
   
 

F   
 
 
 

 
มคอ.2 

หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา 

(หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2562) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 

 



    1 

สารบัญ 
   หน๎า 
 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ...............................................................................................................................3 

1. รหัสและชื่อหลักสตูร ........................................................................................................................................................ 3 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา .................................................................................................................................................. 3 

3. วิชาเอก ............................................................................................................................................................................. 3 

4. จ านวนหนํวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ............................................................................................................................. 3 

5. รูปแบบของหลักสูตร ........................................................................................................................................................ 3 

6. สถานภาพของหลักสตูรและการพิจารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสตูร ................................................................................. 4 

7. ความพร๎อมในการเผยแพรหํลักสูตร คณุภาพและมาตรฐาน ............................................................................................. 4 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได๎หลงัส าเร็จการศึกษา .............................................................................................................. 4 

9. ช่ือ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหนํง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผ์ู๎รับผิดชอบหลักสตูร ................. 5 

10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน .......................................................................................................................................... 7 

11. สถานการณภ์ายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต๎องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร .............................................. 7 

12. ผลกระทบจาก ข๎อ 11.1 และ ข๎อ 11.2  ตํอการพัฒนาหลักสตูรและความเกี่ยวข๎องกับพันธกิจของสถาบัน .................. 7 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน ....................................................................... 8 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร .........................................................................................................9 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถปุระสงค์ของหลักสูตร ........................................................................................................ 9 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง ........................................................................................................................................................ 10 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร ....................................... 11 

1. ระบบการจดัการศึกษา ................................................................................................................................................... 11 

2. การด าเนินการหลักสูตร .................................................................................................................................................. 11 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผูส๎อน ............................................................................................................................................ 12 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณภ์าคสนาม ................................................................................................................ 26 

5. ข๎อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงการพิเศษเทคโนโลยีโยธา ............................................................................................... 27 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล ........................................................... 29 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา ...................................................................................................................... 29 

2. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ..................................................................................................................................................... 34 

3. หมวดวิชาเฉพาะ ............................................................................................................................................................. 42 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา .................................................................................... 47 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให๎ระดับคะแนน (เกรด) ............................................................................................ 47 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา ................................................................................................ 47 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสตูร ......................................................................................................................... 48 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ ............................................................................................................. 49 

1. การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม ํ................................................................................................................................. 49 

2. การพัฒนาความรู๎และทักษะใหแ๎กํคณาจารย ์.................................................................................................................. 49 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร .................................................................................................. 50 

1. การก ากับมาตรฐาน ........................................................................................................................................................ 50 

2. บัณฑิต ............................................................................................................................................................................ 50 

3. นักศึกษา ......................................................................................................................................................................... 51 

4. อาจารย ์.......................................................................................................................................................................... 52 



 
 

2 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ๎รียน............................................................................................................. 52 

6. สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู ๎................................................................................................................................................... 53 

7. ตัวบํงช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ......................................................................................... 54 

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร ............................................................ 55 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน ............................................................................................................................. 55 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม .................................................................................................................................... 55 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร ................................................................................................ 55 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง ........................................................................................................... 56 

ภาคผนวก ก ค าอธิบายรายวิชา .............................................................................................................. 57 

ภาคผนวก ขตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 .... 76 

ภาคผนวก ค ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2562 ...................................................................................................................................................... 78 
ภาคผนวก ง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 ..... 89 

ภาคผนวก จ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ............................................................................................................................................ 97 
ภาคผนวก ฉ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. ๒๕๕๒ ............... 105 

ภาคผนวก ช ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน พ.ศ.2550 และ    
พ.ศ.2557 ............................................................................................................................................. 111 

ภาคผนวก ซ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเรื่องการบริหารงานวิชาการระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557114 

ภาคผนวก ฌ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา 119 
ภาคผนวก ญ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์ (ภายใน) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา ...................................................................................................................... 121 

ภาคผนวก ฎ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์ (ภายนอก) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา ...................................................................................................................... 123 

ภาคผนวก ฏ ประวัติ ผลงานด้านวิชาการและประสบการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร .............. 126 
ภาคผนวก ฐ มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 ....................................... 132 

ภาคผนวก ฑ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 .................................................... 155 

 
 

  



 
 

3 

รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม   

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย:    หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา 
ภาษาอังกฤษ:    Bachelor of Technology Program in Civil Technology  
 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
ภาษาไทย ชื่อเต็ม (ไทย):  เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีโยธา) 

ชื่อยํอ (ไทย):  ทล.บ. (เทคโนโลยีโยธา) 
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Bachelor of Technology (Civil Technology) 

ชื่อยํอ (อังกฤษ):  B.Tech. (Civil Technology) 
3. วิชาเอก 

- 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

ไมํน๎อยกวํา 142 หนํวยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ  

หลักสูตรระดับปริญญาตรี (4 ปี)  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2558 และ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 

5.2 ประเภทของหลักสูตร 
หลักสูตรทางปฏิบัติการ 

5.3 ภาษาที่ใช้ 
การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย 

5.4  การรับเข้าศึกษา 
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตํางประเทศที่สามารถฟัง พูด อําน เขียน และเข๎าใจภาษาไทยได๎ดี 

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
 เปน็หลักสูตรเฉพาะของสถาบันทีจ่ดัการเรยีนการสอนโดยตรง 

5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ให๎ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ปรับปรุงมาจาก

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ก าหนดการเปิดสอนในภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

 คณะกรรมการวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให๎ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 
1/2562 วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562 

 คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ให๎ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 
1/2562 วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562 

 สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให๎ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 วันที่ 
4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 2/2562  วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2562 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร๎อมที่จะเผยแพรํคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตรที่สอดคล๎องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 (มคอ.1)  ในปีการศึกษา 2564 

 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

ผู๎ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้ สามารถประกอบอาชีพได๎ทั้งในประเทศและตํางประเทศ ในหนํวยงาน
ตําง ๆ ดังนี้ 

8.1 หน่วยงานภาครัฐ  ได๎แกํ นายชํางโยธาในหนํวยงานราชการ เชํน องค์การปกครองสํวนท๎องถิ่น 
กรมโยธาธิการ กรมทางหลวง เป็นต๎น ครูชําง นักวิชาการ  

8.2 หน่วยงานเอกชน  ได๎แกํ ผู๎ควบคุมงาน ผู๎ชํวยวิศวกร วิศวกร ชํางเขียนแบบ ชํางส ารวจ ผู๎รับเหมา 
ผู๎ประกอบการธุรกิจงานเทคโนโลยีโยธา 
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ
ที ่ เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหนํงทางวิชาการ ชื่อ – สกุล 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
(เรียงล าดับจากคณุวุฒิสูงสดุ

ถึงระดับปรญิญาตรี) 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 

1. x-xxxx-xxxxx-xx-x ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ นายกิตติกร ศรีลานนท์ ค.อ.ม. 
 

ค.อ.บ. 

โยธา 
 

วิศวกรรมโยธา 

สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล๎าพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีราช

มงคลวิทยาเขต 
ภาคพายัพ 

2544 
 

2539 

2. x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย์ นายโกเมนทร์ พร๎อมจะบก ค.ม. 
 

ค.บ. 

การบริหารการศึกษา 
 

อุตสาหกรรมศิลป์ 
(งานไม๎และงานกํอสร๎าง) 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเลย 

วิทยาลัยครูสกลนคร 

2549 
 

2535 

3. x-xxxx-xxxxx-xx-x ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ นายชัชชัย  พีรกมล วศ.ม. 
 

อส.บ. 

วิศวกรรมชลประทาน 
 

วิศวกรรมกํอสร๎าง 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

2545 
 

2535 
4. x-xxxx-xxxxx-xx-x ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ นายศักดิ์ชาย พวงจันทร์ M.S. 

 
 

M.S. 
 
 

วศ.บ. 

Structural 
Engineering 

 
Construction 
Management 

 
วิศวกรรมโยธา 

California State 
University, 

Los Angeles, USA 
California State 

University,  Long Beach, 
USA 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

2546 
 
 

2544 
 
 

2532 
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ล าดับ
ที ่ เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหนํงทางวิชาการ ชื่อ – สกุล 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
(เรียงล าดับจากคณุวุฒิสูงสดุ

ถึงระดับปรญิญาตรี) 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี พ.ศ. 

5. x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย์ นายสมภพ เพ็ชรดี ค.อ.ม. 
 
 

วท.บ. 

เทคโนโลยีเทคนิค
ศึกษา 

 
เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
(เทคโนโลยีกํอสรา๎ง) 

สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล๎า 
พระนครเหนือ 
วิทยาลัยครู 
จันทรเกษม 

2544 
 
 

2536 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อ าเภอเมือง จังหวัดเลย 
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือให๎สอดคล๎องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหํงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. 2560–2564) โดย
มุํงพัฒนาประเทศสูํสังคมอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข ด๎วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ๎มกันตํอการ
เปลี่ยนแปลง รวมทั้งเพ่ือรองรับนโยบายเปิดประเทศสูํประชาคมอาเซียนซึ่งท าให๎มีการขยายตลาดและฐานการ
ผลิต มีการเคลื่อนย๎ายสินค๎า บริการ แรงงาน และเงินทุนอยํางเสรี รวมทั้งการพัฒนาขีดความสามารถทาง
เศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมกํอสร๎ าง  อีกทั้ ง เ พ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 ในด๎านการเพ่ิมขีด
ความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยในการจัดการศึกษาอยํางมี
คุณภาพและตรงตามความต๎องการของบัณฑิต 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือตอบสนองตํอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม โดยเน๎นการพัฒนาทั้ง

ด๎านคุณธรรม จริยธรรม ทักษะการใช๎ชีวิตในสังคมอยํางปกติสุข การเรียนรู๎ตลอดชีวิต การเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 
และการเข๎าสูํสังคมประเทศไทย 4.0 สร๎างความสามารถในการปรับตัว และมีภูมิคุ๎มกันตํอการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมที่เกิดจากการรับเอาวัฒนธรรมและข๎อมูลขําวสารจากภายนอกได๎ ความมีจรรยาบรรณ วินัย และความ
ซื่อสัตย์สุจริตในการประกอบวิชาชีพ สร๎างเจตคติที่ดีตํอวิชาชีพ มีจิตสาธารณะ และสามารถใช๎ชีวิตรํวมกับผู๎อ่ืน
อยํางมีความสุข น๎อมน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญาในการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพหน๎าที่การงาน  

 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ ข้อ 11.2  ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน 

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงด๎านเศรษฐกิจทั้งในระดับภูมิภาคและระดับท๎องถิ่น ท าให๎ต๎องมีการ

ปรับปรุงเนื้อหาและโครงสร๎างของหลักสูตร เพ่ือให๎สามารถพัฒนาบัณฑิตที่มีความรู๎และวิทยาการด๎านเทคโนโลยี
โยธาที่ทันสมัย มีขีดความสามารถสูงขึ้นด๎วยการน าเทคนิคและเทคโนโลยีใหมํ ๆ มาชํวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ท างานด๎านโยธา มีทักษะในการเรียนรู๎และพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต สํวนผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ท าให๎ต๎องปรับปรุงหลักสูตรให๎สามารถพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีเจตคติท่ีดี จิตสาธารณะ มีจรรยาบรรณตํอวิชาชีพ สามารถท างานรํวมกับผู๎อ่ืน เคารพสิทธิ
และรับฟังความคิดเห็นของผู๎อื่น เพ่ือสร๎างสังคมท่ีมีสันติสุข และเจริญก๎าวหน๎าอยํางยั่งยืน 

 
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

ด๎วยพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่เน๎นการพัฒนาท๎องถิ่นและการสํงเสริมประสิทธิภาพในการพัฒนาบัณฑิต 
ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (พ.ศ. 2560–2570) จึงปรับปรุงหลักสูตรให๎มีโครงสร๎างเนื้อหา การ
พัฒนากลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการเรียนรู๎ ทั้งนี้เพ่ือให๎สามารถพัฒนาบัณฑิตที่มีด๎านความรู๎ทางโยธา 
เพ่ือน าไปใช๎ในการพัฒนาท๎องถิ่นในด๎านการกํอสร๎างสิ่งปลูกสร๎างและสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน และเสริมสร๎าง
คุณสมบัติที่พึงประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน  
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ได๎แกํ กลุํมวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร กลุํมวิชามนุษยศาสตร์ กลุํมวิชาสังคมศาสตร์ 

กลุํมวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นกลุํมวิชากลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อยูํภายใต๎ความ
รับผิดขอบของส านักวิชาศึกษาท่ัวไป 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน  
รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด๎านของสาขาวิชาเทคโลยีโยธา นักศึกษาหลักสูตรอ่ืนสามารถเรียนเป็นวิชา

เลือกเสรีได๎ 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา 

ยึดมั่นคุณธรรม ก๎าวล้ าวิชาการ เชี่ยวชาญงานโยธา พัฒนาท๎องถิ่น  
1.2 ความส าคัญ 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา  เป็นหลักสูตรที่มุํงผลิตบัณฑิตให๎มีความรู๎ 
ความสามารถทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ เป็นผู๎มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และหมั่นแสวงหาความรู๎เพ่ิมเติม
อยูํเสมอตามแนวการเรียนรู๎ตลอดชีวิตและการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21  มีเจตคติที่ดีตํอวิชาชีพ สามารถประกอบ
วิชาชีพและบริหารงานกํอสร๎างและโยธาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ รู๎จักน๎อมน าแนวพระราชด าริมาใช๎ในการ
ด ารงชีวิตและการท างาน ตลอดจนสามารถประยุกต์และพัฒนาเทคโนโลยีโยธาเพ่ือน าไปพัฒนาท๎องถิ่นและ
ประเทศชาติได๎อยํางยั่งยืน  

1.3 วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให๎ผู๎ส าเร็จการศึกษามีความรู๎ ความสามารถ ด๎านตํางๆ ดังนี้ 
1.3.1  มีความรู๎ สามารถประยุกต์และพัฒนาเทคนิคด๎านเทคโนโลยีโยธา ภายใต๎กระแสโลกาภิวัฒน์และ

การสื่อสารไร๎พรมแดน และมีศักยภาพในการเรียนรู๎ตลอดชีวิต 
1.3.2  มีทักษะปฏิบัติงานด๎านการบริหาร การตรวจสอบ ประสานงานและควบคุมงานด๎านโยธา และ

ทักษะในการผู๎ประกอบการด๎านงานกํอสร๎างและโยธา 
1.3.3  มีเจตคติที่ดีและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม และจิตส านึกในความเป็นพลเมืองดี 
1.3.4  มีความรู๎ความสามารถในการสร๎างสรรค์งานด๎านโยธาที่เกิดประโยชน์ตํอตนเองและสังคมในระดับ

ท๎องถิ่นและระดับประเทศ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบํงชี้ 
ปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีโยธา
ให๎มีมาตรฐานไมํต่ ากวําที่ สกอ. 
ก าหนดอยํางน๎อยทุก ๆ 5 ปี 
 

(1) พัฒนาหลักสูตรที่มีคุณภาพ 
(2) ติดตามประเมินหลักสูตรอยําง
สม่ าเสมอ 
(3) เชิญผู๎เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชน
มามีสํวนรํวมในการพัฒนาหลักสูตร 

(1) รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจการใช๎บัณฑิตของ
ผู๎ประกอบการ 
(2) รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจตํอหลักสูตร ของ
นักศึกษาและบัณฑิต 
(3) รายงานการประเมินคุณภาพ
หลักสูตร 
(4) รายงานการประชุมวิพากษ์
หลักสูตร 

ปรับปรุงหลักสูตรให๎สอดคล๎อง
กับความต๎องการของผู๎ใช๎บัณฑิต 
และพัฒนาการด๎านเทคโนโลยี
โยธา 

ติดตามความเปลี่ยนแปลงความต๎องการ
ของผู๎ประกอบการด๎านเทคโนโลยีโยธา 

(1) รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจในการใช๎บัณฑิตของ
สถานประกอบการ 
(2) รายงานการตรวจประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 

พัฒนาบุคลากรด๎านการเรียนการ
สอนและบริการวิชาการ 

(1) สนับสนุนบุคลากรด๎านการเรียนการ
สอนให๎ท างานบริการวิชาการแกํองค์กร
ภายนอก 
(2) สํงเสริมการท างานงานวิจัยด๎าน
เทคโนโลยีโยธา 
(3) สํงเสริมการเขียนผลงานวิชาการ และ
การเข๎าสูํต าแหนํงวิชาการในระดับตําง ๆ  
(4) สํงเสริมศึกษาตํอในระดับปริญญาเอก 

(1) โครงการบริการวิชาการ 
(2) โครงการสนับสนุน และ
พัฒนาบุคลากรด๎านงานวิจัย 
(3) โครงการสนับสนุน และ
พัฒนาบุคลากรด๎านงานวิชาการ 
(4) โครงการสํงเสริมสนับสนุน
การศึกษาตํอในระดับปริญญาเอก 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1  ระบบการศึกษา  

ใช๎ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบํงออกเป็น 2 ภาคการศึกษา และ 1 ภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไมํน๎อยกวํา 15 สัปดาห์  

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
ใช๎ระยะเวลาเรียนไมํน๎อยกวํา ๘ สัปดาห์โดยจัดชั่วโมงเรียนของแตํละรายวิชาเทํากับสองเทําของภาค

การศึกษาปกติ ให๎เป็นไปตามข๎อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยวําด๎วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2555 (ภาคผนวก ง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยวําด๎วยการจัดการศึกษาในภาคฤดูร๎อน  พ.ศ. 2550 และ 
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2557  (ภาคผนวก ช) 

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
ให๎เป็นไปตามข๎อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  วําด๎วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2555 

(ภาคผนวก ง) 
 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน - เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

ภาคเรียนที่ 1 ตั้งแตํเดือนกรกฏาคม – พฤศจิกายน 
ภาคเรียนที่ 2  ตั้งแตํเดือนธันวาคม – เมษายน 
ภาคฤดูร๎อน  ตั้งแตํเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน   
และให๎เป็นไปตามข๎อบังคับข๎อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วําด๎วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ง ) 
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

1) ส าเร็จการศึกษาไมํต่ ากวําระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือส าเร็จการศึกษาไมํต่ ากวําระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทํา ส าหรับหลักสูตร 4 ปี หรือ
ส าเร็จการศึกษาไมํต่ ากวําระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข๎อง 
ส าหรับหลักสูตรตํอเนื่อง 

2) ผํานการคัดเลือกตามเกณฑ์ของหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง และ/หรือเป็นไปตามระเบียบข๎อบังคับ
การคัดเลือกตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
นักศึกษาแรกเข๎าอาจพบปัญหาการปรับตัวจากการที่เคยเรียนในสถานศึกษาเดิม มาเป็นการเรียนที่มี

รูปแบบมหาวิทยาลัยอาจแตกตําง เชํน รูปแบบการเรียนการสอน สังคมรอบข๎าง การอยูํรํวมกัน การมีสํวนรํวมใน
กิจกรรมตํางๆ ดังนั้นจึงมีการจัดการเรียนปรับพ้ืนฐานกํอนเข๎าศึกษาในหลักสูตร และมอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษา/
อาจารย์ผู๎สอน พบนักศึกษาในการวางแผนการเรียน แนะน านักศึกษาในการบริหารหรือจัดแบํงเวลาให๎เหมาะสม 
ให๎ค าปรึกษาในการแก๎ปัญหาตํางๆ ตลอดหลักสูตรการเรียนการสอน  

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
(1) จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมํ แนะน าการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัยและ

การแบํงเวลาที่เหมาะสม 
(2) มอบหมายหน๎าที่อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ผู๎สอน ท าหน๎าที่สอดสํองดูแล ตักเตือน ตลอดทั้งให๎

ค าแนะน าแกํนักศึกษา 
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(3) จัดกิจกรรมที่เก่ียวข๎องกับการสร๎างความสัมพันธ์ของนักศึกษาและการดูแลนักศึกษา 
(4) จัดการจัดการเรียนปรับพื้นฐานกํอนเข๎าศึกษาในหลักสูตร 

 
 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5  ปี  

    
2.6 งบประมาณตามแผน 

 
2.7 ระบบการศึกษา  
 แบบชั้นเรียน 
 แบบทางไกลผํานสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผํานสื่อแพรํภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 
 อ่ืนๆ (ระบุ) 
 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
ให๎เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วําด๎วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก 

ฉ) และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วําด๎วยการเทียบโอนผลการเรียน (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2558  
 

 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลกัสูตร  
3.1.1 จ านวนหน่วยกิต หนํวยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ไมํน๎อยกวํา 142 หนํวยกิต  
 
 
 

  

ชั้นปี 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

ชั้นปีท่ี 1 80 80 80 80 80 

ชั้นปีท่ี 2  80 80 80 80 

ชั้นปีท่ี 3   80 80 80 

ชั้นปีท่ี 4    80 80 

รวม 80 160 240 320 320 

คาดว่าจะจบการศึกษา - - - 80 80 

ปีงบประมาณ 2562 2563 2564 2565 2566 

งบบุคลากร 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 

งบลงทุน 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 

งบด าเนินการ 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000 1,600,000 

รวม 2,250,000 2,450,000 2,650,000 2,850,000 3,050,000 



  มคอ.2 

เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา  13 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  
โครงสร๎างหลักสูตร  แบํงออกเป็นหมวดวิชา  ดังนี้  

 
* รวมหนํวยกิตวิชาเฉพาะด๎านทฤษฎี 60 หนํวยกิต (ต๎องไมํน๎อยกวํา 24 หนํวยกิต) 
รวมหนํวยกิตวิชาเฉพาะด๎านปฏิบัติการ 46 หนํวยกิต (ต๎องไมํน๎อยกวํา 36 หนํวยกิต)  

กลุ่มวชิา โครงสร้างหลักสูตร 
ตามเกณฑ์ สกอ. 

มคอ. 1 

โครงสร้างหลักสูตร 
ปี 2559  

(หลักสูตรเก่า) 

โครงสร้างหลักสูตร 
ปี 2562 

(หลักสูตรปรับปรุง) 
ก .หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
(1) กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร  
(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์   
(3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์  
(4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
    
ข. หมวดวิชาเฉพาะ  
(1) วิชาเฉพาะพื้นฐาน 
 -กลุ่มวิชาคณติ-วิทย์ 
 รายวิชาทฤษฎ ี
     รายวิชาปฏิบัติการ 
 -กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลย ี
 รายวิชาทฤษฎ ี
     รายวิชาปฏิบัติการ 
(2) วิชาเฉพาะสาขา 
 -วิชาเฉพาะสาขาบังคับ 
     รายวิชาทฤษฎ ี
     รายวิชาปฏิบัติการ 
 -วิชาเฉพาะสาขาเลือก 
     รายวิชาทฤษฎ ี
     รายวิชาปฏิบัติการ 
 -วิชาโครงงาน 
     รายวิชาทฤษฎ ี
     รายวิชาปฏิบัติการ 
(3) วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
     รายวิชาทฤษฎ ี
     รายวิชาปฏิบัติการ 
ค .หมวดวิชาเลือกเสรี 

ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 

 
ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 

30 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 

39 หน่วยกิต 
 
 
 

3  หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

30  หน่วยกิต 
10  หน่วยกิต 
6  หน่วยกิต 
6  หน่วยกิต 
8  หน่วยกิต 

 
 

103 หน่วยกิต 
- 
 
 
 
 
 
 

75 หน่วยกิต 
 
 
 

21 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 

7  หน่วยกิต 
 
 

 6  หน่วยกิต 

30  หน่วยกิต 
 10  หน่วยกิต 
 6  หน่วยกิต 
 6  หน่วยกิต 
 8  หน่วยกิต 
 
 
106 หน่วยกิต 
  
 12 หน่วยกิต 
  12 หน่วยกิต 
   0 หน่วยกิต 
 18 หน่วยกิต 
  15 หน่วยกิต 
   3 หน่วยกิต 
 
 45 หน่วยกิต 
  30 หน่วยกิต 
  15 หน่วยกิต 
 21 หน่วยกิต 
  3 หน่วยกิต 
  18 หน่วยกิต 
 3  หน่วยกิต 
  - หน่วยกิต 
  3 หน่วยกิต 
 7  หน่วยกิต 
  - หน่วยกิต 
  7 หน่วยกิต 
 6  หน่วยกิต 

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 120 139  142 
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3.1.3 รายวิชา 
1. ระบบรหัสวิชายึดพื้นฐานของระบบรหัสเดิม 
2. การจัดหมวดวิชา หมูํวิชา ยึดระบบการจัดหมวดหมูํวิชาของ ISCED (International Standard 

Classification Education) เป็นแนวทาง 
3. การจัดหมวดวิชาและหมูํวิชา ยึดหลัก 3 ประการ คือ 

3.1 ยึดสาระส าคัญ (Concept) ของค าอธิบายรายวิชา 
3.2 ยึดฐานก าเนิดของรายวิชา 
3.3 อาศัยผู๎เชี่ยวชาญ 

4. รหัสวิชาประกอบด๎วยตัวเลข 7 ตัว 
เลข 3 ตัวเแรกเป็นหมวดวิชาและหมูํวิชา 
เลขตัวที่ 4 บํงบอกถึงระดับความยากงํายหรือชั้นปี 
เลขตัวที่ 5 บํงบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
เลขตัวที่ 6,7 บํงบอกถึงล าดับกํอนหลังของวิชา 
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ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 
 
1) กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร  10 หนํวยกิต 
วิชาบังคับ   บังคับเรียน  6 หนํวยกิต  
0001101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 2(2-0-4) 
 Thai for Communication 
0001102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2(2-0-4) 
 English for Communication 
0001103 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาค๎นคว๎า 2(2-0-4) 
 Information Searching for Study 
วิชาเลือก โดยให๎เลือกเรียนจากรายวิชาตํอไปนี้  4  หนํวยกิต 
0001104 การฟัง-พูด ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 2(2-0-4) 
 Listening and Speaking English for Daily Life Communication 
0001105 การอําน-เขียนภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 2(2-0-4) 
 Reading and Writing English for Daily Life Communication 
0001106 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารวัฒนธรรม 2(2-0-4) 
 English for Cultural Communication 
0001107  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงานอาชีพ 2(2-0-4) 
 English for Communication in the Workplace 
 
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ โดยให๎เลือกเรียนจากรายวิชาตํอไปนี้ 6 หน่วยกิต  
0002101 พระพุทธศาสนาเพ่ือการพัฒนาชีวิตและสังคม  2(2-0-4) 
 Buddhism for Living and Social Development  
0002102 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 2(2-0-4) 
 Human Behavior and Self Development 
0002103 สุนทรียภาพของดนตรีกับชีวิต 2(2-0-4) 
 Music and Life Appreciation 
0002104 ศิลปะและการออกแบบ 2(2-0-4) 
 Arts and Design 
0002105 สุนทรียภาพการแสดง 2(2-0-4) 
 Art Performance Appreciation 
 
3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ โดยให๎เลือกเรียนจากรายวิชาตํอไปนี้ 6 หน่วยกิต  
0003101 ระบบสังคมไทย 2(2-0-4) 
 Thai Society System  
0003102 ระบบสังคมโลก 2(2-0-4) 
 Global Society System 
0003103 ธุรกิจกับชีวิตประจ าวัน 2(2-0-4) 
 Business and Daily Life 
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0003104 ไทเลยศึกษา 2(2-0-4) 
 Loei Study 
0003105 ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน  2(2-0-4) 
   Thailand and ASEAN Community      
0003106 เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน 2(2-0-4) 
 Economy in Daily Life    
 
4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยให๎เลือกเรียนจากรายวิชาตํอไปนี้ 8 หน่วยกิต  
0004101 การคิดและการตัดสินใจ 2(2-0-4) 
 Thinking and Decision Making  
0004102 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2(2-0-4) 
 Computer Technology  
0004103 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 2(2-0-4) 
 Exercise for Health 
0004104 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือคุณภาพชีวิต 2(2-0-4) 
 Science and Technology for Quality of Life 
0004105 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ 2(2-0-4) 
 Science for Health 
0004106 ชีวิตกับสิ่งแวดล๎อม 2(2-0-4) 
 Life and Environment 
0004107 เทคนิคการบ ารุงรักษาเครื่องใช๎ในชีวิตประจ าวัน 2(2-0-4) 
                 Household Appliances Maintenance Techniques 
0004108 การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในชีวิตประจ าวัน 2(2-0-4)                 

Raising Crops and Animals in Daily Life 
 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 106 หน่วยกิต 

 
2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐาน 30 หน่วยกิต 
2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 12 หน่วยกิต 
รายวิชาทางทฤษฎี  12 หน่วยกิต  
5561112 คณิตศาสตร์วิศวกรรมโยธา 3(3-0-6) 
 Civil Engineering Mathematics 
5561113 เคมีวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 Engineering Chemistry 
5561114 สถิติวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 Engineering Statistics 
5561115 ฟิสิกส์วิศวกรรม 3(3-0-6) 
 Engineering Physics 
รายวิชาทางปฏิบัติการ  -  หน่วยกิต 
 - 
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2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี 18 หน่วยกิต 
รายวิชาทางทฤษฎี   15 หน่วยกิต 
5561105 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ 3(3-0-6) 
 Safety and Occupational Health in Workplaces 
5561116 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
 Information Technology and Computers 
5561117 การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด๎านเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
 Human Resources Development and Technology Training 
5561118 การจัดการอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 Industrial Management 
5561123  วัสดุอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 Industrial Materials 
รายวิชาทางปฏิบัติการ   3 หน่วยกิต 
5561104 การฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพ้ืนฐาน 3(0-6-3) 
 Fundamental Technology Practices 

 
2.2 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา 69 หน่วยกิต 
 
2.2.1 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา (บังคับ) 45 หน่วยกิต 
รายวิชาทางทฤษฎี  30 หน่วยกิต 
5503102 ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 English for Industrial Works 
5561111 ก าลังวัสดุ 3(3-0-6) 
 Strength of Materials 
5561120 การบริหารงานกํอสร๎าง 3(3-0-6) 
 Construction Management 
5562110 กลศาสตร์ของไหล 3(3-0-6) 
 Fluid Mechanics 
5562117 การประมาณราคางานกํอสร๎าง 3(3-0-6) 
 Construction Cost Estimation 
5563114 ทฤษฎีโครงสร๎าง 3(3-0-6) 
 Theory of Structures 
5563115 การออกแบบโครงสร๎างไม๎และเหล็ก 3(3-0-6) 
 Timber and Steel Design 
5563116 การออกแบบโครงสร๎างคอนกรีตเสริมเหล็ก 3(3-0-6) 
 Reinforced Concrete Design 
5563119 การวางแผนงานกํอสร๎าง 3(3-0-6) 
 Construction Scheduling 
5564121 ปฐพีกลศาสตร์  3(3-0-6) 
 Soil Mechanics  
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รายวิชาทางปฏิบัติการ   15 หน่วยกิต 
5561106 เขียนแบบกํอสร๎าง 3(0-6-3) 
 Construction Drawing   
5563113 เทคโนโลยีคอนกรีต 3(0-6-3) 
 Concrete Technology 
5562112 วิศวกรรมส ารวจ 3(0-6-3) 
 Survey Engineering 
5562118 เทคโนโลยีกํอสร๎างเบื้องต๎น 3(0-6-3) 
 Construction Technology 
5564122 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ 3(0-6-3) 
 Soil Mechanics Laboratory 
 
2.2.2 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา (เลือก) โดยให๎เลือกเรียนจากรายวิชาตํอไปนี้ 21 หน่วยกิต 
รายวิชาทางทฤษฎี   3 หน่วยกิต 
5562208 กฎหมาย สัญญาและรายการกํอสร๎าง 3(3-0-6) 
 Laws, Contracts and Specifications 
5562209  การไหลในทางน้ าเปิด 3(3-0-6) 
 Open Channel Flow 
5563124 ชลศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Hydraulics 
5563210 การตรวจงานการกํอสร๎าง 3(3-0-6) 
 Supervision and Inspection 
5563211  จิตวิทยาอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 Industrial Psychology  
5563217 การวิเคราะห์โครงสร๎าง 3(3-0-6) 
 Structural Analysis 
5564232 การปรับปรุงผลิตภาพงานกํอสร๎าง 3(3-0-6) 
 Construction Productivity Improvement 
รายวิชาทางปฏิบัติการ   18 หน่วยกิต 
5562108 เขยีนแบบวิศวกรรมโยธาระบบ 2 มิติ 3(0-6-3) 
 Civil Engineering Drawing in 2D 
5562109 เขียนแบบวิศวกรรมโยธาระบบ 3 มิต ิ 3(0-6-3) 
 Civil Engineering Drawing in 3D 
5562203       เทคนิคการกํอสร๎าง 3(0-6-3) 
 Construction Techniques 
5563212 เทคโนโลยีประปาอาคาร 3(0-6-3) 
 Building Plumbing Technology 
5563215 การทดสอบวัสดุ 3(0-6-3) 
 Material Testing  
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5563218 วิศวกรรมส ารวจเพื่องานโยธา 3(0-6-3) 
 Survey Engineering for Civil Works 
5564204       ปฏิบัติงานกํอสร๎าง 3(0-6-3) 
 Construction Practices 
5563233 ปฏิบัติการชลศาสตร์ 3(0-6-3) 
 Hydraulics Labroratory 
 
2.2.3 กลุ่มวิชาโครงงาน 3 หน่วยกิต 
รายวิชาทางปฏิบัติการ   3 หน่วยกิต 
5564126 โครงการพิเศษเทคโนโลยีโยธา 3(0-6-3) 
 Special Project in Civil Technology  
 
2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิต 
5564301 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีโยธา    1 (90) 
 Preparation for Field Experience in Civil Technology   
5564302 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีโยธา  6(540) 
 Field Experience in Civil Technology  
 
หรือเลือกเรียนตามเงื่อนไขในรายวิชาตํอไปนี้ 
5564303 เตรียมสหกิจศึกษา 1(90) 
 Pre-Cooperative Education 
5564304   สหกิจศึกษา 6 หนํวยกิต        
 Cooperative Education 
 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

ให๎เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยไมํซ้ ากับรายวิชา ที่เคยเรียนมาแล๎ว 
และต๎องไมํเป็นรายวิชาที่ก าหนดให๎เรียนโดยไมํนับหนํวยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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3.1.4. แผนการศึกษา 
ปีท่ี 1  ภาคเรียนที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนํวยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   6 
 xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2(2-0-4) 
 xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2(2-0-4) 
 xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2(2-0-4) 
 หมวดวิชาเฉพาะ   12 
กลุํมวิชาเฉพาะสาขา (บังคับ) 5561112 คณิตศาสตร์วิศวกรรมโยธา 3(3-0-6) 
    
กลุํมวิชาเฉพาะสาขา (เลือก) - - - 
กลุํมวิชาเฉพาะพ้ืนฐาน 5561114 สถิติวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 5561115 ฟิสิกส์วิศวกรรม 3(3-0-6) 
 5561104 การปฏิบัติงานเทคโนโลยีพ้ืนฐาน 3(0-6-3) 
กลุํมวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ - - - 
 หมวดวิชาเลือกเสรี   0 

รวม 18 
  
ปีท่ี 1  ภาคเรียนที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนํวยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   6 
 xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2(2-0-4) 
 xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2(2-0-4) 
 xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2(2-0-4) 
 หมวดวิชาเฉพาะ   15 
กลุํมวิชาเฉพาะสาขา (บังคับ) 5561120 การบริหารงานกํอสร๎าง 3(3-0-6) 
 5561106 เขียนแบบกํอสร๎าง 3(0-6-3) 

 5561111 ก าลังวัสดุ 3(3-0-6) 
กลุํมวิชาเฉพาะสาขา (เลือก) - - - 
กลุํมวิชาเฉพาะพ้ืนฐาน 5561123 วัสดุอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 5561116 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
 - - - 
 กลุํมวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ - - - 

 หมวดวิชาเลือกเสรี   - 
รวม 21 
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ปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนํวยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   6 
 xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2(2-0-4) 
 xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2(2-0-4) 
 xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2(2-0-4) 
 หมวดวิชาเฉพาะ   15 
กลุํมวิชาเฉพาะสาขา (บังคับ) 5503102 ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 5562110 กลศาสตร์ของไหล 3(3-0-6) 
 5562118 เทคโนโลยีกํอสร๎างเบื้องต๎น 3(0-6-3) 
กลุํมวิชาเฉพาะสาขา (เลือก) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 3(x-x-x) 
กลุํมวิชาเฉพาะด๎านพ้ืนฐาน 5561113 เคมีวิศวกรรม 3(3-0-6) 
กลุํมวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ - - - 
 หมวดวิชาเลือกเสรี   - 
รวม 21 

 
ปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนํวยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   4 
 xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2(2-0-4) 
 xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2(2-0-4) 
 หมวดวิชาเฉพาะ   15 
กลุํมวิชาเฉพาะสาขา (บังคับ) 5562112 วิศวกรรมส ารวจ 3(0-6-3) 
 5562117 การประมาณราคางานกํอสร๎าง 3(3-0-6) 
กลุํมวิชาเฉพาะสาขา (เลือก) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 3(x-x-x) 
 xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 3(x-x-x) 
กลุํมวิชาเฉพาะด๎านพ้ืนฐาน 5561105 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถาน

ประกอบการ 
3(3-0-6) 

 กลุํมวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ - - - 
 หมวดวิชาเลือกเสรี   0 
รวม 19 
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ปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนํวยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   4 
 xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2(2-0-4) 
 xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2(2-0-4) 
 หมวดวิชาเฉพาะ   15 
กลุํมวิชาเฉพาะสาขา (บังคับ) 5563114 ทฤษฎีโครงสร๎าง 3(3-0-6) 
 5563119 การวางแผนงานกํอสร๎าง 3(3-0-6) 
 5563113 เทคโนโลยีคอนกรีต 3(0-6-3) 
 5561118 การจัดการอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
กลุํมวิชาเฉพาะสาขา (เลือก) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 3(x-x-x) 

กลุํมวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ - - - 
    
 หมวดวิชาเลือกเสรี   - 
รวม 19 

 
ปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนํวยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   4 
 xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2(2-0-4) 
 xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2(2-0-4) 
 หมวดวิชาเฉพาะ   12 
กลุํมวิชาเฉพาะสาขา (บังคับ) 5563115 การออกแบบโครงสร๎างไม๎และเหล็ก 3(3-0-6) 
กลุํมวิชาเฉพาะสาขา (เลือก) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 3(x-x-x) 
 xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 3(x-x-x) 
กลุํมวิชาเฉพาะด๎านพ้ืนฐาน 5561117 การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรม

ด๎านเทคโนโลยี 
3(3-0-6) 

กลุํมวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ - - - 
 หมวดวิชาเลือกเสรี   3 
 xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 3(x-x-x) 
รวม 19 
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ปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนํวยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   0 

 หมวดวิชาเฉพาะ   16 
กลุํมวิชาเฉพาะสาขา (บังคับ) 5564121 ปฐพีกลศาสตร์ 3(3-0-6) 
    5564122 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ 3(0-6-3) 
 5564126 โครงการพิเศษเทคโนโลยีโยธา  3(0-6-3) 
 5563116 การออกแบบโครงสร๎างคอนกรีตเสริม

เหล็ก 
3(3-0-6) 

กลุํมวิชาเฉพาะสาขา (เลือก) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 3(x-x-x) 
กลุํมวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 5564301/ 

5564303 
เตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพเทคโนโลยีโยธา 
หรือเตรียมสหกิจศึกษา 

1(90) 
1(90) 

 หมวดวิชาเลือกเสรี   3 
 xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 3(x-x-x) 
รวม 19 

 
ปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนํวยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   0 

 หมวดวิชาเฉพาะ   6 
กลุํมวิชาเฉพาะด๎าน - - - 
 - - - 
กลุํมวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 5564302/ 

5564304 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีโยธา/
สหกิจศึกษา 

6(540) 
6 หนํวยกิต 

 หมวดวิชาเลือกเสรี   0 
รวม 6 
 
3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

ค าอธิบายรายวิชาแสดงในภาคผนวก ก. 
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3.2 ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ล าดับ
ที ่ เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหนํงทางวิชาการ ชื่อ – สกุล 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
(เรียงล าดับจากคณุวุฒิสูงสดุ

ถึงระดับปรญิญาตรี) 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี พ.ศ. 

1. x-xxxx-xxxxx-xx-x ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ นายกิตติกร ศรีลานนท์ ค.อ.ม. 
 

ค.อ.บ. 

โยธา 
 

วิศวกรรมโยธา 

สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล๎าพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีราช

มงคลวิทยาเขต 
ภาคพายัพ 

2544 
 

2539 

2. x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย์ นายโกเมนทร์ พร๎อมจะบก ค.ม. 
 

ค.บ. 

การบริหารการศึกษา 
 

อุตสาหกรรมศิลป์ 
(งานไม๎และงานกํอสร๎าง) 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเลย 

วิทยาลัยครูสกลนคร 

2549 
 

2535 

3. x-xxxx-xxxxx-xx-x ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ นายชัชชัย  พีรกมล วศ.ม. 
 

อส.บ. 

วิศวกรรมชลประทาน 
 

วิศวกรรมกํอสร๎าง 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

2545 
 

2535 
4. x-xxxx-xxxxx-xx-x ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ นายศักดิ์ชาย พวงจันทร์ M.S. 

 
 

M.S. 
 
 

วศ.บ. 

Structural 
Engineering 

 
Construction 
Management 

 
วิศวกรรมโยธา 

California State 
University, 

Los Angeles, USA 
California State 

University,  Long Beach, 
USA 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

2546 
 
 

2544 
 
 

2532 
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3.2.2 อาจารย์พิเศษ 

 

ล าดับ
ที ่ เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหนํงทางวิชาการ ชื่อ – สกุล 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
(เรียงล าดับจากคณุวุฒิสูงสดุ

ถึงระดับปรญิญาตรี) 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี พ.ศ. 

5. x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย์ นายสมภพ เพ็ชรดี ค.อ.ม. 
 
 

วท.บ. 

เทคโนโลยีเทคนิค
ศึกษา 

 
เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
(เทคโนโลยีกํอสรา๎ง) 

สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล๎า 
พระนครเหนือ 
วิทยาลัยครู 
จันทรเกษม 

2544 
 
 

2536 
 

ที ่ เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งทางวิชาการ ช่ือ – สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเรจ็การศึกษาจากสถาบัน ปี พ.ศ. 

1 

 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

รอง 
ศาสตรจารย ์

 
นายนคร  อินทรีย์สังวร 

 

ค.อ.ม.  เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา สถาบันเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2528 

กศ.บ. อุตสาหกรรมศลิป ์ วิทยาลัยครูพระนคร 2514 

2 

 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

 
อาจารย ์

 

 
นายยงยุทธ  วิฑูธีรศานต ์

 

กศ.ม. อุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทร 
วิโรฒ 

2539 

ค.บ. 
 

อุตสาหกรรมศลิป ์ วิทยาลัยครูพระนคร 2519 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิต พบวําผู๎ใช๎บัณฑิตมีความต๎องการให๎บัณฑิตมีประสบการณ์

การท างานกํอนเริ่มท างานจริง ดังนั้นในหลักสูตรจึงมีรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีโยธา /สหกิจ
ศึกษา ซึ่งจัดอยูํในกลุํมวิชาฝึกประสบการณ ์

4.1 ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
ผลการเรียนรู๎ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษาที่คาดหวังมีดังนี้ 
4.1.1 คุณธรรม จริยธรรม 

 (1) มีวินัย ตรงตํอเวลา รับผิดชอบตํอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข๎อบังคับตําง ๆ 
ขององค์กรและสังคม 

(2) มีภาวะความเป็นผู๎น าและผู๎ตาม สามารถท างานเป็นหมูํคณะ สามารถแก๎ไขข๎อขัดแย๎ง
ตามล าดับ ความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู๎อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณคําและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์ 
4.1.2 ความรู้ 

(1) มีความรู๎และความเข๎าใจเกี่ยวกับหลักการที่สาคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหา 
ของสาขาวิชาเฉพาะด๎านทางเทคโนโลยี 

(2) มีความรู๎ในวิธีการและการใช๎เครื่องมือด๎านเทคโนโลยีได๎อยํางเหมาะสมในการท างาน 
(3) สามารถใช๎ความรู๎และทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกต์แก๎ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน

จริงได ๎
4.1.3 ทักษะทางปัญญา 

(1) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต๎องการทางด๎าน 
เทคโนโลยี 

(2) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก๎ไขปัญหาทางด๎านเทคโนโลยีได๎อยํางมีระบบ รวมถึงการใช๎ 
ข๎อมูลประกอบการตัดสินใจในการท างานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

(3) มีจินตนาการและมีความยืดหยุํนในการปรับใช๎องค์ความรู๎ทางด๎านเทคโนโลยีที่เก่ียวข๎อง 
อยํางเหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือตํอยอดองค์ความรู๎จากเดิมได๎อยํางสร๎างสรรค์ 

(4) สามารถสืบค๎นข๎อมูลและแสวงหาความรู๎ทางด๎านเทคโนโลยีเพ่ิมเติมได๎ด๎วยตนเองเพ่ือการ
เรียนรู๎ตลอดชีวิตและทันตํอการเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู๎และเทคโนโลยีใหมํ ๆ 
4.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) รู๎จักบทบาท หน๎าที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและ
งานกลุํมสามารถปรับตัวและทางานรํวมกับผู๎อ่ืนทั้งในฐานะผู๎น าและผู๎ตามได๎อยํางม ี
4.1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) มีทักษะในการใช๎คอมพิวเตอร์ ส าหรับการท างานที่เก่ียวข๎องกับวิชาชีพได๎เป็นอยํางดี 
(2) มีทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอข๎อมูลทั้ง ทางวาจาและลายลักษณ์อักษร และการสื่อ

ความหมายการเลือกใช๎สื่อในการน าเสนอที่เหมาะสม 
(3) สามารถใช๎เครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทางเทคโนโลยี เพ่ือประกอบวิชาชีพในสาขา

เทคโนโลยีที่เก่ียวข๎องได๎ 
4.1.6 ทักษะการปฏิบัติงาน 

(1) สามารถบูรณาการการเรียนรู๎รํวมกับการท างาน 
(2) สามารถปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ 
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4.2 ช่วงเวลา 
รายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีโยธาหรือเตรียมสหกิจศึกษา อยูํในภาคเรียนที่ 1 ของ

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยจัดการศึกษาอยูํในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นระยะเวลาอยํางน๎อย 90 ชั่วโมง/16 
สัปดาห์ 

รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีโยธาหรือสหกิจศึกษา อยูํในภาคเรียนที่ 2 ของนักศึกษาชั้น
ปีที่ 4 โดยสํงนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีโยธาหรือสหกิจศึกษา ในสถานประกอบการเป็น
ระยะเวลาอยํางน๎อย 540 ชั่วโมง/16 สัปดาห์ 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
จัดเต็มเวลาในภาคการศึกษานั้น ๆ 
 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงการพิเศษเทคโนโลยีโยธา 
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  

โครงการพิเศษเทคโนโลยีโยธา เป็นการบูรณาการความรู๎ทางทฤษฎีและทักษะปฏิบัติที่นักศึกษาได๎เรียน
เพ่ือน ามาประยุกต์ใช๎และแก๎ปัญหาเฉพาะประเด็นด๎านเทคโนโลยีโยธา โดยนักศึกษาจะต๎องศึกษาค๎นคว๎าเพ่ิมเติม
ในประเด็นนั้น ๆ แล๎วจึงด าเนินการแก๎ปัญหาหรือศึกษาวิจัยเพ่ือน าไปสูํค าตอบของประเด็นปัญหา โดยอยูํภายใต๎
การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา และผํานความเห็นชอบของคณะกรรมการโครงการพิเศษของสาขาวิชาเทคโนโลยี
โยธา  

5.2 ผลการเรียนรู้  
5.2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

 มีวินัย ตรงตํอเวลา รับผิดชอบตํอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข๎อบังคับตําง ๆ ของ
องค์กรและสังคม 

5.2.2 ความรู้ 
สามารถบูรณาการความรู๎ด๎านเทคโนโลยีกับความรู๎ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎องอยํางเหมาะสม 

เชํน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต๎น 
5.2.3 ทักษะทางปัญญา 

สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต๎องการทางด๎านเทคโนโลยี 
5.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

สามารถเป็นผู๎ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก๎ไขสถานการณ์เชิงสร๎างสรรค์ทั้งสํวนตัวและสํวนรวม
พร๎อมทั้งแสดงจุดยืนอยํางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุํม รวมทั้งให๎ความชํวยเหลือและอ านวย
ความสะดวกในการแก๎ไขปัญหาสถานการณ์ตําง ๆ 
5.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีทักษะในการวิเคราะห์ข๎อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ 
ตํอการแก๎ปัญหาที่เกี่ยวข๎องได๎อยํางสร๎างสรรค์ 
5.2.6 ทักษะการปฏิบัติงาน 

 มีทักษะปฏิบัติและความสามารถในการทางานรูปแบบโครงงาน (Project oriented) 
5.3 ช่วงเวลา 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ของชั้นปีที่ 4 
5.4 จ านวนหน่วยกิต 

จ านวน 3 หนํวยกิต  
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5.5 การเตรียมการ  
มีการแตํงตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให๎แตํละกลุํม การแตํงตั้งคณะกรรมการโครงการพิเศษ การก าหนดชั่วโมง

การให๎ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให๎ค าปรึกษา  
5.6 กระบวนการประเมินผล  

ประเมินผลการท าโครงการพิเศษโดยคณะกรรมการโครงการพิเศษ คือการสอบหัวข๎อ การสอบก๎าวหน๎า 
และการสอบป้องกันโครงการพิเศษ  
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1) ด๎านเจตคติตํอวิชาชีพทางด๎านโยธาและการ
กํอสร๎าง 

1. ปลูกฝังเจตคติที่ดี โดยการจัดกิจกรรมระหวําง
ภาคเรียน และการศึกษาดูงาน การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
2. สํงเสริมให๎เกิดการเรียนรู๎จากบุคคลต๎นแบบใน
วิชาชีพด๎านโยธาและกํอสร๎าง 
3. สนับสนุนให๎อาจารย์เป็นแบบอยํางท่ีดีด๎าน
วิชาชีพโยธา 

2) ด๎านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 1. จัดกิจกรรมด๎านจิตอาสา และการให๎บริการ
วิชาการแกํชุมชน 
2. มีรายวิชาที่ให๎ความรู๎ด๎านจรรยาบรรณวิชาชีพ 
3. จัดกิจกรรมสํงเสริมจริยธรรมด๎านศาสนาและ
ประเพณีอันดีงาม 

3) ด๎านทักษะปฏิบัติงาน 1. จัดรายวิชาที่มีการฝึกทักษะปฏิบัติอยํางเต็มที่ 
2. จัดอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะปฏิบัติงานที่เก่ียวข๎อง
กับวิชาชีพด๎านโยธา 
3. เสริมกิจกรรมฝึกทักษะปฏิบัติงานในแตํละ
รายวิชา 

4) ด๎านบุคลิกภาพ 1. ปฐมนิเทศให๎นักศึกษาทราบระเบียบด๎านการแตํง
กาย การเข๎าเรียน การปรับตัวเข๎ากับสังคม 
2. ให๎อาจารย์ที่ปรึกษาปลูกฝังการพัฒนาบุคลิกภาพ
ในชั่วโมงท่ีปรึกษา 
3. สอดแทรกความรู๎และการปฏิบัติตนเกี่ยวกับ
บุคลิกภาพที่ดีให๎กับนักศึกษาในวิชาเรียน 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) เข๎าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย 
ตระหนักในคุณคําของระบบคุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต 
 

- สอดแทรกเนื้อหาด๎าน
วัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม 
ในการเรียนการสอน 

ประเมินการสังเกตพฤติกรรมของ
นักศึกษา และปฏิสัมพันธ์กับคน
รอบข๎าง 

(2) มีวินัย ตรงตํอเวลา รับผิดชอบตํอตนเอง
และสังคม เคารพกฎระเบียบและข๎อบังคับ
ตําง ๆ ขององค์กรและสังคม 

- การมอบหมายงาน 
- สอดแทรกเรื่องวินัย ความ
รับผิดชอบตํอตนเองและสังคม 
ในการเรียนการสอน 

ประเมินจากพฤติกรรมในการเข๎า
เรียน 
ประเมินจากพฤติกรรมในการการสํง
งาน 

(3) มีภาวะความเป็นผู๎น าและผู๎ตาม สามารถ
ท างานเป็นหมูํคณะ สามารถแก๎ไขข๎อขัดแย๎ง 
ตามล าดับ ความส าคัญ เคารพสิทธิและรับ
ฟังความคิดเห็นของผู๎อ่ืน รวมทั้งเคารพ 
ในคุณคําและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

- ให๎ท ากิจกรรมกลุํมในชั้นเรียน 
- สอดแทรกเรื่องภาวะผู๎น า การ
เคารพสิทธิ์ของผู๎อ่ืนในการเรียน
การสอน 

ประเมินจากพฤติกรรมในชั้นเรียน 
 

(4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบ
จากการใช๎ความรู๎ทางเทคโนโลยีตํอบุคคล 
องค์กรสังคม และสิ่งแวดล๎อม 

- กิจกรรมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเรื่องผลกระทบของ
เทคโนโลยี 

ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษา
ในการใช๎สื่อสังคมออนไลน์  
 

(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
และมีความรับผิดชอบในฐานะผู๎ประกอบ
วิชาชีพ 
รวมถึงเข๎าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพ
เทคโนโลยีในแตํละสาขาตั้งแตํอดีตจนถึง
ปัจจุบัน 

- สอดแทรกเรื่องจรรยาบรรณ
วิชาชีพและความรับผิดชอบใน
การประกอบวิชาชีพในการเรียน
การสอน 

ประเมินจากพฤติกรรมในการ
ท างานกลุํมในชั้นเรียนและการสํง
งาน 
ประเมินจากการสอบยํอย 
 

2.2 ด้านความรู้ 
(1) มีความรู๎และความเข๎าใจทางคณิตศาสตร์
พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พื้นฐาน 
การบริหารจัดการและเศรษฐศาสตร์ เพ่ือ
การประยุกต์ใช๎กับงานทางด๎านเทคโนโลยี 
ที่เก่ียวข๎อง และการสร๎างนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยี 

- สอดแทรกเรื่องการค านวณ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- กิจกรรมการประยุกต์ใช๎
เทคโนโลยี 

การทดสอบวัดความรู๎ 
การอภิปรายในชั้นเรียน 
การสํงงาน 

(2) มีความรู๎และความเข๎าใจเกี่ยวกับ
หลักการที่ส าคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ 
ในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด๎านทาง
เทคโนโลยี 

- การบรรยายในชั้นเรียน 
- การฝึกปฏิบัติด๎านเทคโนโลยี 

การทดสอบวัดความรู๎ 
การอภิปรายในชั้นเรียน 
การสํงงาน 

(3) มีความรู๎ในวิธีการและการใช๎เครื่องมือ
ด๎านเทคโนโลยีได๎อยํางเหมาะสมในการ
ท างาน 

- การฝึกปฏิบัติด๎านเทคโนโลยี การทดสอบวัดความรู๎ 
การอภิปรายในชั้นเรียน 
การสํงงานทดสอบวัดทักษะ 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
(4) สามารถบูรณาการความรู๎ด๎านเทคโนโลยี
กับความรู๎ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎องอยําง
เหมาะสม เชํน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็น
ต๎น 

 การท ารายงานและโครงงาน 
การสังเกตพฤติกรรมการท างานใน
ชั้นเรียน 

(5) สามารถใช๎ความรู๎และทักษะในสาขาวิชา
ของตนในการประยุกต์แก๎ไขปัญหาในการ
ปฏิบัติงานจริงได๎ 

- ท าแบบฝึกหัดประยุกต์ใช๎
ความรู๎ 

การทดสอบวัดทักษะ 

2.3 ด้านทักษะทางปัญญา   
(1) มีความคิดอยํางมีวิจารณญาณท่ีดี ท าแบบฝึกหัดในชั้นเรียน การทดสอบด๎วยแบบฝึกหัด 
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ
สรุปประเด็นปัญหาและความต๎องการ
ทางด๎านเทคโนโลยี 

ให๎ท ากิจกรรมค๎นคว๎า รวมรวม 
วิเคราะห์ความรู๎ด๎วยตนเอง 

ประเมินจากการท ารายงาน 
การค๎นคว๎าในชั่วโมงเรียน 

(3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก๎ไขปัญหา
ทางด๎านเทคโนโลยีได๎อยํางมีระบบ รวมถึง
การใช๎ข๎อมูลประกอบการตัดสินใจในการ
ท างานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

ให๎ท าแบบฝึกหัดและฝึกทักษะ
ในชั้นเรียน 

ประเมินจากพฤติกรรมในชั้นเรียน 
การทดสอบด๎วยแบบฝึกหัด 
 

(4) มีจินตนาการและมีความยืดหยุํนในการ
ปรับใช๎องค์ความรู๎ทางด๎านเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข๎องอยํางเหมาะสมในการพัฒนา
นวัตกรรมหรือตํอยอดองค์ความรู๎จากเดิมได๎
อยํางสร๎างสรรค์ 

ให๎ท าโครงงานเพ่ือน าความรู๎มา
พัฒนาตํอยอด 

ประเมินจากโครงงาน 

(5) สามารถสืบค๎นข๎อมูลและแสวงหาความรู๎
ทางด๎านเทคโนโลยีเพ่ิมเติมได๎ด๎วยตนเองเพ่ือ
การเรียนรู๎ตลอดชีวิตและทันตํอการ
เปลี่ยนแปลงขององค์ความรู๎และเทคโนโลยี
ใหมํ ๆ 

ให๎ท ากิจกรรมค๎นคว๎า รวมรวม 
วิเคราะห์ความรู๎ด๎วยตนเอง 

ประเมินจากพฤติกรรมการสืบค๎น
ข๎อมูล 
ประเมินจากการท ารายงาน 

2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) สามารถสื่อสารกับกลุํมคนที่หลากหลาย 
และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตํางประเทศได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
สามารถใช๎ความรู๎ในสาขาวิชาชีพทางด๎าน
เทคโนโลยีสื่อสารตํอสังคมได๎ในประเด็นที่
เหมาะสม 

- ให๎อภิปรายในชั้นเรียน 
- สอดแทรกทักษะการสื่อสารใน
รายวิชา 

ประเมินจากพฤติกรรมการสื่อสาร
ระหวํางนักศึกษาและกับอาจารย์ 
ประเมินจากการทดสอบทักษะการ
ใช๎ภาษาตํางประเทศ 

(2) สามารถเป็นผู๎ริเริ่มแสดงประเด็นในการ
แก๎ไขสถานการณ์เชิงสร๎างสรรค์ท้ังสํวนตัว
และสํวนรวมพร๎อมทั้งแสดงจุดยืนอยําง
พอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุํม รวมทั้ง
ให๎ความชํวยเหลือและอ านวยความสะดวก
ในการแก๎ไขปัญหาสถานการณ์ตําง ๆ 

- ให๎ฝึกทักษะการท างานในชั้น
เรียน 

ประเมินจากพฤติกรรมในการเสนอ
ความคิดเห็นและการแสดงออกตํอ
เพ่ือนนักศึกษาในชั้นเรียน 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการ
พัฒนาการเรียนรู๎ทางด๎านเทคโนโลยีทั้งของ
ตนเองและสอดคล๎องกับทางวิชาชีพอยําง
ตํอเนื่อง 

ให๎ท าแบบฝึกหัดในชั้นเรียน 
ให๎ท ารายงาน 

ประเมินจากแบบฝึกหัด 
ประเมินจากรายงาน 
ประเมินจากพฤติกรรมในการวาง
แผนการท างานชั้นเรียน 

(4) รู๎จักบทบาท หน๎าที่ และมีความ
รับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย ทั้ง
งานบุคคลและงานกลุํมสามารถปรับตัวและ
ท างานรํวมกับผู๎อ่ืนทั้งในฐานะผู๎น าและผู๎ตาม
ได๎อยํางมปีระสิทธิภาพ สามารถวางตัวได๎
อยํางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และมี
ความรักองค์กร 

- ให๎ท ารายงานและแบบฝึกหัด
ในชั้นเรียน 
- สอดแทรกเรื่องการท างาน
รํวมกับผู๎อ่ืนในวิชาเรียน 

ประเมินจากพฤติกรรมในการวางตัว
ในชั้นเรียน 
ประเมินจากรายงาน 
ประเมินจากแบบฝึกหัด 

(5) มีจิตสานึกความรับผิดชอบด๎านความ
ปลอดภัยในการท างานด๎านเทคโนโลยีและ
การรักษาสภาพแวดล๎อมพลังงาน 

- สอดแทรกเรื่องความปลอด
ภายในการท างานและการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมและพลังงาน
ในการเรียนการสอน 

ประเมินจากพฤติกรรมในชั้นเรียน 
การท าแบบฝึกหัด 

2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) มีทักษะในการใช๎คอมพิวเตอร์ ส าหรับ
การท างานที่เก่ียวข๎องกับวิชาชีพได๎เป็นอยําง
ดี 

- สอดแทรกเรื่องการใช๎
คอมพิวเตอร์ในการเรียนการ
สอน 

ประเมินจากพฤติกรรมการใช๎
คอมพิวเตอร์ในชั้นเรียน 
การท าแบบฝึกหัด 

(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข๎อมูลสารสนเทศ
ทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ 
ตํอการแก๎ปัญหาที่เก่ียวข๎องได๎อยําง
สร๎างสรรค ์

- ให๎ท าแบบฝึกหัดที่มีการใช๎
สารสนเทศและคณิตศาสตร์ใน
การแก๎ปัญหา 

ประเมินจากพฤติกรรมการใช๎
คณิตศาสตร์ในการแก๎ปัญหาในชั้น
เรียน 
ประเมินจากแบบฝึกหัด 

(3) สามารถประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่ทันสมัยได๎อยํางเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ 

- ให๎ท าแบบฝึกหัดที่มีการใช๎
เทคโนโลยีการสื่อสาร 

ประเมินจากพฤติกรรมการใช๎สื่อ
และเทคโนโลยีสารสนเทศในชั้น
เรียน 
ประเมินจากแบบฝึกหัด 

(4) มีทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอข๎อมูล
ทั้ง ทางวาจาและลายลักษณ์อักษร และการ
สื่อความหมายการเลือกใช๎สื่อในการน าเสนอ
ที่เหมาะสม 

- ให๎น าเสนองานในชั้นเรียน ประเมินจากพฤติกรรมการสื่อสาร
กับบุคคอ่ืนในชั้นเรียน 

(5) สามารถใช๎เครื่องมือการค านวณและ
เครื่องมือทางเทคโนโลยี เพื่อประกอบ
วิชาชีพในสาขาเทคโนโลยีที่เก่ียวข๎องได๎ 

-ให๎ใช๎เครื่องมือในการค านวณ
เพ่ือแก๎ปัญหาในชั้นเรียน 

ประเมินจากพฤติกรรมในการใช๎
เครื่องมือและเทคโนโลยีชั้นเรยีน 

3.2.6 ด้านทักษะการปฏิบัติงาน 
(1) มีทักษะปฏิบัติในการใช๎เครื่องมือและ
อุปกรณ์พ้ืนฐานรวมถึงเทคโนโลยีเพ่ือ
ประกอบวิชาชีพในสาขาที่เก่ียวข๎องได๎อยําง
ถูกต๎องและปลอดภัย 

- ให๎ท าแบบฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน ประเมินจากพฤติกรรมการใช๎
เครื่องมือพื้นฐานในชั้นเรียน 
ประเมินจากแบบฝึกปฏิบัติ 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
(2) มีทักษะในการบริหารจัดการ การ
วางแผน การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการ
ปรับปรุงพัฒนา ระบบการท างานอยําง
ตํอเนื่อง 

-สอดแทรกเรื่องการบริหาร การ
วางแผน และการพัฒนาระบบ
ในการเรียนการสอน 

ประเมินจากพฤติกรรมในการ
วางแผน การพัฒนางานในชั้นเรียน 
ประเมินจากรายงานและโครงงาน 

(3) สามารถบูรณาการการเรียนรู๎รํวมกับการ
ท างาน 

-ให๎ฝึกปฏิบัติการน าความรู๎มาใช๎
ในงาน 

ประเมินจากโครงงาน 
ประเมินจากแบบฝึก 

(4) มีทักษะปฏิบัติและความสามารถในการ
ท างานรูปแบบโครงงาน (Project oriented) 

-ให๎ท าโครงงานในการเรียนการ
สอน 

ประเมินจากพฤติกรรมในชั้นเรียน 
ประเมินจากโครงงาน 

(5) สามารถปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการ 

-ให๎ฝึกปฏิบัติจริงในสถาน
ประกอบการ 

ประเมินจากการนิเทศนักศึกษา 
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3. แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
หลักสูตรเทคโนโลยีโยธา ได๎ก าหนดแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการ เรียนรู๎สูํ

รายวิชา 2 หมวดวิชา ได๎แกํ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปและหมวดวิชาเฉพาะด๎าน ดังนี้ 
 

3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
3.1.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

มาตรฐานผลการเรียนรู๎หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2552 มี 5 ด๎าน ดังนี้  

 
ที ่ มาตรฐานผลการเรียนรู๎ รายละเอียด/ตัวชี้วัด 

1 คุณธรรม จริยธรรม 1.1 ตรงตํอเวลา 
1.2 มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
1.3 มีสัมมาคารวะ อํอนน๎อมถํอมตน 

2 ความรู๎ 2.1 มีความรู๎ ความเข๎าใจในเนื้อหาวิชาที่ศึกษา 
2.2 สามารถน าความรู๎ไปใช๎ในการด ารงชีวิต 
2.3 สามารถพัฒนาการเรียนรู๎ของตนเองอยําง
ตํอเนื่อง 

3 ทักษะทางปัญญา 3.1 สามารถคิดวิเคราะห์อยํางมีเหตุผล 
3.2 สามารถสังเคราะห์ข๎อมูลอยํางเป็นระบบ 
3.3 สามารถประเมินคํา หรือคุณคํา 

4 ทักษะความสัมพันธ์ระหวําง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 สามารถท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎ 
4.2 มีความรับผิดชอบตํอตนเอง ผู๎อ่ืน และสังคม 

5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช๎
เทคโนโลยี 

5.1 สามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
5.2 สามารถใช๎ภาษาในการสื่อสารได๎อยํางเหมาะสม 
5.3 มีทักษะในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

 
 
 
 
 
 

  



  มคอ.2 

เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา  35 

3.1.2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
3.1.2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
ก. ผลการเรียนรู๎ด๎านคุณธรรม จริยธรรม 
 (1) ตรงตํอเวลา 
 (2) มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
 (3) มีสัมมาคารวะ อํอนน๎อมถํอมตน 
ข. กลยุทธ์การสอนที่ใช๎พัฒนาการเรียนรู๎ด๎านคุณธรรม จริยธรรม 
 (1) ท าข๎อตกลงรํวมกันระหวํางผู๎เรียนกับผู๎สอนเรื่องการเข๎าเรียน 
 (2) ท าข๎อตกลงรํวมกันระหวํางผู๎เรียนกับผู๎สอนเรื่องของเวลาสํงงาน 
 (3) สอดแทรกเรื่องของวัฒนธรรมตรงตํอเวลาในการเรียนการสอนทุกรายวิชา 
 (4) มอบหมายงานกลุํมและงานเดี่ยว 
 (5) จัดกิจกรรมที่สํงเสริมด๎านคุณธรรมจริยธรรมทั้งภายนอกและภายในห๎องเรียนอยํางตํอเนื่อง 
 (6) สอดแทรกเรื่องของวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตในทุกรายวิชา 
 (7) ปลูกฝังให๎นักศึกษาตระหนักในคุณคําของการปฏิบัติตนอยํางสุภาพและอํอนน๎อม วาจาสุภาพ

ไพเราะ มีระเบียบวินัย ประพฤติตนให๎ถูกกาลเทศะโดยใช๎กรณีการสาธิตและกรณีจ าลอง 
 (8) มอบหมายงานกลุํมและงานเดี่ยว 
ค. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู๎ด๎านคุณธรรม จริยธรรม 
 (1) ประเมินจากพฤติกรรมในการเข๎าเรียน 
 (2) ประเมินจากพฤติกรรมในการสํงงาน 
 (3) ประเมินจากชิ้นงานที่ได๎รับมอบหมาย เชํน รายงาน การอ๎างอิง และการสอบ 
 (4) ประเมินจากความซื่อสัตย์ตํอข๎อตกลงของนักศึกษาในชั้นเรียนโดยการสังเกต 
 (5) สังเกตพฤติกรรมนักศึกษา 
 (6) การน าเสนอผลงาน 
3.1.2.2 ความรู้ 
ก. ผลการเรียนรู๎ด๎านความรู๎ 
 (1) มีความรู๎ ความเข๎าใจในเนื้อหาวิชาที่ศึกษา 
 (2) สามารถน าความรู๎ไปใช๎ในการด ารงชีวิต 
 (3) สามารถพัฒนาการเรียนรู๎ของตนเองอยํางตํอเนื่อง 
 ข. กลยุทธ์การสอนที่ใช๎พัฒนาการเรียนรู๎ด๎านความรู๎ 
 (1) ให๎ความรู๎ ความเข๎าใจโดยวิธีการบรรยาย อภิปราย ถาม-ตอบ ในชั้นเรียน 
 (2) ให๎ความรู๎ ความเข๎าใจโดยวิธีการศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเอง 
 (3) ให๎ความรู๎ ความเข๎าใจโดยวิธีการสาธิต ทดลองและฝึกปฏิบัติในเนื้อหารายวิชา 
 (4) ให๎ความรู๎ ความเข๎าใจโดยวิธีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
 (5) ให๎ความรู๎ความเข๎าใจที่ถูกต๎องเก่ียวกับเนื้อหาวิชาโดยใช๎กระบวนการ PBL 
 (6) มีการแนะน าวิธีการเรียนรู๎/การสืบค๎นข๎อมูลด๎วยตนเองและให๎ฝึกปฏิบัติในทุกรายวิชา 
ค. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู๎ด๎านความรู๎ 
 (1) ประเมินจากงานที่ได๎รับมอบหมาย 
 (2) ประเมินจากการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน 
 (3) ทดสอบวัดความรู๎ในรายวิชาทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ 
 (4) ประเมินตามหลักเกณฑ์ของ PBL  
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 (5) ประเมินจากคุณภาพงานมอบหมาย ที่แสดงถึงการคิด/วิเคราะห์ การหาความรู๎เพ่ิมเติม โดย
อาศัยข๎อมูลจากแหลํงที่นําเชื่อถือมาประกอบได๎อยํางเหมาะสมและมีจรรยาบรรณในการอ๎างอิง 

 (6) การสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบัติ 
3.1.2.3 ทักษะทางปัญญา 
ก. ผลการเรียนรู๎ด๎านทักษะทางปัญญา 
 (1) สามารถคิดวิเคราะห์อยํางมีเหตุผล 
 (2) สามารถสังเคราะห์ข๎อมูลอยํางเป็นระบบ 
 (3) สามารถประเมินคํา หรือคุณคํา 
ข. กลยุทธ์การสอนที่ใช๎พัฒนาการเรียนรู๎ด๎านทักษะทางปัญญา 
 (1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช๎แนวคิดทฤษฎีทางทักษะปัญญา 
 (2) น าเสนอและอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน 
 (3) ฝึกปฏิบัติทักษะการสังเคราะห์โดยใช๎วิธีการกรณีศึกษา 
 (4) สาธิต ทดลองและฝึกปฏิบัติในเนื้อหารายวิชา 
 (5) ให๎ความรู๎ความเข๎าใจในเรื่องการประเมินคําโดยใช๎วิธีจ าแนกคุณภาพงาน 
 (6) ให๎ความรู๎ความเข๎าใจในเรื่องการประเมินคําโดยใช๎วิธีการน าเสนอผลงาน 
ค. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู๎ด๎านทักษะทางปัญญา 
 (1) ประเมินจากคุณภาพงานทีได๎รับมอบหมาย 
 (2) ประเมินจากการอภิปรายแลกเปลี่ยนในชั้นเรียน 
 (3) ประเมินจากการอภิปรายแลกเปลี่ยนในชั้นเรียน 
 (4) ทดสอบวัดทักษะในเนื้อหาวิชา 
 (5) ประเมินจากคุณภาพงาน 
 (6) ประเมินจากการมีสํวนรํวม 
3.1.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ก. ผลการเรียนรู๎ด๎านทักษะความสัมพันธ์ระหวํางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 (1) สามารถท างานรํวมกับผู๎อื่นได๎ 
 (2) มีความรับผิดชอบตํอตนเอง ผู๎อื่น และสังคม 
ข. กลยุทธ์การสอนที่ใช๎พัฒนาการเรียนรู๎ด๎านทักษะความสัมพันธ์ระหวํางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 (1) มอบหมายกิจกรรมกลุํม 
 (2) สอดแทรกความรู๎ความเข๎าใจในความแตกตํางระหวํางบุคคลในการเรียนการสอนทุกรายวิชา 
 (3) มอบหมายกิจกรรมกลุํมโดยใช๎กระบวนการ PBL 
ค. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู๎ด๎านทักษะความสัมพันธ์ระหวํางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 (1) ประเมินจากคุณภาพของงาน 
 (2) สังเกตพฤติกรรม  
 (3) ประเมินจากคุณภาพของงานตามเกณฑ์ของ PBL 
3.1.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ก. ผลการเรียนรู๎ด๎านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (1) สามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
 (2) สามารถใช๎ภาษาในการสื่อสารได๎อยํางเหมาะสม 
 (3) มีทักษะในการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ข. กลยุทธ์การสอนที่ใช๎พัฒนาการเรียนรู๎ด๎านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (1) สอดแทรกทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขในรายวิชาตํางๆ 
 (2) มอบหมายกิจกรรมกลุํม 
 (3) สอดแทรกทักษะการใช๎ภาษาในการสื่อสารในรายวิชาตํางๆ 
 (4) มอบหมายกิจกรรมกลุํมและน าเสนอ 
 (5) สอดแทรกทักษะการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในรายวิชาตํางๆ 
 (6) มอบหมายกิจกรรมกลุํมและน าเสนอโดยใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (7) การสร๎างชิ้นงานโดยการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ค. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู๎ด๎านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช๎เทคโนโลยี

สารสนเทศ ประเมินจาก 
 (1) คุณภาพของงาน 
 (2) การทดสอบ  
 (3) การน าเสนอ  
 (4) การทดสอบปฏิบัติ 
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3.1.3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 
 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู๎จากหลักสูตรสูํรายวิชา กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร 
 

 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 
 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู๎ 3. ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์ 
ระหวํางบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช๎ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 
0001101ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร               
0001102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร   

 
            

0001103 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาค๎นคว๎า               
0001104 การฟัง-พูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน              

 

0001105 การอําน-เขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน 
ชีวิตประจ าวัน               

0001106 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารวัฒนธรรม 
 
    

 
          

0001107 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงานอาชีพ               
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู๎จากหลักสูตรสูํรายวิชา กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
 

 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 
 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู๎ 3. ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะวาม
สัมพันธ์ 

ระหวํางบุคคล 
และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช๎ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 
0002101 พระพุทธศาสนาเพ่ือการพัฒนาชีวิตและสังคม               
0002102 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน        

        
0002103 สุนทรียภาพของดนตรีกับชีวิต  

 
   

 
     

      
0002104 ศิลปะและการออกแบบ               
0002105 สุนทรียภาพการแสดง     
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู๎จากหลักสูตรสูํรายวิชา กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
 

 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 
 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู๎ 3. ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะวาม
สัมพันธ์ 

ระหวํางบุคคล 
และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช๎ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 
0003101 ระบบสังคมไทย                
0003102 ระบบสังคมโลก                 
0003103  ธุรกิจกับชีวิตประจ าวัน                
0003104 ไทเลยศึกษา                
0003105 ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน               
0003106 เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน                
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู๎จากหลักสูตรสูํรายวิชา กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู๎ 3. ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์ 
ระหวํางบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช๎ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 
0004101 การคิดและการตัดสินใจ               
0004102 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์               
0004103 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ             

   
0004104 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือคุณภาพชีวิต               
0004105 วิทยาศาสตร์เพ่ือสุขภาพ          

  
   

  
  

0004106  ชีวิตกับสิ่งแวดล๎อม               
0004107 เทคนิคการบ ารุงรักษาเครื่องใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน               

0004108 การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในชีวิตประจ าวัน  
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3.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
3.2.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ 
มาตรฐานผลการเรียนรู๎หมวดวิชาเฉพาะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ.2560 มี 6 ด๎าน ดังนี้  
 
3.2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) เข๎าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคําของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ
และซื่อสัตย์สุจริต 

(2) มีวินัย ตรงตํอเวลา รับผิดชอบตํอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข๎อบังคับตําง ๆ 
ขององค์กรและสังคม 

(3) มีภาวะความเป็นผู๎น าและผู๎ตาม สามารถท างานเป็นหมูํคณะ สามารถแก๎ไขข๎อขัดแย๎ง 
ตามล าดับ ความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู๎อื่น รวมทั้งเคารพ 
ในคุณคําและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

(4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช๎ความรู๎ทางเทคโนโลยีตํอบุคคล 
องค์กรสังคม และสิ่งแวดล๎อม 

(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู๎ประกอบวิชาชีพ 
รวมถึงเข๎าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพเทคโนโลยีในแตํละสาขาตั้งแตํอดีตจนถึงปัจจุบัน 
 
3.2.1.2 ด้านความรู้ 

(1) มีความรู๎และความเข๎าใจทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ้ืนฐาน 
การบริหารจัดการและเศรษฐศาสตร์ เพ่ือการประยุกต์ใช๎กับงานทางด๎านเทคโนโลยี 
ที่เก่ียวข๎อง และการสร๎างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

(2) มีความรู๎และความเข๎าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหา 
ของสาขาวิชาเฉพาะด๎านทางเทคโนโลยี 

(3) มีความรู๎ในวิธีการและการใช๎เครื่องมือด๎านเทคโนโลยีได๎อยํางเหมาะสมในการท างาน 
(4) สามารถบูรณาการความรู๎ด๎านเทคโนโลยีกับความรู๎ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎องอยํางเหมาะสม 

เชํน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต๎น 
(5) สามารถใช๎ความรู๎และทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกต์แก๎ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน

จริงได ๎
3.2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) มีความคิดอยํางมีวิจารณญาณท่ีดี 
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต๎องการทางด๎าน 

เทคโนโลยี 
(3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก๎ไขปัญหาทางด๎านเทคโนโลยีได๎อยํางมีระบบ รวมถึงการใช๎ 

ข๎อมูลประกอบการตัดสินใจในการท างานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
(4) มีจินตนาการและมีความยืดหยุํนในการปรับใช๎องค์ความรู๎ทางด๎านเทคโนโลยีที่เก่ียวข๎อง 

อยํางเหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือตํอยอดองค์ความรู๎จากเดิมได๎อยํางสร๎างสรรค์ 
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(5) สามารถสืบค๎นข๎อมูลและแสวงหาความรู๎ทางด๎านเทคโนโลยีเพ่ิมเติมได๎ด๎วยตนเองเพ่ือการ
เรียนรู๎ตลอดชีวิตและทันตํอการเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู๎และเทคโนโลยีใหมํ ๆ 
3.2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) สามารถสื่อสารกับกลุํมคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาตํางประเทศได๎อยํางมีประสิทธิภาพ สามารถใช๎ความรู๎ในสาขาวิชาชีพทางด๎านเทคโนโลยีสื่อสารตํอ
สังคมได๎ในประเด็นที่เหมาะสม 

(2) สามารถเป็นผู๎ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก๎ไขสถานการณ์เชิงสร๎างสรรค์ทั้งสํวนตัวและ
สํวนรวมพร๎อมทั้งแสดงจุดยืนอยํางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุํม รวมทั้งให๎ความชํวยเหลือและ
อ านวยความสะดวกในการแก๎ไขปัญหาสถานการณ์ตําง ๆ 

(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู๎ทางด๎านเทคโนโลยีทั้งของตนเอง 
และสอดคล๎องกับทางวิชาชีพอยํางตํอเนื่อง 

(4) รู๎จักบทบาท หน๎าที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและ
งานกลุํมสามารถปรับตัวและท างานรํวมกับผู๎อ่ืนทั้งในฐานะผู๎น าและผู๎ตามได๎อยํางมี 
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได๎อยํางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และมีความรักองค์กร 

(5) มีจิตสานึกความรับผิดชอบด๎านความปลอดภัยในการท างานด๎านเทคโนโลยีและการรักษา 
สภาพแวดล๎อมพลังงาน 
3.2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) มีทักษะในการใช๎คอมพิวเตอร์ ส าหรับการท างานที่เก่ียวข๎องกับวิชาชีพได๎เป็นอยํางดี 
(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข๎อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ 

ในการแก๎ปัญหาที่เกี่ยวข๎องได๎อยํางสร๎างสรรค์ 
(3) สามารถประยุกต์ใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได๎อยํางเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 
(4) มีทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอข๎อมูลทั้ง ทางวาจาและลายลักษณ์อักษร และการสื่อ

ความหมายการเลือกใช๎สื่อในการน าเสนอที่เหมาะสม 
(5) สามารถใช๎เครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทางเทคโนโลยี เพ่ือประกอบวิชาชีพในสาขา

เทคโนโลยีที่เก่ียวข๎องได๎ 
3.2.1.6 ด้านทักษะการปฏิบัติงาน 

(1) มีทักษะปฏิบัติการใช๎เครื่องมือและอุปกรณ์พ้ืนฐานรวมถึงเทคโนโลยีเพ่ือประกอบวิชาชีพ 
ในสาขาที่เก่ียวข๎องได๎อยํางถูกต๎องและปลอดภัย 

(2) มีทักษะในการบริหารจัดการ การวางแผน การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการปรับปรุงพัฒนา 
ระบบการท างานอยํางตํอเนื่อง 

(3) สามารถบูรณาการการเรียนรู๎รํวมกับการท างาน 
(4) มีทักษะปฏิบัติและความสามารถในการท างานรูปแบบโครงงาน (Project oriented) 
(5) สามารถปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ 
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3.2.2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตํอมาตรฐานผลการเรียนรู๎จากหลักสูตรสูํรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ 

 ความรับผิดชอบหลัก     
รายวิชา 1. คุณธรรม

จริยธรรม 
2. ความรู๎ 3. ทักษะทาง

ปัญญา 
4. ทักษะ

ความสัมพันธ์
ระหวํางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ

สื่อสารและการ
ใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะการ
ปฎิบัติงาน 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
5561112 คณิตศาสตร์วิศวกรรมโยธา                               

5561113 เคมีวิศวกรรม                               

5561114 สถิติวิศวกรรม                               

5561115 ฟิสิกส์วิศวกรรม                               

5561104 การฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐาน                               

5561105 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ                               

5561123 วัสดุอุตสาหกรรม                               

5561116 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร ์                               

5561117 การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมดา๎นเทคโนโลย ี                               

5561118 การจัดการอุตสาหกรรม                               

5503102 ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม                               

5561106 เขียนแบบกํอสร๎าง                               

5561111 ก าลังวัสด ุ                               

5561120 การบริหารงานกํอสร๎าง                               

5562110 กลศาสตร์ของไหล                               

5562112 วิศวกรรมส ารวจ                               

5562117 การประมาณราคางานกํอสร๎าง                               
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตํอมาตรฐานผลการเรียนรู๎จากหลักสูตรสูํรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ 
 ความรับผิดชอบหลัก     

รายวิชา 1. คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ความรู๎ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหวํางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ

สื่อสารและการ
ใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะการ
ปฎิบัติงาน 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
5562118 เทคโนโลยีกํอสร๎างเบื้องต๎น                               

5563113 เทคโนโลยีคอนกรตี                               

5563114 ทฤษฎีโครงสร๎าง                               

5563115 การออกแบบโครงสร๎างไม๎และเหล็ก                               

5563116 การออกแบบโครงสร๎างคอนกรีตเสริมเหล็ก                               

5563119 การวางแผนงานกํอสร๎าง                               

5564121 ปฐพีกลศาสตร ์                               

5564122 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร ์                               

5562108 เขียนแบบวิศวกรรมโยธาระบบ 2 มิต ิ                               

5562109 เขียนแบบวิศวกรรมโยธาระบบ 3 มิต ิ                               

5562203 เทคนิคการกํอสร๎าง                               

5562208 กฎหมาย สัญญาและรายการกํอสร๎าง                               

5562209 การไหลในทางน้ าเปิด                               

5563124 ชลศาสตร ์                               

5563210 การตรวจงานการกํอสรา๎ง                               

5563211 จิตวิทยาอุตสาหกรรม                                

5563212 เทคโนโลยีประปาอาคาร                               

5563215 การทดสอบวสัด ุ                               
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตํอมาตรฐานผลการเรียนรู๎จากหลักสูตรสูํรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ 
 ความรับผิดชอบหลัก     

รายวิชา 1. คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ความรู๎ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหวํางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ

สื่อสารและการ
ใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะการ
ปฎิบัติงาน 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
5563217 การวิเคราะห์โครงสร๎าง                               

5563218 วิศวกรรมส ารวจเพื่องานโยธา                               

5563233 ปฏิบัติการชลศาสตร ์                               

5564204 ปฏิบัติงานกํอสร๎าง                               

5564232 การปรับปรุงผลิตภาพงานกํอสร๎าง                               

5564126 โครงการพิเศษเทคโนโลยีโยธา                               

5564301 เตรียมฝึกประสบการณว์ิชาชีพเทคโนโลยีโยธา                               

5564302 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีโยธา                               

5564303 เตรียมสหกิจศึกษา                               

5564304 สหกิจศึกษา                               
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
ก าหนดเกณฑ์การวัดผลของแตํละรายวิชาเป็นสัญลักษณ์ตํางๆ ซึ่งมีคําระดับคะแนน ดังนี้ 
     ระดับคะแนน      คําระดับคะแนน 
   A    4.00 
   B+    3.50 
   B    3.00 
   C+    2.50 
   C    2.00 
   D+    1.50 
   D    1.00 
   E    0.00 
และให๎เป็นไปตามข๎อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยวําด๎วยการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญา

ตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก จ.)   
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
1) การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู๎ขณะนักศึกษายังไมํส าเร็จการศึกษา มีการทวนสอบในระดับ

หลักสูตร  โดยมีระบบกลไกการประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยด าเนินการทวนสอบตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู๎และรายงานผล โดยก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู๎ของนักศึกษาเป็นสํวนหนึ่งของ
ระบบการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่งผู๎ประเมินภายนอกจะต๎องสามารถตรวจสอบได๎ 
การทวนสอบในระดับรายวิชาโดยให๎นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชาผํานระบบบริการ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย รวมถึงมีคณะกรรมการโดยผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอกพิจารณาความเหมาะสมของข๎อสอบ 
การวัดผล ประเมินผล ให๎เป็นไปตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย           

2) การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู๎หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา  ก าหนดให๎มีการท าวิจัย
สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิตอยํางตํอเนื่อง และน าผลวิจัยที่ได๎ย๎อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการ
การเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหนํวยงาน โดยมี
วิธีการดังนี้ 

- ภาวะการณ์ได๎งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตํละรุํนที่จบการศึกษา ในด๎านของ
ระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นตํอความรู๎ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ 

- การตรวจสอบจากผู๎ประกอบการ โดยการขอเข๎าสัมภาษณ์ การแบบสํงแบบสอบถาม เพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข๎าท างานในสถานประกอบการนั้น  

- การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการสํงแบบสอบถาม หรือ สอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับ
ความพึงพอใจในด๎านความรู๎ ความพร๎อม และสมบัติด๎านอ่ืน ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและเข๎าศึกษาเพ่ือ
ปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ 
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- การประเมินจากนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาท่ีไปประกอบอาชีพ ในแงํของความพร๎อมและความรู๎
จากสาขาวิชาที่เรียน ที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให๎
เสนอข๎อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให๎ดียิ่งขึ้นด๎วย 

- ความเห็นจากผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร ตํอความพร๎อมของนักศึกษาในการ
เรียน และคุณสมบัติอื่นๆ ที่เก่ียวข๎องกับกระบวนการเรียนรู๎ และการพัฒนาองค์ความรู๎ของนักศึกษา  

 
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

ก าหนดให๎มีการท าวิจัยสัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิตอยํางตํอเนื่อง และน าผลวิจัยที่ได๎
ย๎อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรและหนํวยงาน โดยมีวิธีการดังนี้ 

(1) ภาวะการณ์ได๎งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตํละรุํนที่จบการศึกษา ในด๎านของระยะเวลา
ในการหางานท า ความเห็นตํอความรู๎ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ 

(2) การตรวจสอบจากผู๎ประกอบการ โดยการขอเข๎าสัมภาษณ์ การแบบสํงแบบสอบถาม เพ่ือประเมิน
ความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข๎าท างานในสถานประกอบการนั้น  

(3) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการสํงแบบสอบถาม หรือ สอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับความพึง
พอใจในด๎านความรู๎ ความพร๎อม และสมบัติด๎านอ่ืน ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและเข๎าศึกษาเพ่ือปริญญาที่
สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ 

(4) การประเมินจากนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาที่ไปประกอบอาชีพ ในแงํของความพร๎อมและความรู๎จาก
สาขาวิชาที่เรียน ที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให๎เสนอ
ข๎อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให๎ดียิ่งขึ้นด๎วย 

(5) ความเห็นจากผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร ตํอความพร๎อมของนักศึกษาในการเรียน 
และคุณสมบัติอ่ืนๆ ที่เก่ียวข๎องกับกระบวนการเรียนรู๎ และการพัฒนาองค์ความรู๎ของนักศึกษา 

 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  โดยต๎องเรียนครบในหนํวยกิตท่ีก าหนดไว๎และได๎คะแนนเฉลี่ยไมํ
ต่ ากวํา  2.00  และให๎เป็นไปตามข๎อบังคับระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วําด๎วยการจัดการศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2555 และข๎อบังคับระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วําด๎วยการวัดผลและประเมินผลการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก จ.)   
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการอาจารย์ใหมํ โดยมหาวิทยาลัยและคณะ รวมถึงการมีอาจารย์พ่ีเลี้ยงคอย

แนะน าให๎มีความรู๎และเข๎าใจบทบาทหน๎าที่การเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย รวมถึงนโยบายของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเลย คณะ ตลอดจนรายละเอียดของหลักสูตรที่สอน 

2) สํงเสริมอาจารย์ให๎มีการเพ่ิมพูนความรู๎ สร๎างเสริมประสบการณ์ เพ่ือสํงเสริมการสอน และการวิจัย
อยํางตํอเนื่อง การเข๎าสูํต าแหนํงทางวิชาการ การสนับสนุนด๎านการศึกษาตํอ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและ
วิชาชีพในองค์กรตําง ๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือตํางประเทศ 

 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
1) การสนับสนุนด๎านการศึกษาตํอ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรตําง ๆ การประชุม

ทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือตํางประเทศ  
2) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให๎ทันสมัย 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
1) การมีสํวนรํวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกํชุมชนที่เก่ียวข๎องกับการพัฒนาความรู๎และคุณธรรม 
2) สนับสนุน สํงเสริมอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการ และการสํงผลงานเพ่ือเข๎าสูํต าแหนํงทางวิชาการใน

ระดับตํางๆ  
3) สํงเสริมการท าวิจัยสร๎างองค์ความรู๎ใหมํ ซึ่งสํงผลตํอการพัฒนาการเรียนการสอน และมีความ

เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
4) จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัย การน าเสนอผลงานวิชาการ การอบรม สัมมนา และการศึกษาดู

งานทางด๎านวิชาการและวิชาชีพ 
5) สํงเสริมการลาศึกษาตํอในระดับปริญญาเอก 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1. การก ากับมาตรฐาน 

การบริหารจัดการหลักสูตรให๎เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช๎และเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา โดยมีกระบวนการดังตํอไปนี้ 

1.1 การแตํงตั้งอาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร โดยแตํงตั้งจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร และมีภาระหน๎าที่
ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน อาจารย์ผู๎รับผิดชอบจ านวน 5 คน ต๎องมีคุณสมบัติ
ดังตํอไปนี้คือ มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเทํา หรือมีต าแหนํงผู๎ชํวยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชา และต๎องมีผลงานทางวิชาการที่ไมํใชํสํวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงาน
ทางวิชาการท่ีด๎รับการเผยแพรํตามหลักเกณฑ์ก าหนดในการพิจารณาแตํงตั้งให๎บุคคคลด ารงต าแหนํงทางวิชาการ 
อยํางน๎อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย๎อนหลัง 

1.2 การวางแผน การพัฒนา และการประเมินหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด โดยมีการวางแผน มี
การประเมินและรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรทุกปีการศึกษา (มคอ.7) และน าข๎อมูลที่ได๎ไปปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ อยํางน๎อยทุกรอบ 5 ปี 

1.3 การด าเนินงานตามตัวบํงชี้ผลการด าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาข๎อ 1-5 ดังนี้ 

1.3.1 ก าหนดให๎อาจารย์ผู๎รับผิดชอบอยํางน๎อยร๎อยละ 80 มีสํวนรํวมในการประชุมเพ่ือวางแผน
ติดตามและทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

1.3.2 มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล๎องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหํงชาติและ/หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา 

1.3.3 มีรายละเอียดของรายวิชา และ/หรือรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ 
มคอ.3 และ/หรือ มคอ.4 อยํางน๎อยกํอนการเปิดสอนในแตํละภาคการศึกษาให๎ครบทุกวิชา 

1.3.4 มีการรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและ/หรือรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 5 และ/หรือ มคอ. 6 ภายใน 30 วันหลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให๎ครบทุกรายวิชา 

1.3.5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบมคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 

1.4 ในกรณีที่สาขาวิชามีกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.1) ให๎สาขาวิชาด าเนินการตามเกณฑ์ที่ระบุไว๎ใน
กรอบมาตรฐานดังกลําว 

  
2. บัณฑิต 

บัณฑิตที่พึงประสงค์ต๎องมีคุณลักษณะดังตํอไปนี้  
2.1 เป็นผู๎ที่มีคุณธรรม จริยธรรม  
2.2 มีความรู๎ในสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาทุกกลุํมวิชาตามโครงสร๎างที่หลักสูตรก าหนด 
2.3 มีทักษะด๎านปัญญา สามารถคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ เสนอแนวความคิด และ/หรือประเมินคําอยําง

สร๎างสรรค์ รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช๎ทักษะและ/หรือความรู๎ความเข๎าใจทางวิชาการในการแก๎ปัญหาอยํางเป็น
ระบบ มีทักษะภาคปฏิบัติตามที่ได๎รับการฝึกฝน 

2.4 มีทักษะความสัมพันธ์ระหวํางบุคคลและความรับผิดชอบ โดยมีความรับผิดขอบในงานที่ได๎รับ
มอบหมาย สามารถแสดงความคิดเห็นได๎อยํางเหมาะสมและปรับตัวท างานรํวมกับผู๎อ่ืนได๎ 
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2.5 มีทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสามารถสื่อสาร
อยํางมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู๎จักเลือกและใช๎รูปแบบการน าเสนอที่เหมาะสมส าหรับปัญหาและ
กลุํมผู๎ฟังที่ตํางกัน สามารถใช๎เทคนิคพ้ืนฐานทางสถิติ และใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการสื่อสาร และ
สืบค๎นข๎อมูล 

 
3. นักศึกษา 

มีกระบวนการรับนักศึกษา และการเตรียมความพร๎อมกํอนเข๎าศึกษา การให๎ค าปรึกษาวิชาการและแนะ
แนว การคงอยูํ การส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการข๎อร๎องเรียนนักศึกษาดังตํอไปนี้ 

3.1 กระบวนการรับนักศึกษา สาขาวิชามีการก าหนดคุณสมบัติของผู๎ที่จะเข๎าศึกษาในหลักสูตร ไว๎ 2 
ประเด็น คือ 

 1) คุณสมบัติทั่วไป เป็นผู๎ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
เทียบเทําทุกสาขาวิชา และผู๎ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญา หรือเทียบเทํา 
ทางด๎านชํางอุตสาหกรรม และเป็นผู๎มีความประพฤติดี 

2) คุณสมบัติเฉพาะทาง ในกรณีเป็นนักศึกษาตํางชาติ ต๎องมีทักษะการใช๎ภาษาไทยทั้งด๎านการฟัง พูด 
อําน และเขียน ในเกณฑ์ดีข้ึนไป 

      คุณสมบัติตํางๆที่ก าหนดไว๎นี้เป็นคุณสมบัติขั้นพ้ืนฐานที่จะเอ้ืออ านวยให๎นักศึกษามีศักยภาพในการ
เรียนรายวิชาตํางๆในหลักสูตรจนสามารถส าเร็จการศึกษาได๎ 

     ส าหรับการคัดเลือกผู๎เข๎าศึกษาตํอในสาขาวิชา ผู๎เข๎าเรียนต๎องผํานการสอบคัดเลือกตามระบบและ
เกณฑ์การสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยก าหนด 

3.2 การเตรียมความพร๎อมกํอนเข๎าศึกษา สาขาวิชามีระบบและกลไกเพ่ือน าไปสูํการปฏิบัติงานโดย
อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรประชุมวางแผนเพ่ือวางกลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือการเตรียมความพร๎อมให๎
นักศึกษากํอนเข๎าศึกษาและมอบหมายหน๎าที่รับผิดชอบให๎แกํอาจารย์ประจ าในสาขาวิชาด าเนิ นการ เพ่ือให๎
นักศึกษามีความพร๎อมกํอนเข๎าสูํระบบการศึกษา 

3.3 การให๎ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยูํ การส าเร็จการศึกษา  สาขาวิชามีระบบและกลไก
เกี่ยวกับการดูแลให๎ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกํนักศึกษาเพ่ือให๎มีแนวโน๎มอัตราการคงอยูํ และอัตราการ
ส าเร็จการศึกษาในระดบัที่สูง ดังนี้ 

1) การก าหนดอาจาร์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพ่ือก าหนดระบบและกลไก
การดูแลให๎ค าปรึกษาทางด๎านวิชาการและแนะแนวแกํนักศึกษาส าหรับนักศึกษา การดูแลนักศึกษา อาจารย์ที่
ปรึกษาใช๎คูํมืออาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเพ่ือใช๎เป็นแนวทางในการให๎ค าปรึกษาแกํนักศึกษา 
โดยมีอาจารย์ในสาขาวิชาเป็นกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา และในกรณีที่นักศึกษาในความดูแลมีปัญหาที่เกิน
ความสามารถของอาจารย์ที่ปรึกษาจะให๎ค าปรึกษาได๎ อาจารย์จะสํงตํอไปยังฝ่ายพัฒนานักศึกษาของคณะ และ
มหาวิทยาลัยพิจารณาด าเนินการตํอไป 

 2) การนัดพบนักศึกษา เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษามีนักศึกษาในความดูแล อาจารย์จะต๎องพบนักศึกษา
ในชั่วโมงที่ปรึกษาที่มหาวิทยาลัยก าหนดในแตํละภาคการศึกษา เพ่ือให๎ค าปรึกษาในเรื่องเกี่ยวกับการเรียนการ
สอน หรือชํวยแก๎ไขปัญหาในเรื่องอ่ืน ๆ ของนักศึกษา 

3) การติดตํอสื่อสารระหวํางอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาในความดูแล อาจารย์ที่ปรึกษาจะเป็นผู๎
ก าหนดวันเวลาให๎นักศึกษาเข๎าพบนอกจากวันเวลาในชั่วโมงที่ปรึกษา นักศึกษาสามารถนัดหมายวันเวลากับ
อาจารย์ที่ปรึกษาและเข๎าพบเพื่อขอค าปรึกษาได๎ 
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3.4 ความพึงพอใจและการจัดการข๎อร๎องเรียนของนักศึกษา นักศึกษาสามารถยื่นร๎องเรียนเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนตํอประธานหลักสูตร และประธานหลักสูตรน าเข๎าสูํการประชุมกรรมการบริหารประจ า
หลักสูตร และหาทางแก๎ไข หากที่ประชุมกรรมการบริหารฯ แก๎ไขไมํได๎ให๎พิจารณาสํงตํอคณบดีเพ่ือหาวิธีการแก๎ไข
ในระดับคณะตํอไป 

 
4. อาจารย์ 

4.1 ระบบและกลไกการรับอาจารย์ใหม่ 
1) คณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตรประชุมรํวมกัน เพ่ือวางแผนและตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์

ประจ าหลักสูตรให๎เป็นไปตามเกณฑ์หรือระเบียบของ สกอ. จากนั้นจึงส ารวจจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่คง
อยูํ อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่จะเกษียณหรือลาออก  เพ่ือวางแผนอัตราก าลังในอนาคต   

2) หากอัตราก าลังไมํเพียงพอ สาขาวิชาเสนอขออนุมัติรับอาจารย์เพ่ิมตํอคณะ และมหาวิทยาลัยตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 

3) มีการคัดเลือกอาจารยใหมํโดยพิจารณาคุณสมบัติให๎สอดคล๎องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และมีการสอบคัดเลือก โดยสอบข๎อเขียน สอบสัมภาษณ์ และสาธิตการสอน และเป็นไป
ตามเกณฑ์การรับอาจารย์ใหมํของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

4) สาขาวิชามอบหมายให๎อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีประสบการณ์เป็นพ่ีเลี้ยงให๎ค าแนะน าเกี่ยวกับการ
เรียนการสอนกับอาจารย์ใหมํ 

4.2 ระบบและกลไกการบริหารและการพัฒนาอาจารย์  
อาจารย์ผู๎รับผิดขอบหลักสูตรมีการวางแผนสํงเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรและมีระบบ

สํงเสริมและพัฒนาอาจารย์ในด๎านตํางๆ ดังนี้  
1) จัดโครงการอบรมส าหรับอาจารย์ใหมํ เพ่ือให๎มีความรู๎ในด๎านเทคนิควิธีการสอน การวัดผลประเมินผล 

ตลอดจนจรรยาบรรรณและระเบียบปฏิบัติที่เก่ียวข๎อง  
2) จัดโครงการอบรมด๎านการวิจัย การท าผลงานทางวิชาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ประจ าให๎

เป็นไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพท่ีสูงขึ้น เพ่ือสํงผลตํอคุณภาพของหลักสูตร 
3) ก าหนดให๎อาจารย์ประจ าจัดท าแผนเพ่ือพัฒนาตนเองในด๎านการศึกษาตํอ การสร๎างผลงานวิชาการ/

การวิจัย และควบคุมก ากับให๎อาจารย์ปฏิบัติตามแผนที่วางไว๎ 
4) จัดสรรงบประมาณที่ได๎รับจากมหาวิทยาลัยในการสํงเสริมสนับสนุนให๎อาจารย์เข๎ารับการอบรมเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพอาจารย์ทั้งในด๎านการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ การวิจัยและการสร๎างผลงานวิชาการ  
 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
5.1 กระบวนการออกแบบหลักสูตร ประกอบไปด๎วย การส ารวจสถานการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจ สังคม 

และวัฒนธรรม การส ารวจความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิตและภาวะการมีงานท าของบัณฑิต และการส ารวจความ
พึงพอใจของศิษย์เกําและศิษย์ปัจจุบันตํอหลักสูตร เพ่ือน าผลมาใช๎ในการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรตลอดจน
ถึงงการจัดท ารายวิชาให๎ทันสมัย  

5.2 การวางระบบผู๎สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให๎การด าเนินงานด๎านการเรียนการ
สอนของหลักสูตรเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ  อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรจะพิจารณาแผนการศึกษาของ
นักศึกษาแตํละกลุํมแตํละชั้นปีเพ่ือวางแผนก าหนดรายวิชาที่จะเปิดสอน เวลาเรียน-เวลาสอบ และผู๎สอน ทั้ง
รายวิชาบังคับ และวิชาเลือกซึ่งรายวิชาเลือกที่จะเปิดสอนนี้ สาขาวิชาได๎ให๎นักศึกษาเป็นผู๎เสนอให๎อาจารย์
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ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณา  หลังจากรวบรวมข๎อมูลเกี่ยวกับรายวิชาที่จะเปิดสอนแล๎ว  อาจารย์ผู๎รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ผู๎สอนจะประชุมรํวมกันเพ่ือก าหนดผู๎สอนในแตํละรายวิชา  โดยการจัดผู๎สอนในแตํละภาค
การศึกษานั้นได๎พิจารณาทั้งจากความรู๎ ความสามารถในเนื้อหาวิชาและประสบการณ์ในการสอน ซึ่งถือวํามี
ความส าคัญเป็นอันดับต๎น ๆ รวมถึงพิจารณาเรื่องเวลาเรียน-เวลาสอบที่ไมํซ้ าซ๎อนกับวิชาในสาขาอ่ืน ๆ ที่นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนในฐานะวิชาเลือกเสรี  ตารางเวลาที่เหมาะสมทั้งกับผู๎เรียนและผู๎สอน   

5.3 การประเมินผู๎ เรียน มีระบบ กลไกการประเมินผลการเรียนรู๎ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหํงชาติโดยมีระบบ/ขั้นตอนการประเมินผู๎เรียนซึ่งปรากฏอยูํในคูํมือแนวทางการประเมินผู๎เรียน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และมีกลไก คือ คูํมือแนวทางการประเมินผู๎เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่ท าหน๎าที่ก ากับดูแลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและประเมิน
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

5.4 สาขาวิชาได๎น าระบบกลไกไปสูํการปฏิบัติ/ด าเนินงาน โดยมีการแตํงตั้งคณะกรรมการบริหารประจ า
หลักสูตรเพ่ือก ากับดูแล และประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิที่มีการก าหนดเกณฑ์การประเมิน โดยระบุไว๎ใน มคอ.3 ของรายวิชาที่เปิดสอน 

 5.5 ในสํวนของผู๎สอนอาจารย์ผู๎รับผิดชอบในแตํละรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษานั้น ๆ ของหลักสูตร 
จะด าเนินการประเมินผลการเรียนรู๎ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของนักศึกษาในแตํละรายวิชา ตามกลยุทธ์การ
ประเมินผลการเรียนรู๎ทั้ง 6 ด๎าน หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการ
เรียนรู๎ของนักศึกษาแล๎ว ผู๎รับผิดชอบในแตํละรายวิชา ด าเนินการจัดท ารายงานผลการจัดการเรียนการสอน หรือ 
มคอ. 5ของรายวิชา ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ภายใต๎การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบของอาจารย์
ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร 

 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
สาขาวิชาจัดให๎มีการประชุมเพ่ือให๎อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกทําน

ก าหนดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ที่จ าเป็นและสร๎างประสิทธิภาพตํอการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาน าเสนอตํอ
คณะและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องเพ่ือด าเนินการ 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

ปี
ที่ 1 

ปี
ที่ 2 

ปี
ที่ 3 

ปี
ที่ 4 

ปี
ที่ 5 

(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอยํางน๎อยร๎อยละ 80 มีสํวนรํวมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

     

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล๎องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหํงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 
(ถ๎ามี) 

     

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ๎ามี)  ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยํางน๎อยกํอน
การเปิดสอนในแตํละภาคการศึกษาให๎ครบทุกวิชา 

     

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ๎ามี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 

ที่เปิดสอนให๎ครบทุกรายวิชา 

     

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู๎ที่
ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ๎ามี) อยํางน๎อยร๎อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแตํละปีการศึกษา 

     

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู๎จากผลการด าเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7  ปีที่แล๎ว 

     

(8) อาจารย์ใหมํ (ถ๎ามี) ทุกคนได๎รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด๎าน
การจัดการเรียนการสอน 

     

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได๎รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพอยํางน๎อยปีละ 1 ครั้ง 

     

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ๎ามี) ได๎รับการพัฒนา
ทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพไมํน๎อยกวําร๎อยละ 50 ตํอปี 

     

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท๎าย/บัณฑิตใหมํที่มีตํอ
คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไมํน๎อยกวํา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

(12) ระดับความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิตที่มีตํอบัณฑิตใหมํเฉลี่ย  ไมํ
น๎อยกวํา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

 
ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบํงชี้ทั้งหมดอยูํในเกณฑ์ดีตํอเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพ่ือติดตามการ

ด าเนินการตาม TQF ตํอไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผําน คือ มีการด าเนินงานตามข๎อ 1–5 และอยํางน๎อยร๎อยละ 
80 ของตัวบํงชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว๎ในแตํละปี 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
1) การประชุมรํวมของอาจารย์ในสาขาวิชาเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอค าแนะน าหรือ

ข๎อเสนอแนะของอาจารย์ที่มีความรู๎ในการใช๎กลยุทธ์การสอน 
2) อาจารย์รับผิดชอบ/อาจารย์ผู๎สอนรายวิชา ขอความคิดเห็นและข๎อเสนอแนะจากอาจารย์ทํานอ่ืน หลัง

การวางแผนกลยุทธ์การสอนส าหรับรายวิชา 
3) การสอบถามจากนักศึกษาถึงประสิทธิผลของการเรียนรู๎จากวิธีการที่ใช๎ โดยใช๎แบบสอบถามหรือการ

สนทนากับกลุํมนักศึกษา ระหวํางภาคการศึกษา โดยอาจารย์ผู๎สอน 
4) ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออก การท ากิจกรรม ผลการสอบ 
 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
1) การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา โดยระบบบริการการศึกษา ส านักสํงเสริม

วิชาการ 
2) การประเมินการสอนของอาจารย์จากการสังเกตในชั้นเรียนถึงวิธีการสอน กิจกรรม งานที่มอบหมาย

แกํนักศึกษา โดยคณะกรรมการประเมินของหลักสูตร ทั้งนี้มีการประเมินกลยุทธ์การสอนดังนี้ 
  ก. อาจารย์ในหลักสูตรประชุมรํวมกันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการใช๎กลยุทธ์การสอน 
  ข. การสอบถามจากนักศึกษาถึงประสิทธิผลการเรียนรู๎จากวิธีการสอนที่ใช๎ 
  ค. ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออก การท ากิจกรรมและผลการสอบ 

 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

1) ติดตามติดตามความพึงพอใจของบัณฑิตตํอหลักสูตรที่จบการศึกษา 
2) ติดตามและส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิตที่จบการศึกษา 
3) ติดตามความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิตตํอความรู๎ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรมของบัณฑิต  
4) ติดตามประเมินจากผู๎ทรงคุณวุฒิหรือผู๎ประเมินภายนอก 

 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
ต๎องผํานประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหํงชาติ พ.ศ. 2552 และตัวบํงชี้เพ่ิมข๎างต๎นรวมไปถึงผํานการประเมินการประกันคุณภาพภายใน ( IQA) การ
ทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 

1) รวบรวมข๎อมูลปัญหาและข๎อเสนอแนะของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแตํละรายวิชา
จากการประเมินของนักศึกษา ผู๎ใช๎บัณฑิต และผู๎ทรงคุณวุฒิ 

2) วิเคราะห์ปัญหาและทบทวนข๎อมูลโดยคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
3) เสนอการปรับปรุงหลักสูตร 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
1) จัดท ารายงานการประเมินหลักสูตร เพ่ือเสนอตํอคณะกรรมการในระดับตํางๆ คณาจารย์ และ

ผู๎เกี่ยวข๎อง 
2) จัดประชุม สัมมนา การวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และกลยุทธ์การสอน โดยใช๎ผลการประเมินเป็นฐาน

ในการปรับปรุง 
3) เชิญผู๎มีสํวนได๎เสีย (stakeholders) มีสํวนรํวมในการให๎ข๎อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตรและ  

กลยุทธ์การสอน 
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ภาคผนวก ก 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา 
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ค าอธิบายรายวิชา 
 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
    

1.1  กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร (Language Communications) 
0001101    ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  2(2-0-4) 
 (Thai for Communication) 
 ความหมายและความส าคัญของภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ทักษะการคิด ฟัง พูด อําน และเขียน 
การเลือกใช๎รูปแบบในการสื่อสารได๎อยํางเหมาะสม บูรณาการความรู๎เพ่ือประยุกต์ใช๎ในการด ารงชีวิตได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 
 The meaning and importance of Thai for communication; practice of thinking, 
listening, speaking, reading, and writing skills; appropriate patterns of communication;  effective 
integration of  gained knowledge into daily life 
0001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2(2-0-4) 
  (English for Communication) 
 ภาษาอังกฤษและพัฒนาการสื่อสารขั้นพ้ืนฐาน การฟัง พูด อําน และเขียน  ในสถานการณ์ตํางๆ 
โดยเน๎นทักษะการฟัง-พูด เกี่ยวกับข๎อมูลสํวนตัว ครอบครัว ชุมชน ท๎องถิ่นและจังหวัด  
 Fundamental English for communication with four skills namely listening, speaking, 
reading, and writing in various situations; English usage of personal information, families, 
communities, and provincial information 
0001103   สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 2(2-0-4) 
 (Information Searching for Study) 
 ความหมาย ความส าคัญของสารสนเทศและทรัพยากรสารสนเทศ แหลํงสารสนเทศในการศึกษา
ค๎นคว๎า วิธีแสวงหาและรวบรวมสารสนเทศเพ่ือการศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเอง วิธีการน าเสนอผลการศึกษาค๎นคว๎า 
ตามรูปแบบและข้ันตอนที่เปน็มาตรฐาน 
 The meaning and the importance of information and the information resources for 
study and search; information researching and retrieval for self-study; presentation with 
standard approaches  
0001104      การฟัง-พูด ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 2(2-0-4) 
 (Listening and Speaking English for Daily Life Communication) 
 ทักษะด๎านการฟัง-พูดในระดับประโยคและระดับข๎อความที่ใช๎ในชีวิตประจ าวันและสถานการณ์
ตํางๆ จากสื่อโทรทัศน์ วิดีโอ วิทยุ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข๎อง 
                 Practice of English listening and speaking skills at the levels of sentence and 
discourse for daily Life communication through various media such as television, VDO, radio 
and so on 
  



มคอ.2 
 

เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา 59 

0001105     การอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 2(2-0-4) 
 (Reading and Writing English for Daily Life Communication)   
 การอํานหนังสือพิมพ์ การอํานโฆษณา แผํนพับโฆษณา การอํานประกาศ การอํานฉลากผลิตภัณฑ์
ตํางๆ ทักษะการเขียนสรุปความ การยํอความ การกรอกแบบฟอร์ม การเขียนจดหมายสํวนตัว การสื่อสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
 Skills for reading newspapers, advertisements, announcements, brochures, and 
product labels; skills for note-taking, summarizing, completing forms, personal correspondence, 
and electronic communication 
0001106     ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารวัฒนธรรม 2(2-0-4) 
                (English for Cultural Communication)   
 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ประเด็นทางวัฒนธรรม ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ คํานิยมทางสังคม 
ความเชื่อ อาหาร เทศกาลส าคัญทางประเพณีและวัฒนธรรม และงานประเพณี 
                 English for communication regarding cultural issues, geography, climates, social 
value, beliefs, food, festivals and traditions, and ceremonies 
0001107  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 2(2-0-4) 
 (English for Communication in the Workplace) 
 ภาษาอังกฤษในการท างาน การต๎อนรับ การนัดหมาย การโทรศัพท์ การให๎และขอข๎อมูล การ
กรอกแบบฟอร์มประเภทตํางๆ การเขียนจดหมายสมัครงาน การเขียนประวัติสํวนตัว การอํานประกาศรับสมัคร
งาน แผนภูมิ ตารางประเภทตํางๆ  
 English in the workplace, welcoming, making appointment, telephoning, giving and 
asking information; form filling, application letter, resume, job advertisement, charts and labels 

 
1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (Humanities) 

0002101 พระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาชีวิตและสังคม 2(2-0-4) 
 (Buddhism for Living and Social Development) 
 โครงสร๎างพระพุทธศาสนา หลักธรรม วันส าคัญและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา  การพัฒนาจิต
และปัญญา และการประยุกต์หลักพุทธธรรมในการด าเนินชีวิต  
 The structure of Buddhism; Dhamma; Buddhist Sabbath days and ritual of 
Buddhism; mind and wisdom development; Dhamma application for daily life  
0002102 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 2(2-0-4) 
  (Human Behavior and Self Development) 
 ปัจจัยแหํงพฤติกรรมมนุษย์ การรู๎จักและพัฒนาตนเอง การสร๎างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู๎อ่ืน      การ
วางแผนการด าเนินชีวิตอยํางมีความสุข 
 The factors affecting human behaviors, self–perception for self-development, 
positive relationships building with others and planning for a happy life 
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0002103 สุนทรียภาพของดนตรีกับชีวิต 2(2-0-4) 
 (Music and Life Appreciation) 
  ความหมายสุนทรียภาพของดนตรี ประเภทของดนตรีในชีวิตประจ าวัน บทบาทของดนตรีใน
สังคม ความสัมพันธ์ระหวํางดนตรีกับชีวิต การเสริมสร๎างทักษะและประสบการณ์ดนตรี 
 The meaning of music aesthetics; types of music in daily life; musical role in social 
context; music and life relationship; music skills and experiences improvement 
0002104 ศิลปะและการออกแบบ 2(2-0-4) 
 (Arts and Design) 
 ความเป็นมา ความหมายและเหตุผลในการสร๎างสรรค์ผลงานศิลปะและการออกแบบของศิลปิน
และนักออกแบบ หลักการทางศิลปะและการออกแบบ การรับรู๎ทางการมองเห็น รสนิยม ความงาม และความคิด
สร๎างสรรค์ การวิเคราะห์ วิจารณ์และการพิจารณาถึงคุณคําผลงานศิลปะและการออกแบบส าหรับน ามาใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน  
 Background, meaning and reasons for artworks creation; the design of the artists 
and designers; principle of arts and design; visual perception; taste, beauty and creativity; 
analysis, criticism and consideration on arts and design value in daily life 
0002105 สุนทรียภาพการแสดง 2(2-0-4) 
 (Art Performance Appreciation) 
 ความหมายของสุนทรียศาสตร์การแสดง การแสดงและการละเลํนท๎องถิ่น คํานิยมและวิถีชีวิตที่
น ามาประยุกต์ใช๎ในการแสดง การจัดกิจกรรมการแสดงที่สอดคล๎องกับคํานิยมและวิถีชีวิตในท๎องถิ่น 
 The meaning of aesthetics performances; the folk plays; values and lifestyles 
applied to art performances; activity based on local values and ways of life 

 
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (Social Sciences) 

0003101 ระบบสังคมไทย  2(2-0-4) 
 (Thai Society System) 
 สภาพสังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง และสิ่งแวดล๎อมไทยในอดีตจนถึง
ปัจจุบัน ปัญหาในสังคมไทยและแนวทางแก๎ไข ทิศทางการพัฒนาสังคมไทยและการพัฒนาที่ยั่งยืน การพัฒนาตาม
แนวพระราชด าริ เศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท๎องถิ่น ความเป็นพลเมือง ประชาสังคมและธรร
มาภิบาล แนวโน๎มการพัฒนาสังคมไทยในอนาคต 
 Thai social and cultural, economic, political and environmental conditions from 
past up to present; social problems and solutions in Thai society; directions of Thai society 
development and sustainable development; the development of the King’s initiatives, 
sufficiency economy, Thai wisdom and local wisdom; civic education, civil society and good 
governance; trends for Thai society development in the future 
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0003102 ระบบสังคมโลก 2(2-0-4) 
 (Global Society System) 
 วิวัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองของสังคมโลกในอดีตถึงปัจจุบัน ทฤษฎี
และกระแสที่มีอิทธิพลตํอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง สิทธิมนุษยชน สันติศึกษา 
ประชาคมอาเซียน กฎหมายและองค์การระหวํางประเทศที่ส าคัญ เหตุการณ์โลกปัจจุบัน แนวโน๎มในการพัฒนา
สังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองในสังคมโลก 
 Social, economic and political evolution  of global society from past up to 
present; theories and streams that influence social, economic and political changes; human 
rights; peace education; ASEAN Community; laws and important relevant international 
organizations; current world events; trends for social, economic and political development in 
global society 
0003103 ธุรกิจกับชีวิตประจ าวัน 2(2-0-4) 
 (Business and Daily Life) 
 ความรู๎พ้ืนฐานเกี่ยวกับธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจ ลักษณะของธุรกิจ หน๎าที่ของธุรกิจ การผลิต การ
บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การบัญชีการเงิน สภาพแวดล๎อมที่มีอิทธิพลตํอธุรกิจที่สํงผลกระทบตํอ
การใช๎ชีวิตประจ าวัน นโยบายของรัฐบาล กฎหมายภาษีอากร และการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 Fundamental business; business model; business attributes; business role; 
production; administrative human resources management; marketing; financial accounting, 
context influencing on business and daily life; government policies; taxation law; and applying 
philosophy of sufficiency economy to daily life 
0003104 ไทเลยศึกษา 2(2-0-4) 
 (Loei Study) 
 บริบทจังหวัดเลย ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมไทเลย ความเชื่อ พิธีกรรม ประเพณี วิถีชีวิต 
การละเลํน ภาษา ศิลปกรรม และภูมิปัญญาพ้ืนบ๎าน 
 Context of Loei province; history and culture, belief, ritual, custom, ways of life, 
amusement, Loei dialect, arts, and folk wisdom 
0003105     ประเทศไทยกับประชาคมอาเซียน 2(2-0-4) 
 (Thailand and ASEAN Community) 
 ความเป็นมาของประชาคมอาเซียน ข๎อมูลพ้ืนฐานประเทศสมาชิก ลักษณะภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ 
การเมืองการปกครอง สังคมวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก   กฎบัตรอาเซียน ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ความสัมพันธ์ภายในและภายนอก
กลุํมประเทศสมาชิกอาเซียน ประโยชน์ที่ไทยได๎รับจากการเข๎าเป็นสมาชิกอาเซียน 
 Background of ASEAN community; fundamental information  of  geographical; 
economic, political, social and cultural aspects of all country members; ASEAN charter; ASEAN 
political-security community, ASEAN economic community, ASEAN socio- cultural community; 
the relationships of internal and external groups of ASEAN country members and benefits of 
Thailand that gain from being ASEAN member 
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0003106     เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน 2(2-0-4) 
 (Economy in Daily Life) 
 หลักการเบื้องต๎นทางเศรษฐศาสตร์ กิจกรรมทางเศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน ระบบเศรษฐกิจตลาด
และกลไกราคา รายได๎ประชาชาติ รายได๎จังหวัด บทบาทภาครัฐและเอกชนในระบบเศรษฐกิจ เงินและสถาบัน
การเงิน การคลัง การวิเคราะห์เศรษฐกิจปัจจุบัน 
 Fundamental of economics; economy in daily life; economic system; market and 
price; national income; gross provincial product; government and private sector in economic 
system; money and financial institution; Fiscal Policy; analysis of economy 

 
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Mathematics, Science and Technology) 

0004101 การคิดและการตัดสินใจ 2(2-0-4) 
 (Thinking and Decision Making) 
 หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ ทักษะกระบวนการคิดแบบตํางๆ หลักการใช๎เหตุผล การ
เก็บรวบรวมข๎อมูล การวิเคราะห์ข๎อมูลโดยการใช๎โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการตัดสินใจ การประยุกต์ใช๎หลักการ
วิเคราะห์การตัดสินใจ ก าหนดการเชิงเส๎นส าหรับการตัดสินใจแก๎ปัญหาในชีวิตประจ าวัน  
 Principles and human thinking process; process of thinking skills; logical principles; 
data collection; data analysis through software application for decision making; application of 
the principle of decision-making analysis linear programming for problem solving in daily life 
0004102 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 2(2-0-4) 
 (Computer Technology)  
 ระบบคอมพิวเตอร์ ความส าคัญและผลกระทบของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศใน
ชีวิตประจ าวัน ระบบเครือขํายคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตและอีเมล์ เครือขํายสังคมออนไลน์ กฎหมาย จริยธรรม 
และความปลอดภัยในการใช๎คอมพิวเตอร์  
 Computer systems; importance and impact of computer and information 
technology in daily life; computer networking system; the Internet and e-mail; social network; 
laws, ethics and securities of computer network  
0004103 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 2(2-0-4) 
 (Exercise for Health) 
       ความรู๎ด๎านการเคลื่อนไหวรํางกาย  รูปแบบ  กิจกรรม  ของการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพที่รํวม
สมัย เหมาะสมกับ  เพศ วัย  และสมรรถภาพทางกายของแตํละบุคคล  และการน าไปประยุกต์ใช๎ให๎เหมาะสมกับ
วิถีชีวิต 
 Knowledge of physical movement; patterns and activities of contemporary 
healthy exercise according to gender, age and individual physical fitness; suitable application to 
ways of life 
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0004104 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต 2(2-0-4) 
 (Science and Technology for Quality of Life) 
         กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การน าความรู๎ทาง
วิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช๎ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการด ารงอยูํอยํางเป็นสุข ผลกระทบของความก๎าวหน๎าทาง
วิทยาศาสตร์ที่มีตํอการด าเนินชีวิตมนุษย์ 
 Scientific process; science and technology development; applying scientific 
knowledge to quality of life for happy living; effects of advanced science and technology on 
human life 
0004105 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ 2(2-0-4) 
 (Science for Health) 
 ปัจจัยที่จ าเป็นตํอการด ารงชีวิตของมนุษย์ ความส าคัญของอาหารและโภชนาการ ปริมาณพลังงาน
และสารอาหารที่ควรได๎รับประจ าวัน การประเมินภาวะโภชนาการ หลักการจัดอาหารสมดุลตามธงโภชนาการ 
หลักการเลือกและบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยตลอดจนการคุ๎มครองผู๎บริโภค ความรู๎ทั่วไปเกี่ยวกับการเกิด
โรคและการป้องกันโรค การสํงเสริมสุขอนามัยทางเพศ อุบัติเหตุและการปฐมพยาบาล การสํงเสริมสุขภาพจิต 
และหลักการใช๎ยาในชีวิตประจ าวัน 
 Essential  factors  for  human living; significance of food and nutrition; daily 
required energy and nutrients; nutritional assessment; principle of balanced food  according to 
nutrition flag;  principle of safety food selection and consumer protection; general knowledge 
of diseases and disease prevention; sexual health promotion; accident and first aid;  mental 
health promotion and  principle of daily medicine use 
0004106 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 2(2-0-4) 
 (Life and Environment) 
                  การก าเนิดโลก ก าเนิดสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการมนุษย์ ความสัมพันธ์เชิงระบบระหวํางสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่ งแวดล๎อม มลพิษสิ่ งแวดล๎อมตํอคุณภาพชี วิตและผลกระทบตํอคุณภาพชี วิ ต  วิ ถี ชี วิ ตกับการใช๎
ทรัพยากรธรรมชาติในท๎องถิ่น สิ่งแวดล๎อมกับการทํองเที่ยว กฎหมายและการจัดการความขัดแย๎งด๎านสิ่งแวดล๎อม 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน 
                  The origin of the Earth; origin of life; human evolution; systematic relation 
between organisms and environment ; environmental pollution and its impact on quality of 
life; ways and local natural resources use; environment and tourism; law and environmental 
conflict management ; sustainable natural resources and environmental management  
0004107 เทคนิคการบ ารุงรักษาเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน 2(2-0-4) 
 (Household Appliances Maintenance Techniques) 
 หลักการท างาน การใช๎งาน เทคนิคการบ ารุงรักษาเครื่องใช๎ในชีวิตภายในบ๎าน เครื่องมือและการใช๎
เครื่องมือส าหรับงานไฟฟ้า งานครุภัณฑ์ เคหะภัณฑ์ และยานพาหนะ การตระหนักถึงความปลอดภัยและการ
ประหยัดพลังงาน 
 Principle of operation; household kits maintenance techniques; tools and 
electronic tools use; durable goods, hardware and vehicles; security and energy conservation 
awareness 
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0004108       การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในชีวิตประจ าวัน                                         2(2-0-4) 
                  (Raising Crops and Animals in Daily Life) 
                  หลักการปลูกพืชเบื้องต๎น  การปลูกไม๎ดอกไม๎ประดับเพ่ือตกแตํงสถานที่ การปลูกผักปลอดสารพิษ  
พืชเครื่องเทศและสมุนไพรเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน  การปลูกไม๎ผลและไม๎ยืนต๎น  หลักการเลี้ยงสัตว์เบื้องต๎น 
การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ การเลี้ยงและการดูแลสัตว์เลี้ยง หลักการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
                   Principle of plant production; floriculture and ornamental plants for decoration; 
chemical-free vegetables; spices and medicinal plants for household consumption; fruit trees 
and perennial plant productions; principle of animal productions; economic animal 
productions; productions and carefulness for domestic animals; principle of sufficiency 
economy in animal productions; application of philosophy of sufficiency economy to 
agriculture 
 
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

 
2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐาน 
 
2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
5561112 คณิตศาสตร์วิศวกรรมโยธา  3(3-0-6) 
 (Civil Engineering Mathematics) 
 ฟังก์ชั่น ลิมิต ความตํอเนื่อง และการประยุกต์ใช๎ อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ แนะน าอนุพันธ์ การหา
อนุพันธ์ การประยุกต์ใช๎อนุพันธ์ ปริพันธ์จ ากัดเขต 
 Function, limit, continuity and their applications; mathematical induction; 
introduction to derivative; differentiation; applications of derivative; definite integrals 
5561113 เคมีวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 (Engineering Chemistry) 
 พ้ืนฐานของทฤษฎีอะตอมและปริมาณสัมพันธ์ คุณสมบัติของแก๏ส ของแข็ง ของเหลว และสาร 
ละลายสมดุลเคมี สมดุลไอออน จลนพลศาสตร์เคมี โครงสร๎างทางอิเล็กตอนและอะตอม พันธะเคมี สมบัติตาม
ตารางพีริออดิก ธาตุเรพรีเซนเททิฟ ธาตุอโลหะและโลหะทรานซิชัน ปฏิกิริยาของกรด-เบสและปฏิกิริยารีดอกซ์ 
 Stoichiometry and basis of the atomic theory; properties of gases, solids, liquids, 
and solutions; chemical equilibrium; ionic equilibrium; chemical kinetics; electronic structures of 
atoms; chemical bonds; periodic properties; representative elements; nonmetals and transition 
metals; acid-based reactions and redox reactions 
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5561114 สถิติวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 (Engineering Statistics) 
 ความนําจะเป็น ตัวแปรเชิงสุํม การแจกแจงความนําจะเป็น รูปจ าลองแบบตํอเนื่องและไมํตํอเนื่อง
ฟังก์ชั่นของตัวแปรเชิงสุํม การแจกแจงจากการสุํมตัวอยําง การประมาณคํา พารามิเตอร์ ชํวงความเชื่อมั่น การ
ทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส๎น การประยุกต์สถิติกับระบบ
อุตสาหกรรม และการใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
 Probability; random variable; probability distribution; continuous and discrete 
models; function of random variables; random sample distribution; estimation of parameters; 
confidence interval; hypothesis testing; analysis of variance; regression and linear correlation; 
their applications to industrial systems; and usage of computer programs 
5561115 ฟิสิกสวิ์ศวกรรม 3(3-0-6) 
 (Engineering Physics) 
 เวกเตอร์ การเคลื่อนที่และกฏของนิวตัน สมดุลของอนุภาค สมดุลของวัตถุแข็ ง จุดศูนย์กลางของ 
จุดศูนย์กลางโน๎มถํวงและจุดเซนทรอยด์ คลื่นและการสั่นสะเทือน กลศาสตร์ของของไหล แก๏สอุดมคติและสสาร
บริสุทธิ์ งานและความร๎อน การน าความร๎อน การพาความร๎อน และการแผํรังสีความร๎อน 
 Equilibrium of particles; equilibrium of forces; equilibrium of rigid bodies; center of 
gravity and centroid; wave and vibration; fluid mechanics; ideal gas and pure substances; work 
and heat; thermal conduction; thermal convection; and thermal radiation  
  
2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี 
5561104 การฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐาน 3(0-6-3) 
 (Fundamental Technology Practices) 
 การฝึกปฏิบัติการใช๎เครื่องมือชํางพ้ืนฐาน เครื่องมือรํางแบบ เครื่องมือวัดเบื้องต๎น งานวางแบบ
ชิ้นงาน งานตะไบ งานเลื่อย งานสกัด งานลับดอกสวําน งานเจาะ งานท าเกลียวด๎วยมือ งานไฟฟ้าเบื้องต๎น และ
งานเชื่อมโลหะเบื้องต๎น 
 Practices of basic tools handling; drafting tools; basic measuring tools; jig and 
fixtures; filing; sawing; sharpening drill bits; drilling; manual threading; basic electrical work; basic 
welding 
5561105 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ 3(3-0-6) 
 (Safety and Occupational Health in Workplaces) 
 หลักการจัดการด๎านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระเบียบปฏิบัติและกฎหมายด๎านอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย ระบบมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข๎องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักการและเทคนิค
ที่เก่ียวกับความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ 
 Safety and occupational health management; rules and laws related to 
occupational health and safety; international standards concerning occupational health and 
safety; principles and techniques of safety and occupational health in workplaces 
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5561116 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
 (Information Technology and Computers) 
 การบริหารข๎อมูล การใช๎อินเทอร์เน็ต การสื่อสารสมัยใหมํ และการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในปัจจุบันมาใช๎ในงานอุตสาหกรรม การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ 
 Data management; internet serfing; modern communication; application of 
information technology in industrial works; application of information technology in 
management 
5561117 การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
 (Human Resources Development and Technology Training) 
 การพัฒนาบุคลากรในองค์กร การวางแผนและการบริหารการฝึกอบรม การพัฒนาตามสายอาชีพ 
การส ารวจความจ าเป็นในการฝึกอบรม การก าหนดวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม การจัดท าแผนการฝึกอบรม 
เทคนิคการน าเสนอและการสอนงานอยํางมีประสิทธิภาพ สื่อการฝึกอบรม การวัดประเมินผล การจัดท าเอกสาร
ในการฝึกอบรม และการฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากรหรือผู๎สอนงาน 
 Human resources development; training management and planning; career 
planning; surveying the needs for training; designating objectives for training; training plans 
preparation; effective presentation and training techniques; training media; training evaluation; 
traing documents preparation; training practices 
5561118 การจัดการอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 (Industrial Management) 
 พ้ืนฐานของการบริหารจัดการ การจัดการในอุตสาหกรรม โครงสร๎างองค์กรและการก าหนด
นโยบาย การวางแผนการควบคุมติดตามและประเมินผลในงานอุตสาหกรรม การจัดการคุณภาพ จิตวิทยา
อุตสาหกรรม การวางแผนด๎านปัจจัยสนับสนุน การจัดการโลจิสติกส์ เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม การควบคุม
ทางด๎านงบประมาณและการเงิน ต๎นทุนคําใช๎จําย และการบริหารความเสี่ยง 
 Fundamental management; industrial management; organization chart and policy 
making; controlling, monitoring and evaluation in industrial works; quality management; 
industrial psychology; supporting facilities planning; logistic management; industrial economics; 
budgeting and financial control; cost and expenses; risk management 
5561123  วัสดุอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 (Industrial Materials) 
 พ้ืนฐานของวัสดุอุตสาหกรรม ประเภทของวัสดุ คุณสมบัติของวัสดุ สํวนประกอบและ 
ประโยชน์ของวัสดุ หลักการผลิตและกระบวนการผลิตวัสดุอุตสาหกรรม การประยุกต์ใช๎งานของวัสดุ วัสดุใหมํ 
ทางอุตสาหกรรม วัสดุกับผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม 
 Fundamental industrial materials; types of materials; material properties; 
components and usage of materials; principles of production and industrial materials 
production; application of materials; modern industrial materials; materials and environmental 
impacts 
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2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 
 
2.2.1 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา 

5503102  ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 (English for Industrial Works) 
 ทักษะการอําน เขียน ไวยากรณ์ ค าศัพท์ ในสถานการณ์ที่ เกี่ยวข๎องกับงานด๎านเทคนิค 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับพ้ืนฐาน การสื่อสารเบื้องต๎นในการท างานด๎านอุตสาหกรรม 
 Reading and writing skills; grammar and vocabularies in various situations related 
to the technical works; mathematics, science and fundamental technology; basic 
communicative skills for industrical works 
5561106  เขียนแบบก่อสร้าง  3(0-6-3) 
 (Construction Drawing) 
 ฝึกปฏิบัติการออกแบบอาคารเบื้องต๎น เขียนแบบทางสถาปัตยกรรม  วิศวกรรม  ไฟฟ้า  
สุขาภิบาล  และรายการประกอบแบบของบ๎านพักอาศัย 2 ชั้น ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร เพ่ือขออนุญาต
กํอสร๎าง 
 Practices of basic building design; architectural, engineering, electrical, sanitary 
drawings and specifications of a 2-story house, according to the building codes 
5561111  ก าลังวัสดุ 3(3-0-6)
 (Strength of  Materials) 
 คุณสมบัติของแรง การรวมแรงและการแตกแรง สมดุลย์ ความสัมพันธ์ของหนํวยแรงและการยืด
หดตัว กฎของฮุค อัตราสํวนปัวซอง โมเมนต์ความเฉื่อย หนํวยแรงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอุณภูมิ หนํวยแรงดึง 
หนํวยแรงอัด หนํวยแรงเฉือน หนํวยแรงดัด การเขียนผังแรงเฉือนและโมเมนต์ดัด หนํวยแรงบิด การรวมหนํวยแรง
ในแนวแกนกับหนํวยแรงดัด วงกลมของมอร์ 
 Properties of forces; combining and dividing forces; equilibrium; stress-strain 
relationship; hooke’s law; poisson ratio; moment of inertia; stress due to changing temperature; 
tension, compression, shear and bending stress; shear force diagram and bending moment 
diagram; torsion; combining axial and bending stresses; mohr’s circle 
5561120  การบริหารงานก่อสร้าง 3(3-0-6)

 (Construction Management) 
 หลักการบริหารและพฤติกรรมองค์กร การจัดองค์กรงานกํอสร๎าง โครงการกํอสร๎าง สัญญาและ
ความสัมพันธ์ในงานกํอสร๎าง การวางแผนงานกํอสร๎าง การควบคุมต๎นทุน เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมในงานกํอสร๎าง 
การปรับปรุงผลิตภาพในงานกํอสร๎าง 
 Principles of management and organizational behaviors; contracts and 
specifications; construction organization; construction projects; construction scheduling; 
construction cost control; engineering economics in construction; construction productivity 
improvement  
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5562110  กลศาสตร์ของไหล 3(3-0-6) 
 (Fluid Mechanics) 
 คุณสมบัติของของไหล  การวิเคราะห์ลักษณะการไหล สมการความเคลื่อนไหวและความตํอเนื่อง  
การวิเคราะห์  ขนาด  ทิศทาง  และลักษณะการเคลื่อนไหว  การไหลในทํอ  การอัดตัว  เครื่องจักรที่ขับเคลื่อน
ด๎วยของไหล 
 Fluid properties; flow analysis; flow and continuity equation; analysis of 
magnitude, direction and types of flow; pipe flow; compression; fluid-driven machines 
5562112 วิศวกรรมส ารวจ 3(0-6-3)
 (Survey Engineering) 
 ปฏิบัติการส ารวจด๎วยโซํ หรือเทป การระดับ การหาความตํางระดับ การสร๎างหมุดหลักฐานการ
ระดับ การท าระดับสอบกลับ การท าระดับตามแนวยาวและแนวขวาง การส ารวจด๎วยกล๎องวัดมุม การวางแนว
ด๎วยกล๎องวัดมุม การวัดมุมราบและมุมดิ่งด๎วยกล๎องวัดมุม การใช๎กล๎องวัดมุมหาระยะ หาระดับ การท าวงรอบ 
 Field practices of survey engineering using tapes and chains; leveling; differential 
leveling; benchmark leveling; reciprocal leveling; profiles and cross-sections; using theodolite 
for alignment, measuring horizontal and vertical angles, measuring distance, leveling, and 
traverse 
5562117  การประมาณราคางานก่อสร้าง 3(3-0-6) 
 (Construction Cost Estimation) 
 การส ารวจราคาวัสดุ  อุปกรณ์  และแรงงานในท๎องถิ่นจากแหลํงผลิตที่ส าคัญ  ศึกษารายละเอียด
ในรูปแบบและรายการจัดแบํงกลุํมงานออกเป็นสํวนๆ  จัดล าดับขั้นตอนการประมาณราคาแยกวัสดุ และท าตาราง
การประมาณราคาโดยแยกจากเครื่องมือและอุปกรณ์ในการกํอสร๎าง คําด าเนินการ คําอ านวยการ คําวัสดุ คํา
พาหนะ คําเชื้อเพลิง คําขนสํง คําแรงงาน คําภาษี และก าไร การใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร์ชํวยในการประมาณ
ราคาเบื้องต๎น 
 Surveying the costs of construction materials, equipment and labor; cost 
breakdown structure;  quantity surveying; bill of quantity for breaking down construction costs, 
such as equipment, overhead, materials, transportation, fuel, labor, tax and allowance; using 
computer program for cost estimation 
5562118  เทคโนโลยีก่อสร้างเบื้องต้น 3(0-6-3) 
 (Construction Technology) 
 การฝึกปฏิบัติการอํานแบบเพ่ือการกํอสร๎าง  การจัดเตรียมวัสดุกํอสร๎าง การใช๎เครื่องมือและ
เครื่องจักรกลในงานกํอสร๎าง  เทคนิคการกํอสร๎างตามล าดับขั้น เทคโนโลยีการกํอสร๎างสมัยใหมํ  ฝึกปฏิบัติงาน
กํอสร๎างทั่วไป 
 Practices of reading construction drawing; construction materials preparation, 
handling equipment and machines; construction techniques and procedures; contemporary 
construction technology; construction practices 
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5563113  เทคโนโลยีคอนกรีต 3(0-6-3) 
  (Concrete Technology) 
 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุที่ใช๎ในการผลิตคอนกรีต  คุณลักษณะของคอนกรีต  การผสม  การเท  การ
ล าเลียง  การท าคอนกรีตให๎แนํน  การบํม  การควบคุมคุณภาพของคอนกรีต และการทดสอบคอนกรีตด๎วยวิธี 
ตําง ๆ  การออกแบบสํวนผสมคอนกรีต 
 Practices of materials testing for concrete production; concrete properties; mixing, 
pouring, transporting concrete; vibrating and curing; quality control of concrete works; methods 
of concrete testing; mix-design 
5563114  ทฤษฎีโครงสร้าง 3(3-0-6)
 (Theory of  Structures) 
 แรงและความสมดุลของแรง  วิเคราะห์โครงสร๎างแบบงําย  (Statically Determinate  
Structure)  แรงปฏิกิริยา  แรงเฉือนและโมเมนต์ดัด  ที่เกิดขึ้นเนื่องจากแรงกระท าแบบตํางๆ บนโครงสร๎างคาน  
โครงข๎อหมุนและโครงข๎อแข็ง  วิเคราะห์หาการโกํงตัวของโครงสร๎าง  การหาเส๎นอิทธิพล 
 Force and equilibrium; analysis of statically determinate structures; reaction force; 
shears and moments due to different types of force on beams, trusses, and frames; deflections 
analysis; influence line 
5563115  การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก 3(3-0-6)
 (Timber and Steel  Design) 
 ออกแบบโครงสร๎างไม๎  เสา  คาน  ตง  และการออกแบบจุดตํอไม๎ ศึกษาคุณสมบัติทางกลของ
เหล็ก ชนิดของเหล็กโครงสร๎าง การค านวณหาชิ้นสํวนโครงสร๎างที่รับแรงอัด  แรงดึง แรงดัดและแรงเฉือน  คาน
เหล็กประกอบ  การออกแบบจุดตํอด๎วยการเชื่อม 
 Design of timber structures: column, beam girder and connections; mechanical 
properties of steel; types of structural steels; design of steel structures under compression, 
tension, bending and shear; plate girders; rivets and screws; welding 
5563116  การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 3(3-0-6) 
 (Reinforced Concrete Design) 
 ความรู๎เบื้องต๎นในการออกแบบโครงสร๎างคอนกรีตเสริมเหล็ก  น้ าหนักที่กระท าตํอสํวนตํางๆ  ของ
โครงสร๎าง  การค านวณโดยใช๎ทฤษฎีตํางๆ  การก าหนดสํวนตํางๆ  ของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  โดยค านึงถึง
ข๎อก าหนดของสถาบันและกฎหมาย  เชํน  ข๎อก าหนดของวิศวกรรมสถานแหํงประเทศไทย  ข๎อบัญญัติของ
กรุงเทพมหานคร  หรือเทศบาลท๎องถิ่นตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง  หลักการในการออกแบบค านวณโครงสร๎าง  โดยใช๎วิธี
หนํวยแรงใช๎งาน  ค านวณ  ออกแบบ  พื้น  คาน  เสา  ฐานราก  บันได   
 Principles of reinforced concrete design; loads on structural members; design 
theories; RC members according to building code and local laws, such as engineering institute 
of thailand, bangkok metropolitan’s and other municipalities’ regulations; working strength 
method for analysis and design of rc structures, such as slab, beam, column, footing and stair 
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5563119    การวางแผนงานก่อสร้าง 3(3-0-6) 
 (Construction Scheduling) 
 โครงการกํอสร๎าง แผนงานกํอสร๎าง แผนงานบาร์ชาร์ต แผนงานโครงขําย วิธีสายงานวิกฤติ 
แผนงาน PDM แผนงานก าหนดทรัพยากร การปรับแผนงาน การวิเคราะห์ผลงานที่ท าได๎ การเรํงรัดงาน แผนงาน
ประเภทอ่ืน 
 Construction project; construction schedule; bar chart; network schedule; critical 
path method; precedence diagram method (PDM); resource-loaded schedule; schedule 
updating; earned value analysis; project accerelation; other types of schedules 
5564121  ปฐพีกลศาสตร์ 3(3-0-6)
 (Soil Mechanics) 
 ก าเนิดของดิน  คุณสมบัติทางฟิสิกส์ของดิน  การจ าแนกประเภทของดิน  การส ารวจดิน การไหล
ของน้ าในดิน  หนํวยแรงในมวลดิน  คุณสมบัติทางด๎านแรงเฉือนของดิน  ทฤษฎีการอัดตัวและการบดอัดดิน  การ
ปรับปรุงคุณภาพดิน การเพ่ิมความแข็งแรงแกํดิน 
 Origin of soils; physical properties of soil; soil classification; soil investigation for 
construction; flow of water through soils; effective stress in soil mass; shear properties of soil; 
soil consolidation and compaction; soil improvement; soil strengthening 
5564122  ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ 3(0-6-3) 
 (Soil Mechanics Laboratory) 
 การเจาะเก็บตัวอยํางดิน การทดลองคําดัชนี  และขีดจ ากัดอัตเตอร์เบิร์กของดิน การทดลองหา
การกระจายขนาดคละของเม็ดดินโดยวิธีตะแกรงรํอน การทดลองหาขนาดเม็ดดินโดยวิธีไฮโดรมิเตอร์ การทดลอง
หาความถํวงจ าเพาะของเม็ดดิน การทดสอบการบดอัดดิน การทดลองหาความหนาแนํนในสนาม การทดลองหา
คําแคลิฟอร์เนียแบริ่งเรโช การทดลองการเฉือนโดยตรง การทดลองแรงอัดแบบไมํถูกจ ากัด การทดลองแรงอัดสาม
แกน  
 Soil sampling; indices and atterberg limits; seive analysis; grain size determination 
by hydrometer; specific gravity of soils; soil compaction test; field unit weight test; California’s 
bearing ratio; direct shear test; unconfined compression test; triaxial test  
5562108  เขียนแบบวิศวกรรมโยธาระบบ 2 มิติ 3(0-6-3) 
 (Civil Engineering Drawing in 2D) 
 การออกแบบ เขียนแบบระบบสองมิติด๎วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การติดตั้งโปรแกรมและอุปกรณ์ 
การตั้งคํากํอนเขียนแบบ ค าสั่งที่ใช๎ประกอบการเขียนแบบ การก าหนดพิกัดที่ใช๎ในการเขียนแบบ ค าสั่งการเขียน
แบบ ค าสั่งแก๎ไขแบบ การใช๎บล๏อค การใช๎เลเยอร์ การบอกขนาดแบบ การจัดแบบ และการพิมพ์แบบสองมิติ 
 Principles of design and draft of 2-dimensional construction drawings with 
computer programs; instalation and peripheral set-up; Initial settings, co-ordinates, drawing 
commands, such as editing, blocks, layers, dimension, lay-out, and 2-D printing 
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5562109  เขียนแบบวิศวกรรมโยธาระบบ 3 มิติ 3(0-6-3) 
 (Civil Engineering Drawing in 3D) 
  การออกแบบ เขียนแบบระบบสามมิติด๎วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การติดตั้งโปรแกรมและอุปกรณ์ 
การเลือกเทมเพลท ค าสั่งพ้ืนฐานการเขียนแบบ ค าสั่งแก๎ไขแบบ การวาดโครงรํางโมเดล การขึ้นโมเดลสามมิติ 
การบอกขนาดออบเจค การใสํข๎อความ การตกแตํงโมเดล การจัดท ากลุํม การจัดท าคอมโพเนนต์ การใช๎เลเยอร์ 
การแชร์แบบ การจัดแบบ และการพิมพ์แบบสามมิติ 
 Principles and practice of 3-d drawing design with computer programs; installing 
program and peripheral setting; using templates; basic commands, such as editing, drawing the 
drafts, making 3-d model, object dimensions, texts, adjusting model, grouping, making 
components, layers, sharing the drawings, lay-outs, printing 3-d model. 
5562203 เทคนิคการก่อสร้าง 3(0-6-3)
 (Construction  Techniques) 
 ปฏิบัติการกํอสร๎างงานโยธาด๎านตําง ๆ เชํน  อาคารไม๎ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  อาคารสูง  
งานถนน  งานเขื่อน ฯลฯ  เทคนิคและเทคโนโลยีในการกํอสร๎าง  อาทิเชํน  เครื่องจักรหรือเครื่องมือกลสมัยใหมํ  
วิธีการและกระบวนการกํอสร๎างที่ทันสมัย เป็นต๎น วิทยาการและคอมพิวเตอร์ในการกํอสร๎าง  แนวคิดปัญหาและ
อุปสรรค์ที่พบในวงการกํอสร๎าง 
 Practices of construction methods of various works such as wooden structures, RC 
structures, high-rise buildings, roads, dams; construction techniques and technologies such as 
equipment and machines, new methods of construction; computer application in construction; 
problems in construction practices 
5562208  กฎหมาย สัญญา และรายการก่อสร้าง 3(3-0-6)
 (Laws, Contracts and Specifications) 
 กฎหมายควบคุมอาคาร กฎกระทรวง เทศบัญญัติ ข๎อบัญญัติท๎องถิ่น และกฏหมายอ่ืนที่เกี่ยวข๎อง  
การท าสัญญากํอสร๎าง และการท ารายการกํอสร๎าง จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพกํอสร๎าง 
 Construction-related laws and regulations and the building code; construction 
contracts and specifications; construction professional work ethics 
5562209  การไหลในทางน้ าเปิด 3(3-0-6) 
              (Open Channel Flow) 
 ประเภทของทางน้ าเปิด คุณสมบัติการไหลของทางน้ าเปิด หลักการพลังงานและโมเมนตัม การ
ไหลวิกฤติ การไหลสม่ าเสมอ การไหลคงตัว การไหลแปรผันแบบคํอยเป็นคํอยไป การไหลไมํคงตัว การใช๎
ซอฟท์แวร์ในการค านวณการไหลในทางน้ าเปิด 
 Types and properties of open channel flow; energy and momentum principles; 
critical flow; uniform flow; steady flow; gradually varied flow; unsteady flow; computer 
applications in open channel flow 
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5563124  ชลศาสตร์ 3(3-0-6)
 (Hydraulics) 
 คุณสมบัติของของไหล  หลักการเก่ียวกับการไหลของของไหล  การไหลของน้ าในแหลํงน้ าตํางๆ  
การไหลของน้ าเปิด  การไหลในทํอ  การวัดอัตราการไหลของน้ า  การตกตะกอนและการเคลื่อนที่ของตะกอนใน
ล าน้ า  การออกแบบอํางเก็บน้ า  เขื่อน  ทางระบายน้ าล๎น  ประตู  และโครงสร๎างตํางๆ ที่เก่ียวกับสํง-จํายน้ า การ
ระบายน้ า 
 Properties of fluids; principles of flows; flows in pipes and open channels; 
measuring flow rates; sedimentation and sediment transport; design of dams, spillways, gates 
and other hydraulic structures; drainage  
5563210  การตรวจงานการก่อสร้าง 3(3-0-6)
 (Supervision  and  Inspection) 
 บทบาทและคุณสมบัติของผู๎ควบคุมงาน  ผู๎ตรวจงาน  สถาปนิกวิศวกร  ผู๎รับเหมา  ผู๎รับเหมาชํวง  
โดยเฉพาะการตรวจงานให๎เป็นไปตามรูปแบบรายละเอียดการกํอสร๎าง  และหลักการกํอสร๎างที่เกี่ยวกับงาน
คอนกรีต  คอนกรีตเสริมเหล็ก  งานไม๎  โครงไม๎และโครงเหล็ก  การท ารายงานการกํอสร๎าง  รายงานผลการ
ทดสอบวัสดุและอ่ืน ๆ  ความปลอดภัยของอาคารตามหลักวิ 
ศวกรรมและความงามตามหลักของสถาปัตยกรรม 
 Roles and qualification of the superintendents, inspectors, archtects, engineers, 
contractors, subcontractors; construction methods for concrete, reinforced concrete, carpentry, 
wood and steel structures; construction reports; material testing reports; construction safety 
according to engineering and architectural concepts 
5563211  จิตวิทยาอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 (Industrial Psychology) 
 ความเป็นมาของจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ทฤษฎีองค์การ แนวความคิดที่ส าคัญของ
จิตวิทยามาประยุกต์กับปัญหาที่นําสนใจ เชํน ทัศนคติ แรงจูงใจ ความคับข๎องใจ ความเหนื่อยล๎า ความปลอดภัย 
การสื่อสารและการเป็นผู๎น า ตลอดจนวิธีแก๎ปัญหาของมนุษย์ในอุตสาหกรรมและองค์การ 
 History of industrial psychology; organization theory; application of psychology in 
related topic such as attitudes, motives, frustration, fatigues, safety, communication, and 
leadership; human related problems in industrial works and organization  
5563212  เทคโนโลยีประปาอาคาร 3(0-6-3) 
 (Building Plumbing Technology) 
 ปฏิบัติการอํานแบบ สัญลักษณ์ในงานระบบทํอประปาอาคาร  สุขภัณฑ์ ชนิดของทํอน้ าดี ทํอน้ า
เสีย ทํอระบายอากาศ บํอเกรอะ บํอซึม ถังบ าบัดน้ าเสีย  ปฏิบัติการติดตั้งระบบทํอน้ าดี น้ าเสีย สุขภัณฑ์ อุปกรณ์
ระบบทํอ การบ ารุงรักษา 
 Practices of plumbing plan reading; symbols in building plumbing system, sanitary 
wares, types of cold water pipes, waste pipes, vent pipes, sewage tank and waste water 
treatment tank; installation practices of cold water pipes, waste water pipes, sanitary wares, 
fittings; plumbing system maintenance 
  



มคอ.2 
 

เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา 73 

5563215  การทดสอบวัสดุ 3(0-6-3) 
 (Materials Testing) 
 ปฏิบัติการทดสอบคุณสมบัติของวัสดุที่ใช๎ในการกํอสร๎าง พฤติกรรมการรับแรงของวัสดุโครงสร๎าง
ประเภทไม๎ เหล็ก และคอนกรีตเสริมเหล็กศึกษา วิธีการตรวจสอบคุณสมบัติ วิธีการทดลอง การสุํมตัวอยํางวัสดุ 
เพ่ือน ามา ทดสอบในการรับแรงอัด แรงดึง แรงตัด แรงเฉือน แรงบิด  
 Practices of testing properties of construction materials; structural behaviors of 
construction materials, such as wood, steel, reinforced concrete; material testing methods; 
sampling; testing for compression, tension, shear, bending and torsion 
5563217  การวิเคราะห์โครงสร้าง 3(3-0-6)
  (Structural Analysis) 
 การวิเคราะห์โครงสร๎างดีเทอร์มิเนต  การโกํงตัวคาน  โดยวิธีโมเมนต์ของพ้ืนที่  คานเสมือน  งาน
เสมือน  การวิเคราะห์  โครงสร๎างอินดีเทอร์มิเนต  โดยวิธีสมการสามโมเมนต์  วิธีการแอํนตัว  และวิธีกระจาย
โมเมนต์ 
 Determinate structural analysis; beam deflections; moment area method; virtual 
beam method; virtual work method; indeterminate structures; three moment method; 
deflection method; moment distribution method 
5563218  วิศวกรรมส ารวจเพื่องานโยธา 3(0-6-3) 
 (Survey Engineering for Civil Works) 
 ปฏิบัติการส ารวจที่เกี่ยวข๎องในงานวิศวกรรม งานรังวัด การก าหนดจุดและวางแนวกํอสร๎างอาคาร 
การก าหนดความลาดชัน การส ารวจและการวางโค๎งของการวางแนวเส๎นทาง เส๎นชั้นความสูง การค านวณวงรอบ 
 Practices of engineering-related surveying; land surveying; site layout and marking; 
slope setting; route surveying; contour lines; traverse 
5563233 ปฏิบัติการชลศาสตร์ 3(0-6-3) 
  (Hydraulics Laboratory) 
 ปฏิบัติการทดสอบด๎านชลศาสตร์ ได๎แกํ คุณสมบัติชลศาสตร์ แรงชลสถิตย์ของน้ าที่กระท าตํอ
พ้ืนผิวแผํนตรงที่จมน้ า แรงพยุงและแรงเสถียรภาพของวัตถุที่ลอยอยูํในของเหลว ทฤษฎีพลังงานของเบอร์นูลี การ
ไหลผํานรูระบายขนาดเล็ก การไหลผํานฝายน้ าล๎นขอบบางแหลม แรงกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโมเมนต์ตัมของ
ล าน้ า การสูญเสียพลังงานเนื่องจากแรงเสียดทานของของไหลในทํอกลม เครื่องมือวัดการไหลในทํอ สัมประสิทธิ์
ความขรุขระของการไหลในทางน้ าเปิด พลังงานจ าเพาะ และปรากฏการณ์น้ ากระโดดในทางน้ าเปิด การทดลอง
เครื่องสูบน้ าแบบหอยโขํง 
 Practices of various tests in hydraulics such as hydraulic properties, static pressure 
applied on submerged plate; buoyancy and stability of the floating member; bernouli’s energy 
equation, flow through orifice; sharp-crested weir; impacted force due to momentum change; 
energy loss due to friction in pipe flow; pipe flow measurement; roughness coefficient in open 
channel; specific energy; hydraulic jump; centrifugal pump testing 
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5564204  ปฏิบัติงานก่อสร้าง 3(0-6-3) 
 (Construction  Practices) 
 การฝึกปฏิบัติงานกํอสร๎าง การวางแผนถึงล าดับขั้นตอนงานกํอสร๎าง และปฏิบัติเกี่ยวกับงานไม๎  
งานปูน  งานคอนกรีต  งานประปาและการติดตั้งสุขภัณฑ์ การใช๎เครื่องจักรกลงานกํอสร๎าง  ตลอดจนการ
ซํอมแซมและบ ารุงรักษาเครื่องมือและวัสดุตํางๆ ที่เก่ียวข๎องกับการกํอสร๎าง   
 Practices of construction methods, planning and scheduling; practices of capentry, 
masonry, concrete, plumbing, sanitary fixtures installation; construction equipment and tools 
operation and maintenance 
5564232 การปรับปรุงผลิตภาพงานก่อสร้าง 3(3-0-6) 
 (Construction Productivity Improvement) 
 หลักการและความหมายของผลิตภาพ ปัจจัยที่มีผลตํอผลิตภาพ แนวทางในการปรับปรุงผลิตภาพ
ในงานกํอสร๎าง การศึกษางาน การวัดงาน ได๎แกํ การประเมินภาคสนาม อัตราผลิตภาพ การประเมินห๎านาที เป็น
ต๎น การศึกษากระบวนการ ได๎แกํ ผังสายใย ผังแรงงานสมดุล ผังการไหล ผังกระบวนการ  เป็นต๎น เส๎นโค๎งการ
เรียนรู๎  
 Priciples and definition of productivity; factors affecting productivity; productivity 
improvement in construction; work study; work measurement such as field rating, productivity 
rating, 5-minute rating; method study such as string diagram, crew-balance chart, flow chart, 
process chart; learning curves 
 

2.2.2 กลุ่มวิชาโครงงาน 
 
5564126  โครงการพิเศษเทคโนโลยีโยธา 3(0-6-3) 
 (Special  Project  in  Civil Technology) 
 จัดท าโครงการพิเศษเทคโนโลยีโยธาที่ผู๎เรียนถนัดและสนใจเป็นพิเศษ โดยด าเนินการให๎เป็นไปตาม
ระเบียบวิธีการ พร๎อมทั้งน าเสนอผลงานและจัดท าเอกสารฉบับสมบูรณ์ โดยการแนะน าและอยูํในความ
ควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา และผํานความเห็นชอบจากคณะกรรมการโครงการพิเศษเทคโนโลยีโยธาของ
หลักสูตร 
 Conducting special project with topic of interest in the field of Civil Technology, 
with proper methods, reports, and presentations under supervision of the advisor and with the 
approval from the special project committee 
 

2.3 กลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 

5564301  เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีโยธา 1(90) 
 (Preparation for Professional Experiences in Civil Technology)   
 การเตรียมพร๎อมของผู๎เรียนกํอนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีโยธา เพ่ือเรียนรู๎ลักษณะ
และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาผู๎เรียนให๎มีความรู๎ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่
เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการฝึกฝนในสถานการณ์ตําง ๆ  
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 Preparation of the students before joining the field experiences in Civil 
Technology; learning types and opportunities in the job market; improving professional 
knowledge, skills, attitudes, motives, and characteristics by practicing in various situations 
5564302  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีโยธา  6(540) 
 (Field Experience in Civil Technology)  
 การฝึกปฏิบัติการในสถานประกอบการเอกชน หนํวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ที่เกี่ยวข๎องกับ
สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา ไมํน๎อยกวํา 540 ชั่วโมง โดยอยูํภายใต๎การก ากับควบคุมของคณะกรรมการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีโยธาของหลักสูตร 
 Field practice in the factories, offices, schools, research institutes, or other 
organizations in industry, engineering, science and technology, and related to civil technology, 
for at least 540 hours under a supervision of the faculty’s field experience committee 
5564303 เตรียมสหกิจศึกษา 1(90) 
 (Pre-Cooperative Education) 
 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบ
ข๎อบังคับที่เกี่ยวข๎องกับสหกิจศึกษา ความรู๎พ้ืนฐานและเทคนิคในการสมัครงาน การเลือกสถานประกอบการ 
วิธีการเขียนจดหมายสมัครงานและการสัมภาษณ์งาน ความรู๎พ้ืนฐานและทักษะที่จ าเป็นส าหรับการไปปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการ ระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการน าเสนอโครงงานหรือผลงาน
และการเขียนรายงานวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพกํอนออกไปปฏิบัติงานที่
สถานประกอบการ 
 Principles, concept, and process of Cooperative Education; relevant rules and 
regulations of Cooperative Education; job application techniques; organization selection; writing 
application letter; job interview; essential knowledge and skills for the works; quality 
management system; project/product presentation techniques; academic report writing; 
personality development; professional ethics and work etiquette 
5564304 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต
 (Cooperative Education) 
 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอยํางมีระบบ ไมํน๎อยกวํา 16 สัปดาห์ โดยการจัดให๎มีการ
เรียนในสถานประกอบการรํวมกับการจัดให๎นักศึกษาได๎ปฏิบัติงานจริง ภายใต๎การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่
ปรึกษาและสถานประกอบการ โดยน าความรู๎ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติที่ได๎จากการศึกษาไปใช๎ในสถานการณ์
จริงในลักษณะพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการที่มีความรํวมมือทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัย 
 Systematic pracitce in the organization at least 16 weeks by learning and training 
in the workplace under the supervision of the mentor and the employor; applying the theory 
and practice in the real job as a temporary employee for the organization who signed MOU 
with the university 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้าง 
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โครงสร้างหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาเทคโนโลยีโยธา 

 
กลุ่มวชิา โครงสร้างหลักสูตร 

ตามเกณฑ์ สกอ. 
มคอ. 1 

โครงสร้างหลักสูตร 
ปี 2559  

(หลักสูตรเก่า) 

โครงสร้างหลักสูตร 
ปี 2562 

(หลักสูตรปรับปรุง) 

ก .หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
(1) กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร  
(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์   
(3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์  
(4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
    
ข. หมวดวิชาเฉพาะ  
(1) วิชาเฉพาะพื้นฐาน 
 -กลุ่มวิชาคณติ-วิทย์ 
 รายวิชาทฤษฎ ี
     รายวิชาปฏิบัติการ 
 -กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลย ี
 รายวิชาทฤษฎ ี
     รายวิชาปฏิบัติการ 
(2) วิชาเฉพาะสาขา 
 -วิชาเฉพาะสาขาบังคับ 
     รายวิชาทฤษฎ ี
     รายวิชาปฏิบัติการ 
 -วิชาเฉพาะสาขาเลือก 
     รายวิชาทฤษฎ ี
     รายวิชาปฏิบัติการ 
 -วิชาโครงงาน 
     รายวิชาทฤษฎ ี
     รายวิชาปฏิบัติการ 
(3) วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
     รายวิชาทฤษฎ ี
     รายวิชาปฏิบัติการ 
ค .หมวดวิชาเลือกเสรี 

ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 

 
ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 

30 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 

39 หน่วยกิต 
 
 
 

3  หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

30  หน่วยกิต 
10  หน่วยกิต 
6  หน่วยกิต 
6  หน่วยกิต 
8  หน่วยกิต 

 
 

103 หน่วยกิต 
- 
 
 
 
 
 
 

75 หน่วยกิต 
 
 
 

21 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 

7  หน่วยกิต 
 
 

 6  หน่วยกิต 

30  หน่วยกิต 
 10  หน่วยกิต 
 6  หน่วยกิต 
 6  หน่วยกิต 
 8  หน่วยกิต 
 
 
106 หน่วยกิต 
  
 12 หน่วยกิต 
  12 หน่วยกิต 
   0 หน่วยกิต 
 18 หน่วยกิต 
  15 หน่วยกิต 
   3 หน่วยกิต 
 
 45 หน่วยกิต 
  30 หน่วยกิต 
  15 หน่วยกิต 
 21 หน่วยกิต 
  3 หน่วยกิต 
  18 หน่วยกิต 
 3  หน่วยกิต 
  - หน่วยกิต 
  3 หน่วยกิต 
 7  หน่วยกิต 
  - หน่วยกิต 
  7 หน่วยกิต 
 6  หน่วยกิต 

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 120 139  142 
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ภาคผนวก ค 

 
ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชา 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
  



 

เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา 79 

ก. หมวดการศึกษาทั่วไป 
 ไมํมีการเปลี่ยนแปลง 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 
 มีการเปลี่ยนแปลงตามรายละเอียดดังนี้ 

ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2559 ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2562 หมายเหตุ 
 5561112  คณิตศาสตร์วิศวกรรมโยธา  3(3-0-6) 

 (Civil Engineering Mathematics) 
 ฟังก์ชั่น, ลิมิต, ความตํอเนื่อง และการประยุกต์ใช๎ 

อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ แนะน าอนุพันธ์ การหาอนุพันธ์ การประยุกต์ใช๎
อนุพันธ์ ปริพันธ์จ ากัดเขต 

เพ่ิมรายวิชา 

 5561113  เคมีวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 (Engineering Chemistry) 
 พ้ืนฐานของทฤษฎีอะตอมและปริมาณสัมพันธ์ 

คุณสมบัติของแก๏ส ของแข็ง ของเหลว และสาร ละลายสมดุลเคมี 
สมดุลไอออน จลนพลศาสตร์เคมี โครงสร๎างทางอิเล็กตอนและอะตอม 
พันธะเคมี สมบัติตามตารางพีริออดิก ธาตุเรพรีเซนเททิฟ ธาตุอโลหะ
และโลหะทรานซิชัน ปฏิกิริยาของกรด-เบสและปฏิกิริยารีดอกซ์ 

เพ่ิมรายวิชา 

 5561114  สถิติวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 (Engineering Statistics) 
 ความนําจะเป็น ตัวแปรเชิงสุํม การแจกแจงความ

นําจะเป็น รูปจ าลองแบบตํอเนื่องและไมํตํอเนื่องฟังก์ชั่นของตัวแปร
เชิงสุํม การแจกแจงจากการสุํมตัวอยําง การประมาณคํา พารามิเตอร์ 
ชํวงความเชื่อมั่น การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน 
การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส๎น การประยุกต์สถิติกับระบบ
อุตสาหกรรม และการใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 

เพ่ิมรายวิชา 
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ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2559 ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2562 หมายเหตุ 
 5561115  ฟิสิกส์วิศวกรรม 3(3-0-6) 

 (Engineering Physics) 
 เวกเตอร์ การเคลื่อนที่และกฏของนิวตัน สมดุลของ

อนุภาค สมดุลของวัตถุแข็ง จุดศูนย์กลางของ จุดศูนย์กลางโน๎มถํวง
และจุดเซนทรอยด์ คลื่นและการสั่นสะเทือน กลศาสตร์ของของไหล 
แก๏สอุดมคติและสสารบริสุทธิ์ งานและความร๎อน การน าความร๎อน 
การพาความร๎อน และการแผํรังสีความร๎อน 

เพ่ิมรายวิชา 

5561104 ปฏิบัติการเทคโนโลยีพ้ืนฐาน  3(1-4-4) 
 (Fundamental Technology Practice) 
 การควบคุมดูแลเครื่องมืออุตสาหกรรมตํางๆ ได๎แกํ 

เครื่องมือวัด เครื่องมือตัด เครื่องมือเจาะ เครื่องมือไสและแตํงผิว ตลอดจน
การฝึกปฏิบัติการประกอบชิ้นงาน 

5561104  การฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพ้ืนฐาน 3(0-6-3) 
 (Fundamental Technology Practices) 
 การฝึกปฏิบัติการใช๎เครื่องมือชํางพ้ืนฐาน เครื่องมือ

รํางแบบ เครื่องมือวัดเบื้องต๎น งานวางแบบชิ้นงาน งานตะไบ งาน
เลื่อย งานสกัด งานลับดอกสวําน งานเจาะ งานท าเกลียวด๎วยมือ งาน
ไฟฟ้าเบื้องต๎น และงานเชื่อมโลหะเบื้องต๎น 

เปลี่ยนชื่อวิชา  
เปลี่ยนค าอธิบาย

รายวิชา 
เปลี่ยนจ านวนชั่วโมง 

5561105  วิศวกรรมความปลอดภัย 3(3-0-6) 
          (Safety Engineering) 
 หลักการขั้นพ้ืนฐานทางวิศวกรรม เพ่ือการป้องกันอุบัติเหตุ

ในโรงงาน การวางแผนและมาตรการเพ่ือความปลอดภัยในโรงงาน เพื่อลด
อุบัติเหตุให๎น๎อยที่สุด การออกแบบอุปกรณ์ตํางๆ เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุที่อาจ
เกิดข้ึนในการเชื่อม งานไฟฟ้า งานที่เกี่ยวข๎องกับเชื้อเพลิง และสารที่เป็น
พิษ การจัดหนํวยงานเพ่ือบริหารงานด๎านการวางแผนเพ่ือความปลอดภัย 

5561105 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ 
  3(3-0-6) 
 (Safty and Occupational Health in 

Workplaces) 
 หลักการจัดการด๎านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ระเบียบปฏิบัติและกฎหมายด๎านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
ระบบมาตรฐานสากลที่เก่ียวข๎องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
หลักการและเทคนิคท่ีเกี่ยวกับความปลอดภัย และอาชีวอนามัยใน
สถานประกอบการ 

 
 

เปลี่ยนชื่อวิชา  
เปลี่ยนค าอธิบาย

รายวิชา 
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5561106  เขียนแบบกํอสร๎าง  3(2-2-5) 
 (Construction Drawing) 
 หลักการออกแบบอาคารเบื้องต๎น เขียนแบบทาง
สถาปัตยกรรม  วิศวกรรม  ไฟฟ้า  สุขาภิบาล  และรายการประกอบแบบ
ของบ๎านพักอาศัย 2 ชั้น ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร เพ่ือขออนุญาต
กํอสร๎าง 

5561106  เขียนแบบกํอสร๎าง  3(0-6-3) 
 (Construction Drawing) 
 ฝึกปฏิบัติการออกแบบอาคารเบื้องต๎น เขียนแบบทาง
สถาปัตยกรรม  วิศวกรรม  ไฟฟ้า  สุขาภิบาล  และรายการประกอบ
แบบของบ๎านพักอาศัย 2 ชั้น ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร เพื่อ
ขออนุญาตกํอสร๎าง 

เปลี่ยนชื่อวิชา  
เปลี่ยนค าอธิบาย

รายวิชา 
เปลี่ยนจ านวนชั่วโมง 

5561123  วัสดุกํอสร๎าง 3(3-0-6) 
 (Construction Materials) 
 แหลํงผลิต กระบวนการผลิต คุณลักษณะ การใช๎งาน การ

เก็บรักษา คุณสมบัติทางกล คุณสมบัติทางกายภาพ ของวัสดุกํอสร๎าง
ประเภทตําง ๆ ได๎แกํ ไม๎ ปูนซีเมนต์ หิน คอนกรีต เหล็ก สี กระจก วัสดุปู
พ้ืน ผนัง น้ ายาเคมี อลูมิเนียม เมทอลชีท แผํนซีเมนต์บอร์ด เป็นต๎น 

5561123  วัสดุอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 (Industrial Materials) 
 พ้ืนฐานของวัสดุอุตสาหกรรม ประเภทของวัสดุ 

คุณสมบัติของวัสดุ สํวนประกอบและประโยชน์ของวัสดุ หลักการผลิต
และกระบวนการผลิตวัสดุอุตสาหกรรม การประยุกต์ใช๎งานของวัสดุ 
วัสดุใหมํทางอุตสาหกรรม รวมทั้งวัสดุกับผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม 

เปลี่ยนชื่อวิชา  
เปลี่ยนค าอธิบาย

รายวิชา 

 5561116  เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์  3(3-0-6) 
 (Information Technology and Computers) 
 การบริหารข๎อมูล การใช๎อินเทอร์เน็ต การสื่อสาร

สมัยใหมํ และการน าเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันมาใช๎ในงาน
อุตสาหกรรม การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ 

 

เพ่ิมรายวิชา 
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 5561117 การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด๎านเทคโนโลยี 

  3(3-0-6) 
 (Human Resources Development and 

Technology Training) 
 การพัฒนาบุคลากรในองค์กร การวางแผนและการ

บริหารการฝึกอบรม การพัฒนาตามสายอาชีพ การส ารวจความ
จ าเป็นในการฝึกอบรม การก าหนดวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม การ
จัดท าแผนการฝึกอบรม เทคนิคการน าเสนอและการสอนงานอยํางมี
ประสิทธิภาพ สื่อการฝึกอบรม การวัดประเมินผล การจัดท าเอกสาร
ในการฝึกอบรม และการฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากรหรือผู๎สอนงาน 

 
 

เพ่ิมรายวิชา 

 5561118  การจัดการอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 (Industrial Management) 
 พ้ืนฐานของการบริหารจัดการ การจัดการใน

อุตสาหกรรม โครงสร๎างองค์กรและการก าหนดนโยบาย การวางแผน
การควบคุมติดตามและประเมินผลในงานอุตสาหกรรม การจัดการ
คุณภาพ จิตวิทยาอุตสาหกรรม การวางแผนด๎านปัจจัยสนับสนุน การ
จัดการโลจิสติกส์ เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม การควบคุมทางด๎าน
งบประมาณและการเงิน ต๎นทุนคําใช๎จําย และการบริหารความเสี่ยง 

เพ่ิมรายวิชา 
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5562108  เขียนแบบกํอสร๎างด๎วยคอมพิวเตอร์ 1  3(1-4-4) 

 (Construction Drawing with Computer 1) 
 การออกแบบ เขียนแบบกํอสร๎างสองมิติด๎วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ การติดตั้งโปรแกรมและอุปกรณ์ การตั้งคํากํอนเขียนแบบ 
ค าสั่งที่ใช๎ประกอบการเขียนแบบ การก าหนดพิกัดที่ใช๎ในการเขียนแบบ 
ค าสั่งการเขียนแบบ ค าสั่งแก๎ไขแบบ การใช๎บล๏อค การใช๎เลเยอร์ การบอก
ขนาดแบบ การจัดแบบ และการพิมพ์แบบสองมิติ 

5562108  เขียนแบบวิศวกรรมโยธาระบบ 2 มิต ิ 3(0-6-3) 
 (Civil Engineering Drawing in 2D) 
 การออกแบบ เขียนแบบระบบสองมิติด๎วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ การติดตั้งโปรแกรมและอุปกรณ์ การตั้งคํากํอนเขียน
แบบ ค าสั่งที่ใช๎ประกอบการเขียนแบบ การก าหนดพิกัดท่ีใช๎ในการ
เขียนแบบ ค าสั่งการเขียนแบบ ค าสั่งแก๎ไขแบบ การใช๎บล๏อค การ
ใช๎เลเยอร์ การบอกขนาดแบบ การจัดแบบ และการพิมพ์แบบสองมิติ 

 

เปลี่ยนชื่อวิชา  
เปลี่ยนค าอธิบาย

รายวิชา 
เปลี่ยนจ านวนชั่วโมง 

5562109  เขียนแบบกํอสร๎างด๎วยคอมพิวเตอร์ 2 3(1-4-4) 
 (Construction Drawing with Computer 2) 
  การออกแบบ เขียนแบบกํอสร๎างสามมิติด๎วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ การติดตั้งโปรแกรมและอุปกรณ์ การเลือกเทมเพลท ค าสั่ง
พ้ืนฐานการเขียนแบบ ค าสั่งแก๎ไขแบบ การวาดโครงรํางโมเดล การข้ึน
โมเดลสามมิติ การบอกขนาดออบเจค การใสํข๎อความ การตกแตํงโมเดล 
การจัดท ากลุํม การจัดท าคอมโพเนนต์ การใช๎เลเยอร์ การแชร์แบบ การจัด
แบบ และการพิมพ์แบบสามมิติ 

5562109  เขียนแบบวิศวกรรมโยธาระบบ 3 มิต ิ 3(0-6-3) 
 (Civil Engineering Drawing in 3D) 
 การออกแบบ เขียนแบบระบบสามมิติด๎วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ การติดตั้งโปรแกรมและอุปกรณ์ การเลือกเทมเพลท 
ค าสั่งพ้ืนฐานการเขียนแบบ ค าสั่งแก๎ไขแบบ การวาดโครงรํางโมเดล 
การข้ึนโมเดลสามมิติ การบอกขนาดออบเจค การใสํข๎อความ การ
ตกแตํงโมเดล การจัดท ากลุํม การจัดท าคอมโพเนนต์ การใช๎เลเยอร์ 
การแชร์แบบ การจัดแบบ และการพิมพ์แบบสามมิติ 

 

เปลี่ยนชื่อวิชา  
เปลี่ยนค าอธิบาย

รายวิชา 
เปลี่ยนจ านวนชั่วโมง 

5562112 วิศวกรรมส ารวจ 3(2-2-5) 
 (Survey Engineering) 
  หลักการพื้นฐานด๎านวิศวกรรมส ารวจ หลักการส ารวจด๎วย
โซํ หรือเทป การระดับ การหาความตํางระดับ การสร๎างหมุดหลักฐานการ
ระดับ การท าระดับสอบกลับ การท าระดับตามแนวยาวและแนวขวาง การ
ส ารวจด๎วยกล๎องวัดมุม การวางแนวด๎วยกล๎องวัดมุม การวัดมุมราบและมุม
ดิ่งด๎วยกล๎องวัดมุม การใช๎กล๎องวัดมุมหาระยะ หาระดับ การท าวงรอบ 

5562112 วิศวกรรมส ารวจ 3(0-6-3) 
 (Survey Engineering) 
 ปฏิบัติการส ารวจด๎วยโซํ หรือเทป การระดับ การหา
ความตํางระดับ การสร๎างหมุดหลักฐานการระดับ การท าระดับสอบ
กลับ การท าระดับตามแนวยาวและแนวขวาง การส ารวจด๎วยกล๎องวัด
มุม การวางแนวด๎วยกล๎องวัดมุม การวัดมุมราบและมุมดิ่งด๎วยกล๎อง
วัดมุม การใช๎กล๎องวัดมุมหาระยะ หาระดับ การท าวงรอบ 

เปลี่ยนจ านวนชั่วโมง  
เปลี่ยนค าอธิบาย

รายวิชา 
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5562118  เทคโนโลยีกํอสร๎างเบื้องต๎น 3(2-2-5) 
 (Construction Technology) 
 ความหมายและประเภทการกํอสร๎าง  การอํานแบบเพ่ือการ
กํอสร๎าง  วัสดุกํอสร๎าง เครื่องมือและเครื่องจักรกลในงานกํอสร๎าง  เทคนิค
การกํอสร๎างตามล าดับขั้น เทคโนโลยีการกํอสร๎างสมัยใหมํ  ฝึกปฏิบัติงาน
กํอสร๎างทั่วไป 

5562118  เทคโนโลยีกํอสร๎างเบื้องต๎น 3(0-6-3) 
 (Construction Technology) 
 การฝึกปฏิบัติการอํานแบบเพ่ือการกํอสร๎าง  การ
จัดเตรียมวัสดุกํอสร๎าง การใช๎เครื่องมือและเครื่องจักรกลในงาน
กํอสร๎าง  เทคนิคการกํอสร๎างตามล าดับขั้น เทคโนโลยีการกํอสร๎าง
สมัยใหมํ  ฝึกปฏิบัติงานกํอสร๎างทั่วไป 

เปลี่ยนชื่อวิชา  
เปลี่ยนค าอธิบาย

รายวิชา 
เปลี่ยนจ านวนชั่วโมง 

5562209  การไหลในทางน้ าเปิด 3(3-0-6) 
              (Open Channel Flow) 
 ประเภทของทางน้ าเปิด สมบัติของทางน้ าเปิด หลักการ
พลังงานและโมเมนตัม การไหลคงตัว การไหลแบบไมํคงตัว การออกแบบ
ทางน้ าเปิด การวัดผลอัตราการไหลในทางน้ าเปิด การใช๎ซอฟท์แวร์ในการ
ค านวณการไหลในทางน้ าเปิด 
 

5562209  การไหลในทางน้ าเปิด 3(3-0-6) 
              (Open Channel Flow) 
 ประเภทของทางน้ าเปิด คุณสมบัติการไหลของทางน้ า
เปิด หลักการพลังงานและโมเมนตัม การไหลวิกฤติ การไหลสม่ าเสมอ 
การไหลคงตัว การไหลแปรผันแบบคํอยเป็นคํอยไป การไหลไมํคงตัว 
การใช๎ซอฟท์แวร์ในการค านวณการไหลในทางน้ าเปิด 

เปลี่ยนค าอธิบาย
รายวิชา 

 

5562233  ปฏิบัติการชลศาสตร์ 3(1-4-4) 
  (Hydraulics Laboratory) 
 การทดสอบด๎านชลศาสตร์ ได๎แกํ คุณสมบัติชลศาสตร์ แรง

ชลสถิตย์ของน้ าที่กระท าตํอพ้ืนผิวแผํนตรงที่จมน้ า แรงพยุงและแรง
เสถียรภาพของวัตถุที่ลอยอยูํในของเหลว ทฤษฎีพลังงานของเบอร์นูลี การ
ไหลผํานรูระบายขนาดเล็ก การไหลผํานฝายน้ าล๎นขอบบางแหลม แรง
กระทบจากการเปลี่ยนแปลงโมเมนต์ตัมของล าน้ า การสูญเสียพลังงาน
เนื่องจากแรงเสียดทานของของไหลในทํอกลม เครื่องมือวัดการไหลในทํอ 
สัมประสิทธิ์ความขรุขระของการไหลในทางน้ าเปิด พลังงานจ าเพาะและ
ปรากฏการณ์น้ ากระโดดในทางน้ าเปิด การทดลองเครื่องสูบน้ าแบบหอย
โขํง 

5563233  ปฏิบัติการชลศาสตร์ 3(0-6-3) 
  (Hydraulics Laboratory) 
 การทดสอบด๎านชลศาสตร์ ได๎แกํ คุณสมบัติชลศาสตร์ 

แรงชลสถิตย์ของน้ าที่กระท าตํอพ้ืนผิวแผํนตรงที่จมน้ า แรงพยุงและ
แรงเสถียรภาพของวัตถุที่ลอยอยูํในของเหลว ทฤษฎีพลังงานของ
เบอร์นูลี การไหลผํานรูระบายขนาดเล็ก การไหลผํานฝายน้ าล๎นขอบ
บางแหลม แรงกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโมเมนต์ตัมของล าน้ า การ
สูญเสียพลังงานเนื่องจากแรงเสียดทานของของไหลในทํอกลม 
เครื่องมือวัดการไหลในทํอ สัมประสิทธิ์ความขรุขระของการไหล
ในทางน้ าเปิด พลังงานจ าเพาะ และปรากฏการณ์น้ ากระโดดในทางน้ า
เปิด การทดลองเครื่องสูบน้ าแบบหอยโขํง 

เปลี่ยนชื่อวิชา  
เปลี่ยนค าอธิบาย

รายวิชา 
เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนจ านวนชั่วโมง 
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5563113  เทคโนโลยีคอนกรีต 3(2-2-5) 
  (Concrete Technology) 
 ชนิด  ลักษณะ  คุณสมบัติ  และการเก็บรักษาวัสดุที่ใช๎ใน
การผลิตคอนกรีต  คุณลักษณะของคอนกรีต  การผสม  การเท  การ
ล าเลียง  การท าคอนกรีตให๎แนํน  การบํม  การควบคุมคุณภาพของ
คอนกรีตและการทดสอบคอนกรีตด๎วยวิธีตํางๆ  การออกแบบสํวนผสม
คอนกรีต  วิธีพิเศษของงานคอนกรีต  งานคอนกรีตก าลังสูง  คอนกรีตอัด
แรง  คอนกรีตพิเศษ 

5563113  เทคโนโลยีคอนกรีต 3(0-6-3) 
  (Concrete Technology) 
 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุที่ใช๎ในการผลิตคอนกรีต  
คุณลักษณะของคอนกรีต  การผสม  การเท  การล าเลียง  การท า
คอนกรีตให๎แนํน  การบํม  การควบคุมคุณภาพของคอนกรีต และการ
ทดสอบคอนกรีตด๎วยวิธี 
ตําง ๆ  การออกแบบสํวนผสมคอนกรีต 

เปลี่ยนจ านวนชั่วโมง 
เปลี่ยนค าอธิบาย

รายวิชา 

5563115  การออกแบบโครงสร๎างไม๎และเหล็ก 3(3-0-6)  
 (Timber and Steel  Design) 
 ออกแบบโครงสร๎างไม๎  เสา  คาน  ตง  และการออกแบบ

จุดตํอไม๎ ศึกษาคุณสมบัติทางกลของเหล็ก ชนิดของเหล็กโครงสร๎าง การ
ค านวณหาชิ้นสํวนโครงสร๎างที่รับแรงอัด แรงดึง แรงดัดและแรงเฉือน  คาน
เหล็กประกอบ  การออกแบบจุดตํอด๎วยสลัก  เกลียวหมุดย้ า และการเชื่อม 

5563115  การออกแบบโครงสร๎างไม๎และเหล็ก 3(3-0-6) 
 (Timber and Steel  Design) 
 ออกแบบโครงสร๎างไม๎  เสา  คาน  ตง  และการ

ออกแบบจุดตํอไม๎ ศึกษาคุณสมบัติทางกลของเหล็ก ชนิดของเหล็ก
โครงสร๎าง การค านวณหาชิ้นสํวนโครงสร๎างที่รับแรงอัด แรงดึง แรงดัด
และแรงเฉือน  คานเหล็กประกอบ  การออกแบบจุดตํอด๎วยการเชื่อม 

เปลี่ยนค าอธิบาย
รายวิชา 

5563119    การวางแผนงานกํอสร๎าง 3(2-2-5) 
 (Construction Scheduling) 

 การวางแผน การวางแผนงานกํอสร๎าง และการจัดการ
ทรัพยากรของโครงการกํอสร๎าง ประเภทของแผนงานกํอสร๎าง แผนงาน
โครงขําย วิธีวิถีวิกฤต แผนงาน PERT การปรับแผนงานกํอสร๎าง การจัดการ
ทรัพยากรด๎วยแผนงานกํอสร๎าง Earned Value Analysis การใช๎
ซอฟท์แวร์ในการวางแผนงาน 

 
 
 

5563119    การวางแผนงานกํอสร๎าง 3(3-0-6) 
 (Construction Scheduling) 

 โครงการกํอสร๎าง แผนงานกํอสร๎าง แผนงานบาร์ชาร์ต 
แผนงานโครงขําย วิธีสายงานวิกฤติ แผนงาน PDM แผนงานก าหนด
ทรัพยากร การปรับแผนงาน การวิเคราะห์ผลงานที่ท าได๎ การเรํงรัด
งาน แผนงานประเภทอ่ืน 

เปลี่ยนค าอธิบาย
รายวิชา 
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5563212  ระบบประปาในชุมชน 3(1-4-4) 

 (Community Water Supplies) 
 การหาแหลํงน้ าใช๎และน้ าดื่ม คุณภาพทั่วไป และคุณภาพที่

ต๎องการของน้ า มาตรฐานของน้ าใช๎และน้ าดื่ม การเพ่ิมและลดจ านวน
ประชากร การบริโภคน้ า และระบบการขยาย การวางแผน การสร๎างโรง
เก็บน้ า การกรองน้ า การตรวจคุณภาพน้ า การขจัดสารที่ไมํพึงประสงค์ การ
ประปา สมัยใหมํ 

5563212 เทคโนโลยีประปาอาคาร   3(0-6-3) 
 (Building Plumbing Technology) 
 ปฏิบัติการอํานแบบ สัญลักษณ์ในงานระบบทํอประปา

อาคาร  สุขภัณฑ์ ชนิดของทํอน้ าดี ทํอน้ าเสีย ทํอระบายอากาศ บํอ
เกรอะ บํอซึม ถังบ าบัดน้ าเสีย  ปฏิบัติการติดตั้งระบบทํอน้ าดี น้ าเสีย 
สุขภัณฑ์ อุปกรณ์ระบบทํอ การบ ารุงรักษา 

เปลี่ยนชื่อวิชา  
เปลี่ยนค าอธิบาย

รายวิชา 
เปลี่ยนจ านวนชั่วโมง 

5563218  วิศวกรรมส ารวจเพื่องานโยธา 3(2-2-5) 
 (Survey Engineering for Civil Works) 
 การส ารวจที่เกี่ยวข๎องในงานวิศวกรรม งานรังวัด การ
ก าหนดจุดและวางแนวกํอสร๎างอาคาร การก าหนดความลาดชัน การส ารวจ
และการวางโค๎งของการวางแนวเส๎นทาง เส๎นชั้นความสูง การค านวณ
วงรอบ 

5563218  วิศวกรรมส ารวจเพื่องานโยธา 3(0-6-3) 
 (Survey Engineering for Civil Works) 
 ปฏิบัติการส ารวจที่เกี่ยวข๎องในงานวิศวกรรม งาน
รังวัด การก าหนดจุดและวางแนวกํอสร๎างอาคาร การก าหนดความ
ลาดชัน การส ารวจและการวางโค๎งของการวางแนวเส๎นทาง เส๎นชั้น
ความสูง การค านวณวงรอบ 

เปลี่ยนจ านวนชั่วโมง 
เปลี่ยนค าอธิบาย

รายวิชา 

5564121  ปฐพีกลศาสตร์ 3(3-0-6) 
 (Soil Mechanics) 
 ก าเนิดของดิน  คุณสมบัติทางฟิสิกส์ของดิน  การจ าแนก

ประเภทของดิน  การส ารวจดิน  เพื่อการกํอสร๎าง  การไหลของน้ าในดิน  
หนํวยแรงในมวลดิน  คุณสมบัติทางด๎านแรงเฉือนของเม็ดดินหยาบและเม็ด
ดินละเอียด  ทฤษฎีการอัดตัวและการบดอัดดิน  ก าลังและความมั่นคงของ
ดิน  การทรุดตัวของดิน 

5564121 ปฐพีกลศาสตร์ 3(3-0-6) 
 (Soil Mechanics) 
 ก าเนิดของดิน  คุณสมบัติทางฟิสิกส์ของดิน  การ

จ าแนกประเภทของดิน  การส ารวจดิน การไหลของน้ าในดิน  หนํวย
แรงในมวลดิน  คุณสมบัติทางด๎านแรงเฉือนของดิน  ทฤษฎีการอัดตัว
และการบดอัดดิน  การปรับปรุงคุณภาพดิน การเพ่ิมความแข็งแรงแกํ
ดิน 

เปลี่ยนค าอธิบาย
รายวิชา 

5564122  ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ 3(2-2-5) 
 (Soil Mechanics Laboratory) 
 การเจาะเก็บตัวอยํางดิน การทดลองคําดัชนี  และ
ขีดจ ากัดอัตเตอร์เบิร์กของดิน การทดลองหาการกระจายขนาดคละของเม็ด

5564122  ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ 3(0-6-3) 
 (Soil Mechanics Laboratory) 
 การเจาะเก็บตัวอยํางดิน การทดลองคําดัชนี  และ
ขีดจ ากัดอัตเตอร์เบิร์กของดิน การทดลองหาการกระจายขนาดคละ

เปลี่ยนจ านวนชั่วโมง 
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ดินโดยวิธีตะแกรงรํอน การทดลองหาขนาดเม็ดดินโดยวิธีไฮโดรมิเตอร์ การ
ทดลองหาความถํวงจ าเพาะของเม็ดดิน การทดสอบการบดอัดดิน การ
ทดลองหาความหนาแนํนในสนาม การทดลองหาคําแคลิฟอร์เนียแบริ่งเรโช 
การทดลองการเฉือนโดยตรง การทดลองแรงอัดแบบไมํถูกจ ากัด การ
ทดลองแรงอัดสามแกน 

ของเม็ดดินโดยวิธีตะแกรงรํอน การทดลองหาขนาดเม็ดดินโดยวิธี
ไฮโดรมิเตอร์ การทดลองหาความถํวงจ าเพาะของเม็ดดิน การทดสอบ
การบดอัดดิน การทดลองหาความหนาแนํนในสนาม การทดลองหาคํา
แคลิฟอร์เนียแบริ่งเรโช การทดลองการเฉือนโดยตรง การทดลอง
แรงอัดแบบไมํถูกจ ากัด การทดลองแรงอัดสามแกน 

5564126  โครงการพิเศษเทคโนโลยีโยธา 3(1-4-4) 
 (Special  Project  in  Civil Technology) 
 การค๎นคว๎าในงานโยธาที่ผู๎เรียนถนัดและสนใจเป็นพิเศษโดย

การแนะน าและอยูํในความควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาและผํานความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการโครงการพิเศษ 

5564126  โครงการพิเศษเทคโนโลยีโยธา 3(0-6-3) 
 (Special  Project  in  Civil Technology) 
 จัดท าโครงการพิเศษเทคโนโลยีโยธาที่ผู๎เรียนถนัดและ

สนใจเป็นพิเศษ โดยด าเนินการให๎เป็นไปตามระเบียบวิธีการ พร๎อมทั้ง
น าเสนอผลงานและจัดท าเอกสารฉบับสมบูรณ์ โดยการแนะน าและอยูํ
ในความควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา และผํานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการโครงการพิเศษเทคโนโลยีโยธาของหลักสูตร 

เปลี่ยนค าอธิบาย
รายวิชา 

ปรับหนํวยกิต 
เปลี่ยนจ านวนชั่วโมง 

5564204  ปฏิบัติงานกํอสร๎าง 3(2-2-5) 
 (Construction  Practices) 
 การฝึกปฏิบัติงานกํอสร๎าง การวางแผนถึงล าดับขั้นตอนงาน
กํอสร๎าง และปฏิบัติเกี่ยวกับงานไม๎  งานปูน  งานคอนกรีต  งานประปา
และการติดตั้งสุขภัณฑ์ การใช๎เครื่องจักรกลงานกํอสร๎าง  ตลอดจนการ
ซํอมแซมและบ ารุงรักษาเครื่องมือและวัสดุตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการกํอสร๎าง   

5564204  ปฏิบัติงานกํอสร๎าง 3(0-6-3) 
 (Construction  Practices) 
 การฝึกปฏิบัติงานกํอสร๎าง การวางแผนถึงล าดับ

ขั้นตอนงานกํอสร๎าง และปฏิบัติเกี่ยวกับงานไม๎  งานปูน  งาน
คอนกรีต  งานประปาและการติดตั้งสุขภัณฑ์ การใช๎เครื่องจักรกลงาน
กํอสร๎าง  ตลอดจนการซํอมแซมและบ ารุงรักษาเครื่องมือและวัสดุ
ตํางๆ ที่เก่ียวข๎องกับการกํอสร๎าง   

 
 
 
 
 

เปลี่ยนจ านวนชั่วโมง 
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5563125  การวิจัยเทคโนโลยีโยธา 3(1-4-4)  

               (Research in Civil Technology)   
 ระเบียบวิธีการวิจัยในลักษณะตํางๆ  การวางแผนการวิจัย  

การรวบรวมข๎อมูล  การวิเคราะห์ข๎อมูล  การสรุปงานวิจัย  ตลอดจน
รูปแบบและระเบียบส าหรับการจัดท าเอกสารการวิจัย พร๎อมทั้งเขียนเค๎า
โครงการวิจัยหรือฝึกปฏิบัติการท าสารนิพนธ์ (baby thesis) และเสนอ
รายงานการเขียนเค๎าโครงการวิจัยหรือฝึกปฏิบัติการท าสารนิพนธ์ 
 

 ยกเลิกรายวิชา 

5564302  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีโยธา  6(0-540-0) 
 (Field Experience in Civil Technology)  
 การฝึกปฏิบัติการในโรงงานหรือสถานประกอบการหรือ

สถานศึกษาหรือสถาบันวิจัยหรือหนํวยงานทางอุตสาหกรรม วิศวกรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เก่ียวข๎องกับสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา ไมํน๎อย
กวํา 540 ชั่วโมง โดยอยูํภายใต๎การก ากับควบคุมของคณะกรรมการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของคณะ 

5564302  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีโยธา  
  6(0-540-0) 
 (Field Experience in Civil Technology)  
 การฝึกปฏิบัติการในสถานประกอบการเอกชน 

หนํวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ที่เก่ียวข๎องกับสาขาวิชาเทคโนโลยี
โยธา ไมํน๎อยกวํา 540 ชั่วโมง โดยอยูํภายใต๎การก ากับควบคุมของ
คณะกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีโยธาของหลักสูตร 

 

เปลี่ยนค าอธิบาย
รายวิชา 
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ภาคผนวก ง 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

---------------------------------------- 
 โดยเป็นการเห็นสมควรปรับปรุงข๎อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  วําด๎วยการจัดการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีเพ่ือให๎การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นไปโดยสอดคล๎องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง และ
เหมาะสมกับการบริหารการจัดการศึกษาในปัจจุบัน 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา๑๘ (๒) และ (๓)  แหํงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในคราวประชุมที่  ๓/๒๕๕๕  เมื่อวันศุกร์ที่  ๒๓  มีนาคม  พ.ศ. 
๒๕๕๕  จึงเห็นชอบให๎ตราข๎อบังคับไว๎ ดังนี้ 

 ข๎อ ๑ ข๎อบังคับนี้เรียกวํา “ข๎อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยวําด๎วยการจัดการศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ ” 

 ข๎อ ๒ ข๎อบังคับนี้ให๎ใช๎ส าหรับการจัดการศึกษาแกํนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาคพิเศษตาม
หลักสูตรปริญญาตรี ที่เข๎าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตั้งแตํภาคการศึกษาท่ี๑ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต๎นไป 

 ข๎อ ๓ บรรดาข๎อบังคับ ระเบียบ ค าสั่งหรือประกาศอ่ืนใดที่ขัดหรือแย๎งกับข๎อบังคับนี้ให๎ใช๎ข๎อบังคับนี้
แทน 

 ข๎อ ๔ ในข๎อบังคับนี้  
 “มหาวิทยาลัย”  หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 “อธิการบดี”  หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 “สภามหาวิทยาลัย”หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 “นักศึกษาภาคปกติ” หมายถึง นักศึกษาที่ศึกษาเต็มเวลาในวันท าการปกติของมหาวิทยาลัยราช

ภัฏเลย 
 “นักศึกษาภาคพิเศษ”หมายถึง  นักศึกษาที่ศึกษาตามโครงการการจัดการศึกษาอ่ืนนอกจาก

นักศึกษาภาคปกติ ถึงแม๎จะศึกษาในวันท าการปกติก็ตาม 
 “หลักสูตร”  หมายถึง  หลักสูตรที่ใช๎ในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 ข๎อ ๕ ให๎อธิการบดีเป็นผู๎รักษาการตามข๎อบังคับนี้และให๎มีอ านาจ ออกประกาศ ค าสั่ง หลักเกณฑ์

และวิธีการเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามข๎อบังคับนี้ 
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หมวด ๑ 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาและวิธีการรับเข้าศึกษา 

--------------------------------- 
 ข๎อ ๖ คุณสมบัติของผู๎เข๎าศึกษา 
  ๖.๑  ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทําข้ึนไป  
  ๖.๒  ต๎องไมํเป็นโรคติดตํอร๎ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจอันเป็นอุปสรรคตํอการศึกษา 
  ๖.๓  ไมํถูกคัดชื่อออก หรือถูกไลํออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะประพฤติเสื่อมเสีย 
  ๖.๔  มีคุณสมบัติอ่ืนๆตามข๎อก าหนดของหลักสูตร 
 ข๎อ ๗ วิธีการรับเข๎าศึกษา มหาวิทยาลัยจะรับผู๎ที่มีคุณสมบัติตามข๎อ  ๖  เข๎าศึกษาทุกระบบ

การศึกษาซึ่งอาจใช๎วิธีการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือก หรือวิธีการอ่ืนใด ทั้งนี้ให๎เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
หมวด ๒ 

การรายงานตัวเป็นนักศึกษา 
--------------------------------- 

 ข๎อ ๘ การรายงานตัวเป็นนักศึกษา  
  ๘.๑ ผู๎ที่สอบคัดเลือกได๎ หรือผู๎ที่ได๎รับการคัดเลือก หรือผู๎ที่ได๎รับการอนุมัติให๎ย๎ายมาจาก

สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน หรือผู๎ที่รับการอนุมัติให๎เข๎าศึกษาตํอจะต๎องไปรายงานตัวเพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามที่
ก าหนดไว๎ในประกาศมหาวิทยาลัย 

  ๘.๒ กรณีที่นักศึกษาไมํไปรายงานตัว ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดให๎ถือวําสละสิทธิ์การเข๎า
เป็นนักศึกษา เว๎นแตํได๎รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยเป็นรายๆไป 

          ข๎อ ๙ ผู๎ที่ผํานการคัดเลือกเข๎าศึกษาจะมีสภาพเป็นนักศึกษาเมื่อได๎ขึ้นทะเบียนและช าระเงิน
คําลงทะเบียนเรียนและคําธรรมเนียมตามประกาศของมหาวิทยาลัยเรียบร๎อยแล๎ว พร๎อมทั้งต๎องน าสํงหลักฐาน  
การส าเร็จการศึกษาและหลักฐานอื่นๆ ตามวัน เวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

หมวด ๓ 
การรับย้ายนักศึกษา 

--------------------------------- 
 ข๎อ ๑๐ เกณฑ์การรับย๎ายนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนเข๎าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
  ๑๐.๑ มหาวิทยาลัยอาจรับย๎ายนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนซึ่งสภามหาวิทยาลัย

รับรอง ทั้งนี้ให๎เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
  ๑๐.๒ คุณสมบัติของผู๎ขอย๎ายมาเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
   ๑๐.๒.๑ มีคุณสมบัติที่ก าหนดไว๎ตามข๎อ ๖ 
   ๑๐.๒.๒ ได๎ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเดิมมาแล๎วไมํน๎อยกวําหนึ่งภาคการศึกษา 

และมีผลการเรียนเฉลี่ยไมํน๎อยกวํา ๒.๐๐  
 

/๑๐.๓  การเทียบโอน... 
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  ๑๐.๓ การเทียบโอนหนํวยกิตและผลการเรียนให๎เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เลยวําด๎วยการเทียบโอนผลการเรียน 

หมวด ๔ 
การเข้าศึกษาเพื่อรับปริญญาตรีที่สอง 

--------------------------------- 
 ข๎อ ๑๑ การเข๎าศึกษาเพ่ือรับปริญญาตรีที่สอง 
  ๑๑.๑ ผู๎ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยหรือจาก

สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมาแล๎ว อาจขอเข๎าศึกษาตํอปริญญาตรีสาขาอ่ืนเป็นการเพ่ิมเติมได๎แตํต๎องเป็นผู๎มีคุณสมบัติ
ตามท่ีก าหนดไว๎ในข๎อ ๖  

  ๑๑.๒ ให๎ผู๎ประสงค์จะเข๎าศึกษายื่นใบสมัครตํอมหาวิทยาลัยกํอนเปิดภาคการศึกษาตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

  ๑๑.๓ การเทียบโอนผลการเรียนให๎ด าเนินการเทียบโอนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เลยวําด๎วยการเทียบโอนผลการเรียน 

หมวด ๕ 
ระบบการจัดการศึกษาและการจัดหลักสูตร 

--------------------------------- 
 ข๎อ ๑๒ ระบบการจัดการศึกษา 
  ๑๒.๑ มหาวิทยาลัยใช๎ระบบทวิภาคโดย ๑ ปีการศึกษาแบํงออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ 

๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมํน๎อยกวํา ๑๕ สัปดาห์มหาวิทยาลัยอาจเปิดภาคฤดูร๎อนและใช๎
ระยะเวลาเรียนไมํน๎อยกวํา ๘ สัปดาห์โดยจัดชั่วโมงเรียนของแตํละรายวิชาเทํากับสองเทําของภาคการศึกษาปกติ 
ส าหรับการจัดการศึกษาให๎นักศึกษาภาคพิเศษในภาคฤดูร๎อนให๎นับเป็น ๑ ภาคการศึกษาปกติ 

  ๑๒.๒ การคิดหนํวยกิตของแตํละรายวิชา ให๎ถือเกณฑ์ดังนี้ 
   ๑๒.๒.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช๎เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไมํน๎อยกวํา ๑๕ 

ชั่วโมงตํอภาคการศึกษาปกติให๎มีคําเทํากับ ๑ หนํวยกิตระบบทวิภาค  
   ๑๒.๒.๒ รายวิชาภาคปฎิบัติที่ใช๎เวลาฝึกหรือทดลองไมํน๎อยกวํา ๓๐ ชั่วโมง ตํอภาค

การศึกษาปกติให๎มีคําเทํากับ ๑ หนํวยกิตระบบทวิภาค 
   ๑๒.๒.๓ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช๎เวลาฝึกไมํน๎อยกวํา ๔๕ ชั่วโมงตํอภาค

การศึกษาปกติให๎มีคําเทํากับ ๑ หนํวยกิตระบบทวิภาค 
   ๑๒.๒.๔ การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ได๎รับมอบหมายที่ใช๎เวลา

ท าโครงงานหรือกิจกรรมนั้นๆไมํน๎อยกวํา ๔๕ ชั่วโมงตํอภาคการศึกษาปกติให๎มีคําเทํากับ ๑  หนํวยกิตระบบ 
ทวิภาค 

 
/ข๎อ  ๑๓... 
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 ข๎อ ๑๓ การจัดหลักสูตร 
  ๑๓.๑ โครงสร๎างหลักสูตรระดับปริญญาตรีของแตํละสาขาวิชา ประกอบด๎วย 
   ๑๓.๑.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง วิชาที่มุํงพัฒนาผู๎เรียน ให๎มีความรอบรู๎

อยํางกว๎างขวางมีโลกทัศน์ที่กว๎างไกล มีความเข๎าใจธรรมชาติตนเอง ผู๎อ่ืน และสังคม เป็นผู๎ใฝ่รู๎สามารถคิดอยํางมี
เหตุผล สามารถใช๎ภาษาในการติดตํอสื่อสารความหมายได๎ดี เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งรํางกายและจิตใจ มีคุณธรรม 
ตระหนักในคุณคําของศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถน าความรู๎ไปใช๎ใน
การด าเนินชีวิตและด ารงตนอยูํในสังคมได๎เป็นอยํางดี  

   ๑๓.๑.๒ หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะด๎าน วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 
และวิชาชีพ ที่มุํงหมายให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจและปฏิบัติงานได๎ 

   ๑๓.๑.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง วิชาที่มํุงให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจ ตามที่
ตนเองถนัดหรือสนใจ โดยเปิดโอกาสให๎นักศึกษาเลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับเดียวกัน  

  ๑๓.๒  จ านวนหนํวยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา 
   ๑๓.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ให๎มีจ านวนหนํวยกิตรวมไมํน๎อยกวํา ๑๒๐หนํวย

กิตให๎ใช๎เวลาศึกษาไมํเกิน  ๘ ปีการศึกษาส าหรับหลักสูตรที่เรียนเต็มเวลาและไมํเกิน ๑๒ ปีการศึกษา ส าหรับ
หลักสูตรที่เรียนไมํเต็มเวลา 

   ๑๓.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) ให๎มีจ านวนหนํวยกิตรวมไมํน๎อยกวํา ๑๕๐ หนํวย
กิตให๎ใช๎เวลาศึกษาไมํเกิน  ๑๐ ปีการศึกษาส าหรับหลักสูตรที่เรียนเต็มเวลาและไมํเกิน ๑๕ ปีการศึกษา ส าหรับ
หลักสูตรที่เรียนไมํเต็มเวลา 

หมวด ๖ 
การลงทะเบียนวิชาเรียน 

--------------------------------- 
 ข๎อ ๑๔ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน เพ่ิมหรือถอนรายวิชาให๎ด าเนินการให๎แล๎วเสร็จภายใน

ก าหนด ๑๕ วัน นับแตํวันที่เปิดภาคการศึกษา 
  ๑๔.๑ การลงทะเบียนวิชาเรียนจะสมบูรณ์ก็ตํอเมื่อได๎ช าระคําธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัย

ก าหนด 
  ๑๔.๒ การศึกษาในระบบทวิภาคแบบ ๒ ภาคการศึกษาปกติตํอปีการศึกษา นักศึกษา

สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาของแตํละภาคการศึกษาปกติได๎ไมํเกิน ๒๒ หนํวยกิต และสามารถลงทะเบียน
รายวิชาส าหรับภาคฤดูร๎อนได๎ไมํเกิน ๙ หนํวยกิต 

  การศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษแบบ ๓ ภาคการศึกษาตํอปีการศึกษา นักศึกษา
สามารถลงทะเบียนรายวิชาของแตํละภาคการศึกษาได๎ไมํเกิน ๑๕  หนํวยกิต 

  กรณีนักศึกษาต๎องการลงทะเบียนเรียนเกินกวํา ๒๒ หนํวยกิต ส าหรับการศึกษาในระบบ
ทวิภาคแบบ ๒ ภาคการศึกษาตํอปีการศึกษา ตามวรรคหนึ่งหรือต๎องการลงทะเบียนเรียนมากกวํา ๑๕    หนํวย
กิต ส าหรับการศึกษาของนักศึกษาภาคพิเศษแบบ ๓ ภาคการศึกษาตํอปีการศึกษาตามวรรคสอง ให๎ยื่นค าร๎องขอ
อนุมัติตํอมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาไมํเกิน ๑๕ วัน นับแตํวันเปิดภาคการศึกษา 

 
 

/๑๔.๓  การลงทะเบียน... 
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  ๑๔.๓ การลงทะเบียนวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษาจะไมํอนุญาตให๎
นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาอ่ืนเพ่ิมเติม ยกเว๎นกรณีที่มหาวิทยาลัยพิจารณาแล๎วเห็นสมควรอนุญาตโดยให๎
พิจารณาเป็นรายกรณี โดยค านึงถึงคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจ
ศึกษา เป็นส าคัญ 

  ๑๔.๔ อธิการบดีอาจให๎นักศึกษาที่ถูกถอดถอนชื่อจากทะเบียนนักศึกษาอันเนื่องจาก
ระเบียบทางการเงิน กลับเข๎าเป็นนักศึกษาใหมํได๎ถ๎ามีเหตุผลอันสมควร โดยให๎ถือระยะเวลาที่ถูกถอนชื่อนั้นเป็น
ระยะเวลาพักการศึกษา ในกรณีเชํนนี้นักศึกษาจะต๎องช าระคําธรรมเนียมขอกลับคืนสภาพการเป็นนักศึกษาและ
คําธรรมเนียมอ่ืนๆที่ค๎างช าระเสมือนเป็นผู๎ลาพักการศึกษา 

  ๑๔.๕ ในกรณีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหวํางสถาบันอุดมศึกษาหรือมีข๎อตกลง
เฉพาะกรณี อธิการบดีอาจพิจารณาอนุมัติให๎นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชา ที่เปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน
แทนการลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยทั้งหมด หรือบางสํวนได๎หรืออาจพิจารณาอนุมัติให๎ลงทะเบียนรายวิชาที่
เปิดสอนในมหาวิทยาลัยโดยช าระคําธรรมเนียมตามระเบียบวําด๎วย การเก็บเงินคําบ ารุงและคําธรรมเนียม
การศึกษาของมหาวิทยาลัยก็ได๎ 

  ๑๔.๖ การลงทะเบียนที่ผิดเงื่อนไขของหลักสูตรให๎ถือวําการลงทะเบียนนั้นตกเป็นโมฆะและ
รายวิชาที่ลงทะเบียนผิดเงื่อนไขของหลักสูตรนั้นให๎ได๎รับสัญลักษณ์ W 

  ๑๔.๗ นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนเข๎ารํวมศึกษารายวิชาใดๆเพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู๎ได๎
ถ๎าอาจารย์ผู๎สอนยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรและได๎ยื่นหลักฐานนั้นตํอมหาวิทยาลัย ทั้งนี้นักศึกษาจะต๎องช าระคํา
หนํวยกิต รายวิชานั้นตามระเบียบวําด๎วยการเก็บเงินคําบ ารุงและคําธรรมเนียมการศึกษาและนักศึกษามีเวลาเรียน
ครบร๎อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดจะได๎รับผลการเรียนเป็นสัญลักษณ์  Au 

หมวด ๗ 
การเปลี่ยนแปลงรายวิชา 

--------------------------------- 

 ข๎อ ๑๕ การเพ่ิมรายวิชา ถอนรายวิชา และยกเลิกรายวิชา 
  ๑๕.๑ การเพ่ิมรายวิชา หรือถอนรายวิชาจะกระท าได๎ภายในก าหนด ๑๕ วัน นับแตํวันเปิด

ภาคการศึกษาปกติหรือภายในก าหนด ๗ วัน นับแตํวันเปิดภาคฤดูร๎อน 
  ๑๕.๒ การยกเลิกรายวิชาจะกระท าได๎กํอนวันเริ่มสอบปลายภาค ๗ วัน และจะได๎รับการ

บันทึกผลการเรียนเป็นสัญลักษณ์ W ส าหรับรายวิชาที่ยกเลิกและไมํได๎รับเงินคําลงทะเบียนรายวิชานั้นคืน 
  ๑๕.๓ ขั้นตอนปฏิบัติ ในการเพ่ิม ถอนรายวิชาและยกเลิกรายวิชาให๎เป็นไปตามที่

มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

/หมวด  ๘... 
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หมวด ๘ 
การลาพักการศึกษาและลาออก 

--------------------------------- 
 ข๎อ ๑๖ การลาพักการศึกษา 
  ๑๖.๑ นักศึกษาจะขออนุญาตลาพักการศึกษาได๎ในกรณีตํอไปนี้ 
   ๑๖.๑.๑  ถูกเรียกพล ระดมพลหรือเกณฑ์เข๎ารับราชการทหาร 
   ๑๖.๑.๒  ได๎รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวํางประเทศ หรือทุนอ่ืนใดซึ่ ง

มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 
   ๑๖.๑.๓ เจ็บป่วย  
   ๑๖.๑.๔ ถูกคุมขังตามกฎหมาย 
   ๑๖.๑.๕ มหาวิทยาลัยสั่งให๎พักการศึกษา 
   ๑๖.๑.๖ เหตุอ่ืนๆ ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรแตํต๎องศึกษาในมหาวิทยาลัย

มาแล๎วไมํน๎อยกวํา ๑ ภาคการศึกษา  
  ๑๖.๒ นักศึกษาที่ประสงค์จะลาพักการศึกษาตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติหรือมากกวําให๎

ยื่นใบลาตามแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งนี้ต๎องยื่นใบลาพักการศึกษากํอนวันเริ่มสอบปลายภาคการศึกษา 
  ๑๖.๓ นักศึกษาที่ลาพัก หรือถูกมหาวิทยาลัยสั่งพักการศึกษาตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ

หรือมากกวําจะต๎องช าระคําธรรมเนียมรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 
 ข๎อ ๑๗ การลาออก  
  นักศึกษาที่ประสงค์จะขอลาออก ต๎องยื่นใบลาออกตามแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

หมวด ๙ 
การโอนย้าย 

--------------------------------- 
 ข๎อ ๑๘ การโอนย๎ายสาขาวิชา 
  ๑๘.๑ การย๎ายสาขาวิชาภายในคณะให๎ปฏิบัติตามเงื่อนไขของคณะ 
  ๑๘.๒ การย๎ายสาขาวิชาไปคณะอ่ืน จะต๎องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังตํอไปนี้ 
   ๑๘.๒.๑ นักศึกษาที่ประสงค์จะขอย๎ายสาขาวิชาไปคณะอ่ืน จะต๎องได๎รับความ

เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา ประธานสาขาวิชา และคณบดีคณะเดิม และได๎เรียนตามแผนการศึกษาในคณะเดิม
มาแล๎วไมํน๎อยกวําหนึ่งภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ไมํนับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งพักการศึกษา 

   ๑๘.๒.๒ การย๎ายสาขาวิชาไปคณะอ่ืนจะต๎องปฏิบัติตามเงื่อนไขของสาขาวิชาและ
คณะที่ประสงค์จะขอย๎ายไป ทั้งนี้ให๎เป็นไปตามเงื่อนไขที่คณะก าหนด 

   ๑๘.๒.๓ การย๎ายสาขาวิชาไปคณะอ่ืนให๎อยูํในดุลยพินิจของสาขาวิชาและคณะ ที่จะ
รับย๎ายไปสังกัดเป็นผู๎พิจารณาอนุมัติแล๎วแจ๎งมหาวิทยาลัยทราบ 

   ๑๘.๒.๔ การย๎ายสาขาวิชาไปคณะอ่ืนจะต๎องด าเนินการให๎แล๎วเสร็จกํอนวันเปิดภาค
การศึกษา   

   ๑๘.๒.๕ เมื่อนักศึกษาได๎ย๎ายสาขาวิชาแล๎ว รายวิชาที่เคยเรียนมาทั้งหมดให๎น ามา
เทียบโอนได๎ตามหลักสูตรสาขาวิชาใหมํ และน าผลการเรียนไปค านวณหาคําระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในสาขาวิชาใหมํ
ได ๎

 
 
 
 

/ข๎อ  ๑๙... 
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ข๎อ ๑๙  การโอนย๎ายประเภทนักศึกษา 
     นักศึกษาอาจโอนย๎ายประเภทนักศึกษาจากนักศึกษาภาคปกติเป็นนักศึกษาภาค

พิเศษ โดยยื่นค าร๎องตามแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

หมวด ๑๐ 
บทเฉพาะกาล 

--------------------------------- 

 ข๎อ ๒๐  นักศึกษาที่เข๎าศึกษากํอนข๎อบังคับนี้ประกาศใช๎ ให๎ใช๎ข๎อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วํา
ด๎วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีพ.ศ.๒๕๕๐ หรือข๎อบังคับอ่ืนใดในขณะที่เข๎าศึกษาจนกวํา
จะส าเร็จการศึกษา 

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๓  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
   

(นายสุชาติ  เมืองแก๎ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎเลย 
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ภาคผนวก จ 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕  
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 
------------------------------- 

 โดยเป็นการเห็นสมควรปรับปรุงข๎อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  วําด๎วยการวัดและประเมินผล
การศึกษาระดับปริญญาตรี เพ่ือให๎การวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นไปโดยสอดคล๎องกับ
สภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงและเหมาะสมกับการบริหารการจัดการศึกษาในปัจจุบัน 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๘ (๒)  (๓) แหํง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพ.ศ. 
๒๕๔๗และโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยในคราวประชุมครั้งที่  ๓/๒๕๕๕      เมื่อวันศุกร์ที่  
๒๓  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕  จึงเห็นชอบให๎ตราข๎อบังคับไว๎ ดังนี้ 

 ข๎อ๑ข๎อบังคับนี้เรียกวํา “ ข๎อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยวําด๎วยการวัดและประเมินผล
การศึกษาระดับปริญญาตรีพ.ศ. ๒๕๕๕ ” 

 ข๎อ  ๒  ข๎อบังคับนี้ให๎ใช๎ส าหรับการวัดและประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและ
นักศึกษาภาคพิเศษหลักสูตรปริญญาตรีที่เข๎าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยตั้งแตํภาคการศึกษาที่๑ปีการศึกษา  
๒๕๕๕เป็นต๎นไป 

 ข๎อ ๓ บรรดาข๎อบังคับระเบียบค าสั่งหรือประกาศอ่ืนใดที่ขัดหรือแย๎งกับข๎อบังคับนี้ให๎ใช๎ข๎อบังคับนี้
แทน 

 ข๎อ ๔ ในข๎อบังคับนี้ 
  “มหาวิทยาลัย”   หมายถึง  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
  “อธิการบดี”   หมายถึง   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
  “นักศึกษาภาคปกติ”  หมายถึง   นักศึกษาที่ศึกษาเต็มเวลาในวันท า

การปกติของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
  “นักศึกษาภาคพิเศษ”  หมายถึง   นักศึกษาที่ศึกษาตามโครงการการ

จัดการศึกษาอ่ืนนอกจากนักศึกษาภาคปกติ ถึงแม๎จะศึกษาในเวลาท าการปกติก็ตาม 
  “หลักสูตร”  หมายถึง   หลักสูตรที่ใช๎ในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเลย 

 ข๎อ ๕ ให๎อธิการบดีเป็นผู๎รักษาการตามข๎อบังคับนี้และให๎มีอ านาจออกประกาศ ค าสั่ง หลักเกณฑ์
และวิธีการเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามข๎อบังคับนี้ 

/หมวด  ๑... 
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หมวด  ๑ 

การวัดและประเมินผลการศึกษา 
--------------------------------- 

 ข๎อ ๖ การวัดและการประเมินผลการศึกษา 
  ๖.๑  ให๎ประเมินผลทุกรายวิชาที่มีการเรียนการสอนในแตํละภาคการศึกษา การวัดผล

ต๎องท าตลอดภาคการศึกษา  โดยวิธีการตําง ๆ  กัน  เชํน  การสอบยํอย  การรายงาน  การท างานกลุํม  การสอบ
กลางภาคการศึกษาและให๎มีการสอบปลายภาคการศึกษา การคิดคะแนนระหวํางภาคการศึกษา ให๎อยูํระหวําง
ร๎อยละ  ๕๐  ถึง  ๗๐  ของคะแนนรวมทั้งหมดเว๎นแตํรายวิชาในกลุํมวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิชาโครงงาน ที่
ไมํมีภาคทฤษฎีหรือวิชาในท านองเดียวกันนี้ 

  กรณีสาขาวิชาใด  ที่องค์กรวิชาชีพได๎ก าหนดหลักเกณฑ์การวัดและการประเมินผล
การศึกษาไว๎ให๎เป็นไปตามแนวทางขององค์กรวิชาชีพนั้น 

  ๖.๒  มหาวิทยาลัยจัดให๎มีการสอบในภาคการศึกษาหนึ่งไมํน๎อยกวําหนึ่งครั้ง 
  ๖.๓  นักศึกษาต๎องมีเวลาเรียนในระบบเข๎าชั้นเรียนแตํละรายวิชาไมํต่ ากวําร๎อยละ  ๘๐ 

ของเวลาเรียนทั้งหมด  หรือมีเวลาปฏิบัติกิจกรรมเทียบกันได๎  จึงจะมีสิทธิ์ได๎รับการวัดและประเมินผลในรายวิชานั้น 
  ในกรณีมีเวลาเรียนในรายวิชาใดน๎อยกวําร๎อยละ  ๘๐  แตํไมํต่ ากวําร๎อยละ๖๐ให๎อยูํใน

ดุลยพินิจของคณะกรรมการวิชาการคณะ กรณีที่มีเวลาเรียนในรายวิชาใดน๎อยกวําร๎อยละ  ๖๐  จะไมํมีสิทธิ์สอบ
ปลายภาคในรายวิชานั้น  และให๎อาจารย์ผู๎สอนประเมินผลเป็น “E”  หรือ  “F”  แล๎วแตํกรณี   

  ๖.๔  ให๎มีการประเมินผลการเรียนในรายวิชาตําง ๆ  ตามหลักสูตรเป็น  ๒  ระบบ  ดังนี้ 
   ๖.๔.๑  ระบบคําระดับคะแนน  แบํงเป็น  ๘  ระดับ 
ระดับคะแนน   ความหมายของผลการเรียน   คําระดับคะแนน 
 A   ดีเยี่ยม   (Excellent)    ๔.๐๐ 
 B+   ดีมาก   (Very  good)    ๓.๕๐ 
 B   ดี (Good)     ๓.๐๐ 
 C+   ดีพอใช๎ (Fairly good)    ๒.๕๐ 
 C   พอใช๎ (Fairly)     ๒.๐๐ 
 D+   อํอน (Poor)     ๑.๕๐ 
 D   อํอนมาก(Very poor)    ๑.๐๐ 
 E   ตก (Failure)     ๐.๐๐ 
 ระบบนี้ใช๎ส าหรับการประเมินรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร  คําระดับคะแนนที่ถือวําสอบได๎  ต๎อง

ไมํต่ ากวํา  “D”  ถ๎านักศึกษาได๎คําระดับคะแนนในรายวิชาใดเป็น  “E”ต๎องลงทะเบียนเรียนซ้ าจนกวําจะสอบได๎  
กรณีได๎คําระดับคะแนนเป็น “E”  ในรายวิชาเลือก  สามารถไปเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนในกลุํมวิชาหรือหมวดวิชา
เดียวกันแทนได ๎

           /เว๎นแตํ... 
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 เว๎นแตํ รายวิชาที่เกี่ยวกับการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจ
ศึกษา หรือรายวิชาอ่ืนที่มีลักษณะอยํางเดียวกัน คําระดับคะแนนที่ถือวําสอบผําน ต๎องไมํต่ ากวํา “C”  
  

  ๖.๔.๒ ระบบไมํมีคําระดับคะแนน  ก าหนดสัญลักษณ์การประเมิน  ดังนี้ 
    ระดับการประเมิน   ผลการศึกษา 
    PD (Pass with Distinction)  ผํานดีเยี่ยม 
    P    (Pass)    ผําน 
    F    (Fail)    ไมํผําน 
  ระบบนี้ใช๎ส าหรับการประเมินรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให๎เรียนเพิ่มตามข๎อก าหนดเฉพาะ

ของหลักสูตร 
   ๖.๔.๓ สัญลักษณ์ I (Incomplete)  ใช๎ส าหรับบันทึกการประเมินที่ไมํสมบูรณ์  

ในรายวิชาที่นักศึกษายังท างานไมํเสร็จเมื่อสิ้นภาคการศึกษาหรือขาดสอบ  นักศึกษาที่ได๎สัญลักษณ์“I”  ต๎อง
ด าเนินการขอรับการประเมิน  เพื่อเปลี่ยนผลการประเมินให๎เสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป  ดังนี้ 

    (๑)  กรณีนักศึกษายังท างานไมํเสร็จ  ผู๎สอนพิจารณาผลงานที่ค๎างอยูํ
เป็นศูนย์  และประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยูํแล๎ว  หากพ๎นก าหนดให๎นายทะเบียนเปลี่ยน  “I”  เป็น  
“E”หรือ  “F”  แล๎วแตํกรณี 

    (๒)  กรณีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค  นักศึกษาจะต๎องยื่นค าร๎องขอ
สอบปลายภาคพร๎อมกับหลักฐานประกอบเหตุผลการขาดสอบเสนอตํอมหาวิทยาลัย 

     (๒.๑)  กรณีอนุญาตให๎สอบ  นักศึกษาต๎องไปรับหลักฐานการอนุญาต
ให๎สอบไปติดตํอขอสอบกับอาจารย์ประจ าวิชา เพ่ือเปลี่ยนผลการประเมินให๎เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไป 
หากพ๎นก าหนดให๎นายทะเบียนเปลี่ยน “I” เป็น “E”หรือ “F”แล๎วแตํกรณี 

     (๒.๒)  กรณีไมํอนุญาตให๎สอบจะถือวําสอบตกนายทะเบียนจะเปลี่ยน
ผลการเรียนเป็น  “E”หรือ  “F”  แล๎วแตํกรณี 

  ๖.๕  สัญลักษณ์อ่ืน  มีดังนี้ 
   Au (Audit)  ใช๎ส าหรับการลงทะเบียนเพื่อรํวมฟัง  โดยไมํนับหนํวยกิต 
   W  (Withdraw) ใช๎ส าหรับกรณี  ดังตํอไปนี้ 
    (๑)  รายวิชาที่ลงทะเบียนนั้น  ได๎รับอนุมัติให๎ยกเลิกวิชาเรียน  กํอนวัน

เริ่มสอบปลายภาค ไมํน๎อยกวํา  ๑  สัปดาห์ 
    (๒)  กรณีที่นักศึกษาลาพักการศึกษา  หรือ  ถูกสั่งให๎พักการศึกษา

หลังจากลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแล๎ว 
    (๓)  มหาวิทยาลัยพิจารณาแล๎วเห็นวํา  มีเหตุผลสมควรให๎ยกเลิกวิชา

เรียนในรายวิชานั้น  หรือ  ยกเลิกการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นทั้งหมด 
    (๔)  การลงทะเบียนเรียนผิดเงื่อนไขและเป็นโมฆะ 
 
 

           /ข๎อ  ๗... 
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 ข๎อ  ๗  การเรียนซ้ า 
  ๗.๑  รายวิชาใด ๆ  ที่นักศึกษาสอบได๎  “D”  หรือต่ ากวํา  นักศึกษาสามารถ

ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้นซ้ าได๎ 
  ๗.๒  รายวิชาบังคับใดตามโครงสร๎างหลักสูตรที่นักศึกษาสอบได๎ผลประเมินเป็น  “E”  

หรือ  “F”  นักศึกษาต๎องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ า 
  ข๎อ  ๘  ผลการประเมินเป็น “PD”“ P”“F”“Au”“W”และ “I” จะไมํน ามาค านวณหาคําระดับ

คะแนนเฉลี่ยสะสม 

  ข๎อ  ๙  การนับหนํวยกิตสะสม  และการค านวณคําระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
  ๙.๑  มหาวิทยาลัย จะค านวณคําระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  จากหนํวยกิตและคําระดับ

คะแนนของรายวิชาทั้งหมดท่ีนักศึกษาได๎ลงทะเบียนในแตํละภาคการศึกษา 
  ๙.๒  การค านวณคําระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให๎น าเอาผลคูณของจ านวนหนํวยกิตกับคํา

ระดับคะแนนของทุกรายวิชา  มารวมกันแล๎วหารด๎วยจ านวนหนํวยกิตของรายวิชาทั้งหมด   
  ๙.๓  เมื่อนักศึกษาเรียนได๎จ านวนหนํวยกิตครบตามที่ก าหนดไว๎ในหลักสูตรแล๎วได๎คํา

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแตํ  ๑.๗๐  แตํไมํถึง  ๒.๐๐  ให๎เลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม  เพ่ือปรับคําระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมให๎ถึง  ๒.๐๐  ทั้งนี้ต๎องอยูํในระยะเวลาที่ก าหนดตามหลักสูตร 

หมวด  ๒ 
การส าเร็จการศึกษา 

--------------------------------- 

 ข๎อ  ๑๐  ในภาคการศึกษาสุดท๎ายที่นักศึกษาคาดวําจะส าเร็จการศึกษา  นักศึกษาจะต๎องยื่นค า
ร๎องขอส าเร็จการศึกษาและช าระคําธรรมเนียมตํอมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลา  ๔๕  วันนับแตํวันเปิดภาคเรียน 

 ข๎อ  ๑๑  ผู๎ที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  ต๎องมีคุณสมบัติครบถ๎วนทุกข๎อ  ดังนี้ 
  ๑๑.๑  มีความประพฤติด ี
  ๑๑.๒  สอบได๎ในรายวิชาตําง ๆ  ครบตามหลักสูตรรวมทั้งเงื่อนไขที่สภามหาวิทยาลัย

ก าหนด 
  ๑๑.๓ ได๎คําระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมํต่ ากวํา  ๒.๐๐ 
  ๑๑.๔ ต๎องมีระยะเวลาการศึกษาตามเงื่อนไขตํอไปนี้ 
   ๑๑.๔.๑ นักศึกษาภาคปกติ 
   หลักสูตรปริญญาตรี  ๔  ปี  มีเวลาเรียนไมํน๎อยกวํา  ๖  ภาคการศึกษาปกติแตํไมํ

เกิน  ๘  ปีการศึกษา 
   หลักสูตรปริญญาตรี  ๕  ปี  มีเวลาเรียนไมํน๎อยกวํา  ๘  ภาคการศึกษาปกติแตํไมํ

เกิน  ๑๐  ปีการศึกษา 
 

/๑๑.๔.๒ นักศึกษา... 
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๑๑.๔.๒ นักศึกษาภาคพิเศษ 
   หลักสูตรปริญญาตรี  ๔  ปี  มีเวลาเรียนไมํน๎อยกวํา  ๙  ภาคการศึกษาปกติแตํไมํ

เกิน  ๙  ปีการศึกษา 
   หลักสูตรปริญญาตรี  ๕  ปี  มีเวลาเรียนไมํน๎อยกวํา  ๑๒  ภาคการศึกษาปกติแตํ

ไมํเกิน  ๑๑  ปีการศึกษา 
  ๑๑.๕ กรณีนักศึกษาเทียบโอน หรือกรณีอ่ืนๆให๎เป็นไปตามเงื่อนไขอ่ืนที่มหาวิทยาลัย

ก าหนด 
  ๑๑.๖ ไมํมีพันธะด๎านหนี้สินใด ๆ กับมหาวิทยาลัย 
 ข๎อ  ๑๒  ให๎คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็นผู๎อนุมัติผลการศึกษา และให๎ถือ

วันที่อนุมัติผลการศึกษาเป็นวันที่ส าเร็จการศึกษา 
  
       หมวด  ๓ 

การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
--------------------------------- 

 ข๎อ  ๑๓ นักศึกษาจะพ๎นสภาพการเป็นนักศึกษาด๎วยเหตุดังตํอไปนี้ 
  ๑๓.๑  นักศึกษาภาคปกติจะพ๎นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่ออยูํในเกณฑ์ข๎อใดข๎อหนึ่ง

ตํอไปนี้ 
   ๑๓.๑.๑ ผลการประเมินได๎คําระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากวํา  ๑.๕๐  เมื่อสิ้น

ภาคการศึกษาปกติ  ภาคการศึกษาท่ี  ๒  นับตั้งแตํเริ่มเข๎าเรียน 
   ๑๓.๑.๒  ผลการประเมินได๎คําระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากวํา ๑.๗๐ ในภาค

การศึกษาปกติ  ภาคการศึกษาที่  ๔, ที่ ๖, ที่ ๘, ที่ ๑๐, ที่ ๑๒, ที่ ๑๔, ที่ ๑๖, ที่ ๑๘, ที่ ๒๐  และ     ที่  ๒๒  
นับตั้งแตํเริ่มเข๎าเรียน 

   ๑๓.๑.๓  นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด  แตํยังได๎คํา
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากวํา  ๑.๗๐ 

   ๑๓.๑.๔  ระยะเวลาการศึกษาเกินก าหนด  ตามข๎อ  ๑๑.๔  และขาดคุณสมบัติ
ตามข๎อ  ๑๑.๒  และ  ๑๑.๓  ในการเป็นผู๎ที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

  ๑๓.๒  ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ  จะพ๎นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่ออยูํในเกณฑ์ข๎อใด
ข๎อหนึ่งตํอไปนี้ 

   ๑๓.๒.๑  นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด  แตํยังได๎คํา
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากวํา  ๑.๗๐ 

   ๑๓.๒.๒  ระยะเวลาการศึกษาเกินก าหนด  ตามข๎อ  ๑๑.๔  และขาดคุณสมบัติ
ตามข๎อ  ๑๑.๒  และ  ๑๑.๓ ในการเป็นผู๎ที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

  ๑๓.๓ การพ๎นสภาพนักศึกษา  กรณีอ่ืนที่ไมํใชํโดยการประเมินผล  มีดังนี้ 
 
              /๑๓.๓.๑ ตาย 
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   ๑๓.๓.๑  ตาย 
   ๑๓.๓.๒  ลาออก 
   ๑๓.๓.๓  โอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอ่ืน 
   ๑๓.๓.๔  ขาดคุณสมบัติของการเข๎าเป็นนักศึกษาข๎อใดข๎อหนึ่งตามที่ก าหนดไว๎

ในข๎อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยวําด๎วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี      
   ๑๓.๓.๕  ไมํลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดและไมํได๎ ลาพัก
การศึกษา 

   ๑๓.๓.๖  มีความประพฤติไมํสมควรเป็นนักศึกษา  หรือ  กระท าการอัน
กํอให๎เกิดความเสื่อมเสียแกํมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเห็นสมควรให๎ถอนชื่อจากทะเบียนนักศึกษา  
                                                                                                                
       หมวด ๔ 

การให้ปริญญาเกียรตินิยม 
--------------------------------- 

 ข๎อ  ๑๔  ผู๎ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี  จะได๎รับเกียรตินิยมต๎องมีคุณสมบัติดังนี้ 
  ๑๔.๑ ผู๎ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจะได๎รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งต๎องมี

คุณสมบัติครบถ๎วนทุกข๎อดังตํอไปนี้ 
   ๑๔.๑.๑  เมื่อเรียนครบตามหลักสูตรแล๎ว  ได๎คําระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแตํ  

๓.๖๐  ขึ้นไป 
   ๑๔.๑.๒  ไมํเคยได๎ผลการเรียนในรายวิชาใดวิชาหนึ่งต่ ากวํา D หรือไมํต่ ากวํา P  
   ๑๔.๑.๓  นักศึกษามีเวลาเรียนตามเกณฑ์ดังตํอไปนี้ 
  นักศึกษาภาคปกติ 
   หลักสูตรปริญญาตรี  ๔ ปี  ใช๎เวลาศึกษาไมํเกิน  ๘  ภาคการศึกษาปกติ 
   หลักสูตรปริญญาตรี  ๕  ปี  ใช๎เวลาศึกษาไมํเกิน  ๑๐  ภาคการศึกษาปกติ 
  นักศึกษาภาคพิเศษ 
   หลักสูตรปริญญาตรี  ๔  ปี  ใช๎เวลาศึกษาไมํเกิน  ๑๒  ภาคการศึกษาปกติ 
   หลักสูตรปริญญาตรี  ๕  ปี  ใช๎เวลาศึกษาไมํเกิน  ๑๕  ภาคการศึกษาปกติ 
 
  ๑๔.๒  ผู๎ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจะได๎รับเกียรตินิยมอันดับสองต๎องมี

คุณสมบัติครบถ๎วนทุกข๎อดังตํอไปนี้ 
   ๑๔.๒.๑  เมื่อเรียนครบตามหลักสูตรแล๎ว  ได๎คําระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแตํ  

๓.๒๕ ขึ้นไปแตํไมํถึง  ๓.๖๐ 
   ๑๔.๒.๒  มีคุณสมบัติตามข๎อ  ๑๔.๑.๒  และ  ๑๔.๑.๓ 
 
          /๑๔.๓  ผู๎ที่ส าเร็จ... 
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  ๑๔.๓  ผู๎ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีกรณีเทียบโอนผลการเรียนจากระดับ
อนุปริญญาตามประกาศมหาวิทยาลัย 

   ๑๔.๓.๑ ผู๎ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีกรณีเทียบโอนผลการเรียนจาก
ระดับอนุปริญญา  จะได๎รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  ต๎องมีคุณสมบัติครบถ๎วนทุกข๎อดังตํอไปนี้ 

    ๑๔.๓.๑.๑  สอบได๎คําระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับอนุปริญญา
จากสถาบันเดิมไมํน๎อยกวํา  ๓.๖๐  และเรียนครบตามหลักสูตร  และได๎คําระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษา
ในมหาวิทยาลัยไมํน๎อยกวํา  ๓.๖๐ 

    ๑๔.๓.๑.๒  ไมํเคยได๎ผลการเรียนในรายวิชาใดวิชาหนึ่งต่ ากวํา D 
หรือ   ไมํต่ ากวํา P 

    ๑๔.๓.๑.๓  นักศึกษาภาคปกติ  มีเวลาเรียนไมํเกิน  ๔  ภาคการศึกษา
ปกติ  นักศึกษาภาคพิเศษ  มีเวลาเรียนไมํเกิน  ๗  ภาคการศึกษา 

   ๑๔.๓.๒ ผู๎ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีกรณีเทียบโอนผลการเรียนจาก
ระดับอนุปริญญา  จะได๎รับเกียรตินิยมอันดับสอง  ต๎องมีคุณสมบัติครบถ๎วนทุกข๎อดังตํอไปนี้ 

    ๑๔.๓.๒.๑  สอบได๎คําระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับอนุปริญญา
จากสถาบันเดิม  ไมํน๎อยกวํา  ๓.๒๕  และได๎คําระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยไมํน๎อยกวํา  
๓.๒๕ 

    ๑๔.๓.๒.๒  มีคุณสมบัติตามข๎อ  ๑๔.๓.๑.๒ และ ๑๔.๓.๑.๓ 

หมวด ๕ 
บทเฉพาะกาล 

--------------------------------- 

 ข๎อ ๑๕ นักศึกษาที่เข๎าศึกษากํอนข๎อบังคับนี้ประกาศใช๎ให๎ใช๎ข๎อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยวํา
ด๎วยการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐หรือข๎อบังคับอ่ืนใดในขณะที่
เข๎าศึกษาจนกวําจะส าเร็จการศึกษา 

  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 

(นายสุชาติ  เมืองแก๎ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 
  



มคอ.2 
 

เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา 105 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
 
 
 
 
 
 

  



มคอ.2 
 

เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา 106 

 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แหํงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพ.ศ. ๒๕๔๗ และการ

ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๒ เมื่อวันที่๒๕ ธันวาคมพ.ศ. ๒๕๕๒ จึงได๎ออก
ระเบียบไว๎ดังตํอไปนี้ 

ข๎อ ๑ ระเบียบนี้เรียกวํา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยวําด๎วยการเทียบโอนผลการเรียน พ .ศ. 
๒๕๕๒” 

ข๎อ ๒ ให๎ยกเลิก “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยวําด๎วยการโอนผลการเรียนและการยกเว๎น      การ
เรียนรายวิชา พ.ศ. ๒๕๕๑” 

บรรดาระเบียบข๎อบังคับประกาศและค าสั่งอ่ืนใดของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยซึ่งขัดหรือแย๎งกับระเบียบนี้
ให๎ใช๎ระเบียบนี้แทน 

ข๎อ ๓ ระเบียบนี้ให๎ใช๎กับนักศึกษาที่เข๎าศึกษาตั้งแตํปีการศึกษาที่๒๕๕๓เป็นต๎นไป 
ข๎อ ๔ ในระเบียบนี้ 

“มหาวิทยาลัย” หมายความวํามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
“อธิการบดี” หมายความวําอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
“นักศึกษา” หมายความวําผู๎ที่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยและให๎

หมายความรวมถึงผู๎ที่ศึกษาอบรมตามโครงการอ่ืนที่ใช๎หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
“การเทียบโอนผลการเรียน” หมายความวําการน าหนํวยกิตของรายวิชาในหลักสูตร

มหาวิทยาลัยและให๎หมายความรวมถึงการน าเนื้อหาวิชาของรายวิชากลุํมวิชาจากหลักสูตรสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่
ได๎ศึกษาแล๎วและการเทียบโอนความรู๎และการให๎หนํวยกิตจากการศึกษานอกระบบการศึกษา  ตามอัธยาศัยการ
ฝึกอาชีพหรือจากประสบการณ์การท างานมาใช๎โดยไมํต๎องศึกษารายวิชานั้นอีก 

“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความวําสถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนในระดับหลัง
มัธยมศึกษาตอนปลายหลักสูตรไมํต่ ากวําระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทําที่ส านักงานคณะกรรมการ     การ
อุดมศึกษา (สกอ.) หรือหนํวยงานอื่นของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายให๎การรับรอง 

ข๎อ ๕ รายวิชาที่จะน ามาเทียบโอนผลการเรียนต๎องได๎รับการประเมินผลการศึกษาหรือเป็นรายวิชา   ที่
ได๎รับการเทียบโอนผลการเรียนตามประกาศของมหาวิทยาลัยซึ่งเคยศึกษามาแล๎วไมํเกินสิบปีนับถึงวันที่เข๎าศึกษา
โดยเริ่มนับจากวันส าเร็จการศึกษาหรือภาคเรียนสุดท๎ายที่มีผลการเรียน 

ข๎อ ๖ ผู๎มีสิทธิได๎รับการเทียบโอนผลการเรียนต๎องมีคุณสมบัติข๎อหนึ่งข๎อใดดังตํอไปนี้ 
(๑) ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
(๒) ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นเข๎ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย 
(๓) ผํานการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
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(๔) ศึกษาจากการศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัยการฝึกอาชีพหรือจากประสบการณ์
การท างาน 

ผู๎มีสิทธิได๎รับการเทียบโอนผลการเรียนตามข๎อ๖ (๓) (๔) ต๎องมีความรู๎พ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเทําส าหรับการศึกษาระดับปริญญาตรีและจะต๎องมีความรู๎ พ้ืนฐานในระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเทําส าหรับระดับบัณฑิตศึกษา 

ข๎อ๗หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระหวํางการศึกษาในระบบมีดังตํอไปนี้ 
นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
(๑) รายวิชาหรือกลุํมรายวิชาที่จะน ามาเทียบโอนผลการเรียนต๎องเป็นรายวิชาหรือกลุํมรายวิชาที่

มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไมํน๎อยกวําสามในสี่ของรายวิชาหรือกลุํมรายวิชาที่ขอเทียบโอนเว๎นแตํ   เ ป็นการเทียบ
โอนผลการเรียนในหลักสูตรเดียวกัน 

(๒) นักศึกษามีสิทธิที่เทียบโอนผลการเรียนได๎ท้ังหมดหรือบางสํวน 
(ก) การเทียบโอนผลการเรียนแตํเพียงบางสํวนต๎องเป็นรายวิชาที่ได๎รับระดับคะแนนไมํ

ต่ ากวํา C หรือ P หรือเทียบเทําส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีและ B หรือเทียบเทํา ส าหรับหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาโดยรายวิชาหรือกลุํมรายวิชาที่เทียบโอนจะไมํน ามาค านวณคําระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมและให๎บันทึก
ไว๎ในระเบียนการเรียนของนักศึกษาโดยใช๎อักษรยํอ P (T) ในชํองระดับคะแนน 

(ข) การเทียบโอนผลการเรียนทั้งหมดจะน าเอาผลการเรียนรายวิชาหรือกลุํมรายวิชาที่
เทียบโอนมาค านวณคําระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

(๓) ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหมํจะเทียบโอนนักศึกษาเข๎าศึกษาได๎ไมํเกินชั้นปีและ
ภาคการศึกษาท่ีได๎รับอนุญาตให๎มีนักศึกษาเรียนอยูํตามหลักสูตรที่ได๎รับความเห็นชอบแล๎วนักศึกษาที่เคยศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 

(๑) เป็นรายวิชาหรือกลุํมรายวิชาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยหรือเทียบเทําที่สถาบันอุดมศึกษาหรือ
หนํวยงานอื่นของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายรับรอง 

(๒) รายวิชาหรือกลุํมรายวิชาที่จะน ามาเทียบโอนผลการเรียนต๎องเป็นรายวิชาหรือกลุํมรายวิชาที่
มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไมํน๎อยกวําสามในสี่ของรายวิชาหรือกลุํมรายวิชาที่ขอเทียบโอนผลการเรียน 

(๓) เป็นรายวิชาหรือกลุํมรายวิชาที่ผํานการประเมินผลการเรียนได๎ไมํต่ ากวําระดับคะแนน  C 
หรือระดับคะแนน P หรือเทียบเทําส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีและไมํต่ ากวําระดับคะแนน  B หรือเทียบเทํา
ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

(๔) นักศึกษาจะเทียบโอนผลการเรียนในระดับปริญญาตรีได๎ไมํเกินสามในสี่ของหนํวยกิต  รวม
ของหลักสูตรที่รับโอนระดับบัณฑิตศึกษาได๎ไมํเกินหนึ่งในสามของจ านวนหนํวยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน 

อนึ่งผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตหากเข๎าศึกษาตํอระดับปริญญามหาบัณฑิต
ในสาขาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันให๎เทียบโอนผลการเรียนได๎ไมํเกินร๎อยละ๔๐ของหลักสูตรที่จะเข๎า
ศึกษา 

(๕) รายวิชาหรือกลุํมรายวิชาที่เทียบโอนจะไมํน ามาค านวณแต๎มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม และ
ให๎บันทึกไว๎ในระเบียนการเรียนของนักศึกษาโดยใช๎อักษรยํอ P (T) ในชํองระดับคะแนน 

ผู๎ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแล๎วและเข๎าศึกษาในระดับปริญญาตรีอีกสาขาหนึ่ง          ให๎
สามารถเทียบโอนผลการเรียนส าหรับรายวิชาหรือกลุํมรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและในหมวดวิชา  เลือก
เสรีได๎ทั้งหมดโดยไมํน าเงื่อนไขในวรรคสอง (๒) (ก) วรรคสาม (๓) และข๎อ๕มาพิจารณาและให๎นับหนํวยกิตรวมใน
เกณฑ์ส าเร็จการศึกษาโดยไมํต๎องบันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา 
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ผู๎ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงหรือเทียบเทําให๎สามารถเทียบโอนผล

การเรียนส าหรับรายวิชาหรือกลุํมรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปได๎กึ่งหนึ่งตามประกาศของมหาวิทยาลัยและใน
หมวดวิชาเลือกเสรีได๎ทั้งหมดโดยไมํน าเงื่อนไขในวรรคสอง (๒) (ก) วรรคสาม (๓) และข๎อ๕มาพิจารณาและให๎นับ
หนํวยกิตรวมในเกณฑ์ส าเร็จการศึกษาโดยไมํต๎องบันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชาในการประเมินการเทียบโอนผล
การเรียนระหวํางการศึกษาในระบบให๎คณะกรรมการประเมินการเทียบโอนผล    การเรียนประเมินจากระเบียน
ผลการเรียน 

ข๎อ ๘ หลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู๎และการให๎หนํวยกิตจากการศึกษานอกระบบการศึกษา  ตาม
อัธยาศัยการฝึกอาชีพหรือจากประสบการณ์การท างานเข๎าสูํการศึกษาในระบบ 

(๑) การเทียบโอนความรู๎และการให๎หนํวยกิตจะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุํมรายวิชาตามหลักสูตร
ที่ทางมหาวิทยาลัยเปิดสอน 

(๒) ในการประเมินการเทียบโอนความรู๎และการให๎หนํวยกิตส าหรับการศึกษานอกระบบ
การศึกษาตามอัธยาศัยการฝึกอาชีพหรือจากประสบการณ์ท างานเข๎าสูํการศึกษาในระบบให๎คณะกรรมการ
ประเมินการเทียบโอนผลการเรียนใช๎วิธีการอยํางใดอยํางหนึ่งหรือหลายอยํางดังตํอไปนี้ เป็นหลักเกณฑ์ในการ
ประเมิน 

(ก) แฟ้มสะสมผลการเรียนรู๎ 
(ข) การทดสอบ 
(ค) การสัมภาษณ์ 
(ง) การตอบค าถาม 
(จ) การสาธิต 

ผลการประเมินจะต๎องเทียบได๎ไมํต่ ากวําระดับคะแนน C หรือระดับคะแนน P หรือเทียบเทําส าหรับ
รายวิชาหรือกลุํมรายวิชาระดับปริญญาตรีและไมํต่ ากวําระดับ B หรือเทียบเทําส าหรับรายวิชาหรือกลุํมรายวิชา
ระดับบัณฑิตศึกษาจึงจะให๎จ านวนหนํวยกิตของรายวิชาหรือกลุํมรายวิชานั้นแตํจะไมํให๎ระดับคะแนนและไมํมีการ
น ามาคิดคําระดับคะแนนหรือค านวณคําระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม และให๎บันทึกไว๎ในระเบียน   การเรียนของ
นักศึกษาโดยใช๎อักษรยํอ P(T) ในชํองระดับคะแนน 

ข๎อ ๙ นักศึกษาที่ขอเทียบโอนผลการเรียนจะต๎องมีเวลาศึกษาอยูํในมหาวิทยาลัยอยํางน๎อยหนึ่งปี
การศึกษาจึงจะมีสิทธิส าเร็จการศึกษา 

ข๎อ ๑๐ ให๎มีคณะกรรมการประเมินการเทียบโอนผลการเรียนประกอบด๎วย 
(๑) คณบดีคณะที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหรือกลุํมรายวิชา ที่จะขอเทียบโอน

ผลการเรียนเป็นประธาน 
(๒) อาจารย์หรือผู๎เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่จะขอเทียบโอนผลการเรียนจ านวนอยํางน๎อยหนึ่งคน

แตํไมํเกินสามคนโดยค าแนะน าของคณบดีตาม (๑) เป็นกรรมการ 
(๓) ประธานสาขาวิชาของรายวิชาที่จะขอเทียบโอนผลการเรียนเป็นกรรมการและเลขานุการ 

เมื่อคณะกรรมการประเมินการเทียบโอนผลการเรียนด าเนินการประเมินการเทียบโอนผลการเรียนเสร็จ
สิ้นแล๎วให๎รายงานผลการประเมินการเทียบโอนไปยังส านักสํงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพ่ือเสนอให๎
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติตํอไป 

ข๎อ ๑๑ นักศึกษาที่ได๎รับการเทียบโอนผลการเรียนไมํมีสิทธิได๎รับปริญญาเกียรตินิยมตามข๎อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยวําด๎วยการวัดผลและการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีเว๎นแตํ 
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(๑) รายวิชาหรือกลุํมรายวิชาที่ได๎รับการเทียบโอนผลการเรียนเป็นไปตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 
(๒) นักศึกษาซึ่งเคยศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล๎วกลับเข๎ามาศึกษาในระดับปริญญาตรีที่ได๎รับการ

เทียบโอนผลการเรียนรายวิชาหรือกลุํมวิชาและโอนหนํวยกิตท่ีเคยศึกษามาแล๎วทั้งหมด 
ข๎อ ๑๒ นักศึกษาที่เทียบโอนผลการเรียนในระบบต๎องด าเนินการขอเทียบโอนผลการเรียนและช าระ

คําธรรมเนียมให๎แล๎วเสร็จภายในปีการศึกษาแรกที่เข๎าศึกษาเว๎นแตํกรณีที่มีเหตุอันสมควรนักศึกษา อาจขอขยาย
เวลาดังกลําวอีกได๎แตํไมํเกินหนึ่งภาคเรียน 

นักศึกษาที่เทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัยการฝึกอาชีพหรือจาก
ประสบการณ์การท างานให๎ด าเนินการขอเทียบโอนได๎ตั้งแตํภาคการศึกษาแรกจนถึ งวันสุดท๎ายของก าหนดการ
ลงทะเบียนในภาคการศึกษาสุดท๎ายที่จะส าเร็จการศึกษา 

ข๎อ ๑๓ คําธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียนให๎เป็นไปตามระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัย 
ข๎อ ๑๔ ให๎อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ให๎มีอ านาจออกประกาศให๎เป็นไปตามระเบียบนี้ รวมทั้งให๎มี

อ านาจชี้ขาดปัญหาที่เกิดขึ้นจากกรณีการใช๎ระเบียบนี้ 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
 
 

(นายสุชาติเมืองแก๎ว) 
 นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
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ภาคผนวก ช 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน พ.ศ.2550 และ พ.ศ.2557 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน  พ.ศ.2550 

 
 โดยที่เห็นเป็นการสมควรเพื่อให๎นักศึกษาได๎มีโอกาสเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนได๎มากข้ึน 
 ฉะนั้น  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(2)  แหํงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. 

2547  โดยมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ในคราวประชุมครั้งที่  2/2550  เมื่อวันที่  5  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2550  
ให๎ออกระเบียบไว๎ดังตํอไปนี้ 

  ข๎อ  1  ระเบียบนี้เรียกวํา  “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  วําด๎วยการจัดการศึกษา
ในภาคฤดูร๎อน  พ.ศ. 2550 

 ข๎อ  2  ระเบียบนี้ให๎ใช๎บังคับตั้งแตํภาคฤดูร๎อน  ปีการศึกษา  2550  เป็นต๎นไป 
 ข๎อ  3  การเปิดภาคฤดูร๎อนให๎ถือเป็นภาคการศึกษาไมํบังคับ  ใช๎ระยะเวลาการศึกษาประมาณ  8  

สัปดาห์  โดยจัดชั่วโมงเรียนของแตํละรายวิชาให๎เทํากับสองเทําของภาคการศึกษาปกติ 
 ข๎อ  4  การเปิดภาคฤดูร๎อน  มีความมุํงหมายดังนี้ 
  4.1  เพ่ือให๎นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่มีศักยภาพ  มีโอกาสเลือกเรียนรายวิชาที่เปิด

สอนได๎มากขึ้น 
  4.2  เพ่ือให๎นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมีโอกาสศึกษารายวิชาที่ไมํอาจเรียนได๎หรือเรียน

แล๎วสอบไมํผํานในภาคการศึกษาปกติ 
  4.3  เพ่ือให๎นิสิตหรือนักศึกษาระดับอุดมศึกษาจากสถาบันอ่ืนที่สนใจได๎มีโอกาสศึกษารายวิชาที่

เปิดสอน 
 ข๎อ  5  การเปิดสอนรายวิชาในภาคฤดูร๎อน  จะต๎องเป็นไปตามเงื่อนไขดังตํอไปนี้  การเปิดสอน

รายวิชาให๎อยูํในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย 
 ข๎อ  6  การลงทะเบียน  การเพ่ิมและถอนรายวิชา  การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาและ

การเสนอให๎ได๎รับปริญญาให๎เป็นไปตามข๎อบังคับมหาวิทยาลัยวําด๎วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี 

 ข๎อ  7  การด าเนินการสอน  อาจารย์ผู๎สอนคนหนึ่งจะสอนได๎ไมํเกิน  6  ชั่วโมง 
 ข๎อ  8  ในระหวํางที่ยังมิได๎วางระเบียบออกข๎อบังคับค าสั่งหรือประกาศใด ๆ  เพ่ือปฏิบัติการตาม

ข๎อบังคับฉบับนี้  ให๎น าระเบียบข๎อบังคับ  หรือประกาศที่ก าหนดไว๎ส าหรับ  ภาคการศึกษาปกติมาใช๎บังคับโดย
อนุโลมทั้งนี้ให๎อยูํในดุลยพินิจของอธิการบดี 

 ข๎อ  9  การก าหนดอัตราคําธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร๎อน  ส าหรับการศึกษาระดับอนุปริญญา
และปริญญาตรีให๎เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  เรื่องก าหนดอัตราคําธรรมเนียมการศึกษาภาค
ปกติ  และให๎จํายคําตอบแทนการสอนตามอัตราคําสอนภาคปกติ 
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 ข๎อ  10  ให๎อธิการบดีเป็นผู๎รักษาการให๎เป็นไปตามระเบียบนี้และเป็นผู๎วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีเกิด
ปัญหาจากการใช๎ระเบียบนี้ 

 
 
       ประกาศ  ณ  วันที่  6  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2550 
     
 
             ลงนาม สุวิทย์   คุณกิตติ 
         (นายสุวิทย์  คุณกิตติ) 
             นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
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ภาคผนวก ซ 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่องการบริหารงานวิชาการ 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
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ภาคผนวก ฌ 

 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา 
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ภาคผนวก ญ 
 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์ (ภายใน) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา 
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ภาคผนวก ฎ 
 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์ (ภายนอก) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา 
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ภาคผนวก ฏ 
 

ประวัติ ผลงานด้านวิชาการและประสบการณ์ 
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

  



มคอ.2 
 

เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา 127 

ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ  ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา 
ประวัติ 
ชื่อ - สกุล : นายกิตติกร ศรีลานนท์ 
ต าแหนํงทางวิชาการ: ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ 
วุฒิการศึกษา  

ผลงานทางวิชาการ 
- ผลงานวิจัย   
กิตติกร ศรีลานนท์. (2561). การถอดแบบบ๎านไทเลยเพ่ือการอนุรักษ์ภูมิปัญญางานกํอสร๎างอาคารพ้ืนถิ่น.  การ

ประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2561 Thailand 4.0 นวัตกรรม
และการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน. หน๎า 592 – 601. 23 มีนาคม 2561. พิษณุโลก: ศูนย์
วัฒนธรรมภาคเหนือตอนลําง มหาวิทยาลัยพิบูลสงคราม.  

 . (2561). คุณภาพทรายแมํน้ าเลย. การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 9. หน๎า 115 – 123. 7 กันยายน 2561. ขอนแกํน: คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกํน.  

- ผลงานแตํงหรือเรียบเรียง ต ารา  
กิตติกร ศรีลานนท์. (2556). ปฐพีกลศาสตร์. เลย: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 204 

หน๎า 
 
ประสบการณ์ด้านปฏิบัติการ 
2561 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ๎างกํอสร๎างปรับปรุงอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเลย 
2561 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู๎ควบคุมงาน ส าหรับการประกวดราคาจ๎างกํอสร๎างปรับปรุงระบบเสา

โคมแสงสวํางถนนภายในมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
  

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน พ .ศ.  

ค.อ.ม. โยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล๎า 
พระนครเหนือ 

2544 
 

ค.อ.บ. วิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
วิทยาเขตภาคพายัพ 

2539 
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ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ  ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา 
ประวัติ 
ชื่อ-สกุล: นายโกเมนทร์ พร๎อมจะบก 
ต าแหนํงทางวิชาการ: อาจารย์ 
สถานที่ท างาน: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
วุฒิการศึกษา 

 
ผลงานทางวิชาการ 
- ผลงานวิจัย   
โกเมนทร์ พร๎อมจะบก (2561). การศึกษาและออกแบบบล็อกประสานโดยการตกแตํงผิวข๎างเพ่ือเพ่ิมมูลคํา. การ

ประชุมทางวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 7. หน๎า 287-295. 25-26 มกราคม 2561. พะเยา: 
มหาวิทยาลัยพะเยา. 

  . (2561). ผลิตภาพกระบวนการล าเลียงอ๎อยติดรถบรรทุก. การประชุมทางวิชาการระดับชาติพะเยา
วิจัย ครั้งที่ 7. หน๎า 430-437. 25-26 มกราคม 2561. พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา. 

 . (2560). การออกแบบเครื่องอัดกระป๋องอลูมิเนียม. การประชุมทางวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย 
ครั้งที่ 6. หน๎า 512-520. 26-27 มกราคม 2560. พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา. 

 
  

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน พ .ศ.  

ค.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2549 
 

ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์  
(งานไม๎และงานกํอสร๎าง) 

วิทยาลัยครูสกลนคร 2535 
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ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ  ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา 
ประวัติ 
ชื่อ-สกุล: นายชัชชัย พีรกมล 
ต าแหนํง: ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ 
วุฒิการศึกษา  

 
ผลงานทางวิชาการ 
- ผลงานวิจัย   
ชัชชัย พีรกมล. (2561). การศึกษาประสิทธิภาพของการสูบน้ าของไฮดรอลิคแรมปั๊มโดยใช๎ทํอ PVC ขนาด 2 นิ้ว. 

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9. หน๎า 228-239. 18-19 
ตุลาคม 2561. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.  

 
ประสบการณ์ด้านปฏิบัติการ 
2557 คณะกรรมการตรวจการจ๎างกํอสร๎างอาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห๎องปฏิบัติการ 
2558 คณะกรรมการตรวจการจ๎างกํอสร๎างกลุํมอาคารโรงเรียนสาธิตและสิ่งกํอสร๎างประกอบ  
2558 คณะกรรมการตรวจการจ๎างกํอสร๎างกลุํมอาคารที่พักนักศึกษาและบุคลากรพร๎อมสิ่งกํอสร๎างประกอบ 
2560 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจ๎างกํอสร๎างปรับปรุงระบบเสาโคมแสงสวํางถนนภายในมหาวิทยาลัย 
2561 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการกํอสร๎างอาคารปฏิบัติการทางการเกษตร 
2561 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ๎างออกแบบปรับปรุงห๎องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาหาร 
2561 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุการจ๎างปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดเลย 
2561 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุการประกวดราคาจ๎างกํอสร๎างปรับปรุงอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
2562 คณะกรรมการตรวจการจ๎างกํอสร๎างศูนย์ปฏิบัติธรรมพุทธยาน 
2562 คณะกรรมการตรวจการจ๎างกํอสร๎างปรับปรุงศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด๎านธุรกิจ 
 
 
  

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน พ .ศ.  

วศ.ม. 
 

วิศวกรรมชลประทาน 
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

2545 
 

อส.บ. วิศวกรรมกํอสร๎าง มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 2535 
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ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ  ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา 
ประวัติ 
ชื่อ-สกุล: นายศักดิ์ชาย พวงจันทร์ 
ต าแหนํง: ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ 
วุฒิการศึกษา  

ผลงานทางวิชาการ 
- ผลงานวิจัย   
ศักดิ์ชาย พวงจันทร์. (2557). การสร๎างแบบจ าลองทุํงน้ าทํวมของลุํมน้ าเลยด๎วยโปรแกรม HEC-RAS. วารสาร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 33: 571-577. มหาสารคาม. 
 . (2561). การพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ด๎านภูมิปัญญาท๎องถิ่นของเยาวชนในพิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมจังหวัด

เลย. วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 37(5): 133-142. 
มหาสารคาม. 

Phuangjan, S. (2018). Mathematical Model of Maan River Basin for Flood Mitigation in Muang 
Loei Urban Area. Journal of Thai Interdisciplinary Research. 13: 41-48. Nakhon 
Pathom. 

- ผลงานแตํงหรือเรียบเรียง ต ารา  
ศักดิ์ชาย พวงจันทร์. (2557). การบริหารงานก่อสร้าง. เลย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 197 หน๎า 
 . (2559). คอมพิวเตอร์ในงานก่อสร้าง เลย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 244 หน๎า 
 . (2560). การวางแผนงานก่อสร้าง. เลย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 276 หน๎า 
 - 
ประสบการณ์ด้านปฏิบัติการ 
2561 วิศวกรผู๎ออกแบบศูนย์ปฏิบัติธรรมพุทธยาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
2561 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ๎างกํอสร๎างปรับปรุงอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
2561 คณะกรรมการตรวจการจ๎างโครงการพัฒนาและปรับปรุงแหลํงทํองเที่ยวให๎ได๎มาตรฐาน กิจกรรม: 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ (landmark) บริเวณสวนสาธารณะกุดป่อง 
2562 วิศวกรผู๎ออกแบบโครงการปรับปรุงแหลํงทํองเที่ยวเชิงพุทธภูพุทโธ คํายศรีสองรัก 
2562 คณะกรรมการตรวจการจ๎างกํอสร๎างปรับปรุงศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด๎านธุรกิจ 
2562 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุส าหรับการประกวดราคาจ๎างกํอสร๎างศูนย์ปฏิบัติธรรมพุทธยาน 
  

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน พ .ศ.  

M.S. 
 

Structural Engineering 
 

California State University, 
Los Angeles, USA 

2546 
 

M.S. Construction Management 
 

California State University, 
Long Beach, USA 

2544 

วศ.บ. วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2532 
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ประวัติ/ผลงานทางวิชาการ  ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา 
ประวัติ 
ชื่อ - สกุล : นายสมภพ  เพ็ชรดี 
ต าแหนํงทางวิชาการ: อาจารย์ 
วุฒิการศึกษา 

 
ผลงานทางวิชาการ 
- ผลงานวิจัย   
สมภพ เพ็ชรดี. (2561). การสร๎างขาตั้งไม๎ระดับเพ่ือลดความคลาดเคลื่อนในการท าระดับ. การประชุมวิชาการ

และน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2. หน๎า 849-858.30 พฤศจิกายน 2561. กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

  

คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน พ .ศ.  

ค.อ.ม. เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล๎า 
พระนครเหนือ 

2544 
 

วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
(เทคโนโลยีกํอสรา๎ง) 

วิทยาลัยครูจันทรเกษม 2536 
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ภาคผนวก ฐ 

 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 
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