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ค ำรับรองตนเอง (Self-Declaration) 
หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต 

สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ 
 
ชื่อสถำบันกำรศึกษำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

คณะ/ภำควิชำ สถาบันวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 

สำขำวิศวกรรมที่รับรองปริญญำ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

ปีกำรศึกษำที่รับรองปริญญำ 2565 

 
ส่วนที ่1 หลักสูตร 

 
1. ชื่อหลักสูตร 

ชื่อภำษำไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

ชื่อภำษำอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Civil Engineering 

 
2. ชื่อปริญญำและสำขำวิชำ 

ชื่อเตม็ภำษำไทย : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 
ชื่อย่อภำษำไทย : วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 
ชื่อเตม็ภำษำอังกฤษ : Bachelor of Engineering (Civil Engineering) 
ชื่อย่อภำษำอังกฤษ : B.Eng. (Civil Engineering) 

 
3. วิชำเอก/แขนงวิชำ 

วิชำเอก/แขนงวิชำภำษำไทย : ไม่มี 

วิชำเอก/แขนงวิชำภำษำอังกฤษ : ไม่มี 

 
4. ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

4.1. ปรัชญำของหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือ

สนองความต้องการด้านบุคลากรในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยและประชาคมอาเซียน ซึ่งมีการ
พัฒนาและลงทุนทางด้านอุตสาหกรรมต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง เพ่ือตอบสนองความต้องการดังกล่าว มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมหานครจึงได้เปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาขึ้น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2536 โดย
มุ่งเน้นที่จะผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ที่มีความรู้เพียงพอในการประกอบวิชาชีพ และมีทักษะในด้านต่าง ๆ 
ที่เกื้อหนุนต่อการประกอบวิชาชีพไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศ เปิดโอกาสให้นักศึกษาท าการวิจัยอันเป็น
สิ่งจ าเป็นในการต่อยอดเทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยค านึงถึงหลักของความ
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ปลอดภัยและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาศัยความร่วมมือของภาคการศึกษากับภาคอุตสาหกรรมเพ่ือแก้โจทย์
ปัญหาจริงและเพ่ิมพูนประสบการณ์ส าหรับในวิชาชีพให้นักศึกษาได้เลือกตามความสนใจ ด้วยแผนการศึกษาที่ยืดหยุ่น
และความหลากหลายของวิชาเลือกที่ทันสมัย ประกอบกับการปลูกฝังจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา นี้มุ่งหวังที่จะผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาที่มีศักยภาพเพียง
พอที่จะปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และศึกษาหาความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่ตนเองสนใจต่อไปได้ 
และเป็นบัณฑิตที่จะเป็นก าลังส าคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศต่อไป 

การจัดท าหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 นี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและ
มาตรฐานคุณวุฒิของส านักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ข้อบังคับของสภาวิศวกร 
พันธกิจและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนให้รับกับพลวัตทางเทคโนโลยี สังคมและวัฒนธรรมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยที่โครงสร้างของหลักสูตรจะเน้นการบูรณาการของรายวิชาต่าง ๆ เพ่ือผลิตบัณฑิตที่ถึง
พร้อมทั้งความรู้ความสามารถในวิชาชีพ บนรากฐานของความมีจริยธรรมและคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตส านึกและ
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและส่วนรวม อีกทั้งเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ และมีความสามารถในการวิเคราะห์ 
แก้ปัญหาประยุกต์ใช้ทักษะต่าง ๆ ในการประกอบอาชีพในงานวิศวกรรมโยธา หรือสาขาใกล้เคียง รวมถึงอุตสาหกรรม
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

4.2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
(1) เพ่ือผลิตวิศวกรโยธาระดับปริญญาตรีที่มีความรู้พ้ืนฐานทางด้านวิศวกรรมโยธาเป็นอย่างดี และมี

ความสามารถในการที่จะศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือให้เกิดความช านาญในแต่ละสาขาวิชาที่เป็นความรู้เฉพาะทางได้ 
(2) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมทั้งทางด้านความรู้ในวิชาชีพ และมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ 

สุจริต ค านึงถึงสังคมและส่วนรวม มีวินัยการท างาน คิดวิเคราะห์ จัดการและแก้ปัญหาเชิงวิศวกรรมได้อย่างเป็นระบบ 
(3) เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาและการวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่มีความสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจสังคม 

สามารถตอบสนองความต้องการของประเทศในการพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(4) เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อมเพ่ือการศึกษาต่อทั้งในการเพ่ิมคุณวุฒิการศึกษาหรือเพ่ิมศักยภาพใน

การท างานให้มีความก้าวหน้าต่อไป 
 
5. ระบบกำรจัดกำรศึกษำ 

5.1. ระบบ 
การจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ได้แก่ ภาค

การศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่าภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห์ และอาจมีภาค
การศึกษาฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาที่ 2 ได้ โดยมีสัดส่วนระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิตเทียบเคียงกันได้กับ
การศึกษาในภาคการศึกษาปกติ 

5.2. กำรจัดกำรศึกษำภำคฤดูร้อน 
มีการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาฤดูร้อน จ านวน 1 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 8 สัปดาห์ 

5.3. กำรเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภำค 
ไม่มี 
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6. แผนกำรศึกษำ 
 

แผนกำรศึกษำที่ 1 : แผนกำรศึกษำฝึกงำน (ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับ ม.6) 
 

ปีกำรศึกษำที่ 1 ภำคกำรศึกษำที่ 1 
รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 

ENGL0001 English in the Digital World 3(3-0-6) 
ENCC1001* Physical Mathematics 3(6-0-6) 
PHYS0101 Physics 3(2-2-5) 
STAT0115 Statistics for Problem Solving 3(3-0-6) 
SOHU0019 Innovation and Creativity 3(3-0-6) 
MUTA0001 Preliminary Project Design 0(0-9-0) 

รวม 15(17-11-29) 
 
ปีกำรศึกษำที่ 1 ภำคกำรศึกษำที่ 2 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
ENGL0002* English for STEM Education 3(3-0-6) 
ENCC1002* Calculus for Mechanics and Electromagnetism  3(6-0-6) 
CHEM0120 Chemistry 3(3-0-6) 
CHEM0190* Chemistry Laboratory 1(0-2-1) 
MECH0110 Engineering Mechanics 3(3-0-6) 
MECH0105* Fundamental Engineering Drafting 3(2-2-5) 
MECH0190* Basic Tool Skills Practice 3(0-6-3) 

รวม 19(17-10-33) 
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ปีกำรศึกษำที่ 2 ภำคกำรศึกษำที่ 1 
รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 

MATH2101* Essential Engineering Mathematics 3(6-0-6) 
MATS0310 Engineering Materials 3(3-0-6) 
CIVL0215 Solid Mechanics 3(3-0-6) 
CIVL0241* Engineering Survey 4(3-2-7) 
CIVL0263* Hydraulics 4(3-2-7) 
XXXXxxxx Free Elective 3(3-0-6) 

รวม 20(21-4-38) 
 
ปีกำรศึกษำที่ 2 ภำคกำรศึกษำที่ 2 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
ENCC0005 Engineering Innovation 3(3-0-6) 
MUTA0002 Critical Project Design 0(0-9-0) 
CIVL0212* Concrete Technology 3(2-2-5) 
CIVL0311 Structural Analysis I 3(3-0-6) 
CIVL0350 Construction Management 3(3-0-6) 
CIVL0374* Soil Mechanics 4(3-2-7) 
CIVL0415* Computer Methods in Civil Engineering 2(1-2-3) 

รวม 18(15-15-33) 
 
กำรศึกษำที่ 2 ภำคกำรศึกษำฤดูร้อน 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
CIVL0243* Surveying Field Practice 0(0-80-0) 

รวม 0(0-80-0) 
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ปีกำรศึกษำที่ 3 ภำคกำรศึกษำที่ 1 
รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 

ENGL0003 English for Engineering and Technology 3(3-0-6) 
CIVL0210* Civil Engineering Materials and Testing 3(2-2-5) 
CIVL0280 Water Supply and Sanitary Engineering 3(3-0-6) 
CIVL0312 Structural Analysis II 3(3-0-6) 
CIVL0430 Transportation Engineering 3(3-0-6) 
XXXXxxxx Free Elective 3(3-0-6) 

รวม 18(17-2-35) 
 
ปีกำรศึกษำที่ 3 ภำคกำรศึกษำที่ 2 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
CIVL0261 Engineering Hydrology 3(3-0-6) 
CIVL0361 Hydraulic Engineering 3(3-0-6) 
CIVL0375 Foundation Engineering 3(3-0-6) 
CIVL0411 Reinforced Concrete Design 4(3-3-7) 
CIVL0453 Contract, Specification and Cost Estimation 3(3-0-6) 

รวม 16(15-3-31) 
 
กำรศึกษำที่ 3 ภำคกำรศึกษำฤดูร้อน 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
CIVL0390 Civil Engineering Internship 0(0-160-0) 

รวม 0(0-240-0) 
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ปีกำรศึกษำที่ 4 ภำคกำรศึกษำที่ 1 
รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 

SOHU0021 Psychology for Living and Work 3(3-0-6) 
CIVL0413 Timber and Steel Design 4(3-3-7) 
CIVL0431 Highway  Engineering 3(3-0-6) 
CIVL0490 Civil Engineering Project I 2(0-6-6) 
CIVLxxxx Civil Engineering Elective 3(3-0-6) 

รวม 15(12-9-31) 
 
ปีกำรศึกษำที่ 4 ภำคกำรศึกษำที่ 2 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
SOHU0027 Social Skills Development for Careers 3(3-0-6) 
ENGL0004 Business English for the Workplace 3(3-0-6) 
CIVL0491 Civil Engineering Project II 2(0-6-6) 
CIVLxxxx Civil Engineering Elective 3(3-0-6) 
CIVLxxxx Civil Engineering Elective 3(3-0-6) 

รวม 14(12-6-30) 

รวมทั้งหมด 135 หน่วยกิต 
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แผนกำรศึกษำที่ 2 : แผนกำรศึกษำสหกิจศึกษำ (ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับ ม.6) 
 

ปีกำรศึกษำที่ 1 ภำคกำรศึกษำที่ 1 
รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 

ENGL0001 English in the Digital World 3(3-0-6) 
ENCC1001* Physical Mathematics 3(6-0-6) 
PHYS0101 Physics 3(2-2-5) 
STAT0115 Statistics for Problem Solving 3(3-0-6) 
SOHU0019 Innovation and Creativity 3(3-0-6) 
MUTA0001 Preliminary Project Design 0(0-9-0) 

รวม 15(17-11-29) 
 
ปีกำรศึกษำที่ 1 ภำคกำรศึกษำที่ 2 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
ENGL0002* English for STEM Education 3(3-0-6) 
ENCC1002* Calculus for Mechanics and Electromagnetism  3(6-0-6) 
CHEM0120 Chemistry 3(3-0-6) 
CHEM0190* Chemistry Laboratory 1(0-2-1) 
MECH0110 Engineering Mechanics 3(3-0-6) 
MECH0105* Fundamental Engineering Drafting 3(2-2-5) 
MECH0190* Basic Tool Skills Practice 3(0-6-3) 

รวม 19(17-10-33) 
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ปีกำรศึกษำที่ 2 ภำคกำรศึกษำที่ 1 
รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 

MATH2101* Essential Engineering Mathematics 3(6-0-6) 
MATS0310 Engineering Materials 3(3-0-6) 
CIVL0215 Solid Mechanics 3(3-0-6) 
CIVL0241* Engineering Survey 4(3-2-7) 
CIVL0263* Hydraulics 4(3-2-7) 
XXXXxxxx Free Elective 3(3-0-6) 

รวม 20(21-4-38) 
 
ปีกำรศึกษำที่ 2 ภำคกำรศึกษำที่ 2 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
ENCC0005 Engineering Innovation 3(3-0-6) 
MUTA0002 Critical Project Design 0(0-9-0) 
CIVL0212* Concrete Technology 3(2-2-5) 
CIVL0311 Structural Analysis I 3(3-0-6) 
CIVL0350 Construction Management 3(3-0-6) 
CIVL0374* Soil Mechanics 4(3-2-7) 
CIVL0415* Computer Methods in Civil Engineering 2(1-2-3) 

รวม 18(15-15-33) 
 
กำรศึกษำที่ 2 ภำคกำรศึกษำฤดูร้อน 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
CIVL0243* Surveying Field Practice 0(0-80-0) 

รวม 0(0-80-0) 
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ปีกำรศึกษำที่ 3 ภำคกำรศึกษำที่ 1 
รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 

ENGL0003 English for Engineering and Technology 3(3-0-6) 
CIVL0210* Civil Engineering Materials and Testing 3(2-2-5) 
CIVL0280 Water Supply and Sanitary Engineering 3(3-0-6) 
CIVL0312 Structural Analysis II 3(3-0-6) 
CIVL0430 Transportation Engineering 3(3-0-6) 
XXXXxxxx Free Elective 3(3-0-6) 

รวม 18(17-2-35) 
 
ปีกำรศึกษำที่ 3 ภำคกำรศึกษำที่ 2 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
CIVL0261 Engineering Hydrology 3(3-0-6) 
CIVL0361 Hydraulic Engineering 3(3-0-6) 
CIVL0375 Foundation Engineering 3(3-0-6) 
CIVL0411 Reinforced Concrete Design 4(3-3-7) 
CIVL0453 Contract, Specification and Cost Estimation 3(3-0-6) 
CIVLxxxx Civil Engineering Elective 3(3-0-6) 

รวม 19(18-3-37) 
 
กำรศึกษำที่ 3 ภำคกำรศึกษำฤดูร้อน 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
ENGL0004 Business English for the Workplace 3(3-0-6) 

รวม 3(3-0-6) 
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ปีกำรศึกษำที่ 4 ภำคกำรศึกษำที่ 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ปีกำรศึกษำที่ 4 ภำคกำรศึกษำที่ 2 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
CIVL0493 Cooperative Project for Civil Engineering 6(0-360-0) 

รวม 6(0-360-0) 

รวมทั้งหมด 135 หน่วยกิต 
 
7. กำรเทียบยกเว้นรำยวิชำ 

รายละเอียดของหลักเกณฑ์การเทียบยกเว้นรายวิชาส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเทียบยกเว้นรายวิชา 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 โดยมีรายวิชาและจ านวนหน่วยกิตท่ีเทียบยกเว้นรายวิชาดังนี้ 

(1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หน่วยกิต  ขอเทียบยกเว้นรายวิชา 21 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต  ขอเทียบยกเว้นรายวิชา 6 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 9 หน่วยกิต  ขอเทียบยกเว้นรายวิชา 9 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต  ขอเทียบยกเว้นรายวิชา 6 หน่วยกิต 

(2) หมวดวิชาเฉพาะ 99 หน่วยกิต ขอเทียบยกเว้นรายวิชา 3 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก   9 หน่วยกิต   ขอเทียบยกเว้นรายวิชา 3 หน่วยกิต 

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต ขอเทียบยกเว้นรายวิชา 6 หน่วยกิต 
 

รวมหน่วยกิตท่ีขอเทียบยกเว้นรายวิชา 30 หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตคงเหลือ 105 หน่วยกิต 

 
 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
SOHU0021 Psychology for Living and Work 3(3-0-6) 
SOHU0027 Social Skills Development for Careers 3(3-0-6) 
CIVL0413 Timber and Steel Design 4(3-3-7) 
CIVL0431 Highway  Engineering 3(3-0-6) 
CIVL0492 Preparation for Cooperative Education 1(1-0-2) 
CIVLxxxx Civil Engineering Elective 3(3-0-6) 

รวม 17(16-3-33) 
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8. สถำนภำพของหลักสูตรและกำรพิจำรณำอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
(1) หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2565 

  ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา พ.ศ. 2560 
(2) เปิดสอนในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 
(3) คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เห็นชอบหลักสูตรแล้ว  

  ในการประชุมครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 
(4) สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เห็นชอบหลักสูตรแล้ว 

  ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 
(5) สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรแล้ว 

  ในการประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564  
    

9. ชื่อผู้รับรอง/อนุมัติข้อมูล 
 

ตำรำงแสดงรำยชื่อผู้รับรอง/อนุมัติ 
ชื่อ-สกลุ ต ำแหน่งบริหำร วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภานวยี์ โภไคยอดุม อธิการบด ี 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2565 เป็นต้นไป 

 
10. ชื่อผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสำนงำนหลักสูตร 

 

ตำรำงแสดงรำยชื่อผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสำนงำน 
ล ำดับ ชื่อ-สกลุ ต ำแหน่ง โทรศัพท์ E-mail 

1 นางสาววลัยรัตน์ บุญไทย หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา 02-988-3666 ต่อ 
3213 

bwalairat@mutacth.com 
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ส่วนที่ 2 นิสติ/นักศึกษำ 
 
1. คุณสมบัติของผู้เข้ำศึกษำ 

(1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า โดยได้รับการยกเว้นไม่ต้องศึกษาบางรายวิชา หรือได้รับการเทียบยกเว้น
รายวิชาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

(2) เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่ออย่างร้างแรง ไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรค โรคติดยาเสพติด โรคพิษสุราเรื้อรัง และแพทย์
มีความเห็นว่ามีสุขภาพเหมาะสมที่จะเข้าเรียนได้ 

(3) เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยไม่บกพร่องต่อศีลธรรมอันดี มีเหตุมีผลและพร้อมที่จะปฏิบัติตนอยู่ใน
ระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย และสังคมทั่วไป 

(4) มีผู้ให้การรับรองความประพฤติ และผู้รับรองจะต้องเป็นผู้ที่ทางมหาวิทยาลัยสามารถติดต่อได้
ตลอดเวลา 
 
2. แผนกำรรับนักศึกษำในระยะ 5 ปี 

 

ตำรำงแสดงจ ำนวนนักศึกษำ 
ตำรำงที่ 1: ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับ ม.6 

ระดับชั้นป ี
จ ำนวนนักศึกษำแต่ละปีกำรศึกษำ 

2565 2566 2567 2568 2569 
ช้ันปีท่ี 1 70 70 70 70 70 
ช้ันปีท่ี 2 - 70 70 70 70 
ช้ันปีท่ี 3 - - 70 70 70 
ช้ันปีท่ี 4 - - - 70 70 

รวม 70 140 210 280 280 
 

 
ตำรำงที่ 2: ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับ ปวส. 

ระดับชั้นป ี
จ ำนวนนักศึกษำแต่ละปีกำรศึกษำ 

2565 2566 2567 2568 2569 
ช้ันปีท่ี 1 30 30 30 30 30 
ช้ันปีท่ี 2 - 30 30 30 30 
ช้ันปีท่ี 3 - - 30 30 30 

รวม 30 60 90 90 90 
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3. คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้ก าหนด

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ เมื่อนักศึกษาได้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรไว้ดังนี้ 
(1) สามารถประยุกต์ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และความรู้เฉพาะทางวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือ

ก าหนดปัญหา หาแนวทางแก้ปัญหา สามารถแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมโยธาได้อย่างเหมาะสม 
(2) สามารถระบุปัญหา ก าหนดกรอบและวิธีแก้ปัญหา วิเคราะห์เพื่อหาค าตอบของปัญหา และประยุกต์การ

ออกแบบเชิงวิศวกรรมโยธา โดยค านึงความปลอดภัย ปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรม และ
มาตรฐานทางวิชาชีพ เพ่ือให้ได้ผลงานที่ตรงกับความต้องการและข้อก าหนดงาน 

(3) สามารถออกแบบและด าเนินการทดลองที่เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรมโยธา สามารถวิเคราะห์และแปล
ผลข้อมูลจากการทดลอง รวมทั้งสามารถสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้ผลสรุปที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

(4) สามารถเลือก และประยุกต์ใช้อุปกรณ์และเครื่องมือทางวิศวกรรมที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติวิชาชีพ
วิศวกรรมโยธาได้อย่างเหมาะสมและทันสมัย 

(5) มีความตระหนักในจริยธรรม จรรยาบรรณ มีความรับผิดชอบของวิศวกรตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติ
วิชาชีพและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ โดยค านึงถึงผลต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและเศรษฐศาสตร์ 

(6) สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนที่มีความหลากหลายในสหสาขาวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
ท างานเป็นทีมในบทบาทต่าง ๆ ได้ สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างเหมาะสมทั้งทางวาจา การเขียน การน าเสนอผลงาน 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุผลตามหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 

(7) มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องผ่านการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความรู้และมีความสามารถในการน าความรู้
มาบูรณาการเข้ากับเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ได้อย่างเหมาะสม 
 

ตำรำงแสดงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์และรำยวิชำของหลกัสูตร 
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ รำยวิชำของหลักสูตร 

สามารถประยุกต์ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อก าหนดปัญหา หา
แนวทางแก้ปัญหา สามารถแก้ไขปญัหาทางวิศวกรรมโยธาได้
อย่างเหมาะสม 

ENCC1001 
ENCC1002 
MATH2101 
MECH0110 
MATS0310 
STAT0115 
CIVL0215 
CIVL0261 
CIVL0263 
CIVL0311 
CIVL0312 
CIVL0361 
CIVL0374 
CIVL0375 
CIVL0411 

คณิตศาสตร์เชิงฟิสิกส ์
แคลคูลสัส าหรับกลศาสตร์และแมเ่หล็กไฟฟ้า 
คณิตศาสตร์ที่จ าเป็นในงานวิศวกรรม 
กลศาสตร์วิศวกรรม 
วัสดุวิศวกรรม 
สถิติส าหรับการแก้ปัญหา 
กลศาสตร์ของแข็ง 
วิศวกรรมอุทกวิทยา 
ชลศาสตร ์
การวิเคราะห์โครงสร้าง 1 
การวิเคราะห์โครงสร้าง 2 
วิศวกรรมชลศาสตร ์
ปฐพีกลศาสตร ์
วิศวกรรมฐานราก 
การออกแบบโครงสร้างคอนกรตีเสริมเหล็ก 
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คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ รำยวิชำของหลักสูตร 
CIVL0413 
CIVL0415 
CIVL0490 
CIVL0491 

การออกแบบโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก 
การใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมโยธา 
โครงงานวิศวกรรมโยธา 1 
โครงงานวิศวกรรมโยธา 2 

สามารถระบุปญัหา ก าหนดกรอบและวิธีแก้ปัญหา วิเคราะห์
เพื่อหาค าตอบของปัญหา และประยุกต์การออกแบบเชิง
วิศวกรรมโยธา โดยค านึงความปลอดภัย ปัจจัยทาง
เศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรม และมาตรฐาน
ทางวิชาชีพ เพื่อให้ได้ผลงานท่ีตรงกับความต้องการและ
ข้อก าหนดงาน 

CIVL0280 
CIVL0361 
CIVL0375 
CIVL0411 
CIVL0413 
CIVL0415 
CIVL0430 
CIVL0431 

วิศวกรรมการประปาและสุขาภิบาล 
วิศวกรรมชลศาสตร ์
วิศวกรรมฐานราก 
การออกแบบโครงสร้างคอนกรตีเสริมเหล็ก 
การออกแบบโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก 
การใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมโยธา 
วิศวกรรมการขนส่ง 
วิศวกรรมการทาง 

สามารถออกแบบและด าเนินการทดลองที่เกี่ยวข้องทางด้าน
วิศวกรรมโยธา สามารถวิเคราะหแ์ละแปลผลข้อมูลจากการ
ทดลอง รวมทั้งสามารถสังเคราะหข์้อมูลเพื่อให้ไดผ้ลสรุปที่
ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

CIVL0210 
CIVL0212 
CIVL0241 
CIVL0243 
CIVL0263 
CIVL0374 
CIVL0490 
CIVL0491 

วัสดุและการทดสอบในงานวิศวกรรมโยธา 
คอนกรีตเทคโนโลย ี
วิศวกรรมการส ารวจ 
การฝึกส ารวจภาคสนาม 
ชลศาสตร ์
ปฐพีกลศาสตร ์
โครงงานวิศวกรรมโยธา 1 
โครงงานวิศวกรรมโยธา 2 

สามารถเลือก และประยุกต์ใช้อุปกรณ์และเครื่องมือทาง
วิศวกรรมที่จ าเป็นส าหรับการปฏบิัติวิชาชีพวิศวกรรมโยธาได้
อย่างเหมาะสมและทันสมัย 

MECH0105 
MECH0190 
CIVL0350 
CIVL0375 
CIVL0411 
CIVL0413 
CIVL0415 
CIVL0453 

พื้นฐานการเขียนแบบงานวิศวกรรม 
การฝึกทักษะการใช้เครื่องมือพ้ืนฐาน 
การจัดการงานก่อสร้าง 
วิศวกรรมฐานราก 
การออกแบบโครงสร้างคอนกรตีเสริมเหล็ก 
การออกแบบโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก 
การใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมโยธา 
สัญญา ข้อก าหนด และการประมาณราคา 

มีความตระหนักในจริยธรรม จรรยาบรรณ มีความรับผิดชอบ
ของวิศวกรตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและ
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ โดยค านงึถึงผลต่อสังคม สิ่งแวดล้อม
และเศรษฐศาสตร ์

CIVL0261 
CIVL0280 
CIVL0350 
CIVL0361 
CIVL0374 
CIVL0375 
CIVL0411 
CIVL0413 
CIVL0430 
CIVL0431 

วิศวกรรมอุทกวิทยา 
วิศวกรรมการประปาและสุขาภิบาล 
การจัดการงานก่อสร้าง 
วิศวกรรมชลศาสตร ์
ปฐพีกลศาสตร ์
วิศวกรรมฐานราก 
การออกแบบโครงสร้างคอนกรตีเสริมเหล็ก 
การออกแบบโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก 
วิศวกรรมการขนส่ง 
วิศวกรรมการทาง 



- 15 - 
 

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ รำยวิชำของหลักสูตร 
CIVL0453 สัญญา ข้อก าหนด และการประมาณราคา 

สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นที่มีความหลากหลายในสหสาขา
วิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถท างานเป็นทีมในบทบาท
ต่าง ๆ ได้ สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างเหมาะสมทั้งทางวาจา 
การเขียน การน าเสนอผลงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผล
ตามหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย 

CIVL0210 
CIVL0212 
CIVL0241 
CIVL0243 
CIVL0263 
CIVL0374 
CIVL0375 
CIVL0390 
CIVL0490 
CIVL0491 
CIVL0493 

วัสดุและการทดสอบในงานวิศวกรรมโยธา 
คอนกรีตเทคโนโลย ี
วิศวกรรมการส ารวจ 
การฝึกส ารวจภาคสนาม 
ชลศาสตร ์
ปฐพีกลศาสตร ์
วิศวกรรมฐานราก 
การฝึกงานวิศวกรรมโยธา 
โครงงานวิศวกรรมโยธา 1 
โครงงานวิศวกรรมโยธา 2 
สหกิจศึกษาส าหรับวิศวกรรมโยธา 

มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องผา่นการเรยีนรู้ตลอดชีวิต มี
ความรู้และมีความสามารถในการน าความรู้มาบูรณาการเข้ากับ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหมไ่ด้อย่างเหมาะสม 

CIVL0390 
CIVL0415 
CIVL0490 
CIVL0491 
CIVL0493 

การฝึกงานวิศวกรรมโยธา 
การใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมโยธา 
โครงงานวิศวกรรมโยธา 1 
โครงงานวิศวกรรมโยธา 2 
สหกิจศึกษาส าหรับวิศวกรรมโยธา 

 

4. มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ 
ความเชื่อมโยงระหว่างรายวิชาของหลักสูตรกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มีดังนี้ 
 

ตำรำงแสดงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้และรำยวิชำของหลักสูตร 
มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้  รำยวิชำของหลักสูตร 

1) ความสามารถในการระบุปญัหา สร้างความสมัพันธ์ และ
แก้ปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนโดยท าการประยุกต์ใช้
หลักการทางวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร ์

ENCC1001 
ENCC1002 
MATH2101 
MECH0110 
MATS0310 
STAT0115 
CIVL0215 
CIVL0261 
CIVL0263 
CIVL0311 
CIVL0312 
CIVL0361 
CIVL0374 
CIVL0375 

คณิตศาสตร์เชิงฟิสิกส ์
แคลคูลสัส าหรับกลศาสตร์และแมเ่หล็กไฟฟ้า 
คณิตศาสตร์ที่จ าเป็นในงานวิศวกรรม 
กลศาสตร์วิศวกรรม 
วัสดุวิศวกรรม 
สถิติส าหรับการแก้ปัญหา 
กลศาสตร์ของแข็ง 
วิศวกรรมอุทกวิทยา 
ชลศาสตร ์
การวิเคราะห์โครงสร้าง 1 
การวิเคราะห์โครงสร้าง 2 
วิศวกรรมชลศาสตร ์
ปฐพีกลศาสตร ์
วิศวกรรมฐานราก 
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มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้  รำยวิชำของหลักสูตร 
CIVL0411 
CIVL0413 
CIVL0415 
CIVL0490 
CIVL0491 

การออกแบบโครงสร้างคอนกรตีเสริมเหล็ก 
การออกแบบโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก 
การใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมโยธา 
โครงงานวิศวกรรมโยธา 1 
โครงงานวิศวกรรมโยธา 2 

2) ความสามารถในการประยุกต์ใช้การออกแบบทางวิศวกรรม 
เพื่อสร้างค าตอบท่ีตรงกับความต้องการ โดยพิจารณา
องค์ประกอบทางด้านสาธารณสุขและความปลอดภัย สังคม
โลก วัฒนธรรม สังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ และ
องค์ประกอบอ่ืนตามความเหมาะสมของสาขาวิชา 

CIVL0280 
CIVL0361 
CIVL0375 
CIVL0411 
CIVL0413 
CIVL0415 
CIVL0430 
CIVL0431 

วิศวกรรมการประปาและสุขาภิบาล 
วิศวกรรมชลศาสตร ์
วิศวกรรมฐานราก 
การออกแบบโครงสร้างคอนกรตีเสริมเหล็ก 
การออกแบบโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก 
การใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมโยธา 
วิศวกรรมการขนส่ง 
วิศวกรรมการทาง 

3) ความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับกลุม่คน
ที่หลากหลาย 

SOHU0021 
SOHU0027 
CIVL0390 
CIVL0493 

จิตวิทยาเพื่อการด าเนินชีวิตและการท างาน 
การพัฒนาทักษะทางสังคมเพื่อการท างาน 
การฝึกงานวิศวกรรมโยธา 
สหกิจศึกษาส าหรับวิศวกรรมโยธา 

4) ความสามารถในการค านึงถึงจรรยาบรรณและความ
รับผิดชอบในทางวิชาชีพ ในงานด้านวิชาชีพวิศวกรรมและ
ท าการตัดสินใจบนพ้ืนฐานการค านึงถึงผลกระทบของ
ผลลัพธ์ทางวิศวกรรมต่อสังคมโลก เศรษฐศาสตร์ 
สิ่งแวดล้อม และสังคมศาสตร ์

CIVL0261 
CIVL0280 
CIVL0350 
CIVL0361 
CIVL0374 
CIVL0375 
CIVL0411 
CIVL0413 
CIVL0430 
CIVL0431 
CIVL0453 

วิศวกรรมอุทกวิทยา 
วิศวกรรมการประปาและสุขาภิบาล 
การจัดการงานก่อสร้าง 
วิศวกรรมชลศาสตร ์
ปฐพีกลศาสตร ์
วิศวกรรมฐานราก 
การออกแบบโครงสร้างคอนกรตีเสริมเหล็ก 
การออกแบบโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก 
วิศวกรรมการขนส่ง 
วิศวกรรมการทาง 
สัญญา ข้อก าหนด และการประมาณราคา 

5) ความสามารถในการท างานเป็นทีมได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
ทั้งในฐานะสมาชิกหรือผู้น า ในการสรา้งเป้าหมาย การ
วางแผนงาน ท างานบรรลตุามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด และ
สามารถสรา้งความร่วมมือและสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการ
การท างานร่วมกัน 

MUTA0001 
MUTA0001 
MECH0190 
CIVL0210 
CIVL0212 
CIVL0241 
CIVL0243 
CIVL0263 
CIVL0374 
CIVL0390 

การออกแบบโครงงานเบื้องต้น 
การออกแบบโครงงานเชิงวิเคราะห์ 
การฝึกทักษะการใช้เครื่องมือพ้ืนฐาน 
วัสดุและการทดสอบในงานวิศวกรรมโยธา 
คอนกรีตเทคโนโลย ี
วิศวกรรมการส ารวจ 
การฝึกส ารวจภาคสนาม 
ชลศาสตร ์
ปฐพีกลศาสตร ์
การฝึกงานวิศวกรรมโยธา 
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มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้  รำยวิชำของหลักสูตร 
CIVL0490 
CIVL0491 
CIVL0493 

โครงงานวิศวกรรมโยธา 1 
โครงงานวิศวกรรมโยธา 2 
สหกิจศึกษาส าหรับวิศวกรรมโยธา 

6) ความสามารถในการพัฒนาและด าเนินการทดลองที่
เหมาะสม วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมลู และใช้
หลักการตัดสินใจทางวิศวกรรมศาสตร์ในการสรุปผล 

CHEM0190 
PHYS0101 
CIVL0210 
CIVL0212 
CIVL0241 
CIVL0243 
CIVL0263 
CIVL0374 
CIVL0490 
CIVL0491 

ปฏิบัติการเคม ี
ฟิสิกส ์
วัสดุและการทดสอบในงานวิศวกรรมโยธา 
คอนกรีตเทคโนโลย ี
วิศวกรรมการส ารวจ 
การฝึกส ารวจภาคสนาม 
ชลศาสตร ์
ปฐพีกลศาสตร ์
โครงงานวิศวกรรมโยธา 1 
โครงงานวิศวกรรมโยธา 2 

7) ความสามารถในการหาความรู้ใหม่และการประยุกต์ใช้ โดย
ใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ที่เหมาะสม 

CIVL0390 
CIVL0490 
CIVL0491 
CIVL0493 

การฝึกงานวิศวกรรมโยธา 
โครงงานวิศวกรรมโยธา 1 
โครงงานวิศวกรรมโยธา 2 
สหกิจศึกษาส าหรับวิศวกรรมโยธา 
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ส่วนที่ 3 คณำจำรย์ 
 
1. ประธำนหลักสูตร 
 

ตำรำงแสดงรำยชื่อประธำนหลักสูตร 
ชื่อ-สกลุ ต ำแหน่ง

วิชำกำร 
คุณวุฒิกำรศึกษำ ปีที่ส ำเร็จ

กำรศึกษำ 
ประสบกำรณ์

สอน (ป)ี 
นางสาววลัยรัตน์ บุญไทย อาจารย ์ วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) 

M.Eng. Soil Engineering (Asian Institute of 
Technology) 

2540 
 

2544 

25 

 
2. อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

ตำรำงแสดงรำยชื่ออำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ล ำดับ ชื่อ-สกลุ ต ำแหน่ง

วิชำกำร 
คุณวุฒิกำรศึกษำ ปีที่ส ำเร็จ

กำรศึกษำ 
ประสบกำรณ์

สอน (ป)ี 
1 นางสาววลัยรัตน์ 

บุญไทย 
อาจารย ์ วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหา

นคร) 
M.Eng. Soil Engineering (Asian Institute of 
Technology) 

2540 
 

2544 

25 

2 นายพรเทพ  
พวงประโคน 

อาจารย ์ วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี) 
วศ.ม. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหา
นคร) 
บธ.ม. การจัดการทั่วไป (มหาวิทยาลัยรามค าแหง) 
ปร.ด. วิศวกรรมโยธา (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 

2542 
2545 

 
2550 
2561 

18 

3 นายรัชเวช  
หาญชูวงศ์ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
วศ.ม. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลับขอนแก่น) 
ปร.ด. วิศวกรรมศาสตร ์(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

2540 
2544 
2555 

15 

4 นางสาวชลลดา  
เลาะฟอ 

อาจารย ์ วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยมหดิล) 
วศ.ม. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า
ธนบุรี) 
วศ.ด. วิศวกรรมโยธา (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 

2543 
2549 

 
2555 

10 

5 นางสาวทรงสุดา  
วิจารณ ์

อาจารย ์ วท.บ. เทคนิคการแพทย์ (มหาวิทยาลัยมหิดล) 
M.S. Enviromental Engineering (Asian Institute 
of Technology) 
M.S. Enviromental Engineering 
(Drexel University,USA) 
วศ.ด. วิศวกรรมโยธา ( มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหา
นคร) 

2532 
2534 

 
2541 

 
2556 

21 
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3. อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร/อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำ 
 

ตำรำงแสดงรำยชื่ออำจำรย์ประจ ำหลักสูตร/อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำ 

ล ำดับ ชื่อ-สกลุ 
ต ำแหน่ง
วิชำกำร 

คุณวุฒิกำรศึกษำ 
ปีที่ส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

ประสบกำรณ์
สอน (ป)ี 

1 นางสาววลัยรัตน์ 
บุญไทย 

อาจารย ์ วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหา
นคร) 
M. Eng. Soil Engineering (Asian Institute of 
Technology) 

2540 
 

2544 

25 

 2 นายพรเทพ  
พวงประโคน 

อาจารย ์ วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี) 
วศ.ม. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหา
นคร) 
บธ.ม. การจัดการทั่วไป (มหาวิทยาลัยรามค าแหง) 
ปร.ด. วิศวกรรมโยธา (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 

2542 
2545 

 
2550 
2561 

18 

3 นายรัชเวช  
หาญชูวงศ์ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
วศ.ม. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลับขอนแก่น) 
ปร.ด. วิศวกรรมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

2540 
2544 
2555 

15 

4 นางสาวชลลดา  
เลาะฟอ 

อาจารย ์ วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยมหดิล) 
วศ.ม. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า
ธนบุรี) 
วศ.ด. วิศวกรรมโยธา (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 

2543 
2549 

 
2555 

10 

5 นางสาวทรงสุดา  
วิจารณ ์

อาจารย ์ วท.บ. เทคนิคการแพทย์ (มหาวิทยาลัยมหิดล) 
M.S. Enviromental Engineering (Asian Institute 
of Technology) 
M.S. Enviromental Engineering 
(Drexel University,USA) 
วศ.ด. วิศวกรรมโยธา ( มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหา
นคร) 

2532 
2534 

 
2541 

 
2556 

21 

6 นางสาวพนิดา  
สีมาวุธ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
วศ.ม. วิศวกรรมทรัพยากรน้ า 
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
วศ.ด. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหา
นคร) 

2532 
2538 

 
2554 

24 

7 นางวิไลลักษณ์  
สระมูล 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
M.Eng. Soil Engineering (Asian Institute of 
Technology)  
D.Eng. Energy and environment science 
(Nagaoka University of Technology, Japan ) 

2537 
2540 

 
2546 

27 
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ล ำดับ ชื่อ-สกลุ 
ต ำแหน่ง
วิชำกำร 

คุณวุฒิกำรศึกษำ 
ปีที่ส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

ประสบกำรณ์
สอน (ป)ี 

8 นายนที   
สุริยานนท์ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
M.Eng. Construction Engineering and 
Management (University of Michigan, Ann 
Arbor, USA.) 
วศ.ด. วิศวกรรมโยธา (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 

2539 
2541 

 
 

2553 

22 

9 นายวัชระ   
สัตยาประเสริฐ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยมหดิล) 
M.Eng. Transportation Engineering (Asian 
Institute of Technology)  
D.Eng. Transportation Engineering (Asian 
Institute of Technology ) 

2542 
2546 

 
2551 

23 

10 นายยศ  สมพร
เจริญสุข 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี) 
วศ.ม. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี) 
ปร.ด. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี) 

2541 
 

2543 
 

2550 

14 

11 นายประกิจ  
เปรมธรรมกร 

อาจารย ์ วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี) 
M.Eng. Civil Engineering (Toyohashi University 
of Technology, Japan) 
Ph.D Civil Engineering (Texas A&M University, 
USA) 

2527 
 

2531 
 

2536 

29 
 

12 นายประกติ  
ชมชื่น 

อาจารย ์ วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหา
นคร) 
วศ.ม. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหา
นคร) 
ปร.ด. วิศวกรรมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

2545 
 

2547 
 

2557 

17 

13 นายธนัท  
นกเอี้ยงทอง 

อาจารย ์ วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
วศ.ม. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหา
นคร) 

2536 
2555 

27 

14 นายวัฒนพงศ์  
หิรัญมาลย ์

อาจารย ์ วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหา
นคร) 
M.Eng. Structural Engineering (Asian Institute 
of Technology)  

2540 
 

2543 

25 

15 นายยุทธศักดิ์  
อนันตเดชศักดิ ์

อาจารย ์ วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหา
นคร) 

2540 
 
 

24 
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ล ำดับ ชื่อ-สกลุ 
ต ำแหน่ง
วิชำกำร 

คุณวุฒิกำรศึกษำ 
ปีที่ส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

ประสบกำรณ์
สอน (ป)ี 

วศ.ม. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหา
นคร) 

2550 

16 นายศุภกร  
ประพัสสร 

อาจารย ์ วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง) 
วศ.ม. วิศวกรรมโยธา (สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง) 

2556 
 

2559 

3 

17 นายณัฐวุฒิ  
อัศวสงคราม 

อาจารย ์ วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
M.Eng. Structural Engineering (Asian Institute 
of Technology) 
วศ.ด. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหา
นคร) 

2540 
2543 

 
2564 

22 

18 นายวิฆเนศ  
วงศ์วาณิชวัฒนา 

อาจารย ์ วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
M.Eng. Construction Engineering and 
Management (Asian Institute of Technology) 

2532 
2535 

28 

 
 
4. บุคลำกรช่วยสอน/ผู้ช่วยสอนวิชำปฏิบัติกำร  

 

ตำรำงแสดงรำยชื่อผู้ช่วยวิชำปฏบิัติกำร 
ล ำดับ ชื่อ-สกลุ ต ำแหน่ง คุณวุฒิกำรศึกษำ 

1 นายราม  ขุนแสง เจ้าหน้าท่ีเทคนิค วศ.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนคร) 

2 นายฉัตรชัยภูเบศวร์  ยงหวาน เจ้าหน้าท่ีเทคนิค คบ. การศึกษา (อุตสาหกรรมศิลป)์  (สถาบันราช
ภัฏอุตรดิตถ์) 

3 นายเสกสรร  สุขสา เจ้าหน้าท่ีเทคนิค คบ. การศึกษา (อุตสาหกรรมศิลป)์  (สถาบันราช
ภัฏอุตรดิตถ์) 

4 นายศักดา  สีหะอ าไพ เจ้าหน้าท่ีเทคนิค คบ. การศึกษา (อุตสาหกรรมศิลป)์  (สถาบันราช
ภัฏอุตรดิตถ์) 

5 นายอภิรัฐ  หวังสอาด เจ้าหน้าท่ีเทคนิค ทล.บ.เทคโนโลยยีานยนต์  (วิทยาลัยเทคโนโลยี
สยาม) 
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5. อัตรำส่วนระหว่ำงอำจำรย์ประจ ำต่อนักศึกษำ 
 

ตำรำงแสดงอัตรำส่วนอำจำรย์ประจ ำต่อนักศึกษำ ณ ปีกำรศึกษำ 2565 
ตำรำงที่ 1: จ ำนวนนักศึกษำระดบั ม.6 และ ปวส. สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ 

ระดับชั้นป ี
จ ำนวนนักศึกษำจริง (ม.6) แต่ละปีกำรศึกษำ 

2565 2566 2567 2568 2569 
ช้ันปีท่ี 1 70 70 70 70 70 
ช้ันปีท่ี 2 - 70 70 70 70 
ช้ันปีท่ี 3 - - 70 70 70 
ช้ันปีท่ี 4 - - - 70 70 

รวม 70 140 210 280 280 
รวมนักศึกษา 
(ช้ันปีท่ี 2-4) 

- 70 140 210 210 

 

ระดับชั้นป ี
จ ำนวนนักศึกษำจริง (ปวส.) แต่ละปีกำรศึกษำ 

2565 2566 2567 2568 2569 
ช้ันปีท่ี 1 30 30 30 30 30 
ช้ันปีท่ี 2 - 30 30 30 30 
ช้ันปีท่ี 3 - - 30 30 30 

รวม 30 60 90 90 90 
 
ตำรำงที่ 2: อัตรำส่วนอำจำรย์ประจ ำต่อนักศึกษำ 

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ รวมจ ำนวนนกัศึกษำจริง (ม.6) รวมจ ำนวนนกัศึกษำจริง (ปวส.) 
18 210 90 

อัตราส่วน 1:16.7 
อัตราส่วนต้องไม่เกิน 1:20 

 
6. แผนพัฒนำหลักสูตรและบุคลำกรในระยะ 5 ปี 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มีแผนการ
ปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา 5 ปี โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์และกรอบมาตรฐานที่ สป.อว. ก าหนด และตาม
ข้อบังคับการรับรองหลักสูตรของสภาวิศวกร พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี รวมถึงการพัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการสอน ซ่ึงหลักสูตรมีแผนพัฒนาบุคลากรใน
ด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

6.1 แผนพัฒนำด้ำนกำรให้ควำมรู้และเสริมทักษะ 
(1) ก าหนดให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าอบรมประจ าปีในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเรียนการสอน 

การวัดและประเมินผล ฯลฯ ที่มหาวิทยาลัยฯ จัดขึ้นอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
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(2) จัดให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Management) ทั้งระดับ
มหาวิทยาลัย ระดับคณะ และระดับภาควิชา ในเรื่องเกี่ยวกับเทคนิคการสอน การวิจัย และอ่ืน ๆ 

(3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์จัดท าผลงานวิจัย เพ่ือเผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ และจัดท าบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ 

(4) สนับสนุนให้อาจารย์ไปประชุม/อบรม/สัมมนาวิชาการและวิชาชีพ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ฯ  เพ่ือเพ่ิมพูน และแลกเปลี่ยนความรู้กับนักวิชาการอ่ืน ๆ  

(5) สนับสนุนโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และส่งเสริมให้อาจารย์ท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอน 

(6) สนับสนุนให้อาจารย์มีส่วนร่วมในงานบริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือบูรณาการระหว่างการเรียนการสอน
และ/หรือการวิจัย กับงานบริการวิชาการ เพ่ือสร้างเสริม หรือเพ่ิมพูนทักษะทางด้านการปฏิบัติการในวิชาชีพแก่
อาจารย์ 

 
6.2 แผนพัฒนำด้ำนกำรจัดหำบุคลำกรใหม่ 

 หลักสูตรมีการจัดท าแผนอัตราก าลังและจัดหาบุคลากรใหม่เพ่ือให้พอเพียงกับการจัดการเรียนการสอน โดย
ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

(1) ก าหนดคุณสมบัติทั้งด้านคุณวุฒิทางการศึกษา ผลการศึกษา ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ี
สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตร 

(2) มีการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของหลักสูตร และตรงตามหลักเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด ซึ่งด าเนินการสอบคัดเลือกโดยมีกระบวนการสอบสอนและสอบสัมภาษณ์ ซึ่งจะต้องมี
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วย ผู้แทนจากหลักสูตร/ภาควิชา ผู้แทนจากคณบดี และ
ผู้แทนจากส านักทรัพยากรมนุษย ์

(3) เมื่ออาจารย์ใหม่ผ่านกระบวนการคัดเลือกแล้ว มหาวิทยาลัยฯ จะจัดท าค าสั่งแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจ า
ของมหาวิทยาลัยฯ และแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

(4) มีการปฐมนิเทศอาจารย์ ใหม่และอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือให้ทราบถึงนโยบายของหลักสูตร 
กฎระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เทคนิคการสอน การออกข้อสอบ จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานประเภท
อาจารย์ การท าวิจัยและจรรยาบรรณของนักวิจัย กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ฯลฯ 

(5) มีการประเมินผลการทดลองการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่เมื่อครบก าหนดระยะเวลาตามที่
มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด และมีการประเมินคุณภาพการสอนของอาจารย์ใหม่โดยคณะกรรมการฯ ของคณะ และน าผล
การประเมินรายงานต่อคณะกรรมการวิชาการ และการประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร ระดับมหาวิทยาลัย 
(Management Review) 

 
6.3 แผนพัฒนำด้ำนกำรเพิ่มคุณวุฒิกำรศึกษำ 
หลักสูตรมีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรในด้านการเพ่ิมคุณวุฒิ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยฯ ใน

ด้านต่าง ๆ ต่ออาจารย์เพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิทางการศึกษา โดยมีแผนในระยะ 5 ปี ดังนี้ 



- 24 - 
 

 
ตำรำงแสดงแผนพัฒนำอำจำรย์เพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิทำงกำรศึกษำในระยะ 5 ปี 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
ปีกำรศึกษำ 

2565 2566 2567 2568 2569 
อาจารย์ทั้งหมด 18 18 18 18 18 
จ านวนอาจารย์ที่มีคณุวุฒิระดับปริญญาโท 6 5 4 4 3 
จ านวนอาจารย์ที่มีคณุวุฒิระดับปริญญาเอก  12 13 14 14 15 
ร้อยละของอาจารย์ที่มีคณุวุฒิระดบัปริญญาเอก 66.7 72.2 77.8 77.8 83.3 

 
6.4 แผนพัฒนำด้ำนกำรปรับต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
หลักสูตรส่งเสริมและสนันสนุนให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย เพ่ือการเผยแพร่และ

น าไปสู่การเลื่อนต าแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้น โดยได้จัดท าแผนพัฒนาอาจารย์เพื่อปรับต าแหน่งทางวิชาการดังนี้ 
 

ตำรำงแสดงแผนพัฒนำอำจำรย์เพ่ือปรับต ำแหน่งทำงวิชำกำรในระยะ 5 ปี 

ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
ปีกำรศึกษำ 

2565 2566 2567 2568 2569 
อาจารย์ทั้งหมด 18 18 18 18 18 
ต าแหน่งอาจารย ์ 12 10 9 8 7 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 6 8 9 9 9 
รองศาสตราจารย ์ 0 0 0 1 2 
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ส่วนที่ 4 รำยละเอียดและสำระของวิชำตำมองค์ควำมรู้ 
 
1. ตำรำงแจกแจงรำยวิชำเทียบกับองค์ควำมรู้ที่สภำวิศวกรก ำหนด (Curriculum Mapping) 

ตำรำงกำรเทียบองค์ควำมรู้ สำขำวิศวกรรมโยธำ 
หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต 

สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีมหำนคร 

ส ำหรับผู้เข้ำศึกษำปีกำรศึกษำ 2565 - 2569 

องค์ควำมรู้ที่ 
สภำวิศวกรก ำหนด 

เนื้อหำวิชำท่ีเทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ 
 

ภำระ  
(หน่วยกิต/ชั่วโมง) 

1. องค์ควำมรู้พ้ืนฐำนทำงวิทยำศำสตร์ 
- ฟิสิกส ์ วิชานี้เป็นการบูรณาการคณิตศาสตร์

และฟิสิกส์โดยการแนะน าแนวความคิดทาง
คณิตศาสตร์ในบริบทของความเป็นจริงทาง
กายภาพเพื่อให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจว่า
คณิตศาสตร์คือภาษาของฟิสิกส์ 

คณิตศาสตร์  ทบทวนตรี โกณมิติ  
ฟังก์ชันและกราฟ ลิมิต อนุพันธ์และการ
น าไปใช้ ปริพันธ์และการน าไปใช้ พื้นที่  
ปริมาตร พื้นที่ผิว งาน เซ็นทรอยด์ โมเมนต์
ความเฉื่อย ทฤษฏีบทมูลฐานของแคลคูลัส 
เทคนิคการหาปริพันธ์ พีชคณิตของเวคเตอร์
สามมิติ 

ฟิสิกส์ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน การ
เคลื่อนที่แบบเส้นตรง การเคลื่อนที่แบบโปร
เจ็คไตล์ โมเมนตัม แรงและงาน ทฤษฎีบท
งาน พลังงาน กฎทรงพลังงาน โมเมนต์ของ
แรง การแพร่กระจายและปรากฏการณ์ของ
คลื่น การสะท้อน หักเหและการกระจายของ
แสง กฎแรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตัน กฎ
ของคูลอมบ์  สนามไฟฟ้าและแม่ เหล็ก 
แรงลอเร็นซ์ โมเมนตัมเชิงมุม 

ENCC1001 
คณิตศาสตร์เชิงฟิสิกส ์
(Physical 
Mathematics) 

3(6-0-6) 
90 ช่ัวโมงภาคทฤษฎี 

วิชานี้เป็นการบูรณาการความรู้ด้าน
แคลคูลัสหลายตัวแปรเข้ากับกลศาสตร์ และ
ด้ า น แ ค ล คู ลั ส เ ชิ ง เ ว ก เ ต อ ร์ เ ข้ า กั บ
แม่เหล็กไฟฟ้า  ในการสอน หัวข้อทางด้าน
แคลคูลัสจะถูกน ามาตีความเชิงกายภาพ
เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจแนวความคิดทาง

ENCC1002  
แคลคูลสัส าหรับกลศาสตร์
และแมเ่หล็กไฟฟ้า 
(Calculus for 
Mechanics and 
Electromagnetism) 

3(6-0-6) 
90 ช่ัวโมงภาคทฤษฎี 
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คณิตศาสตร์ได้แจ่มชัดขึ้นและสามารถน าไป
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น ด้ า น ก ล ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
แม่เหล็กไฟฟ้าได้อย่างเหมาะสม 

คณิตศาสตร์ เส้นตรง ระนาบและผิว
ในปริภูมิสามมิติ อนุพันธ์ย่อย อนุพันธ์ระบุ
ทิศทาง เกรเดียนต์ ปริพันธ์ของฟังก์ ชัน
หลายตัวแปรและการน าไปใช้ เส้นพารา
เมตริก ฟังก์ชันของเวกเตอร์ สนามเวกเตอร์ 
ปริ พั นธ์ ต าม เส้น  ปริ พั นธ์ ต ามผิ วและ
ปริพันธ์ฟลักซ์ เคิร์ลและไดเวอร์เจนซ์ ทฤษฏี
บทของกรีน สโตก และไดเวอร์เจนซ์ 

ฟิสิกส์ การเคลื่อนที่ในระนาบและ
ปริภูมิ การเคลื่อนที่แบบวงกลมและแรงสู่
ศูนย์กลาง สนามเวกเตอร์ของไฟฟ้าและ
แม่เหล็ก ความต่างศักย์ไฟฟ้า อีเอ็มเอฟ กฎ
ของแอมแปร์ ฟลักซ์ไฟฟ้าและแม่เหล็ก กฎ
เหนี่ยวน าของฟาราเดย์ กฎของเกาส์ส าหรับ
ไฟฟ้าและแม่เหล็ก สมการแมกซ์เวล ฟลักซ์
ของการเคลื่อนที่ของของไหล 

กลศาสตร์ วิศวกรรม การหาเซ็น
ทรอยด์ จุดศูนย์กลางมวล จุดศูนย์ถ่วงด้วย
ปริพันธ์หลายช้ัน โมเมนต์ที่สองของพื้นที่ 
การหาโมเมนต์ความเฉื่อยด้วยปริพันธ์หลาย
ช้ัน 

บรรยาย: ปริมาณฐานและหน่วย แรง 
การเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติ การเคลื่อนที่ในสอง
มิติ กฎการเคลื่อนท่ี กฎการอนุรักษ์พลังงาน 
การเคลื่อนที่แบบหมุน การอนุรักษ์โมเมนตัม
เชิงมุม การเคลื่อนที่แบบสั่น คลื่นและสมบัติ
ของคลื่น สมบัติเชิงกลของสสาร กลศาสตร์
ของไหล ความร้อนและเทอร์มอไดนามิกส์ 
ทัศนศาสตร์ เ ชิ งคลื่ น  ทัศนศาสตร์ เ ชิง
เรขาคณิต ฟิสิกส์ยุคใหม่ 

ป ฎิ บั ติ ก า ร : ท า ก า ร ท ด ล อ ง ใ น
ห้องปฏิบัติการในหัวข้อ ความเร่งเนื่องจาก
แรงโน้มถ่วงของโลก กฎการเคลื่อนท่ีของนิว
ตัน โมเมนต์ความเฉื่อย การเคลื่อนที่แบบ
ฮาร์มอนิกเชิงเดียว การสั่นพ้อง ความร้อน 

PHYS0101 
ฟิสิกส ์  
(Physics) 

3(2-2-5) 
30 ช่ัวโมงภาคทฤษฎี 
30 ช่ัวโมงภาคปฏิบัต ิ
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และหัวข้อที่สอดคล้องกับหลักการต่าง ๆ ที่
ได้เรียนในภาคบรรยาย 

- เคมี ความรู้ เบื้ องต้น เกี่ ยวกับวิชา เคมี
พื้นฐานซึ่งครอบคลุมเกี่ยวกับสมบัติของ
อิเล็กตรอนของอะตอมและโมเลกุล  การ
คานวณมวลสารสัมพันธ์ สมบัติของของแข็ง 
ของเหลวและแก๊ส จลน์ศาสตร์เคมี สมดุล
เคมี กรด-เบส อุณหเคมี ไฟฟ้าเคมี นิวเคลียร์
เคมีและเคมีอินทรีย์ 

CHEM0120  
เคม ี
(Chemistry) 

3(3-0-6) 
45 ช่ัวโมงภาคทฤษฎี 

เปเปอร์ โครมาโทกราฟี  ปฏิกิริยา
แทนที่ อินดิ เคเตอร์กรด -เบส ไทเทรชัน 
ความร้อนของปฏิกิ ริ ยา  อัตราเร็ วของ
ปฏิกิริยา สมดุลเคมี เคมีไฟฟ้า เซลล์กัลวา
นิก การทาคุณภาพวิเคราะห์แบบเซมิไมโคร 

CHEM0190 
ปฏิบัติการเคม ี
(Chemistry 
Laboratory)  

1(0-2-1) 
30 ช่ัวโมงภาคปฏิบัต ิ

- คณิตศำสตร์ วิชานี้เป็นการบูรณาการคณิตศาสตร์
และฟิสิกส์โดยการแนะน าแนวความคิดทาง
คณิตศาสตร์ในบริบทของความเป็นจริงทาง
กายภาพเพื่อให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจว่า
คณิตศาสตร์คือภาษาของฟิสิกส์ 

คณิตศาสตร์  ทบทวนตรี โกณมิติ  
ฟังก์ชันและกราฟ ลิมิต อนุพันธ์และการ
น าไปใช้ ปริพันธ์และการน าไปใช้ พื้นที่  
ปริมาตร พื้นที่ผิว งาน เซ็นทรอยด์ โมเมนต์
ความเฉื่อย ทฤษฏีบทมูลฐานของแคลคูลัส 
เทคนิคการหาปริพันธ์ พีชคณิตของเวคเตอร์
สามมิติ 

ฟิสิกส์ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน การ
เคลื่อนที่แบบเส้นตรง การเคลื่อนที่แบบโปร
เจ็คไตล์ โมเมนตัม แรงและงาน ทฤษฎีบท
งาน พลังงาน กฎทรงพลังงาน โมเมนต์ของ
แรง การแพร่กระจายและปรากฏการณ์ของ
คลื่น การสะท้อน หักเหและการกระจายของ
แสง กฎแรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตัน กฎ
ของคูลอมบ์  สนามไฟฟ้าและแม่ เหล็ก 
แรงลอเร็นซ์ โมเมนตัมเชิงมุม 

ENCC1001 
คณิตศาสตร์เชิงฟิสิกส ์
(Physical 
Mathematics) 

3(6-0-6) 
90 ช่ัวโมงภาคทฤษฎี 

วิชานี้เป็นการบูรณาการความรู้ด้าน
แคลคูลัสหลายตัวแปรเข้ากับกลศาสตร์ และ
ด้ า น แ ค ล คู ลั ส เ ชิ ง เ ว ก เ ต อ ร์ เ ข้ า กั บ
แม่เหล็กไฟฟ้า  ในการสอน หัวข้อทางด้าน

ENCC1002  
แคลคูลสัส าหรับกลศาสตร์
และแมเ่หล็กไฟฟ้า 

3(6-0-6) 
90 ช่ัวโมงภาคทฤษฎี 
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แคลคูลัสจะถูกน ามาตีความเชิงกายภาพ
เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจแนวความคิดทาง
คณิตศาสตร์ได้แจ่มชัดขึ้นและสามารถน าไป
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น ด้ า น ก ล ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
แม่เหล็กไฟฟ้าได้อย่างเหมาะสม 

คณิตศาสตร์ เส้นตรง ระนาบและผิว
ในปริภูมิสามมิติ อนุพันธ์ย่อย อนุพันธ์ระบุ
ทิศทาง เกรเดียนต์ ปริพันธ์ของฟังก์ ชัน
หลายตัวแปรและการน าไปใช้ เส้นพารา
เมตริก ฟังก์ชันของเวกเตอร์ สนามเวกเตอร์ 
ปริ พั นธ์ ต าม เส้น  ปริ พั นธ์ ต ามผิ วและ
ปริพันธ์ฟลักซ์ เคิร์ลและไดเวอร์เจนซ์ ทฤษฏี
บทของกรีน สโตก และไดเวอร์เจนซ์ 

ฟิสิกส์ การเคลื่อนที่ในระนาบและ
ปริภูมิ การเคลื่อนที่แบบวงกลมและแรงสู่
ศูนย์กลาง สนามเวกเตอร์ของไฟฟ้าและ
แม่เหล็ก ความต่างศักย์ไฟฟ้า อีเอ็มเอฟ กฎ
ของแอมแปร์ ฟลักซ์ไฟฟ้าและแม่เหล็ก กฎ
เหนี่ยวน าของฟาราเดย์ กฎของเกาส์ส าหรับ
ไฟฟ้าและแม่เหล็ก สมการแมกซ์เวล ฟลักซ์
ของการเคลื่อนที่ของของไหล 

กลศาสตร์ วิศวกรรม การหาเซ็น
ทรอยด์ จุดศูนย์กลางมวล จุดศูนย์ถ่วงด้วย
ปริพันธ์หลายช้ัน โมเมนต์ที่สองของพื้นที่ 
การหาโมเมนต์ความเฉื่อยด้วยปริพันธ์หลาย
ช้ัน 

(Calculus for 
Mechanics and 
Electromagnetism) 

ล าดับ อนุกรมจ านวนจริง อนุกรม
ก าลัง อนุกรมฟูเรียร์ สมการเชิงอนุพันธ์
สามัญและการน าไปใช้ ผลการแปลงลา
ปลาซ เมทริกซ์ ระบบสมการเชิงอนุพันธ์ 
ระเบียบวิธีผลต่างอันตะส าหรับปัญหาค่า
ขอบ 

MATH2101 
คณิตศาสตร์ที่จ าเป็นใน
งานวิศวกรรม  
(Essential Engineering 
Mathematics) 

3(6-0-6) 
90 ช่ัวโมงภาคทฤษฎี 

- สถิติและควำม
น่ำจะเป็น 

ทฤษฎีบทความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม 
การอนุมานเชิงสถิติ การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน  การถดถอยและสหสัมพันธ์  การ
ประยุกต์วิธีการเชิงสถิติส าหรับการใช้งาน
ด้านการวิจัยเชิงวิศวกรรม ด้านสังคมและ
เศรษฐกิจ 

 

STAT0115 
สถิติส าหรับการแก้ปัญหา 
(Statistics for Problem 
Solving) 

3(3-0-6) 
45 ช่ัวโมงภาคทฤษฎี 



- 29 - 
 

2. องค์ควำมรู้พ้ืนฐำนทำงวิศวกรรม 
- กำรเขียนแบบ

วิศวกรรม 
การเขียนตัวอักษร กฎและข้อก าหนด

ต่าง ๆ ของการเขียนแบบ การร่างแบบมือ
เปล่าและการเขียนรูปทรงเรขาคณิต การ
เขียนแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย การมอง
ให้ เห็นภาพและการเขียนภาพในหลาย
มุมมองตั้งฉาก การมองให้เห็นภาพและการ
เขียนภาพในมุมมองสามมิติ  การก าหนด
ขนาดและพิกัดความเผื่อ ภาพตัด ภาพช่วย 
การเขียนแบบสั่งงาน แบบงานท่อ แบบงาน
ก่อสร้าง และแบบงานไฟฟ้า 

MECH0105 
พื้นฐานการเขียนแบบงาน
วิศวกรรม 
(Fundamental 
Engineering Drafting) 

3(2-2-5) 
30 ช่ัวโมงภาคทฤษฎี 
30 ช่ัวโมงภาคปฏิบัต ิ

- วัสดุวิศวกรรม ความส าคัญและประโยชน์ของวัสดุ
วิศวกรรมกลุ่มหลัก ๆ เช่น โลหะ พอลิเมอร์ 
เซรามิก วัสดุกึ่งตัวน า และวัสดุผสม เฟส
ไดอะแกรมและการแปลความหมาย 
การศึกษาความสัมพันธ์ของโครงสร้างและ
คุณสมบัติของวัสดุ การทดสอบคุณสมบัติ
ข อ ง วั ส ดุ  ก า ร เ สื่ อ ม ส ภ า พ ข อ ง วั ส ดุ  
ก ระบวนการผลิ ตผลิ ตภัณฑ์ที่ ใ ช้ วั ส ดุ
วิศวกรรม และการประยุกต์ใช้ในงานทาง
วิศวกรรม 

MATS0310  
วัสดุวิศวกรรม 
(Engineering Materials) 

3(3-0-6) 
45 ช่ัวโมงภาคทฤษฎี 

 นิยาม การทดสอบวัสดุ มาตรฐานที่ใช้
ทดสอบ ขบวนการทดสอบ และเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนดหรือควบคุมคุณภาพวัสดุ 
พ ฤ ติ ก ร ร ม ท า ง ก ล ข อ ง วั ส ดุ  เ ช่ น 
ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้น-ความเครียด 
โมดูลัสความยืดหยุน่ คุณสมบัติ การไม่คืนตวั 
(Plasticity) แ ล ะ คุ ณ ส ม บั ติ ก า ร ดู ด ซั บ
พลังงานวัสดุ เป็นต้น อุปกรณ์ที่ใช้ทดสอบ 
การสอบเทียบเครื่ องมือ  อุปกรณ์ทาง
อิ เล็กทรอนิกส์ที่ ใ ช้ ในการทดสอบ การ
ทดสอบและพฤติกรรมของวัสดุภายใต้แรง
กระท าต่าง ๆ ได้แก่ การทดสอบแรงดึง การ
ทดสอบแรงอัด การทดสอบแรงเฉือน การ
ทดสอบแรงบิด การทดสอบแรงดัด การ
ทดสอบความแข็ง การทดสอบแรงกระแทก 
เ ป็ น ต้ น  ก า ร ทด ส อบ แ บ บ ไ ม่ ท า ล าย 
คุณสมบัติของวัสดุประเภทต่าง ๆ ที่ใช้ใน
งานวิศวกรรมโยธา เช่น เหล็ก คอนกรีต ยาง

CIVL0210  
วัสดุและการทดสอบใน
งานวิศวกรรมโยธา 
(Civil Engineering 
Materials and Testing) 

3(2-2-5) 
30 ช่ัวโมงภาคทฤษฎี 
30 ช่ัวโมงภาคปฏิบัต ิ
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มะตอย ไม้ยาง แบริ่งส์ โดยจะเน้นศึกษาถึง
องค์ประกอบกระบวนการผลิต คุณสมบัติ
ทางกายภาพและทางกลและตัวอย่างการใช้
งาน 

 ประวัติและพัฒนาการของคอนกรีต 
กรรมวิธีการผลิต และมาตรฐานวิธีทดสอบ
ซีเมนต์ น้ า มวลหยาบและมวลละเอียดของ
คอนกรีต วิธีทดสอบคุณสมบัติของคอนกรีต 
การค านวณหาส่วนผสมของคอนกรีต การ
ขนส่ง การเทและการบ่มคอนกรีต การใส่
สารผสมเพิ่ม แนวคิดของวิธีการทดสอบ
คอนกรีตสดและคอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว การ
ทดสอบแบบไม่ท าลาย ความรู้ เกี่ยวกับ
คอนกรีตผสมเสร็จ คอนกรีตก าลังอัดสูง 
คอนกรีตเบา คอนกรีตที่มีความคงทนสูง 
เทคโนโลยีสมัยใหม่ของคอนกรี ตและ
คอนกรีตผสมเถ้าลอย คอนกรีตสมรรถนะสูง
ส าหรับงานเฉพาะด้าน 

CIVL0212 
คอนกรีตเทคโนโลย ี
(Concrete 
Technology) 

3(2-2-5) 
30 ช่ัวโมงภาคทฤษฎี 
30 ช่ัวโมงภาคปฏิบัต ิ

- คอมพิวเตอร์
โปรแกรม 

แ น ว คิ ด ท า ง ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์  
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ การติดต่อ
ประสานงานกันระหว่างฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ แนวคิดในการประมวลผลข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ขั้นตอนการออกแบบและ
การพัฒนาโปรแกรมขั้นต้น มาตรฐานและ
ส่วนประกอบของแบบก่อสร้าง ระนาบ พิกัด 
ห ลั ก ก า ร ส ร้ า ง แ บ บ จ า ลอ ง  3  มิ ติ ใ น
คอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบ คุณสมบัติของ
ส่วนประกอบ แบบจ าลองทางสถาปัตยกรรม 
3 มิติ แบบจ าลองโครงสร้าง 3 มิติ การสร้าง
แ บ บ ก่ อ ส ร้ า ง  2  มิ ติ  แ น ะ น า ก า รน า
แบบจ าลอง 3 มิติเพื่อใช้งานอ่ืน ๆ 

CIVL0415  
การใช้คอมพิวเตอร์ในงาน
วิศวกรรมโยธา 
(Computer Methods in 
Civil Engineering) 

2(1-2-3) 
15 ช่ัวโมงภาคทฤษฎี 
30 ช่ัวโมงภาคปฏิบัต ิ

- กลศำสตร์
วิศวกรรม 

ระบบของแรง  แรงลัพธ์  โมเมนต์ 
โมเมนต์ลัพธ์ สมดุลของอนุภาคและวัตถุ
แกร่ ง  ใน  2 มิติ  และ  3 มิติ  พื้นฐานการ
วิเคราะห์โครงสร้าง โครงข้อหมุน โครงข้อ
แข็งและกลไก ความฝืด จุดศูนย์ถ่วง โมเมนต์
ความเฉื่อยของพื้นที่และมวล พื้นฐานงาน
เสมือน เสถียรภาพโครงสร้าง พลศาสตร์ 

MECH0110 
กลศาสตร์วิศวกรรม 
(Engineering 
Mechanics) 

3(3-0-6) 
45 ช่ัวโมงภาคทฤษฎี 
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 แรงและความเค้น ความสัมพันธ์
ร ะ ห ว่ า ง ค ว า ม เ ค้ น แ ละ คว าม เ ค รี ย ด 
คุณสมบัติเชิงกลของวัสดุ กฎของฮุค ช้ินส่วน
โครงสร้างรับแรงตามแกน แรงบิดโครงสร้าง
ทรงกระบอก การเขียนแผนภาพแรงเฉือน
และโมเมนต์ดัด ความเค้นในคาน การโก่งตัว
ของคาน การโก่งเดาะของเสา 

CIVL0215  
กลศาสตร์ของแข็ง  
(Solid Mechanics) 

3(3-0-6) 
45 ช่ัวโมงภาคทฤษฎี 

- วิศวกรรมส ำรวจ บทน าเกี่ยวกับงานส ารวจ การส ารวจ
สังเขปและงานสนามเบื้องต้น ความคลาด
เคลื่อนและหลักการปรับแก้เบื้องต้นในงาน
ส ารวจ การรังวัดระยะทาง กล้องระดับและ
การวัดหาค่าระดับ หลักการส ารวจและใช้
งานกล้องธีโอโดไลท์ การรังวัดหามุมใน
แนวดิ่งและแนวราบ การส ารวจโดยวิธีสเต
เดีย การส ารวจวงรอบกับการปรับแก้และ
ระบบพิกัด โครงข่ายสามเหลี่ยม การหาอซิ
มุธอย่างละเอียด การหาค่าระดับอย่าง
ละเอียด การส ารวจภูมิประเทศ การท าแผน
ที่ภูมิประเทศและเส้นช้ันความสูง 

CIVL0241  
วิศวกรรมการส ารวจ 
(Engineering Survey) 

4(3-2-7) 
45 ช่ัวโมงภาคทฤษฎี 
30 ช่ัวโมงภาคปฏิบัต ิ

 การฝึกส ารวจภาคสนามที่น าความรู้
ต่าง ๆ เช่น การส ารวจด้วยกล้องธีโอโดไลท์ 
การท าวงรอบ และการหาระดับความสูง 
เป็นต้น เพื่อท าแผนที่ภูมิประเทศในสภาพ
พื้นที่จริง ซึ่งมีความต่างระดับอย่างชัดเจน 
โดยให้นักศึกษาได้วางแผนการส ารวจ การ
เลือกใช้วิธีการส ารวจและการแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าในงานสนาม นักศึกษาจะต้องส่ง
รายงานการส ารวจ 

CIVL0243  
การปฏิบัติการส ารวจ
ภาคสนาม 
(Surveying Field 
Practice) 

0(80 ช่ัวโมง) 
80 ช่ัวโมงภาคปฏิบัต ิ

- ธรณีวิทยำ ธรณีวิทยาเบื้องต้น โครงสร้างและการ
ก าเนิดดิน คุณสมบัติพื้นฐานของดิน การ
จ าแนกดิน การบดอัดดิน การเจาะส ารวจ
สภาพช้ันดิน การไหลซึมของน้ าในมวลดิน 
การกระจายของความเค้นในมวลดิน การยุบ
อัดตัวในมวลดิน ก าลังต้านทานแรงเฉือน
ของดิน 

ปฏิบั ติ การปฐพีกลศาสตร์  เ รื่ อ ง
คุณสมบัติของดินทางฟิสิกส์และวิศวกรรม  
การเก็บตัวอย่างและการเตรียมตัวอย่างดิน  
การหาค่าความถ่วงจ าเพาะของเม็ดดิน การ

CIVL0374  
ปฐพีกลศาสตร ์  
(Soil Mechanics) 

4(3-2-7) 
45 ช่ัวโมงภาคทฤษฎี 
30 ช่ัวโมงภาคปฏิบัต ิ
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วิเคราะห์ขนาดของเม็ดดินโดยวิธีร่อนผ่าน
ตะแกรงและโดยวิธีตกตะกอน การหา
พิกัดอัตเทอร์-เบอร์ก การทดสอบความซึม
ได้ของน้ าในดิน การบดอัด การทดสอบ
แคลิฟอร์เนียแบริ่งเรโซ ความหนาแน่นของ
ดินในสนาม การทดสอบการอัดตัวคายน้ าใน
ทิศทางเดียว การทดสอบหาความต้านทาน
แรงเฉือนโดยวิธีแรงเฉือนตรง การทดสอบ
หาความต้านทานแรงเฉือนโดยวิธีแรงอัด
แบบไม่มีขอบเขตจ ากัด การทดสอบหาความ
ต้านทานแรงเฉือนโดยวิธีแรงอัดสามแกน 

3. องค์ควำมรู้เฉพำะทำงวิศวกรรม 
กลุ่มที ่1 วิศวกรรม
โครงสร้ำง 
(Structural 
Engineering) 

แรง ความเค้น ความเครียด คุณสมบัติ
เชิงกลของวัสดุ กฎของฮุคและความสัมพันธ์
ระหว่างความเค้นกับความเครียด น้ าหนัก
บรรทุกและความเค้นที่ยอมให้ หลักการ
ออกแบบ โครงสร้างที่รับแรงตามแนวแกน 
แรงบิดในโครงสร้างรูปทรงกระบอก แรง
ภายในคาน การเขียนแผนภาพของแรงเฉือน
และโมเมนต์ดัด ความเค้นในคาน การโก่งตัว
ในคาน การโก่งเดาะในเสา 

CIVL0215  
กลศาสตร์ของแข็ง  
(Solid Mechanics) 

3(3-0-6) 
45 ช่ัวโมงภาคทฤษฎี 

แนะน าการวิเคราะห์โครงสร้าง การ
จ าลองโครงสร้าง การศึกษาเสถียรภาพและ
การค านวณหาค่าดีเทอร์มิเนซี่ของโครงสร้าง 
โครงสร้างแบบดีเทอร์มิเนตและอินดีเทอร์มิ
เนต การวิเคราะห์โครงสร้างดีเทอร์มิเนตทาง
สถิตย์เพื่อหาแรงปฏิกิริยา แรงเฉือนและ
โมเมนต์ดัด ภาพแรงเฉือนและภาพโมเมนต์
ดั ด  ก า ร วิ เ ค ร า ะห์ โ คร งข้ อหมุ น  ก า ร
ค านวณหาการเปลี่ยนต าแหน่งคาน โครงข้อ
แข็ง และโครงข้อหมุนชนิดดีเทอร์มิเนตทาง
สถิตย์ งานสมมุติ และพลังงานความเครียด 
เส้นอิทธิพลของโครงสร้างดี เทอร์มิ เนต
ทางถิตย์ 

CIVL0311  
การวิเคราะห์โครงสร้าง 1 
(Structural Analysis I) 

3(3-0-6) 
45 ช่ัวโมงภาคทฤษฎี 

การวิเคราะห์โครงสร้างแบบอินดีเทอร์
มิเนตด้วยวิธีแรง การเสียรูป และวิธีพลังงาน 
เส้นอิทธิพลของโครงสร้างอินดีเทอร์มิเนต 
แนะน าการวิเคราะห์โครงสร้างด้วยวิธีปลา
สติก แนะน าพลศาสตร์ของโครงสร้ าง 

CIVL0312  
การวิเคราะห์โครงสร้าง 2 
(Structural Analysis II) 

3(3-0-6) 
45 ช่ัวโมงภาคทฤษฎี 
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แนะน าการวิ เคราะห์ โครงสร้างด้วยวิธี
เมตริกซ์  การวิ เคราะห์ โครงสร้ างด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

พร ะ ร า ชบัญ ญั ติ ค วบ คุ ม อ าค า ร 
(เฉพาะเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับงานวิเคราะห์
และออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เ ช่น วัสดุ  หน่วยแรง น้ าหนัก แรงลม) 
มาตรฐาน (สมาคมวิศวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ , มอก., 
ASTM, ACI 318) กลสมบัติของวัสดุ (เหล็ก
และคอนกรีต) การออกแบบองค์อาคาร
คอนกรีตเสริมโดยวิธีหน่วยแรงใช้งาน และ
วิธีก าลัง พฤติกรรมของโครงสร้างภายใต้แรง
ดั ด  แ ร ง เ ฉื อน  แ ร งบิ ด  แ ร งต ามแกน 
พฤติกรรมร่วมระหว่างแรงเฉือนและแรง
เฉือนบิด พฤติกรรมร่วมระหว่างแรงตาม
แกนและแรงดัด การรวมแรง พฤติกรรมการ
ยึดเหนี่ยวระหว่างคอนกรีตกับเหล็กเสริม 
การออกแบบคาน  คานรู ปตั วที  ก าร
ออกแบบพื้น (ทางเดียวและสองทาง) การ
ออกแบบบันได การออกแบบเสา ฐานราก 
ก าแพง ผนังรับแรงเฉือน การโก่งตัว การ
ควบคุมการแตกร้าว การวิบัติขององค์อาคาร
และโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก การ
จ าลองโครงสร้าง การวิเคราะห์โครงสร้าง 
แรงกระท าด้านข้าง ( เ ช่น แรงลม แรง
แผ่นดินไหว) และผลวิเคราะห์โครงสร้างที่
น า ไปใ ช้ออกแบบ การเตรียมรายการ
ค านวณโครงสร้าง และแบบรูปโครงสร้าง 
การฝึกปฏิบัติงานออกแบบคอนกรีตเสริม
เหล็กและการให้รายละเอียด 

CIVL0411  
การออกแบบโครงสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
(Reinforced Concrete 
Design) 
   

4(3-3-7) 
45 ช่ัวโมงภาคทฤษฎี 
45 ช่ัวโมงภาคปฏิบัต ิ

การออกแบบโคร งสร้ า ง ไม้ และ
โครงสร้างเหล็ก การออกแบบองค์อาคารรับ
แรงดึงและแรงอัด คาน คาน-เสา องค์อาคาร
หน้าตัดประกอบ คานแผ่นเหล็กประกอบ 
รอยต่อ การออกแบบด้วยวิธีหน่วยแรงที่
ยอมให้ (ASD) การออกแบบด้วยวิธีตัวคูณ
ความต้านทานและน้ าหนักบรรทุก (LRFD) 
การออกแบบโครงสร้างเหล็กในเชิงปฏิบัติ 

CIVL0413  
การออกแบบโครงสร้างไม้
และเหล็ก  
(Timber and Steel 
Design) 

4(3-3-7) 
45 ช่ัวโมงภาคทฤษฎี 
45 ช่ัวโมงภาคปฏิบัต ิ
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การฝึกปฏิบัติงานออกแบบโครงสร้างไม้และ
โครงสร้างเหล็กและการให้รายละเอียด การ
ค านวณแรงลมตามมาตรฐาน มยผ. 

กลุ่มที ่2 วิศวกรรม
กำรก่อสร้ำงและกำร
จัดกำร 
(Construction 
Engineering and 
Management) 

หลักการบริหารงานก่อสร้าง  การ
วางแผนโครงการ ระบบการด าเนินงาน
โครงการ การจัดองค์กร ความสัมพันธ์
ระหว่ าง เจ้ าของงาน ผู้ ออกแบบ และ
ผู้รับเหมาก่อสร้าง กฎหมาย สัญญาและ
ข้อก าหนดงานก่อสร้าง ขั้นตอนการประมูล
งานและด าเนินการก่อสร้าง เศรษฐศาสตร์
วิศวกรรม การประมาณราคางานก่อสร้าง 
การวางแผนงานโดยวิธีบาร์ชาร์ท วิธีสายงาน
วิ ก ฤติ  (CPM)  และ  อื่ น  ๆ  ก า ร จั ด ผั ง
หน่วยงานก่อสร้าง การจัดการทรัพยากร 
การติดตามและการควบคุมผลงาน การ
ตรวจวัดและรายงานความก้าวหน้าของงาน 
ความรู้ทั่วไปและความรู้ที่ทันสมัยด้านวิธีการ
ก่อสร้าง เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ในงาน
ก่อสร้าง ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง 
ระบบคุณภาพ 

CIVL0350 
การจัดการงานก่อสร้าง 
(Construction 
Management) 

3(3-0-6) 
45 ช่ัวโมงภาคทฤษฎี 

ระบบการจัดท าและส่งมอบโครงการ 
ประเภทของสัญญาก่อสร้าง แนวทางในการ
เลือกระบบสัญญา ขั้นตอนการคัดเลือก
ผู้รับเหมาก่อสร้าง ค่าจ้างงานก่อสร้าง การ
เปลี่ยนแปลงในงานก่อสร้าง การขยาย
ระยะ เ วลาก่ อสร้ า ง  ร ายการก่ อสร้ า ง 
ข้อก าหนดงานก่อสร้าง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
การประมาณราคางานก่อสร้าง การถอด
ปริมาณงานก่อสร้าง  มาตรฐานการวัด
ปริมาณงาน กระบวนการประมาณราคาเพื่อ
การเสนอราคาค่าก่อสร้าง การจัดท าเอกสาร
เพื่อการเสนอราคา เรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการถอดปริมาณงานและการประมาณ
ราคา 

CIVL0453  
สัญญา ข้อก าหนด และ
การประมาณราคา 
(Contract, 
Specification, and 
Cost Estimation) 

3(3-0-6) 
45 ช่ัวโมงภาคทฤษฎี 

กลุ่มที ่3 วิศวกรรม
ขนส่ง 
(Transportation 
Engineering) 

ประวัติความเป็นมาของระบบขนส่ง 
องค์ประกอบของการขนส่งทางน้ า ทางท่อ 
ทางถนน ทางรางและทางอากาศ ระบบการ
ขนส่งอัจฉริยะ องค์ประกอบของระบบ
จราจร กระแสจราจรและตัวแปรด้าน

CIVL0430  
วิศวกรรมการขนส่ง  
Transportation 
Engineering) 

3(3-0-6) 
45 ช่ัวโมงภาคทฤษฎี 
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การจราจร แบบจ าลองการไหลจราจร การ
วิเคราะห์ทางด้านจราจร อุปกรณ์ควบคุม
จราจร การออกแบบสัญญาณไฟจราจร
เบื้องต้น ความส าคัญการวางแผนระบบ
ขนส่งในเขตเมือง การประยุกต์แบบจ าลอง 
4 ขั้น เพื่อการวางแผนระบบขนส่งในเขต
เมือง แบบจ าลองการเกิดการเดินทาง 
แบบจ าลองการกระจายการ เดินทาง 
แบบจ าลองการเลือกรูปแบบการเดินทาง 
แบบจ า ลอ ง กา รกระจ ายกา รจ ร า จ ร  
ความส าคัญของการจัดการโลจิสติกส์และ
ห่ ว ง โ ซ่ อุ ป ท า น  อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ แ ล ะ
กระบวนการโลจิสติกส์ การบริหารการขนสง่ 
อุปกรณ์ในการขนส่ง การบริหารต้นทุนการ
ขนส่ง 

ประวัติความเป็นมา ประเภทของทาง
หลวง องค์กรที่รับผิดชอบดูแล ทัศนวิสัยการ
มองเห็นและปฏิกิริยาตอบสนองของผู้ขับขี่ 
มาตรฐานและข้อก าหนดทั่ ว ไปในการ
ออกแบบ หลักการวางแผนการทางและการ
วิ เคราะห์การจราจร การออกแบบทาง
เรขาคณิตทางด้านวิศวกรรมการทางและ
การด าเนินการของงานทาง การจ าแนกและ
ออกแบบผิวจราจร การออกแบบผิวทาง
แบบยืดหยุ่นและแบบเกร็งตัว วัสดุที่ใช้ใน
ง า น ก า ร ท า ง  ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง แ ล ะ ก า ร
บ ารุงรักษาทางหลวง 

CIVL0431  
วิศวกรรมการทาง 
(Highway Engineering) 

3(3-0-6) 
45 ช่ัวโมงภาคทฤษฎี 

กลุ่มที ่4 วิศวกรรม
แหล่งน้ ำ (Water 
Resource 
Engineering) 

คุณสมบัติของของไหล ของไหลสถิตย์ 
จลศาสตร์และพลศาสตร์ของไหล  สมการ
พลังงานในการไหลคงที่ โมเมนตัม และแรง
พลวัตของการไหล การวิเคราะห์มิติเชิง
หน่วยและความคล้ายคลึงทางชลศาสตร์  
การแก้ปัญหาทางชลศาสตร์โดยน าการ
วิ เ ค ร า ะห์ มิ ติ ม า ใ ช้  ร วมถึ ง ก า รส ร้ า ง
แบบจ าลองทางชลศาสตร์ การไหลในท่อ
ของของไหลที่อัดตัวไม่ได้ การไหลในทางน้ า
เปิด การวัดอัตราการไหล และปัญหาของ
การไหลไม่คงท่ี  

CIVL0263  
ชลศาสตร ์ 
(Hydraulics) 

4(3-2-7) 
45 ช่ัวโมงภาคทฤษฎี 
30 ช่ัวโมงภาคปฏิบัต ิ
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ปฏิบัติการชลศาสตร์  เรื่ องศึกษา
คุณสมบัติของของเหลว การปรับแก้เกจ์วัด
ค ว า ม ดั น  ค ว า ม ดั น ใ น ข อ ง ไ ห ล ส ถิ ต 
เสถียรภาพของวัตถุลอยในของเหลว ทฤษฎี
เบอนวลลี่และเวนจูรี่มิ เตอร์ พลังงานที่
สูญเสียในท่อ แรงที่เกิดจากการพุ่งชนของ
สายน้ า เครื่องมือวัดอัตราการไหล อัตราการ
ไหลของน้ าผ่านช่องเปิดขอบคม และ สายน้ า
ที่พุ่งแบบอิสระ คุณลักษณะและสมรรถนะ
การท างานของปั๊มหอยโข่ง การไหลผ่านนอ็ช 
และ ฝายสันกว้าง การไหลในทางน้ าเปิด 

การประยุกต์ทฤษฎีกลศาสตร์การไหล 
ส าหรับงานทางด้านวิศวกรรมทางชลศาสตร์ 
ระบบท่อ คลื่นกระแทกภายในท่อ เครื่องสูบ
น้ า และกังหันพลังของไหล การไหลในทาง
น้ า เปิด  การออกแบบ อ่ าง เก็บน้ าและ
โครงสร้างทางชลศาสตร์ การศึกษาลักษณะ
อ่างเก็บน้ าการออกแบบองค์ประกอบของ
อ่างเก็บน้ า ออกแบบทางระบายน้ าล้นแอ่ง
ชะลอความเร็ว ความรู้เรื่องเขื่อนและการ
ออกแบบ การศึ กษา เ รื่ อ ง เ ขื่ อน  การ
ตรวจสอบความปลอดภัย เขื่อนกราวิตี้     
ลักษณะเขื่อนโค้ง และเขื่อนดินถม รวมถึง
การสร้างแบบจ าลองทางชลศาสตร์ 

CIVL0361  
วิศวกรรมชลศาสตร ์ 
(Hydraulic Engineering) 

3(3-0-6) 
45 ช่ัวโมงภาคทฤษฎี 

ศึกษาวัฏจักรของน้ า กาลอากาศ และ
อุทกวิทยา น้ าจากอากาศ การดักและการ
กักขังบนผิวดิน การระเหย และการคาย
ระเหย อุทกวิทยาน้ าใต้ดิน การไหลในล าน้ า 
ชลภาพการไหลในล าน้ า การวิเคราะห์การ
เคลื่อนตัวของปริมาณน้ าหลาก อุทกวิทยา
ประยุกต์ 

CIVL0261 
วิศวกรรมอุทกวิทยา 
(Engineering 
Hydrology) 

3(3-0-6) 
45 ช่ัวโมงภาคทฤษฎี 

กลุ่มที ่5 วิศวกรรม
เทคนิคธรณี 
(Geotechnical 
Engineering) 

ธรณีวิทยาเบื้องต้น โครงสร้างและการ
ก าเนิดดิน คุณสมบัติพื้นฐานของดิน การ
จ าแนกดิน การบดอัดดิน การเจาะส ารวจ
สภาพช้ันดิน การไหลซึมของน้ าในมวลดิน 
การกระจายของความเค้นในมวลดิน การยุบ
อัดตัวในมวลดิน ก าลังต้านทานแรงเฉือน
ของดิน 

CIVL0374  
ปฐพีกลศาสตร ์  
(Soil Mechanics) 

4(3-2-7) 
45 ช่ัวโมงภาคทฤษฎี 
30 ช่ัวโมงภาคปฏิบัต ิ
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ปฏิบั ติ การปฐพีกลศาสตร์  เ รื่ อ ง
คุณสมบัติของดินทางฟิสิกส์และวิศวกรรม  
การเก็บตัวอย่างและการเตรียมตัวอย่างดิน  
การหาค่าความถ่วงจ าเพาะของเม็ดดิน การ
วิเคราะห์ขนาดของเม็ดดินโดยวิธีร่อนผ่าน
ตะแกรงและโดยวิธีตกตะกอน การหา
พิกัดอัตเทอร์-เบอร์ก การทดสอบความซึม
ได้ของน้ าในดิน การบดอัด การทดสอบ
แคลิฟอร์เนียแบริ่งเรโซ ความหนาแน่นของ
ดินในสนาม การทดสอบการอัดตัวคายน้ าใน
ทิศทางเดียว การทดสอบหาความต้านทาน
แรงเฉือนโดยวิธีแรงเฉือนตรง การทดสอบ
หาความต้านทานแรงเฉือนโดยวิธีแรงอัด
แบบไม่มีขอบเขตจ ากัด การทดสอบหาความ
ต้านทานแรงเฉือนโดยวิธีแรงอัดสามแกน 

 การวิเคราะห์ข้อมูลรายงานช้ันดิน 
ปัญหาและแนวทางแก้ไขในงานฐานราก 
ก าลังรับแรงแบกทานของดิน งานออกแบบ
ฐานรากตื้น งานออกแบบฐานรากเสาเข็ม 
การวิเคราะห์การทรุดตัวของฐานราก การ
วิเคราะห์เสถียรภาพงานดิน ปัญหาแรงดัน
ดินและระบบป้องกัน การออกแบบงาน
ก าแพงกันดินและเสาเข็มพืด 

CIVL0375  
วิศวกรรมฐานราก  
(Foundation 
Engineering) 

3(3-0-6) 
45 ช่ัวโมงภาคทฤษฎี 
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2. ตำรำงแสดงผู้สอนในแต่ละองค์ควำมรู้ 

ตำรำงกำรเทียบองค์ควำมรู้ สำขำวิศวกรรมโยธำ 
หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต 

สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีมหำนคร 

ส ำหรับผู้เข้ำศึกษำปีกำรศึกษำ 2565 - 2569 
 

สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ รำยชื่อและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 
1. องค์ควำมรู้พ้ืนฐำนทำงวิทยำศำสตร์ 
- ฟิสิกส ์
ENCC1001 
คณิตศาสตร์เชิงฟิสิกส ์
(Physical Mathematics) 

 
1. ดร. ธนากาญ  สุนทรกระจ่าง 

วท.บ. คณิตศาสตร์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์) 
ปร.ด. คณิตศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดล) 
ประสบการณ์สอน 22 ปี 

2. อาจารย์กานต์ฐติา  สัมปันณา 
วท.บ. คณิตศาสตร์ประยุกต์  
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 
วท.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์)  
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 
ประสบการณ์สอน 18 ปี 

ENCC1002  
แคลคูลสัส าหรับกลศาสตร์และแมเ่หล็กไฟฟ้า 
(Calculus for Mechanics and Electromagnetism) 

1. ดร. ธนากาญ  สุนทรกระจ่าง 
วท.บ. คณิตศาสตร์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์) 
ปร.ด. คณิตศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดล) 
ประสบการณ์สอน 22 ปี 

2. ดร. อรวรรณ  อรณุพลังสันต ิ
วท.บ. คณิตศาสตร์ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 
วท.ม. คณิตศาสตร์ประยุกต์ (สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง) 
ปร.ด. คณิตศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดล) 
ประสบการณ์สอน 18 ปี 

3. ดร. สรุีย์พร  สังขส์ุวรรณ 
วท.บ. คณิตศาสตร์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี) 
วท.ม. สถิติ (สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์) 
ปร.ด. สถติิ (สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์) 
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ประสบการณ์สอน 22 ปี 
PHYS0101 
ฟิสิกส ์  
(Physics) 

1. ผศ.ดร. สมพงษ ์ เลี่ยงโรคาพาธ 
วท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต์ (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้า
คุณทหารลาดกระบัง) 
Ph.D. Electrical Engineering (University of Surrey, 
United Kingdom) 
ประสบการณ์สอน 32 ปี 

2. ผศ.ดร. สุพงษา  เขตต์ครี ี
วท.บ. ฟิสิกส์ (มหาวิทยาลัยบูรพา) 
วท.ม. ฟิสิกส์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) 
ประสบการณ์สอน 15 ปี 

3. ผศ. ภรวัฏ  ธนกิติวิรุฬ 
วท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต์ (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้า
คุณทหารลาดกระบัง) 
วท.ม. ฟิสิกส์ประยุกต์ (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้า
คุณทหารลาดกระบัง) 
ประสบการณ์สอน 27 ปี 

4. อาจารย์ชัพกิตติ์  ชาญสมร 
วท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต์ (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้า
คุณทหารลาดกระบัง) 
วท.ม. คณิตศาสตร์ (มหาวิทยาลัยรามค าแหง) 
ประสบการณ์สอน 31 ปี 

5. อาจารย์ศภุกัลย์  วัฒนการุณ 
วท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต์ (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้า
คุณทหารลาดกระบัง) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้า
คุณทหารลาดกระบัง) 
ประสบการณ์สอน 25 ปี 

6. อาจารย์เยาวมาลย ์ รพิพันธุ์ 
วท.บ. ฟิสิกส์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
วท.ม. ฟิสิกส์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
ประสบการณ์สอน 19 ปี 

- เคมี 
CHEM0120  
เคม ี
(Chemistry) 

 
1. ดร. ประภาส  ขอพึ่ง 
     วศ.บ. เคมี (มหาวิทยาลัยรามค าแหง) 

วศ.ม. ปิโตรเคมี (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
วศ.ด. เคมีอินทรยี์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
ประสบการณ์สอน 25 ปี 
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2. ดร. ประวิทย ์ สิงห์โตทอง 
วศ.บ. เคมี (จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย) 
วศ.ม. เคมีอินทรยี์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
วศ.ด. เคมีอินทรยี์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
ประสบการณ์สอน 25 ปี 

3. ดร. ด ารงค์  สมมติร ์
วศ.บ. เคมี (จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย) 
วศ.ม. เคมีอินทรยี์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
วศ.ด. เคมีอินทรยี์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
ประสบการณ์สอน 21 ปี 

4. ดร. สันต ิ ตั้งประภา 
วศ.บ. เคมี (จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย) 
วศ.ม. เคมีอินทรยี์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
วศ.ด. เคมีพอลเิมอร์ (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง) 
ประสบการณ์สอน 21 ปี 

5. อาจารย์อัญชล ี ทองสิมา 
วศ.บ. ชีวเคมี (จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย) 
วศ.ม. ชีวเคมี (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
ประสบการณ์สอน 21 ปี 

CHEM0190 
ปฏิบัติการเคม ี
(Chemistry Laboratory) 

1. ดร. ประภาส  ขอพึ่ง 
     วศ.บ. เคมี (มหาวิทยาลัยรามค าแหง) 

วศ.ม. ปิโตรเคมี (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
วศ.ด. เคมีอินทรยี์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
ประสบการณ์สอน 25 ปี 

2. ดร. ประวิทย ์ สิงห์โตทอง 
วศ.บ. เคมี (จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย) 
วศ.ม. เคมีอินทรยี์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
วศ.ด. เคมีอินทรยี์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
ประสบการณ์สอน 25 ปี 

3. ดร. ด ารงค ์ สมมติร ์
วศ.บ. เคมี (จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย) 
วศ.ม. เคมีอินทรยี์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
วศ.ด. เคมีอินทรยี์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
ประสบการณ์สอน 21 ปี 

4. ดร. สันติ  ตั้งประภา 
วศ.บ. เคมี (จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย) 
วศ.ม. เคมีอินทรยี์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
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วศ.ด. เคมีพอลเิมอร์ (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง) 
ประสบการณ์สอน 21 ปี 

5. อาจารย์อัญชลี  ทองสิมา 
วศ.บ. ชีวเคมี (จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย) 
วศ.ม. ชีวเคมี (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
ประสบการณ์สอน 21 ปี 

- คณิตศำสตร์ 
ENCC1001 
คณิตศาสตร์เชิงฟิสิกส ์
(Physical Mathematics) 

 
1. ดร. ธนากาญ  สุนทรกระจ่าง 

วท.บ. คณิตศาสตร์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์) 
ปร.ด. คณิตศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดล) 
ประสบการณ์สอน 22 ปี 

2. อาจารย์กานต์ฐติา  สัมปันณา 
วท.บ. คณิตศาสตร์ประยุกต์  
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 
วท.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร์ (คอมพิวเตอร์)  
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 
ประสบการณ์สอน 18 ปี 

ENCC1002  
แคลคูลสัส าหรับกลศาสตร์และแมเ่หล็กไฟฟ้า 
(Calculus for Mechanics and Electromagnetism) 

1. ดร. ธนากาญ  สุนทรกระจ่าง 
วท.บ. คณิตศาสตร์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์) 
ปร.ด. คณิตศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดล) 
ประสบการณ์สอน 22 ปี 

2. ดร. อรวรรณ  อรณุพลังสันต ิ
วท.บ. คณิตศาสตร์ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 
วท.ม. คณิตศาสตร์ประยุกต์ (สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง) 
ปร.ด. คณิตศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดล) 
ประสบการณ์สอน 18 ปี 

3. ดร. สรุีย์พร  สังขส์ุวรรณ 
วท.บ. คณิตศาสตร์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี) 
วท.ม. สถิติ (สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์) 
ปร.ด. สถติิ (สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์) 
ประสบการณ์สอน 22 ปี 

MATH2101 1. ดร. วราภรณ์  กาญจนทวี 



- 42 - 
 

 

คณิตศาสตร์ที่จ าเป็นในงานวิศวกรรม  
(Essential Engineering Mathematics) 

วท.บ. คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ (สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 
วท.ม. คณิตศาสตร์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
ปร.ด. คณิตศาสตร์ประยุกต์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี) 
ประสบการณ์สอน 22 ปี 

2. ดร. อรวรรณ  อรุณพลังสันต ิ
วท.บ. คณิตศาสตร์   (มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์) 
วท.ม. คณิตศาสตร์ประยุกต์ (สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง) 
ปร.ด. คณิตศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดล) 
ประสบการณ์สอน 18 ปี 

- สถิติและควำมน่ำจะเปน็ 
STAT0115 
สถิติส าหรับการแก้ปัญหา 
(Statistics for Problem Solving) 

 
1. ดร. สรุีย์พร  สังข์สุวรรณ 

วท.บ. คณิตศาสตร์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
ธนบุรี) 
วท.ม. สถิติ (สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์) 
ปร.ด. สถติิ (สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์) 
ประสบการณ์สอน 22 ปี 

2. องค์ควำมรู้พ้ืนฐำนทำงวิศวกรรม 
- กำรเขียนแบบวิศวกรรม 
MECH0105 
พื้นฐานการเขียนแบบงานวิศวกรรม 
(Fundamental Engineering Drafting) 

 
1. ผศ.ดร. กฤษณ์  เรืองพยุงศักดิ์ 

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหา
นคร) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 
วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีมหา
นคร) 
ประสบการณ์สอน 23 ปี 

2. ผศ.ดร. ปรัชญา  ส ารวยสินธุ ์
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหา
นคร) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 
วศ.ด. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีมหา
นคร) 
ประสบการณ์สอน 17 ปี 

3. อาจารย์รตัติกาล  สมัน 
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วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหา
นคร) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีมหา
นคร) 
ประสบการณ์สอน 1 ปี 

- วัสดุวิศวกรรม 
MATS0310  
วัสดุวิศวกรรม 
(Engineering Materials) 

 
1. ดร. ชิดชนน์  สารรักษ์ 

วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒองค์
รักษ์) 
วศ.ม. วิศวกรรมเคมี (มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์) 
Ph.D. Chemical Engineering (Institute of Process 
Engineering, University of Academy of Sciences, 
China) 
ประสบการณ์สอน 11 ปี 

CIVL0210  
วัสดุและการทดสอบในงานวิศวกรรมโยธา 
(Civil Engineering Materials and Testing) 

1. อาจารย์วิฆเนศ  วงศ์วาณิชวัฒนา 
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
M.Eng. Construction Engineering and Management   
(Asian Institute of Technology) 
ประสบการณ์สอน 28 ปี 

2. อาจารย์ศภุกร  ประพสัสร 
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้า
คุณทหารลาดกระบัง) 
วศ.ม. วิศวกรรมโยธา (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้า
คุณทหารลาดกระบัง) 
ประสบการณ์สอน 3 ปี 

CIVL0212 
คอนกรีตเทคโนโลย ี
(Concrete Technology) 

1. อาจารย์วิฆเนศ  วงศ์วาณิชวัฒนา 
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
M.Eng. Construction Engineering and Management   
(Asian Institute of Technology) 
ประสบการณ์สอน 28 ปี 

2. อาจารย์ศภุกร  ประพัสสร 
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้า
คุณทหารลาดกระบัง) 
วศ.ม. วิศวกรรมโยธา (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้า
คุณทหารลาดกระบัง) 
ประสบการณ์สอน 3 ปี 

- คอมพิวเตอร์โปรแกรม 
CIVL0415  
การใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมโยธา 

 
1. ดร. ประกิต  ชมชื่น 

วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) 
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(Computer Methods in Civil Engineering) วศ.ม. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) 
ปร.ด. วิศวกรรมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 
ประสบการณ์สอน 17 ปี 

2. ดร. ชลลดา  เลาะฟอ 
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยมหดิล) 
วศ.ม. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี) 
วศ.ด. วิศวกรรมโยธา (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
ประสบการณ์สอน 10 ปี 

3. อาจารย์ธนัท  นกเอี้ยงทอง 
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
วศ.ม. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) 
ประสบการณ์สอน 27 ปี 

4. อาจารย์ยุทธศักดิ์  อนันตเดชศักดิ ์
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) 
วศ.ม. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) 
ประสบการณ์สอน 24 ปี 

- กลศำสตร์วิศวกรรม 
MECH0110 
กลศาสตร์วิศวกรรม 
(Engineering Mechanics) 

 
1. ผศ.ดร. รัชเวช  หาญชูวงศ์ 

วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
วศ.ม. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลับขอนแก่น) 
ปร.ด. วิศวกรรมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 
ประสบการณ์สอน 15 ปี 

2. ดร. ชลลดา  เลาะฟอ 
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยมหดิล) 
วศ.ม. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี) 
วศ.ด. วิศวกรรมโยธา (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
ประสบการณ์สอน 10 ปี 

3. อาจารย์วิฆเนศ  วงศ์วาณิชวัฒนา 
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
M.Eng. Construction Engineering and Management   
(Asian Institute of Technology) 
ประสบการณ์สอน 28 ปี 

CIVL0215  
กลศาสตร์ของแข็ง  
(Solid Mechanics) 

1. ดร. ประกิจ  เปรมธรรมกร 
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี) 
M.Eng. Civil Engineering (Toyohashi University of 
Technology, Japan) 
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Ph.D. Civil Engineering (Texas A&M University, USA) 
ประสบการณ์สอน 29 ปี 

2. อาจารย์วัฒนพงศ์  หิรัญมาลย ์
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) 
M.Eng. Structural Engineering (Asian Institute of 
Technology) 
ประสบการณ์สอน 25 ปี 

- วิศวกรรมส ำรวจ 
CIVL0241  
วิศวกรรมการส ารวจ 
(Engineering Survey) 

 
1. ผศ.ดร. วัชระ  สัตยาประเสริฐ 

วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยมหดิล) 
M.Eng. Transportation Engineering (Asian Institute 
of Technology)  
D.Eng. Transportation Engineering  (Asian Institute 
of Technology) 
ประสบการณ์สอน 23 ปี 

2. ดร. พรเทพ  พวงประโคน 
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี) 
วศ.ม. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) 
บธ.ม. การจัดการทั่วไป (มหาวิทยาลัยรามค าแหง) 
ปร.ด. วิศวกรรมโยธา (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
ประสบการณ์สอน 18 ปี 

3. อาจารย์ธนัท  นกเอี้ยงทอง 
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
วศ.ม. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) 
ประสบการณ์สอน 27 ปี 

CIVL0243  
การปฏิบัติการส ารวจภาคสนาม 
(Surveying Field Practice) 

1. ผศ.ดร. วัชระ  สัตยาประเสริฐ 
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยมหดิล) 
M.Eng. Transportation Engineering (Asian Institute 
of Technology)  
D.Eng. Transportation Engineering  (Asian Institute 
of Technology) 
ประสบการณ์สอน 23 ปี 

2. ดร. พรเทพ  พวงประโคน 
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี) 
วศ.ม. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) 
บธ.ม. การจัดการทั่วไป (มหาวิทยาลัยรามค าแหง) 
ปร.ด. วิศวกรรมโยธา (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
ประสบการณ์สอน 18 ปี 

3. อาจารย์ธนัท  นกเอี้ยงทอง 
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วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
วศ.ม. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) 
ประสบการณ์สอน 27 ปี 

- ธรณีวิทยำ 
CIVL0374  
ปฐพีกลศาสตร ์  
(Soil Mechanics) 

 
1. ผศ.ดร. วิไลลักษณ์  สระมูล 

วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
M.Eng. Soil Engineering (Asian Institute of 
Technology)  
D.Eng. Energy and environment science (Nagaoka 
University of Technology, Japan) 
ประสบการณ์สอน 27 ปี 

2. อาจารย์วลยัรัตน์  บญุไทย 
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) 
M.Eng. Soil Engineering (Asian Institute of 
Technology) 
ประสบการณ์สอน 25 ปี 

3. องค์ควำมรู้เฉพำะทำงวิศวกรรม 
กลุ่มที ่1 วิศวกรรมโครงสร้ำง 
(Structural Engineering) 
CIVL0215  
กลศาสตร์ของแข็ง  
(Solid Mechanics) 

 
 
1. ดร. ประกิจ  เปรมธรรมกร 

วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี) 
M.Eng. Civil Engineering (Toyohashi University of 
Technology, Japan) 
Ph.D. Civil Engineering (Texas A&M University, USA) 
ประสบการณ์สอน 29 ปี 

2. อาจารย์วัฒนพงศ์  หิรัญมาลย ์
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) 
M.Eng. Structural Engineering (Asian Institute of 
Technology) 
ประสบการณ์สอน 25 ปี 

CIVL0311  
การวิเคราะห์โครงสร้าง 1 
(Structural Analysis I) 

1. ดร. ประกิต  ชมชื่น 
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) 
วศ.ม. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) 
ปร.ด. วิศวกรรมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 
ประสบการณ์สอน 17 ปี 

2. ผศ.ดร. ยศ สมพรเจริญสุข 
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี) 
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วศ.ม. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี) 
ปร.ด. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี) 
ประสบการณ์สอน 14 ปี 

CIVL0312  
การวิเคราะห์โครงสร้าง 2 
(Structural Analysis II) 

1. ดร. ประกิต  ชมชื่น 
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) 
วศ.ม. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) 
ปร.ด. วิศวกรรมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 
ประสบการณ์สอน 17 ปี 

2. ผศ.ดร. ยศ สมพรเจริญสุข 
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี) 
วศ.ม. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี) 
ปร.ด. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี) 
ประสบการณ์สอน 14 ปี 

CIVL0411  
การออกแบบโครงสร้างคอนกรตีเสริมเหล็ก  
(Reinforced Concrete Design)   

1. ดร. ณัฐวุฒิ  อัศวสงคราม 
วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
M.Eng. Structural Engineering (Asian Institute of 
Technology) 
วศ.ด. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) 
ประสบการณ์สอน 22 ปี 

2. ดร. ประกิต  ชมชื่น 
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) 
วศ.ม. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) 
ปร.ด. วิศวกรรมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 
ประสบการณ์สอน 17 ปี 

3. อาจารย์วัฒนพงศ ์ หิรัญมาลย ์
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) 
M. Eng. Structural Engineering (Asian Institute of 
Technology) 
ประสบการณ์สอน 25 ปี 

CIVL0413  
การออกแบบโครงสร้างไม้และเหลก็  
(Timber and Steel Design) 

1. ดร. ประกิจ  เปรมธรรมกร 
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี) 
M.Eng. Civil Engineering (Toyohashi University of 
Technology, Japan) 
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Ph.D. Civil Engineering (Texas A&M University, USA) 
ประสบการณ์สอน 29 ปี 

2. ดร. ณัฐวุฒิ  อัศวสงคราม 
วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
M.Eng. Structural Engineering (Asian Institute of 
Technology) 
วศ.ด. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) 
ประสบการณ์สอน 22 ปี 

3. อาจารย์วัฒนพงศ ์ หิรัญมาลย ์
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) 
M.Eng. Structural Engineering (Asian Institute of 
Technology) 
ประสบการณ์สอน 25 ปี 

กลุ่มที ่2 วิศวกรรมกำรก่อสร้ำงและกำรจัดกำร 
(Construction Engineering and Management) 
CIVL0350 
การจัดการงานก่อสร้าง 
(Construction Management) 

 
 
1. อาจารย์วิฆเนศ  วงศ์วาณิชวัฒนา 

วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
M.Eng. Construction Engineering and Management   
(Asian Institute of Technology) 
ประสบการณ์สอน 28 ปี 

2. อาจารย์ยุทธศักดิ์  อนันตเดชศักดิ ์
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) 
วศ.ม. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) 
ประสบการณ์สอน 24 ปี 

CIVL0453  
สัญญา ข้อก าหนด และการประมาณราคา 
(Contract, Specification, and Cost Estimation) 

1. ผศ.ดร. นที  สุริยานนท์ 
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
M.Eng. Construction Engineering and Management 
(University of Michigan, Ann Arbor, USA) 
วศ.ด. วิศวกรรมโยธา (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
ประสบการณ์สอน 22 ปี 

กลุ่มที ่3 วิศวกรรมขนส่ง 
(Transportation Engineering) 
CIVL0430  
วิศวกรรมการขนส่ง  
(Transportation Engineering) 

 
 
1. ผศ.ดร. วัชระ  สัตยาประเสริฐ 

วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยมหดิล) 
M.Eng. Transportation Engineering (Asian Institute 
of Technology)  
D.Eng. Transportation Engineering  (Asian Institute 
of Technology) 
ประสบการณ์สอน 23 ปี 
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2. ดร. พรเทพ  พวงประโคน 
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี) 
วศ.ม. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) 
บธ.ม. การจัดการทั่วไป (มหาวิทยาลัยรามค าแหง) 
ปร.ด. วิศวกรรมโยธา (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
ประสบการณ์สอน 18 ปี 

CIVL0431  
วิศวกรรมการทาง 
(Highway Engineering) 

1. ผศ.ดร. วัชระ  สัตยาประเสริฐ 
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยมหดิล) 
M.Eng. Transportation Engineering (Asian Institute 
of Technology)  
D.Eng. Transportation Engineering  (Asian Institute 
of Technology) 
ประสบการณ์สอน 23 ปี 

2. ดร. พรเทพ  พวงประโคน 
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี) 
วศ.ม. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) 
บธ.ม. การจัดการทั่วไป (มหาวิทยาลัยรามค าแหง) 
ปร.ด. วิศวกรรมโยธา (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
ประสบการณ์สอน 18 ปี 

กลุ่มที ่4 วิศวกรรมแหล่งน้ ำ 
(Water Resource Engineering) 
CIVL0263  
ชลศาสตร ์ 
(Hydraulics) 

 
 
1. ผศ.ดร. พนิดา  สีมาวุธ 

วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
วศ.ม. วิศวกรรมทรัพยากรน้ า (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
วศ.ด. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) 
ประสบการณ์สอน 24 ปี 

CIVL0361  
วิศวกรรมชลศาสตร ์ 
(Hydraulic Engineering) 

1. ผศ.ดร. พนิดา  สีมาวุธ 
วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
วศ.ม. วิศวกรรมทรัพยากรน้ า (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 
วศ.ด. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) 
ประสบการณ์สอน 24 ปี 

CIVL0261 
วิศวกรรมอุทกวิทยา 
(Engineering Hydrology) 

 
1. ผศ.ดร. รัชเวช  หาญชูวงศ์ 

วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
วศ.ม. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลับขอนแก่น) 
ปร.ด. วิศวกรรมศาสตร์ (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 
ประสบการณ์สอน 15 ปี 

กลุ่มที ่5 วิศวกรรมเทคนิคธรณี 
(Geotechnical Engineering) 
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CIVL0374  
ปฐพีกลศาสตร ์  
(Soil Mechanics) 

1. ผศ.ดร. วิไลลักษณ์  สระมูล 
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
M.Eng. Soil Engineering (Asian Institute of 
Technology)  
D.Eng. Energy and environment science (Nagaoka 
University of Technology, Japan) 
ประสบการณ์สอน 27 ปี 

2. อาจารย์วลยัรัตน์  บญุไทย 
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) 
M.Eng. Soil Engineering (Asian Institute of 
Technology) 
ประสบการณ์สอน 25 ปี 

CIVL0375  
วิศวกรรมฐานราก  
(Foundation Engineering) 

1. ผศ.ดร. วิไลลักษณ์  สระมูล 
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 
M.Eng. Soil Engineering (Asian Institute of 
Technology)  
D.Eng. Energy and environment science (Nagaoka 
University of Technology, Japan) 
ประสบการณ์สอน 27 ปี 

2. อาจารย์วลยัรัตน์  บญุไทย 
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) 
M.Eng. Soil Engineering (Asian Institute of 
Technology) 
ประสบการณ์สอน 25 ปี 
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ส่วนที่ 5 สิง่สนับสนุนกำรเรียนรู้และกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 
1. ห้องปฏิบัติกำร 

1.1. บัญชีรำยกำรของวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์กำรทดลอง 
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มีห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ที่ประกอบการเรียนของ

รายวิชาในหลักสูตร ดังนี้ 
- ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุ 
- ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุขนาดใหญ่ (Strong Floor and Strong Wall) 
- ห้องปฏิบัติการชลศาสตร์ 
- ห้องเก็บอุปกรณ์ส ารวจ 
- ห้องปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ 
- ห้องปฏิบัติการแอสฟัลท์ 
- ห้องปฏิบัติการคอนกรีต 
ต าแหน่งที่ตั้งของห้องปฏิบัติการต่าง ๆ แสดงดังรูปแผนผังฯ ชั้นที่ 1 และ ชั้นที่ 2 
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รายละเอียดของห้องปฏิบัติการต่าง ๆ มีดังต่อไปนี้ 
(1) ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุ 
ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุตั้งอยู่บริเวณชั้นที่ 1 ของอาคารภาควิชาวิศวกรรมโยธาใช้ส าหรับการเรียนวิชาการ

ทดสอบวัสดุโดยมีเครื่องทดสอบ Universal Testing Machine (UTM) ที่สามารถประยุกต์ใช้ในการทดสอบเพ่ือหา
คุณสมบัติของวัสดุได้หลากหลาย โดยสามารถควบคุมด้วยผู้ใช้เองหรือก าหนดให้คอมพิวเตอร์เป็นผู้ควบคุมให้ได้ 
นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือทดสอบวัสดุอีกหลายชิ้นที่พร้อมส าหรับการทดสอบวัสดุต่าง ๆ ตามมาตรฐานการทดสอบวัสดุ 
อย่างไรก็ตามเนื่องจากรายละเอียดเรื่องการจัดการพ้ืนที่ของอาคาร อุปกรณ์บางชิ้นของห้องปฏิบัติการคอนกรีตและ
ห้องปฏิบัติการปฐพีจึงถูกน ามาติดตั้งในบริเวณที่เหมาะสมของห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุด้วย รายละเอียดการจัดวาง
เครื่องมือต่าง ๆ รวมถึงรูปตัวอย่างเครื่องมือแสดงดังต่อไปนี้ 

 



- 53 - 
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 หัวข้อปฏิบัติการทดสอบวัสดุ ประกอบด้วย 
- การทดสอบที่ 1 การทดสอบก าลังดึงของเหล็ก 
- การทดสอบที ่2 การทดสอบก าลังดึงของไม ้
- การทดสอบที ่3 การทดสอบก าลังอัดของไม ้
- การทดสอบที ่4 การทดสอบก าลังอัดของอิฐ 
- การทดสอบที ่5 การทดสอบก าลังเฉือนตรงของไม ้
- การทดสอบที ่6 การทดสอบก าลังเฉือนตรงของเหล็ก 
- การทดสอบที ่7 การทดสอบก าลังดัดของเหล็ก 
- การทดสอบที ่8 การทดสอบก าลังดัดของไม ้
- การทดสอบที ่9 การทดสอบก าลังดัดของอิฐ 
- การทดสอบที ่10 การทดสอบก าลังเฉือนบิด 
- การทดสอบที ่11 การทดสอบความแข็ง 
- การทดสอบที ่12 การทดสอบการกระแทก 
- การทดสอบที ่13 การทดสอบแบบไม่ท าลาย 

 
(2) ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุขนาดใหญ่ (Strong Floor and Strong Wall) 
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาจัดเตรียมพ้ืนที่ไว้ส าหรับการทดสอบโครงสร้างขนาดใหญ่ที่ใช้แรงในการทดสอบสูง

ประกอบด้วยผนังคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดใหญ่ (Strong Wall) และพ้ืนหนาพิเศษคอนกรีตเสริมเหล็ก (Strong 
Floor) รายละเอียดการจัดวางเครื่องมือต่าง ๆ รวมถึงรูปตัวอย่างเครื่องมือแสดงดังต่อไปนี้ 
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(3) ห้องปฏิบัติการชลศาสตร์ 
ห้องปฏิบัติการชลศาสตร์ส าหรับให้นักศึกษาทดสอบเกี่ยวกับทฤษฏีทางชลศาสตร์และให้เข้าใจถึงพฤติกรรม

ของของไหลด้วยการทดลอง รายละเอียดการจัดวางเครื่องมือต่าง ๆ รวมถึงรูปตัวอย่างเครื่องมือแสดงดังต่อไปนี้ 
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 หัวข้อปฏิบัติการชลศาสตร์ ประกอบด้วย 

- การทดสอบที่ 1 คุณสมบัติของของเหลว 
- การทดสอบที ่2 การปรับแก้เกจ์วัดความดัน 
- การทดสอบที ่3 ความดันสถิตย ์
- การทดสอบที ่4 เสถียรภาพของวัตถุลอยในของเหลว 
- การทดสอบที ่5 ทฤษฎีเบอนวลลี่และเวนจูรี่มิเตอร์ 
- การทดสอบที ่6 พลังงานที่สูญเสียในท่อ 
- การทดสอบที ่7 แรงที่เกิดจากการพุ่งชนของสายน้ า 
- การทดสอบที ่8 เครื่องมือวัดอัตราการไหล 
- การทดสอบที ่9 อัตราการไหลของน้ าผ่านช่องเปิดขอบคม และสายน้ าที่พุ่งแบบอิสระ 
- การทดสอบที ่10 คุณสมบัติของปั๊มหอยโข่งและการทางานของปั๊ม แบบอนุกรมและขนาน 
- การทดสอบที ่11 การไหลผ่านน็อช และฝายสันกว้าง 
- การทดสอบที ่12 การไหลในทางน้ าเปิด 

 
(4) ห้องเก็บอุปกรณ์ส ารวจ 
ภาควิชาวิศวกรรมโยธามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครมีเครื่องมือส าหรับงานส ารวจที่ทันสมัยส าหรับใช้ใน

การเรียน-การสอน เช่น กล้องระดับ และกล้อง Theodolite เป็นต้น 
หัวข้อปฏิบัติการวิศวกรรมการส ารวจ ประกอบด้วย 
- การทดสอบที่ 1 การนับก้าว 
- การทดสอบที ่2 การส ารวจด้วยเทปและส ารวจสังเขป 
- การทดสอบที ่3 การท าระดับด้วยกล้องระดับ 
- การทดสอบที ่4 การหาค่าต่างระดับโดยวิธี Stadia 
- การทดสอบที ่5 การตรวจสอบกล้องระดับด้วยวิธี Two Peg Test  และการท าระดับสวนกลับ 
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- การทดสอบที ่6 การท างานวงรอบ 
- การทดสอบที ่7 การท างานสามเหลี่ยม 
- การทดสอบที ่8 เส้นชั้นความสูง 

 

 
  

(5) ห้องปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์  
ห้องปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ของภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครมีเครื่องมือที่ใช้

ทดสอบเพ่ือหาคุณสมบัติต่าง ๆ ของดินอย่างครบถ้วน พร้อมให้นักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาใช้
ทดสอบส าหรับงานวิจัย 
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 หัวข้อปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ ประกอบด้วย 

- การทดสอบที่ 1 พิกัดอัตเทอร์เบอร์กของดิน 
- การทดสอบที ่2 การหาความถ่วงจ าเพาะของดิน 
- การทดสอบที ่3 การวิเคราะห์ขนาดเม็ดดินด้วยวิธีร่อนผ่านตะแกรงและไฮโดรมิเตอร์ 
- การทดสอบที ่4 ความซึมน้ าของดิน 
- การทดสอบที ่5 การทดสอบความแน่นของดินที่บดอัดในห้องปฏิบัติการ 
- การทดสอบที ่6 การทดสอบซีบีอาร์ 
- การทดสอบที ่7 การหาความหนาแน่นของดินในสนาม 
- การทดสอบที ่8 การทดสอบการอัดตัวคายน้ า 
- การทดสอบที ่9 การทดสอบแรงเฉือนแบบโดยตรง 
- การทดสอบที ่10 การทดสอบแรงเฉือนแบบไม่ถูกจ ากัด 
- การทดสอบที ่11 การทดสอบแรงอัดสามแกน 

 
(6) ห้องปฏิบัติการแอสฟัลท์ 
ห้องปฏิบัติการแอสฟัลท์ใช้เพ่ือแสดงให้นักศึกษาทราบถึงคุณสมบัติทางกลต่าง ๆ ของวัสดุที่ใช้ในงานการทาง

ได้แก่ ยางมะตอย 
 หัวข้อปฏิบัติการทดสอบวัสดุแอสฟัลท์ ประกอบด้วย 

- การทดสอบที่ 1 การทดสอบหาค่าความถ่วงจ าเพาะและความหนาแน่น 
ของวัสดุบิทูเมนสภาพที่ก่ึงแข็ง 

- การทดสอบที ่2 การทดสอบหาค่าการทะลวงของวัสดุบิทูเมน 
- การทดสอบที ่3 การทดสอบหาค่ายืดตัวของวัสดุบิทูเมน 
- การทดสอบที ่4 การทดสอบหาจุดวาบไฟและจุดติดโดยใช้ถ้วยทดลองคลีฟแลนด์โอเพ่น 
- การทดสอบที ่5 การทดสอบหาค่าสูญเสียของสารประกอบแอสฟัลท์เมื่อได้รับความร้อน 
- การทดสอบที ่6 การทดสอบหาค่าความข้นเหลวของวัสดุบิทูเมนโดยใช้จานลอย 
- การทดสอบที ่7 การทดสอบหาจุดอ่อนตัวของบิทูเมน 
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- การทดสอบที ่8 การทดสอบหาค่าความหนืดแบบคิเนเเมติกของแอสฟัลท์ (บิทูเมน) 
- การทดสอบที ่9 การทดสอบหาค่าความหนืดแบบเซย์โบลท์ฟูโรล 
- การทดสอบที ่10 การทดสอบหาค่าการหลุด 
- การทดสอบที ่11 การทดสอบหาความต้านทานการไหลของวัสดุผสม (แอสฟัลติกคอนกรีต) 

ด้วยวิธีมาร์แชลล์ 
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(7) ห้องปฏิบัติการคอนกรีต 
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาจัดเตรียมห้องปฏิบัติการคอนกรีตเพ่ือให้นักศึกษาท าการทดลองเกี่ยวกับคุณสมบัติของ

คอนกรีตทั้งด้านคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติเชิงกลของคอนกรีต 
 

 
 

     
 
 หัวข้อปฏิบัติการคอนกรีตเทคโนโลยี ประกอบด้วย 

- การทดสอบที่ 1 การทดสอบหาความถ่วงจ าเพาะของซีเมนต์ไฮดรอลิก 
- การทดสอบที ่2 การทดสอบหาความข้นเหลวปกติและระยะเวลาก่อตัวของซีเมนต์ 

โดยใช้เข็มแบบไวแคต 
- การทดสอบที ่3.1 การทดสอบหาความต้านทานแรงอัดของซีเมนต์มอร์ตาร์ 
- การทดสอบที ่3.2 การทดสอบหาความต้านทานแรงดึงของซีเมนต์มอร์ตาร์ 
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- การทดสอบที ่4 การทดสอบหาความละเอียดของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 
- การทดสอบที ่5 การทดสอบการขยายตัวของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนต์ 
- การทดสอบที ่6.1 การวิเคราะห์หาส่วนขนาดคละของมวลรวมด้วยตะแกรง 
- การทดสอบที ่6.2 การค านวณหาปฏิภาคส่วนผสมและการวิเคราะห์หาส่วนขนาดคละ 

ของมวลรวมผสม 
- การทดสอบที ่7.1 การทดสอบหาความถ่วงจ าเพาะและการดูดซึมของมวลรวม 
- การทดสอบที ่7.2 การทดสอบหาหน่วยน้ าหนักของมวลรวม 
- การทดสอบที ่8.1 การทดสอบหาอินทรีย์สารในทรายส าหรับงานคอนกรีต 
- การทดสอบที ่8.2 การทดสอบหาความทนทานของมวลรวมต่อการสึกกร่อนโดยซัลเฟต 
- การทดสอบที ่8.3 การทดสอบความต้านทานต่อการขัดสีของหิน 
- การทดสอบที ่9.1 การทดสอบหาปฏิภาคส่วนผสมของคอนกรีต 
-  การทดสอบที ่9.2 การทดสอบหาความข้นเหลวของคอนกรีตสด โดยทดสอบค่าการยุบตัว 
- การทดสอบที ่10 การทดสอบสารผสมเพ่ิมส าหรับคอนกรีต 
- การทดสอบที ่11 การทดสอบหาความต้านทานแรงอัดของคอนกรีต 
- การทดสอบที ่12.1 การทดสอบหาความต้านทานแรงดึงแยกของคอนกรีต 
- การทดสอบที ่12.2 การทดสอบหาความต้านทานแรงดัดของคอนกรีต 
- การทดสอบที ่13 การทดสอบหาปริมาณอากาศในคอนกรีตสด 

 
ส าหรับวิชาพ้ืนฐานที่มีปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครได้มีห้องปฏิบัติการวิชาพ้ืนฐานที่ใช้ควบคู่

กับการเรียนการสอน การฝึกทักษะฝีมือช่าง ทักษะการท างาน ของรายวิชาพ้ืนฐานในหลักสูตร โดยประกอบด้วย
ห้องปฏิบัติการวิชาพ้ืนฐานต่าง ๆ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ห้องปฏิบัติการเคมี และ 
ห้องปฏิบัติการงานเครื่องมือพ้ืนฐาน 
 

1.2. โปรแกรมส ำเร็จรูป/ซอฟต์แวร์ (Software) 
หลักสูตรจัดให้มีการเรียนการสอน การใช้โปรแกรมส าเร็จรูป/ซอฟต์แวร์ สอดแทรกเข้าไปในรายวิชาต่าง ๆ 

ของหลักสูตรต้ังแต่ชั้นปี 1 ถึงชั้นปีที่ 4 โดยมหาวิทยาลัยฯ สถาบันฯ และหลักสูตรได้จัดหาโปรแกรมส าเร็จรูป/
ซอฟต์แวร์ หรือโปรแกรมฟรีให้ทดลองใช้ก่อนออกไปท างานจริง โดยโปรแกรมส าเร็จรูป/ซอฟต์แวร์ ที่ใช้ในการเรียน
การสอนของหลักสูตรมีดังนี ้

(1) MAPLE 
(2) Geogebra 
(3) AutoCAD 
(4) Inventor  
(5) Microsoft Excel 
(6) Python 
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(7) MATLAB 
(8) Sketchup 
(9) Central Data Acquisition Software 
(10) ArcGIS 
(11) SAP2000 
(12) Revit 
 

2. แหล่งบริกำรข้อมูลทำงวิชำกำร 
2.1. ห้องสมุดและระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ส าหรับการบริการข้อมูลทางวิชาการแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จะกระท าผ่านส่วนกลาง
ของมหาวิทยาลัยในลักษณะของต าราซึ่งจะถูกดูแลและจัดการโดยส านักหอสมุด นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนสามารถ
จัดการสั่งหนังสือที่จ าเป็นในการเรียนการสอนได้โดยผ่านส านักหอสมุด อาจารย์ผู้สอนยังสามารถจัดพิมพ์เอกสาร
ประกอบการสอน หรือต าราเสริมเป็นรูปเล่มผ่านทางศูนย์หนังสือของมหาวิทยาลัยได้ 

ส านักหอสมุดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (http://www.lib.mut.ac.th/) มีการจัดผังองค์กรตาม
ระบบมาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ตั้งอยู่ที่อาคาร D เปิดให้บริการ 3 ชั้น คือ 2, 3, และ 4 ของอาคาร D มี
พ้ืนที่บริการทั้งสิ้น 2,900 ตารางเมตร ส าหรับในส่วนงานบริการ ได้เลือกใช้ระบบหมวดหมู่ของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน 
(Library of Congress Classification หรือ L.C) เป็นระบบจัดหมวดหมู่หนังสือ มีการบอกรับวารสารเพ่ือตอบสนอง
การศึกษาค้นคว้าและการท าวิจัยในทุกสาขาที่มหาวิทยาลัยฯ เปิดสอน ตลอดจนมีการน าระบบห้องสมุด อัตโนมัติเข้า
มาใช้เพ่ือการบริการสืบค้นสารสนเทศ และการยืม-คืน สื่อสนเทศอย่างสะดวกและรวดเร็ว  
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ตำรำงจ ำนวนหนังสือในส ำนกัหอสมุดที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน 

ล ำดับที ่ หมวด 
จ ำนวนที่มีอยู่ ณ ปัจจุบนั (เลม่) 
ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ 

1 หมวดหนังสือ 
หนังสือประกอบวิชาและหนังสือประกอบวิชาสาขาอ่ืน ๆ 

78,769   43,487    

รวม 122,256  

 
ตำรำงจ ำนวนวำรสำรในส ำนักหอสมุดที่มีอยู่ ณ ปัจจุบนั 

ล ำดับ
ที ่

หมวด 
จ ำนวนที่มีอยู่ ณ ปัจจุบนั 

ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ 
1 หมวดวารสาร 

วารสารวิชาการและวารสารวิชาการอื่น ๆ 
190 ช่ือเรื่อง 74 ช่ือเรื่อง 

รวม 264 ช่ือเรื่อง 
2 หมวดฐานข้อมลูส าหรับ 

สาขาวิชาและสาขาท่ีเกี่ยวเนื่อง 
1. ฐานข้อมูล e-journals ของ ScienceDirect 
2. ฐานข้อมูล e-journals ของ Ebsco Business Source 

Complete (BSC)  
3. ฐานข้อมูล Academic Search Complete (ASC) 
4. ฐานข้อมูล Computers & Applied Sciences Complete 

(ASC) 
5. ฐานข้อมูล e-book ของ ScienceDirect 
6. ฐานข้อมูล IEEE/IET Electronic Library (IEL) 

 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 

 
 
- 
- 
 
- 
- 
 

1 ฐาน 
- 

รวม 1 ฐำน 
3 หมวดสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

1. ฐานข้อมูลซีดรีอม ABI / inform Global  
2. ฐานข้อมูลซีดรีอม ASTp 
3. ฐานข้อมูลดรรชนีวารสารไทยของ มทม. 
4. ฐานข้อมูลสิทธิบัตรนานาชาต ิ
5. ฐานข้อมูล Journal Link 
6. Open Access ต่าง ๆ อาทิ e-books, e-journals 
7. ฐานข้อมูล TDC 
8. Microfilm วารสารของ IEEE/IEE ตั้งแต่ ค.ศ.1913-2000 

 
- 
- 

1 ฐาน 
- 

1 ฐาน 
- 

1 ฐาน 
- 

 
1 ฐาน 
1 ฐาน 

- 
1 ฐาน 

- 
1 ฐาน 

- 
1 ฐาน 

รวม 8 ฐำน 

 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีห่ลักสูตรน ามาใช้ในการเรียนการสอน โดยการจัดหาจากมหาวิทยาลัยฯ สถาบัน

ฯ และหลักสูตรได้แก่ Google Workspace for Education: Education Plus และ Line Official ซึ่งสามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนในยุค New normal ได้เป็นอย่างด ี
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2.2. สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ให้กับนักศึกษาดังนี้ 
(1) บริการเครือข่ายไร้สาย (Wifi) เครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย (WiFi) ส าหรับนักศึกษาทุกคนช่วยให้เรียนรู้ผ่านโทรศัพท์มือถือได้ 
(2) พ้ืนที่ใช้ส าหรับการประชุมกลุ่มย่อยและห้องประชุม ที่อยู่ภายในห้องสมุด 
(3) พ้ืนที่ใช้ส าหรับการติวอยู่ที่อาคาร MII และการท าโปรเจคอยู่ที่อาคาร MIIX 
(4) พ้ืนที่ใช้ส าหรับกิจกรรมต่าง ๆ และเล่นกีฬา ได้แก่ ลานกิจกรรมหน้าอาคาร MII โรงยิม สนามฟุตบอล 

สนามฟุตซอล และสนามเทนนิส 
(5) โรงอาหารอาคาร E และอาคาร Q   
(6) ห้องพยาบาล 
(7) หอพักภายในมหาวิทยาลัยฯ  
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3. กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
3.1 กำรก ำกับมำตรฐำนหลักสูตร 

หลักสูตรมีการด าเนินงานเกี่ยวกับอาจารย์ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้ 

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
- มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งท าหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 

ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร 
- มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 คน อยู่ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา

ตามหลักสูตร โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ 
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการ

ไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน และมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 
รายการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง 

(2) อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน และมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ
ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง  

(3) อาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ประจ ามีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า  หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ในสาขานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน อาจารย์พิเศษ  มีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์ทท างานที่เก่ียวข้องกับวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี  

(4) มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี  
โดยน าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ บัณฑิตใหม ่ผู้ใช้บัณฑิต และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และ

ความก้าวหน้าทางวิชาการ มาประกอบการพิจารณา 
3.2 บัณฑิต  

(1) หลักสูตรด าเนินการส ารวจคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  5  ด้าน  
คือ 

- ด้านคุณธรรมจริยธรรม    
- ด้านความรู้   
- ด้านทักษะทางปัญญา   
- ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล   
- ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(2) หลักสูตรส ารวจการมีงานท าของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา โดยใช้การส ารวจด้วยการให้บัณฑิตตอบ
แบบสอบถามด้วยตนเอง ในวันซ้อมรับปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยฯ 
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3.3 นักศึกษำ  
(1) การรับนักศึกษา  
หลักสูตรฯ รับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร ตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลัยฯ  ซึ่งก าหนดให้ส านัก

ประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ รับผิดชอบกระบวนการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ร่วมกับส านักทะเบียน โดยมีการ
ประสานงานกับหลักสูตรฯ ในการจัดท าเอกสารเผยแพร่ คู่มือนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา มีคณะกรรมการวิชาการ
พิจารณาจ านวนรับนักศึกษาใหม่แต่ละปี และเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ ให้ความเห็นชอบ  
 ส านักประชาสัมพันธ์ฯ มีระเบียบปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ (P-PRO-001) และระเบียบปฏิบัติงานรับสมัคร
นักศึกษา (P-PRO-002) มีการด าเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษา โดยมีการจัดประชุมวางแผนการรับสมัคร
นักศึกษาใหม่  มีการประเมินผลการรับสมัครนักศึกษา การน าผลการประเมินมาปรับปรุง/พัฒนากระบวนการรับสมัคร
ในปีการศึกษาถัดไป   

(2) การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
ส าหรับหลักสูตรฯ มีการด าเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  คือทุกปีการศึกษาก่อนเปิดภาค

การศึกษาจะมีการประชุมของคณะกรรมการบริหารคณะฯ ซึ่งจะมีวาระที่ก าหนดให้มีการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศน์
นักศึกษาใหม่ของคณะฯ ในขั้นตอนการปฐมนิเทศจะเป็นการชี้แจงนักศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาใน
หลักสูตรในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ เรื่องหลักสูตรและการเรียนการสอน เรื่องอาจารย์ที่ปรึกษา ประสบการณ์การใช้ชีวิต
และข้อแนะน าจากรุ่นพี่บัณฑิต  

(3) การคงอยู่ของนักศึกษา 
 หลักสูตรฯ ส ารวจความการคงอยู่ของนักศึกษาเป็นประจ าทุกภาคการศึกษา  

(4) การส าเร็จการศึกษา 
 นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรฯ ได้ ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของหลักสูตร 

(5) ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
หลักสูตรฯ ส ารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของนักศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนของหลักสูตรเป็น

ประจ าทุกภาคการศึกษา นักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นในค าถามปลายเปิดได้ 
3.4 อำจำรย ์

(1) ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรฯ ด าเนินการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามระบบของมหาวิทยาลัยฯ  ซึ่งด าเนินการโดย

ส านักทรัพยากรมนุษย์  มีระเบียบปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับและการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  โดยมีการก าหนด
คุณสมบัติอาจารย์และคุณวุฒิของอาจารย์ให้สอดคล้องกับหลักสูตร  ตลอดจนมีกลไกการคัดเลือกอาจารย์ที่มีความ
เหมาะสม  โปร่งใส  ดังนี้ 

- ก าหนดคุณสมบัติทั้งด้านคุณวุฒิผลการศึกษา  ความรู้  ความสามารถ  และประสบการณ์ท่ีสอดคล้อง
กับความต้องการของหลักสูตร 

- ระบุวันรับสมัคร  และระยะเวลาในการรับสมัคร  วันสอบ และตั้งกรรมการสอบคัดเลือกอาจารย์ใหม่ 
โดยต้องมีคณะกรรมการสอบคัดเลือกอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วย ผู้แทนจากหลักสูตร/ภาควิชา ผู้แทนจากคณบดี 
และผู้แทนจากส านักทรัพยากรมนุษย์  
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- คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกจากคะแนนเฉลี่ยสะสมของผู้สมัครให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด ทดสอบการสอน และ สอบสัมภาษณ์   

- เมื่อคณะกรรมการฯ พิจารณารับอาจารย์เข้าปฏิบัติงานแล้ว มหาวิทยาลัยฯ จะแต่งตั้งเป็นอาจารย์
ประจ าของมหาวิทยาลัยฯ และอาจารย์ประจ าหลักสูตร   

- มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ให้ทราบกฎระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และฝึกอบรมเกี่ยวกับ
เทคนิคการสอน การออกข้อสอบ จรรยาบรรณ และการท าวิจัยและจรรยาบรรณของนักวิจัย ฯลฯ 

- มีการประเมินผลการทดลองการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่เมื่อครบก าหนดระยะเวลา  และมีการ
ประเมินคุณภาพการสอนของอาจารย์ใหม่โดยคณะกรรมการฯ ของคณะ และน าผลการประเมินเข้าสู่คณะกรรมการ
วิชาการ และการประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร ระดับมหาวิทยาลัย (Management Review) 

- มีการน าผลการประเมินกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรมาปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรในปีการศึกษา 2558 โดยให้แต่ละหลักสูตรเพ่ิมการจัดปฐมนิเทศ
อาจารย์ประจ าของแต่ละหลักสูตร เกี่ยวกับนโยบายของหลักสูตร จุดเน้นของหลักสูตร การด าเนินงานของหลักสูตร 
ตลอดจน คุณลักษณะของบัณฑิตของหลักสูตร ฯลฯ 

(2) ระบบการบริหารอาจารย์ 
- หลักสูตรฯ ด าเนินการตามระบบบริหารอาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ  โดยส านักทรัพยากรมนุษย์  มี

ระบบกลไกในการด าเนินการ  ได้แก่  มีแผนอัตราก าลัง  แผนพัฒนาอาจารย์เพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิ  แผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือ
เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ  แผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน  และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เพ่ือพิจารณาขึ้นเงินเดือน  และมีสวัสดิการต่าง ๆ 

- มีการประเมินผลระบบการบริหารอาจารย์  โดยในแต่ละปีการศึกษา มีการติดตามและจัดท ารายงาน
แผนอัตราก าลัง รายงานการประเมินผลการพัฒนาอาจารย์เพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิ  รายงานการประเมินผลการพัฒนา
บุคลากรเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ  รายงานการประเมินผลการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน 
รายงานอัตราการคงอยู่และลาออกของผู้ปฏิบัติงาน  เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณา  

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจะพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบการบริหาร
อาจารย์ในปีการศึกษาถัดไป  โดยให้ส านักทรัพยากรมนุษย์เป็นหน่วยงานจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ  โดยใช้ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลในการจัดท าแผน  และส่งให้คณะ / ภาควิชา / หลักสูตร  
ผลักดันให้เป็นไปตามแผนฯ       

(3) ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
- หลักสูตรฯ ด าเนินการตามระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ  โดยส านัก

ทรัพยากรมนุษย์  มีการด าเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์เพ่ือให้มีคุณวุฒิที่สูงขึ้น  เข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ  และเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน  โดยมีการจัดท ารายงานผลการพัฒนาบุคลากรในด้ านต่าง ๆ ทุกปี
การศึกษา  โดยหลักสูตรฯ ได้ด าเนินการโดยเสนอรายชื่ออาจารย์เพ่ือพัฒนาคุณวุฒิให้สูงขึ้น และกระตุ้นให้อาจารย์ขอ
ต าแหน่งทางวิชาการตามแผนการพัฒนาฯ 

- มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  โดยการส ารวจความคิดเห็นและความ
พึงพอใจของอาจารย์ต่อการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ในแต่ละปี 
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- มีการน าผลการประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจของอาจารย์เข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหาร  เพื่อพิจารณาปรับปรุงระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  ในปีการศึกษาถัดไป 

(4) การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยฯ ก าหนดให้คณาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะต้องทบทวนการเรียนการสอนในรายวิชาที่

รับผิดชอบเมื่อสิ้นภาคการศึกษาแต่ละภาคการศึกษา ต่อที่ประชุมทบทวนของฝ่ายบริหารระดับภาควิชา ระดับคณะ 
และระดับมหาวิทยาลัย  และเปิดโอกาสให้คณาจารย์เสนอความเห็นในทุก ๆ เรื่อง รวมถึงเรื่องหลักสูตรและการเรียน
การสอนด้วย โดยคณาจารย์สามารถให้ข้อเสนอแนะผ่านการประชุมคณะ/ภาควิชาซึ่งจัดขึ้นอย่างน้อยภาคการศึกษา
ละ 1 ครั้ง 

(5) การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
 มหาวิทยาลัยฯ จัดให้คณะ/ภาควิชาที่มีความจ าเป็นต้องจัดจ้างคณาจารย์พิเศษ เสนอรายชื่อคณาจารย์พิเศษ

เพ่ือขออนุมัติล่วงหน้าก่อนเปิดภาคการศึกษา โดยต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการวิชาการ และอธิการบดี 
ตามล าดับ โดยส านักทรัพยากรมนุษย์เป็นผู้ด าเนินการแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ 

3.5 หลักสูตร กำรเรียนกำรสอน กำรประเมินผู้เรียน 
(1) การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
หลักสูตรฯ ด าเนินการเกี่ยวกับการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร ตามที่มหาวิทยาลัยฯ 

ก าหนดในระเบียบปฏิบัติงานการเปิด ปรับปรุง รับรองมาตรฐานการศึกษา และปิดหลักสูตร (P-QAO-013)  โดย
หลังจากท่ีได้รับอนุมัติให้ด าเนินการหลักสูตรแล้ว สาขาวิชาจะพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย  แสดงการปรับปรุงดัชนีด้าน
มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะ ๆ  อย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี  และมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่องทุก 5 ปี  

(2) การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
- การก าหนดผู้สอน 
มหาวิทยาลัยฯ จัดให้มีระบบกลไกในการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยมี

ระเบียบปฏิบัติงานกระบวนการควบคุมการเรียนการสอน (P-QAO-012) หลักสูตรฯ ด าเนินการตามระเบียบ
ปฏิบัติงานดังกล่าว โดยมีการก าหนดตัวผู้สอน โดยใช้แบบฟอร์มการพิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนแต่ละ
รายวิชา (F-QAO-062) กรณีรายวิชาที่สอนเป็นคณะผู้สอน จะต้องมีการประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือวางแผนการจัดการ
เรียนรู้ร่วมกัน 

- การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4 ) การจัดการเรียน
การสอน 

ตามระเบียบปฏิบัติฯ (P-QAO-012)   อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องจัดท า มคอ. 3 และ มคอ. 4 ให้เสร็จสิ้น
ก่อนการเปิดภาคการศึกษาโดยมีผู้บริหารสาขาวิชาพิจารณาและลงนามในเอกสาร และอาจารย์ผู้สอนต้องแจก  มคอ. 
3 ฉบับย่อ และ มคอ. 4 ฉบับย่อ แก่นักศึกษาทุกคนในคาบแรกของการสอน โดยต้องเก็บหลักฐานการแจก และชี้แจง
แผนการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล ให้นักศึกษารับทราบตามระเบียบปฏิบัติฯ (P-
QAO-012) อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องด าเนินการสอนตามแผนการสอน โดยมีการสุ่มตรวจคุณภาพการเรียนการสอน
โดยคณะกรรมการของคณะฯ และสุ่มตรวจการเข้าสอนโดยส านักประกันคุณภาพการศึกษา และ ในคาบสุดท้ายของ
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การสอน ธุรการประจ าภาควิชาจะแจกแบบประเมินการสอนวิชาบรรยาย วิชาปฏิบัติการ และวิชาโครงงาน/
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าด้วยตนเอง/สัมมนา ให้นักศึกษาประเมินคุณภาพการสอนของอาจารย์ และน าผลการ
วิเคราะห์ความพึงพอใจป้อนเข้าระบบ E-Portfolio และน าผลเข้าสู่ที่ประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร (Management 
Review) ระดับภาควิชา  ที่ประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร (Management Review) ระดับคณะ และเข้าสู่ที่ประชุม
ทบทวนของฝ่ายบริหาร (Management Review) ระดับมหาวิทยาลัย ตามล าดับ เมื่อสิ้นสุดการสอนในแต่ละภาค
การศึกษาอาจารย์ผู้สอนต้องทบทวนการเรียนการสอน โดยการจัดท า มคอ. 5 โดยระบุจะมีการปรับปรุงการเรียนการ
สอนรายวิชาอย่างไร ส าหรับการสอนครั้งต่อไป  

ในการก ากับติดตามและตรวจสอบ มีการตรวจติดตามคุณภาพภายใน ตามระบบบริหารคุณภาพ 
ISO9001 โดยกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายในแต่งตั้งโดยส านักประกันคุณภาพการศึกษา ทุกภาคการศึกษา 
และมีการแจ้งข้อบกพร่องให้แก่อาจารย์ที่ไม่ได้ด าเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง และรายงานในที่ประชุมทบทวนของฝ่าย
บริหาร (Management Review) ระดับหน่วยงาน ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ตามล าดับ ซึ่งมีผลต่อการ
ประเมินผลการประเมินการปฏิบัติงานประจ าปีของอาจารย์ 

(3) การประเมินผู้เรียน 
- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
หลักสูตรฯ ด าเนินการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยปฏิบัติตามระเบียบ

ปฏิบัติงานกระบวนการควบคุมการเรียนการสอน (P-QAO-012) วิธีปฏิบัติงานการวัดและประเมินผล (W-QAO-002) 
และ วิธีปฏิบัติงานการควบคุมกระบวนการสอบ (W-REO-003) ในการประเมินผลการเรียนรู้หรือการออกข้อสอบ 
อาจารย์ผู้สอนพิจารณาจากเอกสาร มคอ. 3 ของรายวิชา ผู้บริหารสาขาวิชาตรวจสอบคุณภาพและความตรง 
(Validity) ของข้อสอบ และลงนามอนุมัติข้อสอบส่งส านักทะเบียน ส านักทะเบียนจัดประชุมคณะกรรมการก ากับ
มาตรฐานการวัดผลและประเมินผลของแต่ละหลักสูตรเพ่ือพิจารณาคุณภาพและความตรง (Validity) ของข้อสอบ 
และเมื่ออาจารย์จัดท าผลการสอบเสร็จสิ้น ผู้บริหารสาขาวิชาตรวจสอบผลการสอบ และลงนามอนุมัติผลการสอบส่ง
ส านักทะเบียน ส านักทะเบียนจัดประชุมคณะกรรมการก ากับมาตรฐานการวัดผลและประเมินผลของแต่ละหลักสูตร
เพ่ือพิจารณาผลการสอบ เพ่ือทวนสอบผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา และอนุมัติ จากนั้น ส านักทะเบียนจัดส่งผล
การสอบเสนออธิการบดีเพ่ือพิจารณา แล้วจึงประกาศผลสอบ 

- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาได้รับการตรวจสอบและทวนสอบโดยคณะกรรมการก ากับมาตรฐานการ

วัดผลและประเมินผลของแต่ละหลักสูตร ในการปรับปรุงกระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ ได้มีการปรับปรุง
กระบวนการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น การเพ่ิมเอกสาร Curriculum Mapping ในการพิจารณาของคณะกรรมการก ากับ
มาตรฐานการวัดผลและประเมินผล 

- การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 
การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร  (มคอ.5  มคอ.6 และ มคอ.7)  

โดยมีการตรวจติดตามคุณภาพภายในตามระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 ทุกภาคการศึกษา และมีการแจ้ง
ข้อบกพร่องให้แก่อาจารย์ที่ไม่ได้ด าเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง และรายงานในที่ประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร 
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(Management Review) ระดับภาควิชา ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ตามล าดับ ซึ่งมีผลต่อการประเมินผล
การประเมินการปฏิบัติงานประจ าปีของอาจารย์ 

หลักสูตรฯ ได้มีการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร โดยทุกภาค
การศึกษา ภาควิชาฯ ได้มอบหมายให้ธุรการประจ าภาควิชาฯ ด าเนินการจัดเตรียมแบบประเมินการเรียนการสอนใน
แต่ละรายวิชา และให้ผู้แทนแต่ละชั้นเรียนน าแบบประเมินไปด าเนินการประเมินและรวบรวมผลการประเมินใส่ซอง
ปิดผนึก  ส่งคืนแก่ธุรการพร้อมลงชื่อและบันทึกจ านวนแบบประเมิน โดยไม่ผ่านอาจารย์เพ่ือป้องกันการเปลี่ยนแปลง
หรือแก้ไขข้อมูลในแบบประเมิน นอกจากนี้ทุกรายวิชาในหลักสูตรต้องด าเนินการประเมินรายวิชาและหลักสูตรผ่าน
การจัดท า มคอ. โดยรายวิชา จัดท า มคอ.5 หรือ 6 และหลักสูตร จัดท ามคอ.7  

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยฯ จัดให้มีระบบการประเมินผลการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนทุกภาค
การศึกษา โดยพิจารณาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาแต่ละหลักสูตรในที่ประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร ระดับภาควิชา 
ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย และจัดให้มีการปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การพบว่ารายวิชาเฉพาะมีคะแนน
เฉลี่ยต่ า เนื่องจากนักศึกษามีพ้ืนฐานคณิตศาสตร์ไม่เพียงพอ คณะกรรมการวิชาการได้จัดประชุมผู้แทนของหลักสูตร
เข้าร่วมประชุมกับภาควิชาคณิตศาสตร์ เพ่ือหาแนวทางการจัดการเรียนการสอนวิขาคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับการ
น าไปใช้ในแต่ละสาขาวิชา และหลักสูตรปรับแผนการสอนในรายวิชาที่ต้องใช้ความรู้คณิตศาสตร์สอดคล้องกัน 
 

ตำรำงสรุปผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต  สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ 
สถำบันวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม (คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยี) 

มหำวิทำลัยเทคโนโลยีมหำนคร ปีกำรศึกษำ 2563 

องค์ประกอบ 
คะแนน
ผ่ำน 

จ ำนวน
ตัวบ่งชี ้

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลกำรประเมิน 
0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพนอ้ย 
2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพด ี
4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 1 กำรก ำกับมำตรฐำน ผ่าน  ได้มาตรฐาน 
 ไม่ได้มาตรฐาน 

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตวั

บ่ง
ชี้ใ

น
อง

ค์ป
ระ

กอ
บท

ี่ 2
-6

 

2 - - 4.27 4.27 ระดับคณุภาพดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษำ 3 3.00 - - 3.00 ระดับคณุภาพปานกลาง 
องค์ประกอบท่ี 4 อำจำรย์ 3 3.30 - - 3.30 ระดับคณุภาพด ี 
องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร กำรเรียนกำร
สอน กำรประเมินผู้เรียน 

4 3.00 3.67 - 3.50 ระดับคณุภาพด ี 

องค์ประกอบท่ี  6 สิ่งสนับสนนุกำรเรียนรู้ 1 - 3.00 - 3.00 ระดับคณุภาพปานกลาง 
รวม 13 7 4 2   

ผลกำรประเมิน 3.13 3.50 4.27 3.42 ระดับคุณภำพดี  
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ตำรำงสรุปผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทำลัยเทคโนโลยีมหำนคร 

ผลกำรตรวจประเมินตำมองค์ประกอบคุณภำพของ สป.อว. 

  
 
 

ตำรำงสรุปผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 มหำวิทำลัยเทคโนโลยีมหำนคร 
ผลกำรตรวจประเมินตำมองค์ประกอบคุณภำพของ สป.อว. 
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ส่วนที่ 6 ภำคผนวก 
 
ภำคผนวก 1 เอกสำร/หนังสือที่สภำสถำบันกำรศึกษำอนุมัติหลักสูตร 
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ภำคผนวก 2 รำยละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับสมบูรณ์ที่ผ่ำนกำรอนุมัติจำกสภำสถำบันกำรศึกษำ 
เอกสารแนบ 
 
ภำคผนวก 3 แผนกำรสอน (มคอ.3) วิชำที่ขอเทียบองค์ควำมรู้ 
เอกสารแนบ 

 
ภำคผนวก 4 คู่มือปฏิบัติกำรที่ใช้ในกำรเรียนกำรสอน 
เอกสารแนบ 

 

ภำคผนวก 5 รำยงำนกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 
เอกสารแนบ 

 


