หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ภาควิชาการออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาเขตปราจีนบุรี
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สารบัญ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
3. วิชาเอก
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
5. รูปแบบของหลักสูตร
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
9. ชื่อ-นามสกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
11. สถานการณ์ภายนอก/การพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
12. ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้อง
กับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย

หน้า
1
1
1
1
1
2
2
2
3
4
5
5
6
6

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. แผนพัฒนาปรับปรุง

7
7
7

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
2. การดาเนินการหลักสูตร
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย

8
8
8
12
87
88

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
3.1 ผลการเรียนรู้ในตารางของรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3.2 ผลการเรียนรู้ในตารางของรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ
3.3 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Expected Learning Outcomes, ELOs)

89
89
89
94
94
101
103
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สารบัญ (ต่อ)
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

หน้า
115
115
115
115

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์

116
116
116

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
3. การบริหารคณาจารย์
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)

117
117
117
118
118
119
119
120

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินงานของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง

122
122
122
122
123
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สารบัญ (ต่อ)
หน้า
ภาคผนวก
ก. แผนภูมแิ สดงความต่อเนื่องของหลักสูตร CA ปรับปรุง พ.ศ. 2560
ข. โครงสร้างรหัสวิชาของภาควิชาการออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง
ค. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ตรวจสอบหลักสูตร
ง. รายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง ฉบับปี พ.ศ. 2555
จ. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๒ และเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔

125
131
135
139
189
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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาเขตปราจีนบุรี /คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
/ภาควิชาการออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงาน
ก่อสร้าง
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Computer-aided Design and Construction
Management
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วท.บ. (คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science (Computer-aided Design and Construction
Management)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Sc. (Computer-aided Design and Construction Management)
3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
138 หน่วยกิต
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5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
5.2 ประเภทหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
5.3 ภาษาที่ใช้
การเรียนการสอนใช้ภาษาไทย สาหรับเอกสารและตาราเรียนในวิชาของหลักสูตรมีทั้งที่เป็นภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาต่างประเทศที่ใช้ภาษาไทยได้
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงาน
ก่อสร้าง ฉบับปี พ.ศ. 2555
 เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
 ได้ พิ จ ารณากลั่ น กรองโดยการประชุ ม คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยี แ ละการจั ด การ
อุตสาหกรรม ในวาระการประชุมครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2559
 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการพิจารณาหลั กสูตรระดับปริญญาบัณฑิต ในวาระการประชุ ม
ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
 ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในวาระการ
ประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
 ได้รับอนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในวาระการประชุม
ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
มี ค วามพร้ อ มในการเผยแพร่ ห ลั ก สู ต รที่ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งบันทึกในฐานข้อมูลหลักสูตรเพื่อเผยแพร่ (Thai Qualifications Resister :TQR)
ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ระดับปริญญาตรี ภายในปีการศึกษา 2562

-38. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
(1) นักบริหารโครงการก่อสร้าง
(2) ผู้ตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง
(3) ผู้รับเหมาก่อสร้าง
(4) ผู้ออกแบบเขียนแบบก่อสร้าง
(5) เจ้าของกิจการจาหน่ายวัสดุสร้าง
(6) นักสารวจงานก่อสร้าง
(7) ผู้ประมาณราคางานก่อสร้าง
(8) ผู้ประสานงานโครงการ
(9) วิศวกรการขาย
(10) นักออกแบบจาลองอาคาร (BIM)
(11) ผู้ช่วยออกแบบงานสถาปัตยกรรม
(12) นักสร้างภาพกราฟฟิกสาหรับงานก่อสร้าง
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9. ชื่อ-นามสกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สาเร็จการศึกษาจาก
ลาดับที่

ชื่อ-นามสกุล
นายสุบรรณ ตาคาวัน*

2

นายสุรัตน์ ศรีจันทร์

3

นายสุรพงษ์ ดาราม

4

นายยุทธนา เกาะกิ่ง

5

นายการุณย์ อินทวาส

6

นายพิเชษฐ์ สุขเสกสรรค์

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

ผู้ช่วย
ค.อ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
ศาสตราจารย์ ค.อ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
อาจารย์
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
อาจารย์
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
บธ.บ (การจัดการงานก่อสร้าง)
วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
ผู้ช่วย
M.Eng. (Infrastructure Engineering)
ศาสตราจารย์ อส.บ.(เทคโนโลยีโยธา)
อาจารย์
ค.อ.ม. (สถาปัตยกรรม)
ศ.บ. (สถาปัตยกรรมภายใน)
เกียรตินยิ มอันดับ 2
อาจารย์
M.Eng. (Construction Engineering
and Management)
ค.อ.บ. (เทคโนโลยีโยธา)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมธิราช
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ปีที่
สาเร็จ
2544
2541
2545
2541
2549
2540
2537
2545
2537
2553
2541

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

2545

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2539

สถาบัน/ประเทศ
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1

ตาแหน่ง

หมายเหตุ: ลาดับที่ 1 – 3 เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประจาแขนงวิชาบริหารงานก่อสร้าง และลาดับที่ 4 – 6 เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประจาแขนงวิชา
คอมพิวเตอร์ช่วยงานสถาปัตยกรรม, * ประธานหลักสูตร

มคอ.2
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขต
ปราจีนบุรี
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาหลักสูตรต้องสอดคล้องกับสถานะการปัจจุบัน ที่มีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างก้าว
กระโดด ซึ่งรวมถึงความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เหมาะสม เข้ากับงานในด้านต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งจาเป็น งานด้านงานก่อสร้างในโลกปัจจุบันไม่ว่าจะเป็น งาน
ออกแบบ โครงสร้าง หรืองานสถาปัตยกรรม การบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง ในการปฏิบัติงานจริงนั้น ได้ให้
ความสาคัญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการทางานเพื่อให้ใด้ปริมาณงานและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
และมีแนวโน้ มเพิ่ม ขั้น ทุ กปี ดังนั้ น การพัฒ นาบุ คลากรที่มี ความรู้ และทั ก ษะทางด้ านก่ อสร้า งผสมผสานกั บ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศสมั ย ใหม่ จึ ง เป็ น สิ่ ง เร่ ง ด่ ว นเพื่ อ เป็ น รากฐานส าคั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นและพั ฒ นาการ
เจริญเติบโตของอุตสาหกรรมก่อสร้างต่อไป สอดคล้องแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 และ
นโยบายการพัฒนาเศรฐกิจอของประเทศไทย ไทยแลนด์ 4.0 ที่ต้องพัฒนาหหลักสูตรให้มีความชัดเจนและมี
จุดเด่นสามารถตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและสังคม และใช้เทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มมูลค่าใน
งานด้านต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การวางแผนหลักสูตรจะคานึงถึงการเปลี่ยนด้านสังคมวัฒนธรรม รูปแบบการอยู่อาศัยจากสังคม
ชนบทสู่สังคมเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป กระบวนการก่อสร้างจากเชิงเดี่ยวเปลี่ยนแปลงเป็นระบบอุตสาหกรรม และ
การใช้คอมพิวเตอร์อย่างแพร่หลายทุกหนทุกแห่งเพื่อช่วยในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ซึ่งในประเทศไทยก็มีการ
ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทาให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก ทั้งนี้จาเป็นที่จะต้ อง
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจานวนมาก ที่มีความเป็นมืออาชีพ มีความเข้าใจในผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม มี
คุณธรรม จริยธรรม ที่จะช่วยชี้นาและขับเคลื่อนให้การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นไปในรูปแบบที่สอดคล้องและเหมาะสม
กับชีวิตของคนไทย
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12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ดัชนีบ่งชี้มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา สาหรับหลักสูตรนี้มีดังนี้
12.1.1. ร้อยละของการได้งานภายใน 1 ปี ของบัณฑิต
12.1.2 ร้อยละของการประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิต
12.1.3 ร้อยละของการเรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
12.1.4 ระดับความพึงพอใจของนายจ้างด้านความสามารถทางวิชาการ
12.1.5 ระดับความพึงพอใจของนายจ้างด้านความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
12.1.6 ระดับความพึงพอใจของนายจ้างด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.2.1 ผลิตบัณฑิตให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
12.2.2 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและการจัดการที่เหมาะสม
12.2.3 สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ใหม่จากการวิจัย ที่สามารถนาไปใช้ได้จริง
12.2.4 ผลิตบัณฑิตให้คิดเป็นทาเป็น
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะประสานงานกับคณะ/ภาควิชาอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัย ได้แก่ คณะ
ศิลปศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เป็นต้น เพื่อจัดหาผู้สอนสาหรับรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร
ยกตัวอย่างเช่น หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และกลุ่มวิชาพลศึกษา นอกจากนี้หลักสูตรยังประสานกับ ภาควิชาที่สังกัดคณะ
ภายในวิทยาเขตปราจีนบุรี ได้แก่ ภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น เพื่อ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาเลือกเสรีสาหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์ลงทะเบียนเรียน ก่อให้เกิดความ
สะดวกในการเรียนของนักศึกษาอีกด้วย
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
พัฒนาคน ในวิชาชีพคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้างเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
1.2 ความสาคัญของหลักสูตร
หลั กสู ตรนี้ มี ความส าคัญในการสร้างและพัฒ นาบุคลากรทางด้านการออกแบบและบริห ารงาน
ก่อสร้าง โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่ออันเป็นรากฐานที่สาคัญในการขับเคลื่อนและ
พัฒนาการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมก่อสร้าง
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้างที่มีความรู้
ความสามารถทั้งทฤษฎีและปฏิบัติและใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมก่อสร้างได้
1.3.2 เพื่อส่งเสริมการค้นคว้า งานวิจัย การบริการวิชาการและการพัฒนาในด้านการออกแบบและ
การบริหารงานในอุตสาหกรรมก่อสร้างได้
1.3.3 เพื่อผลิ ตบั ณฑิตให้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประยุกต์ใช้วิช าการและความรู้ให้กับ
องค์กรได้
1.4 จุดเด่นเฉพาะของหลักสูตร
มุ่งเน้นความรู้ และทักษะที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างทั้งการออกแบบและการบริหารจัดการ ร่วมกับการ
ใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
ดาเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนภายในรอบเวลาหลักสูตร และดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- ปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐานไม่ต่า -ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง 1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
กว่าที่ สกอ.กาหนด
สม่าเสมอ
2. รายงานผลการประเมินหลักสูตร
- ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให้ ส อดคล้ อ งกั บ - ติ ด ตามความเปลี่ ย นแปลงใน 1. รายงานผลการประเมิ น ความพึ ง
ความต้องการอุตสาหกรรมงานก่อสร้าง ความต้องการของผู้ประกอบการ พอใจในการใช้ บั ณ ฑิ ต ของสถาน
ด้านอุตสาหกรรมก่อสร้าง
ประกอบการ
2. ความพึ ง พอใจในทั ก ษะ ความรู้
ความสามารถในการทางานของบัณฑิต
โดยเฉลี่ยในระดับดี
- พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการสอน -สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียน ปริมาณงานบริการวิชาการต่ออาจารย์
และบริการวิชาการ ให้มีประสบการณ์ การสอนให้ทางานบริการ
ในหลักสูตร
จากการน าความรู้ ง านก่ อ สร้ า งไป
ปฏิบัติงานจริง
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบการศึกษา
ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา และหนึ่งภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลา 15 สัปดาห์ การคิดหน่วยกิตรายวิชา คิดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ดังนี้
- โครงการปกติ จานวน 2 ภาคการศึกษา ประกอบด้วย
รายวิชาฝึกฝีมือเบื้องต้นในชั้นปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน และรายวิชาการฝึกงานในชั้นปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน
- โครงการสหกิจศึกษา จานวน 2 ภาคการศึกษา ประกอบด้วย
รายวิชาฝึกฝีมือเบื้องต้นในชั้นปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน และรายวิชาสหกิจศึกษา 1 ในชั้นปีที่ 3 ภาคฤดู
ร้อน
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน - เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น
เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย
เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 ส าเร็ จ การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิช าชีพ (ปวช.) สาขาวิช าช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชา
ศิลปกรรม และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จากสถาบันการศึกษาซึ่ง
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือได้รับความเห็นชอบจากภาควิชา
2.2.2 สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา
สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องโดยได้รับความเห็นชอบจากภาควิชาซึ่งอาจมีการ
เรียนปรับพื้นฐานเพิ่มเติมจากที่ระบุไว้ในแผนการเรียน
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา มาเป็นการเรียนรู้ที่แตกต่างจากเดิม มีสังคมที่
กว้างขึ้น ต้องดูแลตนเอง มีกิจกรรมเพิ่มเติมนอกเหนือจากการเรียนในห้องและกิจกรรมเสริม หลักสูตรนี้
นักศึกษาต้องแบ่งเวลาให้เหมาะสม รวมถึงนักศึกษาแรกเข้ามีพื้นฐานทางวิชาการที่แตกต่างกัน
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2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนาการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย
และการแบ่งเวลา
2.4.2 มอบหมายหน้ า ที่ อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษาให้ อ าจารย์ ทุ ก ท่ าน ท าหน้ าที่ ส อดส่ องดู แล ตั กเตื อ น
ให้คาปรึกษาแก่นักศึกษา
2.4.3 ภาควิชามีการสอนเสริมเพื่อปรับพื้นฐานความรู้ทางวิชาการของนักศึกษา
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา (คน)

ระดับชั้นปี

2560

2561

2562

2563

2564

ชั้นปีที่ 1

80

80

80

80

80

ชั้นปีที่ 2

-

80

80

80

80

ชั้นปีที่ 3

-

-

80

80

80

ชั้นปีที่ 4

-

-

-

80

80

รวม

80

160

240

320

400

จานวนบัณฑิตที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

-

-

-

80

80

ระดับปริญญาตรี

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
งบประมาณ (บาท)
หมวดเงิน
รายได้ต่อปี

2560
14,874,914

2561
16,362,405

2562
17,998,646

2563

2564

19,798,510 21,778,361
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
ปีงบประมาณ
หมวดเงิน
ก. งบดาเนินการ

2561

2562

2563

5,067,600

5,574,360

6,131,796

6,744,976

7,419,473

ค่าตอบแทน

333,500

366,850

403,535

443,889

488,277

ค่าใช้สอย

242,600

266,860

293,546

322,901

355,191

ค่าวัสดุ

736,700

810,370

891,407

980,548

1,078,602

เงินอุดหนุน

397,100

436,810

480,491

528,540

581,394

รายจ่ายอื่น ๆ

211,000

232,100

255,310

280,841

308,925

รวม (ก)

6,988,500

7,687,350

8,456,085

เงินเดือน

2560

2564

9,301,694 10,231,863

ปีงบประมาณ
หมวดเงิน
ข. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์

2560

2561

2562

2563

2564

580,000

638,000

701,800

771,980

849,178

ค่าที่ดิน

-

-

-

-

-

ค่าสิ่งก่อสร้าง

-

-

-

-

-

580,000

638,000

701,800

771,980

849,178

7,568,500

8,325,350

9,157,885

80

160

240

310

390

29,847.56

29,847.56

29,847.56

29,847.56

29,847.56

รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จานวน
นักศึกษา
ค่าใช้จ่ายต่อหัว
นักศึกษา

10,073,674 11,081,041
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2.7 ระบบการศึกษา
ใช้ ร ะบบการจั ด การเรี ย นการสอนแบบชั้ น เรี ย น และเป็ น ไปตามระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิต
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
3.1.2 โครงสร้างของหลักสูตร
3.1.2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) วิชาบังคับ
ก. กลุ่มวิชาภาษา
ข. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ค. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ง. กลุ่มวิชาพลศึกษา
(2) วิชาเลือกในหมวดศึกษาทั่วไป

138

3.1.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
ก. กลุ่มวิชาแกน
- วิชาบังคับ
- วิชาเลือก
ข. กลุ่มวิชาชีพ (โครงการปกติและโครงการสหกิจศึกษา)
- แขนงวิชาบริหารงานก่อสร้าง
- แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยงานสถาปัตยกรรม
3.1.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี

หน่วยกิต
30
24
12
6
4
2
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

102
72
63
9
30
30
30

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

6

หน่วยกิต
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3.1.3 รายวิชาในแต่ละหมวดวิชาและจานวนหน่วยกิต
3.1.3.1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
(1) วิชาบังคับ
24 หน่วยกิต
ก. กลุ่มวิชาภาษา
12 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
080103001 ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English I)
080103002 ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English II)
080103011 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
(English Study Skills)
080103012 การอ่าน 1
3(3-0-6)
(Reading I)
080103013 การอ่าน 2
3(3-0-6)
(Reading II)
080103014 การเขียน 1
3(3-0-6)
(Writing I)
080103015 การเขียน 2
3(3-0-6)
(Writing II)
080103016 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English Conversation I)
080103017 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English Conversation II)
080103018 ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน
3(3-0-6)
(English for Work)
080103019 ภาษาอังกฤษสาหรับนักวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
(English for Scientists)
080103021 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ
3(3-0-6)
(English for Service Industry)
*080103061 การใช้ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(Practical English I)
*080103062 การใช้ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(Practical English II)
080103119 ภูมิปัญญาไทยในภาษา
3(3-0-6)
(Thai Wisdom in Language)
หรือเลือกจากกลุ่มวิชาภาษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือเปิดสอนโดยความเห็นชอบของภาควิชา
หมายเหตุ: * สาหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน

- 14 ข. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้

มคอ.2
6 หน่วยกิต
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)

040203100 คณิตศาสตร์ทั่วไป
(General Mathematics)
040503001 สถิติในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Statistics in Everyday Life)
หรือเลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและรายวิชาบริการที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอนโดยความเห็นชอบของภาควิชา

ค. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
4 หน่วยกิต
เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
หน่วยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
080303104 จิตวิทยาเพื่อการทางาน
3(3-0-6)
(Psychology for Work)
080303601 มนุษยสัมพันธ์
3(3-0-6)
(Human Relations)
080303603 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
(Personality Development)
080303606 การคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์
3(3-0-6)
(Systematic and Creative Thinking)
หรือเลือกจากกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอนโดยความเห็นชอบของภาควิชา
ง. กลุ่มวิชาพลศึกษา
เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
080303501 บาสเกตบอล
(Basketball)
080303502 วอลเลย์บอล
(Volleyball)
080303503 แบดมินตัน
(Badminton)
080303504 ลีลาศ
(Dancing)
080303505 เทเบิลเทนนิส
(Table Tennis)
080303507 ฟุตบอล
(Football)

2 หน่วยกิต
หน่วยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
1(0-2-1)
1(0–2-1)
1(0–2-1)
1(0–2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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080303509 เปตอง
1(0-2-1)
(Pétanque)
080303510 ไท้จี๋/ไท้เก๊ก
1(0-2-1)
(Taiji / Taikek)
หรือเลือกจากกลุ่มวิชาพลศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือเปิดสอนโดยความเห็นชอบของภาควิชา
(2) วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือเปิดสอนโดยความเห็นชอบของภาควิชา
หน่วยกิต (บรรยาย–ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
010213702 จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
2(2-0-4)
(Work Ethics)
020003121 ภาษาไทยสาหรับครู
3(3-0-6)
(Thai Language for Teachers)
030953115 สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต
3(2-2-5)
(Meditation for Life Development)
080203904 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Law for Everyday Life)
080203905 เศรษฐกิจกับชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Economy and Everyday Life)
080203907 ธุรกิจกับชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Business and Everyday Life)
080203908 การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทางานและสังคม
3(3-0-6)
(Quality of Life Development in Work and Socialization)
080303103 จิตวิทยาเพื่อความสุขในการดารงชีวิต
3(3-0-6)
(Psychology for Happy Life)
080303201 การพูดเพื่อประสิทธิผล
3(3-0-6)
(Effective Speech)
080303401 คาราโอเกะ
1(0-2-1)
(Karaoke)
080303602 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
(Development of Life Quality)
080303607 ความปลอดภัยในชีวิต
3(3-0-6)
(Safety Life)
080303608 ความเป็นพลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
3(3-0-6)
(Citizenship and Social Responsibility)
080303610 นันทนาการเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
(Recreation for Life)
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3.1.3.2. หมวดวิชาเฉพาะ
ก. กลุ่มวิชาแกน
- วิชาบังคับ

102 หน่วยกิต
72 หน่วยกิต
63 หน่วยกิต
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)

040313011 ฟิสิกส์สาหรับนักเทคโนโลยี
(Physics for Technologists)
060323101 เทคนิคสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
(Architectural Techniques and Design)
060323104 การเขียนแบบก่อสร้าง
(Construction Drawing)
060323105 วัสดุก่อสร้างและการทดสอบ
(Construction Materials and Testing)
060323107 การฝึกฝีมือเบื้องต้น
S/U
(Basic Workshop)
060323108 เทคนิคและกระบวนการก่อสร้าง 1
(Construction Processes and Techniques I)
060323109 คอมพิวเตอร์เพื่อการประมวลผลและนาเสนอ
(Computer for Precessing and Presentation)
060323110 แบบจาลองสารสนเทศอาคารเบื้องต้น
(Fundamental Building Information Modeling)
060323201 การสารวจเบื้องต้น
(Fundamental of Survey)
060323202 กลศาสตร์เบื้องต้นและความแข็งแรงของวัสดุ
(Fundamental of Mechanics and Strength of Materials)
060323203 คอมพิวเตอร์ช่วยเขียนแบบก่อสร้าง
(Computer-aided for Construction Drawing)
060323204 การวางแผนและกาหนดระยะเวลางานก่อสร้าง
(Construction Planning and Scheduling)
060323205 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
(Engineering Economics)
060323206 การวิเคราะห์โครงสร้างและการประยุกต์ใช้
(Structural Analysis and Application)
060323207 การบริหารโครงการก่อสร้าง
(Construction Project Management)
060323209 การบัญชีสาหรับงานก่อสร้าง
(Accounting for Construction Work)
060323210 การประมาณราคางานก่อสร้าง 1
(Construction Cost Estimation I)

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

- 17 -

มคอ.2

- วิชาบังคับ (ต่อ)

63 หน่วยกิต
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
060323302 การสุขาภิบาลอาคารและการจัดการสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Building Sanitation and Environmental Management)
060323304 สัญญา กฎหมาย และการจัดซื้อในงานก่อสร้าง
3(3-0-6)
(Contracts, Laws and Procurement in Construction Work)
060323507 คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารโครงการ 1
3(2-2-5)
(Computer for Project Management I)
โครงการปกติ
060323305 การฝึกงาน
2(0-200-0)
(Training)
060323401 โครงงานพิเศษ 1
1(0-2-1)
(Special Project I)
060323402 โครงงานพิเศษ 2
3(0-6-3)
(Special Project II)
โครงการสหกิจศึกษา
060323306 เตรียมสหกิจศึกษา
1(0-3-2)
(Co-operative Education Preparation)
060323307 สหกิจศึกษา 1
2(0-200-0)
(Co-operative Education I)
060323403 สหกิจศึกษา 2
3(0-360-0)
(Co-operative Education II)
ก. กลุ่มวิชาแกน
- วิชาเลือก
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้
060323106
060323511
060323513
060323516
060323517

9 หน่วยกิต

หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วัสดุตกแต่งสาหรับงานก่อสร้าง
3(3-0-6)
(Decoration Materials for Construction)
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
3(3-0-6)
(Real Estate Business)
การวิจัยดาเนินงานเพื่อการก่อสร้าง
3(3-0-6)
(Operation Research for Construction)
การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก
3(3-0-6)
(Timber and Steel Structure Design)
การบริหารงานสนาม
3(3-0-6)
(Field Work Management)
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9 หน่วยกิต
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-6)

060323522 การประมาณราคางานก่อสร้าง 2
(Construction Cost Estimation II)
060323523 แบบจาลองสารสนเทศอาคารสาหรับวิศวกรรมงานระบบอาคาร
(Building Information Modeling for System Engineering)
060323524 แบบจาลองสารสนเทศอาคารขั้นสูง
(Advanced Building Information Modeling)
060323525 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการก่อสร้าง
(Construction Project Feasibility Study)
060323608 การบริหารทรัพยากรอาคาร
(Facility Management)
060323610 คอมพิวเตอร์เพื่อการจาลองในงานก่อสร้าง
(Computer Simulation for Construction)
060323612 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นสูง
(Advanced Computer-aided Design for Architecture)
060323613 การปรับปรุงอาคาร
(Building Renovation)
060323615 ฮวงจุ้ยในการออกแบบ
(Feng Shui for Design)
060323617 การวางผังเมือง
(Urban Planning)
060323618 นวัตกรรมการออกแบบวัสดุ
(Innovation in Material Design)
060323619 การออกแบบผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุ
(Product Design using Scrap Materials)
060323620 การถ่ายภาพเพื่องานสถาปัตยกรรม
(Photography for Architecture)
060323621 การเป็นผู้ประกอบการ
(Entrepreneurship)
060323628 อารยสถาปัตยกรรม
(Universal Design)

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

- 19 ข. กลุ่มวิชาชีพ (โครงการปกติและโครงการสหกิจศึกษา)
แบ่งเป็น 2 แขนงวิชา ให้เลือกได้เพียง 1 แขนงวิชา ดังต่อไปนี้
- แขนงวิชาบริหารงานก่อสร้าง (CM)
060323501
060323502
060323503
060323504
060323505
060323506
060323508
060323510
060323520
060323521

มคอ.2
30 หน่วยกิต

30 หน่วยกิต
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
เทคโนโลยีงานสารวจเพื่อการก่อสร้าง
3(2-2-5)
(Surveying Technology for Construction)
การจัดการเครื่องจักรกลงานก่อสร้าง
3(3-0-6)
(Construction Equipment Management)
กลศาสตร์ของดินและการทดสอบ
3(2-2-5)
(Soil Mechanics and Testing)
วิศวกรรมฐานราก
3(3-0-6)
(Foundation Engineering)
คอมพิวเตอร์ช่วยงานโครงสร้าง
3(2-2-5)
(Computer-aided for Structural Analysis)
การออกแบบโครงสร้างคอนกรีต
3(3-0-6)
(Concrete Structure Design)
คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารโครงการ 2
3(2-2-5)
(Computer for Project Management II)
การบริหารคุณภาพงานก่อสร้าง
3(3-0-6)
(Construction Quality Management)
เทคนิคและกระบวนการก่อสร้าง 2
3(2-2-5)
(Construction Processes and Techniques II)
แบบจาลองสารสนเทศอาคารสาหรับงานวิศวกรรม
3(2-2-5)
(Building Information Modeling for Engineering)
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มคอ.2

ข. กลุ่มวิชาชีพ (โครงการปกติและโครงการสหกิจศึกษา)
- แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยงานสถาปัตยกรรม (CA)
30 หน่วยกิต
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
060323601 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบสถาปัตยกรรมเบื้องต้น
3(2-2-5)
(Computer - aided for Fundamental Architectural Design)
060323603 คอมพิวเตอร์ช่วยจาลองโมเดลระบบสารสนเทศอาคาร
3(2-2-5)
(Computer - aided for Building Information Modeling)
060323604 คอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์และมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
(Computer Graphics and Multimedia)
060323607 การออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งงานก่อสร้าง
3(2-2-5)
(Product Design for Construction)
060323609 การวางผังบริเวณและภูมิสถาปัตยกรรม
3(3-0-6)
(Site Planning and Landscape Architecture)
060323623 ทฤษฎีสถาปัตยกรรม
3(3-0-6)
(Architectural Theory)
060323624 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบสาหรับอาคารสาธารณะ
3(2-2-5)
(Computer-aided Design for Public Building)
060323625 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบสถาปัตยกรรมภายในสาหรับอาคารพักอาศัย 3(2-2-5)
(Computer- aided Design for Residential Interior Architecture)
060323626 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบสถาปัตยกรรมภายในสาหรับอาคารสาธารณะ 3(2-2-5)
(Computer-aided Design for Public Building Interior Architecture)
060323627 สถาปัตยกรรมเพื่อความยั่งยืน
3(2-2-5)
(Sustainable Architecture)
3.1.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทีม่ หาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือเปิดสอน
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มคอ.2

3.1.4 แผนการศึกษา
3.1.4.1 แขนงวิชาบริหารงานก่อสร้าง (แขนง CM)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

060323101 เทคนิคสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
(Architecture Techniques and Design)
060323108 เทคนิคและกระบวนการก่อสร้าง 1
(Construction Processes and Techniques I)
060323109 คอมพิวเตอร์เพื่อการประมวลผลและนาเสนอ
(Computer for Processing and Presentation)
040xxxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 1
(Science and Mathematics Elective Course I)
0801xxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา 1
(Language Elective Course I)
0803xxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาพลศึกษา 1
(Physical Education Elective Course I)
xxxxxxxxx วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1
(General Education Elective Course I)
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(x-x-x)
19(x-x-x)
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มคอ.2

3.1.4.1 แขนงวิชาบริหารงานก่อสร้าง (แขนง CM)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

040313011 ฟิสิกส์สาหรับนักเทคโนโลยี
(Physics for Technologists)
060323104 การเขียนแบบก่อสร้าง
(Construction Drawing)
060323105 วัสดุก่อสร้างและการทดสอบ
(Construction Materials and Testing)
060323110 แบบจาลองสารสนเทศอาคารเบื้องต้น
(Fundamental Building Information Modeling)
0801xxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา 2
(Language Elective Course II)
0803xxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาพลศึกษา 2
(Physical Education Elective Course II)
xxxxxxxxx วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2
(General Education Elective Course II)
รวม

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(x-x-x)
19(x-x-x)

ปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

060323107 การฝึกฝีมือเบื้องต้น
(Basic Workshop)

S/U

0(0-6-2)
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มคอ.2

3.1.4.1 แขนงวิชาบริหารงานก่อสร้าง (แขนง CM)
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

060323201 การสารวจเบื้องต้น
3(2-2-5)
(Fundamental Of Survey)
060323202 กลศาสตร์เบื้องต้นและความแข็งแรงของวัสดุ
3(3-0-6)
(Fundamental of Mechanics and Strength of Materials)
060323203 คอมพิวเตอร์ช่วยเขียนแบบก่อสร้าง
3(2-2-5)
(Computer-aided for Construction Drawing)
060323204 การวางแผนและกาหนดระยะเวลางานก่อสร้าง
3(3-0-6)
(Construction Planning and Scheduling)
060323205 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Economics)
0801xxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา 3
3(3-0-6)
(Language Elective Course III)
xxxxxxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 1
1(x-x-x)
(Social Sciences and Humanities Elective Course I)
รวม
19(x-x-x)
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มคอ.2

3.1.4.1 แขนงวิชาบริหารงานก่อสร้าง (แขนง CM)
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

060323206 การวิเคราะห์โครงสร้างและการประยุกต์ใช้
(Structural Analysis and Application)
060323209 การบัญชีสาหรับงานก่อสร้าง
(Accounting for Construction Work)
060323210 การประมาณราคางานก่อสร้าง 1
(Construction Cost Estimation I)
060323501 เทคโนโลยีงานสารวจเพื่อการก่อสร้าง
(Surveying Technology for Construction)
060323503 กลศาสตร์ของดินและการทดสอบ
(Soil Mechanics and Testing)
060323507 คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารโครงการ 1
(Computer for Project Management I)
0801xxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา 4
(Language Elective Course IV)

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

21(18-6-39)
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มคอ.2

3.1.4.1 แขนงวิชาบริหารงานก่อสร้าง (แขนง CM)
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

060323207 การบริหารโครงการก่อสร้าง
(Construction Project Management)
060323302 การสุขาภิบาลอาคารและการจัดการสิ่งแวดล้อม
(Building Sanitation and Environmental Management)
060323502 การจัดการเครื่องจักรกลงานก่อสร้าง
(Construction Equipment Management)
060323505 คอมพิวเตอร์ช่วยงานโครงสร้าง
(Computer-aided for Structural Analysis)
060323520 เทคนิคและกระบวนการก่อสร้าง 2
(Construction Processes and Techniques II)
060323521 แบบจาลองสารสนเทศอาคารสาหรับงานวิศวกรรม
(Building Information Modeling for Engineering)
xxxxxxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 2
(Social Sciences and Humanities Elective Course II)
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
21(x-x-x)
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มคอ.2

3.1.4.1 แขนงวิชาบริหารงานก่อสร้าง (แขนง CM)
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
โครงการปกติ
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

060323304 สัญญา กฎหมาย และการจัดซื้อในงานก่อสร้าง
3(3-0-6)
(Contracts, Laws and Procurement in Construction Work)
060323504 วิศวกรรมฐานราก
3(3-0-6)
(Foundation Engineering)
060323506 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีต
3(3-0-6)
(Concrete Structure Design)
060323508 คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารโครงการ 2
3(2-2-5)
(Computer for Project Management II)
040xxxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2
3(3-0-6)
(Science and Mathematics Elective Course II)
รวม
15(14-2-29)

ปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน
โครงการปกติ
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

060323305 การฝึกงาน
(Training)

หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
S/U

2(0-200-0)
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มคอ.2

3.1.4.1 แขนงวิชาบริหารงานก่อสร้าง (แขนง CM)
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
โครงการปกติ
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

060323401 โครงงานพิเศษ 1
(Special Project I)
060323510 การบริหารคุณภาพงานก่อสร้าง
(Construction Quality Management)
060323xxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาแกน 1
(Core Elective Course I)
xxxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 1
(Free Elective Course I)

1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
รวม

10(x-x-x)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
โครงการปกติ
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

060323402 โครงงานพิเศษ 2
(Special Project II)
060323xxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาแกน 2
(Core Elective Course II)
060323xxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาแกน 3
(Core Elective Course III)
xxxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 2
(Free Elective Course II)

3(0-6-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
รวม

12(x-x-x)
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มคอ.2

3.1.4.1 แขนงวิชาบริหารงานก่อสร้าง (แขนง CM)
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
โครงการสหกิจศึกษา
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

060323304 สัญญา กฎหมาย และการจัดซื้อในงานก่อสร้าง
3(3-0-6)
(Contracts, Laws and Procurement in Construction Work)
060323306 เตรียมสหกิจศึกษา
1(0-3-2)
(Co-operative Education Preparation)
060323504 วิศวกรรมฐานราก
3(3-0-6)
(Foundation Engineering)
060323506 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีต
3(3-0-6)
(Concrete Structure Design)
060323508 คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารโครงการ 2
3(2-2-5)
(Computer for Project Management II)
060323510 การบริหารคุณภาพงานก่อสร้าง
3(3-0-6)
(Construction Quality Management)
040xxxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2
3(3-0-6)
(Science and Mathematics Elective Course II)
รวม
19(17-5-37)

ปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน
โครงการสหกิจศึกษา
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

060323307 สหกิจศึกษา 1
(Co-operative Education I)

หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
2(0-200-0)

- 29 -

มคอ.2

3.1.4.1 แขนงวิชาบริหารงานก่อสร้าง (แขนง CM)
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
โครงการสหกิจศึกษา
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

060323403 สหกิจศึกษา 2
(Co-operative Education II)

3(0-360-0)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
โครงการสหกิจศึกษา
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

060323xxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาแกน 1
(Core Elective Course I)
060323xxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาแกน 2
(Core Elective Course II)
060323xxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาแกน 3
(Core Elective Course III)
xxxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 1
(Free Elective Course I)
xxxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 2
(Free Elective Course II)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
รวม

15(x-x-x)
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มคอ.2

3.1.4.2 แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยงานสถาปัตยกรรม (แขนง CA)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

060323101 เทคนิคสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
(Architecture Techniques and Design)
060323108 เทคนิคและกระบวนการก่อสร้าง 1
(Construction Processes and Techniques I)
060323109 คอมพิวเตอร์เพื่อการประมวลผลและนาเสนอ
(Computer for Processing and Presentation)
040xxxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 1
(Science and Mathematics Elective Course I)
0801xxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา 1
(Language Elective Course I)
0803xxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาพลศึกษา 1
(Physical Education Elective Course I)
xxxxxxxxx วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1
(General Education Elective Course I)
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(x-x-x)
19(x-x-x)
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มคอ.2

3.1.4.2 แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยงานสถาปัตยกรรม (แขนง CA)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

040313011 ฟิสิกส์สาหรับนักเทคโนโลยี
(Physics for Technologists)
060323104 การเขียนแบบก่อสร้าง
(Construction Drawing)
060323105 วัสดุก่อสร้างและการทดสอบ
(Construction Materials and Testing)
060323110 แบบจาลองสารสนเทศอาคารเบื้องต้น
(Fundamental Building Information Modeling)
0801xxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา 2
(Language Elective Course II)
0803xxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาพลศึกษา 2
(Physical Education Elective Course II)
xxxxxxxxx วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2
(General Education Elective Course II)
รวม

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(x-x-x)
19(x-x-x)

ปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

060323107 การฝึกฝีมือเบื้องต้น
(Basic Workshop)

S/U

0(0-6-2)
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มคอ.2

3.1.4.2 แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยงานสถาปัตยกรรม (แขนง CA)
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

060323201 การสารวจเบื้องต้น
3(2-2-5)
(Fundamental Of Survey)
060323202 กลศาสตร์เบื้องต้นและความแข็งแรงของวัสดุ
3(3-0-6)
(Fundamental of Mechanics and Strength of Materials)
060323203 คอมพิวเตอร์ช่วยเขียนแบบก่อสร้าง
3(2-2-5)
(Computer-aided for Construction Drawing)
060323204 การวางแผนและกาหนดระยะเวลางานก่อสร้าง
3(3-0-6)
(Construction Planning and Scheduling)
060323205 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Economics)
0801xxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา 3
3(3-0-6)
(Language Elective Course III)
xxxxxxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 1
1(x-x-x)
(Social Sciences and Humanities Elective Course I)
รวม
19(x-x-x)
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มคอ.2

3.1.4.2 แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยงานสถาปัตยกรรม (แขนง CA)
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

060323206 การวิเคราะห์โครงสร้างและการประยุกต์ใช้
3(3-0-6)
(Structural Analysis and Application)
060323209 การบัญชีสาหรับงานก่อสร้าง
3(3-0-6)
(Accounting for Construction Work)
060323210 การประมาณราคางานก่อสร้าง 1
3(3-0-6)
(Construction Cost Estimation I)
060323507 คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารโครงการ 1
3(2-2-5)
(Computer for Project Management I)
060323601 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบสถาปัตยกรรมเบื้องต้น
3(2-2-5)
(Computer - aided for Fundamental Architectural Design)
060323623 ทฤษฎีสถาปัตยกรรม
3(3-0-6)
(Architecural Theory)
0801xxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา 4
3(3-0-6)
(Language Elective Course IV)
รวม
21(19-4-40)
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มคอ.2

3.1.4.2 แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยงานสถาปัตยกรรม (แขนง CA)
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

060323207 การบริหารโครงการก่อสร้าง
3(3-0-6)
(Construction Project Management)
060323302 การสุขาภิบาลอาคารและการจัดการสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Building Sanitation and Environmental Management)
060323604 คอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์และมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
(Computer Graphics and Multimedia)
060323624 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบสาหรับอาคารสาธารณะ
3(2-2-5)
(Computer-aided Design for Public Building)
060323625 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบสถาปัตยกรรมภายในสาหรับอาคารพักอาศัย 3(2-2-5)
(Computer-aided Design for Residential Interior Architecture)
040xxxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2
3(3-0-6)
(Science and Mathematics Elective Course II)
xxxxxxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 2
3(x-x-x)
(Social Science and Humanities Elective Course II)
รวม
21(x-x-x)
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มคอ.2

3.1.4.2 แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยงานสถาปัตยกรรม (แขนง CA)
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
โครงการปกติ
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

060323304 สัญญา กฎหมาย และการจัดซื้อในงานก่อสร้าง
3(3-0-6)
(Contracts, Laws and Procurement in Construction Work)
060323603 คอมพิวเตอร์ช่วยจาลองโมเดลระบบสารสนเทศอาคาร
3(2-2-5)
(Computer - aided for Building Information Modeling)
060323607 การออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งงานก่อสร้าง
3(2-2-5)
(Product Design for Construction)
060323609 การวางผังบริเวณและภูมิสถาปัตยกรรม
3(3-0-6)
(Site Planning and Lanscape Architecture)
060323627 สถาปัตยกรรมเพื่อความยั่งยืน
3(2-2-5)
(Sustainable Architecture)
รวม
15(12-6-27)

ปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน
โครงการปกติ
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

060323305 การฝึกงาน
(Training)

หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
S/U

2(0-200-0)
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มคอ.2

3.1.4.2 แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยงานสถาปัตยกรรม (แขนง CA)
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
โครงการปกติ
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

060323401 โครงงานพิเศษ 1
1(0-2-1)
(Special Project I)
060323626 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบสถาปัตยกรรมภายในสาหรับอาคารสาธารณะ 3(2-2-5)
(Computer-aided Design for Public Building Interior Architecture)
060323xxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาแกน 1
3(3-0-6)
(Core Elective Course I)
xxxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 1
3(x-x-x)
(Free Elective Course I)
รวม
10(x-x-x)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
โครงการปกติ
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

060323402 โครงงานพิเศษ 2
(Special Project II)
060323xxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาแกน 2
(Core Elective Course II)
060323xxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาแกน 3
(Core Elective Course III)
xxxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 2
(Free Elective Course II)

3(0-6-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
รวม

12(x-x-x)
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มคอ.2

3.1.4.2 แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยงานสถาปัตยกรรม (แขนง CA)
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
โครงการสหกิจศึกษา
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

060323304 สัญญา กฎหมาย และการจัดซื้อในงานก่อสร้าง
3(3-0-6)
(Contracts, Laws and Procurement in Construction Work)
060323306 เตรียมสหกิจศึกษา
1(0-3-2)
(Co-operative Education Preparation)
060323603 คอมพิวเตอร์ช่วยจาลองโมเดลระบบสารสนเทศอาคาร
3(2-2-5)
(Computer - aided for Building Information Modeling)
060323607 การออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งงานก่อสร้าง
3(2-2-5)
(Product Design for Construction)
060323609 การวางผังบริเวณและภูมิสถาปัตยกรรม
3(3-0-6)
(Site Planning and Lanscape Architecture)
060323626 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบสถาปัตยกรรมภายในสาหรับอาคารสาธารณะ 3(2-2-5)
(Computer-aided Design for Public Building Interior Architecture)
060323627 สถาปัตยกรรมเพื่อความยั่งยืน
3(2-2-5)
(Sustainable Architecture)
รวม
19(14-9-34)

ปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน
โครงการสหกิจศึกษา
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

060323307 สหกิจศึกษา 1
(Co-operative Education I)

หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)
2(0-200-0)
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มคอ.2

3.1.4.2 แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยงานสถาปัตยกรรม (แขนง CA)
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
โครงการสหกิจศึกษา
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

060323403 สหกิจศึกษา 2
(Co-operative Education II)

3(0-360-0)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
โครงการสหกิจศึกษา
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

060323xxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาแกน 1
(Core Elective Course I)
060323xxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาแกน 2
(Core Elective Course II)
060323xxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาแกน 3
(Core Elective Course III)
xxxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 1
(Free Elective Course I)
xxxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 2
(Free Elective Course II)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
รวม

15(x-x-x)
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มคอ.2

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
010213702

จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
2(2-0-4)
(Work Ethics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
คุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม ธรรมในการครองตน สังคหวัตถุ 4 ธรรมในการครองคน
พรหมวิหาร 4 ธรรมในการครองงาน อิทธิบาท 4 สิ่งที่ควรตระหนักกับงานในลักษณะต่าง ๆ การบริหาร
อารมณ์ พฤติกรรมที่ถูกต้อง เหมาะสม ตามบริบทของวิชาชีพ
Virtue, morality, ethics, four principles of service and social integration, four
noble sentiments, four paths of accomplishment, considerations in different work
characteristics, emotion management, ethical behaviors suitable for occupational contexts.
020003121

ภาษาไทยสาหรับครู
3(3-0-6)
(Thai Language for Teachers)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามมาตรฐานของหลั กภาษาไทย ด้วยมารยาทที่ดีเพื่ อ การ
สื่อสาร โดยการบูรณาการทักษะ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน การวิเคราะห์และตีความในข้อมูล
ข่าวสาร บทความ และสื่อประเภทต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล และเน้นทักษะในการสื่อสารกับบุคคลอื่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถประยุกต์ใช้ได้จริงในงานอาชีพครู
Thai language appropriate usage according to standard Thai grammar, good
etiquette in communication integration of listening, speaking, reading, and writing, rational
analysis and integration of news, information, articles and several medias, concentration on
personal communication applied in teaching career.
030953115

สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต
3(2-2-5)
(Meditation for Life Development)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
จุดประสงค์ของการทาสมาธิ วิธีการ จุดเริ่มต้นของการทาสมาธิ ลักษณะของการบริกรรม
ลักษณะและประโยชน์ของสมาธิ การต่อต้านสมาธิ และการนาสมาธิไปใช้ในชีวิตประจาวัน
Objectives of meditation, methods, starting point of meditation practice,
characteristics and benefit of meditation, meditation hindrance, application of meditation
in daily life.
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มคอ.2

040203100

คณิตศาสตร์ทั่วไป
3(3-0-6)
(General Mathematics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
โครงสร้ า งเชิ ง คณิ ต ศาสตร์ เหตุ ผ ลเชิ ง อุ ป นั ย และนิ ร นั ย การอ้ า งเหตุ ผ ล และความ
สมเหตุสมผล ระบบพิกัดฉากและระบบพิกัดเชิงขั้ว ฟังก์ชันมูลฐาน อัตราการเปลี่ยนแปลงและอนุพันธ์
ลาดับและอนุกรม ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น คณิตศาสตร์ด้านการเงิน การประยุกต์ที่เลือกให้ส อดคล้ องกับ
เนื้อหาข้างต้น
Mathematical structure, inductive and deductive reasoning, arguments and
their validity, rectangular and polar coordinate systems, elementary functions, rates of
change and derivatives, sequences and series, introduction to graph theory, mathematics
of finance, applications of selected topics.
040313011

ฟิสิกส์สาหรับนักเทคโนโลยี
3(3-0-6)
(Physics for Technologists)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
กลศาสตร์การเคลื่อนที่ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน โมเมนตัมเชิงเส้น พลังงาน สมการของ
การหมุน โมเมนต์ความเฉื่อย ทอร์ ก โมเมนตัมเชิงมุม การส่ งผ่ านความร้อน สมการก๊าซอุดมคติ การ
เปลี่ ย นแปลงสภาวะของก๊าซ ความดันในของไหล สมการแห่ งความต่อเนื่อง สมการแบร์นุยยี ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ
Mechanics of motion, Newton’s law of motion, momentum, energy, rotation
equations, moment of inertia, torque, angular momentum, heat transfer, ideal gas equation,
pressure in fluid, equation of continuity, Bernoulli’ s equation, Basics of direct current and
alternating current electricity.
040503001

สถิติในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Statistics for Everyday Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การใช้สถิติทั่วไปกับชีวิตประจาวัน ทักษะการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบทางสถิติ สถิติใน
สังคมมนุษย์ รัฐบาล กีฬา การศึกษา สิ่งแวดล้อม การโฆษณา การตลาด การเงิน การแพทย์ หรืออื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวัน
Overview statistics in everyday life; systematic and statistic problem solving
skills; statistics in social science, government, sport, education, advertisement, finance,
epidemiology, or others related to daily life.
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060323101

เทคนิคสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
3(2-2-5)
(Architecture Techniques and Design)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การจัดองค์ประกอบทางทัศนศิลป์ (Visual Design) เบื้องต้น การเขียนภาพลายเส้น คน
รถ ต้นไม้ การใช้สี การให้แสงและเงา ปฏิบัติการเขียนทัศนียภาพอาคาร ส่วนประกอบของอาคาร โครงสร้าง
และวัสดุตกแต่งด้วยภาพลายเส้น เพื่อนาเสนอผลงานออกแบบ ร่วมกับการใช้โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ช่วย
ออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นพื้นฐาน
Composition of basic visual design: Principles and practice of delineation,
humans, cars, trees, color, shading projection. Practice of building perspectives, composition
of building, structure and decoration materials with line patterns for the presentation of
design combined with computer software to design the basic fundamentals of architecture.
060323104

การเขียนแบบก่อสร้าง
3 (2-2-5)
(Construction Drawing)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite : None
ความส าคัญของแบบในงานก่อสร้างและงานสถาปัตยกรรม กฎหมายและข้อกาหนด
พระราชบัญญัติควบคุมอาคารเบื้องต้น สัญลักษณ์ในแบบก่อสร้างและงานสถาปัตยกรรม การกาหนดขนาด
เส้นในงานเขียนแบบ การกาหนดสเกลแบบ การเขียนแปลนพื้น การเขียนแปลนหลังคา การเขียนรูปด้าน
รูปตัด การเขียนแบบขยายประตูหน้าต่าง การเขียนแบบขยายบันได การเขียนแบบขยายห้องน้า การเขียน
แบบแปลนโครงสร้าง การเขียนแบบขยายโครงสร้าง การเขียนแบบไฟฟ้าในอาคาร การเขียนแบบสุขาภิบาล
ในอาคาร การเขียนผังบริเวณ แผนที่สังเขป รายการประกอบแบบ สารบัญแบบก่อสร้าง
The importance of construction and architecture. Introduction of law and
regulations in building control. Symbols of construction and architecture, drawings lines
sizing, scaling, floor plans, roof plans, drawing elevation, and section. Drawing extension
shutters, ladders, bathrooms, structure drafts, electrical system plans and sanitary system
plans. Sketch map layout, assembly list of the construction.
060323105

วัสดุก่อสร้างและการทดสอบ
3(2-2-5)
(Construction Materials and Testing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
คุณสมบัติและพฤติกรรมของวัสดุก่อสร้างประเภทเหล็กเสริมงานคอนกรีต เหล็กรูปพรรณ
ไม้ที่ใช้ในงานก่อสร้าง ปูนซีเมนต์ ทราย หิน คอนกรีตและสารผสมเพิ่ม วัสดุปอซโซลาน การออกแบบ
ปฏิภาคส่วนผสมคอนกรีต พฤติกรรมทางกลของวัสดุ วัสดุก่อสร้างสมัยใหม่ การทดสอบวัสดุงานก่อสร้าง
ตามมาตรฐาน
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Properties and behavior of construction materials such as steel- reinforced
concrete, structural steel, structural wood, cement, sand, stone, and concrete admixtures
as well as Pozzolan materials. The proportions of concrete mix, the mechanical behavior
of materials, the modern building materials, and the testing standards of construction
materials.
060323106

วัสดุตกแต่งสาหรับงานก่อสร้าง
3(3-0-6)
(Decoration Materials for Construction)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ประเภทและคุณสมบัติของวัสดุงานตกแต่งอาคาร และวัสดุทดแทนจากธรรมชาติ การ
เลือกใช้วัสดุเพื่อประกอบการตกแต่งอาคาร บ้านพักอาศัย งานตกแต่งภายใน ลักษณะของวัสดุงานตกแต่ง
ความสามารถในการนาไปประกอบกับการออกแบบอาคารทั้งภายในและภายนอก กรรมวิธีการติดตั้งวัสดุ
ตกแต่งสาเร็จรูป
Types and properties of materials for building decoration and alternative
natural materials, material selection for building and resident decoration, interior,
performance of decoration materials, usability of materials for interior and exterior design,
ready-made decorative materials.
060323107

การฝึกฝีมือเบื้องต้น
0(0-6-2)
(Basic Workshop)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite : None
ชนิดของไม้ การเลือกใช้ไม้ ความปลอดภัยในการปฏิบัติการงานไม้ เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง
กับ งานไม้ เครื่องมือวัด เครื่องมือตัด เครื่องมือไสและ ตกแต่งไม้ วัสดุยึดไม้ และการปฏิบัติการงานไสไม้
การเข้าและการต่อไม้ การเข้าแบบหล่อคอนกรีตและค้ายัน คุณสมบัติเบื้องต้น ประเภทของปูนซีเมนต์ วัสดุ
ผสมในงานปูน ชนิดและคุณสมบัติของอิฐแต่ละชนิด และปฏิบัติการงานก่ออิฐ งานฉาบ งานตกแต่งผิวพื้น
งานติดตั้งแบบหล่อและการเทคอนกรีต
Learn about the different types of wood, safety in the workshop, wood
working tools, cutting tools, wood shavings and decorations, making wood joints. Concrete
formwork and suppor- ter specifications for the type of cement, composite materials in
cement, type and properties of each brick as well as masonry work and pouring concrete.
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060323108

เทคนิคและกระบวนการก่อสร้าง 1
3(2-2-5)
(Construction Process and Techniques I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ขั้นตอนและเทคนิคการก่อสร้างอาคารพักอาศัยที่ไม่ใช่อาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่
กระบวนการตั้งแต่การเตรียมงานก่อสร้าง การวางผังอาคาร งานฐานราก งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
งานโครงสร้างไม้ งานโครงสร้างเหล็ก งานสถาปัตยกรรมหลัก ผนัง พื้ น ฝ้าเพดาน หลังคา ความรู้เบื้องต้น
งานระบบสุขาภิบาลอาคาร วิธีการตรวจสอบงานก่อสร้าง
Principles of construction operation for residential buildings (not tower or
prime buildings). The preparation for the construction process, the building layout,
foundation, reinforced concrete structure, wood structure, and steel structure as well as
core architecture: walls, floor, ceiling, and roof. Basic Knowledge of sanitary system and the
inspection methods for construction building.
060323109

คอมพิวเตอร์เพื่อการประมวลผลและนาเสนอ
3(2-2-5)
(Computer for Processing and Presentation)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร์ ข้ อ มู ล และสารสนเทศ มี ทั ก ษะและสามารถ
ประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็จรูป Microsoft Office เพื่อการสร้างและแก้ไขงานเอกสาร งานตารางข้อมูล งาน
ผังงานและงานนาเสนอ โดยจะเน้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนในสาขาวิชา ให้นักศึกษามีความรู้และ
ทักษะเบื้องต้นในการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปที่เกี่ยวกับทางด้านงานก่อสร้างและสามารถนาไปต่อยอดความรู้
ได้ด้วยตัวเอง
To study of basic computer principles, data, and information to gain the skills
necessary to create and applied the documents, spreadsheet, flowcharts and presentations
in Microsoft Office. Provide students the knowledge and basic skills to use construction
software in order to foster independent learning.
060323110

แบบจาลองสารสนเทศอาคารเบื้องต้น
3(2-2-5)
(Fundamental Building Information Modeling)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปในการสร้างหุ่นจาลองสามมิติ ประเภทอาคารพัก
อาศัย ฝึกปฏิบัติการสร้างส่วนประกอบโครงสร้างอาคาร เช่น เสา คาน พื้น ผนัง ประตู หน้าต่าง หลังคา
การใส่สีสัน ลวดลายให้กับพื้นผิวโมเดล จัดองค์ประกอบภายใน ภายนอก เช่น เฟอร์นิเจอร์ คน รถ ตู้ เตียง
ต้นไม้ การประมวลภาพเสมือนจริง และ สร้างภาพเคลื่อนไหว ตลอดจนการนาชิ้นงานมาใช้ในการนาเสนอ
ด้วยรูปแบบ 2 มิติ 3 มิติ และแบบขยาย
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Use computer programs to create 3D model categories of residential
building. Practice with the structural components such as columns, beams, floors, walls
doors, windows, roof, colors on the model surface. Interior and exterior components such
as furniture, humans, cars, cabinets, beds, plants. Rendering and animation created as well
as the presentation in two and three-dimensional formats.
060323201

การสารวจเบื้องต้น
3 (2-2-5)
(Fundamental of Survey)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite : None
พื้นฐานในงานสารวจ นิยาม เครื่องมือในการสารวจ การใช้กล้องระดับ การทดสอบและ
ปรับแก้เครื่องมือ การวัดและทฤษฎีความคลาดเคลื่อน การวัดระยะทาง การทาระดับ การสารวจด้วยเทป
การทาระดับในแนวขวางและแนวยาว การทาเส้นชั้นความสูงโดยใช้กล้องระดับ การคานวณงานดิน ดินตัด
ดินถม การใช้และการสารวจโดยกล้องธีโอโดไลท์เบื้องต้น
Basis of surveying, theory of tools, using a surveyor telescope, testing, and
adjuting tools. The theory of measurement and errors, distance measurement, leveling, tap
surveying, cross-section leveling and plot, profile leveling, making contour lines with
surveyor telescope. Soil calculation, soil reclamation, basic use of theodolite.
060323202

กลศาสตร์เบื้องต้นและความแข็งแรงของวัสดุ
3(3-0-6)
(Fundamental of Mechanics and Strength of Materials)
วิชาบังคับก่อน: 040313011 ฟิสิกส์สาหรับนักเทคโนโลยี
Prerequisite : 040313011 Physics for Technologists
กลศาสตร์เบื้องต้นภายใต้หลักสถิตยศาสตร์ กฎของนิวตัน ชนิดของแรง โมเมนต์ แรงคู่
ควบ ระบบแรงและแรงผลลัพธ์ในระนาบและปริภูมิ แผนภาพวัตถุอิสระ เงื่อนไขสภาวะและสมการสมดุล
ของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง การใช้เวกเตอร์ช่วยเกี่ยวกับระบบแรง ชนิดของจุดรองรับและจุดต่อ การ
คานวณหาแรงปฏิกริยา คุณสมบัติเบื้องต้นของเส้น พื้นที่ และปริมาตร หน่วยแรง ความเค้น ความเครียดที่
เกิดจากภาระภายนอก ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียด กฎของฮุค ความสัมพันธ์ระหว่าง
แรงดึง แรงอัด แรงเฉือน แรงบิดและโมเมนต์ดัดกับการเปลี่ยนรูปร่างของวัสดุ ค่าคงที่ยืดหยุ่นของวัสดุ
ความเค้นในระดับทางาน อัตราส่วนความปลอดภัยและเกณฑ์การวิบัติ
Fundamentals of mechanics under the static rules, Newton’s laws, types of
forces, movement, resultant force in the plane and space, free- body diagram, terms and
conditions for the balance of the particles and rigid bodies. Using a vector for the force
system, type of point support and joint. Calculation of the force reactions. The basic
features of the line, area, and volume, unit strength, stresses, stress caused by the external
load. The relationship between stress and strain, Hooks’ law, the relationship between
tensile strength shear torque and bending moment and deformation of the material,
constant elasticity of the material, stress levels in work safety ratio and the failures.
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060323203

คอมพิวเตอร์ช่วยเขียนแบบก่อสร้าง
3(2-2-5)
(Computer-aided for Construction Drawing)
วิชาบังคับก่อน: 060323104 การเขียนแบบก่อสร้าง
Prerequisite: 060323104 Construction Drawing
หลักการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบก่อสร้าง เครื่องมือและอุปกรณ์ การเขียนแบบ
ก่อสร้างแบบ 2 มิติ การใช้พล็อตเตอร์และเครื่องพิมพ์ การเขียนภาพฉาย ภาพ 3 มิติ เพื่อการนาเสนอ
Principles of using computer- aided construction drafting and the tools and
equipment in-volved. Drawing on a 2D plane, using a plotter and printer in addition to a drawing
projector. 3D image for presentation.
060323204

การวางแผนและกาหนดระยะเวลางานก่อสร้าง
3(3-0-6)
(Construction Planning and Scheduling)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ลักษณะหรือธรรมชาติของอุตสาหกรรมก่อสร้างและโครงการก่อสร้าง วงชีวิตโครงการ
ภาพรวม บทบาทและหน้าที่ของบุคคลและองค์กรในอุตสาหกรรมก่อสร้าง การจัดผังโครงสร้างงาน เทคนิค
ในการวางแผนงานก่อสร้าง แผนภูมิแท่งเวลา วิธีวิถีวิกฤต Precedence Diagram แผนผังมาตร ความล่าช้า
และข้อจากัดในโครงการ เทคนิคการตรวจสอบและประเมินผลโครงการ (PERT) การจัดสรรทรัพยากร การ
กระจายทรัพยากร การติดตามผลการดาเนินงานและการเร่งรัดกาหนดเวลาทางาน
Characteristics and nature of the construction industry and construction
projects. Circle of life project overview roles and responsibilities of individuals and
organizations in the construction industry. Programming structure technique in planning
construction. Standard delays and constraints in project, monitoring and evaluation
techniques (PERT), resource allocation, resource distribution, performance tracking, and
a schedule of intensive work.
060323205

เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Economics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์ต้นทุน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน ดอกเบี้ย ค่าของเงินที่
เปลี่ยนแปลงตามเวลา การประเมินค่าทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการตัดสินใจทางเลือก ค่าเสื่อมราคา การ
วิเคราะห์การทดแทนทรัพย์สิน การวิเคราะห์ภายใต้อัตราเงินเฟ้อ การวิเคราะห์ความไว การตัดสินใจภายใต้
ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน
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Fundamentals of economics, cost analysis, break-even analysis, interest rate
of money with the time change. Evaluation of economic values for decision alternative,
depreciation, analysis of the replacement property, analysis under inflation, sensitivity
analysis, decision making under risk and uncertainty.
060323206

การวิเคราะห์โครงสร้างและการประยุกต์ใช้
3(3-0-6)
(Structural Analysis and Application)
วิชาบังคับก่อน : 060323202 กลศาสตร์เบื้องต้นและความแข็งแรงของ
วัสดุ
Prerequisite : 060323202 Fundamentals of Mechanics and
Strength of Materials
แรงชนิดต่าง ๆ ที่กระทาบนโครงสร้าง ชนิดของโครงสร้าง การวิเคราะห์โครงสร้างโดย
อาศัยหลักสถิตยศาสตร์ ภาระภายนอกและแรงภายในของโครงสร้าง การวิเคราะห์คาน โครงข้อหมุน โครง
กรอบ และโครงข้อแข็งอย่างง่าย การเขียนแผนภาพแรงเฉือนและแผนภาพโมเมนต์ดัด การคานวณการเสีย
รูปด้วยวิธีต่างๆ หลักการของการซ้อนทับ ความสัมพันธ์ระหว่างภาระของโครงสร้างต่อหน่วยแรง ความเค้น
และการเปลี่ยนแปลงหรือการเสียรูปและพฤติกรรมของโครงสร้างชนิดต่าง ๆ เส้นอิทธิพลและประโยชน์ต่อ
โครงสร้าง ความรู้เบื้องต้นและการวิเคราะห์เกี่ยวกับโครงสร้างอย่างยาก
The various types of force acting on the structure, the type of the structure.
Structural analy-sis for static models. The burden of external and internal forces structure.
Analysis of beam, truss, frame and rigid frame simple. Writing shear diagram and bending
moment diagrams. Different methods calculation for deformation, the principle of the
overlay, the relationship between the obligations of the unit the force structure, stress and
deformation or change and the behavior of the different types of structures.
060323207

การบริหารโครงการก่อสร้าง
3(3-0-6)
(Construction Project Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
หลั กการในการบริ ห ารโครงการก่ อสร้ าง การจัดการงานก่ อสร้า งในสถานที่ ก่ อ สร้ า ง
การจัดการงานเอกสาร การบันทึกและรายงานในงานก่อสร้าง รูปแบบและเทคนิคการวางแผนงานตาม
ประเภทโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารสู ง โครงการก่อสร้างทาง การควบคุมค่าใช้จ่ายในโครงการ
ก่อสร้าง การจัดการและแก้ไขปัญหาในโครงการก่อสร้า ง กลยุทธ์การจัดระบบการบริหารจัดการองค์กร
ก่อสร้าง การควบคุมกระบวนการทางาน ด้านแรงงาน ด้านกฎหมาย การบริหารและจัดการความเสี่ยง
การปรับปรุงผลิตภาพในงานก่อสร้างและการปิดโครงการ
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Principles of Project Management Construction, management in the
construction site. Document management, record and report on construction. Styles and
techniques of planning by project type, construction of high rise buildings, road
construction, cost control in construction projects, management solutions in the
construction project. Strategic enterprise management system construction, control
processes, labor, legal, administrative and risk management, improving productivity in
construction and project closure.
060323209

การบัญชีสาหรับงานก่อสร้าง
3(3-0-6)
(Accounting for Construction Work)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ความรู้ เบื้ องต้น เกี่ย วกับการบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้าง วิธีการบันทึกบัญชี งบ
การเงิ น และวงจรการบั ญชี ของกิ จ การก่ อ สร้ าง การรั บ รู้ ร ายได้แ ละการบัญ ชีต้ นทุ น เพื่ อ งานก่ อสร้าง
การงบประมาณสาหรับกิจการก่อสร้าง การวิเคราะห์งบการเงินของกิจการก่อสร้าง การควบคุมภายในและ
การบัญชีตามความรับผิดชอบสาหรับกิจการก่อสร้าง การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ และกาไรและการใช้
ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการตัดสินใจระยะสั้นของกิจการก่อสร้าง การภาษีอากรสาหรับกิจการก่อสร้าง
To study of Fundamentals of accounting and finance for construction work,
Accounting process, Financial statement and accounting cycle for construction work,
Recognition of revenue and Cost accounting for construction work, Budgeting for the
construction project, Financial statement analysis of construction business, Internal control
and accounting report for construction work, Cost quantity and profit analysis, Short- term
decision by using the accounting information for construction project, The taxes of
construction business.

060323210

การประมาณราคางานก่อสร้าง 1
3(3-0-6)
(Construction Cost Estimation I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
หลักการและการสารวจปริมาณงานในก่อสร้างทั้งระบบ การปฏิบัติการสารวจปริมาณงาน
ก่ อ สร้ า งอาคารพั ก อาศั ย ทฤษฎี แ ละระบบในการประมาณราคาหรื อ การก าหนดราคาก่ อ สร้ า ง การ
ปฏิบัติการประมาณราคางานก่อสร้างอาคารพักอาศัย การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในงานก่อสร้าง การ
วิเคราะห์ราคาค่างาน ราคาทางตรงและราคาทางอ้อม
Principles and quantity survey in the construction of the whole system.
Exploration of con- struction volume of residential buildings. The theory and system of
estimating price or pricing for the construction work. Practice of construction cost estimation
residential buildings. Unit cost analysis in construction work, price analysis.
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060323302

การสุขาภิบาลอาคารและการจัดการสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Building Sanitation and Environmental Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ระบบประปา ระบบระบายน้าทิ้ง ระบบระบายอากาศ ระบบระบายน้าฝน และระบบ
บาบัดน้าเสียสาหรับอาคาร ปัญหาสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมก่อสร้าง การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมก่อสร้าง กฎหมาย ข้อกาหนดและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม
ที่เกี่ยวข้องกับอาคารและการก่อสร้าง
Water supply systems, sewage ventilation systems, rainwater drainage system
and wastewater treatment systems for buildings. Environmental problems in the
construction industry Legal, requirements and environmental standards related to building
and construction.
060323304

สัญญา กฎหมาย และการจัดซื้อในงานก่อสร้าง
3(3-0-6)
(Contracts, Laws and Procurement in Construction Work)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
สัญญา รูปแบบสัญญา ชนิดและรูปแบบของสัญญาในการก่อสร้าง สัญญามาตรฐาน FIDIC
สัมพันธภาพทางสัญญา กฎหมาย กฎกระทรวงและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมก่อสร้าง ได้แก่
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร กฎหมายผังเมือง กฎหมายจัดสรรที่ดิน หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ก่อสร้าง การตัดสินข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุล าการ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการ
ประกวดราคา แบบก่อสร้าง รายการประกอบแบบ ใบปริมาณงาน เทคนิคการลงราคาในใบปริมาณงาน กล
ยุทธการเสนอราคาของผู้รับเหมา เทคนิคการคัดเลือกผู้ รับงาน การประเมินผู้รับงาน การต่อรองราคา
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง
ระบบอิเล็กโทรนิคส์ (e-Procurement)
The types and forms of construction contracts. Contract with FIDIC standard,
contract regula- tions and laws and regulations related to the construction industry,
including Building Control Act, City Planning Law, Land Development Act or other law that
related to construction business. Settle disputes by arbitration. The documents related to
the procurement and bidding, construction Plan, specification, workload application, the
technique to put the prices in workload application, contractor's bidding strategy, recipient
selection techniques, evaluation of the recipient, price negotiation. The principles and
methods of the procurement according to the office of the prime minister rule on
procurement and procurement system electronics (e-Procurement).
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060323305

การฝึกงาน
2(0-200-0)
(Training )
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต และต้องฝึกงานภาค
ฤดูร้อนในบริษัทหรือสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับแขนงวิชาที่เรียนจานวนไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง
เพื่อศึกษาการทางานที่เกี่ยวข้องกับแขนงวิชาของนักศึกษา การประเมินผลเป็นพอใจและไม่พอใจ S และ U
Students who pass the specialized course with no less than 72 credits and
pass summer internship in a company or enterprise related to the course with time spent
not less than 200 hours to study the work related to the student's field. Evaluation is
satisfied and dissatisfied S and U.
060323306

เตรียมสหกิจศึกษา
1(0-3-2)
(Co-operative Education Preparation)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ปรัชญาและแนวคิดสหกิจศึกษา กระบวนการและระเบียบข้อบังคับของสหกิจศึกษา การ
เลือกสถานประกอบการเพื่อฝึกสหกิจศึกษา เทคนิคการสมัครและสัมภาษณ์งาน การเตรียมตัวและการไป
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การเขียนรายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รายงานประจาวัน รายงาน
ประจาสัปดาห์ รายงานประจาเดือน การจัดทาโครงงานสหกิจศึกษาและการนาเสนอ การพัฒนาบุคลิภาพ
และมารยาทในการทางาน จริยธรรมในวิชาชีพและการทางาน สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการ
ทางาน ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน กระบวนการคิดแก้ปัญหาและการตัดสินใจในการทางาน
Philosophy and the concept of cooperative education Procedures and
regulations of cooperative education. Choosing a training establishment for cooperative
education. Application and job interview techniques, preparation and practice in the
workplace. Writing cooperative education, daily report, weekly report, monthly report,
prepare cooperative education projects and presentations. Developing character and
ethics in the workplace. Professionalism in ethics and work, environment and safety in the
workplace. English language skills for work, problem-solving skill and decision-making skill
at work.
060323307

สหกิจศึกษา 1
2(0-200-0)
(Co-operative Education I)
วิชาบังคับก่อน : 060323306 เตรียมสหกิจศึกษา
Prerequisite : 060323306 Co-operative Education Preparation
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต และจะต้องเข้าฝึก
ปฏิบั ติงานในสถานประกอบการที่ส อดคล้ องกับวิช าชีพงานก่อสร้าง หรืองานสถาปัตยกรรม หรืองาน
ออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยมีระยะเวลาการฝึกปฏิบัติงานจานวนไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง
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Students who complete the course of study in a minimum of 72 credits and
will need to practice in establishments that comply with professional construction,
architecture or design products. The training period is at least 200 hours.
060323401

โครงงานพิเศษ 1
1(0-2-1)
(Special Project I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ความส าคั ญ ของการวิ จั ย ประเภทของการวิ จั ย หลั ก การและกระบวนการวิ จั ย การ
วิเคราะห์ปัญหาเพื่อกาหนดหัวข้องานวิจัย การวางแผนการวิจัย การออกแบบและการสร้างเครื่องมือในการ
เก็บข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลและวิจารณ์ผลการวิจัย การเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยและรายงานวิจัย การประเมินผลการวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย และเทคนิคการวิจัยเฉพาะทาง
นักศึกษาจะต้องจัดทาและเสนอหัวโครงร่ างปริญญานิพนธ์ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอุตสาหกรรม
ก่อสร้าง
The importance of research, type of research, principles and research processes. Problem analysis for research topic identification. research planning, the design and
creation of instru- ments to collect data, data collection, data analysis, Interpretation and
review research re- sults in project proposal writing, research, and research reports, evaluation research, ethics re-searchers. Students will be required to prepare and propose a thesis
outline headings in topics related to the construction industry.
060323402

โครงงานพิเศษ 2
3(0-6-3)
(Special Project II)
วิชาบังคับก่อน : 060323401 โครงงานพิเศษ 1
Prerequisite: 060323401 Special Project I
นักศึกษาดาเนินการตามโครงร่างปริญญานิพนธ์ที่ได้รับความเห็นชอบ ภายใต้การกากับ
ดูแลของกรรมการปริญญานิพนธ์ของภาควิชา นาเสนอรายงานความก้าวหน้าและนาเสนอผลการดาเนินงาน
ในขั้นสุดท้าย การจัดทารูปเล่มปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
Students who follow the outline of the project have been approved under
the supervision of the Project Director of the Department. Present the progress report and
operating results in the final thesis.
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060323403

สหกิจศึกษา 2
3(0-360-0)
(Co-operative Education II)
วิชาบังคับก่อน : 060323307 สหกิจศึกษา 1
Prerequisite: 060323307 Co-operative Education I
นักศึกษาจะต้องเข้าปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพด้านงานก่อสร้าง
งานสถาปัตยกรรม งานออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยได้รับความเห็นชอบจากภาควิชาฯ โดยมีระยะเวลาการฝึก
ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 14 สัปดาห์
Students are required to work in establishments related to construction professionals, archi- tecture and product design approved by the department. The training is
period at least 14 weeks
060323501

เทคโนโลยีงานสารวจเพื่อการก่อสร้าง
3(2-2-5)
(Surveying Technology for Construction)
วิชาบังคับก่อน : 060323201 การสารวจเบื้องต้น
Prerequisite: 060323201 Fundamental of Survey
การใช้กล้องธีโอโดไลท์ในงานสารวจ การใช้กล้องประมวลผลรวมในงานสารวจการวางแนว
เส้ น ทาง การวางผั ง อาคารการส ารวจเพื่ อ ค านวณค่ า พิ กั ด ฉาก การท าวงรอบการปรั บ แก้ ค่ า ความ
คลาดเคลื่อน การคานวณหาพื้นที่ การสารวจเพื่อทาแผนที่ภูมิประเทศ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์มาช่วย
ในงานสารวจ
Using theodolites in a survey and using the camera processor in the survey
orientation path. Planning building survey coordinates to calculate the site. Perform the
cycle adjusted tolerances, calculation of the area, survey the terrain, and the application of
computers in exploration activities.
060323502

การจัดการเครื่องจักรกลงานก่อสร้าง
3(3-0-6)
(Construction Equipment Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ชนิ ด ประเภทและระบบการท างานของเครื่ อ งจั ก รกลงานก่ อ สร้ า ง การค านวณหา
ประสิ ท ธิ ภ าพ การท างานของเครื่ อ งจั ก รกลแต่ ล ะชนิ ด การค านวณค่ า ใช้ จ่ า ยและค่ า เสื่ อ มราคาของ
เครื่ องจั กรกล การเลื อกใช้เครื่ องจั กรกลอย่างเหมาะสม การบริห ารและการจัดการเครื่องจักรกลงาน
ก่อสร้าง การวางแผนการตรวจสอบและการบารุงรักษาเครื่องจักรกลงานก่อสร้าง
To study of the types and work systems of construction equipment,
Calculation of performance efficiency of construction machinery, Calculation for cost and
depreciation of machinery, Selection of suitable machinery, Administration and
management of construction equipment, Planning for control and maintenance the
construction equipment.
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มคอ.2

060323503

กลศาสตร์ของดินและการทดสอบ
3(2-2-5)
(Soil Mechanics and Testing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
คุณสมบัติทางกายภาพและความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่าง ๆ ของดิน การจาแนกประเภท
ดิน การไหลของน้าในดิน หน่วยแรงประสิทธิผล กาลังต้านทานแรงเฉือนของดิน หน่วยแรงในดินภายใต้
น้าหนักบรรทุก การบดอัดดิน การอัดตัวคายน้าของชั้นดิน การเจาะสารวจดิน การทดสอบดินตามมาตรฐาน
และการเขียนรายงานผลการทดสอบ
Physical properties and the relationships between phases of soil,
classification of soil. Soil permeability and seepage, shear strength of soil, stresses in soil
mass, soil compaction, and consolidation settlement, subsoil exploration, soil test
standards and reporting the test results.
060323504

วิศวกรรมฐานราก
3(3-0-6)
(Foundation Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 060323503 กลศาสตร์ของดินและการทดสอบ
Prerequisite: 060323503 Soil Mechanics and Testing
การสารวจชั้นดินและการทดสอบในสนาม การออกแบบฐานรากตื้น ฐานรากตื้นรับแรง
เยื้องศูนย์ การออกแบบฐานรากลึก (เสาเข็มตอก) วิธีทดสอบกาลังรับน้าหนักบรรทุกเสาเข็ม เสาเข็มกลุ่ม
ฐานรากเสาเข็มรับแรงเยื้องศูนย์ การทรุดตัวของฐานราก แรงดันดินด้านข้าง การออกแบบกาแพงกันดิน
แผงเข็ ม พื ด (Sheet Pile Wall) โครงสร้ า งกั น ดิ น แบบเสริ ม แรง (Reinforced Earth) การป้ อ งกั น การ
พังทลายของลาดดินสาหรับงานดินขุดและดินถม
Sites investigation and in- situ testing, shallow foundations design. Design of
shallow foundations under eccentric loading, deep foundations ( Driving piles) design. Pile
load tests, groups of piles, the foundation piles driven misalignment, foundations
settlement. Lateral earth pressure, the design of retaining wall, sheet pile wall, and
reinforced earth structure. Soil slope erosion protection for excavation and fill.
060323505

คอมพิวเตอร์ช่วยงานโครงสร้าง
3(2-2-5)
(Computer-aided for Structural Analysis)
วิชาบังคับก่อน: 060323206 การวิเคราะห์โครงสร้างและการประยุกต์ใช้
Prerequisite: 060323206 Structural Analysis and Application
การตรวจสอบเสถี ย รภาพและการค านวณได้ ข องโครงสร้ า งชนิ ด ต่ า ง ๆ ระบบของ
โครงสร้ า งและพฤติ ก รรมการรั บ แรง การสร้ า งแบบจ าลองโครงสร้ า งส าหรับ การวิเ คราะห์ โ ครงสร้าง
พฤติกรรมและการเสียรูปของโครงสร้างภายใต้แรงกระทาประเภทต่าง ๆ การสร้างแบบจาลองโครงสร้างที่
เหมาะสม และการประเมินน้าหนักบรรทุกจากแบบงานโครงสร้าง แบบงานสถาปัตยกรรม และกฎหมาย
หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเพื่อการใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการวิเคราะห์โครงสร้าง ปฏิบัติการการใช้ซอฟต์แวร์
สาเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์โครงสร้างและช่วยออกแบบโครงสร้าง ปฏิบัติการด้วยตัวอย่างงานก่อสร้างจริง
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มคอ.2

Checking the stability of various kinds of structure calculations. The system's
structure and force behavior. Simulation of difficult structural analysis. Continuation of
deformation, force system, geometrical method, slope, bending. Moment distribution
method, Castigliano's benetti Theorems and Maxwell's Equations. Calculation of
deformation of struc- tures. Analysis of structures with matrix and finite element method.
Simulation of structure and architecture for using software to analyze structures. Operation
using the package software for difficult structural analysis and structure design.
060323506

การออกแบบโครงสร้างคอนกรีต
3(3-0-6)
(Concrete Structure Design)
วิชาบังคับก่อน: 060323505 คอมพิวเตอร์ช่วยงานโครงสร้าง
Prerequisite: 060323505 Computer-aided for Structural Analysis
วิธีการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีหน่วยแรงใช้งาน (Working Stress
Method) พฤติกรรมของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายใต้แรงดัด แรงบิด แรงเฉือน แรงยึดหน่วง และ
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้อง มาตรฐาน การออกแบบ เกณฑ์กาหนดและข้อกาหนดในการ
ออกแบบ การออกแบบองค์อาคารรับแรงดัด แรงดึง แรงอัด การออกแบบแผ่นพื้นแบบต่างๆ การตรวจสอบ
และวิเคราะห์ ความปลอดภั ย ขององค์ อ าคาร การฝึ กออกแบบอาคารขนาดเล็ กและหลั ก การของการ
ออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีกาลัง (Strength Method)
Design of reinforced concrete structure by force unit operating ( Working
Stress Method) . Behavior of reinforced concrete structure under bending strength, torque,
and shear strength. Bond stresses and the relationship between the relevant standard designs. The criteria and requirements in design. The building design of bending strength,
tensile strength, and pressure. Design of slab models. Inspection and analysis of the safety
of the building. The small building design practice and principles of the design of
reinforced concrete structure by means of power (Strength Method).
060323507

คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารโครงการ 1
3(2-2-5)
(Computer for Project Management I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การใช้ โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป ด้ า นการจั ด การงานเอกสารและการน าเสนอเพื่ อ น ามา
ประยุกต์ใช้ในการบริหารและจัดการโครงการ การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปด้านการบริหารโครงการเบื้องต้น
การใช้โปรแกรม Microsoft Project ในการจัดการบทบาทและหน้าที่ของบุคคลและองค์กรในอุตสาหกรรม
ก่อสร้าง การจัดผังโครงสร้างงาน เทคนิคในการวางแผนงานก่อสร้างโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แผนภูมิ
แท่งเวลา วิธีวิถีวิกฤต
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มคอ.2

Using the management document software package and presentation to be
applied in man-agement and project management. Using basic management software package; Microsoft Pro- ject to manage the roles and responsibilities of individuals and organizations in the construc-tion industry. Manage work structure and technicalities for construction planning by com-puter program bar charts and critical path method.
060323508

คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารโครงการ 2
3(2-2-5)
(Computer for Project Management II)
วิชาบังคับก่อน : 060323507 คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารโครงการ 1
Prerequisite : 060323507 Computer for Project Management I
การประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปด้านการบริหารงานก่อสร้าง โปรแกรม Primavera กับ
โครงการก่อสร้างต่างๆ และเทคนิคในการใช้โปรแกรมวางแผนงานก่อสร้าง การสร้างแผนภูมิแท่งเวลา
การหาสายงานวิกฤต Precedence Diagram การตรวจสอบและประเมินผลโครงการ (PERT) การจัดสรร
ทรัพยากร การกระจายทรัพยากร การติดตามผลการดาเนินงานและการเร่งรัดกาหนดเวลาทางาน
Application software for construction management, Primavera software with
various construction projects. Techniques to use the software for the construction program
planning. To create a bar chart, precedence diagram, monitoring and assessment project
(PERT), allocation of resources, distribution of resources. Performance tracking and intensive
work schedule.
060323510

การบริหารคุณภาพงานก่อสร้าง
3(3-0-6)
(Construction Quality Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
องค์ประกอบของการจัดการคุณภาพที่มีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจในปัจจุบัน และ
อนาคต โดยเน้นถึงการพัฒนา การจัดการคุณภาพเชิงระบบ การพัฒนาระบบ บริหารคุณภาพตามแนวทาง
ต่างๆ การตรวจสอบคุณภาพ การประกันคุณภาพและบริหารคุณภาพ หลักการของการจัดระดับเทียบเคียง
( Benchmarking) ก า ร บ ริ ห า ร คุ ณ ค่ า ( Value Management) แ ล ะ ก า ร เ ป ลี่ ย น วิ ธี ก า ร ท า ง า น
(Reengineering) การบูรณาการเข้ากับธุรกิจ กลยุทธ์ทางการบริหารคุณภาพทั้งองค์การ มาตรฐานคุณภาพ
และการรับรองระบบคุ ณภาพระดับนานาชาติทุกประเภท รวมทั้งรับรองมาตรฐานของงานอื่นๆและการ
จัดการ ความปลอดภัยในโครงการก่อสร้าง
The elements of the quality management system which impact current and
future busi-ness operations. Development of quality management systems according to the
various guidelines, quality inspection, quality assurance and quality management. The
principles of providing comparable levels of management value and to change the way
you work with business strategy, quality management and quality standards organization
the international quality system certification of all types, including the certification of other
work, and the safety management in construction projects.
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มคอ.2

060323511

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
3(3-0-6)
(Real Estate Business)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ นโยบายการควบคุมและส่งเสริมการประกอบธุรกิจการลงทุนและ
การจัดการที่ดิน หลักปฏิบัติ จริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับการจัดการที่ดินและอสังหาริมทรัพย์
ข้อมูลที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ การประยุกต์ใช้การสารวจกับการจัดการด้านที่ดินและอสังหาริมทรัพย์
การเงิ น การลงทุ น และเทคนิ ค เกี่ ย วกั บ ที่ ดิ น และอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ หลั ก การการประเมิ น ที่ ดิ น และ
อสังหาริมทรัพย์ เทคนิคการประเมินที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ ข้อบังคับทางกฎหมายด้านอสังหาริมทรัพย์
วิธีการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาและความต้องการอสังหาริมทรัพย์ แหล่งและ
นโยบายสินเชื่อในการจัดหา สถานการณ์ทางการตลาดและการดาเนินงานของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
Real estate business, control and promotion policy for the business of investment and land management, code of practice, ethics of professionalism in land management and real estate business, land and real estate information, using applied survey in
land and real estate man- agement, finance, investment and land and real estate techniques, principles of land and real estate assessment, land and real estate
assessment
techniques, real estate law, regulations and rules, real estate valuation, factors affecting
price and demand of real estate, credit policy and supply, market
situation, operation
of real estate business.
060323513

การวิจัยดาเนินงานเพื่อการก่อสร้าง
3(3-0-6)
(Operation Research for Construction)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ระเบียบวิธีการวิจัยการดาเนินงาน การวางแผนและควบคุมการจัดการให้มีประสิทธิภาพ
ปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ที่สาคัญในระบบการผลิต ทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวข้อง โปรแกรมเชิงเส้น ทฤษฎีเกมส์
ทฤษฎีคิว การจาลองแบบ รูปแบบการถดถอย ตัวแบบสินค้าคงคลัง หลักการเลียนแบบระบบ ปัญหาการ
คานวณต้นทุน การขนส่ง ปัญหาการจัดสรรงาน
Research methodology of operation, planning and controlling for
effective management, significant economic factor in production system, related theories:
Game Theory and Queuing Theory, Linear Programming, simulation, regression model, inventory model, principle of system simulation, calculation of logistic cost and work allocation.
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มคอ.2

060323516

การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก
3(3-0-6)
(Timber and Steel Structure Design)
วิชาบังคับก่อน: 060323206 การวิเคราะห์โครงสร้างและการประยุกต์ใช้
Prerequisite: 060323206 Structural Analysis and Application
คุณสมบั ติของไม้และเหล็ กรูปพรรณ รูปแบบและคุณสมบัติของตัวยึด การออกแบบ
อาคารไม้และเหล็กรูปพรรณด้วยวิธีอิลาสติกเพื่อรับแรงดัด แรงดึง แรงอัด การออกแบบจุดยึด การออกแบบ
องค์อาคารที่รับแรงดัดร่วมกับแรงตามแนวแกน คานลึกขนาดใหญ่และองค์อาคารประกอบ หลักการของการ
ออกแบบอาคารเหล็กรูปพรรณด้วยวิธีตัวคูณความต้านทานและน้าหนักบรรทุก
Properties of timber and steel, pattern and properties of holder, using elastic
design for bending force, tensile force and compressive force in timber and steel structure
building, construction joint design, structural elements design combining bending force and
axial force between huge deep beam and structural elements, load and resistance factor
design for steel structure building.
060323517

การบริหารงานสนาม
3(3-0-6)
(Field Work Management)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite : None
เทคนิคการสารวจพื้นที่สภาพแวดล้อม การเตรียมและการวางผังบริเวณสถานที่ก่อสร้าง
ชนิดและคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้เป็นแบบหล่อของคอนกรีต นั่งร้านและโครงสร้างชั่วคราว หลักปฏิบัติในการ
ให้ความปลอดภัย การจัดการทรัพยากรบุคคล เครื่องจักรกล สิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยในหน่วยงาน
ก่อสร้าง งานแบบก่อสร้างในหน่วยงานสนาม การเขียนแบบขยายในการทางานโครงสร้าง งานไฟฟ้า งาน
สุขาภิบาลและงานเครื่องกลประกอบอาคาร
To study of Technical survey in construction field, Preparation and layout
of construction site, Types and properties of materials used as concrete formwork, Scaffolding and temporary structure, Practice principle of safety work, Management of human
resource, machinery, environmental and occupational health in construction site, Drawing
for construction field, work, Shop drawing of structural work, electrical work, Sanitary work
and building mechanical work.
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มคอ.2

060323520

เทคนิคและกระบวนการก่อสร้าง 2
3(2-2-5)
(Construction Processes and Techniques II)
วิชาบังคับก่อน: 060323108 เทคนิคและกระบวนการก่อสร้าง 1
Prerequisite: 060323108 Construction Process and
Techniques I
ขั้นตอนและเทคนิคการก่อสร้างอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่ โรงงานอุตสาหกรรม
ตั้งแต่ งานเตรียมการ งานใต้ดิน งานป้องกัน งานเสาเข็ม งานฐานราก งานประกอบแบบ งานนั่งร้าน งาน
โครงสร้ างคอนกรี ตเสริ มเหล็ก งานโครงสร้างเหล็ ก งานโครงสร้างส าเร็จรูป งานโครงสร้างพิเศษ งาน
สถาปัตยกรรม งานระบบ เทคโนโลยีการก่อสร้างสมัยใหม่
Process and construction technique of high-rise buildings and large buildings,
factories from the job preparation, underground work, prevention work, pile foundation
work, work of task structure, scaffolding, steel reinforced concrete. Modern construction
technologies.
060323521

แบบจาลองสารสนเทศอาคารสาหรับงานวิศวกรรม
3(2-2-5)
(Building Information Modeling for Engineering)
วิชาบังคับก่อน: 060323110 แบบจาลองสารสนเทศอาคารเบื้องต้น
Prerequisite: 060323110 Fundamental Building Information
Modeling
ขั้นตอนและเทคนิคการสร้างแบบจาลองสารสนเทศอาคารสาหรับงานวิศวกรรม ด้วย
คอมพิวเตอร์ ในงานโครงสร้าง งานระบบ ในระบบ BIM การตรวจสอบปัญหาแบบจาลองในงานวิศวกรรม
การแสดงปริมาณวัสดุด้วยแบบจาลอง และการเชื่อมโยงแบบจาลองกับแผนงานก่อสร้าง
Procedures and techniques for building information modeling engineering
with computers in structural systems. BIM inspection model problems in engineering. The
quantity of material model and the link model with the construction plan.
060323522

การประมาณราคางานก่อสร้าง 2
3(3-0-6)
(Construction Cost Estimation II)
วิชาบังคับก่อน : 060323210 การประมาณราคางานก่อสร้าง 1
Prerequisite: 060323210 Construction Cost Estimation I
การปฏิบัติการสารวจปริมาณงานโครงการก่อสร้างอาคารเพื่อพาณิชย์กรรม หรืออาคาร
ขนาดใหญ่ หรื อโครงการก่ อสร้ า งวิศวกรรมหนัก หรือโครงการก่ อสร้ างด้ านอุตสาหกรรม การปฏิบั ติ
ประมาณราคาโครงการก่อสร้างอาคารเพื่อพาณิชย์กรรม หรืออาคารขนาดใหญ่ หรือโครงการก่อสร้าง
วิศวกรรมหนัก หรือโครงการก่อสร้างด้านอุตสาหกรรม
Workshop on workload measurement of commercial building or large
building, heavy engi- neering construction project or industrial construction project,
workshop on cost estimation of commercial building or big building or heavy engineering
construction project or industrial construction project.
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060323523

แบบจาลองสารสนเทศอาคารสาหรับวิศวกรรมงานระบบอาคาร
3(2-2-5)
(Building Information Modeling for System Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 060323110 แบบจาลองสารสนเทศอาคารเบื้องต้น
Prerequisite: 060323110 Fundamental Building Information
Modeling
ขั้นตอนและเทคนิค การสร้างแบบจาลองสารสนเทศอาคารสาหรับวิศวกรรมงานระบบ
ด้วยคอมพิวเตอร์ ในงานระบบไฟฟ้า ระบบน้าดี ระบบน้าเสีย ระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ ในระบบ
BIM โดยเป็นการจาลองขนาด ชนิดวัสดุ การต่อ การติดตั้ง การจัดทาแบบเพื่อการก่อสร้าง การคานวณค่า
ต่างๆ ของงานระบบ เพื่อใช้ในการประมาณราคา การวางแผนและการก่อสร้าง
Procedures and techniques to create building information modeling for
system engineering of BIM system including electrical system, water system, wastewater
system, fire protection system. Heating, ventilation and air conditioning ( HVAC) using
models of size and type of materials. Interconnection and installation of systems,
construction plans, simulation by computer, cost estimation, plan and construction.
060323524

แบบจาลองสารสนเทศอาคารขั้นสูง
3(2-2-5)
(Advanced Building Information Modeling)
วิชาบังคับก่อน : 060323110 แบบจาลองสารสนเทศอาคารเบื้องต้น
Prerequisite: 060323110 Fundamental Building Information
Modeling
ขั้ น ตอนและเทคนิ ค การท างานด้ ว ยระบบ BIM รวมทุ ก ระบบเข้ า ด้ ว ยกั น ทั้ ง งาน
สถาปั ต ยกรรม งานโครงสร้ า ง และงานระบบ การศึ ก ษามาตรฐานแบบจ าลองในระดั บ ต่ า งๆ การ
ประสานงาน การวางแผนการทางาน การแบ่งหน้าที่การทางาน วิธีส่งข้อมูลแบบจาลอง การให้สิทธิในการ
เข้าถึงแบบจาลอง การควบคุมและตรวจสอบแบบจาลอง
Procedures and techniques of combined BIM systems with architecture,
structure, and system work. Study of various modeling standards, cooperation, work plan,
sharing the workload, transmission mode of model, the right of access to model, control
and monitoring of model.
060323525

การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการก่อสร้าง
3(3-0-6)
(Construction Project Feasibility Study)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ความเป็นไปได้ของโครงการที่เกี่ยวข้องกับโครงการด้านการก่อสร้าง ทั้งโครงการภาครัฐ
และภาคเอกชน การวิเคราะห์ด้านเทคนิค การวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจ การวิเคราะห์ด้านการเงิน การ
วิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ด้านสังคม การวิเคราะห์ด้านสถาบัน ความเสี่ยงโครงการ การ
ประเมินค่าโครงการ การคัดเลือกโครงการ
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Feasibility of government and non- government projects which are related
to construction, analysis of technique, economics, finance, environment, social, and
institution, project risk, project evaluation, project selection.
060323601

คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบสถาปัตยกรรมเบื้องต้น
3(2-2-5)
(Computer - aided for Fundamental Architectural Design)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
กระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรม การวิเคราะห์ที่ตั้งโครงการ ความต้องการและ
พฤติกรรมการใช้ที่ว่างในอาคารเพื่อกาหนดประโยชน์ใช้สอย สัดส่วนระยะของร่างกายมนุษย์ที่มีผลต่อการ
ออกแบบ หลั ก การใช้ โมเดลระบบสารสนเทศอาคาร (Building Information Modeling)เบื้ อ งต้ น
ปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบอาคารพักอาศัยขนาดเล็กและการเขียนแบบร่างเพื่อใช้ใน
งานก่อสร้าง
Architectural design process, site analysis, function identification from
human requirements and behaviors in using space, proportion of human body affecting the
design, basic use of Building Information Modeling, workshop on computer for small resident
design and prelimi-nary drawing for construction.
060323603

คอมพิวเตอร์ช่วยจาลองโมเดลระบบสารสนเทศอาคาร
3(2-2-5)
(Computer - aided for Building Information Modeling)
วิชาบังคับก่อน : 060323624 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบสาหรับอาคาร
สาธารณะ
Prerequisite : 060323624 Computer - aided Design for Public
Building
หลั ก การออกแบบสถาปั ต ยกรรมส าหรั บอาคารสาธารณะ ปฏิ บั ติ ก ารใช้ โ ปรแกรม
คอมพิวเตอร์จาลองโมเดลระบบสารสนเทศอาคาร (Building Information Modeling) การกาหนดรูปทรง
และประโยชน์ใช้สอย โครงสร้างทางสถาปัตยกรรม งานระบบอาคาร การพัฒนาโมเดลอาคารไปสู่แบบ
มาตรฐานทางสถาปัตยกรรม และประมาณราคาเบื้องต้น
Principle of architectural design for public building, workshop on computer
program for Building Information Modeling, identification of form and function, architectural
structure, building system, building model development toward architectural standard,
preliminary cost estimation.
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060323604

คอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์และมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
(Computer Graphics and Multimedia)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์ การนาเสนอ
ผลงานด้ า นการออกแบบ งานสถาปั ต ยกรรมหรื อ สถาปั ต ยกรรมภายใน พั ฒ นาสื่ อ การน าเสนอ การ
ประชาสัมพันธ์โครงงานทั้งรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ
Application of computer graphic program, presentation of architecture
design or interior architecture, presentation media development, public relations of 2D and
3D projects.
060323607

การออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งงานก่อสร้าง
3(2-2-5)
(Product Design for Construction)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การออกแบบผลิตภัณฑ์ ปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์เขียนแบบร่าง โดยเน้นผลิตภัณฑ์
เพื่อใช้ในงานก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์ตกแต่งพื้นและเปลือกอาคาร ผลิตภัณฑ์เพื่องานตกแต่งภายใน ปฏิบัติการ
สร้างหุ่นจาลองขนาดเท่าจริงเพื่อนาเสนอความคิดทางการออกแบบด้วยเทคนิคและวัสดุที่สามารถทดสอบ
ศักยภาพในการใช้งานได้
Product design, workshop on draft drawing of product for construction,
decorative product for floor and façade, product for interior decoration, workshop on exact
model drawing to present the design concept using potential techniques and materials.
060323608

การบริหารทรัพยากรอาคาร
3(3-0-6)
(Facility Management)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite : None
ทักษะพื้นฐานการบริหารทรัพยากร ผลกระทบของสภาพแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นต่อ
ประสิทธิภาพการทางาน ความสะดวกสบายและสุขภาพของผู้ใช้อาคาร การวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่าย การประเมินประสิทธิภาพของอาคารภายหลังการเข้าใช้อาคาร การปรับปรุง
แผนงานการใช้ทรัพยากร การบริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด การสื่อสารและการนาเสนอแผนงาน
เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันขององค์กร กรณีศึกษาด้านการบริหารทรัพยากรอาคาร
Fundamental skills of resource management, effects of man- made
environment to work effi- ciency, convenience, and health of building users. Strategic
planning to enhance the efficiency and reduce expenses. Evaluation of building usability,
improvement of facility utilization plan to maximize benefits. Project communication and
presentation for strengthening the competitiveness of organization. Case study on facility
management.
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060323609

การวางผังบริเวณและภูมิสถาปัตยกรรม
3(3-0-6)
(Site Planning and Landscape Architecture)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ประวั ติ แ ละความเป็ น มาของภู มิ ส ถาปั ต ยกรรม หลั ก การวางผั ง บริ เ วณและภู มิ
สถาปัตยกรรมเบื้องต้น การวางผังระบบสาธารณูปโภค โครงข่ายทางสัญจร การจัดองค์ประกอบที่ว่าง
กลางแจ้ง การกาหนดวัสดุตกแต่งและพืชพันธุ์โดยการวิเคราะห์จากกรณีศึกษา ปฏิบัติการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบผังบริเวณและภูมิทัศน์ของอาคารพักอาศัยและโครงการจัดสรรที่ดิน
History of landscape architecture, basic site planning and landscape architecture, planning of public utilities, transportation network, composition and outdoor
space, determination of decorative materials and plants from case study analysis, workshop on computer program for site plan, residential landscape, and land
development project.
060323610

คอมพิวเตอร์เพื่อการจาลองในงานก่อสร้าง
3(2-2-5)
(Computer Simulation for Construction)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยหรือประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการจาลองเสมือนจริงใน
งานก่อสร้าง โดยศึกษาการพัฒนาแบบก่อสร้างที่สร้างจากโปรแกรมช่วยเขียนแบบมาเป็นแบบจาลองเสมือน
จริงขั้นตอนการก่อสร้างงานโครงสร้าง ขั้นตอนงานสถาปัตยกรรม ขั้นตอนก่อสร้างงานระบบ การจาลอง
เครื่องจักรในงานก่อสร้าง เพื่อนาเสนอต่อทีมงานและเจ้าของงานให้เข้าใจในขั้นตอนการทางาน
Use or application of computer programs for virtual reality simulation of
construction, study of construction plan development from computer aided design to virtual reality simulation for construction, process of architecture, process of system construction, simulation of construction by machine, present to team and project owner.
060323612

คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นสูง
3(2-2-5)
(Advanced Computer-aided Design for Architecture)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
หลักการออกแบบสถาปัตยกรรมอาคารสาธารณะที่มีความซับซ้อนด้านประโยชน์ใช้สอย
และงานระบบอาคาร ปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมโดยบูรณาการองค์ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ช่วย
ออกแบบสถาปัตยกรรมและศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อพัฒนากระบวนการก่อสร้าง
Principle of public building architecture with complex functions and building systems, work- shop on integrated computer- aided design for architecture and other
sciences to develop construction process.
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060323613

การปรับปรุงอาคาร
3(3-0-6)
(Building Renovation)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite : None
การปรั บ ปรุ งอาคารให้ ถูก ต้ องตามกฎหมายและอานวยความสะดวกแก่ผู้ ใช้ อ าคาร
การปรับปรุงอาคารเพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากอัคคีภัย การอานวยความสะดวกในการใชอาคารสาหรับผู
พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา การซ่อมแซมอาคารจากการวิบัติ การปรับปรุงหน้ากากอาคาร (Facade)
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในกระบวนการวางแผนและออกแบบและกรณีศึกษา
Building renovation with Building Control Act and user convenience concerns, building renovation for fire safety, building use facilitation for disabled and old persons, damaged building restoration, facade renovation using plan and design by computer
and case study.
060323615

ฮวงจุ้ยในการออกแบบ
3(3-0-6)
(Feng Shui for Design)
วิชาบังคับ: ไม่มี
Prerequisite : None
การวางต าแหน่ ง อาคารตามหลั ก ฮวงจุ้ ย ทิ ศ ทางลมและน้ าในการออกแบบงาน
สถาปัตยกรรม การปรับปรุงอาคารให้เป็นไปตามหลักฮวงจุ้ยและหลักการออกแบบ การเลือกใช้สีภายใน
อาคารให้เหมาะสมกับบุคคลตามหลักเบญจธาตุ การจัดวางเครื่องเรือนตามหลักทิศมงคล โดยฝึกฝนจาก
โจทย์ที่ผู้สอนกาหนดและกรณีศึกษา
Feng Shui principle for architectural design: building positioning, wind and
water direction, building renovation based on Feng Shui principles, suitable interior paint
color incorporating five elements, furniture position in auspicious direction, practice from
exercises and case study.
060323617

การวางผังเมือง
3(3-0-6)
(Urban Planning)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite : None
ประวัติและโครงสร้างผังเมือง การเกิดของเมือง การจาแนก การจัดสรรที่ดินและการใช้
ที่ดิน การสารวจผังเมือง การวางผังเมืองซึ่งต้องเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของระบบชุมชน ระบบคมนาคม ระบบ
ขนส่ง และระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ
History and structure of urban planning, urban regeneration, classification,
land development and land use, urban planning survey, suitable urban planning for urban
community, transportation system, logistic system and public utilities system.
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060323618

นวัตกรรมการออกแบบวัสดุ
3(2-2-5)
(Innovation in Material Design)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
วัส ดุใหม่ ๆ และวัส ดุทดแทนจากธรรมชาติ เทคโนโลยีต าง ๆ ในการผลิ ตในระบบ
อุตสาหกรรม การประยุกตใชวัสดุในงานสถาปตยกรรมและออกแบบภายใน การวิจัยและค้นคว้าทดลองใช
วัสดุใหม ๆ ในงานออกแบบ งานออกแบบโครงการทางอาคารเพื่อประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างแต่ล ะ
ประเภทอย่างเหมาะสมและรักษาสภาพแวดล้อม
New and alternative natural materials, industrial technologies, application
of materials for ar-chitecture and interior design, research and development of new materials for design, project on appropriate application of environmentally friendly
construction product.
060323619

การออกแบบผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุ
3(2-2-5)
(Product Design using Scrap Materials)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การใช้ทรัพยากรเศษวัสดุในอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม บูรณาการการออกแบบกับ
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ประยุกต์ใช้ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ในงานก่อสร้างหรือผลิตภัณฑ์อื่น
อย่างเหมาะสมและรักษาสภาพแวดล้อม
Residuals consumption in industrial and agricultural sectors, integration of
design and proto-type production, appropriate and environmentally friendly application of
product design or other products.
060323620

การถ่ายภาพเพื่องานสถาปัตยกรรม
3(2-2-5)
(Photography for Architecture)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การถ่ายภาพด้วยกล้องถ่ายภาพประเภทต่าง ๆ กล้องในการถ่ายภาพทางสถาปัตยกรรม
และการถ่ายภาพภายในอาคาร การปรับแก้ไขความบิดเบือนทางทัศนมิติ แสง ทิศทาง คุณภาพของแสง
การเลือกใช้เลนส์ และอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ
Photography by various types of camera, architectural photography, interior photography, correcting perspective distortion, direction, quality of light, lens and
accessories selection.
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060323621

การเป็นผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
(Entrepreneurship)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
แนวทางการเลือกอาชีพอิสระ ลักษณะผู้ประกอบการการก่อตั้งกิจการ รูปแบบและ
ลักษณะกิจการ กฏหมายและระเบียบสาหรับการก่อตั้งกิจการ การจัดทาแผนธุรกิจ แผนการตลาด การหา
จุดคุ้มทุน แหล่งเงินทุนและสินเชื่อ ความรู้เบื้องต้นของนวัตกรรม การคิดค้นนวัตกรรม การนานวัตกรรมไป
เป็นธุรกิจ การจัดทาโมเดลธุรกิจนวัตกรรม การนาเสนอโมเดลธุรกิจนวัตกรรม การทดสอบตลาดธุรกิจ
นวัตกรรม การหาผู้ร่วมทุนธุรกิจนวัตกรรม
Establishment of new medium and small organizations, guideline for careers, location selec- tion for businesses, credit supply for businesses, draft text of letter of
guarantee, Share and Company Law, situation assessment, alternative assessment and decision making, business model development, registration and application of permit for company establishment
060323623

ทฤษฎีสถาปัตยกรรม
3(3-0-6)
(Architecture Theory)
วิชาบังคับ : ไม่มี
Prerequisite : None
การศึ ก ษาองค์ ป ระกอบในการออกแบบและทฤษฎี ท างศิ ล ปะ ประวั ติ ศ าสตร์
สถาปัตยกรรม การวิเคราะห์ข้อมูลและกระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรม ผลงานสถาปนิกและบุคคล
ส าคั ญ ในงานสถาปั ต ยกรรมของไทยและต่ า งประเทศ สั ด ส่ ว นร่ า งกายมนุ ษ ย์ กั บ การออกแบบและ
เฟอร์นิเจอร์หรือเครื่องเรือน ส่วนประกอบอาคารเบื้องต้น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนแบบ
Study of design components and art theory, architecture history, data analysis and architecture design process, portfolios of Thai and foreign architect and notable
persons, human body proportions and design and furniture, building elements (preliminary),
basic knowledge of drawing.
060323624

คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบสาหรับอาคารสาธารณะ
3(2-2-5)
(Computer - aided Design for Public Building)
วิชาบังคับก่อน : 060323601 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบสถาปัตยกรรม
เบื้องต้น
Prerequisite: 060323601 Computer - aided for Fundamental
Architectural Design
หลักการออกแบบสถาปัตยกรรมสาหรับอาคารพักอาศัยกึ่งสาธารณะ ให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการ พฤติกรรมของผู้ใช้อาคาร สภาพแวดล้อม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ เพื่อนาเสนอแบบสถาปัตยกรรม
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Principle of architectural design for semi- public residential building
corresponding to project objectives, user behavior, environment, and relating law. Workshop
in 2 dimensional (2D) and 3 dimensional (3D) computer design for presentation.
060323625

คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบสถาปัตยกรรมภายในสาหรับอาคารพักอาศัย
3(2-2-5)
(Computer-aided Design for Residential Interior Architecture)
วิชาบังคับก่อน : 060323601 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบสถาปัตยกรรม
เบื้องต้น
Prerequisite : 060323601 Computer - aided for Fundamental
Architectural Design
หลักการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในเบื้องต้น งานตกแต่งภายในสาหรับอาคารพัก
อาศัย วิเคราะห์ข้อมูล พฤติกรรมของผู้ใช้ ศึกษาผลงานของนักออกแบบที่ประสบความสาเร็จด้า นการ
ออกแบบสถาปั ต ยกรรมภายใน ปฏิ บั ติ ก ารใช้ โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ ออกแบบและเขี ย นแบบ
สถาปัตยกรรมภายใน ลักษณะ 2 มิติ และ 3 มิติ เพื่อนาเสนอและการก่อสร้าง
Basic principle of interior architecture, interior decoration for resident,
user’ s data and behavior analysis, study success of designers’ s portfolio on interior
architectural design, workshop on computer program for 2D and 3D preliminary drawing and
interior architectural design for presentation and construction.
060323626

คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบสถาปัตยกรรมภายในสาหรับอาคารสาธารณะ
3(2-2-5)
(Computer-aided Design for Public Building Interior
Architecture)
วิชาบังคับก่อน : 060323625 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบสถาปัตยกรรม
ภายในสาหรับอาคารพักอาศัย
Prerequisite : 060323625 Computer-aided Design for
Residential Interior Architecture
หลั ก การออกแบบสถาปั ต ยกรรมภายในขั้ น สู ง งานตกแต่ ง ภายในส าหรั บ อาคาร
สาธารณะและการจัดนิ ทรรศการ วิเคราะห์ข้อมูล พฤติกรรมของผู้ ใช้ วัตถุประสงค์และสภาพแวดล้ อม
ปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อออกแบบและเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน ลักษณะ 2 มิติ และ
3 มิติ เพื่อนาเสนอและการก่อสร้าง
Principle of advanced architectural design, public building interior
decoration and exhibition, user behavior analysis, objectives and context, workshop on
computer program for 2D and 3D interior architectural design and drawing presentation.
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060323627

สถาปัตยกรรมเพื่อความยั่งยืน
3(2-2-5)
(Sustainable Architecture)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite : None
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมยั่งยืน แนวทางการออกแบบสถาปัตยกรรม
ที่ ยั่ ง ยื น การออกแบบและการประเมิ น อาคารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพทางพลั ง งานสู ง และมี ผ ลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อมต่า
Principle and concept of sustainable architecture, guideline for sustainable
architecture, design and evaluation of high energy efficiency and low environmental impact
buildings.
060323628

อารยสถาปัตยกรรม
3(2-2-5)
(Universal Design)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite : None
การออกแบบทางสถาปัตยกรรมอาคาร เพื่อมวลมนุษย์ และความเสมอภาคของผู้ใช้
อาคารในแต่ละวัย การศึกษากฏหมายที่เกี่ยวข้อง การจัดพื้นที่ใช้สอย การเลือกใช้วัสดุ ความปลอดภัย การ
ใช้งานและการเข้าถึง
Architectural design for humanity and equality in aged care, study of related law, area ar-rangement, material selection, safety, utilization and accessibility.
080103001

ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การบูรณาการทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในระดับพื้นฐาน เพื่อประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจาวันโดยคานึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของการใช้ภาษา ผ่านการเรียนรู้คาศัพท์และ
ไวยากรณ์จากบทสนทนา บทความเชิงวิชาการและบทความทั่วไป การเขียนประโยคและย่อหน้าที่มีโครงสร้าง
ไม่ซับซ้อน การฝึกทักษะเพิ่มเติมที่ศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
Integrated more advanced skills of listening, speaking, reading, and writing at
basic level in order to apply in daily life with the cultural awareness of diverse users. Learning
vocabulary and grammatical structures through conversations, academic and general journals.
Writing non-complex sentences and paragraphs. Extensive practice at Self-Access Learning Center (SALC) and through e-Learning.
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080103002

ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English II)
วิชาบังคับก่อน : 080103001 ภาษาอังกฤษ 1
Prerequisite : 080103001 English I
การบู ร ณาการทั ก ษะการฟั ง การพู ด การอ่ า น และการเขี ย นในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น เพื่ อ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน โดยคานึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของการใช้ภาษา ผ่านการเรียนรู้
คาศัพท์และไวยากรณ์จ ากบทสนทนา บทความเชิงวิช าการและบทความทั่ว ไป การเขียนประโยคที่ มี
โครงสร้างซับซ้อนและย่อหน้าขนาดสั้น การฝึกทักษะเพิ่มเติมที่ศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองและการเรียนรู้
ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
Integrated skills of listening, speaking, reading, and writing at basic level in
order to apply in daily life with the cultural awareness of diverse users. Learning
vocabulary and grammatical structures through conversations, academic and general journals.
Writing complex sentences and paragraphs. Extensive practice at Self-Access Learning Center (SALC) and through e-Learning to promote life-long learning.
080103011

ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
(English Study Skills)
วิชาบังคับก่อน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2 หรือ
080103062 การใช้ภาษาอังกฤษ 2
Prerequisite : 080103002 English II or
080103062 Practical English II
ทักษะในการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เทคนิคในการเรียนภาษาอังกฤษ การใช้พจนานุกรม
ภาษาอังกฤษเพื่อช่วยในการพูด การอ่านและการเขียน การจดบันทึกย่อและการย่อความ การจัดระเบียบ
ตนเองในการเรียน การวางแผน การตรวจสอบ และการประเมินการเรียนรู้ของตนเอง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
สาหรับการศึกษาภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้น
Skills in self-management study, techniques in learning English, using English dictionary in facilitating verbal and written communications, reading, writing,
notetaking and summarizing. Self-regulation in learning: planning, monitoring and
evaluating as a study tool for higher level of English study.
080103012

การอ่าน 1
3(3-0-6)
(Reading I)
วิชาบังคับก่อน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2 หรือ
080103062 การใช้ภาษาอังกฤษ 2
Prerequisite : 080103002 English II or
080103062 Practical English II
เทคนิ คและกลวิธีการอ่าน พัฒ นาทักษะการอ่านโดยการทากิจกรรมในชั้นเรียน และ
การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง
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Reading techniques and strategies, develop students reading abilities
through class activities and self-access learning.
080103013

การอ่าน 2
3(3-0-6)
(Reading II)
วิชาบังคับก่อน : 080103012 การอ่าน 1
Prerequisite : 080103012 Reading I
กลวิธีการอ่านแบบอภิปัญญา การประยุกต์กลวิธีการอ่านเพื่อความเข้าใจโดยการทา
กิจกรรมในชั้นเรียน
Metacognitive strategies in reading, applying reading strategies to develop
comprehension skills through class activities.
080103014

การเขียน 1
3(3-0-6)
(Writing I)
วิชาบังคับก่อน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2 หรือ
080103062 การใช้ภาษาอังกฤษ 2
Prerequisite : 080103002 English II or
080103062 Practical English II
การเขียนย่อหน้า การเขียนเล่าเรื่อง องค์ประกอบของย่อหน้า กระบวนการเขียน กิจกรรม
การให้ข้อมูลป้อนกลับจากเพื่อนและครูผู้สอน
Writing paragraph; narratives, descriptive and expository types, paragraph
components, writing process, peer feedback and teacher feedback activities.
080103015

การเขียน 2
3(3-0-6)
(Writing II)
วิชาบังคับก่อน : 080103014 การเขียน 1
Prerequisite : 080103014 Writing I
การเขียนย่อหน้าขนาดยาว การเขียนเล่าเรื่อง การเขียนเชิงโต้แย้ง การเขียนอธิบาย และ

การเขียนรายงาน
Writing long paragraphs; narrative, argumentative, descriptive and report
writing.

- 69 -

มคอ.2

080103016

การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English Conversation I)
วิชาบังคับก่อน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2 หรือ
080103062 การใช้ภาษาอังกฤษ 2
Prerequisite : 080103002 English II or
080103062 Practical English II
ทักษะการออกเสีย งและการพูดเบื้องต้นเพื่อการสื่ อสารในชีวิตประจาวัน การแนะนา
ตนเอง การบรรยายลักษณะสิ่งต่าง ๆ การบอกทิศทางและการแสดงความคิดเห็น
Fundamental skills in pronunciation and speaking skills for communication
in daily life, self introduction, describing things, giving direction and expressing opinions.
080103017

การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English Conversation II)
วิชาบังคับก่อน : 080103016 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
Prerequisite : 080103016 English Conversation I
ทักษะการออกเสียงและการพูดในระดับโครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนขึ้น เพื่อการสื่อสารใน
สถานการณ์แบบเตรียมตัวและแบบไม่เตรียมตัว ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวันโดยเน้น
การพูดและฟัง
Pronunciation and speaking skills with complex sentences in both prepared
and impromptu situations, English communication skills in daily life with an emphasis on
speaking and listening.
080103018

ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน
3(3-0-6)
(English for Work)
วิชาบังคับก่อน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2 หรือ
080103062 การใช้ภาษาอังกฤษ 2
Prerequisite : 080103002 English II or
080103062 Practical English II
ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการทางาน ภาษาในการทาธุรกิจ การตลาด การต้อนรับลูกค้าและ
ผู้เยี่ยมชม การเจรจาต่อรอง การนาเสนอแผนงานและสินค้าของบริษัท การเขียนและการนาเสนอโครงการ
Language skills for work, simple Business English, marketing, making
appointments, welcoming visitors, negotiations, describing job positions and products, writing
and presenting projects.
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080103019

ภาษาอังกฤษสาหรับนักวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
(English for Scientists)
วิชาบังคับก่อน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2 หรือ
080103062 การใช้ภาษาอังกฤษ 2
Prerequisite : 080103002 English II or
080103062 Practical English II
การบูรณาการทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนด้านวิทยาศาสตร์ การเขียนรายงานการทดลอง
โดยใช้เอกสารอ้างอิง การนาเสนอผลงาน
Integrated skills of listening, speaking, reading and writing in science, writing
experiment reports with references, and presentations.
080103021

ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ
3(3-0-6)
(English for Service Industry)
วิชาบังคับก่อน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2 หรือ
080103062 การใช้ภาษาอังกฤษ 2
Prerequisite : 080103002 English II or
080103062 Practical English II
การบูรณาการทักษะการฟัง พูด อ่านเขียนภาษาอังกฤษสาหรับธุรกิจการบริการ ทักษะ
การสื่อสารสาหรับธุรกิจการบริการ การศึกษาวัฒนธรรมนานาชาติ
Integrated skills of listening, speaking, reading and writing in service sectors,
communication skills for services industry, international cultures literacy.
080103061

การใช้ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(Practical English I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การบูรณาการทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ประกอบด้วยโครงสร้างรูป
ประโยคพื้นฐาน คาศัพท์ และการอ่านบทความสั้น ๆ ทักษะการสื่อสารพื้นฐานในชีวิตประจาวัน
Integrated skills of listening, speaking, reading and writing with basic sentence structures, vocabulary and short passages, basic communication skills for everyday
life.
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080103062

การใช้ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(Practical English II)
วิชาบังคับก่อน : 080103061 การใช้ภาษาอังกฤษ 1
Prerequisite : 080103061 Practical English I
การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การเขียน และการอ่านในชีวิตประจาวัน การบูรณาการ
ไวยากรณ์ คาศัพท์ และการใช้ภาษาในสถานการณ์ที่หลากหลาย การพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร
Integrated skills of listening, speaking, writing and reading for daily life, integrating grammar, vocabulary, and functions in varieties of situations, developing competence in English communication.
080103119

ภูมิปัญญาไทยในภาษา
3(3-0-6)
(Thai Wisdom in Language)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
เรื่ องราวเกี่ย วกับ ภูมิปัญญา ภาษาในฐานะสื่ อแสดงภูมิปัญญาไทยที่ คนไทยใช้ใ นการ
ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม การถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี การประกอบอาชีพ การดาเนินชีวิต ค่านิยม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ขนบธรรมเนียมประเพณี ความคิด ความเชื่อ และการอบรมขัดเกลาคุณธรรม
จริยธรรม
Wisdom and Thai language as a medium of Thai wisdom of environment,
technology and knowledge transfer, career and living, tradition, thoughts and beliefs, and
raising morality.
080203904

กฎหมายในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Law for Everyday Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ลักษณะและวิวัฒนาการของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
เกี่ยวกับวงจรชีวิตในสังคมและการเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ
Characteristics and evolution of law, types of law, legal knowledge about
life cycle in society and being good citizenship.
080203905

เศรษฐกิจกับชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Economy and Everyday Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคม การบริโภค การออม การเงินและการธนาคาร
เงินเฟ้อ เงินฝืด การคลังรัฐบาล การค้าระหว่างประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง การนาแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจาวันในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์
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Economic activities in society, consumption, investment, inflation,
deflation, financial institutions, taxation, international trade between ASEAN countries, Principle of Sufficient Economy, government direction in economic problem solving,
self-adaptation to various economic situations.
080203907

ธุรกิจกับชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Business and Everyday Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ความสาคัญของธุรกิจในชีวิตประจาวัน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ประเภทของธุรกิจการ
จัดการธุรกิจ การจัดการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
The essential of business in everyday life, business environment, types of
business, business management, business information technology management, business
ethics and social responsibility.
080203908

การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทางานและสังคม
(Quality of Life Development in Work and Socialization)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
เนื้อหาและคุณธรรมจริยธรรม การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทางาน การสร้างแนวคิดเจต
คติต่อตนเองและต่อสังคม บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น การบริหารตนให้เข้ากับ
ชีวิตและสังคม การปรับตนเพื่อร่วมกิจกรรมทางสังคม เทคนิคการครองใจคน การวิเคราะห์งาน การสอน
งาน การฝึกอบรมและการพัฒนา การสื่อสารในองค์การ การบริหารเงินส่วนบุคคล และการสร้างผลิตผลใน
การทางานให้มีประสิทธิภาพ
Content and Concept of moral and ethics, quality of life development self
and social attitude development, self and social responsibilities, work-life balance management, public mind, techniques in understanding people, work analysis, training, communication in organization, personal financial management and effective work.
080303103

จิตวิทยาเพื่อความสุขในการดารงชีวิต
3(3-0-6)
(Psychology for Happy Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
พฤติกรรมการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ การพัฒนาความสามารถด้านการคิดการใช้เหตุผล
และการแก้ปัญหา แรงจูงใจทางสังคมและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความดึงดูดใจ ความชอบพอและ
ความรัก การสร้างมิตรภาพและการเลือกคู่ครอง การจัดการกับปัญหาชีวิตและสังคม การเอาชนะใจตนเอง
โดยอาศัยหลักการทางจิตวิทยาและการปรับปรุงตนเองเพื่อการดารงชีวิตอย่างเป็นสุข
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Human interaction behavior, development of thinking, rationale and problem solving ability, social motives and interpersonal relationship, attraction, liking and love,
friendship, mate selection, life and social problem management, self- control, and selfdevelopment through psychology for happy life.
080303104

จิตวิทยาเพื่อการทางาน
3(3-0-6)
(Psychology for Work)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
จิตวิทยาเพื่อการทางาน การจูงใจ การตัดสินใจ การแก้ปัญหา ความขัดแย้งในการทางาน
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การประสานงาน ภาวะผู้นา การสร้างทีมงาน และการสื่อสารในที่ทางาน
Psychology for work, motivation, decision-making, problem-solving, conflicts at work, creative thinking, coordination, leadership, team building and
communication at workplace.
080303201

การพูดเพื่อประสิทธิผล
3(3-0-6)
(Effective Speech)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ความสาคัญของการพูด องค์ประกอบของการพูด ประเภทของการพูด การวิเคราะห์กลุ่ม
ผู้ฟัง การเตรียมการพูด และการใช้หลักจิตวิทยาในการพูด การพูดเพื่อให้เกิดประสิทธิผล การพูดในโอกาส
ต่าง ๆ การประเมินผลการพูดของตนเองและผู้อื่น
Significance of speech, aspects of speaking, types of speech, audience analysis, speech writing and preparation for the presentation, application of psychological approaches to speech presentation, effective speech for different occasions, evaluation of
speech, self-evaluation and others.
080303401

คาราโอเกะ
1(0-2-1)
(Karaoke)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ประวัติและแนวคิดเกี่ยวกับคาราโอเกะ ดนตรีเบื้องต้น คอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่ใช้
เกี่ยวกับคาราโอเกะ การติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ การเลือกเพลง การจัดทารายการเพลง การตั้งจังหวะ
เพลง การใช้งานเสียงประกอบ การฝึกร้องเพลง การร้องเพลงเดี่ยวและเพลงคู่
History and concepts of karaoke, general knowledge of music, computer and
computer software for karaoke: nick karaoke, extreme karaoke, installation of
appropriate equipment and instrument, song selection and programming, rhythm setting, synchronized karaoke and sound effect, singing practice both solo and duet singing.
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080303501

บาสเกตบอล
1(0-2-1)
(Basketball)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ประวัติของกีฬาบาสเกตบอล เทคนิคการเล่น กฎ กติกา การเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม
การฝึกทักษะเบื้องต้นและสามารถนาทักษะไปใช้ในการเล่นบาสเกตบอล การเป็นผู้เล่นและผู้ชมที่ดี
History of basketball, techniques, rules, regulations, usage of proper equipment, practice in basic skills and applying the skills to play games, good
sportsmanship
and spectator.
080303502

วอลเลย์บอล
1(0-2-1)
(Volleyball)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ประวัติของกีฬาวอลเลย์บอล เทคนิคการเล่น กฎ กติกา การเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม
การฝึกทักษะเบื้องต้นและสามารถนาทักษะไปใช้ในการเล่นวอลเลย์บอล การเป็นผู้เล่นและผู้ชมที่ดี
History of volleyball, techniques, rules, regulations, usage of proper equipment, practice in basic skills and applying the skills to play games, good
sportsmanship
and spectator.
080303503

แบดมินตัน
1(0-2-1)
(Badminton)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ประวัติของกีฬาแบดมินตัน เทคนิคการเล่น กฎ กติกา การเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม
การฝึกทักษะเบื้องต้นและสามารถนาทักษะไปใช้ในการเล่นแบดมินตัน การเป็นผู้เล่นและผู้ชมที่ดี
History of badminton, techniques, rules, regulations, usage of proper equipment, practice in basic skills and applying the skills to play games, good
sportsmanship
and spectator.
080303504

ลีลาศ
1(0-2-1)
(Dancing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ประวัติของการลีลาศ ทักษะเบื้องต้นของการลีลาศ มารยาทของการลีลาศ การปลูกฝัง
ความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติที่ดี การเต้นราแบบละติน และแบบบอลรูม
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History of dancing, basic dancing skills, dancing etiquette for developing
knowledge, understanding and positive attitudes, Latin dancing and ballroom dancing.
080303505

เทเบิลเทนนิส
1(0-2-1)
(Table Tennis)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ประวัติของกีฬาเทเบิลเทนนิส เทคนิคการเล่น กฎ กติกา การเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม
การฝึกทักษะเบื้องต้นและสามารถนาทักษะไปใช้ในการเล่นเทเบิลเทนนิส การเป็นผู้เล่นและผู้ชมที่ดี
History of table tennis, techniques, rules, regulations, usage of proper
equipment, practice in basic skills and applying the skills to play games, good sportsmanship
and spectator.
080303507

ฟุตบอล
(Football)

1(0-2-1)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ประวั ติ ข องกี ฬ าฟุ ต บอล เทคนิ ค การเล่ น กฎ กติ ก า มารยาทที่ ส ามารถน าไปใช้ ใ น
ชีวิตประจาวัน นาไปถ่ายทอดให้ผู้อื่น การเป็นผู้เล่นและผู้ชมที่ดี
History of football, techniques, rules, regulations and etiquette transferring
of knowledge to others, good sportsmanship and spectator.
080303509

เปตอง
1(0-2-1)
(Pétanque)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ประวัติกีฬาเปตอง กฎ กติกา มารยาทของการแข่งขัน อุปกรณ์การแข่งขัน การฝึกทักษะ
พื้นฐาน การถือลูก การโยน การตี และการนับคะแนน การจัดแข่งขันกีฬาเปตอง การแข่งขันกีฬาภายในชั้น
เรียน
History of Petanque, rules, regulations, ethical standards for competition,
playing equipment, practice in basic skills: holding ball, throwing, hitting and counting points,
organizing competition programs and competition in class.
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080303510

ไท้จี๋/ไท้เก๊ก
1(0-2-1)
(Taiji / Taikek)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite : None
ประวัติและวิวัฒนาการของไท้จี๋ / ไท้เก๊ก การป้องกันการบาดเจ็บจากการฝึก การฝึก
ทักษะพื้นฐาน การทรงตัว การเคลื่อนที่ของเท้าและลาตัว การฝึกลมปราณไท้จี๋/ไท้เก๊ก 18 ท่า และการฝึก
มวยไท้จี๋/ไท้เก๊ก ขั้นที่ 1
History and development of Taiji / Taikek, prevention of injury from
practicing, basic skills practice : balancing and movement of feet and body, practicing 18
patterns of Taiji / Taikek and level-l Taiji / Taikek.
080303601

มนุษยสัมพันธ์
3(3-0-6)
(Human Relations)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
หลักการและทฤษฎีว่าด้วยพฤติกรรมของบุคคล การเข้าใจตนเองและผู้อื่น การพัฒนา
ตนเอง การติดต่อสื่อสาร การทางานเป็นทีม ภาวะผู้นา ความขัดแย้งและการบริหารความขัดแย้ง สังคม
วัฒนธรรม มารยาททางสังคม หลักธรรมทางศาสนาและการประยุกต์ใช้ในการสร้างมนุษยสัมพันธ์
Principles and theories of human behavior, understanding individual and
others, self- development, communication, teamwork, leadership, conflicts and conflict
management, society and culture, social etiquette, religious principles and application to
enhance human relations.
080303602

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
(Development of Life Quality)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ความหมายและความสาคัญของคุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิตพื้นฐาน พัฒนาการของชีวิต
และพัฒนาการทางจริยธรรม ทฤษฎีความต้องการ สุขภาพกายและสุขภาพจิต การรับรู้ความสามารถของ
ตนและการเห็ น คุณค่าในตนเอง ความคิดสร้างสรรค์ การเลือกคู่ครอง การบริหารชีวิต การทางานที่มี
ความสุข และหลักธรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
Definition and significance of life quality, basic life quality, moral
development, need theory, physical and mental health, perceived self-efficacy and
selfesteem, creative thinking, choosing a spouse, life management, work with happiness and
Dharma principles for development of life quality.
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080303603

การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
(Personality Development)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ความส าคั ญ ของการพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ ทฤษฎี บุ ค ลิ ก ภาพ การประเมิ น บุ ค ลิ ก ภาพ
สุขภาพจิต การปรับตัวและการบริหารความเครียด การปรับปรุงและการเสริมสร้างบุคลิกภาพ บุคลิกภาพสู่
ความเป็นผู้นา ความฉลาดทางอารมณ์ การพูด การฟัง พฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสม และการปฏิบัติ
ตนตามมารยาทสังคม
Significance of personality development, theories of personality,
personality assessment, mental health, adjustment and stress management, personality towards leadership, emotional intelligence, speaking, listening, assertive behavior, and conformity to social etiquette.
080303606

การคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์
3(3-0-6)
(Systematic and Creative Thinking)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ระบบพื้นฐานการทางานของสมอง กระบวนการทางจิตวิทยาในการเข้าใจความคิดของ
มนุษย์ การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดเชิงกลยุทธ์ การคิดเชิงสังเคราะห์
ความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงบูรณาการ และวิธีพัฒนาการคิด
System, neurological system, psychological process to understand human’s
thought: systematic thinking, analytical thinking, strategic thinking, synthesis thinking, creative thinking, integrative thinking, techniques for developing thinking.
080303607

ความปลอดภัยในชีวิต
3(3-0-6)
(Safety Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ความหมาย ความสาคัญ แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับสวัสดิภาพและความปลอดภัยใน
ชีวิต สาเหตุการสูญเสี ยเนื่ องจากอุบัติเหตุ การป้องกันอุบัติเหตุโดยทั่ว ไป การป้องกันอุบัติเหตุในบ้าน
มหาวิทยาลัย ในการจราจรและการประกอบอาชีพ สาธารณภัย การป้องกันตนเองและทรัพย์สินจากภัย
ต่างๆ รอบตัว การจัดโครงการสวัสดิภาพและความปลอดภัย แนวคิดและข้อเสนอแนะในการส่งเสริมสวัสดิ
ภาพ และการแก้ปัญหาสวัสดิภาพของตนเองและสังคม
Definition, importance, concepts and principles of life safety, causes of
accidents and loss from accident, general accident prevention, prevention of accidents in
households, university, traffic, and occupations, public hazards, procedures for personal
safety and property protection, organizing life safety projects, and suggestions for promoting
life safety, practical solutions to personal and public safety problems.
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080303608

ความเป็นพลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
3(3-0-6)
(Citizenship and Social Responsibility)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ความหมาย ความสาคัญ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของพลเมือง การเคารพกติกา
สิทธิเสรีภาพของผู้อื่น เคารพในความเห็นที่แตกต่างกัน รักความเป็นธรรมและความเสมอภาค และการ
พึ่งตนเอง การคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงปัญหาและการจัดการปัญหา ความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง ต่ อผู้อื่น
และต่อสังคม การมีจิตสาธารณะ เสียสละเพื่อส่วนร่วม ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ
Definition, importance, roles, responsibility of citizenship; rule abiding;
respect for rights, freedom and different opinions of others; justice and equality, and
self- reliance, critical thinking, problem analysis, problem management, responsibility for
themselves, others, and society, public mind, and public spirit through learning- by- doing
approach.
080303610

นันทนาการเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
(Recreation for Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ทฤษฎี หลักการ ปรัชญา ของ “นันทนาการ” ประโยชน์ของนันทนาการ ความสาคัญของ
นันทนาการที่มีต่อชีวิตประจาวัน ประเภทของกิจกรรมนันทนาการ ลักษณะของกิจกรรมนันทนาการ การ
เป็นผู้นานันทนาการ การจัดการนันทนาการของรัฐ เอกชน และธุรกิจการค้า แหล่งนันทนาการในปัจจุบัน
และการพัฒ นาสั งคมด้วยนัน ทนาการแนวโน้มและบทบาทของนันทนาการในสั งคมปัจจุบัน การเลื อก
กิจกรรมนันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการใช้กิจกรรมนันทนาการเพื่อการบาบัดรักษา
Theories, principles, and philosophy of recreation, benefits of recreation, its
Importance on daily life, types of activities, recreation leadership and recreation provided
by government and private sectors, recreational facilities and social development with
recreation, trends and role of leisure in contemporary society, selection of recreation
activities for life, quality development, and recreation therapy.
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3.2 ชื่อ-นามสกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

1

นายสุบรรณ ตาคาวัน*

2

นายสุรัตน์ ศรีจันทร์

อาจารย์

3

นายสุรพงษ์ ดาราม

อาจารย์

5

นายยุทธนา เกาะกิ่ง

นายการุณย์ อินทวาส

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน/ประเทศ

ผู้ช่วย
ค.อ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
ศาสตราจารย์ ค.อ.บ. (วิศวกรรมโยธา)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2544
2541

ดูข้อ 3.3.1

วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2545
2541

ดูข้อ 3.3.1

15

15

วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
บธ.บ (การจัดการงาน
ก่อสร้าง)
วศ.บ. (วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมธิราช

2549
2540

ดูข้อ 3.3.1

15

15

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2537

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

2545

ดูข้อ 3.3.1

15

15

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2537

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

2553

ดูข้อ 3.3.1

15

15

ผู้ช่วย
M.Eng. (Infrastructure
ศาสตราจารย์ Engineering)
อส.บ.(เทคโนโลยีโยธา)
อาจารย์

ปีที่สาเร็จ

ผลงานทาง
วิชาการ

ภาระงานสอน
(ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
หลักสูตร หลักสูตร
เดิม
ปรับปรุง
15
15

ค.อ.ม. (สถาปัตยกรรม)

2541

มคอ.2

ศ.บ. (สถาปัตยกรรม
ภายใน) เกียรตินิยม
อันดับ 2
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ลาดับ
ที่
6

ชื่อ-นามสกุล
นายพิเชษฐ์ สุขเสกสรรค์

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
อาจารย์

มคอ.2
สาเร็จการศึกษาจาก
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน/ประเทศ

M.Eng. (Construction
Engineering and Management)
ค.อ.บ. (เทคโนโลยีโยธา)

นายสมลักษณ์ บุญณรงค์

ผู้ช่วย
ผ.ม. (การวางผังชุมชน)
ศาสตราจารย์ ศศ.บ. (รัฐศาสตร์)
ค.อ.บ.(สถาปัตยกรรม)

8

นางชลิตา สุวรรณ

ผู้ช่วย
ปร.ด.
ศาสตราจารย์ (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
วศ.บ. (วิศวกรรม
ชลประทาน)

9

นางสาวสุมติ รา ไชยญาติ

อาจารย์

10

นางสาวอรวิริยา นามสวัสดิ์

อาจารย์

ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา)
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
ค.อ.ม. (เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)
วท.บ. (ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

2545

ดูข้อ 3.3.1

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2539

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2549
2553
2545

ดูข้อ 3.3.1

15

15

2550

ดูข้อ 3.3.1

12

15

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2540
2537

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

2552
2543
2540
2547

ดูข้อ 3.3.1

15

15

ดูข้อ 3.3.1

12

15
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7

ปีที่สาเร็จ

ผลงานทาง
วิชาการ

ภาระงานสอน
(ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
หลักสูตร หลักสูตร
เดิม
ปรับปรุง
15
15

2544

มคอ.2

หมายเหตุ: ลาดับที่ 1 – 3 เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประจาแขนงวิชาบริหารงานก่อสร้าง และลาดับที่ 4 – 6 เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประจาแขนงวิชา
คอมพิวเตอร์ช่วยงานสถาปัตยกรรม
* ประธานหลักสูตร
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3.2.2 อาจารย์พิเศษร่วมสอน
ลาดับ
ที่
1
2

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน
นายอานวย บรรลือยศ
นายมงคล ลิขติ ขจรเกียรติ

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
อาจารย์
อาจารย์

ผลงานทาง
วิชาการ

สาเร็จการศึกษาจาก
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน/ประเทศ
ค.อ.ม. (สถาปัตยกรรม)
ค.บ. (ช่างก่อสร้าง)
ผ.ม. (การวางแผนชุมชน
เมืองและสภาพแวดล้อม)
อส.บ. (การบริหารงาน
ก่อสร้าง) เกียรตินิยม
อันดับ 1

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
วิทยาลัยครูพระนคร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ

ปีที่สาเร็จ
2555

ดูข้อ 3.3.2

2534
2558

ดูข้อ 3.3.2

ภาระงานสอน
(ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
หลักสูตร หลักสูตร
เดิม
ปรับปรุง
6
9
6

9

2553

- 81 มคอ.2
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3.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
3.3.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
มีผลงานทางวิชาการย้อนหลังดังต่อไปนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุบรรณ ตาคาวัน
ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่:
- สุบรรณ ตาคาวัน. 2559, “การศึกษาคุณสมบัติทางกลและการถ่ายเทความร้อนบล็อกประสานแบบมี
ช่องอากาศ”, งานประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัยครั้งที่ 5, วันที่ 28-29 มกราคม 2559. มหาวิทยาลัย
พะเยา
- สุบรรณ ตาคาวัน, วิศรุต เรืองฤทธิ์, และอารยา กิ่งหลักเมือง. 2558, “คุณสมบัติทางกลบล็อกประสาน
ผสมเถ้ากะลามะพร้ าว”, งานประชุมวิช าการ ครุศาสตร์แห่ งชาติครั้งที่ 8, วันที่ 26-27 พฤษจิกายน 2558.
กรุงเทพมหานคร
- สุบรรณ ตาคาวัน . 2558, “คุณสมบัติทางกลบล็อกประสานแบบมาตรฐานในประเทศไทยกับบล็ อก
ประสานไฮดร้าฟอร์ม ”, งานประชุมวิชาการ วิศ วกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 20, วันที่ 8-10 กรกฎาคม 2558,
กรุงเทพมหานคร
2. อาจารย์สุรัตน์ ศรีจันทร์
ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่:
- สุรัตน์ ศรีจันทร์ และ นพดล กีรติจิรัฐิกาล, “แผ่นชิ้นไม้อัดจากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรประเภท
กาบหน่อไม้ไผ่ตง”, การประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 2, มหาวิทยาลัยพะเยา, 17-18 ม.ค. พ.ศ. 2556
3. อาจารย์สุรพงษ์ ดาราม
ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ :
- สุรพงษ์ ดาราม, “การจัดการเครื่องจักรกลในงานฝังกลบขยะ”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธา
แห่งชาติ ครั้งที่ 22, จ.นครราชสีมา, 18-20 กรกฎาคม 2560
- สุรพงษ์ ดาราม, “จีโอโพลีเมอรจากเถ้าลอย โดยการกระตุ้นด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ ”, การประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 “งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น”, มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณ์, 22 กรกฎาคม 2559
- สุ ร พงษ์ ดาราม, “ข้อมูล พื้ น ฐานส าหรับการก่อสร้างบ้านดินด้ว ยอิฐ ดินดิบ ”, การประชุมวิช าการ
วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 20, พัทยา จ.ชลบุรี, 8 - 10 กรกฎาคม 2558
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4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา เกาะกิ่ง
ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ :
- ยุ ทธนา เกาะกิ่ง , “การวัดประสิ ทธิภ าพการจัด การบริ ษั ทรับเหมาก่ อสร้ างด้ว ยระเบี ยบวิธี Data
Envelopment Analysis”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 20, จ.ชลบุรี , 8-10 กรกฎาคม
2558
บทความวิชาการที่เผยแพร่ :
- ยุ ท ธนา เกาะกิ่ ง , “การประยุ ก ต์ ใ ช้ Virtual Reality Modeling Language ส าหรั บ งานก่ อ สร้ า ง”
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ , ปีที่ 17, ฉบับที่ 2, เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2550, หน้า 79 –
84.
ตารา/หนังสือเผยแพร่ :
- ยุทธนา เกาะกิ่ง, “การวางแผนและควบคุมงานก่อสร้างด้วย Microsoft Project 2013” ห้างหุ้นส่วน
จากัด เอ็มแอนด์เอ็ม เลเซอร์พริ้นต์, 2557
- ยุทธนา เกาะกิ่ง, “การวางแผนและควบคุมงานก่อสร้างด้วย Microsoft Project 2010” ห้างหุ้นส่วน
จากัด เอ็มแอนด์เอ็ม เลเซอร์พริ้นต์, 2555
5. อาจารย์การุณย์ อินทวาส
ตารา/หนังสือเผยแพร่ :
- อานวย บันลือยศ และ การุณย์ อินทวาส. (2559). คู่มือการใช้งาน Autodesk Revit Architecture.
พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: หจก. เอ็มแอนด์เอ็ม เลเซอร์พริ้นต์.
6. อาจารย์พิเชษฐ์ สุขเสกสรร
ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ :
- พิเชษฐ์ สุขเสกสรรค์ และคณะ. (2560) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแบบจาลองสารสนเทศอาคาร
(Building Information Modeling) ในการตรวจสอบความถูกต้องของแบบก่อสร้างในช่วงการก่อสร้างของ
ผู้รับเหมา. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังที่ 22. นครราชสีมา ประเทศไทย. 18 - 22 กรกฎาคม
2560
- พิเชษฐ์ สุขเสกสรรค์ และคณะ. (2559) แนวทางการรับมือของภาคการก่อสร้างต่อสถานการณ์การ
เคลื่อนย้ายแรงงานเสรีจากการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ
คร้ังที่ 9. เชียงใหม่ ประเทศไทย. 18 พฤศจิกายน 2559
- Sooksaksun P. (2013), “Regional Transportation Infrastructure Connectivity: The Concern
on Thailand’ s CBTI Facilities Development” , The International Conference on Tourism,
Transport, and Logistics 2013, Paris, France, 14-16 February 2013
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7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมลักษณ์ บุญณรงค์
บทความวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ :
- Upala, P., Bunnarong, S. (2017). Participatory Design Process for Improving Pedestrian
Environment and Traffic Sign System: A Case Study of Anuban Ranong School. Area Based Development Research Journal, 9 (1), 52-60.
- สมลักษณ์ บุญณรงค์. "การวิเคราะห์ศักยภาพเชิงพื้นที่เพื่อการวางผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐานในเขต
ผังเมืองรวมเมืองปราจีนบุรี" วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีที่ 10 ( 2557 ) ฉบับที่ 1.
การนาเสนอผลงานวิชาการ :
- Bunnarong, S. , Upala, P. ( 2017) . Improving Pedestrian Environment and Traffic Sign
System with the Participatory Design at Anuban Ranong School. 5th AicQoL2017Bangkok, 25-27
February 2017 / E-BPJ, 2(5), March 2017 (p.381-391).
- สมลักษณ์ บุญณรงค์, อาคม ไทยเจริญ, สมพัตร์ เบ็ญจชัยพร, อรวิริยา นามสวัสดิ์, และ สุกัญญา ใจดี.
“การพัฒนาระบบนาทางในอาคารสถานพยาบาลเพื่อ ผู้พิการทางสายตาและพิการทางด้านหู โดยประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี RFID และ Open Source Software” โครงการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ
พ.ศ.2555, มหาวิทยาลัยพายัพ, 17 กุมภาพันธ์ 2555.
ตารา/หนังสือเผยแพร่ :
- สมลักษณ์ บุญณรงค์. (2557). การใช้ Trimble Sketchup Pro 8 ช่วยงานวิศวกรรมขั้นสูง.
- สมลักษณ์ บุญณรงค์. (2555). เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ด้านผังเมืองและโครงสร้าง
พื้นฐาน.
- สมลักษณ์ บุญณรงค์. (2555). การใช้ Trimble Sketchup Pro 8 ช่วยออกแบบงานสถาปัตยกรรม.
- ยุทธนา เกาะกิ่ง และ สมลักษณ์ บุญณรงค์. (2555). การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการสาหรับ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น.
- สมลักษณ์ บุญณรงค์. (2555). การใช้ Trimble Sketchup Pro 8 ช่วยงานวิศวกรรม.
งานที่ปรึกษาทางวิชาการ :
- โครงการวางผังแม่บทพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภาคกลาง เสนอต่อ กรมการท่องเที่ยว, 2556
- โครงการวางผังแม่บทพัฒนาเขื่อนบางวาดเขื่อนบางเหนียวดา จังหวัดภูเก็ต เสนอต่อ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดภูเก็ต, 2554
งานวิทยากรฝึกอบรม :
- โครงการอบรมการใช้ Google Sketchup ในงานอุตสาหกรรม บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด
(มหาชน) จ.นครราชสีมา ดาเนินการจัดอบรมโดย Two Plus soft, วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557
- โครงการอบรมการใช้ Google Sketchup เพื่องานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมขั้นสูง โรงแรมรอยัลริ
เวอร์ กรุงเทพฯ ดาเนินการจัดอบรมโดย Tum Civil , วันที่ 27-28 เมษายน 2557
- โครงการอบรมการใช้ Google Sketchup อย่างมืออาชีพ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ ดาเนินการ
จัดอบรมโดย Tum Civil, วันที่ 27-28 เมษายน 2556
- โครงการอบรม Google Sketchup ให้กับสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา
งบประมาณแผ่นดิน, พ.ศ. 2553-2556
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8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชลิตา สุวรรณ (สกุลเดิม เลี่ยมสงวน)
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ :
- Siriwan, N. and Suwan, C. (2016), Carbon Footprint of Batik Shirt, Journal of Industrial
Technology 12(3), Sep-Dec 2016. (in Thai)
- Suwan, C. and Somjai, T. (2015), Carbon Footprint of Sugarcane Cultivaiton in Sakaeo
and Prachinburi Provinces, RMUTI Journal, Special Issue 1, The 6th International Conference on
Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being (STISWB VI), 28-30 August 2014,
Siem Reap, Kingdom of Cambodia, pp. 469-478.
- Somjai, T. and Suwan, C. ( 2015) , Carbon Footprint Analysis of Cassava Cultivaiton in
Sakaeo and Prachinburi Provinces, RMUTI Journal, Special Issue 1, The 6th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well- Being ( STISWB VI) , 28- 30
August 2014, Siem Reap, Kingdom of Cambodia, pp. 464-469.
- TiewToy, S., Somjai, T. and Suwan, C. (2013), Water Footprint of Energy Crops under
the Rain-fed and Irrigated Cultivation in Eastern Thailand, International Journal of Environmental
and Rural Development 4(2), pp.138-142.
- TiewToy, S., Suwan, C. and Somjai, T. (2012), Water Footprint of Sugarcane and Cassava
for Ethanol Production in Eastern Thailand, Journal of Thai Society of Agricultural Engineering
18(1), pp.68-75 (in Thai).
- Suwan, C. and Gheewala, S. H.(2012), Application of Life Cycle Assessment to Support
Solid Waste Management Policy in Phuket, International Journal of Environment and Waste
Management 2(3), pp. 222-238.
9. อาจารย์ ดร. สุมิตรา ไชยญาติ
ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ :
- Chaiyat, S. and Kiattikomol, 2009, “Surface Opening Displacement of Penny – shaped
Crack of the Barenblatt – DugdaleType by Tresca and von Mises Criteria” , Commemorative
International Conference on the Occasion of the 4 th Cycle Celebration of KMUTT Sustainable
Development to Save the Earth: Technologies and Strategies Vision 2050, KMUTT. 7 – 9 April
2009, Bangkok, Thailand, pp. 367 – 373.
- Chaiyat, S. and Kiattikomol, K., 2009, “Dugdale Model Based Numerical Technique For
Penny –Shaped Crack Subjected To Remote Tension In Infinite Elastic Space”, The 14th National
Convention on Civil Engineering (NCCE14), Korat, Thailand, 13 – 15 May 2009, Vol. 3 , pp
- Chaiyat, S. and Kiattikomol, 2009, “Surface Opening Displacement of Penny – shaped
Crack of the Barenblatt – DugdaleType by Tresca and von Mises Criteria” , Commemorative
International Conference on the Occasion of the 4th Cycle Celebration of KMUTT Sustainable
Development to Save the Earth: Technologies and Strategies Vision 2050, KMUTT. 7 – 9 April
2009, Bangkok, Thailand, pp. 367 – 373.
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- Chaiyat, S. and Kiattikomol, K., 2009, “Dugdale Model Based Numerical Technique For
Penny –Shaped Crack Subjected To Remote Tension In Infinite Elastic Space”, The 14th National
Convention on Civil Engineering (NCCE14), Korat, Thailand, 13 – 15 May 2009, Vol. 3 , pp.
10. อาจารย์อรวิริยา นามสวัสดิ์
ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ :
- Ornwiriya Namsawat. (2017). A Classification of Product Service System Concept in the
Environmental Aspect to Create the Strategy of the Design of PSS. 5th AicQoL 2017 Bangkok, 2527 February 2017 / E-BPJ, 2(5), March 2017 (p.185-191)
3.3.2 อาจารย์พิเศษร่วมสอน
มีผลงานทางวิชาการย้อนหลังดังต่อไปนี้
1. อาจารย์อานวย บรรลือยศ
ตารา/หนังสือเผยแพร่ :
อานวย บันลือยศ และ การุณย์ อินทวาส. (2559). คู่มือการใช้งาน Autodesk Revit Architecture.
พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: หจก. เอ็มแอนด์เอ็ม เลเซอร์พริ้นต์.
วิทยากร/งานสอน :
- อบรมการใช้งานโปรแกรม Autodesk Revit Architecture ให้กับหน่วยงานภาคเอกชน
- อาจารย์พิเศษภาควิชาสถาปัตยกรรม วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
2. อาจารย์มงคล ลิขิตขจรเกียรติ
ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่:
มงคล ลิ ขิ ต ขจรเกี ย รติ . “การประเมิ น ศั ก ยภาพการระบายน้ าท่ า ผิ ว ดิ น ส าหรั บ พื้ น ที่ ลุ่ ม รั บ น้ าเพื่ อ
ประกอบการวางแผนเชิ ง พื้น ที่ กรณี ศึ ก ษา จังหวัดสมุทรปราการ.” การประชุมวิช าการระดั บ
บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง, 27 มี.ค. พ.ศ. 2558
มงคล ลิ ขิ ต ขจรเกี ย รติ . “การประเมิ น ศั ก ยภาพการระบายน้ าท่ า ผิ ว ดิ น ส าหรั บ พื้ น ที่ ลุ่ ม รั บ น้ าเพื่ อ
ประกอบการวางแผนเชิงพื้นที่กรณีศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ.” วารสารผลงานวิจัยในโครงการ
ประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์. ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2558)
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
แนวทางปฏิ บั ติ ก ารฝึ ก งานในประเทศหรื อ ต่ า งประเทศ ทั้ ง นี้ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ การฝึกประสบการณ์ภาคสนามในงานการเรียนการส อน
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง
สาหรับหลักสูตรปกติจะมีวิชาฝึกงานโดยให้ให้นักศึกษาฝึกงานกับสถานประกอบการไม่น้อยกว่า 200
ชั่วโมง ซึ่งนักศึกษาจะปฏิบัติงานอยู่ในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องทางด้านคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและ
บริหารงานก่อสร้าง หรือวิศวกรรมโยธา สถาปัตยกรรมและให้นักศึกษาต้องทาโครงงานซึ่งอาจนาปัญหาจาก
หน่วยงานที่ตนเองฝึกงานมาเป็นหัวข้อในการทาโครงงาน
หลักสูตรสหกิจศึกษาภาควิชาจะทาความร่วมมือกับสถานประกอบการและส่งนักศึกษาเข้าไปทางานกับ
สถานประกอบการที่ร่วมมือ ตั้งแต่ภาคเรียนฤดูร้อนของชั้นปีการศึกษาที่ 3 จนกระทั่งสิ้นภาคเรียนที่ 1 ของชั้นปี
การศึกษาที่ 4 รวมเวลาที่นักศึกษาต้องเข้าไปอยู่กับหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือทั้งสิ้น 6 เดือน และในระหว่างที่
นั ก ศึ ก ษาท างานต้ อ งท ารายงานการท างานทุ ก อย่ า งเป็ น หลั ก ฐานในการตรวจสอบ ซึ่ ง ภาควิ ช าจะแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการเข้ามาเพื่อพิจารณารายงานของนักศึกษาว่ามีความเหมาะสมหรือไม่
การฝึกประสบการณ์ภาคสนามทาให้นักศึกษา ให้รู้จักการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้เรียนมาไปแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่ประสบกับสภาพการทางานจริ ง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในทุกๆด้านก่อนออกไปทางานจริง
สาหรับหลักสูตรคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการฝึก
ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษาสามารถอธิบายได้ดังนี้
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
4.1.1 มีวินัย สามารถปฏิบัติตนตามกฏระเบียบของสถานที่ฝึก
4.1.2 ซื่อสัตย์ ตรงเวลา และอดทน
4.1.3 มีความรู้และทักษะในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับงาน หรือเทคนิควิธีการทางานใน
สถานที่ฝึกงาน
4.1.4 สามารถใช้ความรู้เพื่อเสนอแนะวิธีการแก้ปัญหาในสถานที่จริง
4.1.5 สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น
4.1.6 มีทักษะการสื่อสารด้านการพูด เขียน คิดวิเคราะห์และประมวลผล
4.2 ช่วงเวลา
- หลักสูตรปกติ : ภาคฤดูร้อน ของชั้นปีที่ 3
- หลักสูตรสหกิจศึกษา : ภาคฤดูร้อน ของชั้นปีที่ 3 และภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปีที่ 4
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5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
หัวข้อที่ทาโครงงานหรืองานวิจัยเกี่ยวกับเนื้ อหาวิชาคอมพิวเตอร์ ช่วยงานออกแบบและบริหารงาน
ก่อสร้าง จะเป็นหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ โดยนักศึกษาจะได้รับการฝึกค้นคว้าหาข้อมูล การวิเคราะห์งาน ตลอดจน
การบริหารโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา สาหรับ
โครงงานในหลักสูตรนี้จะเน้นให้นักศึกษาสามารถนาความรู้หรือทฤษฎีที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาที่
ศึกษา เพื่อประโยชน์ในงานออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
5.2.1 มีองค์ความรู้จากงานวิจัย
5.2.2 สามารถแก้ไขปัญหาโดยวิธีการวิจัย
5.2.3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลและแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง
5.2.4 สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ผลการทดลองทางสถิติ
5.2.5 สามารถปรับตัวทางานร่วมกับผู้อื่น
5.2.6 มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาเขียนและภาษาพูด
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1-2 ของชั้นปีที่ 4
5.4 จานวนหน่วยกิต
เท่ากับ 4 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีการกาหนดชั่วโมงการให้คาปรึกษา จัดทาบันทึกการให้คาปรึกษาให้ข้อมูลข่ าวสารเกี่ยวกับโครงงาน
ทางเว็บไซต์ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ ให้นักศึกษารายงานความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคอย่างต่อเนื่อง
ตลอดภาคการศึกษา อีกทั้งมีตัวอย่างโครงงานให้ศึกษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 ประเมินคุณภาพข้อเสนอโครงงานวิจัย โดยอาจารย์ประจาวิชา และอาจารย์ที่ปรึกษา
5.6.2 ประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการทางานวิจัย โดยอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งประเมินจากการ
รายงานด้วยวาจาและเอกสาร
5.6.3 ประเมินผลการทางานของนักศึกษาในภาพรวม จากการติดตามการทางาน ผลงานที่เกิดขึ้นในแต่
ละขั้นตอน และรายงาน โดยอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ประเมิน
5.6.4 ประเมินการนาเสนองานวิจัยในรูปแบบการนาเสนอแบบบรรยายปากเปล่า โดยคณะกรรมการ
สอบโครงงาน อย่างน้อย 3 คน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
มีความตระหนักและทัศนคติที่ดีต่อ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ
มีจิตสานึกสาธารณะ
มีทักษะการเป็นผู้นาและทางาน
เป็นทีม
มีวินัยและความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม
มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง

-

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
การสอดแทรกในวิชาเรียนที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณวิชาชีพ เช่น
การประกันคุณภาพ และ การฝึกงาน เป็นต้น
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น โครงการบาเพ็ญประโยชน์
การทางานเป็นทีมในชั้นเรียน
การทาโครงงานกลุ่ม
การสอดแทรกในวิชา
การมอบหมายงานให้นักศึกษารับผิดชอบในกิจกรรมต่างๆ
การจัดการเรียนการสอนที่มีการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การค้นคว้า
ข้อมูลสารสนเทศและติดตามเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยู่เสมอ

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานักต่อสาธารณะ ความเสียสละ ความซื่อสัตย์สุจริต
มีวินัยในตนเองและมีความรับผิดชอบ เพื่อให้สามารถดาเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างราบรื่นและไม่ขัดต่อ
ประโยชน์ส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อผลการกระทาของตนเองและผลที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจากการกระทาดังกล่าว
อาจารย์ผู้สอนต้องสอดแทรกเรื่องเกี่ยวกับคุณสมบัติ 5 ข้อดังที่จะกล่าวต่อไป เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม จิตสานึกต่อสาธารณะ ความซื่อสัตย์สุจริต การมีวินัยและรับผิดชอบไปพร้อมๆกับการพัฒนา
ทางวิช าการและวิทยาการต่างๆ ที่ศึกษา ทั้งนี้อาจารย์ผู้ส อนต้อ งมีคุณสมบัติครบทั้ง 5 ข้อด้ว ยเช่นกัน โดย
คุณสมบัติดังกล่าวประกอบด้วย
2.1.1.1 มีจิตสานึกและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม ความเสียสละ ความซื่อสัตย์
สุจริต และแสดงออกอย่างสม่าเสมอ
2.1.1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
2.1.1.3 เคารพสิทธิอันพึงมีและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และเคารพในคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
2.1.1.4 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
2.1.1.5 เป็นผู้มีจรรยาบรรณทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ
อาจารย์ผู้สอนต้องจัดให้มีการวัดมาตรฐานในด้านคุณธรรม จริยธรรมทุ กภาคการศึกษา ซึ่งไม่
จาเป็นต้องเป็นข้อสอบ อาจใช้การสังเกตพฤติกรรมระหว่างชั้นเรียนหรือการทากิจกรรม มีการกาหนดคะแนนที่
เกี่ยวกับผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของคะแนนความประพฤตินักศึกษา ซึ่งอาจารย์
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ผู้สอนประจารายวิชาสามารถหักคะแนนความประพฤติดั งกล่าวได้โดยผ่านเห็นชอบจากที่ประชุมของภาควิชา
นักศึกษาที่มีคะแนนความประพฤติไม่ผ่านเกณฑ์ที่กาหนดโดยภาควิชา อาจต้องทากิจกรรมเพื่อสังคมก่อนจบ
การศึกษา และจะจัดให้มีการมอบเกียรติบัตรสาหรับนักศึกษาที่มีความประพฤติดีและมีคุณธรรม จริยธรรมโดด
เด่นเพื่อเป็นการส่งเสริมการทาความดี
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
กาหนดให้มีแนวทางปฏิบัติตนหรือวัฒนธรรมองค์กร เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีพัฒนาการเรียนรู้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม โดย
2.1.2.1 การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง
2.1.2.2 สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน
2.1.2.3 การเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์
2.1.2.4 จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.2.5 การสอนแบบอภิปรายจากตัวอย่างกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณวิชาชีพ
คุณธรรม จริยธรรม
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.3.1 ประเมิ น จากความตรงต่ อ เวลาของนั ก ศึ ก ษาในการเข้ า ชั้ น เรี ย น การส่ ง งานตาม
กาหนดเวลาที่ได้รับมอบหมาย ความมีวินัยและความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
2.1.3.2 ประเมินโดยอาจารย์จากการสังเกตพฤติกรรม การแสดงออกตามปกติของนักศึกษา
2.1.3.3 ประเมินจากการปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
2.2.1.1 มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในหลักการ ทฤษฎี องค์ความรู้ในศาสตร์ที่ให้
เรียนรู้และศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2.2.1.2 มีทักษะในการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบสนองการทางานที่ได้รับ
มอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2.1.3 สามารถวิเคราะห์ ปัญ หา พร้อมสามารถเสนอแนวทางการแก้ไ ขที่เหมาะสม และ
ประยุ กต์ใช้ความรู้ ทักษะ เครื่องมือ ประสบการณ์และเทคโนโลยี ที่เหมาะสมกั บ
แนวทางดังกล่าว
2.2.1.4 สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ของตนกับความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องได้
2.2.1.5 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการของเทคโนโลยีเพื่อให้ก้าว
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ต่างๆและสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ตลอดชีวิต
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2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
กลยุทธ์การสอนให้อยู่ภายใต้วิจารณญาณของผู้สอนประจาวิชา ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามลักษณะ
และเนื้อหาของรายวิชา โดยมีแนวทางดังนี้
2.2.2.1 การใช้เทคนิคการสอนหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นให้มีความรู้ในหลักการ องค์ความรู้
และทฤษฎีให้มากเพียงพอสาหรับการประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติในสถานการณ์จริง และ
ฝึกฝนให้มีทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติดังกล่าว พร้อมกับการ บูรณาการ
ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริง
2.2.2.2 การให้ภาพรวมของความรู้ การเชื่อมโยงกันของเนื้อหาจากรายวิชาต่างๆที่เกี่ยวข้องกัน
ความสาคัญของเนื้อหาแต่ละส่วน การย้าความรู้ที่ได้ก่อนและหลังชั้นเรียนเพื่อชี้ให้เห็น
ความเชื่อมโยงกันของความรู้ใหม่และความรู้เดิม
2.2.2.3 การเรียนรู้จากการถ่ายทอดประสบการณ์ โดยผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์และสาขาวิชาต่างๆ
มาเป็นวิทยากรบรรยายหรือปฏิบัติการพิเศษเฉพาะเรื่อง
2.2.2.4 การเรียนรู้จากสถานการณ์จริงผ่านการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การศึกษา
ดูงานและโครงการสหกิจศึกษา
2.2.2.5 การสอบปากเปล่าในรายวิชาที่เหมาะสม
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่างๆคือ
2.2.3.1 การทดสอบย่อย
2.2.3.2 การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
2.2.3.3 การจัดทารายงานหรืองานที่มอบหมายระหว่างภาคเรียน
2.2.3.4 การจัดทาโครงการพิเศษและปริญญานิพนธ์
2.2.3.5 การนาเสนอผลงานในชั้นเรียน
2.2.3.6 การฝึกงานและสหกิจศึกษา
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
นักศึกษาจาเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรมและ
ความรู้ โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษามีทักษะทางปัญญาดังนี้
2.3.1.1 สามารถคิดอย่างเป็นระบบและมีวิจารณญาณ
2.3.1.2 สามารถค้นหาข้อเท็จจริงหรือเข้าถึงแหล่งข้อมูลและความรู้ เพื่อทาความเข้าใจ
ประเมินความน่าเชื่อถือและความถูกต้องจากหลักฐานใหม่ แล้วนาข้อสรุปมาใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานหรือสนองต่อความต้องการ
2.3.1.3 สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อหาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหาหรือ
ปรากฏการณ์ต่างๆได้ จากนั้นระบุหรือวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ไขอย่างเป็น
รูปธรรมและสร้างสรรค์
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2.3.1.4 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะที่มีในการแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองต่อความ
ต้องการได้
2.3.1.5 สามารถพัฒนาตนเองและสามารถประกอบอาชีพได้โดยพึ่งพาตนเอง
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
2.3.2.1 การแนะนาและฝึกกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์เมื่อเริ่มเข้าศึกษา ผ่านการฝึกทา
โจทย์ปัญหาในรายวิชาที่สอดคล้องและเหมาะสม
2.3.2.2 การมอบหมายงานการแก้ปัญหาจากโจทย์ปัญหา กรณีศึกษา หรือสถานการณ์จาลอง
2.3.2.3 การจัดให้มีกิจกรรมพัฒนาทักษะทางปัญญา ให้ได้ฝึกคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้
ใหม่จากความรู้เดิมด้านต่างๆ ผ่านกิจกรรมดังกล่าว
2.3.2.4 การสอนแบบผู้เรียนเป็นสาคัญ จัดให้มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นหรือกิจกรรมใน
ชั้นเรียนที่มีลักษณะเดียวกัน รวมถึงให้นักศึกษาได้มีโอกาสปฏิบัติงานจริง ประเมินและ
สรุปผลจากการปฏิบัติงานดังกล่าว
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
การวัดมาตรฐานการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญาของนักศึกษาทาได้โดย
2.3.3.1 การสอบข้อเขียนในการสอบกลางภาคและปลายภาคด้วยโจทย์ที่ต้องใช้ทักษะทาง
ปัญญาในรายวิชาที่สอดคล้องและเหมาะสม
2.3.3.2 ประเมินจากผลงานการแก้ไขปัญหา งานที่ได้รับมอบหมาย โดยประเมินผลตามสภาพ
จริงของผลงาน
2.3.3.3 ประเมินจากผลการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะทางปัญญาและผลงานต่างๆที่นักศึกษาส่ง
เข้าร่วมในกิจกรรมนั้น
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคนต่างๆของนักศึกษานับเป็นเรื่องสาคัญเป็นอย่างยิ่ง
เนื่องจากหลังจบการศึกษานักศึกษาต้องออกไปประกอบอาชีพซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับผู้คนหลายกลุ่มในหลาย
บทบาทหน้าที่ในการทางานร่วมกัน ดังนั้นการพั ฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบของ
นักศึกษา ผู้สอนจะต้องสอดแทรกเนื้อหาหรือการพัฒนาไปในรายวิชาต่างๆ เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านนี้ รวมถึง
การเรียนวิชาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปศาสตร์ที่เกี่ยวโยงถึงคุณสมบัติที่ต้องการ ดังนี้
2.4.1.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีมนุษยสัมพันธ์และ
ปรับตัวเข้ากับวัฒธรรมองค์กรได้เป็นอย่างดี
2.4.1.2 สามารถให้ความช่วยเหลือ ให้ความร่วมมือ อานวยความสะดวกและปรับตัวทางาน
ร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและสมาชิกกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.4.1.3 มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในงานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายและการกระท าของตนเอง ทั้ ง งาน
รายบุคคลและงานกลุ่ม
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2.4.1.4 วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
สามารถใช้ความรู้ชี้นากลุ่มสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม
2.4.1.5 สามารถวางแผนและรั บผิ ดชอบในการเรี ยนรู้ และพัฒ นาตนเองและวิช าชี พ อย่ า ง
ต่อเนื่อง
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
กาหนดกิจกรรมที่มีการทางานเป็นกลุ่ มในรายวิชาที่เหมาะสม หรือมอบหมายให้นักศึ ก ษามี
หน้าที่รับผิดชอบในกิจกรรมต่างๆของภาควิชา โดย
2.4.2.1 ใช้การสอนแบบกลุ่มร่วมมือ ซึ่งต้องกาหนดแนวทางปฏิบัติ บทบาทความรับผิดชอบ
ของแต่ละคนในการเรียนรู้ร่วมกัน
2.4.2.2 มอบหมายการทางานแบบกลุ่ม ที่มีการกาหนดบทบาทหน้าที่รับผิดชอบในกลุ่มอย่าง
ชัดเจน ส่งเสริมการสลับบทบาทหน้าที่ระหว่างกัน
2.4.2.3 จัดการสอนที่เน้นให้มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็น
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.3.1 สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกทั้งในชั้นเรียนและการทากิจกรรมต่างๆ
2.4.3.2 จัดให้มีการประเมินตนเองของนักศึกษาประเมินตนเองและประเมินเพื่อนในกลุ่ม
พร้อมทั้งสรุปผลการประเมิน
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1.1 สามารถนาเทคนิคทางสถิติและคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง มาใช้ในการวิเคราะห์ แปล
ความหมายและประยุกต์ในการปฏิบัติงานด้านต่างๆได้
2.5.1.2 สามารถสรุปประเด็นและสื่อสารทั้งการพูดปากเปล่าและการเขียน
2.5.1.3 สามารถเลือกและใช้รูปแบบของการนาเสนอที่เหมาะสมกับเนื้อหาและผู้ฟังที่แตกต่าง
กันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.5.1.4 สามารถเข้าถึง และคัดเลือกแหล่งข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้อง จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศ
ในทุกระดับได้
2.5.1.5 มีวิจารณญาณและทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.2.1 มอบหมายงานที่ต้องใช้ทักษะในการคิดวิเคราะห์หรือคานวณในทุกรายวิชาที่เหมาะสม
2.5.2.2 มอบหมายงานที่ต้องมีการเรียบเรียงนาเสนอเป็นภาษาเขียน และมีการนาเสนอด้วย
วาจาทั้งแบบปากเปล่าและใช้สื่อประกอบนาเสนอ
2.5.2.3 มอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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2.5.2.4 การจั ดรายวิช าสั มมนาหรือกิจกรรมนอกเวลาให้ นักศึกษาสื บค้นข้อมูล เรียบเรียง
รายงาน และนาเสนอด้วยสื่อสร้างสรรค์ต่างๆ
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.3.1 ประเมินจากผลงานและกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะด้านนี้
2.5.3.2 ประเมินจากการสอบข้อเขียนในการแก้โจทย์ปัญหาเชิงตัวเลขที่ไม่เคยพบมาก่อน
2.5.3.3 ประเมินจากความสามารถในการนาเสนอในทุกมิติ
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
3.1 ผลการเรียนรู้ในตารางของรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบนี้แสดงให้เห็นว่ารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตร
โดยระบุความรับผิดชอบหลักและความรับผิดชอบรองของแต่ละรายวิชา ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2554 มีรายละเอียด
ดังนี้
3.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม โดยมีจิตสานึกและจิตสาธารณะ
2. มีความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ ขยันและอดทน
3. มีภาวะผู้นา มีคุณธรรม จริยธรรม
4. มีวินัย ตรงต่อเวลา
5. เคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับขององค์กร
3.1.2 ด้านความรู้
1. รู้หลักการ แนวคิด และทฤษฎีพื้นฐาน
2. สามารถใช้ความรู้ในการคิดวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ
3. ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี ที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
4. สามารถนาความรู้ หลักการ และทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
5. สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
3.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา
1. มีกระบวนการคิด และกลั่นกรองข้อมูลอย่างเป็นระบบ
2. สามารถสรุปประเด็น วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลข่าวสารได้
3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถปรับใช้องค์ความรู้ได้อย่างเหมาะสม
4. สามารถพัฒนาการคิดวิเคราะห์เพื่อกาหนดวิธีการและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมได้
5. สามารถบูรณาการความรู้แล้วนาไปปฏิบัติในชีวิตประจาวันได้ตามความเหมาะสม

- 95 3.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. มีความรับผิดชอบในงานและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2. รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และทางานร่วมกับผู้อื่นได้
3. เข้าใจและยอมรับถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และความแตกต่างทางวัฒนธรรม
4. รักษาชื่อเสียงของตนเอง ครอบครัว และองค์กร
5. ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีทักษะในการใช้เทคนิคทางการคิดคานวณ และนาไปใช้อย่างสมเหตุสมผล
2. สามารถวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
4. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. มีทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด ฟัง อ่าน และเขียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มคอ.2

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ของรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ทักษะความสัมพันธ์
คุณธรรม
ตัวเลขการสื่อสาร
ความรู้
ทักษะทางปัญญา ระหว่างบุคคลและ
จริยธรรม
และการใช้
ความรับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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

รายวิชา

กลุ่มวิชาภาษา (คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์)
3(3-0-6)

 •  •

•

3(3-0-6)

•

3(3-0-6)

•  • •  •

• • •

 



• • • • •

  

•

• • • •

•   •  •  •  

• • •
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 •

3(3-0-6)

• • • • • • • • •  • • • •  • •        

3(3-0-6)

• • • • • • • • •  • • • •  • •        

3(3-0-6)

•

  •

•

• •

• •

• • 

3(3-0-6)

•



•

•

• •

• •

• • 

3(3-0-6)



 •





  

•

มคอ.2
มคอ.2

080103001 ภาษาอังกฤษ 1
(English I)
080103002 ภาษาอังกฤษ 2
(English II)
080103011 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษ
(English Study Skills)
080103012 การอ่าน 1
(Reading I)
080103013 การอ่าน 2
(Reading II)
080103014 การเขียน 1
(Writing I)
080103015 การเขียน 2
(Writing II)
080103016 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
(English Conversation I)

รายวิชา

080103119 ภูมิปัญญาไทยในภาษา
(Thai Wisdom in Language)

3(3-0-6)



3(3-0-6)

 •
 •


•

 • 



   

•

 •  • • • 

 

3(3-0-6)



   • •  • •      • • 

3(3-0-6)



• • • •   •    • • • • • •  

•

  •   
   •

3(3-0-6)

• • •

•

• •

•

3(3-0-6)

• • •

•

• •

•

3(3-0-6)

•   • • • •   • • •   • • •     • •  

1(1-0-2)

• • • • • • •  •  • • • • • • • • • 

3(3-0-6)

•   •  • •   • • •   • • •     •   •
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080103017 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
(English Conversation II)
080103018 ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน
(English for Work)
080103019 ภาษาอังกฤษสาหรับนักวิทยาศาสตร์
(English for Scientists)
080103021 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ
(English for Service Industry)
080103061 การใช้ภาษาอังกฤษ 1
(Practical English I)
080103062 การใช้ภาษาอังกฤษ 2
(Practical English II)

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ทักษะความสัมพันธ์
คุณธรรม
ตัวเลขการสื่อสาร
ความรู้
ทักษะทางปัญญา ระหว่างบุคคลและ
จริยธรรม
และการใช้
ความรับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
   

มคอ.2
มคอ.2

010213702 จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
(Work Ethics)
020003121 ภาษาไทยสาหรับครู
(Thai Language for Teachers)

รายวิชา

 

•  • 



•



• 

 





 



• • • • • • 

• • •

  • • •  •

• • • • • • •

 • •

  • • •   • • •   

• • • • • • 

 •

• •  • • • 

 •

•  • • •  •  • •
• •  •

•



•

 •

•

•

•

•

  • •

•

 

•

•



•

•

• •    
• •

•   

•

•

• •  

•  

•
•



 •

•

• • • •
 •   •



  • 


 

มคอ.2
มคอ.2

•

 •

• • 

•

•  •   •
•

• 
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030953115 สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต
3(3-0-6)
(Meditation for Life Development)
080203904 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Law for Everyday Life)
080203905 เศรษฐกิจกับชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Economy and Everyday Life)
080203907 ธุรกิจกับชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Business and Everyday Life)
080203908 การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทางานและสังคม
3(3-0-6)
(Quality of Life Development in Work and Socialization)
080303103 จิตวิทยาเพื่อความสุขในการดารงชีวิต
3(3-0-6)
(Psychology for Happy Life)
080303104 จิตวิทยาเพื่อการทางาน
3(3-0-6)
(Psychology for Work)
080303201 การพูดเพื่อประสิทธิผล
3(3-0-6)
(Effective Speech)
080303401 คาราโอเกะ
1(0-2-1)
(Karaoke)
080303601 มนุษยสัมพันธ์
3(3-0-6)
(Human Relations)
080303602 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
(Development of Life Quality)

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ทักษะความสัมพันธ์
คุณธรรม
ตัวเลขการสื่อสาร
ความรู้
ทักษะทางปัญญา ระหว่างบุคคลและ
จริยธรรม
และการใช้
ความรับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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

รายวิชา

3(3-0-6)

•

3(3-0-6)



•

•

 

• •

•   •



•

  • • • •  •  

• 



•

• 

3(3-0-6)

•

3(3-0-6)

•   

3(3-0-6)

•

3(3-0-6)

     • •  •  •  • • •      • •   

   
•



•

  

 •

 •

 •   •

• 



 

  • •  

•
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080303603 การพัฒนาบุคลิกภาพ
(Personality Development)
080303606 การคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์
(Systematic and Creative Thinking)
080303607 ความปลอดภัยในชีวิต
(Safety Life)
080303608 ความเป็นพลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
(Citizenship and Social Responsibility)
080303610 นันทนาการเพื่อชีวิต
(Recreation for Life)

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ทักษะความสัมพันธ์
คุณธรรม
ตัวเลขการสื่อสาร
ความรู้
ทักษะทางปัญญา ระหว่างบุคคลและ
จริยธรรม
และการใช้
ความรับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
040203100 คณิตศาสตร์ทั่วไป
(General Mathematics)
040313011 ฟิสิกส์สาหรับนักเทคโนโลยี
(Physics for Technologists)
040503001 สถิติในชีวิตประจาวัน
(Statistics in Everyday Life)

3(3-0-6)



•

•

•

3(3-0-6)





• 

  • •

1(0-2-1)

• 





•



•

• •

•

• • • • 

กลุ่มวิชาพลศึกษา
• • 



มคอ.2
มคอ.2

080303501 บาสเกตบอล
(Basketball)

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ทักษะความสัมพันธ์
คุณธรรม
ตัวเลขการสื่อสาร
ความรู้
ทักษะทางปัญญา ระหว่างบุคคลและ
จริยธรรม
และการใช้
ความรับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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

รายวิชา

1(0-2-1)

• 





•

• • 



1(0-2-1)

• 





•

• • 



1(0-2-1)

• 





•

• • 



1(0-2-1)

• 





•

• • 



1(0-2-1)

• 





•

• • 



1(0-2-1)

• 





•

• • 



1(0-2-1)

• 





•

• • 
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080303502 วอลเลย์บอล
(Volleyball)
080303503 แบดมินตัน
(Badminton)
080303504 ลีลาศ
(Dancing)
080303505 เทเบิลเทนนิส
(Table Tennis)
080303507 ฟุตบอล
(Football)
080303509 เปตอง
(Pétanque)
080303510 ไท้จี๋/ไท้เก๊ก
(Taiji / Taikek)

มคอ.2
มคอ.2
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3.2 ผลการเรียนรู้ในตารางของรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบนี้แสดงให้เห็นว่ารายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะทางของหลักสูตร
รับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ด้านใดบ้าง โดยระบุความรับผิดชอบหลักและความรับผิดชอบรองของแต่ละรายวิชา
โดยผลการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ในแผนที่ดังกล่าวมีความหมายดังนี้
3.2.1 คุณธรรม จริยธรรม
1. มีจิตสานึกและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม ความเสียสละ ความซื่อสัตย์สุจริต และ
แสดงออกอย่างสม่าเสมอ
2. มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
3. เคารพสิทธิอันพึงมีและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์
4. เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
5. เป็นผู้มีจรรยาบรรณทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ
3.2.2 ความรู้
1. มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในหลั กการ ทฤษฎี องค์ความรู้ในศาสตร์ที่ให้เรีย นรู้ และ
ศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีทักษะในการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบสนองการทางานที่ได้รับมอบหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สามารถวิเคราะห์ปัญหา พร้อมสามารถเสนอแนวทางการแก้ไขที่เหมาะสม และประยุกต์ใช้ความรู้
ทักษะ เครื่องมือ ประสบการณ์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับแนวทางดังกล่าว
4. สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ของตนกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้
5. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการของเทคโนโลยีเพื่อให้ก้าวทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ต่าง ๆ และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ตลอดชีวิต
3.2.3 ทักษะทางปัญญา
1. สามารถคิดอย่างเป็นระบบและมีวิจารณญาณ
2. สามารถค้นหาข้อเท็จจริ งหรือเข้าถึงแหล่ งข้อมูล และความรู้ เพื่อทาความเข้าใจ ประเมินความ
น่าเชื่อถือและความถูกต้องจากหลักฐานใหม่ แล้วนาข้อสรุปมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานหรือสนองต่อ
ความต้องการ
3. สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่ อหาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหาหรือปรากฏการณ์
ต่าง ๆ ได้ จากนั้นระบุหรือวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมและสร้างสรรค์
4. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะที่มีในการแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองต่อความต้องการได้
5. สามารถพัฒนาตนเองและสามารถประกอบอาชีพได้โดยพึ่งพาตนเอง
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3.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. สามารถสื่อสารกับ กลุ่ มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ มีมนุษยสัมพันธ์และปรับตัว เข้า
กับวัฒธรรมองค์กรได้เป็นอย่างดี
2. สามารถให้ความช่วยเหลือ ให้ความร่วมมือ อานวยความสะดวกและปรับตัวทางานร่วมกับผู้อื่นทั้ง
ในฐานะผู้นาและสมาชิกกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายและการกระทาของตนเอง ทั้งงานรายบุคคลและงาน
กลุ่ม
4. วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ สามารถใช้
ความรู้ชี้นากลุ่มสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม
5. สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
3.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. สามารถนาเทคนิคทางสถิติและคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง มาใช้ในการวิเคราะห์แปลความหมายและ
ประยุกต์ในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ได้
2. สามารถสรุปประเด็นและสื่อสารได้ทั้งการพูดปากเปล่าและการเขียน
3. สามารถเลือกและใช้รูปแบบของการนาเสนอที่เหมาะสมกับเนื้อหาและผู้ฟังที่แตกต่างกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4. สามารถเข้าถึงและคัดเลือกแหล่งข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลสารสนเทศในทุกระดับได้
5. มีวิจารณญาณและทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม
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มคอ.2

3.3 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Expected Learning Outcomes, ELOs)
บัณฑิตผู้สาเร็จการศึกษาจะต้องมีทักษะตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในแต่ละแขนงของตน ดังต่อไปนี้
ELO.1 สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ พื้ น ฐานทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละคณิ ต ศาสตร์ ใ นการแก้ ปั ญ หาทาง
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน และบูรณาการกับการใช้งานเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้
ELO.2 มีความสามารถในการทางานเป็นทีม ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีทักษะการสื่อสาร
และการนาเสนออย่างมืออาชีพ มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐาน รวมทั้งมีความ
ซื่อสัตย์และจริยธรรมในการทางาน
ELO.3 มีความเข้าใจ และสามารถประยุกต์ความรู้ทางด้านก่อสร้าง ร่วมกับการใช้เทคโนโลยี ด้านการสารวจ
ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา วางแผนงานก่อสร้าง และบริหารงานก่อสร้างได้
ELO.4 แขนงบริหารงานก่อสร้าง (CM) สามารถประยุกต์ความรู้ทางด้านบริหารงานก่อสร้าง และวิศวกรรม
โยธา รวมถึงนาแบบจาลองสารสนเทศอาคาร (BIM) ร่วมกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางด้าน
การบริหารงานก่อสร้างที่ทันสมัยมาช่วย วางแผนงานและบริหารงานก่อสร้าง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ELO.5 แขนงคอมพิวเตอร์ช่วยงานสถาปัตยกรรม (CA) สามารถประยุกต์ความรู้ ทางด้านสถาปัตยกรรม
และการออกแบบ รวมถึงนาแบบจาลองสารสนเทศอาคาร (BIM) มาใช้ร่วมกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ออกแบบก่อสร้างที่ทันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษากับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (ELOs)
ELO.1
✓

ELO.2
✓

ELO.3
✓

✓

✓
✓

ELO.4
✓

ELO.5
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓
✓

มคอ.2
มคอ.2

✓
✓
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ผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีจิตสานึกและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม ความเสียสละ ความซื่อสัตย์ สุจริต
และแสดงออกอย่างสม่าเสมอ
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
1.3 เคารพสิทธิอันพึงมีและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์
1.4 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
1.5 เป็นผู้มีจรรยาบรรณทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ
2. ด้านความรู้
2.1 มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในหลักการ ทฤษฎี องค์ความรู้ในศาสตร์ที่ให้เรียนรู้และ
ศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2 มี ทั ก ษะในการใช้ เ ครื่ อ งมื อ และเทคโนโลยี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ตอบสนองการท างานที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.3 สามารถวิเคราะห์ปัญหา พร้อมสามารถเสนอแนวทางการแก้ไขที่เหมาะสม และประยุกต์ใช้
ความรู้ ทักษะ เครื่องมือ ประสบการณ์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับแนวทางดังกล่าว
2.4 สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ของตนกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้
2.5 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการของเทคโนโลยีเพื่อให้ก้าวทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ต่าง ๆ และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ตลอดชีวิต
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 สามารถคิดอย่างเป็นระบบและมีวิจารณญาณ
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ELO.3

ELO.4

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓
✓

✓
✓
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✓

✓
✓

✓
✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ELO.2

✓
✓

✓
✓

✓

✓
✓

✓

มคอ.2
มคอ.2

✓

ELO.5
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ผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
3.2 สามารถค้นหาข้อเท็จจริงหรือเข้าถึงแหล่งข้อมูลและความรู้ เพื่อทาความเข้าใจ ประเมินความ
น่าเชื่อถือและความถูกต้องจากหลักฐานใหม่ แล้วนาข้อสรุปมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
หรือสนองต่อความต้องการ
3.3 สามารถคิ ด วิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ เ พื่ อ หาเหตุ ผ ล เข้ า ใจที่ ม าและสาเหตุ ข องปั ญ หาหรื อ
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ได้ จากนั้นระบุหรือวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ไขอย่างเป็น
รูปธรรมและสร้างสรรค์
3.4 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะที่มีในการแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองต่อความต้องการได้
3.5 สามารถพัฒนาตนเองและสามารถประกอบอาชีพได้โดยพึ่งพาตนเอง
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีมนุษยสัมพันธ์และปรับตัวเข้า
กับวัฒธรรมองค์กรได้เป็นอย่างดี
4.2 สามารถให้ความช่วยเหลือ ให้ความร่วมมือ อานวยความสะดวกและปรับตัวทางานร่ว มกับ
ผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและสมาชิกกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.3 มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายและการกระทาของตนเอง ทั้งงานรายบุคคลและ
งานกลุ่ม
4.4 วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ สามารถใช้
ความรู้ชี้นากลุ่มสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม
4.5 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 สามารถนาเทคนิคทางสถิติและคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง มาใช้ในการวิเคราะห์แปลความหมาย
และประยุกต์ในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ได้
5.2 สามารถสรุปประเด็นและสื่อสารได้ทั้งการพูดปากเปล่าและการเขียน

ผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
5.3 สามารถเลือกและใช้รูปแบบของการนาเสนอที่เหมาะสมกับเนื้อหาและผู้ฟังที่แตกต่างกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
5.4 สามารถเข้าถึงและคัดเลือกแหล่งข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้อ งจากแหล่งข้อมูลสารสนเทศในทุก
ระดับได้
5.5 มีวิจารณญาณและทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม

ELO.1

ELO.2
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✓
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✓
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✓
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ของรายวิชาเฉพาะ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Expected Learning Outcomes, ELOs) สู่รายวิชาเมื่อเทียบกับผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
คุณธรรม
ทักษะทาง
ตัวเลข การ
ความรู้
จริยธรรม
ปัญญา
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ELO
ELO
ELO
ELO
ELO
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
ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

รายวิชา

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

✓✓

✓✓
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✓✓✓
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✓✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓
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✓✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

มคอ.2
มคอ.2

3(2-2-5)

✓✓
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060323101 เทคนิคสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
(Architecture Techniques and Design)
060323104 การเขียนแบบก่อสร้าง
(Construction Drawing)
060323105 วัสดุก่อสร้างและการทดสอบ
(Construction Materials and Testing)
060323106 วัสดุตกแต่งสาหรับงานก่อสร้าง
(Decoration Materials for Construction)
060323107 การฝึกฝีมือเบื้องต้น
(Basic Workshop)
060323108 เทคนิคและกระบวนการก่อสร้าง 1
(Construction Processes and Techniques I)
060323109 คอมพิวเตอร์เพื่อการประมวลผลและนาเสนอ
(Computer for Processing and Presentation)
060323110 แบบจาลองสารสนเทศอาคารเบื้องต้น
(Fundamental Building Information Modeling)

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
คุณธรรม
ทักษะทาง
ตัวเลข การ
ความรู้
จริยธรรม
ปัญญา
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ELO
ELO
ELO
ELO
ELO
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
ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

รายวิชา

3(2-2-5)

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓
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✓✓
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✓✓
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✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

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

มคอ.2
มคอ.2

3(3-0-6)
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060323201 การสารวจเบื้องต้น
(Fundamental of Survey)
060323202 กลศาสตร์เบื้องต้นและความแข็งแรงของวัสดุ
(Fundamental of Mechanics and Strength of Materials)
060323203 คอมพิวเตอร์ช่วยเขียนแบบก่อสร้าง
(Computer – aided for Construction Drawing)
060323204 การวางแผนและกาหนดระยะเวลางานก่อสร้าง
(Construction Planning and Scheduling)
060323205 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
(Engineering Economics)
060323206 การวิเคราะห์โครงสร้างและการประยุกต์ใช้
(Structural Analysis and Application)
060323207 การบริหารโครงการก่อสร้าง
(Construction Project Management)
060323209 การบัญชีสาหรับงานก่อสร้าง
(Accounting for Construction Work)
060323210 การประมาณราคางานก่อสร้าง 1
(Construction Cost Estimation I)

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
คุณธรรม
ทักษะทาง
ตัวเลข การ
ความรู้
จริยธรรม
ปัญญา
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ELO
ELO
ELO
ELO
ELO
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
ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

รายวิชา

3(3-0-6)
✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

3(3-0-6)
2(0-200-0)
1(0-3-2)
1(0-90-0)
1(0-2-1)
3(0-6-3)
4(0-360-0)

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓
✓✓✓

✓✓✓

✓✓✓

✓✓✓

✓✓✓

✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓
✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓
✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

มคอ.2
มคอ.2

3(2-2-5)

✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓
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060323302 การสุขาภิบาลอาคารและการจัดการสิ่งแวดล้อม
(Building Sanitation and Environmental Management)
060323304 สัญญา กฎหมาย และการจัดซื้อในงานก่อสร้าง
(Contracts, Laws and Procurement in Construction
Work)
060323305 การฝึกงาน
(Training)
060323306 เตรียมสหกิจศึกษา
(Co-operative Education Preparation)
060323307 สหกิจศึกษา 1
(Co-operative Education I )
060323401 โครงงานพิเศษ 1
(Special Project I)
060323402 โครงงานพิเศษ 2
(Special Project II)
060323403 สหกิจศึกษา 2
(Co-operative Education II)
060323501 เทคโนโลยีงานสารวจเพื่อการก่อสร้าง
(Surveying Technology for Construction)

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
คุณธรรม
ทักษะทาง
ตัวเลข การ
ความรู้
จริยธรรม
ปัญญา
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ELO
ELO
ELO
ELO
ELO
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
ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

รายวิชา

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

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓✓

✓✓✓

✓✓✓

✓✓✓

✓✓✓

✓✓✓

✓✓✓

✓✓✓

✓✓✓

✓✓✓

มคอ.2
มคอ.2

3(3-0-6)

✓✓
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060323502 การจัดการเครื่องจักรกลงานก่อสร้าง
(Construction Equipment Management)
060323503 กลศาสตร์ของดินและการทดสอบ
(Soil Mechanics and Testing)
060323504 วิศวกรรมฐานราก
(Foundation Engineering)
060323505 คอมพิวเตอร์ช่วยงานโครงสร้าง
(Computer - aided for Structural Analysis)
060323506 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีต
(Concrete Structure Design)
060323507 คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารโครงการ 1
(Computer for Project Management I)
060323508 คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารโครงการ 2
(Computer for Project Management II)
060323510 การบริหารคุณภาพงานก่อสร้าง
(Construction Quality Management)
060323511 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
(Real Estate Business)
060323513 การวิจัยดาเนินงานเพื่อการก่อสร้าง
(Operation Research for Construction)

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
คุณธรรม
ทักษะทาง
ตัวเลข การ
ความรู้
จริยธรรม
ปัญญา
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ELO
ELO
ELO
ELO
ELO
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
ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

รายวิชา

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

✓

✓✓

✓

✓✓

✓

✓✓

✓

✓✓

✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓✓

✓✓✓

✓✓✓

✓✓✓

✓✓✓

✓✓✓

✓✓✓

✓✓✓

✓✓✓

✓✓✓

✓✓✓

✓✓✓

✓✓✓

✓✓✓

✓✓✓

- 111 - 111 -

3(2-2-5)

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

มคอ.2
มคอ.2

060323516 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก
(Timber and Steel Structure Design)
060323517 การบริหารงานสนาม
(Field Work Management)
060323520 เทคนิคและกระบวนการก่อสร้าง 2
(Construction Processes and Techniques II)
060323521 แบบจาลองสารสนเทศอาคารสาหรับงานวิศวกรรม
(Building Information Modeling for Engineering)
060323522 การประมาณราคางานก่อสร้าง 2
(Construction Cost Estimation II)
060323523 แบบจาลองสารสนเทศอาคารสาหรับวิศวกรรมงาน
ระบบอาคาร
(Building Information Modeling for System Engineering)
060323524 แบบจาลองสารสนเทศอาคารขั้นสูง
(Advanced Building Information Modeling)
060323525 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการก่อสร้าง
(Construction Project Feasibility Study)

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
คุณธรรม
ทักษะทาง
ตัวเลข การ
ความรู้
จริยธรรม
ปัญญา
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ELO
ELO
ELO
ELO
ELO
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
ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

รายวิชา

3(2-2-5)
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

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

มคอ.2
มคอ.2

060323601 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบสถาปัตยกรรมเบื้องต้น
(Computer - aided for Fundamental Architectural
Design)
060323603 คอมพิวเตอร์ช่วยจาลองโมเดลระบบสารสนเทศอาคาร
(Computer - aided for Building Information Modeling)
060323604 คอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์และมัลติมเี ดีย
(Computer Graphic and Multimedia)
060323607 การออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งงานก่อสร้าง
(Product Design for Construction)
060323608 การบริหารทรัพยากรอาคาร
(Facility Management)
060323609 การวางผังบริเวณและภูมิสถาปัตยกรรม
(Site Planning and Landscape Architecture)
060323610 คอมพิวเตอร์เพื่อการจาลองในงานก่อสร้าง
(Computer Simulation for Construction)
060323612 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นสูง
(Advanced Computer - aided Design for Architecture)

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
คุณธรรม
ทักษะทาง
ตัวเลข การ
ความรู้
จริยธรรม
ปัญญา
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ELO
ELO
ELO
ELO
ELO
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
ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

รายวิชา

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

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓✓

✓

✓

✓✓

✓

✓

✓✓

✓

✓

✓✓

✓
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✓

✓✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

มคอ.2
มคอ.2

060323613 การปรับปรุงอาคาร
(Building Renovation)
060323615 ฮวงจุ้ยในการออกแบบ
(Feng Shui for Design)
060323617 การวางผังเมือง
(Urban Planning)
060323618 นวัตกรรมการออกแบบวัสดุ
(Innovation in Material Design)
060323619 การออกแบบผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุ
(Product Design using Scrap Material)
060323620 การถ่ายภาพเพื่องานสถาปัตยกรรม
(Photography for Architecture)
060323621 การเป็นผูป้ ระกอบการ
(Entrepreneurship)
060323623 ทฤษฎีสถาปัตยกรรม
(Architectural Theory)
060323624 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบสาหรับอาคารสาธารณะ
(Computer-aided Design for Public Building)

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
คุณธรรม
ทักษะทาง
ตัวเลข การ
ความรู้
จริยธรรม
ปัญญา
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ELO
ELO
ELO
ELO
ELO
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
ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

รายวิชา

3(2-2-5)
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
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060323625 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบสถาปัตยกรรมภายในสาหรับ
อาคารพักอาศัย
(Computer - aided Design for Residential Interior
Architecture)
060323626 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบสถาปัตยกรรมภายในสาหรับ
อาคารสาธารณะ
(Computer - aided Design for Public Building Interior Architecture)
060323627 สถาปัตยกรรมเพื่อความยั่งยืน
(Sustainable Architecture)
060323628 อารยสถาปัตยกรรม
(Universal Design)

มคอ.2
มคอ.2
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มคอ.2

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็นไปตาม ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิต
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะยังไม่สาเร็จการศึกษา
 การทวนสอบในระดับรายวิชา โดยให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา
 มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน
 มีการประเมินข้อสอบโดยกรรมการวิชาการประจาภาควิชา
 การทวนสอบในระดั บ หลั ก สู ต รสามารถท าได้ โดยมี ร ะบบประกั น คุ ณ ภาพภายในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
ดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังสาเร็จการศึกษา
 การส ารวจภาวะการณ์ ไ ด้ ง านท าของบั ณ ฑิ ต ประเมิ น จากบั ณ ฑิ ต แต่ ล ะรุ่ น ที่ จ บการศึ ก ษา ในด้ า นของ
ระยะเวลาในการหางานทา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจในการประกอบการงานอาชีพ
 การส ารวจความพึ ง พอใจของผู้ ป ระกอบการ โดยการส่ ง แบบสอบถาม เพื่ อ ประเมิ น ความพึ ง พอใจใน
บัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทางานในสถานประกอบการนั้น ๆ
 การสารวจความพึงพอใจของสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจในด้าน
ความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอื่นๆ ของบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าศึกษาต่อเพื่อปริญญาที่สูงขึ้น
ในสถานศึกษานั้น ๆ
 การประเมินจากนักศึกษาศิษย์เก่าที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่
เรียน รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กาหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิด
โอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย
 ความเห็ นจากผู้ ทรงคุ ณวุฒิ ภ ายนอกที่ร่ว มปรับ ปรุ งหลั กสู ตรและตรวจสอบหลั กสู ตร หรือเป็นอาจารย์
พิเศษ ต่อความพร้อมของนัก ศึกษาในการเรียนและสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และ
การพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิต
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มคอ.2

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะ
ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน และให้ความเข้าใจในเรื่องของบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบต่อผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชาที่รับผิดชอบ
 มีการชี้แจงและมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ กับอาจารย์ผู้ มาปฎิบัติงานใหม่ได้รับทราบ ได้แก่ กฎระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย คู่มือจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัย ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ของคณะ รวมทั้งรายละเอียดหลักสูตร
 มี ก ารชี้ แ จงและมอบเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ รายละเอี ย ดรายวิ ช าที่ อ าจารย์ ใ หม่ ต้ อ งมารั บ ผิ ด ชอบ
ภาระหน้าที่สอน ซึ่งแสดงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากรายวิชาที่จะทาการสอน กลยุทธ์การสอน และ
การประเมินผล
 มีการส่งเสริมการเพิ่มพูนความรู้สร้างเสริมประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง
การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ การฝึกอบรม และการประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
มีกระบวนการให้ความรู้วิธีการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และเปิดโอกาสให้คณาจารย์พัฒนา
ตนเองทางวิชาชีพและวิชาการตามสายงาน โดยอาจารย์ทุกคนต้องได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง/ปี
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
 การจัดการฝึกอบรมคณาจารย์ในภาควิชาในด้านการจัดการเรียนการสอน เพื่อแนะนากลยุทธ์การสอน
วิธีการสอน การวัดผลและประเมินผลจากการจัดการเรียนการสอน ซึ่งทั้งนี้ได้รับความเห็น ชอบจาก
ทางหัวหน้าภาควิชา
 การจั ด การประชุ ม ในหมู่ ค ณาจารย์ ใ นภาควิ ช าโดยให้ มี ก ารแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล เอกสาร เสนอแนะ
แนวทางการเรียนรู้ ประสบการณ์ พร้อมการอภิปรายปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
เพื่อจะได้เป็นการรับรู้ถึงปัญหาและนาไปสู่การแก้ไขได้ทันท่วงที
 การจัดการเรียนการสอนจะให้ อาจารย์ใหม่ และอาจารย์ เก่าสอนร่ว มกัน ทั้งนี้เพื่อให้ อาจารย์ใ หม่ ไ ด้
เรียนรู้วิธีการสอน การถ่ายทอด และการวัดการประเมินผลของอาจารย์ผู้มีประสบการณ์สอน โดยให้
อาจารย์ใหม่นาแนวทางการสอนดังกล่าวไปปรับใช้ในการสอนของตนเองต่อไป
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
 การสนับสนุนให้คณาจารย์ได้รับการฝึกอบรม ประชุมสัมมนาวิชาการที่เกี่ยวข้องกับภาควิชาที่สังกัดอยู่
เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้
 การสนับสนุนให้คณาจารย์ได้รับการฝึกอบรมการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยและการเขียนบทความ
วิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
 การสนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมฟัง และนาเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมวิชาการต่างๆ
 การสนับสนุนให้คณาจารย์มีการทางานวิจัยร่ว มกันกับคณาจารย์ในคณะหรือมหาวิทยาลัยอื่นๆทั้ง ใน
ประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ให้เพิ่มยิ่งขึ้นต่อไป
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
 มี อ าจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รจ านวน 6 ท่ า น มี ห น้ า ที่ บ ริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต รให้ เป็ น ไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ซึ่งดาเนินการบริหารหลักสูตร ดังนี้
 -มีการมอบหมายภาระหน้าที่งานเกี่ ยวกับรายวิชาการสอนให้กับคณาจารย์ในภาควิชา เพื่อให้คณาจารย์
ได้เตรียมความพร้อมในส่วนของอุปกรณ์เครื่องมือประกอบการเรียนการสอน สื่อการสอนต่าง ๆ และ
เอกสารประกอบการสอน ก่อนเปิดภาคเรียนการศึกษา
 มีการประเมินความต้องการ ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนการสอนในระหว่างภาคการศึ ก ษา
นั้น ๆ และใช้ข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงวิธีการสอนและกลยุทธ์อื่น ๆ ในกระบวนการสอน
 มีการติดตามผลสั มฤทธิ์ทางการศึ กษาของแต่ล ะรายวิช า โดยการทวนสอบผลการศึกษาดังกล่ าวในทุ ก
กระบวนรายวิชา โดยมีคณะกรรมการทวนสอบของภาควิชาซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากหัวหน้าภาควิชา
 หัวหน้าภาควิชาร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดการประชุมคณาจารย์ประจาหลักสูตร วิเคราะห์
ผลการดาเนินการของหลักสูตรประจาปี และนาข้อมูลที่ได้ไปวางแผนปรับปรุงวิธีการสอน กลยุทธ์ในการ
สอนต่างๆ รายละเอียดวิชาการเรียนการสอน รวมถึงสิ่งอานวยความสะดวกในการสอน ที่ส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพของหลักสูตร โดยจัดทาผลการดาเนินงานต่าง ๆ พร้อมข้อเสนอแนะเป็นรายงานเสนอต่อ
คณบดี
 มี ก ารปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รทุ ก 5 ปี โดยให้ ผู้ ท รงวุ ฒิ คณาจารย์ ใ นภาควิ ช า ศิ ษ ย์ เ ก่ า เป็ น ผู้ ร่ ว มประเมิ น
หลักสูตร เพื่อนาไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในภาคการศึกษาต่อไป
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายตามความจาเป็น กาหนดวงเงินค่าใช้จ่ายในแต่ละรายวิชา และ
ติดตามการใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนและตามกาหนดเวลา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
 หลั กสู ตรมีความพร้อมด้านสถานที่และทรั พยากรการเรียนการสอน โดยมีห้ องบรรยาย และอาคาร
ปฏิบัติการภาควิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์และจัดการอุตสาหกรรมก่อสร้าง
 ห้องสมุด มีสานักหอสมุดกลางที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ และ
วิทยาเขตปราจีนบุรี มี หนังสือ ตาราและวารสารทางด้านคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและจัดการงาน
ก่อสร้างทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
 ด้านวัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน มีการสารวจความต้องการใช้วัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอนจาก
คณาจารย์ เพื่อเสนอกรรมการวิชาการประจาภาควิช า โดยมีการประชุมวางแผนจัดทาข้อเสนอ
งบประมาณครุภัณฑ์เสนอต่อหัวหน้าภาควิชา และหัวหน้าภาควิชาจะดาเนินพิจารณาและเสนอต่อ
คณบดีต่อไป
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ด้านหนังสือ ตาราและวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยและคณะได้จัดสรรงบประมาณสาหรับหนังสือ
ตาราและวารสารทางวิ ชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นประจาทุกปีและทาหนังสือเวียน
แจ้งให้คณาจารย์เสนอชื่อสื่อที่ต้องการ
ด้านบุคลากร ภาควิชามีการจัดทาแผนการรับอาจารย์ โดยมีการประชุมสรุปภาระงานการสอน เพื่อ
พิจ ารณาสาขาวิช าที่ ข าดแคลนอาจารย์ ซึ่งจะใช้ในการขอต าแหน่ง อาจารย์เ พิ่ ม เติม ต่ อ ไปและ
สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาตนเอง

2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
ประเมินความเพียงพอของทรัพยากรโดยนักศึกษาในแต่ละรายวิชา รวมทั้งอาจารย์ผู้สอนประเมินจากการ
สังเกตการใช้งานในรายวิชาที่สอน แล้วรายงานต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
การรับสมัครอาจารย์ใหม่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยทางคณะจะจัดทาแผนการรับอาจารย์
ใหม่ ซึ่งภาควิชาเป็นผู้กาหนดคุณวุฒิและคุณสมบัติที่ต้องการ คณะกรรมการจะสัมภาษณ์ผู้สมัคร โดยพิจารณา
จากคุ ณ สมบั ติ แ ละประสบการณ์ ซึ่ ง คณะกรรมการจะด าเนิ น การประชุ ม และรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น จาก
คณะกรรมการท่านอื่น ๆ ประกอบการพิจารณารับอาจารย์ใหม่
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ประจาภาควิชาทุกคนร่วมเป็นกรรมการภาควิชา และมีการประชุมคณะกรรมการก่อนและหลัง
ภาคการศึกษา ในกรณีการปรับปรุงหลักสูตรจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร โดยอาจารย์ทุกคน
ต้องร่วมรับผิดชอบในกลุ่มวิชาที่สอน และอาจารย์ประจาหลักสูตร ทุกคนต้องเข้าร่วมประชุมในการวางแผน
ติดตาม และทบทวนหลักสูตร
3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
ภาควิชามีการพิจารณาคัดเลือกผู้มีความรู้ และ ความเชี่ยวชาญ ในด้านที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ช่วย
ออกแบบและจัดการงานก่อสร้างเพื่อเชิญมาสอนในหัวข้อที่ได้รับความสนใจในขณะนั้น
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มีการกาหนดคุณสมบัติบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนให้ตรงตามภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ ก่อน
การรับเข้าทางาน โดยต้องผ่านการสอบแข่งขันที่ประกอบด้วยการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งข้อสอบ
จะให้ความสาคัญต่อความสามารถในการปฏิบัติงานตามตาแหน่ง และทัศนคติต่องานการให้บริการอาจารย์และ
นักศึกษา

- 119 -

มคอ.2

4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
 การสนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรได้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรมเพิ่ ม เติ ม ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งานในหน้ า ที่ เพื่ อ พั ฒ นา
ศักยภาพการทางานของบุคลากร
 การสนั น สนุ น ให้ บุ ค ลากรได้ แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ก ารท างานในหน่ ว ยงานอื่ น ทั้ ง ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
 การสนับสนุนให้บุคลากรได้ร่วมงานกับอาจารย์ในโครงการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี
5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
5.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการ และอื่น ๆ แก่นักศึกษา
 อาจารย์ผู้ รับผิ ดชอบรายวิช ากาหนดตารางเวลาและให้ คาปรึกษาทางวิช าการแก่นักศึกษาที่เรียนใน
รายวิชา
 อาจารย์ที่ปรึกษาประจาตัว นักศึกษาแต่ล ะชั้นปีกาหนดตารางเวลาและให้ คาปรึกษาทางวิช าการแก่
นักศึกษา รวมทั้งให้คาปรึ กษาในกรณีที่ นักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการเรียน การลงทะเบียน และ
แนะนาแผนการศึกษาในภาคการศึกต่อไปแก่นักศึกษา
 อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมหรืออาจารย์ฝ่ ายกิจการนักศึกษาประจาภาควิช า ให้ คาปรึกษาแนะนาใน
การจัดทากิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย แก่นักศึกษา
 คณะมี ค ณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาฝ่ า ยกิ จ การนั ก ศึ ก ษา ส าหรั บ ปั ญ หาที่ อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษาประจ าตั ว
นักศึกษาแต่ละชั้นปี หรืออาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษาของภาควิชาส่งต่อมาให้
5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
นั กศึกษาสามารถเขี ย นค าร้ องขออุทธรณ์ โดยชี้แจงเหตุผ ล และให้ อาจารย์ที่ปรึ ก ษารั บรองและให้
ความเห็น พิจารณาเบื้องต้นโดยคณะกรรมการภาควิชา คณะกรรมการส่วนงานระดับคณะ และอุทธรณ์ต่อ
อธิการบดีเพื่อพิจารณาตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
- ให้มีการสารวจประมาณการความต้องการแรงงานประจาปี จากภาวะการได้งานทาของบัณฑิต และจาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความต้องการด้านแรงงาน
- ให้มีแผนการจัดการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเมื่อครบรอบหลักสูตร เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป
- ให้ มีการส ารวจความต้ อ งการของตลาดแรงงานและความพึ ง พอใจของผู้ ใช้บั ณ ฑิต ก่ อนการ ปรับปรุ ง
หลักสูตร
- มีการติดตามข้อมูลความรู้และทักษะที่เป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรมก่อสร้างซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา
ตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพื่อนามาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรให้มีการจัดกระบวนวิชาสอดคล้ องกับ
ความต้องการของอุตสาหกรรมและสามารถนาไปประยุกต์ในการปฏิบัติงานได้จริง
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปีที่ 1 ปีที่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 ที่มีส่วนร่วมในการ
✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ประชุมวางแผน ติดตาม และทบทวน การดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุ ฒิระดับอุ ด มศึกษาแห่ ง ชาติและมาตรฐานคุณวุฒิ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
สาขา/สาขาวิชาชีพ (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะทาง ตามแบบ มคอ.3
และ มคอ.4 (ถ้ า มี ) อย่ า งน้ อ ยก่ อ นการเปิ ด สอนในแต่ ล ะภาค ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
การศึกษาครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายละเอียดของรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะทาง ตามแบบ
มคอ.5 และ มคอ.6 (ถ้ามี) ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
เปิดสอนครบทุกรายวิชา
5. จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของหลั กสู ต ร ตามแบบ มคอ.7
✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษาที่มีการเปิดสอนในแต่ละปี
6. จานวนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะทางที่มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา อย่างน้อย ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
7. จานวนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะทางที่มีการปรับปรุงการเรียนการ
สอน หรื อ การประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ จากผลการประเมิ น การ
✓ ✓ ✓ ✓
ดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ของปีที่แล้ว อย่างน้อยร้อยละ 25
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
8. จานวนอาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาความรู้ด้านเทคนิคการ
สอนหรือการประเมินผล หรือผ่านการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ไม่ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
9. จานวนคณาจารย์ได้รับการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ และ/หรือ
✓ ✓ ✓ ✓ ✓
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ต่อปี
10. จานวนบุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ
✓ ✓ ✓ ✓ ✓
และ/หรือทางสายงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจในภาพรวมของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่
✓ ✓
มีต่อคุณภาพหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 3.0 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจในภาพรวมของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิต
✓
ไม่น้อยกว่า 3.0 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้
(ตัว)
9
10 10 11 12
รวมตัวบ่งชี้บังคับที่ต้องมีผลการดาเนินการในปีที่ดาเนินการ (ตัว)
5
5
5
5
5
(ลาดับข้อที่ 1-5)
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เกณฑ์การประเมินผลการดาเนินการ เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2552 โดยต้องมีผลดาเนินการบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ 1-5) และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 โดยพิจารณาจากตัวบ่งชี้บังคับและจานวนตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปีที่ประเมิน
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินงานของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
 การประชุ ม ร่ ว มกั น ของอาจารย์ ใ นภาควิ ช า เพื่ อ แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น และขอค าแนะน า/
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน
 อาจารย์รับผิดชอบ/อาจารย์ผู้สอนรายวิชา ขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากอาจารย์ท่านอื่น หลัง
การวางแผนกลยุทธ์การสอนสาหรับรายวิชา
 การสอบถามจากนักศึกษา ถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการที่ใช้ โดยใช้แบบสอบถามหรือการ
สนทนากับกลุ่มนักศึกษา ระหว่างภาคการศึกษา โดยอาจารย์ผู้สอน
 ประเมินจากการเรียนรู้ของนักศึกษา จากพฤติกรรมการแสดงออก การทากิจกรรม และผลการสอบ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
มีการประเมินผลการใช้แผนกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ ทั้งด้านทักษะ กลยุทธ์การสอน การตรงต่อเวลา
การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุป ระสงค์ เกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้สื่ อการสอนในทุกรายวิชา โดย
นักศึกษาในแต่ละรายวิชาในช่วงปลายภาคการศึกษา โดยข้อมูลที่ได้นี้จะถูกวิเคราะห์โดยสานักทะเบียนและ
ประเมินผล และส่งให้อาจารย์ผู้สอนแต่ละคนในภาคการศึกษาถัดไปเพื่อใช้ในการปรับปรุงการสอนและรายวิชา
ของตน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 โดยนักศึกษาปัจจุบัน และบัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตร
 การประเมิ น หลั ก สู ต รในภาพรวม โดยนั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 4 ในภาคปลายก่ อ นจบการศึ ก ษา ในรู ป
แบบสอบถาม หรือ การประชุมตัวแทนนักศึกษากับตัวแทนอาจารย์
 การประเมินจากการเยี่ยมชมและข้อมูลในร่างรายงานผลการดาเนินการหลักสูตร
2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา และ/หรือจากผู้ประเมิน
การประเมินจากการเยี่ยมชมและข้อมูลในร่างรายงานผลการดาเนินการหลักสูตร
2.3 โดยนายจ้าง และ/หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ
 แบบประเมินความพึงพอใช้ต่อคุณภาพของบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต
 การประชุมทบทวนหลักสูตร โดย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิต บัณฑิตใหม่
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี ตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับภาควิชา
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง






อาจารย์ประจาวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในวิชาที่รับผิดชอบในระหว่างภาค
ปรับปรุงทันทีจากข้อมูลที่ได้รั บ เมื่อสิ้นภาคการศึกษา จัดทารายงานผลการดาเนินการรายวิชาเสนอ
หัวหน้าภาควิชาผ่านอาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการดาเนินการตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 จากการประเมิน
คุณภาพภายในภาควิชา
ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร พิจารณาทบทวนสรุปผลการดาเนินการหลักสูตร จากร่างรายงานผลการ
ดาเนินการหลักสูตรและความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ระดมความคิดเห็น วางแผนปรับปรุงการดาเนินการ
เพื่อใช้ในรอบการศึกษาต่อไป จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร เสนอต่อคณบดี
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ภาคผนวก ก.
แผนภูมิแสดงความต่อเนื่องของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง
ปรับปรุง พ.ศ. 2560

มคอ.2
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ภาคเรียนที่ 1/1
0801xxxxx

3(x-x-x)

วิชาเลือกในกลุ่มวิชา
ภาษา 1
040xxxxxx

3(x-x-x)

วิชาเลือกในกลุ่มวิชา
วิท ยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 1

060323101

3(2-2-5)

เทคนิคสถาปัตยกรรม
และการออกแบบ
060323108

3(2-2-5)

060323109

3(2-2-5)

คอมพิวเตอร์เพื่อการ
ประมวลผลและนาเสนอ
0803xxxxx

1(x-x-x)

วิชาเลือกใน
กลุ่มพลศึกษา 1
xxxxxxxxx

3(x-x-x)

0801xxxxx

3(x-x-x)

วิชาเลือกในกลุ่มวิชา
ภาษา 2
040313011

3(3-0-6)

ฟิสิกส์สาหรับ
นักเทคโนโลยี
060323104

3(2-2-5)

ภาคเรียนที่ 2/1
0801xxxxx

3(x-x-x)

วิชาเลือกในกลุ่มวิชา
ภาษา 3
060323202

3(3-0-6)

3(3-0-6)

การวางแผนและกาหนด
ระยะเวลางานก่อ สร้าง
060323205

3(3-0-6)

แบบจาลองสารสนเทศ
อาคารเบื้องต้น

เศรษฐศาสตร์วิศ วกรรม

0803xxxxx

xxxxxxxxx

1(x-x-x)

วิชาเลือกใน
กลุ่มพลศึกษา 2
xxxxxxxxx

3(x-x-x)

วิชาเลือกหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป 1

วิชาเลือกหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป 2

- 19 หน่วยกิต -

- 19 หน่วยกิต ภาคฤดูร้อน
060323107

060323206

3(3-0-6)

060323503

3(2-2-5)

060323204

3(2-2-5)

วิชาเลือกในกลุ่มวิชา
ภาษา 4

060323203

060323105

060323110

3(x-x-x)

การวิเคราะห์โครงสร้าง
และการประยุกต์ใช้

คอมพิวเตอร์ช่วยเขียน
แบบก่อสร้าง

วัสดุก่อสร้างและ
การทดสอบ

0801xxxxx

กลศาสตร์เบื้องต้นและ
ความแข็ง แรงของวัสดุ

การเขียนแบบก่อสร้าง
3(2-2-5)

ภาคเรียนที่ 2/2

1(x-x-x)

วิชาเลือกสังคมศาสตร์
และมนุษ ย์ศ าสตร์ 1
060323201

3(2-2-5)

3(2-2-5)

กลศาสตร์ของดินและ
การทดสอบ
060323507

3(2-2-5)

คอมพิวเตอร์เพื่อการ
บริหารโครงการ 1
060323210

3(3-0-6)

การประมาณราคางาน
ก่อสร้าง 1
060323209

3(3-0-6)

การบัญชีสาหรับ
งานก่อสร้าง
060323501

3(2-2-5)

ภาคเรียนที่ 3/1
060323502

3(3-0-6)

การจัดการเครื่องจัก รกล
งานก่อสร้าง
060323505

3(2-2-5)

คอมพิวเตอร์ช่วย
งานโครงสร้าง
060323302

3(3-0-6)

การสุข าภิบาลอาคารและ
การจัดการสิ่งแวดล้อม
060323520

3(2-2-5)

เทคนิคและกระบวนการ
ก่อสร้าง 2
060323521

3(2-2-5)

แบบจ าลองสารสนเทศอาคาร
สาหรับงานวิศวกรรม

060323207

3(3-0-6)

การบริหาร
โครงการก่อสร้าง
xxxxxxxxx

3(x-x-x)

ภาคเรียนที่ 3/2
060323504

3(3-0-6)

วิศวกรรมฐานราก
060323506

3(3-0-6)

การออกแบบโครงสร้าง
คอนกรีต
040xxxxxx

3(x-x-x)

วิชาเลือกในกลุ่มวิชา
วิท ยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 2

060323508

3(2-2-5)

คอมพิวเตอร์เพื่อการ
บริหารโครงการ 2
060323304

3(3-0-6)

ภาคเรียนที่ 4/1
060323401

1(0-2-1)

โครงงานพิเศษ 1
060323510

3(3-0-6)

การบริหารคุณภาพ
งานก่อสร้าง
060323xxx

3(x-x-x)

วิชาเลือกในกลุ่ม
วิชาแกน 1
xxxxxxxxx

3(x-x-x)

ภาคเรียนที่ 4/2
060323402

3(0-6-3)

โครงงานพิเศษ 2
060323xxx

3(x-x-x)

วิชาเลือกในกลุ่ม
วิชาแกน 2
060323xxx

3(x-x-x)

วิชาเลือกในกลุ่ม
วิชาแกน 3
xxxxxxxxx

3(x-x-x)

วิชาเลือกเสรี 1

วิชาเลือกเสรี 2

- 10 หน่วยกิต -

- 12 หน่วยกิต -
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เทคนิคและกระบวน
การก่อสร้าง 1

ภาคเรียนที่ 1/2

สัญ ญา กฎหมาย
ในงานก่อสร้าง

- 15 หน่วยกิต ภาคฤดูร้อน
060323305 2(0-200-0)

การสารวจเบื้องต้น

เทคโนโลยีงานสารวจ
เพื่อการก่อสร้าง

วิชาเลือกสังคมศาสตร์
และมนุษ ย์ศ าสตร์ 2

ฝึกงาน

- 19 หน่วยกิต -

- 21 หน่วยกิต -

- 21 หน่วยกิต -

- 2 หน่วยกิต -

0(0-6-2)

แขนงวิชาบริหารงานก่อสร้าง โครงการปกติ

มคอ.2

การฝึกฝีมือเบื้องต้น

ภาคเรียนที่ 1/1
0801xxxxx

3(x-x-x)

วิชาเลือกในกลุ่มวิชา
ภาษา 1
040xxxxxx

3(x-x-x)

วิช าเลือกในกลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์แ ละ
คณิตศาสตร์ 1

060323101

3(2-2-5)

เทคนิคสถาปัตยกรรม
และการออกแบบ
060323108

3(2-2-5)

เทคนิคและกระบวน
การก่อสร้าง 1
3(2-2-5)

คอมพิวเตอร์เพื่อการ
ประมวลผลและนาเสนอ
0803xxxxx

1(x-x-x)

วิชาเลือกใน
กลุ่มพลศึกษา 1
xxxxxxxxx

3(x-x-x)

0801xxxxx

3(x-x-x)

วิชาเลือกในกลุ่มวิชา
ภาษา 2
040313011

3(3-0-6)

ฟิสิกส์สาหรับ
นักเทคโนโลยี
060323104

3(2-2-5)

ภาคเรียนที่ 2/1
0801xxxxx

3(x-x-x)

วิชาเลือกในกลุ่มวิชา
ภาษา 3
060323202

3(3-0-6)

3(3-0-6)

การวางแผนและกาหนด
ระยะเวลางานก่อสร้าง
060323205

3(3-0-6)

แบบจาลองสารสนเทศ
อาคารเบื้องต้น

เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม

0803xxxxx

xxxxxxxxx

1(x-x-x)

วิชาเลือกใน
กลุ่มพลศึกษา 2
xxxxxxxxx

3(x-x-x)

วิชาเลือกหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป 1

วิชาเลือกหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป 2

- 19 หน่วยกิต -

- 19 หน่วยกิต ภาคฤดูร ้อน
060323107

060323206

3(3-0-6)

060323503

3(2-2-5)

060323204

3(2-2-5)

วิชาเลือกในกลุ่มวิชา
ภาษา 4

060323203

060323105

060323110

3(x-x-x)

การวิเคราะห์โครงสร้าง
และการประยุกต์ใช้

คอมพิวเตอร์ช่วยเขียน
แบบก่อสร้าง

3(2-2-5)

0801xxxxx

กลศาสตร์เบื้องต้นและ
ความแข็ง แรงของวัสดุ

การเขียนแบบก่อสร้าง

วัสดุก่อสร้างและ
การทดสอบ

ภาคเรียนที่ 2/2

1(x-x-x)

วิชาเลือกสังคมศาสตร์
และมนุษย์ศาสตร์ 1
060323201

3(2-2-5)

3(2-2-5)

กลศาสตร์ของดินและ
การทดสอบ
060323207

3(2-2-5)

คอมพิวเตอร์เพื่อการ
บริหารโครงการ 1
060323210

3(3-0-6)

การประมาณราคางาน
ก่อสร้าง 1
060323209

3(3-0-6)

ภาคเรียนที่ 3/1
060323502

การจัดการเครื่องจักรกล
งานก่อสร้าง
060323505

3(2-2-5)

3(2-2-5)

คอมพิวเตอร์ช่วย
งานโครงสร้าง
060323302

3(3-0-6)

การสุขาภิบาลอาคารและ
การจัดการสิ่งแวดล้อม
060323520

3(2-2-5)

เทคนิคและกระบวนการ
ก่อสร้าง 2
060323521

3(2-2-5)

060323504

3(3-0-6)

วิศวกรรมฐานราก
060323506

3(3-0-6)

การออกแบบโครงสร้าง
คอนกรีต
040xxxxxx

3(x-x-x)

วิช าเลือกในกลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์แ ละ
คณิตศาสตร์ 2

060323508

3(2-2-5)

คอมพิวเตอร์เพื่อการ
บริหารโครงการ 2
060323304

3(3-0-6)

แบบจาลองสารสนเทศอาคาร
ส าหรับงานวิศวกรรม

สัญญา กฎหมายและการ
จัดซื้อในงานก่อสร้าง

060323207

060323510

การบัญชีสาหรับ
งานก่อสร้าง
060323501

3(3-0-6)

ภาคเรียนที่ 3/2

3(3-0-6)

การบริหาร
โครงการก่อสร้าง
xxxxxxxxx

3(x-x-x)

060323403 3(0-270-0)

2

- 3 หน่วยกิต -

ภาคเรียนที่ 4/2
060323xxx

3(x-x-x)

วิชาเลือกในกลุ่ม
วิชาแกน 1
060323xxx

3(x-x-x)

วิชาเลือกในกลุ่ม
วิชาแกน 2
060323xxx

3(x-x-x)

วิชาเลือกในกลุ่ม
วิชาแกน 3
xxxxxxxxx

3(x-x-x)

วิชาเลือกเสรี 1
xxxxxxxxx

3(x-x-x)

วิชาเลือกเสรี 2

3(3-0-6)

การบริหารคุณภาพ
งานก่อสร้าง
060323306

ภาคเรียนที่ 4/1

- 128 -

060323103

ภาคเรียนที่ 1/2

- 15 หน่วยกิต -

1(0-3-2)

การสารวจเบื้องต้น

เทคโนโลยีงานสารวจ
เพื่อการก่อสร้าง

วิชาเลือกสังคมศาสตร์
และมนุษย์ศาสตร์ 2

เตรียมสหกิจ ศึกษา

- 19 หน่วยกิต -

- 21 หน่วยกิต -

- 21 หน่วยกิต -

- 19 หน่วยกิต ภาคฤดูร ้อน

0(0-6-2)

060323307 2(0-200-0)

การฝึกฝีมือเบื้องต้น

แขนงวิชาบริหารงานก่อสร้าง โครงการ

- 2 หน่วยกิต -

มคอ.2

สหกิจศึกษา 1

ภาคเรียนที่ 1/1
0801xxxxx

3(x-x-x)

วิชาเลือกในกลุ่มวิชา
ภาษา 1
040xxxxxx

3(x-x-x)

วิชาเลือกในกลุ่มวิชา
วิท ยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 1

060323101

3(2-2-5)

เทคนิคสถาปัตยกรรม
และการออกแบบ
060323108

3(2-2-5)

060323109

3(2-2-5)

คอมพิวเตอร์เพื่อการ
ประมวลผลและนาเสนอ
0803xxxxx

1(x-x-x)

วิชาเลือกใน
กลุ่มพลศึกษา 1
xxxxxxxxx

3(x-x-x)

0801xxxxx

3(x-x-x)

วิชาเลือกในกลุ่มวิชา
ภาษา 2
040313011

3(3-0-6)

ฟิสิกส์สาหรับ
นักเทคโนโลยี
060323104

3(2-2-5)

ภาคเรียนที่ 2/1
0801xxxxx

3(x-x-x)

วิชาเลือกในกลุ่มวิชา
ภาษา 3
060323202

3(3-0-6)

ภาคเรียนที่ 2/2
0801xxxxx

3(x-x-x)

วิชาเลือกในกลุ่มวิชา
ภาษา 4
060323206

3(3-0-6)

3(2-2-5)

060323603

060323xxx

3(2-2-5)

การสารวจเบื้องต้น
060323204

3(3-0-6)

0803xxxxx

060323205

3(2-2-5)

3(3-0-6)

เศรษฐศาสตร์วิศ วกรรม
xxxxxxxxx

1(x-x-x)

3(3-0-6)

ทฤษฏีสถาปัตยกรรม
060323507

3(2-2-5)

คอมพิวเตอร์เพื่อการ
บริหารโครงการ 1
060323210

3(3-0-6)

การประมาณราคา
งานก่อสร้าง 1
060323209

3(3-0-6)

3(2-2-5)

คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ
สาหรับอาคารสาธารณะ

060323302

3(3-0-6)

การสุข าภิบาลอาคารและ
การจัดการสิ่งแวดล้อม

060323604

3(2-2-5)

คอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์
และมัลติมีเดีย
060323207

3(3-0-6)

การบริหาร
โครงการก่อสร้าง
xxxxxxxxx

3(x-x-x)

3(2-2-5)

คอมพิวเตอร์ช่วยจาลอง
โมเดลระบบสารสนเทศ
อาคาร

060323627

3(2-2-5)

สถาปัตยกรรม
เพื่อความยั่ง ยืน
060323609

3(3-0-6)

3(x-x-x)

วิชาเลือกในกลุ่ม
วิชาแกน 1
xxxxxxxxx

3(x-x-x)

ภาคเรียนที่ 4/2
060323402

3(0-6-3)

โครงงานพิเศษ 2
060323xxx

3(x-x-x)

วิชาเลือกในกลุ่ม
วิชาแกน 2
060323xxx

3(x-x-x)

วิชาเลือกในกลุ่ม
วิชาแกน 3
xxxxxxxxx

3(x-x-x)

วิชาเลือกเสรี 1

วิชาเลือกเสรี 2

- 10 หน่วยกิต -

- 12 หน่วยกิต -

การวางผังบริเวณและ
ภูมิสถาปัตยกรรม

- 15 หน่วยกิต ภาคฤดูร้อน
060323305 2(0-200-0)

วิชาเลือกหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป 1

วิชาเลือกหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป 2

วิชาเลือกสังคมศาสตร์
และมนุษ ย์ศ าสตร์ 1

การบัญชีสาหรับ
งานก่อสร้าง

วิชาเลือกสังคมศาสตร์
และมนุษ ย์ศ าสตร์ 2

ฝึกงาน

- 19 หน่วยกิต -

- 19 หน่วยกิต ภาคฤดูร้อน

- 19 หน่วยกิต -

- 21 หน่วยกิต -

- 21 หน่วยกิต -

- 2 หน่วยกิต -

060323107

060323626

060323624

การวางแผนและกาหนด
ระยะเวลางานก่อ สร้าง

3(x-x-x)

3(2-2-5)

โครงงานพิเศษ 1

060323601

3(2-2-5)

แบบจาลองสารสนเทศ
อาคารเบื้องต้น

xxxxxxxxx

060323607

1(0-2-1)

060323203

060323623

วิชาเลือกใน
กลุ่มพลศึกษา 2

สัญ ญา กฎหมายและการ
จัดซื้อในงานก่อสร้าง

060323401

การออกแบบผลิตภัณฑ์
ตกแต่ง งานก่อสร้าง

060323201

1(0-2-1)

3(2-2-5)

3(3-0-6)

คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ
สถาปัตยกรรมภายในสาหรับ
อาคารพักอาศัย

060323105

3(2-2-5)

060323625

060323304

การวิเคราะห์โครงสร้าง
และการประยุกต์ใช้

คอมพิวเตอร์ช ่วยออกแบบ
สถาปัตยกรรมเบื้องต้น

060323110

3(x-x-x)

วิชาเลือกในกลุ่มวิชา
วิท ยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 2

ภาคเรียนที่ 4/1

กลศาสตร์เบื้องต้นและ
ความแข็ง แรงของวัสดุ

คอมพิวเตอร์ช่วยเขียน
แบบก่อสร้าง

วัสดุก่อสร้างและ
การทดสอบ

040xxxxxx

ภาคเรียนที่ 3/2

คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ
สาหรับสถาปัตยกรรมภายใน
สาหรับอาคารสาธารณะ

การเขียนแบบก่อสร้าง
3(2-2-5)

ภาคเรียนที่ 3/1

- 129 -

เทคนิคและกระบวน
การก่อสร้าง 1

ภาคเรียนที่ 1/2

0(0-6-2)

แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยงานสถาปัตยกรรม โครงการปกติ

มคอ.2

การฝึกฝีมือเบื้องต้น

ภาคเรียนที่ 1/1
0801xxxxx

3(x-x-x)

วิชาเลือกในกลุ่มวิชา
ภาษา 1
040xxxxxx

3(x-x-x)

วิช าเลือกในกลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์แ ละ
คณิตศาสตร์ 1

060323101

3(2-2-5)

เทคนิคสถาปัตยกรรม
และการออกแบบ
060323108

3(2-2-5)

เทคนิคและกระบวน
การก่อสร้าง 1
3(2-2-5)

คอมพิวเตอร์เพื่อการ
ประมวลผลและนาเสนอ
0803xxxxx

1(x-x-x)

วิชาเลือกใน
กลุ่มพลศึกษา 1
xxxxxxxxx

3(x-x-x)

0801xxxxx

3(x-x-x)

วิชาเลือกในกลุ่มวิชา
ภาษา 2
040313011

3(3-0-6)

ฟิสิกส์สาหรับ
นักเทคโนโลยี
060323104

3(2-2-5)

ภาคเรียนที่ 2/1
0801xxxxx

3(x-x-x)

วิชาเลือกในกลุ่มวิชา
ภาษา 3
060323202

3(3-0-6)

ภาคเรียนที่ 2/2
0801xxxxx

3(x-x-x)

วิชาเลือกในกลุ่มวิชา
ภาษา 4
060323206

3(3-0-6)

060323601

060323624

3(2-2-5)

3(2-2-5)

060323201

060323623

3(2-2-5)

การสารวจเบื้องต้น
060323204

3(3-0-6)

แบบจาลองสารสนเทศ
อาคารเบื้องต้น

การวางแผนและกาหนด
ระยะเวลางานก่อสร้าง

0803xxxxx

060323205

1(0-2-1)

วิชาเลือกใน
กลุ่มพลศึกษา 2
xxxxxxxxx

3(x-x-x)

3(2-2-5)

060323203

060323105

3(2-2-5)

060323625

การวิเคราะห์โครงสร้าง
และการประยุกต์ใช้

คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ
สถาปัตยกรรมเบื้องต้น

060323106

3(x-x-x)

วิช าเลือกในกลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์แ ละ
คณิตศาสตร์ 2

กลศาสตร์เบื้องต้นและ
ความแข็ง แรงของวัสดุ

คอมพิวเตอร์ช่วยเขียน
แบบก่อสร้าง

วัสดุก่อสร้างและ
การทดสอบ

040xxxxxx

คอมพิวเตอร์ช ่วยออกแบบ
สถาปัตยกรรมภายในสาหรับ
อาคารพัก อาศัย

การเขียนแบบก่อสร้าง
3(2-2-5)

ภาคเรียนที่ 3/1

3(3-0-6)

เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
xxxxxxxxx

1(x-x-x)

3(3-0-6)

ทฤษฏีสถาปัต ยกรรม
060323507

3(2-2-5)

คอมพิวเตอร์เพื่อการ
บริหารโครงการ 1
060323210

3(3-0-6)

การประมาณราคา
งานก่อสร้าง 1
060323209

3(3-0-6)

3(2-2-5)

คอมพิวเตอร์ช ่วยออกแบบ
ส าหรับอาคารสาธารณะ

060323302

3(3-0-6)

การสุขาภิบาลอาคารและ
การจัดการสิ่งแวดล้อม
060323604

3(2-2-5)

คอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์
และมัลติมีเดีย
060323207

3(3-0-6)

การบริหาร
โครงการก่อสร้าง
xxxxxxxxx

3(x-x-x)

ภาคเรียนที่ 3/2
060323304

3(3-0-6)

สัญญา กฎหมายและการ
จัดซื้อในงานก่อสร้าง
060323607

3(2-2-5)

การออกแบบผลิตภัณฑ์
ตกแต่งงานก่อสร้าง
060323603 3(2-2-5)
คอมพิวเตอร์ช่วยจาลอง
โมเดลระบบสารสนเทศ
อาคาร
060323627

3(2-2-5)

สถาปัตยกรรม
เพื่อความยั่งยืน
060323609

3(3-0-6)

การวางผัง บริเวณและ
ภูมิสถาปัตยกรรม
060323626

3(2-2-5)

060323403 3(0-270-0)

สหกิจศึกษา 2

- 3 หน่วยกิต -

ภาคเรียนที่ 4/2
060323xxx

3(x-x-x)

วิชาเลือกในกลุ่ม
วิชาแกน 1
060323xxx

3(x-x-x)

วิชาเลือกในกลุ่ม
วิชาแกน 2
060323xxx

3(x-x-x)

วิชาเลือกในกลุ่ม
วิชาแกน 3
xxxxxxxxx

3(x-x-x)

วิชาเลือกเสรี 1
xxxxxxxxx

3(x-x-x)

วิชาเลือกเสรี 2

- 15 หน่วยกิต -

คอมพิวเตอร์ช ่วยออกแบบ
ส าหรับสถาปัตยกรรมภายใน
ส าหรับอาคารสาธารณะ

060323306

1(0-3-2)

วิชาเลือกหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป 1

วิชาเลือกหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป 2

วิชาเลือกสังคมศาสตร์
และมนุษ ย์ศาสตร์ 1

การบัญชีสาหรับ
งานก่อสร้าง

วิชาเลือกสังคมศาสตร์
และมนุษย์ศาสตร์ 2

เตรียมสหกิจ ศึกษา

- 19 หน่วยกิต -

- 19 หน่วยกิต ภาคฤดูร ้อน

- 19 หน่วยกิต -

- 21 หน่วยกิต -

- 21 หน่วยกิต -

- 19 หน่วยกิต -

060323107

ภาคเรียนที่ 4/1

- 130 -

060323109

ภาคเรียนที่ 1/2

ภาคฤดูร ้อน

0(0-6-2)

060323307 2(0-200-0)

การฝึกฝีมือเบื้องต้น

แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ช่ว ยงานสถาปัตยกรรม โครงการ

- 2 หน่วยกิต -

มคอ.2

สหกิจศึกษา 1

- 131 -

ภาคผนวก ข.
โครงสร้างรหัสวิชาของ
ภาควิชาการออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง

มคอ.2

- 132 -

มคอ.2

- 133 -

สาหรับหลักสูตร รหัสวิชา 9 หลัก

0 6 0 3 2 3 x x x
xx ลาดับรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ

3 : ระดับปริญญาตรี
2 : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ
และบริหารงานก่อสร้าง

03 : ภาควิช าการออกแบบ
และบริหารงานก่อสร้าง

06 : คณะเทคโนโลยีและการจัดการ
อุตสาหกรรม

มคอ.2

- 134 -

มคอ.2

- 135 -

ภาคผนวก ค
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกตรวจสอบหลักสูตร

มคอ.2

- 136 -

มคอ.2

- 137 - 137 -

มคอ.2
มคอ.2

- 138 - 138 -

มคอ.2
มคอ.2

- 139 -

มคอ.2

ภาคผนวก ง
รายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง ฉบับปี พ.ศ. 2555

- 140 -

มคอ.2

- 141 -

รายละเอียดการปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง
ฉบับปี พ.ศ. 2555

ภาควิชาการออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาเขตปราจีนบุรี

มค .2

- 142 -

มคอ.2

- 143 -

มคอ.2

การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและจัดการงานก่อสร้าง ฉบับปี พ.ศ. 2555
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาเขตปราจีนบุรี
1. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เมื่อวันที่ 9 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556
2. สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขครั้ งนี้แล้วในคราว
ประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม พ.ศ. 2560
3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้ เริ่มใช้กับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
เป็นต้นไป
4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข
1. เพื่อให้ รายวิชามีความสอดคล้องกับ เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 จากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้ผลิตบัณฑิตได้ตรงกับค่าความคาดหวัง (ELO) ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในส่วนของตลาดงาน และมีความเป็นอัตลักษณ์ของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ อีก
ทั้งเพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ที่ทันสมัย มีความสามารถและทักษะเพียงพอที่จะประกอบวิชาชีพได้
3. เพื่อเปลี่ยนแปลงรายวิชาศึกษาทั่วไป จานวนชั่วโมงทฤษฎี – ปฏิบัติ ในบางรายวิชาให้มีความเหมาะสม
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร การปรับปรุงรายวิชาบังคับ ในหมวดวิชาเฉพาะ และแก้ไขคาอธิบาย
รายวิชาในรายวิชาต่าง ๆ รวมไปถึงลักษณะการเรียน ให้สอดคล้องกับการแบ่งแขนงวิชาเรียนที่พัฒนาขึ้น
4. เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีสองแผนการเรียนคือ โครงการปกติ และ โครงการสหกิจศึกษาควบคู่กัน จักได้
เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้
5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข
5.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มีจานวนหน่วยกิต 30 หน่วยกิต เท่าเดิม ซึ่งเป็นวิชาบังคับ 24 หน่วยกิต และวิชาเลือก 6 หน่วยกิต
โดยมีการเปลี่ยนแปลงวิชาเรียนและวิชาในกลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และใน
กลุ่มวิชาพลศึกษา ตามรายการปรับปรุงดังนี้
5.1.1 กลุ่มวิชาภาษา มีจานวนหน่วยกิต 12 หน่วยกิต เท่ากับหลักสูตรเดิมในวิชาเลือก ได้เพิ่ม
รายวิชาจานวน 6 วิชา ดังนี้
080103014 การเขียน 1
3(3-0-6)
(Writing I)
080103015 การเขียน 2
3(3-0-6)
(Writing II)

- 144 080103019 ภาษาอังกฤษสาหรับนักวิทยาศาสตร์
(English for Scientists)
080103021 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ
(English for Service Industry)
080103061 การใช้ภาษาอังกฤษ 1
(Practical English I)
080103062 การใช้ภาษาอังกฤษ 2
(Practical English II)

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

และได้นารายวิชาออกไปจานวน 1 วิชา ดังนี้
080103118 ลีลาภาษากับความสุนทรีย์ของชีวิต
3(3-0-6)
(Language Style and Aesthetics of Life)
นอกจากนี้ยังให้โอกาสผู้เรียนได้เลือกเรียนจากกลุ่มวิชาภาษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน โดยหลักสูตรเดิมจะบังคับเรียนกลุ่มวิชาภาษา ดังนี้
080103001 ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English I)
080103002 ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English II)
5.1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีจานวนหน่วยกิต 6 หน่วยกิตเท่ากับหลักสูตรเดิม
แต่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปและรายวิชาบริการที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอนได้ โดยหลักสูตรเดิม
จะบังคับเรียนกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ดังนี้
040203100 คณิตศาสตร์ทั่วไป
3(3-0-6)
(General Mathematics)
040503001 สถิติในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Statistics in Everyday Life)
5.1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มีจานวนหน่วยกิต 4 หน่วยกิต เท่ากับหลักสูตรเดิม
โดยเพิ่มวิชาเลือกในกลุ่มนี้ 8 รายวิชา คือ
020003121 ภาษาไทยสาหรับครู
3(3-0-6)
(Thai Language for Teachers)
030953115 สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต
3(2-2-5)
(Meditation for Life Development)
080203904 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Law for Everyday Life)
080203908 การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทางานและสังคม
3(3-0-6)
(Quality of Life Development in Work and Socialization)
080303103 จิตวิทยาเพื่อความสุขในการดารงชีวิต
3(3-0-6)
(Psychology for Happy Life)

- 145 080303607 ความปลอดภัยในชีวิต
(Safety Life)
080303608 ความเป็นพลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
(Citizenship and Social Responsibility)
080303610 นันทนาการเพื่อชีวิต
(Recreation for Life)
และได้นารายวิชาออกไปจานวน 2 วิชา ดังนี้
010813901 จริยธรรมในการทางาน
(Ethics for Profession)
080303605 สุขภาพเพื่อชีวิต
(Healthy Life)

มคอ.2
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

1(1-0-2)
1(0-2-1)

5.1.4 กลุ่ ม วิ ช าพลศึ ก ษา มี จ านวนหน่ ว ยกิ ต 2 หน่ ว ยกิ ต เท่ า กั บ หลั ก สู ต รเดิ ม โดยก าหนดให้
นักศึกษาเลือกเรียนอย่างน้อย 2 หน่วยกิตจากรายวิชาในกลุ่มวิชาพลศึกษาและได้เพิ่มรายวิชาในกลุ่มพล
ศึกษา 2 วิชา เพื่อเพิ่มความหลากในการเลือกเรียนให้แก่นักศึกษา ประกอบด้วยรายวิชา ดังนี้
080303502 วอลเลย์บอล
(Volleyball)
080303507 ฟุตบอล
(Football)

1(0–2-1)
1(0-2-1)

5.2 หมวดวิชาเฉพาะ
หลักสูตรปรับปรุงปี 2560 มีหน่วยกิตรวมในหมวดวิช าเฉพาะทางเท่ากับของหลั กสูตรเดิม คือ 102
หน่วยกิต แต่ได้จัดเรียงโครงสร้างหลักสูตรใหม่ คือ จัดแบ่งเป็นกลุ่มวิชาแกน 72 หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชา
บังคับ 63 หน่วยกิต วิชาเลือก 9 หน่วยกิต และกลุ่มวิชาชีพแขนงวิชาละ 30 หน่วยกิต โดยแบ่งแขนงวิชาชีพ
ออกเป็น 2 แขนง คือ แขนงวิชาบริหารงานก่อสร้าง และแขนงวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยงานสถาปัตยกรรม โดยสรุป
รายละเอียดหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะทาง ได้ดังนี้
ก. กลุ่มวิชาแกน
72 หน่วยกิต
ก.1 วิชาบังคับ
63 หน่วยกิต
ก.2 วิชาเลือก
9 หน่วยกิต
ข. กลุ่มวิชาชีพ (โครงการปกติและโครงการสหกิจศึกษา)
30 หน่วยกิต
ข.1 กลุ่มวิชาชีพแขนงวิชาบริหารงานก่อสร้าง
30 หน่วยกิต
ข.2 กลุ่มวิชาชีพแขนงวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยงานสถาปัตยกรรม
30 หน่วยกิต
รวมหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะเท่ากับ 102 หน่วยกิตเท่ากันในทั้งสองแขนงวิชา
*หมายเหตุ: รายวิชา 060323107 การฝึกฝีมือเบื้องต้น (Basic Workshop) นักศึกษาต้องลงทะเบียน
เรียนทุกคน และวัดผลด้วยระดับ S\U โดยไม่คิดหน่วยกิต (0 หน่วยกิต)
5.3 หมวดวิชาเลือกเสรี มีจานวนหน่วยกิต 6 หน่วยกิต เท่ากับหลักสูตรเดิม

6. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข
เมื่อเทียบกับโครงสร้างหลักสูตรเดิมและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏดังนี้
(หน่วยกิต)
โครงสร้างหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 30
ไม่น้อยกว่า 30
รวมไม่น้อยกว่า 6
รวมไม่น้อยกว่า 120

30
24
12
6
4
2
6
102
63

โครงสร้างใหม่
ปรับปรุง
พ.ศ. 2560
30
24
12
6
4
2
6
102
72

39
39
6
138

30
30
6
138

โครงสร้างเดิม
พ.ศ. 2555
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1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 วิชาบังคับ
1.1.1 กลุ่มวิชาภาษา
1.1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
1.1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1.1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษา
1.2 กลุ่มวิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาแกน
2.2 วิชาเฉพาะแขนง/กลุ่มวิชาชีพ
2.2.2 แขนงวิชาบริหารงานก่อสร้าง
2.2.3 แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยงานสถาปัตยกรรม
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
- จานวนหน่วยกิตรวม

เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรปริญญาตรี
พ.ศ. 2558
รวมไม่น้อยกว่า 30
รวมไม่น้อยกว่า 72
-

มคอ.2

7. เปรียบเทียบข้อแตกต่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
7.1 โครงสร้างหลักสูตร

2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
2.2.1 วิชาบังคับ

138 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
24
12
6
4
2
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

102 หน่วยกิต
63 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
1. จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
2. โครงสร้างหลักสูตร
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
แบ่งออกดังนี้
- วิชาบังคับ
2.1.1 กลุ่มวิชาภาษา
2.1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2.1.3 วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2.1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษา
- กลุ่มวิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
2.2.1 กลุ่มวิชาแกน
กลุ่มวิชาแกนแบ่งออกได้ดังนี้

138 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
24
12
6
4
2
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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หลักสูตรปี พ.ศ. 2555
1. จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
2. โครงสร้างหลักสูตร
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
แบ่งออกดังนี้
- วิชาบังคับ
2.1.1 กลุ่มวิชาภาษา
2.1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2.1.3 วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2.1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษา
- กลุ่มวิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

102 หน่วยกิต
72 หน่วยกิต

มคอ.2

7.1 โครงสร้างหลักสูตร (ต่อ)
หลักสูตรปี พ.ศ. 2555
2.2 หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ)
2.2.2 วิชาเฉพาะแขนงวิชา
แบ่งเป็น 2 แขนงวิชา โดยให้นักศึกษา
เลือกเรียนเพียง 1 แขนงวิชา
ก. แขนงวิชาบริหารงานก่อสร้าง
- วิชาบังคับ
- วิชาเลือก
ข. แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยงานสถาปัตยกรรม
- วิชาบังคับ
- วิชาเลือก

30 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

63
9

หน่วยกิต
หน่วยกิต

2.2.2 กลุ่มวิชาชีพ
แบ่งเป็น 2 แขนงวิชา โดยให้นักศึกษาเลือก
เรียนเพียง 1 แขนงวิชา
ก. แขนงวิชาบริหารงานก่อสร้าง
ข. แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยงานสถาปัตยกรรม

30

หน่วยกิต

30
30

หน่วยกิต
หน่วยกิต

2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
ให้ เ ลื อ กเรี ย นจากรายวิ ช าในหลั ก สู ต รระดั บ
ปริญญาตรี ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

6

หน่วยกิต
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2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
ให้ เ ลื อ กเรี ย นจากรายวิ ช าในหลั ก สู ต รระดั บ
ปริญญาตรี ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

39 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
2.2 หมวดวิชาเฉพาะ (ต่อ)
(ก) วิชาบังคับ
(ข) วิชาเลือก

มคอ.2

7.2 รายวิชาในหลักสูตร
7.2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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หลักสูตรปี พ.ศ. 2555
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รวม 30 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รวม 30 หน่วย
หน่วยกิต
กิต
- กลุ่มวิชาภาษา
12 หน่วยกิต - กลุ่มวิชาภาษา
12 หน่วยกิต
080103001 ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6) 080103001 ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English I)
(English I)
080103002 ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6) 080103002 ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English II)
(English II)
080103011 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6) 080103011 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
(English Study Skills)
(English Study Skills)
080103012 การอ่าน 1
3(3-0-6) 080103012 การอ่าน 1
3(3-0-6)
(Reading I)
(Reading I)
080103013 การอ่าน 2
3(3-0-6) 080103013 การอ่าน 2
3(3-0-6)
(Reading II)
(Reading II)
080103016 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6) 080103014 การเขียน 1
3(3-0-6)
(English Conversation I)
(Writing I)
080103017 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6) 080103015 การเขียน 2
3(3-0-6)
(English Conversation II)
(Writing II)
080103018 ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน
3(3-0-6) 080103016 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English for Work)
(English Conversation I)
080103118 ลีลาภาษากับความสุนทรีย์ของชีวิต
3(3-0-6) 080103017 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(Language Style and Aesthetics of Life)
(English Conversation II)

มคอ.2

หลักสูตรปี พ.ศ. 2555
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
080103119 ภูมิปัญญาไทยในภาษา
3(3-0-6)
(Thai Wisdom in Language)
หรือวิชาอื่น ๆ ในกลุ่มวิชาภาษาทีค่ ณะศิลปศาสตร์ประยุกต์เปิดสอน
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- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
040203100 คณิตศาสตร์ทั่วไป
(General Mathematics)
040503001 สถิติในชีวิตประจาวัน
(Statistics for Everyday Life)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
080103018 ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน
3(3-0-6)
(English for Work)
080103019 ภาษาอังกฤษสาหรับนักวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
(English for Scientists)
080103021 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการบริการ
3(3-0-6)
(English for Service Industry)
080103061 การใช้ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(Practical English I)
080103062 การใช้ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(Practical English II)
080103119 ภูมิปัญญาไทยในภาษา
3(3-0-6)
(Thai Wisdom in Language)
หรือเลือกจากกลุ่มวิชาภาษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอนโดยความเห็นชอบของภาควิชา

6 หน่วยกิต - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6 หน่วยกิต
3(3-0-6) 040203100 คณิตศาสตร์ทั่วไป
3(3-0-6)
(General Mathematics)
3(3-0-6) 040503001 สถิติในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Statistics for Everyday Life)
หรือเลือกจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและรายวิชา
บริการที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน

มคอ.2
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หลักสูตรปี พ.ศ. 2555
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
4 หน่วยกิต - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
4 หน่วยกิต
010213702 จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
2(2-0-4) 010213702 จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
2(2-0-4)
(Work Ethics)
(Work Ethics)
010813901 จริยธรรมในการทางาน
1(1-0-2) 020003121 ภาษาไทยสาหรับครู
3(3-0-6)
(Ethics for Profession)
(Thai Language for Teachers)
080203905 เศรษฐกิจกับชีวิตประจาวัน
3(3-0-6) 030953115 สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต
3(2-2-5)
(Economy and Everyday Life)
(Meditation for Life Development)
080203907 ธุรกิจกับชีวิตประจาวัน
3(3-0-6) 080203904 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Business and Everyday Life)
(Law for Everyday Life)
080303104 จิตวิทยาเพื่อการทางาน
3(3-0-6) 080203905 เศรษฐกิจกับชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Psychology for Work)
(Economy and Everyday Life)
080303201 การพูดเพื่อประสิทธิผล
3(3-0-6) 080203907 ธุรกิจกับชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Effective Speech)
(Business and Everyday Life)
080303301 ศิลปสุนทรีย์
3(3-0-6) 080203908 การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทางานและสังคม
3(3-0-6)
(Art Appreciation)
(Quality of Life Development in Work and Socialization)
080303401 คาราโอเกะ
1(0-2-1) 080303103 จิตวิทยาเพื่อความสุขในการดารงชีวิต
3(3-0-6)
(Karaoke)
(Psychology for Happy Life)
080303601 มนุษยสัมพันธ์
3(3-0-6) 080303104 จิตวิทยาเพื่อการทางาน
3(3-0-6)
(Human Relations)
(Psychology for Work)
080303602 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
3(3-0-6) 080303201 การพูดเพื่อประสิทธิผล
3(3-0-6)
(Development of Life Quality)
(Effective Speech)
080303603 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6) 080303401 คาราโอเกะ
1(0-2-1)
(Personality Development)
(Karaoke)

มคอ.2

หลักสูตรปี พ.ศ. 2555
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
080303605 สุขภาพเพื่อชีวิต
1(0-2-1)
(Healthy Life)
080303606 การคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์
3(3-0-6)
(Systematic and Creative Thinking)
หรือวิชาอื่น ๆ ในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์เปิด
สอน

รหัสวิชา
080303601
080303602
080303603

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
มนุษยสัมพันธ์
3(3-0-6)
(Human Relations)
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
(Development of Life Quality)
การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
(Personality Development)

080303606

- กลุ่มวิชาพลศึกษา
080303501 บาสเกตบอล
(Basketball)
080303503 แบดมินตัน
(Badminton)
080303504 ลีลาศ
(Dancing)

2 หน่วยกิต - กลุ่มวิชาพลศึกษา
1(0-2-1) 080303501 บาสเกตบอล
(Basketball)
1(0-2-1) 080303502 วอลเลย์บอล
(Volleyball)
1(0-2-1) 080303503 แบดมินตัน
(Badminton)
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การคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์
3(3-0-6)
(Systematic and Creative Thinking)
080303607 ความปลอดภัยในชีวิต
3(3-0-6)
(Safety Life)
080303608 ความเป็นพลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
3(3-0-6)
(Citizenship and Social Responsibility)
080303610 นันทนาการเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
(Recreation for Life)
หรือเลือกจากกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอนโดยความเห็นชอบของภาควิชา
2 หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

มคอ.2

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
080303505 เทเบิลเทนนิส
(Table Tennis)
080303509 เปตอง
(Pétanque)
080303510 ไท้จี๋/ไท้เก๊ก
(Taiji / Taikek)

หลักสูตรปี พ.ศ. 2555
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
1(0-2-1)

รหัสวิชา
080303504

1(0-2-1)

080303505

1(0-2-1)

080303507

เลือกเรียนจากรายวิชาในกลุ่มวิชาพลศึกษาหรือวิชาในกลุ่มเดียวกันที่คณะศิลปศาสตร์
ประยุกต์เปิดสอน

080303509

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อวิชา
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
ลีลาศ
1(0-2-1)
(Dancing)
เทเบิลเทนนิส
1(0-2-1)
(Table Tennis)
ฟุตบอล
1(0-2-1)
(Football)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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เปตอง
(Pétanque)
080303510 ไท้จี๋/ไท้เก๊ก
(Taiji / Taikek)
หรือเลือกจากกลุ่มวิชาพลศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอนโดยความเห็นชอบของภาควิชา

มคอ.2

7.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
ก. กลุ่มวิชาบังคับร่วม/กลุ่มวิชาแกน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ก. กลุ่มวิชาแกน - (ก.1) วิชาบังคับ
63 หน่วยกิต
040313011 ฟิสิกส์สาหรับนักเทคโนโลยี
3(3-0-6)
(Physics for Technologists)
060323101 เทคนิคสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
3(2-2-5)
(Architectural Techniques and Design)

060323104 การเขียนแบบก่อสร้าง
(Construction Drawing)
060323105 วัสดุก่อสร้างและการทดสอบ
(Construction Materials and Testing)

3(2-2-5)

060323107 การฝึกฝีมือเบื้องต้น
(Basic Workshop)
060323108 เทคนิคและกระบวนการก่อสร้าง 1
(Construction Processes and Techniques I)
060323109 คอมพิวเตอร์เพื่อการประมวลผลและนาเสนอ
(Computer for Precessing and Presentation)

0(0-6-2)

3(2-2-5)
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หลักสูตรปี พ.ศ. 2555
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
ก. กลุ่มวิชาบังคับร่วม
63 หน่วยกิต
040313011 ฟิสิกส์สาหรับนักเทคโนโลยี
3(3-0-6)
(Physics for Technologists)
060323101 เทคนิคสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
3(2-2-5)
(Architecture Techniques and Design)
060323102 เทคนิคและกระบวนการก่อสร้าง
3(2-2-5)
(Construction Process and Techniques)
060323103 คอมพิวเตอร์และการประยุกต์ใช้
3(2-2-5)
(Computer and Application)
060323104 การเขียนแบบก่อสร้าง
3(2-2-5)
(Construction Drawing)
060323105 วัสดุก่อสร้างและการทดสอบ
3(2-2-5)
(Construction Materials and Testing)
060323106 วัสดุตกแต่งสาหรับงานก่อสร้าง
3(3-0-6)
(Decoration Materials for Construction)
060323107 การฝึกฝีมือเบื้องต้น
0(0-6-2)
(Basic Workshop)

3(2-2-5)
3(2-2-5)

มคอ.2
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หลักสูตรปี พ.ศ. 2555
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง) รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ก. กลุ่มวิชาบังคับร่วม
63 หน่วยกิต ก. กลุ่มวิชาแกน - (ก.1) วิชาบังคับ
63 หน่วยกิต
060323110 แบบจาลองสารสนเทศอาคารเบื้องต้น
3(2-2-5)
(Fundamental Building Information Modeling)
060323201 การสารวจเบื้องต้น
3(2-2-5) 060323201 การสารวจเบื้องต้น
3(2-2-5)
(Fundamental of Survey)
(Fundamental of Survey)
060323202 กลศาสตร์เบื้องต้นและความแข็งแรงของวัสดุ
3(3-0-6) 060323202 กลศาสตร์เบื้องต้นและความแข็งแรงของวัสดุ
3(3-0-6)
(Fundamentals of Mechanics and Strength of Materials)
(Fundamental of Mechanics and Strength of Materials)
060323203 คอมพิวเตอร์ช่วยเขียนแบบก่อสร้าง
3(2-2-5) 060323203 คอมพิวเตอร์ช่วยเขียนแบบก่อสร้าง
3(2-2-5)
(Computer-aided for Construction Drawing)
(Computer-aided for Construction Drawing)
060323204 การวางแผนและกาหนดระยะเวลางานก่อสร้าง
3(3-0-6) 060323204 การวางแผนและกาหนดระยะเวลางานก่อสร้าง
3(3-0-6)
(Construction Planning and Scheduling)
(Construction Planning and Scheduling)
060323205 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6) 060323205 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Economics)
(Engineering Economics)
060323206 การวิเคราะห์โครงสร้างและการประยุกต์ใช้
3(3-0-6) 060323206 การวิเคราะห์โครงสร้างและการประยุกต์ใช้
3(3-0-6)
(Structural Analysis and Application)
(Structural Analysis and Application)
060323207 การบริหารโครงการก่อสร้าง
3(3-0-6) 060323207 การบริหารโครงการก่อสร้าง
3(3-0-6)
(Construction Project Management)
(Construction Project Management)
060323208 การสารวจและการประมาณราคางานก่อสร้าง
3(3-0-6)
(Construction Quantity Survey and Cost Estimation)
060323209 การบัญชีสาหรับงานก่อสร้าง
3(3-0-6) 060323209 การบัญชีสาหรับงานก่อสร้าง
3(3-0-6)
(Accounting for Construction Work)
(Accounting for Construction Work)
060323210 การประมาณราคางานก่อสร้าง 1
3(3-0-6)
(Construction Cost Estimation I)

มคอ.2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หลักสูตรปี พ.ศ. 2555
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

ก. กลุ่มวิชาบังคับร่วม
060323301 คอมพิวเตอร์สามมิติสาหรับการออกแบบหุ่นจาลอง
(3D Graphic Computer for Model Design)
060323302 การสุขาภิบาลอาคารและการจัดการสิ่งแวดล้อม
(Building Sanitation and Environmental Management)
060323303 สัญญาและกฎหมายในงานก่อสร้าง
(Contracts and Laws in Construction Work)

63 หน่วยกิต ก. กลุ่มวิชาแกน - (ก.1) วิชาบังคับ

63 หน่วยกิต

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

060323302 การสุขาภิบาลอาคารและการจัดการสิ่งแวดล้อม
(Building Sanitation and Environmental Management)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

2(0-200-0)
1(0-2-1)
3(0-6-3)

1(0-3-2)
1(0-90-0)

060323304 สัญญา กฎหมาย และการจัดซื้อในงานก่อสร้าง
3(3-0-6)
(Contracts, Laws and Procurement in Construction Work)
060323507 คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารโครงการ 1
3(2-2-5)
(Computer for Project Management I)
- โครงการปกติ
060323305 การฝึกงาน
2(0-200-0)
(Training)
060323401 โครงงานพิเศษ 1
1(0-2-1)
(Special Project I)
060323402 โครงงานพิเศษ 2
3(0-6-3)
(Special Project II)
- โครงการสหกิจศึกษา
060323306 เตรียมสหกิจศึกษา
1(0-3-2)
(Co-operative Education Preparation)
060323307 สหกิจศึกษา 1
2(0-200-0)
(Co-operative Education I )
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- โครงการปกติ
060323305 การฝึกงาน
(Training)
060323401 โครงงานพิเศษ 1
(Special Project I)
060323402 โครงงานพิเศษ 2
(Special Project II)
- โครงการสหกิจศึกษา
060323306 เตรียมสหกิจศึกษา
(Co-operative Education Preparation)
060323307 สหกิจศึกษา 1
(Co-operative Education I )

รหัสวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

มคอ.2

หลักสูตรปี พ.ศ. 2555
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
060323403 สหกิจศึกษา 2
4(0-180-0)
(Co-operative Education II)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
060323403 สหกิจศึกษา 2
3(0-360-0)
(Co-operative Education II)
ก. กลุ่มวิชาแกน - (ก.2) วิชาเลือก
9 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

มคอ.2

ให้นักศึกษาทั้ง 2 แขนงเลือกศึกษาจานวน 9 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้
060323106 วัสดุตกแต่งสาหรับงานก่อสร้าง
(Decoration Materials for Construction)
060323511 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
(Real Estate Business)
060323513 การวิจัยดาเนินงานเพื่อการก่อสร้าง
(Operation Research for Construction)
060323516 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก
(Timber and Steel Structure Design)
060323517 การบริหารงานสนาม
(Field Work Management)
060323522 การประมาณราคางานก่อสร้าง 2
(Construction Cost Estimation II)
060323523 แบบจาลองสารสนเทศอาคารสาหรับวิศวกรรมงานระบบอาคาร
(Building Information Modeling for System Engineering)
060323524 แบบจาลองสารสนเทศอาคารขั้นสูง
(Advanced Building Information Modeling)
060323525 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการก่อสร้าง
(Construction Project Feasibility Study)
060323608 การบริหารทรัพยากรอาคาร
(Facility Management)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หลักสูตรปี พ.ศ. 2555
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

060323619 การออกแบบผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุ
(Product Design using Scrap Materials)
060323620 การถ่ายภาพเพื่องานสถาปัตยกรรม
(Photography for Architecture)
060323621 การเป็นผู้ประกอบการ
(Entrepreneurship)
060323628 อารยสถาปัตยกรรม
(Universal Design)

3(2-2-5)
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ก. กลุ่มวิชาแกน - (ก.2) วิชาเลือก
9 หน่วยกิต
060323610 คอมพิวเตอร์เพื่อการจาลองในงานก่อสร้าง
3(2-2-5)
(Computer Simulation for Construction)
060323612 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นสูง
3(2-2-5)
(Advanced Computer - aided Design for Architecture)
060323613 การปรับปรุงอาคาร
3(3-0-6)
(Building Renovation)
060323615 ฮวงจุ้ยในการออกแบบ
3(3-0-6)
(Feng Shui for Design)
060323617 การวางผังเมือง
3(3-0-6)
(Urban Planning)
060323618 นวัตกรรมการออกแบบวัสดุ
3(2-2-5)
(Innovation in Material Design)

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

มคอ.2

ข. กลุ่มวิชาเฉพาะแขนงวิชา/กลุม่ วิชาชีพ
หลักสูตรปี พ.ศ. 2555
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
ข. กลุ่มวิชาเฉพาะแขนงวิชา (โครงการปกติและโครงการสหกิจศึกษา) 39 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ข. กลุ่มวิชาชีพ (โครงการปกติและโครงการสหกิจศึกษา)
30 หน่วยกิต

มี 2 แขนงวิชา คือ แขนง CM และแขนง CA โดยให้นักศึกษาเลือกเพียง 1 แขนงวิชา

มี 2 แขนงวิชา คือ แขนง CM และแขนง CA โดยให้นักศึกษาเลือกเพียง 1 แขนงวิชา

1. แขนงวิชาบริหารงานก่อสร้าง (CM) – 1.1 วิชาบังคับในแขนงวิชา

ข.1 แขนงวิชาบริหารงานก่อสร้าง (CM)

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

30 หน่วยกิต

060323501 เทคโนโลยีงานสารวจเพื่อการก่อสร้าง
(Surveying Technology for Construction)
060323502 การจัดการเครื่องจักรกลงานก่อสร้าง
(Construction Equipment Management)
060323503 กลศาสตร์ของดินและการทดสอบ
(Soil Mechanics and Testing)
060323504 วิศวกรรมฐานราก
(Foundation Engineering)
060323505 คอมพิวเตอร์ช่วยงานโครงสร้าง
(Computer – aided for Structural Analysis)
060323506 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีต
(Concrete Structure Design)

3(2-2-5)

060323508 คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารโครงการ 2
(Computer for Project Management II)

3(2-2-5)

3(3-0-6)
3(2-2-5)
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060323501 เทคโนโลยีงานสารวจเพื่อการก่อสร้าง
(Surveying Technology for Construction)
060323502 การจัดการเครื่องจักรกลงานก่อสร้าง
(Construction Equipment Management)
060323503 กลศาสตร์ของดินและการทดสอบ
(Soil Mechanics and Testing)
060323504 วิศวกรรมฐานราก
(Foundation Engineering)
060323505 คอมพิวเตอร์ช่วยงานโครงสร้าง
(Computer – aided for Structural Analysis)
060323506 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีต
(Concrete Structure Design)
060323507 คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารโครงการ 1
(Computer for Project Management I)
060323508 คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารโครงการ 2
(Computer for Project Management II)

30 หน่วยกิต

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

3(2-2-5)
3(2-2-5)

มคอ.2

หลักสูตรปี พ.ศ. 2555
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
ข. กลุ่มวิชาเฉพาะแขนงวิชา (โครงการปกติและโครงการสหกิจศึกษา) 39 หน่วยกิต
1. แขนงวิชาบริหารงานก่อสร้าง (CM) – 1.1 วิชาบังคับในแขนงวิชา 30 หน่วยกิต
060323509 การจัดซื้อจัดจ้างในงานก่อสร้าง
3(3-0-6)
(Procurement for Construction Work)
060323510 การบริหารคุณภาพงานก่อสร้าง
3(3-0-6)
(Construction Quality Management)

060323510 การบริหารคุณภาพงานก่อสร้าง
(Construction Quality Management)
060323520 เทคนิคและกระบวนการก่อสร้าง 2
(Construction Processes and Techniques II)
060323521 แบบจาลองสารสนเทศอาคารสาหรับงานวิศวกรรม
(Building Information Modeling for Engineering)
ข.2 แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยงานสถาปัตยกรรม (CA)

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

060323601 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบสถาปัตยกรรมเบื้องต้น
3(2-2-5)
(Computer - aided for Fundamental Architectural Design)
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060323603 คอมพิวเตอร์ช่วยจาลองโมเดลระบบสารสนเทศอาคาร
3(2-2-5)
(Computer - aided for Building Information Modeling)
060323604 คอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์และมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
(Computer Graphic and Multimedia)

มคอ.2

2. แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยงานสถาปัตยกรรม (CA) – 2.1 วิชาบังคับในแขนงวิชา
30 หน่วยกิต
060323601 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบสถาปัตยกรรมเบื้องต้น
3(2-2-5)
(Computer - aided for Fundamental Architectural Design)
060323602 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและนาเสนองานสถาปัตยกรรม
3(2-2-5)
(Computer - aided Design for Architectural Presentation)
060323603 คอมพิวเตอร์ช่วยจาลองโมเดลระบบสารสนเทศอาคาร
3(2-2-5)
(Computer - aided for Building Information Modeling)
060323604 คอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์และมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
(Computer Graphic and Multimedia)
060323605 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน
3(2-2-5)
(Computer - aided Design for Interior Architecture)
060323606 คอมพิวเตอร์ช่วยการบริหารโครงการ
3(2-2-5)
(Computer – aided for Project Management)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ข. กลุ่มวิชาชีพ (โครงการปกติและโครงการสหกิจศึกษา)
30 หน่วยกิต
ข.1 แขนงวิชาบริหารงานก่อสร้าง (CM)
30 หน่วยกิต

หลักสูตรปี พ.ศ. 2555
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
ข. กลุ่มวิชาเฉพาะแขนงวิชา (โครงการปกติและโครงการสหกิจศึกษา) 39 หน่วยกิต
060323607 การออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งงานก่อสร้าง
3(2-2-5)
(Product Design for Construction)
060323608 การบริหารทรัพยากรอาคาร
3(3-0-6)
(Facility Management)
060323609 การวางผังบริเวณและภูมิสถาปัตยกรรม
3(3-0-6)
(Site Planning and Landscape Architecture)
060323610 คอมพิวเตอร์เพื่อการจาลองในงานก่อสร้าง
3(2-2-5)
(Computer Simulation for Construction)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ข. กลุ่มวิชาชีพ (โครงการปกติและโครงการสหกิจศึกษา)
30 หน่วยกิต
060323607 การออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งงานก่อสร้าง
3(2-2-5)
(Product Design for Construction)
060323609 การวางผังบริเวณและภูมิสถาปัตยกรรม
(Site Planning and Landscape Architecture)

3(3-0-6)
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060323623 ทฤษฎีสถาปัตยกรรม
3(3-0-6)
(Architectural Theory)
060323624 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบสาหรับอาคารสาธารณะ
3(2-2-5)
(Computer-aided Design for Public Building)
060323625 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบสถาปัตยกรรมภายในสาหรับ3(2-2-5)
อาคารพักอาศัย
(Computer- aided Design for Residential Interior Architecture)
060323626 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบสถาปัตยกรรมภายในสาหรับ3(2-2-5)
อาคารสาธารณะ
(Computer- aided Design for Public Building Interior Architecture)
060323627 สถาปัตยกรรมเพื่อความยั่งยืน
(Sustainable Architecture)

3(2-2-5)

มคอ.2

หลักสูตรปี พ.ศ. 2555
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
ข. กลุ่มวิชาเฉพาะแขนงวิชา (โครงการปกติและโครงการสหกิจศึกษา) 39 หน่วยกิต
1. แขนงวิชาบริหารงานก่อสร้าง (CM) – 1.2 วิชาเลือกในแขนงวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ข. กลุ่มวิชาชีพ (โครงการปกติและโครงการสหกิจศึกษา)
30 หน่วยกิต

9 หน่วยกิต

ให้นักศึกษาเลือกศึกษาจานวน 9 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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060323511 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
(Real Estate Business)
060323512 การพัฒนาผู้ประกอบอาชีพอิสระ
(Entrepreneurship Development)
060323513 การวิจัยดาเนินงานเพื่อการก่อสร้าง
(Operation Research for Construction)
060323514 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
(Project Feasibility Study)
060323515 วิศวกรรมชลศาสตร์
(Hydraulic Engineering)
060323516 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก
(Timber and Steel Structure Design)
060323517 การบริหารงานสนาม
(Field Work Management)
060323518 การพัฒนาผังเมือง
(Urban Planning Developement)
060323519 งานระบบอาคาร
(Building System)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

มคอ.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ข. กลุ่มวิชาชีพ (โครงการปกติและโครงการสหกิจศึกษา)
30 หน่วยกิต
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หลักสูตรปี พ.ศ. 2555
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
ข. กลุ่มวิชาเฉพาะแขนงวิชา (โครงการปกติและโครงการสหกิจศึกษา) 39 หน่วยกิต
2. แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยงานสถาปัตยกรรม (CA) – 2.2 วิชาเลือกในแขนงวิชา
9 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกศึกษาจานวน 9 หน่วยกิต ในรายวิชาต่อไปนี้
060323611 ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์
3(3-0-6)
(Real Estate)
060323612 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นสูง
3(2-2-5)
(Advanced Computer - aided Design for Architecture)
060323613 การปรับปรุงอาคาร
3(3-0-6)
(Building Renovation)
060323614 เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง
3(3-0-6)
(Construction Control Techniques)
060323615 ฮวงจุ้ยในการออกแบบ
3(3-0-6)
(Feng Shui for Design)
060323616 การออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน
3(2-2-5)
(Design of Energy Conservation Buildings)
060323617 การวางผังเมือง
3(3-0-6)
(Urban Planning)
060323618 นวัตกรรมการออกแบบวัสดุ
3(2-2-5)
(Innovation in Material Design)
060323619 การออกแบบผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุ
3(2-2-5)
(Product Design using Scrap Materials)
060323620 การถ่ายภาพเพื่องานสถาปัตยกรรม
3(2-2-5)
(Photography for Architecture)

มคอ.2

หลักสูตรปี พ.ศ. 2555
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
ข. กลุ่มวิชาเฉพาะแขนงวิชา (โครงการปกติและโครงการสหกิจศึกษา) 39 หน่วยกิต
060323621 การเป็นผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
(Entrepreneurship)
060323622 พื้นฐานและการเขียนแบบงานระบบอาคาร
3(3-0-6)
(Fundamentals and Drawing of Building System)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ข. กลุ่มวิชาชีพ (โครงการปกติและโครงการสหกิจศึกษา)
30 หน่วยกิต

7.2.3. หมวดวิชาเลือกเสรี
หลักสูตรปี พ.ศ. 2555
หมวดวิชาเลือกเสรี

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
6 หน่วยกิต หมวดวิชาเสรี

ให้เลือกเรียนจากรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน
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ให้เลือกเรียนจากรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน

6 หน่วยกิต

มคอ.2

7.2.4. เปรียบเทียบข้อแตกต่างของแผนการเรียนระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง แขนงวิชาบริหารงานก่อสร้าง (CM)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
060323101
060323108
060323109
040xxxxxx
0801xxxxx
0803xxxxx
xxxxxxxxx

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
เทคนิคสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
3(2-2-5)
(Architecture Techniques and Design)
เทคนิคและกระบวนการก่อสร้าง 1
3(2-2-5)
(Construction Processes and Techniques I)
คอมพิวเตอร์เพื่อการประมวลผลและนาเสนอ
3(2-2-5)
(Computer for Processing and Presentation)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 1
3(3-0-6)
(Science and Mathematics Elective Course I)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา 1
3(3-0-6)
(Language Elective Course I)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาพลศึกษา 1
1(0-2-1)
(Physical Education Elective Course I)
วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1
3(x-x-x)
(General Education Elective Course I)
รวม
19(x-x-x)
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หลักสูตรปี พ.ศ. 2555
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาตนเอง)
040203100 คณิตศาสตร์ทั่วไป
3(3-0-6)
(General Mathematics)
060323101 เทคนิคสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
3(2-2-5)
(Architecture Techniques and Design)
060323102 เทคนิคและกระบวนการก่อสร้าง
3(2-2-5)
(Construction Process and Technique)
060323103 คอมพิวเตอร์และการประยุกต์ใช้
3(2-2-5)
(Computer and Application)
080103001 ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English I)
0803035xx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาพลศึกษา 1
1(0-2-1)
(Physical Education Elective Course I)
080xxxxxx วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1
3(x-x-x)
(General Education Elective Course I)
รวม
19(x-x-x)

มคอ.2

7.2.4. เปรียบเทียบข้อแตกต่างของแผนการเรียนระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง แขนงวิชาบริหารงานก่อสร้าง (CM)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
040313011 ฟิสิกส์สาหรับนักเทคโนโลยี
3(3-0-6)
(Physics for Technologists)
060323104 การเขียนแบบก่อสร้าง
3(2-2-5)
(Construction Drawing)
060323105 วัสดุก่อสร้างและการทดสอบ
3(2-2-5)
(Construction Materials and Testing)
060323110 แบบจาลองสารสนเทศอาคารเบื้องต้น
3(2-2-5)
(Fundamental Building Information Modeling)
0801xxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา 2
3(3-0-6)
(Language Elective Course II)
0803xxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาพลศึกษา 2
1(0-2-1)
(Physical Education Elective Course II)
xxxxxxxxx วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2
3(x-x-x)
(General Education Elective Course II)
รวม
19(x-x-x)
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หลักสูตรปี พ.ศ. 2555
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาตนเอง)
040313011 ฟิสิกส์สาหรับนักเทคโนโลยี
3(3-0-6)
(Physics for Technologists)
060323104 การเขียนแบบก่อสร้าง
3(2-2-5)
(Construction Drawing)
060323105 วัสดุก่อสร้างและการทดสอบ
3(2-2-5)
(Construction Materials and Testing)
060323106 วัสดุตกแต่งสาหรับงานก่อสร้าง
3(3-0-6)
(Decoration Materials for Construction)
080103002 ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English II)
0803035xx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาพลศึกษา 2
1(0-2-1)
(Physical Education Elective Course II)
080xxxxxx วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2
3(x-x-x)
(General Education Elective Course II)
รวม
19(x-x-x)

มคอ.2

7.2.4. เปรียบเทียบข้อแตกต่างของแผนการเรียนระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง แขนงวิชาบริหารงานก่อสร้าง (CM)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3/ภาคฤดูร้อน
หลักสูตรปี พ.ศ. 2555
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาตนเอง) รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
060323107 การฝึกฝีมือเบื้องต้น
0(0-6-2)
060323107 การฝึกฝีมือเบื้องต้น
S/U
0(0-6-2)
(Basic Workshop)
(Basic Workshop)
รวม
0(0-6-2)
รวม
0(0-6-2)

- 167 มคอ.2

7.2.4. เปรียบเทียบข้อแตกต่างของแผนการเรียนระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง แขนงวิชาบริหารงานก่อสร้าง (CM)
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
060323201
060323202
060323203
060323204

0801xxxxx
08xxxxxxx

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
060323201 การสารวจเบื้องต้น
3(2-2-5)
(Fundamental of Survey)
060323202 กลศาสตร์เบื้องต้นและความแข็งแรงของวัสดุ
3(3-0-6)
(Fundamental of Mechanics and Strength of Materials)
060323203 คอมพิวเตอร์ช่วยเขียนแบบก่อสร้าง
3(2-2-5)
(Computer-aided for Construction Drawing)
060323204 การวางแผนและกาหนดระยะเวลางานก่อสร้าง
3(3-0-6)
(Construction Planning and Scheduling)
060323205 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Economics)
0801xxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา 3
3(3-0-6)
(Language Elective Course III)
xxxxxxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 1
1(x-x-x)
(Social Science and Humanities Elective Course I)
รวม
19(x-x-x)
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060323205

หลักสูตรปี พ.ศ. 2555
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาตนเอง)
การสารวจเบื้องต้น
3(2-2-5)
(Fundamental of Survey)
กลศาสตร์เบื้องต้นและความแข็งแรงของวัสดุ
3(3-0-6)
(Fundamentals of Mechanics and Strength of Materials)
คอมพิวเตอร์ช่วยเขียนแบบก่อสร้าง
3(2-2-5)
(Computer-aided for Construction Drawing)
การวางแผนและกาหนดระยะเวลางานก่อสร้าง
3(3-0-6)
(Construction Planning and Scheduling)
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Economics)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา 1
3(3-0-6)
(Language Elective Course I)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 1
2(x-x-x)
(Social Science and Humanities Elective Course I)
รวม
20(x-x-x)

มคอ.2

7.2.4. เปรียบเทียบข้อแตกต่างของแผนการเรียนระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง แขนงวิชาบริหารงานก่อสร้าง (CM)
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
060323206 การวิเคราะห์โครงสร้างและการประยุกต์ใช้
3(3-0-6)
(Structural Analysis and Application)
060323209 การบัญชีสาหรับงานก่อสร้าง
3(3-0-6)
(Accounting for Construction Work)
060323210 การประมาณราคางานก่อสร้าง 1
3(3-0-6)
(Construction Cost Estimation I)
060323501 เทคโนโลยีงานสารวจเพื่อการก่อสร้าง
3(2-2-5)
(Surveying Technology for Construction)
060323503 กลศาสตร์ของดินและการทดสอบ
3(2-2-5)
(Soil Mechanics and Testing)
060323507 คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารโครงการ 1
3(2-2-5)
(Computer for Project Management I)
0801xxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา 4
3(3-0-6)
(Language Elective Course IV)
รวม
21(18-6-39)

- 169 -

หลักสูตรปี พ.ศ. 2555
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาตนเอง)
060323206 การวิเคราะห์โครงสร้างและการประยุกต์ใช้
3(3-0-6)
(Structural Analysis and Application)
060323207 การบริหารโครงการก่อสร้าง
3(3-0-6)
(Construction Project Management)
060323208 การสารวจและการประมาณราคางานก่อสร้าง
3(3-0-6)
(Construction Quantity Survey and Cost Estimation)
060323209 การบัญชีสาหรับงานก่อสร้าง
3(3-0-6)
(Accounting for Construction Work)
060323501 เทคโนโลยีงานสารวจเพื่อการก่อสร้าง
3(2-2-5)
(Surveying Technology for Construction)
060323503 กลศาสตร์ของดินและการทดสอบ
3(2-2-5)
(Soil Mechanics and Testing)
0801xxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา 2
3(3-0-6)
(Language Elective Course II)
รวม
21(19-4-40)

มคอ.2

7.2.4. เปรียบเทียบข้อแตกต่างของแผนการเรียนระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง แขนงวิชาบริหารงานก่อสร้าง (CM)
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
060323207 การบริหารโครงการก่อสร้าง
3(3-0-6)
(Construction Project Management)
060323302 การสุขาภิบาลอาคารและการจัดการสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Building Sanitation and Environmental Management)
060323502 การจัดการเครื่องจักรกลงานก่อสร้าง
3(3-0-6)
(Construction Equipment Management)
060323505 คอมพิวเตอร์ช่วยงานโครงสร้าง
3(2-2-5)
(Computer - aided for Structural Analysis)
060323520 เทคนิคและกระบวนการก่อสร้าง 2
3(2-2-5)
(Construction Processes and Techniques II)
060323521 แบบจาลองสารสนเทศอาคารสาหรับงานวิศวกรรม
3(2-2-5)
(Building Information Modeling for Engineering)
xxxxxxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 2
3(x-x-x)
(Social Science and Humanities Elective Course II)
รวม
21(x-x-x)
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หลักสูตรปี พ.ศ. 2555
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาตนเอง)
060323301 คอมพิวเตอร์สามมิติสาหรับการออกแบบหุ่นจาลอง
3(2-2-5)
(3D Graphic Computer for Model Design)
060323502 การจัดการเครื่องจักรกลงานก่อสร้าง
3(3-0-6)
(Construction Equipment Management)
060323505 คอมพิวเตอร์ช่วยงานโครงสร้าง
3(2-2-5)
(Computer - aided for Structural Analysis)
060323504 วิศวกรรมฐานราก
3(3-0-6)
(Foundation Engineering)
060323507 คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารโครงการ 1
3(2-2-5)
(Computer for Project Management I)
060323509 การจัดซื้อจัดจ้างในงานก่อสร้าง
3(3-0-6)
(Procurement for Construction Work)
08xxxxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 2
2(x-x-x)
(Social Science and Humanities Elective Course II)
รวม
20(x-x-x)

มคอ.2

7.2.4. เปรียบเทียบข้อแตกต่างของแผนการเรียนระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง แขนงวิชาบริหารงานก่อสร้าง (CM)
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 (โครงการปกติ)
รหัสวิชา
040503001
060323302
060323303
060323506

รหัสวิชา
060323304
060323504
060323506
060323508
040xxxxxx

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
สัญญา กฎหมาย และการจัดซื้อในงานก่อสร้าง
3(3-0-6)
(Contracts, Laws and Procurement in Construction Work)
วิศวกรรมฐานราก
3(3-0-6)
(Foundation Engineering)
การออกแบบโครงสร้างคอนกรีต
3(3-0-6)
(Concrete Structure Design)
คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารโครงการ 2
3(2-2-5)
(Computer for Project Management II)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2
3(3-0-6)
(Science and Mathematics Elective Course II)
รวม
15(14-2-29)
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060323508

หลักสูตรปี พ.ศ. 2555
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาตนเอง)
สถิติในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Statistics in Everyday Life)
การสุขาภิบาลอาคารและการจัดการสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Building Sanitation and Environmental Management)
สัญญาและกฎหมายในงานก่อสร้าง
3(3-0-6)
(Contracts and Laws in Construction Work)
การออกแบบโครงสร้างคอนกรีต
3(3-0-6)
(Concrete Structure Design)
คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารโครงการ 2
3(2-2-5)
(Computer for Project Management II)
รวม
15(14-2-29)

มคอ.2

7.2.4. เปรียบเทียบข้อแตกต่างของแผนการเรียนระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง แขนงวิชาบริหารงานก่อสร้าง (CM)
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3/ภาคฤดูร้อน (โครงการปกติ)
หลักสูตรปี พ.ศ. 2555
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาตนเอง) รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
060323309 การฝึกงาน
2(0-200-0)
060323305 การฝึกงาน
S/U
2(0-200-0)
(Training)
(Training)
รวม
2(0-200-0)
รวม
2(0-200-0)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 (โครงการปกติ)

060323510
0603235xx
Xxxxxxxxx

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
060323401 โครงงานพิเศษ 1
1(0-2-1)
(Special Project I)
060323510 การบริหารคุณภาพงานก่อสร้าง
3(3-0-6)
(Construction Quality Management)
060323xxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาแกน 1
3(3-0-6)
(Core Elective Course I)
xxxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 1
3(x-x-x)
(Free Elective Course I)
รวม
10(x-x-x)
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รหัสวิชา
060323401

หลักสูตรปี พ.ศ. 2555
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาตนเอง)
โครงงานพิเศษ 1
1(0-2-1)
(Special Project I)
การบริหารคุณภาพงานก่อสร้าง
3(3-0-6)
(Construction Quality Management)
วิชาเลือกในแขนงวิชา 1
3(3-0-6)
(Elective Course I)
วิชาเลือกเสรี 1
3(x-x-x)
(Free Elective Course I)
รวม
10(x-x-x)

มคอ.2

7.2.4. เปรียบเทียบข้อแตกต่างของแผนการเรียนระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง แขนงวิชาบริหารงานก่อสร้าง (CM)
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 (โครงการปกติ)
รหัสวิชา
060323402
0603235xx
0603235xx
Xxxxxxxxx

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
060323402 โครงงานพิเศษ 2
3(0-6-3)
(Special Project II)
060323xxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาแกน 2
3(3-0-6)
(Core Elective Course II)
060323xxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาแกน 3
3(3-0-6)
(Core Elective Course III)
xxxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 2
3(x-x-x)
(Free Elective Course II)
รวม
12(x-x-x)
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หลักสูตรปี พ.ศ. 2555
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาตนเอง)
โครงงานพิเศษ 2
3(0-6-3)
(Special Project II)
วิชาเลือกในแขนงวิชา 2
3(3-0-6)
(Elective Course II)
วิชาเลือกในแขนงวิชา 3
3(3-0-6)
(Elective Course III)
วิชาเลือกเสรี 2
3(x-x-x)
(Free Elective Course II)
รวม
12(x-x-x)

มคอ.2

7.2.4. เปรียบเทียบข้อแตกต่างของแผนการเรียนระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง แขนงวิชาบริหารงานก่อสร้าง (CM)
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 (โครงการสหกิจศึกษา*)
รหัสวิชา
040503001
060323302
060323303
060323306

060323508
060323510

รหัสวิชา
060323304
060323306
060323504
060323506
060323508
060323510
040xxxxxx

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
สัญญา กฎหมาย และการจัดซื้อในงานก่อสร้าง
3(3-0-6)
(Contracts, Laws and Procurement in Construction Work)
เตรียมสหกิจศึกษา
1(0-3-2)
(Co-operative Education Preparation)
วิศวกรรมฐานราก
3(3-0-6)
(Foundation Engineering)
การออกแบบโครงสร้างคอนกรีต
3(3-0-6)
(Concrete Structure Design)
คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารโครงการ 2
3(2-2-5)
(Computer for Project Management II)
การบริหารคุณภาพงานก่อสร้าง
3(3-0-6)
(Construction Quality Management)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2
3(3-0-6)
(Science and Mathematics Elective Course II)
รวม
19(17-5-37)
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060323506

หลักสูตรปี พ.ศ. 2555
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาตนเอง)
สถิติในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Statistics in Everyday Life)
การสุขาภิบาลอาคารและการจัดการสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Building Sanitation and Environmental Management)
สัญญาและกฎหมายในงานก่อสร้าง
3(3-0-6)
(Contracts and Laws in Construction Work)
เตรียมสหกิจศึกษา
1(0-3-2)
(Co-operative Education Preparation)
การออกแบบโครงสร้างคอนกรีต
3(3-0-6)
(Concrete Structure Design)
คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารโครงการ 2
3(2-2-5)
(Computer for Project Management II)
การบริหารคุณภาพงานก่อสร้าง
3(3-0-6)
(Construction Quality Management)
รวม
19(17-5-37)

หมายเหตุ: * แผนการศึกษาตั้งแต่ ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ถึง ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 จะเรียนเหมือนแขนงวิชาบริหารงานก่อสร้าง (CM) โครงการปกติ

มคอ.2

7.2.4. เปรียบเทียบข้อแตกต่างของแผนการเรียนระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง แขนงวิชาบริหารงานก่อสร้าง (CM)
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3/ภาคฤดูร้อน (โครงการสหกิจศึกษา)
หลักสูตรปี พ.ศ. 2555
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาตนเอง) รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
060323307 สหกิจศึกษา 1
1(0-90-0) 060323307 สหกิจศึกษา 1
2(0-200-0)
(Co-operative Education I)
(Co-operative Education I)
รวม
1(0-90-0)
รวม
2(0-200-0)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 (โครงการสหกิจศึกษา)
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หลักสูตรปี พ.ศ. 2555
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาตนเอง) รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
060323403 สหกิจศึกษา 2
4(0-180-0) 060323403 สหกิจศึกษา 2
3(0-360-0)
(Co-operative Education II)
(Co-operative Education II)
รวม
4(0-180-0)
รวม
3(0-360-0)

มคอ.2

7.2.4. เปรียบเทียบข้อแตกต่างของแผนการเรียนระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง แขนงวิชาบริหารงานก่อสร้าง (CM)
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 (โครงการสหกิจศึกษา)
รหัสวิชา
0603235xx
0603235xx
0603235xx
Xxxxxxxxx

รหัสวิชา
060323xxx
060323xxx
060323xxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาแกน 1
3(3-0-6)
(Core Elective Course I)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาแกน 2
3(3-0-6)
(Core Elective Course II)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาแกน 3
3(3-0-6)
(Core Elective Course III)
วิชาเลือกเสรี 1
3(x-x-x)
(Free Elective Course I)
วิชาเลือกเสรี 2
3(x-x-x)
(Free Elective Course II)
รวม
15(x-x-x)
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Xxxxxxxxx

หลักสูตรปี พ.ศ. 2555
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาตนเอง)
วิชาเลือกในแขนงวิชา 1
3(3-0-6)
(Elective Course I)
วิชาเลือกในแขนงวิชา 2
3(3-0-6)
(Elective Course II)
วิชาเลือกในแขนงวิชา 3
3(3-0-6)
(Elective Course III)
วิชาเลือกเสรี 1
3(x-x-x)
(Free Elective Course I)
วิชาเลือกเสรี 2
3(x-x-x)
(Free Elective Course II)
รวม
15(x-x-x)

มคอ.2

7.2.5. เปรียบเทียบข้อแตกต่างของแผนการเรียนระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยงานสถาปัตยกรรม (CA)*
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
060323101
060323108
060323109
040xxxxxx
0801xxxxx
0803xxxxx
xxxxxxxxx

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
เทคนิคสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
3(2-2-5)
(Architecture Techniques and Design)
เทคนิคและกระบวนการก่อสร้าง 1
3(2-2-5)
(Construction Processes and Techniques I)
คอมพิวเตอร์เพื่อการประมวลผลและนาเสนอ
3(2-2-5)
(Computer for Processing and Presentation)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 1
3(3-0-6)
(Science and Mathematics Elective Course I)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา 1
3(3-0-6)
(Language Elective Course I)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาพลศึกษา 1
1(0-2-1)
(Physical Education Elective Course I)
วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1
3(x-x-x)
(General Education Elective Course I)
รวม
19(x-x-x)
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หลักสูตรปี พ.ศ. 2555
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาตนเอง)
040203100 คณิตศาสตร์ทั่วไป
3(3-0-6)
(General Mathematics)
060323101 เทคนิคสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
3(2-2-5)
(Architecture Techniques and Design)
060323102 เทคนิคและกระบวนการก่อสร้าง
3(2-2-5)
(Construction Process and Technique)
060323103 คอมพิวเตอร์และการประยุกต์ใช้
3(2-2-5)
(Computer and Application)
080103001 ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English I)
0803035xx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาพลศึกษา 1
1(0-2-1)
(Physical Education Elective Course I)
080xxxxxx วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1
3(x-x-x)
(General Education Elective Course I)
รวม
19(x-x-x)

หมายเหตุ: * แผนการศึกษาตั้งแต่ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ถึงปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 จะเรียนเหมือนแขนงวิชาบริหารงานก่อสร้าง (CM) โครงการปกติ

มคอ.2

7.2.5. เปรียบเทียบข้อแตกต่างของแผนการเรียนระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยงานสถาปัตยกรรม (CA)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
040313011 ฟิสิกส์สาหรับนักเทคโนโลยี
3(3-0-6)
(Physics for Technologists)
060323104 การเขียนแบบก่อสร้าง
3(2-2-5)
(Construction Drawing)
060323105 วัสดุก่อสร้างและการทดสอบ
3(2-2-5)
(Construction Materials and Testing)
060323110 แบบจาลองสารสนเทศอาคารเบื้องต้น
3(2-2-5)
(Fundamental Building Information Modeling)
0801xxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา 2
3(3-0-6)
(Language Elective Course II)
0803xxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาพลศึกษา 2
1(0-2-1)
(Physical Education Elective Course II)
xxxxxxxxx วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2
3(x-x-x)
(General Education Elective Course II)
รวม
19(x-x-x)
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หลักสูตรปี พ.ศ. 2555
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาตนเอง)
040313011 ฟิสิกส์สาหรับนักเทคโนโลยี
3(3-0-6)
(Physics for Technologists)
060323104 การเขียนแบบก่อสร้าง
3(2-2-5)
(Construction Drawing)
060323105 วัสดุก่อสร้างและการทดสอบ
3(2-2-5)
(Construction Materials and Testing)
060323106 วัสดุตกแต่งสาหรับงานก่อสร้าง
3(3-0-6)
(Decoration Materials for Construction)
080103002 ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English II)
0803035xx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาพลศึกษา 2
1(0-2-1)
(Physical Education Elective Course II)
080xxxxxx วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2
3(x-x-x)
(General Education Elective Course II)
รวม
19(x-x-x)

มคอ.2

7.2.5. เปรียบเทียบข้อแตกต่างของแผนการเรียนระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยงานสถาปัตยกรรม (CA)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 3/ภาคฤดูร้อน
หลักสูตรปี พ.ศ. 2555
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาตนเอง) รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
060323107 การฝึกฝีมือเบื้องต้น
0(0-6-2)
060323107 การฝึกฝีมือเบื้องต้น
S/U
0(0-6-2)
(Basic Workshop)
(Basic Workshop)
รวม
0(0-6-2)
รวม
0(0-6-2)

- 179 มคอ.2

7.2.5. เปรียบเทียบข้อแตกต่างของแผนการเรียนระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยงานสถาปัตยกรรม (CA)
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
060323201
060323202
060323203
060323204

0801xxxxx
08xxxxxxx

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
060323201 การสารวจเบื้องต้น
3(2-2-5)
(Fundamental of Survey)
060323202 กลศาสตร์เบื้องต้นและความแข็งแรงของวัสดุ
3(3-0-6)
(Fundamental of Mechanics and Strength of Materials)
060323203 คอมพิวเตอร์ช่วยเขียนแบบก่อสร้าง
3(2-2-5)
(Computer-aided for Construction Drawing)
060323204 การวางแผนและกาหนดระยะเวลางานก่อสร้าง
3(3-0-6)
(Construction Planning and Scheduling)
060323205 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Economics)
0801xxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา 3
3(3-0-6)
(Language Elective Course III)
xxxxxxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 1
1(x-x-x)
(Social Science and Humanities Elective Course I)
รวม
19(x-x-x)
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060323205

หลักสูตรปี พ.ศ. 2555
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาตนเอง)
การสารวจเบื้องต้น
3(2-2-5)
(Fundamental of Survey)
กลศาสตร์เบื้องต้นและความแข็งแรงของวัสดุ
3(3-0-6)
(Fundamentals of Mechanics and Strength of Materials)
คอมพิวเตอร์ช่วยเขียนแบบก่อสร้าง
3(2-2-5)
(Computer-aided for Construction Drawing)
การวางแผนและกาหนดระยะเวลางานก่อสร้าง
3(3-0-6)
(Construction Planning and Scheduling)
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Economics)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา 1
3(3-0-6)
(Language Elective Course I)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 1
2(x-x-x)
(Social Science and Humanities Elective Course I)
รวม
20(x-x-x)

มคอ.2

7.2.5. เปรียบเทียบข้อแตกต่างของแผนการเรียนระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยงานสถาปัตยกรรม (CA)
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
060323206 การวิเคราะห์โครงสร้างและการประยุกต์ใช้
3(3-0-6)
(Structural Analysis and Application)
060323209 การบัญชีสาหรับงานก่อสร้าง
3(3-0-6)
(Accounting for Construction Work)
060323210 การประมาณราคางานก่อสร้าง 1
3(3-0-6)
(Construction Cost Estimation I)
060323507 คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารโครงการ 1
3(2-2-5)
(Computer for Project Management I)
060323601 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบสถาปัตยกรรมเบื้องต้น
3(2-2-5)
(Computer - aided for Fundamental Architectural Design)
060323623 ทฤษฎีสถาปัตยกรรม
3(3-0-6)
(Architecural Theory)
0801xxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา 4
3(3-0-6)
(Language Elective Course IV)
รวม
21(19-4-40)
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หลักสูตรปี พ.ศ. 2555
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาตนเอง)
060323206 การวิเคราะห์โครงสร้างและการประยุกต์ใช้
3(3-0-6)
(Structural Analysis and Application)
060323207 การบริหารโครงการก่อสร้าง
3(3-0-6)
(Construction Project Management)
060323208 การสารวจและการประมาณราคางานก่อสร้าง
3(3-0-6)
(Construction Quantity Survey and Cost Estimation)
060323209 การบัญชีสาหรับงานก่อสร้าง
3(3-0-6)
(Accounting for Construction Work)
060323601 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบสถาปัตยกรรมเบื้องต้น
3(2-2-5)
(Computer - aided for Fundamental Architectural Design)
060323604 คอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์และมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
(Computer Graphic and Multimedia)
0801xxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา 2
3(3-0-6)
(Language Elective Course II)
รวม
21(19-4-40)

มคอ.2

7.2.5. เปรียบเทียบข้อแตกต่างของแผนการเรียนระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยงานสถาปัตยกรรม (CA)
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
060323207 การบริหารโครงการก่อสร้าง
3(3-0-6)
(Construction Project Management)
060323302 การสุขาภิบาลอาคารและการจัดการสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Building Sanitation and Environmental Management)
060323604 คอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์และมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
(Computer Graphics and Multimedia)
060323624 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบสาหรับอาคารสาธารณะ
3(2-2-5)
(Computer-aided Design for Public Building)
060323625 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบสถาปัตยกรรมภายในสาหรับ
3(2-2-5)
อาคารพักอาศัย
(Computer-aided Design for Residential Interior Architecture)
040xxxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2
3(3-0-6)
(Science and Mathematics Elective Course II)
xxxxxxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 2
3(x-x-x)
(Social Science and Humanities Elective Course II)
รวม
21(x-x-x)
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หลักสูตรปี พ.ศ. 2555
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาตนเอง)
060323301 คอมพิวเตอร์สามมิติสาหรับการออกแบบหุ่นจาลอง
3(2-2-5)
(3D Graphic Computer for Model Design)
060323602 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและนาเสนองานสถาปัตยกรรม
3(2-2-5)
(Computer-aided Design for Architectural Presentation)
060323605 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน
3(2-2-5)
(Computer-aided Design for Interior Architecture)
060323606 คอมพิวเตอร์ช่วยการบริหารโครงการ
3(2-2-5)
(Computer - aided for Project Management)
060323607 การออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งงานก่อสร้าง
3(2-2-5)
(Product Design for Construction)
060323608 การบริหารทรัพยากรอาคาร
3(3-0-6)
(Facility Management)
08xxxxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 2
2(x-x-x)
(Social Science and Humanities Elective Course II)
รวม
20(x-x-x)

มคอ.2

7.2.5. เปรียบเทียบข้อแตกต่างของแผนการเรียนระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยงานสถาปัตยกรรม (CA)
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 (โครงการปกติ)
รหัสวิชา
040503001
060323302
060323303
060323603

รหัสวิชา
060323304
060323603
060323607
060323609
060323627

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
สัญญา กฎหมาย และการจัดซื้อในงานก่อสร้าง
3(3-0-6)
(Contracts, Laws and Procurement in Construction Work)
คอมพิวเตอร์ช่วยจาลองโมเดลระบบสารสนเทศอาคาร
3(2-2-5)
(Computer - aided for Building Information Modeling)
การออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งงานก่อสร้าง
3(2-2-5)
(Product Design for Construction)
การวางผังบริเวณและภูมิสถาปัตยกรรม
3(3-0-6)
(Site Planning and Lanscape Architecture)
สถาปัตยกรรมเพื่อความยั่งยืน
3(2-2-5)
(Sustainable Architecture)
รวม
15(12-6-27)
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060323609

หลักสูตรปี พ.ศ. 2555
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาตนเอง)
สถิติในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Statistics in Everyday Life)
การสุขาภิบาลอาคารและการจัดการสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Building Sanitation and Environmental Management)
สัญญาและกฎหมายในงานก่อสร้าง
3(3-0-6)
(Contracts and Laws in Construction Work)
คอมพิวเตอร์ช่วยจาลองโมเดลระบบสารสนเทศอาคาร
3(2-2-5)
(Computer - aided for Building Information Modeling)
การวางผังบริเวณและภูมิสถาปัตยกรรม
3(3-0-6)
(Site Planning and Lanscape Architecture)
รวม
15(14-2-29)

มคอ.2

7.2.5. เปรียบเทียบข้อแตกต่างของแผนการเรียนระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยงานสถาปัตยกรรม (CA)
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3/ภาคฤดูร้อน (โครงการปกติ)
หลักสูตรปี พ.ศ. 2555
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาตนเอง) รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
060323309 การฝึกงาน
2(0-200-0)
060323305 การฝึกงาน
S/U
2(0-200-0)
(Training)
(Training)
รวม
2(0-200-0)
รวม
2(0-200-0)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 (โครงการปกติ)

060323610
0603236xx
Xxxxxxxxx

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
060323401 โครงงานพิเศษ 1
1(0-2-1)
(Special Project I)
060323626 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบสถาปัตยกรรมภายในสาหรับ
3(2-2-5)
อาคารสาธารณะ
(Computer-aided Design for Public Building Interior Architecture)
060323xxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาแกน 1
3(3-0-6)
(Core Elective Course I)
xxxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 1
3(x-x-x)
(Free Elective Course I)
รวม
10(x-x-x)
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รหัสวิชา
060323401

หลักสูตรปี พ.ศ. 2555
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาตนเอง)
โครงงานพิเศษ 1
1(0-2-1)
(Special Project I)
คอมพิวเตอร์เพื่อการจาลองในงานก่อสร้าง
3(2-2-5)
(Computer Simulation for Construction)
วิชาเลือกในแขนงวิชา 1
3(3-0-6)
(Elective Course I)
วิชาเลือกเสรี 1
3(x-x-x)
(Free Elective Course I)
รวม
10(x-x-x)

มคอ.2

7.2.5. เปรียบเทียบข้อแตกต่างของแผนการเรียนระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยงานสถาปัตยกรรม (CA)
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 (โครงการปกติ)
รหัสวิชา
060323402
0603236xx
0603236xx
Xxxxxxxxx

รหัสวิชา
060323402
060323xxx
060323xxx
xxxxxxxxx

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
โครงงานพิเศษ 2
3(0-6-3)
(Special Project II)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาแกน 2
3(3-0-6)
(Core Elective Course II)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาแกน 3
3(3-0-6)
(Core Elective Course III)
วิชาเลือกเสรี 2
3(x-x-x)
(Free Elective Course II)
รวม
12(x-x-x)
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หลักสูตรปี พ.ศ. 2555
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาตนเอง)
โครงงานพิเศษ 2
3(0-6-3)
(Special Project II)
วิชาเลือกในแขนงวิชา 2
3(3-0-6)
(Elective Course II)
วิชาเลือกในแขนงวิชา 3
3(3-0-6)
(Elective Course III)
วิชาเลือกเสรี 2
3(x-x-x)
(Free Elective Course II)
รวม
12(x-x-x)

มคอ.2

7.2.5. เปรียบเทียบข้อแตกต่างของแผนการเรียน ระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยงานสถาปัตยกรรม (CA)
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 (โครงการสหกิจศึกษา*)
รหัสวิชา
040503001
060323302
060323303
060323306

060323609
060323610

รหัสวิชา
060323304
060323306
060323603
060323607
060323609
060323626
060323627

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
สัญญา กฎหมาย และการจัดซื้อในงานก่อสร้าง
3(3-0-6)
(Contracts, Laws and Procurement in Construction Work)
เตรียมสหกิจศึกษา
1(0-3-2)
(Co-operative Education Preparation)
คอมพิวเตอร์ช่วยจาลองโมเดลระบบสารสนเทศอาคาร
3(2-2-5)
(Computer aided for Building Information Modeling)
การออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งงานก่อสร้าง
3(2-2-5)
(Product Design for Construction)
การวางผังบริเวณและภูมิสถาปัตยกรรม
3(3-0-6)
(Site Planning and Lanscape Architecture)
คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบสถาปัตยกรรมภายในสาหรับ
3(2-2-5)
อาคารสาธารณะ
(Computer-aided Design for Public Building Interior Architecture)
สถาปัตยกรรมเพื่อความยั่งยืน
3(2-2-5)
(Sustainable Architecture)
รวม
19(14-9-34)
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060323603

หลักสูตรปี พ.ศ. 2555
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาตนเอง)
สถิติในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
(Statistics in Everyday Life)
การสุขาภิบาลอาคารและการจัดการสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Building Sanitation and Environmental Management)
สัญญาและกฎหมายในงานก่อสร้าง
3(3-0-6)
(Contracts and Laws in Construction Work)
เตรียมสหกิจศึกษา
1(0-3-2)
(Co-operative Education Preparation)
คอมพิวเตอร์ช่วยจาลองโมเดลระบบสารสนเทศอาคาร
3(2-2-5)
(Computer aided for Building Information Modeling)
การวางผังบริเวณและภูมิสถาปัตยกรรม
3(3-0-6)
(Site Planning and Lanscape Architecture)
คอมพิวเตอร์เพื่อการจาลองในงานก่อสร้าง
3(2-2-5)
(Computer Simulation for Construction)
รวม
19(16-7-36)

หมายเหตุ: แผนการศึกษาตั้งแต่ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 ถึงปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 เรียนเหมือนแขนงวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยงานสถาปัตยกรรม (CA) โครงการปกติ

มคอ.2

7.2.5. เปรียบเทียบข้อแตกต่างของแผนการเรียนระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยงานสถาปัตยกรรม (CA)
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3/ภาคฤดูร้อน (โครงการสหกิจศึกษา)
หลักสูตรปี พ.ศ. 2555
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาตนเอง) รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
060323307 สหกิจศึกษา 1
1(0-90-0) 060323307 สหกิจศึกษา 1
2(0-200-0)
(Co-operative Education I)
(Co-operative Education I)
รวม
1(0-90-0)
รวม
2(0-200-0)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 (โครงการสหกิจศึกษา)
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หลักสูตรปี พ.ศ. 2555
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาตนเอง) รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
060323403 สหกิจศึกษา 2
4(0-180-0) 060323403 สหกิจศึกษา 2
3(0-360-0)
(Co-operative Education II)
(Co-operative Education II)
รวม
4(0-180-0)
รวม
3(0-360-0)

มคอ.2

7.2.5. เปรียบเทียบข้อแตกต่างของแผนการเรียน ระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยงานสถาปัตยกรรม (CA)
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 (โครงการสหกิจศึกษา)
รหัสวิชา
0603236xx
0603236xx
0603236xx
Xxxxxxxxx

รหัสวิชา
060323xxx
060323xxx
060323xxx
xxxxxxxxx
xxxxxxxxx

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาแกน 1
3(3-0-6)
(Core Elective Course I)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาแกน 2
3(3-0-6)
(Core Elective Course II)
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาแกน 3
3(3-0-6)
(Core Elective Course III)
วิชาเลือกเสรี 1
3(x-x-x)
(Free Elective Course I)
วิชาเลือกเสรี 2
3(x-x-x)
(Free Elective Course II)
รวม
15(x-x-x)
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Xxxxxxxxx

หลักสูตรปี พ.ศ. 2555
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาตนเอง)
วิชาเลือกในแขนงวิชา 1
3(3-0-6)
(Elective Course I)
วิชาเลือกในแขนงวิชา 2
3(3-0-6)
(Elective Course II)
วิชาเลือกในแขนงวิชา 3
3(3-0-6)
(Elective Course III)
วิชาเลือกเสรี 1
3(x-x-x)
(Free Elective Course I)
วิชาเลือกเสรี 2
3(x-x-x)
(Free Elective Course II)
รวม
15(x-x-x)

มคอ.2
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มคอ.2

ภาคผนวก จ
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๒ และเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔
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