
  

 
 

(ราง) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

จังหวัดปทุมธานี 
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สารบัญ 
 

  หนา 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 1 

 1. รหัสและชื่อหลกัสูตร 1 

 2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 1 

 3. วิชาเอก 1 

 4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 1 

 5. รูปแบบของหลักสตูร 1 

 6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 2 

 7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 2 

 8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 2 

 9. ชื่อ ตําแหนงวิชาการ คุณวุฒ ิสาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปท่ีจบของ

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

3 

 10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 3 

 11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณา 

ในการวางแผนหลักสูตร 

4 

 12. ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวของกับ 

พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

5 

 13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของ 

มหาวิทยาลัย 

6 

หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 8 

 1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 8 

 2. แผนพัฒนาปรับปรงุ 9 

หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 11 

 1. ระบบการจัดการศึกษา 11 

 2. การดําเนินการหลักสูตร 11 

 3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 15 

 4. องคประกอบเก่ียวกับประสบการณภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการ

ฝกงาน) 

43 

  

 5. ขอกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย  43 
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สารบัญ (ตอ) 

 

                     

 

 

หนา 

หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 44 

 1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 44 

 2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 45 

 3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจาก 

หลักสูตรสูรายวิชา  (Curriculum Mapping) 

48 

 

หมวดท่ี 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 53 

 1. กฎระเบยีบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (ผลการเรียน) 53 

 2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์องนักศึกษา 53 

 3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 55 

หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย 56 

 1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 56 

 2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 56 

หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 57 

 1. การกํากับมาตรฐาน 57 

 2. บัณฑิต 57 

 3. นักศึกษา 58 

 4. อาจารย 59 

 5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรยีน 60 

 6. สิง่สนับสนุนการเรียนรู 64 

 7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 68 

หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 70 

 1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 70 

 2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 70 

 3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 70 

 4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

 

 

 

71 
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สารบัญ (ตอ) 
 

 

หนา 

ภาคผนวก  72 

 ภาคผนวก ก ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2561 

73 

 

  

 ภาคผนวก ข หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 119 

 ภาคผนวก ค คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม

ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธาน ี ท่ี1168 /28564 เรื่อง แตงตั้ง

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 

133 

 

  

 ภาคผนวก ง รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

วิศวกรรมโยธา 

135 

  

 ภาคผนวก จ รายงานการวิพากษหลักสูตร  140 

 ภาคผนวก ฉ ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ

อาจารยประจําหลักสูตร 

144 

  

 ภาคผนวก ช รายงานสรุปคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความ

ตองการของผูใชบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ

และความตองการและปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกศึกษาตอใน

หลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

วิศวกรรมโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราช

ภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

155 

 

 

 

  

 ภาคผนวก ซ ตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตรเดิมกับ 

หลักสูตรท่ีปรับปรุง  

160 

  

 ภาคผนวก ฌ แผนบริหารความเสี่ยง หลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 

197 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธาน ี

 

(ราง) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา :   มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

คณะ   :   เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร  :    25601531100399    

ภาษาไทย  :    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวศิวกรรมโยธา 

ภาษาอังกฤษ  :    Bachelor of Engineering Program in Civil Engineering  

        Technology 

 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  

ภาษาไทย  ชื่อเต็ม :    วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา) 

 ชื่อยอ  :    วศ.บ. (เทคโนโลยวีิศวกรรมโยธา) 

ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม :    Bachelor of Engineering (Civil Engineering Technology) 

 ชื่อยอ  :    B.Eng. (Civil Engineering Technology) 

 

3. วิชาเอก   ไมมี 

 

4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 146 หนวยกิต 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ  

เปนหลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

 5.2 ประเภทหลักสูตร 

   เปนหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ  

5.3 ภาษาท่ีใช  

ภาษาไทย 

5.4 การรับเขาศึกษา  

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติท่ีสามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี  

5.5 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน  

เปนหลกัสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี                        

5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 

ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

เริ่มใชหลักสูตรนี้ตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2565 

  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี

เห็นชอบใหนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งท่ี …/ … เม่ือวันท่ี … เดือน … 

พ.ศ. …  

  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี อนุมัติหลักสูตร

ในการประชุม ครั้งท่ี …/ … เม่ือวันท่ี … เดือน … พ.ศ. …  

 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรจะไดรับการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร พ.ศ.2553 ในป พ.ศ. 2567 

 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

8.1 นายชางโยธา/ผูควบคุมงานกอสราง 

8.2 นักบริหารงานกอสราง 

8.3 พนักงานบริษัท/ชางสํารวจ 

8.4 ประกอบอาชีพอิสระ ธุรกิจสวนตัว/ผูรับเหมา 

8.5 ผูชวยวิศวกรและผูกํากับดูแลชางเทคนิค 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

9. ช่ือ ตําแหนงวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปท่ีจบของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 

ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนงวิชาการ คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปท่ีจบ 

1. นายธราพงษ  

พัฒนศักดิภ์ิญโญ 

ผูชวยศาสตราจารย   วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) 

  วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 

  วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสา     

  หการ) 

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร            

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2544 

2537 

2534 

2. นางสาว 

โชตกิาญจน 

ราชกรม 

อาจารย วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) 

  วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
2557 

2552 

3. นายเทวกุล  

จันทรขามปอม 

อาจารย วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) 

  วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 
มหาวิทยาลยัขอนแกน

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

พระจอมเกลาพระนคร

เหนือ 

2561 

2555 

4. นายภัทรชัย  

พงศโสภา 

อาจารย วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) 

 

 

  วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

พระจอมเกลาพระนคร

เหนือ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

พระจอมเกลาพระนคร

เหนือ 

2560 

 

 

2558 

 

5. นางสาวธันยารตัน 

เสถียรนาม 
อาจารย วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) 

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

2562 

 2559 

 

 

10.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธาน ี 

10.1 หองบรรยาย  

    อาคารเรียนท่ีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม

ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
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10.2 หองปฏิบัติการ 

       ใชหองปฏิบัติการสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ประกอบดวย 

- หองปฏิบัติการทดสอบคอนกรีต 

- หองปฏิบัติการทดสอบวัสดุ 

- หองปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร 

- หองปฏิบัติการชลศาสตร 

- หองปฏิบัติการวิศวกรรมสํารวจ 

- หองปฏิบัติการวัสดุการทาง 

- หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

 

11.  สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

งานทางดานวิศวกรรมโยธา จัดเปนโครงสรางพ้ืนฐานสําคัญ ในการพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน และเปนปจจัยพ้ืนฐานสําคัญในดานการพัฒนาเศรษฐกิจและระบบ

สาธารณูปโภคพ้ืนฐานของประเทศ เพ่ือใหเกิดการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

ของประเทศ เพ่ือใหเกิดการขยายตัวและพัฒนาท้ังในดานองคความรูและศักยภาพในการปฏิบัติงาน

ดานวิศวกรรมโยธา การผลิตแรงงานวิศวกรโยธาท่ีมีคุณภาพ เปนการสรางแรงขับเคลื่อนในการ

ผลักดันระบบเศรษฐกิจท่ีมีความสําคัญ ซ่ึงมีความกาวหนาทางวิวัฒนาการกอสรางอยางไมหยุดนิ่ง 

หลักสูตรมุงเปาในการผลิตวิศวกรโยธาท่ีมีคุณภาพ มีทักษะในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะข้ันตอนใน

ดานการวางแผนงานกอสราง ทักษะพ้ืนฐานในดานงานชาง การอานแบบ การประมาณราคากอสราง 

รวมไปถึงทักษะในดานการสื่อสารและการพัฒนาทางดานภาษา เพ่ือสรางศักยภาพความสามารถใน

ดานการวิเคราะหและแกไขปญหาทางวิศวกรรมไดอยางเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพในการพัฒนา

องคความรูทางดานวิศวกรรม เกิดความรอบรูและสามารถประยุกตใชทักษะรวมกับการนําเทคโนโลยี

และนวัตกรรมงานกอสรางใหมๆ กอใหเกิดบุคลากรท่ีสามารถทํางานชางไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สามารถตอบโจทยตลาดแรงงานอุตสาหกรรมกอสรางสูระดับชั้นนําและสูความเปนสากล สามารถ

ศึกษาเรียนรูทักษะการทํางานตรงกับความตองการตลาดแรงงาน นําไปสูการผลักดันและพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศท่ียั่งยืนตามวิสัยทัศนเชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ในยุค

ประเทศไทย 4.0 
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11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

การดําเนินการวางแผนและจัดทําหลักสูตรนี้ไดคํานึงถึงความตองการของภาคอุตสาหกรรม

กอสรางในยุคปจจุบันซ่ึงมีความตองการบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถดานการจัดการงานดาน

วิศวกรรมกอสรางดวยทักษะงานฝมือเชิงชางและความเชี่ยวชาญในงานดานการกอสรางซ่ึงพ้ืนท่ีตั้งของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ตั้งอยูใกลเคียงกับพ้ืนท่ีสงเสริมอุตสาหกรรม 

นวนคร ซ่ึงเปนเขตนิคมอุตสาหกรรมการผลิต เปนท่ีต้ังของโรงงานและเกิดการขยายตัวในงานกอสราง 

ตลอดจนอาคาร บานเรือน สาธารณูปโภคตางๆเปนจํานวนมาก ดวยเหตุนี้งานกอสรางจึงตองการ

กําลังคนท่ีมีความรู และทักษะทางการจัดการงานกอสรางดวยทักษะฝมือชางวิชาชีพวิศวกรรมโยธาดวย

ปจจัยดานทําเลท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยดังกลาวเอ้ือประโยชนใหมหาวิทยาลัยสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู

วิทยาการตางๆ กับภาคเอกชนและสามารถสงนักศึกษาเขาไปเรียนรูการดําเนินงานจริง  และจัดทําเปน

กรณีศึกษาในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนศึกษาดูงานจากสภาพจริงและการฝกประสบการณทาง

วิชาชีพในสถานประกอบการตางๆ ท้ังนี้มหาวิทยาลัยยังสามารถใหบริการสังคมดานการวิจัย  เผยแพร

ความรู และการใหคําปรึกษาตอชุมชนในทองท่ี จึงเปนสวนสําคัญท่ีมหาวิทยาลัยไดจัดทําหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

12.  ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

จากผลกระทบของสถานการณภายนอกการพัฒนาหลักสูตรจึงจําเปนตองพัฒนาในเชิงรุก

เพ่ือใหมีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนไดตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีและองคความรูใหมๆ ทาง

เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา เพ่ือรองรับการเติบโตของธุรกิจภายในประเทศและตางประเทศ โดยการ

ผลิตบุคลากรทางการดานเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาท่ีมีความพรอมจะปฏิบัติงานไดทันที และมี

ศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองใหเขากับลักษณะงานท้ังดานวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงความเขาใจ

ในผลกระทบของการจัดการงานกอสรางท่ีมีผลตอสังคม โดยตองปฏิบัติตนอยางมืออาชีพ มีคุณธรรม 

จริยธรรม ซ่ึงเปนไปตามนโยบายและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยมุงสูความเปนเลิศทางวิชาการ และ

การผลิตบัณฑิตท่ีดีเพ่ือตอบสนองความตองการของทองถ่ินและสังคม 

12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 เพ่ือสนับสนุนใหมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เปนสถาบัน

อุดมศึกษาชั้นนําเพ่ือพัฒนาทองถ่ินในอุษาคเนยสถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตอง

นํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรจึงสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยและภาระหนาท่ีของ

ของมหาวิทยาลัยดังนี้   

12.2.1 แสวงหาความจริงเพ่ือสูความเปนเลิศทางวิชาการบนพ้ืนฐานของภูมิปญญาทองถ่ิน

ภูมิปญญาไทย และภูมิปญญาสากล 
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12.2.2 ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูคูคุณธรรม สํานึกในความเปนไทย มีความรักและผูกพันตอ

ทองถ่ินอีกท้ังสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชน เพ่ือชวยใหคนในทองถ่ินรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง

การผลิตบัณฑิตดังกลาวจะตองใหมีจํานวนและคุณภาพสอดคลองกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

12.2.3 เรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของผูนําชุมชน ผูนําศาสนา และนักการเมือง

ทองถ่ินใหมีจิตสํานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนา

ชุมชนและทองถ่ินเพ่ือประโยชนของสวนรวม 

12.2.4 ประสานความรวมมือและชวยเหลือเก้ือกูลกันระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน องคกร

ปกครองสวนทองถ่ินและองคกรอ่ืนท้ังในและตางประเทศ เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

 โดยมหาวิทยาลัยตั้งอยูใกลเขตพ้ืนท่ีสงเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ซ่ึงเปนเขตพ้ืนท่ีท่ีมี

การกอสรางโรงงาน อาคาร และท่ีพักอาศัยตางๆเพ่ิมตลอดมากข้ึน จึงทําใหเกิดการสรางอาชีพใหกับ

คนในชุมชนและสงผลตอความตองการแรงงานท่ีมีความรูความสามารถดานงานกอสรางเพ่ิมมากข้ึน 

ดังนั้นท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยจึงมีความเหมาะสมท่ีจะเปดหลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาเปนอยาง

ยิ่งเพ่ือตอบสนองความตองการแรงงานของชุมชนและองคกรตางๆ นอกจากนี้ยังกอใหเกิดการ

แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีท่ีเก่ียวกับงานวิศวกรรมโยธาในวงการศึกษากับเครือขายหรือองคกรเอกชน ใน

ชุมชนรอบมหาวิทยาลัย ทําใหเกิดความกาวหนาดานเทคโนโลยีท้ังในดานการศึกษาวิจัยและการ

ประยุกตใชงานจริงดวยปจจัยดังกลาวสงเสริมใหหลักสูตรมีความเขมแข็งเพ่ือสนับสนุนการผลิตบัณฑิต

ท่ีมีความรู มีทักษะในการปฏิบัติงานจริงควบคูกับคุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการ

ประกอบวิชาชีพเพ่ือพัฒนาชุมชนและทองถ่ินท่ีตนอยู 

 

13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย  

13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน  

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 หมวดวิชาเฉพาะ 

 หมวดวิชาเลือกเสรี 

13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหสาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนมาเรียน  

รายวิชาท่ีเปดสอนในหลักสูตรนี้นักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สามารถเลือกเรียนไดในบางรายวิชาท้ังนี้ตามความสนใจของแตละคน นอกจากนี้นักศึกษาตางคณะ

สามารถเลือกเรียนเปนวิชาเลือกเสรีได 
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13.3 การบริหารจัดการ  

13.3.1 กลุมรายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

กลุมรายวิชาในหมวดวาศึกษาท่ัวไป และหมวดวิชาเฉพาะในกลุมรายวิชาพ้ืนฐานทาง

คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร นักศึกษาตองเขาเรียนในรายวิชาอ่ืนๆของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ประกอบดวย วิชาเฉพาะพ้ืนฐานทางคณิตและวิทย และ วิชาเฉพาะพ้ืนฐานทางวิศวกรรม  

13.3.2 การบริหารจัดการ 

คณะและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการดําเนินงานรวมกันในการประสานงาน

และการใหความรวมมือกับสาขาวิชาอ่ืนท่ีจัดรายวิชาซ่ึงนักศึกษาในหลักสูตรนี้ตองไปเรียนในดาน

เนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียนและตารางสอบการกําหนดกลยุทธในการสอน การวัดประเมินผล  

ท้ังนี้เพ่ือใหนักศึกษาไดบรรลุผลการเรียนรูตามหลักสูตรนี้ สวนนักศึกษาท่ีมาเลือกเรียนเปนวิชาเลือก

เสรีนั้นก็ตองมีการประสานกับคณะตนสังกัดเพ่ือใหทราบถึงผลการเรียนรูของนักศึกษาวาสอดคลอง

กับหลักสูตรท่ีนักศึกษาเหลานั้นเรียนหรือไม 

 

 

 

 

 

  

หมายเลขอ้างอิง 19011HZNB105587

URL http://esaraban.vru.ac.th/archive/identityTags



                                                                                 8 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 

 บูรณาการทักษะความรู สูงานการชาง สรางสรรคบัณฑิตวิศวกร 

1.2  ความสําคัญ   

วิศวกรรมโยธาเปนสาขาวิชาท่ีเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศ 

สาขาสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา และมุงเนนการผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถในเชิง

เทคโนโลยีดานการกอสรางใหมๆ  ใหบัณฑิตมีกระบวนการคิดท่ีเปนระบบ เปนเหตุเปนผล และ

สามารถเขาถึงและใชงานอุปกรณทางเทคโนโลยีไดอยางคลองแคลว จะเห็นวาความรูในสาขาวิชา

เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา สามารถท่ีจะปรับตัวเขากับสังคม และสถานการณท้ังปจจุบันและอนาคต

สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนการศึกษาแหงชาติ ในการผลิตและ

พัฒนากําลังคนในดานวิชาชีพระดับเทคโนโลยีรวมท้ังยกระดับการศึกษาวิชาชีพใหสูงข้ึนเพ่ือให

สอดคลองกับความตองการของอุตสาหกรรมการกอสรางในปจจุบัน 

1.3  วัตถุประสงค  

1.3.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถและมีสมรรถนะในดานการปฏิบัติติงานทาง

วิศวกรรมโยธา 

1.3.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบตอองคกรและสังคม 

1.3.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูและสามารถนําความรูไปประยุกตใชในการทํางาน 

1.3.4 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีจิตสํานึกในการใฝเรียนรู สามารถเรียนรูไดดวยตนเองและเรียนรู

อยางตอเนื่อง 

1.3.5 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความคิดสรางสรรคในการนําความรูไปประยุกตใชเพ่ือพัฒนาตนเอง 

และสังคม 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

 

แผนการปรับปรุงเปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

- ปรับปรุงหลักสูตรใหมีมาตรฐาน

ใหมตามท่ี สกอ. กําหนดและให

เ ที ย บ เ คี ย ง กั บ  ACM-IEEE 

Curriculum Recommendation 

- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐาน

จากหลักสูตรในระดับสากล 

(ACM/IEEE) และตามกรอบ

ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ ร ะ ดั บ 

อุดมศึกษา แห งชาต ิ ระด ับ

ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร 

- ติดตามประเมินหลักสูตรอยาง

สมํ่าเสมอ 

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 

- รายงานผลการประเมิน

หลักสูตร 

- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

วิศวกรรมโยธา เปนหลักสูตร

ปรับปรุงเพ่ือใหสอดคลองกับ

ความตองการของธุรกิจ และ

การเปลี่ยนแปลง วางแผนเพ่ือ

พัฒนา ใหมีมาตรฐานไมต่ํากวา

มาตรฐาน คุ ณวุ ฒิ ส าขา ท่ี

กระทรวงศึกษาธิการกําหนด

และสอดคลองกับความตองการ

ของภาคธุรกิจอุตสาหกรรม 

และมีการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือ

พัฒนามาตรฐานเขาสูการขอ

ใ บ ป ร ะ ก อ บ วิ ช า ชี พสภ า

วิศวกรรมควบคุม 

- ติดตามความเปลี่ยนแปลง

และความตองการกําลังคนใน

ภาคธุรกิอสังหาริมทรัพยเพ่ือ

เปนขอมูลในการพัฒนา

หลักสูตร 

- สํารวจความตองการความรู

ทักษะของนักศึกษาระดับ 

- ปริญญาตรีสาขาวิชา

เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาท่ี

ผูประกอบการตองการเพ่ือ

นํามาพัฒนาหลักสูตร 

- เชิญผูเชี่ยวชาญท้ังภาครัฐและ

เอกชนและผูใชบัณฑิตมามี

สวนรวมในการพัฒนา

หลักสูตร 

- ประสานความรวมมือกับกับ

ทางดานผูประกอบการ

ภาคอุตสาหกรรมในการ

จัดการกิจกรรมการเรียนการ

สอนในการปฏิบัติงานสหกิจ

- รายงานผลการ

ดําเนินงาน 

- รายงานผลการฝกงาน

ในรายวิชาสหกิจศึกษา/ 

- ฝกประสบการณวิชาชีพ 

- เอกสารการ

ประสานงานกับภาค

ธุรกิจ 

- ผูใชบัณฑิตมีความพึง

พอใจในทางดานการใช

ทักษะความรูความ 

สามารถในการทํางาน

โดยเฉลี่ยระดับ 3.5 จาก

ระดับ 5 

หมายเลขอ้างอิง 19011HZNB105587

URL http://esaraban.vru.ac.th/archive/identityTags



                                                                                 10 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

แผนการปรับปรุงเปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

ศึกษา/ฝกประสบการณ

วิชาชีพ 

- ติดตามประเมินหลักสูตรอยาง

สมํ่าเสมอ 

-  พัฒนาบุ คล ากร เ พ่ื อ เ พ่ิ ม

ความรู ทักษะ และประสิทธิ- 

ภาพเพ่ือใหเกิดประสิทธิผลใน

การใหความรูแกนักศึกษา 

- อาจารยใหมตองผานการ

อบรมหลักสูตรเบื้องตน

เก่ียวกับเทคนิคการสอนการ

วัดและประเมินผล 

- อาจารยทุกคนตองเขาอบรม

เก่ียวกับหลักสูตรการสอน

รูปแบบตางๆ และการวัดผล

ประเมินผลท้ังนี้เพ่ือใหมี

ความรูความสามารถในการ

ประเมินผลตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิท่ีผูสอน

จะตองสามารถวัดและ

ประเมินผลไดเปนอยางดี 

- หลักฐานหรือเอกสาร

แสดงผลการดําเนินการ 

- รายงานผลการประเมิน

การเรียนการสอนของ

อาจารย 

 

- พัฒนาบุคลากรดานองค

ค ว า ม รู ใ ห ก า ว ทั น ต อ

วิวัฒนาการและองคความรู

ใ หม ๆทางวิ ช าการและ

สรางเสริมประสบการณ

การนําความรูทางสาขา

เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

ไปใชในการปฏิบัติงานจริง 

- สนับสนุนบุคลากรในการ

พัฒนาทักษะ องคความรูให

กาวทันวิวัฒนาการใหม 

- สนับสนุนบุคลากรดานการ

เรียนการสอนและทํางาน

บริการวิชาการแกองคกร

ภายนอก 

- กําหนดใหนักศึกษาทํางาน

วิจัย/งานวิชาการท่ีสามารถนํา

ผลท่ีไดมาใชในการดําเนินงาน

ไดจริงและเสริมสราง

ประสบการณการนําความรูไป

ใชการปฏิบัติงานจริง 

- หลักฐานการสงบุคลากร

เขารับการฝกสัมมนา 

- งานบริการวิชาการตอ

อาจารยในหลักสูตร 

- งานวิจัยและงาน

วิชาการท่ีนักศึกษา

จัดทําข้ึนเพ่ือพัฒนา

ความรูและ

ประสบการณทํางานจรงิ 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 

1.1  ระบบ  

ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ แตละภาคการศึกษา

ไมนอยกวา 15 สัปดาห กรณีท่ีมีการจัดการศึกษาภาคฤดูรอน ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย     

ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับ

อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 

2562 และ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2564 (ภาคผนวก ก)  

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน  

ไมมี 

1.3  การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค  

ไมมี 

 

2.  การดําเนินการหลักสูตร 

2.1  วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  

ในเวลาราชการ เริ่มเปดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา  2565 

ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือน มิถุนายน - กันยายน 

ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือน พฤศจกิายน - กุมภาพันธ 

2.2  คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  

2.2.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) (วิทย-คณิต) หรือสําเร็จ

การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทา ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

2.2.2 สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 

3.50  

2.3  ปญหาของนักศึกษาแรกเขา  

นักศึกษาแรกเขาท่ีมีพ้ืนฐานการเรียนวิชาทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรจากระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลายไมดี อาจประสบปญหาในการปรับตัวใหเขากับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได 

2.4  กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 

จัดกิจกรรมและการเรียนเพ่ิมเติม เพ่ือพัฒนาความรูและความสามารถทางคณิตศาสตร 

ฟสิกส และทักษะทางดานวิศวกรรม 
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2.5  แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา  

จํานวนนักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

ชั้นปท่ี 1 20 20 20 20 20 

ชั้นปท่ี 2 - 20 20 20 20 

ชั้นปท่ี 3 - - 20 20 20 

ชั้นปท่ี 4 - - - 20 20 

รวม 20 40 60 80 80 

คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - - 20 40 

 

2.6  งบประมาณตามแผน 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย บาท) 

 

รายละเอียดรายรับ 
ปงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

1. คาลงทะเบียน 480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 

2. เงินอุดหนุนจาก

รัฐบาล 

   2.1 งบบุคลากร 

   2.2 งบดําเนินการ 

   2.3 งบลงทุน 

        2.3.1 คาท่ีดินและ  

                สิ่งกอสราง 

        2.3.2 คาครุภัณฑ 

 

1,575,000 

20,000 

 

460,000 

 

100,000 

 

1,653,750 

20,000 

 

460,000 

 

100,000 

 

1,736,437.5 

20,000 

 

460,000 

 

100,000 

 

1,823,259.4 

20,000 

 

460,000 

 

100,000 

 

1,914,422.3 

20,000 

 

460,000 

 

100,000 

รวมรายรับ 2,635,000 2,713,750 2,796,437.5 2,883, 259.4 2,974,422.3 
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2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย บาท) 

 
 

หมวดเงิน 
ปงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

1. งบบุคลากร 1,575,000 1,653,750 1,736,437.5 1,823,259.375 1,914,422.344 

2. งบดําเนินการ 

    2.1 คาตอบแทน 

    2.2 คาใชสอย 

    2.3 คาวัสด ุ

    2.4 คาสาธารณูปโภค 

 

8,000 

15,000 

20,000 

72,000 

 

8,000 

15,000 

20,000 

72,000 

 

8,000 

15,000 

20,000 

72,000 

 

8,000 

15,000 

20,000 

72,000 

 

8,000 

15,000 

20,000 

72,000 

3. งบลงทุน 

    2.1 คาท่ีดินและ

สิ่งกอสราง 

    2.2 คาครุภัณฑ 

 

460,000 

1,000,000 

 

460,000 

1,000,000 

 

460,000 

1,000,000 

 

460,000 

1,000,000 

 

460,000 

1,000,000 

4. เงินอุดหนุน 

   4.1 การทําวิจัย 

   4.2 การบริการวิชาการ 

 

100,000 

25,000 

 

100,000 

25,000 

 

100,000 

25,000 

 

100,000 

25,000 

 

100,000 

25,000 

รวมรายจาย 3,275,000 3,353,750 3,436,438 3,523,259 3,614,422 

 

ประมาณการคาใชจายตอหัวในการผลิตบัณฑิต 40,312.05 บาท/คน/ป 

 

2.7  ระบบการศึกษา  

ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียน และเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 

ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี   

พ.ศ. 2557 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 และ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.

2564 (ภาคผนวก ก)  

2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย 

การเทียบโอน ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด

ปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแกไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 และ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2564 (ภาคผนวก ก) 
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3.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1  หลักสูตร  

3.1.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 146 หนวยกิต 

3.1.2 โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชา ดังนี้   

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

2) หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมนอยกวา 110 หนวยกิต 

2.1) หมวดวิชาเฉพาะพ้ืนฐาน 52 หนวยกิต 

   2.1.1) พ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  

           บังคับเรียนไมนอยกวา 

 

21 

 

หนวยกิต 

               2.1.2) พ้ืนฐานทางวิศวกรรม บังคับเรียนไมนอยกวา 31 หนวยกิต 

            2.2) หมวดวิชาเฉพาะดานวิศวกรรมโยธา จํานวน 58 หนวยกิต 

                2.2.1) กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรมโยธา   

                        บังคับเรียนไมนอยกวา  

 

37 

 

หนวยกิต 

                2.2.2) กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรมโยธา เลือกเรียนไม 

                        นอยกวา 

 

14 

 

หนวยกิต 

    2.2.3) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ/สหกิจศึกษา 

            เลือกเรียนไมนอยกวา 

 

7 
 

หนวยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา  6 หนวยกิต 

3.1.3 รายวิชาในหมวดตาง ๆ     

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

ใชหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัย (ภาคผนวก ข)  

2) หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมนอยกวา 110 หนวยกิต 

2.1) หมวดวิชาเฉพาะพ้ืนฐาน 52 หนวยกิต 

                  2.1.1) พ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร   

                            บังคับเรียนไมนอยกวา 

 

 

 

 

 

 

 

21 

 

หนวยกิต 
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รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ศ) 

SCH102 เคมีท่ัวไป 3(3-0-6) 

 General Chemistry  

SCH103 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1(0-3-2) 

 Laboratory in General Chemistry  

SPY104 ฟสิกส 1 3(3-0-6) 

 Physics 1  

SPY105 ปฏิบัติการฟสิกส 1 1(0-3-2) 

 Physics Laboratory 1  

SPY106 ฟสิกส 2 3(3-0-6) 

 Physics 2  

SPY107 ปฏิบัติการฟสิกส 2 1(0-3-2) 

 Physics Laboratory 2  

TAT101 คณิตศาสตรวิศวกรรม 1 3(3-0-6) 

 Engineering Mathematics 1  

TAT102 คณิตศาสตรวิศวกรรม 2 3(3-0-6) 

 Engineering Mathematics 2  

TAT203 คณิตศาสตรวิศวกรรม 3 3(3-0-6) 

 Engineering Mathematics 3  

 

2.1.2) พ้ืนฐานทางวิศวกรรม บังคับเรียนไมนอยกวา 31 หนวยกิต 

   

รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ศ) 

TBE101 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1(0-3-2) 

 Engineering Workshop  

TBE102 เขียนแบบในงานวิศวกรรม 3(2-2-5) 

 Engineering Drawing  

TBE103 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตน 3(2-2-5) 

 Introduction to Computer Programming 
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รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ศ) 

TBE205 วัสดใุนงานวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Engineering Materials  

TBE206 กลศาสตรในงานวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Engineering Mechanics  

TBE207 โปรแกรมประยุกตทางวิศวกรรม 3(2-2-5) 

 Application Program for Engineering  

TBE213 สถิติสําหรับงานวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Engineering Statistics  

TBE210 กลศาสตรของวัสดุ 3(3-0-6) 

 Mechanics of Materials  

TBE211 วิศวกรรมสํารวจ 3(3-0-6) 

 Surveying Engineering  

TBE212 ธรณีวิทยาวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Engineering Geology  

TBE315 ภาษาอังกฤษสําหรับงานวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 English for Engineering   

 

2.2) วิชาเฉพาะดานวิศวกรรมโยธา จํานวน 58 หนวยกิต 

2.2.1) กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรมโยธา    

         บังคับเรียนไมนอยกวา 

 

37 

 

หนวยกิต 

   

รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ศ) 

TCI102 ความรูเบื้องตนทางวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร 1(1-0-2) 

 Introduction to Engineering Profession  

TCI207 ชลศาสตรวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Hydraulic Engineering  

TCI209 ปฏิบัติการชลศาสตร 1(0-3-2) 

 Hydraulic Laboratory  

TCI312 การวิเคราะหโครงสราง 3(3-0-6) 

 Structural Analysis  
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รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ศ) 

TCI315 วิศวกรรมการทาง 3(2-2-5) 

 Highway Engineering  

TCI316 โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 1 1(0-2-1) 

 Civil Engineering Technology Project 1  

TCI317 ทฤษฎีโครงสราง 3(3-0-6) 

 Theory of Structures  

TCI318 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร 1(0-3-2) 

 Soil Mechanics Laboratory   

TCI319 วิศวกรรมฐานราก 3(3-0-6) 

 Foundation Engineering  

TCI324 การวางแผนงานและการบริหารงานกอสราง 3(3-0-6) 

 Planning and Construction Management  

TCI331 ปฏิบัติการการสํารวจ 1(0-3-2) 

 Surveying Laboratory  

TCI339 ปฐพีกลศาสตร 3(3-0-6) 

 Soil Mechanics  

TCI340 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 4(3-3-6) 

 Reinforced Concrete Design  

TCI417 การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก 4(3-3-6) 

 Timber and Steel Design  

TCI418 สัมมนาทางเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 1(1-0-3) 

 Seminar in Civil Engineering Technology  

TCI419 โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 2 2(1-2-3) 

 Civil Engineering Technology Project 2  
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2.2.2) กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรมโยธา เลือกเรียน    

         ไมนอยกวา 

14 หนวยกิต 

   

รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ศ) 

TCI103 การเขียนแบบวิศวกรรมโยธา 3(2-2-5) 

 Civil Engineering Drawing  

TCI320 วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ 1(0-3-2) 

 Civil Engineering Materials and Testing  

TCI322 การประมาณราคากอสราง 3(2-2-5) 

 Construction Estimation  

TCI323 เทคโนโลยีคอนกรีตและวัสดุกอสราง 3(3-0-6) 

 Concrete Technology and Construction Materials  

TCI326 การออกแบบนั่งรานและแบบหลอ 3(3-0-6) 

 Scaffold and Concrete Formwork Design  

TCI328 การออกแบบระบบสุขาภิบาลอาคาร 3(2-2-5) 

 Building Sanitary Design  

TCI333 การออกแบบผิวทาง 3(3-0-6) 

 Pavement Design  

TCI334 ไฟไนทอีลีเมนตเบื้องตน 3(3-0-6) 

 Elementary Finite Element  

TCI335 การตรวจสอบโครงสรางคอนกรีตและการทดสอบแบบ 

ไมทําลาย 

3(3-0-6) 

 Inspection of Concrete Structures and Non-Destructive 

Testing 

 

TCI336 วิศวกรรมการขนสง 3(3-0-6) 

 Transportation Engineering  

TCI337 การบริหารการเงินและบัญชีในการกอสราง 2(1-2-3) 

 Financial and Accounting in Construction  

TCI338 การวิเคราะหผลิตภาพในการกอสราง 3(3-0-6) 

 Construction Productivity Analysis 
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รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ศ) 

TCI429 การควบคุมงานและการตรวจงานกอสราง 3(2-2-5) 

 Supervision and Inspection in Construction  

TCI430 เทคโนโลยีคอนกรีตสําเร็จรูปและคอนกรีตอัดแรง 3(3-0-6) 

 Prestressed and Precast Concrete and 

Construction Materials 

 

   

2.2.3) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพและสหกิจศึกษา ใหเลือกเรียนกลุมวิชาใดวิชา

หนึ่ง จํานวนไมนอยกวา 7 หนวยกิต 

1) กลุมวิชาสหกิจศึกษา 

 

รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ศ) 

TCI329 การเตรียมสหกิจศึกษาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา     1(45) 

 Preparation for Cooperative Education in Civil 

Engineering Technology 

 

TCI431 สหกิจศึกษาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 6(640) 

 Cooperative Education in Civil Engineering 

Technology 

 

 

2) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 

 

รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ศ) 

TCI330 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีวิศวกรรม

โยธา 

2(90) 

 Preparation for Professional Experience in Civil 

Engineering Technology 

 

TCI432 การฝกประสบการณวิชาชีพสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม

โยธา 

5(450) 

 Field Experience in Civil Engineering Technology  
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3) หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 

ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี โดยไมซํ้ากับรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาท่ี

กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

 

หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 

รหัสรายวิชาประกอบดวยอักษรภาษาอังกฤษ 3 ตัว ตัวเลข 3 ตัว 

อักษรภาษาอังกฤษตัวแรกบงบอกถึงคณะ 

อักษรภาษาอังกฤษตัวท่ี 2 และ 3 บงบอกถึงสาขาวิชา 

ตัวเลขตัวแรกบงบอกถึงระดับความยากงาย 

 ตัวเลขตัวท่ี 2 และ 3 บงบอกถึงลําดับกอนหลังของวิชา 

 

ความหมายของหมวดวิชาและหมูวิชาในหลักสูตร 
 

SCH หมูวิชาพ้ืนฐานทางเคมี 

SPY หมูวิชาพ้ืนฐานทางฟสิกส 

TAT  หมูวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร 

TBE หมูวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 

TCI หมูวิชาเฉพาะเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 

VGE หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

VLE หมวดวิชาพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเลขอ้างอิง 19011HZNB105587

URL http://esaraban.vru.ac.th/archive/identityTags



                                                                                 21 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

3.1.4 การจัดแผนการศึกษา  

ช้ันปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ VLE101 การเตรียมความพรอมทักษะภาษาอังกฤษ

ระดับอุดมศึกษา 

0(3-0-6) 

ศึกษาท่ัวไป VGExxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 

 VGExxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 

หมวดวิชาเฉพาะ SPY104 ฟสิกส 1 3(3-0-6) 

(พ้ืนฐานคณิตและวิทย) SPY105 ปฏิบัติการฟสิกส 1 1(0-3-2) 

 TAT101 คณิตศาสตรวิศวกรรม 1 3(3-0-6) 

(พ้ืนฐานวิศวกรรม) TBE101 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1(0-3-2) 

 TBE102 เขียนแบบในงานวิศวกรรม 3(2-2-5) 

เฉพาะวิศวกรรมโยธา TCI102 ความรูเบื้องตนทางวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร 1(1-0-2) 

(บังคับ)       

รวมหนวยกิต 18  

 

ช้ันปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป VGExxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 

 VGExxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 

หมวดวิชาเฉพาะ SPY106 ฟสิกส 2 3(3-0-6) 

(พ้ืนฐานคณิตและวิทย) SPY107 ปฏิบัติการฟสิกส 2 1(0-3-2) 

 TAT102 คณิตศาสตรวิศวกรรม 2 3(3-0-6) 

(พ้ืนฐานวิศวกรรม) TBE103 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตน 3(2-2-5) 

เฉพาะวิศวกรรมโยธา 

(กลุมวิชาเลือก) 

TCI103 การเขียนแบบวิศวกรรมโยธา 3(2-2-5) 

รวมหนวยกิต 19  
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

ช้ันปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ VLE210 กลยุทธการฟง-พูดสําหรับ ผูเรียน

ภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ 

0(3-0-6) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป VGExxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 

VGExxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 

หมวดวิชาเฉพาะ SCH102 เคมีท่ัวไป 3(3-0-6) 

(พ้ืนฐานคณิตและ SCH103 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1(0-3-2) 

วิทยาศาสตร) TAT203 คณิตศาสตรวิศวกรรม 3 3(3-0-6) 

(พ้ืนฐานวิศวกรรม) TBE206 กลศาสตรในงานวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 TBE212 ธรณีวิทยาวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 TBE213 สถิติสําหรับงานวิศวกรรม 3(3-0-6) 

รวมหนวยกิต 22   

 

ช้ันปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป VGExxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 

VGExxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 

หมวดวิชาเฉพาะ TBE205 วัสดใุนงานวิศวกรรม 3(3-0-6) 

(พ้ืนฐานวิศวกรรม) TBE207 

TBE210 

โปรแกรมประยุกตทางวิศวกรรม 

กลศาสตรของวัสดุ 

3(2-2-5) 

3(3-0-6) 

 TBE211 วิศวกรรมสํารวจ 3(3-0-6) 

เฉพาะวิศวกรรมโยธา

(บังคับ) 

TCI207 ชลศาสตรวิศวกรรม 3(-3-0-6) 

TCI209 ปฏิบัติการชลศาสตร 1(0-3-2) 

รวมหนวยกิต 22   
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

ช้ันปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

พ้ืนฐานวิชาชีพ VLE205 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเตรียมความพรอมเขาสู

งาน 

0(3-0-6) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป VGExxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 

หมวดวิชาเฉพาะ  

(พ้ืนฐานวิศวกรรม) 

TBE315 ภาษาอังกฤษสําหรับงานวิศวกรรม 3(3-0-6) 

เฉพาะวิศวกรรมโยธา TCI317 ทฤษฎีโครงสราง 3(3-0-6) 

(บังคับ) TCI318 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร 1(0-3-2) 

 TCI331 ปฏิบัติการการสํารวจ 1(0-3-2) 

 TCI339 ปฐพีกลศาสตร 3(3-0-6) 

เฉพาะวิศวกรรมโยธา 

(กลุมวิชาเลือก) 

TCI323 เทคโนโลยีคอนกรีตและวัสดุกอสราง 3(3-0-6) 

TCI328 การออกแบบระบบสุขาภิบาลอาคาร 3(2-2-5) 

รวมหนวยกิต   20 

 

ช้ันปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

พ้ืนฐานวิชาชีพ VLE310 กลยุทธ การอ าน - เ ขี ยนสํ าหรั บผู เ รี ยน

ภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ 

0(3-0-6) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป VGExxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 

เฉพาะวิศวกรรมโยธา TCI312 การวิเคราะหโครงสราง 3(3-0-6) 

(บังคับ) TCI315 วิศวกรรมการทาง 3(2-2-5) 

 TCI316 โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 1 1(0-2-1) 

 TCI319 วิศวกรรมฐานราก 3(3-0-6) 

 TCI340 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 4(3-3-6) 

(กลุมวิชาเลือก) TCI326 การออกแบบนั่งรานและแบบหลอ 3(3-0-6) 

 TCI337 การบริหารการเงินและบัญชีในงานกอสราง 2(1-2-3) 

รวมหนวยกิต 22 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

ช้ันปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

เฉพาะวิศวกรรมโยธา TCI417 การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก 4(3-3-6) 

(บังคับ) TCI418 สัมมนาทางเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 1(1-0-3) 

 TCI419 โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 2 2(1-2-3) 

 TCI324 การวางแผนงานและการบริหารงานกอสราง 3(3-0-6)  

เฉพาะวิศวกรรมโยธา 

(กลุมวิชาเลือก) 

TCI430 เทคโนโลยีคอนกรีตสําเร็จรูปและคอนกรีตอัด

แรง 
3(3-0-6)  

(กลุมวิชาเลือกเสรี)  xxx เลือกเสรี 6(x-x-x) 

(วิชาปฏิบัติการฯ) TCI329 

หรือ 

การเตรียมสหกิจศึกษาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 1(45) 

 TCI330 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยี

วิศวกรรมโยธา 

 2(90) 

รวมหนวยกิต 16 

 

ช้ันปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

(วิชาปฏิบัติการฯ) TCI431 

หรือ 

TCI432 

สหกิจศึกษาเทคโนโลยีวศิวกรรมโยธา 

 

การฝ กประสบการณ วิ ช าชี พ เทค โน โลยี

วิศวกรรมโยธา 

6(640) 

 

5(450) 

รวมหนวยกิต 5 หรือ 6 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

 

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา  

 

รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

   

SCH102 เคมีท่ัวไป  3(3-0-6) 

 General Chemistry  

 สารและการจําแนก โครงสรางอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ 

แกส ของแข็ง ของเหลว สารละลาย สมดุลเคมี กรด เบส เกลือ บัฟเฟอร เคมีไฟฟา และเคมีอินทรีย

เบื้องตน 

   

SCH103 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1(0-3-2) 

 Laboratory in General Chemistry  

ปฏิบัติการเก่ียวกับเทคนิคการชั่งสาร การแยกของผสม การแยกสารโดยวิธีโคร

มาโทกราฟแบบกระดาษ การเตรียมสารละลาย เทคนิคการไทเทรต การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ

และทางเคมี การหาผลึกน้ําเลี้ยงของสารประกอบ และปฏิบัติการอ่ืนๆ ท่ีสอดคลองกับเนื้อหา

รายวิชาเคมีท่ัวไป (SCH102) 

   

SPY104 ฟสิกส 1 3(3-0-6) 

 Physics 1  

กลศาสตร การเคลื่อนท่ีแบบฮารมอนิก คลื่น กลศาสตรของไหล และ อุณหพล

ศาสตร 

   

SPY105 ปฏิบัติการฟสิกส 1 1(0-3-2) 

 Physics Laboratory 1  

ปฏิบัติการสําหรับกลศาสตร การเคลื่อนท่ีแบบฮารมอนิก คลื่น กลศาสตรของไหล 

และอุณหพลศาสตร 

   

SPY106  ฟสิกส 2 3(3-0-6) 

  Physics 2  
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

   

ไฟฟาแมเหล็ก คลื่นแมเหล็กไฟฟา ทัศนศาสตร ฟสิกสยุคใหมเบื้องตน และ 

นิวเคลียรฟสิกส 

SPY107 ปฏิบัติการฟสิกส 2 1(0-3-2) 

 Physics Laboratory 2  

ปฏิบัติการสําหรับไฟฟาแมเหล็ก คลื่นแมเหล็กไฟฟา ทัศนศาสตร ฟสิกสยุคใหม

เบื้องตน และ นิวเคลียรฟสิกส 

   

TAT101 คณิตศาสตรวิศวกรรม 1 3(3-0-6) 

 Engineering Mathematics 1  

เมทริกซ ลิมิตและความตอเนื่อง อนุพันธและปริพันธของฟงกชันคาจริง เทคนิค

การหาปริพันธรูปแบบยังไมกําหนด การกระจายอนุกรมเทเลอรของฟงกชันมูลพ้ืนฐาน  ปริพันธเชิง

ตัวเลข ปริพันธไมตรงแบบการประยุกตอนุพันธและปริพันธ 

   

TAT102 คณิตศาสตรวิศวกรรม 2 3(3-0-6) 

 Engineering Mathematics 2 

วิชาท่ีตองเรียนกอนหนา : TAT101 คณิตศาสตรวิศวกรรม 1 

 

พีชคณิตเวกเตอรในสามมิติ อนุพันธและปริพันธของฟงกชันคาเวกเตอรของตัว

แปรจริง และการประยุกตใชในงานทางวิศวกรรม ปริพันธเชิงเสนเบื้องตน พิกัดเชิงข้ัว เสนระนาบ 

และผิวในปริภูมิสามมิติ แคลคูลัสของฟงกชันคาจริง สองตัวแปร สามตัวแปร แคลคูลัสของฟงกชัน

คาจริงหลายตัวแปร และการประยุกต 

   

TAT203 คณิตศาสตรวิศวกรรม 3 3(3-0-6) 

 Engineering Mathematics 3 

วิชาท่ีตองเรียนกอนหนา : TAT203 คณิตศาสตรวิศวกรรม 2 

 

 สมการเชิงอนุพันธและการประยุกต สมการเชิงอนุพันธยอย ผลการแปลงลาปลาซ

และการประยุกต อุปนัยเชิงคณิตศาสตร ลําดับและอนุกรมของจํานวน 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

   

TBE101 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1(0-3-2) 

 Engineering Workshop  

นักศึกษาฝกฝมือในโรงฝกงาน เพ่ือเสริมทักษะ และเรียนรูถึงการใชเครื่องมือใน

งานอุตสาหกรรม เชน งานตะไบ งานไส งานเจียร งานเจาะ งานเชื่อมโลหะ งานกลึง งานตัด และ

การอานแบบ ไปจนถึงการแปรรูปวัตถุดิบใหเปนชิ้นงานตามแบบท่ีรับมอบหมาย 

   

TBE102 เขียนแบบในงานวิศวกรรม 3(2-2-5) 

 Engineering Drawing  

ทักษะการใชเครื่องมือและอุปกรณ มาตรฐานในงานเขียนแบบ การเขียนตัวอักษร

และตัวเลข เรขาคณิตประยุกต ภาพฉายออรโธกราฟฟก การเขียนภาพออรโธกราฟฟกและการเขียน

ภาพสามมิติ การกําหนดขนาดและความคลาดเคลื่อน ภาพตัด มุมมองชวยและแผนคลี่ สัญลักษณใน

งานเขียนแบบ การเขียนแบบรายละเอียดและการประกอบชิ้นสวน การเขียนแบบโดยใช

คอมพิวเตอรชวยข้ันตน 

   

TBE103 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเบ้ืองตน 3(2-2-5) 

 Introduction to Computer Programming  

แนวคิดพ้ืนฐานของระบบคอมพิวเตอร องคประกอบของระบบคอมพิวเตอร การ

ปฏิสัมพันธระหวางฮารดแวรและซอฟตแวร การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรดวยภาษาท่ีใชใน

ปจจุบัน ฝกปฏิบัติสําหรับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 

   

TBE205 วัสดุในงานวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Engineering Materials  

ความสัมพันธระหวางโครงสราง คุณสมบัติ กระบวนการผลิต และการนําไปใชใน

งานของวัสดุวิศวกรรมกลุมหลัก ประกอบดวย โลหะ โพลิเมอร เซรามิกส วัสดุคอมโพสิต และวัสดุ

สมัยใหม คุณสมบัติทางกลของวัสดุ การเปลี่ยนแปลงและเสื่อมสภาพของวัสด ุ
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TBE206 กลศาสตรในงานวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Engineering Mechanics  

ศึกษาพ้ืนฐานของวิชากลศาสตร ระบบแรงในสองมิติและสามมิติการหาแรงลัพธ 

หลักการสมดุลในสองมิติและสามมิติของอนุภาคและวัสดุแข็งเกร็งโครงสราง ศูนยกลางมวลและเซ็น

ทรอยด โมเมนตความเฉ่ือย แรงภายในคาน สถิตศาสตรของไหลความเสียดทาน และหลักของงาน

เสมือน 

   

TBE207 โปรแกรมประยุกตทางวิศวกรรม 3(2-2-5) 

 Application Program for Engineering  

การศึกษาและปฏิบัติการเก่ียวกับการประยุกตใชงานโปรแกรมสําเร็จรูปท่ี

เหมาะสมกับงานวิศวกรรมโยธา, เครื่องกล, ไฟฟา, อิเล็กทรอนิกส, อุตสาหการ, เมคคาทอนิกส, งาน

ออกแบบ หรืองานทางวิศวกรรมท่ีเก่ียวของ 

   

TBE210 กลศาสตรของวัสดุ 3(3-0-6) 

 Mechanics of Materials  

วิชาท่ีตองเรียนกอนหนา : TBE206 กลศาสตรในงานวิศวกรรม 

บทนํา แรงภายใน ความเคน แผนภาพความเคน ความเครียด การบิดของเพลา 

ความเคนเฉือนในเพลาและมุมปด ความเคนในคาน เนื่องจากโมเมนตดัด แรงเฉือนและโมเมนตบิด 

ความเคนเฉือนในคานความเคนและความเครียดระนาบ วงกลมมอร ความเสียหายแบบครากของ

โลหะเหนียว ความเคนในถังความดันผนังบาง สมการอนุพันธของเสนอิลาสติก การหาความโกงตัว

ของคาน ความเคนผสม พลังงานความเครียด การประยุกตทฤษฎีของคาสติกลิอาโน ทฤษฎีของเสา

ยาว 
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TBE211 วิศวกรรมสํารวจ 3(3-0-6) 

 Surveying Engineering  

วิชาท่ีตองเรียนกอนหนา : TBE102 เขียนแบบในงานวิศวกรรม หรือศึกษา 

                               พรอมกัน 

หลักการและประโยชนของการสํารวจรังวัด การวัดคาระดับ หลักการและการ

ประยุกตใชกลองธีโอโดไลท การวัดระยะและทิศทาง คาความคลาดเคลื่อนของการสํารวจและการ

ปรับแก การวางโครงขายสามเหลี่ยม การคํานวณหาคาอะซิมุท การวัดพิกัดวงรอบท้ังทางราบและ

ทางดิ่ง การสํารวจเสนทางแนวถนนการวางแนวคลอง งานเก็บรายละเอียดเพ่ือการเขียนแผนท่ีภูมิ 

การทําแผนท่ีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

 

TBE212 ธรณวิีทยาวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Engineering Geology  

ชนิดของแรดิน หิน และคุณสมบัติทางโครงสราง สัณฐาน และกายภาพทาง

ธรณีวิทยา การวิเคราะหและวินิจฉัยแบบธรณีวิทยา ความสําคัญของโครงสรางทางธรณีวิทยาตองาน

วิศวกรรมโยธา เชนงานเจาะอุโมงค งานฐานราก และงานกอสรางอ่ืนๆ ภาคปฏิบัติเก่ียวกับการ

ตรวจสอบและจําแนกผลึกแรและหิน 

 

TBE213 สถิติสําหรับงานวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Engineering Statistics  

ศึกษาแนวความคิดของการตัดสินใจโดยอาศัยสถิติ คุณสมบัติของขอมูล แซม

เปลสเปซและจุดแซมเปล ตัวแปรสุมและคุณสมบัติเฉพาะ ความนาจะเปนและการแจกแจง ทฤษฎี

การแจกแจงของสิ่งตัวอยาง การทดสอบสมมุติฐานทางสถิติ 

   

TBE315 ภาษาอังกฤษสําหรับงานวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 English for Engineering  

ศึกษาภาษาอังกฤษ โดยฝกทักษะท้ังสี่ คือ ฟง พูด อาน เขียน ในลักษณะท่ี

เชื่อมโยงประสานกันแตจะเนนไปในดานการอาน นักศึกษาจะไดรับการฝกฝนใหสามารถอาน และ

เขาใจขอความภาษาอังกฤษท่ีเปนความรูท่ัวไป โดยเนนทักษะท่ีใชในงานวิศวกรรม รวมไปถึงการ

เขียนรายงานทางเทคนิคและการนําเสนอในท่ีประชุมวิชาการ 
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รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

   

TCI102 ความรูเบ้ืองตนทางวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร 1(1-0-2) 

 Introduction to Engineering Profession  

วิชาชีพวิศวกรรม บทบาทและหนาท่ีของวิศวกร วิศวกรรมสาขาตาง ๆ หลักสูตร

และการเรียนการสอนดานวิศวกรรมศาสตร วิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร และวิศวกรรมศาสตร  

ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณของวิศวกร วิธีการสื่อสารสําหรับงานทางวิศวกรรม เทคโนโลยี

สารสนเทศสําหรับงานทางวิศวกรรม การแกปญหาทางวิศวกรรม ความสําคัญของการทดสอบวัสด ุ

 

TCI103 การเขียนแบบวิศวกรรมโยธา 0(3-0-6) 

 Civil Engineering Drawing  

ปฏิบัติการเขียนแบบ การอานแบบกอสราง และการใชคอมพิวเตอรท่ีเก่ียวของ

กับการเขียนแบบกอสราง หรือในงานทางวิศวกรรมโยธา การกําหนดองคประกอบของแบบกอสราง 

การใหสัญลักษณ การใชเสน การข้ึนรูปผังอาคาร รูปตัดรูปดาน การใหรายละเอียดตางๆทางแบบ

กอสราง การอานแบบ การเขียนแบบกอสราง การเขียนแบบกอสรางดวยคอมพิวเตอร 

   

TCI207 ชลศาสตรวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Hydraulic Engineering  

ศึกษาพ้ืนฐานวัฏจักรทางอุทกวิทยา ของไหล คุณสมบัติของของไหล สถิตศาสตร

และจลนศาสตรของของไหล การวัดอัตราการไหล การไหลในทอและทางน้ําเปด การวิเคราะห

โครงขายระบบทอ การวิเคราะหมิติเชิงหนวยและความคลายคลึงทางชลศาสตร งานกอสราง

โครงสรางทางชลศาสตร 

   

TCI209 ปฏิบัติการชลศาสตร 1(0-3-2) 

 Hydraulic Laboratory  

รายวิชาบังคับกอน : TCI207 ชลศาสตรวิศวกรรม หรือเรียนรวมกัน 

ปฏิบัติการทางชลศาสตรท่ีสอดคลองกับทางทฤษฎี ไดแก คุณสมบัติของของไหล 

การหาคาความหนืดเชิงจน ปรากฏการณคาปลลารี่ การหาความหนาแนนและความถวงจําเพาะ การ

ไหลผานฝายน้ําลน น้ํากระโดด แรงกระทบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมของน้ํา การไหลของ

ไหลผานรูระบายขนาดเล็ก การสูญเสียพลังงานในทอ การสูญเสียหลักและการสูญเสียรอง แรงพยุง
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และเสถียรภาพของวัตถุท่ีลอยในน้ํา การวัดอัตราการไหล แรงดันของน้ํากระทําตอแผนพ้ืนผิวเรียบ 

การไหลวนแบบบังคับ 

   

TCI312 การวิเคราะหโครงสราง 3(3-0-6) 

 Structural Analysis  

รายวิชาบังคับกอน : TBE210 กลศาสตรของวัสดุ 

หลักการเบื้องตนในการวิเคราะหโครงสราง ชนิดของโครงสราง และน้ําหนัก 

บรรทุก เสถียรภาพของโครงสราง วิเคราะหโครงสรางดิเทอรมิเนตและอินดิเทอรมิเนตแบบสถิต การ

หาแรงปฏิกิริยาท่ีจุดรองรับ แรงภายในโครงขอหมุน แรงเฉือนและโมเมนตดัดภายในคานและโครง

ขอแข็ง อินฟลูเอ็นซไลนของคาน การแอนตัวของโครงสรางและการวิเคราะหโครงสรางโดยวิธี

ประมาณ 

 

TCI315 วิศวกรรมการทาง 3(2-2-5) 

 Highway Engineering   

รายวิชาบังคับกอน : TBE211 วิศวกรรมสํารวจ 

                          TCI339 ปฐพีกลศาสตร 

ประวัติและการพัฒนาของการทาง การบริหารงานทาง หลักการวางแผนงานทาง 

การวิเคราะหการจราจร การออกแบบทางเรขาคณิตของทาง การออกแบบโครงสรางทางแบบแข็ง

และแบบยืดหยุน วัสดุวิศวกรรมการทางและการบํารุงรักษางานทาง 

   

TCI316 โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 1 1(0-2-1) 

 Civil Engineering Technology Project 1   

ศึกษาโครงงานและวรรณกรรมท่ีเก่ียวของทางดานโยธา หรือเทคโนโลยีท่ี

เก่ียวของกับการกอสราง การจัดทําวัตถุประสงค การเขียนโครงรางและแผนงานการเขียนรายงาน 

ข้ันตอนการนําเสนอโครงงานในรูปแบบเลมรายงานและสอบปากเปลา 
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TCI317 ทฤษฎีโครงสราง 3(3-0-6) 

 Theory of Structures  

รายวิชาบังคับกอน : TBE210 กลศาสตรของวัสดุ 

ทฤษฎีโครงสรางเบื้องตน แรงปฏิกิริยา แรงเฉือนและโมเมนตในโครงสรางชนิดดิ

เทอรมิเนท เสนอิทธิพลของโครงสรางชนิดดิเทอรมิเนท การคํานวณการเปลี่ยนรูปรางของโครงสราง

ชนิดดิเทอรมิเนทดวยวิธีพ้ืนท่ีโมเมนต คานคอนจูเกต งานเสมือน และทฤษฎีพลังงาน การวิเคราะห

โครงสรางชนิดอินดิเทอรมิเนทดวยวิธีการเปลี่ยนรูปรางสอดคลอง 

 

TCI318 ปฏิบัตกิารปฐพีกลศาสตร  1(0-3-2) 

 Soil Mechanics Laboratory  

เง่ือนไขรายวิชา TCI339 ปฐพีกลศาสตร หรือเรียนรวมกัน 

คุณสมบัติของดินทางฟสิกสและทางวิศวกรรม การเจาะสํารวจดิน การเก็บ

ตัวอยางดิน การทดสอบคุณสมบัติดินในสนาม การทดสอบคุณสมบัติดินในหองปฏิบัติการ พิกัดอัต

เตอรเบิรก พิกัดการหดตัวพิกัดเหลว ความถวงจําเพาะของเม็ดดิน การวิเคราะหขนาดเม็ดดิน การ

จําแนกดินทางวิศวกรรม การบดอัดดิน อัตราสวนซีบีอาร ความหนาแนนของดินในสนาม ความซึม

น้ําของดิน กําลังรับแรงเฉือนตรง กําลังรับแรงอัดแบบไมโอบรัด กําลังรับแรงอัดแบบโอบรัดสาม

แกน การทรุดตัวของดิน 

   

TCI319 วิศวกรรมฐานราก 3(3-0-6) 

 Foundation Engineering  

รายวิชาบังคับกอน : TCI339 ปฐพีกลศาสตร 

การสํารวจดิน กําลังแบกทานของดิน การวิเคราะหออกแบบฐานรากตื้นและฐาน

รากเสาเข็ม พฤติกรรมการรับน้ําหนักของฐานราก การวิเคราะหการทรุดตัวของฐานราก การ

วิเคราะหและออกแบบโครงสรางแรงดันดานขางของดิน กําแพงกันดิน โครงสรางใตดิน ปญหาและ

การปรับปรุงแกไขฐานราก การวิเคราะหเสถียรภาพแนวลาดของดิน 
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TCI320 วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ 1(0-3-2) 

 Civil Engineering Materials and Testing  

วิชาบังคับกอน :  TCI323 เทคโนโลยีคอนกรีตและวัสดุกอสราง หรือศึกษา 

                     พรอมกัน 

คุณสมบัติและพฤติกรรมของวัสดุ หลักการเบื้องตนในการตรวจสอบและทดสอบ

คุณสมบัติทางกายภาพและทางกลของวัสดุวิศวกรรมโยธา เหล็กโครงสรางและเหล็กเสริมคอนกรีต 

ไม วัสดุทางหลวง และวัสดุกอสรางอ่ืนๆ 

   

TCI322 การประมาณราคากอสราง 3(2-2-5) 

 Construction Estimation  

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการสํารวจปริมาณและการประมาณราคา การประมาณ

จํานวนวัสดุและราคาของงานกอสราง การกําหนดมาตรฐานการวัดเนื้องาน การวิเคราะหขอมูลและ

ราคางานกอสราง ชนิดและรูปแบบของสัญญากอสราง การประมูลและกลยุทธการประมูล ระบบ

การจัดซ้ือจัดจางทางอิเล็กทรอนิกส จรรยาบรรณทางวิชาชีพและความรับผิดชอบตามกฎหมาย 

ระบบการตรวจสอบและติดตามคาใชจายผานระบบเครือขาย การประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปใน

การควบคุมคาใชจายในงานกอสราง 

 

TCI323 เทคโนโลยีคอนกรีตและวัสดุกอสราง 3(3-0-6) 

 Concrete Technology and Construction Materials  

คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของวัสดุกอสราง และวัสดผุสมในงานคอนกรีต 

อิทธิพลของซีเมนต มวลรวม น้ํา และสวนผสมอ่ืนๆ ตอคุณสมบัติของคอนกรีตเหลวและคอนกรีตท่ี

แข็งตัวแลวของโครงสรางจุลภาคคอนกรีตการออกแบบสวนผสมของคอนกรีต การขนถายคอนกรีต 

การควบคุมคุณภาพคอนกรีต ความคงทนของคอนกรีตภายใตสภาวะแวดลอมรุนแรงคอนกรีต

สมัยใหมและการทดสอบคอนกรีตแบบไมทําลาย 
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TCI324 การวางแผนงานและการบริหารงานกอสราง 3(3-0-6) 

 Planning and Construction Management   

วัฏจักรชีวิตของโครงการ ระบบการจัดทําและสงมอบโครงการ รูปแบบองคกร 

การวางผังบริเวณ วัสดุ เครื่องจักรกลและอุปกรณการกอสราง เทคนิคการกอสราง ผลิตภาพ ระบบ

คุณภาพ ความปลอดภัยในงานกอสราง การวางแผน วิธีสายทางวิกฤติ (CPM) การควบคุมและ

ติดตามความกาวหนา การจัดการทรัพยากรความไมแนนอนและวิธีการวางแผนโครงการแบบเพิรต 

(PERT) 

 

TCI326 การออกแบบนั่งรานและแบบหลอ 3(3-0-6) 

 Scaffold and Concrete Formwork Design  

                    วิชาบังคับกอน : TCI417 การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก 

                     การประกอบติดตั้ง ประเภทนั่งราน การนํานั่งรานไปใชงาน  การออกแบบรับ

น้ําหนักบรรทุก การคํ้ายันเพ่ือเสถียรภาพของนั่งราน แรงดันดานขางท่ีกระทําแบบหลอคอนกรีต 

การออกแบบหลอเสา คาน ผนัง และฐานราก ปฏิบัติการออกแบบนั่งรานและแบบหลอ 

   

TCI328 การออกแบบระบบสุขาภิบาลอาคาร 3(3-0-6) 

 Building Sanitary Design  

ศึกษาหลักการของสุขาภิบาลในอาคาร การเลือกใชอุปกรณและการออกแบบ

ระบบน้ําประปา ทอระบายน้ําและทออากาศ การไหลของน้ําในทอน้ํา ถังบําบัดน้ําเสีย ปฏิบัติการ

ออกแบบระบบทอในอาคาร ถังเก็บน้ําดี ถังบําบัดน้ําเสีย 

   

TCI329 การเตรียมสหกิจศึกษาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา     1(45) 

 Preparation for Cooperative Education in Civil 

Engineering Technology  

 

จัดใหมีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมกอนฝกสหกิจศึกษาในดานการรับรูลักษณะ

และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรูทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและ

คุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพโดยการกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตางๆ ซ่ึงเก่ียวของกับ

งานดานเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 
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TCI330 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 2(90) 

 Preparation for Professional Experience  

in Civil Engineering Technology 

 

จัดใหมีกิจกรรมเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพใน

ดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู ทักษะ เจต

คติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพ โดยเนนการฝกทักษะข้ันพ้ืนฐานภาคปฏิบัติใน

งานและกิจกรรมสําหรับการฝกประสบการณวิชาชีพทางวิศวกรรมโยธา 

 

TCI331 ปฏิบัติการการสํารวจ 1(0-3-2) 

 Surveying Laboratory  

วิชาบังคับกอน  : TBE211 วิศวกรรมสํารวจ 

                     การบันทึกสมุดสนาม และการรังวัดระยะทางโดยการเดินนับกาว การรังวัด

ระยะทางโดยเทปวัดระยะ และการทําแผนท่ีอาณาเขต การตรวจสอบความถูกตองของกลองระดับ

โดยวิธี 2 หมุดและการหาคาผลตางระดับ การหาคาระดับตามทางยาวและทางขวาง การรังวัดมุม

ราบและมุมดิ่ง ดวยกลองทีโอโดไลท การทําวงรอบดวยกลองเข็มทิศ และกลองทีโอโดไลทการทํา

วงรอบดวยกลองรังวัดแบบเบ็ดเสร็จ  การหาอาซิมุทอยางละเอียด การหาคาพิกัดแบบ UTM  การ

ทําแผนท่ีภูมิประเทศ การทําโครงขาย สามเหลี่ยม การเก็บรายละเอียดโดยกลองรังวัดแบบ

เบ็ดเสร็จ 

   

TCI333 การออกแบบผิวทาง 3(3-0-6) 

 Pavement Design  

วิชาบังคับกอน  : TCI339 ปฐพีกลศาสตร 

             TCI315 วิศวกรรมการทาง 

 การออกแบบโครงสรางของผิวทางแบบออนตัวและผิวทางแบบแกรง รวมท้ัง

น้ําหนักบรรทุกท่ีกระทํา คุณสมบัติของสวนประกอบผิวทาง การกระจายของแรง และผลกระทบของ

ดินฟาอากาศตอผิวทาง ขอกําหนดและมาตรฐานท่ีใชในการออกแบบ 
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TCI334 ไฟไนทอีลีเมนตเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

 Elementary Finite Element  

วิชาบังคับกอน  :  TCI312 การวิเคราะหโครงสราง  

วิธีไฟไนทอีลีเมนตในปญหาหนึ่งมิติและสองมิติ การประยุกตใชในปญหาของไหล 

การวิเคราะหความเคน และการยืดหดตัวตามแกน การดัด และการบิด ตลอดจนการดัดในแผนพ้ืน 

 

TCI335 การตรวจสอบโครงสรางคอนกรีตและการทดสอบแบบไมทําลาย 3(3-0-6) 

 Inspection of Concrete Structures and  

Non-Destructive Testing 

 

 วิชาบังคับกอน  : TCI323 เทคโนโลยีคอนกรีตและวัสดุกอสราง  

ปญหาการเสื่อมสภาพของโครงสรางคอนกรีต แนวทางการตรวจสอบสภาพ

โครงสราง การตรวจสอบเบื้องตนและการตรวจสอบโดยละเอียด วัสดุซอม การเลือกวัสดุซอม การ

ทดสอบแบบไมทําลายในคอนกรีต แนวทางการออกแบบโครงสรางใหมีความคงทน 

   

TCI336 วิศวกรรมการขนสง 3(3-0-6) 

 Transportation Engineering  

 วิชาบังคับกอน  : TCI315 วิศวกรรมการทาง  

ระบบการขนสง การดําเนินการและการควบคุมยวดยานขนสง การวางแผนและ

ประเมินการขนสง การออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวกเก่ียวกับการขนสงทางบก ทางน้ําและทาง

อากาศ 

   

TCI337 การบริหารการเงินและบัญชีในการกอสราง 3(3-0-6) 

 Financial and Accounting in Construction  

งบกระแสเงินสด เวลาของการหมุนเวียนกระแสเงินสด การแจกแจงตนทุน

คาใชจาย กระแสเงินสด บัญชีงบกระแสเงินสดหมุนเวียน ใบสงของ ตนทุนคาใชจายเสร็จสมบูรณ 

วิธีการวาดเสน S-Curve ของคาใชจาย การตอบสนองกระแสเงินสดหมุนเวียนในโครงการ คําจํากัด

ความของการควบคุมคาใชจาย และข้ันตอนการควบคุมคาใชจาย 
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TCI338 การวิเคราะหผลิตภาพในการกอสราง 3(3-0-6) 

 Construction Productivity Analysis  

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับผลิตภาพในงานกอสราง การวินิจฉัยปญหาผลิตภาพ การ

ปรับปรุงผลิตภาพ จากปจจัยการจัดการภาคสนาม (Productivity Improvement from Field 

Management Factors) การปรับปรุงผลิตภาพโดยการศึกษางาน วิธีการทํางานโดยผังสายใย ผัง

การเคลื่อนท่ีและแผนภูมิกระบวนการผลิต การวัดงานและการศึกษาเวลา เวลามาตรฐานของทีมงาน

กอสราง การปรับปรุงผลิตภาพโดยการวางแผนและควบคุมงานกอสราง รวมท้ังแบบจําลองและการ

ทําเลียนแบบ 

   

TCI339 ปฐพีกลศาสตร  3(3-0-6) 

 Soil Mechanics  

รายวิชาบังคับกอน : TBE210 กลศาสตรของวัสดุหรือศึกษาพรอมกัน 

การกําเนิดดิน ดินชนิดตาง ๆ การสํารวจดินคุณสมบัติพ้ืนฐานทางดานวิศวกรรม

ของดินระบบจําแนกดินชนิดตาง ๆ ความแข็งแรงของดิน การวิบัติของดิน ลักษณะของฐานรากชนิด

ตาง ๆ  ความตานทานแรงเฉือนของดินท่ีมีความเชื่อมแนนและดินท่ีไมมีความเชื่อมแนน 

   

TCI340 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 4(3-3-6) 

 Reinforced Concrete Design   

รายวิชาบังคับกอน : TCI317 ทฤษฎีโครงสราง 

พฤติกรรมเบื้องตนของโครงสรางคอนกรีต และการเสริมกําลัง เพ่ือรับแรงตาม

แนวแกน แรงดัด แรงบิด แรงเฉือน แรงยึดเหนี่ยว และแรงเหลานี้ท่ีกระทํารวมกัน การออกแบบ

โครงสรางองคอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีหนวยแรงใชงาน วิธีกําลัง การเขียนแบบกําหนด

รายละเอียด และการฝกปฏิบัติการออกแบบและการกําหนดรายละเอียดคอนกรีตเสริมเหล็ก 
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TCI417 การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก 4(3-3-6) 

 Timber and Steel Design  

รายวิชาบังคับกอน : TCI317 ทฤษฎีโครงสราง    

                    การออกแบบโครงสรางเหล็กโดยวิธี Allowable Stress Design (ASD) และ Load 

and Resistance Factored Design (LRFD) สําหรับชิ้นสวนรับแรงดึง แรงอัด แรงดัด แรงกระทํา

รวมกัน สวนโครงสรางหนาตัดคานประกอบ คานลึก การออกแบบจุดตอตัวยึดและการเชื่อม การ

ออกแบบโครงสรางไมเพ่ือรับแรงดึง รับแรงอัด รับแรงดัด แรงกระทํารวม เสาประกอบไมท้ังแบบดิ่ง

และราบ คุณสมบัติและกําลังของไม ไมอัด ไมแผนซอน การตอยึดสวนโครงสรางไม 

   

TCI418 สัมมนาทางเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 1(1-0-3) 

 Seminar in Civil Engineering Technology  

การศึกษาคนควาเชิงบูรณาการความรูใหมๆจากแหลงขาวสารและวิชาการตางๆท่ี

เก่ียวของในงานทางดานวิศวกรรมโยธา นํามาประกอบกับความรูในชั้นเรียน เพ่ือทําการรวบรวม

วิจารณและสรุป โดยอาศัยทฤษฎีท่ีเก่ียวของนํามาแสดงในรูปแบบรายงานหรือการนําเสนอในชั้น

เรียน 

   

TCI419 โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 2 2(1-2-3) 

 Civil Engineering Technology Project 2  

ดําเนินงานโครงงานท่ีไดศึกษาไวในวิชา TCI 312 โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรม

โยธา 1 ตามข้ันตอนการดําเนินงานท่ีไดเขียนไวใหเสร็จสมบูรณภายในหนึ่งภาคการศึกษา นําเสนอ

ผลการดําเนินงานโครงงานโดยเขียนรายงานฉบับสมบูรณและสอบปากเปลา 

   

TCI429 การควบคุมงานและการตรวจงานกอสราง  3(2-2-5) 

 Supervision and Inspection in Construction  

ความสําคัญและวัตถุประสงคของการควบคุมและการตรวจงานกอสราง บทบาท

หนาท่ีของผูควบคุมและตรวจงาน การควบคุมและการตรวจงานเตรียมการเบื้องตน งานดิน งาน

เก่ียวกับคอนกรีต งานไม งานเหล็กโครงสรางงานสถาปตยกรรม และงานวิศวกรรมประกอบอาคาร 

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  กฎหมายควบคุมงานอาคาร ปฏิบัติการควบคุมงาน และตรวจสอบ

งานกอสรางในหนวยงานกอสรางจริง 
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รหัส คําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

   

TCI430 เทคโนโลยีคอนกรีตสําเร็จรูปและคอนกรีตอัดแรง 3(3-0-6) 

 Prestressed and Precast Concrete and Construction 

Materials 

 

คุณสมบัติของคอนกรีตอัดแรง หลักเกณฑการออกแบบ การสูญเสียแรงของ

คอนกรีตอัดแรง คอนกรีตอัดแรงชนิดดึงลวดกอน (Pre-tension) และดึงลวดภายหลัง (Post-

tension) วัสดุท่ีใชในการผลิตคอนกรีตอัดแรงการออกแบบโครงสรางคอนกรีตอัดแรง การผลิต

คอนกรีตสําเร็จรูปการขนสง การติดตั้ง การขนสง  การออกแบบชิ้นสวนเสาคาน ผนัง ออกแบบจุด

ตอ 

   

TCI431 สหกิจศึกษาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 6(640) 

 Cooperative Education in Civil Engineering 

Technology 

 

นักศึกษาตองปฏิบัติงานเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพทางดานเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

เต็มเวลาเสมือนหนึ่งเปนพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการจนครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจ

ศึกษาตามท่ีสาขากําหนด เม่ือเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแลว นักศึกษาตองสงรายงานและนําเสนอผล

การไปปฏิบัติงานตอคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งโดยวัดผลการประเมินของอาจารยท่ีปรึกษาสห

กิจศึกษา พนักงานท่ีควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการและจากรายงานวิชาการ 

   

TCI432 การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา  5(450) 

 Field Experience in Civil Engineering Technology  

รายวิชาบังคับกอน : TCI330 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยี 

                         วิศวกรรมโยธา  

ฝกงานภายในสถานศึกษา หรือสถานประกอบการของทางราชการหรือเอกชน 

หรือทําโครงงานพิเศษในสาขาท่ีเก่ียวของ อยางใดอยางหนึ่งโดยมีอาจารยควบคุมดูแลในฐานะท่ี

ปรึกษาไมนอยกวา 1 ทาน และตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการหลักสูตรเพ่ือคิดเทียบ

ชั่วโมง 
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3.2  ช่ือ สกุล ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย  

3.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 

ลําดับ ชื่อ–นามสกุล 
ตําแหนง

วิชาการ 
คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก 

สถาบัน 

การศึกษา 
ปที่จบ 

ภาระการสอน (ชม./สัปดาห) 

2565 2566 2567 2568 

1 นายธราพงษ  

พัฒนศักด์ิภิญโญ 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) 

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาห 

การ) 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2544 

2537 

2534 

12 12 12 12 

2 นางสาว 

โชติกาญจน 

ราชกรม 

อาจารย วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) 

   วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

2557 

2552 

12 12 12 12 

3 นายเทวกุล  

จันทรขามปอม 

อาจารย วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) 

   วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระ

จอมเกลาพระนครเหนือ 

2561 

 

2555 

12 12 12 12 

4 นายภัทรชยั  

พงศโสภา 

อาจารย วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) 

 

   วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาพระนครเหนือ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาพระนครเหนือ 

 

2560 

 

2558 

12 12 12 12 

5 นางสาวธันยารัตน 

เสถียรนาม 

อาจารย    วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) 

   วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 

  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2562 

2559 

12 12 12 12 
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3.2.2 อาจารยประจําหลักสูตร 

 

ลําดับ ชื่อ–นามสกุล 
ตําแหนง 

วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขา

วิชาเอก 

สถาบัน 

การศึกษา 

ภาระการสอน (ชม./สัปดาห) 

2565 2566 2567 2568 

1 นายธราพงษ  

พัฒนศักด์ิภิญโญ 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) 

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 

วศ.บ. (วิศวกรรมอุต

สาหการ) 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

   

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2544 

 

2537 

 

2534 

12 12 12 

2 นางสาว 

โชติกาญจน 

ราชกรม 

อาจารย วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) 

   วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

2557 

2552 

12 12 12 

3 นายเทวกุล  

จันทรขามปอม 

อาจารย วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) 

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาพระนคร

เหนือ 

2561 

 

 

 

2555 

12 12 12 

4 นายภัทรชยั  

พงศโสภา 

อาจารย วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) 

 

 

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาพระนคร

เหนือ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาพระนคร

เหนือ 

2560 

 

 

 

 

2558 

12 12 12 

5 นางสาวธันยารัตน 

เสถียรนาม 

อาจารย   วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) 

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 

  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

มหาวิทยาลัมหาสารคาม 

2562 

2559 

12 12 12 

 

 

3.2.3 อาจารยพิเศษ  

ไมมี 
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการฝกประสบการณวิชาชีพ)  

จากความตองการท่ีบัณฑิตควรมีประสบการณในวิชาชีพกอนเขาสูการทํางานจริง ดังนั้นหลักสูตร

ไดกําหนดกลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพเปนวิชาบงัคับและใหมีแผนการเรียนสําหรับ

นักศึกษาท่ีตองการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นักศึกษาตองลงเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาสาขาวิชา                       

เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา   เวนแตกรณีท่ีนักศึกษามีปญหาไมสามารถไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาไดก็จะ

เปนการอนุโลมใหเรียนรายวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา   

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม  

ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 

4.1.1 ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเขาใจในหลักการ 

ความจําเปนในการเรียนรูทฤษฎีมากยิ่งข้ึน 

4.1.2 บูรณาการความรูท่ีเรียนมาเพ่ือนําไปแกปญหาทางธุรกิจโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

เปนเครื่องมือไดอยางเหมาะสม 

4.1.3 มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี 

4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เขาใจวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวเขากับสถานประกอบการได 

4.1.5 มีความกลาในการแสดงออก และนําความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานได 

4.2 ชวงเวลา  

ภาคการศึกษาท่ี 1 หรือ ภาคการศึกษาท่ี 2 ของชั้นปท่ี 4  

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  

จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 

 

5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย  

ขอกําหนดในการทําโครงงาน หรืองานวิจัย ควรเปนหัวขอท่ีเก่ียวของกับการประยุกตเทคโนโลยี

เพ่ือการใชงานจริง หรือเพ่ือการศึกษา หรือเพ่ือทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยควรมีองคกรท่ีอางอิง

และคาดวาจะนําไปใชงานหากโครงงานสําเร็จ โดยมีจํานวนผูรวมโครงงาน 2-3 คน และมีรายงาน 

ท่ีตองนําสงตามรูปแบบและระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด อยางเครงครัด หรือเปนโครงงานท่ีมุงเนน

การสรางผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนางาน 

5.1 คําอธิบายโดยยอ  

โครงงานท่ีนักศึกษาสนใจ สามารถอธิบายทฤษฎีท่ีนํามาใชในการทําโครงงาน ประโยชนท่ีจะ

ไดรับจากการทําโครงงาน มีขอบเขตโครงงานท่ีสามารถทําเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
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5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู  

นักศึกษาสามารถทํางานเปนทีม มีความเชี่ยวชาญในการใชเครื่องมือ โปรแกรม ในการทําโครงงาน 

โครงงานสามารถเปนตนแบบในการพัฒนาตอได 

5.3 ชวงเวลา  

ภาคการศึกษาท่ี 2 หรือ ภาคการศึกษาท่ี 1 ของชั้นปท่ี 4  

5.4 จํานวนหนวยกิต 

4 หนวยกิต 

5.5 การเตรียมการ  

มีการกําหนดชั่วโมงการประชุมนักศึกษา การใหคําปรึกษา จัดทําบันทึกการใหคําปรึกษา 

ใหขอมูลขาวสารเก่ียวกับโครงงานทางเว็บไซต และปรับปรุงใหทันสมัยเสมอ อีกท้ังมีตัวอยางโครงงาน

ใหศึกษา 

5.6 กระบวนการประเมินผล  

ประเมินผลจากความกาวหนาในการทําโครงงาน ท่ีบันทึกในสมุดใหคําปรึกษาโดยอาจารยท่ีปรึกษา 

และประเมินผลจากรายงานท่ีไดกําหนดรูปแบบการนําเสนอตามระยะเวลา นําเสนอโปรแกรมและ 

การทํางานของระบบ โดยโครงงานดังกลาวตองสามารถทํางานไดในข้ันตน โดยเฉพาะการทํางานหลัก

ของโปรแกรม และการจัดสอบการนําเสนอท่ีมีอาจารยสอบไมต่ํากวา 3 คน 
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หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1.1 มีความรูพ้ืนฐานในศาสตรท่ีเก่ียวของท้ัง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยูในเกณฑดี 

สามารถประยุกตไดอยางเหมาะสมในการ

ประกอบวิชาชีพและศึกษาตอในระดับสูง 

   รายวิชาบังคับของหลักสูตรตองปูพ้ืนฐานของศาสตร

และสรางความเชื่อมโยงระหวางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ   

มีปฏิบัติการ แบบฝกหัด โครงงาน และกรณีศึกษาให

นักศึกษาเขาใจการประยุกตองคความรูกับปญหาจริง  

1.2 มีความรูทันสมัย ใฝรู และมีความสามารถ 

พัฒนาความรู เพ่ือพัฒนาตนเอง พัฒนางาน

และพัฒนาสังคม 

รายวิชาเลือกท่ีเปดสอนตองตอยอดความรูพ้ืนฐาน

ในภาคบังคับ และปรับตามวิวัฒนาการของศาสตร มี

โจทยปญหาท่ีทาทายใหนักศึกษาคนควาหาความรูใน

การพัฒนาศักยภาพ 

1.3 ค ิด เป น  ทํา เป น  และ เล ือกว ิธ ีก า ร

แกปญหาไดอยางเปนระบบและเหมาะสม 

ทุกรายวิชาตองมีโจทยปญหา แบบฝกหัด หรือ

โครงงาน ใหนักศึกษาไดฝกคิด ฝกปฏิบัติ ฝกแกปญหา

แทนการทองจํา 

1.4 มีความสามารถทํางานรวมกับผู อ่ืน 

มีทักษะการบริหารจัดการและทํางานเปนหมู

คณะ 

โจทยปญหาและโครงงานของรายวิชาตาง ๆ ควรจัด

แบบคณะทํางาน แทนท่ีจะเปนแบบงานเดี่ยว เพ่ือ

สงเสริมใหนักศึกษาไดฝกฝนการทํางานเปนหมูคณะ  

1.5 รูจักแสวงหาความรูดวยตนเองและ

สามารถติดตอสื่อสารกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 

ตองมีการมอบหมายงานใหนักศึกษาไดสืบคนขอมูล 

รวบรวมความรู ท่ีนอกเหนือจากท่ีไดนําเสนอในชั้น

เรียน และเผยแพรความรูท่ีไดระหวางนักศึกษาดวยกัน 

หรือใหกับผูสนใจภายนอก 

1.6 มีความสามารถในการใชภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศในการสื่อสารและใช

เทคโนโลยีไดด ี

มีระบบเพ่ือสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหมู

นักศึกษาหรือบุคคลภายนอกท่ีสงเสริมให เกิดการ

แสวงหาความรูท่ีทันสมัย การเผยแพร การถามตอบ และการ

แลกเปลี่ยน ความรู 

1.7  มีความสามารถวิเคราะห ออกแบบ 

พัฒนา ติดตั้ง และปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร 

ใหตรงตามขอกําหนด 

ตองมีวิชาท่ีบูรณาการองคความรูท่ีไดศึกษามาใน

การวิเคราะห ออกแบบ พัฒนา ติดตั้ง และปรับปรุง

ระบบคอมพิวเตอรตามขอกําหนดของโจทยปญหาท่ี

ไดรับ  
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน (ใหสาขาวิชาท่ีมีมาตรฐานคุณวุฒิของสาขาวิชา มคอ.1 

พิจารณามาตรฐานผลการเรียนรูเฉพาะของสาขาวิชานั้นๆ ประกอบดวย)  

2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 การเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

 นักศึกษาตองมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือใหสามารถดําเนินชีวิตรวมกับผูอ่ืนในสังคม

อยางราบรื่น และเปนประโยชนตอสวนรวม นอกจากนี้วิชาชีพการจัดการอุตสาหกรรมมีความสําคัญ

กับการพัฒนาประเทศ ดังนั้นผูท่ีเก่ียวของกับงานทางการจัดการอุตสาหกรรม จึงจําเปนตองมีความ

รับผิดชอบตอผลท่ีเกิดข้ึนเชนเดียวกับการประกอบอาชีพในสาขาอ่ืนๆ อาจารยท่ีสอนในแตละวิชาตอง

พยายามสอดแทรกเรื่องท่ีเก่ียวกับสิ่งตอไปนี้ ท้ัง 5 ขอ เพ่ือใหนักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรมไปพรอมกับวิทยาการตางๆ ท่ีศึกษา รวมท้ังอาจารยตองมีคุณสมบัติดานคุณธรรม จริยธรรม

อยางนอย 5 ขอตามท่ีระบุไว 

1) ปฏิบัติตนเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม ในดานความซ่ือสัตยสุจริต เสียสละ มีวินัย ตรง

ตอเวลา และมีความรับผิดชอบตอตนเอง    

2) ปฏิบัติตนเปนผูมีจิตอาสา และมีความรับผิดชอบตอสังคม 

3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนหมูคณะ สามารถแกไขขอ

ขัดแยงตามลําดับความสําคัญเคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคาและ

ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

4) สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรมตอบุคคล 

องคกร สังคมและสิ่งแวดลอม  

5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบ

วิชาชีพ รวมถึงเขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแตละสาขา ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

 2.2 ความรู 

      2.2.1 การเรียนรูดานความรู 

     นักศึกษาตองมีความรูเก่ียวกับหลักการจัดการทางอุตสาหกรรม   มีคุณธรรม จริยธรรม 

และความรูเก่ียวกับสาขาวิชาท่ีศึกษานั้นตองเปนสิ่งท่ีนักศึกษาตองรูเพ่ือใชประกอบอาชีพและชวย

พัฒนาสังคม ดังนั้นมาตรฐานความรูตองครอบคลุมสิ่งตอไปนี้ 

1)  มีความรู  ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีสําคัญในรายวิชาหรือศาสตรของตน  
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2) มีความเขาใจและสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีสําคัญในรายวิชาหรือ

ศาสตรของตนไดอยางถูกตอง 

3)  สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาท่ีศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 

4)  สามารถวิเคราะหและแกไขปญหา ดวยวิธีการท่ีเหมาะสม รวมถึงการประยุกตใช

เครื่องมือท่ีเหมาะสม เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน  

5)  สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกตแกไขปญหาใน

งานจริงได 

 2.3 ทักษะทางปญญา 

      2.3.1 การเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

  นักศึกษาตองสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพโดยพ่ึงตนเองไดเม่ือจบ

การศึกษาแลว ดังนั้นนักศึกษาจําเปนตองไดรับการพัฒนาทักษะทางปญญาไปพรอมกับคุณธรรม 

จริยธรรม และความรูเก่ียวกับการจัดการอุตสาหกรรม ลักษณะการสอนอาจารยตองเนนใหนักศึกษา

คิด วิเคราะห หาเหตุผล เขาใจท่ีมาและสาเหตุของปญหา วิธีการแกปญหารวมท้ังแนวคิดดวยตนเอง 

ซ่ึงนักศึกษาตองมีคุณสมบัติตางๆ จากการสอนเพ่ือใหเกิดทักษะทางปญญาดังนี้ 

 1) สามารถแสดงทักษะการคิดอยางเปนระบบ คิดอยางมีวิจารณญาณอยางสมํ่าเสมอ 

 2) สามารถวิเคราะห สังเคราะห บูรณาการความรูและทักษะท่ีเก่ียวของในศาสตรของ

ตนเพ่ือนําไปประยุกตใชไดอยางถูกตองเหมาะสม 

 3) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึงการใช

ขอมูลประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 4) มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูท่ีเก่ียวของอยางเหมาะสม 

ในการพัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค 

               5) สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพ่ิมเติมไดดวยตนเอง เพ่ือการเรียนรูตลอด

ชีวิต และทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ 

 2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

   2.4.1 การเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอ 

นักศึกษาตองออกไปประกอบอาชีพซ่ึงสวนใหญตองเก่ียวของกับบุคคลตางๆเชน

ผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงาน เปนตน ดังนั้น ความสามารถท่ีจะปรับตัวใหเขากับ

สังคมเปนเรื่องจําเปนอยางยิ่ง ดังนั้นอาจารยตองสอดแทรกวิธีการท่ีเก่ียวของกับคุณสมบัติตางๆ 
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ตอไปนี้ใหนักศึกษาระหวางท่ีสอนวิชา หรืออาจใหนักศึกษาไปเรียนวิชาทางดานสังคมศาสตรท่ี

เก่ียวกับคุณสมบัติตางๆ นี้ 

1) สามารถแสดงบทบาทผูนํา ผูตาม และการเปนสมาชิกท่ีดีของกลุมไดอยางเหมาะสม

กับบทบาทและสถานการณ 

2) มีความรับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมายท้ังของตนเองและของสวนรวม 

3) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคท้ังสวนตัว

และสวนรวม พรอมท้ังแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะท้ังของตนเองและกลุมรวมท้ังใหความชวยเหลือและ

อํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาตางๆ 

4) สามารถสื่อสารกับกลุมคนท่ีหลากหลาย และสามารถสนทนาท้ังภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารตอสังคมไดใน

ประเด็นท่ีเหมาะสม  

      5)  มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางาน และการรักษา

สภาพแวดลอมตอสังคม  

 2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

      2.5.1 การเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1)  สามารถประยุกตความรูทางคณิตศาสตรเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการแกปญหา คนควาขอมูลและนําเสนอไดอยางเหมาะสม 

     2) สามารถใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการ

ใชภาษาในการคนควาขอมูลเพ่ือจัดทํารายงานและนําเสนออยางถูกตองเหมาะสม 

   3)  มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติ

ประยุกต ตอการแกปญหาท่ีเก่ียวของไดอยางสรางสรรค 

            4)  สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ท่ีทันสมัยไดอยาง

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

   5)  สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพ่ือประกอบวิชาชีพ

ในสาขาวิศวกรรมท่ีเก่ียวของได 
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  2.6.  ทักษะการจัดการเรียนรู   

    2.6.1 การเรียนรูดานทักษะพิสัย 

       1) มีความสามารถในการเลือกใชวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ และเทคโนโลยีใหเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ 

  2) มีทักษะในการใชวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ และ เทคโนโลยี เครื่องจักรในระบบ

อุตสาหกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  3) มีทักษะในการออกแบบและสรางสรรคผลงานทางดานวิศวกรรมไดอยางทันสมัย 

 

3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  

(Curriculum Mapping) 

หมายเลขอ้างอิง 19011HZNB105587

URL http://esaraban.vru.ac.th/archive/identityTags



มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
 ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

 

 

49 

 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
 

 

รายวิชา 

1.คุณธรรม 2.ความรู 3.ทักษะทางปญญา 4.ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.ทักษะ

พิสัย 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 
SCH102 เคมีทั่วไป ● ●    ● ○    ● ○    ○ ●    ● ○       

SCH103 ปฏิบัติการเคมทีั่วไป ● ●    ● ○    ● ○    ○ ●    ● ○       

SPY104 ฟสิกส 1 ●     ● ●    ● ○     ●    ● ●       

SPY105 ปฏิบัติการฟสิกส 1 ●   ●  ● ●    ● ○    ○ ●    ●        

SPY106 ฟสิกส 2 ●     ● ○    ● ○     ●    ● ●       

SPY107 ปฏิบัติการฟสิกส 2 ●   ●  ● ○    ● ○    ○ ●    ●        

TAT101 คณิตศาสตรวิศวกรรม 1 ○ ●        ●    ●    ○ ●      ●  ●  

TAT102 คณิตศาสตรวิศวกรรม 2 ○ ●        ●    ●    ○ ●      ●  ●  

TAT203 คณิตศาสตรวิศวกรรม 3 ○ ●        ●    ●    ○ ●      ●  ●  

TBE101 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ●    ○  ● ○ ●   ● ○ ○   ○  ●      ● ● ● ● 

TBE102 เขียนแบบใบงานวิศวกรรม ●    ○  ● ○ ● ○  ●  ○     ●      ●   ● 

TBE103 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเบ้ืองตน ● ○  ○ ○  ● ● ○   ●  ○     ● ○   ●  ●  ●  
TBE205 วัสดุในงานวิศวกรรม ●    ○  ● ○ ●   ●       ○      ● ○ ●  
TBE206 กลศาสตรในงานวิศวกรรม ○ ● ●   ● ○ ●     ●   ●        ● ○    
TBE207 โปรแกรมประยุกตทางวิศวกรรม ● ○  ○ ○  ● ● ○   ●  ○     ● ○   ●  ●    
TBE210 กลศาสตรของวัสด ุ ○ ● ●   ● ○ ●     ●   ●        ● ○    
TBE213 สถิติสําหรับงานวิศวกรรม ● ●    ● ●   ○ ● ○       ●  ●   ○   ●  
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
 

 
 

 

 

รายวิชา 

1.คุณธรรม 2.ความรู 3.ทักษะทางปญญา 4.ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.ทักษะ

พิสัย 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 
  TBE211 วิศวกรรมสํารวจ ● ○ ○  ○  ● ○ ●   ● ○ ○   ○  ●  ● ●   ● ● ● ● 

  TBE212 ธรณีวทิยาวศิวกรรม ○ ● ●   ● ○ ●     ●   ●        ● ○    

  TBE315 ภาษาอังกฤษสําหรับงานวิศวกรรม ●    ○  ● ○    ●     ●  ○     ●     

  TCI102 ความรูเบ้ืองตนทางวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร ● ○  ○ ○  ● ● ○   ●  ○     ● ○   ●  ●    

  TCI103 การเขียนแบบวิศวกรรมโยธา ● ○  ○ ○  ● ● ○   ●  ○     ● ○   ●  ●    

  TCI207 ชลศาสตรวิศวกรรม ○ ● ● ○  ● ○ ●     ●   ●        ● ○    

  TCI209 ปฏิบัติการชลศาสตร ● ○ ○  ○  ● ○ ● ○  ●  ○  ●   ●      ●   ● 

  TCI312 การวิเคราะหโครงสราง ●   ○ ○  ● ○ ● ○  ●  ○     ●      ●   ● 

  TCI315 วิศวกรรมการทาง ○ ● ● ○  ● ○ ●     ●   ●        ● ○    
  TCI316 โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 1 ● ○  ○ ○  ● ● ○   ●  ○     ● ○   ●  ●    
  TCI317 ทฤษฎีโครงสราง ●   ○ ○  ● ○ ● ○  ●  ○     ●      ●   ● 
  TCI318 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร ● ○ ○  ○  ● ○ ● ○  ●  ○  ●   ●      ●   ● 
  TCI319 วิศวกรรมฐานราก ○ ● ●   ● ○ ●     ●   ●        ● ○    
  TCI320 วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ ● ○ ○  ○  ● ○ ● ○  ●  ○  ●   ●      ●   ● 
  TCI331 ปฏิบัติการการสํารวจ ● ○  ○ ○  ● ● ○   ●  ○     ● ○   ●  ●    
  TCI322 การประมาณราคากอสราง ● ○ ○  ○  ● ○ ●   ● ○ ○     ○  ● ●   ● ○ ●  
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 

1.คุณธรรม 2.ความรู 3.ทักษะทางปญญา 4.ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.ทักษะ

พิสัย 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 
  TCI323 เทคโนโลยีคอนกรีตและวัสดกุอสราง ○ ● ●   ● ○ ●     ●   ●        ● ○    

  TCI324 การวางแผนงานและการบริหารงานกอสราง ● ● ●  ○  ● ○ ●   ● ○ ○   ○  ●      ● ● ● ● 

  TCI326 การออกแบบนั่งรานและแบบหลอ ○ ● ●  ○ ● ○ ●     ●   ●        ● ○    

  TCI328 การออกแบบระบบสุขาภิบาลอาคาร ○ ● ●  ○ ● ○ ●     ●   ●        ● ○    

  TCI329 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวชิาเทคโนโลยี

วิศวกรรมโยธา     

● ○ ○  ○  ● ○ ●   ● ○ ○     ○  ● ●   ● ○ ●  

  TCI330 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชพีสาขาวิชา

เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 

● ●  ●     ●    ● 
 

●    ○ ○  ●  ● ●      ●   ●  

  TCI331 ปฏิบัติการการสํารวจ ● ○  ○ ○  ● ● ○   ●  ○     ● ○   ●  ●    

  TCI333 การออกแบบผิวทาง ○ ● ●  ○ ● ○ ●     ●   ●        ● ○    

  TCI334 ไฟไนทอลีีเมนตเบ้ืองตน ● ● ○  ○ ● ● ○ ●   ● ● ○     ○  ● ●   ● ○ ●  

  TCI335 การตรวจสอบโครงสรางคอนกรีตและการ

ทดสอบแบบไมทําลาย 

○ ● ●   ● ○ ●     ●   ●        ● ○    

  TCI336 วิศวกรรมการขนสง ○ ● ●  ○ ● ○ ●     ●   ●        ● ○    

  TCI337 การบริหารการเงินและบัญชีในการกอสราง ○ ● ●  ○ ● ○ ●     ●   ●        ● ○    

  TCI338 การวิเคราะหผลิตภาพในการกอสราง ○ ● ●   ● ○ ●     ●   ●        ● ○    

  TCI339 ปฐพีกลศาสตร ○ ● ●   ● ○ ●     ●   ●        ● ○    

  TCI340 การออกแบบโครงสรางคอนกรตีเสริมเหล็ก ● ● ○  ○ ● ● ○ ●   ● ● ○     ○  ● ●   ● ○ ●  
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 

1.คุณธรรม 2.ความรู 3.ทักษะทางปญญา 4.ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.ทักษะ

พิสัย 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 
  TCI417 การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก ●   ●  ●    ●   ●    ●     ●   ● ●     ●   ○ 

  TCI418 สัมมนาทางเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา ●  ○  ●     ●   ●     ○   ●  ●       ●   ○  

  TCI419 โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 2 ●  ○     ●  ○  ● ● ●  ●    ● ● ●  ● ●   ●   ●   ● ○ 

  TCI429 การควบคุมงานและการตรวจงานกอสราง ● ●   ●   ●     ●    ●   ● ●  ● ●   ●    ●  ●  

  TCI430 เทคโนโลยีคอนกรตีสําเร็จรูปและคอนกรีตอัด

แรง 

●   ●  ● ●    ● ●   ○    ●    ●    ○  ● ●  

  TCI431 สหกิจศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา ○  ●   ● ●   ● ● ●    ● ● ○    ● ● ● ● ●  ●  ●   ● ● 

  TCI432 การฝกประสบการณวิชาชีพสาขาวิชา

เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 

○ ●  ● ●   ● ● ●    ● ● ○    ●  ● ● ● ●     ● ● 
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หมวดท่ี 5  หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (ผลการเรียน) 

การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 

ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  

พ.ศ. 2557 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 และ(ฉบับท่ี 4) พ.ศ.

2564 (ภาคผนวก ก) 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 

กําหนดใหระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาเปนสวนหนึ่งของระบบ     

การประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด

ปทุมธาน ี

 การทวนสอบในระดับรายวิชาใหนักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา                     

มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบใหเปนไปตามแผนการสอน  

การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําไดโดยมีระบบประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและ

รายงานผล 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา ควรเนนการทําวิจัย

สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ท่ีทําอยางตอเนื่องและนําผลวิจัยท่ีไดยอนกลับมา

ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมท้ังการประเมินคุณภาพของ

หลักสูตรและหนวยงานโดยองคกรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะทําดําเนินการดังตัวอยางตอไปนี้ 

1) ภาวการณไดงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนท่ีจบการศึกษา ในดานของ

ระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความม่ันใจของบัณฑิตในการประกอบ 

การงานอาชีพ 

2) การตรวจสอบจากผูประกอบการ โดยการขอเขาสัมภาษณ หรือ การแบบสงแบบสอบถาม 

เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตท่ีจบการศึกษาและเขาทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบ

ระยะเวลาตาง ๆ เชน ปท่ี 1 หรือ ปท่ี 5  

3) การประเมินตําแหนง และหรือความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต 
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4) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการสงแบบสอบถาม หรือสอบถามเม่ือมีโอกาสใน

ระดับความพึงพอใจในดานความรู ความพรอม และสมบัติดานอ่ืน ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและ

เขาศึกษาเพ่ือปริญญาท่ีสูงข้ึนในสถานศึกษานั้น ๆ 

5) การประเมินจากบัณฑิตท่ีไปประกอบอาชีพ ในแงของความพรอมและความรูจากสาขาวิชา

ท่ีเรียน รวมท้ังสาขาอ่ืน ๆ ท่ีกําหนดในหลักสูตร ท่ีเก่ียวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมท้ัง

เปดโอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งข้ึนดวย 

6) ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก ท่ีมาประเมินหลักสูตร หรือ เปนอาจารยพิเศษ 

ตอความพรอมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับกระบวนการเรียนรู และ 

การพัฒนาองคความรูของนักศึกษา 

7) ผลงานของนักศึกษาท่ีวัดเปนรูปธรรมได เชน (1) จํานวนโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีพัฒนาเอง

และวางขาย (2) จํานวนสิทธิบัตร  (3) จํานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ (4) จํานวนกิจกรรม 

การกุศลเพ่ือสังคมและประเทศชาติ  (5) จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองคกรท่ีทําประโยชนตอสังคม 

 2.3 ความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรูเม่ือส้ินปการศึกษา 

 

ช้ันปท่ี ความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรู 

1 นักศึกษามีแรงบันดาลใจในอาชีพวิศวกรรมโยธา ผานการบมเพาะจากคณะอาจารยในหลักสตูร 

สามารถคิดคํานวณ มีทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร สามารถนํามาใชในการ

เรียนรูในชั้นปการศึกษาตอไปได ใชเครื่องคิดเลขในการคํานวณพ้ืนฐานทางดานวิศวกรรมได 

รูจักวัสดุกอสรางและงานกอสรางประเภทตางๆ เรียนรูลักษณะงานดานวิศวกรรมโยธา ทักษะ

การปฏิบัติงานเบื้องตน 

2 นักศึกษาสามารถอานแบบกอสรางทางวิศวกรรมโยธาไดอยางเขาใจ สามารถประยุกตใชทักษะ

การคํานวณและการประยุกตใชความรูพ้ืนฐานในการสํารวจรังวัด การแกไขปญหาและการ

ประยุกตใชทางวิศวกรรมได เรียนรูลักษณะแรง การเขียน SFD และ BMD ของโครงสราง

พ้ืนฐานได 

3 นักศึกษาสามารถนําความรูท่ีไดมาประยุกตใชในการออกแบบโครงสรางเบื้องตน เขาใจ

หลักการการออกแบบโครงสรางประเภทตางๆ เรียนรูการทดสอบและการเลือกใชวัสดุกอสราง 

4 นักศึกษาสามารถนําความรู ท่ีไดมาแกไขปญหาเชิงวิศวกรรม สามารถถายทอดความรู 

ประสบการณ อธิบายตอเพ่ือนรวมชั้นเรียนไดอยางเขาใจ การใชเครื่องมือทางดานวิศวกรรม

โยธามาจัดทําโครงงาน สามารถปฏิบัติตนในการเรียนรูงาน การทํางานเชิงวิศวกรรม และ

ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพสภาวิศวกร 
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3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร จํานวน 146 หนวยกิต และไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํา

กวา 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา และใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 และ(ฉบับท่ี 

4) พ.ศ.2564 (ภาคผนวก ก) 
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หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย 

 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

1.1 จัดปฐมนิเทศอาจารยใหม เรื่อง บทบาท หนาท่ี ความรับผิดชอบ คุณคาความเปนอาจารย 

รายละเอียดของหลักสูตร การจัดทํารายละเอียดตาง ๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

พ.ศ. 2552 (TQF) ตลอดจนใหมีความรูและเขาใจนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย  

1.2 จัดนิเทศอาจารยใหมในระดับสาขาวิชา 

1.3 ใหอาจารยใหมสังเกตการณการสอนของอาจารยผูมีประสบการณ 

1.4 จัดระบบพ่ีเลี้ยง (Mentoring System) แกอาจารยใหม 

1.5 จัดเตรียมคูมืออาจารยและเอกสารท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานใหอาจารยใหม 

1.6 จัดปฐมนิเทศ 
 

2.  การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพ่ือสงเสริมการสอน

และการวิจัยอยางตอเนื่องโดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชาท่ีไมใชวิจัยในแนวคอมพิวเตอร

ศึกษาเปนอันดับแรก การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน

องคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูน

ประสบการณ 

2.1.2 การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืน ๆ 

2.2.1 การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาความรู 

และคุณธรรม 

2.2.2 มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.2.3 สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมเปนหลัก และเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและ

มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเปนรอง 

2.2.4 จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจัย 

2.2.5 จัดใหอาจารยทุกคนเขารวมกลุมวิจัยตาง ๆ ของคณะ 

2.2.6 จัดใหอาจารยเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการตาง ๆ ของคณะ 
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หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การกํากับมาตรฐาน 

หลักสูตรมีการดําเนินงานเก่ียวกับอาจารยตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้ 

1.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  

 1.1.1 มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ซ่ึงทําหนาท่ีในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและ        

การเรียนการสอน ตั้งแตการวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร 

 1.1.2 มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไมนอยกวา 5 คน ตองอยูประจําหลักสูตรนั้นตลอดเวลา

ท่ีจัดการศึกษา โดยจะเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเกินกวา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได 

 1.1.3 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีเปดสอน   

ข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย และมีผลงานทาง

วิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทาง

วิชาการอยางนอย 1 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง 

1.2 อาจารยประจําหลักสูตร 

 กําหนดใหอาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีเปดสอนข้ันต่ํา

ปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย และมีผลงานทาง

วิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทาง

วิชาการอยางนอย 1 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง 

 

2.  บัณฑิต 

 จัดใหมีการผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูในวิชาการและ

วิชาชีพมีคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 คือเปนผู

มีความรู มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง สมารถประยุกตใชความรูเพ่ือการ

ดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขท้ังรางกายและจิตใจมีความสํานึกและความรับผิดชอบในฐานะ

พลเมืองและพลโลก และมีคุณลักษณะตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

 2.1 สงเสริมสนับสนุนใหบัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2552 คือ 

  2.1.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม 

  2.1.2 ดานความรู 

  2.1.3 ดานทักษะทางปญญา 
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  2.1.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

  2.1.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 2.2 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

  โดยสํารวจจากบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคพิเศษ

ไดงานทําหรือมีกิจการของตนเองท่ีมีรายไดประจําภายในระยะเวลา 1 ป นับจากวันท่ีสําเร็จการศึกษา

เม่ือเทียบกับบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้นๆ ไมนอยกวารอยละ 70 

 

3. นักศึกษา 

 3.1  การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 

 3.1.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอ่ืน ๆ แกนักศึกษา 

 คณะฯ มีการแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาท่ี

มีปญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการได โดยอาจารยของคณะทุกคน

จะตองทําหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษา และทุกคนตองกําหนดชั่วโมง 

ใหคําปรึกษา (Office Hours) เพ่ือใหนักศึกษาเขาปรึกษาได นอกจากนี้ ตองมีท่ีปรึกษากิจกรรม

เพ่ือใหคําปรึกษาแนะนําในการจัดทํากิจกรรมแกนักศึกษา 

 3.1.2 การอุทธรณของนักศึกษา 

  กรณีท่ีนักศึกษามีความสงสัยเก่ียวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถท่ีจะยื่นคํา

รองขอดูกระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารยในแตละ

รายวิชาได 

 3.2 ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

 3.2.1 ความตองการบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศในตลาดแรงงานของสังคมมีมาก โดย

นักศึกษาสําเร็จการศึกษาไดงานทําไมเกิน 3 เดือน 

 3.2.2 จากผลสํารวจเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร พบวาผูใชบัณฑิตตองการบัณฑิตท่ีมีทักษะดาน

ภาษาตางประเทศและดานทักษะการปฏิบัติคอมพิวเตอร สามารถปฏิบัติงานไดจริง 

 3.3 การประกันคุณภาพดานนักศึกษา 

  3.3.1 การรับนักศึกษา 

    เกณฑท่ีใชในการคัดเลือกนักศึกษามีความโปรงใส ชัดเจนและสอดคลองกับคุณสมบัติ

ของนักศึกษาท่ีกําหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือท่ีใชในการคัดเลือก ขอมูล หรือวิธีการคัดเลือกนักศึกษา

ใหไดนักศึกษาท่ีมีความพรอมทางปญญา สุขภาพกายและจิต ความมุงม่ันท่ีจะเรียน และมีเวลาเรียน

เพียงพอเพ่ือใหสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด โดยดําเนินการดังตอไปนี้ 

    1) มีระบบ กลไกในการคัดเลือกนักศึกษา 
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    2) มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ /ดําเนินการ 

   3) มีการประเมินกระบวนการ 

   4) มีการปรับปรุง/พัฒนา กระบวนการจากผลการประเมิน 

   5) มีผลจากการปรับปรงุเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 

 3.3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

   การสงเสริมและพัฒนานักศึกษาดําเนินการดังตอไปนี้ 

   1) มีระบบและกลไกในการพัฒนานักศึกษา 

   2) มีการนําระบบและกลไกไปสูการปฏิบัติและดําเนินการ 

   3) มีการประเมินกระบวนการ 

   4) มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

   5) มีผลจากการปรับปรงุเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 

 3.3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 

   ผลท่ีเกิดกับนักศึกษามีรายงานผลการดําเนินการดังตอไปนี้ 

   1) การคงอยูของนักศึกษา 

   2) การสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา 

   3) ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 

 

4. อาจารย 

 4.1. การบริหารคณาจารย 

 4.1.1 การรับอาจารยใหม 

   มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย

ใหมจะตองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไป ในสาขาวิชาหรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวของ และตองมี

คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษไดตามเกณฑท่ีกําหนดไวในประกาศคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารยประจํา 

 4.1.2  การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

   คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผน

จัดการเรียนการสอน ประเมินผลและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูล

เพ่ือเตรียมไวสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะทําใหบรรลุเปาหมาย

ตามหลักสูตร และไดบัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
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  4.1.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ 

   สําหรับอาจารยพิเศษถือวามีความสําคัญมาก เพราะจะเปนผูถายทอดประสบการณตรง     

จากการปฏิบัติใหกับนักศึกษา ดังนั้นคณะฯ ตองกําหนดนโยบายวาใหอาจารยพิเศษตองมีชั่วโมงสอน     

ไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา และมีอาจารยประจําเปนผูรับผิดชอบรายวิชานั้น และอาจารยพิเศษ

จะตองเปนผูมีประสบการณตรงวุฒิการศึกษาข้ันต่ําปริญญาโท หากมีวุฒิการศึกษาต่ํากวาปริญญาโท 

ตองมีประสบการณการทํางานท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาท่ีสอนไมนอยกวา 6 ป และใหเปนไปตาม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง เกณฑการ

พิจารณาและการแตงตั้งอาจารยพิเศษ 

 4.2 การประกันคุณภาพดานหลักสูตร 

  4.2.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 

    ดําเนินการบริหารและพัฒนาอาจารยดังตอไปนี้ 

    1) มีระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนาอาจารย 

    2) มีการนําระบบและกลไกไปสูการปฏิบัติและดําเนินงาน 

    3) ประเมินกระบวนการการดําเนินการบริหารและพัฒนาอาจารย 

    4) มีการปรับปรุง/พัฒนา/ บรูณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน 

  4.2.2 คุณภาพอาจารย 

    1) อาจารยตองมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกรอยละ 20 ข้ึนไปของอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร 

    2) อาจารยตองมีตําแหนงทางวิชาการรอยละ 60 ข้ึนไปของอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร 

    3) มีคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรรอยละ 20 ข้ึนไป 

  4.2.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย 

    มีการรายงานผลการดําเนินงานเก่ียวกับอาจารยดังนี้ 

    1) การคงอยูของอาจารย 

    2) ความพึงพอใจของอาจารย 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผลผูเรียน  

 [อธิบายการบริหารจัดการหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางตอเนื่อง การออกแบบ

หลักสูตรควบคุม กํากับการจัดทํารายวิชา การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

ในแตละรายวิชาการประเมินผูเรียน การกํากับใหมีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินท่ี
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หลากหลายการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผลการดําเนินงานหลักสูตรตรากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ] 

 5.1 การบริหารหลักสูตร 

 หลักสูตรมีการบริหารหลักสูตรตามโครงสรางคณะ โดยรองคณบดีฝายวิชาการ ประธาน

หลักสูตรทําหนาท่ีจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไปตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 และวัตถุประสงคของหลักสูตร ระบบและกลไกในการบริหาร

หลักสูตร มีดังนี้ 

 5.1.1 มีการบริหารหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 (TQF) 

 5.1.2 มีการบริหารหลักสูตรตามโครงสรางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คือ คณบดี รอง

คณบดีฝายวิชาการ คณะกรรมการประจําหลักสูตร ทําหนาท่ี บริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไปตาม

เกณฑมาตรฐานและวัตถุประสงคของหลักสูตร นอกจากนี้ยังมีหนวยงานเลขานุการคณะทําหนาท่ี

ประสานงานอํานวยความสะดวกในการเรียนการสอนการบริหารทรัพยากรการจัดการ 

  5.1.3 มีคณะกรรมการประจําหลักสูตร ทําหนาท่ีกําหนดนโยบาย แผนงานและแผนปฏิบัติการ 

ดังตอไปนี้ 

   1) รวมกันกําหนดปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตรใหสอดคลองกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยยึดมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ      

ในระดับอุดมศึกษา 

       2) กําหนดคุณสมบัติผู เขาศึกษา คุณลักษณะบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาใหมี

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีตองการ 

   3) ดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพสังคมและมาตรฐาน

ทางวิชาการและวิชาชีพ อีกท้ังแปลงหลักสูตรสูกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลการใช

หลักสูตร  

   4) เสนออาจารยผูสอนในแตละรายวิชาท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับจํานวนนักศึกษาทํา

การประเมินประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 

   5) สงเสริม สนับสนุนอาจารยในหลักสูตรใหพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

   6) รับผิดชอบในการกําหนดแหลงฝกประสบการณวิชาชีพท่ีเหมาะสมจัดอาจารย 

จัดอาจารยนิเทศ เตรียมความพรอมของนักศึกษา และการประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพ 

   7) จัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณ ในการสรางปรับปรุงหองปฏิบัติการ วัสดุ

อุปกรณ ครุภัณฑและอ่ืนๆ อันจะเอ้ือตอการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน  
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5.2 การบริหารจัดการเรียนการสอน  

  5.2.1 การเตรียมความพรอมกอนการเปดการเรียนการสอน 

   1) แตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณสมบัติตรง หรือสัมพันธกับสาขาวิชา 

   2) หลักสูตรมอบหมายผูสอนเตรียมความพรอมในเรื่องอุปกรณการเรียนการสอน     

สื่อการสอน เอกสารประกอบการสอน และสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ รวมท้ังการติดตามผลการ

เรียนการสอนและการจัดทํารายงาน 

  5.2.2 การติดตามการจัดการเรียนการสอน 

   1) สาขาวิชาจัดทําระบบสังเกตการณจัดการเรียนการสอน เพ่ือใหทราบปญหา 

อุปสรรค และขีดความสามารถของผูสอน 

   2) สาขาวิชาสนับสนุนใหผูสอนจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนความใฝรูของผูเรียน และ

ใชสื่อประสมอยางหลากหลาย 

   3)  เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอน สาขาวิชา/มหาวิทยาลัยจัดทําระบบการประเมินผล

ผูสอน โดยผูเรียน ผูสอนประเมินการสอนของตนเอง และผูสอนประเมินผลรายวิชา 

 4) เม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา สาขาวิชา ติดตามผลการประเมินคุณภาพการสอนการ

ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

   5) เ ม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนในแตละป สาขาวิชาจัดทํารางรายงานผลการ

ดําเนินงานหลักสูตรประจําป ซ่ึงประกอบดวยผลการประเมินคุณภาพการสอน รายงานรายวิชา ผล

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา เสนอตอคณบดี 

   6) คณะกรรมการประจําหลักสูตรจัดประชุมอาจารยประจําหลักสูตรวิเคราะหผลการ

ดําเนินงานหลักสูตรประจําป และใชขอมูลเพ่ือการปรับปรุงกลยุทธการสอนทักษะของอาจารยผูสอน

ในการใชกลยุทธ การสอน และสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีสงผลกระทบตอคุณภาพของหลักสูตร และ

จัดทํารายงานผลการดําเนินงานหลักสูตรเสนอคณบดี 

5.3 การติดตามประเมินผลหลักสูตร 

  5.3.1 จัดทํามาตรฐานข้ันต่ําของการบริหารหลักสูตรของสาขาวิชาใหบังเกิดประสิทธิผล 

  5.3.2 มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของบัณฑิตกอนสําเร็จการศึกษา 

  5.3.3 มีระบบการประเมินอาจารยชัดเจน และแจงใหผูเก่ียวของทราบ 

  5.3.4 มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน   

ทุกภาคการศึกษา 

  5.3.5 เม่ือครบรอบ 4 ป สาขาวิชาเสนอแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิประเมินผลการดําเนินงาน

หลักสูตร โดยประเมินจากการเยี่ยมชม รางรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร และจัดประเมิน

คุณภาพหลักสูตรโดยนักศึกษาชั้นปสุดทายกอนสําเร็จการศึกษา และผูใชบัณฑิต 
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5.3.6 แตงต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ท่ีมีจํานวนและคุณสมบัติตามหลักเกณฑของ 

สกอ. เพ่ือใหมีการปรับปรุงหลักสูตรอยางนอยทุก 5 ป โดยนําความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ บัณฑิตใหม     

ผูใชบัณฑิต การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีผลกระทบตอลักษณะท่ีพึงประสงคของ

บัณฑิตมาประกอบการพิจารณา 

 5.4 การประกันคุณภาพดานหลักสูตร 

   5.4.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

   ดําเนินการเก่ียวกับสาระของรายวิชาในหลักสูตร ดังนี้  

   1) หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ขอมูลท่ีใชในการพัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงค

ของหลักสูตร 

   2) ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาของวิชาการสาขา 

    2.1) มีระบบ กลไกในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 

    2.2) มีการนําระบบกลไกสูการปฏิบัติและดําเนินงาน 

    2.3) ประเมินกระบวนการในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 

    2.4) ปรับปรุง/พัฒนา/บรูณาการกระบวนการจากผลการประเมิน 

  5.4.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

    ดําเนินการเก่ียวกับการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

   1) กําหนดผูสอน 

   2) การกํากับติดตาม และตรวจสอบการทํา มคอ.3 – 4 

   3) กํากับกระบวนการเรยีนการสอน 

   4) จัดการเรียนการสอนท่ีมีการฝกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี 

   5) บูรณาการพันธกิจตางๆ เขากับการเรียนการสอน โดย 

    ดําเนินการดังตอไปนี้ 

    1) มีระบบกลไกเก่ียวกับการวางระบบผูสอนและกระบวนการจดัการเรยีนการสอน 

    2) นําระบบกลไกสูการปฏิบัติและดําเนินงาน 

    3) ประเมินกระบวนการ 

    4) ปรับปรุงบูรณาการกระบานการจากผลการประเมิน 

    5) ดําเนินการตามวงจร PDCA 

  5.4.3 การประเมินผูเรียน 

    ดําเนินการประเมินผูเรียนดังนี ้

    1) ประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

    2) ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 
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     3) กํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 

และมคอ.7)  

    โดยดําเนินการดังนี้ 

    3.1) มีระบบกลไกเก่ียวกับการประเมินผูเรียน 

    3.2) มีการนําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติและดําเนินงาน 

    3.3) ประเมินกระบวนการในการประเมินผูเรียน 

    3.4) ปรับปรุง พัฒนา บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน 

    3.5) เรียนรูโดยดําเนินการตามวงจร PDCA 
  

6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

 หลักสูตรดําเนินการสํารวจทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูในปจจุบัน และวางแผนในการจัดหา 

ทรัพยากรเพ่ิมเติม เพ่ือสงเสริมกระบวนการการเรียนรูท่ีทันสมัย โดยมีการดําเนินการดังตอไปนี้ 

6.1 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

 6.1.1 การบริหารงบประมาณ 

  คณะฯ จัดสรรงบประมาณประจําป ท้ังงบประมาณแผนดินและเงินรายไดเพ่ือจัดซ้ือ

ตํารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ และ วัสดุครุภัณฑคอมพิวเตอรอยางเพียงพอเพ่ือ

สนับสนนุการเรยีนการสอนในชั้นเรียน และสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเอง

ของนักศึกษา 

 6.1.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม 

    คณะฯ มีความพรอมดานหนังสือ ตํารา และการสืบคนผานฐานขอมูลโดยมีสํานัก

หอสมุดกลางท่ีมีหนังสือดานการบริหารจัดการและดานอ่ืน ๆ รวมถึงฐานขอมูลท่ีจะใหสืบคน สวน

ระดับคณะก็มีหนังสือ ตําราเฉพาะทาง นอกจากนี้คณะฯ มีอุปกรณท่ีใชสนับสนุนการจัดการเรียนการ

สอนอยางพอเพียง 

1) สถานท่ีและอุปกรณการสอน 

การสอน การปฏิบัติการและการทําวิจัย ใชสถานท่ีของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี รายละเอียดเก่ียวกับ

อุปกรณการสอน การปฏิบัติการ และการทําวิจัย มีดังนี้ 
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ลําดับ รายการ จํานวน 

 การทดสอบกําลังวัสดุ  

1 เครื่องทดสอบอเนกประสงค (Universal Testing Machine)   1 

2  เครื่องทดสอบกําลังอัดของคอนกรีต 1 

3   Structural frame testing 1 

  การทดสอบคอนกรีต  

4 เครื่องทดสอบการสึกกรอนจากการเสียดสีของหิน (Los Angeles 

Abrasion) 

1 

5 เครื่องเขยาเพ่ือหาขนาดคละของมวลรวมหยาบ (AGGREGATE SIEVE 

SHAKER) 

1 

6 เครื่องเขยาเพ่ือหาขนาดคละของมวลรวมละเอียด (SIEVE SHAKER) 1 

7 การทดสอบระยะเวลาการกอตัวของคอนกรีต Vicat apparatus (Time 

of Setting) 

1 

8 เครื่องทดสอบแรงกระแทกลูกตุม 1 

9 การทดสอบระยะเวลาการกอตัวของคอนกรีต Vicat apparatus (Time 

of Setting) 

1 

10 SLUMP TEST SET (ชุดทดสอบหาคาการยุบตัวของคอนกรตี) 1 

 การทดสอบดานปฐพีกลศาสตร  

11 ชุดทดสอบความหนาแนนของดินในสนาม (Field Density Test By 

Sand Replacement Method) 

1 

12 LIQUID LIMIT DEVICE (ชุดทดสอบหาคา Liquid Limit (LL) ของดิน) 2 

13 PARTICLE-SIZE ANALYSIS (ชุดทดสอบหาขนาดของเม็ดดินโดย

ไฮโดรมิเตอร) 

1 

14 PLASTIC LIMIT SET (ชุดทดสอบหาคา Plastic Limit (PL) ของดิน) 3 

14 PORTABLE SIVE SHAKERS (เครื่องเขยาตะแกรงรอน) 2 

16 SHRINKAGE LIMIT SET (ชุดทดสอบหาคา Shrinkage Limit (SL) ของ

ดิน) 

1 

17 SPECIFIC GRAVITY OF SOIL (ชุดทดสอบหาความถวงจําเพาะของดิน) 1 

18 UNCONFINED COMPRESSION TESTER (ชุดทดสอบหาคาแรงอัดแกน

เดียว) 

1 

19 CALIFORNIA BEARING RATIO (CBR.) (การทดสอบเพ่ือหาคา ซี.บี.อาร) 1 
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ลําดับ รายการ จํานวน 

20 COMBINATION PERMEABILITY TEST (ชุดทดสอบความซึมไดของน้ํา

ผานดิน) 

1 

21 Wash boring 1 

22 Tripod boring machine 1 

23 ชดุทดสอบ Triaxial Compression Test 1 

 ปฏิบัติการวิศวกรรมสํารวจ  

24 กลองสํารวจ 2 

25 กลองระดับ 4 

  ปฏิบัติการชลศาสตร  

26 ชุดทดสอบการไหลในทางน้ําเปด 1 

 

2) สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 สํานักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย มีแหลงความรู ท่ี

สนับสนุนวิชาการทางสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสาขาวิชาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ซ่ึงมีหนังสือ

ทางดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีท่ัวไปมากกวา 140,000 เลม และมีวารสารวิชาการตาง ๆ กวา 

1,800 รายการ มีตําราท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศไมนอยกวา 2,000 เลม และวารสารท่ี

เก่ียวของกับสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา อีกไมนอยกวา 80 รายการ 

 นอกจากนี้หองสมุดของคณะฯ ไดจัดเตรียมหนังสือสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

กวา 5,600 เลม วารสารดานคอมพิวเตอรกวา 50 รายการ ดีวีดีรอมการศึกษา 300 เรื่อง และซีดีรอม 

5,400 แผน เพ่ือเปนแหลงความรูเพ่ิมเติม 

 

 6.1.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

   ประสานงานกับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดซ้ือหนังสือ และ

ตํารา ท่ีเก่ียวของ เพ่ือบริการใหอาจารยและนักศึกษาไดคนควา และใชประกอบการเรียนการสอน ใน

การประสานการจัดซ้ือหนังสือนั้น อาจารยผูสอนแตละรายวิชาจะมีสวนรวมในการเสนอแนะรายชื่อ

หนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืน ๆ ท่ีจําเปน นอกจากนี้อาจารยพิเศษท่ีเชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวขอ 

ก็มีสวนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ สําหรับใหหอสมุดกลางจัดซ้ือหนังสือดวย 

   ในสวนของคณะฯ จะมีหองสมุดยอย เพ่ือบริการหนังสือ ตํารา หรือวารสารเฉพาะทาง 

และคณะฯ จะตองจัดสื่อการสอนอ่ืนเพ่ือใชประกอบการสอนของอาจารย เชน เครื่องมัลติมีเดีย

โปรเจคเตอร คอมพิวเตอร เครื่องถายทอดภาพ 3 มิติ และเครื่องฉายสไลด  
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 6.1.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

   การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร คณะฯ มีเจาหนาท่ีประจําหองสมุดของคณะ 

ซ่ึงจะประสานงานการจัดซ้ือจัดหาหนังสือเพ่ือเขาหอสมุดกลาง และทําหนาท่ีประเมินความพอเพียง

ของหนังสือ ตํารา นอกจากนี้มีเจาหนาท่ี ดานโสตทัศนูปกรณ ซ่ึงจะอํานวยความสะดวกในการใชสื่อ

ของอาจารยแลวยังตองประเมินความเพียงพอและความตองการใชสื่อของอาจารยดวย  

 6.2 การประกันคุณภาพดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

  ดําเนินการเก่ียวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรูดังนี้ 

  6.2.1 ดําเนินงานโดยมีสวนรวมของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

  6.2.2 มีจํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูอยางเพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรยีนการสอน 

  6.2.3 ปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ

อาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู  

    ดําเนินการเก่ียวกับการประเมินผูเรียน ดังนี้ 

    1) มีระบบกลไกในการประเมินผูเรียน 

    2) นําระบบกลไกไปสูการปฏิบัติและดําเนิน 

    3) ประเมินกระบวนการประเมินผูเรียน 

    4) ปรับปรุง พัฒนา บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน 

    5) เรียนรูโดยดําเนินการตามวงจร PDCA  
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7.  ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ท้ังหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง 2 ปการศึกษาเพ่ือ

ติดตามการดําเนินการตาม TQF ตอไป ท้ังนี้เกณฑการประเมินผาน คือ มีการดําเนินงานตามขอ 1–5 

และอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละป 
 

ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน 
ปท่ี 

1 

ปท่ี 

2 

ปท่ี 

3 

ปท่ี 

4 

ปท่ี 

5 

1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ

ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคลองกับ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/

สาขาวิชา (ถามี) 

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณภาคสนาม (ถามี) 

ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละ

ภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และประสบการณ

ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน

หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 

ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู ท่ีกําหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 

25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 

X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน 

หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานท่ี

รายงานใน มคอ. 7 ปท่ีแลว 

 X X X X 

8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา

ดานการจัดการเรียนการสอน  

X X X X X 

9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 
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ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน 
ปท่ี 

1 

ปท่ี 

2 

ปท่ี 

3 

ปท่ี 

4 

ปท่ี 

5 

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการ

พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอ

คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนน 5.0 

   X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ย 

ไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 
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หมวดท่ี 8 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1  การประเมินกลยุทธการสอน 

ชวงกอนการสอนใหมีการประเมินกลยุทธการสอนโดยทีมผูสอนหรือระดับหลักสูตร         

และ/หรือ การปรึกษา หารือกับผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรหรือวิธีการสอน สวนชวงหลังการสอนใหมี

การวิเคราะหผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะหผลการเรียนของนักศึกษา  

ดานกระบวนการนําผลการประเมินไปปรับปรุง ทําโดยรวบรวมปญหา/ขอเสนอแนะเพ่ือ

ปรับปรุง และกําหนดประธานกรรมการประจําหลักสูตรและทีมผูสอนนําไปปรับปรุงและรายงานผล

ตอไป 

1.2  การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

การประเมินทักษะดังกลาวสามารถทําโดยการ 

1.2.1 ประเมินโดยนักศึกษาในแตละวิชา 

1.2.2 การสังเกตการณของผูรับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผูสอน  

1.2.3 ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหมจาก มคอ. 3 

การทดสอบผลการเรียนรูของนักศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันการศึกษาอ่ืนในหลักสูตรเดียวกัน 

 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสํารวจขอมูลจาก 

2.1 นักศึกษาปสุดทาย/ บัณฑิตใหม 

2.2 ผูใชบัณฑิต 

2.3 ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

รวมท้ังสํารวจสัมฤทธิผลของบัณฑิต 

 

3.  การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

ประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามตัวบงชี้ในหมวดท่ี 7 ขอ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน

อยางนอย 3 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอยางนอย 1 คน ท่ีไดรับการแตงตั้งจาก

มหาวิทยาลัย 
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4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1  รวบรวมขอเสนอแนะ/ขอมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผูใชบัณฑิต ผูทรงคุณวุฒิ และ

จาก มคอ. 7 

4.2  วิเคราะหทบทวนขอมูลขางตน โดยผูรับผิดชอบหลักสูตร /ประธานหลักสูตร 

4.3  เสนอการปรบัปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ (ถามี) 
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเลขอ้างอิง 19011HZNB105587

URL http://esaraban.vru.ac.th/archive/identityTags



74 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557  

และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 และ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2564 
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  

พ.ศ. 2557 

............................................. 

 โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2551 เพ่ือใหการจัด

การศึกษาและการบริหารการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18(2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และโดยมติ

สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 12/2557 เม่ือวันท่ี 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 จึงออกขอบังคับไว 

ดังตอไปนี้  

 ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557” 

 ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับกับนักศึกษาท่ีเขาศึกษาตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1/2558 เปนตนไป 

 ขอ 3 ในขอบังคับนี้ 

“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความวา สถาบันการศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนใน

หลักสูตร ไมต่ํากวาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา 

“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

จังหวัดปทุมธานี 

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ                         

ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธาน ี

“สภาวิชาการ” หมายความวา สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ                                                                                                                                

ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

“อธิ การบดี” หมายความว า อธิ การบดี มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏวไลยอลงกรณ                                                                               

ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี  
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“คณะ” หมายความวา คณะหรือหนวยงานท่ีมีหลักสูตรระดับอนุปริญญาหรือ

ปริญญาตรี ท่ีนักศึกษาสังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด

ปทุมธานี 

“คณบดี” หมายความวา  คณบดีของคณะ  

“คณะกรรมการวิชาการ” หมายความวา คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏว

ไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

“คณะกรรมการวิชาการคณะ” หมายความวา คณะกรรมการวิชาการคณะท่ีนักศึกษาสังกัด 

“คณะกรรมการประจําหลักสูตร” หมายความวา คณะกรรมการบริหารและพัฒนา

หลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัยแตงตั้งใหรับผิดชอบในการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและพัฒนา

หลักสูตร 

“นายทะเบียน” หมายความวา ผูซ่ึงไดรับแตงตั้งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย

อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ใหมีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับงานทะเบียนของ

นักศึกษา 

“อาจารยท่ีปรึกษา” หมายความวา อาจารยท่ีมหาวิทยาลัยแตงตั้งใหเปนท่ีปรึกษาของ

นักศึกษาแตละหมูเรียน 

“อาจารยประจํา” หมายความวา อาจารยท่ีสังกัดในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  

ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

“นักศึกษา” หมายความวา นักศึกษาท่ีศึกษาในหลักสูตรระดับอนุปริญญาและ

ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี  

“นักศึกษาสะสมหนวยกิต” หมายความวา นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนและศึกษา

เปนรายวิชาเพ่ือสะสมหนวยกิต ในหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราช

ภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

“ภาคการศึกษาปกติ” หมายความวา ภาคการศึกษาท่ี 1 และภาคการศึกษาท่ี 2 ท่ีมี       

การจัดการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห 

“ภาคฤดูรอน” หมายความวา ภาคการศึกษาหลังภาคการศึกษาท่ี 2 ของปการศึกษา

ปจจุบัน และกอนภาคการศึกษาท่ี 1 ของปการศึกษาถัดไป 

“รายวิชา” หมายความวา วิชาตาง ๆ ท่ีเปดสอนในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  

โดยเปนไปตามหลักสูตรของคณะนั้น 
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“หนวยกิต” หมายความวา มาตราท่ีใชแสดงปริมาณการศึกษาท่ีนักศึกษาไดรับแต

ละรายวิชา 

“การเทียบโอนผลเรียน” หมายความวา การนําหนวยกิตและคาระดับคะแนนของ

รายวิชาท่ีเคยศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใชโดยไมตองศึกษารายวิชานั้นอีก 

“การยกเวนการเรียนรายวิชา” หมายความวา การนําหนวยกิตของรายวิชาใน

หลักสูตรมหาวิทยาลัยและใหหมายความรวมถึงการนําเนื้อหาวิชาของรายวิชา กลุมวิชาจากหลักสูตร

สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีไดศึกษาแลว และการเทียบโอนความรูและการใหหนวยกิตจากการศึกษานอก

ระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝกอาชีพหรือจากประสบการณการทํางานมาใช โดยไมตองศึกษา

รายวิชาหรือชุดวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยจะไมนํามาคํานวณคา

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

“แฟมสะสมงาน (Portfolio)” หมายความวา เอกสารหลักฐานท่ีแสดงวามีความรู           

ตามรายวิชาหรือกลุมวิชาท่ีขอยกเวนการเรียนรายวิชา 

ขอ 4 บรรดากฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือมติอ่ืนในสวนท่ีกําหนดไวแลวใน

ขอบังคับนี้ หรือซ่ึงขัดแยงกับขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน 

ขอ 5 ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ และใหมีอํานาจออกระเบียบ 

ประกาศ หรือคําสั่งเพ่ือปฏิบัติตามขอบังคับนี้ 

ในกรณีท่ีมีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีเปนผูมีอํานาจ

ตีความและวินิจฉัยชี้ขาด 
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หมวด 1 

ระบบการบริหารงานวิชาการ 

 

ขอ 6 มหาวิทยาลัยจัดการบริหารงานวิชาการ โดยใหมีหนวยงาน บุคคล และคณะบุคคล 

ดําเนินงาน ดังตอไปนี้ 

6.1 สภาวิชาการ 

6.2 คณะกรรมการวิชาการ 

6.3 คณะกรรมการวิชาการคณะ 

6.4 คณะกรรมการประจําหลักสูตร 

6.5 อาจารยท่ีปรึกษา 

ขอ 7 การแตงตั้งสภาวิชาการ ใหเปนไปตามบทบัญญัติในมาตรา 19 แหงพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

ขอ 8 อํานาจหนาท่ีของสภาวิชาการ ใหเปนไปตามบทบัญญัติในมาตรา 19 แหง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

ขอ 9 ใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการ ประกอบดวย 

9.1 อธิการบดี หรือรองอธิการบดีท่ีไดรับมอบหมาย เปนประธาน 

9.2 คณบดีทุกคณะและหัวหนาหนวยงานท่ีรับผิดชอบหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปเปน

กรรมการ 

9.3 นายทะเบียน  เปนกรรมการ 

9.4 ผู อํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปนกรรมการและ

เลขานุการ 

9.5 รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน จํานวน 1 คนเปน

กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

ขอ 10 ใหคณะกรรมการวิชาการมีหนาท่ี ดังตอไปนี้ 

10.1 พิจารณากลั่นกรองรางประกาศ ระเบียบ หรือขอบังคับท่ีเก่ียวกับการจัด

การศึกษากอนนําเสนอสภาวิชาการ 
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10.2 พิจารณากลั่นกรองบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนอาจารยพิเศษ อาจารยผูทรงคุณวุฒิ

และอาจารยผูประสานงานรายวิชา 

10.3 กํากับดูแลการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ 

ประกาศ และนโยบายของมหาวิทยาลัย 

10.4 พิจารณากลั่นกรองแผนการรับนักศึกษา 

10.5 พิจารณากลั่นกรองผูสําเร็จการศึกษาและเสนอชื่อผูท่ีมีคุณสมบัติจะสําเร็จ

การศึกษาระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีตอสภาวิชาการ 

10.6  พิจารณาแผนพัฒนาหลักสูตรและกลั่นกรองโครงการพัฒนาหลักสูตร 

10.7 ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย 

 ขอ 11 ใหคณะเปนหนวยงานผลิตบัณฑิตตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซ่ึงบริหารงาน

วิชาการโดยคณบดีและคณะกรรมการวิชาการคณะ ซ่ึงคณะกรรมการวิชาการคณะประกอบดวย 

11.1 คณบดี เปนประธาน 

11.2 ประธานคณะกรรมการประจําหลักสูตรทุกหลกัสตูร เปนกรรมการ 

11.3 รองคณบดีท่ีดูแลงานวิชาการ เปนกรรมการและเลขานุการ 

11.4 หัวหนาสํานักงานคณบดี เปนผูชวยเลขานุการ 

ขอ 12 ใหคณะกรรมการวิชาการคณะมีหนาท่ี ดังตอไปนี้ 

12.1 พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล

การศึกษา 

12.2 พิจารณากลั่นกรองโครงการพัฒนาสาขาวิชา เอกสาร ตํารา และสื่อประกอบ     

การเรียนการสอน  

12.3 พิจารณาและกลั่นกรองรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) รายละเอียดของ

ประสบการณภาคสนาม (มคอ. 4) รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) รายงานผลการดําเนินการ

ของประสบการณภาคสนาม (มคอ. 6) ทุกรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ. 7)     

ทุกสาขาวิชา  

12.4 พิจารณากลั่นกรองอัตรากําลังผูสอน 

12.5 พิจารณากลั่นกรองการขอแตงต้ังอาจารยพิเศษ อาจารยผูทรงคุณวุฒิ และ

อาจารยผูประสานงานรายวิชา 

12.6 พิจารณากลั่นกรองการเสนอแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษา 
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12.7 พิจารณากลั่นกรองการเสนอแผนการดําเนินการพัฒนานักศึกษาทุกชั้นปตาม

วัตถุประสงคของหลักสูตร 

12.8 พิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการผลิตบัณฑิตประจําปตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัย 

12.9 พิจารณากลั่นกรองการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 

12.10 ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีคณบดีมอบหมาย 

ขอ 13  ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตร จากอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชานั้น ๆ 

 ขอ 14  คณะกรรมการประจําหลักสูตรมีหนาท่ี ดังตอไปนี้  

            14.1  พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรใหตรงตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษาหรือประกาศอ่ืนใดของกระทรวงศึกษาธิการหรือสภาวิชาชีพ 

14.2  จัดทําโครงการพัฒนาสาขาวิชา เอกสาร ตํารา สื่อ ประกอบการเรียนการ

สอน และจัดทําแนวการสอน รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 

(มคอ. 4) ทุกรายวิชา 

14.3  พิจารณาและกลั่นกรองรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) รายงาน

ผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (มคอ. 6) ทุกรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของ

หลักสูตร (มคอ. 7) ทุกสาขาวิชา 

14.4  จัดทําอัตรากําลังผูสอนเสนอตอคณบดีและมหาวิทยาลัย 

14.5  เสนอขอแตงต้ังอาจารยพิเศษ อาจารยผูทรงคุณวุฒิและอาจารยผูประสานงาน

รายวิชา 

14.6  เสนอแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาตอคณบดีและมหาวิทยาลัย 

14.7  เสนอแผนการดําเนินการพัฒนานักศึกษาทุกชั้นปตามวัตถุประสงคของ

หลักสูตร 

14.8  ดําเนินการประเมินผลการผลิตบัณฑิตประจําปตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัย 

14.9  ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร  

14.10 ดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานภาระงานของคณะกรรมการประจํา

หลักสูตร 
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14.11 ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีคณบดีมอบหมาย 

ขอ 15 ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งบุคคลเพ่ือทําหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษา โดยมีหนาท่ีให

คําปรึกษาดูแล สนับสนุนทางดานวิชาการ วิธีการเรียน แผนการเรียน และใหมีสวนในการประเมินผล

ความกาวหนาในการศึกษาของนักศึกษา และภารกิจอ่ืนท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย 
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หมวด 2 

ระบบการจัดการศึกษา 

 

ขอ 16 การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ใชระบบทวิภาคโดย 1 ป

การศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาท่ี 1 และภาคการศึกษาท่ี 2 โดย     

แตละภาคการศึกษามีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูรอน

ตอจากภาคการศึกษาท่ี 2 โดยใหมีจํานวนชั่วโมงการศึกษาในแตละรายวิชาเทียบเคียงกันไดกับ

การศึกษาภาคปกต ิ

ขอ 17 การกําหนดหนวยกิตแตละรายวิชา ใหกําหนดโดยใชเกณฑ ดังนี้ 

17.1 รายวิชาภาคทฤษฎีท่ีใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา 15 

ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 

17.2 รายวิชาภาคปฏิบัติท่ีใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา 30 ชั่วโมงตอภาค

การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 

17.3 การฝกงานหรือการฝกภาคสนามท่ีใชเวลาฝกไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาค

การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 

17.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมอ่ืนใดท่ีไดรับมอบหมายท่ีใชเวลาทําโครงงาน

หรือกิจกรรมไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 

ขอ 18 การจัดการศึกษา มีดังนี้ 

18.1 การศึกษาแบบเต็มเวลา (Full Time Education) เปนการจัดการศึกษาท่ีมี 

การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติไมนอยกวา 9 หนวยกิต  และไมเกิน 22 หนวยกิต  และ  ภาค

ฤดูรอน ไมเกิน 9 หนวยกิต 

18.2 การศึกษาแบบไมเต็มเวลา (Part-time Education) เปนการจัดการศึกษา

ท่ีมีการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูรอน ไมเกิน 9 หนวยกิต 

18.3 การศึกษาแบบเฉพาะบางชวงเวลา (Particular Time Period Education) เปน

การจัดการศึกษาในบางชวงเวลาของปการศึกษา หรือเปนไปตามเง่ือนไขของหลักสูตร หรือตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 
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18.4 การศึกษาแบบทางไกล (Distance Education) เปนการจัดการศึกษาโดยใชการ

สอนทางไกลผานระบบการสื่อสารหรือเครือขายสารสนเทศตาง ๆ หรือเปนไปตามเง่ือนไขของหลักสูตร หรือ

ตามประกาศของมหาวทิยาลัย 

18.5 การศึกษาแบบชุดวิชา (Module Education) เปนการจัดการศึกษาเปนชุด

รายวิชาหรือกลุมรายวิชา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.6 การศึกษาแบบเรียนครั้งละรายวิชา (Block Course Education) เปนการจัด

การศึกษาท่ีกําหนดใหนักศึกษาเรียนครั้งละรายวิชาตลอดหลักสูตร ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.7 การ ศึกษาแบบนานาชาติ  (International Education) เป นการจั ด

การศึกษาโดยใชภาษาตางประเทศท้ังหมดซ่ึงอาจจะเปนความรวมมือของสถานศึกษา หรือหนวยงาน

ในประเทศ หรือตางประเทศ และมีการจัดการใหมีมาตรฐานเชนเดียวกับหลักสูตรสากล 

18.8 การศึกษาแบบสะสมหนวยกิต (Pre-degree Education) เปนการศึกษาแบบ

รายวิชาเพ่ือสะสมหนวยกิตในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.9 การศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (Dual Bachelor’s 

Degree Program) เปนการจัดการศึกษาท่ีใหผูเรียนศึกษาในระดับปริญญาตรีพรอมกัน 2 หลักสูตร 

โดยผูสําเร็จการศึกษาจะไดรับปริญญาจากท้ัง 2 หลักสูตร ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18 .10 การศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีปริญญาท่ี  2 (The Second 

Bachelor’s Degree Program) เปนการจัดการศึกษาท่ีใหผูเรียนท่ีสําเร็จปริญญาตรีแลวมาศึกษาใน

ระดับปริญญาตรีเพ่ือรับปริญญาท่ี 2 ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.11  การศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบกาวหนา (Bachelor’s Honors 

Program) เปนการจัดการศึกษาใหผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษดานสติปญญา ความรูความสามารถ 

ไดศึกษาตามศักยภาพ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.12 การศึกษารูปแบบอ่ืน ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยเห็นวาเหมาะสม ตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 
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หมวด 3 

หลักสูตรการศึกษาและระยะเวลาการศึกษา 

 

ขอ 19 หลักสูตรการศึกษาจัดไว 2 ระดับ ดังนี้ 

19.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา 3 ป ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม

นอยกวา 90 หนวยกิต 

19.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรีซ่ึงจัดไว 3 ประเภท ดังนี้ 

19.2.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอด

หลักสูตรไมนอยกวา 120 หนวยกิต 

19.2.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอด

หลักสูตรไมนอยกวา 150 หนวยกิต 

19.2.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอด

หลักสูตรไมนอยกวา 72 หนวยกิต 

ขอ 20 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียน ใหเปนไปตามท่ีกําหนด ดังนี้ 

20.1 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาใหใชเวลาการศึกษา ดังนี ้

20.1.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ใชเวลาในการศึกษาไมนอยกวา 5  ภาค

การศึกษาปกติและไมเกิน 6 ปการศึกษา 

20.1.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ป) ใชเวลาในการศึกษาไมนอยกวา 6 ภาค

การศึกษาปกติและไมเกิน 8 ปการศึกษา 

20.1.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ป) ใชเวลาในการศึกษาไมนอยกวา 8 ภาค

การศึกษาปกติและไมเกิน 10 ปการศึกษา 

20.1.4 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ใชเวลาในการศึกษาไมนอย

กวา 4 ภาคการศึกษาปกติและไมเกิน 4 ปการศึกษา 

20.2 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลาใหใชเวลาการศึกษา ดังนี ้

20.2.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ใชเวลาในการศึกษาไมนอยกวา 10  ภาค

การศึกษาปกติและไมเกิน 9 ปการศึกษา 
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20.2.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ป) ใชเวลาในการศึกษาไมนอยกวา  

14 ภาคการศึกษาปกติและไมเกิน 12 ปการศึกษา 

20.2.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ป) ใชเวลาในการศึกษาไมนอยกวา  

17 ภาคการศึกษาปกติและไมเกิน 15 ปการศึกษา 

20.2.4 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ใชเวลาในการศึกษาไมนอย

กวา 8 ภาคการศึกษาปกติและไมเกิน 6 ปการศึกษา 

20.3 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนแบบอ่ืน ๆ  ใหเปนไปตามมาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษาและตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

 

  

หมายเลขอ้างอิง 19011HZNB105587

URL http://esaraban.vru.ac.th/archive/identityTags



86 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

 

หมวด 4 

การรับนักศึกษาและคุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนักศึกษา 

 

ขอ 21 การรับสมัคร การคัดเลือก การรับเขาศึกษา และการรายงานตัวเขาเปนนักศึกษา 

ใหเปนไปตามเง่ือนไข หลักเกณฑ และวิธีการ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ขอ 22 คุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนักศึกษา 

22.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี 4 ป และปริญญาตรี 5 ป ตองสําเร็จ

การศึกษาไมตํ่ากวาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการ

รับรอง 

22.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ตองสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา

หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง  

22.3 ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหายรายแรง 

22.4 ไมเปนคนวิกลจริตและไมเปนโรคติดตอรายแรงหรือโรคอ่ืนซ่ึงสังคมรังเกียจ 

22.5 มีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตรท่ีจะเขาศึกษาหรือตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 

ขอ 23 คุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนักศึกษาสะสมหนวยกิต  

23.1 สํ า เร็จการศึกษาไมต่ํ ากวาชั้นมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทาจาก

สถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง  

23.2 ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหายรายแรง 

23.3 ไมเปนคนวิกลจริตและไมเปนโรคติดตอรายแรงหรือโรคอ่ืนซ่ึงสังคมรังเกียจ 

23.4 มีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไวในประกาศของมหาวิทยาลัย 
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หมวด 5 

การข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาและการลงทะเบียนเรียน 

 

ขอ 24 การข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา 

24.1 ผูท่ีไดรับคัดเลือกเปนนักศึกษาตองมารายงานตัว สงหลักฐาน และชําระเงิน

คาธรรมเนียมการศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดจึงจะมีสภาพเปนนักศึกษา 

24.2 ผูท่ีไดรับคัดเลือกเปนนักศึกษาไมมารายงานตัว สงหลักฐาน และชําระเงิน

คาธรรมเนียมการศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ใหถือวาผูนั้นสละสิทธิ์การเปนนักศึกษา เวนแตจะ

ไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

ขอ 25 ประเภทนักศึกษา แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก 

25 .1  นัก ศึกษา เต็ม เวลา  หมายถึง  นัก ศึกษา ท่ี มีการลงทะเบี ยน เรี ยน                                                              

ในภาคการศึกษาปกติไมนอยกวา 9 หนวยกิต และไมเกิน 22 หนวยกิต และภาคฤดูรอนไมเกิน 9 

หนวยกิต 

25.2 นักศึกษาไม เ ต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาท่ี มีการลงทะเบี ยนเรี ยน                                                                      

ในภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูรอนไมเกิน 9 หนวยกิต 

ขอ 26 การลงทะเบียนเรียน 

26.1 นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนและชําระเงินตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดในแตละ 

ภาคการศึกษาหากพนกําหนดจะถือวาพนสภาพการเปนนักศึกษา เวนแตมีการชําระเงินเพ่ือรักษาสภาพ

นักศึกษา 

26.2 กําหนดการลงทะเบียนเรียน วิธีการลงทะเบียนเรียน และการชําระเงิน

คาธรรมเนียมการศึกษาใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

26.3 การลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาในแตละภาคการศึกษาปกติ ใหลงทะเบียนเรียนไม

นอยกวา 9 หนวยกิต และไมเกิน 22 หนวยกิต สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรอนใหลงทะเบียนเรียนไม

เกิน 9 หนวยกิต ในกรณีการลงทะเบียนเรียนแบบไมเต็มเวลาใหลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษาปกติและ

ภาคฤดูรอนไมเกิน 9 หนวยกิต สําหรับภาคการศึกษาท่ีนักศึกษาออกฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 

หรือภาคการศึกษาท่ีนักศึกษาจะสําเร็จการศึกษา หรือนักศึกษาท่ีขอยกเวนการลงทะเบียนรายวิชา 

สามารถลงทะเบียนเรียนนอยกวา 9 หนวยกิตได 
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ในกรณีท่ีมีความจําเปนหรือกรณีจะขอสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 

นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาลงทะเบียนเรียนไมเกิน 25 หนวยกิตในภาคการศึกษาปกติ สําหรับ

การลงทะเบียนเรียนแบบไมเต็มเวลาลงทะเบียนไดไมเกิน 15 หนวยกิต และไมเกิน 12 หนวยกิตในภาคฤดูรอน 

ท้ังนี้ใหคณบดีเปนผูพิจารณาอนุมัติ โดยคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา ประธานคณะกรรมการประจํา

หลักสูตร กอนการลงทะเบียน  

การเปดสอนรายวิชาใดในภาคฤดูรอน ใหเปนไปตามท่ีหลักสูตรกําหนด

หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยมีเวลาการจัดการศึกษาใหจัดเวลาการเรียนการสอนไมนอยกวา 8 

สัปดาห แตไมเกิน 12 สัปดาห ในกรณีมีความจําเปนอาจจัดเวลาการเรียนการสอน 6 สัปดาห โดยตองมี

จํานวนชั่วโมงเรียนตอหนวยกิตในแตละรายวิชาเทากันกับการเรียนการสอนในภาคการศึกษาปกต ิ 

นักศึกษาท่ีเรียนแบบเต็มเวลาอาจลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรอนไดใน

รายวิชาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้ 

26.3.1 วิชาท่ีกําหนดไวในแผนการศึกษาท่ีหลักสูตรใหเปดสอนในภาคฤดูรอน 

และจะตองมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไมนอยกวา 10 คน 

26.3.2 วิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปและหมวดวิชาเฉพาะ จะเปดสอน

ใหแกนักศึกษาท่ีเคยเรียนวิชานั้นมากอนและมีผลการประเมินไมผานเทานั้น  

26.3.3 วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี ใหเปดสอนไดตามความจําเปนโดยความ

เห็นชอบของมหาวิทยาลัย 

26.3.4 วิชาท่ีตองศึกษาเปนภาคการศึกษาสุดทาย เพ่ือใหครบตามโครงสราง

หลักสูตร 

26.3.5 วิชาอ่ืน ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

26.4 นักศึกษาท่ีไมลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด จะถูก

ปรับคาลงทะเบียนเรียนลาชาเปนรายวันตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

26.5 เม่ือพนระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด มหาวิทยาลัยจะไมอนุญาตให

นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เวนแตจะมีเหตุผลอันควรและตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดี หรือรอง

อธิการบดีท่ีไดรับมอบหมายกอนหมดกําหนดการลงทะเบียนเรียน 

26.6 นักศึกษาท่ีข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาในหลักสูตรหนึ่ง สามารถขอลงทะเบียน

เรียนในหลักสูตรอ่ืนไดอีกหนึ่งหลักสูตร และขอรับปริญญาไดท้ังสองหลักสูตร ท้ังนี้ตองเปนไปตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัย 
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26.7 นักศึกษามีสิทธิ์ขอเทียบโอนผลการเรียนหรือยกเวนการเรียนรายวิชาตามท่ี

มหาวิทยาลยักําหนด 

26.8 นักศึกษาท่ีเรียนครบหนวยกิตตามหลักสูตรระดับอนปุริญญาและปริญญาตรี 

และไดคะแนนเฉลี่ยสะสมอยูในเกณฑท่ีสําเร็จการศึกษาแลว จะลงทะเบียนเรียนอีกไมได เวนแตศึกษา

อยูในระยะเวลาตามท่ีหลักสูตรกําหนด หรือเปนนักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยูในหลักสูตรเพ่ือขออนุมัติ    

2 ปริญญา 

26.9 ในกรณีท่ีมีเหตุอันควร มหาวิทยาลัยอาจงดสอนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง หรือ

จํากัดจํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง 

26.10 นักศึกษาตองตรวจสอบสถานสภาพการเปนนักศึกษากอน ถาไมมีสิทธิใน

การลงทะเบียนเรียน แตไดลงทะเบียนเรียนและชําระคาธรรมเนียมการศึกษาไปแลว จะไมมีสิทธิ์ขอ

คาธรรมเนียมการศึกษานั้น ๆ คืน 

26.11 ผูพนสภาพการเปนนักศึกษา ไมมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน หากผูพนสภาพการ

เปนนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ใหถือวาการลงทะเบียนเรียนนั้นไมสมบูรณ 

26.12 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนตางมหาวิทยาลัยได โดยความเห็นชอบ

ของมหาวิทยาลัย 

ขอ 27 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีมีวิชาบังคับกอน (Pre-requisite) 

นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีเปนวิชาบังคับและไดผลการเรียนไมต่ํากวา 

D หรือ P กอนลงทะเบียนรายวิชาตอเนื่อง มิฉะนั้นใหถือวาการลงทะเบียนเรียนรายวิชาตอเนื่องเปน

โมฆะ เวนแตบางหลักสูตรท่ีมีลักษณะเฉพาะหรือภายใตการควบคุมขององคกรวิชาชีพใหเปนไปตาม

มาตรฐานของหลักสูตรนั้นอาจมีผลการเรียนเปน F ได ยกเวนการลงทะเบียนในภาคการศึกษาสุดทาย

เพ่ือใหครบตามโครงสรางของหลักสูตร 

ขอ 28 การลงทะเบียนเรียนซํ้าหรือเรียนแทน 

28.1 รายวิชาใดท่ีนักศึกษาสอบได D+ หรือ D นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซํ้าได

ตอเม่ือไดรับอนุมัติจากคณบดีของคณะท่ีรายวิชาสังกัด โดยจํานวนหนวยกิตและคาคะแนนของ

รายวิชาท่ีเรียนซํ้านี้ตองนําไปคิดรวมในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกครั้งเชนเดียวกับรายวิชาอ่ืน 

28.2 นักศึกษาท่ีได F หรือ NP ในรายวิชาบังคับ จะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชา

นั้นซํ้าอีก จนกวาจะไดรับผลการเรียนไมต่ํากวา D หรือ P  
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28.3 นักศึกษาท่ีไดรับ F หรือ NP ในรายวิชาเลือกหมวดวิชาเฉพาะ สามารถลงทะเบยีน

เรียนรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุมเดียวกันแทนได เพ่ือใหครบตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 

28.4 นักศึกษาท่ีไดรับ F หรือ NP ในรายวิชาเลือกเสรี สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา

อ่ืน ๆ แทนได ท้ังนี้หากเรียนครบตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในหลักสูตรแลว จะไมเลือกรายวิชาเรียนแทน

ก็ได 

ขอ 29 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไมนับหนวยกิต (Audit) 

29.1 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไมนับหนวยกิต หมายถึง การลงทะเบียน

เรียนรายวิชาโดยไมนับหนวยกิตรวมเขากับจํานวนหนวยกิตในภาคการศึกษาและจํานวนหนวยกิตตาม

หลักสูตร 

29.2  นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไมนับหนวยกิตไดก็ตอเม่ือไดรับความ

เห็นชอบจากอาจารยผูสอนรายวิชานั้น  

29.3  มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติใหบุคคลภายนอกท่ีไมใชนักศึกษาเขาเรียนบางรายวิชาเปน

พิเศษได แตผูนั้นจะตองมีคุณสมบัติและพ้ืนฐานการศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควร และจะตอง

ปฏิบัติตามขอบังคับและระเบียบตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัยท้ังนี้ตองเสียคาธรรมเนียมการศึกษาเชนเดียวกับ

นักศึกษาท่ีเรียนแบบไมเต็มเวลา 

ขอ 30 การขอเปดหมูเรียนพิเศษ  

มหาวิทยาลัยเปดหมูเรียนพิเศษท่ีเปดสอนนอกเหนือแผนการเรียน ใหเฉพาะกรณี

ดังตอไปนี้ 

30.1 เปนภาคการศึกษาสุดทายท่ีนักศึกษาจะสําเร็จการศึกษา แตรายวิชาท่ีจะ

เรียนตามโครงสรางของหลักสูตรไมเปดสอนหรือเปดสอนแตนักศึกษาไมสามารถลงทะเบียนเรียนได 

30.2 รายวิชาดังกลาวจะไมมีเปดสอนอีกเลย ตลอดแผนการเรียน 

30.3 รายวิชาท่ีขอเปดจะตองมีเวลาเรียนและเวลาสอบไมซํ้าซอนกับรายวิชาอ่ืน ๆ  

ในตารางเรียนปกติ 

30.4 นักศึกษาตองยื่นคํารองขอเปดหมูพิเศษภายในสัปดาหแรกของการเปดภาค

การศึกษา 

ขอ 31 การขอเพ่ิม ขอถอน และขอยกเลิกรายวิชา 
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31.1 การขอเพ่ิม ขอถอน และยกเลิกรายวิชาตองไดรับอนุมัติจากคณบดี โดยความ

เห็นชอบจากอาจารยผูสอนและอาจารยท่ีปรึกษากอน 

31.2 การขอเพ่ิมหรือขอถอนรายวิชาตองกระทําภายใน 3 สัปดาหแรกของภาค

การศึกษาปกติหรือภายในสัปดาหแรกของภาคฤดูรอน หากมีความจําเปนอาจขอเพ่ิมหรือขอถอนรายวิชาได

ภายใน 6 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ ท้ังนี้ตองเปนไปตามขอ 26.3 แตจํานวนหนวยกิต    ท่ีคงเหลือ

จะตองไมนอยกวา 9 หนวยกิต 

31.3 การขอยกเลิกรายวิชา ตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นกอนการสอบปลายภาค

การศึกษาไมนอยกวา 1 สัปดาห 

ขอ 32 การลงทะเบียนเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษา 

32.1 นักศึกษาท่ีลาพักการเรียนหรือถูกมหาวิทยาลัยสั่งใหพักการเรียน จะตองชําระ

เงินคาธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยมิฉะนั้นจะพนสภาพนักศึกษา 

32.2 การลงทะเบียนเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษาใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน                                                         

3 สัปดาหแรก นับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาหแรกจากวันเปดภาคการศึกษาภาค

ฤดูรอน มิฉะนั้นจะตองเสียคาปรับตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ 33 การวัดผลและการประเมินผลการศึกษารายวิชา ใหเปนไปตามหมวด 7 การวัดและการ

ประเมินผล 
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หมวด 6 

การเรียน การฝกประสบการณวิชาชีพ สหกิจศึกษา 

 

ขอ 34 การเรียน 

นักศึกษาตองมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมดของรายวิชา

นั้น จึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาค ในกรณีท่ีนักศึกษามีเวลาเรียนนอยกวารอยละ 80 แตไมต่ํากวารอยละ 60 

ใหยื่นคํารองขอมีสิทธิ์สอบพรอมหลักฐานแสดงเหตุจําเปนของการขาดเรียนตออาจารยผูสอน โดยผาน

ความเห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษาและใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการวิชาการคณะของรายวิชานั้น ๆ 

กอนการสอบปลายภาคการศึกษา 1 สัปดาห สําหรับนักศึกษาท่ีมีเวลาเรียนนอยกวารอยละ 60 ใหไดรับผล

การเรียนเปน F หรือ NP 

ขอ 35 การฝกประสบการณวิชาชีพ สหกิจศึกษา 

35.1 นักศึกษาตองฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษาตามท่ีระบุไวในหลักสูตร     

ถาผูใดปฏิบัติไมครบถวน ใหถือวาการศึกษายังไมสมบูรณ 

35.2 ในระหวางการฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา นักศึกษาจะตอง

ประพฤติตนตามระเบียบและปฏิบัติตามขอกําหนดทุกประการ หากฝาฝน อาจารยนิเทศหรือพ่ีเลี้ยง

ในหนวยงานฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษาอาจพิจารณาสงตัวกลับและดําเนินการใหฝก

ประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษาใหม 
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หมวด 7 

การวัดและการประเมินผล 

 

ขอ 36 ใหมีการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาตาง ๆ ตามหลักสูตรเปน 2 ระบบ ดังนี้ 

36.1 ระบบมีคาระดับคะแนน แบงเปน 8 ระดับ 

 

ระดบัคะแนน ความหมาย คาระดับคะแนน 

A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0 

B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 

B ดี (Good) 3.0 

C+ ดีพอใช (Fairly Good) 2.5 

C พอใช (Fair) 2.0 

D+ ออน (Poor) 1.5 

D ออนมาก (Very Poor) 1.0 

F ตก (Fail) 0 

 

ระบบนี้ใชสําหรับการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาท่ีบังคับเรียนตาม

หลักสูตร ระดับคะแนนท่ีถือวาไดรับการประเมินผานตองไมต่ํากวา “D” ถานักศึกษาไดระดับคะแนน

ในรายวิชาใดต่ํากวา “D” ตองลงทะเบียนเรียนใหมจนกวาจะสอบได กรณีวิชาเลือกถาไดระดับคะแนน F  

สามารถเปลี่ยนไปเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนได สวนการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาเตรียมฝกประสบการณ

วิชาชีพ รายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา และรายวิชาสหกิจศึกษา ถาไดระดับ

คะแนนต่ํากวา “C” ถือวาสอบตก นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนใหม 
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36.2 ระบบไมมีคาระดับคะแนน  กําหนดสัญลักษณการประเมินผล ดังนี้ 

 

สัญลักษณ ความหมาย 

 PD (Pass with Distinction) ผลการประเมินผานดีเยี่ยม 

P (Pass) ผลการประเมินผาน 

NP (No Pass) ผลการประเมินไมผาน 

W (Withdraw) การยกเลิกการเรียนโดยไดรับอนุมัติ 

T (Transfer of Credits) การยกเวนการเรียนรายวชิา 

I (Incomplete) ผลการประเมินยังไมสมบูรณ 

Au (Audit) การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเปนพิเศษ โดยไม

นับหนวยกิต 

 

ระบบนี้ใชสําหรับการประเมินผลรายวิชาท่ีหลักสูตรบังคับใหเรียนเพ่ิมตาม

ขอกําหนดเฉพาะ และรายวิชาท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนดใหเรียนเพ่ิม หรือใชสําหรับการลงทะเบียน

เรียนรายวิชา โดยไมนับหนวยกิต 

กรณีรายวิชาท่ีหลักสูตรบังคับใหเรียนเพ่ิมตามขอกําหนดเฉพาะและรายวิชา 

ท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนดใหเรียนเพ่ิมถาไดผลการประเมินไมผาน (NP) นักศึกษาตองลงทะเบียน

เรียนใหมจนกวาจะผาน    

ขอ 37 ขอกําหนดเพ่ิมเติมตามสัญลักษณตางๆ  มีดังนี้ 

37.1  Au (Audit) ใชสําหรับการประเมินผานในรายวิชาท่ีมีการลงทะเบียนเรียน

เปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต      

37.2  W (Withdraw) ใชสําหรับการบันทึกรายวิชาท่ีไดรับอนุมัติใหยกเลิก

รายวิชานั้น โดยตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นกอนกําหนดสอบปลายภาคไมนอยกวา 1 สัปดาหหรือตามท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนดและใชในกรณีท่ีนักศึกษาลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งใหพักการศึกษาหลังจาก

ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแลว 

37.3  T (Transfer of Credits) ใชสําหรับบันทึกการยกเวนการเรียนรายวิชา 
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37.4  I  (Incomplete) ใชสําหรับการบันทึกการประเมินผลในรายวิชาท่ีผลการ

เรียนไมสมบูรณเม่ือสิ้นภาคการศึกษา นักศึกษาท่ีได “I” จะตองดําเนินการขอรับการประเมินผลเพ่ือ

เปลี่ยนระดับคะแนนใหเสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป การเปลี่ยนระดับคะแนน “I” ใหดําเนินการดังนี้ 

37.4.1 กรณีนักศึกษายังทํางานไมสมบูรณ ไมติดตอผูสอนหรือไมสามารถสง

งานไดตามเวลาท่ีกําหนด ใหผูสอนประเมินผลการศึกษาจากคะแนนท่ีมีอยูใหเสร็จสิ้นภายในภาค

การศึกษาถัดไป หากอาจารยผูสอนไมสงผลการศึกษาตามกําหนด มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษา

เปน “F” เวนแตกรณีท่ีไมใชความบกพรองของนักศึกษา อธิการบดีอาจใหขยายเวลาตอไปได 

37.4.2 กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค และไดรับอนุญาตใหสอบ แตไม

มาสอบภายในเวลาท่ีกําหนด หรือสําหรับนักศึกษาท่ีไมไดรับอนุญาตใหสอบ ใหอาจารยผูสอนประเมินผล

การศึกษาจากคะแนนท่ีมีอยูใหเสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไป หากอาจารยไมสงผลการศึกษาตาม

กําหนดมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษาเปน “F”  

                ขอ 38  รายวิชาท่ีไดรับการยกเวนการเรียน ใหไดรับผลการประเมินเปน “T” และมหาวิทยาลัยจะ

ไมนํามาคิดคาคะแนนเฉลี่ยสะสม 

ขอ 39 นักศึกษาท่ีเขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) จะลงทะเบียนเรียนรายวิชา

ซํ้ากับรายวิชาท่ีศึกษามาแลวในระดับอนุปริญญาไมได หากลงทะเบียนซํ้าใหเวนการนับหนวยกิตเพ่ือ

พิจารณาวิชาเรียนครบตามโครงสรางของหลักสูตรท่ีกําลังศึกษาอยู ยกเวนไดรับอนุมัติจากคณบดีท่ี

รายวิชานั้นสังกัดอยู 

ขอ 40 การนับจํานวนหนวยกิตสะสมของนักศึกษาตามโครงสรางของหลักสูตรใหนับเฉพาะ

หนวยกิตของรายวิชาท่ีไดรับการประเมินผลการเรียนวาผานเทานั้น 

ขอ 41 คาระดับคะแนนเฉลี่ยเฉพาะรายภาคการศึกษาใหคํานวณจากผลการศึกษาของ

นักศึกษาในภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณของจํานวนหนวยกิตกับคาระดับคะแนนของแตละ

รายวิชาเปนตัวตั้งและหารดวยจํานวนหนวยกิตของภาคการศึกษานั้น การคํานวณดังกลาวใหตั้งหารถึง

ทศนิยม 2 ตําแหนงโดยไมปดเศษ 

ขอ 42 คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมใหคํานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแตเริ่มเขาศึกษา

จนถึงภาคการศึกษาสุดทาย โดยเอาผลรวมของผลคูณของจํานวนหนวยกิตกับคาระดับคะแนนของแตละ

รายวิชาท่ีศึกษาท้ังหมดเปนตัวตั้งและหารดวยจํานวนหนวยกิตท้ังหมด การคํานวณดังกลาวใหต้ังหาร

ถึงทศนิยม 2 ตําแหนงโดยไมปดเศษ 
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ขอ 43 รายวิชาท่ีไดผลการศึกษาเปน F ใหนํามาคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ยหรือคาระดับคะแนน

เฉลี่ยสะสม 

ขอ 44 ผลการศึกษาระบบไมมีคาระดับคะแนน ไมตองนับรวมหนวยกิตเปนตัวหารแตใหนับ

หนวยกิตเพ่ือพิจารณาวิชาเรียนครบตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

ขอ 45 ในภาคการศึกษาใดท่ีนักศึกษาได I ใหคํานวณคาระดับคะแนนเฉลี่ยรายภาค

การศึกษานั้นโดยนับเฉพาะรายวิชาท่ีไมได I เทานั้น 

ขอ 46 เม่ือนักศึกษาเรียนครบตามโครงสรางหลักสูตรแลว และไดคาระดับคะแนนเฉลี่ย

สะสมตั้งแต 1.80 ข้ึนไป แตไมถึง 2.00 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมท่ีไดรับผล

การศึกษาเปน D+ หรือ D หรือเลือกเรียนรายวิชาใหมเพ่ิมเติม เพ่ือทําคาระดับคะแนนเฉลี่ยใหถึง 

2.00 กรณีเปนการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมใหฝายทะเบียนนําคาระดับคะแนนทุกรายวิชามาคิด

คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม และตองอยูในระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด 

ขอ 47 ในกรณีท่ีมีความจําเปนอันไมอาจกาวลวงเสียได ท่ีอาจารยผูสอนไมสามารถ

ประเมินผลการศึกษาได ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือประเมินผลการศึกษาในรายวิชานั้น 
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หมวด 8 

การยายคณะ การเปล่ียนหลักสูตร และการรับโอนนักศึกษา 

 

ขอ 48 การยายคณะหรือการเปลี่ยนหลักสูตร 

48.1 นักศึกษาท่ีจะขอยายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะตองศึกษาในคณะหรือหลักสูตร

เดิมไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษาและมีคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา 2.50 ท้ังนี้ไมนับภาคการศึกษาท่ีลาพัก

การเรียนหรือถูกสั่งใหพักการเรียนและไมเคยไดรับอนุมัติใหยายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรมากอน 

48.2 ในการยื่นคํารองขอยายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร นักศึกษาตองแสดงเหตุผล

ประกอบ และผานการพิจารณา หรือดําเนินการตามท่ีหลักสูตร หรือมหาวิทยาลัยกําหนด 

48.3 การยายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นกอนการลงทะเบียน

เรียนในภาคการศึกษานั้น ๆ  

48.4 รายวิชาตาง ๆ ท่ีนักศึกษายายคณะ เรียนมา ใหเปนไปตามหมวดท่ี 9       

การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชา 

48.5 ระยะเวลาเรียน ใหนับตั้งแตเริ่มเขาเรียนในคณะหรือหลักสูตรเดิม 

48.6 การพิจารณาอนุมัติการขอยายใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

48.7 นักศึกษาท่ียายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะตองศึกษาในคณะหรือหลักสูตร

ท่ียายไปไมนอยกวา 1 ปการศึกษาจึงจะขอสําเร็จการศึกษาได ท้ังนี้ไมนับภาคการศึกษาท่ีลาพักการ

เรียนหรือถูกสั่งใหพักการเรียน 

48.8 นักศึกษาท่ียายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะตองชําระคาธรรมเนียมตามท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ 49 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน 

49.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีมี         

วิทยฐานะเทียบเทามหาวิทยาลัยและกําลังศึกษาในหลักสูตรท่ีมีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงไดกับหลักสูตร

ของมหาวิทยาลัยมาเปนนักศึกษาไดโดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําหลักสูตรและคณบดี 

และขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

49.2 คุณสมบัติของนักศึกษาท่ีจะไดรับการพิจารณารับโอน 

49.2.1 มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 22 

49.2.2 ไมเปนผูท่ีพนสภาพนักศึกษาจากสถาบันเดิมดวยมีกรณีความผิด

ทางวินัย 
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49.2.3 ไดศึกษาอยู ในสถาบันอุดมศึกษามาแลวไมนอยกวา 1 ภาค

การศึกษาปกติ ท้ังนี้ไมนับภาคการศึกษาท่ีลาพักหรือถูกสั่งใหพักการเรียน และตองไดคาระดับคะแนน

เฉลี่ยสะสมตั้งแต 2.00 ข้ึนไป 

49.2.4 นักศึกษาท่ีประสงคจะโอนมาศึกษาในมหาวิทยาลัย จะตองสงใบ

สมัครถึงมหาวิทยาลัยไมนอยกวา 6 สัปดาห กอนเปดภาคการศึกษาท่ีประสงคจะเขาศึกษานั้นพรอม

กับแนบเอกสารตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

49.2.5 นักศึกษาท่ีโอนมาตองมีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา 1 ป

การศึกษา โดยการเทียบโอนผลการเรียนและการขอยกเวนการเรียนรายวิชาใหเปนไปตามหมวด 9 

การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชา 
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หมวด 9 

การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชา 

 

ขอ 50 ผูมีสิทธิไดรับการเทียบโอนผลการเรียน ตองมีคุณสมบัติขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

50.1 กําลังศึกษาอยูในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของมหาวิทยาลัยแลวโอนยาย

คณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร 

50.2 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยและเขาศึกษาระดับปริญญา

ตรีท่ี 2 

50.3 ผานการศึกษาในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 

50.4 เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ขอ 51 การพิจารณาเทียบโอนผลการเรียน  

51.1 ตองเปนรายวิชาท่ีศึกษาจากมหาวิทยาลัยซ่ึงเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรท่ี

โอนยายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร โดยนักศึกษาเปนผูเลือก 

51.2 ตองเปนรายวิชาท่ีมีคําอธิบายรายวิชาเดียวกันหรือสัมพันธและเทียบเคียง

กันได 

51.3 ตองไมใชรายวิชาดังตอไปนี้ สัมมนา ปญหาพิเศษ เตรียมฝกประสบการณ

วิชาชีพ ฝกประสบการณวิชาชีพ เตรียมสหกิจศึกษา และสหกิจศึกษา  

ขอ 52 ผูมีสิทธิไดรับการยกเวนการเรียนรายวิชา ตองมีคุณสมบัติขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

52.1 สําเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 

52.2 ผานการศึกษาหรืออบรมในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 

52.3 ขอยายสถานศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 

52.4 ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝกอาชีพ หรือ

ประสบการณทํางานและตองมีความรูพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาสําหรับ

นักศึกษาปริญญาตรี 

52.5 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาและเขาศึกษา

ปริญญาตรีใบท่ี 2 สามารถยกเวนการเรียนรายวิชาหมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป จํานวน 30 หนวยกิต 

และตองเรียนเพ่ิมรายวิชาตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ขอ 53 การพิจารณายกเวนการเรียนรายวิชา 
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  53.1 การเรียนจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา 

53.1.1 เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเทา 

ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหนวยงานของรัฐท่ีมีอํานาจตามกฎหมายรับรอง 

53.1.2 เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาท่ีมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไมนอยกวา      

สามในสี่ของรายวิชาหรือกลุมรายวิชาท่ีขอยกเวนการเรียนรายวิชา 

53.1.3 เปนรายวิชาหรือกลุมวิชาท่ีไดระดับคะแนนไมต่ํากวา C หรือไดคา

ระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเทาในรายวิชาท่ีมีการประเมินผลเปนคาระดับ และไดผลการประเมิน

ผานในรายวิชาท่ีไมประเมินผลเปนคาระดับไมต่ํากวา P ท้ังนี้ตองเปนไปตามเง่ือนไขของหลักสูตรนั้น

กําหนด 

53.1.4 จํานวนหนวยกิตท่ีไดรับการยกเวนการเรียนรายวิชารวมแลวตองไมเกิน

สามในสีข่องจํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตรท่ีกําลังศึกษา  

53.1.5 รายวิชาหรือกลุมวิชาท่ีไดรับการยกเวนการเรียนรายวิชา ใหบันทึกในใบ

รายงานผลการเรียนของนักศึกษา โดยใชอักษร T 

53.1.6 ตองไมใชรายวิชาดังตอไปนี้ สัมมนา ปญหาพิเศษ เตรียมฝกประสบการณ

วิชาชีพ ฝกประสบการณวิชาชีพ เตรียมสหกิจศึกษา และสหกิจศึกษา  

53.1.7 ในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยเปดหลักสูตรใหม เทียบโอนนักศึกษาเขาศึกษาได

ไมเกินชั้นปและภาคการศึกษาท่ีไดรับอนุญาตใหมีนักศึกษาเรียนอยู ตามหลักสูตรท่ีไดรับความ

เห็นชอบแลว 

53.1.8 กรณีท่ีไมเปนไปตามขอ 53.1.1 – 53.1.7 ใหอยูในดุลยพินิจของ

คณะกรรมการประจําหลักสูตร 

53.2 การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย หรือประสบการณทํางานเขาสู

การศึกษาในระบบ 

53.2.1 การเทียบความรูจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย 

ประสบการณทํางาน จะเทียบเปนรายวิชาหรือกลุมวิชาตามหลักสูตรและระดับการศึกษาท่ีเปดสอน     

ในมหาวิทยาลัย 

53.2.2 การประเมินการเทียบความรูและการใหหนวยกิตสําหรับการศึกษานอก

ระบบการศึกษาตามอัธยาศัย หรือประสบการณทํางาน เขาสูการศึกษาในระบบใหคณะกรรมการประเมิน
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การยกเวนการเรียนรายวิชาใชวิธีการอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางดังตอไปนี้ เปนหลักเกณฑในการ

ประเมิน 

(1) การทดสอบมาตรฐาน (Credits from Standardized Tests) 

(2) การทดสอบท่ีคณะ หรือหลักสูตรจัดสอบเอง (Credits from 

Examination) 

(3) การประเมินหรืออบรมท่ีจัดโดยหนวยงานตางๆ (Credits from 

Training)  

(4) การเสนอแฟมสะสมงาน (Credits from Portfolio) 

ผลการประเมินจะตองเทียบไดไมต่ํากวาคะแนน C หรือ คาระดับ

คะแนน 2.00 หรือเทียบเทาสําหรับรายวิชาหรือกลุมวิชา จึงจะใหจํานวนหนวยกิตของรายวิชาหรือ

กลุมวิชานั้น แตจะไมใหระดับคะแนน และไมมีการนํามาคิดคาระดับคะแนน หรือคาระดับคะแนน

เฉลี่ยสะสม  

53.2.3  ใหมีการบันทึกผลการเรียนตามวิธีการประเมินดังนี้ 

(1) หนวยกิตท่ีไดจากการทดสอบมาตรฐาน ใหบันทึกเปน “CS” 

(Credits from Standardized Tests) 

(2) หนวยกิตท่ีไดจากการทดสอบท่ีคณะหรือหลักสูตรจัดสอบเองให

บันทึกเปน “CE”  (Credits from Examination) 

(3) หนวยกิตท่ีไดจากการประเมินหรืออบรมท่ีจัดโดยหนวยงานตาง 

ๆ ใหบันทึกเปน “CT” (Credits from Training)  

(4) หนวยกิตท่ีไดจากการเสนอแฟมสะสมงาน ใหบันทึกเปน “CP” 

(Credits from Portfolio) 

53.2.4 นักศึกษาท่ีขอยกเวนการเรียนรายวิชาจะตองมีเวลาเรียนในมหาวิทยาลัย

อยางนอย 1 ปการศึกษา จึงจะมีสิทธิสําเร็จการศึกษา 

53.2.5 ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนและการ

ยกเวนการเรียนรายวิชา ประกอบดวย 

(1) คณบดีคณะท่ีรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหรือ

กลุมวิชาท่ีจะขอยกเวนการเรียนรายวิชาเปนประธาน 

(2) อาจารยหรือผูเชียวชาญในหลักสูตรท่ีจะขอยกเวนการเรียน

รายวิชาจํานวนอยางนอยหนึ่งคนแตไมเกินสามคนโดยคําแนะนําของคณบดีตาม (1) เปนกรรมการ 
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(3) ประธานคณะกรรมการประจําหลักสูตรของรายวิชาท่ีจะขอยกเวน

การเรียนรายวิชาเปนกรรมการและเลขานุการ 

เม่ือคณะกรรมการประเมินการยกเวนการเรียนรายวิชาดําเนินการ

เสร็จสิ้นแลว ใหรายงานผลการประเมินการยกเวนการเรียนรายวิชาไปยังสํานักสงเสริมวิชาการและ

งานทะเบียนเพ่ือเสนอใหมหาวิทยาลัยอนุมัติตอไป 

ขอ 54 กําหนดเวลาการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชา 

นักศึกษาท่ีประสงคจะเทียบโอนผลการเรียนและยกเวนการเรียนรายวิชาหรือกลุมวิชา 

จะตองยื่นคํารองตอมหาวิทยาลัยภายใน 6 สัปดาห นับจากวันเปดภาคการศึกษาแรกท่ีเขาศึกษา เวนแต

ไดรับอนุมัติจากอธิการบดี แตท้ังนี้ตองไมเกิน 2 ภาคการศึกษา โดยมีสิทธิขอเทียบโอนผลการเรียนและ

ยกเวนการเรียนรายวิชาไดเพียงครั้งเดียว 

ขอ 55 การนับจํานวนภาคการศึกษาของผูท่ีไดรับการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเวน

การเรียนรายวิชาใหถือเกณฑดังนี้ 

55.1 นักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลาใหนับจํานวนหนวยกิต ไดไมเกิน 22 หนวยกิต

เปน 1 ภาคการศึกษา 

55.2 นักศึกษาเรียนแบบไมเต็มเวลาใหนับจํานวนหนวยกิตไดไมเกิน 9 หนวยกิต

เปน 1 ภาคการศึกษา 

ขอ 56 การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชา ตองชําระคาธรรมเนียม

ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
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หมวด 10 

การลาพักการเรียน การลาออก และการพนสภาพการเปนนักศึกษา 

 

ขอ 57 การลาพักการเรียน 

57.1 นักศึกษาอาจยื่นคําขอลาพักการเรียนไดในกรณีตอไปนี้ 

57.1.1 ถูกเกณฑหรือเรียกระดมพลเขารับราชการทหารกองประจําการ 

57.1.2 ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศหรือทุนอ่ืนใดท่ี

มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 

57.1.3 เจ็บปวยจนตองพักรักษาตัวเปนเวลานานเกินกวารอยละ 20 ของเวลา

เรียนท้ังหมดในภาคการศึกษานั้น โดยมีใบรับรองแพทยจากสถานพยาบาลของทางราชการหรือ

สถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล  

57.1.4 เม่ือนักศึกษามีความจําเปนสวนตัวอาจยื่นคํารองขอลาพักการเรียนได 

ถาลงทะเบียนเรียนมาแลวอยางนอย 1 ภาคการศึกษา 

57.1.5 เหตุผลอ่ืนตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควร 

57.2 นักศึกษาท่ีตองลาพักการเรียนใหยื่นคํารองภายในสัปดาหท่ี 3 ของภาค

การศึกษาท่ีลาพักการเรียน โดยการอนุมัติใหลาพักการเรียนใหเปนอํานาจของคณบดี 

นักศึกษามีสิทธิ์ขอลาพักการเรียนโดยขออนุมัติตอคณบดีไมเกิน  1 ภาค

การศึกษา ถานักศึกษามีความจําเปนท่ีจะตองลาพักการเรียนมากกวา 1 ภาคการศึกษา หรือเม่ือครบ

กําหนดพักการเรียนแลวยังมีความจําเปนท่ีจะตองพักการเรียนตอไปอีก ใหยื่นคํารองขอพักการเรียน

ใหมและตองไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

57.3 ในกรณีท่ีนักศึกษาไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียนใหนับระยะเวลาท่ีลาพักการ

เรียนเขารวมในระยะเวลาการศึกษาดวย 

57.4 นักศึกษาท่ีไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียน เม่ือจะกลับเขาเรียนจะตองยื่นคํารอง

ขอกลับเขาเรียนกอนวันเปดภาคการศึกษาไมนอยกวา 2 สัปดาห และเม่ือไดรับความเห็นชอบจาก

คณบดีแลวจึงจะกลับเขาเรียนได 

ขอ 58 นักศึกษาท่ีประสงคจะลาออกจากความเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ใหยื่น

หนังสือลาออก และตองไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยกอน การลาออกจึงจะสมบูรณ 
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ขอ 59 การพนสภาพการเปนนักศึกษา 

59.1 สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

59.2 ไดรับอนุมัติใหลาออก 

59.3 ไมรักษาสภาพนักศึกษาในแตละภาคการศึกษา 

59.4 ไดระดับคะแนนรายวิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ รายวิชาฝก

ประสบการณวิชาชีพ รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา หรือรายวิชาสหกิจศึกษา ต่ํากวา C เปนครั้งท่ี 2 

ยกเวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีประสงคจะรับวุฒิอนุปริญญาในสาขาเดียวกัน 

59.5 ผลการประเมินไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากวา 1.60 เม่ือสิ้นปการศึกษา

ปกติท่ี 1 หรือมีผลการประเมินไดรับคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 1.80 เม่ือสิ้นปการศึกษาปกติ

ท่ี 2 นับตั้งแตเริ่มเขาเรียน และในทุก ๆ ปการศึกษาปกติถัดไป ยกเวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ี

ประสงคจะรับวุฒิอนุปริญญาในสาขาเดียวกัน 

สําหรับนักศึกษาเรียนแบบไมเต็มเวลาใหนําภาคฤดูรอนมารวมเปนภาค

การศึกษาดวย 

ในกรณีท่ีภาคการศึกษานั้นมีผลการเรียน “I” ไมตองนํามาคิด ใหคิดคา

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเฉพาะรายวิชาท่ีมีคาระดับคะแนน 

59.6 ใชเวลาการศึกษาเกินระยะเวลาท่ีกําหนด 

59.7 ขาดคุณสมบัติตามขอ 22 อยางใดอยางหนึ่ง 

59.8 ตาย 

ขอ 60  นักศึกษาพนสภาพการเปนนักศึกษาอันเนื่องมาจากการไมรักษาสภาพนักศึกษา

สามารถยื่นคํารอง พรอมแสดงเหตุผลอันสมควร ขอคืนสภาพการเปนนักศึกษาตอมหาวิทยาลัย และเม่ือ

ไดรับอนุมัติแลวตองชําระเงิน คาธรรมเนียมขอการคืนสภาพการเปนนักศึกษา และคาธรรมเนียมการ

รักษาสภาพการเปนนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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หมวด 11 

การสําเร็จการศึกษา 

 

ขอ 61 นักศึกษาที่ถือวาสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ตองมีคุณสมบัติครบถวนทุกขอ

ดังนี้ 

61.1 มีความประพฤติดี  

61.2 สอบไดรายวิชาตาง ๆ ครบตามโครงสรางของหลักสูตรตามเกณฑการ

ประเมินผล 

61.3 ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00 

61.4 สอบผานการประเมินความรูและทักษะตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

61.5 ผานการเขารวมกิจกรรมตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

61.6 มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

ขอ 62 การขออนุมัติสําเร็จการศึกษา 

62.1 ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาคาดวาจะสําเร็จการศึกษาใหยื่นคํารองขอ

สําเร็จการศึกษาตอสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณานักศึกษาท่ี

ยื่นความจํานงขอสําเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบัติตามขอ 61 และตองไมคางชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ 

ไมติดคางวัสดุสารสนเทศ หรืออยูระหวางถูกลงโทษทางวินัย เพื่อขออนุมัติอนุปริญญาหรือปริญญา

ตรี  

62.2 คณะกรรมการวิชาการตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาวาครบถวนตาม

ขอบังคับการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี และใหถือวันที่คณะกรรมการวิชาการ

ตรวจสอบคุณสมบัติวาครบถวนเปนวันสําเร็จการศึกษา  

ในกรณีที ่ศ ึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาแลวไมน อยกวา 3 ป และ

จําเปนตองยุติการศึกษา สามารถยื่นขอสําเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาของแตละหลักสูตรตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัย โดยศึกษารายวิชามาไมนอยกวา 90 หนวยกิต ประกอบดวยวิชาศึกษา

ทั่วไปไมนอยกวา 30 หนวยกิต วิชาเฉพาะไมนอยกวา 45 หนวยกิต วิชาเลือกเสรีไมนอยกวา 3 

หนวยกิต และคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 2.00 หรือ 

กรณีศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาแลวไมนอยกวา 4 ป สอบไดรายวิชา

ตาง ๆ ครบตามโครงสรางของหลักสตูรและมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 1.75 สามารถยื่นขอ

สําเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาของแตละหลักสูตรตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
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ขอ 63 นักศึกษาสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและจะไดร ับเกียรตินิยม ตองมี

คุณสมบัติดังนี้ 

63.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป หรือปริญญาตรี 5 ป เม่ือเรียนครบหลักสูตร

แลวไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 3.60 จะไดรับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และไดคาระดบั

คะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 3.25 แตไมถึง 3.60 จะไดรับเกียรตินิยมอันดับสอง  

หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) สอบไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

จากระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทาไมนอยกวา 3.60 และเรียนครบหลักสูตรไดคาระดับคะแนน

เฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ไมนอยกวา 3.60 จะไดรับเกียรตินิยมอันดับ

หนึ่ง และไดรับระดับคาคะแนนเฉลี่ยสะสมจากระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทาไมนอยกวา 3.25 ขึ้น

ไป และเรียนครบหลักสูตรไดคาระดับคะแนนเฉลี ่ยสะสมจากการศึกษาในระดับปริญญาตรี 

(ตอเนื่อง) ไมนอยกวา 3.25 แตไมถึง 3.60 จะไดรับเกียรตินิยมอันดับสอง 

63.2 สอบไดในรายวิชาใด ๆ ไมต่ํากวา C ตามระบบคาระดับคะแนนหรือไมได 

“NP” ตามระบบไมมีคาระดับคะแนน 

63.3 มีระยะเวลาเรียนดังนี้ 

63.3.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป สําหรับนักศึกษาเรียนแบบเต็ม

เวลาใชเวลาในการศึกษาไมเกิน 8 ภาคการศึกษาปกติติดตอกัน และสําหรับนักศึกษาเรียนแบบไม

เต็มเวลาใชเวลาไมเกิน 12 ภาคการศึกษาปกติติดตอกัน ท้ังนี้เปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

63.3.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ป สําหรับนักศึกษาเรียนแบบเต็ม

เวลาใชเวลาในการศึกษาไมเกิน 10 ภาคการศึกษาปกติติดตอกัน และสําหรับนักศึกษาเรียนแบบไม

เต็มเวลาใชเวลาไมเกิน 15 ภาคการศึกษาปกติติดตอกัน ท้ังนี้เปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

63.3.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) สําหรับนักศึกษาเรียนแบบ

เต็มเวลาใชเวลาในการศึกษาไมเกิน 4 ภาคการศึกษาปกติติดตอกัน และสําหรับนักศึกษาเรียนแบบ

ไมเต็มเวลาใชเวลาไมเกิน 8 ภาคการศึกษาปกติติดตอกัน ท้ังนี้เปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

63.4 ตองไมเคยขอยกเวนการเรียนรายวิชา ยกเวนกรณีการเทียบโอนผลการ

เรียนของมหาวิทยาลัย  

63.5 นักศึกษาท่ีจะไดรับปริญญาเกียรตินิยมจะตองเปนผูมีความประพฤติดี และ

ไมเคยถูกลงโทษทางวินัยตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาในมหาวิทยาลัย 
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ขอ 64 การใหรางวัลเหรียญทองซึ่งมีรูปรางลักษณะและขนาดตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด

สําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาจะตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

64.1 ไดเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและมีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.75 

64.2 ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในกลุมผูสําเร็จการศึกษาในปเดียวกัน

ในแตละคณะ 
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หมวด 12 

การควบคุมคุณภาพ 

 

ขอ 65 ใหมหาวิทยาลัยประเมินการสอนของอาจารยผูสอนอยางนอยภาคการศึกษาละ                         

1 ครั้ง และใหนําผลการประเมินมาใชในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

ขอ 66 ใหคณะและหลักสูตรมีการวิจัยเพ่ือติดตาม และประเมินผลการใชหลักสูตรอยางตอเนื่อง

ภายใน 5 ป ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 

ประกาศ ณ  วันท่ี 24 เดือน พฤศจกิายน   พ.ศ. 2557                                  

                      
   (นายจรูญ  ถาวรจักร) 

                                           นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 

           ในพระบรมราชปูถัมภ จงัหวัดปทุมธานี 
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับท่ี 2)  

พ.ศ. 2561 

............................................. 

 โดยท่ีเปนการแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  

จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 เพ่ือให 

การจัดการศึกษา และการบริหารการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ตอเนื่อง)  

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18 (2) และมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และโดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 10/2561 เม่ือวันท่ี 6    

กันยายน พ.ศ. 2561 จึงออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้  

 ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561” 

 ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับกับนักศึกษาท่ีเขาศึกษาตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1/2561 เปนตนไป 

 ขอ 3 ใหเพ่ิมเติมขอความใน ขอ 3 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ

บรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 

ดังนี้ 

 “อาจารยประจําหลกัสูตร” หมายความวา อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับ

สาขาวิชาของหลักสูตรท่ีเปดสอน ซ่ึงมีหนาท่ีสอนและคนควาวิจัยในสาขาวิชาดังกลาว ท้ังนี้ สามารถเปน

อาจารยประจําหลักสูตรหลายหลักสูตรไดในเวลาเดียวกัน แตตองเปนหลักสูตรท่ีอาจารยผูนั้นมีคุณวุฒิตรงหรือ

สัมพันธกับสาขาวิชาของหลักสูตร  

“อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีภาระหนาท่ีในการ

บริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแตการวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม

ประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองอยูประจําหลักสูตรนั้นตลอด

ระยะเวลาท่ีจัดการศึกษา โดยจะเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเกินกวา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได 

ยกเวน พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ     ใหเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดอีกหนึ่งหลักสูตรและ

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสามารถซํ้าไดไมเกิน 2 คน” 
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 ขอ 4 ใหยกเลิกความในขอ 7 และขอ 8 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  

ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 

2557  

ขอ 5 ใหเพ่ิมเติมขอความในขอ 16 เปนวรรคสอง แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย

อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญา

ตรี พ.ศ. 2557 ดังนี้ 

“กรณีท่ีหลักสูตรใดมีเหตุอันสมควร สภามหาวิทยาลัยอาจกําหนดใหภาคการศึกษา

ของหลักสูตรนั้น แตกตางจากท่ีกําหนดไวในขอบังคับนี้ ก็ได ท้ังนี้ตองไมขัดหรือแยงกับประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ” 

 ขอ 8 ใหยกเลิกขอความใน ขอ 18.12 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ใน

พระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 

2557 โดยใชขอความดังตอไปนี้แทน 

“18.12 การศึกษาหลักสูตรอบรมระยะสั้น (Short Course Curriculum) เปนการ

จัดการศึกษาสําหรับกลุมบุคคลเพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะ และประสบการณการเรียนรู ตามประกาศ

ของมหาวิทยาลัย” 

 ขอ 7 ใหเพ่ิมขอ 18.13 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม

ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 

ดังนี้ 

“18.13 การศึกษารูปแบบอ่ืน ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยเห็นวาเหมาะสม ตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย” 

ขอ 8 ใหเพ่ิมขอ 23/1 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม

ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 

ดังนี้ 

“ขอ 23/1 คุณสมบัติของผูสมัครเขาศึกษาหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตร

อ่ืนๆ             ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

(๑) ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหายรายแรง 

(๒) ไมเปนคนวิกลจริตและไมเปนโรคติดตอรายแรงหรือโรคอ่ืนซ่ึงสังคม

รังเกียจ 

(๓) มีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตรท่ีจะเขาศึกษาหรือตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย” 
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 ขอ 9 ใหยกเลิกขอความในขอ 29 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ

บรม ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 

2557 โดยใชขอความดังตอไปนี้แทน 

  “ขอ 24 การข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา สําหรับการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา  

ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ตอเนื่อง) 

 24.1 ผูท่ีไดรับคัดเลือกเปนนักศึกษาตองมารายงานตัว สงหลักฐาน และ

ชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดจึงจะมีสภาพเปนนักศึกษา 

 24.2 ผูท่ีไดรับคัดเลือกเปนนักศึกษาไมมารายงานตัว สงหลักฐาน และชําระ

เงินคาธรรมเนียมการศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ใหถือวาผูนั้นสละสิทธิ์การเปนนักศึกษา เวนแต

จะไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

 ขอ 10 ใหเพ่ิมขอ 24/1 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม

ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 

ดังนี้ 

“ขอ 24/1 การข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา สําหรับหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือ

หลักสูตรอ่ืนๆ ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามประกาศ

มหาวิทยาลัย” 

  ขอ 11 ใหยกเลิกขอความในขอ 25 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม

ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 โดย

ใชขอความดังตอไปนี้แทน 

“ขอ 25 ประเภทนักศึกษา แบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก 

25.1 นักศึกษาเต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาท่ีมีการลงทะเบียนเรียนในภาค

การศึกษาปกติ  ไมนอยกวา 9 หนวยกิต และไมเกิน 22 หนวยกิต และภาคฤดูรอนไมเกิน 9 หนวยกิต 

25.2 นักศึกษาไม เต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาท่ีมีการลงทะเบียนเรียน                                                                  

ในภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูรอนไมเกิน 9 หนวยกิต 

25.3 นักศึกษาตามหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตรอ่ืนๆ ท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย” 

 ขอ 12 ใหยกเลิกขอความในขอ 26.3.1 26.3.2 26.3.3 26.3.4 และ 26.3.5 แหงขอบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษา

ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 โดยใชขอความดังตอไปนี้ แทน 
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“26.3.1 วิชาท่ีกําหนดไวในแผนการศึกษาท่ีหลักสูตรใหเปดสอนในภาคฤดูรอน อาจ

เปนรายวิชาท่ีเคยเรียนมากอนและผลการประเมินไมผาน หรือรายวิชาท่ีจําเปนตองเรียนเพ่ือใหครบ

โครงสรางในการสําเร็จการศึกษา  

26.3.2 วิชาท่ีคณะหรือหลักสูตรเปดสอนในภาคฤดูรอน นอกเหนือไปจากรายวิชา

ท่ีกําหนดไวในแผนการศึกษา โดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนเปนรายวิชาในหมวดวิชาตาง ๆ ได 

ท้ังนี้กรณีท่ีมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนนอยกวา 10 คน ใหเสนอตอคณะกรรมการ

วิชาการพิจารณา”  

 ขอ 13 ใหเพ่ิมขอ 26/1 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม

ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 

ดังนี้ 

 “ขอ 26/1 การลงทะเบียนเรียน สําหรับหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตรอ่ืนๆ 

ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ในการลงทะเบียนเปนนักศึกษาใหเปนไปตาม

ประกาศมหาวิทยาลัย” 

 ขอ 14 ใหยกเลิกขอความในขอ 35 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ใน

พระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 

2557 โดยใชขอความดังตอไปนี้แทน 

“ขอ 35 การฝกประสบการณวิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเปน

ผูประกอบการใหม 

35.1 นักศึกษาตองฝกประสบการณวิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพ

การเปนผูประกอบการใหม ตามท่ีระบุไวในหลักสูตรถาผูใดปฏิบัติไมครบถวน ใหถือวาการศึกษายังไม

สมบูรณ 

35.2 ในระหวางการฝกประสบการณวิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนา

ศักยภาพการเปนผูประกอบการใหม นักศึกษาจะตองประพฤติตนตามระเบียบและปฏิบัติตาม

ขอกําหนดทุกประการ หากฝาฝนอาจารยนิเทศหรือพ่ีเลี้ยงในหนวยงานฝกประสบการณวิชาชีพ สห

กิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเปนผูประกอบการใหม อาจพิจารณาสงตัวกลับและดําเนินการ

ใหฝกประสบการณวิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเปนผูประกอบการใหมอีกครั้ง 

35.3 นักศึกษาตองผานรายวิชาการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ เตรียมสหกิจ

ศึกษา หรือการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพท่ีมีชื่อเปนอยางอ่ืนกอน จึงจะสามารถลงทะเบียนรายวิชาฝก

ประสบการณวิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเปนผูประกอบการใหม ได” 
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 ขอ 15 ใหเพ่ิมขอความตอไปนี้เปนวรรคสี่ ของขอ 36.2 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏว

ไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ดังนี้ 

“กรณีการประเมินผลสําหรับหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตรอ่ืนๆ ท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ในการประเมินผลใหเปนไปตามประกาศ

มหาวิทยาลัย” 

 ขอ 16 ใหยกเลิกขอความในขอ 37.4.2 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 

ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 

2557 โดยใชขอความดังตอไปนี้แทน 

“37.4.2 กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค ใหนักศึกษายื่นคํารองขอสอบปลายภาค

ตอคณบดีท่ีรายวิชานั้นสังกัด ภายใน 2 สัปดาหหลังจากเปดภาคการศึกษาถัดไป เม่ือไดรับอนุญาต

จากคณบดีใหสอบปลายภาค ใหคณะท่ีรายวิชานั้นสังกัด จัดวัน – เวลา และคณะกรรมการคุมสอบ 

หากไมมาสอบภายในเวลาท่ีกําหนด หรือไมไดรับอนุญาตใหสอบ อาจารยผูสอนสงผลการเรียนตาม

คะแนนท่ีมีอยูหากอาจารยไมสงผลการเรียนตามกําหนดมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษาเปน 

“F”” 

ขอ 17 ใหเพ่ิมขอ 46/1 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม

ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 

ดังนี้   

“ขอ 46/1 ใหอาจารยผูสอนสงผลการเรียนตามกําหนดการลงทะเบียนเรียนของ

นักศึกษา หรือประกาศของมหาวิทยาลัย” 

ขอ 18 ใหเพ่ิมเติมขอความในขอ 61 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ใน

พระบรม ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 

2557 ดังนี้ 

“สําหรับการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ตอเนื่อง)”  

 ขอ 19 ใหเพ่ิมขอ 61/1  แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม

ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ดังนี้  

“ขอ 61/1 นักศึกษาท่ีถือวาสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือ

หลักสูตรอ่ืนๆ ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ในการประเมินผลใหเปนไปตาม

ประกาศมหาวิทยาลัย” 
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 ขอ 20 ใหยกเลิกขอความในขอ 63.2 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ใน

พระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 

2557 โดยใชขอความดังตอไปนี้แทน 

 “63.2 สอบไดในรายวิชาใด ๆ ไมต่ํากวา “D” ตามระบบคาระดับคะแนนหรือไมได 

“NP” ตามระบบไมมีคาระดับคะแนน” 

 ขอ 21 ใหเพ่ิมเติมขอความในขอ ๖๓.๓ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 

ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 

2557 ดังนี้ 

“ขอ 63.3.4 การสําเร็จการศึกษาสําหรับหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตรอ่ืนๆ                

ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ระยะเวลาในการสําเร็จการศึกษาใหเปนไปตาม

ประกาศมหาวิทยาลัย” 

ประกาศ ณ  วันท่ี 6 กันยายน พ.ศ. 2561 

       

                      

 

   (ศาสตราจารย ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ) 

                                                  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 

                   ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธาน ี

วาดวย การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตร ี(ฉบับท่ี 3)  

พ.ศ. 2562 

............................................. 

 โดยท่ีเปนการแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  

จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 เพ่ือให 

การจัดการศึกษา และการบริหารการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ตอเนื่อง)  

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18 (2) และมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และโดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 12/2562 เม่ือวันท่ี  

7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 จึงออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้  

 ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2563” 

 ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับกับนักศึกษาท่ียังคงมีสภาพนักศึกษาในวันท่ีประกาศฉบับนี้

ประกาศใชบังคับเปนตนไป 

ขอ 3 ใหยกเลิกความในขอ 28 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ

บรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 

โดยใชขอความดังตอไปนี้แทน 

 “ขอ 28 การลงทะเบียนเรียนซํ้า 

28.1 รายวิชาใดท่ีมีการลงทะเบียนเรียน และมีผลการศึกษาเปน F หากมี

การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมนั้นซํ้าครั้งเดียวหรือหลายครั้ง ใหใชผลการศึกษาท่ีไดคะแนนสูงสุด

เปนผลการศึกษา แตรายวิชาท่ีมีผลการศึกษาเปน F จะยังคงปรากฏอยูในหลักฐานทางทะเบียนของ

ภาคการศึกษานั้น 

28.2 รายวิชาใดท่ีมีการลงทะเบียนเรียน และมีผลการศึกษา เปน D หรือ 

D+ หากมีการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมนั้นซํ้าครั้งเดียวหรือหลายครั้ง ใหใชผลการศึกษาท่ีได
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คะแนนสูงสุดเปนผลการศึกษา แตรายวิชาท่ีมีผลคะแนนท่ีลงทะเบียนกอนหนานั้น จะยังคงปรากฏอยู

ในหลักฐานทางทะเบียนของภาคการศึกษานั้น 

 ขอ 4 ใหยกเลิกความในขอ 43 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ

บรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 

โดยใชขอความดังตอไปนี้แทน 

“43 รายวิชาท่ีไดผลการศึกษาเปน “F” ใหเปนไปตามขอ 28” 

  ขอ 5 ใหยกเลิกความในขอ 48.1 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  

ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 

2557โดยใชขอความดังตอไปนี้แทน 

“48.1 นักศึกษาท่ีจะขอยายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะตองศึกษาในคณะหรือหลักสูตร

เดิม     ไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษาและมีคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา 2.00 ท้ังนี้ ไมนับภาคการศึกษาท่ี

ลาพักการเรียนหรือถูกสั่งใหพักการเรียนและไมเคยไดรับอนุมัติใหยายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรมากอน 

หรือแลวแตเง่ือนไขของหลักสูตรท่ีไดรับโอนยาย” 

 

 ประกาศ ณ  วันท่ี 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

       

                      

 

   (ศาสตราจารย ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ) 

                                                  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 

                   ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

วาดวย การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับท่ี 4)  

พ.ศ. 2564 

............................................. 

โดยท่ีเปนการสมควรแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม

ราชูปถัมภจังหวัดปทุมธานี วาดวย การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 เพ่ือ

เปนการกําหนดคุณสมบัติการใหเกียรตินิยมแกนักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี (ตอเนื่อง) 

มีความสอดคลองกับระบบการประเมินผลการเรียนการสอนในปจจุบนั 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 14 (2) และมาตรา 57 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ พ.ศ. 2557 และโดยมติสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 4/2564 เม่ือวันท่ี 5 สิงหาคม 

2564 จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้ 

ขอ 1 บังคับนี้เรียกวา “ ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

จังหวัดปทุมธานี วาดวย การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2564”  

ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับกับนักศึกษาท่ียังคงมีสภาพการเปนนักศึกษาในวันท่ีขอบังคับนี้

ประกาศใชเปนตนไป 

ขอ 3 ใหยกเลิกความในขอ 63.1 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ

บรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวย การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 

2557 และใหใชขอความดังนี้ 

“ ขอ 63.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป หรือปริญญาตรี 5 ป เม่ือเรียนครบ

หลักสูตรแลวนักศึกษาท่ีจะไดรับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จะตองไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอย

กวา 3.60 และนักศึกษาท่ีจะไดรับเกียรตินิยมอันดับสอง จะตองไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอย

กวา 3.25 แตไมถึง 3.60  

หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) สอบไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากระดับ

อนุปริญญาหรือเทียบเทาไมนอยกวา 3.60 และเรียนครบหลักสูตรไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจาก

การศึกษาในระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ไมนอยกวา 3.60 จะไดรับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และสําหรับ
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นักศึกษาท่ีไดรับระดับคาคะแนนเฉลี่ยสะสมจากระดับอนุปริญญา หรือเทียบเทาตั้งแต 3.25 ข้ึนไปและ

เรียนครบหลักสูตรไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 3.25 แตไมถึง 3.60 จะไดรับเกียรตินิยม

อันดับสอง และสําหรับนักศึกษาท่ีไดรับระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือ

เทียบเทาไมนอยกวา 3.25 แตไมถึง 3.60 และเรียนครบหลักสูตรไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอย

กวา 3.60 จะไดรับเกียรตินิยมอันดับสอง”  

ขอ 4 ใหยกเลิกความในขอ 63.2 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม

ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวย การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 โดย

ใชขอความดังตอไปนี้แทน 

“ ขอ 63.2 สอบไดในรายวิชาใด ๆ ไมต่ํากวา “D” ตามระบบคาระดับคะแนนหรือไมได “NP” 

หรือ “U” ตามระบบไมมีคาระดับคะแนน” 

 

ประกาศ ณ  วันท่ี 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 

       

                      

 

                (ศาสตราจารย ดร.วิรณุ ตั้งเจริญ) 

                                         นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 

                    ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
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ภาคผนวก ข 

หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวดัปทมุธาน ี

ปรับปรุงเล็กนอย (สมอ.08)  

พ.ศ. 2559 
 

1. ช่ือหลักสูตร 

 ชื่อภาษาไทย : วิชาศึกษาท่ัวไป  

ภาษาอังกฤษ : General Education 

 

2. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ   

งานวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

 

3. ความเปนมาของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 122 ตอนพิเศษ 39 ง วันท่ี 25 

พฤษภาคม 2548 โดยในขอ 8.1 ใหความหมายวิชาศึกษาท่ัวไปไววา “วิชาศึกษาท่ัวไป หมายถึงวิชาท่ี

มุงพัฒนา ผูเรียนใหมีความรอบรูอยางกวางขวาง มีโลกทัศนท่ีกวางไกล มีความเขาใจธรรมชาติ ตนเอง 

ผูอ่ืน และสังคม เปนผูใฝรู สามารถคิดอยางมีเหตุผล สามารถใชภาษาในการติดตอสื่อสารความหมาย

ไดดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณคาของศิลปะและวัฒนธรรมท้ังของไทย และของประชาคมนานาชาติ 

สามารถนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิต และดํารงตนอยูในสังคมไดเปนอยางดี” สําหรับวิชาศึกษา

ท่ัวไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี เดิมมีการใช

หลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไปหลักสูตรกลางของสถาบันราชภัฏ ในป พ.ศ. 2549 ไดมีการพัฒนาวิชาศึกษา

ท่ัวไปใชในมหาวิทยาลัย และในป พ.ศ. 2556 ไดพัฒนาวิชาศึกษาท่ัวไปข้ึนมาใหม เพ่ือใหเขาสูกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา TQF โดยใหสอดคลองกับกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2548 ท่ีระบุไววา มหาวิทยาลัยอาจจัดวิชาศึกษาท่ัวไปในลักษณะจําแนกเปนรายวิชา หรือ

ลักษณะบูรณาการใดๆ ก็ได โดยใหครอบคลุมสาระของกลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษา 

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร โดยมีหนวยกิตไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

 วิชาศึกษาท่ัวไปตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 นั้น มีลักษณะบูรณาการศาสตรเนื้อหาวิชาตางๆ 

(Integrated) อันไดแก กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กลุม

วิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร รวม 10 รายวิชา รายวิชาละ 3 หนวยกิต รวม 30 หนวยกิต โดย
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จัดการเรียนการสอนแบบเนนกิจกรรม (Active Learning) ใหนักศึกษาไดมีทักษะการเรียนรูใน

ศตวรรษท่ี 21 (21st Century Learning Skills) ใหนักศึกษาไดปฏิบัติจริง เรียนรูจากเหตุการณ 

สถานการณจริงนําความรู ท่ี ได ไปใชในชีวิตประจําวัน มีจิตอาสา ใหนักศึกษาไดเรียนรูจาก

กระบวนการวิจัย (Research-based) และทําโครงการตางๆ (Project-based) ใหนักศึกษานํามา

อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรูกัน (Discussions) โดยใหอาจารยสอนเปนทีม (Team Teaching) ลด

การสอนแบบบรรยาย นอกจากนี้ใหนักศึกษาไดเรียนรูจากเอกสารประกอบการสอน เว็บไซต บทเรียน

ออนไลน และการฝกทักษะภาษาอังกฤษดวยบทเรียนออนไลน โดยมุงเนนการพัฒนาคุณลักษณะและ

ความรูของนักศึกษาใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ

ตอไปในบริบทของสังคมไทยและสังคมโลกได โดยมีความตระหนักและสํานึกในความเปนไทย สําหรับ

อาจารยผูสอน มหาวิทยาลัยไดพิจารณาคัดเลือกอาจารยผูสอนและจัดอบรมอาจารยผูสอนใหมีความรู

ความเขาใจในโครงสรางหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนรู 

   หลังจากท่ีใชหลักสูตรดังกลาวมาเปนเวลา 2 ป คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงไดจัดประชุมเพ่ือ

ปรึกษาหารือเก่ียวกับขอดี-ขอเสียของหลักสูตร และแนวทางในการแกปญหาพบวายังขาดการฝก

ทักษะบางสวน ซ่ึงอาจสงผลตอนักศึกษาในอนาคต จึงเห็นควรปรับปรุงแกไขโดยจัดทําเปนเอกสาร 

สมอ.08 นําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติในการประชุมครั้งท่ี 6/2559 

เม่ือวันท่ี 2 มิถุนายน 2559 ดวยเหตุผลดังตอไปนี้ 

1. การเปดเสรีทางการคาเขาสูประชาคมอาเซียน และการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ ทํา

ใหนักศึกษามีความจําเปนตองเรียนรู และมีทักษะดานภาษาท้ังภาษาไทย และภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึน 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 นั้น ไดบูรณาการวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไวในรายวิชา GE101 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหกระบวนการ

จัดการเรียนการสอนในรายวิชาเนนหนักไปในทางบูรณาการ ไมไดฝกทักษะของภาษาอยางโดดเดน

จริงจัง รวมถึงไมมีรายวิชาดานภาษาปรากฏในใบรายงานผลการเรียน ซ่ึงอาจสงผลตอการศึกษาตอ

หรือการทํางานในอนาคต คณะกรรมการบริหารจึงเห็นควรใหเพ่ิมรายวิชา ภาษาไทย 1 รายวิชา และ

ภาษาอังกฤษ 2 รายวิชา เพ่ือใหการฝกทักษะชัดเจนข้ึน และปรากฏในใบรายงานผลการเรียน 

2. การเรียนรูเก่ียวกับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เปนเอกลักษณท่ีสําคัญของมหาวิทยาลัย

ซ่ึงจะชวยใหนักศึกษาไดเรียนรูเก่ียวกับพระราชประวัติ พระอัจฉริยภาพ และการดําเนินชีวิตตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น รายวิชาตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 นั้น ไดบูรณาการรวมกับ

ความเปนพลเมือง จิตอาสา และหลักสูตรโตไปไมโกง ของสํานักงานปองกัน และปราบปรามการ

ทุจริตแหงชาติ ทําใหการเรียนรู และฝกทักษะตามรอยเบื้องพระยุคลบาทไมชัดเจน  
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3. การเพ่ิมรายวิชา 4 รายวิชา จึงจําเปนตองปรับลดจํานวนหนวยกิตบางรายวิชาลงเพ่ือให

จํานวนหนวยกิต รวมไมเกิน 30 หนวยกิต 

4. จากการประชุมคณบดี และประธานหลักสูตร เพ่ือปรับรหัสวิชาของทุกรายวิชาใน

มหาวิทยาลัยใหเปนมาตรฐานเดียวกัน ซ่ึงจะสงผลใหสามารถจําแนกสังกัดของรายวิชา รวมถึงระดับ

ความยากงายเพ่ือใหสามารถจัดแผนการเรียนไดสะดวกข้ึน ท่ีประชุมดังกลาวมีมติใหปรับตัวอักษรนํา

หนาวิชาจาก GE เปน VGE ประกอบกับการเพ่ิมรายวิชา ตามขอ 1 และ 2 งานวิชาศึกษาท่ัวไปจึงได

ปรับรหัสรายวิชาใหม ใหสอดคลองตามมติท่ีประชุม 

5. จากการประชุมคณบดี และประธานหลักสูตร เพ่ือปรับปรุงการพัฒนาผลการเรียนรู 5 ดาน 

ของทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัย หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปจึงมีความจําเปนตองปรับกระบวนการพัฒนา

ผลการเรียนรูท้ัง 5 ดาน ใหสอดคลองตามมติของท่ีประชุม 

 

4. ปรัชญา และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

4.1 ปรัชญา 

 เสริมสรางความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ รู เขาใจ และเห็นคุณคาของตนเอง ผู อ่ืน สังคม 

ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใสใจตอความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

ดําเนินชีวิตอยางมีคุณธรรม มีความรักและความปรารถนาดี พรอมใหความชวยเหลือเพ่ือนมนุษย และ

เปนพลเมืองท่ีมีคุณคาของสังคมไทย และสังคมโลก 

4.2 วัตถุประสงค 

วิชาศึกษาท่ัวไปมีวัตถุประสงคในการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะดังตอไปนี้ 

4.2.1 มีความรูพ้ืนฐานการดํารงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม ไดแก การรูจักตนเอง รูจักทองถ่ิน 

รูจักประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก รูเทาทันเทคโนโลยี  

4.2.2 มีความสามารถคิดวิเคราะห อยางมีวิจารณญาณ สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ

ระหวางมนุษย สังคม และธรรมชาต ิ 

4.2.3 มีทักษะในการดํารงชีวิต การใชภาษา การติดตอสื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การนําเสนอ ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 และทักษะการแสวงหาความรูตลอดชีวิต 

4.2.4 ใชคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิต นอมนําแนวทางการดําเนินชีวิตตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตอาสา มีสวนรวมในการแกปญหาพัฒนาสังคม 
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5. กําหนดการเปดสอน 

 เปดสอน หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ปรับปรุงเล็กนอย (สมอ.08) พ.ศ. 2559 ตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1 ป

การศึกษา 2564 เปนตนไป  

 

6. อาจารยผูสอน 

 อาจารยผูสอนมีท้ังอาจารยประจําจากหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป คณาจารยคณะตางๆ ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี และอาจารยพิเศษท่ี

มหาวิทยาลัยเชิญมา โดยอาจารยผูสอนจะตองเปนผูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และ

เขารับการอบรมวิธีการจัดการเรียนการสอน แบบ Active Learning และกิจกรรมเปนฐาน (Project 

Based Learning : PBL) ของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เพ่ือใหนักศึกษาสําเร็จไปเปนบัณฑิต   ท่ีมี

คุณลักษณะตามวัตถุประสงคของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ท้ังนี้ อาจารยผูสอนรายวิชาเดียวกันจะตอง

รวมกันจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) เพ่ือใหการสอนเปนไปในแนวทางเดียวกัน 

 

7. นักศึกษา 

 นักศึกษาทุกคนท่ีเขาศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย ท่ีเขาศึกษาในปการศึกษา 

2561 จะตองเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปปรับปรุงเล็กนอย (สมอ.08) พ.ศ. 2559 ใหครบตาม

โครงสราง ซ่ึงถูกบรรจุไวในหลักสูตรของสาขาวิชานั้น 

 

8. หลักสูตร และคําอธิบายรายวิชา 

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ซ่ึงประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา เลม 122 ตอนพิเศษ 39 ง วันท่ี 25 พฤษภาคม 2548 โดยในขอ 8.1สถาบันอุดมศึกษา

อาจจัดวิชาศึกษาท่ัวไปในลักษณะเปนรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใดๆ ก็ได โดยผสมผสานเนื้อหาวิชา

ครอบคลุมสาระของกลุมวิชาสังคมศาสตร มนุษยศาสตร ภาษา และกลุมวิทยาศาสตร กับคณิตศาสตร    

ในสัดสวนท่ีเหมาะสม เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของวิชาศึกษาท่ัวไป โดยใหมีจํานวนหนวยกิต รวมไมนอย

กวา 30 หนวยกิต  

 

8.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา    30 หนวยกิต 

8.2 โครงสรางหลักสูตร แบงเปน 4 รายวิชา และ 5 ชุดการเรียนรู บังคับเรียนท้ังหมด ดังนี้ 

  8.2.1 กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร    9  หนวยกิต 

 VGE102  การใชภาษาไทยอยางมีวิจารณญาณเพ่ือการสื่อสาร  3(2-2-5) 
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   Critical Thai Language for Communication 

 VGE112 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในสังคมโลก   3(2-2-5) 

   English for Global Communication 

 VGE113 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะทางการเรียนรู 

ตลอดชีวิต      3(2-2-5) 

  English for Life-long Learning Skills Development   

  8.2.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   12  หนวยกิต 

VGE101 ตามรอยพระยุคลบาท     3(2-2-5) 

  To Follow in the Royal Footsteps of Their Majesties the Kings 

VGE111  ทักษะการรูสารสนเทศ        3(2-2-5) 

 Information Literacy Skills  

VGE116 การเปลี่ยนวิถีใหมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน         3(2-2-5) 

Change of the new normal for sustainable development  

VGE117 การสรางเสริมอัตลักษณบัณฑิตวไลยอลงกรณ           3(2-2-5) 

VRU Spiritual Identity 

 

  8.2.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรคณิตศาสตรและเทคโนโลยี  9  หนวยกิต 

VGE114 การคิดทางวิทยาศาสตร และพัฒนานวัตกรรม       3(2-2-5) 

  Scientific Thinking and developing Innovation 

VGE115 การสรางเสริมสุขภาพเพ่ือคุณภาพชีวิต                            3(2-2-5) 

  Health Promotion for Quality of Life 

VGE118 การเปลี่ยนผานทางดิจิทัล 3(2-2-5) 

 Digital Transformation 
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8.3 คําอธิบายรายวิชา  

รหัสวิชา  ช่ือ และคําอธิบายรายวิชา          น(ท-ป-ศ) 
 

VGE101 ตามรอยพระยุคลบาท 3(2-2-5) 

 To Follow in the Royal Footsteps of Their Majesties the Kings 

 พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพล

ราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกลา

เจาอยูหัว พระอัจฉริยภาพ หลักทศพิธราชธรรม หลักการทรงงาน พระราชกรณียกิจ การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

VGE102 การใชภาษาไทยอยางมีวิจารณญาณเพ่ือการส่ือสาร 3(2-2-5) 

 Critical Thai Language for Communication 

  ความสําคัญของภาษาไทย การสื่อสาร พัฒนาทักษะการฟง การพูด การอาน การ

เขียน ทักษะการสรุปความ การขยายความ การแปลความ การตีความ การพิจารณาสาร การนําเสนอ

สารดวยวาจา ลายลักษณอักษร อยางมีวิจารณญาณ และการใชสื่อผสมในทางวิชาการ และ

สถานการณจริงในชีวิตประจําวัน 

 

VGE111  ทักษะการรูสารสนเทศ    3(2-2-5) 

    Information Literacy Skills 

 ทักษะการรูสารสนเทศในระดับอุดมศึกษา และสงเสริมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิตซ่ึง

ประกอบดวย กระบวนการพัฒนาทักษะการรูสารสนเทศ  การวิเคราะหความตองการสารสนเทศ การ

คัดเลือกแหลงสารสนเทศ และทรัพยากรสารสนเทศ  เครื่องมือสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ กลยุทธ

การคนสารสนเทศ การวิเคราะห และสังเคราะหสารสนเทศ การประเมินคุณคาของสารสนเทศ การ

เรียบเรียง และนําเสนอสารสนเทศในรูปแบบผลงานวิชาการท่ีเปนมาตรฐานอยางมีจริยธรรม 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

 

VGE112 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในสังคมโลก 3(2-2-5) 

 English for Global Communication  

 ฝก และพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยเนนการฟง การพูดในสถานการณ 

และหัวขอตาง ๆ ไดแก ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย การทองเท่ียว เวลาวาง สื่อสังคมออนไลน การซ้ือสินคา 

และความบันเทิงในบริบทของสังคมไทย และสังคมโลก วิเคราะหความแตกตางทางวัฒนธรรมท่ีสงผล

ตอการสื่อสารภาษาอังกฤษใหสัมฤทธิ์ผล 

 

VGE113 ภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต 3(2-2-5) 

 English for Life-long Learning Skills Development 

     ฝก และพัฒนาการใชภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต โดยเนน

การอานขอความจากแหลงขอมูลหลายประเภท เชน สื่อสิ่งพิมพ และสื่อออนไลน และเนนการอาน

ขอความจากลักษณะท่ีแตกตางกัน เชน หนังสือพิมพ นิตยสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส การพูดคุยกัน

บนสื่อสังคมออนไลน และอินโฟกราฟกส พัฒนากลยุทธ ท่ีจําเปนตอการอานภาษาอังกฤษ ไดแก การ

ใชพจนานุกรมออนไลน การอานเร็วเพ่ือจับใจความ การกวาดสายตาเพ่ือหาขอมูลเฉพาะ การหาคํา

อางถึงคําสรรพนาม การเดาความหมายจากบริบท และการสรุปความ  

 

VGE114 การคิดทางวิทยาศาสตร และพัฒนานวัตกรรม 3(2-2-5) 

 Scientific Thinking and developing Innovation 

 การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และนวัตกรรม ทักษะกระบวนการคิด

อยางมีเหตุผล สรางสรรค และมีวิจารณญาณ เพ่ือใหเกิดเจตคติทางวิทยาศาสตร และพัฒนาทักษะการ

คํานวณ เพ่ือสรางนวัตกรรมและประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

 

VGE115  การสรางเสริมสุขภาพเพ่ือคุณภาพชีวิต 3(2-2-5) 

            Health for Quality of Life 

 สงเสริม และพัฒนาผูเรียนใหมีพฤติกรรมการสรางสุขภาพกาย จิต สังคม และสุข

ภาวะทางจิตวิญญาณ มีทักษะชีวิต รูเทาทันโรคซึมเศรา และโรคเครียด มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับ

สุขภาพผูบริโภค การใชยา การออกกําลังกาย ปองกันอุบัติภัย เตรียมความพรอมในภาวะฉุกเฉิน การ

ปฐมพยาบาลเบื้องตน และสามารถรับความรูสึก ความงาม ความรูสึกสุนทรียะในงานศิลปะได 

 

VGE116      การเปลี่ยนวิถีใหมเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน 3(2-2-5) 

  Change of the new normal for sustainable development 

                     การศึกษาการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน ท้ังในดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี 

และสิ่งแวดลอม การเคลื่อนยายศูนยอํานาจโลกจากตะวันตกไปสูบูรพาภิวัตน ผลกระทบ และการ

ปรับตวัใหอยูรอดในยุคการทําลายลาง และยุคชีวิตวิถีใหมดวยการพัฒนาอยางยั่งยืน  

 

VGE117 การสรางเสริมอัตลักษณบัณฑิตวไลยอลงกรณ 3(2-2-5) 

 VRU Spiritual Identity 

 สงเสริม และพัฒนาผูเรียนใหมีความภาคภูมิใจในความเปน “วไลยอลงกรณ” มีอัต

ลักษณบัณฑิตจิตอาสา มีความรับผิดชอบตอตนเอง มหาวิทยาลัย และสังคม อนุรักษสิ่งแวดลอม และ

มีสวนรวมในการแกไขปญหา และพัฒนาชุมชนทองถ่ิน 

  

VGE118 การเปล่ียนผานทางดิจิทัล         3(2-2-5) 

    Digital Transformation       

    การเปนพลเมืองดิจิทัลท่ีสามารถรักษาอัตลักษณของตนเองในโลกออนไลน และ

ความเปนจริง สามารถจัดสรรเวลาหนาจอ รับมือภัยคุกคามทางโลกออนไลน รักษาความปลอดภัย

ของตนเองในโลกออนไลน รักษาขอมูลสวนตัว และบริหารจัดการขอมูล   เผยแพรไวบนโลกออนไลน 

คิดอยางมีวิจารณญาณในการใชเทคโนโลยี และสื่อในโลกยุคดิจิทัลไดอยางเกิดประโยชน มีความ

รับผิดชอบ และจริยธรรมในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล การสื่อสารผานการเลาเรื่องดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

และการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือแกปญหาท่ีทาทาย หรือสรางโอกาสใหม ๆ 
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9. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

9.1 คุณธรรม จริยธรรม 

9.1.1 การเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

1) ปฏิบัติตนเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม ในดานความซ่ือสัตยสุจริต เสียสละ มีวินัย 

ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบตอตนเอง     

2) ปฏิบัติตนเปนผูมีจิตอาสา และมีความรับผิดชอบตอสังคม 

9.1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

    1) ผูสอนปฏิบัติตนเปนแบบอยาง 

    2) กําหนดกติกาในหองเรียน เชน การเขาชั้นเรียนใหตรงเวลา การแตงกายท่ีเปนไป

ระเบียบของมหาวิทยาลัย 

    3) จัดทําโครงการและกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ใน และนอก

สถาบันการศึกษา โดยใหนักศึกษามีโอกาสคิด ตัดสินใจดําเนินการดวยตนเอง 

    4) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม สอดแทรกในโครงงานท่ีนักศึกษาทํา โดยอาจารย เปนผู

ชี้นําใหนักศึกษาสามารถคิดตาม 

 

9.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

    1) นักศึกษาประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง กอนและหลังเรียน 

    2) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติของนักศึกษา 

    3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

    4) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน และการจัดกิจกรรม 

    5) ประเมินผลจากโครงการท่ีทํา และการรายงานผลโครงการ รวมท้ังการอภิปราย  

    6) เปดโอกาสใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน 

9.2 ความรู 

9.2.1 การเรียนรูดานความรู 

1) มีความรูในหลักการแนวคิดทฤษฎีท่ีสําคัญในรายวิชาหรือศาสตรของตน 

2) มีความเขาใจ และสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีสําคัญในรายวิชาหรือ

ศาสตรของตนไดอยางถูกตอง 
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9.2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

    ใชกระบวนการเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productivity Based Learning) ซ่ึงเปนรูปแบบการ

เรียนรูท่ีมุงเนนใหผูเรียนสรางผลงาน สรางผลผลิต สรางองคความรูจากการเรียนรูเรื่องนั้นๆ โดยผาน

กระบวนการและวิธีการสอนแบบตางๆ เชน 

    1) การจัดทําโครงการ/โครงงานประจําวิชา (Project Based Learning) 

    2) การสอนแบบสืบเสาะหาความรู และวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู (Inquiry, Inquiry 

Cycle) 

    3) อภิปรายเปนกลุมโดยใหผูสอนตั้งคําถามตามเนื้อหา โดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง 

    4) ศึกษานอกสถานท่ี เชน ศึกษาดูงาน เขารวมโครงการกับหนวยงานอ่ืน การทําโครงการ

รวมกับชุมชน การศึกษาพ้ืนท่ีจริงกอนทําโครงการ 

9.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

    1) ตรวจสอบกระบวนการทํางาน ผลผลิตและผลลัพธของงาน 

    2) ตรวจผลงานการศึกษาคนควาท่ีมีเนื้อหาครบถวนถูกตอง 

    3) ประเมินจากการรวบรวมขอมูลประกอบโครงการ 

    4) การนําเสนอผลงานของนักศึกษา 

   5) ผลการทดสอบของนักศึกษา 

 

9.3 ทักษะทางปญญา 

9.3.1 การเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

1) สามารถแสดงทักษะการคิดอยางเปนระบบ คิดอยางมีวิจารณญาณอยางสมํ่าเสมอ 

2) สามารถวิเคราะห สังเคราะห บูรณาการความรูและทักษะท่ีเก่ียวของในศาสตรของตน

เพ่ือนําไปประยุกตใชไดอยางถูกตองเหมาะสม 

9.3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

    1) การถามตอบ กรณีเนื้อหาภาคทฤษฎี โดยเนนใหนักศึกษาคิดวิเคราะหจากสถานการณ

จริง หรือใชกรณีศึกษา 

    2) จัดกิจกรรมอภิปราย ระดมสมอง การคิดวิเคราะห สังเคราะห เชื่อมโยงความรูและ

สรุปผลการเรียนรู เชื่อมโยงสูการนําไปใชจริง 

    3) จัดทําโครงการ โดยมีอาจารยเปนผูใหคําปรึกษา และควบคุมดูแล 

9.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

    1) ประเมินจากใบกิจกรรม การเขียนรายงานประกอบโครงการ และการนําเสนอโครงการ 
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   2) ประเมินจากการอภิปราย และการนําเสนอผลท่ีไดจากการอภิปรายในแตละครั้ง 

    3) ประเมินจากผลงานโครงการท่ีไดรับมอบหมาย 

9.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ 

9.4.1 การเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ  

1) สามารถแสดงบทบาทผูนํา ผูตาม และการเปนสมาชิกท่ีดีของกลุมไดอยางเหมาะสมกับ

บทบาทและสถานการณ  

2) มีความรับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมายท้ังของตนเองและของสวนรวม  

9.4.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

    1) มอบหมายงานเปนกลุมยอยหรือโครงการ และแบงหนาท่ี ความรับผิดชอบ 

    2) การจัดกิจกรรมของกลุม 

9.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความ

รับผิดชอบ 

    1) ใหผูเรียนประเมินซ่ึงกันและกัน และประเมินตนเอง 

    2) สังเกตพฤติกรรมในการเรียน ความรับผิดชอบ การแสดงบทบาท ผูนํา ผูตาม การเปน

สมาชิก และความสัมพันธระหวางผูเรียน 

   3) ประเมินจากผลของงานท่ีไดรับมอบหมาย 

   4) การจัดกิจกรรมสะทอนความคิด (Reflection) 

9.5 ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

9.5.1 การเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1) สามารถประยุกตความรูทางคณิตศาสตรเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการแกปญหา คนควาขอมูลและนําเสนอไดอยางเหมาะสม 

2) สามารถใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึง

การใชภาษาในการคนควาขอมูลเพ่ือจัดทํารายงานและ 

นําเสนออยางถูกตองเหมาะสม   

9.5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

ส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) บูรณาการ การใชภาษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเรียนการสอนและกิจกรรมใน

ชั้นเรียน 
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2) มอบหมายใหสืบคนขอมูลในรูปแบบตางๆ จาก หนังสือ เอกสาร งานวิจัย อินเทอรเน็ต 

และฐานขอมูลตางๆ  

3) การฝกวิเคราะหเชิงตัวเลขดานตางๆ  

9.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และ

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    1) ประเมินผลจากการการใชทักษะวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยี

สารสนเทศในการดําเนินโครงการ 

    2) ประเมินจากการสืบคนขอมูล การนําเสนอขอมูล และการวิเคราะหเชิงตัวเลขตางๆ  

   3) ผลงานการทํารายงาน และการนําเสนองาน 

 

10. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 

(Curriculum Mapping) 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูกระบวนวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 

ท่ี รายวิชา 

คุณธรรม 

จริยธรรม 
ความรู 

ทักษะ 

ทางปญญา 

ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล  

และ 

ความรับผิดชอบ 

ทักษะ 

การวิเคราะห 

เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
1 VGE101 ตามรอยพระยุคลบาท           

2 VGE102 การใชภาษาไทยอยางมีวจิารณญาณเพื่อการส่ือสาร           

3 VGE111 ทักษะการรูสารสนเทศ           

4 VGE112 ภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสารในสังคมโลก           

5 VGE113 ภาษาอังกฤษเพือ่พัฒนาทกัษะการเรียนรูตลอดชีวิต           

6 VGE114 การคิดทางวิทยาศาสตร และพัฒนานวัตกรรม           

7 VGE115 การสรางเสริมสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต           

8 VGE116 การเปล่ียนแปลงวิถีใหม เพือ่การพัฒนาอยางยั่งยืน           

9 VGE117 การสรางเสริมอัตลักษณบัณฑิตวไลยอลงกรณ           

10 VGE118 การเปล่ียนผานทางดิจิทัล           

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
 ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธาน

 ี
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ภาคผนวก ค 

คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

ท่ี1168/ 28564 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 
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ภาคผนวก ง 

รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

ครั้งท่ี 2/2564 

วันท่ี 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 

ณ หอง ป3303 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

********************************************* 

 

กรรมการผูมาประชุม 

1. ผูชวยศาสตราจารยธราพงษ พัฒนศักดิ์ภิญโญ ประธานกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

2. อาจารยเทวกุล จันทรขามปอม กรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร 

3. อาจารยภัทรชัย พงศโสภา กรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร 

4. อาจารยโชติกาญจน   ราชกรม กรรมการและเลขานุการ 

 

เริ่มประชุม    เวลา 13.00 น. 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

1.1 การเตรียมและการเสนอรูปแบบการสอบสัมภาษณนักศึกษาใหม 1/2561 รอบท่ี 1 

(แฟมสะสมงาน) ในวันพุธท่ี 10 กุมภาพันธ 2564 

1.2 กําหนดการรับสมัครนักศึกษาปการศึกษา 1/2564 ตามรอบท่ี 2 (โควตา) เริ่มสมัคร

ตั้งแตวันท่ี 8 ก.พ. 64 – 30 มี.ค. 64 

1.3 การเตรียมการนิเทศนักศึกษาฝกงาน รหัสหมูเรียน 601250801 ป 4  

1.4 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตองดําเนินการรางหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา เพ่ือดําเนินการวิพากษหลักสูตรใหเสร็จสิ้นภายใน

เดือนกุมภาพันธ 2564 สําหรับพรอมเปดรับนักศึกษาใหมในภาคเรียนท่ี 1/2565 

 ท่ีประชุม : รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว  

ไมมี 

 

มติท่ีประชุม: [มติการประชุม]  
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ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแลว 

ไมมี 

 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

4.1 เสนอการเตรียมการประชาสัมพันธหลักสูตร การเตรียม Banner ของหลักสูตรเพ่ือ

เตรียมข้ึนหนาเวปไซตมหาวิทยาลัย 

4.2 การปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม

โยธาหลักสูตรปรับปรุง 2565 ไดปรับเปลี่ยนรายวิชาสําหรับวิชาเฉพาะดานเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

เพ่ือใหทันสมัยสอดคลองกับภาคอุตสาหกรรมกอสรางในปจจุบัน โดยเนนใหนักศึกษาเรียนรูในรูปแบบ 

Productive Learning และมุงเนนการเรียนการสอนปฏิบัติการสหกิจศึกษา เพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนรู

การฝกปฎิบัติจากหนางงานกอสรางไดจริง 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

5.1 การเตรียมความพรอมของกลองสํารวจ ซ่ึงจะใชทําการเรียนการสอนในภาคปการศึกษา 1/2564 

ของนักศึกษาชั้นปท่ี 2 

 5.2 การเตรียมการใหนักศึกษาชั้นปท่ี 1 เขารวมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร 

ประจําปการศึกษา 2563 ในวันจันทร ท่ี 15 กุมภาพันธ 2564 

มติท่ีประชุม: รับทราบ 

 

ปดประชุม  เวลา   15.30  น 

 

(ลงชื่อ)................................................ ผูบันทึกรายงานการประชุม 

                      (อาจารยโชติกาญจน   ราชกรม) 

กรรมการและเลขานุการ 

 

 

(ลงชื่อ)................................................. ผูตรวจรายงานการประชมุ 

 (ผูชวยศาสตราจารยธราพงษ พัฒนศักดิ์ภิญโญ) 

               ประธานกรรมการปรับปรงุหลักสูตร 

 

หมายเลขอ้างอิง 19011HZNB105587

URL http://esaraban.vru.ac.th/archive/identityTags



138 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

ครั้งท่ี 2/2564 

วันท่ี 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 

ณ หอง ป3303 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

********************************************* 

 

กรรมการผูมาประชุม 

1. ผูชวยศาสตราจารยธราพงษ พัฒนศักดิ์ภิญโญ ประธานกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

2. อาจารยเทวกุล จันทรขามปอม กรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร 

3. อาจารยภัทรชัย พงศโสภา กรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร 

4. อาจารยโชติกาญจน   ราชกรม กรรมการและเลขานุการ 

เริ่มประชุม    เวลา 10.00 น. 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

1.1 การสง มคอ.5 ของภาคการศึกษา 2/2563 ใหเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

1.2 การจัดโครงการกิจกรรมปจฉิมนักศึกษา รหัสหมูเรียน 601250801 ป 4 ในวันท่ี 2-3 

มีนาคม 2564 

1.4 รายงานพฤติกรรมนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ท้ังดานการเรียนและการเขารวมกิจกรรม 

1.5 การจัดทํารูปเลมรางหลักสูตรใหเรียบรอยเพ่ือรับการวิพากษหลักสูตร  

1.6 การเรียนวิชาพ้ืนฐานของนักศึกษาใหเรียนรวมกันซ่ึงเปนวิชากลางของคณะ โดยมี

รายวิชากลุมพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 7 วิชา ซ่ึงประกอบดวย TBE101 ปฏิบัติงานเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม TBE102 เขียนแบบวิศวกรรม TBE103 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตน 

TBE205 วัสดุวิศวกรรม TBE206 กลศาสตรในงานวิศวกรรม THE207 โปรแกรมประยุกตทาง

วิศวกรรมและ TEC315 ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม 

 ท่ีประชุม : รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว  

2.1 ประชุมการเตรียมงานวันวิพากษ ตรวจสอบเลม และภาคผนวกรายวิชาตางๆใน

โครงสราง หลักสูตรที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง (เตรียมทําฉบับ copy ศูนยหนังสือ การเตรียมอาหาร

เบรก และเอกสารวันงาน 

มติท่ีประชุม: รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแลว 

3.1 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรไดรวมกันตรวจขอมูลในหมวดตางๆปรับเปลี่ยนรายวิชา

ใหมและคําอธิบาย 

3.2 การตรวจสอบแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอมาตรฐานผลการเรียนรูจาก

หลักสูตรสูรายวิชา(Curriculum Mapping) ของหลักสูตรตองคํานึงถึงการพัฒนาคุณสมบัติของ

บัณฑิตในรายวิชาตางๆใหครบถวนในทักษะท้ัง 4 ดานตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไวการพัฒนา

หลักสูตรและศึกษาดานท่ี 6 คือ ทักษะพิสัยสําหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ท่ีประชุมจึงได

พิจารณาวาการใสกิจกรรมในCurriculum Mapping ของรายวิชาตางๆตองพิจารณาใหครบถวนและ

เหมาะสมตามคําอธิบายรายวิชาและการสอนท่ีเนนทฤษฎีและปฏิบัติ 

มติท่ีประชุม: รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

4.1 ติดตามผล มคอ.5 ของปการศึกษาท่ี 1/2563   

4.2 เนนย้ําแกนักศึกษาเรื่องการดูแลตนเอง ปองกัน สถานการณการแพรระบาดไวรัส 

COVID19 ท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน การทําความสะอาดมือดวยเจลแอลกอฮอร การสวมหนากากอนามัย 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

ไมมี 

ปดประชุม  เวลา   12.30  น 

 

(ลงชื่อ)................................................ ผูบันทึกรายงานการประชุม 

                      (อาจารยโชติกาญจน   ราชกรม) 

กรรมการและเลขานุการ 

 

(ลงชื่อ)................................................. ผูตรวจรายงานการประชมุ 

 (ผูชวยศาสตราจารยธราพงษ พัฒนศักดิ์ภิญโญ) 

               ประธานกรรมการปรับปรงุหลักสูตร 
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ภาคผนวก จ 

รายงานการวิพากษหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรมโยธา 
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รายงานการวิพากษหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

ครั้งท่ี 1/2564 

วันท่ี 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 

ณ หองประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

********************************************* 

ผูเขารวมวิพากษหลักสูตร 

1. ผูชวยศาสตราจารยธราพงษ พัฒนศักดิ์ภิญโญ ประธาน  ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

2. รองศาสตราจารย ดร.เบญจลักษณ เมืองมีศรี กรรมการ ท่ีปรึกษา 

3. ผูชวยศาสตราจารยจิตเจรญิ ศรขัวญ กรรมการ ท่ีปรึกษา 

4. อาจารยเทวกุล จันทรขามปอม กรรมการ ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

5 รองศาสตราจารย ดร.ปติศานต กร้ํามาตร กรรมการ ผูทรงคุณวุฒิ 

6. อาจารยอาคม  บุญปญญา กรรมการ ผูทรงคุณวุฒิ 

7. อาจารยวีณัฐกานต  รัตนธีรวงศ กรรมการ ผูทรงคุณวุฒิ 

8. คุณบวรพงษ  ชุมเสนา กรรมการ ผูทรงคุณวุฒิ 

9. อาจารยโชติกาญจน   ราชกรม กรรมการและเลขานุการ 

 ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 

เริ่มการวิพากษหลักสูตร    เวลา 08.00 น. 

 

ขอเสนอแนะของผูเขารวมวิพากษหลักสูตร 

ขอเสนอแนะของผูชวยศาสตราจารยจิตเจริญ  ศรขวัญ มีดังนี้ 

1. ปรับรายละเอียดรายวิชาวิศวกรรมการทางโดยการเพ่ิมเนื้อหาพ้ืนฐานดานวิศวกรรม

ระบบรางสําหรับงานโยธา 

2. ชื่อรายวิชาโครงสรางไมและเหล็กปรับเปลี่ยนเปนโครงสรางเหล็กและไม 

3. รายวิชาการประมาณราคางานกอสราง และคอนกรีตเทคโนโลยี ปรับใหเปนหมวดวิชา

บังคับตามสภาวิศวกร 

4. รายวิชาการประมาณราคางานกอสราง ใหเพ่ิมเนื้อหาสัญญาในงานกอสรางดวย 

5. เพ่ิมหนวยกิจจาก 145 หนวย เปน 146 หนวย 148 หนวย 

 ขอเสนอแนะของรองศาตราจารย ดร.ปติศานต  กร้ํามาตร มีดังนี้ 
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1. รายวิชาเทคนิคกอสรางยายไปในหมวดวิชาเลือกบังคับเสรี พรอมท้ังเปลี่ยนชื่อวิชาเปน

เทคนิคกอสรางข้ันสูง 

2. ตัดรายวิชาปฏิบัติการการทางออก นําไปรวมกับวิชาวิศวกรรมการทาง 

3. เปลี่ยนชื่อรายวิชาจากเทคนิคการบริหารงานกอสรางขนาดใหญเปนการวางแผนการ

บริหารโครงการ 

4. รายวิชาทดสอบวัสดุตัดออก และนําไปเรียนรวมกับรายวิชาเทคโนโลยีคอนกรีตและวัสดุ

กอสราง 

5. รายวิชาความปลอดภัยในงานกอสราง ใหนําไปรวมกับรายวิชาการวางแผนและควบคุม

งานกอสราง 

 

ขอเสนอแนะของอาจารยอาคม  บุญปญญา มีดังนี้ 

1. รายวิชากลาง เชน ฟสิกส คณิตศาสตร ปรับคําบรรยายวิชาใหมใหรายละเอียด และ

เนื้อหาครบถวน 

2. รายวิชาสถิติสําหรับงสนวิศวกรรม เปลี่ยนรายระเอียดคําบรรยายรายวิชาตามวิศวกรรม

อุตสาหกรรม 

3. รายวิชาธรณีวิทยา เพ่ิมเนื้อหา โครงสรางแผนเปลือกโลก และแผนดินไหว 

 

ขอเสนอแนะของอาจารยวีณัฐกานต  รัตนธีรวงศ มีดังนี้ 

1. เพ่ิมรายวิชาการวางแผนและบริหารงานกอสราง 

2. เพ่ิมรายวิชาการเพ่ิมผลผลิตในงานกอสรางในหมวดวิชาเลือก 

3. วิศวกรรมสํารวจ เปนหนวยกิจเปน 3(2-3-5) *แลวแตหลักสูตร* 

 

 ขอเสนอแนะของคุณบวรพงษ  ชุมเสนา มีดังนี้ 

1. ปรับรายละเอียดรายวิชาการเขียนแบบวิศวกรรมโยธาโดยการเพ่ิมเนื้อหาดานเทคโนโลยี

แบบจําลองสารสนเทศอาคาร(BIM) 

2. เพ่ิมเนื้อหาในรายวิชาวิศวกรรมสํารวจและเทคโนโลยีภูมิศาสตรสารสนเทศ เรื่องการใช

โดรน และระบบ GPS พรอมท้ังเปลี่ยนชื่อรายวิชาเปน วิศวกรรมสํารวจ 

 

ปดการวิพากษหลักสูตร  เวลา 16.30 น. 

 

 

หมายเลขอ้างอิง 19011HZNB105587

URL http://esaraban.vru.ac.th/archive/identityTags



143 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธาน ี                                                          

 

(ลงชื่อ)...................................................ผูจดรายงานการวิพากษหลักสูตร 

    (อาจารย โชติกาญจน  ราชกรม ) 

กรรมการและเลขานุการ 

 

 

          (ลงชื่อ)................................................. ผูตรวจรายงานการประชมุ 

 (ผูชวยศาสตราจารยธราพงษ พัฒนศักดิ์ภิญโญ) 

     ประธานกรรมการปรับปรุงหลักสตูร 
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ภาคผนวก ฉ 

ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร 

1.  ช่ือ นายธราพงษ นามสกุล พัฒนศักดิ์ภิญโญ 

1.1  ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 

1.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปท่ีจบ 

ปริญญาโท วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2544 

ปริญญาตรี วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2537 

ปริญญาตรี วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2534 

 

1.3 ผลงานทางวิชาการ 

1.3.1  หนังสือ ตํารา งานแปล 

ไมมี 
 

1.3.2 บทความวิจัย  

ธราพงษ พัฒนศักดิ์ภิญโญ. (2561). การออกแบบรอยตอของคานคอนกรีตสําเร็จรูปเปนจุดตอแข็ง

เกร็ง. ใน เอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งท่ี 4 

"การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมยุค 4.0 เพ่ือทองถ่ินเขมแข็งอยางยั่งยืน". วันท่ี 12-13 

กรกฎาคม 2561. (533-536). คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร.  

ธราพงษ พัฒนศักดิ์ภิญโญ, ศัลยชัย ใจสมุทร, สุธาสินี  อินตุย และปริวัฒน ฉันใด. (2561). การศึกษา

อัตราสวนความปลอดภัยของเสาเข็มตอก ดวยสูตร Danish ในมหาวิทยาลัยราชภัฎ 

วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ. ใน เอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งท่ี 4 "การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมยุค 4.0 เพ่ือทองถ่ิน

เขมแข็งอยางยั่งยืน". วันท่ี 12-13 กรกฎาคม 2561. (522-527). คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร. 

ธราพงษ พัฒนศักดิ์ภิญโญ (2563). การซอมคานคอนกรีตเสริมเหล็กดวยเฟอรโรซีเมนต จากการ

เส่ือมสภาพของคอนกรีต. ใน เอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับ

นานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งท่ี 6”. วันท่ี 17-18 กรกฎาคม 2563 . (281-287). คณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. 
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1.4 ประสบการณในการสอน 

       19 ป   

1.5  ภาระงานสอน 

1.5.1 วิชาการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 

1.5.2 วิชาการออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก 

1.5.3 วิชาคอนกรีตอัดแรง 

1.5.4 วิชาการวิเคราะหโครงสราง 

1.5.5 วิชากําลังวัสดุ 

1.5.6 วิชาการออกแบบฐานราก 

1.5.7 วิชาเทคนิคกอสราง 

1.5.8 วิชาการออกแบบนั่งรานและแบบหลอ 

1.5.9 วิชาการตรวจงานและควบคุมงานกอสราง 

1.5.10 วิชากลศาสตรวิศวกรรม 

1.5.11 วิชาเขียนแบบวิศวกรรม 

1.5.12 วิชาวิศวกรรมการทาง 
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2. ช่ือ นางสาวโชติกาญจน นามสกุล ราชกรม 

2.1  ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย  

2.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปท่ีจบ 

ปริญญาโท วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2557 

ปริญญาตรี วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2552 
 

2.3  ผลงานทางวิชาการ 

2.3.1  หนังสือ ตํารา งานแปล  

 ไมมี 

2.3.2 บทความวิจัย  

โชติกาญจน ราชกรม และพิตพิบูล เพ็งมาก. (2561).  การศึกษาเบ้ืองตนในการพัฒนาตนแบบเครื่อง

ปาดหนาปูนซีเมนต. ใน เอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งท่ี 

4. มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร. วันท่ี 12-13 กรกฎาคม 2561. (474-479). 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร.  

โชติกาญจน ราชกรม. (2562). การพัฒนาคุณสมบัติทางวิศวกรรมของอิฐดินดิบ โดยใชเสนใย

ผักตบชวาเปนวัสดุเสริมกําลัง. ใน เอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคล

สุรินทร ครั้งท่ี 10 “วิจัยและนวัตกรรม นําสูการพัฒนาอยางยั่งยืน”.วันท่ี 18-20 กันยายน 

2562. (474-479). มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร จังหวัดสุรินทร. 

Ratchakrom, C. (2018). The use of bottom ash to improve the strength of poor 

subbase lateritic soil in road construction, 4th International Conference on 

Structure, Engineering and Environment (SEE). 1 2 - 1 4  November 2018. (526 – 

531). Nagoya, Japan. 

Ratchakrom, C. (2019). The effect of bottom ash and kaolin on the Strength of poor 

subbase, International Journal of GEOMATE. May 2019. Vol.16, Issue 57. 2019. 

2186-2990: 76-81. 

Ratchakrom, C. and Rodvinij, P. (2020). Effect of water hyacinth fiber on strength 

and durability of adobe bricks, 6th International Conference on Structure, 

Engineering and Environment (SEE). 18-20 November 2020. (99 – 104). Kyoto, 

Japan. 
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Rodvinij, P. and Ratchakrom, C. (2020). Partial replacement of cement with fly ash 

and FGD gypsum to develop strength of subbase, 6th International 

Conference on Structure, Engineering and Environment (SEE). 18-20 November 

2020. (49 – 54). Kyoto, Japan. 

Rodvinij, P. and Ratchakrom, C. (2021 ). Effect of cement replacement by fly ash and 

FGD gypsum on strength of subbase, International Journal of GEOMATE. April 

2020. Vol.20, Issue 80. Geotec., Const. Mat. & Env., 2186-2990: 9-16 

 

2.4  ประสบการณในการสอน 

                 6 ป 

 2.5  ภาระงานสอน 

2.5.1 วิชาการสํารวจ 1 

2.5.2 วิชาการสํารวจ 2 

2.5.3 วิชาวิศวกรรมการสํารวจ 

2.5.4 วิชาการจดการงานสนาม 

2.5.5 วิชาการตรวจสอบบานพักอาศัย 

2.5.6 วิชาวัสดุกอสราง 

2.5.7 วิชาคอมพิวเตอรเขียนแบบ 

2.5.8 วิชาการเขียนแบบวิศวกรรมโยธา 

2.5.9 วิชาวัสดุกอสรางและปฏิบัติการกอสรางพ้ืนฐาน 

2.5.10 วิชาการใชโปรแกรมชวยเขียนแบบทางวิศวกรรมโยธา 

2.5.11 วิชาวิศวกรรมสํารวจและเทคโนโลยีภูมิศาสตรสารสนเทศ 

2.5.12 วิชาเขียนแบบอุตสาหกรรม 

2.5.13 วิชาความปลอดภัยในงานกอสราง 

2.5.14 วิชาคอนกรีตเทคโนโลยี 

2.5.15 วิชากลศาสตรโครงสราง 

2.5.16 วิชาโครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 1 

2.5.17 วิชาโครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 2 

2.5.18 วิชาการทดสอบวัสดุ 

2.5.19 วิชาชลศาสตรวิศวกรรม 
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3.  ช่ือ นายเทวกุล        นามสกุล จันทรขามปอม 

3.1  ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

3.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปท่ีจบ 

ปริญญาโท วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยขอนแกน 2560 

ปริญญาตรี วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

พระจอมเกลาพระนครเหนือ 

2555 

3.3 ผลงานทางวิชาการ  

3.3.1 หนังสือ ตํารา งานแปล 

ไมมี 

3.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย  

เทวกุล จันทรขามปอม. (2563). การเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยระหวางสภาพท่ีคาดหวัง

กับสภาพท่ีรับรูจริงดานคุณภาพของการบริการซอมแซมหองชุดของผูพักอาศัย. การ

ประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งท่ี 6. เทคโนโลยีแหง

ความสุข. วันท่ี 8-9 มีนาคม 2564 .  (291-300). คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 

3.3.3  บทความทางวิชาการ  

เทวกุล จันทรขามปอม, พัศพันธน ชาญวสุนันท และพีรนิธิ อักษร. (2562). การจัดลําดับปจจัยท่ีมี

ความสําคัญดานการบริการหลังการขายของการซอมแซมหองชุด. วารสารวิศวกรรมสาร

ฉบับวิจัยและพัฒนา. ปท่ี 30 ฉบับท่ี 1. มกราคม-มีนาคม 2562 : 33-46. 

3.4  ประสบการณในการสอน 

 1 ป 

3.5  ภาระงานสอน 

3.5.1 วิชาเขียนแบบอุตสาหกรรม 

3.5.2 วิชาการควบคุมงานและการตรวจงานกอสราง 

3.5.3 วิชาวัสดุกอสรางและปฏิบัติการกอสรางพ้ืนฐาน 

3.5.4 วิชาการประมาณราคากอสราง 

3.5.5 วิชาโครงงานวิศวกรรมโยธา 2 

3.5.6 วิชาเทคนิคการบริหารงานกอสรางขนาดใหญ 

3.5.7 วิชาวิศวกรรมการทาง 

3.5.8 วิชาวิศวกรรมสํารวจและเทคโนโลยีภูมิศาสตรสารสนเทศ 
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3.5.9 วิชาความปลอดภัยในงานกอสราง 

3.5.10 วิชาการประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานวิศวกรรมโยธา 

3.5.11 วิชาการคํานวณสําหรับงานวิศวกรรม 
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4.  ช่ือ นายภัทรชัย        นามสกุล พงศโสภา 

4.1  ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

4.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปท่ีจบ 

ปริญญาโท วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

พระจอมเกลาพระนครเหนือ 

2560 

ปริญญาตรี วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

พระจอมเกลาพระนครเหนือ 

2558 

 

4.3  ผลงานทางวิชาการ) 

4.3.1  หนังสือ ตํารา งานแปล  

ไมมี 

4.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย  

Nhat Ho Tran, T., Puttiwongrak, A., Pongsopha, P., Jamsawang, P., and Sukontasukkul, 

P. (2021). Microparticle filtration ability of pervious concrete mixed with 

recycled synthetic fibers, Construction and Building Materials. Volume 

270, 2021 :121807 

Sukontasukkul, P., Chindaprasirt, P., Pongsopha, P., Tangchirapat, W., and Banthia, N.. 

(2020). Effect of fly ash/silica fume ratio and curing condition on mechanical 

properties of fiber-reinforced geopolymer, Journal of Sustainable Cement-

Based Materials. Volume 9, No.4. 2020 :218–232 

Sukontasukkul, P., Pongsopha, P., Chindaprasirt, P.,and Songpiriyakij, S. Flexural 

performance and toughness of hybrid steel and polypropylene fibre 

reinforced geopolymer, Construction and Building Materials. Volume 161, 

2018 :37–44 
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4.3.3  บทความทางวิชาการ  

จิระวิน สงวนสิน, ภัทรชัย พงศโสภา, ปติ สุคนธสุขกุล และเขมพัฒน ตันติวัฒนกูล. (2564). การศึกษา

เ บื้ อ ง ต น ถึ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ข อ ง แ ผ น วิ ส โ ค อี ล า ส ติ ก พ อ ลิ เ ม อ ร ต อ คุ ณ ส ม บั ติ 

ดานการสั่นสะเทือนและเสียงของแผนคอนกรีตหลอสําเร็จ. วารสารวิชาการ พระจอม

เกล าพระนครเหนือ .  ป ท่ี  31 ฉบับ ท่ี  2. เมษายน - มิ ถุนายน  2564.  (257-265) 

กรุงเทพมหานคร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  
ภัทรชัย พงศโสภา, ปริญญา จินดาประเสริฐ และปติ สุคนธสุขกุล. (2560). Preliminary Study on 

Properties of Hybrid Fibre Reinforced Geopolymer between Synthetic 

and Steel Fibres. ใน เอกสารสืบเนื่องประกอบการประชุมวิชาการคอนกรีตประจําป 

ครั้งท่ี 12. โรงแรม เดอะ รีเจนท ชะอํา บีช รีสอรท เพชรบุรี. MAT-007. (MAT28- 

MAT35). เพชรบุรี. สมาคมคอนกรีตแหงประเทศไทย รวมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกลาเจาคุณ ทหารลาดกระบัง และศูนยวิจัยและพัฒนาโครงสรางมูลฐานอยางยั่งยืน 

มหาวิทยาลัย ขอนแกน. 
ภัทรชัย พงศ โสภา , ปริญญา จินดาประเสริฐ  และปติ  สุคนธสุขกุล.  (2560). Mechanical 

Properties of Hybrid Fibre Reinforced Geopolymer between Synthetic 

and Steel Fibres. ใน เอกสารสืบเนื่องประกอบการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธา

แหงชาติ ครั้งท่ี 22. โรงแรมกรีนเนอรี่ รีสอรท เขาใหญ นครราชสีมา, 2560 : MAT017. 

(หนา 119). นครราชสีมา. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี และ สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 

(วสท.). 
 4.3.4 ส่ิงประดิษฐและงานสรางสรรค  

ภัทรชัย พงศโสภา. (2563). กรรมวิธีการผลิตมวลรวมเบาฝงตัวดวยวัสดุเปลี่ยนสถานะประเภทโพล ี

เอทิลีนไกลคอลและผลิตภัณฑท่ีไดจากกรรมวิธีดังกลาว. แบบสป/สผ/อสป/001-ก อนุ

สิทธิบัตรเลขท่ี 2003003065. 10 พฤศจิกายน 2563. 

ภัทรชัย พงศโสภา. (2563). กรรมวิธีเคลือบผิวมวลรวมฝงตัวดวยวัสดุเปลี่ยนสถานะประเภทโพลี 

เอทิลีนไกลคอลดวยซิลิกาฟูมและผลิตภัณฑท่ีไดจากกรรมวิธีดังกลาว. แบบสป/สผ/อสป/ 

001-ก อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 2003003066. 10 พฤศจกิายน 2563.  

ภัทรชัย พงศโสภา. (2564). กรรมวิธีผลิตมวลรวมฝงตัวดวยวัสดุเปลี่ยนสถานะท่ีผานการเคลือบผิว

ดวยซิลิกาฟูมดวยเครื่องเคลือบผิวมวลรวมและผลิตภัณฑท่ีไดจากกรรมวิธีดังกลาว. 

แบบสป/สผ/อสป/ 001-ก อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 2103001543. 4 มิถุนายน 2564.  
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ภัทรชัย พงศโสภา. (2564). สูตรสวนผสมผนังคอนกรีตมวลเบาท่ีมีสวนผสมมวลรวมฝงตัวดวยวัสดุ

เปลี่ยนสถานะประเภทโพลีเอทิลีนไกลคอลท่ีเคลือบผิวดวยซิลิกาฟูมและผลิตภัณฑท่ีได

จากสูตรสวนผสมดังกลาวดังกลาว . แบบสป/สผ/อสป/ 001-ก อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 

2103001544. 4 มิถุนายน 2564.  

4.4  ประสบการณในการสอน 

 - 

4.5  ภาระงานสอน 

4.5.1 วิชาพ้ืนฐานสําหรับงานวิศวกรรมโยธา 

4.5.2 วิชาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก 

4.5.3 วิชาการออกแบบระบบสุขาภิบาลอาคาร 

4.5.4 วิชากลศาสตรโครงสราง 
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5.  ช่ือ นางสาวธันยารัตน        นามสกุล เสถียรนาม 

5.1  ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

5.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศกึษา ปท่ีจบ 

ปริญญาโท วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยขอนแกน 2562 

ปริญญาตรี วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2559 

 

5.3  ผลงานทางวิชาการ  

          5.3.1 หนังสือ ตํารา งานแปล  

- 

5.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย  

ธันยารัตน เสถียรนาม, ก่ิงเกา พรหมโคตร, ปวีณา จันทรลา, วรวิทย โพธิ์จันทร, อนุชาติ ลี้อนันตศักดิ์ศิริ,  

ชัยชาญ ยุวนะศิริ, คุณาธิป รวิวรรณ, ไพฑูรย นาแซง, วีระวัฒน วรรณกุล, และวุฒิพงษ กุศลคุม. 

(2564). ประสิทธิภาพโครงการแกไขจุดอันตราย (กรณีศึกษา โคงรอยศพ จังหวัดเลย). ใน

เอกสารสืบเนื่อง การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแหงชาติ ครั้งท่ี 26. วันท่ี 23-25 มิถุนายน 

2564. (1191-1197). โรงแรมโกลเดนทซิตี้ ระยอง ประเทศไทย. 

5.3.3  บทความทางวิชาการ  

-  

5.4  ประสบการณในการสอน 

8 เดือน 

5.5  ภาระงานสอน 

5.5.1 วิชากําลังวัสดุ 

5.5.2 วิชาวิศวกรรมขนสง 

5.5.3 วิชาปฏิบัติการวิศวกรรมการทาง 

5.5.4 วิชาปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร 

5.5.5 วิชาปฏิบัติการวัสดุกอสราง 

5.5.6 วิชาวิศวกรรมชลศาสตร 

5.5.7 วิชาการสัมมนาทางวิศวกรรมโยธา 

5.5.8 วิชาโครงงานวิศวกรรมโยธา 2 

 

 

หมายเลขอ้างอิง 19011HZNB105587

URL http://esaraban.vru.ac.th/archive/identityTags



155 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธาน ี                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาคผนวก ช 

รายงานสรุปคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 

และ 

ความตองการและปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกศึกษาตอในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
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สรุปผลการสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
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ผลการสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต จํานวน 36 

บริษัท โดยจําแนกในแตละดานตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

แหงชาติ ไดดังนี้ 

1. ดานคุณธรรมจริยธรรม 

หัวขอในการสํารวจ 
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

1.1 ความมีระเบียบวินัย 4.44 0.63 

1.2 ความซ่ือสัตยสุจริต 4.67 0.59 

1.3 ความรับผิดชอบ 4.50 0.71 

1.4 ความเสียสละ ความมีน้ําใจ จิตอาสา 4.17 0.79 

1.5 ความตรงตอเวลา 4.39 0.70 

1.6 มีจรรยาบรรณวิชาชีพ 4.39 0.61 

รวม 4.43 0.67 

 

สรุป  ในภาพรวมผูใชบัณฑิตมีความตองการใหบัณฑิตมีคุณธรรมจริยธรรมอยูในระดับมาก 

(4.43) เม่ือจําแนกในแตละขอยอยพบวา ผูใชบัณฑิตมีความตองการใหบัณฑิต มีความซ่ือสัตยสุจริต

มากท่ีสุด (4.67) รองลงมาคือ มีความรับผิดชอบ (4.50) 

 

2. ดานความรู 

หัวขอในการสํารวจ คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

2.1 มีความรูในสาขาวิชาท่ีศึกษา 4.33 0.59 

2.2 มีทักษะในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพท่ี

ศึกษา 
4.06 0.73 

รวม 4.19 0.67 
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สรุป  ในภาพรวมผูใชบัณฑิตมีความตองการใหบัณฑิตมีความรูอยูในระดับมาก (4.19) เม่ือ

จําแนกในแตละขอยอยพบวา ผูใชบัณฑิตมีความตองการใหบัณฑิต มีความรูในสาขาวิชาท่ีศึกษามาก

ท่ีสุด (4.33) 

 

3. ดานทักษะทางปญญา 

 

หัวขอในการสํารวจ คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

3.1 มีความสามารถในการสืบคน การวิเคราะห    

การแปลความหมาย และการประเมินจาก

ขอมูลสารสนเทศ 

3.83 0.79 

3.2 มีทักษะในการใชขอมูลสารสนเทศเ พ่ือ

แกปญหาดวยตนอง 

3.94 0.73 

3.3 มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการแกปญหา     

โดยใชพ้ืนฐานจากความรูและทักษะท่ีศึกษา 

4.06 0.64 

รวม 3.94 0.71 

 

สรุป  ในภาพรวมผูใชบัณฑิตมีความตองการใหบัณฑิตมีทักษะทางปญญาอยูในระดับมาก (3.94) 

เม่ือจําแนกในแตละขอยอยพบวา ผูใชบัณฑิตมีความตองการใหบัณฑิต มีคิดริเริ่มสรางสรรคในการ

แกปญหา โดยใชพ้ืนฐานความรูและทักษะท่ีศึกษา มากท่ีสุด (4.06) 

 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

หัวขอในการสํารวจ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

4.1 มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธดี สามารถ

ทํางานเปนทีมได 

4.17 0.51 

4.2 สามารถเปนผูนําแลผูตามท่ีดี 3.89 0.47 

4.3 มีความสามารถในการพัฒนาตนเองและ

วิชาชีพอยางตอเนื่อง 

4.17 0.62 

รวม 4.07 0.54 
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สรุป  ในภาพรวมผูใชบัณฑิตมีความตองการใหบัณฑิตมีทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบอยูในระดับมาก (4.07) เม่ือจําแนกในแตละขอยอยพบวา ผูใชบัณฑิตมีความตองการ

ใหบัณฑิตมีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธดี สามารถทํางานเปนทีมได อยูในระดับมาก (4.17) และให

บัณฑิตมีความสามารถในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอยางตอเนื่อง อยูในระดับมาก (4.17) 

 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หัวขอในการสํารวจ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

5.1 ประยุกตใชเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร

ท่ี เ ก่ียวของอยางเหมาะสมในการศึกษา

คนควาและแกปญหา 

3.72 0.57 

5.2 ใชเทคโนโลยีในการสืบคนขอมูล เก็บรวบรวม

ขอมูล ประมวลผลขอมูล แปลความหมาย 

และนําเสนอขอมูลไดอยางถูกตอง 

3.94 0.73 

5.3 มีทักษะการสื่อสารและนําเสนอไดอยาง

เหมาะสม 

3.89 0.76 

5.4 มีความสามารถในการสื่อสารไดมากกวา  

1 ภาษาและมีความเปนสากล 

3.61 0.89 

รวม 3.79 0.73 

 

สรุป  ในภาพรวมผูใชบัณฑิตมีความตองการใหบัณฑิตมีทักษะการวิเคราะหตัวเลข การ

สื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ อยูในระดับมาก (3.79) เม่ือจําแนกในแตละขอยอยพบวา ผูใช

บัณฑิตมีความตองการใหบัณฑิตสามารถใชเทคโนโลยีในการสืบคนขอมูล เก็บรวบรวมขอมูล 

ประมวลผลขอมูล แปลความหมาย และนําเสนอขอมูลไดอยางถูกตอง อยูในระดับมาก (3.94) 

จากผลการสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา พบวาผูใชบัณฑิตตองการให

บัณฑิตมีคุณลักษณะท้ัง 5 ดาน อยูในระดับมาก (4.43) เม่ือจําแนกในแตละดานพบวา คุณลักษณะ

บัณฑิตท่ีผูใชบัณฑิตตองการเรียงตามลําดับไดดังนี้ ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรู ดานทักษะ

ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ดานทักษะทางปญญา และดานทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จากการสํารวจผูท่ีกําลังศึกษาตอระดับปริญญาตรี (กําลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ปวช. และ ปวส.) 
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1. ขอมูลท่ัวไป 

ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชาย รอยละ 88.00 มากกวาเพศหญิง (รอยละ 12.00) โดยมี

อายุระหวาง 16-20 ป (รอยละ 70.00)  ไมไดทํางาน ซ่ึงมีแหลงทุนสนับสนุน รอยละ 100.00 

 

2. ปจจัยในการเลือกศึกษาตอในระดับปริญญาตร ี

ผูตอบแบบสอบถามเลือกศึกษาตอในระดับปริญญาตรี จํานวน 146 คน มีความคิดเห็นตอ

ปจจัยการเลือกศึกษาในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง (X = 3.14 S.D. = 0.89) ขอท่ีมี

คาเฉลี่ยสูงสุด คือ ความสะดวกของสถานท่ีเรียนท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม

ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี (X = 4.06 S.D. = 0.77) รองลงมาคือ คาใชจายตอเทอม (X = 3.98 S.D. 

= 0.81) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ความสะดวกของสถานท่ีเรียนท่ีศูนยสระแกว (X = 0.51 S.D. 

=1.10) 

 

3. ความสนใจในการศึกษาตอในหลักสูตรระดับปริญญาตร ี

ผูตอบแบบสอบถามสนใจในการศึกษาตอในหลักสูตรระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นตอ

หลักสูตร ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  (X = 3.82  S.D. = 1.70)  ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม กลุมวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม        

(X = 3.95 S.D. = 1.61) รองลงมาคือ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม กลุมวิชา

เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล (X = 3.91 S.D. = 1.70) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

วิศวกรรม กลุมวิชาเทคโนโลยีกอสรางและสิ่งแวดลอม  (X = 3.86 S.D. = 1.63) หลักสูตรเทคโนโลยี

บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม กลุมวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟา (X = 3.85 S.D. = 1.82) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสสื่อสารและคอมพิวเตอร (X = 3.82 S.D. = 1.80) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมระบบควบคุมและหุนยนต หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ(X = 3.80 S.D. = 1.70)  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

เซรามิกส (X = 3.76 S.D. = 1.57) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (X = 3.75 

S.D. = 1.67)  ขอท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (X = 3.70  

S.D. = 1.73) 
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ภาคผนวก ซ 

ตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรท่ีปรับปรุง  
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ตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรท่ีปรับปรุง 

1. เปรียบเทียบช่ือปริญญา 

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เหตุผล 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา  
 

2. เปรียบเทียบโครงสราง 

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เหตุผล 

หนวยกิตรวมไมนอยกวา 146 หนวยกิต หนวยกิตรวมไมนอยกวา 146 หนวยกิต  

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป         30 หนวยกิต 1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป         30 หนวยกิต  

1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 11 หนวยกิต 1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 9 หนวยกิต  

1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร 

      และสังคมศาสตร 11 หนวยกิต 

1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร 

      และสังคมศาสตร 12 หนวยกิต  

1.3) กลุมวิชาวิทยาศาสตร 

          คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 

8 หนวยกิต 1.3) กลุมวิชาวิทยาศาสตร 

          คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 

9 หนวยกิต 

 

2) หมวดวิชาเฉพาะ 110 หนวยกิต 2) หมวดวิชาเฉพาะ 110 หนวยกิต  

2.1) กลุมวิชาเฉพาะพ้ืนฐาน 52 หนวยกิต 2.1) กลุมวิชาเฉพาะพ้ืนฐาน 52 หนวยกิต  

2.1.1) กลุมวิชาพ้ืนฐานทาง

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

13 หนวยกิต 2.1.1) กลุมวิชาพ้ืนฐานทาง

คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 

21 หนวยกิต 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
 ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธาน

 ี

หมายเลขอ้างอิง 19011HZNB105587

URL http://esaraban.vru.ac.th/archive/identityTags



 

     

 

162 

              มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
 ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธาน

 ี

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เหตุผล 

2.1.2) กลุมวิชาพ้ืนฐานทาง

คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 

21 หนวยกิต 2.1.2) กลุมวิชาพ้ืนฐานทาง

วิศวกรรม 

31 หนวยกิต 

 

2.1.3) กลุมวิชาพ้ืนฐานทาง

วิศวกรรม 

18 หนวยกิต 

 

  

 

2.2) กลุมวิชาเฉพาะดานวิศวกรรม

โยธา 

 

58 หนวยกิต 2.2) กลุมวิชาเฉพาะดานวิศวกรรม

โยธา 

 

58 หนวยกิต 

 

2.2.1) กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรม

โยธา 

30 หนวยกิต 2.2.1) กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรม

โยธา 

37 หนวยกิต 

 

2.2.2) กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม

โยธา 

21 หนวยกิต 2.2.2) กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม

โยธา 

14 หนวยกิต 

 

2.2.3) กลุมวิชาปฏิบัติการและฝก

ประสบการณวิชาชีพ 

7 หนวยกิต 2.2.3) กลุมวิชาปฏิบัติการและฝก

ประสบการณวิชาชีพ 

7 หนวยกิต 

 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต 3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต  
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3. เปรียบเทียบคําอธบิายรายวิชา 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เหตุผล 

กลุมวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 

SCH102 เคมีท่ัวไป 3(3-0-6)    เหมือนเดมิ    

 General Chemistry       

 สารและการจําแนก โครงสรางอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสาร

สัมพันธ แกส ของแข็ง ของเหลว สารละลาย สมดุลเคมี กรด เบส เกลือ 

บัฟเฟอร เคมีไฟฟา และเคมีอินทรียเบ้ืองตน 

     

 

SCH103 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1(0-3-2)    เหมือนเดมิ    

 Laboratory in General Chemistry       

 

ปฏิบัติการเก่ียวกับเทคนิคการช่ังสาร การแยกของผสม การแยกสารโดย

วิธีโครมาโทกราฟแบบกระดาษ การเตรียมสารละลาย เทคนิคการไทเทรต 

การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและทางเคมี การหาผลึกนํ้าเลี้ยงของ

สารประกอบ และปฏิบัติการอ่ืนๆ ท่ีสอดคลองกับเน้ือหารายวิชาเคมีท่ัวไป 

(SCH102)       

SMS114 คณิตศาสตรวิศวกรรม 3(3-0-6) TAT101 คณิตศาสตรวิศวกรรม 1 3(3-0-6) เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 

เ ป น ค ณิ ต ศ า ส ต ร

พ้ืนฐานวิศวกรรม 

 Engineering Mathematics   Engineering Mathematics 1  

 เรขาคณิตวิเคราะห พิกัดเชิงข้ัว สมการอิงตัวแปรเสริม พีชคณิตของ

เวกเตอร เสนตรงและระนาบในปริภูมิสามมิติ ระบบสมการเชิงเสน ลิมิต 

ความตอเน่ือง การหาอนุพันธ และการอินทิเกรตฟงกชัน เทคนิคการ

อินทิเกรต อินทิกรัลตามเสน อินทิกรัลตามพ้ืนผิว ลําดับและอนุกรม  

  เมทริกซ ลมิิตและความตอเน่ือง 

อนุพันธและปริพันธของฟงกชัน

คาจริง เทคนิคการหาปริพันธ

รูปแบบยังไมกําหนด การกระจาย
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เหตุผล 

การกระจายอนุกรมเทยเลอรของฟงกชันมูลฐาน อนุกรมฟูเรียร เมทริกซ 

และดเีทอรมิแนนท 

อนุกรมเทเลอรของฟงกชันมูล

พ้ืนฐาน  ปริพันธเชิงตัวเลข 

ปริพันธไมตรงแบบการประยุกต

อนุพันธและปริพันธ 

SPY104 ฟสิกส 1 3(3-0-6)     เหมือนเดมิ    

 General Physics       

 

กลศาสตร การเคลื่อนท่ีแบบฮารมอนิก คลื่น กลศาสตรของไหล และ อุณ

หพลศาสตร       

SPY105 ปฏิบัติการฟสิกส 1 1(0-3-2)     เหมือนเดมิ    

 Physics Laboratory 1       

 

ปฏิบัติการสําหรับกลศาสตร การเคลื่อนท่ีแบบฮารมอนิก คลื่น กลศาสตร

ของไหล และอุณหพลศาสตร       

SPY106 ฟสิกส 2 3(3-0-6)     เหมือนเดมิ    

 Physics 2       

 

ไฟฟาแมเหล็ก คลื่นแมเหล็กไฟฟา ทัศนศาสตร ฟสิกสยุคใหมเบ้ืองตน 

และ นิวเคลียรฟสิกส       

SPY107 ปฏิบัติการฟสิกส 2 1(0-3-2)     เหมือนเดมิ    

 Physics Laboratory 2       

 ปฏิบัติการสําหรับไฟฟาแมเหล็ก คลื่นแมเหล็กไฟฟา ทัศนศาสตร ฟสิกส

ยุคใหมเบ้ืองตน และ นิวเคลยีรฟสกิส 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เหตุผล 

 

TCI101 พ้ืนฐานสําหรับงานวิศวกรรมโยธา 3(3-0-6)   TAT102 คณิตศาสตรวิศวกรรม 2 3(3-0-6) เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 

เ ป น ค ณิ ต ศ า ส ต ร

พ้ืนฐานวิศวกรรม 

 Basic Civil Engineering   Engineering Mathematics 2 

วิชาท่ีตองเรียนกอนหนา : 
TAT101 คณิตศาสตรวิศวกรรม 1 

 

 

เขาใจความรูพ้ืนฐานท่ีใชในการเรียนวิศวกรรมโยธา หลักการความรู

พ้ืนฐานทางเรขาคณิตวิเคราะห ตรีโกณมิติ คาระดับ การแปลงมาตราสวน

รังวัด คาพิกัดทางภูมิศาสตร เลขนัยสําคัญ การอานสเกลรังวัดเครื่องมือ

ตางๆ ในงานทางดานวิศวกรรมโยธา การเลือกชนิดกราฟใหสัมพันธกับ

ขอมูล การปรับแกคาความคลาดเคลื่อนเน่ืองจากเครื่องมือ เขาใจหลักการ

พ้ืนฐานในการทํางานดานวิศวกรรมโยธาแนวทางการประยุกตใชในการ

ทํางาน   

 

 

   

พี ชคณิ ต เ วก เตอร ในสามมิ ติ  

อนุพันธและปริพันธของฟงกชัน

คาเวกเตอรของตัวแปรจริงและ

ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต ใ ช ใ น ง า น ท า ง

วิศวกรรม ปริพันธเชิงเสนเบ้ืองตน 

พิกัดเชิงข้ัว เสนระนาบ และผิวใน

ปริ ภู มิ ส ามมิ ติ  แคลคู ลั ส ของ

ฟงกชันคาจริง สองตัวแปร สามตัว

แปรแคลคูลัสของฟงกชันคาจริง

หลายตัวแปรและการประยุกต  

TCI202 การคํานวณสําหรับงานวิศวกรรมโยธา 

Calculation for Civil Engineering 

สมการของเสนโคงยืดหยุน การโกงของคาน เสถียรภาพของเสา สมการ

แรงอัด สูตรของออยเลอรการแกสมการหลายตัวแปร การวิเคราะห

โครงสรางโดยวิธีเมทริกซ  การหาคาพิกัด การหาพ้ืนท่ีรูปหลายเหลี่ยมการ

คํานวณปริมาตรดินตัด-ดินถม การแปลงหนวยตางๆ สําหรับงานดาน

3(3-0-6) TAT203 คณิตศาสตรวิศวกรรม 3 3(3-0-6) เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 

เ ป น ค ณิ ต ศ า ส ต ร

พ้ืนฐานวิศวกรรม 

   Engineering Mathematics 3 

วิชาท่ีตองเรียนกอนหนา :  
TAT102 คณิตศาสตรวิศวกรรม 2 

 

   

ส ม ก า ร เ ชิ ง อ นุ พั น ธ แ ล ะกา ร

ประยุกต สมการเชิงอนุพันธยอย  
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เหตุผล 

วิศวกรรมโยธา การประยุกตใชสมการเชิงอนุพันธสมการปริพันธ ในการ

หาการเคลื่อนท่ีของของไหล-สมการแบรนูลลี รวมไปถึงสมการโมเมนตัม

และสมการพลังงาน 

ผลการแปลงลาปลาซและการ

ประยุกต อุปนัยเชิงคณิตศาสตร 

ลําดับและอนุกรมของจํานวน 

กลุมวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 

TEC101 ปฏิบัติงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1(0-3-2)  TBE101   ปฏิบัติงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1(0-3-2)  เปลี่ยนแปลงรหสัวิชา 

และเน้ือหารายวิชา 

ใหครอบคลุมตาม

รายวิชาพ้ืนฐาน

วิศวกรรม (TBE) 

 Industrial Technology Workshop    Engineering Workshop  

 

นักศึกษาฝกฝมือในโรงฝกงาน เพ่ือเสริมทักษะ และเรียนรูถึงการใช

เครื่องมือในงานอุตสาหกรรม เชน งานตะไบ งานไส งานเจียร งานเจาะ 

งานเช่ือมโลหะ งานกลึง งานตัด และการอานแบบ ไปจนถึงการแปรรูป

วัตถุดิบใหเปนช้ินงานตามแบบท่ีรบัมอบหมาย 

 

 

 

   

นักศึกษาฝกฝมือในโรงฝกงาน 

เพ่ือเสรมิทักษะ และเรียนรูถึงการ

ใชเครื่องมือในงานอุตสาหกรรม 

เชน งานตะไบ งานไส งานเจียร 

งานเจาะ งานเช่ือมโลหะ งานกลึง 

งานตัด และการอานแบบ ไป

จนถึงการแปรรูปวัตถุดิบใหเปน

ช้ินงานตามแบบท่ีรับมอบหมาย  

TEC102 เขียนแบบอุตสาหกรรม  3(2-2-5)  TBE102 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-2-5) เปลี่ยนแปลงรหสัวิชา 

และเน้ือหารายวิชา 

ใหครอบคลุมตาม

รายวิชาพ้ืนฐาน

วิศวกรรม (TBE) 

 Industrial Drawing   Engineering Drawing  

 

การเขียนแบบท่ัวไปทางอุตสาหกรรม การเขียนภาพฉายการเขียนภาพคลี่  

การเขียนภาพตัดการกําหนดขนาดและลักษณะผิวงาน การอานและ

วิเคราะหแบบทางอุตสาหกรรม การเขียนภาพประกอบ ภาพแยกช้ิน พิกัด

ความเผื่อ พิกัดการสวม พิกัดรูปรางมาตรฐาน และสัญลักษณ 

   

ทั ก ษ ะ ก า ร ใ ช เ ค รื่ อ ง มื อ แ ล ะ

อุปกรณ มาตรฐานในงานเขียน

แบบ การ เ ขียนตัว อักษรและ

ตัวเลข เรขาคณิตประยุกต ภาพ

ฉายออรโธกราฟฟก การเขียน  
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ภาพออรโธกราฟฟกและการเขียน

ภาพสามมิติ การกําหนดขนาด

และความคลาดเคลื่อน ภาพตัด 

มุ ม ม อ ง ช ว ย แ ล ะ แ ผ น ค ลี่  

สัญลักษณในงานเขียนแบบ การ

เขียนแบบรายละเอียดและการ

ประกอบช้ินสวน การเขียนแบบ

โดยใชคอมพิวเตอรชวยข้ันตน 

TEC103 โปรแกรมคอมพิวเตอรในงานอุตสาหกรรม 

Computers Programs for Industrial Works 

ศึกษาโครงสรางและองคประกอบของคอมพิวเตอรโดยท่ัวๆไปอุปกรณ

ตางๆในระบบคอมพิวเตอร ภาษาคอมพิวเตอร และการนําคอมพิวเตอรไป

ใชในงานอุตสาหกรรม หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร การเขียนผัง

งาน ภาษาคอมพิวเตอร ชนิดของขอมูล คาคงท่ี ตัวแปรคําสั่งตางๆ การ

เขียนขอความภาษาคอมพิวเตอรดวยคําสั่งตางๆ โปรแกรมแบบเสนตรง 

โปรแกรมลูป โปรแกรมยอย ระบบไฟล การเก็บขอมูลเขาไฟล และการนํา

ขอมูลออกจากไฟล 

 

 

 

 

3(2-2-5)  TBE103 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร

เบ้ืองตน 

3(2-2-5) เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 

และเน้ือหารายวิชา 

ใ ห ค ร อ บ ค ลุ ม ต า ม

ร า ย วิ ช า พ้ื น ฐ า น

วิศวกรรม (TBE) 

 

 

 

Introduction to Computer 

Programming  

 

 

 

แ น ว คิ ด พ้ื น ฐ า น ข อ ง ร ะ บ บ

คอมพิวเตอร องคประกอบของ

ร ะ บ บ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร  ก า ร

ปฏิสัมพันธระหวางฮารดแวรและ

ซอฟตแวร การเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอรดวยภาษาท่ีใช ใน

ปจจุ บัน ฝกปฏิบัติสําหรับการ

เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 
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TEC104 วัสดุอุตสาหกรรม 3(3-0-6)  TBE205 วัสดุในงานวิศวกรรม 3(3-0-6) เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 

และเน้ือหารายวิชา 

ใ ห ค ร อ บ ค ลุ ม ต า ม

ร า ย วิ ช า พ้ื น ฐ า น

วิศวกรรม (TBE) 

 Industrial Materials   Engineering Materials  

 ศึกษาคุณสมบัติพ้ืนฐานของวัสดุประเภทตาง ๆ ไดแก โลหะ อโลหะ โพลี

เมอร วัสดุผสม รวมไปจนถึงวัสดุท่ีมาจากธรรมชาติ ในเชิงกล เชิงเคมี เชิง

ไฟฟา เชิงความรอน และเชิงแสง ศึกษาโครงสรางและพันธะของอะตอม 

ความบกพรองของโครงสรางผลึกท่ีเปนสาเหตุของการเสียหายของวัสดุ 

เพ่ือนําไปสูกระบวนการออกแบบและการเลือกใชวัสดุทางวิศวกรรม

สําหรับอุตสาหกรรมไดอยางเหมาะสม 

  ความสัมพันธระหวางโครงสราง 

คุณสมบัติ กระบวนการผลิต และ

การ นํ า ไป ใช ใน งานของ วั ส ดุ

วิศวกรรมกลุมหลัก ประกอบดวย 

โลหะ โพลิเมอร เซรามิกส วัสดุ

คอมโพสิต  และ วัสดุสมัยใหม  

คุณสมบัติทางกลของวัสดุ การ

เปลี่ยนแปลงและเสื่อมสภาพของ

วัสดุ 

 

TCI211 กลศาสตรในงานวิศวกรรม 

Structural Mechanics 

หลักการสถิตศาสตรและกลศาสตรของวัสดุ เวกเตอรของแรง และการ

รวมแรงในภาวะสมดุล แรงในสามมิติ การสมดุลของแรงในสามมิติ แรง

เสียดทาน จุดศูนยถวง โมเมนตความเฉ่ือย การเสียรูปของวัสดุโครงสราง

เมื่อรับภาระตางๆ และวิเคราะหแรงในช้ินสวนของโครงสราง และโครงถัก

รูปแบบตางๆ 

3(3-0-6) TBE206   กลศาสตรในงานวิศวกรรม 

Engineering Mechanics 

ศึกษาพ้ืนฐานของวิชากลศาสตร 

ระบบแรงในสองมิติและสามมิติ

การหาแรงลัพธ หลักการสมดุลใน

สอง มิติและสาม มิติของอนุภาค

และ วัสดุ แ ข็ ง เกร็ ง โครงสร าง 

ศูนยกลางมวลและเซ็นทรอยด  

โมเมนตความเฉ่ือยแรงภายในคาน 

3(3-0-6) เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 

และเน้ือหารายวิชา 

ใ ห ค ร อ บ ค ลุ ม ต า ม

ร า ย วิ ช า พ้ื น ฐ า น

วิศวกรรม (TBE) 
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สถิติศาสตรของไหลความเสียด

ทาน และหลักของงานเสมือน 

TCI204 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานวิศวกรรมโยธา 

Computer Applications in Civil Engineering 

แนะนําการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร ชุดคําสั่งพ้ืนฐานในการวิเคราะหและ

ออกแบบทางวิศวกรรมโยธา 

 

 

 

3(2-2-5) TBE207   โปรแกรมประยุกตทางวิศวกรรม 
Application Program for Engineering 

การศึกษาและปฏิบัติการเก่ียวกับ

การประยุกต ใช งานโปรแกรม

สํ า เ ร็ จรูป ท่ี เหมาะสม กับงาน

วิศวกรรมโยธา, เครื่องกล, ไฟฟา, 

อิเล็กทรอนิกส, อุตสาหการ, เมค

คาทอนิกส, งานออกแบบ หรือ

งานทางวิศวกรรมท่ีเก่ียวของ 

3(2-2-5) เปลี่ยนแปลงรหสัวิชา 

และเน้ือหารายวิชา 

ใหครอบคลุมตาม

รายวิชาพ้ืนฐาน

วิศวกรรม (TBE) 

    

    

TEC105 ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม 

English for Industrial Works 

ศึกษาภาษาอังกฤษ โดยฝกทักษะท้ังสี่ คือ ฟง พูด อาน เขียน ในลักษณะ

ท่ีเช่ือมโยงประสานกันแตจะเนนไปในดานการอาน นักศึกษาจะไดรับการ

ฝกฝนใหสามารถอาน และเขาใจขอความภาษาอังกฤษท่ีเปนความรูท่ัวไป 

โดยเนนทักษะท่ีใชในงานอุตสาหกรรม รวมไปถึงการเขียนรายงานทาง

เทคนิคและการนําเสนอในท่ีประชุมวิชาการ 

3(3-0-6)  TBE315 ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ สํ า ห รั บ ง า น

วิศวกรรม 

3(3-0-6) เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 

และเน้ือหารายวิชา 

ใ ห ค ร อ บ ค ลุ ม ต า ม

ร า ย วิ ช า พ้ื น ฐ า น

วิศวกรรม (TBE) 

   English for Engineering  

   ศึกษาภาษาอังกฤษ โดยฝกทักษะ

ท้ังสี่ คือ ฟง พูด อาน เขียน ใน

ลักษณะท่ีเช่ือมโยงประสานกันแต

จ ะ เ น น ไ ป ใ น ด า น ก า ร อ า น 

นักศึกษาจะไดรับการฝกฝนให

สามารถอาน และเขาใจขอความ

ภาษาอังกฤษท่ีเปนความรูท่ัวไป 
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โ ด ย เ น น ทั ก ษ ะ ท่ี ใ ช ใ น ง า น

วิศวกรรม รวมไปถึงการเขียน

รายงานทาง เทค นิคและการ

นําเสนอในท่ีประชุมวิชาการ 

 

     TBE213 สถิติสําหรับงานวิศวกรรม 3(3-0-6) เ พ่ิ ม ร า ย วิ ช า ใ ห

ค ร อ บ ค ลุ ม ต า ม

ร า ย วิ ช า พ้ื น ฐ า น

วิศวกรรม (TBE) 

     Engineering Statistics  

     ศึ กษาแนวความคิ ดของการ

ตัดสินใจโดยอาศัยสถิติ คุณสมบัติ

ของขอมูล แซมเปลสเปซและจุด

แ ซ ม เ ป ล  ตั ว แ ป ร สุ ม แ ล ะ

คุณสมบัติเฉพาะ ความนาจะเปน

และการแจกแจง ความนาจะเปน 

ทฤษฎีการแจกแจงของสิ่งตัวอยาง 

การทดสอบสมมุติฐานทางสถิติ 

 

TCI206 กําลังวัสดุ 3(3-0-6) TBE210 กลศาสตรของวัสดุ 3(3-0-6) เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 

และเน้ือหารายวิชา 

ใ ห ค ร อ บ ค ลุ ม ต า ม

ร า ย วิ ช า พ้ื น ฐ า น

วิศวกรรม (TBE) ปรับ

 Strength of Materials   Mechanics of Materials  

 ความเคนและความเครียด คุณสมบัติทางกลของของแข็ง ถังความดันผนัง

บาง การบิดและการโกงตัวของแทนวัสดุ แรงบิด แรงเคนในโครงสราง 

แรงเคนดัด และแรงเคนเฉือนของคาน ความเคนและความเครียดใน

ระนาบ 2 มิติ สมการของเสนโคงยืดหยุน จุดศูนยกลางแรงเฉือน 

  บทนํา แรงภายใน ความเคน 

แผนภาพความเคน ความเครียด 

การบิดของเพลา ความเคนเฉือน

ในเพลาและมุมปด ความเคนใน
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คาน เน่ืองจากโมเมนตดัด แรง

เฉือนและโมเมนตบิด ความเคน

เ ฉื อ น ใ น ค า น ค ว า ม เ ค น แ ล ะ

ความเครียดระนาบ วงกลมมอร 

ความเสียหายแบบครากของโลหะ

เหนียว ความเคนในถังความดัน

ผนังบาง สมการอนุพันธของเสนอิ

ลาสติก การหาความโกงตัวของ

คาน ความเคนผสม พลังงาน

ความเครียด การประยุกตทฤษฎี

ของคาสติกลิอาโน ทฤษฎีของเสา

ยาว 

เ น้ื อห า ร าย วิ ช า ใ ห

ครอบลุมมากข้ึน 

TCI208 วิศวกรรมสํารวจและเทคโนโลยีภูมิศาสตรสารสนเทศ 3(2-2-5) TBE211 วิศวกรรมสํารวจ 3(3-0-6) เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 

และเน้ือหารายวิชา 

ใ ห ค ร อ บ ค ลุ ม ต า ม

ร า ย วิ ช า พ้ื น ฐ า น

วิศวกรรม (TBE) 

 Surveying Engineering and Geographic Information Technology   Surveying Engineering  

 แนะนําเครื่องมือและอุปกรณท่ีใชในงานสํารวจ การบํารุงรักษาและจัดเก็บ

อุปกรณการวัดระยะและการเก็บรายละเอียดดวยวิธีการตางๆ การทําแผน

ท่ีดวยโตะแผนท่ี 

การสํารวจเพ่ือทําแผนท่ีดวยกลองระดับและกลองวัดมุม และปฏิบัติงาน

สํารวจดวยกลองระดับและกลองวัดมุม 

  วิ ช า ท่ี ต อ ง เ รี ยนก อนหน า  : 

TBE102  เ ขี ย น แบบ ใน ง า น

วิศวกรรม 

หลักการและประโยชนของการ

สํ ารวจรั ง วัด  การ วัดค าระดับ 

หลักการและการประยุกต ใช

กลองธีโอโดไลท การวัดระยะและ
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ทิศทาง คาความคลาดเคลื่อนของ

การสํารวจและการปรับแก การ

วางโครงขายสามเหลี่ยม การ

คํานวณหาคาอะซิมุท การวัดพิกัด

วงรอบท้ังทางราบและทางดิ่ง การ

สํารวจเสนทางแนวถนนการวาง

แนวคลอง งานเก็บรายละเอียด

เพ่ือการเขียนแผนท่ีภูมิ การทํา

แผนท่ีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

   TBE212 ธรณีวิทยาวิศวกรรม 3(3-0-6) เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 

และเน้ือหารายวิชา 

ใ ห ค ร อ บ ค ลุ ม ต า ม

ร า ย วิ ช า พ้ื น ฐ า น

วิศวกรรม (TBE) 

    Engineering geology  

    ชนิดของแรดิน หิน และคุณสมบัติ

ทางโครงสร าง  สัณฐาน และ

กายภาพทางธรณี วิทยา การ

วิ เ ค ร า ะ ห แ ล ะ วิ นิ จ ฉั ย แ บ บ

ธรณี วิ ทยา  ค ว ามสํ า คัญของ

โครงสรางทางธรณีวิทยาตองาน

วิศวกรรมโยธา เชนงานเจาะ

อุโมงค  งานฐานราก และงาน

กอสรางอ่ืนๆ ภาคปฏิบัติเก่ียวกับ
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การตรวจสอบและจําแนกผลึกแร

และหิน 

กลุมวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมโยธา  

TCI103 การเขียนแบบวิศวกรรมโยธา 3(1-4-4) TCI103 การเขียนแบบวิศวกรรมโยธา 3(2-2-5) ปรับหนวยกิตรายวิชา 

และรวมรายวิชาเขียน

แบบวิศวกรรมโยธา 

TCI103 และ  การใช

โปรแกรมชวยเขียน

แบบทางวิศวกรรม

โยธาTCI220 

 Civil Engineering Drawing   Civil Engineering Drawing  

 แนะนําอุปกรณพ้ืนฐานท่ีใชในการเขียนแบบ วิธีการเขียนแบบ และ

ปฏิบัติการเขียนแบบกอสรางในงานทางสถาปตยกรรม งานโครงสรางและ

งานระบบตางๆ ของอาคารพักอาศัย  รูปแปลน รูปดาน รูปตัด แบบขยาย

สวนประกอบของอาคาร แบบฐานราก แบบคาน แบบเสา แบบโครงสราง

หลังคา แบบพ้ืน และระบบสุขาภิบาลตางๆ  การสรางแบบจําลองบานพัก

อาศัย 

  ปฏิบัติการเขียนแบบ การอาน

แ บ บ ก อ ส ร า ง  แ ล ะ ก า ร ใ ช

คอมพิวเตอรท่ีเก่ียวของกับการ

เขียนแบบกอสราง หรือในงานทาง

วิศวกรรม โยธา  การ กํ าหนด

องคประกอบของแบบกอสราง

ข อ ง แ บ บ ก อ ส ร า ง  ก า ร ใ ห

สัญลักษณ การใชเสน การข้ึนรูป

ผังอาคาร รูปตัดรูปดาน การให

ร า ย ล ะ เ อี ย ดต า ง ๆท า ง แบบ

กอสราง การอานแบบ การเขียน

แบบกอสร า ง  การ เ ขียนแบบ

กอสรางดวยคอมพิวเตอร 

 

 

 

 

หมายเลขอ้างอิง 19011HZNB105587

URL http://esaraban.vru.ac.th/archive/identityTags



 

     

 

174 

              มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
 ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธาน

 ี

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เหตุผล 

TCI109 วัสดุกอสรางและปฏิบัติการกอสรางพ้ืนฐาน           3(2-2-5)  ตัดออก   

 Construction Materials and Practice     

 ศึกษาคุณสมบัติวัสดเุช่ือมประสาน ปูนซีเมนตสําหรับงานโครงสราง ปูนซีเมนต

ชนิดพิเศษ งานกอฉาบ มวลรวมหยาบและมวลรวมละเอียด วัสดุกอ วัสดุมุง

หลังคา วัสดุบุพ้ืนผิว เคมีภัณฑในงานกอสราง การเก็บรักษาวัสดุกอสราง การ

เรียนรูการใชอุปกรณวัสดุใหเหมาะสมกับประเภทของงาน คุณสมบัติเชิงกล 

ขอกําหนดในการใชงาน และปฏิบัติการกอสรางตามหลักวิชาชาง 

    

TCI110 เทคนิคกอสราง 2(1-2-3)  ตัดออก   

 Construction Techniques     

 แนะนําเทคนิค และข้ันตอนการปฏิบัติงาน การปรับแตงสถานท่ี การวาง

ผัง ฐานราก เสาเข็ม เสาเข็มเจาะ เทคนิคการกอสรางเบ้ืองตน การฝก

ปฏิบัติอานแบบโครงสรางบานพักอาศัยเบ้ืองตน สวนประกอบตางๆของ

อาคาร งานคอนกรีต แบบหลอคอนกรีต อุปกรณเครื่องมือท่ีเก่ียวของกับ

งานการกอสราง การจัดเก็บวัสดุอุปกรณ 

    

TCI205 การทดสอบวัสดุ  

Materials Testing 

ศึกษาเก่ียวกับคุณสมบัติของวัสดุท่ีใชในการกอสราง ศึกษาทฤษฎีและ

พฤติกรรมการรับแรงของวัสดุโครงสรางประเภทไม เหล็ก อิฐ ศึกษาวิธีการ

ตรวจสอบคุณสมบัติ วิธีการทดสอบ การสุมตัวอยางวัสดุ เพ่ือนํามาทดสอบ

พฤติกรรมวัสดุในการรับแรง 

3(2-2-5) TCI320 วั สดุ วิ ศ วกรรมโยธาและการ

ทดสอบ 

1(0-3-2) ปรับหนวยกิตรายวิชา 

เ น นก า ร เ รี ย นด าน

ป ฏิ บั ติ  แ ล ะ แ บ ง

เ น้ื อ ห า ก า ร เ รี ย น

ภาคปฏิบัติในสวนแล

ปฐพีกลศาสตรและ 

   Civil Engineering Materials 

and Testing 

 

    วิ ช า บั ง คั บ ก อ น  :   TCI3 2 3 

เทคโนโลยี คอนกรี ตและ วัสดุ

กอสราง หรือศึกษาพรอมกัน 
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คุณสมบัติและพฤติกรรมของวัสดุ 

หลักการเบ้ืองตนในการตรวจสอบ

และทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ

และทางกลของวัสดุวิศวกรรมโยธา 

เหล็กโครงสรางและเหล็กเสริม

คอนกรีต ไม วัสดุทางหลวง และ

วัสดุกอสรางอ่ืนๆ 

แลปปฏิ บั ติ ก า ร ชล

ศาสตร 

TCI207 ชลศาสตรวิศวกรรม 3(2-2-5) TCI207 ชลศาสตรวิศวกรรม 3(3-0-6) ปรับเ น้ือหารายวิชา 

แยกวิชาปฏิบัติการชล

ศาสตรเปนอีกรายวิชา 

 Hydraulic Engineering   Hydraulic Engineering  

 ศึกษาพ้ืนฐานวัฏจักรทางอุทกวิทยา ของไหล คุณสมบัติของของไหล สถิต

ศาสตรและจลนศาสตรของของไหล การวัดอัตราการไหล การไหลในทอ

และทางนํ้าเปด การวิเคราะหโครงขายระบบทอ การวิเคราะหมิติเชิง

หนวยและความคลายคลึงทางชลศาสตร งานกอสรางโครงสรางทางชล

ศาสตร และปฏิบัติการทดสอบทางชลศาสตร 

  ศึกษาพ้ืนฐานวัฏจักรทางอุทก

วิทยา ของไหล คุณสมบัตขิองของ

ไหล สถิตศาสตรและจลนศาสตร

ของของไหล การวัดอัตราการไหล 

การไหลในทอและทางนํ้าเปด การ

วิเคราะหโครงขายระบบทอ การ

วิเคราะหมิติเชิงหนวยและความ

คลายคลึงทางชลศาสตร  งาน

กอสรางโครงสรางทางชลศาสตร 
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   TCI209 ปฏิบัติการชลศาสตร 1(0-3-2) เพ่ิมรายวิชาปฏบัิติ ให

ครอบคลมุตาม

รายวิชาพ้ืนฐาน

วิศวกรรมโยธา 

    Hydraulic laboratory  

    รายวิชาบังคับกอน : TCI207 ชล

ศาสตร วิ ศ วกรรม  หรื อ เ รี ยน

รวมกัน 

ป ฏิ บั ติ ก า ร ท า ง ช ล ศ า ส ต ร ท่ี

สอดคลองกับทางทฤษฎี ไดแก 

คุณสมบัติของของไหล การหาคา

ความหนืดเชิงจน ปรากฏการณ

คาปลลารี่ การหาความหนาแนน

และความถวงจําเพาะ การไหล

ผานฝายนํ้าลน นํ้ากระโดด แรง

กระทบเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลง

โมเมนตัมของนํ้า การไหลของไหล

ผานรูระบายขนาดเลก็ การสูญเสยี

พลังงานในทอ การสูญเสียหลัก

และการสูญเสียรอง แรงพยุงและ

เสถียรภาพของวัตถุท่ีลอยในนํ้า 

การวัดอัตราการไหล แรงดันของ

นํ้ากระทําตอแผนพ้ืนผิวเรียบ การ

ไหลวนแบบบังคับ 
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   TCI331 ปฏิบัติการการสาํรวจ 1(0-3-2) เพ่ิมรายวิชาปฏบัิติ ให

ครอบคลมุตาม

รายวิชาพ้ืนฐาน

วิศวกรรมโยธา 

    Surveying Laboratory  

    วิ ช า บั ง คั บ ก อ น   :  TBE2 1 1 

วิศวกรรมสํารวจ หรือเรียนรวมกัน 

การบันทึกสมุดสนาม และการ

รังวัดระยะทางโดยการเดินนับกาว 

การรังวัดระยะทางโดยเทปวัด

ระยะ และการทําแผนท่ีอาณาเขต 

การตรวจสอบความถูกตองของ

กลองระดับโดยวิธี 2 หมุดและการ

หาคาผลตางระดับ การหาคา

ระดับตามทางยาวและทางขวาง 

การรังวัดมุมราบและมุมดิ่ง ดวย

กลองทีโอโดไลท การทําวงรอบ

ดวยกลองเข็มทิศ และกลองทีโอ

โดไลทการทําวงรอบดวยกลอง

รังวัดแบบเบ็ดเสร็จ  การหาอาซิมุ

ทอยางละเอียด การหาคาพิกัด

แบบ UTM  การ ทํ าแผน ท่ีภูมิ

ป ร ะ เ ท ศ  ก า ร ทํ า โ ค ร ง ข า ย 
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สามเหลี่ยม การเก็บรายละเอียด

โดยกลองรังวัดแบบเบ็ดเสร็จ 

TCI220 การใชโปรแกรมชวยเขียนแบบทางวิศวกรรมโยธา 

Computer-Aided Design in Civil Engineering 

แนะนําการเขียนแบบดวยการใชชุดคําสั่งในโปรแกรมคอมพิวเตอร การ

สรางเลเยอร การกําหนดขนาด การสรางวัตถุ การแกไขวัตถุ ปฏิบัติการ

เขียนแบบกอสรางของอาคารพักอาศัย เชน รูปแปลน รูปดาน รูปตัด และ

แบบขยายสวนประกอบของอาคาร เชน แบบขยายคาน แบบขยายเสา ใน

รูปแบบ 2 มิติ 

3(2-2-5) รวมในรายวิชาเขียนแบบวิศวกรรมโยธา ปรับรายวิชาออก เพ่ิม

เน้ือหาในรายวิชา TCI 

103 

     

  

 

 

 

 

  

TCI312 การวิเคราะหโครงสราง 3(3-0-6) TCI312 การวิเคราะหโครงสราง 3(3-0-6) เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 

และเน้ือหารายวิชา 

ใ ห ค ร อ บ ค ลุ ม ต า ม

ร า ย วิ ช า พ้ื น ฐ า น

วิศวกรรม 

 Structural Analysis   Structural Analysis  

 รายวิชาบังคับกอน : TCI206 กําลังวัสด ุหลักการเบ้ืองตนในการวิเคราะห

โครงสราง ชนิดของโครงสราง และนํ้าหนักบรรทุก เสถียรภาพของ

โครงสราง วิเคราะหโครงสรางดิเทอรมิเนตและอินดิเทอรมิเนตแบบสถิต 

การหาแรงปฏิกิริยาท่ีจุดรองรับ แรงภายในโครงขอหมุน แรงเฉือนและ

โมเมนตดัดภายในคานและโครงขอแข็ง อินฟลูเอ็นซไลนของคาน การแอน

ตัวของโครงสรางและการวิเคราะหโครงสรางโดยวิธีประมาณ 

  รายวิชาบังคับกอน :  TBE210 

กลศาสตรของวัสดุ 

หลักการเบ้ืองตนในการวิเคราะห

โครงสราง ชนิดของโครงสราง 

และนํ้าหนัก 

บรรทุก เสถียรภาพของโครงสราง 

วิเคราะหโครงสรางดิเทอรมิเนต

และอินดิเทอรมิเนตแบบสถิต การ

หาแรงปฏิกิริยาท่ีจุดรองรับ แรง

ภายในโครงขอหมุน แรงเฉือนและ
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โมเมนตดัดภายในคานและโครง

ขอแข็ง อินฟลูเอ็นซไลนของคาน 

การแอนตัวของโครงสรางและการ

วิ เ ค ร า ะ ห โ ค ร ง ส ร า ง โ ด ย วิ ธี

ประมาณ 

TCI313 วิศวกรรมปฐพีและฐานราก 3(2-2-5) TCI339 ปฐพีกลศาสตร 3(3-0-6) ปรับหนวยกิตและช่ือ

ร าย วิชา ให มี ค ว าม

กระชับและแบงเน้ือ

การเรียนโดยมุงเนน

การศึกษาคุณสมบัติ

ข อ ง ดิ น ใ น เ ชิ ง

วิศวกรรม 

 Soil and Foundation Engineering   Soil Mechanics  

 รายวิชาบังคับกอน : TCI206 กําลังวัสดุ 

    การกําเนิดดิน ดินชนิดตาง ๆ การสํารวจดินคุณสมบัติพ้ืนฐานทางดาน

วิศวกรรมของดินระบบจําแนกดินชนิดตาง ๆ ความแข็งแรงของดิน การ

วิบัติของดิน ลักษณะของฐานรากชนิดตาง ๆ  ความตานทานแรงเฉือนของ

ดินท่ีมีความเช่ือมแนนและดินท่ีไมมีความเช่ือมแนน ปฏิบัติการทดสอบดิน

และการเก็บตัวอยางเพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมพรอมการ

ประมวลผลเจาะสํารวจช้ันดิน ทฤษฎีกําลังรับนํ้าหนักของดิน 

  รายวิชาบังคับกอน :  TBE210 

กลศาสตรของวัสดุ 

การกําเนิดดิน ดินชนิดตาง ๆ การ

สํ า ร วจดิ นคุณสม บัติ พ้ื น ฐาน

ทางดานวิศวกรรมของดินระบบ

จํ าแนกดินชนิดต า ง  ๆ  ความ

แข็งแรงของดิน การวิบัติของดิน 

ลักษณะของฐานรากชนิดตาง ๆ  

ความตานทานแรงเฉือนของดินท่ี

มีความเช่ือมแนนและดินท่ีไมมี

ความเช่ือมแนน 
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              มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
 ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธาน

 ี

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เหตุผล 

   TCI318 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร 1(0-3-2) เพ่ิมรายวิชาปฏิบัติ ให

ค ร อ บ ค ลุ ม ต า ม

ร า ย วิ ช า พ้ื น ฐ า น

วิศวกรรมโยธา 

    Soil Mechanics Laboratory  

   

 

เ ง่ือนไขรายวิชา รายวิชารวม  

TCI339 ปฐพีกลศาสตร 

คุณสมบัติของดินทางฟสิกสและ

ทางวิศวกรรม การเจาะสํารวจดิน 

การเก็บตัวอยางดิน การทดสอบ

คุณสมบัติดินในสนาม การทดสอบ

คุณสมบัติดินในหองปฏิบัติการ 

พิกัดอัตเตอรเบิรก พิกัดการหดตัว

พิกัดเหลว ความถวงจ าเพาะของ

เม็ดดิน การวิเคราะหขนาดเม็ดดิน 

การจําแนกดินทางวิศวกรรม การ

บดอัดดิน อัตราสวนซีบีอาร ความ

หนาแนนของดินในสนาม ความ

ซึมนํ้าของดิน กําลังรับแรงเฉือน

ตรง กําลังรับแรงอัดแบบไมโอบรดั 

กําลังรับแรงอัดแบบโอบรัดสาม

แกน การทรุดตัวของดิน 
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              มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
 ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธาน

 ี

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เหตุผล 

   TCI319 วิศวกรรมฐานราก 3(3-0-6) เ พ่ิ ม ร า ย วิ ช า  ใ ห

ค ร อ บ ค ลุ ม ต า ม

ร า ย วิ ช า พ้ื น ฐ า น

วิศวกรรมโยธา 

    Foundation Engineering  

    รายวิชาบังคับกอน : TCI339 ปฐพี

กลศาสตร 

การสํารวจดิน กําลังแบกทานของ

ดิน การวิเคราะหออกแบบฐาน

รากตื้ นและฐานราก เส า เ ข็ม 

พฤติกรรมการรับนํ้าหนักของฐาน

ราก การวิเคราะหการทรุดตัวของ

ฐ านร าก  ก า ร วิ เ ค ร า ะห และ

อ อ ก แ บ บ โ ค ร ง ส ร า ง แ ร ง ดั น

ดานขางของดิน กําแพงกันดิน 

โครงสรางใตดิน ปญหาและการ

ปรั บปรุ งแก ไ ขฐานราก  การ

วิเคราะหเสถียรภาพแนวลาดของ

ดิน 

 

TCI340 การออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก 

Reinforced Concrete Design 

รายวิชาบังคับกอน : TCI312 การวิเคราะหโครงสราง 

    แนวคิดเบ้ืองตนในการออกโดยวิธีกําลังกับวิธีหนวยแรงใชงาน

คุณสมบัติของคอนกรีตและเหล็กเสริม โดยวิธีหนวยแรงใชงาน ตาม

3(2-2-5) TCI340 การออกแบบโครงสรางคอนกรีต

เสริมเหล็ก 

4(3-3-6) เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 

และเน้ือหารายวิชา 

ใ ห ค ร อ บ ค ลุ ม ต า ม

ร า ย วิ ช า พ้ื น ฐ า น

วิศวกรรม 

   Reinforced Concrete Design  

   ราย วิชาบังคับกอน :  TCI317 

ทฤษฎีโครงสราง 
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              มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
 ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธาน

 ี

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เหตุผล 

มาตรฐานวัสดุ ปฏิบัติการออกแบบงานโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กตาม

ขอกําหนดในการออกแบบขององคกรตางๆ ไดแก  กฎกระทรวง พ.ศ.

2550 วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 

พ.ศ.2522 สมาคมคอนกรีตแหงอเมริกา 

 

             พฤติกรรมเบ้ืองตนของ

โครงสรางคอนกรีต และการเสริม

กําลัง เพ่ือรับแรงตามแนวแกน 

แรงดัด แรงบิด แรงเฉือน แรงยึด

เหน่ียว และแรงเหลาน้ีท่ีกระทํา

รวมกัน การออกแบบโครงสราง

องคอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

โดยวิธีหนวยแรงใชงาน วิธีกําลัง 

การเขียนแบบกําหนดรายละเอียด 

และการฝกปฏิบัติการออกแบบ

และการ กําหนดรายละเ อียด

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

TCI315 วิศวกรรมการทาง 3(2-2-5) TCI315 วิศวกรรมการทาง 3(2-2-5) เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 

และเน้ือหารายวิชา 

ใ ห ค ร อ บ ค ลุ ม ต า ม

ร า ย วิ ช า พ้ื น ฐ า น

วิศวกรรม 

 Highway Engineering    Highway Engineering  

     ประวัติการพัฒนาระบบถนน หนวยงานท่ีเก่ียวของกับถนน หลักการ

เบ้ืองตนในการวางแผนการสรางถนน และการวิเคราะหการจราจร การ

ออกแบบทางเรขาคณิตและการจัดการ เศรษฐศาสตร การเงินในการสราง

ถนน การออกแบบผิวทาง การสรางและบํารุงรักษาถนน การออกแบบ

ถนนในชนบทและในเขตเมือง ปฏิบัติการทดสอบวัสดุการทางท่ีเก่ียวของ 

  รายวิชาบังคับกอน : 

TBE211 วิศวกรรมสํารวจ 

TCI339 ปฐพีกลศาสตร           

ประวัติและการพัฒนาของการ

ทาง การบริหารงานทาง หลักการ

วางแผนงานทาง การวิเคราะห

การจราจร การออกแบบทาง
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              มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
 ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธาน

 ี

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เหตุผล 

เรขาคณิตของทาง การออกแบบ

โครงสรางทางแบบแข็งและแบบ

ยืดหยุน วัสดุวิศวกรรมการทาง

และการบํารุงรักษางานทาง 

   TCI319 วิศวกรรมฐานราก 3(3-0-6) เ พ่ิ ม ร า ย วิ ช า  ใ ห

ค ร อ บ ค ลุ ม ต า ม

ร า ย วิ ช า พ้ื น ฐ า น

วิศวกรรมโยธา 

    Foundation Engineering  

     รายวิชาบังคับกอน : TCI339 ปฐพี

กลศาสตร 

การสํารวจดิน กําลังแบกทานของ

ดิน การวิเคราะหออกแบบฐานราก

ตื้นและฐานรากเสาเข็ม พฤติกรรม

การรับนํ้าหนักของฐานราก การ

วิเคราะหการทรุดตัวของฐานราก 

ก า ร วิ เ ค ร า ะห แ ล ะออกแบบ

โครงสรางแรงดันดานขางของดิน 

กําแพงกันดิน โครงสรางใตดิน 

ปญหาและการปรับปรุงแกไขฐาน

ราก การวิเคราะหเสถียรภาพแนว

ลาดของดิน 

 

 

  

หมายเลขอ้างอิง 19011HZNB105587

URL http://esaraban.vru.ac.th/archive/identityTags



 

     

 

184 

              มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
 ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธาน

 ี

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เหตุผล 

TCI316 โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 1 1(0-2-1)  เหมือนเดิม   

 Civil Engineering Technology Project 1      

 ศึกษาโครงงานและวรรณกรรมท่ีเก่ียวของทางดานโยธา หรือเทคโนโลยีท่ี

เก่ียวของกับการกอสราง การจัดทําวัตถุประสงค การเขียนโครงรางและ

แผนงานการเขียนรายงาน ข้ันตอนการนําเสนอโครงงานในรูปแบบเลม

รายงานและสอบปากเปลา 

   

 

 

  

TCI322 การประมาณราคากอสราง 3(2-2-5) TCI322 การประมาณราคากอสราง 3(2-2-5)  เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 

และเน้ือหารายวิชา 

ใ ห ค ร อ บ ค ลุ ม ต า ม

ร า ย วิ ช า พ้ื น ฐ า น

วิศวกรรม 

 Construction Estimation   Construction Estimation  

 รายวิชาบังคับกอน : TCI103 การเขียนแบบวิศวกรรมโยธา 

    ศึกษาชนิด และรูปแบบของสัญญากอสราง เอกสารประกอบสัญญา 

รายการกอสราง หลักการคํานวณหาปริมาณวัสดุในงานกอสรางเพ่ือ

ประมาณราคาตามมาตรฐานแนวทางการวัดปริมาณงานกอสรางของ 

วสท. ปฏิบัติการประมาณราคาคาแรง ผลกําไร การเสนอราคาและการ

ประมูล 

  ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับการสํารวจ

ปริมาณและการประมาณราคา 

การประมาณจํานวนวัสดุและ

ราคาของงานกอสราง การกําหนด

มาตรฐานการวัดเน้ืองาน การ

วิเคราะหขอมูลและราคางาน

กอสราง ชนิดและรูปแบบของ

สัญญากอสราง การประมูลและ

กลยุทธการประมูล ระบบการ

จัดซื้อจัดจางทางอิเล็กทรอนิกส 

จรรยาบรรณทางวิชา ชีพและ

ความรับผิดชอบตามกฎหมาย 

ระบบการตรวจสอบและติดตาม
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              มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
 ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธาน

 ี

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เหตุผล 

คาใชจายผานระบบเครือขาย การ

ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปใน

การควบคุ มค า ใช จ าย ในงาน

กอสราง 

TCI323 คอนกรีตและวัสดุกอสราง 

Concrete and Construction Materials 

ศึกษาชนิด ลักษณะ คุณสมบัติ วัสดุผสม ปูนซีเมนต นํ้า และการเก็บรักษา

วัสดุท่ีใชในการผสมคอนกรีต ศึกษาคุณลักษณะของคอนกรีต คอนกรีต

เสริมเหล็ก  การผสมอัตราสวนผสมคอนกรีต การเท การลําเลียง การทํา

คอนกรีตใหแนน การบมคอนกรีต การควบคุมคุณภาพของคอนกรีต การ

ออกแบบสวนผสมคอนกรีต และปฏิบัติการทดสอบคอนกรีตดวยวิธีตางๆ 

3(2-2-5) TCI323 เทคโนโลยีคอนกรีตและ วัสดุ

กอสราง 

3(3-0-6) เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 

และเน้ือหารายวิชา 

ใ ห ค ร อ บ ค ลุ ม ต า ม

ร า ย วิ ช า พ้ื น ฐ า น

วิศวกรรม 

   Concrete Technology and 

Construction Materials 

 

   คุณสมบัติทางกายภาพและทาง

เคมีของวัสดุผสมในงานคอนกรีต 

อิทธิพลของซีเมนต มวลรวม นํ้า 

และสวนผสมอ่ืนๆ ตอคุณสมบัติ

ของคอนกรีตเหลวและคอนกรีตท่ี

แข็งตัวแลวของโครงสรางจุลภาค

คอนกรีตการออกแบบสวนผสม

ของคอนกรีต การขนถายคอนกรตี 

การควบคุมคุณภาพคอนกรีต 

ความคงทนของคอนกรีตภายใต

สภาวะแวดลอมรุนแรงคอนกรีต

สมัยใหมและการทดสอบคอนกรีต

แบบไมทําลาย 
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              มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
 ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธาน

 ี

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เหตุผล 

TCI324 การวางแผนงานและการบริหารงานกอสราง 

Large-scale Construction Management Technique 

การเตรียมงานสนาม การบริหารโครงการ การจัดลําดับข้ันตอนงาน

กอสราง เทคนิคการกอสรางขนาดใหญ ระบบปองกันดินพังในงานขุดดิน

ลึก คอนกรีตหลา เข็มเจาะขนาดใหญ ระบบโครงสรางช่ัวคราวและการรื้อ

ถอน 

3(3-0-6) TCI324 ก า ร ว า ง แ ผ น ง า น แ ล ะ ก า ร

บริหารงานกอสราง 

3(3-0-6) เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 

และเน้ือหารายวิชา 

ใ ห ค ร อ บ ค ลุ ม ต า ม

ร า ย วิ ช า พ้ื น ฐ า น

วิศวกรรม 

   Planning and Construction 

Management 

 

   วัฏจักรชีวิตของโครงการ ระบบ

การจัดทําและสงมอบโครงการ 

รูปแบบองคกร การวางผังบริเวณ 

วัสดุ เครื่องจักรกลและอุปกรณ

การกอสราง เทคนิคการกอสราง 

ผลิตภาพ ระบบคุณภาพ ความ

ปลอดภัยในงานกอสราง การ

วางแผน วิธีสายทางวิกฤติ (CPM) 

ก า ร ค ว บ คุ ม แ ล ะ ติ ด ต า ม

ค ว า ม ก า ว ห น า  ก า ร จั ด ก า ร

ทรัพยากรความไมแนนอนและ

วิธีการวางแผนโครงการแบบเพิรต 

(PERT) 

 

TCI325 ความปลอดภัยในงานกอสราง  3(3-0-6)  ตัดออก   

 Safety in Construction      

 ศึกษาความปลอดภัยในการการกอสรางสภาพท่ีทํางานและการทํางานท่ี

ไมปลอดภัย หลักการ 3E กับการประยุกตใชในงานกอสราง ปญหาและขอ
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ควรระวังในการทํางาน อุบัติเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนระหวางการทํางาน การจัด

กองวัสดุ การทําน่ังรานในอาคารสูงและน่ังรานแขวน การขนสง ขนถาย

วัสดุ การรื้อถอนอาคาร งานขุดดินลึก การรักษาความสะอาด กฎระเบียบ

ในการทํางาน 

TCI326 การออกแบบน่ังรานและแบบหลอ 3(3-0-6)  เหมือนเดิม   

 Scaffold and Concrete Formwork Design      

 รายวิชาบังคับกอน : TCI417 การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก 

การประกอบติดตั้ง ประเภทน่ังราน การนําน่ังรานไปใชงาน  การออกแบบรับ

นํ้าหนักบรรทุก การค้ํายันเพ่ือเสถียรภาพของน่ังราน แรงดันดานขางท่ีกระทํา

แบบหลอคอนกรีต การออกแบบหลอเสา คาน ผนัง และฐานราก ปฏิบัติการ

ออกแบบน่ังรานและแบบหลอ 

   

 

 

 

 

  

TCI327 เทคโนโลยีเครื่องจักรและอุปกรณกอสราง 3(3-0-6)  ตัดออก   

 Construction Machine Technology and Equipment      

 ศึกษาประเภทและชนิดของเครื่องจักรกลงานกอสราง การเลือกชนิดของ

เครื่องจักรกลให เหมาะสมกับการทํางานกอสรางประเภทตางๆ 

ความสามารถในการทํางานของเครื่องจักรกล การบํารุงรักษา ระบบการ

ขนสง ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เทคโนโลยีใหมๆ เก่ียวกับ

เครื่องจักรกลการกอสราง และการจัดการบริหารเครื่องจักรกลกอสราง 
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TCI328 การออกแบบระบบสุขาภิบาลอาคาร 3(2-2-5)  เหมือนเดิม   

 Building Sanitary Design      

 ศึกษาหลักการของสุขาภิบาลในอาคาร การเลือกใชอุปกรณและการ

ออกแบบระบบนํ้าประปา ทอระบายนํ้าและทออากาศ การไหลของนํ้าใน

ทอนํ้า ถังบําบัดนํ้าเสีย ปฏิบัติการออกแบบระบบทอในอาคาร ถังเก็บนํ้าดี 

ถังบําบัดนํ้าเสีย 

     

TCI329 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา     1(45)  เหมือนเดิม   

 Preparation for Cooperative Education in Civil Engineering 

Technology  

     

 จัดใหมีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมกอนฝกสหกิจศึกษาในดานการรับรู

ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเรียนใหมี

ความรูทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและคุณลกัษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพโดย

การกระทําในสถานการณหรือรูปแบบตางๆ ซึ่งเก่ียวของกับงานดาน

เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 

     

TCI330 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 2(90)  เหมือนเดิม   

 Preparation for Professional Experience  

in Civil Engineering Technology 

จัดใหมีกิจกรรมเตรียมความพรอมของผู เรียนกอนออกฝก

ประสบการณวิชาชีพในดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการ

ประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ 

   

 

หมายเลขอ้างอิง 19011HZNB105587

URL http://esaraban.vru.ac.th/archive/identityTags



 

     

 

189 

              มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
 ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธาน
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แรงจูงใจ และคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพ โดยเนนการฝก

ทักษะข้ันพ้ืนฐานภาคปฏิบัติในงานและกิจกรรมสําหรับการฝก

ประสบการณวิชาชีพทางวิศวกรรมโยธา 

   TCI333 การออกแบบผิวทาง  3(3-0-6) เ พ่ิ ม ร า ย วิ ช า  ใ ห

ค ร อ บ ค ลุ ม ต า ม

ร า ย วิ ช า พ้ื น ฐ า น

วิศวกรรมโยธา 

    Pavement Design  

  

 

  วิชาบังคับกอน  :  

TCI339 ปฐพีกลศาสตร 

TCI315 วิศวกรรมการทาง 

 การออกแบบโครงสรางของผิว

ทางแบบออนตัวและผิวทางแบบ

แกรง รวมท้ังนํ้าหนักบรรทุกท่ี

ก ร ะ ทํ า  คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง

สวนประกอบผิวทาง การกระจาย

ของแรง และผลกระทบของดินฟา

อากาศตอผิวทาง ขอกําหนดและ

มาตรฐานท่ีใชในการออกแบบ 

 

   TCI334 ไฟไนทอีลีเมนตเบ้ืองตน 3(3-0-6) เ พ่ิ ม ร า ย วิ ช า  ใ ห

ค ร อ บ ค ลุ ม ต า ม

ร า ย วิ ช า พ้ื น ฐ า น

วิศวกรรมโยธา 

    Elementary Finite Element  

    วิชาบังคับกอน  :   

TCI312 การวิเคราะหโครงสราง  
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วิธีไฟไนทอีลีเมนตในปญหาหน่ึงมิติ

และสองมิติ  การประยุกตใช ใน

ปญหาของไหล การวิเคราะหความ

เคน และการยืดหดตัวตามแกน 

การดัด และการบิด ตลอดจนการ

ดัดในแผนพ้ืน 

   TCI335 การตรวจสอบโครงสรางคอนกรีต

และการทดสอบแบบไมทําลาย 

3(3-0-6) เ พ่ิ ม ร า ย วิ ช า  ใ ห

ค ร อ บ ค ลุ ม ต า ม

ร า ย วิ ช า พ้ื น ฐ า น

วิศวกรรมโยธา 

    Inspection of Concrete 

Structures and Non-

Destructive Testing 

 

    วิชาบังคับกอน  :  

TCI323 เทคโนโลยีคอนกรีตและ

วัสดุกอสราง 

ป ญ ห า ก า ร เ สื่ อ ม ส ภ า พ ข อ ง

โครงสรางคอนกรีต แนวทางการ

ตรวจสอบสภาพโครงสราง การ

ต ร วจสอบ เ บ้ื อ งต น และกา ร

ตรวจสอบโดยละเอียด วัสดุซอม 

การเลือกวัสดุซอม การทดสอบ

แบบไมทําลายในคอนกรีต แนว
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ทางการออกแบบโครงสรางใหมี

ความคงทน 

   TCI336 วิศวกรรมการขนสง 3(3-0-6) เพ่ิมรายวิชา ให

ครอบคลมุตาม

รายวิชาพ้ืนฐาน

วิศวกรรมโยธา 

    Transportation Engineering  

    วิ ช า บั ง คั บ ก อ น   :  TCI3 1 5 

วิศวกรรมการทาง 

ระบบการขนสง การดําเนินการ

และการควบคุมยวดยานขนสง 

การวางแผนและประเมินการ

ขนสง การออกแบบสิ่งอํานวย

ความสะดวกเก่ียวกับการขนสง

ทางบก ทางนํ้าและทางอากาศ 

 

   TCI337 การบริหารการเงินและบัญชีใน

การกอสราง 

3(3-0-6) เ พ่ิ ม ร า ย วิ ช า  ใ ห

ค ร อ บ ค ลุ ม ต า ม

ร า ย วิ ช า พ้ื น ฐ า น

วิศวกรรมโยธา 

    Financial and Accounting in 

Construction 

 

    งบกระแสเงินสด เวลาของการ

หมุนเวียนกระแสเงินสด การแจก

แจงตนทุนคาใชจาย กระแสเงิน

ส ด  บั ญ ชี ง บ ก ร ะ แ ส เ งิ น ส ด
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 ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธาน
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หมุน เ วียน ใบส งของ  ตน ทุน

คาใชจายเสร็จสมบูรณ วิธีการวาด

เสน S-Curve ของคาใชจาย การ

ต อ บ ส น อ ง ก ร ะ แ ส เ งิ น ส ด

หมุนเวียนในโครงการ คําจํากัด

ความของการควบคุมคาใชจาย 

และข้ันตอนการควบคุมคาใชจาย 

   TCI338 การวิเคราะหผลิตภาพในการ

กอสราง 

3(3-0-6) เพ่ิมรายวิชาใหครอบ 

ค ลุ ม ต า ม ร า ย วิ ช า

พ้ืนฐานวิศวกรรมโยธา     Construction Productivity 

Analysis 

 

    ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับผลิตภาพ

ในงานกอสราง การวินิจฉัยปญหา

ผลิตภาพ การปรับปรุงผลิตภาพ 

จากปจจัยการจัดการภาคสนาม 

( Productivity Improvement 

from Field Management 

Factors) การปรับปรุงผลิตภาพ

โดยการศึกษางาน วิธีการทํางาน

โดยผังสายใย ผังการเคลื่อนท่ีและ

แผนภูมิกระบวนการผลิต การวัด
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งานและการศึกษาเวลา เวลา

มาตรฐานของทีมงานกอสราง การ

ปรับปรุงผลิตภาพโดยการวางแผน

และควบคุมงานกอสราง รวมท้ัง

แบบจําลองและการทําเลียนแบบ 

TCI417 การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก 

Timber and Steel Design 

รายวิชาบังคับกอน : TCI312 การวิเคราะหโครงสราง   

ศึกษาคุณสมบัติของไมและเหล็กรูปพรรณ แนวคิดเบ้ืองตนในการออกโดย

วิธีหนวยแรงท่ียอมใหและทฤษฎีตัวคูณความตานทานและนํ้าหนักบรรทุก 

การออกแบบช้ินสวนโครงสรางไมและเหล็กดวยวิธีหนวยแรงท่ียอมใหการ

ออกแบบช้ินสวนองคอาคาร การออกแบบจุดตอ ปฏิบัติการออกแบบ

โครงสรางไมและโครงสรางเหล็ก 

3(2-2-5) TCI417 การออกแบบโครงสรางไมและ

เหล็ก 
4(3-3-6) เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 

และเน้ือหารายวิชา 

ใ ห ค ร อ บ ค ลุ ม ต า ม

ร า ย วิ ช า พ้ื น ฐ า น

วิศวกรรม 

   Timber and Steel Design  

   รายวิชาบังคับกอน :  

TCI317 ทฤษฎีโครงสราง 

การออกแบบโครงสรางเหล็กโดย

วิ ธี  Allowable Stress Design 

(ASD) แ ล ะ  Load and 

Resistance Factored Design 

(LRFD) สําหรับช้ินสวนรับแรงดึง 

แรงอัด แรงดัด แรงกระทํารวมกัน 

ส ว น โ ค ร ง ส ร า ง ห น า ตั ด ค าน

ประกอบ คานลึก การออกแบบ

จุดตอตัวยึดและการเช่ือม การ

ออกแบบโครงสรางไมเพ่ือรับแรง

ดึง รับแรงอัด รับแรงดัด แรง
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กระทํารวม เสาประกอบไม ถาม

ประกอบไม ท้ังแบบดิ่งและราบ 

คุณสมบัติและกําลังของไม ไมอัด 

ไ ม แ ผ น ซ อน  ก า รต อ ยึ ด ส วน

โครงสรางไม 

TCI418 สัมมนาทางเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 

Seminar in Civil Engineering Technology 

การนําเสนอและอภิปรายหัวขอท่ีนาสนใจทางเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาใน

ระดับปริญญาตรี 

3(2-2-5) TCI418 สัมมนาทางเทคโนโลยีวิศวกรรม

โยธา 

1(1-0-3) ปรับเน้ือหาและหนวย

กิต 

   Seminar in Civil Engineering 

Technology 

 

   การศึกษาคนควาเชิงบูรณาการ

ความรูใหมๆจากแหลงขาวสาร

และวิชาการตางๆท่ีเก่ียวของใน

งานทางดานวิศวกรรมโยธา นํามา

ประกอบกับความรู ในช้ันเรียน 

เพ่ือทําการรวบรวมวิจารณและ

สรุป โดยอาศัยทฤษฎีท่ีเก่ียวของ

นํามาแสดง เปนรายงานหรื อ

นําเสนอในช้ันเรียน 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เหตุผล 

TCI419 โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 2 3(0-6-3)               เหมือนเดิม   

 Civil Engineering Technology Project 2      

 ดําเนินงานโครงงานท่ีไดศึกษาไวในวิชา TCI 312 โครงงานเทคโนโลยี

วิศวกรรมโยธา 1 ตามข้ันตอนการดําเนินงานท่ีไดเขียนไวใหเสร็จสมบูรณ

ภายในหน่ึงภาคการศึกษา นําเสนอผลการดําเนินงานโครงงานโดยเขียน

รายงานฉบับสมบูรณและสอบปากเปลา 

     

TCI429 การควบคุมงานและการตรวจงานกอสราง  3(2-2-5)  เหมือนเดมิ   

 Supervision and Inspection in Construction      

 ความสําคัญและวัตถุประสงคของการควบคุมและการตรวจงานกอสราง 

บทบาทหนาท่ีของผูควบคุมและตรวจงาน การควบคุมและการตรวจงาน

เตรียมการเบ้ืองตน งานดิน งานเก่ียวกับคอนกรีต งานไม งานเหล็ก

โครงสรางงานสถาปตยกรรม และงานวิศวกรรมประกอบอาคาร ความ

ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  กฎหมายควบคุมงานอาคาร ปฏิบัติการ

ควบคุมงาน และตรวจสอบงานกอสรางในหนวยงานกอสรางจริง 

     

TCI430 เทคโนโลยีคอนกรีตสําเร็จรูปและคอนกรีตอัดแรง 3(3-0-6)  เหมือนเดมิ   

 Prestressed and Precast Concrete and Construction Materials      

 คุณสมบัติของคอนกรีตอัดแรง หลักเกณฑการออกแบบ การสูญเสียแรง

ของคอนกรีตอัดแรง คอนกรีตอัดแรงชนิดดึงลวดกอน (Pre-tension) และ

ดึงลวดภายหลัง (Post-tension) วัสดุท่ีใชในการผลิตคอนกรีตอัดแรงการ

ออกแบบโครงสรางคอนกรีตอัดแรง การผลิตคอนกรีตสําเร็จรูปการขนสง 

การติดตั้ง การขนสง  การออกแบบช้ินสวนเสาคาน ผนัง ออกแบบจุดตอ 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เหตุผล 

TCI431 สหกิจศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 6(640)  เหมือนเดมิ   

 Cooperative Education in Civil Engineering Technology      

 นักศึกษาตองปฏิบัติงานเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพทางดานเทคโนโลยี

วิศวกรรมโยธาเต็มเวลาเสมือนหน่ึงเปนพนักงานช่ัวคราว ณ สถาน

ประกอบการจนครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามท่ีสาขากําหนด เมื่อ

เสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแลว นักศึกษาตองสงรายงานและนําเสนอผลการ

ไปปฏิบัติงานตอคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งโดยวัดผลการประเมิน

ของอาจารยท่ีปรึกษาสหกิจศึกษา พนักงานท่ีควบคุมการปฏิบัติงานใน

สถานประกอบการและจากรายงานวิชาการ 

     

TCI432 การฝกประสบการณวิชาชีพสาขาวิชาเทคโนโลยี 

วิศวกรรมโยธา  

5(450)  เหมือนเดมิ   

 Field Experience in Civil Engineering Technology      

 รายวิชาบังคับกอน : TCI330 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพสาขาวิชา

เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 

     ฝกงานภายในสถานศึกษา หรือสถานประกอบการของทางราชการ

หรือเอกชน หรือทําโครงงานพิเศษในสาขาท่ีเก่ียวของ อยางใดอยางหน่ึง

โดยมีอาจารยควบคุมดูแลในฐานะท่ีปรึกษาไมนอยกวา 1 ทาน และตอง

ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการหลักสูตรเพ่ือคิดเทียบช่ัวโมง 
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ภาคผนวก ฌ 

แผนบริหารความเส่ียง 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา   
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แผนบริหารความเส่ียง 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

 

ระบุความเส่ียง 

ความเส่ียง (ภารกิจหลัก/กิจกรรมของหลักสูตร) ดานความเส่ียง คาความเส่ียง ปจจัยเส่ียง 

1. จํานวนการรับนักศึกษาไมเปนไปตามแผนท่ีกําหนด S สูง 1. รายไดการรับนักศึกษามาเปนไปตามแผน 

 

2. มีการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษา พ้ืนฐานการศึกษาแตละ

สถานศึกษามีขอจํากัดท่ีแตกตางกัน 

S สูง 1. จํานวนการพนสภาพของนักศึกษา 
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การประเมินและวิเคราะหความเส่ียง 

ความเส่ียง (ภารกิจ

หลัก/กิจกรรมของ

หลักสูตร) 

รายละเอียดความสูญเสีย 

(ปจจัยเส่ียง) 

โอกาสท่ีจะเกิด 

(1) 

ผลกระทบความรุนแรง

(2) 

คะแนน 

ความเส่ียง 

(ระดับความ

เส่ียง) 

(1)×(2) 

ระดับความเส่ียง 

ความเสี่ยงดานการจัด 

การเรียนการสอน 

1. จํานวนการรับนักศึกษาไมเปนไป

ตามแผนทีกําหนด 

4 4 16 สูง 

 2. มีการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษา

พ้ืนฐานการศึกษาแตละสถานศึกษามี

ขอ จํากัดท่ีแตกตางกัน 

4 3 12 สูง 

 

หมายเหตุ  ระดับความเสี่ยง 3 มีคาระหวาง 20-25 (ความเสี่ยงท่ียอมรับไมได), 2 มีคาระหวาง 10-19 (ความเสี่ยงสูง) และ 1 มีคาระหวาง 1-9 (ความเสี่ยง         

ท่ียอมรับได) 
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การกําหนดกิจกรรมควบคุมความเส่ียง 

ลําดับ ความเส่ียง (ภารกิจหลัก/

กิจกรรมของหลักสูตร) 

(1) 

การควบคุมท่ีควรจะมี 

 

(2) 

การควบคุม          

ท่ีมีอยูแลว 

(3) 

การควบคุมท่ีมีอยู

แลวไดผลหรือไม 

(4) 

วิธีจัดการ       

ความเส่ียง 

(5) 

หมายเหตุ 

 

(6) 

1. จํานวนการรับนักศึกษาไม

เปนไปตามแผนท่ีกําหนด 

- ประชาสัมพันธหลักสูตรเชิงรุกใน

โรงเรียนมัธยมตางๆ และทางเว็บไซต

ของมหาวิทยาลัย 

- ประชาสัมพันธในการประชุม

ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 

  …..ยอมรับ  
..ควบคุม 

....ถายโอน 

....หลีกเลี่ยง 

 

2. มีการเปลี่ ยนแปลงระบบ

การศึกษา พ้ืนฐานการศึกษา

แตละสถานศึกษามีขอจํากัด

ท่ีแตกตางกัน 

- ติวนักศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือลดขอจํากัด

การเรียนพ้ืนฐานท่ีแตกตางกัน 

  …..ยอมรับ  
..ควบคุม 

....ถายโอน 

....หลีกเลี่ยง 

 

 

หมายเหตุ ชอง 3  หมายถึง มี  หมายถึง มีแตไมสมบูรณ × หมายถึง ไมมี 

 ชอง 4  หมายถึง ไดผลตามท่ีคาดหมาย  หมายถึง ไดผลบางแตไมสมบูรณ  

  × ไมไดผลตามท่ีคาดหมาย     
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แผนการดําเนนิงานการจัดการความเส่ียง 

กระบวนการปฏิบัติงาน

โครงการ/กิจกรรม/ดานของเรื่อง

ท่ีประเมินและวัตถุประสงคของ

การควบคุม 

(1) 

การควบคุมท่ีมีอยู 

(2) 

ระดับ 

ความเส่ียง  

(3) 

การจัดการ 

ความเส่ียง  

(4) 

ความเส่ียงท่ี

ยังมีอยู (ปจจัย

เส่ียง) 

(5) 

กิจกรรม          

การควบคุม 

(แผนการปรับปรุง

การควบคุม)  

(6) 

กําหนดเสร็จ/

ผูรับผิดชอบ 

(7) 

ความเสี่ยงดานการเรียนการสอน 

- จํานวนนักศึกษาไมเปนไปตาม

เปาหมาย 

- ประชาสัมพันธหลักสูตร

ในโรงเรียนมัธยมศึกษา

และทางเว็บไซตของ

มหาวิทยาลัย 

ความเสี่ยงสูง ควบคุม ก า ร ป ร ะ ช า 

สัมพันธยังไม

ท่ัวถึง 

จั ด ทํ า กํ าหนดการ

ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ

หลักสูตร 

15 มี.ค. 2565 

อ า จ า ร ย

ผู รั บ ผิ ด ช อ บ

หลักสูตร 

มีการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษา 

พ้ืนฐานการศึกษาแตละ

สถานศึกษามีขอจํากัดท่ีแตกตาง

กัน 

- จัดรายวิชาปรับพ้ืนฐาน

นักศึกษา 

- ติวนักศึกษาเพ่ิมเติมใน

รายวิชาท่ีมีปญหาในการ

เรียน 

ความเสี่ยงสงู ควบคุม การปรั บ พ้ืน

ฐ า น ค ว า ม รู

ของนักศึกษา

ไมครอบคลุม

ทุกรายวิชา 

จั ด ทํ า กํ าหนดการ

ป ร ะ ชุ ม ป รั บ ป รุ ง

เ นื้ อ ห า ก า ร ป รั บ

พ้ืนฐานนศ.ใหมีความ

เหมาะสม 

15 มี.ค. 2565 

อ า จ า ร ย

ผู รั บ ผิ ด ช อ บ

หลักสูตร 

 

ผูรายงาน ผูชวยศาสตราจารยธราพงษ พัฒนศักดิ์ภิญโญ 

ประธานกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

วันท่ี............ เดือน................................. พ.ศ. ................. 
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