
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

จังหวัดปทุมธานี 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

สารบัญ 

หนา 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 2 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 2 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 2 

3. วิชาเอก 2 

4. จำนวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 2 

5. รูปแบบของหลักสตูร 2 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 3 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 3 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสำเร็จการศึกษา 3 

9. ชื่อ ตำแหนงวิชาการ คุณวุฒ ิสาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปท่ีจบของ

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

4 

10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 4 

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจำเปนตองนำมาพิจารณา

ในการวางแผนหลักสูตร

5 

12. ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวของกับ

พันธกิจของมหาวิทยาลัย

6 

13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของ

มหาวิทยาลัย

7 

หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 9 

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 9 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 10 

หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 12 

1. ระบบการจัดการศึกษา 12 

2. การดำเนินการหลักสูตร 12 

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 15 

4. องคประกอบเก่ียวกับประสบการณภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการ

ฝกงาน)

43 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

สารบัญ (ตอ)

หนา 

5. ขอกำหนดเก่ียวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย  43 

หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 44 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 44 

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 45 

3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจาก

หลักสูตรสูรายวิชา  (Curriculum Mapping)

48 

หมวดท่ี 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 54 

1. กฎระเบยีบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (ผลการเรียน) 54 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์องนักศึกษา 54 

3. เกณฑการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 56 

หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย 57 

1. การเตรียมการสำหรับอาจารยใหม 57 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 57 

หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 58 

1. การกำกับมาตรฐาน 58 

2. บัณฑิต 58 

3. นักศึกษา 59 

4. อาจารย 60 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 61 

6. สิง่สนับสนุนการเรียนรู 65 

7. ตัวบงชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 69 

หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 71 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 71 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 71 

3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 71 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 72 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

สารบัญ (ตอ) 
หนา 

ภาคผนวก 72 

ภาคผนวก ก ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญา

ตรี พ.ศ. 2557 และแกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2561 

74 

ภาคผนวก ข หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 119 

ภาคผนวก ค คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม

ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธาน ี ท่ี1168 /28564 เรื่อง แตงตั้ง

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 

133 

ภาคผนวก ง รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

วิศวกรรมโยธา 

135 

ภาคผนวก จ รายงานการวิพากษหลักสูตร  140 

ภาคผนวก ฉ ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ

อาจารยประจำหลักสูตร 

144 

ภาคผนวก ช รายงานสรุปคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความ

ตองการของผูใชบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ

และความตองการและปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกศึกษาตอใน

หลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

จังหวัดปทุมธาน ี

155 

ภาคผนวก ซ ตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตรเดิมกับ 

หลักสูตรท่ีปรับปรุง  

160 

ภาคผนวก ฌ แผนบริหารความเสี่ยง หลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 

194 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธาน ี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา :   มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

คณะ  :   เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร

รหัสหลักสูตร :    25601531100399 

ภาษาไทย :    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวศิวกรรมโยธา 

ภาษาอังกฤษ :    Bachelor of Engineering Program in Civil Engineering 

    Technology 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย  ชื่อเต็ม :    วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา) 

 ชื่อยอ  :    วศ.บ. (เทคโนโลยวีิศวกรรมโยธา) 

ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม :    Bachelor of Engineering (Civil Engineering Technology) 

 ชื่อยอ  :    B.Eng. (Civil Engineering Technology)

3. วิชาเอก   ไมมี

4. จำนวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 146 หนวยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร

5.1 รปูแบบ

เปนหลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

5.2 ประเภทหลักสูตร 
  เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
5.3 ภาษาที่ใช้  

ภาษาไทย 
5.4 การรับเข้าศึกษา 

รบันักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยไดเ้ป็นอย่างดี  
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  

เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

2565 ปรับปรุงมาจาก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

เริ่มใช้หลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 
 สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

เห็นชอบให้น าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 10/ 2564 เมื่อวันที่ 20 เดือน 
ตุลาคม พ.ศ. 2564  
  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี อนุมัติหลักสูตร 

ในการประชุม ครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2553 ในปี พ.ศ. 2567 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา
8.1 นายช่างโยธา/ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
8.2 นักบริหารงานก่อสร้าง
8.3 พนักงานบริษัท/ช่างส ารวจ
8.4 ประกอบอาชีพอิสระ ธุรกิจส่วนตัว/ผู้รับเหมา
8.5 ผู้ช่วยวิศวกรและผู้ก ากับดูแลช่างเทคนิค
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

9. ช่ือ ตำแหนงวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปท่ีจบของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

ลำดับ ช่ือ-สกุล ตำแหนงวิชาการ คุณวุฒิ-สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปท่ีจบ 

1. นายธราพงษ 

พัฒนศักดิภ์ิญโญ 

ผูชวยศาสตราจารย   วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) 

  วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 

  วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสา    

  หการ) 

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2544 

2537 

2534 

2. นางสาว 

โชตกิาญจน 

ราชกรม 

อาจารย วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) 

  วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
2557 

2552 

3. นายเทวกุล 

จันทรขามปอม 

อาจารย วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) 

  วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 
มหาวิทยาลยัขอนแกน

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

พระจอมเกลาพระนคร

เหนือ 

2561 

2555 

4. นายภัทรชัย 

พงศโสภา 

อาจารย วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) 

  วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

พระจอมเกลาพระนคร

เหนือ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

พระจอมเกลาพระนคร

เหนือ 

2560 

2558 

5. นางสาวธันยารตัน 

เสถียรนาม 
อาจารย วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) 

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

2562 

 2559 

10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี

10.1 หองบรรยาย

    อาคารเรียนท่ีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม

ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
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10.2 หองปฏิบัติการ 

       ใชหองปฏิบัติการสาขาวิชาเทคโนโลยีว ิศวกรรมโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ประกอบดวย 

- หองปฏิบัติการทดสอบคอนกรีต

- หองปฏิบัติการทดสอบวัสดุ

- หองปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร

- หองปฏิบัติการชลศาสตร

- หองปฏิบัติการวิศวกรรมสำรวจ

- หองปฏิบัติการวัสดุการทาง

- หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจำเปนตองนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร

11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

งานทางดานวิศวกรรมโยธา จัดเปนโครงสรางพื ้นฐานสำคัญ ในการพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภคขั ้นพื ้นฐาน และเปนปจจัยพื ้นฐานสำคัญในดานการพัฒนาเศรษฐกิจและระบบ

สาธารณูปโภคพื้นฐานของประเทศ เพื่อใหเกิดการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

ของประเทศ เพื่อใหเกิดการขยายตัวและพัฒนาทั้งในดานองคความรูและศักยภาพในการปฏิบัติงาน

ดานวิศวกรรมโยธา การผลิตแรงงานวิศวกรโยธาที่มีคุณภาพ เปนการสรางแรงขับเคลื่อนในการ

ผลักดันระบบเศรษฐกิจที่มีความสำคัญ ซึ่งมีความกาวหนาทางวิวัฒนาการกอสรางอยางไมหยุดนิ่ง 

หลักสูตรมุงเปาในการผลิตวิศวกรโยธาที่มีคุณภาพ มีทักษะในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะขั้นตอนใน

ดานการวางแผนงานกอสราง ทักษะพื้นฐานในดานงานชาง การอานแบบ การประมาณราคากอสราง 

รวมไปถึงทักษะในดานการสื่อสารและการพัฒนาทางดานภาษา เพื่อสรางศักยภาพความสามารถใน

ดานการวิเคราะหและแกไขปญหาทางวิศวกรรมไดอยางเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพในการพัฒนา

องคความรูทางดานวิศวกรรม เกิดความรอบรูและสามารถประยุกตใชทักษะรวมกับการนำเทคโนโลยี

และนวัตกรรมงานกอสรางใหมๆ กอใหเกิดบุคลากรที่สามารถทำงานชางไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สามารถตอบโจทยตลาดแรงงานอุตสาหกรรมกอสรางสูระดับชั้นนำและสูความเปนสากล สามารถ

ศึกษาเรียนรูทักษะการทำงานตรงกับความตองการตลาดแรงงาน นำไปสูการผลักดันและพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศที่ยั ่งยืนตามวิสัยทัศนเชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ในยุค

ประเทศไทย 4.0 
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11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

การดำเนินการวางแผนและจัดทำหลักสูตรนี้ไดคำนึงถึงความตองการของภาคอุตสาหกรรม

กอสรางในยุคปจจุบันซึ่งมีความตองการบุคลากรที่มีความรูความสามารถดานการจัดการงานดาน

วิศวกรรมกอสรางดวยทักษะงานฝมือเชิงชางและความเชี่ยวชาญในงานดานการกอสรางซึ่งพื้นที่ตั้งของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ตั้งอยูใกลเคียงกับพื้นที่สงเสริมอุตสาหกรรม 

นวนคร ซึ่งเปนเขตนิคมอุตสาหกรรมการผลิต เปนที่ตั้งของโรงงานและเกิดการขยายตัวในงานกอสราง 

ตลอดจนอาคาร บานเรือน สาธารณูปโภคตางๆเปนจำนวนมาก ดวยเหตุนี ้งานกอสรางจึงตองการ

กำลังคนท่ีมีความรู และทักษะทางการจัดการงานกอสรางดวยทักษะฝมือชางวิชาชีพวิศวกรรมโยธาดวย

ปจจัยดานทำเลที่ตั้งของมหาวิทยาลัยดังกลาวเอื้อประโยชนใหมหาวิทยาลัยสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู

วิทยาการตางๆ กับภาคเอกชนและสามารถสงนักศึกษาเขาไปเรียนรูการดำเนินงานจริง  และจัดทำเปน

กรณีศึกษาในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนศึกษาดูงานจากสภาพจริงและการฝกประสบการณทาง

วิชาชีพในสถานประกอบการตางๆ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยยังสามารถใหบริการสังคมดานการวิจัย  เผยแพร

ความรู และการใหคำปรึกษาตอชุมชนในทองที่ จึงเปนสวนสำคัญที่มหาวิทยาลัยไดจัดทำหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

12. ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย

12.1 การพัฒนาหลักสูตร

จากผลกระทบของสถานการณภายนอกการพัฒนาหลักสูตรจึงจำเปนตองพัฒนาในเชิงรุก

เพ่ือใหมีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนไดตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีและองคความรูใหมๆ ทาง

เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจภายในประเทศและตางประเทศ โดยการ

ผลิตบุคลากรทางการดานเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาที ่มีความพรอมจะปฏิบัติงานไดทันที และมี

ศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองใหเขากับลักษณะงานทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงความเขาใจ

ในผลกระทบของการจัดการงานกอสรางที่มีผลตอสังคม โดยตองปฏิบัติตนอยางมืออาชีพ มีคุณธรรม 

จริยธรรม ซึ่งเปนไปตามนโยบายและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยมุงสูความเปนเลิศทางวิชาการ และ

การผลิตบัณฑิตท่ีดีเพ่ือตอบสนองความตองการของทองถ่ินและสังคม 

12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 เพื ่อสนับสนุนใหมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เปน

สถาบันอุดมศึกษาชั ้นนำเพื ่อพัฒนาทองถิ ่นในอุษาคเนยสถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ี

จำเปนตองนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรจึงสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยและ

ภาระหนาท่ีของของมหาวิทยาลัยดังนี้   

12.2.1 แสวงหาความจริงเพื่อสูความเปนเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถ่ิน

ภูมิปญญาไทย และภูมิปญญาสากล 
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12.2.2 ผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม สำนึกในความเปนไทย มีความรักและผูกพันตอ

ทองถ่ินอีกท้ังสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชน เพ่ือชวยใหคนในทองถ่ินรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง

การผลิตบัณฑิตดังกลาวจะตองใหมีจำนวนและคุณภาพสอดคลองกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

12.2.3 เรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของผูนำชุมชน ผูนำศาสนา และนักการเมือง

ทองถิ่นใหมีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนา

ชุมชนและทองถ่ินเพ่ือประโยชนของสวนรวม 

12.2.4 ประสานความรวมมือและชวยเหลือเกื้อกูลกันระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน องคกร

ปกครองสวนทองถ่ินและองคกรอ่ืนท้ังในและตางประเทศ เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

 โดยมหาวิทยาลัยตั้งอยูใกลเขตพ้ืนท่ีสงเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ซ่ึงเปนเขตพ้ืนท่ีท่ีมี

การกอสรางโรงงาน อาคาร และที่พักอาศัยตางๆเพิ่มตลอดมากขึ้น จึงทำใหเกิดการสรางอาชีพใหกับ

คนในชุมชนและสงผลตอความตองการแรงงานที่มีความรูความสามารถดานงานกอสรางเพิ่มมากข้ึน 

ดังนั้นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยจึงมีความเหมาะสมที่จะเปดหลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาเปนอยาง

ยิ่งเพื่อตอบสนองความตองการแรงงานของชุมชนและองคกรตางๆ นอกจากนี้ยังกอใหเกิดการ

แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธาในวงการศึกษากับเครือขายหรือองคกรเอกชน ใน

ชุมชนรอบมหาวิทยาลัย ทำใหเกิดความกาวหนาดานเทคโนโลยีทั้งในดานการศึกษาวิจัยและการ

ประยุกตใชงานจริงดวยปจจัยดังกลาวสงเสริมใหหลักสูตรมีความเขมแข็งเพ่ือสนับสนุนการผลิตบัณฑิต

ที่มีความรู มีทักษะในการปฏิบัติงานจริงควบคูกับคุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการ

ประกอบวิชาชีพเพ่ือพัฒนาชุมชนและทองถ่ินท่ีตนอยู 

13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย

13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 หมวดวิชาเฉพาะ 

 หมวดวิชาเลือกเสรี 

13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหสาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนมาเรียน 

รายวิชาที่เปดสอนในหลักสูตรนี้นักศึกษาสาขาวิชาอื่นภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สามารถเลือกเรียนไดในบางรายวิชาทั้งนี้ตามความสนใจของแตละคน นอกจากนี้นักศึกษาตางคณะ

สามารถเลือกเรียนเปนวิชาเลือกเสรีได 
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13.3 การบริหารจัดการ 

13.3.1 กลุมรายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

กลุมรายวิชาในหมวดวาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเฉพาะในกลุมรายวิชาพื้นฐานทาง

คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร นักศึกษาตองเขาเรียนในรายวิชาอื่นๆของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ประกอบดวย วิชาเฉพาะพ้ืนฐานทางคณิตและวิทย และ วิชาเฉพาะพ้ืนฐานทางวิศวกรรม  

13.3.2 การบริหารจัดการ 

คณะและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการดำเนินงานรวมกันในการประสานงาน

และการใหความรวมมือกับสาขาวิชาอื่นที่จัดรายวิชาซึ่งนักศึกษาในหลักสูตรนี้ตองไปเรียนในดาน

เนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียนและตารางสอบการกำหนดกลยุทธในการสอน การวัดประเมินผล 

ทั้งนี้เพื่อใหนักศึกษาไดบรรลุผลการเรียนรูตามหลักสูตรนี้ สวนนักศึกษาที่มาเลือกเรียนเปนวิชาเลือก

เสรีนั้นก็ตองมีการประสานกับคณะตนสังกัดเพื่อใหทราบถึงผลการเรียนรูของนักศึกษาวาสอดคลอง

กับหลักสูตรท่ีนักศึกษาเหลานั้นเรียนหรือไม 
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หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร

1.1 ปรัชญา

ขับเคลื่อนเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา สูมาตรฐานเปนที ่ยอมรับ ตอบสนองตอการพัฒนา

ทองถ่ิน และการพัฒนาประเทศ 

1.2  ความสำคัญ  

วิศวกรรมโยธาเปนสาขาวิชาที่เปนกำลังสำคัญในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศ 

สาขาสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา และมุงเนนการผลิตบัณฑิตที ่มีความรู ความสามารถในเชิง

เทคโนโลยีดานการกอสรางใหมๆ  ใหบัณฑิตมีกระบวนการคิดที่เปนระบบ เปนเหตุเปนผล และ

สามารถเขาถึงและใชงานอุปกรณทางเทคโนโลยีไดอยางคลองแคลว จะเห็นวาความรูในสาขาวิชา

เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา สามารถที่จะปรับตัวเขากับสังคม และสถานการณทั้งปจจุบันและอนาคต

สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนการศึกษาแหงชาติ ในการผลิตและ

พัฒนากำลังคนในดานวิชาชีพระดับเทคโนโลยีรวมทั้งยกระดับการศึกษาวิชาชีพใหสูงขึ ้นเพื ่อให

สอดคลองกับความตองการของอุตสาหกรรมการกอสรางในปจจุบัน 

1.3  วัตถุประสงค 

1.3.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูและสามารถนำความรูไปประยุกตใชในการทำงาน 

1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีจิตสำนึกในการใฝเรียนรู สามารถเรียนรูไดดวยตนเองและเรียนรู

อยางตอเนื่อง บัณฑิตมีความคิดสรางสรรคในการนำความรูไปประยุกตใชเพ่ือพัฒนาตนเอง 

และสังคม 

1.3.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบตอองคกรและสังคม 

1.3.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถและมีสมรรถนะในดานการปฏิบัติติงานทาง

วิศวกรรมโยธา 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง

แผนการปรับปรุงเปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

- ปรับปรุงหลักสูตรใหมีมาตรฐาน

ใหมตามท่ี สกอ. กำหนดและให

เท ี ยบ เค ี ยงก ั บ  ACM-IEEE

Curriculum Recommendation

- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐาน

จากหลักสูตรในระดับสากล

(ACM/IEEE) และตามกรอบ

มาต ร ฐ าน ค ุ ณ ว ุ ฒิ ร ะ ดั บ

อุดมศึกษา แห งชาต ิ  ระด ับ

ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร

- ติดตามประเมินหลักสูตรอยาง

สม่ำเสมอ

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร

- รายงานผลการประเมิน

หลักสูตร

- หลักส ูตรว ิศวกรรมศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

วิศวกรรมโยธา เปนหลักสูตร

ปรับปรุงเพื่อใหสอดคลองกับ

ความตองการของธุรกิจ และ

การเปลี่ยนแปลง วางแผนเพ่ือ

พัฒนา ใหมีมาตรฐานไมต่ำกวา

มาตรฐานค ุณว ุฒ ิ สาขาท่ี

กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

และสอดคลองกับความตองการ

ของภาคธ ุรก ิจอ ุตสาหกรรม

และมีการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือ

พัฒนามาตรฐานเขาสูการขอ

ใบประกอบว ิ ช าช ี พสภา

วิศวกรรมควบคุม

- ติดตามความเปลี่ยนแปลง

และความตองการกำลังคนใน

ภาคธุรกิอสังหาริมทรัพยเพ่ือ

เปนขอมูลในการพัฒนา

หลักสูตร

- สำรวจความตองการความรู

ทักษะของนักศึกษาระดับ

- ปริญญาตรีสาขาวิชา

เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาท่ี

ผูประกอบการตองการเพ่ือ

นำมาพัฒนาหลักสูตร

- เชิญผูเชี่ยวชาญท้ังภาครัฐและ

เอกชนและผูใชบัณฑิตมามี

สวนรวมในการพัฒนา

หลักสูตร

- ประสานความรวมมือกับกับ

ทางดานผูประกอบการ

ภาคอุตสาหกรรมในการ

จัดการกิจกรรมการเรียนการ

สอนในการปฏิบัติงานสหกิจ

- รายงานผลการ

ดำเนินงาน

- รายงานผลการฝกงาน

ในรายวิชาสหกิจศึกษา/

- ฝกประสบการณวิชาชีพ

- เอกสารการ

ประสานงานกับภาค

ธุรกิจ

- ผูใชบัณฑิตมีความพึง

พอใจในทางดานการใช

ทักษะความรูความ

สามารถในการทำงาน

โดยเฉลี่ยระดับ 3.5 จาก

ระดับ 5
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แผนการปรับปรุงเปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

ศึกษา/ฝกประสบการณ

วิชาชีพ 

- ติดตามประเมินหลักสูตรอยาง

สม่ำเสมอ

- พ ัฒนาบ ุคลากร เพ ื ่ อ เ พ่ิม

ความรู ทักษะ และประสิทธิ-

ภาพเพ่ือใหเกิดประสิทธิผลใน

การใหความรูแกนักศึกษา

- อาจารยใหมตองผานการ

อบรมหลักสูตรเบื้องตน

เก่ียวกับเทคนิคการสอนการ

วัดและประเมินผล

- อาจารยทุกคนตองเขาอบรม

เก่ียวกับหลักสูตรการสอน

รูปแบบตางๆ และการวัดผล

ประเมินผลท้ังนี้เพ่ือใหมี

ความรูความสามารถในการ

ประเมินผลตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิท่ีผูสอน

จะตองสามารถวัดและ

ประเมินผลไดเปนอยางดี

- หลักฐานหรือเอกสาร

แสดงผลการดำเนินการ

- รายงานผลการประเมิน

การเรียนการสอนของ

อาจารย

- พัฒนาบุคลากรดานองค

ค ว าม ร ู  ใ ห  ก  า ว ท ั น ต อ

วิวัฒนาการและองคความรู

ใหม ๆทางว ิชาการและ

สรางเสริมประสบการณ

การนำความร ู ทางสาขา

เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

ไปใชในการปฏิบัติงานจริง

- สนับสนุนบุคลากรในการ

พัฒนาทักษะ องคความรูให

กาวทันวิวัฒนาการใหม

- สนับสนุนบุคลากรดานการ

เรียนการสอนและทำงาน

บริการวิชาการแกองคกร

ภายนอก

- กำหนดใหนักศึกษาทำงาน

วิจัย/งานวิชาการท่ีสามารถนำ

ผลท่ีไดมาใชในการดำเนินงาน

ไดจริงและเสริมสราง

ประสบการณการนำความรูไป

ใชการปฏิบัติงานจริง

- หลักฐานการสงบุคลากร

เขารับการฝกสัมมนา

- งานบริการวิชาการตอ

อาจารยในหลักสูตร

- งานวิจัยและงาน

วิชาการท่ีนักศึกษา

จัดทำข้ึนเพ่ือพัฒนา

ความรูและ

ประสบการณทำงานจรงิ
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หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

1.  ระบบการจัดการศึกษา

1.1  ระบบ

ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ แตละภาคการศึกษา

ไมนอยกวา 15 สัปดาห กรณีท่ีมีการจัดการศึกษาภาคฤดูรอน ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับ

อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 

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

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

ไมมี 

1.3  การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

ไมมี 

2.  การดำเนินการหลักสูตร

2.1  วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

ในเวลาราชการ เริ่มเปดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา  2565 

ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือน มิถุนายน - กันยายน 

ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือน พฤศจกิายน - กุมภาพันธ 

2.2  คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

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

การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทา ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 

2.2.2 สำเร็จการศึกษาไมต่ำกวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 

3.50 

2.3  ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 

นักศึกษาแรกเขาท่ีมีพ้ืนฐานการเรียนวิชาทางดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรจากระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลายไมดี อาจประสบปญหาในการปรับตัวใหเขากับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได 

2.4  กลยุทธในการดำเนินการเพ่ือแกไขปญหา / ขอจำกัดของนักศึกษาในขอ 2.3 

จัดกิจกรรมและการเรียนเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาความรูและความสามารถทางคณิตศาสตร 

ฟสิกส และทักษะทางดานวิศวกรรม 
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2.5  แผนการรับนักศึกษาและผูสำเร็จการศึกษา 

จำนวนนักศึกษา 
จำนวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

ชั้นปท่ี 1 20 20 20 20 20 

ชั้นปท่ี 2 - 20 20 20 20 

ชั้นปท่ี 3 - - 20 20 20 

ชั้นปท่ี 4 - - - 20 20 

รวม 20 40 60 80 80 

คาดวาจะสำเร็จการศึกษา - - - 20 40 

2.6  งบประมาณตามแผน 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

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

2. เงินอุดหนุนจาก

รัฐบาล

   2.1 งบบุคลากร 

   2.2 งบดำเนินการ 

   2.3 งบลงทุน 

 2.3.1 คาท่ีดินและ 

         สิ่งกอสราง 

 2.3.2 คาครุภัณฑ 

1,575,000 

20,000 

460,000 

100,000 

1,653,750 

20,000 

460,000 

100,000 

1,736,437.5 

20,000 

460,000 

100,000 

1,823,259.4 

20,000 

460,000 

100,000 

1,914,422.3 

20,000 

460,000 

100,000 

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

หมวดเงิน 
ปงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

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

2. งบดำเนนิการ

2.1 คาตอบแทน

2.2 คาใชสอย

2.3 คาวัสดุ

2.4 คาสาธารณูปโภค

8,000 

15,000 

20,000 

72,000 

8,000 

15,000 

20,000 

72,000 

8,000 

15,000 

20,000 

72,000 

8,000 

15,000 

20,000 

72,000 

8,000 

15,000 

20,000 

72,000 

3. งบลงทุน

2.1 คาท่ีดินและ

สิ่งกอสราง

2.2 คาครุภัณฑ

460,000 

1,000,000 

460,000 

1,000,000 

460,000 

1,000,000 

460,000 

1,000,000 

460,000 

1,000,000 

4. เงินอุดหนุน

4.1 การทำวิจัย

4.2 การบริการวิชาการ

100,000 

25,000 

100,000 

25,000 

100,000 

25,000 

100,000 

25,000 

100,000 

25,000 

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

ประมาณการคาใชจายตอหัวในการผลิตบัณฑิต 40,312.05 บาท/คน/ป 

2.7  ระบบการศึกษา 

ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียน และเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 

ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 

พ.ศ. 2557 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.

2564 (ภาคผนวก ก)  

2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย 

การเทียบโอน ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแกไข

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

3.1  หลักสูตร

3.1.1 จำนวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 146 หนวยกิต 

3.1.2 โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชา ดังนี้ 

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จำนวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

2) หมวดวิชาเฉพาะ จำนวนไมนอยกวา 110 หนวยกิต 

2.1) หมวดวิชาเฉพาะพ้ืนฐาน 52 หนวยกิต 

   2.1.1) พ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 

    บังคับเรียนไมนอยกวา 21 หนวยกิต 

               2.1.2) พ้ืนฐานทางวิศวกรรม บังคับเรียนไมนอยกวา 31 หนวยกิต 

            2.2) หมวดวิชาเฉพาะดานวิศวกรรมโยธา จำนวน 58 หนวยกิต 

                2.2.1) กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรมโยธา 

บังคับเรียนไมนอยกวา  37 หนวยกิต 

                2.2.2) กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรมโยธา เลือกเรียนไม 

นอยกวา 14 หนวยกิต 

    2.2.3) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ/สหกิจศึกษา 

            เลือกเรียนไมนอยกวา 7 หนวยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไมนอยกวา  6 หนวยกิต 

3.1.3 รายวิชาในหมวดตาง ๆ 

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  จำนวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

ใชหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัย (ภาคผนวก ข)

2) หมวดวิชาเฉพาะ จำนวนไมนอยกวา 110 หนวยกิต 

2.1) หมวดวิชาเฉพาะพ้ืนฐาน 52 หนวยกิต 

   2.1.1) พ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 

บังคับเรียนไมนอยกวา 21 หนวยกิต 
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รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
SCH102 เคมีทั่วไป 3(3-0-6) 

General Chemistry 
SCH103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-2) 

Laboratory in General Chemistry 
SPY104 ฟิสิกส์ 1 3(3-0-6) 

Physics 1 
SPY105 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1(0-3-2) 

Physics Laboratory 1 
SPY106 ฟิสิกส์ 2 3(3-0-6) 

Physics 2 
SPY107 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1(0-3-2) 

Physics Laboratory 2 
TAT101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6) 

Engineering Mathematics 1 
TAT102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 3(3-0-6) 

Engineering Mathematics 2 
TAT203 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 3(3-0-6) 

Engineering Mathematics 3 

2.1.2) พื้นฐานทางวิศวกรรม บังคับเรียนไม่น้อยกว่า 31 หน่วยกิต 

รหัส ชื่อวิชา น(ท-ป-ศ) 
TBE101 ปฏิบัติงานทางวิศวกรรม 1(0-3-2) 

Engineering Workshop 
TBE102 เขียนแบบในงานวิศวกรรม 3(2-2-5) 

Engineering Drawing 
TBE103 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3(2-2-5) 

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

TBE205 วัสดใุนงานวิศวกรรม 3(3-0-6) 

Engineering Materials 

TBE206 กลศาสตรในงานวิศวกรรม 3(3-0-6) 

Engineering Mechanics 

TBE207 โปรแกรมประยุกตทางวิศวกรรม 3(2-2-5) 

Application Program for Engineering 

TBE213 สถิติสำหรับงานวิศวกรรม 3(3-0-6) 

Engineering Statistics 

TBE210 กลศาสตรของวัสดุ 3(3-0-6) 

Mechanics of Materials 

TBE211 วิศวกรรมสำรวจ 3(3-0-6) 

Surveying Engineering 

TBE212 ธรณีวิทยาวิศวกรรม 3(3-0-6) 

Engineering Geology 

TBE315 ภาษาอังกฤษสำหรับงานวิศวกรรม 3(3-0-6) 

English for Engineering  

2.2) วิชาเฉพาะดานวิศวกรรมโยธา จำนวน 58 หนวยกิต 

2.2.1) กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรมโยธา 

         บังคับเรียนไมนอยกวา 37 หนวยกิต 

รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ศ) 

TCI102 ความรูเบื้องตนทางวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร 1(1-0-2) 

Introduction to Engineering Profession 

TCI207 ชลศาสตรวิศวกรรม 3(3-0-6) 

Hydraulic Engineering 

TCI209 ปฏิบัติการชลศาสตร 1(0-3-2) 

Hydraulic Laboratory 

TCI312 การวิเคราะหโครงสราง 3(3-0-6) 

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

TCI315 วิศวกรรมการทาง 3(2-2-5) 

Highway Engineering 

TCI316 โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 1 1(0-2-1) 

Civil Engineering Technology Project 1 

TCI317 ทฤษฎีโครงสราง 3(3-0-6) 

Theory of Structures 

TCI318 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร 1(0-3-2) 

Soil Mechanics Laboratory  

TCI319 วิศวกรรมฐานราก 3(3-0-6) 

Foundation Engineering 

TCI324 การวางแผนงานและการบริหารงานกอสราง 3(3-0-6) 

Planning and Construction Management 

TCI331 ปฏิบัติการการสํารวจ 1(0-3-2) 

Surveying Laboratory 

TCI339 ปฐพีกลศาสตร 3(3-0-6) 

Soil Mechanics 

TCI340 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 4(3-3-6) 

Reinforced Concrete Design 

TCI417 การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก 4(3-3-6) 

Timber and Steel Design 

TCI418 สัมมนาทางเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 1(1-0-3) 

Seminar in Civil Engineering Technology 

TCI419 โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 2 2(1-2-3) 

Civil Engineering Technology Project 2 
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2.2.2) กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรมโยธา เลือกเรียน   

         ไมนอยกวา 

14 หนวยกิต 

รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ศ) 

TCI103 การเขียนแบบวิศวกรรมโยธา 3(2-2-5) 

Civil Engineering Drawing 

TCI320 วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ 1(0-3-2) 

Civil Engineering Materials and Testing 

TCI322 การประมาณราคากอสราง 3(2-2-5) 

Construction Estimation 

TCI323 เทคโนโลยีคอนกรีตและวัสดุกอสราง 3(3-0-6) 

Concrete Technology and Construction Materials 

TCI326 การออกแบบนั่งรานและแบบหลอ 3(3-0-6) 

Scaffold and Concrete Formwork Design 

TCI328 การออกแบบระบบสุขาภิบาลอาคาร 3(2-2-5) 

Building Sanitary Design 

TCI333 การออกแบบผิวทาง 3(3-0-6) 

Pavement Design 

TCI334 ไฟไนทอีลีเมนตเบื้องตน 3(3-0-6) 

Elementary Finite Element 

TCI335 การตรวจสอบโครงสรางคอนกรตีและการทดสอบแบบ 

ไมทำลาย 

3(3-0-6) 

Inspection of Concrete Structures and Non-Destructive 

Testing 

TCI336 วิศวกรรมการขนสง 3(3-0-6) 

Transportation Engineering 

TCI337 การบริหารการเงินและบัญชีในการกอสราง 2(1-2-3) 

Financial and Accounting in Construction 

TCI338 การวิเคราะหผลิตภาพในการกอสราง 3(3-0-6) 

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

TCI429 การควบคุมงานและการตรวจงานกอสราง 3(2-2-5) 

Supervision and Inspection in Construction 

TCI430 เทคโนโลยีคอนกรีตสำเร็จรูปและคอนกรีตอัดแรง 3(3-0-6) 

Prestressed and Precast Concrete and 

Construction Materials 

2.2.3) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพและสหกิจศึกษา ใหเลือกเรียนกลุมวิชาใดวิชา

หนึ่ง จำนวนไมนอยกวา 7 หนวยกิต 

1) กลุมวิชาสหกิจศึกษา

รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ศ) 

TCI329 การเตรียมสหกิจศึกษาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 1(45) 

Preparation for Cooperative Education in Civil

Engineering Technology

TCI431 สหกิจศึกษาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 6(640) 

Cooperative Education in Civil Engineering

Technology

2) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ

รหัส ช่ือวิชา น(ท-ป-ศ) 

TCI330 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีวิศวกรรม

โยธา

2(90) 

Preparation for Professional Experience in Civil

Engineering Technology

TCI432 การฝกประสบการณวิชาชีพสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม

โยธา

5(450) 

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

ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 

ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี โดยไมซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลวและตองไมเปนรายวิชาท่ี

กำหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสำเร็จหลักสูตรของสาขาวชิานี้ 

หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 

รหัสรายวิชาประกอบดวยอักษรภาษาอังกฤษ 3 ตัว ตัวเลข 3 ตัว 

อักษรภาษาอังกฤษตัวแรกบงบอกถึงคณะ 

อักษรภาษาอังกฤษตัวท่ี 2 และ 3 บงบอกถึงสาขาวิชา 

ตัวเลขตัวแรกบงบอกถึงระดับความยากงาย 

ตัวเลขตัวท่ี 2 และ 3 บงบอกถึงลำดับกอนหลังของวิชา 

ความหมายของหมวดวิชาและหมูวิชาในหลักสูตร 

SCH หมูวิชาพ้ืนฐานทางเคมี 

SPY หมูวิชาพ้ืนฐานทางฟสิกส 

TAT หมูวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร 

TBE หมูวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 

TCI หมูวิชาเฉพาะเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 

VGE หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

VLE หมวดวิชาพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ 
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3.1.4 การจัดแผนการศึกษา 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ VLE101 การเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษ

ระดับอุดมศึกษา 
0(3-0-6) 

ศึกษาทั่วไป VGExxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
VGExxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 

หมวดวิชาเฉพาะ SPY104 ฟิสิกส์ 1 3(3-0-6) 
(พ้ืนฐานคณิตและวิทย์) SPY105 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1(0-3-2) 

TAT101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6) 
(พ้ืนฐานวิศวกรรม) TBE101 ปฏิบัติงานทางวิศวกรรม 1(0-3-2) 

TBE102 เขียนแบบในงานวิศวกรรม 3(2-2-5) 
เฉพาะวิศวกรรมโยธา TCI102 ความรู้เบื้องต้นทางวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์ 1(1-0-2) 

(บังคับ) 
รวมหน่วยกิต 18 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGExxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
VGExxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 

หมวดวิชาเฉพาะ SPY106 ฟิสิกส์ 2 3(3-0-6) 
(พ้ืนฐานคณิตและวิทย์) SPY107 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1(0-3-2) 

TAT102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 3(3-0-6) 
(พ้ืนฐานวิศวกรรม) TBE103 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3(2-2-5) 

เฉพาะวิศวกรรมโยธา 
(กลุ่มวิชาเลือก) 

TCI103 การเขียนแบบวิศวกรรมโยธา 3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 19 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ VLE210 กลยุทธ์การฟัง-พูดส าหรับ ผู้เรียน
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 

0(3-0-6) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGExxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
VGExxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 

หมวดวิชาเฉพาะ SCH102 เคมีทั่วไป 3(3-0-6) 
(พ้ืนฐานคณิตและ SCH103 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-2) 

วิทยาศาสตร์) TAT203 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 3(3-0-6) 
(พ้ืนฐานวิศวกรรม) TBE206 กลศาสตร์ในงานวิศวกรรม 3(3-0-6) 

TBE212 ธรณีวิทยาวิศวกรรม 3(3-0-6) 
TBE213 สถิติส าหรับงานวิศวกรรม 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 22 

ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGExxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
VGExxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 

หมวดวิชาเฉพาะ TBE205 วัสดุในงานวิศวกรรม 3(3-0-6) 
(พ้ืนฐานวิศวกรรม) TBE207 

TBE210 
โปรแกรมประยุกต์ทางวิศวกรรม 
กลศาสตร์ของวัสดุ 

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

TBE211 วิศวกรรมส ารวจ 3(3-0-6) 
เฉพาะวิศวกรรมโยธา

(บังคับ) 
TCI207 ชลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 
TCI209 ปฏิบัติการชลศาสตร์ 1(0-3-2) 

รวมหน่วยกิต 22 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

พ้ืนฐานวิชาชีพ VLE205 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
งาน 

0(3-0-6) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGExxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
หมวดวิชาเฉพาะ  
(พ้ืนฐานวิศวกรรม) 

TBE315 ภาษาอังกฤษส าหรับงานวิศวกรรม 3(3-0-6) 

เฉพาะวิศวกรรมโยธา TCI317 ทฤษฎีโครงสร้าง 3(3-0-6) 
(บังคับ) TCI318 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ 1(0-3-2) 

TCI331 ปฏิบัติการการส ารวจ 1(0-3-2) 
TCI339 ปฐพีกลศาสตร์ 3(3-0-6) 

เฉพาะวิศวกรรมโยธา 
(กลุ่มวิชาเลือก) 

TCI323 เทคโนโลยีคอนกรีตและวัสดุก่อสร้าง 3(3-0-6) 
TCI337 การบริหารการเงินและบัญชีในงานก่อสร้าง 2(1-2-3) 

รวมหน่วยกิต 19 

ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

พ้ืนฐานวิชาชีพ VLE310 กลยุทธ์ การ อ่าน - เขี ยนส าหรั บผู้ เ รี ยน
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 

0(3-0-6) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป VGExxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3(x-x-x) 
เฉพาะวิศวกรรมโยธา TCI312 การวิเคราะห์โครงสร้าง 3(3-0-6) 
(บังคับ) TCI315 วิศวกรรมการทาง 3(2-2-5) 

TCI316 โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 1 1(0-2-1) 
TCI319 วิศวกรรมฐานราก 3(3-0-6) 
TCI340 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 4(3-3-6) 

(กลุ่มวิชาเลือก) TCI326 การออกแบบนั่งร้านและแบบหล่อ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 20 
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ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

เฉพาะวิศวกรรมโยธา TCI417 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก 4(3-3-6) 
(บังคับ) TCI418 สัมมนาทางเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 1(1-0-3) 

TCI419 โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 2 2(1-2-3) 
TCI324 การวางแผนงานและการบริหารงานก่อสร้าง 3(3-0-6) 

เฉพาะวิศวกรรมโยธา 
(กลุ่มวิชาเลือก) 

TCI430 เทคโนโลยีคอนกรีตส าเร็จรูปและคอนกรีตอัด
แรง 3(3-0-6) 

(กลุ่มวิชาเลือกเสรี)  xxx เลือกเสรี 6(x-x-x) 
(วิชาปฏิบัติการฯ) TCI329 

หรือ 
การเตรียมสหกิจศึกษาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 1(45) 

TCI330 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี
วิศวกรรมโยธา 

 2(90) 

รวมหน่วยกิต 20 หรือ 21 

ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

(วิชาปฏิบัติการฯ) TCI431 
หรือ 

TCI432 

สหกิจศึกษาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 

การฝึ กประสบการณ์ วิ ช าชี พ เทค โน โลยี
วิศวกรรมโยธา 

6(640) 

5(450) 

รวมหน่วยกิต 5 หรือ 6 
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3.1.5 คำอธิบายรายวิชา 

รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

SCH102 เคมีท่ัวไป  3(3-0-6) 

General Chemistry 

 สารและการจำแนก โครงสรางอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ 

แกส ของแข็ง ของเหลว สารละลาย สมดุลเคมี กรด เบส เกลือ บัฟเฟอร เคมีไฟฟา และเคมีอินทรีย

เบื้องตน 

SCH103 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1(0-3-2) 

Laboratory in General Chemistry 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคการชั่งสาร การแยกของผสม การแยกสารโดยวิธีโคร

มาโทกราฟแบบกระดาษ การเตรียมสารละลาย เทคนิคการไทเทรต การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ

และทางเคมี การหาผลึกน้ำเลี ้ยงของสารประกอบ และปฏิบัติการอื่นๆ ที่สอดคลองกับเนื ้อหา

รายวิชาเคมีท่ัวไป (SCH102) 

SPY104 ฟสิกส 1 3(3-0-6) 

Physics 1 

กลศาสตร การเคลื่อนที่แบบฮารมอนิก คลื่น กลศาสตรของไหล และ อุณหพล

ศาสตร 

SPY105 ปฏิบัติการฟสิกส 1 1(0-3-2) 

Physics Laboratory 1 

ปฏิบัติการสำหรับกลศาสตร การเคลื่อนท่ีแบบฮารมอนิก คลื่น กลศาสตรของไหล 

และอุณหพลศาสตร 

SPY106  ฟสิกส 2 3(3-0-6) 

 Physics 2 
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รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

ไฟฟาแมเหล็ก คลื่นแมเหล็กไฟฟา ทัศนศาสตร ฟสิกสยุคใหมเบื้องตน และ 

นิวเคลียรฟสิกส 

SPY107 ปฏิบัติการฟสิกส 2 1(0-3-2) 

Physics Laboratory 2 

ปฏิบัติการสําหรับไฟฟาแมเหล็ก คลื่นแมเหล็กไฟฟา ทัศนศาสตร ฟสิกสยุคใหม

เบื้องตน และ นิวเคลียรฟสิกส 

TAT101 คณิตศาสตรวิศวกรรม 1 3(3-0-6) 

Engineering Mathematics 1 

เมทริกซ ลิมิตและความตอเนื่อง อนุพันธและปริพันธของฟงกชันคาจริง เทคนิค

การหาปริพันธรูปแบบยังไมกำหนด การกระจายอนุกรมเทเลอรของฟงกชันมูลพื้นฐาน  ปริพันธเชิง

ตัวเลข ปริพันธไมตรงแบบการประยุกตอนุพันธและปริพันธ 

TAT102 คณิตศาสตรวิศวกรรม 2 3(3-0-6) 

Engineering Mathematics 2 

วิชาท่ีตองเรียนกอนหนา : TAT101 คณิตศาสตรวิศวกรรม 1 

พีชคณิตเวกเตอรในสามมิติ อนุพันธและปริพันธของฟงกชันคาเวกเตอรของตัว

แปรจริง และการประยุกตใชในงานทางวิศวกรรม ปริพันธเชิงเสนเบื้องตน พิกัดเชิงขั้ว เสนระนาบ 

และผิวในปริภูมิสามมิติ แคลคูลัสของฟงกชันคาจริง สองตัวแปร สามตัวแปร แคลคูลัสของฟงกชัน

คาจริงหลายตัวแปร และการประยุกต 

TAT203 คณิตศาสตรวิศวกรรม 3 3(3-0-6) 

Engineering Mathematics 3 

วิชาท่ีตองเรียนกอนหนา : TAT203 คณิตศาสตรวิศวกรรม 2 

 สมการเชิงอนุพันธและการประยุกต สมการเชิงอนุพันธยอย ผลการแปลงลาปลาซ

และการประยุกต อุปนัยเชิงคณิตศาสตร ลำดับและอนุกรมของจำนวน 
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รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

TBE101 ปฏิบัติงานทางวิศวกรรม 1(0-3-2) 
Engineering Workshop 
นักศึกษาฝึกฝีมือในโรงฝึกงาน เพ่ือเสริมทักษะ และเรียนรู้ถึงการใช้เครื่องมือใน

งานอุตสาหกรรม เช่น งานตะไบ งานไส งานเจียร งานเจาะ งานเชื่อมโลหะ งานกลึง งานตัด และ
การอ่านแบบ ไปจนถึงการแปรรูปวัตถุดิบให้เป็นชิ้นงานตามแบบที่รับมอบหมาย 

TBE102 เขียนแบบในงานวิศวกรรม 3(2-2-5) 
Engineering Drawing 
ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ มาตรฐานในงานเขียนแบบ การเขียนตัวอักษร

และตัวเลข เรขาคณิตประยุกต์ ภาพฉายออร์โธกราฟฟิก การเขียนภาพออร์โธกราฟฟิกและการเขียน
ภาพสามมิติ การก าหนดขนาดและความคลาดเคลื่อน ภาพตัด มุมมองช่วยและแผนคลี่ สัญลักษณ์ใน
งานเขียนแบบ การเขียนแบบรายละเอียดและการประกอบชิ้นส่วน การเขียนแบบโดยใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยขั้นต้น 

TBE103 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3(2-2-5) 
Introduction to Computer Programming 
แนวคิดพ้ืนฐานของระบบคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ การ

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาที่ใช้ใน
ปัจจุบัน ฝึกปฏิบัติส าหรับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

TBE205 วัสดุในงานวิศวกรรม 3(3-0-6) 
Engineering Materials 
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง คุณสมบัติ กระบวนการผลิต และการน าไปใช้ใน

งานของวัสดุวิศวกรรมกลุ่มหลัก ประกอบด้วย โลหะ โพลิเมอร์ เซรามิกส์ วัสดุคอมโพสิต และวัสดุ
สมัยใหม่ คุณสมบัติทางกลของวัสดุ การเปลี่ยนแปลงและเสื่อมสภาพของวัสดุ 
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รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

TBE206 กลศาสตรในงานวิศวกรรม 3(3-0-6) 

Engineering Mechanics 

ศึกษาพื้นฐานของวิชากลศาสตร ระบบแรงในสองมิติและสามมิติการหาแรงลัพธ 

หลักการสมดุลในสองมิติและสามมิติของอนุภาคและวัสดุแข็งเกร็งโครงสราง ศูนยกลางมวลและเซ็น

ทรอยด โมเมนตความเฉื่อย แรงภายในคาน สถิตศาสตรของไหลความเสียดทาน และหลักของงาน

เสมือน 

TBE207 โปรแกรมประยุกตทางวิศวกรรม 3(2-2-5) 

Application Program for Engineering 

การศึกษาและปฏิบัติการเกี ่ยวกับการประยุกตใชงานโปรแกรมสำเร็จร ูปท่ี

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

ออกแบบ หรืองานทางวิศวกรรมท่ีเก่ียวของ 

TBE210 กลศาสตรของวัสดุ 3(3-0-6) 

Mechanics of Materials 

วิชาท่ีตองเรียนกอนหนา : TBE206 กลศาสตรในงานวิศวกรรม 

บทนำ แรงภายใน ความเคน แผนภาพความเคน ความเครียด การบิดของเพลา 

ความเคนเฉือนในเพลาและมุมปด ความเคนในคาน เนื่องจากโมเมนตดัด แรงเฉือนและโมเมนตบิด 

ความเคนเฉือนในคานความเคนและความเครียดระนาบ วงกลมมอร ความเสียหายแบบครากของ

โลหะเหนียว ความเคนในถังความดันผนังบาง สมการอนุพันธของเสนอิลาสติก การหาความโกงตัว

ของคาน ความเคนผสม พลังงานความเครียด การประยุกตทฤษฎีของคาสติกลิอาโน ทฤษฎีของเสา

ยาว 
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รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

TBE211 วิศวกรรมสำรวจ 3(3-0-6) 

Surveying Engineering 

วิชาท่ีตองเรียนกอนหนา : TBE102 เขียนแบบในงานวิศวกรรม หรือศึกษา 

  พรอมกัน 

หลักการและประโยชนของการสำรวจรังวัด การวัดคาระดับ หลักการและการ

ประยุกตใชกลองธีโอโดไลท การวัดระยะและทิศทาง คาความคลาดเคลื่อนของการสำรวจและการ

ปรับแก การวางโครงขายสามเหลี่ยม การคำนวณหาคาอะซิมุท การวัดพิกัดวงรอบทั้งทางราบและ

ทางดิ่ง การสำรวจเสนทางแนวถนนการวางแนวคลอง งานเก็บรายละเอียดเพื่อการเขียนแผนท่ีภูมิ 

การทำแผนท่ีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

TBE212 ธรณวิีทยาวิศวกรรม 3(3-0-6) 

Engineering Geology 

ชนิดของแรดิน หิน และคุณสมบัติทางโครงสราง สัณฐาน และกายภาพทาง

ธรณีวิทยา การวิเคราะหและวินิจฉัยแบบธรณีวิทยา ความสำคัญของโครงสรางทางธรณีวิทยาตองาน

วิศวกรรมโยธา เชนงานเจาะอุโมงค งานฐานราก และงานกอสรางอื่นๆ ภาคปฏิบัติเกี ่ยวกับการ

ตรวจสอบและจำแนกผลึกแรและหิน 

TBE213 สถิติสำหรับงานวิศวกรรม 3(3-0-6) 

Engineering Statistics 

ศึกษาแนวความคิดของการตัดสินใจโดยอาศัยสถิติ คุณสมบัติของขอมูล แซม

เปลสเปซและจุดแซมเปล ตัวแปรสุมและคุณสมบัติเฉพาะ ความนาจะเปนและการแจกแจง ทฤษฎี

การแจกแจงของสิ่งตัวอยาง การทดสอบสมมุติฐานทางสถิติ 

TBE315 ภาษาอังกฤษสำหรับงานวิศวกรรม 3(3-0-6) 

English for Engineering 

ศึกษาภาษาอังกฤษ โดยฝกทักษะทั ้งสี ่ คือ ฟง พูด อาน เขียน ในลักษณะท่ี

เชื่อมโยงประสานกันแตจะเนนไปในดานการอาน นักศึกษาจะไดรับการฝกฝนใหสามารถอาน และ

เขาใจขอความภาษาอังกฤษที่เปนความรูทั่วไป โดยเนนทักษะที่ใชในงานวิศวกรรม รวมไปถึงการ

เขียนรายงานทางเทคนิคและการนำเสนอในท่ีประชุมวิชาการ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

รหัส ค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

TCI102 ความรู้เบื้องต้นทางวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์ 1(1-0-2) 
Introduction to Engineering Profession 
วิชาชีพวิศวกรรม บทบาทและหน้าที่ของวิศวกร วิศวกรรมสาขาต่าง ๆ หลักสูตร

และการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์  
ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณของวิศวกร วิธีการสื่อสารส าหรับงานทางวิศวกรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศส าหรับงานทางวิศวกรรม การแก้ปัญหาทางวิศวกรรม ความส าคัญของการทดสอบวัสดุ 

TCI103 การเขียนแบบวิศวกรรมโยธา 3(2-2-5) 
Civil Engineering Drawing 
ปฏิบัติการเขียนแบบ การอ่านแบบก่อสร้าง และการใช้คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง

กับการเขียนแบบก่อสร้าง หรือในงานทางวิศวกรรมโยธา การก าหนดองค์ประกอบของแบบก่อสร้าง 
การให้สัญลักษณ์ การใช้เส้น การขึ้นรูปผังอาคาร รูปตัดรูปด้าน การให้รายละเอียดต่างๆทางแบบ
ก่อสร้าง การอ่านแบบ การเขียนแบบก่อสร้าง การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ การเขียน
แบบตามข้อก าหนดพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร การเขียนแบบเพ่ือการขออนุญาตก่อสร้างตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 10 

TCI207 ชลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 
Hydraulic Engineering 
ศึกษาพ้ืนฐานวัฏจักรทางอุทกวิทยา ของไหล คุณสมบัติของของไหล สถิตศาสตร์

และจลน์ศาสตร์ของของไหล การวัดอัตราการไหล การไหลในท่อและทางน้ าเปิด การวิเคราะห์
โครงข่ายระบบท่อ การวิเคราะห์มิติเชิงหน่วยและความคล้ายคลึงทางชลศาสตร์ งานก่อสร้าง
โครงสร้างทางชลศาสตร์ 

TCI209 ปฏิบัติการชลศาสตร์ 1(0-3-2) 
Hydraulic Laboratory 
รายวิชาบังคับก่อน : TCI207 ชลศาสตร์วิศวกรรม หรือเรียนร่วมกัน 
ปฏิบัติการทางชลศาสตร์ที่สอดคล้องกับทางทฤษฎี ได้แก่ คุณสมบัติของของไหล 

การหาค่าความหนืดเชิงจน ปรากฏการณ์คาปิลลารี่ การหาความหนาแน่นและความถ่วงจ าเพาะ การ
ไหลผ่านฝายน้ าล้น น้ ากระโดด แรงกระทบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมของน้ า การไหลของ
ไหลผ่านรูระบายขนาดเล็ก การสูญเสียพลังงานในท่อ การสูญเสียหลักและการสูญเสียรอง แรงพยุง
และเสถียรภาพของวัตถุที่ลอยในน้ า การวัดอัตราการไหล แรงดันของน้ ากระท าต่อแผ่นพ้ืนผิวเรียบ 
การไหลวนแบบบังคับ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

ไหลผานรูระบายขนาดเล็ก การสูญเสียพลังงานในทอ การสูญเสียหลักและการสูญเสียรอง แรงพยุง

และเสถียรภาพของวัตถุที่ลอยในน้ำ การวัดอัตราการไหล แรงดันของน้ำกระทำตอแผนพื้นผิวเรียบ 

การไหลวนแบบบังคับ 

TCI312 การวิเคราะหโครงสราง 3(3-0-6) 

Structural Analysis 

รายวิชาบังคับกอน : TBE210 กลศาสตรของวัสดุ 

หลักการเบื้องตนในการวิเคราะหโครงสราง ชนิดของโครงสราง และน้ำหนัก 

บรรทุก เสถียรภาพของโครงสราง วิเคราะหโครงสรางดิเทอรมิเนตและอินดิเทอรมิเนตแบบสถิต การ

หาแรงปฏิกิริยาที่จุดรองรับ แรงภายในโครงขอหมุน แรงเฉือนและโมเมนตดัดภายในคานและโครง

ขอแข็ง อินฟลูเอ็นซไลนของคาน การแอนตัวของโครงสรางและการวิเคราะหโครงสรางโดยวิธี

ประมาณ 

TCI315 วิศวกรรมการทาง 3(2-2-5) 

Highway Engineering  

รายวิชาบังคับกอน : TBE211 วิศวกรรมสำรวจ 

 TCI339 ปฐพีกลศาสตร 

ประวัติและการพัฒนาของการทาง การบริหารงานทาง หลักการวางแผนงานทาง 

การวิเคราะหการจราจร การออกแบบทางเรขาคณิตของทาง การออกแบบโครงสรางทางแบบแข็ง

และแบบยดืหยุน วัสดุวิศวกรรมการทางและการบำรุงรักษางานทาง 

TCI316 โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 1 1(0-2-1) 

Civil Engineering Technology Project 1 

ศึกษาโครงงานและวรรณกรรมที ่เกี ่ยวของทางดานโยธา หรือเทคโนโลยีท่ี

เกี่ยวของกับการกอสราง การจัดทําวัตถุประสงค การเขียนโครงรางและแผนงานการเขียนรายงาน 

ข้ันตอนการนําเสนอโครงงานในรูปแบบเลมรายงานและสอบปากเปลา 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

TCI317 ทฤษฎีโครงสราง 3(3-0-6) 

Theory of Structures 

รายวิชาบังคับกอน : TBE210 กลศาสตรของวัสดุ 

ทฤษฎีโครงสรางเบื้องตน แรงปฏิกิริยา แรงเฉือนและโมเมนตในโครงสรางชนิดดิ

เทอรมิเนท เสนอิทธิพลของโครงสรางชนิดดิเทอรมิเนท การคำนวณการเปลี่ยนรูปรางของโครงสราง

ชนิดดิเทอรมิเนทดวยวิธีพื้นที่โมเมนต คานคอนจูเกต งานเสมือน และทฤษฎีพลังงาน การวิเคราะห

โครงสรางชนิดอินดิเทอรมิเนทดวยวิธีการเปลี่ยนรูปรางสอดคลอง 

TCI318 ปฏิบัตกิารปฐพีกลศาสตร  1(0-3-2) 

Soil Mechanics Laboratory 

เง่ือนไขรายวิชา TCI339 ปฐพีกลศาสตร หรือเรียนรวมกัน 

คุณสมบัติของดินทางฟสิกสและทางวิศวกรรม การเจาะสำรวจดิน การเก็บ

ตัวอยางดิน การทดสอบคุณสมบัติดินในสนาม การทดสอบคุณสมบัติดินในหองปฏิบัติการ พิกัดอัต

เตอรเบิรก พิกัดการหดตัวพิกัดเหลว ความถวงจำเพาะของเม็ดดิน การวิเคราะหขนาดเม็ดดิน การ

จำแนกดินทางวิศวกรรม การบดอัดดิน อัตราสวนซีบีอาร ความหนาแนนของดินในสนาม ความซึม

น้ำของดิน กำลังรับแรงเฉือนตรง กำลังรับแรงอัดแบบไมโอบรัด กำลังรับแรงอัดแบบโอบรัดสาม

แกน การทรุดตัวของดิน 

TCI319 วิศวกรรมฐานราก 3(3-0-6) 

Foundation Engineering 

รายวิชาบังคับกอน : TCI339 ปฐพีกลศาสตร 

การสำรวจดิน กำลังแบกทานของดิน การวิเคราะหออกแบบฐานรากตื้นและฐาน

รากเสาเข็ม พฤติกรรมการรับน้ำหนักของฐานราก การวิเคราะหการทรุดตัวของฐานราก การ

วิเคราะหและออกแบบโครงสรางแรงดันดานขางของดิน กำแพงกันดิน โครงสรางใตดิน ปญหาและ

การปรับปรุงแกไขฐานราก การวิเคราะหเสถียรภาพแนวลาดของดิน 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

TCI320 วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ 1(0-3-2) 

Civil Engineering Materials and Testing 

วิชาบังคับกอน :  TCI323 เทคโนโลยีคอนกรีตและวัสดุกอสราง หรือศึกษา 

 พรอมกัน 

คุณสมบัติและพฤติกรรมของวัสดุ หลักการเบื้องตนในการตรวจสอบและทดสอบ

คุณสมบัติทางกายภาพและทางกลของวัสดุวิศวกรรมโยธา เหล็กโครงสรางและเหล็กเสริมคอนกรีต 

ไม วัสดุทางหลวง และวัสดุกอสรางอ่ืนๆ 

TCI322 การประมาณราคากอสราง 3(2-2-5) 

Construction Estimation 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการสำรวจปริมาณและการประมาณราคา การประมาณ

จำนวนวัสดุและราคาของงานกอสราง การกำหนดมาตรฐานการวัดเนื้องาน การวิเคราะหขอมูลและ

ราคางานกอสราง ชนิดและรูปแบบของสัญญากอสราง การประมูลและกลยุทธการประมูล ระบบ

การจัดซื้อจัดจางทางอิเล็กทรอนิกส จรรยาบรรณทางวิชาชีพและความรับผิดชอบตามกฎหมาย 

ระบบการตรวจสอบและติดตามคาใชจายผานระบบเครือขาย การประยุกตใชโปรแกรมสำเรจ็รูปใน

การควบคุมคาใชจายในงานกอสราง พระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอ

หนวยงานของรัฐ 

TCI323 เทคโนโลยีคอนกรีตและวัสดุกอสราง 3(3-0-6) 

Concrete Technology and Construction Materials 

คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของวัสดกุอสราง และวัสดุผสมในงานคอนกรีต 

อิทธิพลของซีเมนต มวลรวม น้ำ และสวนผสมอื่นๆ ตอคุณสมบัติของคอนกรีตเหลวและคอนกรีตท่ี

แข็งตัวแลวของโครงสรางจุลภาคคอนกรีตการออกแบบสวนผสมของคอนกรีต การขนถายคอนกรีต 

การควบคุมคุณภาพคอนกรีต ความคงทนของคอนกรีตภายใตสภาวะแวดลอมรุนแรงคอนกรีต

สมัยใหมและการทดสอบคอนกรีตแบบไมทำลาย 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

รหัส คำอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 

TCI324 การวางแผนงานและการบริหารงานกอสราง 3(3-0-6) 

Planning and Construction Management 

        วัฏจักรชีวิตของโครงการ ระบบการจัดทำและสงมอบโครงการ รูปแบบองคกร 

การวางผังบริเวณ วัสดุ เครื่องจักรกลและอุปกรณการกอสราง เทคนิคการกอสราง ผลิตภาพ ระบบ

คุณภาพ ความปลอดภัยในงานกอสราง การวางแผน วิธีสายทางวิกฤติ (CPM) การควบคุมและ

ติดตามความกาวหนา การจัดการทรัพยากรความไมแนนอนและวิธีการวางแผนโครงการแบบเพิรต 

(PERT) การควบคุมโครงการ ความปลอดภัยและการควบคุมคุณภาพในงานกอสราง กฎหมายและ

ขอบังคับงานกอสราง พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ

ทำงาน พ.ศ. 2554 

TCI326 การออกแบบนั่งรานและแบบหลอ 3(3-0-6) 

Scaffold and Concrete Formwork Design 

  วิชาบังคับกอน : TCI417 การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก 

        การประกอบติดตั้ง ประเภทนั่งราน การนำนั่งรานไปใชงาน  การออกแบบรับ

น้ำหนักบรรทุก การค้ำยันเพื่อเสถียรภาพของนั่งราน แรงดันดานขางที่กระทำแบบหลอคอนกรีต 

การออกแบบหลอเสา คาน ผนัง และฐานราก ปฏิบัติการออกแบบนั่งรานและแบบหลอ 

TCI328 การออกแบบระบบสุขาภิบาลอาคาร 3(3-0-6) 

Building Sanitary Design 

ศึกษาหลักการของสุขาภิบาลในอาคาร การเลือกใชอุปกรณและการออกแบบ

ระบบน้ำประปา ทอระบายน้ำและทออากาศ การไหลของน้ำในทอน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย ปฏิบัติการ

ออกแบบระบบทอในอาคาร ถังเก็บน้ำดี ถังบำบัดน้ำเสีย 

TCI329 การเตรียมสหกิจศึกษาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา     1(45) 

Preparation for Cooperative Education in Civil 

Engineering Technology  

จัดใหมีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมกอนฝกสหกิจศึกษาในดานการรับรูลักษณะ

และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรูทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและ
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คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพโดยการกระทำในสถานการณหรือรูปแบบตางๆ ซึ่งเกี่ยวของกับ

งานดานเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 

TCI330 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 2(90) 

Preparation for Professional Experience 

in Civil Engineering Technology 

จัดใหมีกิจกรรมเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพใน

ดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู ทักษะ เจต

คติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยเนนการฝกทักษะขั้นพื้นฐานภาคปฏิบัติใน

งานและกิจกรรมสำหรับการฝกประสบการณวิชาชีพทางวิศวกรรมโยธา 

TCI331 ปฏิบัติการการสํารวจ 1(0-3-2) 

Surveying Laboratory 

วิชาบังคับกอน  : TBE211 วิศวกรรมสำรวจ 

        การบันทึกสมุดสนาม และการรังวัดระยะทางโดยการเดินนับกาว การรังวัด

ระยะทางโดยเทปวัดระยะ และการทําแผนท่ีอาณาเขต การตรวจสอบความถูกตองของกลองระดับ

โดยวิธี 2 หมุดและการหาคาผลตางระดับ การหาคาระดับตามทางยาวและทางขวาง การรังวัดมุม

ราบและมุมดิ่ง ดวยกลองทีโอโดไลท การทําวงรอบดวยกลองเข็มทิศ และกลองทีโอโดไลทการทํา

วงรอบดวยกลองรังวัดแบบเบ็ดเสร็จ  การหาอาซิมุทอยางละเอียด การหาคาพิกัดแบบ UTM  การ

ทําแผนที่ภูมิประเทศ การทําโครงขาย สามเหลี ่ยม การเก็บรายละเอียดโดยกลองรังวัดแบบ

เบ็ดเสร็จ 

TCI333 การออกแบบผิวทาง 3(3-0-6) 

Pavement Design 

วิชาบังคับกอน  : TCI339 ปฐพีกลศาสตร 

  TCI315 วิศวกรรมการทาง 

 การออกแบบโครงสรางของผิวทางแบบออนตัวและผิวทางแบบแกรง รวมท้ัง

น้ำหนักบรรทุกท่ีกระทำ คุณสมบัติของสวนประกอบผิวทาง การกระจายของแรง และผลกระทบของ

ดินฟาอากาศตอผิวทาง ขอกำหนดและมาตรฐานท่ีใชในการออกแบบ 
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TCI334 ไฟไนท์อีลีเมนต์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
Elementary Finite Element 
วิชาบังคับก่อน  :  TCI312 การวิเคราะห์โครงสร้าง 
วิธีไฟไนท์อีลีเมนต์ในปัญหาหนึ่งมิติและสองมิติ การประยุกต์ใช้ในปัญหาของไหล 

การวิเคราะห์ความเค้น และการยืดหดตัวตามแกน การดัด และการบิด ตลอดจนการดัดในแผ่นพื้น 

TCI335 การตรวจสอบโครงสร้างคอนกรีตและการทดสอบแบบไม่ท าลาย 3(3-0-6) 
Inspection of Concrete Structures and  
Non-Destructive Testing 
วิชาบังคับก่อน  : TCI323 เทคโนโลยีคอนกรีตและวัสดุก่อสร้าง 
ปัญหาการเสื่อมสภาพของโครงสร้างคอนกรีต แนวทางการตรวจสอบสภาพ

โครงสร้าง การตรวจสอบเบื้องต้นและการตรวจสอบโดยละเอียด วัสดุซ่อม การเลือกวัสดุซ่อม การ
ทดสอบแบบไม่ท าลายในคอนกรีต แนวทางการออกแบบโครงสร้างให้มีความคงทน 

TCI336 วิศวกรรมการขนส่ง 3(3-0-6) 
Transportation Engineering 
วิชาบังคับก่อน  : TCI315 วิศวกรรมการทาง 
ระบบการขนส่ง การด าเนินการและการควบคุมยวดยานขนส่ง การวางแผนและ

ประเมินการขนส่ง การออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับการขนส่งทางบก ทางน้ าและทาง
อากาศ 

TCI337 การบริหารการเงินและบัญชีในการก่อสร้าง 2(1-2-3) 
Financial and Accounting in Construction 
งบกระแสเงินสด เวลาของการหมุนเวียนกระแสเงินสด การแจกแจงต้นทุน

ค่าใช้จ่าย กระแสเงินสด บัญชีงบกระแสเงินสดหมุนเวียน ใบส่งของ ต้นทุนค่าใช้จ่ายเสร็จสมบูรณ์ 
วิธีการวาดเส้น S-Curve ของค่าใช้จ่าย การตอบสนองกระแสเงินสดหมุนเวียนในโครงการ ค าจ ากัด
ความของการควบคุมค่าใช้จ่าย และข้ันตอนการควบคุมค่าใช้จ่าย 
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TCI338 การวิเคราะหผลิตภาพในการกอสราง 3(3-0-6) 

Construction Productivity Analysis 

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับผลิตภาพในงานกอสราง การวินิจฉัยปญหาผลิตภาพ การ

ปรับปรุงผลิตภาพ จากปจจัยการจัดการภาคสนาม (Productivity Improvement from Field 

Management Factors) การปรับปรุงผลิตภาพโดยการศึกษางาน วิธีการทำงานโดยผังสายใย ผัง

การเคลื่อนท่ีและแผนภูมิกระบวนการผลิต การวัดงานและการศึกษาเวลา เวลามาตรฐานของทีมงาน

กอสราง การปรับปรุงผลิตภาพโดยการวางแผนและควบคุมงานกอสราง รวมท้ังแบบจำลองและการ

ทำเลียนแบบ 

TCI339 ปฐพีกลศาสตร  3(3-0-6) 

Soil Mechanics 

รายวิชาบังคับกอน : TBE210 กลศาสตรของวัสดุหรือศึกษาพรอมกัน 

การกำเนิดดิน ดินชนิดตาง ๆ การสำรวจดินคุณสมบัติพื้นฐานทางดานวิศวกรรม

ของดินระบบจำแนกดินชนิดตาง ๆ ความแข็งแรงของดิน การวิบัติของดิน ลักษณะของฐานรากชนิด

ตาง ๆ  ความตานทานแรงเฉือนของดินท่ีมีความเชื่อมแนนและดินท่ีไมมีความเชื่อมแนน 

TCI340 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 4(3-3-6) 

Reinforced Concrete Design 

รายวิชาบังคับกอน : TCI317 ทฤษฎีโครงสราง 

พฤติกรรมเบื้องตนของโครงสรางคอนกรีต และการเสริมกำลัง เพื่อรับแรงตาม

แนวแกน แรงดัด แรงบิด แรงเฉือน แรงยึดเหนี่ยว และแรงเหลานี้ที่กระทำรวมกัน การออกแบบ

โครงสรางองคอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีหนวยแรงใชงาน วิธีกำลัง การเขียนแบบกำหนด

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

Timber and Steel Design 

รายวิชาบังคับกอน : TCI317 ทฤษฎีโครงสราง   

        การออกแบบโครงสรางเหล็กโดยวิธี Allowable Stress Design (ASD) และ Load 

and Resistance Factored Design (LRFD) สำหรับชิ้นสวนรับแรงดึง แรงอัด แรงดัด แรงกระทำ

รวมกัน สวนโครงสรางหนาตัดคานประกอบ คานลึก การออกแบบจุดตอตัวยึดและการเชื่อม การ

ออกแบบโครงสรางไมเพ่ือรับแรงดึง รับแรงอัด รับแรงดัด แรงกระทำรวม เสาประกอบไมท้ังแบบดิ่ง

และราบ คุณสมบัติและกำลังของไม ไมอัด ไมแผนซอน การตอยึดสวนโครงสรางไม 

TCI418 สัมมนาทางเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 1(1-0-3) 

Seminar in Civil Engineering Technology 

การศึกษาคนควาเชิงบูรณาการความรูใหมๆจากแหลงขาวสารและวิชาการตางๆท่ี

เกี่ยวของในงานทางดานวิศวกรรมโยธา นำมาประกอบกับความรูในชั้นเรียน เพื่อทำการรวบรวม

วิจารณและสรุป โดยอาศัยทฤษฎีที่เกี่ยวของนำมาแสดงในรูปแบบรายงานหรือการนำเสนอในชั้น

เรียน 

TCI419 โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 2 2(1-2-3) 

Civil Engineering Technology Project 2 

ดําเนินงานโครงงานที่ไดศึกษาไวในวิชา TCI 312 โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรม

โยธา 1 ตามขั้นตอนการดำเนินงานที่ไดเขียนไวใหเสร็จสมบูรณภายในหนึ่งภาคการศึกษา นำเสนอ

ผลการดำเนินงานโครงงานโดยเขียนรายงานฉบบัสมบูรณและสอบปากเปลา 

TCI429 การควบคุมงานและการตรวจงานกอสราง  3(2-2-5) 

Supervision and Inspection in Construction 

ความสำคัญและวัตถุประสงคของการควบคุมและการตรวจงานกอสราง บทบาท

หนาที่ของผูควบคุมและตรวจงาน การควบคุมและการตรวจงานเตรียมการเบื้องตน งานดิน งาน

เกี่ยวกับคอนกรีต งานไม งานเหล็กโครงสรางงานสถาปตยกรรม และงานวิศวกรรมประกอบอาคาร 

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  กฎหมายควบคุมงานอาคาร ปฏิบัติการควบคุมงาน และตรวจสอบ

งานกอสรางในหนวยงานกอสรางจริง 
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TCI430 เทคโนโลยีคอนกรีตสำเร็จรูปและคอนกรีตอัดแรง 3(3-0-6) 

Prestressed and Precast Concrete and Construction 

Materials 

คุณสมบัติของคอนกรีตอัดแรง หลักเกณฑการออกแบบ การสูญเสียแรงของ

คอนกรีตอัดแรง คอนกรีตอัดแรงชนิดดึงลวดกอน (Pre-tension) และดึงลวดภายหลัง (Post-

tension) วัสดุที ่ใชในการผลิตคอนกรีตอัดแรงการออกแบบโครงสรางคอนกรีตอัดแรง การผลิต

คอนกรีตสำเร็จรูปการขนสง การติดตั้ง การขนสง  การออกแบบชิ้นสวนเสาคาน ผนัง ออกแบบจุด

ตอ 

TCI431 สหกิจศึกษาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 6(640) 

Cooperative Education in Civil Engineering 

Technology 

นักศึกษาตองปฏิบัติงานเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพทางดานเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

เต็มเวลาเสมือนหนึ่งเปนพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการจนครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจ

ศึกษาตามที่สาขากำหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแลว นักศึกษาตองสงรายงานและนำเสนอผล

การไปปฏิบัติงานตอคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งโดยวัดผลการประเมินของอาจารยท่ีปรึกษาสห

กิจศึกษา พนักงานท่ีควบคุมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการและจากรายงานวิชาการ 

TCI432 การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา  5(450) 

Field Experience in Civil Engineering Technology 

รายวิชาบังคับกอน : TCI330 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยี 

  วิศวกรรมโยธา 

ฝกงานภายในสถานศึกษา หรือสถานประกอบการของทางราชการหรือเอกชน 

หรือทำโครงงานพิเศษในสาขาที่เกี่ยวของ อยางใดอยางหนึ่งโดยมีอาจารยควบคุมดูแลในฐานะท่ี

ปรึกษาไมนอยกวา 1 ทาน และตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการหลักสูตรเพื่อคิดเทียบ

ชั่วโมง 
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3.2  ช่ือ สกุล ตำแหนงและคุณวุฒิของอาจารย  

3.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ลำดับ ชื่อ–นามสกุล 
ตำแหนง

วิชาการ 
คุณวุฒิ-สาขาวิชาเอก 

สถาบัน 

การศึกษา 
ปที่จบ 

ภาระการสอน (ชม./สัปดาห) 

2565 2566 2567 2568 

1 นายธราพงษ 

พัฒนศักด์ิภิญโญ 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) 

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาห 

การ) 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2544 

2537 

2534 

12 12 12 12 

2 นางสาว 

โชติกาญจน 

ราชกรม 

อาจารย วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) 

   วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

2557 

2552 

12 12 12 12 

3 นายเทวกุล 

จันทรขามปอม 

อาจารย วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) 

   วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระ

จอมเกลาพระนครเหนือ 

2561 

2555 

12 12 12 12 

4 นายภัทรชยั 

พงศโสภา 

อาจารย วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) 

   วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาพระนครเหนือ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาพระนครเหนือ 

2560 

2558 

12 12 12 12 

5 นางสาวธันยารัตน 

เสถียรนาม 

อาจารย    วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) 

   วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 

  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2562 

2559 

12 12 12 12 
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3.2.2 อาจารยประจำหลักสูตร 

ลำดับ ชื่อ–นามสกุล 
ตำแหนง 

วิชาการ 

คุณวุฒิ-สาขา

วิชาเอก 

สถาบัน 

การศึกษา 

ภาระการสอน (ชม./สัปดาห) 

2565 2566 2567 2568 

1 นายธราพงษ 

พัฒนศักด์ิภิญโญ 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) 

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 

วศ.บ. (วิศวกรรมอุต

สาหการ) 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2544 

2537 

2534 

12 12 12 

2 นางสาว 

โชติกาญจน 

ราชกรม 

อาจารย วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) 

   วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

2557 

2552 

12 12 12 

3 นายเทวกุล 

จันทรขามปอม 

อาจารย วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) 

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาพระนคร

เหนือ 

2561 

2555 

12 12 12 

4 นายภัทรชยั 

พงศโสภา 

อาจารย วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) 

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาพระนคร

เหนือ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาพระนคร

เหนือ 

2560 

2558 

12 12 12 

5 นางสาวธันยารัตน 

เสถียรนาม 

อาจารย   วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) 

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 

 มหาวิทยาลัยขอนแกน 

มหาวิทยาลัมหาสารคาม 

2562 

2559 

12 12 12 

3.2.3 อาจารยพิเศษ 

ไมมี 
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการฝกประสบการณวิชาชีพ)

จากความตองการที่บัณฑิตควรมีประสบการณในวิชาชีพกอนเขาสูการทำงานจริง ดังนั้นหลักสูตร

ไดกำหนดกลุมวิชาปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพเปนวิชาบังคับและใหมีแผนการเรียนสำหรับ

นักศึกษาที ่ตองการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นักศึกษาตองลงเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาสาขาวิชา 

เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา   เวนแตกรณีท่ีนักศึกษามีปญหาไมสามารถไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาไดก็จะ

เปนการอนุโลมใหเรียนรายวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา   

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 

ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 

4.1.1 ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเขาใจในหลักการ 

ความจำเปนในการเรียนรูทฤษฎีมากยิ่งข้ึน 

4.1.2 บูรณาการความรูที่เรียนมาเพื่อนำไปแกปญหาทางธุรกิจโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

เปนเครื่องมือไดอยางเหมาะสม 

4.1.3 มีมนุษยสัมพันธและสามารถทำงานรวมกับผูอ่ืนไดดี 

4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เขาใจวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวเขากับสถานประกอบการได 

4.1.5 มีความกลาในการแสดงออก และนำความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานได 

4.2 ชวงเวลา 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หรือ ภาคการศึกษาท่ี 2 ของชั้นปท่ี 4 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  

จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 

5. ขอกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย

ขอกำหนดในการทำโครงงาน หรืองานวิจัย ควรเปนหัวขอที่เกี่ยวของกับการประยุกตเทคโนโลยี

เพื่อการใชงานจริง หรือเพื่อการศึกษา หรือเพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยควรมีองคกรที่อางอิง

และคาดวาจะนำไปใชงานหากโครงงานสำเร็จ โดยมีจำนวนผูรวมโครงงาน 2-3 คน และมีรายงาน 

ที่ตองนำสงตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด อยางเครงครัด หรือเปนโครงงานที่มุงเนน

การสรางผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนางาน 

5.1 คำอธิบายโดยยอ 

โครงงานที่นักศึกษาสนใจ สามารถอธิบายทฤษฎีที่นำมาใชในการทำโครงงาน ประโยชนที่จะ

ไดรับจากการทำโครงงาน มีขอบเขตโครงงานท่ีสามารถทำเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 
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5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 

นักศึกษาสามารถทำงานเปนทีม มีความเชี่ยวชาญในการใชเครื่องมือ โปรแกรม ในการทำโครงงาน 

โครงงานสามารถเปนตนแบบในการพัฒนาตอได 

5.3 ชวงเวลา 

ภาคการศึกษาท่ี 2 หรือ ภาคการศึกษาท่ี 1 ของชั้นปท่ี 4 

5.4 จำนวนหนวยกิต 

4 หนวยกิต 

5.5 การเตรียมการ 

มีการกำหนดชั่วโมงการประชุมนักศึกษา การใหคำปรึกษา จัดทำบันทึกการใหคำปรึกษา 

ใหขอมูลขาวสารเก่ียวกับโครงงานทางเว็บไซต และปรับปรุงใหทันสมัยเสมอ อีกท้ังมีตัวอยางโครงงาน

ใหศึกษา 

5.6 กระบวนการประเมินผล 

ประเมินผลจากความกาวหนาในการทำโครงงาน ที่บันทึกในสมุดใหคำปรึกษาโดยอาจารยที่ปรึกษา 

และประเมินผลจากรายงานที่ไดกำหนดรูปแบบการนำเสนอตามระยะเวลา นำเสนอโปรแกรมและ 

การทำงานของระบบ โดยโครงงานดังกลาวตองสามารถทำงานไดในข้ันตน โดยเฉพาะการทำงานหลัก

ของโปรแกรม และการจัดสอบการนำเสนอท่ีมีอาจารยสอบไมต่ำกวา 3 คน 
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หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1.1 มีความรูพื้นฐานในศาสตรที่เกี่ยวของท้ัง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยู ในเกณฑดี 

สามารถประยุกตไดอยางเหมาะสมในการ

ประกอบวิชาชีพและศึกษาตอในระดับสูง 

   รายวิชาบังคับของหลักสูตรตองปูพ้ืนฐานของศาสตร

และสรางความเชื่อมโยงระหวางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

มีปฏิบัติการ แบบฝกหัด โครงงาน และกรณีศึกษาให

นักศึกษาเขาใจการประยุกตองคความรูกับปญหาจริง  

1.2 มีความรูทันสมัย ใฝรู และมีความสามารถ 

พัฒนาความรู เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน

และพัฒนาสังคม 

รายวิชาเลือกที่เปดสอนตองตอยอดความรูพื้นฐาน

ในภาคบังคับ และปรับตามวิวัฒนาการของศาสตร มี

โจทยปญหาที่ทาทายใหนักศึกษาคนควาหาความรู ใน

การพัฒนาศักยภาพ 

1.3 คิด เป น ทำเป น และเล ือกว ิธ ีการ

แกปญหาไดอยางเปนระบบและเหมาะสม 

ทุกรายวิชาตองมีโจทยปญหา แบบฝกหัด หรือ

โครงงาน ใหนักศึกษาไดฝกคิด ฝกปฏิบัติ ฝกแกปญหา

แทนการทองจำ 

1.4 มีความสามารถทำงานร วมกับผู  อ่ืน 

มีทักษะการบริหารจัดการและทำงานเปนหมู

คณะ 

โจทยปญหาและโครงงานของรายวิชาตาง ๆ ควรจัด

แบบคณะทำงาน แทนที ่จะเปนแบบงานเดี ่ยว เพ่ือ

สงเสริมใหนักศึกษาไดฝกฝนการทำงานเปนหมูคณะ  

1.5 รู จ ักแสวงหาความรู ด วยตนเองและ

สามารถติดตอสื่อสารกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 

ตองมีการมอบหมายงานใหนักศึกษาไดสืบคนขอมูล 

รวบรวมความรู ที ่นอกเหนือจากที ่ไดนำเสนอในชั้น

เรียน และเผยแพรความรูท่ีไดระหวางนักศึกษาดวยกัน 

หรือใหกับผูสนใจภายนอก 

1.6 มีความสามารถในการใชภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศในการส ื ่อสารและใช

เทคโนโลยีไดด ี

มีระบบเพื่อสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหมู

น ักศึกษาหรือบุคคลภายนอกที ่ส งเสริมใหเกิดการ

แสวงหาความรูที่ทันสมัย การเผยแพร การถามตอบ และการ

แลกเปลี่ยน ความรู 

1.7  มีความสามารถวิเคราะห ออกแบบ 

พัฒนา ติดตั้ง และปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร 

ใหตรงตามขอกำหนด 

ตองมีวิชาที่บูรณาการองคความรูที ่ไดศึกษามาใน

การวิเคราะห ออกแบบ พัฒนา ติดตั้ง และปรับปรุง

ระบบคอมพิวเตอรตามขอกำหนดของโจทยปญหาท่ี

ไดรับ  
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม

2.1.1 การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม

อย่างราบรื่น และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม นอกจากนี้วิชาชีพการจัดการอุตสาหกรรมมีความส าคัญ
กับการพัฒนาประเทศ ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานทางการจัดการอุตสาหกรรม จึงจ าเป็นต้องมีความ
รับผิดชอบต่อผลที่เกิดข้ึนเช่นเดียวกับการประกอบอาชีพในสาขาอ่ืนๆ อาจารย์ที่สอนในแต่ละวิชาต้อง
พยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้ทั้ง 5 ข้อ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่างๆ ที่ศึกษา รวมทั้งอาจารย์ต้องมีคุณสมบัติด้านคุณธรรม จริยธรรม
อย่างน้อย 5 ข้อตามท่ีระบุไว้ 

1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม
เสียสละ และ ซื่อสัตย์สุจริต 

2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่างๆ ขององค์กรและสังคม 

3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามสามารถท างานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
ตามล าดับความส าคัญเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์ 

4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล
องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม 

5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบ
วิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

2.2 ความรู้ 
2.2.1 การเรียนรู้ด้านความรู้ 

 นักศึกษาต้องมีความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธา มีคุณธรรม จริยธรรม และความรู้
เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษานั้นต้องเป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องรู้เพ่ือใช้ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคม 
ดังนั้นมาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 

1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน วิศวกรรมพ้ืนฐาน
เพ่ือการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ใน
เนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรมประกอบด้วย 

- ความรู้ด้านวิศวกรรมโครงสรางและวัสดุ
- ความรู้ดานวิศวกรรมปฐพี และชลศาสตร์ วิศวกรรมปฐพี หรือชลศาสตร์และ
- กลมความรู้ด้านวิศวกรรมส ารวจ และการจัดการทางวิศวกรรมโยธา
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3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง
เช่น กฎหมายก่อสร้าง และความปลอดภัย 

4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้
เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาใน
งานจริงได ้

2.3 ทักษะทางปัญญา 
2.3.1 การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

 นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพโดยพ่ึงตนเองได้เมื่อจบ
การศึกษาแล้ว ดังนั้นนักศึกษาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม 
จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับการจัดการอุตสาหกรรม ลักษณะการสอนอาจารย์ต้องเน้นให้นักศึกษา
คิด วิเคราะห์ หาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง 
ซ่ึงนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่างๆ จากการสอนเพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญาดังนี้ 

1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีดี
2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้

ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม

ในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 
5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง เพ่ือการเรียนรู้ตลอด

ชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ 

 2.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอ 

นักศึกษาต้องออกไปประกอบอาชีพซึ่งส่วนใหญ่ต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆเช่น
ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน เป็นต้น ดังนั้น ความสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับ
สังคมเป็นเรื่องจ าเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นอาจารย์ต้องสอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติต่างๆ 
ต่อไปนี้ให้นักศึกษาระหว่างที่สอนวิชา หรืออาจให้นักศึกษาไปเรียนวิชาทางด้านสังคมศาสตร์ที่
เกี่ยวกับคุณสมบัติต่างๆ นี้ 

1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ใน
ประเด็นที่เหมาะสม 

2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัว
และส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม  รวมทั้งให้ความ
ช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ 
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3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และ
สอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย ทั้งงาน
บุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ  

5) มีจิตส า นึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท างาน และการรักษา
สภาพแวดล้อมต่อสังคม 

2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   2.5.1 การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ส าหรับการท างานที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ

ประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 
3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ 
4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้

สัญลักษณ ์
5) สามารถใช้เครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพ่ือประกอบวิชาชีพใน

สาขาวิศวกรรมที่เก่ียวข้องได้ 
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 2.6.  ทักษะการจัดการเรียนรู้ 
   2.6.1 การเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 

1) มีความสามารถในการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยีให้เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ 

2) มีทักษะในการใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และ เทคโนโลยี เครื่องจักรในระบบ
อุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3) มีทักษะในการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานทางด้านวิศวกรรมได้อย่างทันสมัย

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร สู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1.คุณธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะ

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.ทักษะ
พิสัย

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 
SCH102 เคมีทั่วไป ● ● ● ○ ● ○ ○ ● ● ○ 
SCH103 ปฏิบัติการเคมทีั่วไป ● ● ● ○ ● ○ ○ ● ● ○ 
SPY104 ฟิสิกส์ 1 ● ● ● ● ○ ● ● ● 
SPY105 ปฏิบัติการฟิสกิส์ 1 ● ● ● ● ● ○ ○ ● ●
SPY106 ฟิสิกส์ 2 ● ● ○ ● ○ ● ● ● 
SPY107 ปฏิบัติการฟิสกิส์ 2 ● ● ● ○ ● ○ ○ ● ●
TAT101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 ○ ● ● ● ○ ● ● ● 
TAT102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 ○ ● ● ● ○ ● ● ● 
TAT203 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 ○ ● ● ● ○ ● ● ● 
TBE101 ปฏิบัติงานทางวิศวกรรม ● ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ● ● 
TBE102 เขียนแบบใบงานวิศวกรรม ● ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ● ● 
TBE103 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอรเ์บ้ืองต้น ● ○ ○ ○ ● ● ○ ● ○ ● ○ ● ● ● 
TBE205 วัสดุในงานวิศวกรรม ● ○ ● ○ ● ● ○ ● ○ ● 
TBE206 กลศาสตร์ในงานวิศวกรรม ○ ● ● ● ○ ● ● ● ● ○ 
TBE207 โปรแกรมประยุกตท์างวิศวกรรม ● ○ ○ ○ ● ● ○ ● ○ ● ○ ● ●
TBE210 กลศาสตรข์องวัสด ุ ○ ● ● ● ○ ● ● ● ● ○ 
TBE213 สถิติส าหรับงานวิศวกรรม ● ● ● ● ○ ● ○ ● ● ○ ●
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

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

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.ทักษะ

พิสัย

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

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

  TBE315 ภาษาอังกฤษสำหรับงานวิศวกรรม ● ○ ● ○ ● ● ○ ● 
 TCI102 ความรูเบ้ืองตนทางวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร ● ○ ○ ○ ● ● ○ ● ○ ● ○ ● ●
 TCI103 การเขยีนแบบวิศวกรรมโยธา ● ○ ○ ○ ● ● ○ ● ○ ● ○ ● ●
 TCI207 ชลศาสตรวิศวกรรม ○ ● ● ○ ● ○ ● ● ● ● ○ 

 TCI209 ปฏิบัติการชลศาสตร ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ● ● ●
  TCI312 การวิเคราะหโครงสราง ● ○ ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ● ● 

 TCI315 วิศวกรรมการทาง ○ ● ● ○ ● ○ ● ● ● ● ○ 
 TCI316 โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 1 ● ○ ○ ○ ● ● ○ ● ○ ● ○ ● ●

  TCI317 ทฤษฎีโครงสราง ● ○ ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ● ● 
 TCI318 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ● ● ●
 TCI319 วิศวกรรมฐานราก ○ ● ● ● ○ ● ● ● ● ○ 

  TCI320 วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ● ○ ● ● ● ●
  TCI331 ปฏิบัติการการสํารวจ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ● ○ ● ○ ● ●
 TCI322 การประมาณราคากอสราง ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ○ ●
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

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

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.ทักษะ

พิสัย

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

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

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

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

  TCI329 การเตรยีมสหกิจศึกษาสาขาวชิาเทคโนโลยี

วิศวกรรมโยธา     

● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ○ ● 

  TCI330 การเตรยีมฝกประสบการณวิชาชพีสาขาวิชา

เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 

● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ● 

  TCI331 ปฏิบัติการการสํารวจ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ● ○ ● ○ ● ●
  TCI333 การออกแบบผิวทาง ○ ● ● ○ ● ○ ● ● ● ● ○ 

  TCI334 ไฟไนทอลีีเมนตเบ้ืองตน ● ● ○ ○ ● ● ○ ● ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ● 
  TCI335 การตรวจสอบโครงสรางคอนกรีตและการ

ทดสอบแบบไมทำลาย 

○ ● ● ● ○ ● ● ● ● ○ 

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

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

  TCI338 การวิเคราะหผลิตภาพในการกอสราง ○ ● ● ● ○ ● ● ● ● ○ 
 TCI339 ปฐพีกลศาสตร ○ ● ● ● ○ ● ● ● ● ○ 

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

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

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

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.ทักษะ

พิสัย

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

 TCI418 สัมมนาทางเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา ● ○ ● ● ● ○ ● ● ● ○ 
 TCI419 โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 2 ● ○ ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ 

 TCI429 การควบคุมงานและการตรวจงานกอสราง ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
  TCI430 เทคโนโลยีคอนกรตีสำเร็จรูปและคอนกรีตอัด

แรง 

● ● ● ● ● ● ○ ● ● ○ ● ●

 TCI431 สหกิจศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยวีิศวกรรมโยธา ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

  TCI432 การฝกประสบการณวิชาชีพสาขาวิชา

เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 

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

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (ผลการเรียน)

การวัดผลและการสำเร็จการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ

ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 

พ.ศ. 2557 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 และ(ฉบับที่ 4) พ.ศ.

2564 (ภาคผนวก ก) 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสำเร็จการศึกษา

กำหนดใหระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาเปนสวนหนึ่งของระบบ 

การประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด

ปทุมธาน ี

 การทวนสอบในระดับรายวิชาใหนักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา 

มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบใหเปนไปตามแผนการสอน 

การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทำไดโดยมีระบบประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ดำเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและ

รายงานผล 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 

การกำหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา ควรเนนการทำวิจัย

สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ทำอยางตอเนื่องและนำผลวิจัยที่ไดยอนกลับมา

ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมท้ังการประเมินคุณภาพของ

หลักสูตรและหนวยงานโดยองคกรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะทำดำเนินการดังตัวอยางตอไปนี้ 

1) ภาวการณไดงานทำของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่จบการศึกษา ในดานของ

ระยะเวลาในการหางานทำ ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบ 

การงานอาชีพ 

2) การตรวจสอบจากผูประกอบการ โดยการขอเขาสัมภาษณ หรือ การแบบสงแบบสอบถาม

เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตท่ีจบการศึกษาและเขาทำงานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบ

ระยะเวลาตาง ๆ เชน ปท่ี 1 หรือ ปท่ี 5  

3) การประเมินตำแหนง และหรือความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต
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4) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการสงแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาสใน

ระดับความพึงพอใจในดานความรู ความพรอม และสมบัติดานอ่ืน ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและ

เขาศึกษาเพ่ือปริญญาท่ีสูงข้ึนในสถานศึกษานั้น ๆ 

5) การประเมินจากบัณฑิตท่ีไปประกอบอาชีพ ในแงของความพรอมและความรูจากสาขาวิชา

ท่ีเรียน รวมท้ังสาขาอ่ืน ๆ ท่ีกำหนดในหลักสูตร ท่ีเก่ียวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมท้ัง

เปดโอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งข้ึนดวย 

6) ความเห็นจากผู ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เปนอาจารยพิเศษ

ตอความพรอมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรู และ 

การพัฒนาองคความรูของนักศึกษา 

7) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเปนรูปธรรมได เชน (1) จำนวนโปรแกรมสำเร็จรูปที่พัฒนาเอง

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

การกุศลเพ่ือสังคมและประเทศชาติ  (5) จำนวนกิจกรรมอาสาสมัครในองคกรท่ีทำประโยชนตอสังคม 

2.3 ความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรูเม่ือส้ินปการศึกษา 

ช้ันปท่ี ความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรู 

1 นักศึกษามีแรงบันดาลใจในอาชีพวิศวกรรมโยธา ผานการบมเพาะจากคณะอาจารยในหลักสตูร 

สามารถคิดคำนวณ มีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร สามารถนำมาใชในการ

เรียนรูในชั้นปการศึกษาตอไปได ใชเครื่องคิดเลขในการคำนวณพื้นฐานทางดานวิศวกรรมได 

รูจักวัสดุกอสรางและงานกอสรางประเภทตางๆ เรียนรูลักษณะงานดานวิศวกรรมโยธา ทักษะ

การปฏิบัติงานเบื้องตน 

2 นักศึกษาสามารถอานแบบกอสรางทางวิศวกรรมโยธาไดอยางเขาใจ สามารถประยุกตใชทักษะ

การคำนวณและการประยุกตใชความรูพื้นฐานในการสำรวจรังวัด การแกไขปญหาและการ

ประยุกตใชทางวิศวกรรมได เรียนรูลักษณะแรง การเขียน SFD และ BMD ของโครงสราง

พ้ืนฐานได 

3 นักศึกษาสามารถนำความรูที ่ไดมาประยุกตใชในการออกแบบโครงสรางเบื้องตน เขาใจ

หลักการการออกแบบโครงสรางประเภทตางๆ เรียนรูการทดสอบและการเลือกใชวัสดุกอสราง 

4 นักศึกษาสามารถนำความรู ที ่ไดมาแกไขปญหาเชิงวิศวกรรม สามารถถายทอดความรู 

ประสบการณ อธิบายตอเพื่อนรวมชั้นเรียนไดอยางเขาใจ การใชเครื่องมือทางดานวิศวกรรม

โยธามาจัดทำโครงงาน สามารถปฏิบัติตนในการเรียนรูงาน การทำงานเชิงวิศวกรรม และ

ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชพีสภาวิศวกร 
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3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เรียนครบ 146 หน่วยกิต และได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ า

กว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 และ(ฉบับที่ 
4) พ.ศ.2564 (ภาคผนวก ก)
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หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย 

1. การเตรียมการสำหรับอาจารยใหม

1.1 จัดปฐมนิเทศอาจารยใหม เรื่อง บทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบ คุณคาความเปนอาจารย

รายละเอียดของหลักสูตร การจัดทำรายละเอียดตาง ๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

พ.ศ. 2552 (TQF) ตลอดจนใหมีความรูและเขาใจนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย  

1.2 จัดนิเทศอาจารยใหมในระดับสาขาวิชา 

1.3 ใหอาจารยใหมสังเกตการณการสอนของอาจารยผูมีประสบการณ 

1.4 จัดระบบพ่ีเลี้ยง (Mentoring System) แกอาจารยใหม 

1.5 จัดเตรียมคูมืออาจารยและเอกสารท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานใหอาจารยใหม 

1.6 จัดปฐมนิเทศ 

2.  การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล

2.1.1 สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอน

และการวิจัยอยางตอเนื่องโดยผานการทำวิจัยสายตรงในสาขาวิชาที่ไมใชวิจัยในแนวคอมพิวเตอร

ศึกษาเปนอันดับแรก การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน

องคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูน

ประสบการณ 

2.1.2 การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืน ๆ 

2.2.1 การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี ่ยวของกับการพัฒนาความรู 

และคุณธรรม 

2.2.2 มีการกระตุนอาจารยทำผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.2.3 สงเสริมการทำวิจัยสรางองคความรูใหมเปนหลัก และเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและ

มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเปนรอง 

2.2.4 จัดสรรงบประมาณสำหรับการทำวจิัย 

2.2.5 จัดใหอาจารยทุกคนเขารวมกลุมวิจัยตาง ๆ ของคณะ 

2.2.6 จัดใหอาจารยเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการตาง ๆ ของคณะ 
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หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การกำกับมาตรฐาน

หลักสูตรมีการดำเนินงานเก่ียวกับอาจารยตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้ 

1.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 1.1.1 มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งทำหนาท่ีในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและ 

การเรียนการสอน ตั้งแตการวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร 

 1.1.2 มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไมนอยกวา 5 คน ตองอยูประจำหลักสูตรนั้นตลอดเวลา

ท่ีจัดการศึกษา โดยจะเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเกินกวา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได 

 1.1.3 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอน 

ข้ันต่ำปริญญาโทหรือเทียบเทาท่ีมีตำแหนงทางวิชาการไมต่ำกวาผูชวยศาสตราจารย และมีผลงานทาง

วิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกำหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดำรงตำแหนงทาง

วิชาการอยางนอย 1 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง 

1.2 อาจารยประจำหลักสูตร 

 กำหนดใหอาจารยประจำหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอนขั้นต่ำ

ปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มีตำแหนงทางวิชาการไมต่ำกวาผูชวยศาสตราจารย และมีผลงานทาง

วิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกำหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดำรงตำแหนงทาง

วิชาการอยางนอย 1 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง 

2. บัณฑิต

จัดใหมีการผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูในวิชาการและ

วิชาชีพมีคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 คือเปนผู

มีความรู มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง สมารถประยุกตใชความรูเพ่ือการ

ดำรงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขทั้งรางกายและจิตใจมีความสำนึกและความรับผิดชอบในฐานะ

พลเมืองและพลโลก และมีคุณลักษณะตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

 2.1 สงเสริมสนับสนุนใหบัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2552 คือ 

2.1.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม 

2.1.2 ดานความรู 

2.1.3 ดานทักษะทางปญญา 
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2.1.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.1.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.2 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

 โดยสำรวจจากบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคพิเศษ

ไดงานทำหรือมีกิจการของตนเองท่ีมีรายไดประจำภายในระยะเวลา 1 ป นับจากวันท่ีสำเร็จการศึกษา

เม่ือเทียบกับบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษาในปการศึกษานั้นๆ ไมนอยกวารอยละ 70 

3. นักศึกษา

3.1  การสนับสนุนและการใหคำแนะนำนักศึกษา

3.1.1 การใหคำปรึกษาดานวิชาการและอ่ืน ๆ แกนักศึกษา 

 คณะฯ มีการแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาท่ี

มีปญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการได โดยอาจารยของคณะทุกคน

จะตองทำหนาที ่อาจารยที ่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษา และทุกคนตองกำหนดชั ่วโมง 

ใหคำปรึกษา (Office Hours) เพื่อใหนักศึกษาเขาปรึกษาได นอกจากนี้ ตองมีที ่ปรึกษากิจกรรม

เพ่ือใหคำปรึกษาแนะนำในการจัดทำกิจกรรมแกนักศึกษา 

3.1.2 การอุทธรณของนักศึกษา 

  กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นคำ

รองขอดูกระดาษคำตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารยในแตละ

รายวิชาได 

3.2 ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

3.2.1 ความตองการบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศในตลาดแรงงานของสังคมมีมาก โดย

นักศึกษาสำเร็จการศึกษาไดงานทำไมเกิน 3 เดือน 

 3.2.2 จากผลสำรวจเพื่อปรับปรุงหลักสูตร พบวาผูใชบัณฑิตตองการบัณฑิตที่มีทักษะดาน

ภาษาตางประเทศและดานทักษะการปฏิบัติคอมพิวเตอร สามารถปฏิบัติงานไดจริง 

3.3 การประกันคุณภาพดานนักศึกษา 

3.3.1 การรับนักศึกษา 

 เกณฑที่ใชในการคัดเลือกนักศึกษามีความโปรงใส ชัดเจนและสอดคลองกับคุณสมบัติ

ของนักศึกษาท่ีกำหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือท่ีใชในการคัดเลือก ขอมูล หรือวิธีการคัดเลือกนักศึกษา

ใหไดนักศึกษาที่มีความพรอมทางปญญา สุขภาพกายและจิต ความมุงมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียน

เพียงพอเพ่ือใหสามารถสำเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกำหนด โดยดำเนินการดังตอไปนี้ 

1) มีระบบ กลไกในการคัดเลือกนักศึกษา
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2) มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติ /ดำเนินการ

3) มีการประเมินกระบวนการ

4) มีการปรับปรุง/พัฒนา กระบวนการจากผลการประเมิน

5) มีผลจากการปรับปรงุเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม

3.3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

การสงเสริมและพัฒนานักศึกษาดำเนินการดังตอไปนี้ 

1) มีระบบและกลไกในการพัฒนานักศึกษา

2) มีการนำระบบและกลไกไปสูการปฏิบัติและดำเนินการ

3) มีการประเมินกระบวนการ

4) มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน

5) มีผลจากการปรับปรงุเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม

3.3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 

ผลท่ีเกิดกับนักศึกษามีรายงานผลการดำเนินการดังตอไปนี้ 

1) การคงอยูของนักศึกษา

2) การสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา

3) ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา

4. อาจารย

4.1. การบริหารคณาจารย

4.1.1 การรับอาจารยใหม 

   มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย

ใหมจะตองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ในสาขาวิชาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ และตองมี

คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษไดตามเกณฑที่กำหนดไวในประกาศคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารยประจำ 

4.1.2  การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

   คณาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตร และผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผน

จัดการเรียนการสอน ประเมินผลและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูล

เพื่อเตรียมไวสำหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทำใหบรรลุเปาหมาย

ตามหลักสูตร และไดบัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
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 4.1.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ 

   สำหรับอาจารยพิเศษถือวามีความสำคัญมาก เพราะจะเปนผูถายทอดประสบการณตรง 

จากการปฏิบัติใหกับนักศึกษา ดังนั้นคณะฯ ตองกำหนดนโยบายวาใหอาจารยพิเศษตองมีชั่วโมงสอน 

ไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา และมีอาจารยประจำเปนผูรับผิดชอบรายวิชานั้น และอาจารยพิเศษ

จะตองเปนผูมีประสบการณตรงวุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาโท หากมีวุฒิการศึกษาต่ำกวาปริญญาโท 

ตองมีประสบการณการทำงานที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่สอนไมนอยกวา 6 ป และใหเปนไปตาม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง เกณฑการ

พิจารณาและการแตงตั้งอาจารยพิเศษ 

4.2 การประกันคุณภาพดานหลักสูตร 

4.2.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 

ดำเนินการบริหารและพัฒนาอาจารยดังตอไปนี้ 

1) มีระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนาอาจารย

2) มีการนำระบบและกลไกไปสูการปฏิบัติและดำเนินงาน

3) ประเมินกระบวนการการดำเนินการบรหิารและพัฒนาอาจารย

4) มีการปรับปรุง/พัฒนา/ บรูณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน

4.2.2 คุณภาพอาจารย 

1) อาจารยตองมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกรอยละ 20 ขึ้นไปของอาจารยผู รับผิดชอบ

หลักสูตร 

2) อาจารยตองมีตำแหนงทางวิชาการรอยละ 60 ขึ้นไปของอาจารยผู รับผิดชอบ

หลักสูตร 

3) มีคารอยละของผลรวมถวงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรรอยละ 20 ข้ึนไป 

4.2.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย 

มีการรายงานผลการดำเนินงานเก่ียวกับอาจารยดังนี้ 

1) การคงอยูของอาจารย

2) ความพึงพอใจของอาจารย

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผลผูเรียน

[อธิบายการบริหารจัดการหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางตอเนื่อง การออกแบบ

หลักสูตรควบคุม กำกับการจัดทำรายวิชา การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

ในแตละรายวิชาการประเมินผูเรียน การกำกับใหมีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินท่ี
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หลากหลายการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผลการดำเนินงานหลักสูตรตรากรอบมาตรฐานคุณวฒุิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ] 

5.1 การบริหารหลักสูตร 

 หลักสูตรมีการบริหารหลักสูตรตามโครงสรางคณะ โดยรองคณบดีฝายวิชาการ ประธาน

หลักสูตรทำหนาที่จัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไปตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 และวัตถุประสงคของหลักสูตร ระบบและกลไกในการบริหาร

หลักสูตร มีดังนี้ 

 5.1.1 มีการบริหารหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 (TQF) 

 5.1.2 มีการบริหารหลักสูตรตามโครงสรางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คือ คณบดี รอง

คณบดีฝายวิชาการ คณะกรรมการประจำหลักสูตร ทำหนาท่ี บริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไปตาม

เกณฑมาตรฐานและวัตถุประสงคของหลักสูตร นอกจากนี้ยังมีหนวยงานเลขานุการคณะทำหนาท่ี

ประสานงานอำนวยความสะดวกในการเรียนการสอนการบริหารทรัพยากรการจัดการ 

5.1.3 มีคณะกรรมการประจำหลักสูตร ทำหนาที่กำหนดนโยบาย แผนงานและแผนปฏิบัติการ 

ดังตอไปนี้ 

1) รวมกันกำหนดปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตรใหสอดคลองกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยยึดมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ 

ในระดับอุดมศึกษา 

2) กำหนดคุณสมบัต ิผ ู  เข าศึกษา คุณลักษณะบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาใหมี

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีตองการ 

3) ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพสังคมและมาตรฐาน

ทางวิชาการและวิชาชีพ อีกทั้งแปลงหลักสูตรสูกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลการใช

หลักสูตร  

4) เสนออาจารยผูสอนในแตละรายวิชาท่ีเหมาะสมและเพียงพอกับจำนวนนักศึกษาทำ

การประเมินประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 

5) สงเสริม สนับสนุนอาจารยในหลักสูตรใหพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง

6) รับผิดชอบในการกำหนดแหลงฝกประสบการณวิชาชีพที่เหมาะสมจัดอาจารย

จัดอาจารยนิเทศ เตรียมความพรอมของนักศึกษา และการประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพ 

7) จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ ในการสรางปรับปรุงหองปฏิบัติการ วัสดุ

อุปกรณ ครุภัณฑและอ่ืนๆ อันจะเอ้ือตอการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 
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5.2 การบริหารจัดการเรียนการสอน 

5.2.1 การเตรียมความพรอมกอนการเปดการเรียนการสอน 

1) แตงตั้งอาจารยประจำหลักสูตรท่ีมีคุณสมบัติตรง หรือสัมพันธกับสาขาวิชา

2) หลักสูตรมอบหมายผูสอนเตรียมความพรอมในเรื ่องอุปกรณการเรียนการสอน

สื่อการสอน เอกสารประกอบการสอน และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ รวมทั้งการติดตามผลการ

เรียนการสอนและการจัดทำรายงาน 

5.2.2 การติดตามการจัดการเรียนการสอน 

1) สาขาวิชาจัดทำระบบสังเกตการณจัดการเรียนการสอน เพื ่อใหทราบปญหา

อุปสรรค และขีดความสามารถของผูสอน 

2) สาขาวิชาสนับสนุนใหผูสอนจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนความใฝรูของผูเรียน และ

ใชสื่อประสมอยางหลากหลาย 

3)  เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน สาขาวิชา/มหาวิทยาลัยจัดทำระบบการประเมินผล

ผูสอน โดยผูเรียน ผูสอนประเมินการสอนของตนเอง และผูสอนประเมินผลรายวิชา 

4) เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา สาขาวิชา ติดตามผลการประเมินคุณภาพการสอนการ

ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

5) เมื ่อส ิ ้นส ุดการเร ียนการสอนในแตละป สาขาวิชาจัดทำรางรายงานผลการ

ดำเนินงานหลักสูตรประจำป ซึ่งประกอบดวยผลการประเมินคุณภาพการสอน รายงานรายวิชา ผล

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา เสนอตอคณบดี 

6) คณะกรรมการประจำหลักสูตรจัดประชุมอาจารยประจำหลักสูตรวิเคราะหผลการ

ดำเนินงานหลักสูตรประจำป และใชขอมูลเพื่อการปรับปรุงกลยุทธการสอนทักษะของอาจารยผูสอน

ในการใชกลยุทธ การสอน และสิ่งอำนวยความสะดวกที่สงผลกระทบตอคุณภาพของหลักสูตร และ

จัดทำรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตรเสนอคณบดี 

5.3 การติดตามประเมินผลหลักสูตร 

5.3.1 จัดทำมาตรฐานข้ันต่ำของการบริหารหลักสูตรของสาขาวิชาใหบังเกิดประสิทธิผล 

5.3.2 มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของบัณฑิตกอนสำเร็จการศึกษา 

5.3.3 มีระบบการประเมินอาจารยชัดเจน และแจงใหผูเก่ียวของทราบ 

5.3.4 มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

ทุกภาคการศึกษา 

 5.3.5 เมื ่อครบรอบ 4 ป สาขาวิชาเสนอแตงตั ้งผู ทรงคุณวุฒิประเมินผลการดำเนินงาน

หลักสูตร โดยประเมินจากการเยี่ยมชม รางรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร และจัดประเมิน

คุณภาพหลักสูตรโดยนักศึกษาชั้นปสุดทายกอนสำเร็จการศึกษา และผูใชบัณฑิต 
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5.3.6 แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ที่มีจำนวนและคุณสมบัติตามหลักเกณฑของ 

สกอ. เพื่อใหมีการปรับปรุงหลักสูตรอยางนอยทุก 5 ป โดยนำความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ บัณฑิตใหม 

ผูใชบัณฑิต การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบตอลักษณะที่พึงประสงคของ

บัณฑิตมาประกอบการพิจารณา 

5.4 การประกันคุณภาพดานหลักสูตร 

 5.4.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ดำเนินการเก่ียวกับสาระของรายวิชาในหลักสูตร ดังนี้ 

1) หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ขอมูลที่ใชในการพัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงค

ของหลักสูตร 

2) ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาของวิชาการสาขา

2.1) มีระบบ กลไกในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร

2.2) มีการนำระบบกลไกสูการปฏิบัติและดำเนินงาน

2.3) ประเมินกระบวนการในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร

2.4) ปรับปรุง/พัฒนา/บรูณาการกระบวนการจากผลการประเมิน

5.4.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

 ดำเนินการเก่ียวกับการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

1) กำหนดผูสอน

2) การกำกับติดตาม และตรวจสอบการทำ มคอ.3 – 4

3) กำกับกระบวนการเรียนการสอน

4) จัดการเรียนการสอนท่ีมีการฝกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี

5) บูรณาการพันธกิจตางๆ เขากับการเรียนการสอน โดย

ดำเนินการดังตอไปนี้

1) มีระบบกลไกเก่ียวกับการวางระบบผูสอนและกระบวนการจดัการเรยีนการสอน

2) นำระบบกลไกสูการปฏิบัติและดำเนินงาน

3) ประเมินกระบวนการ

4) ปรับปรุงบูรณาการกระบานการจากผลการประเมิน

5) ดำเนินการตามวงจร PDCA

5.4.3 การประเมินผูเรียน 

 ดำเนินการประเมินผูเรียนดังนี ้

1) ประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

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

และมคอ.7) 

โดยดำเนินการดังนี้

3.1) มีระบบกลไกเก่ียวกับการประเมินผูเรียน

3.2) มีการนำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติและดำเนินงาน

3.3) ประเมินกระบวนการในการประเมินผูเรยีน

3.4) ปรับปรุง พัฒนา บูรณาการ กระบวนการจากผลการประเมิน

3.5) เรียนรูโดยดำเนินการตามวงจร PDCA

6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู

หลักสูตรดำเนินการสำรวจทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูในปจจุบัน และวางแผนในการจัดหา

ทรัพยากรเพ่ิมเติม เพ่ือสงเสริมกระบวนการการเรียนรูท่ีทันสมัย โดยมีการดำเนินการดังตอไปนี้ 

6.1 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

6.1.1 การบริหารงบประมาณ 

  คณะฯ จัดสรรงบประมาณประจำป ทั้งงบประมาณแผนดินและเงินรายไดเพื่อจัดซ้ือ

ตำรา สื ่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ และ วัสดุครุภัณฑคอมพิวเตอรอยางเพียงพอเพ่ือ

สนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเอง

ของนักศึกษา 

6.1.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม 

 คณะฯ มีความพรอมดานหนังส ือ ตำรา และการสืบคนผานฐานขอมูลโดยมีสำนัก

หอสมุดกลางที่มีหนังสือดานการบริหารจัดการและดานอื่น ๆ รวมถึงฐานขอมูลที่จะใหสืบคน สวน

ระดับคณะก็มีหนังสือ ตำราเฉพาะทาง นอกจากนี้คณะฯ มีอุปกรณท่ีใชสนับสนุนการจัดการเรียนการ

สอนอยางพอเพียง 

1) สถานท่ีและอุปกรณการสอน

การสอน การปฏิบัติการและการทำวิจัย ใชสถานท่ีของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี รายละเอียดเกี่ยวกับ

อุปกรณการสอน การปฏิบัติการ และการทำวิจัย มีดังนี้ 
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ลำดับ รายการ จำนวน 

การทดสอบกำลังวัสดุ 

1 เครื่องทดสอบอเนกประสงค (Universal Testing Machine)   1 

2  เครื่องทดสอบกำลังอัดของคอนกรีต 1 

3   Structural frame testing 1 

 การทดสอบคอนกรีต 

4 เครื่องทดสอบการสึกกรอนจากการเสียดสีของหิน (Los Angeles 

Abrasion) 

1 

5 เครื่องเขยาเพ่ือหาขนาดคละของมวลรวมหยาบ (AGGREGATE SIEVE 

SHAKER) 

1 

6 เครื่องเขยาเพ่ือหาขนาดคละของมวลรวมละเอียด (SIEVE SHAKER) 1 

7 การทดสอบระยะเวลาการกอตัวของคอนกรีต Vicat apparatus (Time 

of Setting) 

1 

8 เครื่องทดสอบแรงกระแทกลูกตุม 1 

9 การทดสอบระยะเวลาการกอตัวของคอนกรีต Vicat apparatus (Time 

of Setting) 

1 

10 SLUMP TEST SET (ชุดทดสอบหาคาการยุบตัวของคอนกรีต) 1 

การทดสอบดานปฐพีกลศาสตร 

11 ชุดทดสอบความหนาแนนของดินในสนาม (Field Density Test By 

Sand Replacement Method) 

1 

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

13 PARTICLE-SIZE ANALYSIS (ชุดทดสอบหาขนาดของเม็ดดินโดย

ไฮโดรมิเตอร) 

1 

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

14 PORTABLE SIVE SHAKERS (เครื่องเขยาตะแกรงรอน) 2 

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

ดิน) 

1 

17 SPECIFIC GRAVITY OF SOIL (ชุดทดสอบหาความถวงจำเพาะของดิน) 1 

18 UNCONFINED COMPRESSION TESTER (ชุดทดสอบหาคาแรงอัดแกน

เดียว) 

1 

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

20 COMBINATION PERMEABILITY TEST (ชุดทดสอบความซึมไดของน้ำ

ผานดิน) 

1 

21 Wash boring 1 

22 Tripod boring machine 1 

23 ชุดทดสอบ Triaxial Compression Test 1 

ปฏิบัติการวิศวกรรมสำรวจ 

24 กลองสำรวจ 2 

25 กลองระดับ 4 

 ปฏิบัติการชลศาสตร 

26 ชุดทดสอบการไหลในทางน้ำเปด 1 

2) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย มีแหลงความรู ท่ี

สนับสนุนวิชาการทางสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งมีหนังสือ

ทางดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีทั่วไปมากกวา 140,000 เลม และมีวารสารวิชาการตาง ๆ กวา 

1,800 รายการ มีตำราที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศไมนอยกวา 2,000 เลม และวารสารท่ี

เก่ียวของกับสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา อีกไมนอยกวา 80 รายการ 

 นอกจากนี้หองสมุดของคณะฯ ไดจัดเตรียมหนังสือสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

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

5,400 แผน เพ่ือเปนแหลงความรูเพ่ิมเติม 

6.1.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

   ประสานงานกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดซ้ือหนังสือ และ

ตำรา ท่ีเก่ียวของ เพ่ือบริการใหอาจารยและนักศึกษาไดคนควา และใชประกอบการเรียนการสอน ใน

การประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารยผูสอนแตละรายวิชาจะมีสวนรวมในการเสนอแนะรายชื่อ

หนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืน ๆ ท่ีจำเปน นอกจากนี้อาจารยพิเศษท่ีเชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวขอ 

ก็มีสวนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ สำหรับใหหอสมุดกลางจัดซ้ือหนังสือดวย 

   ในสวนของคณะฯ จะมีหองสมุดยอย เพ่ือบริการหนังสือ ตำรา หรือวารสารเฉพาะทาง 

และคณะฯ จะตองจัดสื่อการสอนอื่นเพื่อใชประกอบการสอนของอาจารย เชน เครื่องมัลติมีเดีย

โปรเจคเตอร คอมพิวเตอร เครื่องถายทอดภาพ 3 มิติ และเครื่องฉายสไลด  
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6.1.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

   การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร คณะฯ มีเจาหนาท่ีประจำหองสมุดของคณะ 

ซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพื่อเขาหอสมุดกลาง และทำหนาที่ประเมินความพอเพียง

ของหนังสือ ตำรา นอกจากนี้มีเจาหนาที่ ดานโสตทัศนูปกรณ ซึ่งจะอำนวยความสะดวกในการใชสื่อ

ของอาจารยแลวยังตองประเมินความเพียงพอและความตองการใชสื่อของอาจารยดวย  

6.2 การประกันคุณภาพดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

ดำเนินการเก่ียวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรูดังนี้ 

6.2.1 ดำเนินงานโดยมีสวนรวมของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

6.2.2 มีจำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูอยางเพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรยีนการสอน 

6.2.3 ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ

อาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

 ดำเนินการเก่ียวกับการประเมินผูเรียน ดังนี้ 

1) มีระบบกลไกในการประเมินผูเรียน

2) นำระบบกลไกไปสูการปฏิบัติและดำเนิน

3) ประเมินกระบวนการประเมินผูเรียน

4) ปรบัปรุง พัฒนา บูรณาการกระบวนการจากผลการประเมิน

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

ผลการดำเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง 2 ปการศึกษาเพ่ือ

ติดตามการดำเนินการตาม TQF ตอไป ท้ังนี้เกณฑการประเมินผาน คือ มีการดำเนินงานตามขอ 1–5 

และอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดำเนินงานท่ีระบุไวในแตละป 

ดัชนีบงช้ีผลการดำเนินงาน 
ปท่ี 

1 

ปท่ี 

2 

ปท่ี 

3 

ปท่ี 

4 

ปท่ี 

5 

1. อาจารยประจำหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ

ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคลองกับ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/

สาขาวิชา (ถามี)

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณภาคสนาม (ถามี)

ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละ

ภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา

X X X X X 

4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และประสบการณ

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

หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา

X X X X X 

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7

ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา

X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ

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

25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา

X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน

หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดำเนินงานท่ี

รายงานใน มคอ. 7 ปท่ีแลว

X X X X 

8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำ

ดานการจัดการเรียนการสอน

X X X X X 

9. อาจารยประจำทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง

X X X X X 



70 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธาน ี         

ดัชนีบงช้ีผลการดำเนินงาน 
ปท่ี 

1 

ปท่ี 

2 

ปท่ี 

3 

ปท่ี 

4 

ปท่ี 

5 

10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการ

พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป

X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอ

คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนน 5.0

X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ย

ไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

X 



71 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธาน ี         

หมวดท่ี 8 การประเมิน และปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน

1.1  การประเมินกลยุทธการสอน

ชวงกอนการสอนใหมีการประเมินกลยุทธการสอนโดยทีมผู สอนหรือระดับหลักสูตร 

และ/หรือ การปรึกษา หารือกับผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรหรือวิธีการสอน สวนชวงหลังการสอนใหมี

การวิเคราะหผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะหผลการเรียนของนักศึกษา  

ดานกระบวนการนำผลการประเมินไปปรับปรุง ทำโดยรวบรวมปญหา/ขอเสนอแนะเพ่ือ

ปรับปรุง และกำหนดประธานกรรมการประจำหลักสูตรและทีมผูสอนนำไปปรับปรุงและรายงานผล

ตอไป 

1.2  การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

การประเมินทักษะดังกลาวสามารถทำโดยการ 

1.2.1 ประเมินโดยนักศึกษาในแตละวิชา 

1.2.2 การสังเกตการณของผูรับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผูสอน  

1.2.3 ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหมจาก มคอ. 3 

การทดสอบผลการเรียนรูของนักศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันการศึกษาอ่ืนในหลักสูตรเดียวกัน 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม

การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสำรวจขอมูลจาก

2.1 นักศึกษาปสุดทาย/ บัณฑิตใหม

2.2 ผูใชบัณฑิต

2.3 ผูทรงคุณวุฒิภายนอก

รวมท้ังสำรวจสัมฤทธิผลของบัณฑิต

3.  การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร

ประเมินคุณภาพการศึกษาประจำป ตามตัวบงชี้ในหมวดที่ 7 ขอ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน

อยางนอย 3 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอยางนอย 1 คน ที่ไดรับการแตงตั้งจาก

มหาวิทยาลัย 
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4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง

4.1  รวบรวมขอเสนอแนะ/ขอมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผูใชบัณฑิต ผูทรงคุณวุฒิ และ

จาก มคอ. 7 

4.2  วิเคราะหทบทวนขอมูลขางตน โดยผูรับผิดชอบหลักสูตร /ประธานหลักสูตร 

4.3  เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ (ถามี) 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557  

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

วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  

พ.ศ. 2557 

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

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2551 เพื่อใหการจัด

การศึกษาและการบริหารการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

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

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

ดังตอไปนี้  

ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557” 

ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับกับนักศึกษาท่ีเขาศึกษาตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1/2558 เปนตนไป 

ขอ 3 ในขอบังคับนี้ 

“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความวา สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนใน

หลักสูตร ไมต่ำกวาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา 

“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

จังหวัดปทุมธานี 

“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 

ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

“สภาว ิชาการ” หมายความวา สภาว ิชาการ มหาว ิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 

ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

“อธ ิการบดี” หมายความว  า อธ ิการบด ีมหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏวไลยอลงกรณ  

ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
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“คณะ” หมายความวา คณะหรือหนวยงานที ่มีหลักสูตรระดับอนุปริญญาหรือ

ปริญญาตรี ที่นักศึกษาสังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัด

ปทุมธานี 

“คณบดี” หมายความวา  คณบดีของคณะ 

“คณะกรรมการวิชาการ” หมายความวา คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏว

ไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

“คณะกรรมการวิชาการคณะ” หมายความวา คณะกรรมการวิชาการคณะท่ีนักศึกษาสังกัด 

“คณะกรรมการประจำหลักสูตร” หมายความวา คณะกรรมการบริหารและพัฒนา

หลักสูตรท่ีมหาวิทยาลัยแตงตั้งใหรับผิดชอบในการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและพัฒนา

หลักสูตร 

“นายทะเบียน” หมายความวา ผูซึ ่งไดรับแตงตั้งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย

อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี ใหมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานทะเบียนของ

นักศึกษา 

“อาจารยที่ปรึกษา” หมายความวา อาจารยที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งใหเปนที่ปรึกษาของ

นักศึกษาแตละหมูเรียน 

“อาจารยประจำ” หมายความวา อาจารยที่สังกัดในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 

ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

“นักศึกษา” หมายความวา นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรระดับอนุปริญญาและ

ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี  

“นักศึกษาสะสมหนวยกิต” หมายความวา นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนและศึกษา

เปนรายวิชาเพื่อสะสมหนวยกิต ในหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราช

ภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

“ภาคการศึกษาปกติ” หมายความวา ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ที่มี 

การจัดการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห 

“ภาคฤดูรอน” หมายความวา ภาคการศึกษาหลังภาคการศึกษาท่ี 2 ของปการศึกษา

ปจจุบัน และกอนภาคการศึกษาท่ี 1 ของปการศึกษาถัดไป 

“รายวิชา” หมายความวา วิชาตาง ๆ ท่ีเปดสอนในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 

โดยเปนไปตามหลักสูตรของคณะนั้น 



77 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

“หนวยกิต” หมายความวา มาตราที่ใชแสดงปริมาณการศึกษาที่นักศึกษาไดรับแต

ละรายวิชา 

“การเทียบโอนผลเรียน” หมายความวา การนำหนวยกิตและคาระดับคะแนนของ

รายวิชาท่ีเคยศึกษาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใชโดยไมตองศึกษารายวิชานั้นอีก 

“การยกเวนการเรียนรายวิชา” หมายความวา การนำหนวยกิตของรายวิชาใน

หลักสูตรมหาวิทยาลัยและใหหมายความรวมถึงการนำเนื้อหาวิชาของรายวิชา กลุมวิชาจากหลักสูตร

สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีไดศึกษาแลว และการเทียบโอนความรูและการใหหนวยกิตจากการศึกษานอก

ระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝกอาชีพหรือจากประสบการณการทำงานมาใช โดยไมตองศึกษา

รายวิชาหรือชุดวิชาใดวิชาหนึ่งในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยจะไมนำมาคำนวณคา

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

“แฟมสะสมงาน (Portfolio)” หมายความวา เอกสารหลักฐานที่แสดงวามีความรู 

ตามรายวิชาหรือกลุมวิชาท่ีขอยกเวนการเรียนรายวิชา 

ขอ 4 บรรดากฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือมติอื่นในสวนที่กำหนดไวแลวใน

ขอบังคับนี้ หรือซ่ึงขัดแยงกับขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน 

ขอ 5 ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี ้ และใหมีอำนาจออกระเบียบ 

ประกาศ หรือคำสั่งเพ่ือปฏิบัติตามขอบังคับนี้ 

ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีเปนผูมีอำนาจ

ตีความและวินิจฉัยชี้ขาด 
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หมวด 1 

ระบบการบริหารงานวิชาการ 

ขอ 6 มหาวิทยาลัยจัดการบริหารงานวิชาการ โดยใหมีหนวยงาน บุคคล และคณะบุคคล 

ดำเนินงาน ดังตอไปนี้ 

6.1 สภาวิชาการ 

6.2 คณะกรรมการวิชาการ 

6.3 คณะกรรมการวิชาการคณะ 

6.4 คณะกรรมการประจำหลกัสูตร 

6.5 อาจารยท่ีปรึกษา 

ขอ 7 การแตงตั้งสภาวิชาการ ใหเปนไปตามบทบัญญัติในมาตรา 19 แหงพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

ขอ 8 อำนาจหนาที ่ของสภาวิชาการ ใหเปนไปตามบทบัญญัติในมาตรา 19 แหง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

ขอ 9 ใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการวิชาการ ประกอบดวย 

9.1 อธิการบดี หรือรองอธิการบดีท่ีไดรับมอบหมาย เปนประธาน 

9.2 คณบดีทุกคณะและหัวหนาหนวยงานที่รับผิดชอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเปน

กรรมการ 

9.3 นายทะเบียน  เปนกรรมการ 

9.4 ผู อำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปนกรรมการและ

เลขานุการ 

9.5 รองผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวน 1 คนเปน

กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

ขอ 10 ใหคณะกรรมการวิชาการมีหนาท่ี ดังตอไปนี้ 

10.1 พิจารณากลั่นกรองรางประกาศ ระเบียบ หรือขอบังคับที่เกี่ยวกับการจัด

การศึกษากอนนำเสนอสภาวิชาการ 
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10.2 พิจารณากลั่นกรองบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนอาจารยพิเศษ อาจารยผูทรงคุณวุฒิ

และอาจารยผูประสานงานรายวิชา 

10.3 กำกับดูแลการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ 

ประกาศ และนโยบายของมหาวิทยาลัย 

10.4 พิจารณากลั่นกรองแผนการรับนักศึกษา 

10.5 พิจารณากลั่นกรองผูสำเร็จการศึกษาและเสนอชื่อผูที่มีคุณสมบัติจะสำเร็จ

การศึกษาระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีตอสภาวิชาการ 

10.6  พิจารณาแผนพัฒนาหลักสูตรและกลั่นกรองโครงการพัฒนาหลักสูตร 

10.7 ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย 

ขอ 11 ใหคณะเปนหนวยงานผลิตบัณฑิตตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งบริหารงาน

วิชาการโดยคณบดีและคณะกรรมการวิชาการคณะ ซ่ึงคณะกรรมการวิชาการคณะประกอบดวย 

11.1 คณบดี เปนประธาน 

11.2 ประธานคณะกรรมการประจำหลกัสูตรทุกหลักสูตร เปนกรรมการ 

11.3 รองคณบดีท่ีดูแลงานวิชาการ เปนกรรมการและเลขานุการ 

11.4 หัวหนาสำนักงานคณบดี เปนผูชวยเลขานุการ 

ขอ 12 ใหคณะกรรมการวิชาการคณะมีหนาท่ี ดังตอไปนี้ 

12.1 พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล

การศึกษา 

12.2 พิจารณากลั่นกรองโครงการพัฒนาสาขาวิชา เอกสาร ตำรา และสื่อประกอบ 

การเรียนการสอน 

12.3 พิจารณาและกลั่นกรองรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) รายละเอียดของ

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

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

ทุกสาขาวิชา  

12.4 พิจารณากลั่นกรองอัตรากำลังผูสอน 

12.5 พิจารณากลั่นกรองการขอแตงตั้งอาจารยพิเศษ อาจารยผูทรงคุณวุฒิ และ

อาจารยผูประสานงานรายวิชา 

12.6 พิจารณากลั่นกรองการเสนอแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษา 

http://acad.vru.ac.th/TQF/Template/06_TQF-7.dot
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12.7 พิจารณากลั่นกรองการเสนอแผนการดำเนินการพัฒนานักศึกษาทุกชั้นปตาม

วัตถุประสงคของหลักสูตร 

12.8 พิจารณากลั ่นกรองการประเมินผลการผลิตบัณฑิตประจำปตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัย 

12.9 พิจารณากลั่นกรองการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 

12.10 ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีคณบดีมอบหมาย 

ขอ 13  ใหมหาวิทยาลัยแตงตั ้งคณะกรรมการประจำหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตร จากอาจารยประจำท่ีมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชานั้น ๆ 

 ขอ 14  คณะกรรมการประจำหลักสูตรมีหนาท่ี ดังตอไปนี้ 

         14.1  พัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรใหตรงตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษาหรือประกาศอ่ืนใดของกระทรวงศึกษาธิการหรือสภาวิชาชีพ 

14.2  จัดทำโครงการพัฒนาสาขาวิชา เอกสาร ตำรา สื่อ ประกอบการเรียนการ

สอน และจัดทำแนวการสอน รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 

(มคอ. 4) ทุกรายวิชา 

14.3  พิจารณาและกลั่นกรองรายงานผลการดำเนนิการของรายวชิา (มคอ. 5) รายงาน

ผลการดำเนินการของประสบการณภาคสนาม (มคอ. 6) ทุกรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการของ

หลักสูตร (มคอ. 7) ทุกสาขาวิชา 

14.4  จัดทำอัตรากำลังผูสอนเสนอตอคณบดีและมหาวิทยาลัย 

14.5  เสนอขอแตงตั้งอาจารยพิเศษ อาจารยผูทรงคุณวุฒิและอาจารยผูประสานงาน

รายวิชา 

14.6  เสนอแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาตอคณบดีและมหาวิทยาลัย 

14.7  เสนอแผนการดำเนินการพัฒนานักศึกษาทุกชั้นปตามวัตถุประสงคของ

หลักสูตร 

14.8  ดำเน ินการประเม ินผลการผล ิตบัณฑิตประจำป ตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัย 

14.9  ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร  

14.10 ดำเนินงานตามประกาศมาตรฐานภาระงานของคณะกรรมการประจำ

หลักสูตร 

http://acad.vru.ac.th/TQF/Template/06_TQF-7.dot
http://acad.vru.ac.th/TQF/Template/06_TQF-7.dot
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14.11 ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีคณบดีมอบหมาย 

ขอ 15 ใหมหาวิทยาลัยแตงตั ้งบุคคลเพื ่อทำหนาที ่อาจารยที ่ปรึกษา โดยมีหนาที่ให

คำปรึกษาดูแล สนับสนุนทางดานวิชาการ วิธีการเรียน แผนการเรียน และใหมีสวนในการประเมินผล

ความกาวหนาในการศึกษาของนักศึกษา และภารกิจอ่ืนท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย 
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หมวด 2 

ระบบการจัดการศึกษา 

ขอ 16 การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ใชระบบทวิภาคโดย 1 ป

การศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 โดย    

แตละภาคการศึกษามีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูรอน

ตอจากภาคการศึกษาที่ 2 โดยใหมีจำนวนชั ่วโมงการศึกษาในแตละรายวิชาเทียบเคียงกันไดกับ

การศึกษาภาคปกต ิ

ขอ 17 การกำหนดหนวยกิตแตละรายวิชา ใหกำหนดโดยใชเกณฑ ดังนี้ 

17.1 รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา 15 

ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 

17.2 รายวิชาภาคปฏิบัติที ่ใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา 30 ชั ่วโมงตอภาค

การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 

17.3 การฝกงานหรือการฝกภาคสนามที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา 45 ชั ่วโมงตอภาค

การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 

17.4 การทำโครงงานหรือกิจกรรมอื่นใดที่ไดรับมอบหมายที่ใชเวลาทำโครงงาน

หรือกิจกรรมไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 

ขอ 18 การจัดการศึกษา มีดังนี้ 

18.1 การศึกษาแบบเต็มเวลา (Full Time Education) เปนการจัดการศึกษาที่มี 

การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติไมนอยกวา 9 หนวยกิต  และไมเกิน 22 หนวยกิต  และ  ภาค

ฤดูรอน ไมเกิน 9 หนวยกิต 

18.2 การศึกษาแบบไมเต็มเวลา (Part-time Education) เปนการจัดการศึกษา

ท่ีมีการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูรอน ไมเกิน 9 หนวยกิต 

18.3 การศึกษาแบบเฉพาะบางชวงเวลา (Particular Time Period Education) เปน

การจัดการศึกษาในบางชวงเวลาของปการศึกษา หรือเปนไปตามเง่ือนไขของหลักสูตร หรือตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 
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18.4 การศึกษาแบบทางไกล (Distance Education) เปนการจัดการศึกษาโดยใชการ

สอนทางไกลผานระบบการสื่อสารหรือเครอืขายสารสนเทศตาง ๆ หรือเปนไปตามเง่ือนไขของหลักสูตร หรือ

ตามประกาศของมหาวทิยาลัย 

18.5 การศึกษาแบบชุดวิชา (Module Education) เปนการจัดการศึกษาเปนชุด

รายวิชาหรือกลุมรายวิชา ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.6 การศึกษาแบบเรียนครั้งละรายวิชา (Block Course Education) เปนการจัด

การศึกษาท่ีกำหนดใหนักศึกษาเรียนครั้งละรายวิชาตลอดหลักสูตร ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.7 การศ ึกษาแบบนานาชาต ิ  (International Education) เป นการจัด

การศึกษาโดยใชภาษาตางประเทศทั้งหมดซ่ึงอาจจะเปนความรวมมือของสถานศึกษา หรือหนวยงาน

ในประเทศ หรือตางประเทศ และมีการจัดการใหมีมาตรฐานเชนเดียวกับหลักสูตรสากล 

18.8 การศึกษาแบบสะสมหนวยกิต (Pre-degree Education) เปนการศึกษาแบบ

รายวิชาเพ่ือสะสมหนวยกิตในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.9 การศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (Dual Bachelor’s 

Degree Program) เปนการจัดการศึกษาที่ใหผูเรียนศึกษาในระดับปริญญาตรีพรอมกัน 2 หลักสูตร 

โดยผูสำเร็จการศึกษาจะไดรับปริญญาจากท้ัง 2 หลักสูตร ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.10 การศ ึกษาหล ักส ูตรระด ับปร ิญญาตร ีปร ิญญาที ่  2 (The Second 

Bachelor’s Degree Program) เปนการจัดการศึกษาที่ใหผูเรียนที่สำเร็จปริญญาตรีแลวมาศึกษาใน

ระดับปริญญาตรีเพ่ือรับปริญญาท่ี 2 ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.11  การศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบกาวหนา (Bachelor’s Honors 

Program) เปนการจัดการศึกษาใหผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษดานสติปญญา ความรูความสามารถ 

ไดศึกษาตามศักยภาพ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

18.12 การศึกษารูปแบบอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นวาเหมาะสม ตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 
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หมวด 3 

หลักสูตรการศึกษาและระยะเวลาการศึกษา 

ขอ 19 หลักสูตรการศึกษาจัดไว 2 ระดับ ดังนี้ 

19.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา 3 ป ใหมีจำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม

นอยกวา 90 หนวยกิต 

19.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรีซ่ึงจัดไว 3 ประเภท ดังนี้ 

19.2.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ป) ใหมีจำนวนหนวยกิตรวมตลอด

หลักสูตรไมนอยกวา 120 หนวยกิต 

19.2.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ป) ใหมีจำนวนหนวยกิตรวมตลอด

หลักสูตรไมนอยกวา 150 หนวยกิต 

19.2.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ใหมีจำนวนหนวยกิตรวมตลอด

หลักสูตรไมนอยกวา 72 หนวยกิต 

ขอ 20 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียน ใหเปนไปตามท่ีกำหนด ดังนี้ 

20.1 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาใหใชเวลาการศึกษา ดังนี ้

20.1.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ใชเวลาในการศึกษาไมนอยกวา 5  ภาค

การศึกษาปกติและไมเกิน 6 ปการศึกษา 

20.1.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ป) ใชเวลาในการศึกษาไมนอยกวา 6 ภาค

การศึกษาปกติและไมเกิน 8 ปการศึกษา 

20.1.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ป) ใชเวลาในการศึกษาไมนอยกวา 8 ภาค

การศึกษาปกติและไมเกิน 10 ปการศึกษา 

20.1.4 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ใชเวลาในการศึกษาไมนอย

กวา 4 ภาคการศึกษาปกติและไมเกิน 4 ปการศึกษา 

20.2 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลาใหใชเวลาการศึกษา ดังนี ้

20.2.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ใชเวลาในการศึกษาไมนอยกวา 10  ภาค

การศึกษาปกติและไมเกิน 9 ปการศึกษา 
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20.2.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ป) ใชเวลาในการศึกษาไมนอยกวา 

14 ภาคการศึกษาปกติและไมเกิน 12 ปการศึกษา 

20.2.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (5 ป) ใชเวลาในการศึกษาไมนอยกวา 

17 ภาคการศึกษาปกติและไมเกิน 15 ปการศึกษา 

20.2.4 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ใชเวลาในการศึกษาไมนอย

กวา 8 ภาคการศึกษาปกติและไมเกิน 6 ปการศึกษา 

20.3 ระยะเวลาการศึกษาของการลงทะเบียนเรียนแบบอื่น ๆ  ใหเปนไปตามมาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษาและตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
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หมวด 4 

การรับนักศึกษาและคุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนักศึกษา 

ขอ 21 การรับสมัคร การคัดเลือก การรับเขาศึกษา และการรายงานตัวเขาเปนนักศึกษา 

ใหเปนไปตามเง่ือนไข หลักเกณฑ และวิธีการ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ขอ 22 คุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนักศึกษา 

22.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี 4 ป และปริญญาตรี 5 ป ตองสำเร็จ

การศึกษาไมต่ำกวาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ

รับรอง 

22.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ตองสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา

หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง  

22.3 ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหายรายแรง 

22.4 ไมเปนคนวิกลจริตและไมเปนโรคติดตอรายแรงหรือโรคอ่ืนซ่ึงสังคมรังเกียจ 

22.5 มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไวในหลักสูตรที่จะเขาศึกษาหรือตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 

ขอ 23 คุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนักศึกษาสะสมหนวยกิต 

23.1 สำเร ็จการศ ึกษาไมต ่ำกว าชั้นม ัธยมศึกษาตอนตนหร ือเท ียบเทาจาก

สถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง  

23.2 ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหายรายแรง 

23.3 ไมเปนคนวิกลจริตและไมเปนโรคติดตอรายแรงหรือโรคอ่ืนซ่ึงสังคมรังเกียจ 

23.4 มีคุณสมบัติตามท่ีกำหนดไวในประกาศของมหาวิทยาลัย 
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หมวด 5 

การข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาและการลงทะเบียนเรียน 

ขอ 24 การข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา 

24.1 ผูที่ไดรับคัดเลือกเปนนักศึกษาตองมารายงานตัว สงหลักฐาน และชำระเงิน

คาธรรมเนียมการศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดจึงจะมีสภาพเปนนักศึกษา 

24.2 ผูที่ไดรับคัดเลือกเปนนักศึกษาไมมารายงานตัว สงหลักฐาน และชำระเงิน

คาธรรมเนียมการศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด ใหถือวาผูนั้นสละสิทธิ์การเปนนักศึกษา เวนแตจะ

ไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

ขอ 25 ประเภทนักศึกษา แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก 

25.1 น ักศ ึกษาเต ็มเวลา  หมายถ ึง น ักศ ึกษาท ี ่ม ีการลงทะเบ ียนเร ียน 

ในภาคการศึกษาปกติไมนอยกวา 9 หนวยกิต และไมเกิน 22 หนวยกิต และภาคฤดูรอนไมเกิน 9 

หนวยกิต 

25.2 น ักศ ึกษาไม  เต ็มเวลา หมายถ ึง น ักศ ึกษาท ี ่ม ีการลงทะเบ ียนเร ียน 

ในภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูรอนไมเกิน 9 หนวยกิต 

ขอ 26 การลงทะเบียนเรียน 

26.1 นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนและชำระเงินตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดในแตละ 

ภาคการศึกษาหากพนกำหนดจะถือวาพนสภาพการเปนนักศึกษา เวนแตมีการชำระเงินเพื่อรักษาสภาพ

นักศึกษา 

26.2 กำหนดการลงทะเบียนเร ียน ว ิธ ีการลงทะเบียนเร ียน และการชำระเงิน

คาธรรมเนียมการศึกษาใหเปนไปตามประกาศของมหาวทิยาลัย 

26.3 การลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาในแตละภาคการศึกษาปกติ ใหลงทะเบียนเรียนไม

นอยกวา 9 หนวยกิต และไมเกิน 22 หนวยกิต สำหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรอนใหลงทะเบียนเรียนไม

เกิน 9 หนวยกิต ในกรณีการลงทะเบียนเรียนแบบไมเต็มเวลาใหลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษาปกติและ

ภาคฤดูรอนไมเกิน 9 หนวยกิต สำหรับภาคการศึกษาท่ีนักศึกษาออกฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา หรือ

ภาคการศึกษาที ่นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษา หรือนักศึกษาที่ขอยกเวนการลงทะเบียนรายวิชา 

สามารถลงทะเบียนเรียนนอยกวา 9 หนวยกิตได 
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ในกรณีที่มีความจำเปนหรือกรณีจะขอสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 

นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลาลงทะเบียนเรียนไมเกิน 25 หนวยกิตในภาคการศึกษาปกติ สำหรับ

การลงทะเบียนเรียนแบบไมเต็มเวลาลงทะเบียนไดไมเกิน 15 หนวยกิต และไมเกิน 12 หนวยกิตในภาคฤดูรอน 

ทั้งนี้ใหคณบดีเปนผูพิจารณาอนุมัติ โดยคำแนะนำของอาจารยที่ปรึกษา ประธานคณะกรรมการประจำ

หลักสูตร กอนการลงทะเบียน  

การเปดสอนรายวิชาใดในภาคฤดูรอน ใหเปนไปตามที่หลักสูตรกำหนด

หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยมีเวลาการจัดการศึกษาใหจัดเวลาการเรียนการสอนไมนอยกวา 8 

สัปดาห แตไมเกิน 12 สัปดาห ในกรณีมีความจำเปนอาจจัดเวลาการเรียนการสอน 6 สัปดาห โดยตองมี

จำนวนชั่วโมงเรียนตอหนวยกิตในแตละรายวิชาเทากันกับการเรียนการสอนในภาคการศึกษาปกติ  

นักศึกษาที่เรียนแบบเต็มเวลาอาจลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรอนไดใน

รายวิชาท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้ 

26.3.1 วิชาที่กำหนดไวในแผนการศึกษาที่หลักสูตรใหเปดสอนในภาคฤดูรอน 

และจะตองมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไมนอยกวา 10 คน 

26.3.2 วิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะ จะเปดสอน

ใหแกนักศึกษาท่ีเคยเรียนวิชานั้นมากอนและมีผลการประเมินไมผานเทานั้น  

26.3.3 วิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี ใหเปดสอนไดตามความจำเปนโดยความ

เห็นชอบของมหาวิทยาลัย 

26.3.4 วิชาที่ตองศึกษาเปนภาคการศึกษาสุดทาย เพื่อใหครบตามโครงสราง

หลักสูตร 

26.3.5 วิชาอ่ืน ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

26.4 นักศึกษาท่ีไมลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด จะถูก

ปรับคาลงทะเบียนเรียนลาชาเปนรายวันตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

26.5 เมื่อพนระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด มหาวิทยาลัยจะไมอนุญาตให

นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เวนแตจะมีเหตุผลอันควรและตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดี หรือรอง

อธิการบดีท่ีไดรับมอบหมายกอนหมดกำหนดการลงทะเบียนเรียน 

26.6 นักศึกษาท่ีข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาในหลักสูตรหนึ่ง สามารถขอลงทะเบียน

เรียนในหลักสูตรอ่ืนไดอีกหนึ่งหลักสูตร และขอรับปริญญาไดทั้งสองหลักสูตร ทั้งนี้ตองเปนไปตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัย 
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26.7 นักศึกษามีสิทธิ์ขอเทียบโอนผลการเรียนหรือยกเวนการเรียนรายวิชาตามท่ี

มหาวิทยาลยักำหนด 

26.8 นักศึกษาท่ีเรียนครบหนวยกิตตามหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 

และไดคะแนนเฉลี่ยสะสมอยูในเกณฑท่ีสำเร็จการศึกษาแลว จะลงทะเบียนเรียนอีกไมได เวนแตศึกษา

อยูในระยะเวลาตามที่หลักสูตรกำหนด หรือเปนนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยูในหลักสูตรเพื่อขออนุมัติ 

2 ปริญญา 

26.9 ในกรณีท่ีมีเหตุอันควร มหาวิทยาลัยอาจงดสอนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง หรือ

จำกัดจำนวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง 

26.10 นักศึกษาตองตรวจสอบสถานสภาพการเปนนักศึกษากอน ถาไมมีสิทธิใน

การลงทะเบียนเรียน แตไดลงทะเบียนเรียนและชำระคาธรรมเนียมการศึกษาไปแลว จะไมมีสิทธิ์ขอ

คาธรรมเนียมการศึกษานั้น ๆ คืน 

26.11 ผูพนสภาพการเปนนักศึกษา ไมมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน หากผูพนสภาพการ

เปนนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ใหถือวาการลงทะเบียนเรียนนั้นไมสมบูรณ 

26.12 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนตางมหาวิทยาลัยได โดยความเห็นชอบ

ของมหาวิทยาลัย 

ขอ 27 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาท่ีมีวิชาบังคับกอน (Pre-requisite) 

นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เปนวิชาบังคับและไดผลการเรียนไมต่ำกวา 

D หรือ P กอนลงทะเบียนรายวิชาตอเนื่อง มิฉะนั้นใหถือวาการลงทะเบียนเรียนรายวิชาตอเนื่องเปน

โมฆะ เวนแตบางหลักสูตรที่มีลักษณะเฉพาะหรือภายใตการควบคุมขององคกรวิชาชีพใหเปนไปตาม

มาตรฐานของหลักสูตรนั้นอาจมีผลการเรียนเปน F ได ยกเวนการลงทะเบียนในภาคการศึกษาสุดทาย

เพ่ือใหครบตามโครงสรางของหลักสูตร 

ขอ 28 การลงทะเบียนเรียนซ้ำหรือเรียนแทน 

28.1 รายวิชาใดที่นักศึกษาสอบได D+ หรือ D นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ำได

ตอเมื่อไดรับอนุมัติจากคณบดีของคณะที่รายวิชาสังกัด โดยจำนวนหนวยกิตและคาคะแนนของ

รายวิชาท่ีเรียนซ้ำนี้ตองนำไปคิดรวมในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกครั้งเชนเดียวกับรายวิชาอ่ืน 

28.2 นักศึกษาที่ได F หรือ NP ในรายวิชาบังคับ จะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชา

นั้นซ้ำอีก จนกวาจะไดรับผลการเรียนไมต่ำกวา D หรือ P  
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28.3 นักศึกษาท่ีไดรับ F หรือ NP ในรายวิชาเลือกหมวดวิชาเฉพาะ สามารถลงทะเบียน

เรียนรายวิชาอ่ืน ๆ ในกลุมเดียวกันแทนได เพ่ือใหครบตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไวในหลักสูตร 

28.4 นักศึกษาท่ีไดรับ F หรือ NP ในรายวิชาเลือกเสรี สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา

อ่ืน ๆ แทนได ท้ังนี้หากเรียนครบตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไวในหลักสูตรแลว จะไมเลือกรายวิชาเรียนแทน

ก็ได 

ขอ 29 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไมนับหนวยกิต (Audit) 

29.1 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไมนับหนวยกิต หมายถึง การลงทะเบียน

เรียนรายวิชาโดยไมนับหนวยกิตรวมเขากับจำนวนหนวยกิตในภาคการศึกษาและจำนวนหนวยกิตตาม

หลักสูตร 

29.2  นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยไมนับหนวยกิตไดก็ตอเมื่อไดรับความ

เห็นชอบจากอาจารยผูสอนรายวิชานั้น  

29.3  มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติใหบุคคลภายนอกท่ีไมใชนักศึกษาเขาเรียนบางรายวิชาเปน

พิเศษได แตผูนั้นจะตองมีคุณสมบัติและพื้นฐานการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร และจะตอง

ปฏิบัติตามขอบังคับและระเบียบตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยท้ังนี้ตองเสียคาธรรมเนียมการศึกษาเชนเดียวกับ

นักศึกษาท่ีเรียนแบบไมเต็มเวลา 

ขอ 30 การขอเปดหมูเรียนพิเศษ 

มหาวิทยาลัยเปดหมูเรียนพิเศษที่เปดสอนนอกเหนือแผนการเรียน ใหเฉพาะกรณี

ดังตอไปนี้ 

30.1 เปนภาคการศึกษาสุดทายที่นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษา แตรายวิชาที่จะ

เรียนตามโครงสรางของหลักสูตรไมเปดสอนหรือเปดสอนแตนักศึกษาไมสามารถลงทะเบียนเรียนได 

30.2 รายวิชาดังกลาวจะไมมีเปดสอนอีกเลย ตลอดแผนการเรียน 

30.3 รายวิชาท่ีขอเปดจะตองมีเวลาเรียนและเวลาสอบไมซ้ำซอนกับรายวิชาอ่ืน ๆ 

ในตารางเรียนปกติ 

30.4 นักศึกษาตองยื่นคำรองขอเปดหมูพิเศษภายในสัปดาหแรกของการเปดภาค

การศึกษา 

ขอ 31 การขอเพ่ิม ขอถอน และขอยกเลิกรายวิชา 
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31.1 การขอเพิ่ม ขอถอน และยกเลิกรายวิชาตองไดรับอนุมัติจากคณบดี โดยความ

เห็นชอบจากอาจารยผูสอนและอาจารยท่ีปรึกษากอน 

31.2 การขอเพิ ่มหรือขอถอนรายวิชาตองกระทำภายใน 3 สัปดาหแรกของภาค

การศึกษาปกติหรือภายในสัปดาหแรกของภาคฤดูรอน หากมีความจำเปนอาจขอเพ่ิมหรือขอถอนรายวิชาได

ภายใน 6 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ ท้ังนี้ตองเปนไปตามขอ 26.3 แตจำนวนหนวยกิต    ท่ีคงเหลือ

จะตองไมนอยกวา 9 หนวยกิต 

31.3 การขอยกเลิกรายวิชา ตองดำเนินการใหเสร็จสิ้นกอนการสอบปลายภาค

การศึกษาไมนอยกวา 1 สัปดาห 

ขอ 32 การลงทะเบียนเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษา 

32.1 นักศึกษาที่ลาพักการเรียนหรือถูกมหาวิทยาลัยสั่งใหพักการเรียน จะตองชำระ

เงินคาธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัยมิฉะนั้นจะพนสภาพนักศึกษา 

32.2 การลงทะเบียนเพื ่อรักษาสภาพนักศึกษาใหดำเนินการใหแลวเสร็จภายใน 

3 สัปดาหแรก นับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติหรือภายในสัปดาหแรกจากวันเปดภาคการศึกษาภาค

ฤดูรอน มิฉะนั้นจะตองเสียคาปรับตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

ขอ 33 การวัดผลและการประเมินผลการศึกษารายวิชา ใหเปนไปตามหมวด 7 การวัดและการ

ประเมินผล 



92 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

หมวด 6 

การเรียน การฝกประสบการณวิชาชีพ สหกิจศึกษา 

ขอ 34 การเรียน 

นักศึกษาตองมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมดของรายวิชา

นั้น จึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาค ในกรณีที่นักศึกษามีเวลาเรียนนอยกวารอยละ 80 แตไมต่ำกวารอยละ 60 

ใหยื่นคำรองขอมีสิทธิ์สอบพรอมหลักฐานแสดงเหตุจำเปนของการขาดเรียนตออาจารยผูสอน โดยผาน

ความเห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษาและใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการวิชาการคณะของรายวิชานั้น ๆ 

กอนการสอบปลายภาคการศึกษา 1 สัปดาห สำหรับนักศึกษาที่มีเวลาเรียนนอยกวารอยละ 60 ใหไดรับผล

การเรียนเปน F หรือ NP 

ขอ 35 การฝกประสบการณวิชาชีพ สหกิจศึกษา 

35.1 นักศึกษาตองฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษาตามที่ระบุไวในหลักสูตร 

ถาผูใดปฏิบัติไมครบถวน ใหถือวาการศึกษายังไมสมบูรณ 

35.2 ในระหวางการฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา นักศึกษาจะตอง

ประพฤติตนตามระเบียบและปฏิบัติตามขอกำหนดทุกประการ หากฝาฝน อาจารยนิเทศหรือพี่เลี้ยง

ในหนวยงานฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษาอาจพิจารณาสงตัวกลับและดำเนินการใหฝก

ประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษาใหม 
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หมวด 7 

การวัดและการประเมินผล 

ขอ 36 ใหมีการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาตาง ๆ ตามหลักสูตรเปน 2 ระบบ ดังนี้ 

36.1 ระบบมีคาระดับคะแนน แบงเปน 8 ระดับ 

ระดบัคะแนน ความหมาย คาระดับคะแนน 

A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0 

B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 

B ดี (Good) 3.0 

C+ ดีพอใช (Fairly Good) 2.5 

C พอใช (Fair) 2.0 

D+ ออน (Poor) 1.5 

D ออนมาก (Very Poor) 1.0 

F ตก (Fail) 0 

ระบบนี้ใชสำหรับการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาที ่บังคับเรียนตาม

หลักสูตร ระดับคะแนนท่ีถือวาไดรับการประเมินผานตองไมต่ำกวา “D” ถานักศึกษาไดระดับคะแนน

ในรายวิชาใดต่ำกวา “D” ตองลงทะเบียนเรียนใหมจนกวาจะสอบได กรณีวิชาเลือกถาไดระดับคะแนน F 

สามารถเปลี่ยนไปเลือกเรียนรายวิชาอื่นได สวนการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาเตรียมฝกประสบการณ

วิชาชีพ รายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา และรายวิชาสหกิจศึกษา ถาไดระดับ

คะแนนต่ำกวา “C” ถือวาสอบตก นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนใหม 
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36.2 ระบบไมมีคาระดับคะแนน  กำหนดสัญลักษณการประเมินผล ดังนี้ 

สัญลักษณ ความหมาย 

 PD (Pass with Distinction) ผลการประเมินผานดีเยี่ยม 

P (Pass) ผลการประเมินผาน 

NP (No Pass) ผลการประเมินไมผาน 

W (Withdraw) การยกเลิกการเรียนโดยไดรับอนุมัติ 

T (Transfer of Credits) การยกเวนการเรียนรายวชิา 

I (Incomplete) ผลการประเมินยังไมสมบูรณ 

Au (Audit) การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเปนพิเศษ โดยไม

นับหนวยกิต 

ระบบนี้ใชสำหรับการประเมินผลรายวิชาที ่หลักสูตรบังคับใหเรียนเพิ ่มตาม

ขอกำหนดเฉพาะ และรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกำหนดใหเรียนเพิ่ม หรือใชสำหรับการลงทะเบียน

เรียนรายวิชา โดยไมนับหนวยกิต 

กรณีรายวิชาที่หลักสูตรบังคับใหเรียนเพิ่มตามขอกำหนดเฉพาะและรายวิชา 

ที่สภามหาวิทยาลัยกำหนดใหเรียนเพิ่มถาไดผลการประเมินไมผาน (NP) นักศึกษาตองลงทะเบียน

เรียนใหมจนกวาจะผาน    

ขอ 37 ขอกำหนดเพ่ิมเติมตามสัญลักษณตางๆ  มีดังนี้ 

37.1  Au (Audit) ใชสำหรับการประเมินผานในรายวิชาที่มีการลงทะเบียนเรียน

เปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต      

37.2  W (Withdraw) ใชสำหรับการบันทึกรายวิชาที ่ไดรับอนุมัติใหยกเลิก

รายวิชานั้น โดยตองดำเนินการใหเสร็จสิ้นกอนกำหนดสอบปลายภาคไมนอยกวา 1 สัปดาหหรือตามท่ี

มหาวิทยาลัยกำหนดและใชในกรณีที ่นักศึกษาลาพักการศึกษาหรือถูกสั ่งใหพักการศึกษาหลังจาก

ลงทะเบยีนเรียนในภาคการศึกษานั้นแลว 

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

เรียนไมสมบูรณเม่ือสิ้นภาคการศึกษา นักศึกษาท่ีได “I” จะตองดำเนินการขอรับการประเมินผลเพ่ือเปลีย่น

ระดบัคะแนนใหเสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป การเปลี่ยนระดับคะแนน “I” ใหดำเนินการดังนี้ 

37.4.1 กรณีนักศึกษายังทำงานไมสมบูรณ ไมติดตอผูสอนหรือไมสามารถสง

งานไดตามเวลาที่กำหนด ใหผู สอนประเมินผลการศึกษาจากคะแนนที่มีอยูใหเสร็จสิ้นภายในภาค

การศึกษาถัดไป หากอาจารยผูสอนไมสงผลการศึกษาตามกำหนด มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษา

เปน “F” เวนแตกรณีท่ีไมใชความบกพรองของนักศึกษา อธิการบดีอาจใหขยายเวลาตอไปได 

37.4.2 กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค และไดรับอนุญาตใหสอบ แตไม

มาสอบภายในเวลาท่ีกำหนด หรือสำหรับนักศึกษาท่ีไมไดรับอนุญาตใหสอบ ใหอาจารยผูสอนประเมินผล

การศึกษาจากคะแนนที่มีอยูใหเสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไป หากอาจารยไมสงผลการศึกษาตาม

กำหนดมหาวิทยาลยัจะเปลี่ยนผลการศึกษาเปน “F”  

          ขอ 38  รายวิชาท่ีไดรับการยกเวนการเรียน ใหไดรับผลการประเมินเปน “T” และมหาวิทยาลัยจะ

ไมนำมาคิดคาคะแนนเฉลี่ยสะสม 

ขอ 39 นักศึกษาที่เขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) จะลงทะเบียนเรียนรายวิชา

ซ้ำกับรายวิชาที่ศึกษามาแลวในระดับอนุปริญญาไมได หากลงทะเบียนซ้ำใหเวนการนับหนวยกิตเพ่ือ

พิจารณาวิชาเรียนครบตามโครงสรางของหลักสูตรที่กำลังศึกษาอยู ยกเวนไดรับอนุมัติจากคณบดีท่ี

รายวิชานั้นสังกัดอยู 

ขอ 40 การนับจำนวนหนวยกิตสะสมของนักศึกษาตามโครงสรางของหลักสูตรใหนับเฉพาะ

หนวยกิตของรายวิชาท่ีไดรับการประเมินผลการเรียนวาผานเทานั้น 

ขอ 41 คาระดับคะแนนเฉลี่ยเฉพาะรายภาคการศึกษาใหคำนวณจากผลการศึกษาของ

นักศึกษาในภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณของจำนวนหนวยกิตกับคาระดับคะแนนของแตละ

รายวิชาเปนตัวตั้งและหารดวยจำนวนหนวยกิตของภาคการศึกษานั้น การคำนวณดังกลาวใหตั ้งหารถึง

ทศนยิม 2 ตำแหนงโดยไมปดเศษ 

ขอ 42 คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมใหคำนวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแตเริ่มเขาศึกษา

จนถึงภาคการศึกษาสุดทาย โดยเอาผลรวมของผลคูณของจำนวนหนวยกิตกับคาระดับคะแนนของแตละ

รายวิชาที่ศึกษาทั้งหมดเปนตัวตั้งและหารดวยจำนวนหนวยกิตทั้งหมด การคำนวณดังกลาวใหตั้งหาร

ถึงทศนิยม 2 ตำแหนงโดยไมปดเศษ 
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ขอ 43 รายวิชาที่ไดผลการศึกษาเปน F ใหนำมาคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ยหรือคาระดับคะแนน

เฉลี่ยสะสม 

ขอ 44 ผลการศึกษาระบบไมมีคาระดับคะแนน ไมตองนับรวมหนวยกิตเปนตัวหารแตใหนับ

หนวยกิตเพ่ือพิจารณาวิชาเรียนครบตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

ขอ 45 ในภาคการศึกษาใดที ่นักศึกษาได I ใหคำนวณคาระดับคะแนนเฉลี ่ยรายภาค

การศึกษานั้นโดยนับเฉพาะรายวิชาท่ีไมได I เทานั้น 

ขอ 46 เมื่อนักศึกษาเรียนครบตามโครงสรางหลักสูตรแลว และไดคาระดับคะแนนเฉลี่ย

สะสมตั้งแต 1.80 ขึ้นไป แตไมถึง 2.00 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมที่ไดรับผล

การศึกษาเปน D+ หรือ D หรือเลือกเรียนรายวิชาใหมเพิ่มเติม เพื่อทำคาระดับคะแนนเฉลี่ยใหถึง 

2.00 กรณีเปนการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมใหฝายทะเบียนนำคาระดับคะแนนทุกรายวิชามาคิด

คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม และตองอยูในระยะเวลาท่ีหลักสูตรกำหนด 

ขอ 47 ในกรณีที ่มีความจำเปนอันไมอาจกาวลวงเสียได ที ่อาจารยผู สอนไมสามารถ

ประเมินผลการศึกษาได ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือประเมินผลการศึกษาในรายวิชานั้น 
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หมวด 8 

การยายคณะ การเปล่ียนหลักสูตร และการรับโอนนักศึกษา 

ขอ 48 การยายคณะหรือการเปลี่ยนหลักสูตร 

48.1 นักศึกษาท่ีจะขอยายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะตองศึกษาในคณะหรือหลักสูตร

เดิมไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษาและมีคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา 2.50 ท้ังนี้ไมนับภาคการศึกษาท่ีลาพัก

การเรียนหรือถูกสั่งใหพักการเรียนและไมเคยไดรับอนุมัติใหยายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรมากอน 

48.2 ในการยื่นคำรองขอยายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร นักศึกษาตองแสดงเหตุผล

ประกอบ และผานการพิจารณา หรือดำเนินการตามท่ีหลักสูตร หรือมหาวิทยาลัยกำหนด 

48.3 การยายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรตองดำเนินการใหเสร็จสิ้นกอนการลงทะเบยีน

เรียนในภาคการศึกษานั้น ๆ  

48.4 รายวิชาตาง ๆ ที ่นักศึกษายายคณะ เรียนมา ใหเปนไปตามหมวดท่ี 9 

การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชา 

48.5 ระยะเวลาเรียน ใหนับตั้งแตเริ่มเขาเรียนในคณะหรือหลักสูตรเดิม 

48.6 การพิจารณาอนุมัติการขอยายใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

48.7 นักศึกษาที่ยายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะตองศึกษาในคณะหรือหลักสตูร

ที่ยายไปไมนอยกวา 1 ปการศึกษาจึงจะขอสำเร็จการศึกษาได ทั้งนี้ไมนับภาคการศึกษาที่ลาพักการ

เรียนหรือถูกสั่งใหพักการเรียน 

48.8 นักศึกษาที ่ย ายคณะหรือเปลี ่ยนหลักสูตรจะตองชำระคาธรรมเนียมตามท่ี

มหาวิทยาลัยกำหนด 

ขอ 49 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอ่ืน 

49.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที ่มี 

วิทยฐานะเทียบเทามหาวิทยาลัยและกำลังศึกษาในหลักสูตรท่ีมีระดับและมาตรฐานเทียบเคียงไดกับหลักสูตร

ของมหาวิทยาลัยมาเปนนักศึกษาไดโดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำหลักสูตรและคณบดี 

และขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

49.2 คุณสมบัติของนักศึกษาท่ีจะไดรับการพิจารณารับโอน 

49.2.1 มีคุณสมบัติครบถวนตามขอ 22 

49.2.2 ไมเปนผูที่พนสภาพนักศึกษาจากสถาบันเดิมดวยมีกรณีความผิด

ทางวินัย 
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49.2.3 ไดศ ึกษาอยู ในสถาบันอุดมศึกษามาแลวไมนอยกวา 1 ภาค

การศึกษาปกติ ทั้งนี้ไมนับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งใหพักการเรียน และตองไดคาระดับคะแนน

เฉลี่ยสะสมตั้งแต 2.00 ข้ึนไป 

49.2.4 นักศึกษาที่ประสงคจะโอนมาศึกษาในมหาวิทยาลัย จะตองสงใบ

สมัครถึงมหาวิทยาลัยไมนอยกวา 6 สัปดาห กอนเปดภาคการศึกษาที่ประสงคจะเขาศึกษานั้นพรอม

กับแนบเอกสารตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

49.2.5 นักศึกษาที่โอนมาตองมีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา 1 ป

การศึกษา โดยการเทียบโอนผลการเรียนและการขอยกเวนการเรียนรายวิชาใหเปนไปตามหมวด 9 

การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชา 
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หมวด 9 

การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชา 

ขอ 50 ผูมีสิทธิไดรับการเทียบโอนผลการเรียน ตองมีคุณสมบัติขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

50.1 กำลังศึกษาอยูในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งของมหาวิทยาลัยแลวโอนยาย

คณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร 

50.2 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยและเขาศึกษาระดับปริญญา

ตรีท่ี 2 

50.3 ผานการศึกษาในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 

50.4 เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ขอ 51 การพิจารณาเทียบโอนผลการเรียน 

51.1 ตองเปนรายวิชาที่ศึกษาจากมหาวิทยาลัยซึ่งเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรท่ี

โอนยายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตร โดยนักศึกษาเปนผูเลือก 

51.2 ตองเปนรายวิชาที่มีคำอธิบายรายวิชาเดียวกันหรือสัมพันธและเทียบเคียง

กันได 

51.3 ตองไมใชรายวิชาดังตอไปนี้ สัมมนา ปญหาพิเศษ เตรียมฝกประสบการณ

วิชาชีพ ฝกประสบการณวิชาชีพ เตรียมสหกิจศึกษา และสหกิจศึกษา  

ขอ 52 ผูมีสิทธิไดรับการยกเวนการเรียนรายวิชา ตองมีคุณสมบัติขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

52.1 สำเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 

52.2 ผานการศึกษาหรืออบรมในรายวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 

52.3 ขอยายสถานศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 

52.4 ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝกอาชีพ หรือ

ประสบการณทำงานและตองมีความรูพื ้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาสำหรับ

นักศึกษาปริญญาตรี 

52.5 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาและเขาศึกษา

ปริญญาตรีใบที่ 2 สามารถยกเวนการเรียนรายวิชาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป จำนวน 30 หนวยกิต 

และตองเรียนเพ่ิมรายวิชาตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ขอ 53 การพิจารณายกเวนการเรียนรายวิชา 
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  53.1 การเรียนจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา 

53.1.1 เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเทา 

ท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหนวยงานของรัฐท่ีมีอำนาจตามกฎหมายรับรอง 

53.1.2 เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่มีเนื ้อหาสาระครอบคลุมไมนอยกวา 

สามในสี่ของรายวิชาหรือกลุมรายวิชาท่ีขอยกเวนการเรียนรายวิชา 

53.1.3 เปนรายวิชาหรือกลุมวิชาที่ไดระดับคะแนนไมต่ำกวา C หรือไดคา

ระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเทาในรายวิชาที่มีการประเมินผลเปนคาระดับ และไดผลการประเมิน

ผานในรายวิชาท่ีไมประเมินผลเปนคาระดับไมต่ำกวา P ทั้งนี้ตองเปนไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้น

กำหนด 

53.1.4 จำนวนหนวยกิตที่ไดรับการยกเวนการเรียนรายวิชารวมแลวตองไมเกิน

สามในสีข่องจำนวนหนวยกิตรวมของหลักสูตรท่ีกำลังศึกษา 

53.1.5 รายวิชาหรือกลุมวิชาที่ไดรับการยกเวนการเรียนรายวิชา ใหบันทึกในใบ

รายงานผลการเรียนของนักศึกษา โดยใชอักษร T 

53.1.6 ตองไมใชรายวิชาดังตอไปนี้ สัมมนา ปญหาพิเศษ เตรียมฝกประสบการณ

วิชาชีพ ฝกประสบการณวิชาชีพ เตรียมสหกิจศึกษา และสหกิจศึกษา  

53.1.7 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปดหลักสูตรใหม เทียบโอนนักศึกษาเขาศึกษาได

ไมเกินชั้นปและภาคการศึกษาที ่ไดรับอนุญาตใหมีนักศึกษาเรียนอยู  ตามหลักสูตรที่ไดรับความ

เห็นชอบแลว 

53.1.8 กรณีที่ไมเปนไปตามขอ 53.1.1 – 53.1.7 ใหอยูในดุลยพินิจของ

คณะกรรมการประจำหลักสูตร 

53.2 การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย หรือประสบการณทำงานเขาสู

การศึกษาในระบบ 

53.2.1 การเทียบความรู จากการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย 

ประสบการณทำงาน จะเทียบเปนรายวิชาหรือกลุมวิชาตามหลักสูตรและระดับการศึกษาที่เปดสอน 

ในมหาวิทยาลัย 

53.2.2 การประเมินการเทียบความรูและการใหหนวยกิตสำหรับการศึกษานอก

ระบบการศึกษาตามอัธยาศัย หรือประสบการณทำงาน เขาสูการศึกษาในระบบใหคณะกรรมการประเมิน
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การยกเวนการเรียนรายวิชาใชวิธีการอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางดังตอไปนี้ เปนหลักเกณฑในการ

ประเมิน 

(1) การทดสอบมาตรฐาน (Credits from Standardized Tests)

(2) การทดสอบที ่คณะ หร ือหล ักส ูตรจ ัดสอบเอง (Credits from

Examination) 

(3) การประเมินหรืออบรมที่จัดโดยหนวยงานตางๆ (Credits from

Training) 

(4) การเสนอแฟมสะสมงาน (Credits from Portfolio)

ผลการประเมินจะตองเทียบไดไมต่ำกวาคะแนน C หรือ คาระดับ

คะแนน 2.00 หรือเทียบเทาสำหรับรายวิชาหรือกลุมวิชา จึงจะใหจำนวนหนวยกิตของรายวิชาหรือ

กลุมวิชานั้น แตจะไมใหระดับคะแนน และไมมีการนำมาคิดคาระดับคะแนน หรือคาระดับคะแนน

เฉลี่ยสะสม  

53.2.3  ใหมีการบันทึกผลการเรียนตามวิธีการประเมินดังนี้ 

(1) หนวยกิตที่ไดจากการทดสอบมาตรฐาน ใหบันทึกเปน “CS”

(Credits from Standardized Tests) 

(2) หนวยกิตท่ีไดจากการทดสอบท่ีคณะหรือหลักสูตรจัดสอบเองให

บันทึกเปน “CE”  (Credits from Examination) 

(3) หนวยกิตท่ีไดจากการประเมินหรืออบรมท่ีจัดโดยหนวยงานตาง

ๆ ใหบันทึกเปน “CT” (Credits from Training) 

(4) หนวยกิตที่ไดจากการเสนอแฟมสะสมงาน ใหบันทึกเปน “CP”

(Credits from Portfolio) 

53.2.4 นักศึกษาที่ขอยกเวนการเรียนรายวิชาจะตองมีเวลาเรียนในมหาวิทยาลัย

อยางนอย 1 ปการศึกษา จึงจะมีสิทธิสำเร็จการศึกษา 

53.2.5 ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนและการ

ยกเวนการเรียนรายวิชา ประกอบดวย 

(1) คณบดีคณะที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหรือ

กลุมวิชาท่ีจะขอยกเวนการเรียนรายวิชาเปนประธาน 

(2) อาจารยหรือผูเชียวชาญในหลักสูตรที่จะขอยกเวนการเรียน

รายวิชาจำนวนอยางนอยหนึ่งคนแตไมเกินสามคนโดยคำแนะนำของคณบดีตาม (1) เปนกรรมการ 
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(3) ประธานคณะกรรมการประจำหลักสูตรของรายวิชาที่จะขอยกเวน

การเรียนรายวิชาเปนกรรมการและเลขานุการ 

เมื่อคณะกรรมการประเมินการยกเวนการเรียนรายวิชาดำเนินการ

เสร็จสิ้นแลว ใหรายงานผลการประเมินการยกเวนการเรียนรายวิชาไปยังสำนักสงเสริมวิชาการและ

งานทะเบียนเพ่ือเสนอใหมหาวิทยาลัยอนุมัติตอไป 

ขอ 54 กำหนดเวลาการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชา 

นักศึกษาที่ประสงคจะเทียบโอนผลการเรียนและยกเวนการเรียนรายวิชาหรือกลุมวิชา 

จะตองยื่นคำรองตอมหาวิทยาลัยภายใน 6 สัปดาห นับจากวันเปดภาคการศึกษาแรกที่เขาศึกษา เวนแต

ไดรับอนุมัติจากอธิการบดี แตทั้งนี้ตองไมเกิน 2 ภาคการศึกษา โดยมีสิทธิขอเทียบโอนผลการเรียนและ

ยกเวนการเรียนรายวิชาไดเพียงครั้งเดียว 

ขอ 55 การนับจำนวนภาคการศึกษาของผูท่ีไดรับการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเวน

การเรียนรายวิชาใหถือเกณฑดังนี้ 

55.1 นักศึกษาเรียนแบบเต็มเวลาใหนับจำนวนหนวยกิต ไดไมเกิน 22 หนวยกิต

เปน 1 ภาคการศึกษา 

55.2 นักศึกษาเรียนแบบไมเต็มเวลาใหนับจำนวนหนวยกิตไดไมเกิน 9 หนวยกิต

เปน 1 ภาคการศึกษา 

ขอ 56 การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชา ตองชำระคาธรรมเนียม

ตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
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หมวด 10 

การลาพักการเรียน การลาออก และการพนสภาพการเปนนักศึกษา 

ขอ 57 การลาพักการเรียน 

57.1 นักศึกษาอาจยื่นคำขอลาพักการเรียนไดในกรณีตอไปนี้ 

57.1.1 ถูกเกณฑหรือเรียกระดมพลเขารับราชการทหารกองประจำการ 

57.1.2 ไดรับทุนแลกเปลี ่ยนนักศึกษาระหวางประเทศหรือทุนอื่นใดท่ี

มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 

57.1.3 เจ็บปวยจนตองพักรักษาตัวเปนเวลานานเกินกวารอยละ 20 ของเวลา

เรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น โดยมีใบรับรองแพทยจากสถานพยาบาลของทางราชการหรือ

สถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล  

57.1.4 เมื่อนักศึกษามีความจำเปนสวนตัวอาจยื่นคำรองขอลาพักการเรียนได 

ถาลงทะเบียนเรียนมาแลวอยางนอย 1 ภาคการศึกษา 

57.1.5 เหตุผลอ่ืนตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควร 

57.2 นักศึกษาที่ตองลาพักการเรียนใหยื ่นคำรองภายในสัปดาหที่ 3 ของภาค

การศึกษาท่ีลาพักการเรียน โดยการอนุมัติใหลาพักการเรียนใหเปนอำนาจของคณบดี 

นักศึกษามีสิทธิ์ขอลาพักการเรียนโดยขออนุมัติตอคณบดีไมเกิน  1 ภาค

การศึกษา ถานักศึกษามีความจำเปนที่จะตองลาพักการเรียนมากกวา 1 ภาคการศึกษา หรือเมื่อครบ

กำหนดพักการเรียนแลวยังมีความจำเปนที่จะตองพักการเรียนตอไปอีก ใหยื่นคำรองขอพักการเรียน

ใหมและตองไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

57.3 ในกรณีท่ีนักศึกษาไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียนใหนับระยะเวลาท่ีลาพักการ

เรียนเขารวมในระยะเวลาการศึกษาดวย 

57.4 นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียน เมื่อจะกลับเขาเรียนจะตองยื่นคำรอง

ขอกลับเขาเรียนกอนวันเปดภาคการศึกษาไมนอยกวา 2 สัปดาห และเมื่อไดรับความเห็นชอบจาก

คณบดีแลวจึงจะกลับเขาเรียนได 

ขอ 58 นักศึกษาที่ประสงคจะลาออกจากความเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ใหยื่น

หนังสือลาออก และตองไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยกอน การลาออกจึงจะสมบูรณ 
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ขอ 59 การพนสภาพการเปนนักศึกษา 

59.1 สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

59.2 ไดรับอนุมัติใหลาออก 

59.3 ไมรักษาสภาพนักศึกษาในแตละภาคการศึกษา 

59.4 ไดระดับคะแนนรายวิชาเตรียมฝกประสบการณว ิชาชีพ รายวิชาฝก

ประสบการณวิชาชีพ รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา หรือรายวิชาสหกิจศึกษา ต่ำกวา C เปนครั้งที่ 2 

ยกเวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีประสงคจะรับวุฒิอนุปริญญาในสาขาเดียวกัน 

59.5 ผลการประเมินไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกวา 1.60 เมื่อสิ้นปการศึกษา

ปกติท่ี 1 หรือมีผลการประเมินไดรับคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกวา 1.80 เมื่อสิ้นปการศึกษาปกติ

ที่ 2 นับตั้งแตเริ่มเขาเรียน และในทุก ๆ ปการศึกษาปกติถัดไป ยกเวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ี

ประสงคจะรับวุฒิอนุปริญญาในสาขาเดียวกัน 

สำหรับนักศึกษาเรียนแบบไมเต็มเวลาใหนำภาคฤดูรอนมารวมเปนภาค

การศึกษาดวย 

ในกรณีที่ภาคการศึกษานั้นมีผลการเรียน “I” ไมตองนำมาคิด ใหคิดคา

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเฉพาะรายวิชาท่ีมีคาระดับคะแนน 

59.6 ใชเวลาการศึกษาเกินระยะเวลาท่ีกำหนด 

59.7 ขาดคุณสมบัติตามขอ 22 อยางใดอยางหนึ่ง 

59.8 ตาย 

ขอ 60  นักศึกษาพนสภาพการเปนนักศึกษาอันเนื่องมาจากการไมรักษาสภาพนักศึกษา

สามารถยื่นคำรอง พรอมแสดงเหตุผลอันสมควร ขอคืนสภาพการเปนนักศึกษาตอมหาวิทยาลัย และเม่ือ

ไดรับอนุมัติแลวตองชำระเงิน คาธรรมเนียมขอการคืนสภาพการเปนนักศึกษา และคาธรรมเนียมการ

รักษาสภาพการเปนนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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หมวด 11 

การสำเร็จการศึกษา 

ขอ 61 นักศึกษาที่ถือวาสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ตองมีคุณสมบัติครบถวนทุกขอ

ดังนี้ 

61.1 มีความประพฤติดี  

61.2 สอบไดรายวิชาตาง ๆ ครบตามโครงสรางของหลักสูตรตามเกณฑการ

ประเมินผล 

61.3 ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ำกวา 2.00 

61.4 สอบผานการประเมินความรูและทักษะตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

61.5 ผานการเขารวมกิจกรรมตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

61.6 มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

ขอ 62 การขออนุมัติสำเร็จการศึกษา 

62.1 ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาคาดวาจะสำเร็จการศึกษาใหยื่นคำรองขอ

สำเร็จการศึกษาตอสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยมหาวิทยาลัยจะพิจารณานักศึกษาที่

ยื่นความจำนงขอสำเร็จการศึกษาท่ีมีคุณสมบัติตามขอ 61 และตองไมคางชำระคาธรรมเนียมตาง ๆ 

ไมติดคางวัสดุสารสนเทศ หรืออยูระหวางถูกลงโทษทางวินัย เพื่อขออนุมัติอนุปริญญาหรือปริญญา

ตรี  

62.2 คณะกรรมการวิชาการตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาวาครบถวนตาม

ขอบังคับการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี และใหถือวันที่คณะกรรมการวิชาการ

ตรวจสอบคุณสมบัติวาครบถวนเปนวันสำเร็จการศึกษา  

ในกรณีที ่ศ ึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาแลวไมนอยกวา 3 ป และ

จำเปนตองยุติการศึกษา สามารถยื่นขอสำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาของแตละหลักสูตรตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัย โดยศึกษารายวิชามาไมนอยกวา 90 หนวยกิต ประกอบดวยวิชาศึกษา

ทั่วไปไมนอยกวา 30 หนวยกิต วิชาเฉพาะไมนอยกวา 45 หนวยกิต วิชาเลือกเสรีไมนอยกวา 3 

หนวยกิต และคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 2.00 หรือ 

กรณีศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาแลวไมนอยกวา 4 ป สอบไดรายวิชา

ตาง ๆ ครบตามโครงสรางของหลักสูตรและมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 1.75 สามารถยื่นขอ

สำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาของแตละหลักสูตรตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
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ขอ 63 นักศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและจะไดรับเกียรตินิยม ตองมี

คุณสมบัติดังนี้ 

63.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป หรือปริญญาตรี 5 ป เม่ือเรียนครบหลักสูตร

แลวไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 3.60 จะไดรับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และไดคาระดับ

คะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 3.25 แตไมถึง 3.60 จะไดรับเกียรตินิยมอันดับสอง  

หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) สอบไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

จากระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทาไมนอยกวา 3.60 และเรียนครบหลักสูตรไดคาระดับคะแนน

เฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ไมนอยกวา 3.60 จะไดรับเกียรตินิยมอันดับ

หนึ่ง และไดรับระดับคาคะแนนเฉลี่ยสะสมจากระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทาไมนอยกวา 3.25 ขึ้น

ไป และเรียนครบหลักสูตรไดคาระดับคะแนนเฉลี ่ยสะสมจากการศึกษาในระดับปริญญาตรี 

(ตอเนื่อง) ไมนอยกวา 3.25 แตไมถึง 3.60 จะไดรับเกียรตินิยมอันดับสอง 

63.2 สอบไดในรายวิชาใด ๆ ไมต่ำกวา C ตามระบบคาระดับคะแนนหรือไมได 

“NP” ตามระบบไมมีคาระดับคะแนน 

63.3 มีระยะเวลาเรียนดังนี้ 

63.3.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป สำหรับนักศึกษาเรียนแบบเต็ม

เวลาใชเวลาในการศึกษาไมเกิน 8 ภาคการศึกษาปกติติดตอกัน และสำหรับนักศึกษาเรียนแบบไม

เต็มเวลาใชเวลาไมเกิน 12 ภาคการศึกษาปกติติดตอกัน ท้ังนี้เปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

63.3.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ป สำหรับนักศึกษาเรียนแบบเต็ม

เวลาใชเวลาในการศึกษาไมเกิน 10 ภาคการศึกษาปกติติดตอกัน และสำหรับนักศึกษาเรียนแบบไม

เต็มเวลาใชเวลาไมเกิน 15 ภาคการศึกษาปกติติดตอกัน ท้ังนี้เปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

63.3.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) สำหรับนักศึกษาเรียนแบบ

เต็มเวลาใชเวลาในการศึกษาไมเกิน 4 ภาคการศึกษาปกติติดตอกัน และสำหรับนักศึกษาเรียนแบบ

ไมเต็มเวลาใชเวลาไมเกิน 8 ภาคการศึกษาปกติติดตอกัน ท้ังนี้เปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด  

63.4 ตองไมเคยขอยกเวนการเรียนรายวิชา ยกเวนกรณีการเทียบโอนผลการ

เรียนของมหาวิทยาลัย  

63.5 นักศึกษาท่ีจะไดรับปริญญาเกียรตินิยมจะตองเปนผูมีความประพฤติดี และ

ไมเคยถูกลงโทษทางวินัยตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาในมหาวิทยาลัย 
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ขอ 64 การใหรางวัลเหรียญทองซ่ึงมีรูปรางลักษณะและขนาดตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด

สำหรับนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาจะตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

64.1 ไดเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและมีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ำกวา 3.75 

64.2 ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในกลุมผูสำเร็จการศึกษาในปเดียวกัน

ในแตละคณะ 
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หมวด 12 

การควบคุมคุณภาพ 

ขอ 65 ใหมหาวิทยาลัยประเมินการสอนของอาจารยผูสอนอยางนอยภาคการศึกษาละ 

1 ครั้ง และใหนำผลการประเมินมาใชในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

ขอ 66 ใหคณะและหลักสูตรมีการวิจัยเพ่ือติดตาม และประเมินผลการใชหลักสูตรอยางตอเนื่อง

ภายใน 5 ป ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ประกาศ ณ  วันท่ี 24 เดือน พฤศจกิายน   พ.ศ. 2557                

   (นายจรูญ  ถาวรจักร) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 

   ในพระบรมราชปูถัมภ จงัหวัดปทุมธานี 
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับท่ี 2)  

พ.ศ. 2561 

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

โดยที่เปนการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 เพื ่อให 

การจัดการศึกษา และการบริหารการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ตอเนื่อง) 

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 (2) และมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติ

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

กันยายน พ.ศ. 2561 จึงออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้  

ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

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

ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับกับนักศึกษาท่ีเขาศึกษาตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1/2561 เปนตนไป 

ขอ 3 ใหเพิ่มเติมขอความใน ขอ 3 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ใน

พระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 

2557 ดังนี้ 

 “อาจารยประจำหลักสูตร” หมายความวา อาจารยประจำที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับ

สาขาวิชาของหลักสูตรที่เปดสอน ซึ่งมีหนาที่สอนและคนควาวิจัยในสาขาวิชาดังกลาว ทั้งนี้ สามารถเปน

อาจารยประจำหลักสูตรหลายหลักสูตรไดในเวลาเดียวกัน แตตองเปนหลักสูตรท่ีอาจารยผูนั้นมีคุณวุฒิตรงหรือ

สัมพันธกับสาขาวิชาของหลักสูตร  

“อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารยประจำหลักสูตรที่มีภาระหนาที่ในการ

บริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแตการวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม

ประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองอยูประจำหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลา

ท่ีจัดการศึกษา โดยจะเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเกินกวา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได ยกเวน พหุ

วิทยาการหรือสหวิทยาการ     ใหเปนอาจารยผู ร ับผิดชอบหลักสูตรไดอีกหนึ่งหลักสูตรและอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ำไดไมเกิน 2 คน” 
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ขอ 4 ใหยกเลิกความในขอ 7 และขอ 8 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 

ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 

2557  

ขอ 5 ใหเพิ่มเติมขอความในขอ 16 เปนวรรคสอง แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย

อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญา

ตรี พ.ศ. 2557 ดังนี้ 

“กรณีที่หลักสูตรใดมีเหตุอันสมควร สภามหาวิทยาลัยอาจกำหนดใหภาคการศึกษา

ของหลักสูตรนั ้น แตกตางจากที ่กำหนดไวในขอบังคับนี ้ก็ได ทั ้งนี ้ตองไมขัดหรือแยงกับประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ” 

 ขอ 8 ใหยกเลิกขอความใน ขอ 18.12 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ใน

พระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 

2557 โดยใชขอความดังตอไปนี้แทน 

“18.12 การศึกษาหลักสูตรอบรมระยะสั้น (Short Course Curriculum) เปนการ

จัดการศึกษาสำหรับกลุมบุคคลเพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ และประสบการณการเรียนรู ตามประกาศ

ของมหาวิทยาลัย” 

ขอ 7 ใหเพิ่มขอ 18.13 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม

ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 

ดังนี้ 

“18.13 การศึกษารูปแบบอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยเห็นวาเหมาะสม ตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย” 

ขอ 8 ใหเพิ่มขอ 23/1 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม

ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 

ดังนี้ 

“ขอ 23/1 คุณสมบัติของผูสมัครเขาศึกษาหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตร

อ่ืนๆ  ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

(๑) ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหายรายแรง 

(๒) ไมเปนคนวิกลจริตและไมเปนโรคติดตอรายแรงหรือโรคอื่นซึ ่งสังคม

รังเกียจ 

(๓) มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไวในหลักสูตรที่จะเขาศึกษาหรือตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย” 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

ขอ 9 ใหยกเลิกขอความในขอ 29 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ

บรม ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 

2557 โดยใชขอความดังตอไปนี้แทน 

  “ขอ 24 การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา สำหรับการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา 

ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ตอเนื่อง) 

 24.1 ผูที ่ไดรับคัดเลือกเปนนักศึกษาตองมารายงานตัว สงหลักฐาน และ

ชำระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดจึงจะมีสภาพเปนนักศึกษา 

 24.2 ผูที่ไดรับคัดเลือกเปนนักศึกษาไมมารายงานตัว สงหลักฐาน และชำระ

เงินคาธรรมเนียมการศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด ใหถือวาผูนั้นสละสิทธิ์การเปนนักศึกษา เวนแต

จะไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

 ขอ 10 ใหเพิ่มขอ 24/1 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม

ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 

ดังนี้ 

“ขอ 24/1 การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา สำหรับหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือ

หลักสูตรอื ่นๆ ที ่มหาวิทยาลัยกำหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามประกาศ

มหาวิทยาลัย” 

ขอ 11 ใหยกเลิกขอความในขอ 25 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม

ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 โดย

ใชขอความดังตอไปนี้แทน 

“ขอ 25 ประเภทนักศึกษา แบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก 

25.1 นักศึกษาเต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาที่มีการลงทะเบียนเรียนในภาค

การศึกษาปกติ  ไมนอยกวา 9 หนวยกิต และไมเกิน 22 หนวยกิต และภาคฤดูรอนไมเกิน 9 หนวยกิต 

25.2 นักศึกษาไมเต ็มเวลา หมายถึง น ักศ ึกษาที ่ม ีการลงทะเบียนเร ียน 

ในภาคการศึกษาปกติและภาคฤดูรอนไมเกิน 9 หนวยกิต 

25.3 นักศึกษาตามหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตรอ่ืนๆ ท่ีมหาวิทยาลัย

กำหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย” 

ขอ 12 ใหยกเลิกขอความในขอ 26.3.1 26.3.2 26.3.3 26.3.4 และ 26.3.5 แหงขอบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษา

ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 โดยใชขอความดังตอไปนี้ แทน 



112 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

“26.3.1 วิชาท่ีกำหนดไวในแผนการศึกษาท่ีหลักสูตรใหเปดสอนในภาคฤดูรอน อาจ

เปนรายวิชาที่เคยเรียนมากอนและผลการประเมินไมผาน หรือรายวิชาที่จำเปนตองเรียนเพื่อใหครบ

โครงสรางในการสำเร็จการศึกษา  

26.3.2 วิชาที่คณะหรือหลักสูตรเปดสอนในภาคฤดูรอน นอกเหนือไปจากรายวิชา

ท่ีกำหนดไวในแผนการศึกษา โดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนเปนรายวิชาในหมวดวิชาตาง ๆ ได 

ทั้งนี้กรณีท่ีมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนนอยกวา 10 คน ใหเสนอตอคณะกรรมการ

วิชาการพิจารณา” 

ขอ 13 ใหเพิ่มขอ 26/1 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม

ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 

ดังนี้ 

“ขอ 26/1 การลงทะเบียนเรียน สำหรับหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตรอื่นๆ 

ที่มหาวิทยาลัยกำหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ในการลงทะเบียนเปนนักศึกษาใหเปนไปตาม

ประกาศมหาวิทยาลัย” 

ขอ 14 ใหยกเลิกขอความในขอ 35 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ใน

พระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 

2557 โดยใชขอความดังตอไปนี้แทน 

“ขอ 35 การฝกประสบการณวิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเปน

ผูประกอบการใหม 

35.1 นักศึกษาตองฝกประสบการณวิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพ

การเปนผูประกอบการใหม ตามที่ระบุไวในหลักสูตรถาผูใดปฏิบัติไมครบถวน ใหถือวาการศึกษายังไม

สมบูรณ 

35.2 ในระหวางการฝกประสบการณวิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนา

ศักยภาพการเปนผู ประกอบการใหม นักศึกษาจะตองประพฤติตนตามระเบียบและปฏิบัติตาม

ขอกำหนดทุกประการ หากฝาฝนอาจารยนิเทศหรือพี่เลี้ยงในหนวยงานฝกประสบการณวิชาชีพ สห

กิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเปนผูประกอบการใหม อาจพิจารณาสงตัวกลับและดำเนินการ

ใหฝกประสบการณวิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเปนผูประกอบการใหมอีกครั้ง 

35.3 นักศึกษาตองผานรายวิชาการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ เตรียมสหกิจ

ศึกษา หรือการเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพท่ีมีชื่อเปนอยางอ่ืนกอน จึงจะสามารถลงทะเบียนรายวิชาฝก

ประสบการณวิชาชีพ สหกิจศึกษา หรือการพัฒนาศักยภาพการเปนผูประกอบการใหม ได” 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

ขอ 15 ใหเพิ่มขอความตอไปนี้เปนวรรคสี่ ของขอ 36.2 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏว

ไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ดังนี้

“กรณีการประเมินผลสำหรับหลักสูตรอบรมระยะสั ้น หรือหลักสูตรอื ่นๆ ท่ี

มหาวิทยาลัยกำหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ในการประเมินผลใหเปนไปตามประกาศ

มหาวิทยาลัย” 

ขอ 16 ใหยกเลิกขอความในขอ 37.4.2 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 

ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 

2557 โดยใชขอความดังตอไปนี้แทน 

“37.4.2 กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค ใหนักศึกษายื่นคำรองขอสอบปลายภาค

ตอคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัด ภายใน 2 สัปดาหหลังจากเปดภาคการศึกษาถัดไป เมื่อไดรับอนุญาต

จากคณบดีใหสอบปลายภาค ใหคณะที่รายวิชานั้นสังกัด จัดวัน – เวลา และคณะกรรมการคุมสอบ 

หากไมมาสอบภายในเวลาที่กำหนด หรือไมไดรับอนุญาตใหสอบ อาจารยผูสอนสงผลการเรียนตาม

คะแนนที่มีอยูหากอาจารยไมสงผลการเรียนตามกำหนดมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการศึกษาเปน 

“F”” 

ขอ 17 ใหเพิ่มขอ 46/1 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม

ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 

ดังนี้   

“ขอ 46/1 ใหอาจารยผู สอนสงผลการเรียนตามกำหนดการลงทะเบียนเรียนของ

นักศึกษา หรือประกาศของมหาวิทยาลัย” 

ขอ 18 ใหเพิ่มเติมขอความในขอ 61 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ใน

พระบรม ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 

2557 ดังนี้ 

“สำหรับการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ตอเนื่อง)” 

ขอ 19 ใหเพิ่มขอ 61/1  แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม

ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ดังนี้  

“ขอ 61/1 นักศึกษาที ่ถือวาสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือ

หลักสูตรอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยกำหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ในการประเมินผลใหเปนไปตาม

ประกาศมหาวิทยาลัย” 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

ขอ 20 ใหยกเลิกขอความในขอ 63.2 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ใน

พระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 

2557 โดยใชขอความดังตอไปนี้แทน 

“63.2 สอบไดในรายวิชาใด ๆ ไมต่ำกวา “D” ตามระบบคาระดับคะแนนหรือไมได 

“NP” ตามระบบไมมีคาระดับคะแนน” 

ขอ 21 ใหเพิ่มเติมขอความในขอ ๖๓.๓ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 

ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 

2557 ดังนี้ 

“ขอ 63.3.4 การสำเร็จการศึกษาสำหรับหลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตรอ่ืนๆ 

ที่มหาวิทยาลัยกำหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ระยะเวลาในการสำเร็จการศึกษาใหเปนไปตาม

ประกาศมหาวิทยาลัย” 

ประกาศ ณ  วันท่ี 6 กันยายน พ.ศ. 2561 

   (ศาสตราจารย ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ) 

       นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 

           ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

วาดวย การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตร ี(ฉบับท่ี 3)  

พ.ศ. 2562 

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

โดยที่เปนการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 เพื ่อให 

การจัดการศึกษา และการบริหารการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ตอเนื่อง) 

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 (2) และมาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติ

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

7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 จึงออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้  

ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

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

ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับกับนักศึกษาท่ียังคงมีสภาพนักศึกษาในวันที่ประกาศฉบับนี้

ประกาศใชบังคับเปนตนไป 

ขอ 3 ใหยกเลิกความในขอ 28 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ

บรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 

โดยใชขอความดังตอไปนี้แทน 

“ขอ 28 การลงทะเบียนเรียนซ้ำ 

28.1 รายวิชาใดที่มีการลงทะเบียนเรียน และมีผลการศึกษาเปน F หากมี

การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมนั้นซ้ำครั้งเดียวหรือหลายครั้ง ใหใชผลการศึกษาที่ไดคะแนนสูงสุด

เปนผลการศึกษา แตรายวิชาที่มีผลการศึกษาเปน F จะยังคงปรากฏอยูในหลักฐานทางทะเบียนของ

ภาคการศึกษานั้น 

28.2 รายวิชาใดที่มีการลงทะเบียนเรียน และมีผลการศึกษา เปน D หรือ 

D+ หากมีการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเดิมนั้นซ้ำครั้งเดียวหรือหลายครั้ง ใหใชผลการศึกษาที่ได
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คะแนนสูงสุดเปนผลการศึกษา แตรายวิชาท่ีมีผลคะแนนท่ีลงทะเบียนกอนหนานั้น จะยังคงปรากฏอยู

ในหลักฐานทางทะเบียนของภาคการศึกษานั้น 

 ขอ 4 ใหยกเลิกความในขอ 43 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ

บรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 

โดยใชขอความดังตอไปนี้แทน 

“43 รายวิชาท่ีไดผลการศึกษาเปน “F” ใหเปนไปตามขอ 28” 

  ขอ 5 ใหยกเลิกความในขอ 48.1 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 

ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 

2557โดยใชขอความดังตอไปนี้แทน 

“48.1 นักศึกษาท่ีจะขอยายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรจะตองศึกษาในคณะหรือหลักสูตร

เดิม     ไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษาและมีคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา 2.00 ทั้งนี้ ไมนับภาคการศึกษาท่ี

ลาพักการเรียนหรือถูกสั่งใหพักการเรียนและไมเคยไดรับอนุมัติใหยายคณะหรือเปลี่ยนหลักสูตรมากอน 

หรือแลวแตเง่ือนไขของหลักสูตรท่ีไดรับโอนยาย” 

ประกาศ ณ  วันท่ี 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

   (ศาสตราจารย ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ) 

       นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 

           ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

วาดวย การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับท่ี 4)  

พ.ศ. 2564 

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

โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม

ราชูปถัมภจังหวัดปทุมธานี วาดวย การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 เพ่ือ

เปนการกำหนดคุณสมบัติการใหเกียรตินิยมแกนักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี (ตอเนื่อง) 

มีความสอดคลองกับระบบการประเมินผลการเรียนการสอนในปจจุบนั 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 (2) และมาตรา 57 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ พ.ศ. 2557 และโดยมติสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 

2564 จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้ 

ขอ 1 บังคับนี้เรียกวา “ ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

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

ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับกับนักศึกษาที่ยังคงมีสภาพการเปนนักศึกษาในวันที่ขอบังคับนี้

ประกาศใชเปนตนไป 

ขอ 3 ใหยกเลิกความในขอ 63.1 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ

บรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวย การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 

2557 และใหใชขอความดังนี้ 

“ ขอ 63.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป หรือปริญญาตรี 5 ป เมื ่อเรียนครบ

หลักสูตรแลวนักศึกษาที่จะไดรับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จะตองไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอย

กวา 3.60 และนักศึกษาท่ีจะไดรับเกียรตินิยมอันดับสอง จะตองไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอย

กวา 3.25 แตไมถึง 3.60  

หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) สอบไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากระดับ

อนุปริญญาหรือเทียบเทาไมนอยกวา 3.60 และเรียนครบหลักสูตรไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจาก

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

เรียนครบหลักสูตรไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 3.25 แตไมถึง 3.60 จะไดรับเกียรตินิยม

อันดับสอง และสำหรับนักศึกษาที่ไดรับระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือ

เทียบเทาไมนอยกวา 3.25 แตไมถึง 3.60 และเรียนครบหลักสูตรไดคาระดบัคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอย

กวา 3.60 จะไดรับเกียรตินิยมอันดับสอง”  

ขอ 4 ใหยกเลิกความในขอ 63.2 ของขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม

ราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี วาดวย การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2557 โดย

ใชขอความดังตอไปนี้แทน 

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

หรือ “U” ตามระบบไมมีคาระดับคะแนน” 

ประกาศ ณ  วันท่ี 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 

          (ศาสตราจารย ดร.วิรณุ ตั้งเจริญ) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 

  ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
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ภาคผนวก ข 

หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวดัปทมุธาน ี

ปรับปรุงเล็กนอย (สมอ.08)  

พ.ศ. 2559 

1. ช่ือหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย : วิชาศึกษาท่ัวไป

ภาษาอังกฤษ : General Education

2. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ

งานวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี

3. ความเปนมาของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ปรับปรุง พ.ศ. 2559

กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ซึ ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 122 ตอนพิเศษ 39 ง วันที ่ 25 

พฤษภาคม 2548 โดยในขอ 8.1 ใหความหมายวิชาศึกษาท่ัวไปไววา “วิชาศึกษาท่ัวไป หมายถึงวิชาท่ี

มุงพัฒนา ผูเรียนใหมีความรอบรูอยางกวางขวาง มีโลกทัศนท่ีกวางไกล มีความเขาใจธรรมชาติ ตนเอง 

ผูอ่ืน และสังคม เปนผูใฝรู สามารถคิดอยางมีเหตุผล สามารถใชภาษาในการติดตอสื่อสารความหมาย

ไดดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณคาของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทย และของประชาคมนานาชาติ 

สามารถนำความรูไปใชในการดำเนินชีวิต และดำรงตนอยูในสังคมไดเปนอยางดี” สำหรับวิชาศึกษา

ทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี เดิมมีการใช

หลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไปหลักสูตรกลางของสถาบันราชภัฏ ในป พ.ศ. 2549 ไดมีการพัฒนาวิชาศึกษา

ทั่วไปใชในมหาวิทยาลัย และในป พ.ศ. 2556 ไดพัฒนาวิชาศึกษาทั่วไปขึ้นมาใหม เพื่อใหเขาสูกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา TQF โดยใหสอดคลองกับกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2548 ที่ระบุไววา มหาวิทยาลัยอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจำแนกเปนรายวิชา หรือ

ลักษณะบูรณาการใดๆ ก็ได โดยใหครอบคลุมสาระของกลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาษา 

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร โดยมีหนวยกิตไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

 วิชาศึกษาท่ัวไปตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 นั้น มีลักษณะบูรณาการศาสตรเนื้อหาวิชาตางๆ 

(Integrated) อันไดแก กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กลุม

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

ศตวรรษที่ 21 (21st Century Learning Skills) ใหนักศึกษาไดปฏิบัติจริง เรียนรู จากเหตุการณ 

สถานการณจร ิงนำความรู ที ่ได ไปใชในชีว ิตประจำวัน มีจิตอาสา ใหนักศึกษาไดเร ียนรู จาก

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

อภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรูกัน (Discussions) โดยใหอาจารยสอนเปนทีม (Team Teaching) ลด

การสอนแบบบรรยาย นอกจากนี้ใหนักศึกษาไดเรียนรูจากเอกสารประกอบการสอน เว็บไซต บทเรยีน

ออนไลน และการฝกทักษะภาษาอังกฤษดวยบทเรียนออนไลน โดยมุงเนนการพัฒนาคุณลักษณะและ

ความรูของนักศึกษาใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ

ตอไปในบริบทของสังคมไทยและสังคมโลกได โดยมีความตระหนักและสำนึกในความเปนไทย สำหรับ

อาจารยผูสอน มหาวิทยาลัยไดพิจารณาคัดเลือกอาจารยผูสอนและจัดอบรมอาจารยผูสอนใหมีความรู

ความเขาใจในโครงสรางหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนรู 

   หลังจากที่ใชหลักสูตรดังกลาวมาเปนเวลา 2 ป คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงไดจัดประชุมเพ่ือ

ปรึกษาหารือเกี่ยวกับขอดี-ขอเสียของหลักสูตร และแนวทางในการแกปญหาพบวายังขาดการฝก

ทักษะบางสวน ซึ่งอาจสงผลตอนักศึกษาในอนาคต จึงเห็นควรปรับปรุงแกไขโดยจัดทำเปนเอกสาร 

สมอ.08 นำเสนอตอสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติในการประชุมครั้งที่ 6/2559 

เม่ือวันท่ี 2 มิถุนายน 2559 ดวยเหตุผลดังตอไปนี้ 

1. การเปดเสรีทางการคาเขาสูประชาคมอาเซียน และการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ ทำ

ใหนักศึกษามีความจำเปนตองเรียนรู และมีทักษะดานภาษาทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษเพิ่มข้ึน 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 นั ้น ไดบูรณาการวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไวในรายวิชา GE101 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำใหกระบวนการ

จัดการเรียนการสอนในรายวิชาเนนหนักไปในทางบูรณาการ ไมไดฝกทักษะของภาษาอยางโดดเดน

จริงจัง รวมถึงไมมีรายวิชาดานภาษาปรากฏในใบรายงานผลการเรียน ซึ่งอาจสงผลตอการศึกษาตอ

หรือการทำงานในอนาคต คณะกรรมการบริหารจึงเห็นควรใหเพ่ิมรายวิชา ภาษาไทย 1 รายวิชา และ

ภาษาอังกฤษ 2 รายวิชา เพ่ือใหการฝกทักษะชัดเจนข้ึน และปรากฏในใบรายงานผลการเรียน 

2. การเรียนรูเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เปนเอกลักษณที่สำคัญของมหาวิทยาลัย

ซ่ึงจะชวยใหนักศึกษาไดเรียนรูเก่ียวกับพระราชประวัติ พระอัจฉริยภาพ และการดำเนินชีวิตตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น รายวิชาตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 นั้น ไดบูรณาการรวมกับ

ความเปนพลเมือง จิตอาสา และหลักสูตรโตไปไมโกง ของสำนักงานปองกัน และปราบปรามการ

ทุจริตแหงชาติ ทำใหการเรียนรู และฝกทักษะตามรอยเบื้องพระยุคลบาทไมชัดเจน  
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3. การเพิ่มรายวิชา 4 รายวิชา จึงจำเปนตองปรับลดจำนวนหนวยกิตบางรายวิชาลงเพื่อให

จำนวนหนวยกิต รวมไมเกิน 30 หนวยกิต 

4. จากการประชุมคณบดี และประธานหลักสูตร เพื ่อปรับรหัสวิชาของทุกรายวิชาใน

มหาวิทยาลัยใหเปนมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะสงผลใหสามารถจำแนกสังกัดของรายวิชา รวมถึงระดับ

ความยากงายเพื่อใหสามารถจัดแผนการเรียนไดสะดวกขึ้น ที่ประชุมดังกลาวมีมติใหปรับตัวอักษรนำ

หนาวิชาจาก GE เปน VGE ประกอบกับการเพิ่มรายวิชา ตามขอ 1 และ 2 งานวิชาศึกษาทั่วไปจึงได

ปรับรหัสรายวิชาใหม ใหสอดคลองตามมติท่ีประชุม 

5. จากการประชุมคณบดี และประธานหลักสูตร เพ่ือปรับปรุงการพัฒนาผลการเรียนรู 5 ดาน

ของทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัย หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจึงมีความจำเปนตองปรับกระบวนการพัฒนา

ผลการเรียนรูท้ัง 5 ดาน ใหสอดคลองตามมติของท่ีประชุม 

4. ปรัชญา และวัตถุประสงคของหลักสูตร

4.1 ปรัชญา

 เสริมสรางความเปนมนุษยที ่สมบูรณ รู  เขาใจ และเห็นคุณคาของตนเอง ผู อื ่น สังคม 

ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใสใจตอความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

ดำเนินชีวิตอยางมีคุณธรรม มีความรักและความปรารถนาดี พรอมใหความชวยเหลือเพ่ือนมนุษย และ

เปนพลเมืองท่ีมีคุณคาของสังคมไทย และสังคมโลก 

4.2 วัตถุประสงค 

วิชาศึกษาท่ัวไปมีวัตถุประสงคในการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะดังตอไปนี้ 

4.2.1 มีความรูพ้ืนฐานการดำรงชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม ไดแก การรูจักตนเอง รูจักทองถ่ิน 

รูจักประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก รูเทาทันเทคโนโลยี  

4.2.2 มีความสามารถคิดวิเคราะห อยางมีวิจารณญาณ สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ

ระหวางมนุษย สังคม และธรรมชาติ  

4.2.3 มีทักษะในการดำรงชีวิต การใชภาษา การติดตอสื่อสาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การนำเสนอ ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 และทักษะการแสวงหาความรูตลอดชีวิต 

4.2.4 ใชคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิต นอมนำแนวทางการดำเนินชีวิตตามปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง และมีจิตอาสา มีสวนรวมในการแกปญหาพัฒนาสังคม 
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5. กำหนดการเปดสอน

เปดสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุงเล็กนอย (สมอ.08) พ.ศ. 2559 ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ป

การศึกษา 2564 เปนตนไป 

6. อาจารยผูสอน

อาจารยผ ู สอนมีทั ้งอาจารยประจำจากหมวดวิชาศึกษาทั ่วไป คณาจารยคณะตางๆ ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี และอาจารยพิเศษท่ี

มหาวิทยาลัยเชิญมา โดยอาจารยผูสอนจะตองเปนผูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และ

เขารับการอบรมวิธีการจัดการเรียนการสอน แบบ Active Learning และกิจกรรมเปนฐาน (Project 

Based Learning : PBL) ของหมวดวิชาศึกษาทั ่วไป เพื ่อใหนักศึกษาสำเร็จไปเปนบัณฑิต   ที ่มี

คุณลักษณะตามวัตถุประสงคของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ทั้งนี้ อาจารยผูสอนรายวิชาเดียวกันจะตอง

รวมกันจัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) เพ่ือใหการสอนเปนไปในแนวทางเดียวกัน 

7. นักศึกษา

นักศึกษาทุกคนที่เขาศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย ที่เขาศึกษาในปการศึกษา

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

โครงสราง ซ่ึงถูกบรรจุไวในหลักสูตรของสาขาวิชานั้น 

8. หลักสูตร และคำอธิบายรายวิชา

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ซ่ึงประกาศ

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

อาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะเปนรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใดๆ ก็ได โดยผสมผสานเนื้อหาวิชา

ครอบคลุมสาระของกลุมวิชาสังคมศาสตร มนุษยศาสตร ภาษา และกลุมวิทยาศาสตร กับคณิตศาสตร 

ในสัดสวนท่ีเหมาะสม เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของวิชาศึกษาท่ัวไป โดยใหมีจำนวนหนวยกิต รวมไมนอย

กวา 30 หนวยกิต  

8.1 จำนวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

8.2 โครงสรางหลักสูตร แบงเปน 4 รายวิชา และ 5 ชุดการเรียนรู บังคับเรียนท้ังหมด ดังนี้ 

8.2.1 กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร 9 หนวยกิต 

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

VGE112 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในสังคมโลก 3(2-2-5) 

English for Global Communication 

VGE113 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะทางการเรียนรู 

ตลอดชีวิต 3(2-2-5) 

English for Life-long Learning Skills Development 

8.2.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 12  หนวยกิต 

VGE101 ตามรอยพระยุคลบาท  3(2-2-5) 

To Follow in the Royal Footsteps of Their Majesties the Kings 

VGE111 ทักษะการรูสารสนเทศ 3(2-2-5) 

Information Literacy Skills 

VGE116 การเปลี่ยนวิถีใหมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน       3(2-2-5) 

Change of the new normal for sustainable development 

VGE117 การสรางเสริมอัตลักษณบัณฑิตวไลยอลงกรณ 3(2-2-5) 

VRU Spiritual Identity 

8.2.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรคณิตศาสตรและเทคโนโลยี 9 หนวยกิต 

VGE114 การคิดทางวิทยาศาสตร และพัฒนานวัตกรรม 3(2-2-5) 

Scientific Thinking and developing Innovation 

VGE115 การสรางเสริมสุขภาพเพ่ือคุณภาพชีวิต        3(2-2-5) 

Health Promotion for Quality of Life 

VGE118 การเปลี่ยนผานทางดิจิทัล 3(2-2-5) 

Digital Transformation 
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8.3 คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ช่ือ และคำอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 

VGE101 ตามรอยพระยุคลบาท 3(2-2-5) 

To Follow in the Royal Footsteps of Their Majesties the Kings 

พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพล

ราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกลา

เจาอยูหัว พระอัจฉริยภาพ หลักทศพิธราชธรรม หลักการทรงงาน พระราชกรณียกิจ การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

VGE102 การใชภาษาไทยอยางมีวิจารณญาณเพ่ือการส่ือสาร 3(2-2-5) 

Critical Thai Language for Communication 

ความสำคัญของภาษาไทย การสื่อสาร พัฒนาทักษะการฟง การพูด การอาน การ

เขียน ทักษะการสรุปความ การขยายความ การแปลความ การตีความ การพิจารณาสาร การนำเสนอ

สารดวยวาจา ลายลักษณอักษร อยางมีว ิจารณญาณ และการใชสื ่อผสมในทางวิชาการ และ

สถานการณจริงในชีวิตประจำวัน 

VGE111 ทักษะการรูสารสนเทศ    3(2-2-5) 

Information Literacy Skills 

ทักษะการรูสารสนเทศในระดับอุดมศึกษา และสงเสริมทักษะการเรียนรูตลอดชีวิตซ่ึง

ประกอบดวย กระบวนการพัฒนาทักษะการรูสารสนเทศ  การวิเคราะหความตองการสารสนเทศ การ

คัดเลือกแหลงสารสนเทศ และทรัพยากรสารสนเทศ  เครื่องมือสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ กลยุทธ

การคนสารสนเทศ การวิเคราะห และสังเคราะหสารสนเทศ การประเมินคุณคาของสารสนเทศ การ

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

VGE112 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในสังคมโลก 3(2-2-5) 

English for Global Communication 

ฝก และพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยเนนการฟง การพูดในสถานการณ 

และหัวขอตาง ๆ ไดแก ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย การทองเท่ียว เวลาวาง สื่อสังคมออนไลน การซ้ือสินคา 

และความบันเทิงในบริบทของสังคมไทย และสังคมโลก วิเคราะหความแตกตางทางวัฒนธรรมที่สงผล

ตอการสื่อสารภาษาอังกฤษใหสัมฤทธิ์ผล 

VGE113 ภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต 3(2-2-5) 

English for Life-long Learning Skills Development 

     ฝก และพัฒนาการใชภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต โดยเนน

การอานขอความจากแหลงขอมูลหลายประเภท เชน สื่อสิ่งพิมพ และสื่อออนไลน และเนนการอาน

ขอความจากลักษณะที่แตกตางกัน เชน หนังสือพิมพ นิตยสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส การพูดคุยกัน

บนสือ่สังคมออนไลน และอินโฟกราฟกส พัฒนากลยุทธ ท่ีจำเปนตอการอานภาษาอังกฤษ ไดแก การ

ใชพจนานุกรมออนไลน การอานเร็วเพื่อจับใจความ การกวาดสายตาเพื่อหาขอมูลเฉพาะ การหาคำ

อางถึงคำสรรพนาม การเดาความหมายจากบริบท และการสรุปความ  

VGE114 การคิดทางวิทยาศาสตร และพัฒนานวัตกรรม 3(2-2-5) 

Scientific Thinking and developing Innovation 

การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และนวัตกรรม ทักษะกระบวนการคิด

อยางมีเหตุผล สรางสรรค และมีวิจารณญาณ เพ่ือใหเกิดเจตคติทางวิทยาศาสตร และพัฒนาทักษะการ

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

VGE115 การสรางเสริมสุขภาพเพ่ือคุณภาพชีวิต 3(2-2-5) 

  Health for Quality of Life 

สงเสริม และพัฒนาผูเรียนใหมีพฤติกรรมการสรางสุขภาพกาย จิต สังคม และสุข

ภาวะทางจิตวิญญาณ มีทักษะชีวิต รูเทาทันโรคซึมเศรา และโรคเครียด มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับ

สุขภาพผูบริโภค การใชยา การออกกำลังกาย ปองกันอุบัติภัย เตรียมความพรอมในภาวะฉุกเฉิน การ

ปฐมพยาบาลเบื้องตน และสามารถรับความรูสึก ความงาม ความรูสึกสุนทรียะในงานศิลปะได 

VGE116      การเปลี่ยนวิถีใหมเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน 3(2-2-5) 

Change of the new normal for sustainable development 

        การศึกษาการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน ท้ังในดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี 

และสิ่งแวดลอม การเคลื่อนยายศูนยอำนาจโลกจากตะวันตกไปสูบูรพาภิวัตน ผลกระทบ และการ

ปรับตัวใหอยูรอดในยุคการทำลายลาง และยุคชีวิตวิถีใหมดวยการพัฒนาอยางยั่งยืน  

VGE117 การสรางเสริมอัตลักษณบัณฑิตวไลยอลงกรณ 3(2-2-5) 

VRU Spiritual Identity 

สงเสริม และพัฒนาผูเรียนใหมีความภาคภูมิใจในความเปน “วไลยอลงกรณ” มีอัต

ลักษณบัณฑิตจิตอาสา มีความรับผิดชอบตอตนเอง มหาวิทยาลัย และสังคม อนุรักษสิ่งแวดลอม และ

มีสวนรวมในการแกไขปญหา และพัฒนาชุมชนทองถ่ิน 

VGE118 การเปล่ียนผานทางดิจิทัล         3(2-2-5) 

Digital Transformation 

การเปนพลเมืองดิจิทัลที่สามารถรักษาอัตลักษณของตนเองในโลกออนไลน และ

ความเปนจริง สามารถจัดสรรเวลาหนาจอ รับมือภัยคุกคามทางโลกออนไลน รักษาความปลอดภัย

ของตนเองในโลกออนไลน รักษาขอมูลสวนตัว และบริหารจัดการขอมูล   เผยแพรไวบนโลกออนไลน 

คิดอยางมีวิจารณญาณในการใชเทคโนโลยี และสื่อในโลกยุคดิจิทัลไดอยางเกิดประโยชน มีความ

รับผิดชอบ และจริยธรรมในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล การสื่อสารผานการเลาเรื่องดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

และการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือแกปญหาท่ีทาทาย หรือสรางโอกาสใหม ๆ 
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9. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน

9.1 คุณธรรม จริยธรรม

9.1.1 การเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

1) ปฏิบัติตนเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม ในดานความซื่อสัตยสุจริต เสียสละ มีวินัย

ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบตอตนเอง 

2) ปฏิบัติตนเปนผูมีจิตอาสา และมีความรับผิดชอบตอสังคม

9.1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม

1) ผูสอนปฏิบัติตนเปนแบบอยาง

2) กำหนดกติกาในหองเรียน เชน การเขาชั้นเรียนใหตรงเวลา การแตงกายที ่เปนไป

ระเบียบของมหาวิทยาลัย 

3) จัดทำโครงการและกิจกรรมเพื ่อเสร ิมสรางคุณธรรม จริยธรรม ใน และนอก

สถาบันการศึกษา โดยใหนักศึกษามีโอกาสคิด ตัดสินใจดำเนินการดวยตนเอง 

4) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม สอดแทรกในโครงงานที่นักศึกษาทำ โดยอาจารย เปนผู

ชี้นำใหนักศึกษาสามารถคิดตาม 

9.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

1) นักศึกษาประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง กอนและหลังเรียน

2) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติของนักศึกษา

3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย

4) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน และการจัดกิจกรรม

5) ประเมินผลจากโครงการท่ีทำ และการรายงานผลโครงการ รวมท้ังการอภิปราย

6) เปดโอกาสใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน

9.2 ความรู 

9.2.1 การเรียนรูดานความรู 

1) มีความรูในหลักการแนวคิดทฤษฎีท่ีสำคัญในรายวิชาหรือศาสตรของตน

2) มีความเขาใจ และสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่สำคัญในรายวิชาหรือ

ศาสตรของตนไดอยางถูกตอง 
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9.2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

  ใชกระบวนการเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productivity Based Learning) ซึ่งเปนรูปแบบการ

เรียนรูที่มุงเนนใหผูเรียนสรางผลงาน สรางผลผลิต สรางองคความรูจากการเรียนรูเรื่องนั้นๆ โดยผาน

กระบวนการและวิธีการสอนแบบตางๆ เชน 

1) การจัดทำโครงการ/โครงงานประจำวชิา (Project Based Learning)

2) การสอนแบบสืบเสาะหาความรู และวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู (Inquiry, Inquiry

Cycle) 

3) อภิปรายเปนกลุมโดยใหผูสอนตั้งคำถามตามเนื้อหา โดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง

4) ศึกษานอกสถานท่ี เชน ศึกษาดูงาน เขารวมโครงการกับหนวยงานอื่น การทำโครงการ

รวมกับชุมชน การศึกษาพ้ืนท่ีจริงกอนทำโครงการ 

9.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

1) ตรวจสอบกระบวนการทำงาน ผลผลิตและผลลัพธของงาน

2) ตรวจผลงานการศึกษาคนควาท่ีมีเนื้อหาครบถวนถูกตอง

3) ประเมินจากการรวบรวมขอมูลประกอบโครงการ

4) การนำเสนอผลงานของนักศึกษา

5) ผลการทดสอบของนักศึกษา

9.3 ทักษะทางปญญา 

9.3.1 การเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

1) สามารถแสดงทักษะการคิดอยางเปนระบบ คิดอยางมีวิจารณญาณอยางสม่ำเสมอ

2) สามารถวิเคราะห สังเคราะห บูรณาการความรูและทักษะท่ีเก่ียวของในศาสตรของตน

เพ่ือนำไปประยุกตใชไดอยางถูกตองเหมาะสม 

9.3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

1) การถามตอบ กรณีเนื้อหาภาคทฤษฎี โดยเนนใหนักศึกษาคิดวิเคราะหจากสถานการณ

จริง หรือใชกรณีศึกษา 

2) จัดกิจกรรมอภิปราย ระดมสมอง การคิดวิเคราะห สังเคราะห เชื่อมโยงความรู และ

สรุปผลการเรียนรู เชื่อมโยงสูการนำไปใชจริง 

3) จัดทำโครงการ โดยมีอาจารยเปนผูใหคำปรึกษา และควบคุมดูแล

9.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

1) ประเมินจากใบกิจกรรม การเขียนรายงานประกอบโครงการ และการนำเสนอโครงการ
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2) ประเมินจากการอภิปราย และการนำเสนอผลท่ีไดจากการอภิปรายในแตละครั้ง

3) ประเมินจากผลงานโครงการท่ีไดรับมอบหมาย

9.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ 

9.4.1 การเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ 

1) สามารถแสดงบทบาทผูนำ ผูตาม และการเปนสมาชิกท่ีดีของกลุมไดอยางเหมาะสมกับ

บทบาทและสถานการณ 

2) มีความรับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมายท้ังของตนเองและของสวนรวม

9.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

1) มอบหมายงานเปนกลุมยอยหรือโครงการ และแบงหนาท่ี ความรับผิดชอบ

2) การจัดกิจกรรมของกลุม

9.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความ

รับผิดชอบ 

1) ใหผูเรียนประเมินซ่ึงกันและกัน และประเมินตนเอง

2) สังเกตพฤติกรรมในการเรียน ความรับผิดชอบ การแสดงบทบาท ผูนำ ผูตาม การเปน

สมาชิก และความสัมพันธระหวางผูเรียน 

3) ประเมินจากผลของงานท่ีไดรับมอบหมาย

4) การจัดกิจกรรมสะทอนความคิด (Reflection)

9.5 ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

9.5.1 การเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1) สามารถประยุกตความรู ทางคณิตศาสตรเชิงตัวเลข การสื ่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการแกปญหา คนควาขอมูลและนำเสนอไดอยางเหมาะสม 

2) สามารถใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึง

การใชภาษาในการคนควาขอมูลเพ่ือจัดทำรายงานและ 

นำเสนออยางถูกตองเหมาะสม  

9.5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

ส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) บูรณาการ การใชภาษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเรียนการสอนและกิจกรรมใน

ชั้นเรียน 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

2) มอบหมายใหสืบคนขอมูลในรูปแบบตางๆ จาก หนังสือ เอกสาร งานวิจัย อินเทอรเน็ต

และฐานขอมูลตางๆ 

3) การฝกวิเคราะหเชิงตัวเลขดานตางๆ

9.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และ

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ประเมินผลจากการการใชทักษะวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื ่อสารและเทคโนโลยี

สารสนเทศในการดำเนินโครงการ 

2) ประเมินจากการสืบคนขอมูล การนำเสนอขอมูล และการวิเคราะหเชิงตัวเลขตางๆ

3) ผลงานการทำรายงาน และการนำเสนองาน

10. แผนที ่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู จากหลักสูตรสู รายวิชา

(Curriculum Mapping)
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูกระบวนวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

ท่ี รายวิชา 

คุณธรรม 

จริยธรรม 
ความรู 

ทักษะ 

ทางปญญา 

ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคล  

และ 

ความรับผิดชอบ 

ทักษะ 

การวิเคราะห 

เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

2 VGE102 การใชภาษาไทยอยางมีวจิารณญาณเพื่อการส่ือสาร       

3 VGE111 ทักษะการรูสารสนเทศ         

4 VGE112 ภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสารในสังคมโลก       

5 VGE113 ภาษาอังกฤษเพือ่พัฒนาทกัษะการเรียนรูตลอดชีวิต       

6 VGE114 การคิดทางวิทยาศาสตร และพัฒนานวัตกรรม       

7 VGE115 การสรางเสริมสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิต        

8 VGE116 การเปล่ียนแปลงวิถีใหม เพือ่การพัฒนาอยางยั่งยืน        

9 VGE117 การสรางเสริมอัตลักษณบัณฑิตวไลยอลงกรณ           

10 VGE118 การเปล่ียนผานทางดิจิทัล        

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
 ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธาน

 ี
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธาน ี         

ภาคผนวก ค 

คำส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

ท่ี1168/ 28564 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตบัณฑิต  

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธาน ี         
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธาน ี         

ภาคผนวก ง 

รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 



136 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธาน ี         

รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

ครั้งท่ี 2/2564 

วันท่ี 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 

ณ หอง ป3303 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

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

กรรมการผูมาประชุม 

1. ผูชวยศาสตราจารยธราพงษ พัฒนศักดิ์ภิญโญ ประธานกรรมการปรับปรุงหลักสูตร

2. อาจารยเทวกุล จันทรขามปอม กรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร 

3. อาจารยภัทรชัย พงศโสภา กรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร 

4. อาจารยโชติกาญจน   ราชกรม กรรมการและเลขานุการ 

เริ่มประชุม    เวลา 13.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

1.1 การเตรียมและการเสนอรูปแบบการสอบสัมภาษณนักศึกษาใหม 1/2561 รอบท่ี 1 

(แฟมสะสมงาน) ในวันพุธท่ี 10 กุมภาพันธ 2564 

1.2 กำหนดการรับสมัครนักศึกษาปการศึกษา 1/2564 ตามรอบท่ี 2 (โควตา) เริ่มสมัคร

ตั้งแตวันท่ี 8 ก.พ. 64 – 30 มี.ค. 64 

1.3 การเตรียมการนิเทศนักศึกษาฝกงาน รหัสหมูเรียน 601250801 ป 4  

1.4 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตองดำเนินการรางหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา เพ่ือดำเนินการวิพากษหลักสูตรใหเสร็จสิ้นภายใน

เดือนกุมภาพันธ 2564 สำหรับพรอมเปดรับนักศึกษาใหมในภาคเรียนท่ี 1/2565 

ท่ีประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 

ไมมี 

มติท่ีประชุม: [มติการประชุม] 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธาน ี         

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแลว 

ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

4.1 เสนอการเตรียมการประชาสัมพันธหลักสูตร การเตรียม Banner ของหลักสูตรเพ่ือ

เตรียมข้ึนหนาเวปไซตมหาวิทยาลัย 

4.2 การปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม

โยธาหลักสูตรปรับปรุง 2565 ไดปรับเปลี่ยนรายวิชาสำหรับวิชาเฉพาะดานเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

เพ่ือใหทันสมัยสอดคลองกับภาคอุตสาหกรรมกอสรางในปจจุบัน โดยเนนใหนักศึกษาเรียนรูในรูปแบบ 

Productive Learning และมุงเนนการเรียนการสอนปฏิบัติการสหกิจศึกษา เพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนรู

การฝกปฎิบัติจากหนางงานกอสรางไดจริง 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

5.1 การเตรียมความพรอมของกลองสำรวจ ซ่ึงจะใชทำการเรียนการสอนในภาคปการศึกษา 1/2564 

ของนักศึกษาชั้นปท่ี 2 

5.2 การเตรียมการใหนักศึกษาชั้นปท่ี 1 เขารวมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร 

ประจำปการศึกษา 2563 ในวันจันทร ท่ี 15 กุมภาพันธ 2564 

มติท่ีประชุม: รับทราบ 

ปดประชุม  เวลา   15.30  น 

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

     (อาจารยโชติกาญจน   ราชกรม) 

กรรมการและเลขานุการ 

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

 (ผูชวยศาสตราจารยธราพงษ พัฒนศักดิ์ภิญโญ) 

   ประธานกรรมการปรับปรงุหลักสูตร 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธาน ี         

รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

ครั้งท่ี 2/2564 

วันท่ี 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 

ณ หอง ป3303 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

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

กรรมการผูมาประชุม 

1. ผูชวยศาสตราจารยธราพงษ พัฒนศักดิ์ภิญโญ ประธานกรรมการปรับปรุงหลักสูตร

2. อาจารยเทวกุล จันทรขามปอม กรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร 

3. อาจารยภัทรชัย พงศโสภา กรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร 

4. อาจารยโชติกาญจน   ราชกรม กรรมการและเลขานุการ 

เริ่มประชุม    เวลา 10.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

1.1 การสง มคอ.5 ของภาคการศึกษา 2/2563 ใหเปนไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 

1.2 การจัดโครงการกิจกรรมปจฉิมนักศึกษา รหัสหมูเรียน 601250801 ป 4 ในวันท่ี 2-3 

มีนาคม 2564 

1.4 รายงานพฤติกรรมนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ท้ังดานการเรียนและการเขารวมกิจกรรม 

1.5 การจัดทำรูปเลมรางหลักสูตรใหเรียบรอยเพ่ือรับการวิพากษหลักสูตร  

1.6 การเรียนวิชาพ้ืนฐานของนักศึกษาใหเรียนรวมกันซ่ึงเปนวิชากลางของคณะ โดยมี

รายวิชากลุมพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 7 วิชา ซ่ึงประกอบดวย TBE101 ปฏิบัติงานเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม TBE102 เขียนแบบวิศวกรรม TBE103 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตน 

TBE205 วัสดุวิศวกรรม TBE206 กลศาสตรในงานวิศวกรรม THE207 โปรแกรมประยุกตทาง

วิศวกรรมและ TEC315 ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม 

ท่ีประชุม : รับทราบ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธาน ี         

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 

2.1 ประชุมการเตรียมงานวันวิพากษ ตรวจสอบเลม และภาคผนวกรายวิชาตางๆใน

โครงสราง หลักสูตรที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง (เตรียมทำฉบับ copy ศูนยหนังสือ การเตรียมอาหาร

เบรก และเอกสารวันงาน 

มติท่ีประชุม: รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแลว 

3.1 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรไดรวมกันตรวจขอมูลในหมวดตางๆปรับเปลี่ยนรายวิชา

ใหมและคำอธิบาย 

3.2 การตรวจสอบแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอมาตรฐานผลการเรียนรูจาก

หลักสูตรสูรายวิชา(Curriculum Mapping) ของหลักสูตรตองคำนึงถึงการพัฒนาคุณสมบัติของ

บัณฑิตในรายวิชาตางๆใหครบถวนในทักษะทั้ง 4 ดานตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไวการพัฒนา

หลักสูตรและศึกษาดานที่ 6 คือ ทักษะพิสัยสำหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ที่ประชุมจึงได

พิจารณาวาการใสกิจกรรมในCurriculum Mapping ของรายวิชาตางๆตองพิจารณาใหครบถวนและ

เหมาะสมตามคำอธิบายรายวิชาและการสอนท่ีเนนทฤษฎีและปฏิบัติ 

มติท่ีประชุม: รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

4.1 ติดตามผล มคอ.5 ของปการศึกษาท่ี 1/2563 

4.2 เนนย้ำแกนักศึกษาเรื่องการดูแลตนเอง ปองกัน สถานการณการแพรระบาดไวรัส 

COVID19 ท่ีเกิดข้ึนในปจจุบัน การทำความสะอาดมือดวยเจลแอลกอฮอร การสวมหนากากอนามัย 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

ไมมี 

ปดประชุม  เวลา   12.30  น 

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

     (อาจารยโชติกาญจน   ราชกรม) 

กรรมการและเลขานุการ 

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

 (ผูชวยศาสตราจารยธราพงษ พัฒนศักดิ์ภิญโญ) 

   ประธานกรรมการปรับปรงุหลักสูตร 
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ภาคผนวก จ 

รายงานการวิพากษหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรมโยธา 
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รายงานการวิพากษหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 

ครั้งท่ี 1/2564 

วันท่ี 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 

ณ หองประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

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

ผูเขารวมวิพากษหลักสูตร 

1. ผูชวยศาสตราจารยธราพงษ พัฒนศักดิ์ภิญโญ ประธาน ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

2. รองศาสตราจารย ดร.เบญจลักษณ เมืองมีศรี กรรมการ ท่ีปรึกษา 

3. ผูชวยศาสตราจารยจิตเจรญิ ศรขัวญ กรรมการ ท่ีปรึกษา 

4. อาจารยเทวกุล จันทรขามปอม กรรมการ ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

5 รองศาสตราจารย ดร.ปติศานต กร้ำมาตร กรรมการ ผูทรงคุณวุฒิ 

6. อาจารยอาคม  บุญปญญา กรรมการ ผูทรงคุณวุฒิ 

7. อาจารยวีณัฐกานต  รัตนธีรวงศ กรรมการ ผูทรงคุณวุฒิ 

8. คุณบวรพงษ  ชุมเสนา กรรมการ ผูทรงคุณวุฒิ 

9. อาจารยโชติกาญจน   ราชกรม กรรมการและเลขานุการ 

 ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

เริ่มการวิพากษหลักสูตร    เวลา 08.00 น. 

ขอเสนอแนะของผูเขารวมวิพากษหลักสูตร 

ขอเสนอแนะของผูชวยศาสตราจารยจิตเจริญ  ศรขวัญ มีดังนี้ 

1. ปรับรายละเอียดรายวิชาวิศวกรรมการทางโดยการเพ่ิมเนื้อหาพ้ืนฐานดานวิศวกรรม

ระบบรางสำหรับงานโยธา

2. ชื่อรายวิชาโครงสรางไมและเหล็กปรับเปลี่ยนเปนโครงสรางเหล็กและไม

3. รายวิชาการประมาณราคางานกอสราง และคอนกรีตเทคโนโลยี ปรับใหเปนหมวดวิชา

บังคับตามสภาวิศวกร

4. รายวิชาการประมาณราคางานกอสราง ใหเพ่ิมเนื้อหาสัญญาในงานกอสรางดวย

5. เพ่ิมหนวยกิจจาก 145 หนวย เปน 146 หนวย 148 หนวย

ขอเสนอแนะของรองศาตราจารย ดร.ปติศานต  กร้ำมาตร มีดังนี้
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1. รายวิชาเทคนิคกอสรางยายไปในหมวดวิชาเลือกบังคับเสรี พรอมท้ังเปลี่ยนชื่อวิชาเปน

เทคนิคกอสรางข้ันสูง

2. ตัดรายวิชาปฏิบัติการการทางออก นำไปรวมกับวิชาวิศวกรรมการทาง

3. เปลี่ยนชื่อรายวิชาจากเทคนิคการบริหารงานกอสรางขนาดใหญเปนการวางแผนการ

บริหารโครงการ

4. รายวิชาทดสอบวัสดุตัดออก และนำไปเรียนรวมกับรายวิชาเทคโนโลยีคอนกรีตและวัสดุ

กอสราง

5. รายวิชาความปลอดภัยในงานกอสราง ใหนำไปรวมกับรายวิชาการวางแผนและควบคุม

งานกอสราง

ขอเสนอแนะของอาจารยอาคม  บุญปญญา มีดังนี้ 

1. รายวิชากลาง เชน ฟสิกส คณิตศาสตร ปรับคำบรรยายวิชาใหมใหรายละเอียด และ

เนื้อหาครบถวน

2. รายวิชาสถิติสำหรับงสนวิศวกรรม เปลี่ยนรายระเอียดคำบรรยายรายวิชาตามวิศวกรรม

อุตสาหกรรม

3. รายวิชาธรณีวิทยา เพ่ิมเนื้อหา โครงสรางแผนเปลือกโลก และแผนดินไหว

ขอเสนอแนะของอาจารยวีณัฐกานต  รัตนธีรวงศ มีดังนี้ 

1. เพ่ิมรายวิชาการวางแผนและบริหารงานกอสราง

2. เพ่ิมรายวิชาการเพ่ิมผลผลิตในงานกอสรางในหมวดวิชาเลือก

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

ขอเสนอแนะของคุณบวรพงษ  ชุมเสนา มีดังนี้ 

1. ปรับรายละเอียดรายวิชาการเขียนแบบวิศวกรรมโยธาโดยการเพ่ิมเนื้อหาดานเทคโนโลยี

แบบจำลองสารสนเทศอาคาร(BIM)

2. เพ่ิมเนื้อหาในรายวิชาวิศวกรรมสำรวจและเทคโนโลยีภูมิศาสตรสารสนเทศ เรื่องการใช

โดรน และระบบ GPS พรอมท้ังเปลี่ยนชื่อรายวิชาเปน วิศวกรรมสำรวจ

ปดการวิพากษหลักสูตร  เวลา 16.30 น. 
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(ลงชื่อ)...................................................ผูจดรายงานการวิพากษหลักสูตร 

    (อาจารย โชติกาญจน  ราชกรม ) 

กรรมการและเลขานุการ 

   (ลงชื่อ)................................................. ผูตรวจรายงานการประชุม 

 (ผูชวยศาสตราจารยธราพงษ พัฒนศักดิ์ภิญโญ) 

     ประธานกรรมการปรับปรุงหลักสตูร 
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ภาคผนวก ฉ 

ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจำหลักสูตร 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจำหลักสูตร 

1.  ช่ือ นายธราพงษ นามสกุล พัฒนศักดิ์ภิญโญ

1.1  ตำแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย

1.2  ประวัติการศึกษา

ระดับ ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปท่ีจบ 

ปริญญาโท วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2544 

ปริญญาตรี วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2537 

ปริญญาตรี วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2534 

1.3 ผลงานทางวิชาการ 

1.3.1  หนังสือ ตำรา งานแปล 

ไมมี 

1.3.2 บทความวิจัย  

ธราพงษ พัฒนศักดิ์ภิญโญ. (2561). การออกแบบรอยตอของคานคอนกรีตสำเร็จรูปเปนจุดตอแข็ง

เกร็ง. ใน เอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 4 

"การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมยุค 4.0 เพื่อทองถิ่นเขมแข็งอยางยั่งยืน". วันที่ 12-13 

กรกฎาคม 2561. (533-536). คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กำแพงเพชร.  

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

อัตราสวนความปลอดภัยของเสาเข็มตอก ดวยสูตร Danish ในมหาวิทยาลัยราชภัฎ 

วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ. ใน เอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 4 "การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมยุค 4.0 เพื่อทองถ่ิน

เขมแข็งอยางยั ่งยืน". วันที ่ 12-13 กรกฎาคม 2561. (522-527). คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. 

ธราพงษ พัฒนศักดิ์ภิญโญ (2563). การซอมคานคอนกรีตเสริมเหล็กดวยเฟอรโรซีเมนต จากการ

เสื่อมสภาพของคอนกรีต. ใน เอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับ

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

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. 



146 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธาน ี         

1.4 ประสบการณในการสอน 

       19 ป   

1.5  ภาระงานสอน 

1.5.1 วิชาการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 

1.5.2 วิชาการออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก 

1.5.3 วิชาคอนกรีตอัดแรง 

1.5.4 วิชาการวิเคราะหโครงสราง 

1.5.5 วิชากำลังวัสดุ 

1.5.6 วิชาการออกแบบฐานราก 

1.5.7 วิชาเทคนิคกอสราง 

1.5.8 วิชาการออกแบบนั่งรานและแบบหลอ 

1.5.9 วิชาการตรวจงานและควบคุมงานกอสราง 

1.5.10 วิชากลศาสตรวิศวกรรม 

1.5.11 วิชาเขียนแบบวิศวกรรม 

1.5.12 วิชาวิศวกรรมการทาง 
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2. ช่ือ นางสาวโชติกาญจน นามสกุล ราชกรม 

2.1  ตำแหนงทางวิชาการ อาจารย  

2.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปท่ีจบ 

ปริญญาโท วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2557 

ปริญญาตรี วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2552 

2.3  ผลงานทางวิชาการ 

2.3.1  หนังสือ ตำรา งานแปล 

ไมมี 

2.3.2 บทความวิจัย  

โชติกาญจน ราชกรม และพิตพิบูล เพ็งมาก. (2561).  การศึกษาเบื้องตนในการพัฒนาตนแบบ

เครื่องปาดหนาปูนซีเมนต. ใน เอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร.  

โชติกาญจน ราชกรม. (2562). การพัฒนาคุณสมบัติทางวิศวกรรมของอิฐดินดิบ โดยใชเสนใย

ผักตบชวาเปนวัสดุเสริมกำลัง. ใน เอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคล

สุรินทร ครั้งที่ 10 “วิจัยและนวัตกรรม นำสูการพัฒนาอยางยั่งยืน”.วันที่ 18-20 กันยายน 

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

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

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

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

531). Nagoya, Japan. 

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

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

2186-2990: 76-81. 

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

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

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

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

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

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

2020. (49 – 54). Kyoto, Japan. 

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

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

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

2.4  ประสบการณในการสอน 

                6 ป 

2.5  ภาระงานสอน 

2.5.1 วิชาการสำรวจ 1 

2.5.2 วิชาการสำรวจ 2 

2.5.3 วิชาวิศวกรรมการสำรวจ 

2.5.4 วิชาการจดการงานสนาม 

2.5.5 วิชาการตรวจสอบบานพักอาศัย 

2.5.6 วิชาวัสดุกอสราง 

2.5.7 วิชาคอมพิวเตอรเขียนแบบ 

2.5.8 วิชาการเขียนแบบวิศวกรรมโยธา 

2.5.9 วิชาวัสดุกอสรางและปฏิบัติการกอสรางพ้ืนฐาน 

2.5.10 วิชาการใชโปรแกรมชวยเขียนแบบทางวิศวกรรมโยธา 

2.5.11 วิชาวิศวกรรมสำรวจและเทคโนโลยีภูมิศาสตรสารสนเทศ 

2.5.12 วิชาเขียนแบบอุตสาหกรรม 

2.5.13 วิชาความปลอดภัยในงานกอสราง 

2.5.14 วิชาคอนกรีตเทคโนโลยี 

2.5.15 วิชากลศาสตรโครงสราง 

2.5.16 วิชาโครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 1 

2.5.17 วิชาโครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 2 

2.5.18 วิชาการทดสอบวัสดุ 

2.5.19 วิชาชลศาสตรวิศวกรรม 
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3.  ชื่อ นายเทวกุล      นามสกุล จันทร์ขามป้อม 
3.1  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
3.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปีท่ีจบ 
ปริญญาโท วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2561 

ปริญญาตรี วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2555 

3.3 ผลงานทางวิชาการ 
3.3.1 หนังสือ ต ารา งานแปล 

ไม่มี 
3.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย  

เทวกุล จันทร์ขามป้อม. (2563). การเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยระหว่างสภาพที่คาดหวัง
กับสภาพที่รับรู้จริงด้านคุณภาพของการบริการซ่อมแซมห้องชุดของผู้พักอาศัย.  การ
ประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 6. เทคโนโลยีแห่ง
ความสุข.  วันที่  8-9 มีนาคม 2564. (291-300). คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 

3.3.3  บทความทางวิชาการ  
เทวกุล จันทร์ขามป้อม, พัศพันธน์ ชาญวสุนันท์ และพีร์นิธิ อักษร. (2562). การจัดล าดับปัจจัยที่มี

ความส าคัญด้านการบริการหลังการขายของการซ่อมแซมห้องชุด. วารสารวิศวกรรมสาร
ฉบับวิจัยและพัฒนา. ปีที่ 30 ฉบับที่ 1. มกราคม-มีนาคม 2562 : 33-46. 

3.4  ประสบการณ์ในการสอน 
 1 ปี 

3.5  ภาระงานสอน 
3.5.1 วิชาเขียนแบบอุตสาหกรรม 
3.5.2 วิชาการควบคุมงานและการตรวจงานก่อสร้าง 
3.5.3 วิชาวัสดุก่อสร้างและปฏิบัติการก่อสร้างพ้ืนฐาน 
3.5.4 วิชาการประมาณราคาก่อสร้าง 
3.5.5 วิชาโครงงานวิศวกรรมโยธา 2 
3.5.6 วิชาเทคนิคการบริหารงานก่อสร้างขนาดใหญ่ 
3.5.7 วิชาวิศวกรรมการทาง 
3.5.8 วิชาวิศวกรรมส ารวจและเทคโนโลยีภูมิศาสตร์สารสนเทศ 
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3.5.9 วิชาความปลอดภัยในงานก่อสร้าง 
3.5.10 วิชาการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมโยธา 
3.5.11 วิชาการค านวณส าหรับงานวิศวกรรม 
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3.5.9 วิชาความปลอดภัยในงานกอสราง 

3.5.10 วิชาการประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานวิศวกรรมโยธา 

3.5.11 วิชาการคำนวณสำหรับงานวิศวกรรม 
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4.  ช่ือ นายภัทรชัย  นามสกุล พงศโสภา 

4.1  ตำแหนงทางวิชาการ อาจารย 

4.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปท่ีจบ 

ปริญญาโท วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

พระจอมเกลาพระนครเหนือ 

2560 

ปริญญาตรี วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

พระจอมเกลาพระนครเหนือ 

2558 

4.3  ผลงานทางวิชาการ) 

4.3.1  หนังสือ ตำรา งานแปล 

ไมมี 

4.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย  

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

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

recycled synthetic fibers, Construction and Building Materials. Volume

270, 2021 :121807

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

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

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

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

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

performance and toughness of hybrid steel and polypropylene fibre 

reinforced geopolymer, Construction and Building Materials. Volume 161, 

2018 :37–44 
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4.3.3  บทความทางวิชาการ  

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

เบ ื ้ อ งต  นถ ึ ง ผลกระทบของแผ  น ว ิ ส โ คอ ี ล าสต ิ กพอล ิ เ มอร  ต  อค ุณสมบ ั ติ  

ดานการสั่นสะเทือนและเสียงของแผนคอนกรีตหลอสำเร็จ. วารสารวิชาการ พระจอม

เกล าพระนครเหน ือ .  ป  ท่ี  31 ฉบ ับท ี ่  2. เมษายน - มิถ ุนายน  2564. (257-265) 

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

Properties of Hybrid Fibre Reinforced Geopolymer between Synthetic 

and Steel Fibres. ใน เอกสารสืบเนื่องประกอบการประชุมวิชาการคอนกรีตประจำป 

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

MAT35). เพชรบุรี. สมาคมคอนกรีตแหงประเทศไทย รวมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกลาเจาคุณ ทหารลาดกระบัง และศูนยวิจัยและพัฒนาโครงสรางมูลฐานอยางยั่งยืน 

มหาวิทยาลัย ขอนแกน. 
ภัทรช ัย พงศโสภา , ปริญญา จ ินดาประเสร ิฐ และปต ิ ส ุคนธส ุขก ุล. (2560). Mechanical 

Properties of Hybrid Fibre Reinforced Geopolymer between Synthetic 

and Steel Fibres. ใน เอกสารสืบเนื่องประกอบการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธา

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

(หนา 119). นครราชสีมา. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี และ สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 

(วสท.). 
4.3.4 ส่ิงประดิษฐและงานสรางสรรค  

ภัทรชัย พงศโสภา. (2563). กรรมวิธีการผลิตมวลรวมเบาฝงตัวดวยวัสดุเปลี่ยนสถานะประเภทโพลี 

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

สิทธิบัตรเลขท่ี 2003003065. 10 พฤศจิกายน 2563. 

ภัทรชัย พงศโสภา. (2563). กรรมวิธีเคลือบผิวมวลรวมฝงตัวดวยวัสดุเปลี่ยนสถานะประเภทโพลี 

เอทิลีนไกลคอลดวยซิลิกาฟูมและผลิตภัณฑท่ีไดจากกรรมวิธีดังกลาว. แบบสป/สผ/อสป/ 

001-ก อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 2003003066. 10 พฤศจิกายน 2563.

ภัทรชัย พงศโสภา. (2564). กรรมวิธีผลิตมวลรวมฝงตัวดวยวัสดุเปลี่ยนสถานะที่ผานการเคลือบผิว

ดวยซิลิกาฟูมดวยเครื่องเคลือบผิวมวลรวมและผลิตภัณฑที่ไดจากกรรมวิธีดังกลาว. 

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

เปลี่ยนสถานะประเภทโพลีเอทิลีนไกลคอลที่เคลือบผิวดวยซิลิกาฟูมและผลิตภัณฑที่ได

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

2103001544. 4 มิถุนายน 2564.  

4.4  ประสบการณในการสอน 

 - 

4.5  ภาระงานสอน 

4.5.1 วิชาพ้ืนฐานสำหรับงานวิศวกรรมโยธา 

4.5.2 วิชาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก 

4.5.3 วิชาการออกแบบระบบสุขาภิบาลอาคาร 

4.5.4 วิชากลศาสตรโครงสราง 
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5.  ช่ือ นางสาวธันยารัตน   นามสกุล เสถียรนาม 

5.1  ตำแหนงทางวิชาการ อาจารย 

5.2  ประวัติการศึกษา 

ระดับ ช่ือปริญญา (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา ปท่ีจบ 

ปริญญาโท วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยขอนแกน 2562 

ปริญญาตรี วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2559 

5.3  ผลงานทางวิชาการ 

  5.3.1 หนังสือ ตำรา งานแปล 

- 

5.3.2 งานวิจัย/บทความวิจัย  

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

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

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

เอกสารสืบเนื่อง การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแหงชาติ ครั้งที่ 26. วันที่ 23-25 มิถุนายน 

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

5.3.3  บทความทางวิชาการ 

-  

5.4  ประสบการณในการสอน 

8 เดือน 

5.5  ภาระงานสอน 

5.5.1 วิชากำลังวัสดุ 

5.5.2 วิชาวิศวกรรมขนสง 

5.5.3 วิชาปฏิบัติการวิศวกรรมการทาง 

5.5.4 วิชาปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร 

5.5.5 วิชาปฏิบัติการวัสดุกอสราง 

5.5.6 วิชาวิศวกรรมชลศาสตร 

5.5.7 วิชาการสัมมนาทางวิศวกรรมโยธา 

5.5.8 วิชาโครงงานวิศวกรรมโยธา 2 
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ภาคผนวก ช 

รายงานสรุปคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 

และ 

ความตองการและปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกศึกษาตอในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี 
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สรุปผลการสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธาน ี

ผลการสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต จำนวน 36 

บริษัท โดยจำแนกในแตละดานตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

แหงชาติ ไดดังนี้ 

1. ดานคุณธรรมจริยธรรม

หัวขอในการสำรวจ 
คาเฉลีย่ สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

1.1 ความมีระเบียบวินัย 4.44 0.63 

1.2 ความซ่ือสัตยสุจริต 4.67 0.59 

1.3 ความรับผิดชอบ 4.50 0.71 

1.4 ความเสียสละ ความมีน้ำใจ จิตอาสา 4.17 0.79 

1.5 ความตรงตอเวลา 4.39 0.70 

1.6 มีจรรยาบรรณวิชาชีพ 4.39 0.61 

รวม 4.43 0.67 

สรุป  ในภาพรวมผูใชบัณฑิตมีความตองการใหบัณฑิตมีคุณธรรมจริยธรรมอยูในระดับมาก 

(4.43) เมื่อจำแนกในแตละขอยอยพบวา ผูใชบัณฑิตมีความตองการใหบัณฑิต มีความซื่อสัตยสุจริต

มากท่ีสุด (4.67) รองลงมาคือ มีความรับผิดชอบ (4.50) 

2. ดานความรู

หัวขอในการสำรวจ คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

2.1 มีความรูในสาขาวิชาท่ีศึกษา 4.33 0.59 

2.2 มีทักษะในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพท่ี

ศึกษา 
4.06 0.73 

รวม 4.19 0.67 
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สรุป  ในภาพรวมผูใชบัณฑิตมีความตองการใหบัณฑิตมีความรูอยูในระดับมาก (4.19) เม่ือ

จำแนกในแตละขอยอยพบวา ผูใชบัณฑิตมีความตองการใหบัณฑิต มีความรูในสาขาวิชาที่ศึกษามาก

ท่ีสุด (4.33) 

3. ดานทักษะทางปญญา

หัวขอในการสำรวจ คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

3.1 มีความสามารถในการสืบคน การวิเคราะห 

การแปลความหมาย และการประเมินจาก

ขอมูลสารสนเทศ 

3.83 0.79 

3.2 มีทักษะในการใช ข อมูลสารสนเทศเพ่ือ

แกปญหาดวยตนอง 

3.94 0.73 

3.3 มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการแกปญหา 

โดยใชพ้ืนฐานจากความรูและทักษะท่ีศึกษา 

4.06 0.64 

รวม 3.94 0.71 

สรุป  ในภาพรวมผูใชบัณฑิตมีความตองการใหบัณฑิตมีทักษะทางปญญาอยูในระดับมาก (3.94) 

เมื่อจำแนกในแตละขอยอยพบวา ผูใชบัณฑิตมีความตองการใหบัณฑิต มีคิดริเริ่มสรางสรรคในการ

แกปญหา โดยใชพ้ืนฐานความรูและทักษะท่ีศึกษา มากท่ีสุด (4.06) 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ

หัวขอในการสำรวจ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

4.1 มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธดี สามารถ

ทำงานเปนทีมได 

4.17 0.51 

4.2 สามารถเปนผูนำแลผูตามท่ีดี 3.89 0.47 

4.3 มีความสามารถในการพัฒนาตนเองและ

วิชาชีพอยางตอเนื่อง 

4.17 0.62 

รวม 4.07 0.54 
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สรุป  ในภาพรวมผูใชบัณฑิตมีความตองการใหบัณฑิตมีทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบอยูในระดับมาก (4.07) เม่ือจำแนกในแตละขอยอยพบวา ผูใชบัณฑิตมีความตองการ

ใหบัณฑิตมีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธดี สามารถทำงานเปนทีมได อยูในระดับมาก (4.17) และให

บัณฑิตมีความสามารถในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอยางตอเนื่อง อยูในระดับมาก (4.17) 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ

หัวขอในการสำรวจ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

5.1 ประยุกตใชเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร

ท ี ่ เก ี ่ยวข องอย างเหมาะสมในการศึกษา

คนควาและแกปญหา 

3.72 0.57 

5.2 ใชเทคโนโลยีในการสืบคนขอมูล เก็บรวบรวม

ขอมูล ประมวลผลขอมูล แปลความหมาย 

และนำเสนอขอมูลไดอยางถูกตอง 

3.94 0.73 

5.3 มีทักษะการสื ่อสารและนำเสนอไดอยาง

เหมาะสม 

3.89 0.76 

5.4 มีความสามารถในการสื ่อสารไดมากกวา 

1 ภาษาและมีความเปนสากล 

3.61 0.89 

รวม 3.79 0.73 

สรุป  ในภาพรวมผูใชบัณฑิตมีความตองการใหบัณฑิตมีทักษะการวิเคราะหตัวเลข การ

สื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ อยูในระดับมาก (3.79) เมื่อจำแนกในแตละขอยอยพบวา ผูใช

บัณฑิตมีความตองการใหบัณฑิตสามารถใชเทคโนโลยีในการสืบคนขอมูล เก็บรวบรวมขอมูล 

ประมวลผลขอมูล แปลความหมาย และนำเสนอขอมูลไดอยางถูกตอง อยูในระดับมาก (3.94) 

จากผลการสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที ่พึงประสงคตามความตองการของผู ใชบัณฑิต

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา พบวาผูใชบัณฑิตตองการให

บัณฑิตมีคุณลักษณะทั้ง 5 ดาน อยูในระดับมาก (4.43) เมื่อจำแนกในแตละดานพบวา คุณลักษณะ

บัณฑิตที่ผูใชบัณฑิตตองการเรียงตามลำดับไดดังนี้ ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรู ดานทักษะ

ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ดานทักษะทางปญญา และดานทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จากการสำรวจผูท่ีกำลังศึกษาตอระดับปริญญาตรี (กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ปวช. และ ปวส.) 
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1. ขอมูลท่ัวไป

ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชาย รอยละ 88.00 มากกวาเพศหญิง (รอยละ 12.00) โดยมี

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

2. ปจจัยในการเลือกศึกษาตอในระดับปริญญาตรี

ผูตอบแบบสอบถามเลือกศึกษาตอในระดับปริญญาตรี จำนวน 146 คน มีความคิดเห็นตอ

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

คาเฉลี่ยสูงสุด คือ ความสะดวกของสถานที่เรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม

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

= 0.81) และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ำสุดคือ ความสะดวกของสถานที่เรียนที่ศูนยสระแกว (X = 0.51 S.D. 

=1.10) 

3. ความสนใจในการศึกษาตอในหลักสูตรระดับปริญญาตรี

ผูตอบแบบสอบถามสนใจในการศึกษาตอในหลักสูตรระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นตอ

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

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม กลุมวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 

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

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

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

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

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

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมระบบควบคุมและหุนยนต หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

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

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

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

S.D. = 1.73) 
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ภาคผนวก ซ 

ตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรท่ีปรับปรุง 
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       มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
 ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธาน

 ี

ตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรท่ีปรับปรุง 

1. เปรียบเทียบช่ือปริญญา

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

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 

2. เปรียบเทียบโครงสราง

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

หนวยกิตรวมไมนอยกวา 146 หนวยกิต หนวยกิตรวมไมนอยกวา 146 หนวยกิต 

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต 1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต 

1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 11 หนวยกิต 1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 9 หนวยกิต 

1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร 

      และสังคมศาสตร 11 หนวยกิต 

1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร 

      และสังคมศาสตร 12 หนวยกิต 

1.3) กลุมวิชาวิทยาศาสตร 

   คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 

8 หนวยกิต 1.3) กลุมวิชาวิทยาศาสตร 

   คณิตศาสตรและเทคโนโลยี 

9 หนวยกิต 

2) หมวดวิชาเฉพาะ 110 หนวยกิต 2) หมวดวิชาเฉพาะ 110 หนวยกิต 

2.1) กลุมวิชาเฉพาะพ้ืนฐาน 52 หนวยกิต 2.1) กลุมวิชาเฉพาะพ้ืนฐาน 52 หนวยกิต 

2.1.1) กลุมวิชาพ้ืนฐานทาง

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

13 หนวยกิต 2.1.1) กลุมวิชาพ้ืนฐานทาง

คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 

21 หนวยกิต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
 ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธาน

 ี
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2.1.2) กลุมวิชาพ้ืนฐานทาง

คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 

21 หนวยกิต 2.1.2) กลุมวิชาพ้ืนฐานทาง

วิศวกรรม 

31 หนวยกิต 

2.1.3) กลุมวิชาพ้ืนฐานทาง

วิศวกรรม 

18 หนวยกิต 

2.2) กลุมวิชาเฉพาะดานวิศวกรรม

โยธา 

58 หนวยกิต 2.2) กลุมวิชาเฉพาะดานวิศวกรรม

โยธา 

58 หนวยกิต 

2.2.1) กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรม

โยธา 

30 หนวยกิต 2.2.1) กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรม

โยธา 

37 หนวยกิต 

2.2.2) กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม

โยธา 

21 หนวยกิต 2.2.2) กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม

โยธา 

14 หนวยกิต 

2.2.3) กลุ มวิชาปฏิบัติการและฝก

ประสบการณวิชาชีพ 

7 หนวยกิต 2.2.3) กลุ มวิชาปฏิบัติการและฝก

ประสบการณวิชาชีพ 

7 หนวยกิต 

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

SCH102 เคมีท่ัวไป 3(3-0-6) เหมือนเดมิ 

General Chemistry 

สารและการจำแนก โครงสรางอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี 

ปริมาณสารสัมพันธ แกส ของแข็ง ของเหลว สารละลาย 

สมดุลเคมี กรด เบส เกลือ บัฟเฟอร เคมีไฟฟา และเคมี

อินทรียเบ้ืองตน 

SCH103 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1(0-3-2) เหมือนเดมิ 

Laboratory in General Chemistry 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคการชั่งสาร การแยกของผสม การ

แยกสารโดยวิธ ีโครมาโทกราฟแบบกระดาษ การเตรียม

สารละลาย เทคนิคการไทเทรต การเปล ี ่ยนแปลงทาง

กายภาพและทางเคมี การหาผลึกน้ำเลี้ยงของสารประกอบ 

และปฏิบัติการอื่นๆ ที่สอดคลองกับเนื้อหารายวิชาเคมีทั่วไป 

(SCH102) 
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SMS114 คณิตศาสตรวิศวกรรม 3(3-0-6) TAT101 คณิตศาสตรวิศวกรรม 1 3(3-0-6) เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 

เ ป  นคณ ิ ตศาสตร

พ้ืนฐานวิศวกรรม 

Engineering Mathematics Engineering Mathematics 1 

เรขาคณิตวิเคราะห พิก ัดเชิงขั ้ว สมการอิงตัวแปรเสริม 

พีชคณิตของเวกเตอร เสนตรงและระนาบในปริภูมิสามมิติ 

ระบบสมการเชิงเสน ลิมิต ความตอเน่ือง การหาอนุพันธ และ

การอินทิเกรตฟงกชัน เทคนิคการอินทิเกรต อินทิกรัลตาม

เสน อินทิกรัลตามพ้ืนผิว ลำดับและอนุกรม  

การกระจายอนุกรมเทยเลอรของฟงกชันมูลฐาน อนุกรมฟู

เรียร เมทริกซ และดเีทอรมิแนนท 

เมทริกซ ลมิิตและความตอเน่ือง อนุพันธและ

ปริพันธของฟงกชันคาจริง เทคนิคการหา

ปริพันธรูปแบบยังไมกำหนด การกระจาย

อนุกรมเทเลอรของฟงกชันมูลพ้ืนฐาน  

ปริพันธเชิงตัวเลข ปริพันธไมตรงแบบการ

ประยุกตอนุพันธและปริพันธ 

SPY104 ฟสิกส 1 3(3-0-6) เหมือนเดมิ 

General Physics 

กลศาสตร การเคลื่อนท่ีแบบฮารมอนิก คลื่น กลศาสตรของ

ไหล และ อุณหพลศาสตร 

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

Physics Laboratory 1 

ปฏิบัติการสำหรับกลศาสตร การเคลื่อนท่ีแบบฮารมอนิก 

คลื่น กลศาสตรของไหล และอุณหพลศาสตร 

SPY106 ฟสิกส 2 3(3-0-6) เหมือนเดมิ 

Physics 2 

ไฟฟาแมเหล็ก คลื่นแมเหล็กไฟฟา ทัศนศาสตร ฟสิกสยุคใหม

เบ้ืองตน และ นิวเคลียรฟสิกส 
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SPY107 ปฏิบัติการฟสิกส 2 1(0-3-2) เหมือนเดมิ 

Physics Laboratory 2 

ปฏิบัติการสําหรับไฟฟาแมเหล็ก คลื่นแมเหล็กไฟฟา ทัศน

ศาสตร ฟสิกสยุคใหมเบ้ืองตน และ นิวเคลียรฟสิกส 

TCI101 พ้ืนฐานสำหรับงานวิศวกรรมโยธา 3(3-0-6) 

TAT102 

คณิตศาสตรวิศวกรรม 2 3(3-0-6) เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 

เ ป  นคณ ิ ตศาสตร

พ้ืนฐานวิศวกรรม Basic Civil Engineering Engineering Mathematics 2 

วิชาท่ีตองเรียนกอนหนา : TAT101

คณิตศาสตรวิศวกรรม 1 

เขาใจความรูพ้ืนฐานท่ีใชในการเรียนวิศวกรรมโยธา หลักการ

ความรูพื้นฐานทางเรขาคณิตวิเคราะห ตรีโกณมิติ คาระดับ 

การแปลงมาตราสวนรังวัด คาพิกัดทางภูม ิศาสตร เลข

นัยสำคัญ การอานสเกลรังวัดเครื่องมือตางๆ ในงานทางดาน

วิศวกรรมโยธา การเลือกชนิดกราฟใหสัมพันธกับขอมูล การ

ปรับแกคาความคลาดเคลื ่อนเนื ่องจากเครื ่องมือ เขาใจ

หลักการพื ้นฐานในการทำงานดานวิศวกรรมโยธาแนว

ทางการประยุกตใชในการทำงาน   

พีชคณิตเวกเตอรในสามมิต ิ อนุพันธและ

ปริพันธของฟงกชันคาเวกเตอรของตัวแปรจริง

และการประยุกต ใช ในงานทางว ิศวกรรม 

ปริพันธเชิงเสนเบื ้องตน พิกัดเชิงขั ้ว เสน

ระนาบ และผิวในปริภูมิสามมิติ แคลคูลัสของ

ฟงก ช ันค าจร ิง สองต ัวแปร สามต ัวแปร

แคลคูลัสของฟงกชันคาจริงหลายตัวแปรและ

การประยุกต 
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TCI202 การค านวณส าหรับงานวิศวกรรมโยธา 

Calculation for Civil Engineering 
สมการของเส้นโค้งยืดหยุ่น การโก่งของคาน เสถียรภาพของ
เสา สมการแรงอัด สูตรของออยเลอร์การแก้สมการหลายตัว
แปร การวิเคราะห์โครงสร้างโดยวิธีเมทริกซ์  การหาค่าพิกัด 
การหาพื้นที่รูปหลายเหลี่ยมการค านวณปริมาตรดินตัด-ดิน
ถม การแปลงหน่วยต่างๆ ส าหรับงานด้านวิศวกรรมโยธา การ
ประยุกต์ใช้สมการเชิงอนุพันธ์สมการปริพันธ์ ในการหาการ
เคลื่อนที่ของของไหล-สมการแบรนูลลี รวมไปถึงสมการ
โมเมนตัมและสมการพลังงาน 

3(3-0-6) TAT203 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 3(3-0-6) เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 
เ ป็ น ค ณิ ต ศ า ส ต ร์
พื้นฐานวิศวกรรม 

Engineering Mathematics 3 
วิชาท่ีต้องเรียนก่อนหน้า :  TAT102

คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 

สมการเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์ สมการ
เชิงอนุพันธ์ย่อย ผลการแปลงลาปลาซและการ
ประยุกต์ อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ล าดับและ
อนุกรมของจ านวน 

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

และเนื้อหารายวิชา 
ให้ครอบคลุมตาม
รายวิชาพื้นฐาน
วิศวกรรม (TBE) 

Industrial Technology Workshop  Engineering Workshop 
นักศึกษาฝึกฝีมือในโรงฝึกงาน เพือ่เสริมทักษะ และเรียนรู้ถึง
การใช้เครื่องมือในงานอุตสาหกรรม เช่น งานตะไบ งานไส 
งานเจียร งานเจาะ งานเชื่อมโลหะ งานกลึง งานตัด และการ
อ่านแบบ ไปจนถึงการแปรรูปวัตถดุิบให้เป็นช้ินงานตามแบบ
ที่รับมอบหมาย 

นักศึกษาฝึกฝีมือในโรงฝึกงาน เพือ่เสริมทักษะ 
และเรียนรู้ถึงการใช้เครื่องมือในงาน
อุตสาหกรรม เช่น งานตะไบ งานไส งานเจียร 
งานเจาะ งานเชื่อมโลหะ งานกลึง งานตัด 
และการอ่านแบบ ไปจนถึงการแปรรูปวัตถุดบิ
ให้เป็นช้ินงานตามแบบท่ีรับมอบหมาย 
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TEC102 เขียนแบบอุตสาหกรรม 3(2-2-5) TBE102 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-2-5) เปลี่ยนแปลงรหสัวิชา 

และเน้ือหารายวิชา 

ใหครอบคลุมตาม

รายวิชาพ้ืนฐาน

วิศวกรรม (TBE) 

Industrial Drawing Engineering Drawing 

การเขียนแบบท่ัวไปทางอุตสาหกรรม การเขียนภาพฉายการ

เขียนภาพคลี่  การเขียนภาพตัดการกำหนดขนาดและ

ลักษณะผิวงาน การอานและวิเคราะหแบบทางอุตสาหกรรม 

การเขียนภาพประกอบ ภาพแยกช้ิน พิกัดความเผื่อ พิกัดการ

สวม พิกัดรูปรางมาตรฐาน และสญัลักษณ 

ทักษะการใชเครื่องมือและอุปกรณ มาตรฐาน

ในงานเขียนแบบ การเข ียนตัวอ ักษรและ

ตัวเลข เรขาคณิตประยุกต ภาพฉายออรโธ

กราฟฟก การเขียนภาพออรโธกราฟฟกและ

การเขียนภาพสามมิติ การกำหนดขนาดและ

ความคลาดเคลื่อน ภาพตัด มุมมองชวยและ

แผนคลี่ สัญลักษณในงานเขียนแบบ การเขียน

แบบรายละเอียดและการประกอบช้ินสวน 

การเขียนแบบโดยใชคอมพิวเตอรชวยข้ันตน 

TEC103 โปรแกรมคอมพิวเตอรในงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5) TBE103 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเบ้ืองตน 3(2-2-5) เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 

และเนื ้อหารายวิชา 

ให ครอบคล ุมตาม

ร า ย ว ิ ช า พ ื ้ น ฐ า น

วิศวกรรม (TBE) 

Computers Programs for Industrial Works Introduction to Computer Programming 

ศ ึกษาโครงสร างและองค ประกอบของคอมพ ิวเตอร

โ ด ยท ั ่ ว ๆ ไ ปอ ุ ปก รณ  ต  า งๆ ใน ร ะบบคอมพ ิ ว เ ตอร  

ภาษาคอมพิวเตอร และการนำคอมพิวเตอรไปใชในงาน

อุตสาหกรรม หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร การเขียน

ผังงาน ภาษาคอมพิวเตอร ชนิดของขอมูล คาคงที่ ตัวแปร

คำสั่งตางๆ การเขียนขอความภาษาคอมพิวเตอรดวยคำสั่ง

ตางๆ โปรแกรมแบบเสนตรง โปรแกรมลูป โปรแกรมยอย 

แนวค ิดพ ื ้นฐานของระบบคอมพ ิว เตอร  

องคประกอบของระบบคอมพิวเตอร การ

ปฏิสัมพันธระหวางฮารดแวรและซอฟตแวร 

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรดวยภาษาท่ีใช

ในป จจ ุบ ัน ฝ กปฏ ิบ ัต ิสำหร ับการเข ียน

โปรแกรมคอมพิวเตอร 
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ระบบไฟล การเก็บขอมูลเขาไฟล และการนำขอมูลออกจาก

ไฟ 

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

และเนื ้อหารายวิชา 

ให ครอบคล ุมตาม

ร า ย ว ิ ช า พ ื ้ น ฐ า น

วิศวกรรม (TBE) 

Industrial Materials Engineering Materials 

ศึกษาคุณสมบัติพื้นฐานของวัสดุประเภทตาง ๆ ไดแก โลหะ 

อโลหะ โพลีเมอร ว ัสดุผสม รวมไปจนถึงวัสดุที ่มาจาก

ธรรมชาติ ในเชิงกล เชิงเคมี เชิงไฟฟา เชิงความรอน และเชิง

แสง ศึกษาโครงสรางและพันธะของอะตอม ความบกพรอง

ของโครงสรางผลึกท่ีเปนสาเหตุของการเสียหายของวัสดุ เพ่ือ

นำไปสู กระบวนการออกแบบและการเลือกใชว ัสด ุทาง

วิศวกรรมสำหรับอุตสาหกรรมไดอยางเหมาะสม 

ความสัมพันธระหวางโครงสราง คุณสมบัติ 

กระบวนการผลิต และการนำไปใชในงานของ

วัสดุวิศวกรรมกลุมหลัก ประกอบดวย โลหะ 

โพลิเมอร เซรามิกส วัสดุคอมโพสิต และวัสดุ

สม ัยใหม ค ุณสมบัต ิทางกลของวัสด ุ การ

เปลี่ยนแปลงและเสื่อมสภาพของวัสดุ 

TCI211 กลศาสตรในงานวิศวกรรม 

Structural Mechanics 

หลักการสถิตศาสตรและกลศาสตรของวัสดุ เวกเตอรของแรง 

และการรวมแรงในภาวะสมดุล แรงในสามมิติ การสมดุลของ

แรงในสามมิติ แรงเสียดทาน จุดศูนยถวง โมเมนตความเฉ่ือย 

การเสียรูปของวัสดุโครงสรางเมื่อรบัภาระตางๆ และวิเคราะห

แรงในช้ินสวนของโครงสราง และโครงถักรูปแบบตางๆ 

3(3-0-6) TBE206   กลศาสตรในงานวิศวกรรม 

Engineering Mechanics 

ศึกษาพื้นฐานของวิชากลศาสตร ระบบแรงใน

สองมิติและสามมิติการหาแรงลัพธ หลักการ

สมดุลในสอง มิติและสาม มิติของอนุภาคและ

วัสดุแข็งเกร็งโครงสราง ศูนยกลางมวลและ

เซ็นทรอยด  โมเมนตความเฉื ่อยแรงภายใน

คาน สถิติศาสตรของไหลความเสียดทาน และ

หลักของงานเสมือน 

3(3-0-6) เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 

และเนื ้อหารายวิชา 

ให ครอบคล ุมตาม

ร า ย ว ิ ช า พ ื ้ น ฐ า น

วิศวกรรม (TBE) 

TCI204 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานวิศวกรรมโยธา 3(2-2-5) TBE207   โปรแกรมประยุกตทางวิศวกรรม 3(2-2-5) 
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Computer Applications in Civil Engineering 

แนะนำการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร ชุดคำสั่งพื้นฐานในการ

วิเคราะหและออกแบบทางวิศวกรรมโยธา 

Application Program for Engineering 

การศ ึกษาและปฏ ิบ ัต ิการเก ี ่ ยวก ับการ

ประยุกตใชงานโปรแกรมสำเร็จรูปที่เหมาะสม

กับงานวิศวกรรมโยธา, เคร ื ่องกล , ไฟฟา, 

อิเล็กทรอนิกส, อุตสาหการ, เมคคาทอนิกส, 

งานออกแบบ หร ืองานทางว ิศวกรรมท่ี

เก่ียวของ 

เปลี่ยนแปลงรหสัวิชา 

และเน้ือหารายวิชา 

ใหครอบคลุมตาม

รายวิชาพ้ืนฐาน

วิศวกรรม (TBE) 

TEC105 ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม 

English for Industrial Works 

ศึกษาภาษาอังกฤษ โดยฝกทักษะท้ังสี่ คือ ฟง พูด อาน เขียน 

ในลักษณะท่ีเช่ือมโยงประสานกันแตจะเนนไปในดานการอาน 

นักศึกษาจะไดรับการฝกฝนใหสามารถอาน และเขาใจ

ขอความภาษาอังกฤษที่เปนความรูทั่วไป โดยเนนทักษะที่ใช

ในงานอุตสาหกรรม รวมไปถึงการเขียนรายงานทางเทคนิค

และการนำเสนอในท่ีประชุมวิชาการ 

3(3-0-6) TBE315 ภาษาอังกฤษสำหรับงานวิศวกรรม 3(3-0-6) เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 

และเนื ้อหารายวิชา 

ให ครอบคล ุมตาม

ร า ย ว ิ ช า พ ื ้ น ฐ า น

วิศวกรรม (TBE) 

English for Engineering 

ศึกษาภาษาอังกฤษ โดยฝกทักษะทั้งสี่ คือ ฟง 

พ ูด อ าน เข ียน ในล ักษณะท ี ่ เช ื ่อมโยง

ประสานกันแตจะเนนไปในดานการอ าน 

นักศึกษาจะไดรับการฝกฝนใหสามารถอาน 

และเขาใจขอความภาษาอังกฤษที่เปนความรู

ท่ัวไป โดยเนนทักษะท่ีใชในงานวิศวกรรม รวม

ไปถึงการเขียนรายงานทางเทคนิคและการ

นำเสนอในท่ีประชุมวิชาการ 
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TBE213 สถิติสำหรับงานวิศวกรรม 3(3-0-6) เ พ ิ ่ ม ร า ย ว ิ ช า ใ ห

ค ร อ บ ค ล ุ ม ต า ม

ร า ย ว ิ ช า พ ื ้ น ฐ า น

วิศวกรรม (TBE) 

Engineering Statistics 

ศึกษาแนวความคิดของการตัดสินใจโดยอาศัย

สถิติ คุณสมบัติของขอมูล แซมเปลสเปซและ

จุดแซมเปล ตัวแปรสุมและคุณสมบัติเฉพาะ 

ความนาจะเปนและการแจกแจง ความนาจะ

เปน ทฤษฎีการแจกแจงของสิ่งตัวอยาง การ

ทดสอบสมมุติฐานทางสถิติ 

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

และเนื ้อหารายวิชา 

ให ครอบคล ุมตาม

ร า ย ว ิ ช า พ ื ้ น ฐ า น

ว ิ ศ ว ก ร ร ม  ( TBE) 

ปรับเนื ้อหารายวิชา

ใหครอบลุมมากข้ึน 

Strength of Materials Mechanics of Materials 

ความเคนและความเครียด คุณสมบัติทางกลของของแข็ง ถัง

ความดันผนังบาง การบิดและการโกงตัวของแทนวัสดุ แรงบิด 

แรงเคนในโครงสราง แรงเคนดัด และแรงเคนเฉือนของคาน 

ความเคนและความเครียดในระนาบ 2 มิติ สมการของเสน

โคงยืดหยุน จุดศูนยกลางแรงเฉือน 

บทนำ แรงภายใน ความเคน แผนภาพความ

เคน ความเครียด การบิดของเพลา ความเคน

เฉือนในเพลาและมุมปด ความเคนในคาน 

เน่ืองจากโมเมนตดัด แรงเฉือนและโมเมนตบิด 

ความ เค  น เ ฉ ื อน ในคานความ เค  นและ

ความเครียดระนาบ วงกลมมอร ความเสียหาย

แบบครากของโลหะเหนียว ความเคนในถัง

ความดันผนังบาง สมการอนุพันธของเสนอิลา

สติก การหาความโกงตัวของคาน ความเคน
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ผสม พลังงานความเครียด การประยุกตทฤษฎี

ของคาสติกลิอาโน ทฤษฎีของเสายาว 

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

และเนื ้อหารายวิชา 

ให ครอบคล ุมตาม

ร า ย ว ิ ช า พ ื ้ น ฐ า น

วิศวกรรม (TBE) 

Surveying Engineering and Geographic Information 

Technology 

Surveying Engineering 

แนะนำเคร ื ่องม ือและอ ุปกรณท ี ่ ใช ในงานสำรวจ การ

บำรุงรักษาและจัดเก็บอุปกรณการวัดระยะและการเก็บ

รายละเอียดดวยวิธีการตางๆ การทำแผนท่ีดวยโตะแผนท่ี 

การสำรวจเพ่ือทำแผนท่ีดวยกลองระดับและกลองวัดมุม และ

ปฏิบัติงานสำรวจดวยกลองระดับและกลองวัดมุม 

วิชาที่ตองเรียนกอนหนา : TBE102 เขียน

แบบในงานวิศวกรรม 

หลักการและประโยชนของการสำรวจรังวัด 

การวัดคาระดับ หลักการและการประยุกตใช

กลองธีโอโดไลท การวัดระยะและทิศทาง คา

ความคลาดเคลื ่อนของการสำรวจและการ

ปรับแก การวางโครงขายสามเหลี ่ยม การ

คำนวณหาคาอะซิมุท การวัดพิกัดวงรอบท้ัง

ทางราบและทางดิ่ง การสำรวจเสนทางแนว

ถนนการวางแนวคลอง งานเก็บรายละเอียด

เพื่อการเขียนแผนที่ภูมิ การทำแผนที่ระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร 
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TBE212 ธรณีวิทยาวิศวกรรม 3(3-0-6) เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 

และเนื ้อหารายวิชา 

ให ครอบคล ุมตาม

ร า ย ว ิ ช า พ ื ้ น ฐ า น

วิศวกรรม (TBE) 

Engineering geology 

ชน ิดของแร ด ิน ห ิน และค ุณสมบัต ิทาง

โครงสร  า ง  ส ัณฐาน และกายภาพทาง

ธรณีวิทยา การวิเคราะหและวินิจฉัยแบบ

ธรณีวิทยา ความสำคัญของโครงสรางทาง

ธรณีวิทยาตองานวิศวกรรมโยธา เชนงานเจาะ

อุโมงค งานฐานราก และงานกอสรางอื ่นๆ 

ภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบและจำแนก

ผลึกแรและหิน 

กลุมวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมโยธา 

TCI103 การเขียนแบบวิศวกรรมโยธา 3(1-4-4) TCI103 การเขียนแบบวิศวกรรมโยธา 3(2-2-5) ปร ับหน วยก ิตราย

วิชา และรวมรายวิชา

เขียนแบบวิศวกรรม

โยธา TCI103 และ 

การใชโปรแกรมชวย

เ ข ี ย น แ บ บ ท า ง

ว ิ ศ ว ก ร ร ม โ ย ธ า

TCI220 

Civil Engineering Drawing Civil Engineering Drawing 

แนะนำอุปกรณพื ้นฐานที่ใชในการเขียนแบบ วิธีการเขียน

แบบ และปฏ ิบ ัต ิการเข ียนแบบก อสร  างในงานทาง

สถาปตยกรรม งานโครงสรางและงานระบบตางๆ ของอาคาร

พักอาศัย  รูปแปลน รูปดาน รูปตัด แบบขยายสวนประกอบ

ของอาคาร แบบฐานราก แบบคาน แบบเสา แบบโครงสราง

หลังคา แบบพื ้น และระบบสุขาภิบาลตางๆ  การสราง

แบบจำลองบานพักอาศัย 

ปฏิบัติการเขียนแบบ การอานแบบกอสราง 

และการใชคอมพิวเตอรที ่เกี ่ยวของกับการ

เขียนแบบกอสราง หรือในงานทางวิศวกรรม

โยธา การกำหนดองค ประกอบของแบบ

กอสราง การใหสัญลักษณ การใชเสน การข้ึน

รูปผังอาคาร รูปตัดรูปดาน การใหรายละเอียด

ตางๆทางแบบกอสราง การอานแบบ การ

เขียนแบบกอสราง การเขียนแบบกอสรางดวย
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คอมพิวเตอร การเขียนแบบตามขอกำหนด

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร การเขียนแบบ

เพื่อการขออนุญาตกอสรางตามกฎกระทรวง

ฉบับท่ี 10 

TCI109 วัสดุกอสรางและปฏิบัติการกอสรางพ้ืนฐาน 3(2-2-5) ตัดออก 

Construction Materials and Practice 

ศึกษาคุณสมบัติว ัสดุเชื ่อมประสาน ปูนซีเมนตสำหรับงาน

โครงสราง ปูนซีเมนตชนิดพิเศษ งานกอฉาบ มวลรวมหยาบและ

มวลรวมละเอียด วัสดุกอ วัสดุมุงหลังคา วัสดุบุพื้นผิว เคมีภณัฑ

ในงานกอสราง การเก็บรักษาวัสดุกอสราง การเรียนรู การใช

อุปกรณวัสดุใหเหมาะสมกับประเภทของงาน คุณสมบัติเชิงกล 

ขอกำหนดในการใชงาน และปฏิบัติการกอสรางตามหลักวิชาชาง 

TCI110 เทคนิคกอสราง 2(1-2-3) ตัดออก 

Construction Techniques 

แนะนำเทคนิค และขั ้นตอนการปฏิบัติงาน การปรับแตง

สถานท่ี การวางผัง ฐานราก เสาเข็ม เสาเข็มเจาะ เทคนิคการ

กอสรางเบื้องตน การฝกปฏิบัติอานแบบโครงสรางบานพัก

อาศัยเบื้องตน สวนประกอบตางๆของอาคาร งานคอนกรีต 

แบบหลอคอนกรีต อุปกรณเครื่องมือที่เกี่ยวของกับงานการ

กอสราง การจัดเก็บวัสดุอุปกรณ 
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TCI205 การทดสอบวัสดุ 

Materials Testing 

ศึกษาเกี ่ยวกับคุณสมบัติของวัสดุที่ใชในการกอสราง ศึกษา

ทฤษฎีและพฤติกรรมการรับแรงของวัสดุโครงสรางประเภทไม 

เหล็ก อิฐ ศึกษาวิธีการตรวจสอบคุณสมบัติ วิธีการทดสอบ การ

สุมตัวอยางวัสดุ เพ่ือนำมาทดสอบพฤติกรรมวัสดุในการรับแรง 

3(2-2-5) TCI320 วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ 1(0-3-2) ปร ับหน วยก ิตราย

วิชา เน นการเร ียน

ดานปฏิบัติ และแบง

เ น ื ้ อ ห าการ เ ร ี ยน

ภาคปฏิบัติในสวนแล

ปฐพีกลศาสตรและ 

แลปปฏิบ ัต ิการชล

ศาสตร 

Civil Engineering Materials and Testing 

 วิชาบังคับกอน :  TCI323 เทคโนโลยีคอนกรีต

และวัสดุกอสราง หรือศึกษาพรอมกัน 

คุณสมบัติและพฤติกรรมของวัสดุ หลักการ

เบื้องตนในการตรวจสอบและทดสอบคุณสมบตัิ

ทางกายภาพและทางกลของวัสดุวิศวกรรมโยธา 

เหล็กโครงสรางและเหล็กเสริมคอนกรีต ไม วัสดุ

ทางหลวง และวัสดุกอสรางอ่ืนๆ 

TCI207 ชลศาสตรวิศวกรรม 3(2-2-5) TCI207 ชลศาสตรวิศวกรรม 3(3-0-6) ปรับเนื ้อหารายวิชา 

แยกวิชาปฏิบัต ิการ

ชลศาสตร  เป น อีก

รายวิชา 

Hydraulic Engineering Hydraulic Engineering 

ศึกษาพื้นฐานวัฏจักรทางอุทกวิทยา ของไหล คุณสมบัติของ

ของไหล สถิตศาสตรและจลนศาสตรของของไหล การวัด

อัตราการไหล การไหลในทอและทางน้ำเปด การวิเคราะห

โครงขายระบบทอ การวิเคราะหมิติเชิงหนวยและความ

คลายคลึงทางชลศาสตร งานกอสรางโครงสรางทางชลศาสตร 

และปฏิบัติการทดสอบทางชลศาสตร 

ศึกษาพื้นฐานวัฏจักรทางอุทกวิทยา ของไหล 

คุณสมบัติของของไหล สถิตศาสตรและจลน

ศาสตรของของไหล การวัดอัตราการไหล การ

ไหลในทอและทางน ้ำเป ด การว ิเคราะห

โครงขายระบบทอ การวิเคราะหมิติเชิงหนวย

และความคล ายคล ึงทางชลศาสตร   งาน

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

ใหครอบคลุมตาม

รายวิชาพ้ืนฐาน

วิศวกรรมโยธา 

Hydraulic laboratory 

รายวิชาบังค ับกอน : TCI207 ชลศาสตร

วิศวกรรม หรือเรียนรวมกัน 

ปฏิบัติการทางชลศาสตรที่สอดคลองกับทาง

ทฤษฎี ไดแก คุณสมบัติของของไหล การหาคา

ความหนืดเชิงจน ปรากฏการณคาปลลารี่ การ

หาความหนาแนนและความถวงจำเพาะ การ

ไหลผานฝายน้ำลน น้ำกระโดด แรงกระทบ

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมของน้ำ 

การไหลของไหลผานรูระบายขนาดเล็ก การ

สูญเสียพลังงานในทอ การสูญเสียหลักและ

การสูญเสียรอง แรงพยุงและเสถียรภาพของ

วัตถุที่ลอยในน้ำ การวัดอัตราการไหล แรงดัน

ของน้ำกระทำตอแผนพื้นผิวเรียบ การไหลวน

แบบบังคับ 
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TCI331 ปฏิบัติการการสาํรวจ 1(0-3-2) เพ่ิมรายวิชาปฏบัิติ 

ใหครอบคลุมตาม

รายวิชาพ้ืนฐาน

วิศวกรรมโยธา 

Surveying Laboratory 

วิชาบังคับกอน  : TBE211 วิศวกรรมสำรวจ 

หรือเรียนรวมกัน 

การบันทึกสมุดสนาม และการรังวัดระยะทาง

โดยการเดินนับกาว การรังวัดระยะทางโดย

เทปวัดระยะ และการทําแผนที่อาณาเขต การ

ตรวจสอบความถูกตองของกลองระดับโดยวิธี 

2 หมุดและการหาคาผลตางระดับ การหาคา

ระดับตามทางยาวและทางขวาง การรังวัดมุม

ราบและมุมดิ่ง ดวยกลองทีโอโดไลท การทํา

วงรอบดวยกลองเข็มทิศ และกลองทีโอโดไลท

การทําวงรอบดวยกลองรังวัดแบบเบ็ดเสร็จ 

การหาอาซิมุทอยางละเอียด การหาคาพิกัด

แบบ UTM  การทําแผนที่ภูมิประเทศ การทํา

โครงขาย สามเหลี่ยม การเก็บรายละเอียดโดย

กลองรังวัดแบบเบ็ดเสร็จ 

TCI220 การใชโปรแกรมชวยเขียนแบบทางวิศวกรรมโยธา 

Computer-Aided Design in Civil Engineering 

แนะนำการเข ียนแบบดวยการใชช ุดคำสั ่งในโปรแกรม

คอมพิวเตอร การสรางเลเยอร การกำหนดขนาด การสราง

3(2-2-5) รวมในรายวิชาเขียนแบบวิศวกรรมโยธา ปร ับรายว ิ ชาออก 

เ พ ิ ่ ม เ น ื ้ อ ห า ใ น

รายวิชา TCI 103 
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วัตถุ การแกไขวัตถุ ปฏิบัติการเขียนแบบกอสรางของอาคาร

พักอาศัย เชน รูปแปลน รูปดาน รูปตัด และแบบขยาย

สวนประกอบของอาคาร เชน แบบขยายคาน แบบขยายเสา 

ในรูปแบบ 2 มิติ 

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

และเนื ้อหารายวิชา 

ให ครอบคล ุมตาม

ร า ย ว ิ ช า พ ื ้ น ฐ า น

วิศวกรรม 

Structural Analysis Structural Analysis 

รายวิชาบังคับกอน : TCI206 กำลังวัสดุ หลักการเบื้องตนใน

การวิเคราะหโครงสราง ชนิดของโครงสราง และน้ำหนัก

บรรทุก เสถียรภาพของโครงสราง วิเคราะหโครงสรางดิเทอร

มิเนตและอินดิเทอรมิเนตแบบสถิต การหาแรงปฏิกิริยาที่จุด

รองรับ แรงภายในโครงขอหมุน แรงเฉือนและโมเมนตดัด

ภายในคานและโครงขอแข็ง อินฟลูเอ็นซไลนของคาน การ

แอนตัวของโครงสรางและการวิเคราะหโครงสรางโดยวิธี

ประมาณ 

รายวิชาบังคับกอน : TBE210 กลศาสตรของ

วัสดุ 

หลักการเบื ้องตนในการวิเคราะหโครงสราง 

ชนิดของโครงสราง และน้ำหนัก 

บรรทุก เสถียรภาพของโครงสราง วิเคราะห

โครงสรางดิเทอรมิเนตและอินดิเทอรม ิเนต

แบบสถิต การหาแรงปฏิกิริยาท่ีจุดรองรับ แรง

ภายในโครงขอหมุน แรงเฉือนและโมเมนตดัด

ภายในคานและโครงขอแข็ง อินฟลูเอ็นซไลน

ของคาน การแอนตัวของโครงสรางและการ

วิเคราะหโครงสรางโดยวิธีประมาณ 

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

รายว ิชาให ม ีความ

กระชับและแบงเน้ือ

การเรียนโดยมุงเนน

Soil and Foundation Engineering Soil Mechanics 

รายวิชาบังคับกอน : TCI206 กำลังวัสดุ รายวิชาบังคับกอน : TBE210 กลศาสตรของ

วัสดุ 
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    การกำเนิดดิน ดินชนิดตาง ๆ การสำรวจดินคุณสมบัติ

พ้ืนฐานทางดานวิศวกรรมของดินระบบจำแนกดินชนิดตาง ๆ 

ความแข็งแรงของดิน การวิบัติของดิน ลักษณะของฐานราก

ชนิดตาง ๆ  ความตานทานแรงเฉือนของดินที่มีความเชื่อม

แนนและดินท่ีไมมีความเช่ือมแนน ปฏิบัติการทดสอบดินและ

การเก็บตัวอยางเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมพรอม

การประมวลผลเจาะสำรวจช้ันดิน ทฤษฎีกำลังรับน้ำหนักของ

ดิน 

การกำเนิดดิน ดินชนิดตาง ๆ การสำรวจดิน

คุณสมบัติพื ้นฐานทางดานวิศวกรรมของดิน

ระบบจำแนกดินชนิดตาง ๆ ความแข็งแรงของ

ดิน การวิบัติของดิน ลักษณะของฐานรากชนิด

ตาง ๆ  ความตานทานแรงเฉือนของดินที ่มี

ความเช่ือมแนนและดินท่ีไมมีความเช่ือมแนน 

การศึกษาคุณสมบัติ

ข อ ง ด ิ น ใ น เ ชิ ง

วิศวกรรม 

TCI318 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร 1(0-3-2) เพิ ่มรายวิชาปฏิบัติ 

ให ครอบคล ุมตาม

ร า ย ว ิ ช า พ ื ้ น ฐ า น

วิศวกรรมโยธา 

Soil Mechanics Laboratory 

เงื ่อนไขรายวิชา รายวิชารวม  TCI339 ปฐพี

กลศาสตร 

คุณสมบัติของดินทางฟสิกสและทางวิศวกรรม 

การเจาะสำรวจดิน การเก็บตัวอยางดิน การ

ทดสอบคุณสมบัติดินในสนาม การทดสอบ

คุณสมบัติดินในหองปฏิบัติการ พิกัดอัตเตอร

เบิรก พิกัดการหดตัวพิกัดเหลว ความถวงจ 

าเพาะของเม็ดดิน การวิเคราะหขนาดเม็ดดิน 

การจำแนกดินทางวิศวกรรม การบดอัดดิน 

อัตราสวนซีบีอาร ความหนาแนนของดินใน

สนาม ความซึมน้ำของดิน กำลังรับแรงเฉือน
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ตรง กำลังรับแรงอัดแบบไมโอบรัด กำลังรับ

แรงอัดแบบโอบรัดสามแกน การทรุดตัวของ

ดิน 

TCI319 วิศวกรรมฐานราก 3(3-0-6) เ พ ิ ่ ม ร า ยว ิ ช า  ให

ค ร อ บ ค ล ุ ม ต า ม

ร า ย ว ิ ช า พ ื ้ น ฐ า น

วิศวกรรมโยธา 

Foundation Engineering 

รายวิชาบังคับกอน : TCI339 ปฐพีกลศาสตร 

การสำรวจดิน กำลังแบกทานของดิน การ

วิเคราะหออกแบบฐานรากตื ้นและฐานราก

เสาเข็ม พฤติกรรมการรับน้ำหนักของฐานราก 

การวิเคราะหการทรุดตัวของฐานราก การ

ว ิเคราะหและออกแบบโครงสร างแรงดัน

ดานขางของดิน กำแพงกันดิน โครงสรางใตดิน 

ปญหาและการปรับปรุงแกไขฐานราก การ

วิเคราะหเสถียรภาพแนวลาดของดิน 

TCI340 การออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก 

Reinforced Concrete Design 

รายวิชาบังคับกอน : TCI312 การวิเคราะหโครงสราง 

    แนวคิดเบื้องตนในการออกโดยวิธีกำลังกับวิธีหนวยแรงใช

งานคุณสมบัติของคอนกรีตและเหล็กเสริม โดยวิธีหนวยแรง

ใชงาน ตามมาตรฐานวัสดุ ปฏิบัติการออกแบบงานโครงสราง

คอนกรีตเสริมเหล็กตามขอกำหนดในการออกแบบของ

3(2-2-5) TCI340 การออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก 4(3-3-6) เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 

และเนื ้อหารายวิชา 

ให ครอบคล ุมตาม

ร า ย ว ิ ช า พ ื ้ น ฐ า น

วิศวกรรม 

Reinforced Concrete Design 

รายวิชาบังคับกอน : TCI317 ทฤษฎีโครงสราง 

          พฤติกรรมเบื้องตนของโครงสราง

คอนกรีต และการเสริมกำลัง เพื่อรับแรงตาม

แนวแกน แรงดัด แรงบิด แรงเฉือน แรงยึด

เหนี่ยว และแรงเหลานี้ที่กระทำรวมกัน การ



180 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
 ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธาน

 ี

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

องคกรตางๆ ไดแก  กฎกระทรวง พ.ศ.2550 วิศวกรรมสถาน

แหงประเทศไทยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 

สมาคมคอนกรีตแหงอเมริกา 

ออกแบบโครงสรางองคอาคารคอนกรีตเสริม

เหล็กโดยวิธีหนวยแรงใชงาน วิธีกำลัง การ

เขียนแบบกำหนดรายละเอียด และการฝก

ปฏ ิ บ ั ต ิ ก า ร ออกแบบและกา รกำหน ด

รายละเอียดคอนกรีตเสริมเหล็ก 

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

และเนื ้อหารายวิชา 

ให ครอบคล ุมตาม

ร า ย ว ิ ช า พ ื ้ น ฐ า น

วิศวกรรม 

Highway Engineering Highway Engineering 

    ประวัติการพัฒนาระบบถนน หนวยงานที่เกี ่ยวของกับ

ถนน หลักการเบื้องตนในการวางแผนการสรางถนน และการ

วิเคราะหการจราจร การออกแบบทางเรขาคณิตและการ

จัดการ เศรษฐศาสตร การเงินในการสรางถนน การออกแบบ

ผิวทาง การสรางและบำรุงรักษาถนน การออกแบบถนนใน

ชนบทและในเขตเมือง ปฏิบัติการทดสอบวัสดุการทางท่ี

เก่ียวของ 

รายวิชาบังคับกอน : 

TBE211 วิศวกรรมสำรวจ 

TCI339 ปฐพีกลศาสตร         

ประว ัต ิและการพัฒนาของการทาง การ

บริหารงานทาง หลักการวางแผนงานทาง การ

ว ิ เคราะห การจราจร การออกแบบทาง

เรขาคณิตของทาง การออกแบบโครงสรางทาง

แบบแข็งและแบบยืดหยุน วัสดุวิศวกรรมการ

ทางและการบำรุงรักษางานทาง 

TCI319 วิศวกรรมฐานราก 3(3-0-6) เ พ ิ ่ ม ร า ยว ิ ช า  ให

ค ร อ บ ค ล ุ ม ต า ม

ร า ย ว ิ ช า พ ื ้ น ฐ า น

วิศวกรรมโยธา 

Foundation Engineering 

รายวิชาบังคับกอน : TCI339 ปฐพีกลศาสตร 
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การสำรวจดิน กำล ังแบกทานของดิน การ

วิเคราะหออกแบบฐานรากตื ้นและฐานราก

เสาเข็ม พฤติกรรมการรับน้ำหนักของฐานราก 

การวิเคราะหการทรุดตัวของฐานราก การ

ว ิ เคราะห และออกแบบโครงสร างแรงดัน

ดานขางของดิน กำแพงกันดิน โครงสรางใตดิน 

ปญหาและการปรับปรุงแกไขฐานราก การ

วิเคราะหเสถียรภาพแนวลาดของดิน 

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

Civil Engineering Technology Project 1 

ศึกษาโครงงานและวรรณกรรมที่เกี่ยวของทางดานโยธา หรือ

เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการกอสราง การจัดทําวัตถปุระสงค 

การเขียนโครงรางและแผนงานการเขียนรายงาน ข้ันตอนการ

นําเสนอโครงงานในรูปแบบเลมรายงานและสอบปากเปลา 

TCI322 การประมาณราคากอสราง 3(2-2-5) TCI322 การประมาณราคากอสราง 3(2-2-5)  เปล ี ่ยนแปลงรหัส

ว ิ ช า  และ เน ื ้ อห า

ร า ย ว ิ ช า  ใ ห

ค ร อ บ ค ล ุ ม ต า ม

Construction Estimation Construction Estimation 

รายวิชาบังคับกอน : TCI103 การเขียนแบบวิศวกรรมโยธา 

    ศึกษาชนิด และรูปแบบของสัญญากอสราง เอกสาร

ประกอบสัญญา รายการกอสราง หลักการคำนวณหาปริมาณ

ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับการสำรวจปริมาณและ

การประมาณราคา การประมาณจำนวนวัสดุ

และราคาของงานก อสร าง การกำหนด
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วัสดุในงานกอสรางเพื ่อประมาณราคาตามมาตรฐานแนว

ทางการวัดปร ิมาณงานกอสร างของ วสท. ปฏิบ ัต ิการ

ประมาณราคาคาแรง ผลกำไร การเสนอราคาและการประมูล 

มาตรฐานการวัดเนื้องาน การวิเคราะหขอมูล

และราคางานกอสราง ชนิดและรูปแบบของ

สัญญากอสราง การประมูลและกลยุทธการ

ประม ู ล  ร ะบบการจ ั ดซ ื ้ อ จ ั ด จ  า งท า ง

อิเล็กทรอนิกส จรรยาบรรณทางวิชาชีพและ

ความร ับผ ิดชอบตามกฎหมาย ระบบการ

ตรวจสอบและติดตามคาใชจายผานระบบ

เครือขาย การประยุกตใชโปรแกรมสำเร็จรูป

ในการควบค ุมค าใช จ ายในงานก อสร าง 

พระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี ่ยวกับการ

เสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ 

ร า ย ว ิ ช า พ ื ้ น ฐ า น

วิศวกรรม 

TCI323 คอนกรีตและวัสดุกอสราง 

Concrete and Construction Materials 

ศึกษาชนิด ลักษณะ คุณสมบัติ วัสดุผสม ปูนซีเมนต น้ำ และ

การเก็บรักษาวัสดุท่ีใชในการผสมคอนกรีต ศึกษาคุณลักษณะ

ของคอนกรีต คอนกรีตเสริมเหล็ก  การผสมอัตราสวนผสม

คอนกรีต การเท การลำเลียง การทำคอนกรีตใหแนน การบม

คอนกรีต การควบคุมคุณภาพของคอนกรีต การออกแบบ

สวนผสมคอนกรีต และปฏิบัติการทดสอบคอนกรีตดวยวิธี

ตางๆ 

3(2-2-5) TCI323 เทคโนโลยีคอนกรีตและวัสดุกอสราง 3(3-0-6) เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 

และเนื ้อหารายวิชา 

ให ครอบคล ุมตาม

ร า ย ว ิ ช า พ ื ้ น ฐ า น

วิศวกรรม 

Concrete Technology and Construction 

Materials 

คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของวัสดุ

ผสมในงานคอนกรีต อิทธิพลของซีเมนต มวล

รวม น้ำ และสวนผสมอื่นๆ ตอคุณสมบัติของ

คอนกรีตเหลวและคอนกรีตที่แข็งตัวแลวของ

โครงสร างจ ุลภาคคอนกร ีตการออกแบบ

สวนผสมของคอนกรีต การขนถายคอนกรีต 

การควบคุมคุณภาพคอนกรีต ความคงทนของ
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คอนกร ีตภายใต สภาวะแวดล อมร ุนแรง

คอนกรีตสมัยใหมและการทดสอบคอนกรีต

แบบไมทำลาย 

TCI324 การวางแผนงานและการบริหารงานกอสราง 

Large-scale Construction Management Technique 

การเตรียมงานสนาม การบริหารโครงการ การจัดลำดับ

ขั้นตอนงานกอสราง เทคนิคการกอสรางขนาดใหญ ระบบ

ปองกันดินพังในงานขุดดินลึก คอนกรีตหลา เข็มเจาะขนาด

ใหญ ระบบโครงสรางช่ัวคราวและการรื้อถอน 

3(3-0-6) TCI324 การวางแผนงานและการบริหารงานกอสราง 3(3-0-6) เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 

และเนื ้อหารายวิชา 

ให ครอบคล ุมตาม

ร า ย ว ิ ช า พ ื ้ น ฐ า น

วิศวกรรม 

Planning and Construction Management 

วัฏจักรชีวิตของโครงการ ระบบการจัดทำและ

สงมอบโครงการ รูปแบบองคกร การวางผัง

บริเวณ วัสดุ เครื ่องจักรกลและอุปกรณการ

กอสราง เทคนิคการกอสราง ผลิตภาพ ระบบ

คุณภาพ ความปลอดภัยในงานกอสราง การ

วางแผน วิธีสายทางวิกฤติ (CPM) การควบคุม

และต ิดตามความก าวหน า  การจ ัดการ

ทรัพยากรความไมแนนอนและวิธีการวางแผน

โครงการแบบเพ ิร ต (PERT) การควบคุม

โครงการ ความปลอดภัยและการควบคุม

คุณภาพในงานกอสราง กฎหมายและขอบังคับ

งานกอสราง พระราชบัญญัติความปลอดภัย 

อาช ีวอนาม ัย และสภาพแวดล อมในการ

ทำงาน พ.ศ. 2554 

TCI325 ความปลอดภัยในงานกอสราง  3(3-0-6) ตัดออก 

Safety in Construction 
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ศึกษาความปลอดภัยในการการกอสรางสภาพที่ทำงานและ

การทำงานที่ไมปลอดภัย หลักการ 3E กับการประยุกตใชใน

งานกอสราง ปญหาและขอควรระวังในการทำงาน อุบัติเหตุท่ี

อาจเกิดข้ึนระหวางการทำงาน การจัดกองวัสดุ การทำน่ังราน

ในอาคารสูงและนั่งรานแขวน การขนสง ขนถายวัสดุ การรื้อ

ถอนอาคาร งานขุดดินลึก การรักษาความสะอาด กฎระเบียบ

ในการทำงาน 

TCI326 การออกแบบน่ังรานและแบบหลอ 3(3-0-6) เหมือนเดิม 

Scaffold and Concrete Formwork Design 

รายวิชาบังคับกอน : TCI417 การออกแบบโครงสรางไมและเหลก็ 

การประกอบติดตั้ง ประเภทนั่งราน การนำนั่งรานไปใชงาน  การ

ออกแบบรับน้ำหนักบรรทุก การค้ำยันเพื่อเสถียรภาพของนั่งราน 

แรงดันดานขางท่ีกระทำแบบหลอคอนกรีต การออกแบบหลอเสา 

คาน ผนัง และฐานราก ปฏิบัติการออกแบบน่ังรานและแบบหลอ 

TCI327 เทคโนโลยีเครื่องจักรและอุปกรณกอสราง 3(3-0-6) ตัดออก 

Construction Machine Technology and Equipment 

ศึกษาประเภทและชนิดของเครื่องจักรกลงานกอสราง การ

เลือกชนิดของเครื ่องจักรกลใหเหมาะสมกับการทำงาน

กอสรางประเภทตางๆ ความสามารถในการทำงานของ

เคร ื ่องจ ักรกล การบำร ุงร ักษา ระบบการขนสง ความ

ปลอดภัยในการปฏิบัต ิงาน เทคโนโลยีใหมๆ เก ี ่ยวกับ
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เคร ื ่ องจ ักรกลการก อสร  าง  และการจ ัดการบร ิหาร

เครื่องจักรกลกอสราง 

TCI328 การออกแบบระบบสุขาภิบาลอาคาร 3(2-2-5) เหมือนเดิม 

Building Sanitary Design 

ศึกษาหลักการของสุขาภิบาลในอาคาร การเลือกใชอุปกรณ

และการออกแบบระบบน้ำประปา ทอระบายน้ำและทอ

อากาศ การไหลของน้ำในทอน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย ปฏิบัติการ

ออกแบบระบบทอในอาคาร ถังเก็บน้ำดี ถังบำบัดน้ำเสีย 

TCI329 การเตรียมสหกิจศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา     1(45) เหมือนเดิม 

Preparation for Cooperative Education in Civil 

Engineering Technology  

จัดใหมีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมกอนฝกสหกิจศึกษาใน

ดานการรับรูลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การ

พัฒนาตัวผู เรียนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจและ

ค ุณล ักษณะที ่ เหมาะสมก ับว ิชาช ีพโดยการกระทำใน

สถานการณหรือรูปแบบตางๆ ซึ ่งเกี ่ยวของกับงานดาน

เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 
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TCI330 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพสาขาวิชาเทคโนโลยี

วิศวกรรมโยธา 

2(90) เหมือนเดิม 

Preparation for Professional Experience 

in Civil Engineering Technology 

จัดใหมีกิจกรรมเตรียมความพรอมของผูเรียนกอน

ออกฝกประสบการณวิชาชีพในดานการรับรูลักษณะ

และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัว

ผู เร ียนใหมีความรู  ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และ

คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยเนนการฝก

ทักษะขั ้นพื ้นฐานภาคปฏิบัติในงานและกิจกรรม

สำหรับการฝกประสบการณวิชาชีพทางวิศวกรรม

โยธา 

TCI333 การออกแบบผิวทาง 3(3-0-6) เ พ ิ ่ ม ร า ยว ิ ช า  ให

ค ร อ บ ค ล ุ ม ต า ม

ร า ย ว ิ ช า พ ื ้ น ฐ า น

วิศวกรรมโยธา 

Pavement Design 

วิชาบังคับกอน  :  

TCI339 ปฐพีกลศาสตร 

TCI315 วิศวกรรมการทาง 

 การออกแบบโครงสรางของผิวทางแบบออน

ตัวและผิวทางแบบแกร ง รวมทั ้งน ้ำหนัก
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บรรทุกที่กระทำ คุณสมบัติของสวนประกอบ

ผิวทาง การกระจายของแรง และผลกระทบ

ของดินฟาอากาศตอผิวทาง ขอกำหนดและ

มาตรฐานท่ีใชในการออกแบบ 

TCI334 ไฟไนทอีลีเมนตเบ้ืองตน 3(3-0-6) เ พ ิ ่ ม ร า ยว ิ ช า  ให

ค ร อ บ ค ล ุ ม ต า ม

ร า ย ว ิ ช า พ ื ้ น ฐ า น

วิศวกรรมโยธา 

Elementary Finite Element 

วิชาบังคับกอน  :   

TCI312 การวิเคราะหโครงสราง  

วิธีไฟไนทอีลีเมนตในปญหาหนึ่งมิติและสองมติิ 

การประยุกตใชในปญหาของไหล การวิเคราะห

ความเคน และการยืดหดตัวตามแกน การดัด 

และการบิด ตลอดจนการดัดในแผนพ้ืน 

TCI335 การตรวจสอบโครงสร างคอนกร ีตและการ

ทดสอบแบบไมทำลาย 

3(3-0-6) เ พ ิ ่ ม ร า ยว ิ ช า  ให

ค ร อ บ ค ล ุ ม ต า ม

ร า ย ว ิ ช า พ ื ้ น ฐ า น

วิศวกรรมโยธา 

Inspection of Concrete Structures and 

Non-Destructive Testing 

วิชาบังคับกอน  :  

TCI323 เทคโนโลยีคอนกรีตและวัสดุกอสราง 

ปญหาการเสื่อมสภาพของโครงสรางคอนกรีต 

แนวทางการตรวจสอบสภาพโครงสราง การ
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ตรวจสอบเบ ื ้องต นและการตรวจสอบโดย

ละเอียด วัสดุซ อม การเลือกวัสดุซอม การ

ทดสอบแบบไมทำลายในคอนกรีต แนวทางการ

ออกแบบโครงสรางใหมีความคงทน 

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

ครอบคลมุตาม

รายวิชาพ้ืนฐาน

วิศวกรรมโยธา 

Transportation Engineering 

วิชาบังคับกอน  : TCI315 วิศวกรรมการทาง 

ระบบการขนสง การดำเน ินการและการ

ควบค ุมยวดยานขนส ง การวางแผนและ

ประเมินการขนสง การออกแบบสิ ่งอำนวย

ความสะดวกเก่ียวกับการขนสงทางบก ทางน้ำ

และทางอากาศ 

TCI337 การบริหารการเงินและบัญชีในการกอสราง 2(1-2-3) เ พ ิ ่ ม ร า ยว ิ ช า  ให

ค ร อ บ ค ล ุ ม ต า ม

ร า ย ว ิ ช า พ ื ้ น ฐ า น

วิศวกรรมโยธา 

Financial and Accounting in Construction 

งบกระแสเง ินสด เวลาของการหมุนเวียน

กระแสเงินสด การแจกแจงตนทุนคาใชจาย 

กระแสเงินสด บัญชีงบกระแสเงินสดหมุนเวียน 

ใบสงของ ตนทุนคาใชจายเสร็จสมบูรณ วิธีการ

ว าด เ ส  น  S-Curve ของค  า ใ ช  จ  า ย  ก า ร

ตอบสนองกระแสเงินสดหมุนเวียนในโครงการ 
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คำจำกัดความของการควบคุมคาใชจาย และ

ข้ันตอนการควบคุมคาใชจาย 

TCI338 การวิเคราะหผลิตภาพในการกอสราง 3(3-0-6) เพิ่มรายวิชาใหครอบ 

คล ุมตามรายว ิ ช า

พ ื ้ นฐานว ิศวกรรม

โยธา 

Construction Productivity Analysis 

ความร ู  เบ ื ้องต นเก ี ่ยวกับผล ิตภาพในงาน

กอสราง การวินิจฉัยปญหาผลิตภาพ การ

ปร ับปร ุงผล ิตภาพ จากปจจ ัยการจ ัดการ

ภ า ค ส น าม  ( Productivity Improvement 

from Field Management Factors) ก า ร

ปรับปรุงผลิตภาพโดยการศึกษางาน วิธีการ

ทำงานโดยผังสายใย ผังการเคลื ่อนที ่และ

แผนภูมิกระบวนการผลิต การวัดงานและ

การศึกษาเวลา เวลามาตรฐานของทีมงาน

ก อสร าง การปร ับปร ุงผล ิตภาพโดยการ

วางแผนและควบคุมงานกอสร าง รวมท้ัง

แบบจำลองและการทำเลียนแบบ 

TCI417 การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก 

Timber and Steel Design 

รายวิชาบังคับกอน : TCI312 การวิเคราะหโครงสราง 

3(2-2-5) TCI417 การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก 4(3-3-6) เปลี่ยนแปลงรหัสวิชา 

และเนื ้อหารายวิชา 

ให ครอบคล ุมตาม
Timber and Steel Design 

รายวิชาบังคับกอน :  

TCI317 ทฤษฎีโครงสราง 
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ศึกษาคุณสมบัติของไมและเหล็กรูปพรรณ แนวคิดเบ้ืองตนใน

การออกโดยวิธีหนวยแรงที่ยอมใหและทฤษฎีตัวคูณความ

ตานทานและน้ำหนักบรรทุก การออกแบบชิ้นสวนโครงสราง

ไมและเหล็กดวยวิธีหนวยแรงที่ยอมใหการออกแบบชิ้นสวน

องค อาคาร การออกแบบจ ุดตอ ปฏ ิบ ัต ิการออกแบบ

โครงสรางไมและโครงสรางเหล็ก 

การออกแบบโคร งสร  า ง เหล ็ ก โดย ว ิ ธี  

Allowable Stress Design (ASD) และ Load 

and Resistance Factored Design (LRFD) 

สำหรับชิ้นสวนรับแรงดึง แรงอัด แรงดัด แรง

กระทำรวมกัน สวนโครงสรางหนาตัดคาน

ประกอบ คานลึก การออกแบบจุดตอตัวยึด

และการเชื่อม การออกแบบโครงสรางไมเพ่ือ

รับแรงดึง รับแรงอัด รับแรงดัด แรงกระทำ

รวม เสาประกอบไม ถามประกอบไมทั้งแบบ

ดิ่งและราบ คุณสมบัติและกำลังของไม ไมอัด 

ไมแผนซอน การตอยึดสวนโครงสรางไม 

ร า ย ว ิ ช า พ ื ้ น ฐ า น

วิศวกรรม 

TCI418 สัมมนาทางเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 

Seminar in Civil Engineering Technology 

การนำเสนอและอภิปรายหัวขอที ่นาสนใจทางเทคโนโลยี

วิศวกรรมโยธาในระดับปริญญาตรี 

3(2-2-5) TCI418 สัมมนาทางเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 1(1-0-3) ปรับเน้ือหาและ

หนวยกิต Seminar in Civil Engineering Technology 

การศึกษาคนควาเชิงบูรณาการความรูใหมๆ

จากแหล งข  าวสารและว ิชาการต างๆท่ี

เกี่ยวของในงานทางดานวิศวกรรมโยธา นำมา

ประกอบกับความรู ในชั ้นเรียน เพื ่อทำการ

รวบรวมวิจารณและสรุป โดยอาศัยทฤษฎีท่ี

เกี่ยวของนำมาแสดงเปนรายงานหรือนำเสนอ

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

Civil Engineering Technology Project 2 

ดําเนินงานโครงงานที่ไดศึกษาไวในวิชา TCI 312 โครงงาน

เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 1 ตามขั้นตอนการดำเนินงานที่ได

เขียนไวใหเสร็จสมบูรณภายในหน่ึงภาคการศึกษา นำเสนอผล

การดำเนินงานโครงงานโดยเขียนรายงานฉบับสมบูรณและ

สอบปากเปลา 

TCI429 การควบคุมงานและการตรวจงานกอสราง 3(2-2-5) เหมือนเดมิ 

Supervision and Inspection in Construction 

ความสำคัญและวัตถุประสงคของการควบคุมและการตรวจ

งานกอสราง บทบาทหนาที่ของผูควบคุมและตรวจงาน การ

ควบคุมและการตรวจงานเตรียมการเบื้องตน งานดิน งาน

เก ี ่ ยวก ับคอนกร ีต งานไม   งานเหล ็กโครงสร  างงาน

สถาปตยกรรม และงานวิศวกรรมประกอบอาคาร ความ

ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  กฎหมายควบคุมงานอาคาร 

ปฏิบ ัต ิการควบคุมงาน และตรวจสอบงานกอสร างใน

หนวยงานกอสรางจริง 

TCI430 เทคโนโลยีคอนกรีตสำเร็จรูปและคอนกรีตอัดแรง 3(3-0-6) เหมือนเดมิ 
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Prestressed and Precast Concrete and Construction 

Materials 

คุณสมบัติของคอนกรีตอัดแรง หลักเกณฑการออกแบบ การ

สูญเสียแรงของคอนกรีตอัดแรง คอนกรีตอัดแรงชนิดดึงลวด

กอน (Pre-tension) และดึงลวดภายหลัง (Post-tension) 

วัสดุที่ใชในการผลิตคอนกรีตอัดแรงการออกแบบโครงสราง

คอนกรีตอัดแรง การผลิตคอนกรีตสำเร็จรูปการขนสง การ

ต ิดต ั ้ง การขนสง  การออกแบบชิ ้นส วนเสาคาน ผนัง 

ออกแบบจุดตอ 

TCI431 สหกิจศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 6(640) เหมือนเดมิ 

Cooperative Education in Civil Engineering 

Technology 

นักศึกษาตองปฏิบัติงานเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพทางดาน

เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเปนพนักงาน

ชั่วคราว ณ สถานประกอบการจนครบ 1 ภาคการศึกษาสห

กิจศึกษาตามที่สาขากำหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแลว 

นักศึกษาตองสงรายงานและนำเสนอผลการไปปฏิบัติงานตอ

คณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งโดยวัดผลการประเมินของ

อาจารยท ี ่ปร ึกษาสหกิจศ ึกษา พนักงานที ่ควบคุมการ

ปฏิบัติงานในสถานประกอบการและจากรายงานวิชาการ 

TCI432 การฝกประสบการณวิชาชีพสาขาวิชาเทคโนโลยี 5(450) เหมือนเดมิ 



193 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
 ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธาน

 ี

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

วิศวกรรมโยธา  

Field Experience in Civil Engineering Technology 

รายวิชาบังคับกอน : TCI330 การเตรียมฝกประสบการณ

วิชาชีพสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 

     ฝกงานภายในสถานศึกษา หรือสถานประกอบการของ

ทางราชการหรือเอกชน หรือทำโครงงานพิเศษในสาขาท่ี

เกี ่ยวของ อยางใดอยางหนึ่งโดยมีอาจารยควบคุมดูแลใน

ฐานะที ่ปร ึกษาไม น อยกวา 1 ทาน และตองผานความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการหลักสูตรเพ่ือคิดเทียบช่ัวโมง 



  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธาน ี

  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
 ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธาน

 ี

ภาคผนวก ฌ 

แผนบริหารความเส่ียง 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 
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แผนบริหารความเส่ียง 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

ระบุความเส่ียง 

ความเส่ียง (ภารกิจหลัก/กิจกรรมของหลักสูตร) ดานความเส่ียง คาความเส่ียง ปจจัยเส่ียง 

1. จำนวนการรับนักศึกษาไมเปนไปตามแผนท่ีกำหนด S สูง 1. รายไดการรับนักศึกษามาเปนไปตามแผน

2. มีการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษา พ้ืนฐานการศึกษาแตละ

สถานศึกษามีขอจำกัดท่ีแตกตางกัน

S สูง 1. จำนวนการพนสภาพของนักศึกษา
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การประเมินและวิเคราะหความเส่ียง 

ความเส่ียง (ภารกิจ

หลัก/กิจกรรมของ

หลักสูตร) 

รายละเอียดความสูญเสีย 

(ปจจัยเส่ียง) 

โอกาสท่ีจะเกิด 

(1) 

ผลกระทบความรุนแรง

(2) 

คะแนน 

ความเส่ียง 

(ระดับความ

เส่ียง) 

(1)×(2)

ระดับความเส่ียง 

ความเสี ่ยงดานการจัด 

การเรียนการสอน 

1. จำนวนการรับนักศึกษาไมเปนไป

ตามแผนทีกำหนด

4 4 16 สูง 

2. มีการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษา

พื้นฐานการศึกษาแตละสถานศึกษามี

ขอ จำกัดท่ีแตกตางกัน

4 3 12 สูง 

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

ท่ียอมรับได) 
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การกำหนดกิจกรรมควบคุมความเส่ียง 

ลำดับ ความเส่ียง (ภารกิจหลัก/

กิจกรรมของหลักสูตร) 

(1) 

การควบคุมท่ีควรจะมี 

(2) 

การควบคุม  

ท่ีมีอยูแลว 

(3) 

การควบคุมท่ีมีอยู

แลวไดผลหรือไม 

(4) 

วิธีจัดการ  

ความเส่ียง 

(5) 

หมายเหตุ 

(6) 

1. จำนวนการรับนักศึกษาไม

เปนไปตามแผนท่ีกำหนด 

- ประชาสัมพันธหลักสูตรเชิงรุกใน

โรงเรียนมัธยมตางๆ และทางเว็บไซต

ของมหาวิทยาลัย

- ประชาสัมพันธในการประชุม

ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 

  …..ยอมรับ 
..ควบคุม 

....ถายโอน 

....หลีกเลี่ยง 

2. มีการเปล ี ่ยนแปลงระบบ

การศึกษา พื้นฐานการศึกษา

แตละสถานศึกษามีขอจำกัด

ท่ีแตกตางกัน 

- ติวนักศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือลดขอจำกัด

การเรียนพ้ืนฐานท่ีแตกตางกัน

  …..ยอมรับ 
..ควบคุม 

....ถายโอน 

....หลีกเลี่ยง 

หมายเหตุ ชอง 3  หมายถึง มี  หมายถึง มีแตไมสมบูรณ × หมายถึง ไมมี 

ชอง 4  หมายถึง ไดผลตามท่ีคาดหมาย  หมายถึง ไดผลบางแตไมสมบูรณ 

× ไมไดผลตามท่ีคาดหมาย 
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แผนการดำเนนิงานการจัดการความเส่ียง 

กระบวนการปฏิบัติงาน

โครงการ/กิจกรรม/ดานของเรื่อง

ท่ีประเมินและวัตถุประสงคของ

การควบคุม 

(1) 

การควบคุมท่ีมีอยู 

(2) 

ระดับ 

ความเส่ียง 

(3) 

การจัดการ 

ความเส่ียง 

(4) 

ความเส่ียงท่ี

ยังมีอยู (ปจจัย

เส่ียง) 

(5) 

กิจกรรม  

การควบคุม 

(แผนการปรับปรุง

การควบคุม) 

(6) 

กำหนดเสร็จ/

ผูรับผิดชอบ 

(7) 

ความเสี่ยงดานการเรียนการสอน 

- จำนวนนักศึกษาไมเปนไปตาม

เปาหมาย

- ประชาสัมพันธหลักสูตร

ในโรงเรียนมัธยมศึกษา

และทางเว็บไซตของ

มหาวิทยาลัย

ความเสี่ยงสูง ควบคุม ก า ร ป ร ะ ช า 

สัมพันธยังไม

ท่ัวถึง 

จ ั ดทำกำหนดการ

ป ร ะ ช า ส ั ม พ ั น ธ

หลักสูตร 

15 มี.ค. 2565 

อ า จ า ร ย

ผ ู  ร ับผ ิดชอบ

หลักสูตร 

มีการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษา 

พ้ืนฐานการศึกษาแตละ

สถานศึกษามีขอจำกัดท่ีแตกตาง

กัน 

- จัดรายวิชาปรับพื้นฐาน

นักศึกษา

- ติวนักศึกษาเพิ ่มเติมใน

รายวิชาที่มีปญหาในการ

เรียน

ความเสี่ยงสูง ควบคุม การปร ับ พ้ืน

ฐ า น ค ว า ม รู

ของนักศึกษา

ไมครอบคลุม

ทุกรายวิชา 

จ ั ดทำกำหนดการ

ป ร ะ ช ุ ม ป ร ั บ ป รุ ง

เ น ื ้ อ ห า ก า ร ป รั บ

พื้นฐานนศ.ใหมีความ

เหมาะสม 

15 มี.ค. 2565 

อ า จ า ร ย

ผ ู  ร ับผ ิดชอบ

หลักสูตร 

ผูรายงาน ผูชวยศาสตราจารยธราพงษ พัฒนศักดิ์ภิญโญ 

ประธานกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

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