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ค ำรับรองตนเอง (Self-Declaration) 
หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต 

สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ 

ชื่อสถำบันกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
วิทยำเขต/คณะ/ภำควิชำ  วิทยำเขตหำดใหญ่ คณะวิศวกรรมศำสตร์ 

สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำและสิ่งแวดล้อม 

สำขำวิศวกรรมที่รับรองปริญญำ  สำขำวิศวกรรมโยธำ 

ปีกำรศึกษำที่รับรองปริญญำ 2564 

ส่วนที่ 1 หลักสูตร 

1. ช่ือหลักสูตร 
 ชื่อภำษำไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ 

ชื่อภำษำอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Civil Engineering 

2. ชื่อปริญญำและสำขำวิชำ 
ชื่อเต็มภำษำไทย  : วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธำ) 
ชื่อย่อภำษำไทย  : วศ.บ. (วิศวกรรมโยธำ) 
ชื่อเต็มภำษำอังกฤษ  : Bachelor of Engineering (Civil Engineering)  
ชื่อย่อภำษำอังกฤษ : B.Eng. (Civil Engineering) 

3. วิชำเอก/แขนงวิชำ 
ไม่มี 

4. ปรัชญำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
4.1. ปรัชญำของหลักสูตร 

หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ  เป็นหลักสูตรมุ่งเน้นกำร
ผลิต ให้มีองค์ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ เพ่ือให้เป็นวิศวกรโยธำที่มี
ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ กำรสังเครำะห์ กำรแก้ปัญหำ กำรประยุกต์และกำรวิจัย
อย่ำงเป็นระบบ รวมทั้งเป็นวิศวกรโยธำที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มีสมรรถนะที่จ ำเป็นต่อ
กำรด ำรงชีวิตอย่ำงมีคุณค่ำ  ยึดประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง  โดยจัดกำรศึกษำ
ตำมแนวทำงพัฒนำกำรนิยม (Progressivism) ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลำงของกำรเรียนรู้ และ
พัฒนำจำกควำมต้องกำรของผู้เรียน ผ่ำนกระบวนกำรแก้ปัญหำและค้นคว้ำด้วยตนเอง (Self-
directed Learning) กระบวนกำรที่ต้องลงมือปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียน ซึ่งจะน ำไปสู่กำร
เรียนรู้ที่ยั่งยืน และจำกแนวคิดที่ว่ำกำรพัฒนำคือกำรเปลี่ยนแปลง กำรเรียนรู้จึงไม่ได้หยุดอยู่



ค ำรับรองตนเองของสถำบันกำรศึกษำ 

2 สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร ์

เพียงภำยในมหำวิทยำลัยแต่จะด ำเนินไปตลอดชีวิต กำรจัดกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยจึง
มุ่งเน้นถึงกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเน้นกระบวนกำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  กำรใช้
ปัญหำเป็นฐำนในกำรเรียนรู้ (Problem-based Learning) กำรใช้โครงงำนเป็นฐำน (Project-
based Learning)  สร้ำงเสริมกำรเรียนรู้และพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง (Continuous 

Professional Development) เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของภำครัฐและภำคเอกชน 

4.2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพื่อให้บัณฑิตมีลักษณะดังนี้ 

1. ประยุกต์ควำมรู้ด้ำนคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และวิศวกรรมศำสตร์พ้ืนฐำน เพ่ือแก้ไข
ปัญหำด้ำนวิศวกรรมโยธำ โดยเฉพำะกำรแก้ปัญหำพื้นที่ชำยฝั่งทะเลภำคใต้ 

2. สำมำรถคิดวิเครำะห์อย่ำงเป็นระบบและคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ เพ่ือกำรบริหำรจัดกำร
แก้ปัญหำแก้ปัญหำพ้ืนที่ชำยฝั่งทะเลภำคใต้ 

3. ประยุกต์ใช้หลักกำรทำงด้ำนวิศวกรรมโยธำ เพ่ือกำรวำงแผน ส ำรวจ ออกแบบ และ
ควบคุมกำรก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน และระบบสำธำรณูปโภค โดยเน้นโครงสร้ำง
ชำยฝั่งทะเลภำคใต้ 

4. มีภำวะผู้น ำและผู้ตำม ยอมรับฟังควำมคิดเห็นของผู้อ่ืนสำมำรถท ำงำนเป็นทีมเพ่ือให้
บรรลุเป้ำ และกำรสื่อสำรกับเพ่ือนร่วมงำนทั้งภำษำไทยและภำษำสำกลเพ่ือบรรลุ
เป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

5. ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรสืบค้นข้อมูล เพ่ือประกอบกำร ตัดสินใจอย่ำงมีเหตุผล 
และแสวงหำ ควำมรู้เพ่ือพัฒนำตนเอง 

6. สำมำรถแสดงออกถึงมีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยำบรรณวิชำชีพ มีจิตสำธำรณะและถือ
ประโยชน์เพื่อมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 

5. ระบบกำรจัดกำรศึกษำ 

5.1. ระบบ 

ระบบทวิภำค  โดย 1 ปีกำรศึกษำ แบ่งออกเป็น 2 ภำคกำรศึกษำปกติ และมี
ระยะเวลำกำรศึกษำไม่น้อยกว่ำ 15 สัปดำห์ 

5.2. กำรจัดกำรศึกษำภำคฤดูร้อน 

มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำคฤดูร้อน  จ ำนวน 8 สัปดำห์  ในปีที่ 3 หรือตำมกำร
พิจำรณำของคณะกรรมกำรประจ ำหลักสูตร 

5.3. กำรเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภำค 

ไม่มี 



ค ำรับรองตนเองของสถำบันกำรศึกษำ 

สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร ์ 3 

6. แผนกำรศึกษำ 

ชั้นปีที่ 1 

ภำคกำรศึกษำที่ 1 
 รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
 200-111 สู่โลกวิศวกรรม 2((2)-0-4) 
 200-112 คณิตศำสตร์พ้ืนฐำนส ำหรับวิศวกร 3((3)-0-6) 
 200-113 ฟิสิกส์พื้นฐำนส ำหรับวิศวกร 3((3)-0-6) 
 200-114 เคมีพ้ืนฐำนส ำหรับวิศวกร 2((2)-0-4) 
 200-115 พ้ืนฐำนไฟฟ้ำส ำหรับงำนวิศวกรรม    3((2)-2-5) 
 200-116 พ้ืนฐำนกำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส ำหรับวิศวกร 3((2)-2-5) 
 200-117 เขียนแบบวิศวกรรมพ้ืนฐำน 2((2)-0-4) 
 xxx-xxx สำระที่ 6 กลุ่มวิชำภำษำและกำรสื่อสำร 1 2((2)-0-4) 
  รวม 20((18)-4-38)
  

ภำคกำรศึกษำที่ 2 
 รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
 200-121 คณิตศำสตร์พ้ืนฐำนส ำหรับวิศวกร 2 3((3)-0-6) 
 221-101 กลศำสตร์วิศวกรรม 1 3((3)-0-6) 
 237-111 วัสดุวิศวกรรม 2((2)-0-4) 
 236-219 ธรณีวิศวกรรมและกำรก่อสร้ำง 3((2)-3-4) 
 225-231 สถิติวิศวกรรม 1 3((3)-0-6) 
 950-102 สำระที่ 2 ชีวิตที่ดี 3((3)-0-6) 
 xxx-xxx สำระที่ 6 กลุ่มวิชำภำษำและกำรสื่อสำร 2 2((2)-0-4) 
  รวม 19((18)-3-36) 
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ชั้นปีที่ 2 
ภำคกำรศึกษำที่ 1 
 รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
 200-122 คณิตศำสตร์พ้ืนฐำนส ำหรับวิศวกร 3 3((3)-0-6) 
 221-201 กลศำสตร์ของแข็ง 1 3((3)-0-6) 
 221-231 เทคนิควิทยำคอนกรีต 3((2)-3-4) 
 221-241 ชุดวิชำกำรส ำรวจ  5((3)-4-8) 
 221-251 กลศำสตร์ของไหล 3((3)-0-6) 
 001-102  สำระที่ 1 ศำสตร์พระรำชำกับกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 2((2)-0-4) 
 388-100  สำระที่ 1 สุขภำวะเพ่ือเพ่ือนมนุษย์   1((1)-0-2) 
  รวม 20((17)-7-36) 
  

ภำคกำรศึกษำที่ 2 
 รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
 215-221 กลศำสตร์วิศวกรรม : พลศำสตร์ 3((3)-0-6) 
 221-202 กลศำสตร์ของแข็ง 2 3((3)-0-6) 
 221-252 อุทกวิทยำ 3((3)-0-6) 
 221-253 ปฏิบัติกำรกลศำสตร์ของไหล 1(0-3-0) 
 221-001 สำระที่ 1 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์ 1((1)-0-2) 
 895-001  สำระที่ 2 พลเมืองที่ดี 2((2)-0-4) 
 xxx-xxx สำระที่ 7 สุนทรียศำสตร์ 1((1)-0-2) 
 xxx-xxx สำระที่ 7 กีฬำ 1((1)-0-2) 
 xxx-xxx รำยวิชำเลือกหมวดวิชำศึกษำทั่วไป 1 2((2)-0-4)
  รวม 17((16)-3-32) 
  



ค ำรับรองตนเองของสถำบันกำรศึกษำ 

สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร ์ 5 

 

ชั้นปีที่ 3 ส ำหรับนักศึกษำที่เลือกเรียนทำงเลือกปกติ 
ภำคกำรศึกษำที่ 1 
 รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
 221-301 กำรวิเครำะห์โครงสร้ำง 1 3((3)-0-6) 
 221-321 ปฐพีกลศำสตร์ 3((3)-0-6) 
 221-322 คุณสมบัติของดินและกำรทดสอบ 1(0-3-0) 
 221-351 วิศวกรรมชลศำสตร์ 3((3)-0-6) 
 221-361 วิศวกรรมกำรทำง 3((3)-0-6) 
 001-103   สำระที่ 3 ไอเดียสู่ควำมเป็นผู้ประกอบกำร 1((1)-0-2) 
 xxx-xxx สำระที่ 4 กำรอยู่อย่ำงรู้เท่ำทัน 2((2)-0-4) 
 xxx-xxx สำระที่ 4 กำรรู้ดิจิทัล 2((2)-0-4) 
 xxx-xxx รำยวิชำเลือกหมวดวิชำศึกษำทั่วไป 2 2((2)-0-4)
  รวม 20((19)-3-38) 

ภำคกำรศึกษำที่ 2 
 รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
 221-302 กำรวิเครำะห์โครงสร้ำง 2 3((3)-0-6) 
 221-311 กำรออกแบบโครงสร้ำงคอนกรีตเสริมเหล็ก 4((3)-3-6) 
 221-323 วิศวกรรมฐำนรำก 3((3)-0-6) 
 221-331 ปฏิบัติกำรทดสอบวัสดุและโครงสร้ำง 1(0-3-0) 
 221-381 กำรประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ทำงวิศวกรรมโยธำ 3((2)-3-4) 
 xxx-xxx สำระที่ 5 กำรคิดเชิงระบบ 2((2)-0-4) 
 xxx-xxx สำระที่ 5 กำรคิดเชิงตรรกะและตัวเลข 2((2)-0-4) 
 xxx-xxx รำยวิชำเลือกหมวดวิชำศึกษำทั่วไป 3 2((2)-0-4)
  รวม 20((17)-9-34) 

ภำคฤดูร้อน 
 รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
 221-399 กำรฝึกงำน ไม่น้อยกว่ำ 320 ชั่วโมง 
  



ค ำรับรองตนเองของสถำบันกำรศึกษำ 

6 สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร ์

 

ชั้นปีที่ 4 ส ำหรับนักศึกษำที่เลือกเรียนทำงเลือกปกติ 
ภำคกำรศึกษำที่ 1 
 รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
 221-411 กำรออกแบบโครงสร้ำงไม้และโครงสร้ำงเหล็ก 4((3)-3-6) 
 221-471 สัญญำ กำรออกข้อก ำหนด และกำรประมำณรำคำ 3((3)-0-6) 
 221-491 กำรศึกษำเพ่ือจัดท ำข้อเสนอโครงงำน 1(0-3-0) 
 xxx-xxx วิชำเลือกในกลุ่มวิชำชีพ 3(x-y-z) 
 xxx-xxx วิชำเลือกเสรี 3(x-y-z) 
  รวม 14(x-y-z) 
ภำคกำรศึกษำที่ 2 
 รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
 221-472 กำรก่อสร้ำงและกำรจัดกำรงำนวิศวกรรมโยธำ 3((3)-0-6) 
 221-492 โครงงำนวิศวกรรมโยธำ 3(0-9-0) 
 xxx-xxx วิชำเลือกในกลุ่มวิชำชีพ 3(x-y-z) 
 xxx-xxx วิชำเลือกเสรี 3(x-y-z)
  รวม 12(x-y-z) 
  



ค ำรับรองตนเองของสถำบันกำรศึกษำ 

สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร ์ 7 

 

ชั้นปีที่ 3 ส ำหรับนักศึกษำทำงเลือกสหกิจศึกษำ 
ภำคกำรศึกษำที่ 1 
 รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
 221-301 กำรวิเครำะห์โครงสร้ำง 1 3((3)-0-6) 
 221-321 ปฐพีกลศำสตร์ 3((3)-0-6) 
 221-322 คุณสมบัติของดินและกำรทดสอบ 1(0-3-0) 
 221-351 วิศวกรรมชลศำสตร์ 3((3)-0-6) 
 221-361 วิศวกรรมกำรทำง 3((3)-0-6) 
 001-103   สำระที่ 3 ไอเดียสู่ควำมเป็นผู้ประกอบกำร 1((1)-0-2) 
 xxx-xxx สำระที่ 4 กำรอยู่อย่ำงรู้เท่ำทัน 2((2)-0-4) 
 xxx-xxx สำระที่ 4 กำรรู้ดิจิทัล 2((2)-0-4) 
 xxx-xxx รำยวิชำเลือกหมวดวิชำศึกษำทั่วไป 2 2((2)-0-4)
  รวม 20((19)-3-38) 

ภำคกำรศึกษำที่ 2 
 รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
 221-302 กำรวิเครำะห์โครงสร้ำง 2 3((3)-0-6) 
 221-311 กำรออกแบบโครงสร้ำงคอนกรีตเสริมเหล็ก 4((3)-3-6) 
 221-323 วิศวกรรมฐำนรำก 3((3)-0-6) 
 221-331 ปฏิบัติกำรทดสอบวัสดุและโครงสร้ำง 1(0-3-0) 
 221-381 กำรประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ทำงวิศวกรรมโยธำ 3((2)-3-4) 
 xxx-xxx สำระที่ 5 กำรคิดเชิงระบบ 2((2)-0-4) 
 xxx-xxx สำระที่ 5 กำรคิดเชิงตรรกะและตัวเลข 2((2)-0-4) 
 xxx-xxx รำยวิชำเลือกหมวดวิชำศึกษำทั่วไป 3 2((2)-0-4)
  รวม 20((17)-9-34) 
 
 
  



ค ำรับรองตนเองของสถำบันกำรศึกษำ 

8 สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร ์

 

ชั้นปีที่ 4 ส ำหรับนักศึกษำทำงเลือกสหกิจศึกษำ 
ภำคกำรศึกษำที่ 1 
 รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
 221-411 กำรออกแบบโครงสร้ำงไม้และโครงสร้ำงเหล็ก 4((3)-3-6) 
 221-473 ชุดวิชำกำรจัดกำรโครงกำรก่อสร้ำงและควำมปลอดภัย 9((8)-3-16) 
 221-493 เตรียมสหกิจศึกษำ 1((1)-0-2) 
 xxx-xxx วิชำเลือกเสรี 3(x-y-z) 
 xxx-xxx วิชำเลือกเสรี 3(x-y-z) 
  รวม 20(x-y-z) 
ภำคกำรศึกษำที่ 2 
 รหัสวิชำ ชื่อวิชำ หน่วยกิต 
 221-494 สหกิจศึกษำ 6(0-40-0) 
  รวม 6(0-40-0) 
  



คํารับรองตนเองของสถาบันการศึกษา 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 9 

7. การเทียบโอน/ยกเว้นรายวิชา 
  ไม่ม ี

8. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
 เริ่มใช้มาต้ังแต่ปี  พ.ศ. 2549 
 การปรับปรุงหลักสูตรคร้ังน้ี ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2559 
 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายวิชาการ  ในคราวประชุมครั้งที่ 17 

(8/2563) เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 
 ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 417(7/2563) 

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 
 ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร  ในคราวประชุมครั้งที่ xx  เมื่อวันที่  
 เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

9. ชื่อผู้รบัรอง/อนุมัติข้อมูล 
ตารางแสดงรายชื่อผูร้ับรอง/อนุมัติ 

ชื่อ-สกุล ตําแหน่งบริหาร วาระการดํารงตําแหน่ง 
ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565 

 

10. ชื่อผู้รบัผดิชอบ/ผู้ประสานงานหลักสูตร 
ตารางแสดงรายชื่อผูร้ับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน 

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง โทรศัพท ์ E-mail 
1 ผศ.ดร.วิชัยรัตน์ แก้วเจือ ประธาน

หลักสูตร 
074-287-139 
094-656-5857 

kwichairat@eng.psu.ac.th 

2 น.ส. สุพิศ นนทะสร เจ้าหน้าที่ 074-287-016 nsupit@eng.psu.ac.th 
 

 
  



ค ำรับรองตนเองของสถำบันกำรศึกษำ 

10 สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร ์

ส่วนที่ 2 นิสติ/นักศึกษำ 

1. คุณสมบัติของผู้เข้ำศึกษำ 
1. ต้องส ำเร็จกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำมัธยมศึกษำตอนปลำยในแผนกำรเรียนของวิทยำศำสตร์ 

คณิตศำสตร์หรือเทียบเท่ำ 
2. ผ่ำนกำรคัดเลือกตำมเกณฑ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ และหรือเป็นไป

ตำมระเบียบข้อบังคับของกำรคัดเลือกของมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
2. แผนกำรรับนักศึกษำในระยะ 5 ปี 

จ ำนวนนักศึกษำ 
จ ำนวนนักศึกษำแต่ละปีกำรศึกษำ 

2564 2565 2566 2567 2568 

ชั้นปีที่ 1 60 60 60 60 60 

ชั้นปีที่ 2 - 60 60 60 60 

ชั้นปีที่ 3 - - 60 60 60 

ชั้นปีที่ 4 - - - 60 60 

รวม 60 120 180 240 240 

 

 



ค ำรับรองตนเองของสถำบันกำรศึกษำ 

สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร ์ 11 

3. คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
3.1 แสดงความเชื่อมโยงระหว่างรายวิชาของหลักสูตรกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามข้อตกลง Washington Accord 

ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) 
ตำมข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

1 ควำมรู้ด้ำนวิศวกรรม (Engineering Knowledge) 
- สำมำรถประยุกต์ใช้ควำมรู้ทำงดำ้นคณิตศำสตร์ 
วิทยำศำสตร์ พื้นฐำนทำงวิศวกรรม และควำมรู้ เฉพำะทำง
วิศวกรรม เพื่อกำรแกไ้ขและหำค ำตอบ ของปัญหำทำง
วิศวกรรมที่ซับซ้อน 

200-112 คณิตศำสตรส์ ำหรับวิศวกร คณิตศำสตร์ในงำนวิศวกรรม อุปนัยเชิงคณิตศำสตร์ ฟังก์ชันและ
กรำฟ ลิมิตและควำมต่อเนื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชันและกำรประยุกต์
ในงำนวิศวกรรม ปริพันธ์ของฟังก์ชันและกำรประยุกต์ในงำน
วิศวกรรม 

  200-111 สู่โลกวิศวกรรม พัฒนำกำรของวิศวกรรมศำสตร์สำขำตำ่ง ๆ องค์กรวิชำชีพวิศวกรรม 
เส้นทำงอำชีพวิศวกร จรรยำบรรณวิศวกร ปัญหำทำงวิศวกรรม 
เทคนิคกำรวิเครำะห์และกำรแก้ปัญหำอย่ำงเป็นระบบ กำรท ำงำน
ร่วมกันเป็นทีม เทคนิคกำรน ำเสนอ 

  200-113 ฟิสิกส์ส ำหรับวศิวกร ฟิสิกส์ในงำนวิศวกรรม หน่วยปริมำณทำงฟิสิกส์และเวกเตอร์ ระบบ
แรงและกำรเคลื่อนที่  งำนและโมเมนต์ อนุภำคและวัตถุเกร็ง 
พลังงำนและโมเมนตัม 

  200-114 เคมีพื้นฐำนส ำหรับวิศวกร สำรเคมีในชีวิตประจ ำวันและควำมปลอดภัย สมบัติทำงกำยภำพของ
ของแข็ง ของไหล และก๊ำซ  กฎของแก๊ส กฎทรงมวลและปริมำณ
สำรสัมพันธ์ ปฎิกิริยำเคมีและสมดดุล กรด -เบส  ปฏิกิริยำไฟฟ้ำเคมี 
เทอร์โมไดนำมิกส์ 

  200-117 เขียนแบบวิศวกรรมพื้นฐำน ควำมส ำคัญของกำรเขียนแบบวิศวกรรม เครื่องมืออุปกรณ์และวิธีใช้ 
กำรเขียนตัวเลขและตัวอักษรชนิดของเส้นและมำตรฐำนส ำหรับงำน



ค ำรับรองตนเองของสถำบันกำรศึกษำ 

12 สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร ์

ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) 
ตำมข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

เขียนแบบ เรขำคณิตประยุกต์ กำรเขียนภำพสำมมิติ กำรเขียนภำพ
ออบลิก กำรเขียนภำพไอโซเมตริก กำรเขียนภำพฉำยออโธกรำฟฟิก 
กำรสเก็ตภำพ กำรเขียนภำพตัด กำรก ำหนดขนำดและรำยละเอียด
อื่น ๆ ในแบบงำนเขียนแบบวิศวกรรม 

  200-121 คณิตศำสตรส์ ำหรับวิศวกร 2 อนุพันธ์ของฟังก์ชันหลำยตัวแปร สมกำรเชิงอนุพันธ์ขั้นแนะน ำ 
สมกำรเชิงอนุพันธ์สำมัญอันดับหนึ่ง สมกำรเชิงอนุพันธ์สำมัญอันดับ
สูงกว่ำ สมกำรเชิงอนุพันธ์สำมัญเชิงเส้นเอกพันธ์ที่มีสัมประสิทธ์ิเป็น
ค่ำคงที่ สมกำรเชิงอนุพันธ์สำมัญเชิงเส้นไม่เอกพันธ์ที่มีสัมประสิทธิ์
เป็นค่ำคงที่ กำรแปลงลำปลำซ และกำรประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหำใน
เชิงวิศวกรรม 

  200-122 คณิตศำสตรส์ ำหรับวิศวกร 3 ปริพันธ์หลำยช้ัน ฟังก์ชันแคลคูลัส ปริพันธ์ตำมเส้นและปริพันธ์ตำม
ผิว ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ  สมกำรเชิงอนุพันธ์สำมัญเชิงเส้นที่มี
สัมประสิทธิ์เป็นตัวแปร สมกำรเชิงอนุพันธ์ย่อยและกำรประยุกต์ใช้
เพื่อแก้ปัญหำในเชิงวิศวกรรม 

  200-115 พื้นฐำนไฟฟ้ำส ำหรับงำน
วิศวกรรม 

กำรวิเครำะห์วงจรไฟฟ้ำกระแสตรง แรงดันไฟฟ้ำ กระแสไฟฟ้ำ และ
ก ำลังไฟฟ้ำ อุปกรณ์ไฟฟ้ำเบื้องต้น กฎของโอห์มและกฎของเคอร์
ชอฟฟ์ กำรวิเครำะห์วงจรไฟฟ้ำกระแสสลับ ก ำลังไฟฟ้ำจริงและ
ก ำลังไฟฟ้ำรีแอกทีฟ ตัวประกอบก ำลัง กำรปรับปรุงค่ำตัวประกอบ
ก ำลัง กำรคิดค่ำไฟฟ้ำแบบหนึ่งเฟส  ระบบไฟฟ้ำสำมเฟส หม้อแปลง
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ไฟฟ้ำ เครื่องจักรกลไฟฟ้ำเบื้องต้น เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำและมอเตอร์
ไฟฟ้ำ แนะน ำเครื่องมือวัดทำงไฟฟ้ำ 

  200-116 พื้นฐำนกำรเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอรส์ ำหรับวิศวกร 

หลักกำรและองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ กำรท ำงำนร่วมกันของ
ฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์  หลักกำรกระบวนกำรของข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ หลักกำรของภำษำช้ันสูง วิธีกำรออกแบบและพัฒนำ
โปรแกรม ชนิดข้อมูลพื้นฐำนตัวแปรค่ำคงที่ตัวด ำเนินกำรและนิพจน์  
ประโยคค ำสั่งและประโยคค ำสั่งเชิงประกอบ  กำรท ำงำนตำมล ำดับ 
กำรท ำงำนแบบทำงเลือกและกำรท ำงำนแบบวนซ้ ำ กำรตรวจแก้
จุดบกพร่อง กำรออกแบบและพัฒนำโปรแกรมโดยใช้ภำษำระดับสูง
เพื่อประยุกต์ใช้กับปัญหำทำงด้ำนวิศวกรรม กำรฝึกเขียนโปรแกรม 

  221-101 กลศำสตร์วิศวกรรม 1 แนวคิดและหลักกำรพื้นฐำนของสถิตยศำสตร์ ระบบแรงสองมิติและ
สำมมิติ กำรรวมและกำรแยกแรง โมเมนต์ แรงคู่ควบ และระบบแรง
สมมูล สมดุลของอนุภำคและวัตถุเกร็ง แผนภำพวัตถุอิสระ กำร
วิเครำะห์โครงข้อหมุน เฟรม แรงเสียดทำน ศูนย์ถ่วง เซนทรอยด์ 
โมเมนต์ควำมเฉื่อยของพื้นที่ วงกลมโมเมนต์ควำมเฉื่อยของโมห์  

  237-111 วัสดุวิศวกรรม ศึกษำโครงสร้ำง สมบัติ กระบวนกำรผลิต และกำรประยุกต์ใช้วัสดุ
วิศวกรรม ได้แก่ โลหะ พอลิเมอร์ เซรำมิก วัสดุผสม วัสดุอิเลกทรอ
นิกส์  วัสดุอื่น ๆ เฟสไดอะแกรม สมบัติ เ ชิงกลของวัสดุ  กำร
เสื่อมสภำพของวัสดุ  
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2 กำรวิเครำะห์ปัญหำ (Problem Analysis) 
- สำมำรถระบุ ตั้งสมกำร วิจัย สืบค้น และวิเครำะห์ ปญัหำ
ทำงวิศวกรรมที่ซับซ้อน เพื่อให้ไดข้้อสรุป ของปัญหำที่มี
นัยส ำคญั โดยใช้ หลักกำรทำง คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์
ธรรมชำติ และ วิทยำกำรทำงวิศวกรรมศำสตร์ 

200-112 คณิตศำสตรส์ ำหรับวิศวกร คณิตศำสตร์ในงำนวิศวกรรม อุปนัยเชิงคณิตศำสตร์ ฟังก์ชันและ
กรำฟ ลิมิตและควำมต่อเนื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชันและกำรประยุกต์
ในงำนวิศวกรรม ปริพันธ์ของฟังก์ชันและกำรประยุกต์ในงำน
วิศวกรรม  

  200-113 ฟิสิกส์ส ำหรับวศิวกร ฟิสิกส์ในงำนวิศวกรรม หน่วยปริมำณทำงฟิสิกส์และเวกเตอร์ ระบบ
แรงและกำรเคลื่อนที่  งำนและโมเมนต์ อนุภำคและวัตถุเกร็ง 
พลังงำนและโมเมนตัม 

  200-114 เคมีพื้นฐำนส ำหรับวิศวกร สำรเคมีในชีวิตประจ ำวันและควำมปลอดภัย สมบัติทำงกำยภำพของ
ของแข็ง ของไหล และก๊ำซ  กฎของแก๊ส กฎทรงมวลและปริมำณ
สำรสัมพันธ์ ปฎิกิริยำเคมีและสมดดุล กรด -เบส  ปฏิกิริยำไฟฟ้ำเคมี 
เทอร์โมไดนำมิกส์ 

  200-121 คณิตศำสตรส์ ำหรับวิศวกร 2 อนุพันธ์ของฟังก์ชันหลำยตัวแปร สมกำรเชิงอนุพันธ์ขั้นแนะน ำ 
สมกำรเชิงอนุพันธ์สำมัญอันดับหนึ่ง สมกำรเชิงอนุพันธ์สำมัญอันดับ
สูงกว่ำ สมกำรเชิงอนุพันธ์สำมัญเชิงเส้นเอกพันธ์ที่มีสัมประสิทธ์ิเป็น
ค่ำคงที่ สมกำรเชิงอนุพันธ์สำมัญเชิงเส้นไม่เอกพันธ์ที่มีสัมประสิทธิ์
เป็นค่ำคงที่ กำรแปลงลำปลำซ และกำรประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหำใน
เชิงวิศวกรรม 

  200-122 คณิตศำสตรส์ ำหรับวิศวกร 3 ปริพันธ์หลำยช้ัน ฟังก์ชันแคลคูลัส ปริพันธ์ตำมเส้นและปริพันธ์ตำม
ผิว ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ  สมกำรเชิงอนุพันธ์สำมัญเชิงเส้นที่มี
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สัมประสิทธิ์เป็นตัวแปร สมกำรเชิงอนุพันธ์ย่อยและกำรประยุกต์ใช้
เพื่อแก้ปัญหำในเชิงวิศวกรรม 

  200-111 สู่โลกวิศวกรรม พัฒนำกำรของวิศวกรรมศำสตร์สำขำตำ่ง ๆ องค์กรวิชำชีพวิศวกรรม 
เส้นทำงอำชีพวิศวกร จรรยำบรรณวิศวกร ปัญหำทำงวิศวกรรม 
เทคนิคกำรวิเครำะห์และกำรแก้ปัญหำอย่ำงเป็นระบบ กำรท ำงำน
ร่วมกันเป็นทีม เทคนิคกำรน ำเสนอ 

  200-115 พื้นฐำนไฟฟ้ำส ำหรับงำน
วิศวกรรม 

กำรวิเครำะห์วงจรไฟฟ้ำกระแสตรง แรงดันไฟฟ้ำ กระแสไฟฟ้ำ และ
ก ำลังไฟฟ้ำ อุปกรณ์ไฟฟ้ำเบื้องต้น กฎของโอห์มและกฎของเคอร์
ชอฟฟ์ กำรวิเครำะห์วงจรไฟฟ้ำกระแสสลับ ก ำลังไฟฟ้ำจริงและ
ก ำลังไฟฟ้ำรีแอกทีฟ ตัวประกอบก ำลัง กำรปรับปรุงค่ำตัวประกอบ
ก ำลัง กำรคิดค่ำไฟฟ้ำแบบหนึ่งเฟส  ระบบไฟฟ้ำสำมเฟส หม้อแปลง
ไฟฟ้ำ เครื่องจักรกลไฟฟ้ำเบื้องต้น เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำและมอเตอร์
ไฟฟ้ำ แนะน ำเครื่องมือวัดทำงไฟฟ้ำ 

  200-116 พื้นฐำนกำรเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอรส์ ำหรับวิศวกร 

หลักกำรและองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ กำรท ำงำนร่วมกันของ
ฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์  หลักก ำรกระบวนกำรของข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ หลักกำรของภำษำช้ันสูง วิธีกำรออกแบบและพัฒนำ
โปรแกรม ชนิดข้อมูลพื้นฐำนตัวแปรค่ำคงที่ตัวด ำเนินกำรและนิพจน์  
ประโยคค ำสั่งและประโยคค ำสั่งเชิงประกอบ  กำรท ำงำนตำมล ำดับ 
กำรท ำงำนแบบทำงเลือกและกำรท ำงำนแบบวนซ้ ำ กำรตรวจแก้
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จุดบกพร่อง กำรออกแบบและพัฒนำโปรแกรมโดยใช้ภำษำระดับสูง
เพื่อประยุกต์ใช้กับปัญหำทำงด้ำนวิศวกรรม กำรฝึกเขียนโปรแกรม 

  200-117 เขียนแบบวิศวกรรมพื้นฐำน ควำมส ำคัญของกำรเขียนแบบวิศวกรรม เครื่องมืออุปกรณ์และวิธีใช้ 
กำรเขียนตัวเลขและตัวอักษรชนิดของเส้นและมำตรฐำนส ำหรับงำน
เขียนแบบ เรขำคณิตประยุกต์ กำรเขียนภำพสำมมิติ กำรเขียนภำพ
ออบลิก กำรเขียนภำพไอโซเมตริก กำรเขียนภำพฉำยออโธกรำฟฟิก 
กำรสเก็ตภำพ กำรเขียนภำพตัด กำรก ำหนดขนำดและรำยละเอียด
อื่น ๆ ในแบบงำนเขียนแบบวิศวกรรม 

  221-101 กลศำสตร์วิศวกรรม 1 แนวคิดและหลักกำรพื้นฐำนของสถิตยศำสตร์ ระบบแรงสองมิติและ
สำมมิติ กำรรวมและกำรแยกแรง โมเมนต์ แรงคู่ควบ และระบบแรง
สมมูล สมดุลของอนุภำคและวัตถุเกร็ง แผนภำพวัตถุอิสระ กำร
วิเครำะห์โครงข้อหมุน เฟรม แรงเสียดทำน ศูนย์ถ่วง เซนทรอยด์ 
โมเมนต์ควำมเฉื่อยของพื้นที่ วงกลมโมเมนต์ควำมเฉื่อยของโมห์  

  215-221 กลศำสตร์วิศวกรรม: พลศำสตร ์ กฎเบื้องต้นเกี่ยวกับกำรเคลื่อนที่ของวัตถุ จลนศำสตร์ของอนุภำค
และวัตถุเกร็ง ได้แก่ กำรกระจัด ควำมเร็ว และควำมเร่ง ในกำร
เคลื่อนที่สัมบูรณ์และสัมพัทธ์ จลนพลศำสตร์ของอนุภำคและวัตถุ
แข็งเกร็ง ได้แก่ วิธีแรงและควำมเร่ง วิธีงำนและพลังงำน วิธีอิมพัลส์
และโมเมนตัม พัฒนำกำรเรียนรู้ตำมแบบ WIL โดยใช้โจทย์วิจัยซึ่ง
พัฒนำร่วมกับอุตสำหกรรมเป็นฐำน 
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  221-201 กลศำสตร์ของแข็ง 1 แนะน ำกลศำสตร์ของวัตถุที่เปลี่ยนรูปได้ พฤติกรรมของวัตถุเมื่อรับ
แรง ควำมเค้น ควำมเครียด และกฎของฮุค  ทฤษฎีกำรบิดเบื้องต้น 
กำรดัดและควำมเค้นในคำน แผนภำพแรงเฉือนและโมเมนต์ของ
คำน กำรโก่งตัวของคำน กำรวิเครำะห์ควำมเค้นและควำมเครียดใน
ระนำบเดียว วงกลมของโมร์ของควำมเค้นและควำมเครียด แรง
กระท ำรวมและแรงเยื้องศูนย์ แรงกระท ำทันทีทันใดและแรง
กระแทก ทฤษฎีกำรโก่งเดำะเบื้องต้น แนะน ำทฤษฎีกำรวิบัติ 

  221-202 กลศำสตร์ของแข็ง 2 หน่วยแรงดัดในคำน คำนประกอบ ควำมเค้นเฉือนและจุดศูนย์กลำง
ควำมเฉือน กำรดัดแบบอสมมำตร ควำมเค้นในท่อหนำ กำร
วิเครำะห์คำนชนิดสแตติคลี่อินดีเทอร์มิเนท กำรบิดของหน้ำตัดไม่
เป็นรูปวงกลม กำรวิเครำะห์กำรดัดโดยวิธีพลังงำน ทฤษฎีกำรวิบัติ   

  221-301 กำรวิเครำะหโ์ครงสร้ำง 1 แนะน ำกำรวิเครำะห์โครงสร้ำง กำรวิเครำะห์โครงสร้ำงดีเทอร์มิเนท 
หลักกำรของพลังงำน และงำนเสมือน กำรเปลี่ยนต ำแหน่งของ
โครงสร้ำง เส้นอิทธิพลส ำหรับโครงสร้ำงดีเทอร์มิเนท กำรวิเครำะห์
โครงสร้ำงอินดีเทอร์มิเนทโดยวิธีคอนซิสเตนท์ดีฟอร์มเมชัน 

  221-302 กำรวิเครำะหโ์ครงสร้ำง 2 กำรวิเครำะห์โครงสร้ำงคำนและเฟรมอินดีเทอร์มิเนท โดยวิธีสโลปดี
เฟลคชัน วิธีกำรกระจำยโมเมนต์ กำรวิเครำะห์คำนเสำ เส้นอิทธิพล
ของโครงสร้ำงอินดีเทอร์มิเนท กำรวิเครำะห์โครงสร้ำงโดยวิธี
พลำสติกเบื้องต้น กำรวิเครำะห์โครงสรำ้งเฟรมโดยวิธีประมำณ  กำร
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วิเครำะห์โครงสร้ำงรับแรงลมและแรงแผ่นดินไหว กำรวิเครำะห์
โครงสร้ำงโดยวิธีเมตริกซ์เบื้องต้น 

  221-321 ปฐพีกลศำสตร ์ ควำมรู้เบื้องต้นของกลศำสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับดิน กำรก ำเนิดช้ันดิน 
สินแร่ดินเหนียว กำรไหลซึมของน้ ำในดิน  แรงดันของน้ ำในดิน กำร
กระจำยของควำมเค้นในดิน กำรยุบตัวของดิน ทฤษฎีคอนโซลิเดชัน 
ก ำลังเฉือนของดิน  แรงดันด้ำนข้ำง แรงดันแอคทิพและแรงดัน
พำสซีพ ทฤษฎีกำรรับน้ ำหนักของดิน เสถียรภำพของคันดินและไหล่
ตลิ่ง 

3 กำรออกแบบ/พัฒนำหำค ำตอบของปัญหำ  
(Design/Development of Solutions) 
- สำมำรถพัฒนำหำค ำตอบของปัญหำทำง วิศวกรรมที่
ซับซ้อน และออกแบบระบบ ช้ินงำน หรือกระบวนกำร ตำม
ควำมจ ำเป็นและเหมำะสม กับข้อพิจำรณำทำงดำ้น
สำธำรณสุข ควำมปลอดภัย วัฒนธรรม สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

200-114 เคมีพื้นฐำนส ำหรับวิศวกร สำรเคมีในชีวิตประจ ำวันและควำมปลอดภัย สมบัติทำงกำยภำพของ
ของแข็ง ของไหล และก๊ำซ  กฎของแก๊ส กฎทรงมวลและปริมำณ
สำรสัมพันธ์ ปฎิกิริยำเคมีและสมดดุล กรด -เบส  ปฏิกิริยำไฟฟ้ำเคมี 
เทอร์โมไดนำมิกส์ 

  221-251 กลศำสตร์ของไหล สมบัติของไหล สถิตยศำสตร์ของไหล ควำมดันและแรงลอยตัว 
พลศำสตร์และจลนศำสตร์ของของไหล สมกำรต่อเนื่อง สมกำร
พลังงำนและสมกำรเบอร์นูลล ีสมกำรโมเมนตัมและแรงพลวัตในของ
ไหล ลักษณะของไหลสมมติและของไหลจริง กำรไหลเรียบและ
ปั่นป่วน ควำมคล้ำยคลึงและกำรวิเครำะห์เชิงมิติ กำรไหลแบบไม่
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ยุบตัวในท่อ กำรไหลในรำงเปิด กำรไหลแบบไม่คงตัว กำรวัดอัตรำ
กำรไหล หลักกำรเบื้องต้นของเครื่องจักรกลของไหล    

  221-252 อุทกวิทยำ วัฏจักรของน้ ำ กำรหมุนเวียนของอำกำศ กำรเกิดฝนตก กำรซึม กำร
ไหลตำมผิวดิน น้ ำท่ำ กำรระเหยและกำรคำยน้ ำ กำรวัดน้ ำฝนและ
น้ ำล ำธำร อุทกธรณีของน้ ำบำดำลและบ่อน้ ำบำดำล กำรวิเครำะห์
เอกชลภำพ กำรค ำนวณปริมำณน้ ำฝนเพื่อใช้ในกำรออกแบบ กำร
หลำกของน้ ำ ควำมน่ำจะเป็นของเหตุกำรณ์ทำงด้ำนอุทกวิทยำ เช่น 
ฝน น้ ำท่ำ น้ ำท่วม กำรเคลื่อนที่และกำรตกตะกอนในแม่น้ ำ และอ่ำง
เก็บน้ ำ  

  221-311 กำรออกแบบโครงสร้ำงคอนกรีต
เสรมิเหล็ก 

พฤติกรรมของช้ินส่วนรับแรงกด แรงดัด แรงเฉือน แรงบิด และ
อันตรกิริยำระหว่ำงแรงเหล่ำนี้  กำรออกแบบช้ินส่วนโครงสร้ำง
คอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีก ำลังใช้งำน และวิธีก ำลังประลัย คำนท่ีมี
หน้ำตัดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ำ รูปตัวที และรูปตัวแอล กำรเสริมเหล็กรับ
แรงดึง รับแรงอัด รับแรงเฉือน ก ำลังยึดเกำะของเหล็กเสริม แผ่นพื้น
ทำงเดียวและแผ่นพื้นสองทำง เสำรับน้ ำหนักตำมแนวแกนและรับ
น้ ำหนักเยื้องแนวแกน กำรออกแบบฐำนรำก บันได กำรฝึกหัด
ออกแบบโครงสร้ำงคอนกรีตเสริมเหล็กชำยฝั่งทะเล โครงสร้ำงรับ
แรงโน้มถ่วง แรงลม แรงแผ่นดินไหว และอื่น ๆ 

  221-321 ปฐพีกลศำสตร ์ ควำมรู้เบื้องต้นของกลศำสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับดิน กำรก ำเนิดช้ันดิน 
สินแร่ดินเหนียว กำรไหลซึมของน้ ำในดิน  แรงดันของน้ ำในดิน กำร
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กระจำยของควำมเค้นในดิน กำรยุบตัวของดิน ทฤษฎีคอนโซลิเดชัน 
ก ำลังเฉือนของดิน  แรงดันด้ำนข้ำง แรงดันแอคทิพและแรงดัน
พำสซีพ ทฤษฎีกำรรับน้ ำหนักของดิน เสถียรภำพของคันดินและไหล่
ตลิ่ง 

  221-323 วิศวกรรมฐำนรำก ฐำนรำก ชนิดของฐำนรำก ฐำนรำกตื้น ฐำนรำกบนเสำเข็ม ชนิดของ
เสำเข็ม กำรหำค่ำรับน้ ำหนักของเสำเข็ม  กำรทรุดตัวของฐำนรำก 
ก ำแพงกันดิน  เข็มพืด กำรขุดดินโดยมีโครงค้ ำยัน ปัญหำในกำรขุด
ดิน  กำรเจำะส ำรวจช้ันดิน กำรทดสอบค่ำรับน้ ำหนักในสนำม 

  221-351 วิศวกรรมชลศำสตร ์ กำรประยุกต์วิชำกลศำสตร์ของไหลกับงำนทำงวิศวกรรมชลศำสตร์ 
กำรออกแบบระบบท่อ กำรไหลแบบไม่คงตัวในท่อ กำรกระแทกของ
น้ ำในท่อ กำรเลือกเครื่องสูบน้ ำและกังหัน กำรออกแบบทำงชล
ศำสตร์ของรำงน้ ำเปิด กำรออกแบบอ่ำงเก็บน้ ำ เขื่อน ทำงระบำยน้ ำ
ล้น กำรวิเครำะห์ด้วยแบบจ ำลองชลศำสตร์ ระบบระบำยน้ ำ 

  221-411 กำรออกแบบโครงสร้ำงไม้และ
โครงสร้ำงเหล็ก 

คุณสมบัติควำมยืดหยุ่นและก ำลังควำมต้ำนทำนของไม้ ไม้แผ่นซ้อน 
ไม้อัด กำรออกแบบคำนไม้ องค์อำคำรไม้ที่รับแรงอัด แรงดึง และจดุ
ต่อ ข้อก ำหนดและข้อบังคับในกำรออกแบบโครงสร้ำงเหล็ก กำร
ออกแบบคำนเหล็ก ตง คำนที่ไม่มีค้ ำยันทำงข้ำง เสำ เสำประกอบ 
และโครงเฟรม กำรออกแบบจุดต่อด้วยสลักเกลียว  หมุดย้ ำ และ
กำรเช่ือม วิธีหน่วยแรงใช้งำน และวิธีตัวคูณควำมต้ำนทำน กำร
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ฝึกหัดกำรออกแบบโครงสร้ำงรับแรงโน้มถ่วง แรงลม แรง
แผ่นดินไหว ควำมทนไฟ และอื่น ๆ 

  225-231 สถิติวิศวกรรม 1 วิธีกำรทำงสถิติ ลักษณะสมบัติของข้อมูลและกำรวิเครำะห์ ควำม
น่ำจะเป็น ตัวแปรสุ่ม กำรแจกแจงควำมน่ำจะเป็นแบบช่วง กำรแจก
แจงควำมน่ำจะเป็นแบบต่อเนื่อง กำรแจกแจงของสิ่งตัวอย่ำง ทฤษฎี
กำรประมำณค่ำ กำรทดสอบสมมติฐำน กำรวิ เครำะห์ควำม
แปรปรวน กำรวิเครำะห์กำรถดถอยเชิงเส้นตรง  สหสัมพันธ์ 

4 กำรสืบค้น (Investigation) 
- สำมำรถด ำเนินกำรสืบค้นเพื่อหำค ำตอบของ ปัญหำทำง
วิศวกรรมที่ซับซ้อน โดยใช้ควำมรูจ้ำกงำนวิจัยและวิธีกำรวิจัย 
รวมถึง กำรออกแบบกำรทดลอง กำรวิเครำะห์ และกำรแปล
ควำมหมำยของข้อมูล กำรสังเครำะห์ข้อมูลเพื่อใหไ้ดผ้ลสรุป
ที่ เชื่อถือได้ 

221-361 วิศวกรรมกำรทำง วิศวกรรมกำรทำง วิศวกรรมกำรจรำจร และวิศวกรรมกำรขนส่ง 
กำรวำงแผนกำรขนส่งและโลจีสติกส์ เศรษฐศำสตร์วิศวกรรมกำร
ทำง กำรออกแบบเชิงเรขำคณิตของแนวทำง กำรออกแบบระบบ
สัญญำณ วัสดุก่อสร้ำงทำง กำรออกแบบผิวทำงลำดยำงและผิวทำง
คอนกรีต กำรบ ำรุงรักษำทำง 

  221-381 กำรประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ทำง
วิศวกรรมโยธำ 

ควำมรู้เบื้องต้นระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในงำนเขียนแบบ 
สองมิติ สำมมิติ สัญลักษณ์ตำมมำตรฐำนสำกล ส ำหรับส่วนประกอบ
ขององค์อำคำร และแผนที่ภูมิประเทศ กำรก ำหนดรำยละเอียด
ประกอบแบบ กำรแสดงแบบแสดงรำยกำรวัสดุ กำรตรวจสอบแบบ 
โปรแกรมส ำเร็จที่ใช้ในงำนวิศวกรรมโยธำ 
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) 
ตำมข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

  221-461 วิศวกรรมกำรขนส่ง กำรวำงแผน กำรออกแบบ และกำรประเมินระบบคมนำคมขนส่ง 
แบบจ ำลองกำรคมนำคมขนส่ง กำรคมนำคมขนส่งทำงถนน รำง น้ ำ 
อำกำศ และระบบท่อ 

  221-471 สัญญำ กำรออกข้อก ำหนด และ
กำรประมำณรำคำ 

ควำมรู้เบื้องต้นของกฎหมำยแรงงำน ชนิดและรูปแบบของสัญญำ
ก่อสร้ำง เอกสำรประกอบสัญญำ รำยกำรก่อสร้ำง หลักกำรกำร
ประมำณงำนก่อสร้ำง บัญชีแสดงปริมำณวัสดุ  กำรหำรำคำต่อหนว่ย
กำรวิเครำะห์รำคำ ปัญหำทั่ว ๆ ไปเกี่ยวกับงำนสนำม จรรยำบรรณ
ทำงวิชำชีพและควำมรับผิดชอบตำมกฎหมำย 

  221-472 กำรก่อสร้ำงและกำรจัดกำรงำน
วิศวกรรมโยธำ 

ระบบกำรส่งมอบโครงกำรโครงสร้ำงองค์กรของโครงกำรกำรวำงผัง
พื้นที่ใช้สอยในเขตงำนก่อสร้ำงกำรวำงแผนโครงกำรเทคโนโลยี
สมัยใหม่ส ำหรับงำนก่อสร้ำงเครื่องมือเครื่องจักรในงำนก่อสร้ำงกำร
บริหำรงำนโครงกำรโดยวิธีวิถีวิกฤตกำรบริหำรทรัพยำกรงำน
ก่อสร้ำงกำรวัดควำมก้ำวหน้ำงำนก่อสร้ำงควำมปลอดภัยในงำน
ก่อสร้ำง และระบบควบคุมคุณภำพงำนก่อสร้ำง 

  221-491 กำรศึกษำเพื่อจัดท ำข้อเสนอ
โครงงำน 

วิธีท ำโครงกำรและกำรเขียนรำยงำน ศึกษำวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับหัวข้องำนโครงกำรที่นักศึกษำแต่ละคนเลือก ตำมควำมเห็นของ
อำจำรย์ที่ปรึกษำโครงกำร จัดท ำวัตถุประสงค์ แผนงำน และขั้นตอน
กำรด ำเนินงำนโครงกำรนั้น ๆ น ำเสนอโครงกำรโดยกำรเสนอ
รำยงำนและสอบปำกเปล่ำ 



ค ำรับรองตนเองของสถำบันกำรศึกษำ 
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) 
ตำมข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

  221-492 โครงงำนวิศวกรรมโยธำ กำรท ำโครงงำนต่อเนื่องจำกวิชำ  221-491 ซึ่งเป็นกำรวิเครำะห์วจิยั
ข้อมูล /ำรหรือปฏิบัติก/หรือออกแบบในเรื่องที่น่ำสนใจทำงวิศวกรรม
โยธำ ภำยใต้ควำมดูแลของอำจำรย์ผู้ควบคุมโครงงำน โดยต้องจัดท ำ
และส่งรำยงำนที่พิมพ์เป็นรูปเล่มสมบูรณ์แล้วให้ภำควิชำด้วย 

  221-494 สหกิจศึกษำ กำรฝึกงำนและศึกษำระบบกำรท ำงำนจริงที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรม
โยธำ นักศึกษำจะต้องปฏิบัติงำนในฐำนะเสมือนพนักงำนของสถำน
ประกอบกำร  เพื่อเสริมสร้ำงให้เกิดกำรพัฒนำทักษะด้ำนอำชีพจำก
กำรบูรณำกำรควำมรู้ในห้องเรียนกับประสบกำรณ์กำรท ำงำน 
นักศึกษำจะต้องมีช่ัวโมงกำรท ำงำนเต็มเวลำในสถำนประกอบกำร
ธุรกิจรวมไม่น้อยกว่ำ 16 สัปดำห์ หรือ 1 ภำคกำรศึกษำ และกำร
ประเมินผลกำรท ำงำนจะปฏิบัติโดยอำจำรย์ที่ปรึกษำร่วมกับสถำน
ประกอบกำร เมื่อสิ้นสุดกำรฝึกงำน นักศึกษำต้องรำยงำนและจัดท ำ
รำยงำนสรุปผล กำรท ำงำนฉบับสมบูรณ์ให้กับสถำนประกอบกำร 

  225-231 สถติิวิศวกรรม 1 วิธีกำรทำงสถิติ ลักษณะสมบัติของข้อมูลและกำรวิเครำะห์ ควำม
น่ำจะเป็น ตัวแปรสุ่ม กำรแจกแจงควำมน่ำจะเป็นแบบช่วง กำรแจก
แจงควำมน่ำจะเป็นแบบต่อเนื่อง กำรแจกแจงของสิ่งตัวอย่ำง ทฤษฎี
กำรประมำณค่ำ กำรทดสอบสมมติฐำน กำรวิ เครำะห์ควำม
แปรปรวน กำรวิเครำะห์กำรถดถอยเชิงเส้นตรง  สหสัมพันธ์ 

5 กำรใช้เคร่ืองมือทันสมัย (Modern Tool Usage) 221-241 ชุดวิชำกำรส ำรวจ ลักษณะและหลักกำรเบื้องต้นของงำนส ำรวจ เครื่องมือส ำรวจท่ัวไป 
กล้องระดับและกล้องส ำรวจธีโอโดไลท์ ทฤษฎีกำรวัดและควำม
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) 
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รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

- สำมำรถสร้ำง เลือกใช้ เทคนิควิธี ทรัพยำกร และ ใช้
เครื่องมือทันสมยัทำงวิศวกรรมและเทคโนโลยี สำรสนเทศ 
รวมถึงกำรพยำกรณ์ กำรท ำแบบจ ำลองของงำนทำงวิศวกรรม
ที่ซับซ้อนท่ี เข้ำใจถึงข้อจ ำกัดของเครื่องมือต่ำงๆ 

คลำดเคลื่อนของกำรวัด กำรวัดระยะทำง กำรวัดมุมรำบและมุมดิ่ง 
งำนส ำรวจจุดบังคับ เทคนิคกำรรังวัดจุดบังคับทำงรำบ งำนวงรอบ
ช้ันสูง งำนโครงข่ำยสำมเหลี่ยมและงำนไตรแลทเทอเรช่ัน งำนระดับ 
งำนตัดขวำงและแนวระดับกำรค ำนวณเส้นโค้งทำงรำบและเส้นโค้ง
ทำงดิ่งกำรวำงแนวโค้งในงำนวิศวกรรมโยธำกำรท ำงำนวงรอบ กำร
ท ำงำนระดับ เส้นช้ันควำมสูง กำรรังวัดเพื่อท ำแผนที่ภูมิประเทศ 
กำรค ำนวณหำพื้นที่และปริมำตร กำรวัดระยะทำงด้วยกำรนับก้ำว
และเทปวัดระยะ กล้องส ำรวจธีโอโดไลท์ กำรวัดมุมรำบและมุมดิ่ง 
กำรท ำวงรอบ งำนโครงข่ำยสำมเหลี่ยม กำรท ำงำนระดับ กำร
ตรวจสอบแนวเล็งของกล้องระดับ กำรถ่ำยระดับรูปตัดขวำงแนว
และตำมแนว กำรวำงโค้งรำบ กำรรังวัดเพื่อท ำแผนที่ภูมิประเทศ 
งำนรังวัด งำนค ำนวณ และกำรเขียนแผนที่แสดงรำยละเอียดภูมิ
ประเทศ งำนส ำรวจปริมำณงำนดิน กำรค ำนวณพิกัดและกำรท ำ
ระดับตำมแนวเส้นฐำน และกำรท ำระดับตำมแนวเส้นซอย กำรเขียน
เส้นช้ันควำมสูง งำนระดับตำมแนวตัดขวำงแนวส ำรวจ กำรเขียน
แนวระดับตำมแนวส ำรวจและแนวตัดขวำง กำรค ำนวณปริมำณงำน
ดินถมและงำนดินตัด งำนสร้ำงหมุดหลักฐำนด้วย จีพีเอส ระยะเวลำ
ในกำรฝึกภำคสนำมต้องไม่น้อยกว่ำ 80 ช่ัวโมง 

  221-322 คุณสมบัติของดินและกำรทดสอบ กำรทดลองแบ่งกลุ่มของดิน  กำรหำควำมถ่วงจ ำเพำะของเม็ดดิน 
กำรหำพิกัดอัตเตอร์เบิก กำรทดสอบหำกำรกระจำยของเม็ดดิน กำร
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รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

บดอัดดิน กำรทดสอบซีบีอำร์ อัตรำกำรไหลซึมของน้ ำในดิน กำร
ทดสอบหำตัวแปรก ำลังเฉือน กำรทดสอบคอนโซลิเดชัน กำรหำ
ควำมหนำแน่นในสนำม   

  221-323 วิศวกรรมฐำนรำก ฐำนรำก ชนิดของฐำนรำก ฐำนรำกตื้น ฐำนรำกบนเสำเข็ม ชนิดของ
เสำเข็ม กำรหำค่ำรับน้ ำหนักของเสำเข็ม  กำรทรุดตัวของฐำนรำก 
ก ำแพงกันดิน  เข็มพืด กำรขุดดินโดยมีโครงค้ ำยัน ปัญหำในกำรขุด
ดิน  กำรเจำะส ำรวจช้ันดิน กำรทดสอบค่ำรับน้ ำหนักในสนำม 

  221-381 กำรประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ทำง
วิศวกรรมโยธำ 

ควำมรู้เบื้องต้นระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในงำนเขียนแบบ 
สองมิติ สำมมิติ สัญลักษณ์ตำมมำตรฐำนสำกล ส ำหรับส่วนประกอบ
ขององค์อำคำร และแผนที่ภูมิประเทศ กำรก ำหนดรำยละเอียด
ประกอบแบบ กำรแสดงแบบแสดงรำยกำรวัสดุ กำรตรวจสอบแบบ 
โปรแกรมส ำเร็จที่ใช้ในงำนวิศวกรรมโยธำ 

  221-471 สัญญำ กำรออกข้อก ำหนด และ
กำรประมำณรำคำ 

ควำมรู้เบื้องต้นของกฎหมำยแรงงำน ชนิดและรูปแบบของสัญญำ
ก่อสร้ำง เอกสำรประกอบสัญญำ รำยกำรก่อสร้ำง หลักกำรกำร
ประมำณงำนก่อสร้ำง บัญชีแสดงปริมำณวัสดุ  กำรหำรำคำต่อหนว่ย
กำรวิเครำะห์รำคำ ปัญหำทั่ว ๆ ไปเกี่ยวกับงำนสนำม จรรยำบรรณ
ทำงวิชำชีพและควำมรับผิดชอบตำมกฎหมำย 

  221-472 กำรก่อสร้ำงและกำรจัดกำรงำน
วิศวกรรมโยธำ 

ระบบกำรส่งมอบโครงกำรโครงสร้ำงองค์กรของโครงกำรกำรวำงผัง
พื้นที่ใช้สอยในเขตงำนก่อสร้ำงกำรวำงแผนโครงกำรเทคโนโลยี
สมัยใหม่ส ำหรับงำนก่อสร้ำงเครื่องมือเครื่องจักรในงำนก่อสร้ำงกำร
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รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

บริหำรงำนโครงกำรโดยวิธีวิถีวิกฤตกำรบริหำรทรัพยำกรงำน
ก่อสร้ำงกำรวัดควำมก้ำวหน้ำงำนก่อสร้ำงควำมปลอดภัยในงำน
ก่อสร้ำง และระบบควบคุมคุณภำพงำนก่อสร้ำง 

6 วิศวกรและสังคม (The Engineer and Society) 
- สำมำรถใช้เหตุและผลจำกหลักกำรและควำมรู้ที่ ได้รับ มำ
ประเมินประเด็นและผลกระทบต่ำงๆ ทำงสังคม ชีวอนำมัย 
ควำมปลอดภัย กฎหมำย และวัฒนธรรมที่เกี่ยวพันกับกำร
ปฏิบัติวิชำชีพวิศวกรรม 

200-111 สู่โลกวิศวกรรม พัฒนำกำรของวิศวกรรมศำสตร์สำขำตำ่ง ๆ องค์กรวิชำชีพวิศวกรรม 
เส้นทำงอำชีพวิศวกร จรรยำบรรณวิศวกร ปัญหำทำงวิศวกรรม 
เทคนิคกำรวิเครำะห์และกำรแก้ปัญหำอย่ำงเป็นระบบ กำรท ำงำน
ร่วมกันเป็นทีม เทคนิคกำรน ำเสนอ 

  221-323 วิศวกรรมฐำนรำก ฐำนรำก ชนิดของฐำนรำก ฐำนรำกตื้น ฐำนรำกบนเสำเข็ม ชนิดของ
เสำเข็ม กำรหำค่ำรับน้ ำหนักของเสำเข็ม  กำรทรุดตัวของฐำนรำก 
ก ำแพงกันดิน  เข็มพืด กำรขุดดินโดยมีโครงค้ ำยัน ปัญหำในกำรขุด
ดิน  กำรเจำะส ำรวจช้ันดิน กำรทดสอบค่ำรับน้ ำหนักในสนำม 

  221-471 สัญญำ กำรออกข้อก ำหนด และ
กำรประมำณรำคำ 

ควำมรู้เบื้องต้นของกฎหมำยแรงงำน ชนิดและรูปแบบของสัญญำ
ก่อสร้ำง เอกสำรประกอบสัญญำ รำยกำรก่อสร้ำง หลักกำรกำร
ประมำณงำนก่อสร้ำง บัญชีแสดงปริมำณวัสดุ  กำรหำรำคำต่อหนว่ย
กำรวิเครำะห์รำคำ ปัญหำทั่ว ๆ ไปเกี่ยวกับงำนสนำม จรรยำบรรณ
ทำงวิชำชีพและควำมรับผิดชอบตำมกฎหมำย 

  221-472 กำรก่อสร้ำงและกำรจัดกำรงำน
วิศวกรรมโยธำ 

ระบบกำรส่งมอบโครงกำรโครงสร้ำงองค์กรของโครงกำรกำรวำงผัง
พื้นที่ใช้สอยในเขตงำนก่อสร้ำงกำรวำงแผนโครงกำรเทคโนโลยี
สมัยใหม่ส ำหรับงำนก่อสร้ำงเครื่องมือเครื่องจักรในงำนก่อสร้ำงกำร



ค ำรับรองตนเองของสถำบันกำรศึกษำ 

สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร ์ 27 

ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) 
ตำมข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

บริหำรงำนโครงกำรโดยวิธีวิถีวิกฤตกำรบริหำรทรัพยำกรงำน
ก่อสร้ำงกำรวัดควำมก้ำวหน้ำงำนก่อสร้ำงควำมปลอดภัยในงำน
ก่อสร้ำง และระบบควบคุมคุณภำพงำนก่อสร้ำง 

7 สิ่งแวดล้อมและควำมยั่งยนื (Environment and 
Sustainability) 
- สำมำรถเข้ำใจผลกระทบของค ำตอบของปัญหำงำนทำง
วิศวกรรมในบริบทของสังคมและสิ่งแวดล้อม และสำมำรถ
แสดงควำมรู้และควำมจ ำเป็นของกำรพัฒนำท่ียั่งยืน 

200-111 สู่โลกวิศวกรรม พัฒนำกำรของวิศวกรรมศำสตร์สำขำตำ่ง ๆ องค์กรวิชำชีพวิศวกรรม 
เส้นทำงอำชีพวิศวกร จรรยำบรรณวิศวกร ปัญหำทำงวิศวกรรม 
เทคนิคกำรวิเครำะห์และกำรแก้ปัญหำอย่ำงเป็นระบบ กำรท ำงำน
ร่วมกันเป็นทีม เทคนิคกำรน ำเสนอ 

  221-231 เทคนิควิทยำคอนกรีต ประวัติ กำรผลิต กำรจ ำแนกประเภทของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 
องค์ประกอบทำงเคมี สมบัติทำงกำยภำพและทำงเคมี กำรทดสอบ
ก ำลังของปูนปอร์ตแลนด์ คุณสมบัติของมวลรวม กำรทดสอบมวล
รวม คุณสมบัติของคอนกรีตสด  กำรออกแบบส่วนผสมคอนกรีต 
และกำรทดสอบคอนกรีต สำรผสมเพิ่ม คอนกรีตผสมเสร็จ คอนกรีต
ชำยฝั่งทะเล 

  221-471 สัญญำ กำรออกข้อก ำหนด และ
กำรประมำณรำคำ 

ควำมรู้เบื้องต้นของกฎหมำยแรงงำน ชนิดและรูปแบบของสัญญำ
ก่อสร้ำง เอกสำรประกอบสัญญำ รำยกำรก่อสร้ำง หลักกำรกำร
ประมำณงำนก่อสร้ำง บัญชีแสดงปริมำณวัสดุ  กำรหำรำคำต่อหนว่ย
กำรวิเครำะห์รำคำ ปัญหำทั่ว ๆ ไปเกี่ยวกับงำนสนำม จรรยำบรรณ
ทำงวิชำชีพและควำมรับผิดชอบตำมกฎหมำย 



ค ำรับรองตนเองของสถำบันกำรศึกษำ 

28 สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร ์

ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) 
ตำมข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

  236-219 ธรณีวิศวกรรมและกำรก่อสร้ำง หลักมูลธรณีวิทยำ โครงสร้ำงทำงธรณีวิทยำ คุณลักษณะของดิน 
วัสดุหิน มวลหิน น้ ำบำดำล กำรส ำรวจที่ก่อสร้ำง กำรเจำะและ
ระเบิด วิศวกรรมควำมลำด กำรเสริมก ำลังและค้ ำยัน ภำคปฏิบัติ 
กำรตรวจสอบและจ ำแนกชนิดแร่และหิน กำรท ำภำคตัดขวำง
ธรณีวิทยำ ตรวจคุณภำพตัวอย่ำงหินจำกหลุมเจำะ กำรทดสอบ
สมบัติทำงกำยภำพและสมบัติดัชนีของหิน ทดสอบสมบัติมวลรวม 
กำรวิเครำะห์ควำมลำดด้วยตำข่ำยมิติโครงสร้ำงแผนที่  

8 จรรยำบรรณวิชำชีพ (Ethics) 
- สำมำรถใช้หลักกำรทำงจรรยำบรรณและมีส ำนึก 
รับผิดชอบต่อมำตรฐำนกำรปฏิบัตวิิชำชีพวิศวกรรม 

221-323 วิศวกรรมฐำนรำก ฐำนรำก ชนิดของฐำนรำก ฐำนรำกตื้น ฐำนรำกบนเสำเข็ม ชนิดของ
เสำเข็ม กำรหำค่ำรับน้ ำหนักของเสำเข็ม  กำรทรุดตัวของฐำนรำก 
ก ำแพงกันดิน  เข็มพืด กำรขุดดินโดยมีโครงค้ ำยัน ปัญหำในกำรขุด
ดิน  กำรเจำะส ำรวจช้ันดิน กำรทดสอบค่ำรับน้ ำหนักในสนำม 

  221-361 วิศวกรรมกำรทำง วิศวกรรมกำรทำง วิศวกรรมกำรจรำจร และวิศวกรรมกำรขนส่ง 
กำรวำงแผนกำรขนส่งและโลจีสติกส์ เศรษฐศำสตร์วิศวกรรมกำร
ทำง กำรออกแบบเชิงเรขำคณิตของแนวทำง กำรออกแบบระบบ
สัญญำณ วัสดุก่อสร้ำงทำง กำรออกแบบผิวทำงลำดยำงและผิวทำง
คอนกรีต กำรบ ำรุงรักษำทำง 

  221-471 สัญญำ กำรออกข้อก ำหนด และ
กำรประมำณรำคำ 

ควำมรู้เบื้องต้นของกฎหมำยแรงงำน ชนิดและรูปแบบของสัญญำ
ก่อสร้ำง เอกสำรประกอบสัญญำ รำยกำรก่อสร้ำง หลักกำรกำร
ประมำณงำนก่อสร้ำง บัญชีแสดงปริมำณวัสดุ  กำรหำรำคำต่อหนว่ย



ค ำรับรองตนเองของสถำบันกำรศึกษำ 

สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร ์ 29 

ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) 
ตำมข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

กำรวิเครำะห์รำคำ ปัญหำทั่ว ๆ ไปเกี่ยวกับงำนสนำม จรรยำบรรณ
ทำงวิชำชีพและควำมรับผิดชอบตำมกฎหมำย 

  221-472 กำรก่อสร้ำงและกำรจัดกำรงำน
วิศวกรรมโยธำ 

ระบบกำรส่งมอบโครงกำรโครงสร้ำงองค์กรของโครงกำรกำรวำงผัง
พื้นที่ใช้สอยในเขตงำนก่อสร้ำงกำรวำงแผนโครงกำรเทคโนโลยี
สมัยใหม่ส ำหรับงำนก่อสร้ำงเครื่องมือเครื่องจักรในงำนก่อสร้ำงกำร
บริหำรงำนโครงกำรโดยวิธีวิถีวิกฤตกำรบริหำรทรัพยำกรงำน
ก่อสร้ำงกำรวัดควำมก้ำวหน้ำงำนก่อสร้ำงควำมปลอดภัยในงำน
ก่อสร้ำง และระบบควบคุมคุณภำพงำนก่อสร้ำง 

9 กำรท ำงำนเด่ียวและท ำงำนเป็นทีม (Individual and 
Team work) 
- ท ำหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพท้ังในด้ำนกำร ท ำงำน
เดี่ยว และกำรท ำงำนในฐำนะผู้ร่วมทีมหรือ ผู้น ำทีมที่มีควำม
หลำกหลำยของสำขำวิชำชีพ 

221-231 เทคนิควิทยำคอนกรีต ประวัติ กำรผลิต กำรจ ำแนกประเภทของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 
องค์ประกอบทำงเคมี สมบัติทำงกำยภำพและทำงเคมี กำรทดสอบ
ก ำลังของปูนปอร์ตแลนด์ คุณสมบัติของมวลรวม กำรทดสอบมวล
รวม คุณสมบัติของคอนกรีตสด  กำรออกแบบส่วนผสมคอนกรีต 
และกำรทดสอบคอนกรีต สำรผสมเพิ่ม คอนกรีตผสมเสร็จ คอนกรีต
ชำยฝั่งทะเล 

  221-241 ชุดวิชำกำรส ำรวจ ลักษณะและหลักกำรเบื้องต้นของงำนส ำรวจ เครื่องมือส ำรวจท่ัวไป 
กล้องระดับและกล้องส ำรวจธีโอโดไลท์ ทฤษฎีกำรวัดและควำม
คลำดเคลื่อนของกำรวัด กำรวัดระยะทำง กำรวัดมุมรำบและมุมดิ่ง 
งำนส ำรวจจุดบังคับ เทคนิคกำรรังวัดจุดบังคับทำงรำบ งำนวงรอบ
ช้ันสูง งำนโครงข่ำยสำมเหลี่ยมและงำนไตรแลทเทอเรช่ัน งำนระดับ 
งำนตัดขวำงและแนวระดับกำรค ำนวณเส้นโค้งทำงรำบและเส้นโค้ง



ค ำรับรองตนเองของสถำบันกำรศึกษำ 

30 สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร ์

ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) 
ตำมข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ทำงดิ่งกำรวำงแนวโค้งในงำนวิศวกรรมโยธำกำรท ำงำนวงรอบ กำร
ท ำงำนระดับ เส้นช้ันควำมสูง กำรรังวัดเพื่อท ำแผนที่ภูมิประเทศ 
กำรค ำนวณหำพื้นที่และปริมำตร กำรวัดระยะทำงด้วยกำรนับก้ำว
และเทปวัดระยะ กล้องส ำรวจธีโอโดไลท์ กำรวัดมุมรำบและมุมดิ่ง 
กำรท ำวงรอบ งำนโครงข่ำยสำมเหลี่ยม กำรท ำงำนระดับ กำร
ตรวจสอบแนวเล็งของกล้องระดับ กำรถ่ำยระดับรูปตัดขวำงแนว
และตำมแนว กำรวำงโค้งรำบ กำรรังวัดเพื่อท ำแผนที่ภูมิประเทศ 
งำนรังวัด งำนค ำนวณ และกำรเขียนแผนที่แสดงรำยละเอียดภูมิ
ประเทศ งำนส ำรวจปริมำณงำนดิน กำรค ำนวณพิกัดและกำรท ำ
ระดับตำมแนวเส้นฐำน และกำรท ำระดับตำมแนวเส้นซอย กำรเขียน
เส้นช้ันควำมสูง งำนระดับตำมแนวตัดขวำงแนวส ำรวจ กำรเขียน
แนวระดับตำมแนวส ำรวจและแนวตัดขวำง กำรค ำนวณปริมำณงำน
ดินถมและงำนดินตัด งำนสร้ำงหมุดหลักฐำนด้วย จีพีเอส ระยะเวลำ
ในกำรฝึกภำคสนำมต้องไม่น้อยกว่ำ 80 ช่ัวโมง 

  221-253 ปฏิบัติกำรกลศำสตร์ของไหล ควำมดันและแรงดันสถิต เสถียรภำพกำรลอยตัว กำรสังเกตกำรณ์
ไหล กำรเกิดค้อนน้ ำและถังเสิร์จ กำรไหลผ่ำนโอริฟิซผลจำกกำรไหล
แบบเจ็ท  ปั้มน้ ำแบบอนุกรมและแบบขนำน กำรไหลในท่อ ค่ำเรย์
โนลด์นัมเบอร์ กำรสูญเสียพลังงำนเนื่องจำกควำมฝืดในท่อ กำรวัด
ปริมำณกำรไหล ในรำงน้ ำเปิด กำรไหลแบบเปลี่ยนแปลงช้ำในรำง
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เปิด กำรกระโดดของน้ ำ กำรไหลผ่ำนฝำยสันกว้ำง กำรไหลลอด
ประตูน้ ำ 

  221-322 คุณสมบัติของดินและกำรทดสอบ กำรทดลองแบ่งกลุ่มของดิน  กำรหำควำมถ่วงจ ำเพำะของเม็ดดิน 
กำรหำพิกัดอัตเตอร์เบิก กำรทดสอบหำกำรกระจำยของเม็ดดิน กำร
บดอัดดิน กำรทดสอบซีบีอำร์ อัตรำกำรไหลซึมของน้ ำในดิน กำร
ทดสอบหำตัวแปรก ำลังเฉือน กำรทดสอบคอนโซลิเดชัน กำรหำ
ควำมหนำแน่นในสนำม   

  221-323 วิศวกรรมฐำนรำก ฐำนรำก ชนิดของฐำนรำก ฐำนรำกตื้น ฐำนรำกบนเสำเข็ม ชนิดของ
เสำเข็ม กำรหำค่ำรับน้ ำหนักของเสำเข็ม  กำรทรุดตัวของฐำนรำก 
ก ำแพงกันดิน  เข็มพืด กำรขุดดินโดยมีโครงค้ ำยัน ปัญหำในกำรขุด
ดิน  กำรเจำะส ำรวจช้ันดิน กำรทดสอบค่ำรับน้ ำหนักในสนำม 

  221-331 ปฏิบัติกำรทดสอบวสัดแุละ
โครงสร้ำง 

กำรทดสอบหำค่ำควำมสำมำรถต้ำนแรง ค่ำคงที่อิลำสติก และ
คุณสมบัติอื่น ๆ ของวัสดุทำงวิศวกรรม กำรทดลองเพื่อพิสูจน์ทฤษฎี
และหลักกำรของกลศำสตร์ของวัสดุ  กำรทดสอบแบบจ ำลอง
โครงสร้ำงต่ำง ๆ 

  221-471 สัญญำ กำรออกข้อก ำหนด และ
กำรประมำณรำคำ 

ควำมรู้เบื้องต้นของกฎหมำยแรงงำน ชนิดและรูปแบบของสัญญำ
ก่อสร้ำง เอกสำรประกอบสัญญำ รำยกำรก่อสร้ำง หลักกำรกำร
ประมำณงำนก่อสร้ำง บัญชีแสดงปริมำณวัสดุ  กำรหำรำคำต่อหนว่ย
กำรวิเครำะห์รำคำ ปัญหำทั่ว ๆ ไปเกี่ยวกับงำนสนำม จรรยำบรรณ
ทำงวิชำชีพและควำมรับผิดชอบตำมกฎหมำย 
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  221-472 กำรก่อสร้ำงและกำรจัดกำรงำน
วิศวกรรมโยธำ 

ระบบกำรส่งมอบโครงกำรโครงสร้ำงองค์กรของโครงกำรกำรวำงผัง
พื้นที่ใช้สอยในเขตงำนก่อสร้ำงกำรวำงแผนโครงกำรเทคโนโลยี
สมัยใหม่ส ำหรับงำนก่อสร้ำงเครื่องมือเครื่องจักรในงำนก่อสร้ำงกำร
บริหำรงำนโครงกำรโดยวิธีวิถีวิกฤตกำรบริหำรทรัพยำกรงำน
ก่อสร้ำงกำรวัดควำมก้ำวหน้ำงำนก่อสร้ำงควำมปลอดภัยในงำน
ก่อสร้ำง และระบบควบคุมคุณภำพงำนก่อสร้ำง 

  221-473 ชุดวิชำกำรจัดกำรโครงกำร
ก่อสร้ำงและควำมปลอดภยั 

แนวคิดและหลักกำรในกำรจัดกำรโครงกำรก่อสร้ำง เทคนิคในกำร
วำงแผนงำน กำรควบคุมติดตำมผลโครงสร้ำง องค์กรก่อสร้ำง กำร
จัดกำรด้ำนคุณภำพ กำรจัดกำรควำมเสี่ยงกำรจัดกำรควำมปลอดภยั 
แนวควำมคิดเบื้องต้นในกำรจัดกำรต้นทุนของโครงกำรก่อสร้ำง 
หลักกำรพื้นฐำนทำงด้ำนกำรเงิน กำรวำงแผนควบคุมต้นทุน 
ค่ำใช้จ่ำย กำรประมำณกำร กำรจัดระบบกำรหำมำตรกำรป้องกัน
กำรรั่วไหล กำรวิเครำะห์และประเมินผลต้นทุนค่ำใช้จ่ำยโครงกำร 
หลักกำรพื้นฐำนด้ำนควำมปลอดภัยในงำนวิศวกรรมโยธำ กำร
จัดกำรควำมปลอดภัยในงำนวิศวกรรมโยธำ เทคโนโลยีด้ำนควำม
ปลอดภัยส ำหรับงำนก่อสร้ำง แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อป้องกันอันตรำยใน
งำนก่อสร้ำง กำรควบคุมสิ่งแวดล้อมทำงอุตสำหกรรมกำรก่อสร้ำง 
กำรจัดระบบกำรบริหำรงำนด้ำนควำมปลอดภัยในงำนวิศวกรรม
โยธำ 
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10 กำรสื่อสำร (Communication) 
- สำมำรถสื่อสำรงำนวิศวกรรมที่ซบัซ้อนกับกลุ่มผู้ ปฏิบัติ
วิชำชีพวิศวกรรมและสังคมโดยรวมได้อย่ำง มีประสิทธิผล 
อำทิ สำมำรถอ่ำนและเขียนรำยงำน ทำงวิศวกรรมและ
เตรียมเอกสำรกำรออกแบบงำน วศิวกรรมได้อย่ำงมี
ประสิทธิผล สำมำรถน ำเสนอ สำมำรถให้และรับค ำแนะน ำ
งำนได้อย่ำงชัดเจน 

221-323 วิศวกรรมฐำนรำก ฐำนรำก ชนิดของฐำนรำก ฐำนรำกตื้น ฐำนรำกบนเสำเข็ม ชนิดของ
เสำเข็ม กำรหำค่ำรับน้ ำหนักของเสำเข็ม  กำรทรุดตัวของฐำนรำก 
ก ำแพงกันดิน  เข็มพืด กำรขุดดินโดยมีโครงค้ ำยัน ปัญหำในกำรขุด
ดิน  กำรเจำะส ำรวจช้ันดิน กำรทดสอบค่ำรับน้ ำหนักในสนำม 

  236-219 ธรณีวิศวกรรมและกำรก่อสร้ำง หลักมูลธรณีวิทยำ โครงสร้ำงทำงธรณีวิทยำ คุณลักษณะของดิน 
วัสดุหิน มวลหิน น้ ำบำดำล กำรส ำรวจที่ก่อสร้ำง กำรเจำะและ
ระเบิด วิศวกรรมควำมลำด กำรเสริมก ำลังและค้ ำยัน ภำคปฏิบัติ 
กำรตรวจสอบและจ ำแนกชนิดแร่และหิน กำรท ำภำคตัดขวำง
ธรณีวิทยำ ตรวจคุณภำพตัวอย่ำงหินจำกหลุมเจำะ กำรทดสอบ
สมบัติทำงกำยภำพและสมบัติดัชนีของหิน ทดสอบสมบัติมวลรวม 
กำรวิเครำะห์ควำมลำดด้วยตำข่ำยมิติโครงสร้ำงแผนที่  

  221-471 สัญญำ กำรออกข้อก ำหนด และ
กำรประมำณรำคำ 

ควำมรู้เบื้องต้นของกฎหมำยแรงงำน ชนิดและรูปแบบของสัญญำ
ก่อสร้ำง เอกสำรประกอบสัญญำ รำยกำรก่อสร้ำง หลักกำรกำร
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ประมำณงำนก่อสร้ำง บัญชีแสดงปริมำณวัสดุ  กำรหำรำคำต่อหนว่ย
กำรวิเครำะห์รำคำ ปัญหำทั่ว ๆ ไปเกี่ยวกับงำนสนำม จรรยำบรรณ
ทำงวิชำชีพและควำมรับผิดชอบตำมกฎหมำย 

  221-472 กำรก่อสร้ำงและกำรจัดกำรงำน
วิศวกรรมโยธำ 

ระบบกำรส่งมอบโครงกำรโครงสร้ำงองค์กรของโครงกำรกำรวำงผัง
พื้นที่ใช้สอยในเขตงำนก่อสร้ำงกำรวำงแผนโครงกำรเทคโนโลยี
สมัยใหม่ส ำหรับงำนก่อสร้ำงเครื่องมือเครื่องจักรในงำนก่อสร้ำงกำร
บริหำรงำนโครงกำรโดยวิธีวิถีวิกฤตกำรบริหำรทรัพยำกรงำน
ก่อสร้ำงกำรวัดควำมก้ำวหน้ำงำนก่อสร้ำงควำมปลอดภัยในงำน
ก่อสร้ำง และระบบควบคุมคุณภำพงำนก่อสร้ำง 

11 กำรบริหำรโครงกำรและกำรลงทุน (Project 
Management and Finance) 
- สำมำรถแสดงว่ำมีควำมรู้และควำมเข้ำใจ หลักกำรทำง
วิศวกรรมและกำรบริหำรงำน และ สำมำรถประยุกต์ใช้
หลักกำรบริหำรในงำนของตน ในฐำนะผู้ร่วมทีมและผู้น ำทีม
เพื่อบริหำรจดักำร โครงกำรวิศวกรรมที่มสีภำพแวดล้อมกำร
ท ำงำน ควำมหลำกหลำยสำขำวิชำชีพ 

221-323 วิศวกรรมฐำนรำก ฐำนรำก ชนิดของฐำนรำก ฐำนรำกตื้น ฐำนรำกบนเสำเข็ม ชนิดของ
เสำเข็ม กำรหำค่ำรับน้ ำหนักของเสำเข็ม  กำรทรุดตัวของฐำนรำก 
ก ำแพงกันดิน  เข็มพืด กำรขุดดินโดยมีโครงค้ ำยัน ปัญหำในกำรขุด
ดิน  กำรเจำะส ำรวจช้ันดิน กำรทดสอบค่ำรับน้ ำหนักในสนำม 

  221-471 สัญญำ กำรออกข้อก ำหนด และ
กำรประมำณรำคำ 

ควำมรู้เบื้องต้นของกฎหมำยแรงงำน ชนิดและรูปแบบของสัญญำ
ก่อสร้ำง เอกสำรประกอบสัญญำ รำยกำรก่อสร้ำง หลักกำรกำร
ประมำณงำนก่อสร้ำง บัญชีแสดงปริมำณวัสดุ  กำรหำรำคำต่อหนว่ย
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กำรวิเครำะห์รำคำ ปัญหำทั่ว ๆ ไปเกี่ยวกับงำนสนำม จรรยำบรรณ
ทำงวิชำชีพและควำมรับผิดชอบตำมกฎหมำย 

  221-472 กำรก่อสร้ำงและกำรจัดกำรงำน
วิศวกรรมโยธำ 

ระบบกำรส่งมอบโครงกำรโครงสร้ำงองค์กรของโครงกำรกำรวำงผัง
พื้นที่ใช้สอยในเขตงำนก่อสร้ำงกำรวำงแผนโครงกำรเทคโนโลยี
สมัยใหม่ส ำหรับงำนก่อสร้ำงเครื่องมือเครื่องจักรในงำนก่อสร้ำงกำร
บริหำรงำนโครงกำรโดยวิธีวิถีวิกฤตกำรบริหำรทรัพยำกรงำน
ก่อสร้ำงกำรวัดควำมก้ำวหน้ำงำนก่อสร้ำงควำมปลอดภัยในงำน
ก่อสร้ำง และระบบควบคุมคุณภำพงำนก่อสร้ำง 

  221-473 ชุดวิชำกำรจัดกำรโครงกำร
ก่อสร้ำงและควำมปลอดภยั 

แนวคิดและหลักกำรในกำรจัดกำรโครงกำรก่อสร้ำง เทคนิคในกำร
วำงแผนงำน กำรควบคุมติดตำมผลโครงสร้ำง องค์กรก่อสร้ำง กำร
จัดกำรด้ำนคุณภำพ กำรจัดกำรควำมเสี่ยงกำรจัดกำรควำมปลอดภยั 
แนวควำมคิดเบื้องต้นในกำรจัดกำรต้นทุนของโครงกำรก่อสร้ำง 
หลักกำรพื้นฐำนทำงด้ำนกำรเงิน กำรวำงแผนควบคุมต้นทุน 
ค่ำใช้จ่ำย กำรประมำณกำร กำรจัดระบบกำรหำมำตรกำรป้องกัน
กำรรั่วไหล กำรวิเครำะห์และประเมินผลต้นทุนค่ำใช้จ่ำยโครงกำร 
หลักกำรพื้นฐำนด้ำนควำมปลอดภัยในงำนวิศวกรรมโยธำ กำร
จัดกำรควำมปลอดภัยในงำนวิศวกรรมโยธำ เทคโนโลยีด้ำนควำม
ปลอดภัยส ำหรับงำนก่อสร้ำง แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อป้องกันอันตรำยใน
งำนก่อสร้ำง กำรควบคุมสิ่งแวดล้อมทำงอุตสำหกรรมกำรก่อสร้ำง 
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) 
ตำมข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

กำรจัดระบบกำรบริหำรงำนด้ำนควำมปลอดภัยในงำนวิศวกรรม
โยธำ 

  221-491 กำรศึกษำเพื่อจัดท ำข้อเสนอ
โครงงำน 

วิธีท ำโครงกำรและกำรเขียนรำยงำน ศึกษำวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับหัวข้องำนโครงกำรที่นักศึกษำแต่ละคนเลือก ตำมควำมเห็นของ
อำจำรย์ที่ปรึกษำโครงกำร จัดท ำวัตถุประสงค์ แผนงำน และขั้นตอน
กำรด ำเนินงำนโครงกำรนั้น ๆ น ำเสนอโครงกำรโดยกำรเสนอ
รำยงำนและสอบปำกเปล่ำ 

12 กำรเรียนรู้ตลอดชีพ (Lifelong Learning) 
- ตระหนักและเห็นควำมจ ำเป็นในกำรเตรียมตัว เพื่อให้
สำมำรถกำรปฏบิัติงำนได้โดยล ำพงัและ สำมำรถกำรเรียนรู้
ตลอดชีพเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนเทคโนโลยีและ
วิศวกรรม 

221-361 วิศวกรรมกำรทำง วิศวกรรมกำรทำง วิศวกรรมกำรจรำจร และวิศวกรรมกำรขนส่ง 
กำรวำงแผนกำรขนส่งและโลจีสติกส์ เศรษฐศำสตร์วิศวกรรมกำร
ทำง กำรออกแบบเชิงเรขำคณิตของแนวทำง กำรออกแบบระบบ
สัญญำณ วัสดุก่อสร้ำงทำง กำรออกแบบผิวทำงลำดยำงและผิวทำง
คอนกรีต กำรบ ำรุงรักษำทำง 

  221-381 กำรประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ทำง
วิศวกรรมโยธำ 

ควำมรู้เบื้องต้นระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในงำนเขียนแบบ 
สองมิติ สำมมิติ สัญลักษณ์ตำมมำตรฐำนสำกล ส ำหรับส่วนประกอบ
ขององค์อำคำร และแผนที่ภูมิประเทศ กำรก ำหนดรำยละเอียด
ประกอบแบบ กำรแสดงแบบแสดงรำยกำรวัสดุ กำรตรวจสอบแบบ 
โปรแกรมส ำเร็จที่ใช้ในงำนวิศวกรรมโยธำ 

  221-461 วิศวกรรมกำรขนส่ง กำรวำงแผน กำรออกแบบ และกำรประเมินระบบคมนำคมขนส่ง 
แบบจ ำลองกำรคมนำคมขนส่ง กำรคมนำคมขนส่งทำงถนน รำง น้ ำ 
อำกำศ และระบบท่อ 



ค ำรับรองตนเองของสถำบันกำรศึกษำ 
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) 
ตำมข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

  221-471 สัญญำ กำรออกข้อก ำหนด และ
กำรประมำณรำคำ 

ควำมรู้เบื้องต้นของกฎหมำยแรงงำน ชนิดและรูปแบบของสัญญำ
ก่อสร้ำง เอกสำรประกอบสัญญำ รำยกำรก่อสร้ำง หลักกำรกำร
ประมำณงำนก่อสร้ำง บัญชีแสดงปริมำณวัสดุ  กำรหำรำคำต่อหนว่ย
กำรวิเครำะห์รำคำ ปัญหำทั่ว ๆ ไปเกี่ยวกับงำนสนำม จรรยำบรรณ
ทำงวิชำชีพและควำมรับผิดชอบตำมกฎหมำย 

  221-472 กำรก่อสร้ำงและกำรจัดกำรงำน
วิศวกรรมโยธำ 

ระบบกำรส่งมอบโครงกำรโครงสร้ำงองค์กรของโครงกำรกำรวำงผัง
พื้นที่ใช้สอยในเขตงำนก่อสร้ำงกำรวำงแผนโครงกำรเทคโนโลยี
สมัยใหม่ส ำหรับงำนก่อสร้ำงเครื่องมือเครื่องจักรในงำนก่อสร้ำงกำร
บริหำรงำนโครงกำรโดยวิธีวิถีวิกฤตกำรบริหำรทรัพยำกรงำน
ก่อสร้ำงกำรวัดควำมก้ำวหน้ำงำนก่อสร้ำงควำมปลอดภัยในงำน
ก่อสร้ำง และระบบควบคุมคุณภำพงำนก่อสร้ำง 

  221-493 เตรียมสหกิจศึกษำ กำรเตรียมควำมพร้อมก่อนกำรฝึกงำนสหกิจศึกษำ กำรศึกษำและ
ค้นคว้ำเอกสำรในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกำร ฝึกงำน กำรพัฒนำโครง
ร่ำงกำรศึกษำวิจัยส ำหรับสหกิจศึกษำ กำรวำงแผนงำนวิจัยและ
สัมมนำ กำรน ำเสนอรำยงำนหน้ำช้ัน 

  221-494 สหกิจศึกษำ กำรฝึกงำนและศึกษำระบบกำรท ำงำนจริงที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรม
โยธำ นักศึกษำจะต้องปฏิบัติงำนในฐำนะเสมือนพนักงำนของสถำน
ประกอบกำร  เพื่อเสริมสร้ำงให้เกิดกำรพัฒนำทักษะด้ำนอำชีพจำก
กำรบูรณำกำรควำมรู้ในห้องเรียนกับประสบกำรณ์กำรท ำงำน 
นักศึกษำจะต้องมีช่ัวโมงกำรท ำงำนเต็มเวลำในสถำนประกอบกำร



ค ำรับรองตนเองของสถำบันกำรศึกษำ 
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) 
ตำมข้อตกลง Washington Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ธุรกิจรวมไม่น้อยกว่ำ 16 สัปดำห์ หรือ 1 ภำคกำรศึกษำ และกำร
ประเมินผลกำรท ำงำนจะปฏิบัติโดยอำจำรย์ที่ปรึกษำร่วมกับสถำน
ประกอบกำร เมื่อสิ้นสุดกำรฝึกงำน นักศึกษำต้องรำยงำนและจัดท ำ
รำยงำนสรุปผล กำรท ำงำนฉบับสมบูรณ์ให้กับสถำนประกอบกำร 

  



ค ำรับรองตนเองของสถำบันกำรศึกษำ 

สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร ์ 39 

3.2 แสดงความเชื่อมโยงระหว่างรายวิชาของหลักสูตรกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามข้อตกลง Sydney Accord 
ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) 

ตำมข้อตกลง Sydney Accord 
รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

1 ควำมรู้ด้ำนวิศวกรรม (Engineering Knowledge) 
-  สำมำรถประยุกต์ ใ ช้ควำมรู้ ทำงด้ ำนคณิตศำสตร์  
วิทยำศำสตร์ พื้นฐำนทำงวิศวกรรม และควำมรู้ เฉพำะทำง
วิศวกรรม เพื่อนิยำมและใช้ ขั้นตอน งำน กระบวนกำร 
ระบบงำนหรือวิธีกำรทำง วิศวกรรม 

200-112 คณิตศำสตรส์ ำหรับวิศวกร คณิตศำสตร์ในงำนวิศวกรรม อุปนัยเชิงคณิตศำสตร์ ฟังก์ชันและ
กรำฟ ลิมิตและควำมต่อเนื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชันและกำรประยุกต์
ในงำนวิศวกรรม ปริพันธ์ของฟังก์ชันและกำรประยุกต์ในงำน
วิศวกรรม 

  200-111 สู่โลกวิศวกรรม พัฒนำกำรของวิศวกรรมศำสตร์สำขำตำ่ง ๆ องค์กรวิชำชีพวิศวกรรม 
เส้นทำงอำชีพวิศวกร จรรยำบรรณวิศวกร ปัญหำทำงวิศวกรรม 
เทคนิคกำรวิเครำะห์และกำรแก้ปัญหำอย่ำงเป็นระบบ กำรท ำงำน
ร่วมกันเป็นทีม เทคนิคกำรน ำเสนอ 
 

  200-113 ฟิสิกส์ส ำหรับวศิวกร ฟิสิกส์ในงำนวิศวกรรม หน่วยปริมำณทำงฟิสิกส์และเวกเตอร์ ระบบ
แรงและกำรเคลื่อนที่  งำนและโมเมนต์ อนุภำคและวัตถุเกร็ง 
พลังงำนและโมเมนตัม 
 

  200-114 เคมีพื้นฐำนส ำหรับวิศวกร สำรเคมีในชีวิตประจ ำวันและควำมปลอดภัย สมบัติทำงกำยภำพของ
ของแข็ง ของไหล และก๊ำซ  กฎของแก๊ส กฎทรงมวลและปริมำณ
สำรสัมพันธ์ ปฎิกิริยำเคมีและสมดดุล กรด -เบส  ปฏิกิริยำไฟฟ้ำเคมี 
เทอร์โมไดนำมิกส์ 



ค ำรับรองตนเองของสถำบันกำรศึกษำ 
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) 
ตำมข้อตกลง Sydney Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

  200-117 เขียนแบบวิศวกรรมพื้นฐำน ควำมส ำคัญของกำรเขียนแบบวิศวกรรม เครื่องมืออุปกรณ์และวิธีใช้ 
กำรเขียนตัวเลขและตัวอักษรชนิดของเส้นและมำตรฐำนส ำหรับงำน
เขียนแบบ เรขำคณิตประยุกต์ กำรเขียนภำพสำมมิติ กำรเขียนภำพ
ออบลิก กำรเขียนภำพไอโซเมตริก กำรเขียนภำพฉำยออโธกรำฟฟิก 
กำรสเก็ตภำพ กำรเขียนภำพตัด กำรก ำหนดขนำดและรำยละเอียด
อื่น ๆ ในแบบงำนเขียนแบบวิศวกรรม 

  200-121 คณิตศำสตรส์ ำหรับวิศวกร 2 อนุพันธ์ของฟังก์ชันหลำยตัวแปร สมกำรเชิงอนุพันธ์ขั้นแนะน ำ 
สมกำรเชิงอนุพันธ์สำมัญอันดับหนึ่ง สมกำรเชิงอนุพันธ์สำมัญอันดับ
สูงกว่ำ สมกำรเชิงอนุพันธ์สำมัญเชิงเส้นเอกพันธ์ที่มีสัมประสิทธ์ิเป็น
ค่ำคงที่ สมกำรเชิงอนุพันธ์สำมัญเชิงเส้นไม่เอกพันธ์ที่มีสัมประสิทธิ์
เป็นค่ำคงที่ กำรแปลงลำปลำซ และกำรประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหำใน
เชิงวิศวกรรม 

  200-122 คณิตศำสตรส์ ำหรับวิศวกร 3 ปริพันธ์หลำยช้ัน ฟังก์ชันแคลคูลัส ปริพันธ์ตำมเส้นและปริพันธ์ตำม
ผิว ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ  สมกำรเชิงอนุพันธ์สำมัญเชิงเส้นที่มี
สัมประสิทธิ์เป็นตัวแปร สมกำรเชิงอนุพันธ์ย่อยและกำรประยุกต์ใช้
เพื่อแก้ปัญหำในเชิงวิศวกรรม 
 

  200-115 พื้นฐำนไฟฟ้ำส ำหรับงำน
วิศวกรรม 

กำรวิเครำะห์วงจรไฟฟ้ำกระแสตรง แรงดันไฟฟ้ำ กระแสไฟฟ้ำ และ
ก ำลังไฟฟ้ำ อุปกรณ์ไฟฟ้ำเบื้องต้น กฎของโอห์มและกฎของเคอร์
ชอฟฟ์ กำรวิเครำะห์วงจรไฟฟ้ำกระแสสลับ ก ำลังไฟฟ้ำจริงและ
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ก ำลังไฟฟ้ำรีแอกทีฟ ตัวประกอบก ำลัง กำรปรับปรุงค่ำตัวประกอบ
ก ำลัง กำรคิดค่ำไฟฟ้ำแบบหนึ่งเฟส  ระบบไฟฟ้ำสำมเฟส หม้อแปลง
ไฟฟ้ำ เครื่องจักรกลไฟฟ้ำเบื้องต้น เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำและมอเตอร์
ไฟฟ้ำ แนะน ำเครื่องมือวัดทำงไฟฟ้ำ 

  200-116 พื้นฐำนกำรเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอรส์ ำหรับวิศวกร 

หลักกำรและองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ กำรท ำงำนร่วมกันของ
ฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์  หลักกำรกระบวนกำรของข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ หลักกำรของภำษำช้ันสูง วิธีกำรออกแบบและพัฒนำ
โปรแกรม ชนิดข้อมูลพื้นฐำนตัวแปรค่ำคงที่ตัวด ำเนินกำรและนิพจน์  
ประโยคค ำสั่งและประโยคค ำสั่งเชิงประกอบ  กำรท ำงำนตำมล ำดับ 
กำรท ำงำนแบบทำงเลือกและกำรท ำงำนแบบวนซ้ ำ กำรตรวจแก้
จุดบกพร่อง กำรออกแบบและพัฒนำโปรแกรมโดยใช้ภำษำระดับสูง
เพื่อประยุกต์ใช้กับปัญหำทำงด้ำนวิศวกรรม กำรฝึกเขียนโปรแกรม 
 

  221-101 กลศำสตร์วิศวกรรม 1 แนวคิดและหลักกำรพื้นฐำนของสถิตยศำสตร์ ระบบแรงสองมิติและ
สำมมิติ กำรรวมและกำรแยกแรง โมเมนต์ แรงคู่ควบ และระบบแรง
สมมูล สมดุลของอนุภำคและวัตถุเกร็ง แผนภำพวัตถุอิสระ กำร
วิเครำะห์โครงข้อหมุน เฟรม แรงเสียดทำน ศูนย์ถ่วง เซนทรอยด์ 
โมเมนต์ควำมเฉื่อยของพื้นที่ วงกลมโมเมนต์ควำมเฉื่อยของโมห์  
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  237-111 วัสดุวิศวกรรม ศึกษำโครงสร้ำง สมบัติ กระบวนกำรผลิต และกำรประยุกต์ใช้วัสดุ
วิศวกรรม ได้แก่ โลหะ พอลิเมอร์ เซรำมิก วัสดุผสม วัสดุอิเลกทรอ
นิกส์  วัสดุอื่น ๆ เฟสไดอะแกรม สมบัติ เ ชิงกลของวัสดุ  กำร
เสื่อมสภำพของวัสดุ  

2 กำรวิเครำะห์ปัญหำ (Problem Analysis) 
- สำมำรถระบุ ตั้งสมกำร วิจัย สืบค้น และวิเครำะห์ ปัญหำ
ทำงวิศวกรรมทั่วไป เพื่อให้ได้ข้อสรุปของ ปัญหำที่มี
นัยส ำคัญ โดยใช้เครื่องมือวิเครำะห์และ อุปกรณ์ อย่ำง
เหมำะสมตำมสำขำควำมช ำนำญ 

200-112 คณิตศำสตรส์ ำหรับวิศวกร คณิตศำสตร์ในงำนวิศวกรรม อุปนัยเชิงคณิตศำสตร์ ฟังก์ชันและ
กรำฟ ลิมิตและควำมต่อเนื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชันและกำรประยุกต์
ในงำนวิศวกรรม ปริพันธ์ของฟังก์ชันและกำรประยุกต์ในงำน
วิศวกรรม  

  200-113 ฟิสิกส์ส ำหรับวศิวกร ฟิสิกส์ในงำนวิศวกรรม หน่วยปริมำณทำงฟิสิกส์และเวกเตอร์ ระบบ
แรงและกำรเคลื่อนที่  งำนและโมเมนต์ อนุภำคและวัตถุเกร็ง 
พลังงำนและโมเมนตัม 

  200-114 เคมีพื้นฐำนส ำหรับวิศวกร สำรเคมีในชีวิตประจ ำวันและควำมปลอดภัย สมบัติทำงกำยภำพของ
ของแข็ง ของไหล และก๊ำซ  กฎของแก๊ส กฎทรงมวลและปริมำณ
สำรสัมพันธ์ ปฎิกิริยำเคมีและสมดดุล กรด -เบส  ปฏิกิริยำไฟฟ้ำเคมี 
เทอร์โมไดนำมิกส์ 
 

  200-121 คณิตศำสตรส์ ำหรับวิศวกร 2 อนุพันธ์ของฟังก์ชันหลำยตัวแปร สมกำรเชิงอนุพันธ์ขั้นแนะน ำ 
สมกำรเชิงอนุพันธ์สำมัญอันดับหนึ่ง สมกำรเชิงอนุพันธ์สำมัญอันดับ
สูงกว่ำ สมกำรเชิงอนุพันธ์สำมัญเชิงเส้นเอกพันธ์ที่มีสัมประสิทธ์ิเป็น
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ค่ำคงที่ สมกำรเชิงอนุพันธ์สำมัญเชิงเส้นไม่เอกพันธ์ที่มีสัมประสิทธิ์
เป็นค่ำคงที่ กำรแปลงลำปลำซ และกำรประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหำใน
เชิงวิศวกรรม 

  200-122 คณิตศำสตรส์ ำหรับวิศวกร 3 ปริพันธ์หลำยช้ัน ฟังก์ชันแคลคูลัส ปริพันธ์ตำมเส้นและปริพันธ์ตำม
ผิว ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ  สมกำรเชิงอนุพันธ์สำมัญเชิงเส้นที่มี
สัมประสิทธิ์เป็นตัวแปร สมกำรเชิงอนุพันธ์ย่อยและกำรประยุกต์ใช้
เพื่อแก้ปัญหำในเชิงวิศวกรรม 

  200-111 สู่โลกวิศวกรรม พัฒนำกำรของวิศวกรรมศำสตร์สำขำตำ่ง ๆ องค์กรวิชำชีพวิศวกรรม 
เส้นทำงอำชีพวิศวกร จรรยำบรรณวิศวกร ปัญหำทำงวิศวกรรม 
เทคนิคกำรวิเครำะห์และกำรแก้ปัญหำอย่ำงเป็นระบบ กำรท ำงำน
ร่วมกันเป็นทีม เทคนิคกำรน ำเสนอ 

  200-115 พื้นฐำนไฟฟ้ำส ำหรับงำน
วิศวกรรม 

กำรวิเครำะห์วงจรไฟฟ้ำกระแสตรง แรงดันไฟฟ้ำ กระแสไฟฟ้ำ และ
ก ำลังไฟฟ้ำ อุปกรณ์ไฟฟ้ำเบื้องต้น กฎของโอห์มและกฎของเคอร์
ชอฟฟ์ กำรวิเครำะห์วงจรไฟฟ้ำกระแสสลับ ก ำลังไฟฟ้ำจริงและ
ก ำลังไฟฟ้ำรีแอกทีฟ ตัวประกอบก ำลัง กำรปรับปรุงค่ำตัวประกอบ
ก ำลัง กำรคิดค่ำไฟฟ้ำแบบหนึ่งเฟส  ระบบไฟฟ้ำสำมเฟส หม้อแปลง
ไฟฟ้ำ เครื่องจักรกลไฟฟ้ำเบื้องต้น เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำและมอเตอร์
ไฟฟ้ำ แนะน ำเครื่องมือวัดทำงไฟฟ้ำ 

  200-116 พื้นฐำนกำรเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอรส์ ำหรับวิศวกร 

หลักกำรและองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ กำรท ำงำนร่วมกันของ
ฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์  หลักกำรกระบวนกำรของข้อมูล
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อิเล็กทรอนิกส์ หลักกำรของภำษำช้ันสูง วิธีกำรออกแบบและพัฒนำ
โปรแกรม ชนิดข้อมูลพื้นฐำนตัวแปรค่ำคงที่ตัวด ำเนินกำรและนิพจน์  
ประโยคค ำสั่งและประโยคค ำสั่งเชิงประกอบ  กำรท ำงำนตำมล ำดับ 
กำรท ำงำนแบบทำงเลือกและกำรท ำงำนแบบวนซ้ ำ กำรตรวจแก้
จุดบกพร่อง กำรออกแบบและพัฒนำโปรแกรมโดยใช้ภำษำระดับสูง
เพื่อประยุกต์ใช้กับปัญหำทำงด้ำนวิศวกรรม กำรฝึกเขียนโปรแกรม 

  200-117 เขียนแบบวิศวกรรมพื้นฐำน ควำมส ำคัญของกำรเขียนแบบวิศวกรรม เครื่องมืออุปกรณ์และวิธีใช้ 
กำรเขียนตัวเลขและตัวอักษรชนิดของเส้นและมำตรฐำนส ำหรับงำน
เขียนแบบ เรขำคณิตประยุกต์ กำรเขียนภำพสำมมิติ กำรเขียนภำพ
ออบลิก กำรเขียนภำพไอโซเมตริก กำรเขียนภำพฉำยออโธกรำฟฟิก 
กำรสเก็ตภำพ กำรเขียนภำพตัด กำรก ำหนดขนำดและรำยละเอียด
อื่น ๆ ในแบบงำนเขียนแบบวิศวกรรม 

  221-101 กลศำสตร์วิศวกรรม 1 แนวคิดและหลักกำรพื้นฐำนของสถิตยศำสตร์ ระบบแรงสองมิติและ
สำมมิติ กำรรวมและกำรแยกแรง โมเมนต์ แรงคู่ควบ และระบบแรง
สมมูล สมดุลของอนุภำคและวัตถุเกร็ง แผนภำพวัตถุอิสระ กำร
วิเครำะห์โครงข้อหมุน เฟรม แรงเสียดทำน ศูนย์ถ่วง เซนทรอยด์ 
โมเมนต์ควำมเฉื่อยของพื้นที่ วงกลมโมเมนต์ควำมเฉื่อยของโมห์  

  215-221 กลศำสตร์วิศวกรรม: พลศำสตร ์ กฎเบื้องต้นเกี่ยวกับกำรเคลื่อนที่ของวัตถุ จลนศำสตร์ของอนุภำค
และวัตถุเกร็ง ได้แก่ กำรกระจัด ควำมเร็ว และควำมเร่ง ในกำร
เคลื่อนที่สัมบูรณ์และสัมพัทธ์ จลนพลศำสตร์ของอนุภำคและวัตถุ
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แข็งเกร็ง ได้แก่ วิธีแรงและควำมเร่ง วิธีงำนและพลังงำน วิธีอิมพัลส์
และโมเมนตัม พัฒนำกำรเรียนรู้ตำมแบบ WIL โดยใช้โจทย์วิจัยซึ่ง
พัฒนำร่วมกับอุตสำหกรรมเป็นฐำน 

  221-201 กลศำสตร์ของแข็ง 1 แนะน ำกลศำสตร์ของวัตถุที่เปลี่ยนรูปได้ พฤติกรรมของวัตถุเมื่อรับ
แรง ควำมเค้น ควำมเครียด และกฎของฮุค  ทฤษฎีกำรบิดเบื้องต้น 
กำรดัดและควำมเค้นในคำน แผนภำพแรงเฉือนและโมเมนต์ของ
คำน กำรโก่งตัวของคำน กำรวิเครำะห์ควำมเค้นและควำมเครียดใน
ระนำบเดียว วงกลมของโมร์ของควำมเค้นและควำมเครียด แรง
กระท ำรวมและแรงเยื้องศูนย์ แรงกระท ำทันทีทันใดและแรง
กระแทก ทฤษฎีกำรโก่งเดำะเบื้องต้น แนะน ำทฤษฎีกำรวิบัติ 

  221-202 กลศำสตร์ของแข็ง 2 หน่วยแรงดัดในคำน คำนประกอบ ควำมเค้นเฉือนและจุดศูนย์กลำง
ควำมเฉือน กำรดัดแบบอสมมำตร ควำมเค้นในท่อหนำ กำร
วิเครำะห์คำนชนิดสแตติคลี่อินดีเทอร์มิเนท กำรบิดของหน้ำตัดไม่
เป็นรูปวงกลม กำรวิเครำะห์กำรดัดโดยวิธีพลังงำน ทฤษฎีกำรวิบัติ   

  221-301 กำรวิเครำะหโ์ครงสร้ำง 1 แนะน ำกำรวิเครำะห์โครงสร้ำง กำรวิเครำะห์โครงสร้ำงดีเทอร์มิเนท 
หลักกำรของพลังงำน และงำนเสมือน กำรเปลี่ยนต ำแหน่งของ
โครงสร้ำง เส้นอิทธิพลส ำหรับโครงสร้ำงดีเทอร์มิเนท กำรวิเครำะห์
โครงสร้ำงอินดีเทอร์มิเนทโดยวิธีคอนซิสเตนท์ดีฟอร์มเมชัน 

  221-302 กำรวิเครำะหโ์ครงสร้ำง 2 กำรวิเครำะห์โครงสร้ำงคำนและเฟรมอินดีเทอร์มิเนท โดยวิธีสโลปดี
เฟลคชัน วิธีกำรกระจำยโมเมนต์ กำรวิเครำะห์คำนเสำ เส้นอิทธิพล
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ของโครงสร้ำงอินดีเทอร์มิเนท กำรวิเครำะห์โครงสร้ำงโดยวิธี
พลำสติกเบื้องต้น กำรวิเครำะห์โครงสรำ้งเฟรมโดยวิธีประมำณ  กำร
วิเครำะห์โครงสร้ำงรับแรงลมและแรงแผ่นดินไหว กำรวิเครำะห์
โครงสร้ำงโดยวิธีเมตริกซ์เบื้องต้น 

  221-321 ปฐพีกลศำสตร ์ ควำมรู้เบื้องต้นของกลศำสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับดิน กำรก ำเนิดช้ันดิน 
สินแร่ดินเหนียว กำรไหลซึมของน้ ำในดิน  แรงดันของน้ ำในดิน กำร
กระจำยของควำมเค้นในดิน กำรยุบตัวของดิน ทฤษฎีคอนโซลิเดชัน 
ก ำลังเฉือนของดิน  แรงดันด้ำนข้ำง แรงดันแอคทิพและแรงดัน
พำสซีพ ทฤษฎีกำรรับน้ ำหนักของดิน เสถียรภำพของคันดินและไหล่
ตลิ่ง 

3 กำรออกแบบ/พัฒนำหำ ค ำตอบของปัญหำ 
(Design/Development of Solutions) 
- สำมำรถพัฒนำหำค ำตอบของปัญหำทำง เทคโนโลยี
วิศวกรรมทั่วไป และมีส่วนช่วย ออกแบบระบบ ช้ินงำน หรือ
กระบวนกำร ตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสมกับข้อพิจำรณำ 
ทำงด้ำนสำธำรณสุข ควำมปลอดภัย วัฒนธรรม สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

200-114 เคมีพื้นฐำนส ำหรับวิศวกร สำรเคมีในชีวิตประจ ำวันและควำมปลอดภัย สมบัติทำงกำยภำพของ
ของแข็ง ของไหล และก๊ำซ  กฎของแก๊ส กฎทรงมวลและปริมำณ
สำรสัมพันธ์ ปฎิกิริยำเคมีและสมดดุล กรด -เบส  ปฏิกิริยำไฟฟ้ำเคมี 
เทอร์โมไดนำมิกส์ 

  221-251 กลศำสตร์ของไหล สมบัติของไหล สถิตยศำสตร์ของไหล ควำมดันและแรงลอยตัว 
พลศำสตร์และจลนศำสตร์ของของไหล สมกำรต่อเนื่อง สมกำร
พลังงำนและสมกำรเบอร์นูลล ีสมกำรโมเมนตัมและแรงพลวัตในของ
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ไหล ลักษณะของไหลสมมติและของไหลจริง กำรไหลเรียบและ
ปั่นป่วน ควำมคล้ำยคลึงและกำรวิเครำะห์เชิงมิติ กำรไหลแบบไม่
ยุบตัวในท่อ กำรไหลในรำงเปิด กำรไหลแบบไม่คงตัว กำรวัดอัตรำ
กำรไหล หลักกำรเบื้องต้นของเครื่องจักรกลของไหล    

  221-252 อุทกวิทยำ วัฏจักรของน้ ำ กำรหมุนเวียนของอำกำศ กำรเกิดฝนตก กำรซึม กำร
ไหลตำมผิวดิน น้ ำท่ำ กำรระเหยและกำรคำยน้ ำ กำรวัดน้ ำฝนและ
น้ ำล ำธำร อุทกธรณีของน้ ำบำดำลและบ่อน้ ำบำดำล กำรวิเครำะห์
เอกชลภำพ กำรค ำนวณปริมำณน้ ำฝนเพื่อใช้ในกำรออกแบบ กำร
หลำกของน้ ำ ควำมน่ำจะเป็นของเหตุกำรณ์ทำงด้ำนอุทกวิทยำ เช่น 
ฝน น้ ำท่ำ น้ ำท่วม กำรเคลื่อนที่และกำรตกตะกอนในแม่น้ ำ และอ่ำง
เก็บน้ ำ  

  221-311 กำรออกแบบโครงสร้ำงคอนกรีต
เสรมิเหล็ก 

พฤติกรรมของช้ินส่วนรับแรงกด แรงดัด แรงเฉือน แรงบิด และ
อันตรกิริยำระหว่ำงแรงเหล่ำนี้  กำรออกแบบช้ินส่วนโครงสร้ำง
คอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีก ำลังใช้งำน และวิธีก ำลังประลัย คำนท่ีมี
หน้ำตัดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ำ รูปตัวที และรูปตัวแอล กำรเสริมเหล็กรับ
แรงดึง รับแรงอัด รับแรงเฉือน ก ำลังยึดเกำะของเหล็กเสริม แผ่นพื้น
ทำงเดียวและแผ่นพื้นสองทำง เสำรับน้ ำหนักตำมแนวแกนและรับ
น้ ำหนักเยื้องแนวแกน กำรออกแบบฐำนรำก บันได กำรฝึกหัด
ออกแบบโครงสร้ำงคอนกรีตเสริมเหล็กชำยฝั่งทะเล โครงสร้ำงรับ
แรงโน้มถ่วง แรงลม แรงแผ่นดินไหว และอื่น ๆ 
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  221-321 ปฐพีกลศำสตร ์ ควำมรู้เบื้องต้นของกลศำสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับดิน กำรก ำเนิดช้ันดิน 
สินแร่ดินเหนียว กำรไหลซึมของน้ ำในดิน  แรงดันของน้ ำในดิน กำร
กระจำยของควำมเค้นในดิน กำรยุบตัวของดิน ทฤษฎีคอนโซลิเดชัน 
ก ำลังเฉือนของดิน  แรงดันด้ำนข้ำง แรงดันแอคทิพและแรงดัน
พำสซีพ ทฤษฎีกำรรับน้ ำหนักของดิน เสถียรภำพของคันดินและไหล่
ตลิ่ง 

  221-323 วิศวกรรมฐำนรำก ฐำนรำก ชนิดของฐำนรำก ฐำนรำกตื้น ฐำนรำกบนเสำเข็ม ชนิดของ
เสำเข็ม กำรหำค่ำรับน้ ำหนักของเสำเข็ม  กำรทรุดตัวของฐำนรำก 
ก ำแพงกันดิน  เข็มพืด กำรขุดดินโดยมีโครงค้ ำยัน ปัญหำในกำรขุด
ดิน  กำรเจำะส ำรวจช้ันดิน กำรทดสอบค่ำรับน้ ำหนักในสนำม 

  221-351 วิศวกรรมชลศำสตร ์ กำรประยุกต์วิชำกลศำสตร์ของไหลกับงำนทำงวิศวกรรมชลศำสตร์ 
กำรออกแบบระบบท่อ กำรไหลแบบไม่คงตัวในท่อ กำรกระแทกของ
น้ ำในท่อ กำรเลือกเครื่องสูบน้ ำและกังหัน กำรออกแบบทำงชล
ศำสตร์ของรำงน้ ำเปิด กำรออกแบบอ่ำงเก็บน้ ำ เขื่อน ทำงระบำยน้ ำ
ล้น กำรวิเครำะห์ด้วยแบบจ ำลองชลศำสตร์ ระบบระบำยน้ ำ 

  221-411 กำรออกแบบโครงสร้ำงไม้และ
โครงสร้ำงเหล็ก 

คุณสมบัติควำมยืดหยุ่นและก ำลังควำมต้ำนทำนของไม้ ไม้แผ่นซ้อน 
ไม้อัด กำรออกแบบคำนไม้ องค์อำคำรไม้ที่รับแรงอัด แรงดึง และจดุ
ต่อ ข้อก ำหนดและข้อบังคับในกำรออกแบบโครงสร้ำงเหล็ก กำร
ออกแบบคำนเหล็ก ตง คำนที่ไม่มีค้ ำยันทำงข้ำง เสำ เสำประกอบ 
และโครงเฟรม กำรออกแบบจุดต่อด้วยสลักเกลียว  หมุดย้ ำ และ
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กำรเช่ือม วิธีหน่วยแรงใช้งำน และวิธีตัวคูณควำมต้ำนทำน กำร
ฝึกหัดกำรออกแบบโครงสร้ำงรับแรงโน้มถ่วง แรงลม แรง
แผ่นดินไหว ควำมทนไฟ และอื่น ๆ 

  225-231 สถิติวิศวกรรม 1 วิธีกำรทำงสถิติ ลักษณะสมบัติของข้อมูลและกำรวิเครำะห์ ควำม
น่ำจะเป็น ตัวแปรสุ่ม กำรแจกแจงควำมน่ำจะเป็นแบบช่วง กำรแจก
แจงควำมน่ำจะเป็นแบบต่อเนื่อง กำรแจกแจงของสิ่งตัวอย่ำง ทฤษฎี
กำรประมำณค่ำ กำรทดสอบสมมติฐำน กำรวิ เครำะห์ควำม
แปรปรวน กำรวิเครำะห์กำรถดถอยเชิงเส้นตรง  สหสัมพันธ์ 

4 กำรสืบค้น (Investigation) 
- สำมำรถด ำเนินกำรสืบค้นเพื่อหำค ำตอบของ ปัญหำทำง
วิศวกรรมทั่วไป จำกกำรก ำหนด ต ำแหน่ง กำรค้นหำและ
เลือกใช้ข้อมูลจำกมำตรฐำนกำรปฏิบัติวิชำชีพ ฐำนข้อมูล กำร 
สืบค้นทำงเอกสำร กำรออกแบบกำรทดสอบและ ทดลอง
เพื่อให้ได้ข้อสรุปท่ีเชื่อถือได้ 

221-361 วิศวกรรมกำรทำง วิศวกรรมกำรทำง วิศวกรรมกำรจรำจร และวิศวกรรมกำรขนส่ง 
กำรวำงแผนกำรขนส่งและโลจีสติกส์ เศรษฐศำสตร์วิศวกรรมกำร
ทำง กำรออกแบบเชิงเรขำคณิตของแนวทำง กำรออกแบบระบบ
สัญญำณ วัสดุก่อสร้ำงทำง กำรออกแบบผิวทำงลำดยำงและผิวทำง
คอนกรีต กำรบ ำรุงรักษำทำง 

  221-381 กำรประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ทำง
วิศวกรรมโยธำ 

ควำมรู้เบื้องต้นระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในงำนเขียนแบบ 
สองมิติ สำมมิติ สัญลักษณ์ตำมมำตรฐำนสำกล ส ำหรับส่วนประกอบ
ขององค์อำคำร และแผนที่ภูมิประเทศ กำรก ำหนดรำยละเอียด
ประกอบแบบ กำรแสดงแบบแสดงรำยกำรวัสดุ กำรตรวจสอบแบบ 
โปรแกรมส ำเร็จที่ใช้ในงำนวิศวกรรมโยธำ 
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  221-461 วิศวกรรมกำรขนส่ง กำรวำงแผน กำรออกแบบ และกำรประเมินระบบคมนำคมขนส่ง 
แบบจ ำลองกำรคมนำคมขนส่ง กำรคมนำคมขนส่งทำงถนน รำง น้ ำ 
อำกำศ และระบบท่อ 

  221-471 สัญญำ กำรออกข้อก ำหนด และ
กำรประมำณรำคำ 

ควำมรู้เบื้องต้นของกฎหมำยแรงงำน ชนิดและรูปแบบของสัญญำ
ก่อสร้ำง เอกสำรประกอบสัญญำ รำยกำรก่อสร้ำง หลักกำรกำร
ประมำณงำนก่อสร้ำง บัญชีแสดงปริมำณวัสดุ  กำรหำรำคำต่อหนว่ย
กำรวิเครำะห์รำคำ ปัญหำทั่ว ๆ ไปเกี่ยวกับงำนสนำม จรรยำบรรณ
ทำงวิชำชีพและควำมรับผิดชอบตำมกฎหมำย 

  221-472 กำรก่อสร้ำงและกำรจัดกำรงำน
วิศวกรรมโยธำ 

ระบบกำรส่งมอบโครงกำรโครงสร้ำงองค์กรของโครงกำรกำรวำงผัง
พื้นที่ใช้สอยในเขตงำนก่อสร้ำงกำรวำงแผนโครงกำรเทคโนโลยี
สมัยใหม่ส ำหรับงำนก่อสร้ำงเครื่องมือเครื่องจักรในงำนก่อสร้ำงกำร
บริหำรงำนโครงกำรโดยวิธีวิถีวิกฤตกำรบริหำรทรัพยำกรงำน
ก่อสร้ำงกำรวัดควำมก้ำวหน้ำงำนก่อสร้ำงควำมปลอดภัยในงำน
ก่อสร้ำง และระบบควบคุมคุณภำพงำนก่อสร้ำง 

  221-491 กำรศึกษำเพื่อจัดท ำข้อเสนอ
โครงงำน 

วิธีท ำโครงกำรและกำรเขียนรำยงำน ศึกษำวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับหัวข้องำนโครงกำรที่นักศึกษำแต่ละคนเลือก ตำมควำมเห็นของ
อำจำรย์ที่ปรึกษำโครงกำร จัดท ำวัตถุประสงค์ แผนงำน และขั้นตอน
กำรด ำเนินงำนโครงกำรนั้น ๆ น ำเสนอโครงกำรโดยกำรเสนอ
รำยงำนและสอบปำกเปล่ำ 
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  221-492 โครงงำนวิศวกรรมโยธำ กำรท ำโครงงำนต่อเนื่องจำกวิชำ  221-491 ซึ่งเป็นกำรวิเครำะห์วจิยั
ข้อมูล /หรือปฏิบัติกำร/หรือออกแบบในเรื่องที่น่ำสนใจทำงวิศวกรรม
โยธำ ภำยใต้ควำมดูแลของอำจำรย์ผู้ควบคุมโครงงำน โดยต้องจัดท ำ
และส่งรำยงำนที่พิมพ์เป็นรูปเล่มสมบูรณ์แล้วให้ภำควิชำด้วย 

  221-494 สหกิจศึกษำ กำรฝึกงำนและศึกษำระบบกำรท ำงำนจริงที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรม
โยธำ นักศึกษำจะต้องปฏิบัติงำนในฐำนะเสมือนพนักงำนของสถำน
ประกอบกำร  เพื่อเสริมสร้ำงให้เกิดกำรพัฒนำทักษะด้ำนอำชีพจำก
กำรบูรณำกำรควำมรู้ในห้องเรียนกับประสบกำรณ์กำรท ำงำน 
นักศึกษำจะต้องมีช่ัวโมงกำรท ำงำนเต็มเวลำในสถำนประกอบกำร
ธุรกิจรวมไม่น้อยกว่ำ 16 สัปดำห์ หรือ 1 ภำคกำรศึกษำ และกำร
ประเมินผลกำรท ำงำนจะปฏิบัติโดยอำจำรย์ที่ปรึกษำร่วมกับสถำน
ประกอบกำร เมื่อสิ้นสุดกำรฝึกงำน นักศึกษำต้องรำยงำนและจัดท ำ
รำยงำนสรุปผล กำรท ำงำนฉบับสมบูรณ์ให้กับสถำนประกอบกำร 

  225-231 สถิติวิศวกรรม 1 วิธีกำรทำงสถิติ ลักษณะสมบัติของข้อมูลและกำรวิเครำะห์ ควำม
น่ำจะเป็น ตัวแปรสุ่ม กำรแจกแจงควำมน่ำจะเป็นแบบช่วง กำรแจก
แจงควำมน่ำจะเป็นแบบต่อเนื่อง กำรแจกแจงของสิ่งตัวอย่ำง ทฤษฎี
กำรประมำณค่ำ กำรทดสอบสมมติฐำน กำรวิ เครำะห์ควำม
แปรปรวน กำรวิเครำะห์กำรถดถอยเชิงเส้นตรง  สหสัมพันธ์ 

5 กำรใช้เคร่ืองมือทันสมัย (Modern Tool Usage) 221-241 ชุดวิชำกำรส ำรวจ ลักษณะและหลักกำรเบื้องต้นของงำนส ำรวจ เครื่องมือส ำรวจท่ัวไป 
กล้องระดับและกล้องส ำรวจธีโอโดไลท์ ทฤษฎีกำรวัดและควำม
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- สำมำรถเลือกใช้ เทคนิควิธี ทรัพยำกร และใช้เครื่องมือ
ทันสมัยทำงวิศวกรรมและเทคโนโลยี สำรสนเทศ รวมถึงกำร
พยำกรณ์ กำรท ำแบบจ ำลองของงำนทำงวิศวกรรมทั่วไปที่
เข้ำใจถึง ข้อจ ำกัดของเครื่องมือต่ำง ๆ 

คลำดเคลื่อนของกำรวัด กำรวัดระยะทำง กำรวัดมุมรำบและมุมดิ่ง 
งำนส ำรวจจุดบังคับ เทคนิคกำรรังวัดจุดบังคับทำงรำบ งำนวงรอบ
ช้ันสูง งำนโครงข่ำยสำมเหลี่ยมและงำนไตรแลทเทอเรช่ัน งำนระดับ 
งำนตัดขวำงและแนวระดับกำรค ำนวณเส้นโค้งทำงรำบและเส้นโค้ง
ทำงดิ่งกำรวำงแนวโค้งในงำนวิศวกรรมโยธำกำรท ำงำนวงรอบ กำร
ท ำงำนระดับ เส้นช้ันควำมสูง กำรรังวัดเพื่อท ำแผนที่ภูมิประเทศ 
กำรค ำนวณหำพื้นที่และปริมำตร กำรวัดระยะทำงด้วยกำรนับก้ำว
และเทปวัดระยะ กล้องส ำรวจธีโอโดไลท์ กำรวัดมุมรำบและมุมดิ่ง 
กำรท ำวงรอบ งำนโครงข่ำยสำมเหลี่ยม กำรท ำงำนระดับ กำร
ตรวจสอบแนวเล็งของกล้องระดับ กำรถ่ำยระดับรูปตัดขวำงแนว
และตำมแนว กำรวำงโค้งรำบ กำรรังวัดเพื่อท ำแผนที่ภูมิประเทศ 
งำนรังวัด งำนค ำนวณ และกำรเขียนแผนที่แสดงรำยละเอียดภูมิ
ประเทศ งำนส ำรวจปริมำณงำนดิน กำรค ำนวณพิกัดและกำรท ำ
ระดับตำมแนวเส้นฐำน และกำรท ำระดับตำมแนวเส้นซอย กำรเขียน
เส้นช้ันควำมสูง งำนระดับตำมแนวตัดขวำงแนวส ำรวจ กำรเขียน
แนวระดับตำมแนวส ำรวจและแนวตัดขวำง กำรค ำนวณปริมำณงำน
ดินถมและงำนดินตัด งำนสร้ำงหมุดหลักฐำนด้วย จีพีเอส ระยะเวลำ
ในกำรฝึกภำคสนำมต้องไม่น้อยกว่ำ 80 ช่ัวโมง 
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  221-322 คุณสมบัติของดินและกำรทดสอบ กำรทดลองแบ่งกลุ่มของดิน  กำรหำควำมถ่วงจ ำเพำะของเม็ดดิน 
กำรหำพิกัดอัตเตอร์เบิก กำรทดสอบหำกำรกระจำยของเม็ดดิน กำร
บดอัดดิน กำรทดสอบซีบีอำร์ อัตรำกำรไหลซึมของน้ ำในดิน กำร
ทดสอบหำตัวแปรก ำลังเฉือน กำรทดสอบคอนโซลิเดชัน กำรหำ
ควำมหนำแน่นในสนำม   

  221-323 วิศวกรรมฐำนรำก ฐำนรำก ชนิดของฐำนรำก ฐำนรำกตื้น ฐำนรำกบนเสำเข็ม ชนิดของ
เสำเข็ม กำรหำค่ำรับน้ ำหนักของเสำเข็ม  กำรทรุดตัวของฐำนรำก 
ก ำแพงกันดิน  เข็มพืด กำรขุดดินโดยมีโครงค้ ำยัน ปัญหำในกำรขุด
ดิน  กำรเจำะส ำรวจช้ันดิน กำรทดสอบค่ำรับน้ ำหนักในสนำม 

  221-381 กำรประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ทำง
วิศวกรรมโยธำ 

ควำมรู้เบื้องต้นระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในงำนเขียนแบบ 
สองมิติ สำมมิติ สัญลักษณ์ตำมมำตรฐำนสำกล ส ำหรับส่วนประกอบ
ขององค์อำคำร และแผนที่ภูมิประเทศ กำรก ำหนดรำยละเอียด
ประกอบแบบ กำรแสดงแบบแสดงรำยกำรวัสดุ กำรตรวจสอบแบบ 
โปรแกรมส ำเร็จที่ใช้ในงำนวิศวกรรมโยธำ 

  221-471 สัญญำ กำรออกข้อก ำหนด และ
กำรประมำณรำคำ 

ควำมรู้เบื้องต้นของกฎหมำยแรงงำน ชนิดและรูปแบบของสัญญำ
ก่อสร้ำง เอกสำรประกอบสัญญำ รำยกำรก่อสร้ำง หลักกำรกำร
ประมำณงำนก่อสร้ำง บัญชีแสดงปริมำณวัสดุ  กำรหำรำคำต่อหนว่ย
กำรวิเครำะห์รำคำ ปัญหำทั่ว ๆ ไปเกี่ยวกับงำนสนำม จรรยำบรรณ
ทำงวิชำชีพและควำมรับผิดชอบตำมกฎหมำย 
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  221-472 กำรก่อสร้ำงและกำรจัดกำรงำน
วิศวกรรมโยธำ 

ระบบกำรส่งมอบโครงกำรโครงสร้ำงองค์กรของโครงกำรกำรวำงผัง
พื้นที่ใช้สอยในเขตงำนก่อสร้ำงกำรวำงแผนโครงกำรเทคโนโลยี
สมัยใหม่ส ำหรับงำนก่อสร้ำงเครื่องมือเครื่องจักรในงำนก่อสร้ำงกำร
บริหำรงำนโครงกำรโดยวิธีวิถีวิกฤตกำรบริหำรทรัพยำกรงำน
ก่อสร้ำงกำรวัดควำมก้ำวหน้ำงำนก่อสร้ำงควำมปลอดภัยในงำน
ก่อสร้ำง และระบบควบคุมคุณภำพงำนก่อสร้ำง 

6 วิศวกรและสังคม (The Engineer and Society) 
- สำมำรถแสดงว่ำมีควำมเข้ำใจในประเด็นต่ำงๆ ทำงสังคม 
ชีวอนำมัย ควำมปลอดภัย กฎหมำย และวัฒนธรรมที่
เกี่ยวพันกับกำรปฏิบัติวิชำชีพใน ระดับเทคโนโลยีวิศวกรรม 

200-111 สู่โลกวิศวกรรม พัฒนำกำรของวิศวกรรมศำสตร์สำขำตำ่ง ๆ องค์กรวิชำชีพวิศวกรรม 
เส้นทำงอำชีพวิศวกร จรรยำบรรณวิศวกร ปัญหำทำงวิศวกรรม 
เทคนิคกำรวิเครำะห์และกำรแก้ปัญหำอย่ำงเป็นระบบ กำรท ำงำน
ร่วมกันเป็นทีม เทคนิคกำรน ำเสนอ 

  221-323 วิศวกรรมฐำนรำก ฐำนรำก ชนิดของฐำนรำก ฐำนรำกตื้น ฐำนรำกบนเสำเข็ม ชนิดของ
เสำเข็ม กำรหำค่ำรับน้ ำหนักของเสำเข็ม  กำรทรุดตัวของฐำนรำก 
ก ำแพงกันดิน  เข็มพืด กำรขุดดินโดยมีโครงค้ ำยัน ปัญหำในกำรขุด
ดิน  กำรเจำะส ำรวจช้ันดิน กำรทดสอบค่ำรับน้ ำหนักในสนำม 

  221-471 สัญญำ กำรออกข้อก ำหนด และ
กำรประมำณรำคำ 

ควำมรู้เบื้องต้นของกฎหมำยแรงงำน ชนิดและรูปแบบของสัญญำ
ก่อสร้ำง เอกสำรประกอบสัญญำ รำยกำรก่อสร้ำง หลักกำรกำร
ประมำณงำนก่อสร้ำง บัญชีแสดงปริมำณวัสดุ  กำรหำรำคำต่อหนว่ย
กำรวิเครำะห์รำคำ ปัญหำทั่ว ๆ ไปเกี่ยวกับงำนสนำม จรรยำบรรณ
ทำงวิชำชีพและควำมรับผิดชอบตำมกฎหมำย 
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) 
ตำมข้อตกลง Sydney Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

  221-472 กำรก่อสร้ำงและกำรจัดกำรงำน
วิศวกรรมโยธำ 

ระบบกำรส่งมอบโครงกำรโครงสร้ำงองค์กรของโครงกำรกำรวำงผัง
พื้นที่ใช้สอยในเขตงำนก่อสร้ำงกำรวำงแผนโครงกำรเทคโนโลยี
สมัยใหม่ส ำหรับงำนก่อสร้ำงเครื่องมือเครื่องจักรในงำนก่อสร้ำงกำร
บริหำรงำนโครงกำรโดยวิธีวิถีวิกฤตกำรบริหำรทรัพยำกรงำน
ก่อสร้ำงกำรวัดควำมก้ำวหน้ำงำนก่อสร้ำงควำมปลอดภัยในงำน
ก่อสร้ำง และระบบควบคุมคุณภำพงำนก่อสร้ำง 

7 สิ่งแวดล้อมและควำมยั่งยนื (Environment and 
Sustainability) 
- สำมำรถเข้ำใจผลกระทบของค ำตอบของปัญหำ งำนด้ำน
เทคโนโลยีวิศวกรรมในบริบทของสังคม และ สิ่งแวดล้อม 
และสำมำรถแสดงควำมรู้และ ควำมจ ำเป็นของกำรพัฒนำที่
ยั่งยืน 

200-111 สู่โลกวิศวกรรม พัฒนำกำรของวิศวกรรมศำสตร์สำขำตำ่ง ๆ องค์กรวิชำชีพวิศวกรรม 
เส้นทำงอำชีพวิศวกร จรรยำบรรณวิศวกร ปัญหำทำงวิศวกรรม 
เทคนิคกำรวิเครำะห์และกำรแก้ปัญหำอย่ำงเป็นระบบ กำรท ำงำน
ร่วมกันเป็นทีม เทคนิคกำรน ำเสนอ 

  221-231 เทคนิควิทยำคอนกรีต ประวัติ กำรผลิต กำรจ ำแนกประเภทของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 
องค์ประกอบทำงเคมี สมบัติทำงกำยภำพและทำงเคมี กำรทดสอบ
ก ำลังของปูนปอร์ตแลนด์ คุณสมบัติของมวลรวม กำรทดสอบมวล
รวม คุณสมบัติของคอนกรีตสด  กำรออกแบบส่วนผสมคอนกรีต 
และกำรทดสอบคอนกรีต สำรผสมเพิ่ม คอนกรีตผสมเสร็จ คอนกรีต
ชำยฝั่งทะเล 
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) 
ตำมข้อตกลง Sydney Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

  221-471 สัญญำ กำรออกข้อก ำหนด และ
กำรประมำณรำคำ 

ควำมรู้เบื้องต้นของกฎหมำยแรงงำน ชนิดและรูปแบบของสัญญำ
ก่อสร้ำง เอกสำรประกอบสัญญำ รำยกำรก่อสร้ำง หลักกำรกำร
ประมำณงำนก่อสร้ำง บัญชีแสดงปริมำณวัสดุ  กำรหำรำคำต่อหนว่ย
กำรวิเครำะห์รำคำ ปัญหำทั่ว ๆ ไปเกี่ยวกับงำนสนำม จรรยำบรรณ
ทำงวิชำชีพและควำมรับผิดชอบตำมกฎหมำย 

  236-219 ธรณีวิศวกรรมและกำรก่อสร้ำง หลักมูลธรณีวิทยำ โครงสร้ำงทำงธรณีวิทยำ คุณลักษณะของดิน 
วัสดุหิน มวลหิน น้ ำบำดำล กำรส ำรวจที่ก่อสร้ำง กำรเจำะและ
ระเบิด วิศวกรรมควำมลำด กำรเสริมก ำลังและค้ ำยัน ภำคปฏิบัติ 
กำรตรวจสอบและจ ำแนกชนิดแร่และหิน กำรท ำภำคตัดขวำง
ธรณีวิทยำ ตรวจคุณภำพตัวอย่ำงหินจำกหลุมเจำะ กำรทดสอบ
สมบัติทำงกำยภำพและสมบัติดัชนีของหิน ทดสอบสมบัติมวลรวม 
กำรวิเครำะห์ควำมลำดด้วยตำข่ำยมิติโครงสร้ำงแผนที่  

8 จรรยำบรรณวิชำชีพ (Ethics) 
- มีควำมเข้ำใจและมีส ำนึกรับผิดชอบต่อกำร มำตรฐำน
ปฏิบัติวิชำชีพในระดับเทคโนโลยี วิศวกรรม 

221-323 วิศวกรรมฐำนรำก ฐำนรำก ชนิดของฐำนรำก ฐำนรำกตื้น ฐำนรำกบนเสำเข็ม ชนิดของ
เสำเข็ม กำรหำค่ำรับน้ ำหนักของเสำเข็ม  กำรทรุดตัวของฐำนรำก 
ก ำแพงกันดิน  เข็มพืด กำรขุดดินโดยมีโครงค้ ำยัน ปัญหำในกำรขุด
ดิน  กำรเจำะส ำรวจช้ันดิน กำรทดสอบค่ำรับน้ ำหนักในสนำม 

  221-361 วิศวกรรมกำรทำง วิศวกรรมกำรทำง วิศวกรรมกำรจรำจร และวิศวกรรมกำรขนส่ง 
กำรวำงแผนกำรขนส่งและโลจีสติกส์ เศรษฐศำสตร์วิศวกรรมกำร
ทำง กำรออกแบบเชิงเรขำคณิตของแนวทำง กำรออกแบบระบบ



ค ำรับรองตนเองของสถำบันกำรศึกษำ 
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) 
ตำมข้อตกลง Sydney Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

สัญญำณ วัสดุก่อสร้ำงทำง กำรออกแบบผิวทำงลำดยำงและผิวทำง
คอนกรีต กำรบ ำรุงรักษำทำง 

  221-471 สัญญำ กำรออกข้อก ำหนด และ
กำรประมำณรำคำ 

ควำมรู้เบื้องต้นของกฎหมำยแรงงำน ชนิดและรูปแบบของสัญญำ
ก่อสร้ำง เอกสำรประกอบสัญญำ รำยกำรก่อสร้ำง หลักกำรกำร
ประมำณงำนก่อสร้ำง บัญชีแสดงปริมำณวัสดุ  กำรหำรำคำต่อหนว่ย
กำรวิเครำะห์รำคำ ปัญหำทั่ว ๆ ไปเกี่ยวกับงำนสนำม จรรยำบรรณ
ทำงวิชำชีพและควำมรับผิดชอบตำมกฎหมำย 

  221-472 กำรก่อสร้ำงและกำรจัดกำรงำน
วิศวกรรมโยธำ 

ระบบกำรส่งมอบโครงกำรโครงสร้ำงองค์กรของโครงกำรกำรวำงผัง
พื้นที่ใช้สอยในเขตงำนก่อสร้ำงกำรวำงแผนโครงกำรเทคโนโลยี
สมัยใหม่ส ำหรับงำนก่อสร้ำงเครื่องมือเครื่องจักรในงำนก่อสร้ำงกำร
บริหำรงำนโครงกำรโดยวิธีวิถีวิกฤตกำรบริหำรทรัพยำกรงำน
ก่อสร้ำงกำรวัดควำมก้ำวหน้ำงำนก่อสร้ำงควำมปลอดภัยในงำน
ก่อสร้ำง และระบบควบคุมคุณภำพงำนก่อสร้ำง 

9 กำรท ำงำนเด่ียวและท ำงำนเป็นทีม (Individual and 
Team work) 
- ท ำหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพทั้งในด้ำนกำร ท ำงำนเดี่ยว 
และกำรท ำงำนในฐำนะผู้ร่วมทีมหรือ ผู้น ำทีมที่มีควำม
หลำกหลำยทำงเทคนิค 

221-231 เทคนิควิทยำคอนกรีต ประวัติ กำรผลิต กำรจ ำแนกประเภทของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 
องค์ประกอบทำงเคมี สมบัติทำงกำยภำพและทำงเคมี กำรทดสอบ
ก ำลังของปูนปอร์ตแลนด์ คุณสมบัติของมวลรวม กำรทดสอบมวล
รวม คุณสมบัติของคอนกรีตสด  กำรออกแบบส่วนผสมคอนกรีต 
และกำรทดสอบคอนกรีต สำรผสมเพิ่ม คอนกรีตผสมเสร็จ คอนกรีต
ชำยฝั่งทะเล 
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) 
ตำมข้อตกลง Sydney Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

  221-241 ชุดวิชำกำรส ำรวจ ลักษณะและหลักกำรเบื้องต้นของงำนส ำรวจ เครื่องมือส ำรวจท่ัวไป 
กล้องระดับและกล้องส ำรวจธีโอโดไลท์ ทฤษฎีกำรวัดและควำม
คลำดเคลื่อนของกำรวัด กำรวัดระยะทำง กำรวัดมุมรำบและมุมดิ่ง 
งำนส ำรวจจุดบังคับ เทคนิคกำรรังวัดจุดบังคับทำงรำบ งำนวงรอบ
ช้ันสูง งำนโครงข่ำยสำมเหลี่ยมและงำนไตรแลทเทอเรช่ัน งำนระดับ 
งำนตัดขวำงและแนวระดับกำรค ำนวณเส้นโค้งทำงรำบและเส้นโค้ง
ทำงดิ่งกำรวำงแนวโค้งในงำนวิศวกรรมโยธำกำรท ำงำนวงรอบ กำร
ท ำงำนระดับ เส้นช้ันควำมสูง กำรรังวัดเพื่อท ำแผนที่ภูมิประเทศ 
กำรค ำนวณหำพื้นที่และปริมำตร กำรวัดระยะทำงด้วยกำรนับก้ำว
และเทปวัดระยะ กล้องส ำรวจธีโอโดไลท์ กำรวัดมุมรำบและมุมดิ่ง 
กำรท ำวงรอบ งำนโครงข่ำยสำมเหลี่ยม กำรท ำงำนระดับ กำร
ตรวจสอบแนวเล็งของกล้องระดับ กำรถ่ำยระดับรูปตัดขวำงแนว
และตำมแนว กำรวำงโค้งรำบ กำรรังวัดเพื่อท ำแผนที่ภูมิประเทศ 
งำนรังวัด งำนค ำนวณ และกำรเขียนแผนที่แสดงรำยละเอียดภูมิ
ประเทศ งำนส ำรวจปริมำณงำนดิน กำรค ำนวณพิกัดและกำรท ำ
ระดับตำมแนวเส้นฐำน และกำรท ำระดับตำมแนวเส้นซอย กำรเขียน
เส้นช้ันควำมสูง งำนระดับตำมแนวตัดขวำงแนวส ำรวจ กำรเขียน
แนวระดับตำมแนวส ำรวจและแนวตัดขวำง กำรค ำนวณปริมำณงำน
ดินถมและงำนดินตัด งำนสร้ำงหมุดหลักฐำนด้วย จีพีเอส ระยะเวลำ
ในกำรฝึกภำคสนำมต้องไม่น้อยกว่ำ 80 ช่ัวโมง 
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) 
ตำมข้อตกลง Sydney Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

  221-253 ปฏิบัติกำรกลศำสตร์ของไหล ควำมดันและแรงดันสถิต เสถียรภำพกำรลอยตัว กำรสังเกตกำรณ์
ไหล กำรเกิดค้อนน้ ำและถังเสิร์จ กำรไหลผ่ำนโอริฟิซผลจำกกำรไหล
แบบเจ็ท  ปั้มน้ ำแบบอนุกรมและแบบขนำน กำรไหลในท่อ ค่ำเรย์
โนลด์นัมเบอร์ กำรสูญเสียพลังงำนเนื่องจำกควำมฝืดในท่อ กำรวัด
ปริมำณกำรไหล ในรำงน้ ำเปิด กำรไหลแบบเปลี่ยนแปลงช้ำในรำง
เปิด กำรกระโดดของน้ ำ กำรไหลผ่ำนฝำยสันกว้ำง กำรไหลลอด
ประตูน้ ำ 

  221-322 คุณสมบัติของดินและกำรทดสอบ กำรทดลองแบ่งกลุ่มของดิน  กำรหำควำมถ่วงจ ำเพำะของเม็ดดิน 
กำรหำพิกัดอัตเตอร์เบิก กำรทดสอบหำกำรกระจำยของเม็ดดิน กำร
บดอัดดิน กำรทดสอบซีบีอำร์ อัตรำกำรไหลซึมของน้ ำในดิน กำร
ทดสอบหำตัวแปรก ำลังเฉือน กำรทดสอบคอนโซลิเดชัน กำรหำ
ควำมหนำแน่นในสนำม   

  221-323 วิศวกรรมฐำนรำก ฐำนรำก ชนิดของฐำนรำก ฐำนรำกตื้น ฐำนรำกบนเสำเข็ม ชนิดของ
เสำเข็ม กำรหำค่ำรับน้ ำหนักของเสำเข็ม  กำรทรุดตัวของฐำนรำก 
ก ำแพงกันดิน  เข็มพืด กำรขุดดินโดยมีโครงค้ ำยัน ปัญหำในกำรขุด
ดิน  กำรเจำะส ำรวจช้ันดิน กำรทดสอบค่ำรับน้ ำหนักในสนำม 

  221-331 ปฏิบัติกำรทดสอบวสัดแุละ
โครงสร้ำง 

กำรทดสอบหำค่ำควำมสำมำรถต้ำนแรง ค่ำคงที่อิลำสติก และ
คุณสมบัติอื่น ๆ ของวัสดุทำงวิศวกรรม กำรทดลองเพื่อพิสูจน์ทฤษฎี
และหลักกำรของกลศำสตร์ของวัสดุ  กำรทดสอบแบบจ ำลอง
โครงสร้ำงต่ำง ๆ 
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) 
ตำมข้อตกลง Sydney Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

  221-471 สัญญำ กำรออกข้อก ำหนด และ
กำรประมำณรำคำ 

ควำมรู้เบื้องต้นของกฎหมำยแรงงำน ชนิดและรูปแบบของสัญญำ
ก่อสร้ำง เอกสำรประกอบสัญญำ รำยกำรก่อสร้ำง หลักกำรกำร
ประมำณงำนก่อสร้ำง บัญชีแสดงปริมำณวัสดุ  กำรหำรำคำต่อหนว่ย
กำรวิเครำะห์รำคำ ปัญหำทั่ว ๆ ไปเกี่ยวกับงำนสนำม จรรยำบรรณ
ทำงวิชำชีพและควำมรับผิดชอบตำมกฎหมำย 

  221-472 กำรก่อสร้ำงและกำรจัดกำรงำน
วิศวกรรมโยธำ 

ระบบกำรส่งมอบโครงกำรโครงสร้ำงองค์กรของโครงกำรกำรวำงผัง
พื้นที่ใช้สอยในเขตงำนก่อสร้ำงกำรวำงแผนโครงกำรเทคโนโลยี
สมัยใหม่ส ำหรับงำนก่อสร้ำงเครื่องมือเครื่องจักรในงำนก่อสร้ำงกำร
บริหำรงำนโครงกำรโดยวิธีวิถีวิกฤตกำรบริหำรทรัพยำกรงำน
ก่อสร้ำงกำรวัดควำมก้ำวหน้ำงำนก่อสร้ำงควำมปลอดภัยในงำน
ก่อสร้ำง และระบบควบคุมคุณภำพงำนก่อสร้ำง 

  221-473 ชุดวิชำกำรจัดกำรโครงกำร
ก่อสร้ำงและควำมปลอดภยั 

แนวคิดและหลักกำรในกำรจัดกำรโครงกำรก่อสร้ำง เทคนิคในกำร
วำงแผนงำน กำรควบคุมติดตำมผลโครงสร้ำง องค์กรก่อสร้ำง กำร
จัดกำรด้ำนคุณภำพ กำรจัดกำรควำมเสี่ยงกำรจัดกำรควำมปลอดภยั 
แนวควำมคิดเบื้องต้นในกำรจัดกำรต้นทุนของโครงกำรก่อสร้ำง 
หลักกำรพื้นฐำนทำงด้ำนกำรเงิน กำรวำงแผนควบคุมต้นทุน 
ค่ำใช้จ่ำย กำรประมำณกำร กำรจัดระบบกำรหำมำตรกำรป้องกัน
กำรรั่วไหล กำรวิเครำะห์และประเมินผลต้นทุนค่ำใช้จ่ำยโครงกำร 
หลักกำรพื้นฐำนด้ำนควำมปลอดภัยในงำนวิศวกรรมโยธำ กำร
จัดกำรควำมปลอดภัยในงำนวิศวกรรมโยธำ เทคโนโลยีด้ำนควำม



ค ำรับรองตนเองของสถำบันกำรศึกษำ 
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) 
ตำมข้อตกลง Sydney Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ปลอดภัยส ำหรับงำนก่อสร้ำง แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อป้องกันอันตรำยใน
งำนก่อสร้ำง กำรควบคุมสิ่งแวดล้อมทำงอุตสำหกรรมกำรก่อสร้ำง 
กำรจัดระบบกำรบริหำรงำนด้ำนควำมปลอดภัยในงำนวิศวกรรม
โยธำ 

10 กำรสื่อสำร (Communication) 
- สำมำรถสื่อสำรงำนวิศวกรรมทั่วไปกับกลุ่มผู้ปฏิบัติวิชำชีพ
วิศวกรรมและสังคมโดยรวมได้อย่ำง มีประสิทธิผล อำทิ 
สำมำรถอ่ำนและเขียนรำยงำน ทำงวิศวกรรมและเตรียม
เอกสำรกำรออกแบบงำน วิศวกรรมได้อย่ำงมีประสิทธิผล 
สำมำรถน ำเสนอ สำมำรถให้และรับค ำแนะน ำงำนได้อย่ำง
ชัดเจน วิศวกรรมได้อย่ำงมีประสิทธิผล สำมำรถน ำเสนอ 
สำมำรถให้และรับค ำแนะน ำงำนได้อย่ำงชัดเจน 

221-323 วิศวกรรมฐำนรำก ฐำนรำก ชนิดของฐำนรำก ฐำนรำกตื้น ฐำนรำกบนเสำเข็ม ชนิดของ
เสำเข็ม กำรหำค่ำรับน้ ำหนักของเสำเข็ม  กำรทรุดตัวของฐำนรำก 
ก ำแพงกันดิน  เข็มพืด กำรขุดดินโดยมีโครงค้ ำยัน ปัญหำในกำรขุด
ดิน  กำรเจำะส ำรวจช้ันดิน กำรทดสอบค่ำรับน้ ำหนักในสนำม 

  236-219 ธรณีวิศวกรรมและกำรก่อสร้ำง หลักมูลธรณีวิทยำ โครงสร้ำงทำงธรณีวิทยำ คุณลักษณะของดิน 
วัสดุหิน มวลหิน น้ ำบำดำล กำรส ำรวจที่ก่อสร้ำง กำรเจำะและ
ระเบิด วิศวกรรมควำมลำด กำรเสริมก ำลังและค้ ำยัน ภำคปฏิบัติ 
กำรตรวจสอบและจ ำแนกชนิดแร่และหิน กำรท ำภำคตัดขวำง
ธรณีวิทยำ ตรวจคุณภำพตัวอย่ำงหินจำกหลุมเจำะ กำรทดสอบ
สมบัติทำงกำยภำพและสมบัติดัชนีของหิน ทดสอบสมบัติมวลรวม 
กำรวิเครำะห์ควำมลำดด้วยตำข่ำยมิติโครงสร้ำงแผนที่  
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) 
ตำมข้อตกลง Sydney Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

  221-471 สัญญำ กำรออกข้อก ำหนด และ
กำรประมำณรำคำ 

ควำมรู้เบื้องต้นของกฎหมำยแรงงำน ชนิดและรูปแบบของสัญญำ
ก่อสร้ำง เอกสำรประกอบสัญญำ รำยกำรก่อสร้ำง หลักกำรกำร
ประมำณงำนก่อสร้ำง บัญชีแสดงปริมำณวัสดุ  กำรหำรำคำต่อหนว่ย
กำรวิเครำะห์รำคำ ปัญหำทั่ว ๆ ไปเกี่ยวกับงำนสนำม จรรยำบรรณ
ทำงวิชำชีพและควำมรับผิดชอบตำมกฎหมำย 

  221-472 กำรก่อสร้ำงและกำรจัดกำรงำน
วิศวกรรมโยธำ 

ระบบกำรส่งมอบโครงกำรโครงสร้ำงองค์กรของโครงกำรกำรวำงผัง
พื้นที่ใช้สอยในเขตงำนก่อสร้ำงกำรวำงแผนโครงกำรเทคโนโลยี
สมัยใหม่ส ำหรับงำนก่อสร้ำงเครื่องมือเครื่องจักรในงำนก่อสร้ำงกำร
บริหำรงำนโครงกำรโดยวิธีวิถีวิกฤตกำรบริหำรทรัพยำกรงำน
ก่อสร้ำงกำรวัดควำมก้ำวหน้ำงำนก่อสร้ำงควำมปลอดภัยในงำน
ก่อสร้ำง และระบบควบคุมคุณภำพงำนก่อสร้ำง 

11 กำรบริหำรโครงกำรและกำรลงทุน (Project 
Management and Finance) 
- สำมำรถแสดงว่ำมีควำมรู้และควำมเข้ำใจ หลักกำรทำง
วิศวกรรมและกำรบริหำรงำน และ สำมำรถประยุกต์ใช้
หลักกำรบริหำรในงำนของตน ในฐำนะผู้ร่วมทีมและผู้น ำทีม
เพื่อบริหำรจัดกำร โครงกำรวิศวกรรมที่มีสภำพแวดล้อมกำร
ท ำงำน ควำมหลำกหลำยสำขำวิชำชีพ 

221-323 วิศวกรรมฐำนรำก ฐำนรำก ชนิดของฐำนรำก ฐำนรำกตื้น ฐำนรำกบนเสำเข็ม ชนิดของ
เสำเข็ม กำรหำค่ำรับน้ ำหนักของเสำเข็ม  กำรทรุดตัวของฐำนรำก 
ก ำแพงกันดิน  เข็มพืด กำรขุดดินโดยมีโครงค้ ำยัน ปัญหำในกำรขุด
ดิน  กำรเจำะส ำรวจช้ันดิน กำรทดสอบค่ำรับน้ ำหนักในสนำม 
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) 
ตำมข้อตกลง Sydney Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

  221-471 สัญญำ กำรออกข้อก ำหนด และ
กำรประมำณรำคำ 

ควำมรู้เบื้องต้นของกฎหมำยแรงงำน ชนิดและรูปแบบของสัญญำ
ก่อสร้ำง เอกสำรประกอบสัญญำ รำยกำรก่อสร้ำง หลักกำรกำร
ประมำณงำนก่อสร้ำง บัญชีแสดงปริมำณวัสดุ  กำรหำรำคำต่อหนว่ย
กำรวิเครำะห์รำคำ ปัญหำทั่ว ๆ ไปเกี่ยวกับงำนสนำม จรรยำบรรณ
ทำงวิชำชีพและควำมรับผิดชอบตำมกฎหมำย 

  221-472 กำรก่อสร้ำงและกำรจัดกำรงำน
วิศวกรรมโยธำ 

ระบบกำรส่งมอบโครงกำรโครงสร้ำงองค์กรของโครงกำรกำรวำงผัง
พื้นที่ใช้สอยในเขตงำนก่อสร้ำงกำรวำงแผนโครงกำรเทคโนโลยี
สมัยใหม่ส ำหรับงำนก่อสร้ำงเครื่องมือเครื่องจักรในงำนก่อสร้ำงกำร
บริหำรงำนโครงกำรโดยวิธีวิถีวิกฤตกำรบริหำรทรัพยำกรงำน
ก่อสร้ำงกำรวัดควำมก้ำวหน้ำงำนก่อสร้ำงควำมปลอดภัยในงำน
ก่อสร้ำง และระบบควบคุมคุณภำพงำนก่อสร้ำง 

  221-473 ชุดวิชำกำรจัดกำรโครงกำร
ก่อสร้ำงและควำมปลอดภยั 

แนวคิดและหลักกำรในกำรจัดกำรโครงกำรก่อสร้ำง เทคนิคในกำร
วำงแผนงำน กำรควบคุมติดตำมผลโครงสร้ำง องค์กรก่อสร้ำง กำร
จัดกำรด้ำนคุณภำพ กำรจัดกำรควำมเสี่ยงกำรจัดกำรควำมปลอดภยั 
แนวควำมคิดเบื้องต้นในกำรจัดกำรต้นทุนของโครงกำรก่อสร้ำง 
หลักกำรพื้นฐำนทำงด้ำนกำรเงิน กำรวำงแผนควบคุมต้นทุน 
ค่ำใช้จ่ำย กำรประมำณกำร กำรจัดระบบกำรหำมำตรกำรป้องกัน
กำรรั่วไหล กำรวิเครำะห์และประเมินผลต้นทุนค่ำใช้จ่ำยโครงกำร 
หลักกำรพื้นฐำนด้ำนควำมปลอดภัยในงำนวิศวกรรมโยธำ กำร
จัดกำรควำมปลอดภัยในงำนวิศวกรรมโยธำ เทคโนโลยีด้ำนควำม
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) 
ตำมข้อตกลง Sydney Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ปลอดภัยส ำหรับงำนก่อสร้ำง แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อป้องกันอันตรำยใน
งำนก่อสร้ำง กำรควบคุมสิ่งแวดล้อมทำงอุตสำหกรรมกำรก่อสร้ำง 
กำรจัดระบบกำรบริหำรงำนด้ำนควำมปลอดภัยในงำนวิศวกรรม
โยธำ 

  221-491 กำรศึกษำเพื่อจัดท ำข้อเสนอ
โครงงำน 

วิธีท ำโครงกำรและกำรเขียนรำยงำน ศึกษำวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับหัวข้องำนโครงกำรที่นักศึกษำแต่ละคนเลือก ตำมควำมเห็นของ
อำจำรย์ที่ปรึกษำโครงกำร จัดท ำวัตถุประสงค์ แผนงำน และขั้นตอน
กำรด ำเนินงำนโครงกำรนั้น ๆ น ำเสนอโครงกำรโดยกำรเสนอ
รำยงำนและสอบปำกเปล่ำ 

12 กำรเรียนรู้ตลอดชีพ (Lifelong Learning) 
- ตระหนักและเห็นควำมจ ำเป็นในกำรเตรียมตัว เพื่อให้
สำมำรถกำรปฏิบัติงำนได้โดยล ำพังและ สำมำรถกำรเรียนรู้
ตลอดชีพเมื่อมีกำร เปลี่ยนแปลงทำงควำมรู้เฉพำะด้ำน
เทคโนโลยีวิศวกรรม 

221-361 วิศวกรรมกำรทำง วิศวกรรมกำรทำง วิศวกรรมกำรจรำจร และวิศวกรรมกำรขนส่ง 
กำรวำงแผนกำรขนส่งและโลจีสติกส์ เศรษฐศำสตร์วิศวกรรมกำร
ทำง กำรออกแบบเชิงเรขำคณิตของแนวทำง กำรออกแบบระบบ
สัญญำณ วัสดุก่อสร้ำงทำง กำรออกแบบผิวทำงลำดยำงและผิวทำง
คอนกรีต กำรบ ำรุงรักษำทำง 

  221-381 กำรประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ทำง
วิศวกรรมโยธำ 

ควำมรู้เบื้องต้นระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในงำนเขียนแบบ 
สองมิติ สำมมิติ สัญลักษณ์ตำมมำตรฐำนสำกล ส ำหรับส่วนประกอบ
ขององค์อำคำร และแผนที่ภูมิประเทศ กำรก ำหนดรำยละเอียด
ประกอบแบบ กำรแสดงแบบแสดงรำยกำรวัสดุ กำรตรวจสอบแบบ 
โปรแกรมส ำเร็จที่ใช้ในงำนวิศวกรรมโยธำ 
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) 
ตำมข้อตกลง Sydney Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

  221-461 วิศวกรรมกำรขนส่ง กำรวำงแผน กำรออกแบบ และกำรประเมินระบบคมนำคมขนส่ง 
แบบจ ำลองกำรคมนำคมขนส่ง กำรคมนำคมขนส่งทำงถนน รำง น้ ำ 
อำกำศ และระบบท่อ 

  221-471 สัญญำ กำรออกข้อก ำหนด และ
กำรประมำณรำคำ 

ควำมรู้เบื้องต้นของกฎหมำยแรงงำน ชนิดและรูปแบบของสัญญำ
ก่อสร้ำง เอกสำรประกอบสัญญำ รำยกำรก่อสร้ำง หลักกำรกำร
ประมำณงำนก่อสร้ำง บัญชีแสดงปริมำณวัสดุ  กำรหำรำคำต่อหนว่ย
กำรวิเครำะห์รำคำ ปัญหำทั่ว ๆ ไปเกี่ยวกับงำนสนำม จรรยำบรรณ
ทำงวิชำชีพและควำมรับผิดชอบตำมกฎหมำย 

  221-472 กำรก่อสร้ำงและกำรจัดกำรงำน
วิศวกรรมโยธำ 

ระบบกำรส่งมอบโครงกำรโครงสร้ำงองค์กรของโครงกำรกำรวำงผัง
พื้นที่ใช้สอยในเขตงำนก่อสร้ำงกำรวำงแผนโครงกำรเทคโนโลยี
สมัยใหม่ส ำหรับงำนก่อสร้ำงเครื่องมือเครื่องจักรในงำนก่อสร้ำงกำร
บริหำรงำนโครงกำรโดยวิธีวิถีวิกฤตกำรบริหำรทรัพยำกรงำน
ก่อสร้ำงกำรวัดควำมก้ำวหน้ำงำนก่อสร้ำงควำมปลอดภัยในงำน
ก่อสร้ำง และระบบควบคุมคุณภำพงำนก่อสร้ำง 

  221-493 เตรียมสหกิจศึกษำ กำรเตรียมควำมพร้อมก่อนกำรฝึกงำนสหกิจศึกษำ กำรศึกษำและ
ค้นคว้ำเอกสำรในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกำร ฝึกงำน กำรพัฒนำโครง
ร่ำงกำรศึกษำวิจัยส ำหรับสหกิจศึกษำ กำรวำงแผนงำนวิจัยและ
สัมมนำ กำรน ำเสนอรำยงำนหน้ำช้ัน 

  221-494 สหกิจศึกษำ กำรฝึกงำนและศึกษำระบบกำรท ำงำนจริงที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรม
โยธำ นักศึกษำจะต้องปฏิบัติงำนในฐำนะเสมือนพนักงำนของสถำน
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ล ำดับ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (Graduate Attributes) 
ตำมข้อตกลง Sydney Accord 

รหัสวิชำ/รำยวิชำ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

ประกอบกำร  เพื่อเสริมสร้ำงให้เกิดกำรพัฒนำทักษะด้ำนอำชีพจำก
กำรบูรณำกำรควำมรู้ในห้องเรียนกับประสบกำรณ์กำรท ำงำน 
นักศึกษำจะต้องมีช่ัวโมงกำรท ำงำนเต็มเวลำในสถำนประกอบกำร
ธุรกิจรวมไม่น้อยกว่ำ 16 สัปดำห์ หรือ 1 ภำคกำรศึกษำ และกำร
ประเมินผลกำรท ำงำนจะปฏิบัติโดยอำจำรย์ที่ปรึกษำร่วมกับสถำน
ประกอบกำร เมื่อสิ้นสุดกำรฝึกงำน นักศึกษำต้องรำยงำนและจัดท ำ
รำยงำนสรุปผล กำรท ำงำนฉบับสมบูรณ์ให้กับสถำนประกอบกำร 
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4. มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ 
ประกอบด้วย 
1. ประยุกต์ควำมรู้ด้ำนคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และวิศวกรรมศำสตร์พ้ืนฐำน เพ่ือแก้ไข

ปัญหำด้ำนวิศวกรรมโยธำ โดยเฉพำะกำรแก้ปัญหำพื้นที่ชำยฝั่งทะเลภำคใต้ 
2. สำมำรถคิดวิเครำะห์อย่ำงเป็นระบบและคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรแก้ปัญหำ

แก้ปัญหำพื้นที่ชำยฝั่งทะเลภำคใต้ 
3. ประยุกต์ใช้หลักกำรทำงด้ำนวิศวกรรมโยธำ เพ่ือกำรวำงแผน ส ำรวจ ออกแบบ และควบคุม

กำรก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำน และระบบสำธำรณูปโภค โดยเน้นโครงสร้ำงชำยฝั่งทะเล
ภำคใต้ 

4. มีภำวะผู้น ำและผู้ตำม ยอมรับฟังควำมคิดเห็นของผู้อ่ืนสำมำรถท ำงำนเป็นทีมเพ่ือให้บรรลุ
เป้ำ และกำรสื่อสำรกับเพ่ือนร่วมงำนทั้งภำษำไทยและภำษำสำกลเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยอย่ำง
มีประสิทธิภำพ 

5. ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรสืบค้นข้อมูล เพ่ือประกอบกำร ตัดสินใจอย่ำงมีเหตุผล และ
แสวงหำ ควำมรู้เพ่ือพัฒนำตนเอง 

6. สำมำรถแสดงออกถึงมีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยำบรรณวิชำชีพ มีจิตสำธำรณะและถือ
ประโยชน์เพื่อมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 
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ส่วนที่ 3 คณำจำรย ์

1. ประธำนหลักสูตร 

ตำรำงแสดงรำยช่ือประธำนหลักสูตร 

ชื่อ-สกลุ 
ต ำแหน่ง
วิชำกำร 

คุณวุฒิกำรศึกษำ 
ปีที่ส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

ประสบกำรณ์
สอน (ป)ี 

  
วศ.บ. วิศวกรรมโยธำ 
(ม. สงขลำนครินทร์) 

2543  

นำยวิชัยรัตน ์
แก้วเจือ 

ผศ. 
วศ.ม. วิศวกรรมโยธำ 

(จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลัย) 
2547 10 

  วศ.ด. วิศวกรรมโยธำ 
(จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลัย) 

2554  

2. อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ตำรำงแสดงรำยช่ืออำจำรย์ประจ ำหลักสูตร/อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำ 

ชื่อ-สกลุ 
ต ำแหน่ง
วิชำกำร 

คุณวุฒิกำรศึกษำ 
ปีที่ส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

ประสบกำรณ์
สอน (ป)ี 

  วศ.บ. วิศวกรรมโยธำ 
(ม. สงขลำนครินทร์) 

2539  

นำยสุชำต ิ
ลิ่มกตญัญ ู

ศ. 
MS.CE Civil Engineering 

(University of Colorado, USA) 
2542 25 

  Ph.D. Civil Engineering 
(University of Colorado, USA) 

2545  

  วศ.บ. วิศวกรรมโยธำ 
(มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 

2541  

นำยวรพจน ์
ประชำเสร ี

รศ. 
วศ.ม. วิศวกรรมโครงสร้ำง 

(มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์) 
2543 14 

  
MS. Civil Engineering 

(West Virginia University, USA) 
2545  

  Ph.D. Civil Engineering 
(West Virginia University, USA)  

2548  
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ชื่อ-สกลุ 
ต ำแหน่ง
วิชำกำร 

คุณวุฒิกำรศึกษำ 
ปีที่ส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

ประสบกำรณ์
สอน (ป)ี 

  
วศ.บ. วิศวกรรมโยธำ 
(ม. สงขลำนครินทร์) 

2543  

นำยวิชัยรัตน ์
แก้วเจือ 

ผศ. 
วศ.ม. วิศวกรรมโยธำ 

(จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลัย) 
2547 10 

  วศ.ด. วิศวกรรมโยธำ 
(จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลัย) 

2554  

  วศ.บ. วิศวกรรมโยธำ 
(มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์) 

2549  

นำงสำวอรกมล 
วังอภิสิทธ์ิ 

ผศ. 
M.Eng. Transportation Eng 

(Asian Institute of Technology) 
2553 7 

  Ph.D. Urban Management 
(Kyoto University, JAPAN) 

2557  

นำยพงศ์อินทร์  
อินทฤทธ์ิ 

ผศ. 

วศ.บ. วิศวกรรมโยธำ 
(จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลัย) 

2549 
5 

วศ.ด. วิศวกรรมโยธำ 
(จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลัย) 

2556 

3. อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร/อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ  

ชื่อ-สกลุ 
ต ำแหน่ง
วิชำกำร 

คุณวุฒิกำรศึกษำ 
ปีที่ส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

ประสบกำรณ์
สอน (ป)ี 

  
วศ.บ. วิศวกรรมโยธำ  

(มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
2533  

นำยธนิต 
เฉลิมยำนนท์ 

รศ. 
M.Eng. Geotechnical Engineering 
(Asian Institute of Technology) 

2538 30 

  Ph.D. Civil and Envi Eng 
(Uni of Wisconsin-Madison, USA) 

2545  

นำยสรำวุธ 
จริตงำม 

รศ. 

วศ.บ. วิศวกรรมโยธำ 
(มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 

2534  

M.Eng. Geotechnical Eng 
(Nanyang Technological 
University, Singapore) 

2538 30 

ปร.ด. วิศวกรรมโยธำ 
(มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 

2556  
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ชื่อ-สกลุ 
ต ำแหน่ง
วิชำกำร 

คุณวุฒิกำรศึกษำ 
ปีที่ส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

ประสบกำรณ์
สอน (ป)ี 

นำยปรเมศวร์ 
เหลือเทพ 

รศ. 

วศ.บ. วิศวกรรมโยธำ 
(ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจำ้คณุ

ทหำรลำดกระบัง) 
2545 

15 
M.Eng. Transportation Eng (Asian 

Institute of Technology) 
2547 

Ph.D. Transportation Eng 
(The Hong Kong Polytechnic 

University, China) 
2554 

นำยปฐเมศ 
ผำณติพจมำน 

รศ. 

วศ.บ. วิศวกรรมโยธำ 
(ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจำ้คณุ

ทหำรลำดกระบัง) 
2545 

10 วศ.ม. วิศวกรรมโยธำ 
(จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลัย) 

2548 

วศ.ด. วิศวกรรมโยธำ 
(จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลัย) 

2554 

นำยชัชวิน 
ศรีสุวรรณ 

รศ. 

วศ.บ. วิศวกรรมโยธำ 
(มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 

2549 

8 

M.S.E. Environmental 
Engineering and Management 

(University of Leeds, U.K.) 
2550 

M.Sc. Civil Engineering, with 
Specialization in Coastal and 

Ocean Engineering (The Georgia 
Institute of Technology, USA) 

2553 

Ph.D. Civil Engineering, with 
Specialization in Coastal and 

Ocean Engineering (The Georgia 
Institute of Technology, USA) 

2555 

นำยศักดิ์ชัย 
ปรีชำวีรกุล 

ผศ. 

วศ.บ. วิศวกรรมโยธำ 
(มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 

2526 

38 
M.Eng. Structural Engineering 

(Asian Institute of Technology) 
2529 

Ph.D. Civil Engineering 
(The Ohio State University, USA) 

2538 
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ชื่อ-สกลุ 
ต ำแหน่ง
วิชำกำร 

คุณวุฒิกำรศึกษำ 
ปีที่ส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

ประสบกำรณ์
สอน (ป)ี 

นำยพยอม 
รัตนมณ ี

ผศ. 

วศ.บ. วิศวกรรมโยธำ 
(มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 

2536 
28 

M.Eng. Water Resources Eng 
(Asian Institute of Technology) 

2539 

นำยภำสกร 
ชัยวิริยะวงศ ์

ผศ. 

วศ.บ. วิศวกรรมโยธำ 
(จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลัย) 

2542 
15 

วศ.ด. วิศวกรรมโยธำ 
(จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลัย) 

2549 

นำยธนันท ์
ชุบอุปกำร 

ผศ. 

วศ.บ. วิศวกรรมโยธำ 
(มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 

2544 

12 
M.Eng. Structural Engineering 

(Asian Institute of Technology) 
2546 

วศ.ด. วิศวกรรมโยธำ 
(จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลัย) 

2552 

น.ส.สรุำงคนำ 
ตรังคำนนท์ 

ผศ. 

วศ.บ. วิศวกรรมโยธำ 
(มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 

2538 

6 

บธ.ม. บริหำรธุรกิจ 
(มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 

2545 

M.Eng. Construction, Engineering 
and Infrastructure Management 
(Asian Institute of Technology) 

2551 

Ph.D. Construction, Engineering 
and Infrastructure Management 
(Asian Institute of Technology) 

2557 
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4. บุคลำกรช่วยสอน/ผู้ช่วยสอนวิชำปฏิบัติกำร 

ชื่อ-สกลุ ต ำแหน่ง คุณวุฒิกำรศึกษำ 

นำยจรญู   คงสม ช่ำงเทคนิคช ำนำญงำนพิเศษ 

ปวช. ช่ำงก่อสร้ำง 
(วิทยำลยัเทคนคิพัทลุง) 

ปวส. ช่ำงก่อสรำ้ง 
(วิทยำลยัเทคนคิหำดใหญ่) 

บธ.บ. กำรจัดกำรงำนก่อสร้ำง 
(มหำวิทยำลยัสโุขทยัธรรมำธริำช) 

นำยชัชชน  ทองชูพชรพล วิศวกร 
วศ.บ. วิศวกรรมโยธำ 

(มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีมหำนคร) 

นำยสิทธิพงษ์  สมด ำ ช่ำงเทคนิค 

ปวส. กำรก่อสร้ำง 
(วิทยำลัยเทคนิคพัทลุง) 

ทล.บ. กำรจัดกำรงำนก่อสร้ำง
(มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช) 

5. อัตรำส่วนระหว่ำงอำจำรย์ประจ ำต่อนักศึกษำ 

ตำรำงแสดงอัตรำส่วนอำจำรย์ประจ ำต่อนักศึกษำ ณ ปีกำรศึกษำ 2563 

ระดับชั้นป ี จ ำนวนนักศึกษำจริง 

ชั้นปีที่ 1 

ชั้นปีที่ 2 

ชั้นปีที่ 3 

ชั้นปีที่ 4 

60 

60 

60 

60 

รวมนักศึกษำ (ชั้นปีท่ี 1-4) 240 

อัตรำส่วนอำจำรย์ประจ ำต่อนักศึกษำ 1:16 (15:240) 

6. แผนพัฒนำหลักสูตรและบุคลำกรในระยะ 5 ปี 

6.1. แผนพัฒนาด้านการให้ความรู้และเสริมทักษะ 

การพัฒนาระดับมหาวิทยาลัย 

1. จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
รำยวิชำพ้ืนฐำน กำรสร้ำงครูมืออำชีพ กำรสอนแบบ active learning  
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2. มีโครงกำรพัฒนำสมรรถนะกำรสอนอำจำรย์มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ซึ่ง
ครอบคลุมทักษะกำรจัดกำรเรียนกำรสอนขั้นพ้ืนฐำน และขั้นสูง กำรผลิตสื่อ 
กำรสอน รวมทั้งกำรวัดและกำรประเมินผล 

3. มหำวิทยำลัยให้ทุนสนับสนุนกำรไปเข้ำร่วมประชุมเพ่ือเสนอผลงำนทำงวิชำกำร
ในต่ำงประเทศ 

4. มหำวิทยำลัยมีโครงกำรพัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอก โดยกำรให้ทุน
สนับสนุนเงินค่ำใช้จ่ำยรำยเดือนส ำหรับผู้เข้ำร่วมโครงกำรที่น ำเสนอผลงำน
พัฒนำกำรเรียนกำรสอน และท ำวิจัย 

 

การพัฒนาระดับคณะ 

1. ส่งเสริมอำจำรย์ให้มีกำรเพ่ิมพูนควำมรู้ สร้ำงเสริมประสบกำรณ์เพ่ือส่งเสริมกำร
สอนและกำรวิจัยอย่ำงต่อเนื่องโดยผ่ำนกำรท ำวิจัยสำยตรงในสำขำวิชำที่เป็น
อันดับแรก กำรสนับสนุนด้ำนกำรศึกษำต่อ ฝึกอบรม ดูงำนทำงวิชำกำรและ
วิชำชีพในองค์กรต่ำง ๆ กำรประชุมทำงวิชำกำรทั้งในประเทศและ/หรือ
ต่ำงประเทศ หรือกำรลำเพ่ือเพ่ิมพูนประสบกำรณ์ 

2. กำรเพ่ิมพูนทักษะกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรประเมินผลให้ทันสมัย 

3. กำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำ
ควำมรู้และคุณธรรม 

4. มีกำรกระตุ้นอำจำรย์ท ำผลงำนทำงวิชำกำรสำยตรงในสำขำวิชำโครงสร้ำง 
เทคนิคธรณีวิทยำ ทรัพยำกรน้ ำ ขนส่ง บริหำรก่อสร้ำงและส ำรวจ 

5. ส่งเสริมกำรท ำวิจัยสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่เป็นหลักและเพ่ือพัฒนำกำรเรียนกำรสอน
และมีควำมเชี่ยวชำญในสำขำวิชำชีพ เป็นรอง 

6. จัดสรรงบประมำณส ำหรับกำรท ำวิจัย 

7. จัดให้อำจำรย์ทุกคนเข้ำร่วมกลุ่มวิจัยต่ำง ๆ ของคณะ 

8. จัดให้อำจำรย์เข้ำร่วมกิจกรรมบริกำรวิชำกำรต่ำง ๆ ของคณะ 

 

6.2. แผนพัฒนาด้านการจัดหาบุคลากรใหม่ 

1. อำจำรย์ใหม่ทุกคนต้องเข้ำรับกำรปฐมนิเทศอำจำรย์ใหม่  
2. อำจำรย์ใหม่ทุกคนต้องได้รับกำรฝึกอบรมตำมโครงกำรสมรรถนะกำรสอนของ

อำจำรย์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
3. มีกำรปฐมนิเทศแนะแนวกำรเป็นครูแก่อำจำรย์ใหม่ ให้มีควำมรู้และเข้ำใจ

นโยบำยของมหำวิทยำลัย/สถำบัน คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 
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4. ส่งเสริมอำจำรย์ให้มีกำรเพ่ิมพูนควำมรู้ สร้ำงเสริมประสบกำรณ์เพ่ือส่งเสริมกำร
สอนและกำรวิจัยอย่ำงต่อเนื่องโดยผ่ำนกำรท ำวิจัยสำยตรงในสำขำวิชำและมีงบ
สนับสนุนในกำรทำวิจัยจำกมหำวิทยำลัยและภำควิชำเป็นอันดับแรก กำร
สนับสนุนด้ำนกำรศึกษำต่อ ฝึกอบรม ดูงำนทำงวิชำกำรและวิชำชีพในองค์กร 
ต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐและเอกชน 

6.3. แผนพัฒนาด้านการเพิ่มคุณวุฒิการศึกษา 

 ปีกำรศึกษำ 

 2564 2565 2566 2567 2568 

จ ำนวนอำจำรย์ทั้งหมด 15 15 14 14 14 

จ ำนวนอำจำรย์ที่มีคณุวุฒิระดับปริญญำเอก 14 14 14 14 14 

ร้อยละของอำจำรย์ที่มีคณุวุฒิระดบัปริญญำเอก 93.33 93.33 100.00 100.00 100.00 
 

6.4. แผนพัฒนาด้านการปรบัต าแหน่งทางวิชาการ 

 ปีกำรศึกษำ 

 2564 2565 2566 2567 2568 

ต ำแหน่งอำจำรย ์ 0 0 0 0 0 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ 8 7 0 0 0 

รองศำสตรำจำรย ์ 5 5 11 10 10 

ศำสตรำจำรย ์ 2 3 3 4 4 

จ ำนวนอำจำรย์ทั้งหมด 15 15 14 14 14 
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ส่วนที่ 4 รำยละเอียดและสำระของวิชำตำมองค์ควำมรู้ 
1. ตำรำงแจกแจงรำยวิชำเทียบกับองค์ควำมรู้ที่สภำวิศวกรก ำหนด (Curriculum Mapping) 

ตำรำงกำรเทียบองค์ควำมรู้ สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ 

หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต 

สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ 

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
ส ำหรับผู้เข้ำศึกษำปีกำรศึกษำ 2564-2568 

องค์ควำมรู้ที่สภำ
วิศวกรก ำหนด 

เนื้อหำวิชำท่ีเทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ ภำระ (หน่วย
กิต/ชั่วโมง) 

1. องค์ควำมรู้พ้ืนฐำนทำงวิทยำศำสตร์ 
- ฟิสิกส์  หน่วยปริมำณทำงฟิสิกส์ในงำนวิศวกรรม 

ฟิสิกส์และเวกเตอร์ ระบบแรงและกำรเคลื่อนที่ 
งำนและโมเมนต์ อนุภำคและวัตถุเกร็ง พลังงำน
และโมเมนตัม 
 Physics in engineering; units, physical 
quantities, and vectors; force system and 
motions; work and moment; particles 
and rigid bodies; energy and momentum 

200-113 ฟิสิกส์
พื้นฐำนส ำหรับ

วิศวกร 

3((3)-0-6) 

  ไฟฟ้ำสถิตย์ แม่เหล็กไฟฟ้ำ กำรวิเครำะห์
ว ง จ ร ไ ฟ ฟ้ ำ ก ร ะ แ ส ต ร ง  แ ร ง ดั น ไ ฟ ฟ้ ำ 
กระแสไฟฟ้ำ และก ำลังไฟฟ้ำ อุปกรณ์ไฟฟ้ำ
เบื้องต้น กฎของโอห์มและกฎของเคอร์ชอฟฟ์ 
กำรวิเครำะห์วงจรไฟฟ้ำกระแสสลับ ก ำลังไฟฟ้ำ
จริงและก ำลังไฟฟ้ำรีแอกทีฟ ตัวประกอบก ำลัง 
กำรปรับปรุงค่ำตัวประกอบก ำลัง กำรคิดค่ำ
ไฟฟ้ำแบบหนึ่งเฟส  ระบบไฟฟ้ำสำมเฟส หม้อ
แปลงไฟฟ้ำ เครื่องจักรกลไฟฟ้ำเบื้องต้น เครื่อง
ก ำเนิดไฟฟ้ำและมอเตอร์ไฟฟ้ำ แนะน ำเครื่องมือ
วัดทำงไฟฟ้ำ 
Electrostatics; electromagnetism; DC 
circuit analysis; voltage, current and 
power; basic electrical components; 
Ohm’s law and Kirchhoff’s law; AC circuit 
analysis; real and reactive power; power 
factor; power factor correction; single-
phase electricity bill; three-phase 

200-115 พื้นฐำน
ไฟฟ้ำส ำหรับงำน

วิศวกรรม 

3((2)-2-5) 
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องค์ควำมรู้ที่สภำ
วิศวกรก ำหนด 

เนื้อหำวิชำท่ีเทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ ภำระ (หน่วย
กิต/ชั่วโมง) 

systems; transformers; introduction to 
electric machinery; electric generators 
and motors; introduction to electrical 
instruments 

- เคมี  สำรเคมีในชีวิตประจ ำวันและควำมปลอดภัย 
สมบัติทำงกำยภำพของของแข็ง ของไหล และ
ก๊ำซ  กฎของแก๊ส กฎทรงมวลและปริมำณสำร
สัมพันธ์ ปฎิกิริยำเคมีและสมดดุล กรด-เบส  
ปฏิกิริยำไฟฟ้ำเคมี เทอร์โมไดนำมิกส์ 
 Chemical in daily life and safety; 
physical properties of solid, fluid and gas; 
gas law; law of mass and stoichiometry; 
reaction and equilibrium; acid- base; 
electrochemistry; thermodynamics 

200-114 เคมี
พื้นฐำนส ำหรับ

วิศวกร 

2((2)-0-4) 

- คณิตศำสตร์  คณิตศำสตร์ในงำนวิศวกรรม อุปนัยเชิง
คณิตศำสตร์ ฟังก์ชันและกรำฟ ลิมิตและควำม
ต่อเนื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชันและกำรประยุกต์ใน
งำนวิศวกรรม ปริพันธ์ของฟังก์ชันและกำร
ประยุกต์ในงำนวิศวกรรม  
 Mathematics in engineering; 
mathematical induction; functions and 
graphs; limit and continuity; derivatives of 
functions and applications in engineering; 
integration of functions and applications 
in engineering 

200-112 
คณิตศำสตร์พื้นฐำน

ส ำหรับวิศวกร 

3((3)-0-6) 

  อนุพันธ์ของฟังก์ชันหลำยตัวแปร สมกำรเชิง
อนุพันธ์ขั้นแนะน ำ สมกำรเชิงอนุพันธ์สำมัญ
อันดับหนึ่ง สมกำรเชิงอนุพันธ์สำมัญอันดับสูง
กว่ำ สมกำรเชิงอนุพันธ์สำมัญเชิงเส้นเอกพันธ์ที่
มีสัมประสิทธิ์เป็นค่ำคงที่ สมกำรเชิงอนุพันธ์
สำมัญเชิงเส้นไม่เอกพันธ์ที่มีสัมประสิทธิ์เป็น
ค่ำคงที่ กำรแปลงลำปลำซ และกำรประยุกต์ใช้
เพื่อแก้ปัญหำในเชิงวิศวกรรม 
 Derivatives of functions of several 
variables; introduction to differential 

200-121 
คณิตศำสตร์พื้นฐำน
ส ำหรับวิศวกร 2 

3((3)-0-6) 
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องค์ควำมรู้ที่สภำ
วิศวกรก ำหนด 

เนื้อหำวิชำท่ีเทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ ภำระ (หน่วย
กิต/ชั่วโมง) 

equations; first order ordinary differential 
equation; higher order ordinary 
differential equation; homogeneous 
linear differential equations with 
constant coefficients; non-homogeneous 
linear differential equations with 
constant coefficients; Laplace 
transformation and application for 
solving engineering problems 

  ปริพันธ์หลำยช้ัน ฟังก์ชันแคลคูลัส ปริพันธ์
ตำมเส้นและปริพันธ์ตำมผิว ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ  
สมกำรเชิงอนุพันธ์สำมัญเชิงเส้นที่มีสัมประสิทธิ์
เป็นตัวแปร สมกำรเชิงอนุพันธ์ย่อยและกำร
ประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหำในเชิงวิศวกรรม 
 Multiple integrals; vector function; 
line and surface integrals; improper 
integrals; partial differential equations 
and application for solving engineering 
problems 

200-122 
คณิตศำสตร์พื้นฐำน
ส ำหรับวิศวกร 3 

3((3)-0-6) 

- สถิติและควำม
น่ำจะเป็น 

 วิธีกำรทำงสถิติ ลักษณะสมบัติของข้อมูล
และกำรวิเครำะห์ ควำมน่ำจะเป็น ตัวแปรสุ่ม 
กำรแจกแจงควำมน่ำจะเป็นแบบช่วง กำรแจก
แจงควำมน่ำจะเป็นแบบต่อเนื่อง กำรแจกแจง
ของสิ่งตัวอย่ำง ทฤษฎีกำรประมำณค่ำ กำร
ทดสอบสมมติฐำน กำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวน 
กำรวิเครำะห์กำรถดถอยเชิงเส้นตรง  สหสัมพันธ์ 
 Statistical methods; properties of data 
and analysis; probability; random 
variable; discrete probability distribution 
function; continuous probability 
distribution function; sampling 
distribution; estimation theory; test of 
hypothesis; analysis of variance; linear 
regression analysis; correlation 
 

225-231 สถิติ
วิศวกรรม 1 

3((3)-0-6) 
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กิต/ชั่วโมง) 

2. องค์ควำมรู้พ้ืนฐำนทำงวิศวกรรม 
- กำรเขียนแบบ
วิศวกรรม 

 ควำมส ำคัญของกำรเขียนแบบวิศวกรรม 
เครื่องมืออุปกรณ์และวิธีใช้ กำรเขียนตัวเลขและ
ตัวอักษรชนิดของเส้นและมำตรฐำนส ำหรับงำน
เขียนแบบ เรขำคณิตประยุกต์ กำรเขียนภำพ
สำมมิติ กำรเขียนภำพออบลิก กำรเขียนภำพไอ
โซเมตริก กำรเขียนภำพฉำยออโธกรำฟฟิก กำ
รสเก็ตภำพ กำรเขียนภำพตัด กำรก ำหนดขนำด
และรำยละเอียดอื่น ๆ ในแบบงำนเขียนแบบ
วิศวกรรม 
 The importance of engineering 
drawing; drawing instruments and their 
uses; lettering; line types and standards; 
applied geometry; pictorial drawing, 
oblique drawing, isometric drawings, 
orthographic drawing; freehand sketches; 
section drawing, dimensioning and 
descriptions in engineering drawing 

200-117 เขียนแบบ
วิศวกรรมพื้นฐำน 

2((2)-0-4) 

  ควำมรู้เบื้องต้นระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ช่วยในงำนเขียนแบบ สองมิติ สำมมิติ สัญลักษณ์
ตำมมำตรฐำนสำกล ส ำหรับส่วนประกอบของ
องค์อำคำร และแผนที่ภูมิประเทศ กำรก ำหนด
รำยละเอียดประกอบแบบ กำรแสดงแบบแสดง
รำยกำรวัสดุ กำรตรวจสอบแบบ โปรแกรม
ส ำเร็จที่ใช้ในงำนวิศวกรรมโยธำ 
 Basic computer programing system 
knowledge in 2D and 3D drawing work 
using international standard symbols in 
structural members; topographic 
mapping; plan detailing; list of 
construction materials; plan inspection; 
software  packages  for  civil engineering 

221-381 กำร
ประยุกต์ใช้

คอมพิวเตอร์ทำง
วิศวกรรมโยธำ 

3((2)-3-4) 
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วิศวกรก ำหนด 
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กิต/ชั่วโมง) 

- วัสดุวิศวกรรม  ประวัติ กำรผลิต กำรจ ำแนกประเภทของ
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ องค์ประกอบทำงเคมี 
สมบัติทำงกำยภำพและทำงเคมี กำรทดสอบ
ก ำลังของปูนปอร์ตแลนด์ คุณสมบัติของมวลรวม 
กำรทดสอบมวลรวม คุณสมบัติของคอนกรีตสด  
กำรออกแบบส่วนผสมคอนกรีต และกำรทดสอบ
คอนกรีต สำรผสมเพิ่ม คอนกรีตผสมเสร็จ 
คอนกรีตชำยฝั่งทะเล 
 History, production and classification 
of portland cement; chemical 
composition; chemical and physical 
properties and strength testing of 
portland cement; properties of 
aggregates; testing of aggregates, 
properties of fresh concrete and testing 
of concrete in laboratory; design of 
concrete mixes; admixtures; ready mixed 
concrete; marine concrete 

221-231 เทคนิค
วิทยำคอนกรีต 

3((2)-3-4) 

  ศึกษำโครงสร้ำง สมบัติ กระบวนกำรผลิต 
และกำรประยุกต์ใช้วัสดุวิศวกรรม ได้แก่ โลหะ 
พอลิเมอร์ เซรำมิก วัสดุผสม วัสดุอิเลกทรอนิกส์ 
วัสดุอื่น ๆ เฟสไดอะแกรม สมบัติเชิงกลของวัสดุ 
กำรเสื่อมสภำพของวัสดุ 
 Study of structures, properties, 
production processes and applications of 
engineering materials i.e. metals, 
polymers, ceramics, composites, 
electronic materials other materials, 
phase diagrams, mechanical properties 
and materials degradation 

237-111 วัสดุ
วิศวกรรม 

2((2)-0-4) 

- คอมพิวเตอร์
โปรแกรม 

 หลักกำรและองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ 
กำรท ำงำนร่วมกันของฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 
หลักกำรกระบวนกำรของข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ 
หลักกำรของภำษำช้ันสูง วิธีกำรออกแบบและ
พัฒนำโปรแกรม ชนิดข้อมูลพื้นฐำนตัวแปร

200-116 พื้นฐำน
กำรเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอรส์ ำหรับ

วิศวกร 

3((2)-2-5) 
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องค์ควำมรู้ที่สภำ
วิศวกรก ำหนด 

เนื้อหำวิชำท่ีเทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ ภำระ (หน่วย
กิต/ชั่วโมง) 

ค่ำคงท่ีตัวด ำเนินกำรและนิพจน์  ประโยคค ำสั่ง
และประโยคค ำสั่งเชิงประกอบ  กำรท ำงำน
ตำมล ำดับ กำรท ำงำนแบบทำงเลือกและกำร
ท ำงำนแบบวนซ้ ำ กำรตรวจแก้จุดบกพร่อง กำร
ออกแบบและพัฒนำโปรแกรมโดยใช้ภำษำ
ระดับสูงเพื่อประยุกต์ใช้กับปัญหำทำงด้ำน
วิศวกรรม กำรฝึกเขียนโปรแกรม 
 Computer concepts; computer 
components; hardware and software 
interaction; electronic data processing 
concepts; high-level language 
programming concepts; program design 
and development methodology; data 
types; constant; operations and 
expression; statement and compound 
statement; flow controls; sequence; 
alteration and iteration; debugging; 
program design and development with 
applications to engineering problems 
using a high level programming language; 
programming practices 

- กลศำสตร์
วิศวกรรม 

 แ น ว คิ ด แ ล ะ ห ลั ก ก ำ ร พื้ น ฐ ำ น ข อ ง
สถิตยศำสตร์ ระบบแรงสองมิติและสำมมิติ กำร
รวมและกำรแยกแรง โมเมนต์ แรงคู่ควบ และ
ระบบแรงสมมูล สมดุลของอนุภำคและวัตถุเกร็ง 
แผนภำพวัตถุอิสระ กำรวิเครำะห์โครงข้อหมุน 
เฟรม แรงเสียดทำน ศูนย์ถ่วง เซนทรอยด์ 
โมเมนต์ควำมเฉื่อยของพื้นที่ วงกลมโมเมนต์
ควำมเฉื่อยของโมห์  
 Fundamental concepts and principles 
of statics; two and three dimensional 
force systems; composition and 
resolution of forces; moments, couples 
and equivalent force system; equilibrium 
of particles and rigid bodies; free body 

221-101 กลศำสตร์
วิศวกรรม 1 

3((3)-0-6) 
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องค์ควำมรู้ที่สภำ
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กิต/ชั่วโมง) 

diagrams; analysis of trusses, frames; 
friction; centres of gravity, centroids; 
moments of inertia of plane areas; Mohr's 
circle of moment of inertia 

  กฎเบื้องต้นเกี่ยวกับกำรเคลื่อนที่ของวัตถุ 
จลนศำสตร์ของอนุภำคและวัตถุเกร็ง ได้แก่ กำร
กระจัด ควำมเร็ว และควำมเร่ง ในกำรเคลื่อนที่
สัมบูรณ์และสัมพัทธ์ จลนพลศำสตร์ของอนุภำค
และวัตถุแข็งเกร็ง ได้แก่ วิธีแรงและควำมเร่ง วิธี
งำนและพลังงำน วิธีอิมพัลส์และโมเมนตัม 
พัฒนำกำรเรียนรู้ตำมแบบ WIL โดยใช้โจทย์วิจัย
ซึ่งพัฒนำร่วมกับอุตสำหกรรมเป็นฐำน 
 Basic principles governing the laws of 
motion; Kinematics of particles and rigid 
bodies, displacement, velocity, and 
acceleration; absolute and relative 
motion; Kinetics of particles and rigid 
bodies; force-mass and acceleration 
method, the principle of work and energy 
method, the principle of impulse and 
momentum method; WIL framework 
based on research topics developed in 
collaboration with industry 

215-221 กลศำสตร์
วิศวกรรม: 
พลศำสตร ์

3((3)-0-6) 

- วิศวกรรมส ำรวจ  ลักษณะและหลักกำรเบื้องต้นของงำนส ำรวจ 
เครื่องมือส ำรวจทั่วไป กล้องระดับและกล้อง
ส ำรวจธีโอโดไลท์ ทฤษฎีกำรวัดและควำม
คลำดเคลื่อนของกำรวัด กำรวัดระยะทำง กำร
วัดมุมรำบและมุมดิ่ ง  งำนส ำรวจจุดบังคับ 
เทคนิคกำรรังวัดจุดบังคับทำงรำบ งำนวงรอบ
ช้ันสูง งำนโครงข่ำยสำมเหลี่ยมและงำนไตรแลท
เทอเรช่ัน งำนระดับ งำนตัดขวำงและแนวระดับ
กำรค ำนวณเส้นโค้งทำงรำบและเส้นโค้งทำงดิ่ง
กำรวำงแนวโค้งในงำนวิศวกรรมโยธำกำรท ำงำน
วงรอบ กำรท ำงำนระดับ เส้นช้ันควำมสูง กำร

221-241 ชุด
วิชำกำรส ำรวจ 

5((3)-4-8) 
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เนื้อหำวิชำท่ีเทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ ภำระ (หน่วย
กิต/ชั่วโมง) 

รังวัดเพื่อท ำแผนที่ภูมิประเทศ กำรค ำนวณหำ
พื้นที่และปริมำตร 
 กำรวัดระยะทำงด้วยกำรนับก้ำวและเทปวัด
ระยะ กล้องส ำรวจธีโอโดไลท์ กำรวัดมุมรำบและ
มุมดิ่ง กำรท ำวงรอบ งำนโครงข่ำยสำมเหลี่ยม 
กำรท ำงำนระดับ กำรตรวจสอบแนวเล็งของ
กล้องระดับ กำรถ่ำยระดับรูปตัดขวำงแนวและ
ตำมแนว กำรวำงโค้งรำบ กำรรังวัดเพื่อท ำแผนที่
ภูมิประเทศ 
 งำนรังวัด งำนค ำนวณ และกำรเขียนแผนที่
แสดงรำยละเอียดภูมิประเทศ งำนส ำรวจ
ปริมำณงำนดิน กำรค ำนวณพิกัดและกำรท ำ
ระดับตำมแนวเส้นฐำน และกำรท ำระดับตำม
แนวเส้นซอย กำรเขียนเส้นช้ันควำมสูง งำน
ระดับตำมแนวตัดขวำงแนวส ำรวจ กำรเขียน
แนวระดับตำมแนวส ำรวจและแนวตัดขวำง กำร
ค ำนวณปริมำณงำนดินถมและงำนดินตัด งำน
สร้ำงหมุดหลักฐำนด้วย จีพีเอส ระยะเวลำใน
กำรฝึกภำคสนำมต้องไม่น้อยกว่ำ 80 ช่ัวโมง 
 Principles and introduction to 
elementary surveying; general surveying 
instruments; levels and theodolites; 
theory of erroes and measurements; 
distance measurement; measurement of 
horizontal and vertical angles; control 
survey; horizontal control surveying 
techniques, high precision traverse, 
triangulation and trilateration; leveling; 
cross section and profiling; horizontal and 
vertical curve computation; curve layout 
techniques in civil engineering; contour 
line, topographic mapping; area and 
volume computation 
 Pacing and taping; theodolite, 
horizontal and vertical angles 



ค ำรับรองตนเองของสถำบันกำรศึกษำ 

สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร ์ 83 

องค์ควำมรู้ที่สภำ
วิศวกรก ำหนด 

เนื้อหำวิชำท่ีเทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ ภำระ (หน่วย
กิต/ชั่วโมง) 

measurement; traverse; triangulation; 
leveling; two pegs test; differential 
leveling; cross section and profiling; curve 
layout; topographic mapping 
 Survey measurement and 
computation for topographic mapping; 
earthwork survey and computation; 
coordinates computation and leveling 
along base line; cross-section and 
profiling; contour drafting along cross-
section and profile line; survey by GPS; 
minimum of 80  hours of training 

- ธรณีวิทยำ  หลักมูลธรณีวิทยำ โครงสร้ำงทำงธรณีวิทยำ 
คุณลักษณะของดิน วัสดุหิน มวลหิน น้ ำบำดำล 
กำรส ำรวจที่ก่อสร้ำง กำรเจำะและระเบิด 
วิศวกรรมควำมลำด กำรเสริมก ำลังและค้ ำยัน  
 ภำคปฏิบัติ กำรตรวจสอบและจ ำแนกชนิด
แร่และหิน กำรท ำภำคตัดขวำงธรณีวิทยำ ตรวจ
คุณภำพตัวอย่ำงหินจำกหลุมเจำะ กำรทดสอบ
สมบัติทำงกำยภำพและสมบัติดัชนีของหิน 
ทดสอบสมบัติมวลรวม กำรวิเครำะห์ควำมลำด
ด้วยตำข่ำยมิติโครงสร้ำงแผนที่  
 Fundamentals of geology; geological 
structure; characterization of soil; rock 
materials; rock mass; groundwater; site 
investigation; drilling and blasting; slope 
engineering; reinforcement and supports 
 Laboratory:  Identification and 
classification of rocks; geological cross-
section determination of basic and index 
properties of rock; aggregate properties; 
slope analysis by stereo-net projection 

236-219 ธรณี
วิศวกรรมและกำร

ก่อสร้ำง 

3((2)-3-4) 
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3. องค์ควำมรู้เฉพำะทำงวิศวกรรม 
กลุ่มที่ 1 วิศวกรรมโครงสร้ำง (Structural Engineering) 
  แนะน ำกำรวิเครำะห์โครงสร้ำง กำรวิเครำะห์

โครงสร้ำงดีเทอร์มิเนท หลักกำรของพลังงำน 
และงำนเสมือน กำรเปลี่ ยนต ำแหน่งของ
โครงสร้ำง เส้นอิทธิพลส ำหรับโครงสร้ำงดีเทอร์
มิเนท กำรวิเครำะห์โครงสร้ำงอินดีเทอร์มิเนท
โดยวิธีคอนซิสเตนท์ดีฟอร์มเมชัน 
 Introduction to analysis of structures; 
analysis of determinate structures; 
principles of energy and virtual work; 
displacement of structures; influence 
lines for determinate structures; analysis 
of indeterminate structures by the 
consistent deformation method 

221-301 กำร
วิเครำะหโ์ครงสร้ำง 

1 

3((3)-0-6) 

  กำรวิเครำะห์โครงสร้ำงคำนและเฟรมอินดี
เทอร์มิ เนท โดยวิธีสโลปดีเฟลคชัน วิธีกำร
กระจำยโมเมนต์ กำรวิเครำะห์คำนเสำ เส้น
อิทธิพลของโครงสร้ำงอินดีเทอร์มิ เนท กำร
วิเครำะห์โครงสร้ำงโดยวิธีพลำสติกเบื้องต้น กำร
วิเครำะห์โครงสร้ำงเฟรมโดยวิธีประมำณ  กำร
วิ เ ค ร ำ ะห์ โ ค ร งส ร้ ำ ง รั บ แ ร งลมและแ ร ง
แผ่นดินไหว กำรวิเครำะห์โครงสร้ำงโดยวิธี
เมตริกซ์เบื้องต้น 
 Analysis of indeterminate beams and 
frames by the slope deflection method, 
moment distribution method; beam-
column analysis; influence lines for 
indeterminate structures, introduction to 
plastic method of structural analysis; 
approximate analysis of frame structures; 
analysis of structure under wind and 
earthquake loads;  introduction to matrix 
method of structural analysis 

221-302 กำร
วิเครำะหโ์ครงสร้ำง 

2 

3((3)-0-6) 
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  พฤติกรรมของช้ินส่วนรับแรงกด แรงดัด แรง
เฉือน แรงบิด และอันตรกิริยำระหว่ำงแรง
เหล่ำนี้  กำรออกแบบช้ินส่วนโครงสร้ำงคอนกรตี
เสริมเหล็ก โดยวิธีก ำลังใช้งำน และวิธีก ำลัง
ประลัย คำนที่มีหน้ำตัดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ำ รูปตัว
ที และรูปตัวแอล กำรเสริมเหล็กรับแรงดึง รับ
แรงอัด รับแรงเฉือน ก ำลังยึดเกำะของเหล็ก
เสริม แผ่นพ้ืนทำงเดียวและแผ่นพื้นสองทำง เสำ
รับน้ ำหนักตำมแนวแกนและรับน้ ำหนักเยื้อง
แนวแกน กำรออกแบบฐำนรำก บันได กำร
ฝึกหัดออกแบบโครงสร้ำงคอนกรีตเสริมเหล็ก
ชำยฝั่งทะเล โครงสร้ำงรับแรงโน้มถ่วง แรงลม 
แรงแผ่นดินไหว และอื่น ๆ 
 Fundamental behaviour of structural 
members under compression, bending, 
shear and torsion, and interaction 
between these forces; design of 
reinforced concrete members by working 
stress and ultimate strength methods; 
proportioning of rectangular, T, and L 
beams; tension and compression 
reinforcements; shear and bond strength; 
one way and two-way slabs; 
concentrically and eccentrically loaded 
columns; footings; stairs; design practice 
for marine structure; structure under 
gravity, wind, earthquake and other 
loads. 

221-311 กำร
ออกแบบโครงสรำ้ง
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

4((3)-3-6) 

  กำรทดสอบหำค่ำควำมสำมำรถต้ำนแรง 
ค่ำคงที่อิลำสติก และคุณสมบัติอื่น ๆ ของวัสดุ
ทำงวิศวกรรม กำรทดลองเพื่อพิสูจน์ทฤษฎีและ
หลักกำรของกลศำสตร์ของวัสดุ  กำรทดสอบ
แบบจ ำลองโครงสร้ำงต่ำง ๆ 
 Testings for strength, elastic constant 
and other mechanical properties of 

221-331 ปฏิบัติกำร
ทดสอบวัสดุและ

โครงสร้ำง 

1(0-3-0) 
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engineering materials; experimental 
verification of certain principles in theory 
of structures using small scale model 
structures 

  คุณสมบัติควำมยืดหยุ่นและก ำลังควำม
ต้ำนทำนของไม้ ไม้แผ่นซ้อน ไม้อัด กำรออกแบบ
คำนไม้ องค์อำคำรไม้ที่รับแรงอัด แรงดึง และจุด
ต่อ ข้อก ำหนดและข้อบังคับในกำรออกแบบ
โครงสร้ำงเหล็ก กำรออกแบบคำนเหล็ก ตง คำน
ที่ไม่มีค้ ำยันทำงข้ำง เสำ เสำประกอบ และโครง
เฟรม กำรออกแบบจุดต่อด้วยสลักเกลียว  หมุด
ย้ ำ และกำรเช่ือม วิธีหน่วยแรงใช้งำน และวิธีตัว
คูณควำมต้ำนทำน กำรฝึกหัดกำรออกแบบ
โคร งส ร้ ำ ง รั บ แ ร ง โน้ ม ถ่ ว ง  แ ร งลม  แ ร ง
แผ่นดินไหว ควำมทนไฟ และอื่น ๆ 
 Elastic and strength properties of 
wood, laminated wood, plywood; design 
of wood beams, compression members, 
tension members, joints; codes and 
specifications of steel design; design of 
steel beams, girders, laterally 
unsupported beams, columns, built-up 
columns and frames; design of bolted, 
riveted and welded joints; ASD and LRFD 
method; design practice for structure 
under gravity, wind, earthquake, fire and 
other loads 

221-411 กำร
ออกแบบโครงสรำ้ง
ไม้และโครงสรำ้ง

เหล็ก 

4((3)-3-6) 
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กลุ่มที่ 2 วิศวกรรมกำรก่อสร้ำงและกำรจัดกำร (Construction Engineering and Management) 
ส ำหรับนักศึกษำท่ี
เลือกเรียนทำงเลือก
ปกต ิ

 ควำมรู้เบื้องต้นของกฎหมำยแรงงำน ชนิด
และรูปแบบของสัญญำก่อสร้ ำง  เอกสำร
ประกอบสัญญำ รำยกำรก่อสร้ำง หลักกำรกำร
ประมำณงำนก่อสร้ำง บัญชีแสดงปริมำณวัสดุ  
กำรหำรำคำต่อหน่วยกำรวิเครำะห์รำคำ ปัญหำ
ทั่ว ๆ ไปเกี่ยวกับงำนสนำม จรรยำบรรณทำง
วิชำชีพและควำมรับผิดชอบตำมกฎหมำย 
 Basic labour law; types and forms of 
construction contract; contract 
documents; specification for construction 
works; principles of estimating; Bill of 
quantities; unit cost; cost analysis; 
general problems of field inspection and 
supervision; professional ethics; legal 
liability 

221-471 สัญญำ 
กำรออกข้อก ำหนด 
และกำรประมำณ

รำคำ 

3((3)-0-6) 

  ระบบกำรส่งมอบโครงกำรโครงสร้ำงองค์กร
ของโครงกำรกำรวำงผังพื้นที่ใช้สอยในเขตงำน
ก่อสร้ ำงกำรวำงแผนโครงกำรเทคโนโลยี
สมัยใหม่ส ำหรับงำนก่อสร้ำงเครื่องมือเครื่องจักร
ในงำนก่อสร้ำงกำรบริหำรงำนโครงกำรโดยวิธีวิถี
วิกฤตกำรบริหำรทรัพยำกรงำนก่อสร้ำงกำรวัด
ควำมก้ำวหน้ำงำนก่อสร้ำงควำมปลอดภัยในงำน
ก่อสร้ำง และระบบควบคุมคุณภำพงำนก่อสร้ำง 
 Project delivery systems; project 
organization; site layout; project 
planning; modern construction 
technology; construction equipments; 
critical path method ( CPM; resource 
management; progress measurement; 
construction safety; construction quality 
control systems 

221-472 กำร
ก่อสร้ำงและกำร

จัดกำรงำน
วิศวกรรมโยธำ 

3((3)-0-6) 

ส ำหรับนักศึกษำ
ทำงเลือกสหกิจ
ศึกษำ 

 แนวคิดและหลักกำรในกำรจัดกำรโครงกำร
ก่อสร้ำง เทคนิคในกำรวำงแผนงำน กำรควบคุม
ติดตำมผลโครงสร้ำง องค์กรก่อสร้ำง กำรจัดกำร

221-473 ชุด
วิชำกำรจัดกำร

9((8)-3-16) 
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ด้ำนคุณภำพ กำรจัดกำรควำมเสี่ยงกำรจัดกำร
ควำมปลอดภัย แนวควำมคิดเบื้องต้นในกำร
จัดกำรต้นทุนของโครงกำรก่อสร้ำง หลักกำร
พื้นฐำนทำงด้ำนกำรเงิน กำรวำงแผนควบคุม
ต้นทุน ค่ำใช้จ่ำย กำรประมำณกำร กำรจัดระบบ
กำรหำมำตรกำรป้องกันกำรรั่ ว ไหล กำร
วิ เครำะห์และประเมินผลต้นทุนค่ำใช้จ่ำย
โครงกำร กฏหมำยเบื้องต้น หลักกำรพื้นฐำน
ด้ำนควำมปลอดภัยในงำนวิศวกรรมโยธำ กำร
จัดกำรควำมปลอดภัยในงำนวิศวกรรมโยธำ 
เทคโนโลยีด้ำนควำมปลอดภัยส ำหรับงำน
ก่อสร้ำง แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อป้องกันอันตรำยใน
งำนก่อสร้ ำง  กำรควบคุมสิ่ งแวดล้อมทำง
อุตสำหกรรมกำรก่อสร้ำง กำรจัดระบบกำร
บริหำรงำนด้ำนควำมปลอดภัยในงำนวิศวกรรม
โยธำ 
 Introduction to principles of 
construction project management; 
techniques in planning; scheduling and 
controlling construction projects; 
organization structure; quality; risk and 
safety management; principles and 
practice of cost management; basic 
finance theory; elemental cost planning 
and analysis; cost estimation; and cost 
control procedures; basic law; basic 
safety principles in civil engineering 
works; safety management in civil 
engineering; safety technology forcivil 
construction; good practices in 
construction hazard prevention; 
environment control in construction 
industry; safety management system in 
civil engineering 
 

โครงกำรก่อสร้ำง
และควำมปลอดภัย 
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กลุ่มที่ 3 วิศวกรรมขนส่ง (Transportation Engineering) 
  วิศวกรรมกำรทำง วิศวกรรมกำรจรำจร และ

วิศวกรรมกำรขนส่ง กำรวำงแผนกำรขนส่ง
และโลจีสติกส์ เศรษฐศำสตร์วิศวกรรมกำรทำง 
กำรออกแบบเชิงเรขำคณิตของแนวทำง กำร
ออกแบบระบบสัญญำณ วัสดุก่อสร้ำงทำง กำร
ออกแบบผิวทำงลำดยำงและผิวทำงคอนกรีต 
กำรบ ำรุงรักษำทำง 
 Highway, traffic and transportation 
engineering; transport planning and 
logistics; economics for highway 
engineering; geometric design of 
alignments; design of signal systems; 
highway materials; design of flexible 
pavement and rigid pavement; highway 
maintenance 

221-361 วิศวกรรม
กำรทำง 

3((3)-0-6) 

กลุ่มที่ 4 วิศวกรรมแหล่งน้ ำ (Water Resource Engineering) 
  สมบัติของไหล สถิตยศำสตร์ของไหล ควำม

ดันและแรงลอยตัว พลศำสตร์และจลนศำสตร์
ของของไหล สมกำรต่อเนื่อง สมกำรพลังงำน
และสมกำรเบอร์นูลลี สมกำรโมเมนตัมและแรง
พลวัตในของไหล ลักษณะของไหลสมมติและ
ของไหลจริง กำรไหลเรียบและปั่นป่วน ควำม
คล้ำยคลึงและกำรวิเครำะห์เชิงมิติ กำรไหลแบบ
ไม่ยุบตัวในท่อ กำรไหลในรำงเปิด กำรไหลแบบ
ไม่คงตัว กำรวัดอัตรำกำรไหล หลักกำรเบื้องต้น
ของเครื่องจักรกลของไหล    
 Properties of fluids; fluid statics, 
pressure, and buoyancy; dynamics and 
kinematics of fluids; continuity equation, 
energy and Bernoulli’s equation, 
momentum equation and fluid forces, 
ideal and real fluids; laminar and 
turbulent flow; similitude and 
dimensional analysis; incompressible 

221-251 กลศำสตร์
ของไหล 

3((3)-0-6) 
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องค์ควำมรู้ที่สภำ
วิศวกรก ำหนด 

เนื้อหำวิชำท่ีเทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ ภำระ (หน่วย
กิต/ชั่วโมง) 

flow in pipe; open channel flow; 
unsteady flow; flow measurement; 
principles of turbomachinery 

  วัฏจักรของน้ ำ กำรหมุนเวียนของอำกำศ 
กำรเกิดฝนตก กำรซึม กำรไหลตำมผิวดิน น้ ำท่ำ 
กำรระเหยและกำรคำยน้ ำ กำรวัดน้ ำฝนและน้ ำ
ล ำธำร อุทกธรณีของน้ ำบำดำลและบ่อน้ ำบำดำล 
กำรวิเครำะห์เอกชลภำพ กำรค ำนวณปริมำณ
น้ ำฝนเพื่อใช้ในกำรออกแบบ กำรหลำกของน้ ำ 
ควำมน่ำจะเป็นของเหตุกำรณ์ทำงด้ำนอุทก
วิทยำ เช่น ฝน น้ ำท่ำ น้ ำท่วม กำรเคลื่อนที่และ
กำรตกตะกอนในแม่น้ ำ และอ่ำงเก็บน้ ำ  
 Hydrologic cycle; atmospheric 
circulation, precipitation, infiltration, 
overland flow, runoff, evaporation and 
transpiration; rain and stream gauging, 
hydrology of ground water and well 
hydraulic; hydrograph analysis and unit 
hydrograph; synthesis of design storms; 
flood routing; hydrologic probability of 
rainfall, runoff, flood etc. ; sedimentation 
and sedimentransport in river and 
reservoir 

221-252 อุทกวิทยำ 3((3)-0-6) 

  ควำมดันและแรงดันสถิต เสถียรภำพกำร
ลอยตัว กำรสังเกตกำรณ์ไหล กำรเกิดค้อนน้ ำ
และถังเสิร์จ กำรไหลผ่ำนโอริฟิซผลจำกกำรไหล
แบบเจ็ท  ปั้มน้ ำแบบอนุกรมและแบบขนำน 
กำรไหลในท่อ ค่ำเรย์โนลด์นัมเบอร์ กำรสูญเสีย
พลังงำนเนื่องจำกควำมฝืดในท่อ กำรวัดปริมำณ
กำรไหล ในรำงน้ ำเปิด กำรไหลแบบเปลี่ยนแปลง
ช้ำในรำงเปิด กำรกระโดดของน้ ำ กำรไหลผ่ำน
ฝำยสันกว้ำง กำรไหลลอดประตูน้ ำ 
 Pressure and trust; stability of floating 
body; flow visualization; water hammer 
and surge tank; flow through orifice; 

221-253 ปฏิบัติกำร
กลศำสตร์ของไหล 

1(0-3-0) 
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องค์ควำมรู้ที่สภำ
วิศวกรก ำหนด 

เนื้อหำวิชำท่ีเทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ ภำระ (หน่วย
กิต/ชั่วโมง) 

impact of jet; serial and parallel water 
pumps; pipe flow; reynolds number; 
head loss in frictional pipe; flow 
measurement; open channel flow; 
gradually varied flow; hydraulic jump; 
flow over broad crested weirs; flow 
through sluice gate 

  กำรประยุกต์วิชำกลศำสตร์ของไหลกับงำน
ทำงวิศวกรรมชลศำสตร์ กำรออกแบบระบบท่อ 
กำรไหลแบบไม่คงตัวในท่อ กำรกระแทกของน้ ำ
ในท่อ กำรเลือกเครื่องสูบน้ ำและกังหัน กำร
ออกแบบทำงชลศำสตร์ของรำงน้ ำเปิด กำร
ออกแบบอ่ำงเก็บน้ ำ เขื่อน ทำงระบำยน้ ำล้น 
กำรวิเครำะห์ด้วยแบบจ ำลองชลศำสตร์ ระบบ
ระบำยน้ ำ 
 Application of fluid mechanics 
principles to the study and practice of 
hydraulic engineering; piping system, 
unsteady flow in pipes, water hammer; 
selection of pumps and turbines; design 
of open channel; design of hydraulic 
structures, reservoirs, dams and 
spillways; hydraulic models; drainage 
system 

221-351 วิศวกรรม
ชลศำสตร ์

3((3)-0-6) 

กลุ่มที่ 5 วิศวกรรมเทคนิคธรณี (Geotechnical Engineering) 
  ควำมรู้เบื้องต้นของกลศำสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับ

ดิน กำรก ำเนิดช้ันดิน สินแร่ดินเหนียว กำรไหล
ซึมของน้ ำในดิน  แรงดันของน้ ำในดิน กำร
กระจำยของควำมเค้นในดิน กำรยุบตัวของดิน 
ทฤษฎีคอนโซลิเดชัน ก ำลังเฉือนของดิน  แรงดัน
ด้ำนข้ำง แรงดันแอคทิพและแรงดันพำสซีพ 
ทฤษฎีกำรรับน้ ำหนักของดิน เสถียรภำพของคัน
ดินและไหล่ตลิ่ง 
 Basic principles in soil mechanics; soil 
formation; clay minerals; seepage; pore 

221-321 ปฐพี
กลศำสตร ์

3((3)-0-6) 
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องค์ควำมรู้ที่สภำ
วิศวกรก ำหนด 

เนื้อหำวิชำท่ีเทียบกับองค์ควำมรู้ ชื่อวิชำ ภำระ (หน่วย
กิต/ชั่วโมง) 

water pressure distribution in soil mass; 
stress distribution in soil mass; 
compressibility, consolidation theory; 
shear strength of soils; lateral pressure; 
active and passive earth pressure; bearing 
capacity theories; stability of slopes 

  กำรทดลองแบ่งกลุ่มของดิน  กำรหำควำม
ถ่วงจ ำเพำะของเม็ดดิน กำรหำพิกัดอัตเตอร์เบิก 
กำรทดสอบหำกำรกระจำยของเม็ดดิน กำรบด
อัดดิน กำรทดสอบซีบีอำร์ อัตรำกำรไหลซึมของ
น้ ำในดิน กำรทดสอบหำตัวแปรก ำลังเฉือน กำร
ทดสอบคอนโซลิเดชัน กำรหำควำมหนำแน่นใน
สนำม   
 Soil classification; specific gravity; 
atterberg’ s limits, sieve analysis, 
compaction; California bearing ratio CBR; 
hydraulic conductivity; shear strength 
parameters; consolidation; field density 
test 

221-322 คุณสมบัติ
ของดินและกำร

ทดสอบ 

1(0-3-0) 

  ฐำนรำก ชนิดของฐำนรำก ฐำนรำกตื้น ฐำน
รำกบนเสำเข็ม ชนิดของเสำเข็ม กำรหำค่ำรับ
น้ ำหนักของเสำเข็ม  กำรทรุดตัวของฐำนรำก 
ก ำแพงกันดิน  เข็มพืด กำรขุดดินโดยมีโครงค้ ำ
ยัน ปัญหำในกำรขุดดิน  กำรเจำะส ำรวจช้ันดิน 
กำรทดสอบค่ำรับน้ ำหนักในสนำม 
 Types of foundations; shallow 
foundation; pile foundation; types of 
piles, methods for determining pile 
capacity; foundation settlement; 
retaining walls; sheetpiles; excavation 
and braced system, problem relating to 
excavation; subsurface exploration; field 
loading test 

221-323 วิศวกรรม
ฐำนรำก 

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

ตำรำงกำรเทียบองค์ควำมรู้ สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ 

หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต 

สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ 

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
ส ำหรับผู้เข้ำศึกษำปีกำรศึกษำ 2564-2568 

สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ รำยช่ือและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 

1. องค์ควำมรู้พื้นฐำนทำงวิทยำศำสตร์  

- ฟิสิกส์ 
200-113 ฟิสิกส์พื้นฐำนส ำหรับวิศวกร 3((3)-0-6) 

ดร.สมชำย แซ่อึ้ง 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 
(มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
DEA, Mechanics and Energy 
(Institut National Polytechnique de Lorraine, 
Nancy I, France) 
Ph.D., Mechanical Engineering 
(Universite Henri Poincare, Nancy I, France) 
ประสบกำรณ์กำรสอน 18 ปี 

ผศ.ดร.จรรีัตน์  สกลุรตัน ์
วศ.บ. วิศวกรรมโยธำ (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
M.Eng.Sc. Environmental Engineering 
(Melbourne University, Australia)  
ปร.ด. กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
(มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
ประสบกำรณ์กำรสอน 25 ปี 

200-115 พื้นฐำนไฟฟ้ำส ำหรับงำนวิศวกรรม 
 3((2)-2-5) 

ดร.วฤทธ์ิ วิชกูล 
B.S. Electrical Engineering and Computer 
Sciences (Massachusetts Institute of 
Technology, U.S.A.) 
M.Eng. Electrical Engineering and Computer 
Sciences (Massachusetts Institute of 
Technology, U.S.A.) 
Ph.D. Electrical Engineering (Massachusetts 
Institute of Technology, U.S.A.) 
ประสบกำรณ์กำรสอน 11 ปี 
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- เคมี 
200-114 เคมีพื้นฐำนส ำหรับวิศวกร 2((2)-0-4) 

 
ผศ.ดร.ปรญิญำ คงพรม 
วศ.บ. วิศวกรรมเคมี (มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์)
วศ.ด. วิศวกรรมเคมี (มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์) 
ประสบกำรณ์สอน 9 ปี 

- คณิตศำสตร์ 
200-112 คณิตศำสตร์พื้นฐำนส ำหรับวิศวกร 

 3((3)-0-6) 

 
อ.เสกสรรค์  สุวรรณมณ ี
วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
(มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
Maîtrise Informatique Computer Science 
(Université Paul Sabatier Toulouse III, France )  
ประสบกำรณ์สอน  24  ปี 

รศ.ดร.พิชญำ  ตัณฑัยย ์
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้ำ (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
M.Phil. Computer Science (University of 
Manchester, U.K.) 
Ph.D. Computer Science (University of 
Manchester, U.K.) 
ประสบกำรณ์สอน 31 ปี 

200-121 คณิตศำสตร์พื้นฐำนส ำหรับวิศวกร 2 
 3((3)-0-6) 

รศ.ดร.มนตรี  กำญจนะเดชะ 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้ำ (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้ำ  (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
Ph.D. Eletrical Engineering (Old Dominion 
University, U.S.A.) 
ประสบกำรณ์สอน  31 ปี 

รศ.ดร.ทวีศักดิ์  เรืองพีระกลุ 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้ำ  (ม.สงขลำนครินทร์) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้ำ  (จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย) 
Ph.D. Electrical Engineering (Santa Clara 
University, U.S.A.) 
ประสบกำรณ์สอน  25 ป ี
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200-122 คณิตศำสตร์พื้นฐำนส ำหรับวิศวกร 3 
 3((3)-0-6) 

ผศ.ดร.ธเนศ  เคำรพำพงศ์ 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้ำ (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
D.E.A., Systems Automatiques  (Institut 
National Polytechnique de Toulouse, France) 
Ph.D. Systems Automatiques (Institut National 
Polytechnique de Toulouse, France) 
ประสบกำรณ์สอน 31 ปี 

รศ.ทศพร กมลภิวงศ์  
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้ำ (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้ำ (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร ์
M. Eng. Sc., Communications (The University  
of  New South Wales, Australia) 
ประสบกำรณ์สอน 31 ปี 

- สถิติและควำมน่ำจะเป็น 
225-251 สถิติวิศวกรรม 1 3((3)-0-6) 

 
ผศ.ดร.นภสิพร มีมงคล 
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสำหกำร 
(มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
วศ.ม. วิศวกรรมอุตสำหกำร 
(จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลัย) 
Ph.D. Metallurgical and Materials Engineering, 
(Illinois Institute of Technology, U.S.A.) 
ประสบกำรณ์สอน  36 ปี 

2. องค์ควำมรู้พ้ืนฐำนทำงวิศวกรรม  
- กำรเขียนแบบวิศวกรรม 
200-117 เขียนแบบวิศวกรรมพื้นฐำน  2((2)-0-4) 

 
ดร.สมชำย แซ่อึ้ง 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 
(มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
DEA, Mechanics and Energy 
(Institut National Polytechnique de Lorraine, 
Nancy I, France) 
Ph.D., Mechanical Engineering 
(Universite Henri Poincare, Nancy I, France) 
ประสบกำรณ์กำรสอน 18 ปี 
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ดร.ฐำนันดร์ศักดิ์ เทพญำ 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล  
(มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล  
(มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
Ph.D. Energy Technology  (มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ำธนบุรี) 
ประสบกำรณ์สอน  22 ปี 

ผศ.ดร.ธีระยุทธ  หลีวิจิตร 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล  
(มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล  (จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย) 
Ph.D. Energy Technology  (มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ำธนบุรี) 
ประสบกำรณ์สอน  15 ปี 

221-381 กำรประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ทำงวศิวกรรม
โยธำ 3((2)-3-4) 

ผศ.ดร.อรกมล  วังอภิสิทธ์ิ 
วศ.บ. วิศวกรรมโยธำ (มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์)  
M.Eng. Transportation Engineering (Asian 
Institute of Technology) 
Ph.D. Urban Management (Kyoto University, 
JAPAN) 
ประสบกำรณ์กำรสอน 7 ปี 

- วัสดุวิศวกรรม  
221-231 เทคนิคคอนกรีตวิทยำ 3((2)-3-4) รศ.ดร.วรพจน์  ประชำเสร ี

วศ.บ. วิศวกรรมโยธำ (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
วศ.ม. วิศวกรรมโครงสร้ำง 
(มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์) 
MS. Civil Engineering 
(West Virginia University, USA) 
Ph.D. Civil Engineering 
(West Virginia University, USA) 
ประสบกำรณ์กำรสอน 14 ปี 

ผศ.ดร.วิชัยรัตน์ แก้วจือ 
วศ.บ. วิศวกรรมโยธำ (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
วศ.ม. วิศวกรรมโยธำ (จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย) 
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วศ.ด. วิศวกรรมโยธำ (จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย) 
ประสบกำรณ์กำรสอน 10 ปี 

237-111 วัสดุวิศวกรรม 2((2)-0-4) ผศ.ดร.มัทนำ ฆังคะมโณ 
วศ.บ. วิศวกรรมวสัดุ (มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์) 
M.S.E. Ceramics Science and Engineering    
(The University of Sheffied, United Kingdom) 
Ph.D. Engineering (Ceramics)   
The University of Exeter, United Kingdom)
ประสบกำรณ์สอน  5  ปี 

ดร.สมใจ จันทร์อุดม 
วศ.บ. วิศวกรรมวสัดุ (มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์) 
วศ.ด. วิศวกรรมวัสดุ (มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร์) 
ประสบกำรณ์สอน  6  ปี 

ดร.สลิตำ  เพชรสังข ์
วศ.บ. วิศวกรรมวสัดุ  (มหำวิทยำลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้ำธนบุรี) 
วศ.ม. วิศวกรรมกำรเชื่อม  (มหำวทิยำลัยเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้ำธนบุรี) 
ปร.ด. วิศวกรรมอุตสำหกำรและระบบกำรผลิต  
(มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี) 
ประสบกำรณ์สอน  3  ปี 

ดร.วีรเดช  กีรติธนวิทย ์
วท.บ. ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์   
(มหำวิทยำลัยศิลปำกร) 
วศ.ม. วิทยำศำสตร์พอลเิมอร์ประยุกต์และเทคโลยี 
สิ่งทอ  (จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั) 
Ph.D. Plastics Engineering  (TU Bergakademie 
Friberg) 
ประสบกำรณ์สอน  2  ปี 
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- คอมพิวเตอร์โปรแกรม 
200-116 พื้นฐำนกำรเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์

ส ำหรับวิศวกร   3((2)-2-5) 

 
ดร.อำรยี์ ธีรภำพเสร ี
วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
(มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
Maitrise, Informatique 
(University Grenoble 1, France) 
DEA, Information Systems Et Communication 
(University Grenoble 1, France) 
Ph.D. Computer science 
(University Grenoble 1, France) 
ประสบกำรณ์กำรสอน 15 ปี 

ดร.ธนำธิป  ลิ่มนำ 
วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (มหำวิทยำลัยสงขลำคริ
นทร์) 
วศ.ม. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (มหำวิทยำลัยสงขลำคริ
นทร์) 
ปร.ด. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (มหำวิทยำลัยสงขลำคริ
นทร์) 
ประสบกำรณ์สอน  6 ปี 

รศ.ดร.แสงสรุีย์ วสุพงศ์อัยยะ 
วศ.บ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
(มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
M.S. Computer Science (California state 
university Chico, U.S.A.) 
Ph.D. Computer science (Portland State 
University, U.S.A.) 
ประสบกำรณ์สอน  25 ปี 

- กลศำสตร์วิศวกรรม 
221-101 กลศำสตร์วิศวกรรม 1 3((3)-0-6) 

 
รศ.ดร.ปฐเมศ  ผำณติพจมำน 
วศ.บ. วิศวกรรมโยธำ (ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำ
คุณทหำรลำดกระบัง)  
วศ.ม. วิศวกรรมโยธำ (จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย) 
วศ.ด. วิศวกรรมโยธำ (จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย) 
ประสบกำรณ์กำรสอน 10 ปี 
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ศ.ดร.สุชำติ  ลิ่มกตัญญ ู
วศ.บ. วิศวกรรมโยธำ (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
MS.CE. Civil Engineering 
(University of Colorado, Boulder, USA) 
Ph.D. Civil Engineering 
(University of Colorado, Boulder, USA) 
ประสบกำรณ์กำรสอน 25 ปี 

ผศ.ดร.ภำสกร ชัยวิริยะวงศ ์
วศ.บ. วิศวกรรมโยธำ (จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย) 
วศ.ด. วิศวกรรมโยธำ (จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย) 
ประสบกำรณ์กำรสอน 15 ปี 
 
ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย  ปรีชำวีรกลุ 
วศ.บ. วิศวกรรมโยธำ (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
M.Eng. Structural Engineering (Asian Institute of 
Technology) 
Ph.D. Civil Engineering 
(The Ohio State University, USA) 
ประสบกำรณ์กำรสอน 38 ปี 

215-221 กลศำสตร์วิศวกรรม:พลศำสตร ์ 3((3)-0-6) ดร.จรีะภำ สุขแก้ว 
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 
(มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
M.Sc. (Mechanical Engineering) 
Lehigh University 
Ph.D. (Mechanical and  
Aerospace Engineering) 
University of California Davis 
ประสบกำรณ์กำรสอน 17 ปี 

- วิศวกรรมส ำรวจ 
221-241 ชุดวิชำกำรส ำรวจ   5((3)-4-8) 

 
ผศ.ดร.พงศ์อินทร์  อินทฤทธ์ิ 
วศ.บ. วิศวกรรมโยธำ (จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย) 
วศ.ด. วิศวกรรมโยธำ (จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย) 
ประสบกำรณ์กำรสอน 5 ปี 
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- ธรณีวิทยำ 
236-219 ธรณีวิศวกรรมและกำรก่อสร้ำง 3((2)-3-4) 

 
ดร.หทัยชนก  วัฒนศักดิ ์
วท.บ. เทคโนโลยีธรณี  (มหำวิทยำลัยขอนแก่น) 
วศ.ม. เทคโนโลยีธรณี  (มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสรุนำรี) 
ปร.ด. เทคโนโลยีธรณี  (มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสรุนำรี) 
ประสบกำรณ์สอน  7  ปี 

3. องค์ควำมรู้เฉพำะทำงวิศวกรรม  
กลุ่มที่ 1 วิศวกรรมโครงสร้ำง (Structural 

Engineering) 
 

221-301 กำรวิเครำะห์โครงสร้ำง 1 3((3)-0-6) 
 

ศ.ดร.สุชำติ  ลิ่มกตัญญ ู
วศ.บ. วิศวกรรมโยธำ (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
MS.CE. Civil Engineering 
(University of Colorado, Boulder, USA) 
Ph.D. Civil Engineering 
(University of Colorado, Boulder, USA) 
ประสบกำรณ์กำรสอน 25 ปี 

221-302 กำรวิเครำะห์โครงสร้ำง 2 3((3)-0-6) 
 

ผศ.ดร.วิชัยรัตน์ แก้วจือ 
วศ.บ. วิศวกรรมโยธำ (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
วศ.ม. วิศวกรรมโยธำ (จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย) 
วศ.ด. วิศวกรรมโยธำ (จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย) 
ประสบกำรณ์กำรสอน 1 0 ปี 
 

221-311 กำรออกแบบโครงสร้ำงคอนกรตี 
 เสรมิเหล็ก 4((3)-3-6) 
 

ผศ.ดร.วิชัยรัตน์ แก้วจือ 
วศ.บ. วิศวกรรมโยธำ (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
วศ.ม. วิศวกรรมโยธำ (จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย) 
วศ.ด. วิศวกรรมโยธำ (จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย) 
ประสบกำรณ์กำรสอน 10 ปี 

221-331 ปฏิบัติกำรทดสอบวสัดุและโครงสร้ำง  
  1(0-3-0) 

ผศ.ดร.วิชัยรัตน์ แก้วจือ 
วศ.บ. วิศวกรรมโยธำ (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
วศ.ม. วิศวกรรมโยธำ (จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย) 
วศ.ด. วิศวกรรมโยธำ (จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย) 
ประสบกำรณ์กำรสอน 10 ปี 

221-411 กำรออกแบบโครงสร้ำงไม้และโครงสร้ำง
เหล็ก 4((3)-3-6) 

รศ.ดร.ปฐเมศ  ผำณติพจมำน 
วศ.บ. วิศวกรรมโยธำ (ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำ
คุณทหำรลำดกระบัง)  
วศ.ม. วิศวกรรมโยธำ (จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย) 
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วศ.ด. วิศวกรรมโยธำ (จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย) 
ประสบกำรณ์กำรสอน 10 ปี 

กลุ่มที่ 2 วิศวกรรมกำรก่อสร้ำงและกำรจัดกำร 
(Construction Engineering and 
Management) 

 

221-471 สัญญำ กำรออกข้อก ำหนด และกำร
ประมำณรำคำ 3((3)-0-6) 

ผศ.ดร.สรุำงคนำ  ตรังคำนนท์ 
วศ.บ. วิศวกรรมโยธำ (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
บธ.ม. บริหำรธุรกิจ (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
M.Eng. Construction, Engineering and 
Infrastructure Management (Asian Institute of 
Technology) 
Ph.D. Construction, Engineering and 
Infrastructure Management (Asian Institute of 
Technology) 
ประสบกำรณ์กำรสอน 6 ปี 
 

221-472 กำรก่อสร้ำงและกำรจัดกำรงำนวิศวกรรม
โยธำ 3((3)-0-6) 

ผศ.ดร.สรุำงคนำ  ตรังคำนนท์ 
วศ.บ. วิศวกรรมโยธำ (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
บธ.ม. บริหำรธุรกิจ (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
M.Eng. Construction, Engineering and 
Infrastructure Management (Asian Institute of 
Technology) 
Ph.D. Construction, Engineering and 
Infrastructure Management (Asian Institute of 
Technology) 
ประสบกำรณ์กำรสอน 6 ปี 

221-473 ชุดวิชำกำรจัดกำรโครงกำรก่อสร้ำงและ
ควำมปลอดภัย 9((8)-3-16) 

ผศ.ดร.สรุำงคนำ  ตรังคำนนท์ 
วศ.บ. วิศวกรรมโยธำ (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
บธ.ม. บริหำรธุรกิจ (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
M.Eng. Construction, Engineering and 
Infrastructure Management (Asian Institute of 
Technology) 
Ph.D. Construction, Engineering and 
Infrastructure Management (Asian Institute of 
Technology) 
ประสบกำรณ์กำรสอน 6 ปี 
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กลุ่มที่ 3 วิศวกรรมขนส่ง (Transportation 
Engineering) 

 

221-361 วิศวกรรมกำรทำง 3((3)-0-6) รศ.ดร.ปรเมศวร์ เหลือเทพ 
วศ.บ. วิศวกรรมโยธำ  (มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้ำเจ้ำคณุทหำรลำดกระบัง)  
M.Eng. Transportation Engineering (Asian 
Institute of Technology)  
Ph.D. Transportation Engineering (The Hong 
Kong Polytechnic University, China) 
ประสบกำรณ์กำรสอน 15 ปี 

กลุ่มที่ 4 วิศวกรรมแหล่งน้ ำ (Water Resource 
Engineering) 

 

221-251 กลศำสตร์ของไหล 3((3)-0-6) รศ.ดร.ชัชวิน ศรีสุวรรณ 
วศ.บ. วิศวกรรมโยธำ (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
M.S.E. Environmental Engineering and 
Management (University of Leeds, U.K.) 
M.Sc. Civil Engineering, with Specialization in 
Coastal and Ocean Engineering (The Georgia 
Institute of Technology, USA) 
Ph.D. Civil Engineering, with Specialization in 
Coastal and Ocean Engineering (The Georgia 
Institute of Technology, USA) 
ประสบกำรณ์กำรสอน 8 ปี 

221-252 อุทกวิทยำ 3((3)-0-6) รศ.ดร.ชัชวิน ศรีสุวรรณ 
วศ.บ. วิศวกรรมโยธำ (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
M.S.E. Environmental Engineering and 
Management (University of Leeds, U.K.) 
M.Sc. Civil Engineering, with Specialization in 
Coastal and Ocean Engineering (The Georgia 
Institute of Technology, USA) 
Ph.D. Civil Engineering, with Specialization in 
Coastal and Ocean Engineering (The Georgia 
Institute of Technology, USA) 
ประสบกำรณ์กำรสอน 8 ปี 
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สำระกำรเรียนรู้ของแต่ละวิชำ รำยช่ือและคุณวุฒิกำรศึกษำผู้สอน 

221-253 ปฏิบัติกำรกลศำสตร์ของไหล 1(0-3-0) ผศ.พยอม รตันมณ ี
วศ.บ. วิศวกรรมโยธำ (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
M.Eng. Water Resources Engineering (Asian 
Institute of Technology) 

 2539  
ประสบกำรณ์กำรสอน 28 ปี 

221-351 วิศวกรรมชลศำสตร์  3((3)-0-6) ผศ.พยอม รตันมณ ี
วศ.บ. วิศวกรรมโยธำ (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
M.Eng. Water Resources Engineering (Asian 
Institute of Technology) 
 2539 
ประสบกำรณ์กำรสอน 28 ปี 

กลุ่มที่ 5 วิศวกรรมเทคนิคธรณี (Geotechnical 
Engineering) 

 

221-321 ปฐพีกลศำสตร ์ 3((3)-0-6) ผศ.ดร.ธนันท์ ชุบอุปกำร 
วศ.บ. วิศวกรรมโยธำ (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
M.Eng. Structural Engineering (Asian Institute of 
Technology) 
วศ.ด. วิศวกรรมโยธำ (จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย) 
ประสบกำรณ์กำรสอน 12 ปี 

221-322 คุณสมบัติของดินและกำรทดสอบ 1(0-3-0) ผศ.ดร.ธนันท์ ชุบอุปกำร 
วศ.บ. วิศวกรรมโยธำ (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์) 
M.Eng. Structural Engineering (Asian Institute of 
Technology) 
วศ.ด. วิศวกรรมโยธำ (จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย) 
ประสบกำรณ์กำรสอน 12 ปี 

221-323 วิศวกรรมฐำนรำก 3((3)-0-6) รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยำนนท์ 
วศ.บ. วิศวกรรมโยธำ  (มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์)  
M.Eng. Geotechnical Engineering (Asian 
Institute of Technology)  
Ph.D. Civil and Environmental Engineering  
(University of Wisconsin-Madison, USA) 
ประสบกำรณ์กำรสอน 30 ปี 
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ส่วนที่ 5 สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้และกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
1. ห้องปฏิบัติกำร 

1.1. บัญชีรำยกำรของวัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์กำรทดลอง 

ภำควิชำวิศวกรรมโยธำ คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ มี
ห้องปฏิบัติกำร  คือ  ห้องปฏิบัติกำรทดสอบก ำลังของวัสดุและโครงสร้ำง  ห้องปฏิบัติกำรทดสอบ
คอนกรีต   ห้องปฏิบัติกำรปฐพีกลศำสตร์   ห้องปฏิบัติกำรชลศำสตร์  ห้องปฏิบัติกำรวิศวกรรมส ำรวจ   
ห้องปฏิบัติกำรทดสอบวัสดุอัสฟัลท์และพ้ืนถนน และห้องปฏิบัติกำรทำงด้ำนวิศวกรรมประปำและ
วิศวกรรมสุขำภิบำล  มีปฏิบัติกำรทดลองดังนี้  

1.1.1 ห้องปฏิบัติการทดสอบก าลังวัสดุและโครงสร้าง 

วัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์กำรทดลอง กำรท ำกำรทดลอง 
1.  เครื่องทดสอบ Universal Testing Machine 

- เครื่องทดสอบขนำด 100 ตัน 1 เครื่อง 
- เครื่องทดสอบขนำด 400 ตัน 1 เครื่อง 
- เครื่องทดสอบขนำด 4 ตัน 1 เครื่อง 

2. เครื่องทดสอบแรงกด 
- เครื่องทดสอบขนำด 500 ตัน 1 เครื่อง 
- เครื่องทดสอบขนำด 300 ตัน 1 เครื่อง 
- เครื่องทดสอบขนำด 100 ตัน 1 เครื่อง 

3. เครื่องทดสอบแรงบิด 
- เครื่องทดสอบแรงบิดขนำด 30 นิวตัน-เมตร ทั้ง 

2 ทิศทำงจ ำนวน 1 เครื่อง 
4. เครื่องทดสอบแบบไม่ท ำลำย 

- Rebound hammers ขนำดตำ่งๆ  
- Ultrasonic Measurement Equipment for 

Concrete 

 1. Tension Experiment 
 2. Timber Experiment 
 3. Shear Center Experiment 
 4. Beam Experiment 
 5.  Frame Experiment  
 6.  Arch Experiment 
 7.  Unsymmetrical Bending Experiment 
 8.  Torsion Experiment 
 9.  Spitting Tensile Strength of Concrete 

Cylinder 
 10.  Testing of Brick 
 11.  Testing of Bond between Reinforcing 

Steel and Concrete 
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1.1.2 ห้องปฏิบัติทดสอบคอนกรีต 

วัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์กำรทดลอง กำรท ำกำรทดลอง 
 1. ชุดทดสอบกำรหำ้ค่ำควำมถ่วงจ ำเพำะของซีเมนต ์
 2. ชุดทดสอบกำรหำค่ำขีดจ ำกดัควำมข้นเหลวปกติ

ของซีเมนต์เพส 
 3. ชุดทดสอบก ำลังอัดของแท่งซีเมนต์มอร์ตำ 
 4. ชุดทดสอบหำค่ำควำมถ่วงจ ำเพำะของวัสดุมวล

รวมหยำบ 
 5. ชุดทดสอบหำค่ำควำมถ่วงจ ำเพำะของวัสดุมวล

รวมละเอียด 
 6. ชุดทดสอบกำรสึกหรอของวัสดมุวลรวม 
 7. ชุดทดสอบกำรหำค่ำหน่วยน้ ำหนกัของคอนกรีต 
 8. ชุดทดสอบกำรหำค่ำยุบตัวของคอนกรีต 
 9. ชุดทดสอบเวลำกำรก่อตัวของคอนกรีต 
 10. ชุดทดสอบโตะ๊กำรไหล 
 11. ชุดทดสอบสดัส่วนกำรอัดแน่น 
 12. ชุดทดสอบกำรทดสอบ วีบ ี
 13. ชุดทดสอบกำรจมของลูกบอลเคลลี ่
 14. ชุดทดสอบก ำลังอัดและดัดของคอนกรีต 

 1. กำรทดสอบค่ำควำมถ่วงจ ำเพำะของซีเมนต ์
 2. กำรทดสอบค่ำขดีจ ำกัดควำมข้นเหลวปกติของ

ซีเมนตเ์พส 
 3. กำรทดสอบก ำลังอัดของแท่งซีเมนต์มอร์ตำ 
 4. กำรทดสอบหำส่วนคละของขนำดมวลรวมหยำบ 
 5. กำรทดสอบหำส่วนคละของขนำดมวลรวมละเอียด 
 6. กำรทดสอบหำค่ำควำมถ่วงจ ำเพำะของวัสดุมวล

รวมหยำบ 
 7. กำรทดสอบหำค่ำควำมถ่วงจ ำเพำะของวัสดุมวล

รวมละเอียด 
 8. กำรทดสอบกำรสึกหรอของวัสดุมวลรวม 
 9. กำรทดสอบกำรหำค่ำยุบตัวของคอนกรีต 
 10. กำรทดสอบเวลำกำรก่อตัวของคอนกรีต 
 11. กำรทดสอบสัดส่วนกำรอัดแน่น 
 12. กำรทดสอบก ำลังอัดและดัดของคอนกรีต 
 13. กำรทดสอบหำค่ำดัชนีควำมแบนของตัวอย่ำงหิน 
 14. กำรทดสอบหำค่ำดัชนีควำมเรียวของตัวอย่ำงหิน 
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1.1.3 ห้องปฏิบัติการทดสอบทางด้านปฐพีกลศาสตร์ 
วัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์กำรทดลอง กำรท ำกำรทดลอง 

 1. ชุดทดสอบกำรหำค่ำควำมถ่วงจ ำเพำะของเม็ดดิน 
 2. ชุดทดสอบ Atterberg’s Limits 
 3. ชุดทดสอบกำรจ ำแนกขนำดของเม็ดดินโดยวิธีใช้

ตะแกรงร่อน 
 4. ชุดทดสอบกำรจ ำแนกขนำดของเม็ดดินโดยวิธีใช้ 

Hydrometer 
 5. ชุดทดสอบกำรบดอัดดินแบบมำตรฐำนและแบบ

สูงกว่ำมำตรฐำน 
 6. ชุดทดสอบแคลิฟอร์เนียแบริ่งเรโช (C.B.R.) 
 7. ชุดทดสอบกำรหำควำมหนำแน่นของดินในสนำม 
 8. ชุดทดสอบกำรหำค่ำควำมซึมได้ของน้ ำผ่ำนดิน 
 9. ชุดทดสอบ Direct Shear Test 
 10. ชุดทดสอบ Unconfined Compression Test 
 11. ชุดทดสอบ Triaxial Test 
 12. ชุดทดสอบ Connsolidation Test 
 13. เครื่องมือเจำะส ำรวจดิน (สำมำรถเก็บตัวอย่ำงดิน

ทั้งแบบไม่ถูกรบกวนและแบบถูกรบกวนได้ และ
สำมำรถทดสอบ SPT ในสนำมได้) 

 14. Rigid Wall Permeameter 
 15. Transducers and Data Acquisition System 

 1. กำรหำค่ำควำมถ่วงจ ำเพำะของเมด็ดิน 
 2. กำรทดสอบ Atterberg’s Limits 
 3.  กำรจ ำแนกขนำดของเม็ดดินโดยวิธีใช้ตะแกรง

ร่อน 
 4. กำรจ ำแนกขนำดของเมด็ดินโดยวธิีใช้ 

Hydrometer 
 5. กำรบดอัดดินแบบมำตรฐำนและแบบสูงกว่ำ

มำตรฐำน 
 6. กำรทดสอบแคลิฟอร์เนยีแบริ่งเรโช 
 7. กำรหำควำมหนำแน่นของดินในสนำม 
 8. กำรหำค่ำควำมซึมได้ของน้ ำผ่ำนดนิ 
 9. กำรทดสอบDirect Shear Test 
 10. กำรทดสอบ Unconfined Compression Test 
 11. กำรทดสอบ Triaxial Test 
 12. กำรทดสอบ Connsolidation Test 
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1.1.4 ห้องปฏิบัติการชลศาสตร์ 
วัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์กำรทดลอง กำรท ำกำรทดลอง 

 1. ชุดสอบคุณสมบตัิพื้นฐำนและสถิตศำสตร ์
 2. ชุดทดสอบกำรไหลในท่อ 
 3. ชุดทดสอบกำรไหลในทำงเปิด 
 4. ชุดทดสอบเครื่องจักกลชลศำสตร์ (ใช้ร่วมกับ

ภำควิชำวิศวกรรมเครื่องกล) 

 1. ชุดสอบคุณสมบตัิพื้นฐำนและสถิตศำสตร์ (Fluid 
Property and Static Fluid) 

 2. กำรสังเกตลักษณะกำรไหล (Flow Visualization) 
 3. กำรเกิดค้อนน้ ำและถังเสิร์จ (Water Hammer 

and Surge Tank 
 4. กำรไหลผ่ำนโอริฟิซ (Flow Through Orifice) 
 5. ค่ำเรยโ์นลด์นัมเบอร์ (Reynolds Number) 
 6. กำรสญูเสยีควำมดันเนื่องจำกควำมฝืดในท่อ 

(Head Loss in Frictional Pipe Flow) 
 7. กำรวัดปรมิำณกำรไหล (Discharge 

Measurement) 
 8. กำรกระโดดของน้ ำ (Hydraulic Jump) 
 9. กำรไหลแบบเปลี่ยนแปลงช้ำในรำงเปิด 

(Gradually Varied Flow in Open Channel) 
 10. กำรไหลผ่ำนฝำย (Flow Over Weirs) 
 11. กำรไหลลอดประตูน้ ำ (Flow Through Sluice 

Gate) 
 12. ชุดทดสอบเครื่องจักกลชลศำสตร์ (Hydraulic 

Machine) 
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1.1.5 ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมส ารวจ 

วัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์กำรทดลอง กำรท ำกำรทดลอง 
 1. กล้องระดับชนิดต่ำงๆ เช่น กล้อง Dumpy, 

Tilting และ Automatic levels 
 2. กล้อง Theodolite ชนิดต่ำงๆ เชน่ T1A, T0, 

T16, T2, T3 
 3. กล้อง Total station + prism T1100, T1700 
 4. เครื่องวัดพื้นที่จำกรูปแผนท่ี (planimeter) 

Analogue polar planimeters และ digital 
planimeters 

 5. อุปกรณ์รับสัญญำณดำวเทียม GPS 3 ชุด 

 1. Theodolite setting 
 2. Test of Theodolite setting 
 3. Angle measurement 
 4. Azimuth angle 
 5. Distance Measurement 
 6. Traverse 
 7. Triangulation 
 8. Leveling 
 9. Leveling traverse 
 10. Cross section and Profile 
 11. Horizontal curve 
 12. Topography Surveying 
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1.1.6 ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุอัสฟัลท์ และพื้นถนน 

วัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์กำรทดลอง กำรท ำกำรทดลอง 
 1. ชุดทดสอบกำรทะลวงของวัสดุบิทูเมน 
 2. ชุดทดสอบควำมหนืด 
 3. ชุดทดสอบจุดอ่อนตัว 
 4. ชุดทดสอบควำมยืดตัว 
 5. ชุดทดสอบควำมถ่วงจ ำเพำะของวัสดุบิทูเมน 
 6. ชุดทดสอบจุดวำบไฟและจุดติดไฟ 
 7. ชุดทดสอบหำควำมสูญเสียเมื่อได้รับควำม.ร้อน 
 8. ชุดทดสอบกำรหลุดลอก 
 9. ชุดทดสอบอัสฟัลท์คอนกรีตมิกซ์โดยวิธีมำร์แชล 
 10. ชุดทดสอบหำปริมำณน้ ำในยำงมะตอย 
 11. ชุดทดสอบควำมต้ำนทำนกำรไถลของผิวจรำจร

โดยเครื่องรีซิสทำนซ์เทสเตอร์ 
 12. ชุดทดสอบกำรแอ่นตัวของผิวจรำจรด้ำนคำนเบ็น

เคลแมน 

 1. กำรทดสอบกำรทะลวงของวัสดุบทิูเมน 
 2. กำรทดสอบควำมหนืด 
 3. กำรทดสอบจดุอ่อนตัว 
 4. กำรทดสอบควำมยืดตัว 
 5. กำรทดสอบควำมถ่วงจ ำเพำะของวัสดุบิทูเมน 
 6. กำรทดสอบจดุวำบไฟและจดุติดไฟ 
 7. กำรทดสอบหำควำมสูญเสียเมื่อไดร้ับควำมร้อน 
 8. กำรทดสอบกำรหลดุลอก 
 9. กำรทดสอบอสัฟัลท์คอนกรตีมิกซโ์ดยวิธีมำร์แชล 
 10. กำรทดสอบหำปริมำณน้ ำในยำงมะตอย 
 11. กำรทดสอบควำมต้ำนทำนกำรไถลของผิวจรำจร

โดยเครื่องรีซสิทำนซ์เทสเตอร์ 
 12. กำรทดสอบกำรแอ่นตัวของผิวจรำจรด้ำนคำนเบ็น

เคลแมน 

 

  



ค ำรับรองตนเองของสถำบันกำรศึกษำ 

110 สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร ์

1.1.7 ห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมการประปาและวิศวกรรมสุขาภิบาล 

วัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์กำรทดลอง กำรท ำกำรทดลอง 
 1. ชุดทดสอบกำรทะลวงของวัสดุบิทูเมน 
 1. อุปกรณ์วัดสีและควำมขุ่น 
 2. อุปกรณ์วัดกำรน ำไฟฟ้ำ 
 3. อุปกรณ์วัดควำมเป็นกรดด่ำง 
 4. อุปกรณ์วัดควำมกระด้ำง 
 5. อุปกรณ์วัดคลอรีนอิสระ วัดซัลเฟต วัดคลอไรด์ 
 6. อุปกรณ์เก็บตัวอย่ำงน้ ำ และรักษำตัวอย่ำงน้ ำ 
 7. อุปกรณ์วิเครำะห์สำรอินทรีย์ในน้ ำ เช่น ซีโอดี บีโอ

ด ี
 8. อุปกรณ์วิเครำะห์ค่ำออกซิเจนละลำยน้ ำ 
 9. อุปกรณ์วิเครำะห์ไนโตรเจน  ฟอสฟอรัส 
 10. อุปกรณ์วิเครำะห์ของแข็งแขวนลอย ของแข็ง

ระเหยได้ ของแข็งทั้งหมด 

 1. กำรหำค่ำสีและควำมขุ่น 
 2. กำรหำค่ำกำรน ำไฟฟ้ำ 
 3. กำรหำค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง 
 4. กำรวิเครำะห์ควำมกระด้ำง 
 5. กำรวิเครำะห์คลอรีนอิสระ 
 6. กำรวิเครำะห์ซลัเฟต 
 7. กำรวิเครำะห์คลอไรด ์
 8. กำรวิเครำะห์ซโีอด ี
 9. กำรวิเครำะห์บีโอด ี
 10. กำรวิเครำะห์ค่ำออกซิเจนละลำยน้ ำ 
 11. กำรวิเครำะห์ของแข็งแขวนลอย ของแข็งละลำย

น้ ำ และของแข็งทั้งหมด 
 12. กำรตรวจวดัปรมิำณฝุ่นละอองในอำกำศ 
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1.2. โปรแกรมส ำเร็จรูป/ซอฟต์แวร์ (Software) 

หลักสูตรจัดให้มีกำรเรียนกำรสอน กำรใช้โปรแกรมส ำเร็จรูป/ซอฟต์แวร์ สอดแทรก
เข้ำไปรำยวิชำต่ำง ๆ ตั้งแต่ชั้นปี 1 ถึงปีท่ี 4 โดยมหำวิทยำลัย คณะ และหลักสูตรจัดหำโปรแกรม
ส ำเร็จรูป/ซอฟต์แวร์ หรือ ใช้โปรแกรมฟรีให้ทดลองให้งำนก่อนออกไปท ำงำนจริง โปรแกรม
ส ำเร็จรูป/ซอฟต์แวร์ มีดังนี้ 

1. Windows 10, Version 20H2 Released Oct 2020 

2. Microsoft 365  

3. Adobe Creative Cloud 

4. Python 

5. AutoCAD for students and educators 

6. SolidWork 

7. MATLAB 

8. Sketchup (freeware) 

9. SAP2000 student version 

10. ANSYS for Students 

11. PETRAPro 

12. Vissim Junction 

13. PRAXIS for students 

14. MIDAS 

15. CFD (Computational Fluid Dynamics) 

นักศึกษำสำมำรถใช้งำนได้จำกคอมพิวเตอร์ของตนเอง หรือใช้ในห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ของคณะ

วิศวกรรมศำสตร์ วิทยำเขตหำดใหญ่ ได ้
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2. แหล่งบริกำรข้อมูลทำงวิชำกำร 

2.1. ห้องสมุดและระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
หนังสือ ต ำรำ วำรสำรที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำ

วิศวกรรมโยธำ ในห้องสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร  ส ำนักวิทยบริกำร  
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  มีดังนี้ 

 หนังสือ (ภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศ) มีประมำณ 3,000 ชื่อเรื่อง 

 วำรสำร (ภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศ)  มีประมำณ 35 ชื่อเรื่อง 

 E-book / E-journal มีประมำณ 190 ชื่อเรื่อง 

Material Type Thai English Other Undefined Total 

Article 114,873 3,853 239 32,326 151,291 
Books 105,633 59,593 542 655 166,423 
Clipping 198 0 0 0 198 
Computer Files 5,091 605 31 3 5,730 
Continuing Resources 748 1,308 303 5 2,364 

E-Book 357 17,371 4,528 0 22,256 

Maps 27 2 0 0 29 
Mixed Materials 39 50 0 0 89 
Multimedia 3 2 0 0 5 
Music 224 204 70 0 498 
Pamphlets 1,587 16 0 1,155 2,758 
Visual Materials 1,788 779 131 0 2,698 
Total 230,568 83,783 5,844 34,144 354,339 

Civil Engineering 944 2,012 9 0 2,965 

ที่มำ : https://clib.psu.ac.th/about/library-statistics.html, 2563 
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2.2. สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
2.2.1 สิ่งอ านวยความสะดวกในการสอน 

หลักสูตรจัดให้มีทรัพยำกร สื่อกำรเรียนรู้ เทคโนโลยีสำรสนเทศ เพ่ือเอ้ืออ ำนวย
ควำมสะดวกในกำรสอน มีกำรจัดห้องเรียนที่มีควำมทันสมัย ซึ่งประกอบด้วย คอมพิวเตอร์ 
โปรเจคเตอร์ โสตทัศนูปกรณ์ และกำรมีกำรอัด e-Learning ทุกรำยวิชำ กรณีต้องกำรควำมช่วยเหลือ
ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและอุปกรณ์ในห้องเรียนดังกล่ำว มีเจ้ำหน้ำที่ด้ำนเทคนิคให้บริกำรควำม
ช่วยเหลือตลอดเวลำที่มีกำรเรียนกำรสอนในชั้นเรียน 

2.2.2 ห้องสมุด 
มหำวิทยำลัยมีส ำนักทรัพยำกรกำรเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร หรือ 

หอสมุดคุณหญิงหลงฯ เป็นหอสมุดหรือแหล่งให้บริกำรสำรสนเทศเพ่ือกำรเรียนรู้ส ำหรับนักศึกษำและ
บุคลำกรของมหำวิทยำลัย ซึ่งมีสถำนที่ที่รองรับจ ำนวนนักศึกษำได้เป็นจ ำนวนมำก และมีทรัพยำกร 
(หนังสือ/ต ำรำ/วำรสำร และฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์) ที่เพียงพอ เปิดให้บริกำรวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 
เวลำ 08:30 ถึงเวลำ 22:00 น. และวันเสำร์ถึงวันอำทิตย์ เวลำ 09:00 ถึงเวลำ 19:30 น. ทั้งนี้  
นั กศึ กษำยั ง ส ำมำรถสื บค้ นข้ อมู ลทรั พยำกรภำยในหอสมุ ดผ่ ำนทำง เ ว็ บ ไซต์หอสมุ ด 
http://www.clib.psu.ac.th ได้ตลอด 24 ชั่วโมง  อีกทั้งยังสำมำรถต่อผ่ำนระบบ Virtual Private 
Network (VPN) จำกเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตภำยนอกได้เช่นกัน โดยหอสมุดมีกำรส่งมอบบริกำรต่ำง ๆ 
อย่ำงหลำกหลำย ดังนี้  

1. ให้บริกำรผ่ำนระบบยืม-คืนทรัพยำกรสำรสนเทศ ระบบกำรพิมพ์อัตโนมัติ  
2. จัดสถำนที่ส ำหรับกำรค้นคว้ำและกำรอ่ำนของนักศึกษำ  โดยมีพ้ืนที่นั่งอ่ำนหนังสือ

กระจำยอยู่ในอำคำร ห้องอบรมคอมพิวเตอร์และมีห้องศึกษำเฉพำะกลุ่ม (Study Room) ห้องฉำย
ภำพยนตร์ ฯลฯ  

3. มีระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เช่น ต ำรำวำรสำรระบบ E-Database E-Journal, E-Book, 
PSU Knowledge Bank เป็นต้น  

4. มีระบบแจ้งรำยชื่อหนังสือเพ่ือจัดซื้อเข้ำห้องสมุด รวมถึงกำรจัดสรรเงินงบประมำณในกำร
จัดซื้อหนังสือให้แก่คณะ  

5. มีกำรประเมินควำมพึงพอใจ ซึ่งจัดท ำในภำพรวมของหอสมุดส่วนกลำง เพ่ือเป็นข้อมูลใน
กำรปรับปรุงกำรให้บริกำร  

นอกจำกนี้ หอสมุดได้มีกำรส ำรวจควำมต้องกำรในช่วงต้นภำคกำรศึกษำของทุกปีกำรศึกษำ
ผ่ำนทำงภำควิชำฯ เพ่ือให้ทรำบควำมต้องกำรเพ่ิมเติมของผู้สอนในแต่ละรำยวิชำ รวมทั้งควำม
เพียงพอและควำมเป็นปัจจุบันของทรัพยำกรที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร/สำขำวิชำ แล้วท ำกำรจัดเตรียม
ให้เหมำะสมและเพียงพอต่อกำรเรียนกำรสอน  รวมทั้งมีระบบแจ้งเตือนทำงอีเมล เพ่ือแจ้งให้ทรำบถึง
กำรได้รับทรัพยำกรตำมที่ผู้สอนได้ร้องขอให้จัดหำ จัดซื้อ และผู้สอนสำมำรถติดตำมผลกำรจัดหำ 
จัดซื้อ ผ่ำนทำงเจ้ำหน้ำที่ของหอสมุดได้อีกช่องทำงเช่นกัน 
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2.2.3 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ฝ่ำยคอมพิวเตอร์ ของคณะวิศวกรรมศำสตร์ มีหน้ำที่ดูแลห้องปฏิบัติกำร

คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 4 ห้อง โดยจะมีแผนกำรเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ ทุก ๆ 6 ปี  กำรด ำเนินกำร
ดูแลห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ จะมีเจ้ำหน้ำที่ประจ ำกำรคอยรับแจ้งและแก้ปัญหำในวันเวลำ
รำชกำร ตั้งแต่เวลำ 07.00 - 20.30 น.  โดยอำจำรย์ผู้สอนสำมำรถแจ้งปัญหำกำรใช้งำนผ่ำน Line 
แบบ real time ได้ทันที  ฝ่ำยคอมพิวเตอร์ฯ มีแผนในกำรบ ำรุงรักษำ ดังนี้ 

1. กำรตรวจเช็คย่อย รำยสัปดำห์ เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยคอมพิวเตอร์ฯ จะมีกำรตรวจสอบอุปกรณ์
ต่ำง ๆให้พร้อมท ำงำนในทุกสัปดำห์ 

2. กำรตรวจเช็คใหญ่ จะท ำกำรตรวจสอบในช่วงปิดเทอม โดยกำรส ำรวจและติดตั้งโปรแกรม
ส ำเร็จรูปที่ต้องใช้ในกำรเรียนกำรสอนในเทอมถัดไป 

2.2.4 ระบบอินเตอร์เนต 

ฝ่ำยคอมพิวเตอร์ฯ มีกำรส ำรวจและติดตั้งอุปกรณ์ Network และ WiFi ให้
ครอบคลุมทั้งคณะฯ ได้แก่ บริเวณตึกกลำง ลำนคณะฯ ตึกสตำงค์มงคลสุข รวมถึงตึกวิจัยประยุกต์สิ
รินธร โดยมีกำรให้บริกำรในรูปแบบ WiFi และอินเทอร์เน็ต ทั้งแบบมีสำย และ ไร้สำย มีกำรติดตั้ง
อุปกรณ์กระจำยสัญญำณเครือข่ำยไร้สำย จ ำนวน 115 ตัว โดยผู้ใช้งำนที่เป็นบุคลำกรและนักศึกษำ 
สำมำรถใช้ PSU Passport เพ่ือยืนยันตัวตนและมีกำรให้บริกำรเครือข่ำย eduroam ส ำหรับนักวิจัย 
อำจำรย์ และนักศึกษำของสถำบันวิจัยอ่ืน สำมำรถใช้งำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตได้ ในกำรให้บริกำรใช้
งำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตมีประสิทธิภำพ ฝ่ำยคอมพิวเตอร์ฯ มีกำรตรวจสอบกำรกระจำยสัญญำณ
ของ Access Pont ทุกวันท ำกำรโดยเจ้ำหน้ำที่ หรือหำกพบปัญหำระบบจะส่ง Line แจ้งเตือน
เจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบทันที ท ำให้รับทรำบและแก้ไขปัญหำได้อย่ำงรวดเร็ว 

2.2.5 สุขอนามัยและความปลอดภัย 

ส ำหรับมำตรฐำนด้ำนสิ่งแวดล้อม สุขภำพและควำมปลอดภัยคณะฯ เป็นผู้
ก ำหนดแนวทำงปฏิบัติในภำพรวม อำทิ เช่น มำตรฐำนด้ำนสิ่งแวดล้อม ได้มีมำตรกำรห้ำมสูบบุหรี่
ภำยในอำคำรของคณะตำมที่กฎหมำยก ำหนด หรือมีกำรคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เช่น ขยะทำงเคมีหรือ
อันตรำยจะมีสถำนที่ทิ้งเป็นกำรเฉพำะ มำตรฐำนควำมปลอดภัย มีกำรอบรมและซักซ้อมกำรแจ้งเหตุ
และระงับเหตุไฟไหม้ภำยในคณะฯ มีกำรตรวจสอบถังดับเพลิงในทุกพ้ืนที่ของภำควิชำฯ มีกล้องวงจร
ปิดทุกพ้ืนที่และทุกอำคำรภำยในคณะ ซึ่งมีหน่วยอำคำรสถำนที่ฯ ดูแลสภำพแวดล้อมภำยในคณะให้มี
สุขอนำมัยที่ดีและปลอดภัย โดยมียำมรักษำควำมปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน มีกล้องวงจรปิด
ตำมจุดส ำคัญ อุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน ระบบตรวจจับควันภำยในอำคำร ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ 
สัญญำณเตือนอัคคีภัย ระบบจ่ำยไฟฟ้ำส ำรอง ลิฟต์ ทำงลำดส ำหรับผู้พิกำรนั่งรถเข็น และห้องน้ ำ
ส ำหรับผู้พิกำร โดยมีกำรควำมพร้อม ดังนี้ 

1. ตรวจสอบควำมพร้อมของอุปกรณ์ดับเพลิงทุก 6 เดือน 

2. มีกำรซ่อมบ ำรุงรักษำลิฟต์ทุกเดือน 
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3. ทดสอบกำรท ำงำนของเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำทุก 2 สัปดำห์ 
4. ทดสอบกำรท ำงำนของระบบดับเพลิงอัตโนมัติทุก 2 สัปดำห์ 
5. มีกำรตรวจสอบกล้องวงจรปิดโดยกำรสุ่มดูย้อนหลัง 

6. มีบันทึกกำรกระท ำผิดกฎจรำจรโดยดูจำกกล้องวงจรปิด 

7. มีบันทึกกำรเข้ำออกอำคำรในวันหยุดและนอกเวลำรำชกำร 

8. มีกำรฝึกอบรมยำมรักษำควำมปลอดภัยประจ ำปี 
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3. กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

ในกำรควบคุมมำตรฐำนหลักสูตรใช้เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2558 
และแนวทำงกำรบริหำรเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำพ.ศ. 2558 ซึ่งประกำศในรำชกิจจำ
นุเบกษำเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2558 โดยก ำหนดระบบประกันคุณภำพของหลักสูตรตำม
องค์ประกอบในกำรประกันคุณภำพ 6 ด้ำน  คือ (1) กำรก ำกับมำตรฐำน (2) บัณฑิต (3) นักศึกษำ (4) 
คณำจำรย์ (5) หลักสูตรกำรเรียนกำรสอนกำรประเมินผู้เรียน (6) สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 

3.1. กำรก ำกับมำตรฐำน 

3.1.1  มีคณะกรรมกำรประจ ำคณะฯ คณะกรรมกำรวิชำกำรและคณะกรรมกำรบริหำร
หลักสูตรฯ ก ำกับมำตรฐำนหลักสูตรให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับปริญญำตรี 

3.1.2  มีอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ จ ำนวน 5 คน ท ำหน้ำที่ประธำนหลักสูตร 1 คน
และกรรมกำรหลักสูตร 4 คน ซึ่งต้องได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรประจ ำคณะฯและน ำเสนอ
รับรองจำกมหำวิทยำลัย และมีคุณวุฒิตำมเกณฑ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำและสภำ
วิศวกร 

3.1.3  อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ท ำหน้ำที่ในกำรบริหำรและพัฒนำหลักสูตรและ
กำรเรียนกำรสอนตั้งแต่กำรวำงแผนกำรควบคุมคุณภำพกำรติดตำมประเมินผลและน ำผลมำพัฒนำ
และปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยอย่ำงต่อเนื่องอย่ำงน้อยทุก ๆ 5 ปี  ทั้งนี้หลักสูตรจะต้องมี
กรรมกำรบริหำรหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตำมเกณฑ์อยู่ประจ ำหลักสูตรตลอดระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำ 

3.1.4  อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ เสนอแผนกำรด ำเนินงำนกำรควบคุมและกำร
ติดตำมผลด ำเนินงำนต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรวิชำกำร และคณะกรรมกำรประจ ำคณะฯ ทุกภำค
กำรศึกษำเพ่ือช่วยก ำกับให้กำรด ำเนินงำนของหลักสูตรเป็นไปตำมมำตรฐำน 

3.1.5  อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ พิจำรณำเสนอแต่งตั้งอำจำรย์พ่ีเลี้ยงอำจำรย์
พิเศษซึ่งต้องก ำกับให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ และสภำ
วิศวกร 

3.2. บัณฑิต 

3.2.1 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำร้อยละ 80 สำมำรถจบกำรศึกษำภำยในก ำหนดเวลำที่หลักสูตร
ก ำหนด 

3.2.2 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำร้อยละ 50 สำมำรถสอบผ่ำนใบประกอบวิชำชีพภำยใน 2 ปี 
3.2.3 มีกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปีเพ่ือน ำข้อมูลไปปรับปรุงหลักสูตร 
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3.3. นักศึกษำ 

3.3.1 การรับนักศึกษา 

3.3.1.1 ก ำหนดคุณสมบัติผู้เรียนตำมเกณฑ์ของหลักสูตรโดยมีกำรรับหลำยช่องทำง
ทั้งโดยคณะด ำเนินกำรเองและโดยมหำวิทยำลัย 

3.3.1.2 มีกรรมกำรคัดเลือกนักศึกษำซึ่งแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรประชำสัมพันธ์รับ
นักศึกษำและกรรมกำรบริหำรหลักสูตร 

3.3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

3.3.2.1 คณะฯ จัดโครงกำรเตรียมควำมพร้อมผู้เรียนก่อนเริ่มเข้ำเรียนปี 1 โดย
แนะน ำหลักสูตรวิชำที่เรียนกฎระเบียบต่ำงและ วิธีกำรเรียนกำรสอนในมหำวิทยำลัย และปฐมนิเทศ
ผู้เรียนและผู้ปกครอง เพ่ือให้เข้ำใจวิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และ สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่คณะฯ 
จัดให้และอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ เตรียมควำมพร้อมของผู้เรียนเมื่อได้รับกำรจัดสรรเข้ำแต่ละ
สำขำในชั้นปีที่ 2 โดยกำรปฐมนิเทศแนะแนววิชำที่เรียน และกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรสอบใบ
ประกอบวิชำชีพ 

3.3.2.2 สนับสนุนให้นักศึกษำร่วมกิจกรรมที่ก ำหนดไว้ในระบบกำรท ำกิจกรรมของ
มหำวิทยำลัยเป็นจ ำนวน 100 ชั่วโมง 

3.3.2.3 สนับสนุนกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำด้ำนคุณธรรมจริยธรรมด้ำนภำษำอังกฤษ 
และด้ำนคอมพิวเตอร์ 

3.3.2.4 ก ำหนดให้อำจำรย์ที่ปรึกษำพบนักศึกษำทุกชั้นปีอย่ำงน้อยภำคกำรศึกษำละ 
1 ครั้ง 

3.3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

3.3.1 หน่วยทะเบียนคณะฯ และคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรฯ มีกำรติดตำมและ
รำยงำนผลกำรคงอยู่ของนักศึกษำผลกำรส ำเร็จกำรศึกษำให้แก่ประธำนหลักสูตรฯกรรมกำรวิชำกำรฯ
และ คณะกรรมกำรประจ ำคณะฯ ทุกภำคกำรศึกษำ 

3.3.2 หน่วยพัฒนำนักศึกษำคณะฯ และคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรฯ มีกำร
ส ำรวจควำมพึงพอใจของนักศึกษำต่อกำรบริหำรหลักสูตรหลังส ำเร็จกำรศึกษำ 

3.3.3 คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรฯ มีกำรประเมินส ำรวจควำมพึงพอใจต่อกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน ก่อนจบกำรศึกษำ 

3.4. คณำจำรย์ 

3.4.1 การบริหารและพัฒนาคณาจารย์ 
3.4.1.1 ระบบกำรรับและแต่งตั้งอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรประธำนหลักสูตรฯและ

อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ เสนอแต่งตั้งอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต่อคณะกรรมกำรวิชำกำรฯ
คณะกรรมกำรประจ ำคณะฯ และ สภำมหำวิทยำลัย 
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3.4.1.2 ระบบกำรบริหำรอำจำรย์คณะมีแผนอัตรำก ำลังระยะเวลำ 4 ปีของจ ำนวน
อำจำรย์ที่คงอยู่จ ำนวนอำจำรย์ที่เกษียณจ ำนวนอำจำรย์ที่ศึกษำต่อในแต่ละปีเพ่ือใช้วำงแผนในกำร
ด ำเนินกำรสรรหำอัตรำก ำลังของอำจำรย์ในแต่ละปีและก ำหนดจ ำนวนอำจำรย์ที่ลำเพ่ิมพูนควำมรู้ 

3.4.1.3 ระบบกำรส่งเสริมและพัฒนำอำจำรย์ 
1. คณะก ำหนดให้อำจำรย์แต่ละท่ำนท ำแผนกำรพัฒนำตนเองเกี่ยวกับ

กำรศึกษำต่อ กำรท ำต ำแหน่งทำงวิชำกำรกำรศึกษำดูงำนทั้งในและต่ำงประเทศและกำรลำเพ่ิมพูน
ควำมรู้ เพื่อช่วยตรวจสอบและกระตุ้นให้เป็นไปตำมระเบียบของมหำวิทยำลัย 

2. คณะสนับสนุนเงินในกำรพัฒนำตนเองในกำรประชุมวิชำกำรและกำร
น ำเสนอผลงำนวิจัยทั้งในและต ำแหน่งประเทศ 

3. คณะกรรมกำรวิชำกำรฯ ร่วมกับคณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคล
วำงแผนและด ำเนินกำรพัฒนำอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร อำจำรย์ผู้สอน 

3.4.2 คุณภาพอาจารย์ 
3.4.2.1 อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ติดตำมกำรเผยแพร่ผลงำนของอำจำรย์

ประจ ำหลักสูตรเพ่ือให้มีผลงำนที่มีคุณภำพและเป็นไปตำมเกณฑ์ของคุณสมบัติอำจำรย์ประจ ำ
หลักสูตรตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับปริญญำตรี พ.ศ.2558 

3.4.2.2 อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ติดตำมและรำยงำนร้อยละของอำจำรย์
ประจ ำหลักสูตรที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรทุกปี 

3.4.2.3 ผลที่เกิดกับอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ มีกำรรำยงำนกำรคงอยู่ของ
อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและส ำรวจควำมพึงพอใจของอำจำรย์ประจำหลักสูตรต่อกำรบริหำรงำนของ
หลักสูตรทุกป ี

3.5. หลักสูตรกำรเรียนกำรสอนกำรประเมินผู้เรียน 

3.5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ระบบกลไกหรือแนวทำงกำรออกแบบหลักสูตรและสำระรำยวิชำในหลักสูตร 

1. คณบดีแต่งตั้งคณะกรรมกำรปรับปรุงหลักสูตร 

2. คณะกรรมกำรวิชำกำร และคณะกรรมกำรปรับปรุงหลักสูตรทบทวน มคอ. 2 
โครงสร้ำงรำยวิชำและ curriculum mapping ของแต่ละรำยวิชำค ำอธิบำยรำยวิชำเพ่ือปรับปรุงแก้ไข 

3. อำจำรย์ผู้สอนผู้เรียนผู้ใช้บัณฑิตแสดงควำมคิดเห็นต่อหลักสูตรที่ปรับปรุง 

4. คณะกรรมกำรปรับปรุงหลักสูตรฯ พิจำรณำปรับปรุงแก้ไขหลังตำมควำมคิดเห็น 

5. ส่งร่ำงหลักสูตรที่ปรับแก้ตำมควำมคิดเห็น ให้ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ 

6. ส่งร่ำงหลักสูตรที่ปรับแก้หลังจำกผู้ทรงคุณวุฒิแนะน ำให้คณะกรรมกำรวิชำกำร 
และคณะกรรมกำรประจ ำคณะฯ พิจำรณำ 
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7. ส่งร่ำงหลักสูตรจำกที่ปรับแก้จำกที่คณะกรรมกำรวิชำกำร และคณะกรรมกำร
ประจ ำคณะฯแนะน ำต่อคณะกรรมกำรวิชำกำรวิทยำเขตหำดใหญ่ 

8. เสนอหลักสูตรที่ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือขอควำมเห็นชอบต่อสภำวิชำกำรสภำ
มหำวิทยำลัย สภำวิศวกร และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 

9. อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของหลักสูตรโดยจัดท ำ 
รำยงำนประกันคุณภำพภำยในตำมเกณฑ์ AUN-QA ภำยใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีกำรศึกษำ 

3.5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

3.5.2.1 กำรก ำหนดผู้สอน 

1. หัวหน้ำสำขำวิชำก ำหนดผู้สอนโดยพิจำรณำถึงควำมช ำนำญในเนื้อหำที่
สอนผลงำนวิจัยหรือประสบกำรณ์ที่เก่ียวข้องกับวิชำนั้น ๆ และภำระงำนของอำจำรย์ 

2. อำจำรย์ผู้สอนต้องเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและอำจำรย์พิเศษที่มี
คุณสมบัติตำมเกณฑ์ท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำก ำหนดไว้ 

3.5.2.2 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนกำรจัดท ำ มคอ. 3, 4, 5, 6 

1. อำจำรย์ผู้สอน หรือผู้ประสำนงำนรำยวิชำซึ่งเป็นอำจำรย์ประจ ำ
หลักสูตรจัดท ำ มคอ. 3, 4, 5, 6 ด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและติดตำมประเมินผลรำยวิชำที่
รับผิดชอบเป็นไปอย่ำงมีคุณภำพ 

2. อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ก ำกับติดตำมและตรวจสอบกำรท ำ 
มคอ. 3, 4, 5, 6 จำกนั้นน ำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมกำรวิชำกำรฯและคณะกรรมกำรประจ ำคณะฯ 
เพ่ือพิจำรณำและรับรอง 

3. อำจำรย์ผู้สอน และผู้ประสำนงำนรำยวิชำส่ง มคอ. 3, 4 ก่อนวันเปิด
ภำคกำรศึกษำ มคอ. 5, 6 ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดกำรเรียนกำรสอน 

4. ก ำหนดให้มีกำรชี้แจงแนะน ำผู้เรียนเกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอนของแต่ละ
รำยวิชำในช่วงต้นของกำรเรียน 

 

3.5.2.3 กำรสนับสนุนและกำรให้ค ำแนะน ำนักศึกษำ 

มีระบบอำจำรย์ที่ปรึกษำที่ต่อเนื่องตั้งแต่เข้ำสำขำจนจบหลักสูตรเพ่ือดูแล
ด้ำนกำรเรียนกำรท ำกิจกรรมต่ำง ๆ 

3.5.2.4 กำรอุทธรณ์ของนักศึกษำ 

นักศึกษำสำมำรถยื่นค ำร้องเพ่ือขออุทธรณ์ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกำร
สอบผลคะแนนและวิธีกำรประเมินผลได้ที่หน่วยทะเบียนคณะฯ เพ่ือให้อำจำรย์ผู้สอนตรวจสอบ และ
แจ้งผลให้คณะกรรมกำรวิชำกำรฯ และคณะกรรมกำรประจ ำคณะฯ รับทรำบ 
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3.5.3 การประเมินผู้เรียน 

กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 
1. ผู้ประสำนงำนรำยวิชำและผู้สอนจัดกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ตำม

วิธีกำรประเมินที่ระบุไว้ใน มคอ. 3 และ 4 และพิจำรณำให้เกรดและผ่ำนกำรพิจำรณำรับรองโดย
คณะกรรมกำรประจ ำคณะจำกนั้นจัดส่งเกรดภำยในเวลำที่ทะเบียนกลำงของมหำวิทยำลัยก ำหนด 

2. มีกำรประเมินผลผู้สอน และรำยวิชำโดยผู้เรียนในช่วงปลำยภำคเรียน 

3. อำจำรย์ผู้สอนและผู้ประสำนงำนรำยวิชำจัดท ำ มคอ. 5 และ 6 ภำยใน 
30 วันหลังสิ้นสุด กำรเรียนกำรสอน 

4. ก ำหนดให้มีกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตำมมำตรฐำนผลกำร
เรียนรู้ที่ก ำหนดใน  มคอ. 3 และ 4 ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดภำคกำรศึกษำโดยคณะกรรมกำรวิชำกำร 
จัดหำกรรมกำรเพ่ือทวนสอบอย่ำงน้อยร้อยละ 25 ของจ ำนวนรำยวิชำที่เปิดสอนในแต่ละภำค
กำรศึกษำและรำยงำนผลต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรวิชำกำรฯ 

3.6. สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 

3.6.1 การบริหารงบประมาณ 

คณะ/หลักสูตรจัดสรรงบประมำณแผ่นดินและงบประมำณเงินรำยได้เพ่ือจัดซื้อตำรำ  
สื่อกำรเรียนกำรสอน  โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อย่ำงเพียงพอเพ่ือสนับสนุนกำร
เรียนกำรสอนในชั้นเรียนและสร้ำงสภำพแวดล้อมให้เหมำะสมกับกำรเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษำ 

3.6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

1. หนังสือ/ต ำรำ 

2. วำรสำร 

3. สื่อกำรเรียนรู้ 
4. ครุภัณฑ์ 
5. ฐำนข้อมูลอิเลคทรอนิกส์ 

3.6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

1. มีคณะกรรมกำรวำงแผนจัดหำและติดตำมกำรใช้ทรัพยำกรกำรเรียนกำรสอน 

2. อำจำรย์ผู้สอนและผู้เรียนเสนอรำยชื่อหนังสือสื่อและตำรำไปยังคณะกรรมกำร 

3. จัดสรรงบประมำณ 

3.6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนรู้ 
1. ประเมินควำมเพียงพอจำกผู้สอนผู้เรียนและบุคลำกรที่เก่ียวข้อง 

2. จัดระบบติดตำมกำรใช้ทรัพยำกรเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบกำรประเมิน 

  



ค ำรับรองตนเองของสถำบันกำรศึกษำ 

สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร ์ 121 

3.7. ตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำน (Key Performance Indicators) 

ดัชนีบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

1.  อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีกำรประชุมหลักสูตร
เพ่ือวำงแผน ติดตำม และทบทวนกำรด ำเนินงำน
หลักสูตร  อย่ำงน้อยปีกำรศึกษำละสองครั้ง  โดยต้อง
บันทึกกำรประชุมทุกครั้ง 

x x x x x 

2.  มีรำยละเอียดของหลักสูตรตำมแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิแห่งชำติ หรือ
มำตรฐำนคุณวุฒิสำขำ/สำขำวิชำ  

x x x x x 

3.  มีรำยละเอียดของรำยวิชำและรำยละเอียดของ
ประสบกำรณ์ภำคสนำม (ถ้ำมี)  ตำมแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อย่ำงน้อยก่อนกำรเปิดสอนในแต่ละภำค
กำรศึกษำให้ครบทุกวิชำ 

x x x x x 

4.  จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของรำยวิชำและ
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของประสบกำรณ์ภำคสนำม 
(ถ้ำมี) ตำมแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภำยใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภำคกำรศึกษำท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรำยวิชำ 

x x x x x 

5.  จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของหลักสูตรตำม
มหำวิทยำลัย/สภำวิชำชีพก ำหนด ภำยใน 60 วันหลัง
สิ้นสุดปีกำรศึกษำ 

x x x x x 

6.  มีกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำตำม
มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ที่ก ำหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 

(ถ้ำมี) อย่ำงน้อยร้อยละ 25 ของรำยวิชำที่เปิดสอนใน
แต่ละปีกำรศึกษำ 

x x x x x 

7.  มีกำรพัฒนำ/ปรับปรุง กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
กลยุทธ์กำรสอนหรือกำรประเมินผลกำรเรียนรู้จำกผล
กำรด ำเนินงำนที่รำยงำนในผลกำรด ำเนินกำรของ
หลักสูตรปีที่ผ่ำนมำ 

x x x x x 

8.  อำจำรย์ใหม่ทุกคนได้รับกำรปฐมนิเทศหรือ
ค ำแนะน ำด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

x x x x x 

9.  อำจำรย์ประจ ำทุกคนได้รับกำรพัฒนำทำงวิชำกำร
และ/หรือวิชำชีพอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 

x x x x x 
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ดัชนีบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

10 จ ำนวนบุคลำกรสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน ไม่
น้อยกว่ำร้อยละ 50 ได้รับกำรพัฒนำทำงวิชำกำรและ/
หรือวิชำชีพ อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 

x x x x x 

11. ระดับควำมพึงพอใจของนักศึกษำปีสุดท้ำย/บัณฑิต
ใหม่ที่มีต่อคุณภำพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ 3.51 จำก
คะแนนเต็ม 5.0 

    x 

12. ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่เฉลี่ย ไม่น้อยกว่ำ 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5.0 

    x 

13. นักศึกษำปีสุดท้ำยจ ำนวนอย่ำงน้อยร้อยละ 20 ที่
น ำโจทย์มำจำกภำคอุตสำหกรรมมำเป็นโครงงำน
นักศึกษำ 

   
x x 

14. ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำร้อยละ 70 สำมำรถจบกำรศึกษำ
ภำยในก ำหนดเวลำที่หลักสูตรก ำหนด 

    x 

15. ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำร้อยละ 50 สำมำรถสอบผ่ำนใบ
ประกอบวิชำชีพภำยใน 2 ปี 

    x 

ผลกำรด ำเนินกำรบรรลุตำมเป้ำหมำยตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีกำรศึกษำ  
เพ่ือติดตำมกำรด ำเนินกำรตำม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์กำรประเมินผ่ำน คือ มีกำรด ำเนินงำนตำมข้อ 
1–5 และอย่ำงน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำนที่ระบุไว้ในแต่ละปี 

  



ค ำรับรองตนเองของสถำบันกำรศึกษำ 

สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร ์ 123 

 

ภำคผนวก  



ค ำรับรองตนเองของสถำบันกำรศึกษำ 

124 สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร ์

ภำคผนวก 1 เอกสำร/หนังสือที่สภำสภำบันกำรศึกษำอนุมัติหลักสูตร 

 



ค ำรับรองตนเองของสถำบันกำรศึกษำ 

สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร ์ 125 

 



ค ำรับรองตนเองของสถำบันกำรศึกษำ 

126 สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร ์

 

 

  



ค ำรับรองตนเองของสถำบันกำรศึกษำ 

สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร ์ 127 

ภำคผนวก 2 รำยละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับสมบูรณ์ที่ผ่ำนกำรอนุมัติจำกสภำ

สถำบันกำรศึกษำ 

เอกสำรแนบ 

ภำคผนวก 3 แผนกำรสอน (มคอ.3) (เฉพำะวิชำที่ขอเทียบองค์ควำมรู้) 

เอกสำรแนบ 

ภำคผนวก 4 คู่มือปฏิบัติกำรที่ใช้ในกำรเรียนกำรสอน 

เอกสำรแนบ 




