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สารบัญ 
หน้า 

หมวดที่  1  ข้อมูลทั่วไป  
 1 รหัสและชื่อหลักสูตร  1 
 2 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  1 
 3 วิชาเอก  1 
 4 จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร  1 
 5 รูปแบบของหลักสูตร  2 
 6 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  2 
 7 ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  2 
 8 อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังส าเร็จการศึกษา  2 
 9 ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  2 
 10 สถานที่จัดการเรียนการสอน  3 
 11 สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  3 
 12 ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ 
  ของสถาบัน  4 
 13 ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในส านักวิชา/สาขาวิชาอ่ืนของสถาบัน  5 
 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 1 ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  6 
 2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร  8 

 3 แผนพัฒนาปรับปรุง  9 
 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 1 ระบบการจัดการศึกษา  10 
 2 การด าเนินการหลักสูตร  10 
 3 หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  14 
 4 องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  71 
 5 ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  71 
 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  73 
 2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  74 
 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
              (Curriculum Mapping)        84 
 4 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา (รายชั้นปี)   98 
           5   แผนที่ผลลัพธ์การเรียนรู้กับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ปรัชญาของมหาวิทยาลัยและ 
               ทักษะในศตวรรษที่ 21  99                                                                 
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สารบัญ (ตอ่) 
หน้า 

หมวดที่  5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา          
 1 กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)   100 
 2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  100 
 3 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  100 

 
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

 1 การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  103 
2 การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์  103 

 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 1  การก ากับมาตรฐาน  104 

2 บัณฑิต  104 
3 นักศึกษา  104 
4 อาจารย์  105 
5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  106 
6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  106 
7 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  118 

 

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 1  การประเมินประสิทธิผลของการสอน  119 

2 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  119 
3 การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  120 
4 การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน  120 

 

ภาคผนวก 
 ก  ค าอธิบายรายวิชา      ก-1 

ข รายวิชาเอกหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี 
 หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2564  ข-1 
ค ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี พ.ศ. 2559 
 และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี พ.ศ. 2564   ค-1 
ง ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี 
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)   ง-1 
จ ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  จ-1 
ฉ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารวี่าด้วยการศึกษาขั้นปรญิญาตรี พ.ศ. 2561    ฉ-1 
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สารบัญ (ตอ่) 
หน้า 

 
ช   - ตารางความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร    ช-2 
     - แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรรายวิชา     ช-5 
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี 

 (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 
ส านักวิชา/สาขาวิชา  ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี 
 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย)     : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี 
                  (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Engineering Program in Geological Engineering 
 
2.   ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมธรณี) 
   (ภาษาอังกฤษ) :  Bachelor of Engineering (Geological Engineering) 
 ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :  วศ.บ. (วิศวกรรมธรณี) 
   (ภาษาอังกฤษ) :  B.Eng. (Geological Engineering) 
 
3.   วิชาเอก   

ไม่มี 
 
4.   จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 4.1   แผนการศึกษา แบบเอก (วิศวกรรมธรณี) 
     ไม่น้อยกว่า 196 หน่วยกิต (ไตรภาค) 
 4.2   แผนการศึกษา แบบเอก-โท (วิศวกรรมธรณี-โทความเป็นผู้ประกอบการ) 
       ไม่น้อยกว่า 208 หน่วยกิต (ไตรภาค) 
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5.   รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1  รูปแบบ  เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
5.2  ประเภทของหลักสูตร  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 

 5.3  ภาษาที่ใช้  จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ 
        5.4  การรับเข้าศึกษา  หลักสูตรรับเฉพาะนักศึกษาไทยและให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนารีว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2561  
 5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีที่จัดการเรียนการ

สอนโดยตรง 

 5.6  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี 
พ.ศ. 2559  เพ่ือเปิดสอนภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564  
 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที ่4/2564 เมือ่วันที่ 29 เมษายน 2564 
 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีอนุมัติหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที ่ 4/2564 เมื่อวันที่  29 พฤษภาคม 
 2564 

 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 ในปีการศึกษา 2566  
 

8.  อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังส าเร็จการศึกษา  

 วิศวกรในภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ 
 อาจารย์ในภาครัฐและภาคเอกชน 
 นักวิชาการ นักวิจัย ในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
 ประกอบธุรกิจส่วนตัว 

 

9.  ชื่อ สกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ล าดับ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 

1 ศ. ดร.กิตติเทพ เฟ่ืองขจร - Ph.D. Geological Engineering, Civil Engineering (Minor), 
   University of Arizona, U.S.A., พ.ศ. 2531 
   Postdoctoral Fellow Geological Engineering,  
   University of Arizona, U.S.A., พ.ศ. 2533 
- M.S. (Geological Engineering), University of Arizona, 

U.S.A., พ.ศ. 2528 
- วท.บ. (ธรณีวิทยา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2522  
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ล าดับ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 

2 

 

 

ผศ. ดร.ปรัชญา เทพณรงค์ - วศ.ด. (เทคโนโลยีธรณี), โปรแกรมวิศวกรรมธรณี, 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2550 
- วศ.ม. (เทคโนโลยีธรณี), โปรแกรมวิศวกรรมธรณี,  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2544 
- วศ.บ. (เทคโนโลยีธรณี), โปรแกรมวิศวกรรมธรณี, 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2542 

3 ผศ. ดร.อานิสงส์ จิตนารินทร์ - Docteur de l’Université Paris VI (Geosciences et Ressources 
Naturelles), Université Paris VI, France, พ.ศ. 2553 

- วท.ด. (ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2553 
- วท.ม. (ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2548 
- วท.บ. (ธรณีวิทยา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, พ.ศ. 2542 

4 อ. ดร.ธนิษฐา ทองประภา - วศ.ด. (เทคโนโลยีธรณี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  
  พ.ศ. 2558 
- วศ.บ. (เทคโนโลยีธรณี) เกียรตินิยมอันดับ 1,  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2553 
5 อ. ดร.เกียรติศักดิ์ อาจคงหาญ - วศ.ด. (เทคโนโลยีธรณี), โปรแกรมวิศวกรรมธรณี, 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2558 
- วศ.ม. (เทคโนโลยีธรณี), โปรแกรมวิศวกรรมธรณี,  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2556 
- วศ.บ. (เทคโนโลยีธรณี), โปรแกรมวิศวกรรมธรณี,  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2552 

 
10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  

ใช้สถานที่และอุปกรณ์การสอนของอาคารเรียนรวม ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์    
บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และสถาน
ประกอบการสหกิจศึกษา 

 

11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
ปัจจุบันประเทศไทยก าลังเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ตามนโยบายรัฐ การเติบโตของอุตสาหกรรมต่าง ๆ 

อาศัยการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะส าหรับภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการก่อสร้างทาง
วิศวกรรมธรณีและเหมืองแร่ รวมไปถึงภาคการส ารวจทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือน ามาใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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ในขณะที่แหล่งทรัพยากรธรรมชาติมีอยู่อย่างจ ากัด ก่อให้เกิดกระแสตื่นตัวเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง
ความต้องการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วของประเทศ การผลิตบุคลากรด้านอุตสาหกรรมก่อสร้างทาง
วิศวกรรมธรณีจึงมีความส าคัญและจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและเพ่ือให้สามารถเข้าสู่การแข่งขันใน
ระดับนานาชาติได้ 

 
 11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 

  ปัจจุบันประเทศมีการสื่อสารแบบไร้พรมแดน และการเดินทางภายในประเทศที่สะดวกสบาย ท าให้
เกิดการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานของผู้คนและเกิดวัฒนธรรมที่ผสมผสาน น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทยในมุม
กว้าง และก่อให้เกิดการแข่งขันด้านตลาดแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานขั้นสูงที่จ าเป็นต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และสังคม ดังนั้น วิศวกรในยุคปัจจุบันนอกจากต้องมีความเชี่ยวชาญในทักษะเชิงวิศวกรรมแล้ว ยังต้องมีทักษะใน
การปฏิบัติงาน การสื่อสารเจรจา มีจิตส านึกท่ีดี มีความสามารถในการรับรู้ตลอดชีพ และมีจรรณยาบรรณวิชาชีพ 
    ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ก าหนดเป้าหมาย     
คนไทยในอนาคต จะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วง
วัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็น
พลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 
และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มี
ทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

 

12.  ผลกระทบจากสถานการภายนอกต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
       ผลกระทบจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ส่งผลให้หลักสูตรวิศวกรรมธรณี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตาม
วิวัฒนาการทางเทคโนโลยี เพ่ือผลิตวิศวกรธรณีที่มีความรู้ความสามารถรวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสมในการส ารวจ ค านวณ วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผน ควบคุม งานทางด้านวิศวกรรมธรณีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพภายใต้กรอบของจริยธรรมในวิชาชีพโดยมีดัชนีบ่งชี้มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา คือ  

   (1) เทียบเคียงมาตรฐานหลักสูตรกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 

   (2) น าผลการวิจัยในชั้นเรียนมาปรับปรุงการเรียน การสอนในรายวิชา 

   (3) จัดท าการศึกษาความต้องการการใช้บัณฑิตจากภาคอุตสาหกรรม 

   (4) ความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี   สาขา 
    วิศวกรรมศาสตร์ (มคอ. 1) 
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   (5) ความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การขอรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ตาม
การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (Thailand Accreditation Board of 
Engineering Education, TABEE) สภาวิศวกร  

   (6) ความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การขอรับรองใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) สาขา
วิศวกรรมเหมืองแร่ 

   (7) ความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การขอรับรองใบประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา
ธรณีวิทยา ด้านธรณีวิศวกรรม 

      โดยเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา มีก าหนดการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามดัชนีบ่งชี้ข้างต้นและตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องทุก ๆ ระยะไม่เกิน 5 ปี  

 12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
การพัฒนาหลักสูตรสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย คือ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็น

มหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานวิจัย ปรับแปลง ถ่ายทอดและ
พัฒนาเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคม ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ และมีคุณธรรม น าปัญญา 
ให้บริการวิชาการ และทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยยึดหลักความเป็นอิสระทางวิชาการ และใช้ธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการ” สอดคล้องกับความต้องการของประเทศชาติ พัฒนาระบบการศึกษาและบริการวิชาการที่
หลากหลายและมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง แสวงหาองค์ความรู้จากปัญหาและภูมิปัญญาท้องถิ่น เชื่อมประสานภูมิ
ปัญญาสากลแบบบูรณาการ และพัฒนางานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง 

 
13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในส านักวิชา/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีใช้ระบบการบริหารจัดการแบบรวมบริการประสานภารกิจโดยให้ส านักวิชา 
หรือสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์นั้น ๆ เป็นผู้รับผิดชอบในการเปิดสอนรายวิชาที่มีนักศึกษาเรียนร่วมกัน
หลากหลายหลักสูตร อีกท้ังได้เชิญคณาจารย์ และวิทยาการจากภาครัฐ เอกชนอื่น ๆ ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
เข้าร่วมเป็นผู้ร่วมสอน  

13.1   ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนโดยส านักวิชา/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น ๆ 
  -  กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไปและภาษาต่างประเทศ เปิดสอนโดยส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม  
  -  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี และแคลคูลัส เปิดสอนโดย  

   ส านักวิชาวิทยาศาสตร์  
  -  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ เปิดสอนโดยส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

13.2   กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน 
  ไม่มี 

13.3   การบริหารจัดการ 
  ประธานหลักสูตรเป็นผู้ประสานงานระหว่างสาขาวิชาอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.   ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1  ปรัชญาของหลักสูตร 
     ปรัชญาการจัดการศึกษาของหลักสูตรคือ การจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome 
Based Education, OBE) สร้างบัณฑิตที่สามารถออกแบบและแก้ปัญหาด้านวิศวกรรมธรณีที่ทันสมัยและ
เหมาะสมต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เน้นการให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่ส าคัญ 4 ประการ คือ ทักษะมนุษย์ 
(Humanware) ทักษะการจัดการ (Orgaware) ทักษะข้อมูล (Infoware) และทักษะเทคโนโลยี (Technoware) 
โดยจัดให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์การท างานในสถานประกอบการจริงตามสาขาวิชาที่เรียนโดยใช้รูปแบบสหกิจ
ศึกษา (Cooperation Education) 

 
 1.2  ความส าคัญของหลักสูตร 
 หลักสูตรวิศวกรรมธรณีเป็นสหวิทยาการโดยรวมองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเหมือง
แร่และธรณีวิทยาเข้าด้วยกัน ซึ่งเปิดใช้ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2554 และปรับปรุงในปี พ.ศ. 2557 และ 2559 
ตามล าดับ เป็นหลักสูตรที่เปิดสอนแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน โดยมีสาระวิชาที่
ประยุกต์มาจากหลักสูตรวิศวกรรมธรณีที่เปิดสอนในประเทศสหรัฐอเมริกาและในยุโรปหลายประเทศ การประยุกต์
นี้มีความส าคัญอย่างยิ่งที่มุ่งเน้นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศไทยเพ่ือตอบสนองการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เกี่ยวกับมวลหินทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมไปถึงการส ารวจ ออกแบบ และก่อสร้าง
เขื่อนและอ่างเก็บน้ า อุโมงค์ในมวลหิน ฐานรากบนมวลหิน และการขุดเจาะทรัพยากรแร่และน้ าบาดาล  

 มุ่งเน้นในการผลิตบัณฑิตที่มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ
ชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากลให้
บัณฑิตมีความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความเป็นผู้น าและผู้ตาม 
มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพในการน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยมีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
น้อยที่สุด มีความรู้ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน วิศวกรรมพ้ืนฐาน และเศรษฐศาสตร์ 
มีศักยภาพในการบูรณาการความรู้ดังกล่าวและความรู้ในศาสตร์อ่ืนเข้ามาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหา
เพ่ือออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างทางวิศวกรรมที่ เกี่ยวข้องกับธรณีวิทยา สามารถใช้วิจารณญาณเชิงวิศวกรรม
เพ่ือวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางด้านวิชาการและด้านสังคมเพ่ือให้ผลการออกแบบและก่อสร้างสอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศและภาคอุตสาหกรรม มีศักยภาพในการจินตนาการ มีความคิดสร้างสรรค์ในการผลิต
นวัตกรรมใหม่เพ่ือประยุกต์ใช้ในการออกแบบและก่อสร้าง มีความสามารถในการสื่อสารและน าเสนอผลงานทั้ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองใน
สังคมและในหน่วยงาน มีจิตส านึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมและความปลอดภัยของชุมชน 
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1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. จัดการศึกษาที่ครอบคลุมและสร้างองค์ความรู้ พ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานต่อองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ 
2. จัดการศึกษาที่ให้ความรู้และประสบการณ์ของวิชาชีพวิศวกรรมธรณีที่มีขอบเขตและความ

หลากหลายที่กว้างขวาง 
3. จัดการศึกษาเพ่ือให้นักศึกษามีสามารถในการส ารวจและออกแบบทางวิศวกรรธรณีที่ครอบคลุม

ในทางวิชาชีพเพ่ือเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการท างาน และสามารถใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีและแนวปฏิบัติของวิชาชีพที่ดีและทันสมัย 

4. จัดการศึกษาเพ่ือให้นักศึกษามีความเข้าใจถึงความส าคัญของความเป็นผู้น า การท างานเป็นทีม 
การบริหารจัดการองค์กรและโครงการ พหุวิทยาการ การเรียนรู้ตลอดชีวิต การสื่อสาร การ
แก้ปัญหา การขอใบอนุญาตในการปฏิบัติทางวิชาชีพทางวิศวกรรมธรณี (กว.วิศวกรรมเหมืองแร่) 
และการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาธรณีวิทยา (ด้าน
ธรณีวิศวกรรม และกลุ่มท่ีเกี่ยวข้อง) 

5. จัดการศึกษาเพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับรู้ถึงความส าคัญของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
สังคมชุมชน ในการปฏิบัติวิชาชีพ และมีทัศนคติและความสามารถพัฒนาตนเองในเชิงภูมิปัญญา 
บุคลิกภาพ คุณธรรม และจริยธรรม 

 
วัตถุประสงค์ทั่วไปของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1. ให้เป็นผู้รู้จักและเข้าใจตนเอง สามารถพัฒนาตนเองในเชิงภูมิปัญญา บุคลิกภาพ และคุณธรรม

เพ่ือเป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ 
2. ให้มีความสามารถในการคิดและตัดสินใจอย่างมีเหตุผล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใฝ่หาและมี

ทักษะในการแสวงหาความรู้ 
3. ให้มีจริยธรรมและสุนทรียภาพในการด าเนินชีวิตและการท างาน 
4. ให้รู้จักและเข้าใจสังคมและประชาคมที่ตนอาศัยอยู่ เข้าใจความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน

สังคมไทยและสังคมโลก ตลอดจนสามารถวิเคราะห์ วิจารณ์สังคม ด ารงตนในสังคมไทยและสังคม
โลกได้อย่างเหมาะสม 

5. ให้มีจิตส านึกในความส าคัญของสิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย 
6. ให้มีทักษะและประสบการณ์ทางสังคม สามารถด ารงตนในสังคมได้อย่างเหมาะสมและน าความรู้

ที่ได้จากการศึกษาไปพัฒนาตนเอง ครอบครัวและสังคมได้ 
7. ให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทและอิทธิพลของเทคโนโลยีที่มีต่อพฤติกรรมและความเป็นอยู่

ของมนุษย์ 
8. ให้มีทักษะพื้นฐานในการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน สามารถใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสาร 

มีความสามารถในการรับ-ส่ง ข้อมูล ข่าวสาร และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมได้ 
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9. ให้มีความสามารถในการใช้ความรู้และทักษะ เพ่ือการด าเนินชีวิตที่ราบรื่นและประกอบอาชีพได้
อย่างเหมาะสม 

10. ให้มีความสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
2.  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
    PLO1  สามารถระบุประเด็นปัญหา และหาแนวทางแก้ปัญหาทางวิศวกรรมธรณีที่ซับซ้อนได้ โดยประยุกต์   

   หลักการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และธรณีวิทยา  
   An ability to identify, formulate, and solve complex geological engineering problems by  
   applying principles of engineering science, mathematics, and geology. 

    PLO2  สามารถประยุกต์ใช้การออกแบบทางวิศวกรรมธรณี เพ่ือหาผลลัพธ์ที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้โดย  
             ค านึงถึง การสาธารณสุข ความปลอดภัย สวัสดิภาพของสาธารณะชน พร้อมกับปัจจัยด้านประชาคม 
             โลก วัฒนธรรม เศรษฐกิจ-สังคม และสิ่งแวดล้อม 

  An ability to apply geological engineering design to produce solutions that meet specified  
  needs with consideration of public health, safety, and welfare, as well as global, culture,  
  social, environment, and economics factors.  

    PLO3  สามารถติดต่อสื่อสารในงานวิศวกรรม ได้อย่างมีประสิทธิผลกับผู้รับที่หลากหลาย ทั้งภาษาไทย และ 
   ภาษาต่างประเทศ ด้วยวาจา การเขียนรายงาน การเสนอผลงาน แบบทางวิศวกรรม 

       An ability to communicate effectively with a range of audiences. 
    PLO4  มีความเข้าใจความรับผิดชอบของวิศวกรตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแห่ง  

   วิชาชีพวิศวกรรมธรณี มีวิจารณญาณ การพิจารณาตัดสินใจ ที่ต้องค านึงถึงผลกระทบต่อ โลกเศรษฐกิจ- 
   สังคม และ สิ่งแวดล้อม 
   An ability to recognize ethical and professional responsibilities in geological engineering  
   situations and make informed judgments, which must consider the impact of geological. 

    PLO5  สามารถท างานร่วมกับเป็นทีมงาน อย่างมีประสิทธิผล ฐานะสมาชิกในทีม มีความเป็นผู้น า สร้างการมี 
   ส่วนร่วมและบรรยากาศการท างานร่วมกัน ก าหนดเป้าหมาย แผนงาน จนท าให้งานส าเร็จ 
   An ability to function effectively on a team whose members together provide  
   leadership, create a collaborative and inclusive environment, establish goals, plan tasks,  
   and meet objectives. 

    PLO6  สามารถพัฒนาและด าเนินการทดสอบ ทดลองที่เหมาะสม วิเคราะห์และแปลผลข้อมูล โดยใช้  
   วิจารณญาณทางวิศวกรรมธรณี เพ่ือสรุปผลการทดลอง 
   An ability to develop and conduct appropriate experimentation, analyze, and interpret 
   data, and use geological engineering judgment to draw conclusions. 

    PLO7  สามารถแสวงหาและประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่ ตามต้องการได้ ด้วยการใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ที่เหมาะสม  
   ส าหรับเรียนรู้ตลอดชีพด้านวิศวกรรมธรณี 
   An ability to acquire and apply new knowledge as needed, using appropriate learning  

             strategies for life-long learning in geological engineering. 
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3.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
- ปรับปรุงหลักสูตร สาขาวิชา

วิศวกรรมธรณี ให้มีมาตรฐาน
เป็นไปตามที่ สกอ. ก าหนด 
และเป็นไปตามข้อก าหนดจาก
สภาวิศวกร 

- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐาน
จากหลักสูตรในระดับสากลที่
ทันสมัย 

- เนื้อหาของหลักสูตรต้อง
สอดคล้องกับที่สภาวิศวกร
ก าหนด 

- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอ 

- เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและ
อุตสาหกรรมเข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาหลักสูตร 

- รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจในการใช้บัณฑิตของ
ผู้ประกอบการ 

- ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจใน
ด้านทักษะ ความรู้ 

- การตรวจรับรองหลักสูตรจาก
สภาวิศวกร 

- ความสามารถในการท างาน โดย
เฉลี่ยในระดับดี 

- ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

- ติดตามการเปลี่ยนแปลงใน
ความต้องการของ
ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง
ทางด้านวิศวกรรมธรณี 

- ปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี 

 

- รายงานผลการประเมินความ 
   พึงพอใจในการใช้บัณฑิตของ

ผู้ประกอบการ 
-  ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจใน  

ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ
ในการท างาน โดยเฉลี่ยในระดับ
ดี 

- พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน
การสอนและบริการวิชาการ 
ให้มีประสบการณ์จากการน า
ความรู้ทางวิศวกรรมธรณไีป
ปฏิบัติงานจริง 

- สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียน
การสอนให้ท างานบริการ
วิชาการแก่องค์กรภายนอก 

- สนับสนุนบุคลากรเข้ารับการ
อบรมเพ่ือเรียนรู้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ ในประเทศและ
ต่างประเทศ 

- สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียน
การสอนให้ท างานวิจัย และ
น าเสนอผลงานทั้งในระดับชาติ
และระดับนานาชาติ 

- ปริมาณงานบริการวิชาการต่อ
อาจารย์ในหลักสูตร 

- ปริมาณการเข้ารับการอบรมของ
อาจารย์ 

- ปริมาณบทความวิชาการท่ี
น าเสนอในที่ประชุมทั้งใน 
ประเทศและต่างประเทศต่อ
อาจารย์ในหลักสูตร 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1  ระบบ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ใช้การศึกษาระบบไตรภาค 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาค

การศึกษาปกติ  1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ 

การคิดหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นดังนี้ 
1) วิชาบรรยาย (ภาคทฤษฎี) 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

2) วิชาฝึกหรือทดลอง (ภาคปฏิบัติ) 2 หรือ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต  

3) การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในสถานประกอบการ 16 สัปดาห์มีค่าเท่ากับ 8 หน่วยกิต 

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
    ไม่มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน 

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

    ระบบไตรภาค 1 หน่วยกิต เทียบได้กับ 12/15 หน่วยกิต ในระบบทวิภาค  
 

2.  การด าเนินการหลักสูตร 

2.1  วันเวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
      จัดการเรียนการสอนในเวลาปกติ  1 ปีการศึกษาแบ่งเป็น 3 ภาคการศึกษา ดังนี้ 

- ภาคการศึกษาท่ี 1  เปิดภาคการศึกษาเดือน กรกฎาคม สิ้นสุดภาคการศึกษาเดือน พฤศจิกายน 
- ภาคการศึกษาท่ี 2  เปิดภาคการศึกษาเดือน พฤศจิกายน สิ้นสุดภาคการศึกษาเดือน มีนาคม 
- ภาคการศึกษาท่ี 3  เปิดภาคการศึกษาเดือน มีนาคม สิ้นสุดภาคการศึกษาเดือน กรกฎาคม 

 

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2561 หมวด
ที่ 1 ข้อ 7.1 ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีต้องเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาขั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
จากสถาบันการศึกษาภายในประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือสถาบันการศึกษาต่างประเทศที่
มหาวิทยาลัยรับรอง (ภาคผนวก ฉ.) 
 

2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
      ไม่มี 
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  2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
      ไม่มี 
 

2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

     จ านวนนักศึกษาจ าแนกตามชั้นปีในแต่ละปีการศึกษามีดังต่อไปนี้ 
 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 

ชั้นปีที่ 1 60 60 60 60 60 

ชั้นปีที่ 2 - 60 60 60 60 

ชั้นปีที่ 3 - - 60 60 60 

ชั้นปีที่ 4 - - - 60 60 

รวม 60 120 180 240 240 

จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จ
การศึกษา 

- - - 60 60 

 
2.6 งบประมาณตามแผน  

 

รายการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.  

2563 2564 2565 2566 2567 2568 

งบด าเนินการ 2,395,699,800  2,611,005,700  2,678,226,600  2,769,464,800  2,864,572,500  2,963,729,400  

งบลงทุน  775,473,600  1,107,209,300  1,053,082,900  1,074,144,600  1,095,627,400  1,117,540,000  

รวมทั้งสิ้น 3,171,173,400  3,718,215,000  3,731,309,500  3,843,609,400  3,960,199,900  4,081,269,400  

ที่มา: ส่วนแผนงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
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ประมาณค่าใช้จ่าย (สูงสุด) ต่อคน 
 

รายการ ค่าใช้จ่ายต่อปี 
(บาท) 

ตลอดหลักสูตร 
(บาท) 

ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย 10,000 40,000 
ค่าบ ารุงกิจกรรมนักศึกษา 400 1,600 
ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนวิชาเรียนตามแผนของหลักสูตร 
(800 บาท/หน่วยกิต) 
- แบบเอก (วิศวกรรมธรณี) จ านวน 196 หน่วยกิต 
- แบบเอก-โท (วิศวกรรมวิศวกรรมธรณี-โทความเป็นผู้ประกอบการ) 
  จ านวน 208 หน่วยกิต 

เฉลี่ยต่อปี 
 

39,200 
41,600 

 
 

156,800 
166,400 

 สรุป ค่าใช้จ่ายต่อคนต่อปี (สูงสุด) 

  - แบบเอก (วิศวกรรมธรณี)     จ านวน 49,600 บาท 

- แบบเอก-โท (วิศวกรรมธรณี-โทความเป็นผู้ประกอบการ)  จ านวน 52,000 บาท 

 

2.7 ระบบการศึกษา 

แบบชั้นเรียน 
 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย 

        เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2561 หมวด 5 
การย้ายสาขาวิชา การโอนย้าย และการเทียบโอนรายวิชา ข้อ 16 และ ข้อ 17 (ภาคผนวก จ.) 

2.8.1 การย้ายสาขาวิชา  

2.8.1.1 นักศึกษาที่มีสิทธิขอย้ายสาขาวิชาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
2.8.1.1.1 สังกัดสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ ่งแล้ว และมีผลการเรียนรายวิชาใน

หมวดวิชาเฉพาะของสาขาวิชานั้นแล้ว 
2.8.1.1.2 มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษาที่ยื่นขอย้ายไม่ต่ ากว่า 

2.00 หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าส านักวิชาที่ย้าย
เข้าศึกษา 

2.8.1.1.3 มีคุณสมบัติ อ่ืนที่อาจก าหนดเพ่ิมเติมโดยสาขาวิชาซึ่งได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าส านักวิชา 
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2.8.1.2 นักศึกษาต้องยื่นค าร้องขอย้ายสาขาวิชาต่อศูนย์บริการการศึกษาไม่น้อยกว่า 30 วัน 
ก่อนวันสิ้นภาคการศึกษา 

2.8.1.3 คณะกรรมการประจ าส านักวิชาเป็นผู้อนุมัติการย้ายสาขาวิชาโดยค าแนะน าของ
หัวหน้าสาขาวิชาที่นักศึกษาขอย้ายเข้า 

2.8.1.4 ระยะเวลาที่ได้ศึกษาในหลักสูตรที่ย้ายออกให้นับรวมเป็นระยะเวลาการศึกษาของ
หลักสูตรที่ย้ายเข้าด้วย 

2.8.1.5 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ย้ายสาขาวิชาแล้วจะยื่นค าร้องขอย้ายสาขาวิชาอีกไม่ได้ 
2.8.2 การโอนย้าย และการเทียบโอนรายวิชา   

รายวิชาที่โอนย้ายจะได้รับระดับคะแนนตัวอักษรเดิม ส่วนรายวิชาที่เทียบโอนจะได้รับระดับ
คะแนนตัวอักษร ST 

2.8.2.1 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ย้ายสาขาวิชาให้ด าเนินการดังนี้  
2.8.2.1.1 นักศึกษาต้องขอโอนย้ายรายวิชาภายใน  1 สัปดาห์แรกของภาค

การศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ย้ายสาขาวิชา 
2.8.2.1.2 ต้องโอนย้ายทุกรายวิชาที่เคยเรียนในหลักสูตรที่ย้ายออกและเป็น

รายวิชาที่ต้องเรียนในหลักสูตรที่ย้ายเข้า โดยให้ได้รับระดับคะแนน
ตัวอักษรเดิม 

2.8.2.1.3 ให้หัวหน้าสาขาวิชาเป็นผู้พิจารณาอนุมัติรายวิชาที่โอนย้ายโดยค าแนะน า
ของอาจารย์ที่ปรึกษา 

2.8.2.2 นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยและประสงค์จะน าผลการศึกษาที่
เคยศึกษาจากสถาบันการศึกษาเดิมมาเทียบโอนให้ด าเนินการดังนี้ 
2.8.2.2.1 นักศึกษาต้องขอเทียบโอนรายวิชาภายใน  1 สัปดาห์แรกของภาค

การศึกษาแรกท่ีเข้าศึกษา โดยมีสิทธิยื่นได้เพียงครั้งเดียว 
2.8.2.2.2 ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมจากสถาบันเดิมไม่น้อยกว่า 2 ในระบบ 4 และ

ต้องไม่เป็นผู้ที่พ้นสถานภาพการเป็นนิสิต หรือนักศึกษา เนื่องจากกระท าผิด
ระเบียบวินัยนักศึกษา 

2.8.2.2.3 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเทียบโอนให้เฉพาะรายวิชาที่ปรากฏอยู่ใน
หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง และเห็นว่ามี
มาตรฐานที่สามารถเทียบเคียงได้กับมาตรฐานของมหาวิทยาลัย 

2.8.2.2.4 รายวิชาที่ขอเทียบโอนได้นั้นต้องมีเนื้อหาสาระเหมือนหรือคล้ายคลึง และ
มีจ านวนหน่วยกิตเทียบเท่า หรือมากกว่าตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย 
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2.8.2.2.5 รายวิชาที่มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเทียบโอนให้นั้น ต้องเป็นรายวิชา
ที ่น ักศึกษาสอบได้ระดับคะแนนตัวอักษรไม่ต่ ากว่า  C หรือ S หรือ
เทียบเท่า 

2.8.2.2.6 รายวิชาตามข้อ 2.8.2.2.5 ต้องเป็นรายวิชาที่เรียนมาแล้วไม่เกิน  
3 ปี นับถึงวันที่นักศึกษายื่นค าร้อง และจ านวนหน่วยกิตที่เทียบโอน
ได้ต้องไม่เกิน 1 ใน 4 ของหลักสูตรที่ก าลังศึกษาอยู่ 

2.8.2.2.7 นักศึกษาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัย ให้หัวหน้าสาขาวิชาเป็นผู้พิจารณา
อนุมัต ิ

2.8.2.2.8 นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นให้หัวหน้าสาขาวิชาที่
รับผิดชอบรายวิชานั้นพิจารณาอนุมัต ิ

นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น ให้เทียบโอน
รายวิชาดังกล่าว ในภาคการศึกษาถัดจากภาคการศึกษาสุดท้ายที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาเท่านั้น 

 

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1  หลักสูตร 
 3.1.1 จ านวนหน่วยกิต 
  แบบเอก (วิศวกรรมธรณี) 
  จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า             196 หน่วยกิต 
  แบบเอก-โท (วิศวกรรมธรณี-โทความเป็นผู้ประกอบการ) 
  จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  208 หน่วยกิต 
 

3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร แบบเอก (วิศวกรรมธรณี) 
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 38 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป 15 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก 8 หน่วยกิต 
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 141 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 38 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 30 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ 61 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ 12 หน่วยกิต 
(3) หมวดวิชาสหกิจศึกษา 9 หน่วยกิต 
(4) หมวดวิชาเลือกเสรี 8 หน่วยกิต 
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3.1.2.1 รายวิชา แบบเอก (วิศวกรรมธรณี) 
 (1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 38 หน่วยกิต 
  จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 - กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป 15  หน่วยกิต 

 IST20 1001 การรู้ดิจิทัล 2(2-0-4) 
 (Digital Literacy) 
 IST20 1002 การใช้โปรแกรมประยุกต์เพ่ือการเรียนรู้ 1(0-2-1) 
 (Use of Application Programs for Learning) 
 IST20 1003 ทักษะชีวิต 3(3-0-6) 
 (Life Skills) 
 IST20 1004 ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก 3(3-0-6) 
 (Citizenship and Global Citizens)  
 IST20 2001 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
 (Man, Society and Environment) 
 IST20 2002 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา 3(3-0-6) 
 (Man, Economy and Development)  
 

- กลุ่มวิชาภาษา        15  หน่วยกิต 
IST30 1101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร         3(3-0-6) 
 (English for Communication I) 
IST30 1102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2        3(3-0-6) 
 (English for Communication II) 
IST30 1103 ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์ทางวิชาการ       3(3-0-6) 
 (English for Academic Purposes) 
IST30 1104 ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ       3(3-0-6) 
 (English for Specific Purposes)  
IST30 1105 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน        3(3-0-6) 
 (English for Careers) 
 

- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก   8 หน่วยกิต 
  ให้ผู้เรียนเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 

IST20 1501 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร   2(2-0-4) 
 (Thai for Communication) 
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IST20 1502 ศิลปวิจักษ์   2(2-0-4) 
 (Art Appreciation) 
IST20 1503 สุขภาพองค์รวม   2(2-0-4) 
 (Holistic Health) 
IST20 1504 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน   2(2-0-4)
 (Law in Daily Life) 
IST20 2501 พันธกิจสัมพันธ์ชุมชนกับกลุ่มอาชีพ   2(1-2-3)
 (Professional and Community Engagement) 
IST20 2502 ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม   2(2-0-4) 
 (Pluri-Cultural Thai Studies) 
IST20 2503 อาเซียนศึกษา   2(2-0-4) 
 (ASEAN Studies)  
IST20 2504 การคิดเชิงออกแบบ   2(2-0-4) 
 (Design Thinking) 
IST20 2505 ฮักเจ้าของ   2(2-0-4) 
 (Love Yourself) 

 
  (2) หมวดวิชาเฉพาะ 141  หน่วยกิต 

  -   กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์ 38 หน่วยกิต 
SCI02 1111 เคมีพ้ืนฐาน 1 4(4-0-8) 
 (Fundamental Chemistry I) 
SCI02 1112 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 1 1(0-3-0) 
 (Fundamental Chemistry Laboratory I) 
SCI03 1001 แคลคูลัส 1 4(4-0-8) 
 (Calculus I) 
SCI03 1002  แคลคูลัส 2 4(4-0-8) 
 (Calculus II) 
SCI03 1003  ความน่าจะเป็นและสถิติ 3(3-0-6) 
 (Probability and Statistics) 
SCI03 1005  แคลคูลัส 3 4(4-0-8) 
 (Calculus III) 
SCI05 1001 ฟิสิกส์ 1  4(4-0-8) 
 (Physics I) 
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SCI05 1002 ฟิสิกส์ 2 4(4-0-8) 
 (Physics II) 
SCI05 1191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1(0-3-0) 
 (Physics Laboratory I) 
SCI05 1192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1(0-3-0) 
 (Physics Laboratory II) 
ENG38 2001 ธรณีวิทยา 4(4-0-8) 
 (Physical Geology) 
ENG38 2002 ปฏิบัติการธรณีวิทยา 1(0-3-3) 
 (Physical Geology Laboratory) 
ENG38 3011 แหล่งแร่และแหล่งพลังงาน 3(3-0-6) 
 (Mineral and Energy Resources) 
 

-  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์                30 หน่วยกิต 
ENG23 1001 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 2(1-3-5) 
 (Computer Programming I) 
ENG25 1010 การเขียนแบบวิศวกรรม 1 2(1-3-5) 
 (Engineering Graphics I) 

 ENG25 2020 เทอร์โมไดนามิกส์   1          3(3-0-6) 
 (Thermodynamics I) 
ENG25 2080 กลศาสตร์ของไหล 1 3(3-0-6) 
 (Fluid Mechanics I) 
ENG29 2092 วิศวกรรมไฟฟ้า 4(4-0-8) 
 (Electrical Engineering) 
ENG30 2001 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 4(4-0-8) 
 (Engineering Statics) 
ENG30 2002 กลศาสตร์วัสดุ 1 4(4-0-8) 
 (Mechanics of Materials I) 
ENG31 1001 วัสดุวิศวกรรม 4(4-0-8) 
 (Engineering Materials) 
ENG38 2008 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรรมธรณี 2(1-3-5) 

   (Computer Programming for Geological  
   Engineering) 
ENG38 3015 การเขียนแบบวิศวกรรมธรณี 2(1-3-5) 
 (Geological Engineering Graphics) 
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  - กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ 61 หน่วยกิต 
ENG20 1010 แนะน าวิชาชีพวิศวกร 1(0-3-3) 
 (Introduction to Engineering Profession) 
ENG38 2003 วิศวกรรมธรณีเบื้องต้น 1(1-0-2) 
 (Introductory Geological Engineering) 
ENG38 2004  หินและแร่ 4(4-0-8) 
 (Rocks and Minerals) 
ENG38 2005  ปฏิบัติการหินและแร่ 1(0-3-3) 
 (Rocks and Minerals Laboratory) 
ENG38 2006 ธรณีส ารวจ 4(4-0-8) 
 (Geological Surveying) 
ENG38 2007 ปฏิบัติการธรณีส ารวจ 1(0-3-3) 
 (Geological Surveying Laboratory) 
ENG38 2009  ธรณีสัณฐานโครงสร้าง 3(3-0-6) 
 (Structural Geomorphology) 
ENG38 2010  ปฏิบัติการธรณีสัณฐานโครงสร้าง 1(0-3-3) 
 (Structural Geomorphology Laboratory)  
ENG38 3012 กระบวนการแต่งแร่ส าหรับวิศวกรรมธรณี 4(4-0-8) 
 (Mineral Processing for Geological Engineering) 
ENG38 3013 วิศวกรรมดิน 4(4-0-8) 
 (Soil Engineering) 
ENG38 3014  ปฏิบัติการวิศวกรรมดิน 1(0-3-3) 
 (Soil Engineering Laboratory) 
ENG38 3016 กลศาสตร์ธรณีสิ่งแวดล้อม 4(4-0-8) 
 (Environmental Geomechanics) 
ENG38 3017 ทัศนศึกษาทางวิศวกรรมธรณี 2 หน่วยกิต 
 (Geological Engineering Excursion) 
ENG38 3018 วิศวกรรมหิน 4(4-0-8) 
 (Rock Engineering) 
ENG38 3019  ปฏิบัติการวิศวกรรมหิน 1(0-3-3) 
 (Rock Engineering Laboratory) 
ENG38 3020 วิศวกรรมความลาดชันมวลหิน 4(4-0-8) 
 (Rock Slope Engineering) 
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ENG38 3021 การขุดเจาะใต้พ้ืนผิวในมวลหิน 4(4-0-8) 
 (Underground Excavtion in Rock Mass) 
ENG38 3022  ฐานรากบนหิน 4(4-0-8) 
 (Foundations on Rock) 
ENG38 3023 วิธีการออกแบบในวิศวกรรมธรณี 4(4-0-8) 
 (Design Methodology in Geological  
 Engineering) 
ENG38 4031 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมและการประเมินโครงการ 4(4-0-8) 
 (Engineering Economics and Project  
 Evaluation) 
ENG38 4032 โครงงานแบบบูรณาการส าหรับวิศวกรรมธรณี 5(1-12-14) 
  (Capstone Design Project for Geological  
  Engineering) 
 

- กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์     12   หน่วยกิต 
ให้ผู้เรียนเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
ENG38 3024 เขื่อนและอ่างเก็บน้ า 4(4-0-8) 
 (Dam and Reservoir) 
ENG38 3025 เทคโนโลยีปิโตรเลียมส าหรับวศิวกร 4(4-0-8) 
 (Petroleum Technology for Engineers) 
ENG38 3026 ธรณีฟิสิกส์ 3(3-0-6) 

 (Geophysics) 
ENG38 3027 ปฏิบัติการธรณีฟิสิกส์ 1(0-3-3) 
 (Geophysics Laboratory) 
ENG38 3028 วิธีการศึกษาธรณีวิทยาภาคสนาม 2(2-0-4) 
 (Geological Field Methods) 
ENG38 3029 บรรพชีวินวิทยาเพ่ือการส ารวจธรณีวิทยา 4(4-0-8) 
 (Paleontology for Geologic Investigation) 
ENG38 4030 วิศวกรรมน้ าใต้ดิน 4(4-0-8) 
 (Groundwater Engineering) 
ENG38 4033 วิศวกรรมเหมืองแร่ 4(4-0-8) 
 (Mining Engineering) 
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ENG38 4034 การเขียนรายงานส าหรับวิศวกรรมธรณี 2(2-0-4) 
 (Report Writing for Geological Engineering) 
ENG38 4035 เทคนิคการน าเสนอส าหรับวิศวกรรมธรณี  2(2-0-4) 
 (Technical Presentation for Geological  
 Engineering) 
ENG38 4036 ภูมิสารสนเทศส าหรับวิศวกรรมธรณี 4(4-0-8) 
 (Geo-informatics for Geological Engineering) 
ENG38 4037 การจ าลองด้วยคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรรมธรณี 4(4-0-8) 
 (Computer Simulation for Geological  
 Engineering) 
ENG38 4038 การท าเหมืองเกลือหิน 4(4-0-8) 
 (Salt Mining) 
ENG38 4039 ปัญหาเฉพาะเรื่อง 1 4 หน่วยกิต 
  (Special Problem I) 
ENG38 4040 ปัญหาเฉพาะเรื่อง 2 4 หน่วยกิต 
  (Special Problem II) 
ENG38 4041 หัวข้อศึกษาชั้นสูงในงานวิศวกรรมธรณี 1 4 หน่วยกิต 
  (Advanced Topics in Geological Engineering I) 
ENG38 4042 หัวข้อศึกษาชั้นสูงในงานวิศวกรรมธรณี 2 4 หน่วยกิต 
  (Advanced Topics in Geological Engineering II) 
ENG38 4043 โครงการศึกษาวิศวกรรมธรณี 1 4 หน่วยกิต 
  (Geological Engineering Senior Project I) 
ENG38 4044 โครงการศึกษาวิศวกรรมธรณี 2 4 หน่วยกิต 
  (Geological Engineering Senior Project II) 
ENG20 2010 การเรียนรู้โดยโครงงานสหวิทยาการเป็นฐาน 1  4(2-4-8) 
  (Multidisciplinary Project-Based Learning I) 
ENG20 3010 การเรียนรู้โดยโครงงานสหวิทยาการเป็นฐาน 2 4(2-4-8) 
  (Multidisciplinary Project-Based Learning II) 
ENG20 4010 การเรียนรู้โดยโครงงานสหวิทยาการเป็นฐาน 3  4(2-4-8) 
  (Multidisciplinary Project-Based Learning III) 
ENG20 2020 การเรียนรู้โดยโครงงานนานาชาติเป็นฐาน 1        4(2-4-8)
   (Global Project Based Learning I) 
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ENG20 3020 การเรียนรู้โดยโครงงานนานาชาติเป็นฐาน 2  4(2-4-8)  
  (Global Project Based Learning II) 
ENG20 4020 การเรียนรู้โดยโครงงานนานาชาติเป็นฐาน 3  4(2-4-8)  
  (Global Project Based Learning III) 
 

(3)  หมวดวิชาสหกิจศึกษา 9 หน่วยกิต 
 นักศึกษาสหกิจศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา จ านวน 1 หน่วยกติ 
ในภาคก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และลงทะเบียนเพ่ือไปปฏิบัติงานกับสถานประกอบการ 1 ภาคการศึกษา
ตาม Work Term มาตรฐานที่ก าหนดโดยสาขาวิชา คิดเป็นปริมาณการศึกษา 8 หน่วยกิต นักศึกษา  สหกิจศึกษา
อาจลงทะเบียนเพ่ือไปปฏิบัติงานกับสถานประกอบการ มากกว่า 1 ภาคการศึกษา หรือมากกว่า 1 ครั้งก็ได้ โดยให้
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในกลุ่มสหกิจศึกษาตามล าดับดังนี้ 

ENG38 4095 เตรียมสหกิจศึกษา   1(1-0-2) 
 (Pre-cooperative Education) 
ENG38 4096 สหกิจศึกษา 1 8  หน่วยกิต 
 (Cooperative Education I) 
ENG38 4097 สหกิจศึกษา 2 8  หน่วยกิต 
 (Cooperative Education II) 
ENG38 4098 สหกิจศึกษา 3 8  หน่วยกิต 
 (Cooperative Education III) 
 
ในกรณีที่ไม่สามารถเรียนวิชาสหกิจศึกษาได้หรือได้รับค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา

นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาโครงงานวิชาชีพวิศวกรรมธรณีทดแทนรายวิชาสหกิจศึกษาได้ 
ENG38 4099 โครงงานวิชาชีพวิศวกรรมธรณี 9  หน่วยกิต 
 (Geological Engineering Professional Project) 

 
 (4)  หมวดวิชาเลือกเสรี  8  หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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3.1.3  โครงสร้างหลักสูตร แบบเอก-โท (วิศวกรรมธรณี-โทความเป็นผู้ประกอบการ) 
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 38 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป 15 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาศึกษาท่ัวไปแบบเลือก 8 หน่วยกิต 
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 162   หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

- กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 
- กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ 
- กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ 
- กลุ่มวิชาโทความเป็นผู้ประกอบการ 

38 
30 
61 

 12 
21 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 8 หน่วยกิต 
 

3.1.3.1 รายวิชา แบบเอก-โท (วิศวกรรมธรณี-โทความเป็นผู้ประกอบการ) 
  (1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 38 หน่วยกิต 
  จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 - กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป 15  หน่วยกิต 

 IST20 1001 การรู้ดิจิทัล 2(2-0-4) 
 (Digital Literacy) 
 IST20 1002 การใช้โปรแกรมประยุกต์เพ่ือการเรียนรู้ 1(0-2-1) 
 (Use of Application Programs for Learning) 
 IST20 1003 ทักษะชีวิต 3(3-0-6) 
 (Life Skills) 
 IST20 1004 ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก 3(3-0-6) 
 (Citizenship and Global Citizens)  
 IST20 2001 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
 (Man, Society and Environment) 
 IST20 2002 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา 3(3-0-6) 
 (Man, Economy and Development)  
 
 
 
 



มคอ.2 
 

23 
 

- กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต 
IST30 1101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1          3(3-0-6) 
 (English for Communication I) 
IST30 1102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2          3(3-0-6) 
 (English for Communication II) 
IST30 1103 ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์ทางวิชาการ         3(3-0-6) 
 (English for Academic Purposes) 
IST30 1104 ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ         3(3-0-6) 
 (English for Specific Purposes)  
IST30 1105 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน          3(3-0-6) 
 (English for Careers) 
 

- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก   8 หน่วยกิต 
  ให้ผู้เรียนเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 

IST20 1501 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร   2(2-0-4) 
 (Thai for Communication) 
IST20 1502 ศิลปวิจักษ์   2(2-0-4) 
 (Art Appreciation) 
IST20 1503 สุขภาพองค์รวม   2(2-0-4) 
 (Holistic Health) 
IST20 1504 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน   2(2-0-4)
 (Law in Daily Life) 
IST20 2501 พันธกิจสัมพันธ์ชุมชนกับกลุ่มอาชีพ   2(1-2-3)
 (Professional and Community Engagement) 
IST20 2502 ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม   2(2-0-4) 
 (Pluri-Cultural Thai Studies) 
IST20 2503 อาเซียนศึกษา   2(2-0-4) 
 (ASEAN Studies)  
IST20 2504 การคิดเชิงออกแบบ   2(2-0-4) 
 (Design Thinking) 
IST20 2505 ฮักเจ้าของ   2(2-0-4) 
 (Love Yourself) 
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  (2) หมวดวิชาเฉพาะ 162  หน่วยกิต 
  -   กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์ 38 หน่วยกิต 

SCI02 1111 เคมีพ้ืนฐาน 1 4(4-0-8) 
 (Fundamental Chemistry I) 
SCI02 1112 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 1 1(0-3-0) 
 (Fundamental Chemistry Laboratory I) 
SCI03 1001 แคลคูลัส 1 4(4-0-8) 
 (Calculus I) 
SCI03 1002  แคลคูลัส 2 4(4-0-8) 
 (Calculus II) 
SCI03 1003  ความน่าจะเป็นและสถิติ 3(3-0-6) 
 (Probability and Statistics) 
SCI03 1005  แคลคูลัส 3 4(4-0-8) 
 (Calculus III) 
SCI05 1001 ฟิสิกส์ 1  4(4-0-8) 
 (Physics I) 
SCI05 1002 ฟิสิกส์ 2 4(4-0-8) 
 (Physics II) 
SCI05 1191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1(0-3-0) 
 (Physics Laboratory I) 
SCI05 1192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1(0-3-0) 
 (Physics Laboratory II) 
ENG38 2001 ธรณีวิทยา 4(4-0-8) 
 (Physical Geology) 
ENG38 2002 ปฏิบัติการธรณีวิทยา 1(0-3-3) 
 (Physical Geology Laboratory) 
ENG38 3011 แหล่งแร่และแหล่งพลังงาน 3(3-0-6) 
 (Mineral and Energy Resources) 
 

-  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์                30 หน่วยกิต 
ENG23 1001 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 2(1-3-5) 
 (Computer Programming I) 
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ENG25 1010 การเขียนแบบวิศวกรรม 1 2(1-3-5) 
 (Engineering Graphics I) 
ENG25 2020 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 3(3-0-6) 
 (Thermodynamics I) 
ENG25 2080 กลศาสตร์ของไหล 1 3(3-0-6) 
 (Fluid Mechanics I) 
ENG29 2092 วิศวกรรมไฟฟ้า 4(4-0-8) 
 (Electrical Engineering) 
ENG30 2001 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 4(4-0-8) 
 (Engineering Statics) 
ENG30 2002 กลศาสตร์วัสดุ 1 4(4-0-8) 
 (Mechanics of Materials I) 
ENG31 1001 วัสดุวิศวกรรม 4(4-0-8) 
 (Engineering Materials) 
ENG38 2008 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรรมธรณี 2(1-3-5) 
   (Computer Programming for Geological  
   Engineering) 
ENG38 3015 การเขียนแบบวิศวกรรมธรณี 2(1-3-5) 
 (Geological Engineering Graphics) 
 

  - กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ 61 หน่วยกิต 
ENG20 1010 แนะน าวิชาชีพวิศวกร          1(0-3-3) 
 (Introduction to Engineering Profession) 
ENG38 2003 วิศวกรรมธรณีเบื้องต้น 1(1-0-2) 
 (Introductory Geological Engineering) 
ENG38 2004  หินและแร่ 4(4-0-8) 
 (Rocks and Minerals) 
ENG38 2005  ปฏิบัติการหินและแร่ 1(0-3-3) 
 (Rocks and Minerals Laboratory) 
ENG38 2006 ธรณีส ารวจ 4(4-0-8) 
 (Geological Surveying) 
ENG38 2007 ปฏิบัติการธรณีส ารวจ 1(0-3-3) 
 (Geological Surveying Laboratory) 
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ENG38 2009  ธรณีสัณฐานโครงสร้าง 3(3-0-6) 
 (Structural Geomorphology) 
ENG38 2010  ปฏิบัติการธรณีสัณฐานโครงสร้าง 1(0-3-3) 
 (Structural Geomorphology Laboratory)  
ENG38 3012 กระบวนการแต่งแร่ส าหรับวิศวกรรมธรณี 4(4-0-8) 
 (Mineral Processing for Geological Engineering) 
ENG38 3013 วิศวกรรมดิน 4(4-0-8) 
 (Soil Engineering) 
ENG38 3014  ปฏิบัติการวิศวกรรมดิน 1(0-3-3) 
 (Soil Engineering Laboratory) 
ENG38 3016 กลศาสตร์ธรณีสิ่งแวดล้อม 4(4-0-8) 
 (Environmental Geomechanics) 
ENG38 3017 ทัศนศึกษาทางวิศวกรรมธรณี 2 หน่วยกิต 
 (Geological Engineering Excursion) 
ENG38 3018 วิศวกรรมหิน 4(4-0-8) 
 (Rock Engineering) 
ENG38 3019  ปฏิบัติการวิศวกรรมหิน 1(0-3-3) 
 (Rock Engineering Laboratory) 
ENG38 3020 วิศวกรรมความลาดชันมวลหิน 4(4-0-8) 
 (Rock Slope Engineering) 
ENG38 3021 การขุดเจาะใต้พ้ืนผิวในมวลหิน 4(4-0-8) 
 (Underground Excavtion in Rock Mass) 
ENG38 3022  ฐานรากบนหิน 4(4-0-8) 
 (Foundations on Rock) 
ENG38 3023 วิธีการออกแบบในวิศวกรรมธรณี 4(4-0-8) 
 (Design Methodology in Geological  
 Engineering) 
ENG38 4031 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมและการประเมินโครงการ 4(4-0-8) 
 (Engineering Economics and Project  
 Evaluation) 
ENG38 4032 โครงงานแบบบูรณาการส าหรับวิศวกรรมธรณี 5(1-12-14) 
  (Capstone Design Project for Geological  
  Engineering) 
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- กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์     12   หน่วยกิต 
ให้ผู้เรียนเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
ENG38 3024 เขื่อนและอ่างเก็บน้ า 4(4-0-8) 
 (Dam and Reservoir) 
ENG38 3025 เทคโนโลยีปิโตรเลียมส าหรับวศิวกร 4(4-0-8) 
 (Petroleum Technology for Engineers) 
ENG38 3026 ธรณีฟิสิกส์ 3(3-0-6) 

 (Geophysics) 
ENG38 3027 ปฏิบัติการธรณีฟิสิกส์ 1(0-3-3) 
 (Geophysics Laboratory) 
ENG38 3028 วิธีการศึกษาธรณีวิทยาภาคสนาม 2(2-0-4) 
 (Geological Field Methods) 
ENG38 3029 บรรพชีวินวิทยาเพ่ือการส ารวจธรณีวิทยา 4(4-0-8) 
 (Paleontology for Geologic Investigation) 
ENG38 4030 วิศวกรรมน้ าใต้ดิน 4(4-0-8) 
 (Groundwater Engineering) 
ENG38 4033 วิศวกรรมเหมืองแร่ 4(4-0-8) 
 (Mining Engineering) 
ENG38 4034 การเขียนรายงานส าหรับวิศวกรรมธรณี 2(2-0-4) 
 (Report Writing for Geological Engineering) 
ENG38 4035 เทคนิคการน าเสนอส าหรับวิศวกรรมธรณี  2(2-0-4) 
 (Technical Presentation for Geological  
 Engineering) 
ENG38 4036 ภูมิสารสนเทศส าหรับวิศวกรรมธรณี 4(4-0-8) 
 (Geo-informatics for Geological Engineering) 
ENG38 4037 การจ าลองด้วยคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรรมธรณี 4(4-0-8) 
 (Computer Simulation for Geological  
 Engineering) 
ENG38 4038 การท าเหมืองเกลือหิน 4(4-0-8) 
 (Salt Mining) 
ENG38 4039 ปัญหาเฉพาะเรื่อง 1 4 หน่วยกิต 
  (Special Problem I) 
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ENG38 4040 ปัญหาเฉพาะเรื่อง 2 4 หน่วยกิต 
  (Special Problem II) 
ENG38 4041 หัวข้อศึกษาชั้นสูงในงานวิศวกรรมธรณี 1 4 หน่วยกิต 
  (Advanced Topics in Geological Engineering I) 
ENG38 4042 หัวข้อศึกษาชั้นสูงในงานวิศวกรรมธรณี 2 4 หน่วยกิต 
  (Advanced Topics in Geological Engineering II) 
ENG38 4043 โครงการศึกษาวิศวกรรมธรณี 1 4 หน่วยกิต 
  (Geological Engineering Senior Project I) 
ENG38 4044 โครงการศึกษาวิศวกรรมธรณี 2 4 หน่วยกิต 
  (Geological Engineering Senior Project II) 
ENG20 2010 การเรียนรู้โดยโครงงานสหวิทยาการเป็นฐาน 1  4(2-4-8) 
  (Multidisciplinary Project-Based Learning I) 
ENG20 3010 การเรียนรู้โดยโครงงานสหวิทยาการเป็นฐาน 2 4(2-4-8) 
  (Multidisciplinary Project-Based Learning II) 
ENG20 4010 การเรียนรู้โดยโครงงานสหวิทยาการเป็นฐาน 3  4(2-4-8) 
  (Multidisciplinary Project-Based Learning III) 
ENG20 2020 การเรียนรู้โดยโครงงานนานาชาติเป็นฐาน 1        4(2-4-8)
   (Global Project Based Learning I) 
ENG20 3020 การเรียนรู้โดยโครงงานนานาชาติเป็นฐาน 2  4(2-4-8)  
  (Global Project Based Learning II) 
ENG20 4020 การเรียนรู้โดยโครงงานนานาชาติเป็นฐาน 3  4(2-4-8)  

 (Global Project Based Learning III) 
 

- กลุ่มวิชาโทความเป็นผู้ประกอบการ       21 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาบังคับ         8 หน่วยกิต 
IST50 2401 ความเป็นผู้ประกอบการกับการสร้างธุรกิจใหม่ 3(3-0-6) 
  (Entrepreneurship and New Venture Creation) 
IST50 2402 กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์ 2(2-0-4) 

 และบริการนวัตกรรม 
    (Go-to-Market Strategies for Innovative  
  Product and Service) 
IST50 2403 แผนธุรกิจและจัดหาเงินทุน 3(3-0-6) 
  (Business Plan and Financing) 
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- กลุ่มวิชาเลือก       4  หน่วยกิต 
ให้ผู้เรียนเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
IST50 2404 นวัตกรรมแบบจ าลองธุรกิจ 2(1-2-3) 
  (Business Model Innovation) 
IST50 2405 การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ 2(1-2-3) 
  (Product and Service Design) 
IST50 2406 ประเด็นกฎหมายส าหรับผู้ประกอบการนวัตกรรม 2(2-0-4) 
  (Legal Aspects for Innovative Entrepreneurs) 
IST50 2407 กลยุทธ์ทรัพย์สินทางปัญญาส าหรับธุรกิจนวัตกรรม 2(2-0-4) 
  (Intellectual Property Strategies for  
  Innovative Business) 
IST50 2408 การพัฒนานวัตกรรมทางสังคม 2(1-2-3) 
  (Social Innovation Development) 
IST50 2409 ความเป็นผู้ประกอบการทางสังคม 2(1-2-3) 
  (Social Entrepreneurship) 
IST50 2410 ความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี 2(1-2-3) 
  (Technopreneurship) 
IST50 2411 โลจิสติกส์ผู้ประกอบการ 2(2-0-4) 
  (Entrepreneurial Logistics) 
 
- กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคปฏิบัติ         9 หน่วยกิต 
IST50 3412 เตรียมสหกิจศึกษาประกอบการหรือ   1(1-0-2) 

 เตรียมการบ่มเพาะประกอบการ 
 (Pre-Enterprise Cooperative Education or 

 Pre-Enterprise Incubation) 
IST50 4413 สหกิจศึกษาประกอบการ  8  หน่วยกิต 
 (Enterprise Cooperative Education) 

หรือ IST50 4414 การบ่มเพาะประกอบการ 8  หน่วยกิต 
 (Enterprise Incubation) 

  

 (3)  หมวดวิชาเลือกเสรี  8  หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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ความหมายของเลขรหัสวิชา 
  เลขประจ ารายวิชา  ประกอบด้วยอักษร 3 ตัว และตัวเลข 6 ตัว หน้าชื่อรายวิชา มีความหมายดังนี้ 
  ล าดับที่ 1-3  หมายถึง ส านักวิชา  
  ล าดับที่ 4 และ 5 หมายถึง สาขาวิชา 
  ล าดับที่ 6 หมายถึง ชั้นปี 

ล าดับที่ 7-9 หมายถึง ล าดับชุดวิชา/รายวิชาของหลักสูตร 
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3.1.4.1 แผนการศึกษา 

แบบเอก (วิศวกรรมธรณี) 
ชั้นปี ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วย ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วย ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วย 

  กิต  กิต  กิต 

ปีที่ 1 

SCI02 1111 เคมีพื้นฐาน 1 4 SCI03 1002 แคลคูลัส 2 4 ENG20 1010 แนะน าวิชาชีพวิศวกร 1 
SCI02 1112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 1 SCI05 1001 ฟิสิกส์ 1 4 SCI03 1005 แคลคูลัส 3 4 
SCI03 1001 แคลคูลัส 1 4 SCI05 1191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1 SCI05 1002 ฟิสิกส์ 2 4 
IST20 1001 การรูด้ิจทิัล 2 IST20 1003 ทักษะชวีิต 3 SCI05 1192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1 
IST20 1002 การใช้โปรแกรมประยุกตเ์พื่อการ 
                เรียนรู ้
IST30 1101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 1 

1 
 
3 

IST30 1102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 2 
ENG23 1001 การเขียนโปรแกรม 
                  คอมพวิเตอร์ 1 

3 
2 

IST20 1004 ความเป็นพลเมืองและพลเมอืงโลก 
ENG31 1001 วัสดุวิศวกรรม 

3 
4 

ENG25 1010 การเขียนแบบวิศวกรรม 1 2 
    

รวม 17 รวม 17 รวม 17 

ปีที่ 2 

SCI03 1003 ความน่าจะเป็นและสถิต ิ
IST30 1103 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทาง 
                  วิชาการ 

3 
3 

IST20 2001 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ENG25 2020 เทอร์โมไดนามกิส์ 1 
ENG30 2002 กลศาสตร์วัสดุ 1 

3 
3 
4 

IST30 1104 ภาษาอังกฤษเพื่อวตัถุประสงค์ 
                 เฉพาะ 
ENG25 2080 กลศาสตร์ของไหล 1 

3 
 
3 

ENG30 2001 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 4 ENG38 2004 หินและแร ่ 4 ENG29 2092 วิศวกรรมไฟฟ้า 4 
ENG38 2001 ธรณีวทิยา 4 ENG38 2005 ปฏิบัติการหินและแร ่ 1 ENG38 2008 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 
ENG38 2002 ปฏิบัติการธรณีวิทยา 1 ENG38 2006 ธรณีส ารวจ 4                   ส าหรับวิศวกรรมธรณ ี  
ENG38 2003 วิศวกรรมธรณเีบ้ืองตน้ 1 ENG38 2007 ปฏิบัติการธรณีส ารวจ 1 ENG38 2009 ธรณีสัณฐานโครงสร้าง 3 
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (1) 2   ENG38 2010 ปฏิบัติการธรณีสัณฐาน 

                  โครงสร้าง 
1 

    วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (2) 2 
รวม 18 รวม 20 รวม 18 

ปีที่ 3 

IST30 1105 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 
ENG38 3011 แหล่งแร่และแหล่งพลังงาน 

3 
3 

IST20 2002 มนุษย์กับเศรษฐกจิและ 
                การพฒันา 

3 ENG38 3020 วิศวกรรมความลาดชนัมวลหิน 
ENG38 3021 การขุดเจาะใต้พ้ืนผิวในมวลหิน 

4 
4 

ENG38 3012 กระบวนการแต่งแร่ส าหรับ 
                  วิศวกรรมธรณ ี

4 ENG38 3015 เขียนแบบวิศวกรรมธรณ ี
ENG38 3016 กลศาสตร์ธรณีสิ่งแวดลอ้ม 

2 
4 

ENG38 3022 ฐานรากบนมวลหิน 
ENG38 3023 การออกแบบในวิศวกรรมธรณี 

4 
4 

ENG38 3013 วิศวกรรมดนิ 4 ENG38 3017 ทัศนศึกษาทางวิศวกรรมธรณี 2 วิชาเลือกบังคับ (1) 4 
ENG38 3014 ปฏิบัติการวิศวกรรมดนิ  1 ENG38 3018 วิศวกรรมหนิ 4   
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (3) 2 ENG38 3019 ปฏิบัติการวิศวกรรมหิน 1   
  วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (4) 2   

รวม 17 รวม 18 รวม 20 

ปีที่ 4 

ENG38 4031 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมและการ 4 ENG38 4096 สหกิจศึกษา 1 8 วิชาเลือกบังคับ (3) 4 
                   ประเมินโครงการ    วิชาเลือกเสร ี 8 
ENG38 4032 โครงงานแบบบูรณาการส าหรับ 5     
                 วิศวกรรมธรณ ี      
ENG38 4095 เตรียมสหกจิศึกษา 1     
วิชาเลือกบังคับ (2) 4     
      

รวม 14 รวม 8 รวม 12 

 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  196  หน่วยกิต 
 



มคอ.2 
 

32 
 

Course Placement 
Major (Geological Engineering) 

Year First Trimester Cr Second Trimester Cr Third Trimester Cr 

       

FR
ES

HM
AN

 

SCI02 1111 Fundamental Chemistry I 

SCI02 1112 Fundamental Chemistry  
                Laboratory I 

4 
1 

SCI03 1002 Calculus II 
SCI05 1001 Physics I 
SCI05 1191 Physics Laboratory I 

4 
4 
1 

ENG20 1010 Introduction to Engineering  
                  Profession 
SCI03 1005 Calculus III 

1 
 
4 

SCI03 1001 Calculus I 4 IST20 1003 Life Skills 3 SCI05 1002 Physics II 4 
IST20 1001 Digital Literacy 2 IST30 1102 English for Communication II 3 SCI05 1192 Physics Laboratory II 1 

IST20 1002 Use of Application Programs for  
                Learning 

1 ENG23 1001 Computer Programming I 2 IST20 1004 Citizenship and Global  
                Citizens 

3 

IST30 1101 English for Communication I 
ENG25 1010 Engineering Graphics I 

3 
2 

  ENG31 1001 Engineering Materials 4 

Total 17 Total 17 Total 17 

SO
PH

OM
OR

E 

SCI03 1003 Probability and Statistics 
IST30 1103 English for Academic Purposes 

3 
3 

IST20 2001 Man, Society and  
                Environment 

3 IST30 1104 English for Specific Purposes 
ENG25 2080 Fluid Mechanics I 

3 
3 

ENG30 2001 Engineering Statics 4 ENG25 2020 Thermodynamics I 3 ENG25 2092 Electrical Engineering 4 
ENG38 2001 Physical Geology 4 ENG30 2002 Mechanics of Materials I 4 ENG38 2008 Computer Programming for  2 
ENG38 2002 Physical GeologyLaboratory 1 ENG38 2004 Rocks and Minerals 4                   Geological Engineering  
ENG38 2003 Introductory Geological  
                 Engineering 
General Education Elective (1) 

4 
 
2 

ENG38 2005 Rocks and Minerals  
                  Laboratory 
ENG38 2006 Geological Surveying 

1 
 
4 

ENG38 2009 Structural Geomorphology 
ENG38 2010 Structural Geomorphology  
                  Laboratory 

3 
1 

  ENG38 2007 Geological Surveying  
                  Laboratory 

1 General Education Elective (2) 2 

Total 18 Total 20 Total 18 

JU
NI

OR
 

IST30 1105 English for Careers 
ENG38 3011 Mineral and Energy Resources 
ENG38 3012 Mineral Processing for  
                 Geological Engineering 

3 
3 
4 
 

IST20 2002 Man, Economy and  
                Development 
ENG38 3015 Geological Engineering  
                  Graphics 

3 
 
2 

ENG38 3020 Rock Slope Engineering 
ENG38 3021 Underground Excavation in  
                  Rock Mass 
ENG38 3022 Foundations on Rock 

4 
4 
 
4 

ENG38 3013 Soil Engineering 
ENG38 3014 Soil Engineering Laboratory 

4 
1 

ENG38 3016 Environmental  
                  Geomechanics 

4 ENG38 3023 Design Methodology in  
                  Geological Engineering 

4 

General Education Elective (3) 2 ENG38 3017 Geological Engineering  
                  Excursion 

2 Technical Elective (1) 4 

  ENG38 3018 Rock Engineering 4   
  ENG38 3019 Rock Engineering  

                  Laboratory 
1                    

  Education Elective (4) 2   
รวม 17 รวม 18 รวม 20 

SE
NI

OR
 

ENG38 4031 Engineering Economics and  4 ENG38 4096 Cooperative Education I 8 Technical Elective (3) 4 
                  Project Evaluation    Free Elective 8 
ENG38 4032 Capstone Design Project for 5     
                  Geological Engineering      
ENG38 4095 Pre-cooperation Education 1     
Technical Elective (2) 4     

Total 14 Total 8 Total 12 

Grand Total  196 Credits 
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3.1.4.2 แผนการศึกษา 
แบบเอก-โท (วิศวกรรมธรณี-โทความเป็นผู้ประกอบการ) 
 

ชั้นปี ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วย ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วย ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วย 

  กิต  กิต  กิต 

ปีที่ 1 

SCI02 1111 เคมีพื้นฐาน 1 4 SCI03 1002 แคลคูลัส 2 4 ENG20 1010 แนะน าวิชาชีพวิศวกร 1 
SCI02 1112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 1 SCI05 1001 ฟิสิกส์ 1 4 SCI03 1005 แคลคูลัส 3 4 
SCI03 1001 แคลคูลัส 1 4 SCI05 1191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1 SCI05 1002 ฟิสิกส์ 2 4 
IST20 1001 การรูด้ิจทิัล 2 IST20 1003 ทักษะชวีิต 3 SCI05 1192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1 
IST20 1002 การใช้โปรแกรมประยุกตเ์พื่อการ 
                เรียนรู ้
IST30 1101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 1 

1 
 
3 

IST30 1102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 2 
ENG23 1001 การเขียนโปรแกรม 
                  คอมพวิเตอร์ 1 

3 
2 

IST20 1004 ความเป็นพลเมืองและพลเมอืงโลก 
ENG31 1001 วัสดุวิศวกรรม 

3 
4 

ENG25 1010 การเขียนแบบวิศวกรรม 1 2 
    

รวม 17 รวม 17 รวม 17 

ปีที่ 2 

SCI03 1003 ความน่าจะเป็นและสถิต ิ
IST30 1103 ภาษาอังกฤษเพื่อวตัถุประสงค์ทาง 
                วชิาการ 

3 
3 

IST20 2001 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ENG25 2020 เทอร์โมไดนามกิส์ 1 
ENG30 2002 กลศาสตร์วัสดุ 1 

3 
3 
4 

IST30 1104 ภาษาอังกฤษเพื่อวตัถุประสงค์ 
                 เฉพาะ 
ENG25 2080 กลศาสตร์ของไหล 1 

3 
 
3 

ENG30 2001 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 4 ENG38 2004 หินและแร ่ 4 ENG29 2092 วิศวกรรมไฟฟ้า 4 
ENG38 2001 ธรณีวทิยา 4 ENG38 2005 ปฏิบัติการหินและแร ่ 1 ENG38 2008 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 
ENG38 2002 ปฏิบัติการธรณีวิทยา 1 ENG38 2006 ธรณีส ารวจ 4                  ส าหรับวิศวกรรมธรณ ี  
ENG38 2003 วิศวกรรมธรณเีบ้ืองตน้ 1 ENG38 2007 ปฏิบัติการธรณีส ารวจ 1 ENG38 2009 ธรณีสัณฐานโครงสร้าง 3 
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (1) 2   ENG38 2010 ปฏิบัติการธรณีสัณฐาน 

                  โครงสร้าง 
1 

    วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (2) 2 
รวม 18 รวม 20 รวม 18 

ปีที่ 3 

IST30 1105 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 
IST50 2401 ความเป็นผู้ประกอบการกับการ 
                สร้างธรุกจิใหม ่
ENG38 3011 แหล่งแร่และแหล่งพลังงาน 

3 
3 
 
3 

IST20 2002 มนุษย์กับเศรษฐกจิและการ 
                พัฒนา 
IST50 2402 กลยุทธก์ารเข้าสู่ตลาดส าหรับ 
                ผลิตภัณฑ์และบริการนวตักรรม 

3 
 
2 

IST50 2403 แผนธรุกจิและจัดหาเงนิทนุ 
ENG38 3020 วิศวกรรมความลาดชนัมวลหิน 
ENG38 3021 การขุดเจาะใต้พ้ืนผิวในมวลหิน 
ENG38 3022 ฐานรากบนมวลหิน 

3 
4 
4 
4 

ENG38 3012 กระบวนการแต่งแร่ส าหรับ 
                 วิศวกรรมธรณ ี

4 ENG38 3015 เขียนแบบวิศวกรรมธรณ ี
ENG38 3016 กลศาสตร์ธรณีสิ่งแวดลอ้ม 

2 
4 

ENG38 3023 การออกแบบในวิศวกรรมธรณี 
วิชาเลือกบังคับ (1) 

4 
4 

ENG38 3013 วิศวกรรมดนิ 4 ENG38 3017 ทัศนศึกษาทางวิศวกรรมธรณี 2   
ENG38 3014 ปฏิบัติการวิศวกรรมดนิ 1 ENG38 3018 วิศวกรรมหนิ 4   
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (3) 2 ENG38 3019 ปฏิบัติการวิศวกรรมหิน 1   
  วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก (4) 2   

รวม 20 รวม 20 รวม 23 

ปีที่ 4 

ENG38 4031 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมและการ 
                 ประเมินโครงการ 

4 IST50 3412 เตรียมสหกจิศึกษา 
                ประกอบการหรอืเตรียมการ 

1 IST50 4413 สหกิจศึกษาประกอบการ 
(หรือ IST50 4413 การบ่มเพาะประกอบการ) 

8 

ENG38 4032 โครงงานแบบบูรณาการส าหรับ 5                 บ่มเพาะประกอบการ    
                  วิศวกรรมธรณ ี  วิชาเลือก - โทความเป็นผู้ประกอบการ (1) 2   
วิชาเลือกบังคับ (2) 4 วิชาเลือก - โทความเป็นผู้ประกอบการ (2) 2   
  วิชาเลือกเสร ี 8   
  วิชาเลือกบังคับ (3) 4   

รวม 13 รวม 17 รวม 8 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  208 หน่วยกิต 
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Course Placement 
 

Major-Minor (Geological Engineering-Entrepreneur) 
Year First Trimester Cr Second Trimester Cr Third Trimester Cr 

       

FR
ES

HM
AN

 

SCI02 1111 Fundamental Chemistry I 

SCI02 1112 Fundamental Chemistry   
                Laboratory I 

4 
1 

SCI03 1002 Calculus II 
SCI05 1001 Physics I 
SCI05 1191 Physics Laboratory I 

4 
4 
1 

ENG20 1010 Introduction to Engineering 
                  Profession 
SCI03 1005 Calculus III 

1 
 
4 

SCI03 1001 Calculus I 4 IST20 1003 Life Skills 3 SCI05 1002 Physics II 4 
IST20 1001 Digital Literacy 2 IST30 1102 English for Communication II 3 SCI05 1192 Physics Laboratory II 1 

IST20 1002 Use of Application Programs for  
                 Learning 

1 ENG23 1001 Computer Programming I 2 IST20 1004 Citizenship and Global  
                Citizens 

3 

IST30 1101 English for Communication I 3   ENG31 1001 Engineering Materials 4 
ENG25 1010 Engineering Graphics I 2     

Total 17 Total 17 Total 17 

SO
PH

OM
OR

E 

SCI03 1003 Probability and Statistics 
IST30 1103 English for Academic Purposes 

3 
3 

IST20 2001 Man, Society and  
                Environment 

3 IST30 1104 English for Specific 
                Purposes 

3 

ENG30 2001 Engineering Statics 4 ENG25 2020 Thermodynamics I 3 ENG25 2080 Fluid Mechanics I 3 
ENG38 2001 Physical Geology 4 ENG30 2002 Mechanics of Materials I 4 ENG25 2092 Electrical Engineering 4 
ENG38 2002 Physical GeologyLaboratory 
ENG38 2003 Introductory Geological  
                 Engineering 

1 
4 

ENG38 2004 Rocks and Minerals 
ENG38 2005 Rocks and Minerals  
                  Laboratory 

4 
1 

ENG38 2008 Computer Programming 
                  for Geological Engineering 
ENG38 2009 Structural Geomorphology 

2 
 
3 

General Education Elective (1) 2 ENG38 2006 Geological Surveying 
ENG38 2007 Geological Surveying  
                  Laboratory 

4 
1 

ENG38 2010 Structural Geomorphology 
                  Laboratory 
General Education Elective (2) 

1 
 
2 

Total 18 Total 20 Total 18 

JU
NI

OR
 

IST30 1105 English for Careers 
IST50 2401 Entrepreneurship and New  
                Venture Creation 
ENG38 3011 Mineral and Energy  
                 Resources 
ENG38 3012 Groundwater Engineering 
ENG38 3013 Soil Engineering 

3 
3 
 
3 
 
4 
4 

IST20 2002 Man, Economy and  
                Development 
IST50 2402 Go-to-Market Strategies for 
                 Innovative Product and Service                         
ENG38 3015 Geological Engineering  
                 Graphics 
ENG38 3016 Environmental Geomechanics 

3 
 
2 
 
 
2 
4 

IST50 2403 Business Plan and Financing 
ENG38 3020 Rock Slope Engineering 
ENG38 3021 Underground Excavation 
                  in Rock Mass 
ENG38 3022 Foundations on Rock 
ENG38 3023 Design Methodology in 
                  Geological Engineering 

3 
 
4 
4 
4 
4 

ENG38 3014 Soil Engineering Laboratory 
General Education Elective (3) 

1 
2 

ENG38 3017 Geological Engineering  
                  Excursion 

2 Technical Elective (1) 4 

  ENG38 3018 Rock Engineering 
ENG38 3019 Rock Engineering Laboratory 

4 
1 

                  
 

 
 

  General Education Elective (4) 2   
รวม 20 รวม 20 รวม 23 

SE
NI

OR
 

ENG38 4031 Engineering Economics and  
                  Project Evaluation 

4 IST50 3412 Pre-Enterprise Cooperative  
Education or Pre-Enterprise Incubation 

1 IST50 4413  Enterprise Cooperative  
                 Education 

8 

ENG38 4032 Capstone Design Project for 5 Entrepreneur Elective (1) 2 (orIST50 4413 Enterprise Incubation)  
                  Geological Engineering  Entrepreneur Elective (2) 2   
Technical Elective (2) 4 Free Elective 8   
  Technical Elective (2) 4   

Total 13 Total 17 Total 8 

Grand Total 208 Credits 
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 3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 
ค าอธิบายรายวิชาแสดงในภาคผนวก ก 

 

3.2  ชื่อ สกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
 3.2.1  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 

1 ศ. ดร.กิตติเทพ เฟ่ืองขจร* - Ph.D. Geological Engineering, Civil Engineering (Minor), 
  University of Arizona, U.S.A., พ.ศ. 2531 
  Postdoctoral Fellow Geological Engineering,  
  University of Arizona, U.S.A., พ.ศ. 2533 
- M.S. (Geological Engineering), University of Arizona,  

U.S.A., พ.ศ. 2528 
- วท.บ. (ธรณีวิทยา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2522  

2 ผศ. ดร.ปรัชญา เทพณรงค์* - วศ.ด. (เทคโนโลยีธรณี), โปรแกรมวิศวกรรมธรณี, 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2550 
- วศ.ม. (เทคโนโลยีธรณี), โปรแกรมวิศวกรรมธรณี,  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2544 
- วศ.บ. (เทคโนโลยีธรณี), โปรแกรมวิศวกรรมธรณี, 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2542 
3 ผศ. ดร.อานิสงส์ จิตนารินทร์* - Docteur de l’Université Paris VI (Geosciences et Ressources 

Naturelles), Université Paris VI, France, พ.ศ. 2553 
- วท.ด. (ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2553 
- วท.ม. (ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2548 

วท.บ. (ธรณีวิทยา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, พ.ศ. 2542 
4 อ. ดร.ธนิษฐา ทองประภา* - วศ.ด. (เทคโนโลยีธรณี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2558 

- วศ.บ. (เทคโนโลยีธรณี) เกียรตินิยมอันดับ 1,  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2553 
5 อ. ดร.เกียรติศักดิ์ อาจคงหาญ* - วศ.ด. (เทคโนโลยีธรณี), โปรแกรมวิศวกรรมธรณี, 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2558 
- วศ.ม. (เทคโนโลยีธรณี), โปรแกรมวิศวกรรมธรณี,  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2556 
- วศ.บ. (เทคโนโลยีธรณี), โปรแกรมวิศวกรรมธรณี,  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2552 
หมายเหตุ  * เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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3.2.2 อาจารย์ประจ าส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิการศึกษา 

1 ศ. ดร.กิตติเทพ เฟ่ืองขจร - Ph.D. Geological Engineering, Civil Engineering (Minor), 
  University of Arizona, U.S.A., พ.ศ. 2531 
  Postdoctoral Fellow Geological Engineering,  
  University of Arizona, U.S.A., พ.ศ. 2533 
- M.S. (Geological Engineering), University of Arizona, 

U.S.A., พ.ศ. 2528 
- วท.บ. (ธรณีวิทยา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2522  

2 ศ. ดร.ชัยยศ ตั้งสถิตย์กุลชัย - Ph.D. (Mineral Processing), The Pennsylvania State  
  University, U.S.A., พ.ศ. 2529 
- M.App.Sc. (Chemical Engineering), The University  
  Of Adelaide, Australia, พ.ศ. 2523 
- วท.บ. (เคมีเทคนิค) เกียรตินิยมอันดับ 2,  
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2519 

3 ศ. ดร.วัฒนวงศ์ รัตนวราห - Ph.D. (Transportation Engineering), Vanderbilt 
  University, U.S.A., พ.ศ. 2542 
- M.Eng. (Transportation Engineering), Asian Institute 
  of Technology, พ.ศ. 2538 
- วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2535 

4 ศ. ดร.สุขสันติ์ หอพิบูลสุข - Ph.D. (Geotechnical Engineering), Saga University,   
  Japan, พ.ศ. 2544 
- M.Eng. (Soil Engineering), Asian Institute of  
  Technology, พ.ศ. 2541 
- วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, พ.ศ. 2539 

5 ศ. น.ท. ดร.สราวุฒิ สุจิตจร - Ph.D. (Electronic and Electrical Engineering),  
  University of Birmingham, U.K., พ.ศ. 2530 
- วท.บ. (ท.อ.) วิศวกรรมไฟฟ้า เกียรตินิยมอันดับ 1  
  เหรียญทอง, โรงเรียนนายเรืออากาศ, พ.ศ. 2527 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิการศึกษา 

6 ศ. ดร.อวิรุทธิ์ ชินกุลกิจนิวัฒน์ - D.Eng. (Civil Engineering), Graz University of 
  Technology, Austria, พ.ศ. 2548 
-  M.Eng. (Soil Engineering), Asian Institute of  
  Technology, พ.ศ. 2541 
- วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, พ.ศ. 2539 

7 รศ. ร.อ. ดร.กนต์ธร ช านิประศาสน์ - Ph.D. (Mechanical Engineering), University of  
  Pittsburgh, U.S.A., พ.ศ. 2535 
- M.Sc. (Mechanical Engineering), University of  
  Pittsburgh, U.S.A., พ.ศ. 2532 
- วท.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) เกียรตินิยมอันดับ 1, 
  โรงเรียนนายเรืออากาศ, พ.ศ. 2530 

8 รศ. ดร.กษมา จารุก าจร - Ph.D. (Polymer Engineering), The University of Akron, 
  U.S.A., พ.ศ. 2542 
- วท.ม. (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์), มหาวิทยาลัยมหิดล,  
  พ.ศ. 2536 
- วท.บ. (เคมี) เกียรตินิยมอันดับ 1, มหาวิทยาลัยขอนแก่น,  
  พ.ศ. 2533 

9 รศ. ดร.กองพล อารีรักษ์ - วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 
  พ.ศ. 2550 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  
  พ.ศ. 2546 
- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 
  พ.ศ. 2543 

10 รศ. ดร.กองพัน อารีรักษ์ - Ph.D. (Electrical and Electronics Engineering),  
  The University of Nottingham, UK., พ.ศ. 2552 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 
  พ.ศ. 2544 
- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  
  พ.ศ. 2543 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิการศึกษา 

11 รศ. ดร.กิตติ อัตถกิจมงคล - Ph.D. (Electrical Engineering), Vanderbilt University, 
  U.S.A., พ.ศ. 2542 
- M.S. (Electrical Engineering), Vanderbilt University,  
  U.S.A., พ.ศ. 2539 
- วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) เกียรตินิยมอันดับ 2,  
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,  
  พ.ศ. 2537 

12 รศ. ดร.กิตติศักดิ์ เกิดประสพ - Ph.D. (Computer Science), Nova Southeastern 
  University, Florida, U.S.A., พ.ศ. 2542 
- วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,  
  พ.ศ. 2533 
- กศ.บ. (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,  
  พ.ศ. 2528 

13 รศ. ดร.กีรติ ชยะกุลคีรี - D.Eng. (Electric Power System Management),  
  Asian Institute of Technology, พ.ศ. 2547 
- M.Eng. (Electric Power System Management), 
  Asian Institute of Technology, พ.ศ. 2543 
- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, พ.ศ. 2538 

14 รศ. ดร.จิระพล ศรีเสริฐผล - Ph.D. (System Analysis, Control and Processing 
  Information), St. Petersburg State Academy of 
  Aerospace Instrumentation, Russia, พ.ศ. 2546 
- M.E. (Technical Maintenance Aviation  
  Electrosystems and  Pilot- Navigation  
  Complexes), St.Petersburg  State  Academy of  
  Aerospace  Instrumentation, Russia, พ.ศ. 2541 

15 รศ. ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร - Ph.D. (Environmental Engineering), The University of  
  Western Australia, Australia, พ.ศ. 2544 
- M.Eng. (Water Resource Engineering), Asian Institute 
  of Technology, พ.ศ. 2534 
- วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2528 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิการศึกษา 

16 รศ. ดร.ชาญชัย ทองโสภา - วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, พ.ศ. 2545 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้าและโทรคมนาคม),  
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, พ.ศ. 2539 
- วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) เกียรตินิยมอันดับ 1,  
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 
  พ.ศ. 2535 

17 รศ. ดร.ไชยวัฒน์ รักสกุลพิวัฒน์ - Ph.D. (Polymer Science), The University of Akron,  
  U.S.A., พ.ศ. 2542 
- วท.ม. (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์), มหาวิทยาลัยมหิดล,  
  พ.ศ. 2537 
- วท.บ. (เคมี) เกียรตินิยมอันดับ 2, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 
  พ.ศ. 2534 

18 รศ. ดร.ธนัดชัย กุลวรวานิชพงษ์ - Ph.D. (Electronic and Electrical Engineering), 
  University of Birmingham, U.K., พ.ศ. 2546 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2543 
- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) เกียรตินิยมอันดับ 1,    
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2540 

19 รศ. ดร.นิตยา เกิดประสพ - Ph.D. (Computer Science), Nova Southeastern 
  University, Florida, U.S.A., พ.ศ. 2542 
- วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,  
  พ.ศ. 2533 
- วท.บ. (รังสีเทคนิค), มหาวิทยาลัยมหิดล, พ.ศ. 2528 

20 รศ. ดร.เนตรนภิส ตันเต็มทรัพย์ - Ph.D. (Environmental Engineering), New Jersey  
  Institute of Technology, U.S.A., พ.ศ. 2545 
- M.S. (Environmental Engineering),New Jersey  
  Institute of Technology, U.S.A., พ.ศ. 2540 
- วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยขอนแก่น,  
  พ.ศ. 2536 
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21 รศ. ดร.บุญชัย วิจิตรเสถียร - D.Tech.Sc. (Environmental Technology and   
  Management), Asian Institute of Technology, 
  พ.ศ. 2547 
- วท.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม),  
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, พ.ศ. 2536 
- วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม), 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, พ.ศ. 2534 

22 รศ. ดร.ปิยาภรณ์ มีสวัสดิ ์ - วศ.ด. (วิศวกรรมโทรคมนาคม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 
  พ.ศ. 2551 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2544 
- วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 
  พ.ศ. 2540 

23 รศ. ดร.เผด็จ เผ่าละออ - วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 
  พ.ศ. 2549 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  
  พ.ศ. 2546 
- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  
  พ.ศ. 2541 

24 รศ. ดร.พรวสา วงศ์ปัญญา - Dr.-Ing (Mechanical Engineering), Helmut Schmidt  
  University, University of The Federal  
  Armed Forces Hamburg, Germany, พ.ศ. 2551 
- วศ.ม. (วิศวกรรมโลหการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
  พ.ศ. 2547 
- วศ.บ. (วิศวกรรมโลหการ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 
  พ.ศ. 2542 

25 รศ. ดร.พรศิริ จงกล - Ph.D. (Industrial Engineering), Dalhousie University,  
  Canada, พ.ศ. 2543 
- วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  
  พ.ศ. 2534 
- วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยขอนแก่น,  
  พ.ศ. 2532 
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26 รศ. ดร.พีระพงษ์ อุฑารสกุล - Ph.D. (Communications Technologies),  
  The University of Queensland, Australia, พ.ศ. 2550 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2541 
- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
  พ.ศ. 2539 

27 รศ. ดร.มนต์ทิพย์ภา อุฑารสกุล - Ph.D. (Electrical Engineering), The University of  
  Queensland, Australia, พ.ศ. 2550 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2542 
- วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม),  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2540 

28 รศ. ดร.ยุพาพร รักสกุลพิวัฒน์ - Ph.D. (Polymer Engineering), 
  The University of Akron, U.S.A., พ.ศ. 2542 
- วท.บ. (วสัดุศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2,  
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2537 

29 รศ. ดร.รังสรรค์ วงศ์สรรค์ - วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า),  
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 
  พ.ศ. 2546 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า),  
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 
  พ.ศ. 2537 
- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า-สื่อสาร),  
  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเทเวศร์, พ.ศ. 2532 

30 รศ. ดร.วชรภูมิ เบญจโอฬาร - Ph.D. (Construction Management and IT),  
  University of Teesside, U.K., พ.ศ. 2548 
- M.Eng. (Construction Engineering and Management),  
  Asian Institute of Technology, พ.ศ. 2545 
- วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
  พ.ศ. 2540 
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31 รศ. ดร.วิมลลักษณ์ สุตะพันธ์ - Ph.D. (Macromolecular Science), Case Western 
  Reserve University, U.S.A., พ.ศ. 2543 
- วท.ม. (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  
  พ.ศ. 2535 
- วท.บ. (เคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, พ.ศ. 2532 

32 รศ. ดร.ศิริรัตน์ ทับสูงเนิน  
รัตนจันทร์ 

- D.Eng. (Materials Science and Engineering),  
  Nagaoka University of Technology, Japan, พ.ศ. 2546 
- วท.ม. (วัสดุศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2540 
- วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, พ.ศ. 2538 

33 รศ. ดร.สิทธิชัย แสงอาทิตย์ - Ph.D. (Civil  Engineering), University of Texas at  
  Arlington, U.S.A., พ.ศ. 2540 
- M.Eng. (Civil  Engineering), University of Texas at  
  Arlington, U.S.A., พ.ศ. 2536 
- วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, พ.ศ. 2533 

34 รศ. ดร.สุกานดา เจียรศิริสมบูรณ์ - D.Phil (Materials Science), University of Oxford, UK., 
  พ.ศ. 2544 
- M.Sc. (Materials Science), Leeds University, UK., 
  พ.ศ. 2540 
- วท.บ. (วสัดุศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, พ.ศ. 2539 

35 รศ. ดร.สุดเขตต์ พจน์ประไพ - Ph.D. (Materials Science and Engineering),  
  University of New South Wales, Australia, พ.ศ. 2551 
- วศ.ม. (เทคโนโลยีนิวเคลียร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,   
  พ.ศ. 2545 
- วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  
  พ.ศ. 2540 

36 รศ. ดร.สุทิน คูหาเรืองรอง - Ph.D (Ceramics), New York State College of 
  Ceramics at Alfred University, U.S.A., พ.ศ. 2538 
- M.S. (Ceramic Engineering), New York State College  
  of Ceramics at Alfred University, U.S.A., พ.ศ. 2533 
- วท.บ. (วสัดุศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  พ.ศ. 2526 
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37 รศ. ดร.อติชาต วงศ์กอบลาภ - Ph.D.(Chemical Engineering), The University of 
  Queensland, Australia, พ.ศ. 2551 
- วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2536 
- ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,  
  พ.ศ. 2539 
- วท.บ. (เคมีวิศวกรรม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2528 

38 รศ. ดร.อนันท์ อุ่นศิวิไลย์ - Ph.D. (Electrical & Computer Engineering),  
  Dalhousie University, Cananda, พ.ศ. 2543 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, พ.ศ. 2535 
- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, พ.ศ. 2529 

39 รศ. ดร.อาทิตย์ ศรีแก้ว - Ph.D. (Electrical Engineering), Vanderbilt University,  
  U.S.A., พ.ศ. 2543 
- M.S. (Electrical Engineering), Vanderbilt University,  
  U.S.A., พ.ศ. 2540 
- วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) เกียรตินิยมอันดับ 2,  
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 
  พ.ศ. 2537 

40 ผศ. ดร.กระวี ตรีอ านรรค - วศ.ด. (วิศวกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  
  พ.ศ. 2554 
- วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  
  พ.ศ. 2547 
- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,  
  พ.ศ. 2542 

41 ผศ. ดร.กัญชลา สุดตาชาติ - Ph.D. (Industrial Engineering), Clemson University,  
  U.S.A., พ.ศ. 2557 
- วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  
  พ.ศ. 2548 
- วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยขอนแก่น,  
  พ.ศ. 2545 
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42 ผศ. ดร.การุญ ฟังสุวรรณรักษ์ - ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยขอนแก่น,  
  พ.ศ. 2557 
- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยขอนแก่น,  
  พ.ศ. 2544 
- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล, 
  พ.ศ. 2536 

43 ผศ. ดร.กีรติ สุลักษณ์ - วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  
  พ.ศ. 2550 
- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยขอนแก่น,  
  พ.ศ. 2544 
- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  
  พ.ศ. 2540 

44 ผศ. ดร.คะชา ชาญศิลป์ - Ph.D. (Interactive Multimedia Technologies),  
  Edith Cowan University, Australia, พ.ศ. 2546 
- M.A. (Graphic Design), New York Institute of  
  Technology, U.S.A., พ.ศ. 2538 
- B.A. (Computer Science), Queens College, U.S.A., 

  พ.ศ. 2536 
45 ผศ. ดร.จงกล ศรีธร - Ph.D. (Manufacturing Engineering and Operations  

  Management), University of Nottingham, UK.,   
  พ.ศ. 2553 
- วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  
  พ.ศ. 2544 
- วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, พ.ศ. 2542 

46 ผศ. ดร.จรียา ยิ้มรัตนบวร - Ph.D. (Environmental Technology), Ehime University,  
  Japan, พ.ศ. 2546  
- M.S. (Environmental Chemistry), Kochi University,  
  Japan, พ.ศ. 2543 
- วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
   พ.ศ. 2537 
- วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล, พ.ศ. 2533 
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47 ผศ. ดร.จันทิมา ดีประเสริฐกุล - Ph.D. (Macromolecular Science), Case Western  
  Reserve University, U.S.A, พ.ศ. 2543 
- วท.ม. (วิทยาศาสตร์โพลิเมอร์), มหาวิทยาลัยมหิดล,  
  พ.ศ. 2536 
- วท.บ. (เคมี), มหาวิทยาลัยมหิดล, พ.ศ. 2534 

48 ผศ. ดร.จิรัชญา อายะวรรณา - ปร.ด. (วัสดุศาสตร์), มหาวทิยาลัยแม่ฟ้าหลวง, พ.ศ. 2556 
- วท.ม. (วัสดุศาสตร์), มหาวทิยาลัยแม่ฟ้าหลวง, พ.ศ. 2551 
- วท.บ. (เคมีอุตสาหกรรม), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, พ.ศ. 2548 

49 ผศ. ดร.ชาญวิทย์ แก้วกสิ - Ph.D. (Computer Science), The University of  
  Manchester, U.K., พ.ศ. 2553 
- วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
  พ.ศ. 2546 
- วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) เกียรตินิยมอันดับ 1,  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2543 

50 ผศ. ดร.ชิตพงศ์  เวชไธสงค์ - Ph.D. (Information and Communication Engineering),  
  Shibaura Institute of Technology, Japan, พ.ศ. 2559 
- วศ.ม. (วิศวกรรมโทรคมนาคม), 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2554 
- วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม),  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2548 

51 ผศ. ดร.ชโลธร ธรรมแท้ - วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล),  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2552 
- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, พ.ศ. 2545 
- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  
  พ.ศ. 2543 

52 ผศ. ดร.ฐาปนีย์ พัชรวิชญ์ - Ph.D. (Metallurgy and Materials), The University 
  of Birmingham, U.K., พ.ศ. 2549 
- MPhil. (The Science and Engineering of Materials),  
  The University of Birmingham, U.K., พ.ศ. 2545 
- วศ.บ. (วัสดุศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2540 
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53 ผศ. ดร.เดโช เผือกภูมิ - วศ.ด. (เทคโนโลยีธรณี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  
  พ.ศ. 2551 
- วศ.ม. (เทคโนโลยีธรณี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  
  พ.ศ. 2546 
- วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  
  พ.ศ. 2542 

54 ผศ. ดร.ตติยา ตรงสถิตกุล - Ph.D. (Plastics Engineering), University of  
  Massachusetts Lowell, U.S.A., พ.ศ. 2556 
- วท.ม. (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ประยุกต์และเทคโนโลยีสิ่งทอ),  
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2546 
- วท.บ. (ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์), มหาวิทยาลัยศิลปากร,  
  พ.ศ. 2543 

55 ผศ. ดร.ทิพย์วรรณ ฟังสุวรรณรักษ์ - Ph.D. (Photovoltaic Engineering), 
  The University of New South Wales, Australia,  
  พ.ศ. 2551 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  
  พ.ศ. 2540 
- วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) เกียรตินิยมอันดับ 2, 
  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล, พ.ศ. 2536 

56 ผศ. ดร.เทวรัตน์ ตรีอ านรรค - วศ.ด. (วิศวกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  
  พ.ศ. 2551 
- วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  
  พ.ศ. 2545 
- วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  
  พ.ศ. 2542 

57 ผศ. ดร.ธนเสฏฐ์ ทศดีกรพัฒน์ - วศ.ด. (วิศวกรรมโทรคมนาคม),  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2556 
- วศ.ม. (วิศวกรรมโทรคมนาคม),  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2552 
- วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม), 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2549 
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58 ผศ. ดร.ธิราพร จุลยุเสน - Ph.D. (Food Science and Technology),  
  Oregon State University, U.S.A., พ.ศ. 2557   
- M.S. (Food Science and Technology),  
  Gyeongsang National University, Korea, พ.ศ. 2550 
- วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร),  
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, พ.ศ. 2546 

59 ผศ. ดร.ธีรวฒัน์ สินศิร ิ - วศ.ด. (วิศวกรรมโยธา), 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, พ.ศ. 2548 
- วศ.ม. (วิศวกรรมโครงสร้าง), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 
  พ.ศ. 2538 
- วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 
  พ.ศ. 2535 

60 ผศ .ดร.นิคม กลมเกลี้ยง - วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  
  พ.ศ. 2555 
- วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  
  พ.ศ. 2551 
- วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  
  พ.ศ. 2548 

61 ผศ. ดร.นิตยา บุญเทียน - Ph.D. (Environmental Technology),  
  Cranfield University, U.K., พ.ศ. 2555 
- วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  
  พ.ศ. 2544 
- วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  
  พ.ศ. 2540 

62 ผศ. ดร.นิธินาถ ศุภกาญจน์ - Ph.D. (Macromolecular Science), Case Western  
  Reserve University, U.S.A., พ.ศ. 2542 
- M.S. (Polymer Science), วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี,  
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2538 
- วท.บ. (เคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2536 
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63 ผศ.ดร.นันทวุฒิ  คะอังกุ - วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์),  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2558 
- วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2556 
- วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์),  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2554 

64 ผศ. ดร.บัณฑิตา ธีระกุลสถิตย์ - วท.ด. (ธรณีวิทยา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, พ.ศ. 2548 
- วท.บ. (เทคโนโลยีธรณี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  
  พ.ศ. 2541 

65 ผศ. ดร.บุญเรือง มะรังศรี - Ph.D. (Electrical Engineering), Chubu University,  
  Japan, พ.ศ. 2549 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2541 
- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2538 

66 ผศ. ดร.บุญส่ง สุตะพันธ์ - Ph.D. (Electrical Engineering and Applied Physics),  
  Case Western Reserve University, U.S.A., พ.ศ. 2543 
- M.S. (Electrical Engineering), Washington University  
  in St. Louis., U.S.A., พ.ศ. 2538 
- วท.บ. (ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, พ.ศ. 2533 

67 ผศ. ดร.ปภากร พิทยชวาล - Ph.D. (Design and Manufacturing Engineering),  
  Asian Institute of Technology, พ.ศ. 2547 
- วศ.ม. (วิศวกรรมระบบการผลิต),  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, พ.ศ. 2544 
- วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 
  พ.ศ. 2541 

68 ผศ. ดร.ปรเมศวร์ ห่อแก้ว - Ph.D. (Computer Science), Imperial College London, 
  U.K., พ.ศ. 2547 
- วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม), สถาบันเทคโนโลยี 
  พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, พ.ศ. 2542 

69 ผศ. ร.อ. ดร.ประโยชน์ ค าสวสัดิ์ - วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  
  พ.ศ. 2549 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
  พ.ศ. 2541 
- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), โรงเรียนนายเรืออากาศ, พ.ศ. 2536 
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70 ผศ. ดร.ปรัชญา เทพณรงค์ - วศ.ด. (เทคโนโลยีธรณี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  
  พ.ศ. 2550 
- วศ.ม. (เทคโนโลยีธรณี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  
  พ.ศ. 2544 
- วศ.บ. (เทคโนโลยีธรณี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  
  พ.ศ. 2542 

71 ผศ. ดร.ปราณี ชุมส าโรง - Ph.D. (Polymer Science and Technology),  
  University of Manchester Institute of Science 
  and Technology, U.K., พ.ศ. 2544 
- M.Sc. (Polymer Science and Technology),  
  University of Manchester Institute of Science  
  and Technology, U.K., พ.ศ. 2540 
- วท.บ. (วิทยาศาสตร์เคมี) เกียรตินิยมอันดับ 1  
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, พ.ศ. 2538 

72 ผศ. ดร.ปรียาพร โกษา - วศ.ด. (วิศวกรรมทรัพยากรน้ า), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  
  พ.ศ. 2550 
- วศ.ม. (วิศวกรรมทรัพยากรน้ า), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  
  พ.ศ. 2544 
- วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยขอนแก่น,  
  พ.ศ. 2542 

73 ผศ. ดร.ปวีร์ ศิริรักษ์ - Ph.D. (Industrial and Systems Engineering),  
  Auburn University, U.S.A., พ.ศ. 2552 
- M.S. (Industrial and Systems Engineering),  
  Auburn University, U.S.A., พ.ศ. 2549 
- วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  
  พ.ศ. 2546 

74 ผศ. ดร.ปัญญา บัวฮมบุรา - D.Eng. (Materials Science), Nagaoka University of  
  Technology, Japan, พ.ศ. 2556 
- วศ.ม. (วิศวกรรมโลหการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  
  พ.ศ. 2548 
- วศ.บ. (วิศวกรรมโลหการ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 
  พ.ศ. 2542 
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75 ผศ. ดร.พงษ์ชัย จิตตะมัย - Ph.D. (Industrial Engineering), Texas A&M University,  
  U.S.A., พ.ศ. 2547 
- M.S. (Industrial Engineering), Texas A&M University,  
  U.S.A., พ.ศ. 2542 
- วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
  พ.ศ. 2538 

76 ผศ. ดร.พนารัตน์ รัตนพานี - Ph.D. (Chemical Engineering), Lehigh University,  
  U.S.A., พ.ศ. 2548 
- M.S. (Chemical Engineering), Lehigh University, 
  U.S.A., พ.ศ. 2546 
- วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) เกียรตินิยมอันดับ 2,  
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,  
  พ.ศ. 2542 

77 ผศ. ดร.พยุงศักดิ์ จุลยุเสน - Ph.D. (Agricultural Science), University of Tsukuba,  
  Japan, พ.ศ. 2548 
- M.S. (Agricultural Science), University of Tsukuba,  
  Japan, พ.ศ. 2545 
- วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  
  พ.ศ. 2542 

78 ผศ. ดร.พรพจน์ ตันเส็ง - Ph.D. (Geotechnical Engineering), University of  
  Innsbruck, Austria, พ.ศ. 2547 
- M.Eng. (Soil Engineering), Asian Institute of    
  Technology, พ.ศ. 2540 
- วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2537 

79 ผศ. ดร.พรรษา ลิบลับ - Ph.D. (Bioresource Engineering), McGill University,  
  Canada, พ.ศ. 2556  
- M.Eng. (Food Engineering and Bioprocess  
  Technology), Asian Institute of Technology,  
  พ.ศ. 2548 
- วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 
  พ.ศ. 2545 



มคอ.2 
 

51 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิการศึกษา 

80 ผศ. ดร.พัชรินทร์ ราโช - วศ.ด. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 
  พ.ศ. 2552 
- วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  
  พ.ศ. 2545 
- วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  
  พ.ศ. 2541 

81 ผศ. ดร.ภูษิต มิตรสมหวัง - D.Eng. (Information Science and Control  
  Engineering), Nagaoka University of Technology,    
  Japan, พ.ศ. 2557 
- วศ.ม. (วิศวกรรมโลหการ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  
  พ.ศ. 2553 
- วศ.บ. (วิศวกรรมโลหการ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  
  พ.ศ. 2551 

82 ผศ. ดร.มงคล จิรวัชรเดช - Ph.D. (Civil Engineering), The University of Tokyo,  
  Japan, พ.ศ. 2539 
- M.Eng. (Civil Engineering), The University of Tokyo,  
  Japan, พ.ศ. 2536 
- วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
  พ.ศ. 2533 

83 ผศ. ดร.รังสรรค์ ทองทา - Ph.D. (Electrical Engineering), Florida Institute of 
  Technology, U.S.A., พ.ศ. 2541 
- M.S. (Electrical Engineering), Florida Institute of  
 Technology, U.S.A., พ.ศ. 2538 
- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 
  พ.ศ. 2531 

84 ผศ. ดร.รัฐพล ภู่บุบผาพันธ ์ - Ph.D. (Urban and Environmental Engineering),  
  Hokkaido University, Japan, พ.ศ. 2549 
- M.Eng. (Transportation), Asian Institute of  
  Technology, พ.ศ. 2545 
- วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, พ.ศ. 2533 
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85 ผศ. ดร.รัตน บริสุทธิกุล - D.Eng. (Materials Science), Nagaoka University of  
  Technology, Japan, พ.ศ. 2550 
- M.Eng. (Mechanical Design and Production  
  Engineering), Nagaoka University of Technology,  
  Japan, พ.ศ. 2547 
- วศ.บ. (วิศวกรรมโลหการ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  
  พ.ศ. 2541 

86 ผศ. ดร.รัตนาภรณ์ หันตา - ปร.ด. (ธรณีวิทยา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, พ.ศ. 2551 
- วท.บ. (ธรณีวิทยา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, พ.ศ. 2544 
 

87 ผศ. ดร.เล็ก วันทา - วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  
  พ.ศ. 2554 
- วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  
  พ.ศ. 2549 
- วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  
  พ.ศ. 2547 
 

88 ผศ. ดร.วรรณวนัช บุ่งสุด - Ph.D. (Engineering), University of Liverpool, U.K.,  
  พ.ศ. 2555 
- วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
  พ.ศ. 2549 
- วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยขอนแก่น,  
  พ.ศ. 2542 
 

89 ผศ. ดร.วราภรณ์ ปิยวิทย ์ - Ph.D. (Materials Science and Engineering),  
  North Carolina State University, U.S.A., พ.ศ. 2557 
- วท.ม. (วัสดุศาสตร์), มหาวทิยาลัยเชียงใหม่, พ.ศ. 2547 
- วท.บ. (วสัดุศาสตร์-เทคโนโลยีอัญมณี), มหาวิทยาลัยบูรพา,  
  พ.ศ. 2544 
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90 ผศ. ดร.วิภาวี อุสาหะ - Ph.D. (Electrical and Electronic Engineering),  
  Imperial College of Science, University of London,  
  U.K., พ.ศ. 2547 
- M.Sc. (Communications and Signal Processing),  
  Imperial College of Science, University of London,  
  U.K., พ.ศ. 2541 
- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, พ.ศ. 2539 

91 ผศ. ดร.วีณา ฟ่ันเพ็ง - Ph.D. (Aeronautics Engineering), Imperial College 
  London, U.K., พ.ศ. 2558 
- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  
  พ.ศ. 2550 
- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 
   พ.ศ. 2547 

92 ผศ. ดร.วีรชัย อาจหาญ - Ph.D. (Agricultural and Forest Engineering), 
  University of Tsukuba, Japan, พ.ศ. 2544 
- วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  
  พ.ศ. 2540 
- วท.บ. (เกษตรกลวิธาน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  
  พ.ศ. 2537 

93 ผศ. ดร.วีระศักดิ์ เลิศสิริโยธิน - Ph.D. (Food Science), Rutgers, The State University  
  of New Jersey, U.S.A., พ.ศ. 2544 
- M.S. (Packaging), Michigan State University, U.S.A.,  
  พ.ศ. 2540 
- วท.บ. (เทคโนโลยีการบรรจ)ุ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  
  พ.ศ. 2535 

94 ผศ. ดร.ศิริวรรณ โชคค้า - วศ.ด. (วิศวกรรมเซรามิก), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 
  พ.ศ. 2558 
- วศ.ม. (วิศวกรรมเซรามิก), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 
  พ.ศ. 2554 
- วศ.บ. (วิศวกรรมเซรามิก), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 
  พ.ศ. 2551 
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95 ผศ. ดร.เศรษฐวิทย์ ภูฉายา - วศ.ด. (วิศวกรรมโทรคมนาคม), 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2559 
- วศ.ม. (วิศวกรรมโทรคมนาคม),  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2554 
- วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม) เกียรตินิยมอันดับ 1 
  เข็มทองค าพระราชทาน, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  
  พ.ศ. 2551 

96 ผศ. ดร.สงบ ค าค้อ - Dr.-Ing. (Materials Engineering), RWTH  
  Aachen University, Germany, พ.ศ. 2552 
- วศ.ม. (วิศวกรรมโลหการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
  พ.ศ. 2541 
- วศ.บ. (วิศวกรรมโลหการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
  พ.ศ. 2538 

97 ผศ. ดร.สมศักดิ์ วาณิชอนันต์ชัย - Ph.D. (Computer Systems Engineering),  
  University of South Australia, Australia, พ.ศ. 2550 
- ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, พ.ศ. 2545 
- M.S.E.E. (Electrical Engineering), University of  
  South Florida, U.S.A., พ.ศ. 2535 
- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2528 
 

98 ผศ. ดร.สัจจากาจ จอมโนนเขวา - วศ.ด. (วิศวกรรมขนส่ง), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 
  พ.ศ. 2558 
- วศ.ม. (วิศวกรรมขนส่ง), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 
  พ.ศ. 2552 
- วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  
  พ.ศ. 2555 
- วศ.บ. (วิศวกรรมขนส่ง), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 
  พ.ศ. 2549 
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99 ผศ. ดร.สารัมภ์ บุญมี - Ph.D. (Materials Science and Engineering),  
  The Ohio State University, U.S.A., พ.ศ. 2556 
- วศ.ม. (วิศวกรรมโลหการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  
  พ.ศ. 2547 
- วศ.บ. (วิศวกรรมโลหการ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 
  พ.ศ. 2541 

100 ผศ. ดร.สุขเกษม วัชรมัยสกุล - D.Eng. (Materials Science and Engineering),  
  Hokkaido University, Japan, พ.ศ. 2546 
- วท.ม. (เทคโนโลยีเซรามิก), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  
  พ.ศ. 2540 
- วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิต), สถาบันราชภัฏพระนคร, 
  พ.ศ. 2537 
 

101 ผศ. ดร.สุดจิต ครุจิต - Ph.D. (Environmental Engineering),  
  Illinois Institute of Technology, U.S.A., พ.ศ. 2544 
- M.Eng. (Environmental Engineering), Asian Institute 
  of Technology, พ.ศ. 2537 
- วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
  พ.ศ. 2535 
 

102 ผศ. ดร.สุดารัตน์ ขวัญอ่อน - Ph.D. (Electrical and Electronics Engineering),  
  The University of Nottingham, U.K., พ.ศ. 2554 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  
  พ.ศ. 2548 
- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  

  พ.ศ. 2545 
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103 ผศ. ร.อ. ดร.สุทธิพงษ์ มีใย - Ph.D. (Management), University of Glasgow, U.K., 
  พ.ศ. 2561 
- M.Res. (Management Research), Cranfield University,  
  U.K., พ.ศ. 2553 
- วท.ม. (การจัดการโลจิสติกส์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  
  พ.ศ. 2549 
- วศ.ม. (วิศวกรรมขนส่ง), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, พ.ศ. 2536 
- วท.บ. (วิศวกรรมโยธา), โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า,  
  พ.ศ. 2532 

104 ผศ. ดร.สุภกิจ รูปขันธ ์ - ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยขอนแก่น,  
  พ.ศ. 2552 
- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยขอนแก่น,  
  พ.ศ. 2546 
- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยขอนแก่น,  
  พ.ศ. 2542 

105 ผศ ดร.โศรฎา แข็งการ - วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 
  พ.ศ. 2557 
- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 
  พ.ศ. 2545 
- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 
  พ.ศ. 2541 

106 ผศ. ดร.อนุรัตน์ ภูวานค า - D.Eng. (Materials Science and Engineering),  
  Nagaoka University of Technology, Japan, พ.ศ. 2554 
- วศ.ม. (วิศวกรรมเซรามิก), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  
  พ.ศ. 2549 
- วศ.บ. (วิศวกรรมเซรามิก), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  
  พ.ศ. 2545 

107 ผศ. ดร.อรรถพล มณีแดง - วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  
  พ.ศ. 2553 
- วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) เกียรตินิยมอันดับ 1,  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2548 
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108 ผศ. ดร.อัฆพรรค์ วรรณโกมล - Ph.D. (Natural Sciences), Free University of Berlin, 
  Germany, พ.ศ. 2548 
- วศ.ม. (วิศวกรรมปิโตรเลียม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
  พ.ศ. 2541 
- วท.บ. (ธรณีวิทยา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, พ.ศ. 2538 

109 ผศ. ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข - วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 
  พ.ศ. 2552 
- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 
  พ.ศ. 2540 

110 ผศ. ดร.อานิสงส์ จิตนารินทร์ - Docteur de l’Université Paris VI (Geosciences  
  et Ressources Naturelles), Université Paris VI,  
  France, พ.ศ. 2553 
- วท.ด. (ชวีวิทยาสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 
  พ.ศ. 2553 
- วท.ม. (ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 
  พ.ศ. 2548 
- วท.บ. (ธรณีวิทยา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
  พ.ศ. 2542 

111 ผศ. ดร.อุทัย มีค า - Ph.D. (Chemistry and Chemical Engineering),  
  University of Bradford, U.K., พ.ศ. 2536 
- วท.บ. (เคมี), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, พ.ศ. 2533 

112 ผศ. ดร.อุเทน ลีตน - วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  
  พ.ศ. 2557 
- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  
  พ.ศ. 2550 

113 ผศ. ดร.อุษณีย์ กิตก าธร - Ph.D. (Metallurgy and Materials Engineering),  
  University of Connecticut, U.S.A., พ.ศ. 2550 
- วศ.ม. (วิศวกรรมโลหการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  
  พ.ศ. 2544 
- วศ.บ. (วิศวกรรมโลหการ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 
  พ.ศ. 2540 
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114 ผศ. ดร.เอกวุฒิ ศิริรักษ์ - Ph.D. (Civil Engineering), The University of Tennessee 
  Knoxville, U.S.A., พ.ศ. 2552 
- M.S. (Civil Engineering), Dayton University, U.S.A., 
  พ.ศ. 2547 
- B.Eng. (Civil Engineering), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  
  พ.ศ. 2544 

115 ผศ.คธา วาทกิจ - วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  
  พ.ศ. 2545 
- วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยขอนแก่น,  
  พ.ศ. 2540 

116 ผศ.เชาวน์ หิรัญตียะกุล - วศ.ม. (วิศวกรรมทรัพยากรแหล่งน้ า), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 
  พ.ศ. 2543 
- วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 
  พ.ศ. 2540 

117 ผศ.สนั่น ตั้งสถิตย์ - วศ.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม),  
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, พ.ศ. 2538 
- วท.บ. (เคมี), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,  
  พ.ศ. 2535 

118 อ. ดร.Arfat Ahmad Khan - วศ.ด. (วิศวกรรมโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์),  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2561 
- M.S (Science in Electrical Engineering), Government  
  College University Lahore, Pakistan, พ.ศ. 2559 
- B.Sc. (Science in Electrical Engineering),  
  The University of Lahore, Pakistan, พ.ศ. 2556 
 

119 อ. ดร.Menglim Hoy - วศ.ด. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 
  พ.ศ. 2560 
- B.Eng. (Civil Engineering), Norton University,  
  Cambodia, พ.ศ. 2555 
- B.BA. (Eco-Business), National University of 
  Management, Cambodia, พ.ศ. 2554 
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120 อ. ดร.เกียรติศักดิ์ อาจคงหาญ - วศ.ด. (เทคโนโลยีธรณี), โปรแกรมวิศวกรรมธรณี, 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2558 

- วศ.ม. (เทคโนโลยีธรณี), โปรแกรมวิศวกรรมธรณี,  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2556 

- วศ.บ. (เทคโนโลยีธรณี), โปรแกรมวิศวกรรมธรณี,  
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2552 

121 อ. ดร.คมศัลล์  ศรีวิสุทธิ์ 
 

- Ph.D. (Computer Science), University of York, U.K.,  
  พ.ศ. 2561 
- วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  
  พ.ศ. 2550 
- วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์),  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2546 

122 อ. ดร.จิตติมา วระกุล - Ph.D. (Functional Control Systems), Shibaura  
  Institute of Technology, Japan, พ.ศ. 2561 
- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 
  พ.ศ. 2554 
- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 
  พ.ศ. 2550 

123 อ. ดร.ฉัตรเพชร ยศพล - Ph.D. (Environmental Engineering), New Jersey  
  Institute of Technology, U.S.A., พ.ศ. 2549 
- วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
  พ.ศ. 2537 
- วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยขอนแก่น,  
  พ.ศ. 2533 

124 อ. ดร.เชษฐา ชุมกระโทก - Ph.D. (Petroleum Engineering), Missouri  
  University of Science and Technology, U.S.A.,  
  พ.ศ. 2559 
- วศ.ม. (เทคโนโลยีธรณี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 
  พ.ศ. 2548 
- วศ.บ. (เทคโนโลยีธรณี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  
  พ.ศ. 2542 
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125 อ. ดร.ณัฐภรณ์ เจริญธรรม - Ph.D. (Transportation Engineering), Asian Institute 
  of Technology, พ.ศ. 2557 
- วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2546 
- วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 
  พ.ศ. 2542 

126 อ. ดร.ทศพร ณรงค์ฤทธิ์ - วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  
  พ.ศ. 2558 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 
   พ.ศ. 2553 
- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  
  พ.ศ. 2551 

127 อ. ดร.ทศพล รัตน์นิยมชัย - Ph.D. (Electronic and Electrical Engineering),  
  University of Birmingham, U.K., พ.ศ. 2559 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 
   พ.ศ. 2549 
- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 
  พ.ศ. 2547 

128 อ. ดร.ธนิษฐา ทองประภา - วศ.ด. (เทคโนโลยีธรณี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  
  พ.ศ. 2558 
- วศ.บ. (เทคโนโลยีธรณี) เกียรตินิยมอันดับ 1,  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2553 

129 อ. ดร.ธีทัต ดลวิชัย - ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, พ.ศ. 2552 
- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  
  พ.ศ. 2543 
- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 
  พ.ศ. 2540 

130 อ. ดร.ธีระชาติ พรพิบูลย์ - วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  
  พ.ศ. 2549 
- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  
  พ.ศ. 2539 
- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยรังสิต, พ.ศ. 2535 



มคอ.2 
 

61 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิการศึกษา 

131 อ. ดร.ธีระสุต สุขก าเนิด - Ph.D. (Chemical Engineering), Lehigh University, 
  U.S.A., พ.ศ. 2544 
- M.Sc. (Chemical Engineering), Lehigh University,  
  U.S.A., พ.ศ. 2539 
- วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี) เกียรตินิยมอันดับ 2,  
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, พ.ศ. 2536 

132 อ. ดร.นรา สมัตถภาพงศ์ - Ph.D. (Mechatronics), Asian Institute of Technology,  
  พ.ศ. 2559 
- M.Eng. (Mechatronics), Asian Institute of Technology, 
  พ.ศ. 2548 
- วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 
  พ.ศ. 2544 

133 อ. ดร.นิติศักดิ์  หนูมาน้อย - วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  
  พ.ศ. 2563 
- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  
  พ.ศ. 2556 
- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  
  พ.ศ. 2553 

134 อ. ดร.บุญณรงค์ อาศัยไร่ - Ph.D. (Geotechnology), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 
  พ.ศ. 2557 
- วศ.บ. (เทคโนโลยีธรณี) เกียรตินิยมอันดับ 1,  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2552 

135 อ. ดร.ประเสริฐ เอ่งฉ้วน - Ph.D. (Engineering), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, พ.ศ. 2558 
- M.Eng. (Industrial System Engineering), Asian Institute  
  of Technology, พ.ศ. 2541 
- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยมหิดล, พ.ศ. 2537 

136 อ. ดร.ปริญญ์ ศรเลิศล้ าวาณิช - วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 
  พ.ศ. 2560 
- วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 
  พ.ศ. 2552 
- วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,  
  พ.ศ. 2549 
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137 อ. ดร.พัชรวัฒน์  เจริญอมรกิตติ์ - Ph.D. (Mechanical Engineering), Osaka University, 
Japan, พ.ศ. 2563 

- วศ.ม. (เทคโนโลยีวิศวกรรม), สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
เกียรตินิยม, พ.ศ. 2558 

- วศ.บ. (วิศวกรรมยานยนต์), สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
เกียรตินิยมอันดับ 1, พ.ศ. 2557 

138 อ. ดร.พิจิตรา เอ้ืองไพโรจน์ - Ph.D. (Functional Control Systems), Shibaura  
  Institute of Technology, Japan, พ.ศ. 2556 
- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 
  พ.ศ. 2553 
- วท.บ. (เทคโนโลยีอาหาร), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 
  พ.ศ. 2550 

139 อ. ดร.มาโนทย์ มาปะโท - วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  
  พ.ศ. 2557 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  
  พ.ศ. 2551 
- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  
  พ.ศ. 2548 

140 อ. ดร.รัตนาภรณ์ เกษมศรี - D.Eng. (Energy and Environment Science),  
  Nagaoka University of Technology, Japan, พ.ศ. 2560 
- M.Eng. (Environmental System Engineering),  
  Nagaoka University of Technology, Japan, พ.ศ. 2557 
- วศ.บ. (วิศวกรรมขนส่ง), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 
  พ.ศ. 2552 

141 อ. ดร.ลักษมณ รักศักดิ์ศรี - วท.ด. (วัสดุศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2561 
- วท.ม. (วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ประยุกต์และเทคโนโลยี 
  สิ่งทอ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2557 
- วศ.บ. (ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์), มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
  พ.ศ. 2555 
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142 อ. ดร.วรวัฒน์ ลวนนท์ - Ph.D. (System Engineering), Shibaura Institute of 
  Technology, Japan, พ.ศ. 2562 
- วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์),  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, พ.ศ. 2559 
- วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ),  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, พ.ศ. 2557 

143 อ. ดร.วรศิริ  เดอ กา เดอเนต์ - Ph.D. (Process and Environmental Engineering),   
  National Institute of Applied Sciences of Toulouse,  
  France, พ.ศ. 2553 
- วศ.ด. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  
  พ.ศ.2553 
- วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,    
  พ.ศ. 2549 
- วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 

  พ.ศ. 2545 
144 อ. ดร.วัชรพงษ์ ปะตังทะโล - วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล),  

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, พ.ศ. 2559 
- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล),  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, พ.ศ. 2552 
- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) เกียรตินิยมอันดับ 2,  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, พ.ศ. 2550 

145 อ. ดร.วันวิสาข์ ทวีชื่นสกุล - D.Eng. (Food Engineering and Bioprocess  
  Technology), Asian Institute of Technology,  
  พ.ศ. 2560 
- วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  
  พ.ศ. 2548 
- วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  
  พ.ศ. 2545 
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146 อ. ดร.วิทูรย์ เห็มสุวรรณ - Ph.D. (Energy and Environment Science),  
  Nagaoka University of Technology, Japan, พ.ศ. 2561 
- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 
  พ.ศ. 2554 
- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 
  พ.ศ. 2550 

147 อ. ดร.วิโรจน์ แสงธงทอง - วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 
  พ.ศ. 2550 
- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, พ.ศ. 2542 
- วศ.บ. (วิศวกรรมระบบควบคุม), 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 

  พ.ศ. 2539 
148 อ. ดร.วุฒิ ด่านกิตติกุล - D.Eng (Civil & Environmental Engineering),  

  Muroran Institute of Technology, Japan, พ.ศ. 2537 
- M.Eng. (Civil Engineering and Architecture),  
  Muroran Institute of Technology, Japan, พ.ศ. 2534 
- สถ.บ. (สถาปัตยกรรม),  
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,  
  พ.ศ. 2529 

149 อ. ดร.ศรัญญา กาญจนวัฒนา - Ph.D. (Functional Control Systems), Shibaura  
  Institute of Technology, Japan, พ.ศ. 2560 
- M.Eng. (Computer Engineering), Asian Institute of 
  Technology, พ.ศ. 2554 
- วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์), 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2551 

150 อ. ดร.ศุภวัฒน์  คชประดิษฐ์ - วศ.ด. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโฟตอนนิกส์),  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2563 
- วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์),  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2557 
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151 อ. ดร.สมศักดิ์ ศิวด ารงพงศ์ - D.Eng. (Energy and Environment), Nagaoka  
  University of Technology, Japan, พ.ศ. 2547 
- M.Eng. (Environmental System Engineering),  
  Nagaoka University of Technology, Japan, พ.ศ. 2544 
- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  
  พ.ศ. 2538 

152 อ. ดร.สามารถ บุญอาจ - วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 
  พ.ศ. 2551 
- วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  
  พ.ศ. 2543 
- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร),  
  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, พ.ศ. 2541 

153 อ. ดร.ส าราญ สันทาลุนัย - วศ.ด. (วิศวกรรมโทรคมนาคม),  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2558 
- วศ.ม. (วิศวกรรมโทรคมนาคม),  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2552 
- วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม),  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2550 

154 อ. ดร.สุธาทิพย์ ภู่บุบผาพันธ์ - ปร.ด. (การจัดการโลจิสติกส์), มหาวิทยาลัยบูรพา, พ.ศ. 2557 
- M.Eng. (Environment and Resource Engineering), 
  Hokkaido University, Japan, พ.ศ. 2549 
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต (เทคโนโลยีของน้ าตาล), 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, พ.ศ. 2546 
- วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, พ.ศ. 2543 

155 อ. ดร.สุพรรณี จันทร์ภิรมณ์ - วศ.ด. (วิศวกรรมเคมี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  
  พ.ศ. 2550 
- วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  
  พ.ศ. 2543 
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156 อ.ดร. สุภาพร บุญฤทธิ์ - วศ.ด. (วิศวกรรมโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์),  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2562 
- วท.ม. (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
  พ.ศ. 2544 
- วท.บ. (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, พ.ศ. 2540 

157 อ. ดร.สุรเดช ตัญตรัยรัตน์ - Ph.D. (Automatic Control and Systems  
  Engineering), The University of Sheffield, U.K.,  
  พ.ศ. 2559 
- วศ.ม. (วิศวกรรมการบินและอากาศ), รางวัลเรียนดี, 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, พ.ศ. 2550 
- วศ.บ. (วิศวกรรมการบินและอากาศ),  
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, พ.ศ. 2548 

158 อ. ดร.อภิชน วัชเรนทร์วงศ ์ - Ph.D. (Environmental Management)     
  (International Program), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  
  พ.ศ. 2551 
- วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, พ.ศ. 2546 
- วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, พ.ศ. 2544 

159 อ. ดร.อรรณพ ประวัติวงศ์ - D.Eng. (Structural Engineering), Asian Institute of 
  Technology, พ.ศ. 2557 
- วศ.บ. (วิศวกรรมโครงสร้าง), มหาวิทยาลัยขอนแก่น,  
  พ.ศ. 2533 
- วศ.ม. (วิศวกรรมโครงสร้าง), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 
  พ.ศ. 2537 

160 อ. ดร.อรุณศรี นุชิตประสิทธิชัย - Ph.D. (Chemical Engineering), University of Tulsa, 
  U.S.A., พ.ศ. 2556 
- M.Eng. (Chemical Engineering), University of Tulsa, 
  U.S.A., พ.ศ. 2552 
- B.Sc. (Petrochemical Technology (International  
  Programme)), 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,  
  พ.ศ. 2549 
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161 อ. ดร.อัฏฐพล อริยฤทธิ์ - Ph.D. (Aerospace Engineering), Tokyo Metropolitan  
  University, Japan, พ.ศ. 2561 
- M.S. (Aeronautics and Astronautics), National  
  Cheng Kung University, Taiwan, พ.ศ. 2556 
- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยมหิดล, 
  พ.ศ. 2554 

162 อ. ดร.เอกรงค์ สุขจิต - Ph.D. (Mechanical Engineering), University of  
  Birmingham, U.K., พ.ศ. 2556 
- วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 
  พ.ศ. 2549 
- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 
  พ.ศ. 2544 

163 อ. ดร.ไอศูรย์ เรืองรัตนอัมพร - Ph.D. (Policy Science), Ritsumeikan University,  
  Japan, พ.ศ. 2557 
- ผ.ม., (การผังเมือง), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, พ.ศ. 2552 
- ผ.บ., (การผังเมือง) เกียรตินิยมอันดับ 2,  
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, พ.ศ. 2550 

164 อ. กนต์ธร  ธรรมกุล - M.Eng. (Automotive Engineering) (International Program), 
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 
  พ.ศ. 2561 
- วศ.บ. (วิศวกรรมยานยนต์), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 

พ.ศ. 2558 
165 อ. จรูญศักดิ์  สมพงศ์ - M.Eng. (Food Engineering and Bioprocess  

  Technology), Asian Institute of Technology,  
  พ.ศ. 2552  
- วท.บ. (วิศวกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  
  พ.ศ. 2542 

166 อ. จันทร์จีรา  อภิรักษ์เมธาวงศ์ - วศ.ม. (วิศวกรรมการผลิต), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  
  พ.ศ. 2558 
- วศ.บ. (วิศวกรรมการผลิต) เกียรตินิยมอันดับ 2,  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2554 
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167 อ. จีรวรรณ  หอมจันทร์ - วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า),  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2562 
- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า),  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2557 
 

168 อ. ฐิติกร ฉ่ าช่วง - วศ.ม. (เทคโนโลยีการข้ึนรูปวัสดุและนวัตกรรมการผลิต),  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, พ.ศ. 2560 
- วศ.บ. (วิศวกรรมโลหการ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 
  พ.ศ. 2551 
 

169 อ. ทนงศักดิ์ ยิ่งนคร - วศ.ม. (วิศวกรรมโลหการ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 
  พ.ศ. 2559 
- วศ.บ. (วิศวกรรมโลหการ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 
  พ.ศ. 2554 

170 อ. ธนศักดิ์  พิทยากร - สถ.ม. (เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม),  
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,  
  พ.ศ. 2557 
- สถ.บ. (สถาปัตยกรรม),  
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,  
  พ.ศ. 2553 

171 อ. ธนศักดิ์  หวังล้อมกลาง - วศ.ม. (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์),  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2562 
- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  
  พ.ศ. 2561 

172 อ. นฤชา  ตนัยอัชฌาวุฒ - D.Eng. (Production Engineering), Karlsruhe Institute 
  of Technology, Germany, พ.ศ. 2563   
- M.Eng. (Biomedical Engineering) (International Program), 
  มหาวิทยาลัยมหิดล, พ.ศ. 2559 
- วศ.บ. (วิศวชีวการแพทย์) เกียรตินิยมอันดับ 1,   
  มหาวิทยาลัยมหิดล, พ.ศ. 2556 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิการศึกษา 

173 อ. ปณิธิ  เพ็ชรนอก - วศ.ม. (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์),  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2562 
- วศ.บ. (วิศวกรรมยานยนต์) เกียรตินิยมอันดับ 2,  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2560 

174 อ. ปสฎา  ยี่สุ่นแซม 
 

- ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, พ.ศ. 2563 
- วศ.ม (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, พ.ศ. 2553 
- วศ.บ (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, พ.ศ. 2551 

175 อ. พรพรม  บุญพรม - วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2545 
- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2541 

176 อ. พรพิมล  มูลแก้ว - วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกลและระบบกระบวนการ),  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2562 
- วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตรและอาหาร),  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2559 

177 อ. พีรวัส  บุญภึก - วศ.ม. (วิศวกรรมยานยนต์),  
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,  
  พ.ศ. 2554 
- วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  
  พ.ศ. 2551 

178 อ. พีรสัณฑ์  ค าสาลี - วศ.ด. (วิศวกรรมโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์),   
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2563 
- วศ.ม. (วิศวกรรมโทรคมนาคม),   
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2558 
- วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม),   
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2556 

179 อ. ภัทรพงศ์  ศุภรานนท์ - M.Sc. (Civil Engineeing with Industrial Placement with 
  Structural Engineering and Project Management),  
  University of Strathclyde, U.K., พ.ศ. 2561 

 - วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
   พ.ศ. 2558 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิการศึกษา 

180 อ. รชนีกร  พลปัถพี - วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 
  พ.ศ. 2561 
- วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 
  พ.ศ. 2558 

181 อ. วรทัศน์  พูนสวัสดิ์ - วศ.ม. (วิศวกรรมระบบการผลิตขั้นสูง), สถาบันเทคโนโลยี 
  พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, พ.ศ. 2563 
- วศ.บ. (วิศวกรรมระบบการผลิต), สถาบันเทคโนโลยี 
  พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, พ.ศ. 2559 

182 อ. วิชัย  ศรีสุรักษ์ - วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  
  พ.ศ. 2550 
- วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม),  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2541 
- อ.วท. (เคมีปฏิบัติ), มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์,  
  พ.ศ. 2535 

183 อ. วิสิษฐ์  กุลอริยทรัพย์ - วศ.ด. (การบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค),   
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2562 
- วศ.ม. (การบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค),   
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2556 
- สถ.บ. (สถาปัตยกรรมศาสตร์) (English Program)   
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, พ.ศ. 2543 

184 อ. สยาม  ทองนาค - วศ.ม. (วิศวกรรมโลหการ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 
  พ.ศ. 2561 
- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า),  
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,  
  พ.ศ. 2557 

185 อ. สุรวิทย์  นาคสู่สุข - วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกลและระบบกระบวนการ),  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2561 
- วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 
  พ.ศ. 2558  
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186 อ. อภิลักษณ์  หล่อนกลาง - วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 
พ.ศ. 2559 

- วศ.บ. (วิศวกรรมอากาศยาน), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 
พ.ศ. 2555 

187 อ. อรลักษณ์  พิชิตกุล - M.Eng (Aeronautics and Astronautics) 
(International Program), The University of Tokyo, 
Japan, พ.ศ. 2557 

- B.Eng (First Honor), Aerospace Engineering,  
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พ.ศ. 2553 

 
 3.2.3  อาจารย์พิเศษ 
  ไม่มี 
 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา) 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีใช้กระบวนการสร้างประสบการณ์ภาคสนาม โดยให้นักศึกษาปฏิบัติงาน
จริงในสถานประกอบการ ซึ่งเรียกว่า สหกิจศึกษา โดยในการปฏิบัติงานนักศึกษาจะได้ที่ปรึกษาจากสถาน
ประกอบการและอาจารย์ในสาขาวิชาเป็นผู้ดูแลให้นักศึกษาได้รับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในวิชาชีพอย่าง
ครบถ้วนและสมบูรณ์ 
 4.1  ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

นักศึกษาจะได้ท างานจริงในสถานประกอบการ พร้อมกับท าโครงงานในสายวิชาชีพและน าเสนอต่อ
อาจารย์และสถานประกอบการเพ่ือประเมินผลการเรียน 
 4.2  ช่วงเวลา  

ปฏิบัติงานระหว่างภาคการศึกษาปกติ 
 4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 

นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานในสถานประกอบการเป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ และไม่มีการลงทะเบียนใน
รายวิชาอ่ืนร่วมกับรายวิชาสหกิจศึกษาอีก  

 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

โครงงานหรือปัญหาที่น่าสนใจทางปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ของวิศวกรรมธรณี ตามที่ได้รับมอบหมายจาก
อาจารย์ผู้สอน หรืออยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน นักศึกษาจะต้องจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ 
และต้องสอบปากเปล่าเพื่อน าเสนอผลงาน  
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 5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
นักศึกษามีทักษะ ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม และวิศวกรรมธรณี เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบ 

วิเคราะห์ หรือประดิษฐ์ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 5.3  ช่วงเวลา 

ปีการศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1   
 5.4  จ านวนหน่วยกิต  
 ENG38 4032 โครงงานแบบบูรณาการส าหรับวิศวกรรมธรณี จ านวน 5 หน่วยกิต 
 5.5  การเตรียมการ  

สาขาวิชาฯ จะจัดให้มีการให้ความรู้ แนะแนวทาง  และเตรียมตัวในการลงทะเบียนเรียนรายวิชา  
ENG38 4032 โครงงานแบบบูรณาการส าหรับวิศวกรรมธรณี ก่อนนักศึกษาจะลงทะเบียนวิชาโครงงานทาง
วิศวกรรมธรณี 1 ภาคการศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาสามารถหาหัวข้อโครงงานที่สนใจจากอาจารย์ที่ปรึกษาได้ พร้อม
ทั้งแนะน าการเขียนรายงาน การน าเสนอโครงงาน และสอบหัวข้อโครงงาน 
 5.6  กระบวนการประเมินผล 

การวัดผลท าโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสอบโครงงาน ในระหว่างการท าโครงงานจะมีการ
รายงานความคืบหน้าโครงการในสัปดาห์ที่ 8 และนักศึกษาจะมีการสอบโครงงาน โดยจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์
และต้องสอบการน าเสนอผลงาน  
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 ตารางด้านล่างระบุลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่นอกเหนือไปจากความคาดหวังโดยทั่ว ๆ ไปที่ มหาวิทยาลัย 

ส านักวิชา หรือสาขาวิชา พยายามพัฒนาให้มีขึ้นในตัวของนักศึกษาหลักสูตรนี้ 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

(1) มีคุณธรรม จริยธรรม ถ่อมตน และท าหน้าที่
เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ
และสังคม 
 

ส่งเสริมให้นักศึกษามีจรรยาบรรณในวิชาชีพ เคารพในสิทธิ
ทางปัญญาและข้อมูลส่วนบุคคล การใช้เทคโนโลยีในการ
พัฒนาสังคมที่ถูกต้อง นอกจากนี้อาจมีการจัดค่ายพัฒนา
ชุมชน เพ่ือให้นักศึกษามีโอกาสประยุกต์หรือเผยแพร่
ความรู้ที่ได้ศึกษามา  

(2) มีความรู้ พ้ืนฐานในศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องทั้ ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยู่ ในเกณฑ์ดี  
สามารถประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมในการ
ประกอบวิชาชีพ และศึกษาต่อในระดับสูง 

รายวิชาบังคับของหลักสูตรต้องปูพ้ืนฐานของศาสตร์และ
สร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติ มี
ปฏิบัติการ แบบฝึกหัด โครงงาน และกรณีศึกษาให้
นักศึกษาเข้าใจการประยุกต์องค์ความรู้กับปัญหาจริง  

(3) มีความรู้ทันสมัย ใฝ่รู้ และมีความสามารถ
พัฒนาความรู้ เพ่ือพัฒนาตนเอง พัฒนางาน
และพัฒนาสังคม 

รายวิชาเลือกที่เปิดสอนต้องต่อยอดความรู้พ้ืนฐานในภาค
บังคับ และปรับตามวิวัฒนาการของศาสตร์ มีโจทย์ปัญหา
ที่ท้าทายให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ในการพัฒนา
ศักยภาพ 

(4) คิดเป็น ท าเป็น และเลือกวิธีการแก้ปัญหาได้
อย่างเป็นระบบและเหมาะสม 

ทุกรายวิชาต้องมีโจทย์ปัญหา แบบฝึกหัด หรือโครงงาน ให้
นักศึกษาได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ ฝึกแก้ปัญหา 

(5) มีความสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีทักษะ
การบริหารจัดการและท างานเป็นหมู่คณะ 
 

โจทย์ปัญหาและโครงงานของรายวิชาต่าง ๆ ควรจัดแบบ
คณะท างานแทนแบบงานเดี่ยว เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้
ฝึกฝนการท างานเป็นหมู่คณะ 

(6) รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและสามารถ
ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
 

ต้องมีการมอบหมายงานให้นักศึกษาได้สืบค้นข้อมูล 
รวบรวมความรู้ที่นอกเหนือจากที่ได้น าเสนอในชั้นเรียน 
และเผยแพร่ความรู้ที่ได้ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน หรือ
ให้แก่ผู้สนใจภายนอก 

(7) มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารและใช้
เทคโนโลยีได้ดี 
 

มีระบบเพ่ือสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหมู่นักศึกษา
หรือบุคคลภายนอกที่ส่งเสริมให้เกิดการแสวงหาความรู้ที่
ทันสมัย การเผยแพร่ การถามตอบ และการแลกเปลี่ยน
ความรู้ 

(8) มีทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาน าไปสู่การ
แก้ปัญหา หรือความท้าทายใหม่ ๆ ทาง
วิศวกรรมธรณี 

ก าหนดโจทย์ปัญหาหรือโครงงานที่ซับซ้อน ในการฝึก
ปฏิบัติ และในวิชา Capstone design project 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) มุ่งสร้างบัณฑิตที่มี
ลักษณะอันพึงประสงค์ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Leaning Outcomes) และให้เป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังต่อไปนี้ 

2.1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Leaning Outcomes: PLOs) มีดังนี้ 
PLO1 สามารถระบุประเด็นปัญหา และหาแนวทางแก้ปัญหาทางวิศวกรรมธรณีที่ซับซ้อนได้ โดย

ประยุกต์หลักการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และธรณีวิทยา 
PLO2 สามารถประยุกต์ใช้การออกแบบทางวิศวกรรมธรณี เพ่ือหาผลลัพธ์ที่ตรงกับความต้องการของ

ผู้ใช้โดยค านึงถึง การสาธารณสุข ความปลอดภัย สวัสดิภาพของสาธารณะชน พร้อมกับปัจจัย
ด้านประชาคมโลก วัฒนธรรม เศรษฐกิจ-สังคม และสิ่งแวดล้อม 

PLO3 สามารถติดต่อสื่อสารในงานวิศวกรรม ได้อย่างมีประสิทธิผลกับผู้รับที่หลากหลาย ทั้ง
ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ด้วยวาจา การเขียนรายงาน การเสนอผลงาน แบบทาง
วิศวกรรม 

PLO4 มีความเข้าใจความรับผิดชอบของวิศวกรตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและ
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมธรณี มีวิจารณญาณ การพิจารณาตัดสินใจ ที่ต้องค านึงถึง
ผลกระทบต่อ โลกเศรษฐกิจ-สังคม และ สิ่งแวดล้อม 

PLO5 สามารถท างานร่วมกับเป็นทีมงาน อย่างมีประสิทธิผล ฐานะสมาชิกในทีม มีความเป็นผู้น า 
สร้างการมีส่วนร่วมและบรรยากาศการท างานร่วมกัน ก าหนดเป้าหมาย แผนงาน จนท าให้
งานส าเร็จ 

PLO6 สามารถพัฒนาและด าเนินการทดสอบ ทดลองที่เหมาะสม วิเคราะห์และแปลผลข้อมูล โดยใช้
วิจารณญาณทางวิศวกรรมธรณี เพ่ือสรุปผลการทดลอง 

PLO7 สามารถแสวงหาและประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่ ตามต้องการได้ ด้วยการใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ที่
เหมาะสมส าหรับเรียนรู้ตลอดชีพด้านวิศวกรรมธรณี 
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2.2 Categories of Program Leaning Outcomes (PLOs) มีดังนี้ 
PLOs Specific 

LOs 
Generic 

LOs 
Group of 

PLOs 
Level 

1. สามารถระบุประเด็นปัญหา และหาแนวทางแก้ปัญหาทาง
วิศวกรรมธรณีที่ซับซ้อนได้ โดยประยุกต์หลักการทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และ
ธรณีวิทยา  

  Knowledge 
and skills 

U 
Understand 

A 
Apply 

2. สามารถประยุกต์ใช้การออกแบบทางวิศวกรรมธรณี เพื่อ
หาผลลัพธ์ที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้โดยค านึงถึง 
การสาธารณสุข ความปลอดภัย สวัสดิภาพของสาธารณะ
ชน พร้อมกับปัจจัยด้านประชาคมโลก วัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ-สังคม และสิ่งแวดล้อม 

  Skills A 
Apply 

3. สามารถติดต่อสื่ อสารในงานวิศวกรรม ได้อย่ างมี
ประสิทธิผลกับผู้รับที่หลากหลาย ทั้งภาษาไทย และ
ภาษาต่างประเทศ ด้วยวาจา การเขียนรายงาน การเสนอ
ผลงาน แบบทางวิศวกรรม 

  Skills A 
Analyze 

4. มีความเข้าใจความรับผิดชอบของวิศวกรตามกรอบ
มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
วิศวกรรมธรณี มีวิจารณญาณ การพิจารณาตัดสินใจ ท่ี
ต้องค านึงถึงผลกระทบต่อ โลกเศรษฐกิจ -สังคม และ 
สิ่งแวดล้อม 

  Attitude E 
Evaluation  

 

5. สามารถท างานร่วมกับเป็นทีมงาน อย่างมีประสิทธิผล 
ฐานะสมาชิกในทีม มีความเป็นผู้น า สร้างการมีส่วนร่วม
และบรรยากาศการท างานร่วมกัน ก าหนดเป้าหมาย 
แผนงาน จนท าให้งานส าเร็จ 

  Attitude E 
Evaluation  

 

6. สามารถพัฒนาและด าเนินการทดสอบ ทดลองที่เหมาะสม 
วิเคราะห์และแปลผลข้อมูล โดยใช้วิจารณญาณทาง
วิศวกรรมธรณี เพื่อสรุปผลการทดลอง 

  Skills E 
Evaluation 

7. สามารถแสวงหาและประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่ ตามต้องการ
ได้ ด้วยการใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมส าหรับเรียนรู้
ตลอดชีพด้านวิศวกรรมธรณี 

  Attitude E 
Evaluation 

C 
Create 
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 หมวดศึกษาทั่วไป 
2.3  คุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Morals) 

 2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) ปฏิบัติตนอย่างมีวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และมีฐานคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการ

ด าเนินชีวิต 
(2) ตระหนักรู้ และปฏิบัติตนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(3) เข้าใจความเป็นพลเมืองภายใต้ประชมคมที่ตนอาศัยอยู่ 

 2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) ให้นักศึกษาท างาน ค้นคว้า ศึกษาปัญหาของตนเอง ปัญหาทางสังคมและดูความมีวินัยใน

การท างานการส่งงานตรงเวลา การไม่ลอกงาน การน าฐานคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการ
น าเสนอวิธีการแก้ไขปัญหา 

(2) นักศึกษาน าเสนอปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยแทรกแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ดูเจตคติจากเนื้อหา
ที่น าเสนอ ที่แสดงถึงความตระหนัก และการปฏิบัติตนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(3) ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอภิปรายเปรียบเทียบความเป็นพลเมืองโดยใช้ตัวอย่างจากสื่อดิจิทัล 

 2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) ใช้แบบทดสอบอัตนัยในลักษณะค าถามแบบจ ากัดค าตอบ (Restricted Response)  
(2) ใช้แบบทดสอบปรนัย แบบเลือกตอบ (Multiple Choices question)   
(3) สังเกตพฤติกรรมการเข้าห้องเรียน การตรงต่อเวลา ความใส่ใจอย่างต่อเนื่อง 
(4) การสร้างค าถามโดยผู้สอนและผู้เรียนระหว่างท าการเรียนการสอน 
(5) การเขียนสะท้อนการเรียนรู้ (Reflection) และการพูดคุย การอภิปรายแบบกลุ่มและ

รายบุคคล 
 

 2.4    ด้านความรู้ (Knowledge) 

  2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) รู้จักตนเอง ครอบครัว สังคมและความแตกต่างทางวัฒนธรรม  
(2) ตามทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกและสามารถด ารงตนในสังคมไทยและสังคมโลกได้

อย่างเหมาะสม  
(3) มีฐานคิดของการสร้างทุนมนุษย์ การสร้างความรู้ นวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ

ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และประเทศไทย 4.0  
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  2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) ใช้การเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
(2) ให้มีโครงการวิจัย (ด้านความเข้าใจตนเอง ครอบครัว สังคมและวัฒนธรรม) 
(3) จัดกิจกรรมตั้งค าถาม ตอบปัญหา โดยให้นักศึกษาอ่านเตรียมก่อนเข้าห้องเรียนเพ่ือน าข้อมูล

มาอภิปราย และแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกับเพ่ือนนักศึกษาและผู้สอน (นโยบายการ
พัฒนาและผลกระทบของการพัฒนาตนเอง การสร้างความรู้นวัตกรรมและความเป็น
ผู้ประกอบการ) และให้เห็นความรู้และความคิดที่แตกต่างกัน (รู้จักตนเองและสังคม) 

(4) เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านที่เกี่ยวข้องมาแบ่งปันประสบการณ์ตรงให้กับ 
นักศึกษา 

(5) เปรียบเทียบและวิเคราะห์สถานการณ์ของปัญหาด้านสังคมและวัฒนธรรม 
  2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) การใช้ข้อสอบแบบปรนัยและอัตนัยเพ่ือวัดความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาที่สอน 
(2) การวัดผลแบบไม่จ ากัดค าตอบ (Extended Response Question) 

   
 2.5 ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) 
  2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

(1) มีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เพ่ือการพัฒนาตนเองและด ารงชีวิต
อย่างมีคุณภาพ  

(2) มีทักษะในการคิดแบบองค์รวมในเชิงเหตุผลและสร้างสรรค์ 
(3) วิเคราะห์และตัดสินใจด้วยหลักทางวิทยาศาสตร์  

  2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) การวิเคราะห์ตนเองของนักศึกษาจากสถานการณ์จริง หรือใช้กรณีศึกษา 
(2) กิจกรรมอภิปรายโดยเน้นการอภิปรายกลุ่ม เกี่ยวกับสาเหตุของปัญหาและการแก้ไข

ปัญหา 
(3) แบบฝึกหัดในและนอกชั้นเรียน ตอบปัญหา อภิปราย 

 
  2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) ประเมินจากการเขียนรายงานของนักศึกษา 
(2) ประเมินจากการใช้ข้อสอบหรือแบบฝึกหัดที่ให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์ปัญหา 
(3) ประเมินจากการที่นักศึกษาจะต้องตั้งค าถามและให้ค าตอบได้ด้วยตนเอง 

  
 



มคอ.2 
 

78 
 

 2.6 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
  (Interpersonal Skills and Responsibility) 
  2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะในการปฏิบัติตนให้มีคุณค่าของพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
(2) ด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข และมีสุนทรียภาพ  
(3) มีประสบการณ์ในการท างานร่วมกับชุมชนและกลุ่มวิชาชีพ เพ่ือให้เข้าใจและเข้าถึงสภาพ 

ความเป็นจริงของชุมชนและกลุ่มวิชาชีพที่ตนสนใจ  
(4) เป็นสุภาพชน มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เชื่อมั่นในตนเอง เป็นผู้น า ผู้ตาม และ

ท างานเป็นทีมได้ดี 
  2.6.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ 
   รับผิดชอบ 

(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการสื่อสารความคิดระหว่างบุคคล 
(2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการอภิปรายกลุ่ม 
(3) จัดการเรียนการสอนด้วยการให้ท ารายงานกลุ่ม และน าเสนอในชั้นเรียน  

  2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ 
   รับผิดชอบ 

(1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาขณะท ากิจกรรม 
(2) สังเกตจากการให้ความร่วมมือในการอภิปราย 
(3) ประเมินจากความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมกลุ่มท างานและจากความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมชั้นเรียน 
 

 2.7 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (Numerical, Communication and Information Technology Skills) 
  2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
(1) สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมิน

สารสนเทศเพ่ือใช้ในการศึกษาค้นคว้าและการด าเนินชีวิต 
(2) มีทักษะในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร การศึกษาค้นคว้า และการท างาน 

  2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  
   และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนที่นักศึกษาได้มีกิจกรรมสื่อสารและใช้ภาษาอย่าง
ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ 
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(2) ให้นักศึกษาน าเสนอข้อมูลโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม และกระตุ้นให้
นักศึกษาเห็นถึงความส าคัญและประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
น าเสนอและสืบค้นข้อมูล 

(3) มอบหมายงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ และ
ตรรกศาสตร์อย่างถูกต้องตามระเบียบวิธี 
 

  2.7.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ 
   การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ประเมินทักษะการใช้ภาษาสื่อสาร ทั้งจากการเรียนในห้องเรียนและจากการน าเสนองาน 
(2) ประเมินจากความถูกต้องในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาและสืบค้นข้อมูล  

รวมทั้งวิธีการที่ถูกต้องในการจัดท าเอกสารทางวิชาการ 
(3) ประเมินจากการท าข้อสอบและงานเขียนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้กระบวนการคิด

วิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์ 
 

 

หมวดวิชาเฉพาะ 
 2.8 คุณธรรม จริยธรรม 

2.8.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1)  เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม 
 เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
 (2)  มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ    ต่าง ๆ 

ขององค์กรและสังคม 
(3)  มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง

ตามล าดับความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่า
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

(4)  สามารถวิเคราะห์ และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร 
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

(5)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ 
รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

2.8.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
   สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา 
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2.8.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1)  ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนดระยะเวลา

ที่มอบหมาย 
(2)  ปริมาณการกระท าทุจริตในการสอบ 
 

2.9  ความรู้ 
2.9.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1)  มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน  วิศวกรรมพ้ืนฐาน 
และเศรษฐศาสตร์ เพ่ือการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการ
สร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

(2)  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของ
สาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม 

(3)  สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(4)  สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่

เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
(5)  สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้ 

2.9.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ใช้ทางปฎิบัติด้วยการ

ทดลองในห้องปฏิบัติการ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ 
นอกจากนี้ ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรง
มาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่องตลอดจนฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

2.9.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่าง ๆ คือ 
(1)  การทดสอบย่อย 
(2)  การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
(3)  ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดท า 
(4)  ประเมินจากการโจทย์การบ้าน 
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2.10 ทักษะทางปัญญา 
2.10.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

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

ประกอบการตัดสินใจในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(4)  มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการ

พัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 
(5)  สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
2.10.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1)  ก าหนดกรณีศึกษาท่ีให้นักศึกษาจัดท ารายงานกลุ่ม 
(2)  ก าหนดโจทย์การบ้าน 
(3)  การทดลองในห้องปฏิบัติการเพ่ือให้เกิดแนวคิดสนับสนุนการเรียนการสอน 

2.10.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา สามารถท าได้โดยการออกข้อสอบที่ให้

นักศึกษาแก้ปัญหา อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา 
 

2.11 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.11.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1)  สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย  และสามารถสนทนาทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อ
สังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม 

(2)  สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและ
ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความ
ช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 

(3)  สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

(4)  รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและ
งานกลุ่ม สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้ อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

(5)  มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท างาน และการรักษาสภาพแวดล้อม
ต่อสังคม 
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2.11.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
ใช้การสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม การท างานที่ต้องประสานงานกับ

ผู้อื่น ข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอ่ืน หรือผู้มีประสบการณ ์โดยมีความคาดหวัง
ในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้ 

(1)  สามารถท างานกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
(2)  มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
(3)  สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
(4)  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป 
 

2.11.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน 

และสังเกตจากพฤตกิรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
 
2.12 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.12.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
(1)  มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ส าหรับการท างานที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 
(2)  มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ ต่อ

การแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 
(3)  สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 
(4)  มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้

สัญลักษณ์ 
(5) สามารถใช้เครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพ่ือประกอบวิชาชีพในสาขา

วิศวกรรม 
2.12.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์และการสื่อสารนี้อาจท า

ได้ในระหว่างการสอน โดยอาจให้นักศึกษาแก้ปัญหา วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหา และให้น าเสนอ
แนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ต่อนักศึกษาในชั้นเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา
ต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จ าลอง และสถานการณ์เสมือนจริง และน าเสนอการแก้ปัญหาที่
เหมาะสม 
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2.12.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1)  ประเมินจากเทคนิคการใช้เครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม 
(2)  ประเมินจากเทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ

ประยุกต์ในการแก้ปัญหาโจทย์การค านวณ 
 
2.13 ทักษะพิสัย 

2.13.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 
(1)  มีความสามารถในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ และการประยุกต์ใช้

ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
 (2)  มีทักษะในการพัฒนาและดัดแปลงใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ ส าหรับการแก้ปัญหาเฉพาะทาง

เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในงานที่ด าเนินการ 
 (3)  มีทักษะในการออกแบบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรมโยธา และสามารถน าความรู้ใน

ภาคทฤษฎีไปสู่ภาคปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.13.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัยนี้ท าได้ในระหว่างการสอน  โดยอาจ
ให้นักศึกษาประยุกต์ใช้อุปกรณ์ เครื่องมือพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย นอกจากนี้ใน
การทดลองใช้เครื่องมือต่าง ๆ ยังมีแบบทดสอบที่ฝึกการแก้ปัญหาเฉพาะทางเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในงานที่
ด าเนินการ และสามารถน าความรู้ทางทฤษฎีไปสู่ภาคปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.13.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 
(1)  ประเมินจากความสามารถในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ และการ

ประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
(2)   ประเมินจากการแก้ปัญหาเฉพาะทางเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในงานที่ด าเนินการ  และประเมิน

งานที่ได้จากภาคปฏิบัติว่ามีประสิทธิภาพอย่างไร 
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3.   แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  

 (Curriculum Mapping)  
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
หมวดศึกษาทั่วไป 
1. คุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Morals) 

(1) ปฏิบัติตนอย่างมีวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และมีฐานคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 
(2) ตระหนักรู้ และปฏิบัติตนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

      (3) เข้าใจความเป็นพลเมืองภายใต้ประชาคมที่ตนอาศัยอยู่ 

2. ความรู้ (Knowledge) 

(1)  รู้จักตนเอง ครอบครัว สังคมและความแตกต่างทางวัฒนธรรม  
(2)  ตามทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกและสามารถด ารงตนในสังคมไทยและสังคมโลกได้อย่าง

เหมาะสม  
(3)  มีฐานคิดของการสร้างทุนมนุษย์ การสร้างความรู้ นวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการที่สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ชาติและประเทศไทย 4.0 

3. ทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) 
(1)  มีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เพ่ือการพัฒนาตนเองและด ารงชีวิตอย่างมี

คุณภาพ  
(2)  มีทักษะในการคิดแบบองค์รวมในเชิงเหตุผลและสร้างสรรค ์
(3)  วิเคราะห์และตัดสินใจด้วยหลักทางวิทยาศาสตร์ 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and Responsibility) 
(1)  มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะในการปฏิบัติตนให้มีคุณค่าของพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
(2)  ด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข และมีสุนทรียภาพ  
(3)  มีประสบการณ์ในการท างานร่วมกับชุมชนและกลุ่มวิชาชีพ เพ่ือให้เข้าใจและเข้าถึงสภาพความเป็นจริง

ของชุมชนและกลุ่มวิชาชีพที่ตนสนใจ  
(4)  เป็นสุขภาพชน มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เชื่อมั่นในตนเอง เป็นผู้น า ผู้ตาม และท างานเป็นทีม

ได้ด ี

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
(Numerical, Communication and Information Technology Skills) 
(1)  สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือค้นคืน รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินสารสนเทศเพ่ือใช้ใน

การศึกษาค้นคว้าและการด าเนินชีวิต 
(2)  ทักษะในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร การศึกษาค้นคว้า และการท างาน 
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3.1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

ผลการเรียนรู้กระจายสู่รายวิชา 

 
1. คุณธรรม จรยิธรรม 

 
2. ความรู ้

 
3.  ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ ์ระหว่างบุคคลและ ความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
(1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) 

1. กลุ่มวิชาแกนศึกษาท่ัวไป  
IST20 1001 การรู้ดิจทิัล         

       
IST20 1002 การใช้โปรแกรมประยุกตเ์พื่อการเรียนรู้           

       
IST20 1003 ทักษะชีวิต          

      
IST20 1004 ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก   

 
 

    
 

      
IST20 2001 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม                
IST20 2002 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา  

     
  

       
2. กลุ่มวิชาภาษา  
IST30 1101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1                

  

IST30 1102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2                
  

IST30 1103 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ               
  

IST30 1104 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ                
  

IST30 1105 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน                
  

3. กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก  
IST20 1501 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร        

       
 

IST20 1502 ศิลปวิจักษ์              
  

IST20 1503 สุขภาพองค์รวม        
      

  
IST20 2501 พันธกิจสัมพันธ์ชุมชนกับกลุ่มอาชีพ           

     
IST20 1504 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน        

        
IST20 2502 ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม        

   
     

IST20 2503 อาเซียนศึกษา        
        

IST20 2504 การคิดเชิงออกแบบ         
     

  
สรุปแผนที่การกระจายความรับผิดชอบ                
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หมวดวิชาเฉพาะ 

1. คุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Morals) 
(1)  เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรมเสียสละ 

และซื่อสัตย์สุจริต 
(2)  มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ   ต่าง ๆ 

ขององค์กรและสังคม 
(3)  มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม  สามารถท างานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง

ตามล าดับความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

(4)  สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคลองค์กร 
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

(5)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ 
รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแตอ่ดีตจนถึงปัจจุบัน 

2. ด้านความรู้ (Knowledge) 
(1)  มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน วิศวกรรมพ้ืนฐาน และ

เศรษฐศาสตร์ เพ่ือการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้าง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

(2)  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของ
สาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม 

(3)  สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
(4)  สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่

เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
(5)  สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้ 

3. ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) 
(1)  มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีดี 
(2)  สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
(3)  สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูล

ประกอบการตัดสินใจในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(4)  มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการ

พัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 
(5)  สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ

ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
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4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and  
Responsibility)  
(1)  สามารถสื ่อสารกับกลุ ่มคนที ่หลากหลาย   และสามารถสนทนาทั ้งภาษาไทย  และ

ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคม
ได้ในประเด็นที่เหมาะสม 

(2)  สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม 
พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและ
อ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 

(3)  สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

(4)  รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและ
งานกลุ่ม สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้ อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

(5)  มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท างาน และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อ
สังคม 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical, 
Communication and Information Technology Skills) 
(1)  มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ส าหรับการท างานที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 
(2)  มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ ต่อการ

แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 
(3)  สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 
(4)  มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ 
(5) สามารถใช้เครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพ่ือประกอบวิชาชีพในสาขา

วิศวกรรม 
6. ทักษะพิสัย (Psychomotor) 

(1)  มีความสามารถในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ และการประยุกต์ใช้
ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 

 (2)  มีทักษะในการพัฒนาและดัดแปลงใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ ส าหรับการแก้ปัญหาเฉพาะทาง
เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในงานที่ด าเนินการ 

 (3)  มีทักษะในการออกแบบและวิเคราะห์ภาพวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถน าความรู้ใน
ภาคทฤษฎีไปสู่ภาคปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 



มคอ.2  

88 
 

3.2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)  
หมวดวิชาเฉพาะ 

●  ความรับผิดชอบหลัก  ● ความรับผิดชอบรอง 
ผลการเรียนรู้กระจายสู่รายวิชา TQF 1. คุณธรรม  

และจริยธรรม 
2. ความรู้ 

 
3. ทักษะทางปัญญา 

 
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทักษะ
พิสัย 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 

PLOs 4 4 4 4 4 1,6 1, 6 1, 6 1, 6 1, 6 2, 7 2, 7 2, 7 2, 7 2, 7 4, 5 4, 5 4, 5 4, 5 4, 5 3, 6 3, 6 3, 6 3, 6 3, 6 6 6 6 

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์                             

SCI02 1111 เคมีพื้นฐาน 1     o    o   o  o     o     o  - - - 

SCI02 1112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1     o    o   o   o    o     o  - - - 

SCI03 1001 แคลคูลัส 1    o o o    o  o o   o o  o     o o - - - 

SCI03 1002 แคลคูลัส 2    o o o    o  o o   o o  o     o o - - - 

SCI03 1003 ความน่าจะเป็นและสถิต ิ    o o o    o  o o   o o  o     o o - - - 

SCI03 1005 แคลคูลัส 3    o o o    o  o o   o o  o     o o - - - 

SCI05 1001 ฟิสิกส์ 1  o o  o    o  o    o o o    o o  o  - - - 

SCI05 1002 ฟิสิกส์ 2  o o  o    o  o    o o o    o o  o  - - - 

SCI05 1191 ปฏิบัติการฟิสกิส์ 1  o o  o    o  o    o o o    o o  o  - - - 

SCI05 1192 ปฏิบัติการฟิสกิส์ 2  o o  o    o  o    o o o    o o  o  - - - 

ENG38 2001 ธรณีวทิยา o o o o o      o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
ENG38 2002 ปฏิบัติการธรณีวทิยา o o o o o      o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
ENG38 3011 แหล่งแรแ่ละแหล่งพลังงาน o o o o o      o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
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ผลการเรียนรู้กระจายสู่รายวิชา TQF 1. คุณธรรม  
และจริยธรรม 

2. ความรู้ 
 

3. ทักษะทางปัญญา 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทักษะ
พิสัย 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 

PLOs 4 4 4 4 4 1,6 1, 6 1, 6 1, 6 1, 6 2, 7 2, 7 2, 7 2, 7 2, 7 4, 5 4, 5 4, 5 4, 5 4, 5 3, 6 3, 6 3, 6 3, 6 3, 6 6 6 6 

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร ์                             
ENG23 1001 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 1    o      o   o     o     o      
ENG25 1010 การเขียนแบบวิศวกรรม 1       o     o                 
ENG25 2020 เทอร์โมไดนามกิส์ 1    o  o         o    o      o    
ENG25 2080 กลศาสตรข์องไหล 1               o   o o          
ENG29 2092 วิศวกรรมไฟฟ้า o  o o o o  o o o o o  o o o o o o o o o o o    o 
ENG30 2001 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม                             
ENG30 2002 กลศาสตรว์ัสดุ 1                             
ENG31 1011 วัสดุวิศวกรรม    o o   o                  o   
ENG38 2008 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวศิวกรรมธรณ ี o o o o o      o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
ENG38 3015 การเขียนแบบวิศวกรรมธรณ ี o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o      o o o 
กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์                             
ENG20 1010 แนะน าวิชาชีพวิศวกร  o                   o        
ENG38 2003 วิศวกรรมธรณเีบ้ืองตน้ o o o o o      o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
ENG38 2004 หินและแร ่ o o o o o      o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
ENG38 2005 ปฏิบัติการหินและแร ่ o o o o o      o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
ENG38 2006 ธรณีส ารวจ o o o o o      o o o o o      o o o o o    
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ผลการเรียนรู้กระจายสู่รายวิชา TQF 1. คุณธรรม  
และจริยธรรม 

2. ความรู้ 
 

3. ทักษะทางปัญญา 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทักษะ
พิสัย 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 

PLOs 4 4 4 4 4 1,6 1, 6 1, 6 1, 6 1, 6 2, 7 2, 7 2, 7 2, 7 2, 7 4, 5 4, 5 4, 5 4, 5 4, 5 3, 6 3, 6 3, 6 3, 6 3, 6 6 6 6 

ENG38 2007 ปฏิบัติการธรณีส ารวจ o o o o o o o o o o o o o o o      o o o o o o o o 
ENG38 2009 ธรณีสัณฐานโครงสร้าง o o o o o      o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
ENG38 2010 ปฏิบัติการธรณีสัณฐานโครงสร้าง o o o o o      o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
ENG38 3012 กระบวนการแต่งแร่ส าหรับวิศวกรรมธรณี      o o o o o o o o o o      o o o o o o o o 
ENG38 3013 วิศวกรรมดิน o o o o o           o o o o o o o o o o o o o 
ENG38 3014 ปฏิบัติการวิศวกรรมดนิ o o o o o      o o o o o o o o o o         
ENG38 3016 กลศาสตรธ์รณีสิง่แวดลอ้ม           o o o o o      o o o o o o o o 
ENG38 3017 ทัศนศกึษาทางวิศวกรรมธรณ ี o o o o o      o o o o o              
ENG38 3018 วิศวกรรมหนิ o o o o o           o o o o o o o o o o o o o 
ENG38 3019 ปฏิบัติการวิศวกรรมหนิ o o o o o      o o o o o              
ENG38 3020 วิศวกรรมความลาดชันมวลหิน o o o o o           o o o o o o o o o o o o o 
ENG38 3021 การขดุเจาะใต้พื้นผวิในมวลหิน o o o o o           o o o o o o o o o o o o o 
ENG38 3022 ฐานรากบนหิน o o o o o           o o o o o     o o o o 
ENG38 3023 วิธีการออกแบบในวิศวกรรมธรณี      o o o o o           o o o o o o o o 
ENG38 4031 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมและการประเมินโครงการ o o o o o o o o o o      o o o o o o o o o o o o o 
ENG38 4032 โครงงานแบบบูรณาการส าหรับวิศวกรรมธรณ ี                     o o o o o o o o 
กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์                             
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ผลการเรียนรู้กระจายสู่รายวิชา TQF 1. คุณธรรม  
และจริยธรรม 

2. ความรู้ 
 

3. ทักษะทางปัญญา 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทักษะ
พิสัย 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 

PLOs 4 4 4 4 4 1,6 1, 6 1, 6 1, 6 1, 6 2, 7 2, 7 2, 7 2, 7 2, 7 4, 5 4, 5 4, 5 4, 5 4, 5 3, 6 3, 6 3, 6 3, 6 3, 6 6 6 6 

ENG38 3012 วิศวกรรมน้ าใต้ดนิ o o o o o      o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
ENG38 3024 เขื่อนและอ่างเก็บน้ า o o o o o o o o o o      o o o o o o o o o o o o o 
ENG38 3025 เทคโนโลยีปิโตรเลียมส าหรับวิศวกร o o o o o o o o o o      o o o o o o o o o o o o o 
ENG38 3026 ธรณีฟิสกิส ์ o o o o o o o o o o      o o o o o o o o o o o o o 
ENG38 3027 ปฏิบัติการธรณีฟิสกิส ์ o o o o o           o o o o o         
ENG38 3028 วิธีการศึกษาธรณีวทิยาภาคสนาม o o o o o      o o o o o      o o o o o o o o 
ENG38 3029 บรรพชีวนิวทิยาเพื่อการส ารวจธรณีวิทยา o o o o o           o o o o o o o o o o o o o 
ENG38 4030 วิศวกรรมน้ าใต้ดนิ o o o o o      o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
ENG38 4033 วิศวกรรมเหมอืงแร ่ o o o o o o o o o o      o o o o o o o o o o o o o 
ENG38 4034 การเขียนรายงานส าหรับวิศวกรรมธรณ ี o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o      o o o 
ENG38 4035 เทคนิคการน าเสนอส าหรับวิศวกรรมธรณี o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o      o o o 
ENG38 4036 ภูมิสารสนเทศส าหรับวิศวกรรมธรณ ี o o o o o o o o o o      o o o o o o o o o o o o o 
ENG38 4037 การจ าลองด้วยคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรรมธรณ ี o o o o o o o o o o      o o o o o     o o o o 
ENG38 4038 การท าเหมอืงเกลือหิน o o o o o o o o o o      o o o o o o o o o o o o o 
ENG38 4039 ปัญหาเฉพาะเรือ่ง 1 o o o o o           o o o o o o o o o o o o o 
ENG38 4040 ปัญหาเฉพาะเรือ่ง 2 o o o o o           o o o o o o o o o o o o o 
ENG38 4041 หัวข้อศกึษาชั้นสูงในงานวิศวกรรมธรณี 1 o o o o o      o o o o o o o o o o      o o o 
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ผลการเรียนรู้กระจายสู่รายวิชา TQF 1. คุณธรรม  
และจริยธรรม 

2. ความรู้ 
 

3. ทักษะทางปัญญา 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทักษะ
พิสัย 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 

PLOs 4 4 4 4 4 1,6 1, 6 1, 6 1, 6 1, 6 2, 7 2, 7 2, 7 2, 7 2, 7 4, 5 4, 5 4, 5 4, 5 4, 5 3, 6 3, 6 3, 6 3, 6 3, 6 6 6 6 

ENG38 4042 หัวข้อศกึษาชั้นสูงในงานวิศวกรรมธรณี 2 o o o o o      o o o o o o o o o o      o o o 
ENG38 4043 โครงการศึกษาวิศวกรรมธรณี 1 o o o o o      o o o o o o o o o o         
ENG38 4044 โครงการศึกษาวิศวกรรมธรณี 2 o o o o o      o o o o o o o o o o         
ENG20 2010 การเรียนรู้โดยโครงงานสหวทิยาการเป็นฐาน 1 

  
                            

ENG20 3010 การเรียนรู้โดยโครงงานสหวทิยาการเป็นฐาน 2                             

ENG20 4010 การเรียนรู้โดยโครงงานสหวทิยาการเป็นฐาน 3                             
ENG20 2020 การเรียนรู้โดยโครงงานนานาชาตเิป็นฐาน 1                             
ENG20 3020 การเรียนรู้โดยโครงงานนานาชาตเิป็นฐาน 2                             
ENG20 4020 การเรียนรู้โดยโครงงานนานาชาตเิป็นฐาน 3                             

กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา                             
ENG38 4095 เตรียมสหกิจศึกษา                             
ENG38 4096 สหกิจศึกษา 1                             
ENG38 4097 สหกิจศึกษา 2                             
ENG38 4098 สหกิจศึกษา 3                             
ENG38 4099 โครงงานวิชาชีพวิศวกรรมธรณ ี                             

สรุปแผนที่การกระจายความรบัผิดชอบ                             
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3.3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)  
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาโทความเป็นผู้ประกอบการ 

●  ความรับผิดชอบหลัก  ● ความรับผิดชอบรอง 
รายวิชา TQF 1 

ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

TQF 2 
ด้านความรู ้

TQF 3 
ด้านทักษะทางปัญญา 

TQF 4 
ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

TQF 5 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
PLO : 1 

แสดงออกถึง
จริยธรรมและความ
รับผิดชอบต่อสังคม

และผู้มีส่วนได ้
ส่วนเสีย 

PLO : 2 
ประยุกต์ใช้ความคดิ
สร้างสรรค์และการ
วิเคราะห์ในการ

ออกแบบนวัตกรรม 

PLO : 3 
วิเคราะห์บรบิท/

สถานการณ์/ปัญหาที่
สร้างโอกาสและความ

เสี่ยงต่อธุรกิจ 

PLO : 4 
ออกแบบ

แบบจ าลองธุรกิจ
และพัฒนาแผน

ธุรกิจ 

PLO : 5 
ปฏิบตัิงานร่วมกับทมีที่มี

ความหลากหลาย 

PLO : 6 
วิเคราะห์และ

เลือกตลาดของ
ธุรกิจที่สามารถ

เข้าถึงได ้

PLO : 7 
สื่อสาร/
น าเสนอ

แนวคิดธุรกิจ 

(1)  กลุ่มวิชาบังคับ        

IST50 2401 ความเป็นผู้ประกอบการกับการสร้างธุรกิจใหม่        

IST50 2402 กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดส าหรบัผลิตภัณฑ์และ 
   บริการนวัตกรรม 

  
  

   

IST50 2403 แผนธุรกิจและการจัดหาเงินทุน        

(2)  กลุ่มวิชาเลือก          

IST50 2404 นวัตกรรมแบบจ าลองธุรกิจ  
    

  

IST50 2405 การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ     
   

IST50 2406 ประเด็นกฎหมายส าหรับผู้ประกอบการนวัตกรรม        

IST50 2407 กลยุทธ์ทรัพย์สินทางปัญญาส าหรับธุรกิจนวัตกรรม   
     

IST50 2408 การพัฒนานวัตกรรมทางสังคม        
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รายวิชา TQF 1 
ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 

TQF 2 
ด้านความรู ้

TQF 3 
ด้านทักษะทางปัญญา 

TQF 4 
ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

TQF 5 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
PLO : 1 

แสดงออกถึง
จริยธรรมและความ
รับผิดชอบต่อสังคม

และผู้มีส่วนได ้
ส่วนเสีย 

PLO : 2 
ประยุกต์ใช้ความคดิ
สร้างสรรค์และการ
วิเคราะห์ในการ

ออกแบบนวัตกรรม 

PLO : 3 
วิเคราะห์บรบิท/

สถานการณ์/ปัญหาที่
สร้างโอกาสและความ

เสี่ยงต่อธุรกิจ 

PLO : 4 
ออกแบบ

แบบจ าลองธุรกิจ
และพัฒนาแผน

ธุรกิจ 

PLO : 5 
ปฏิบตัิงานร่วมกับทมีที่มี

ความหลากหลาย 

PLO : 6 
วิเคราะห์และ

เลือกตลาดของ
ธุรกิจที่สามารถ

เข้าถึงได ้

PLO : 7 
สื่อสาร/
น าเสนอ

แนวคิดธุรกิจ 

IST50 2409 ความเป็นผู้ประกอบการทางสังคม        

IST50 2410 ความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี        

IST50 2411 โลจิสติกสผ์ู้ประกอบการ        

(3)  กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคปฏิบัต ิ        

IST50 3412 เตรียมสหกิจศึกษาประกอบการหรือ 
    เตรียมการบ่มเพาะประกอบการ 

       

IST50 4413 สหกิจศึกษาประกอบการ        

IST50 4414 การบ่มเพาะประกอบการ        
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ผลการเรียนรู้ 
 

1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1)  แสดงออกถึงจรยิธรรมและความรบัผิดชอบตอ่
สงัคมและผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยี 

 
 
 

4.  ด้านทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและ 
    ความรับผิดชอบ 
1)  ปฏิบตัิงานรว่มกบัทีมที่มีความหลากหลาย 

2.  ด้านความรู้ 
1)  ประยกุตใ์ชค้วามคิดสรา้งสรรคแ์ละการวิเคราะห์

ในการออกแบบนวตักรรม 
 
 
 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชงิตัวเลข การสือ่สาร                        
และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
1)  วิเคราะหแ์ละเลอืกตลาดของธุรกิจที่สามารถ    

เขา้ถงึได ้
2)  สือ่สาร/น าเสนอแนวคิดธุรกิจ 

3.  ด้านทักษะทางปัญญา 
1)  วิเคราะหบ์รบิท/สถานการณ/์ปัญหาที่สรา้งโอกาส

และความเสีย่งตอ่ธุรกิจ 
2)  ออกแบบแบบจ าลองธุรกิจและพฒันาแผนธุรกิจ 
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ตารางความสอดคล้องระหว่างผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) และ ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี (PLOs) 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรวศิวกรรมศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี (PLOs) 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะพิสัย 

(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) 

1 สามารถระบุประเด็นปัญหา และหาแนวทางแก้ปัญหา
ทางวิศวกรรมธรณีที่ซับซ้อนได้ โดยประยุกต์หลักการ
ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และธรณีวิทยา  

                            

2 สามารถประยกุต์ใช้การออกแบบทางวิศวกรรมธรณี 
เพื่อหาผลลัพธ์ที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้โดย
ค านึงถึง การสาธารณสุข ความปลอดภยั สวัสดภิาพ
ของสาธารณะชน พร้อมกับปัจจยัด้านประชาคมโลก 
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ-สังคม และสิ่งแวดล้อม 

                            

3 สามารถติดต่อสื่อสารในงานวิศวกรรม ได้อย่างมี
ประสิทธิผลกับผู้รับที่หลากหลาย ทั้งภาษาไทย และ
ภาษาตา่งประเทศ ด้วยวาจา การเขียนรายงาน การ
เสนอผลงาน แบบทางวิศวกรรม 

                            

4 มีความเข้าใจความรับผิดชอบของวิศวกรตามกรอบ
มาตรฐานการปฏบิัติวิชาชพีและจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพวิศวกรรมธรณี มวีิจารณญาณ การพิจารณา
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรวศิวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี (PLOs) 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะพิสัย 

(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) 

ตัดสินใจ ที่ต้องค านึงถึงผลกระทบต่อ โลกเศรษฐกิจ-
สังคม และ สิ่งแวดล้อม 

5 สามารถท างานร่วมกับเป็นทีมงาน อย่างมีประสิทธิผล 
ฐานะสมาชิกในทีม มีความเป็นผู้น า สรา้งการมีส่วน
ร่วมและบรรยากาศการท างานร่วมกัน ก าหนด
เป้าหมาย แผนงาน จนท าให้งานส าเร็จ 

                            

6 สามารถพัฒนาและด าเนินการทดสอบ ทดลองที่
เหมาะสม วิเคราะห์และแปลผลข้อมูล โดยใช้
วิจารณญาณทางวิศวกรรมธรณี เพื่อสรปุผลการ
ทดลอง 

                            

7 สามารถแสวงหาและประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่ ตาม
ต้องการได้ ด้วยการใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ที่เหมาะสม
ส าหรับเรียนรู้ตลอดชีพด้านวิศวกรรมธรณี 

                            

สรุปรวม                             
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4.   ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา (รายช้ันปี)  
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี (PLOs) 

ชั้นปีที่  
1 2 3 4 

1 สามารถระบุประเด็นปัญหา และหาแนวทางแก้ปัญหา
ทางวิศวกรรมธรณีที่ซับซ้อนได้ โดยประยุกต์หลักการ
ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และธรณีวิทยา 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 

10 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 

30 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 

50 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 

80 

2 สามารถประยุกต์ใช้การออกแบบทางวิศวกรรมธรณี 
เพื่อหาผลลัพธ์ที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้โดย
ค านึงถึง การสาธารณสุข ความปลอดภัย สวัสดิภาพ
ของสาธารณะชน พร้อมกับปัจจัยด้านประชาคมโลก 
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ-สังคม และสิง่แวดล้อม 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 

10 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 

30 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 

60 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 

80 

3 สามารถติดต่อสื่อสารในงานวิศวกรรม ได้อย่างมี
ประสิทธิผลกับผู้รับที่หลากหลาย ทั้งภาษาไทย และ
ภาษาต่างประเทศ ด้วยวาจา การเขียนรายงาน การ
เสนอผลงาน แบบทางวิศวกรรม 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 

10 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 

30 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 

50 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 

80 

4 มีความเข้าใจความรับผิดชอบของวิศวกรตามกรอบ
มาตรฐานการปฏิบตัิวิชาชีพและจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพวิศวกรรมธรณี มีวจิารณญาณ การพิจารณา
ตัดสินใจ ท่ีต้องค านึงถึงผลกระทบต่อ โลกเศรษฐกิจ-
สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 

5 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 

30 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 

50 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 

80 

5 สามารถท างานร่วมกับเป็นทมีงาน อย่างมีประสิทธิผล 
ฐานะสมาชิกในทีม มีความเป็นผู้น า สร้างการมีส่วน
ร่วมและบรรยากาศการท างานร่วมกัน ก าหนด
เป้าหมาย แผนงาน จนท าให้งานส าเร็จ 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 

5 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 

30 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 

50 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 

80 

6 สามารถพัฒนาและด าเนินการทดสอบ ทดลองที่
เหมาะสม วิเคราะห์และแปลผลขอ้มูล โดยใช้
วิจารณญาณทางวิศวกรรมธรณี เพื่อสรุปผลการ
ทดลอง 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 

5 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 

30 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 

50 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 

80 

7 สามารถแสวงหาและประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่ ตาม
ต้องการได้ ด้วยการใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ทีเ่หมาะสม
ส าหรับเรียนรู้ตลอดชีพด้านวิศวกรรมธรณ ี

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 

5 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 

20 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 

40 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 

80 
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5.   แผนที่ผลลัพธ์การเรียนรู้กับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ปรัชญาของมหาวิทยาลัยและทักษะใน 
     ศตวรรษที่ 21  

เกณฑ์มาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
วิชาชีพแห่งชาติ คุณลักษณะบัณฑติทีพ่ึง
ประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

เกณฑ์มาตรฐานผลการเรียนรู ้
ตามวตัถุประสงค์ 

ของหลักสูตร (PLOs) 

1 2 3 4 5 6 7 

กรอบมาตรฐานวิชาชีพแห่งชาติ (TQF)        
1. คุณธรรม จริยธรรม        

2. ความรู้        
3. ทักษะทางปัญญา        

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

       

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

       

6. ทักษะพิสยั        
คุณลักษณะบัณฑติที่พีงประสงค์:  
บัณฑิตนักวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีผู้มี 

       

 ภูมิรู ้        

 ภูมิธรรม        
 ภูมิปัญญา        

 ภูมิฐาน        
ปรัชญาของมหาวิทยาลัย        

 Humanware        

 Orgaware        

 Infoware        
 Technoware        

ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21        
C1 Creativity and innovation        

C2 Critical Thinking, Complex 
Problem Solving and Learning skills 

       

C3 Communication and negotiation        
C4 Collaboration, Teamwork and 
Leadership 

       

C5 Computing, Information, 
technology and media literacy/ digital 
literacy 

       

C6 Career and life skill        

C7 Cross-cultural Understanding        
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
      ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2561 หมวด 5 
ระบบการวัดและการประเมินผลการศึกษาข้อ 16 ระบบดัชนีผลการศึกษาและหมวด 7 การประเมินผลการศึกษา 
ข้อ 19 การประเมินผลการศึกษาและการค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย 

 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
การทวนสอบในระดับรายวิชามีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฎิบัติ  การทวนสอบในระดับหลักสูตร

มีระบบประกันคุณภาพภายในเพ่ือใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษามีการประเมินการสอน
ของผู้สอนโดยนักศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักศึกษา 

2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังส าเร็จ การศึกษาเพ่ือน ามาใช้

ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตรรวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรอาจใช้การประเมิน
จากตัวอย่างต่อไปนี้ 

1)  ภาวะการได้งานท าของบัณฑิตโดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษาในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานท าความเห็นต่อความรู้ความสามารถความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ 

2)  การทวนสอบจากผู้ประกอบการเพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างาน
ในสถานประกอบการนั้น ๆ 

3)  การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืนถึงระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ความพร้อมและคุณสมบัติด้าน
อ่ืน ๆ ของบัณฑิตที่เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในสถานศึกษานั้น ๆ 

4)  การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพในส่วนของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่เรียน
ตามหลักสูตรเพ่ือน ามาใช้ในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 

5)  มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและผู้ประกอบการมาประเมินหลักสูตรหรือเป็นอาจารย์พิเศษเพ่ือ
เพ่ิมประสบการณ์เรียนรู้และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 

 
3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

3.1  ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2558 ข้อที่ 13 

ต้องเรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดในหลักสูตร และต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 
จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 

3.2  ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
หมวด 10 การส าเร็จการศึกษาข้อ 26, 27, 28 และ 29 
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  ข้อ  26   ผู้มีสิทธิขอส าเร็จการศึกษา 

26.1  นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้อย่างครบถ้วนจึงจะมีสิทธิขอส าเร็จการศึกษา 

26.1.1  เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตรในภาคการศึกษาที่ขอส าเร็จ
การศึกษา 

26.1.2   สอบได้จ านวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร, ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ า
กว่า 2.00 และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยในรายวิชาเอกไม่ต่ ากว่า 2.00 

26.1.3   นักศึกษาที่เข้าศึกษาเพ่ือรับปริญญาตรีเพ่ิมขึ้นอีกสาขาหนึ่ง ต้องสอบได้ครบถ้วน
ทุกรายวิชาที่ก าหนดให้ศึกษาเพ่ิมเติม โดยมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของ
รายวิชาที่ศึกษาเพ่ิมเติมไม่ต่ ากว่า 2.00 

26.1.4   มีระยะเวลาการศึกษาไม่ต่ ากว่าและไม่เกินที่ก าหนดไว้ในข้อ 15 ยกเว้นผู้ที่เข้า
ศึกษาเพ่ือขอรับปริญญาตรีเพ่ิมขึ้นอีกสาขาหนึ่ง ให้ระยะเวลาการศึกษาต่ าสุด
เป็นไปตามที่คณะกรรมการประจ าส านักวิชาก าหนดไว้ในข้อ 9.3 

26.2  นักศึกษาผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 26.1 จะต้องยื่นค าร้องแสดงความจ านง
ขอส าเร็จการศึกษาต่อศูนย์บริการการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด มิฉะนั้นจะไม่ได้รับ
การพิจารณาเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติปริญญาในภาคการศึกษานั้น 

26.3  ในกรณีที่นักศึกษามีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 26.1 แต่มิได้ยื่นค าร้องแสดงความจ านงขอ
ส าเร็จการศึกษาตามข้อ 26.2 หรือยื่นค าร้องขอลงทะเบียนเรียนในรายวิชาต่าง ๆ เพ่ิมเติม 
สามารถยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องรักษา
สถานภาพนักศึกษาในภาคการศึกษานั้นไว้ด้วย 

ข้อ  27  การพิจารณาให้ปริญญา 

27.1  นักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณาให้ปริญญาต้องไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย และไม่มี
พันธะหนี้สินค้างช าระต่อมหาวิทยาลัย 

27.2  คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าส านักวิชาที่นักศึกษาสังกัด เป็นผู้
พิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาต่อสภาวิชาการ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบส าเร็จการศึกษา 
เมื่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษาจึงจะมีสิทธิรับปริญญา 

ข้อ  28   การให้ปริญญาเกียรตินิยม 

28.1  นักศึกษาผู้จะได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
28.1.1  มีหน่วยกิตสอบได้ครบถ้วนตามหลักสูตร ภายในก าหนดเวลาปกติของหลักสูตร 

28.1.2  ไม่มีรายวิชาใดในใบแสดงผลการเรียนได้รับระดับคะแนนตัวอักษร F หรือ U 

28.1.3  ไม่เคยเรียนซ้ าในรายวิชาใด ๆ เพ่ือปรับระดับคะแนน D หรือ D+ 

28.1.4  ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป 

28.2   นั กศึ กษาผู้ ที่ จะได้ รั บปริญญาเกี ยรติ นิ ยมอันดั บสอง ต้ องมี คุณสมบั ติ ตาม
ข้อ 28.1.1 - 28.1.3 และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป 
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28.3  คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าส านักวิชาที่นักศึกษาสังกัด เป็นผู้
พิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาที่สมควรได้รับปริญญาเกียรตินิยมต่อสภาวิชาการ เพ่ือน าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 

28.4  นักศึกษาผู้มีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยม ต้องไม่เป็นผู้ที่ศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี 
(ต่อเนื่อง) หรือผู้ที่เข้าศึกษาเพ่ือขอรับปริญญาตรีเพ่ิมขึ้นอีกสาขาหนึ่ง หรือไม่เป็นผู้ที่เทียบ
โอนรายวิชา 

ข้อ  29   การให้เหรียญรางวัลและเข็มทองค า 

     นักศึกษาผู้มีสิทธิได้รับเหรียญรางวัล จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
29.1  นักศึกษาที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จะได้รับเหรียญทองเกียรตินิยม 

29.2  นักศึกษาที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง จะได้รับเหรียญเงินเกียรตินิยม 

29.3  นักศึกษาที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุด
ในสาขาวิชา จะได้รับรางวัลเข็มทองค า 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
      ในกระบวนการรับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะมีขั้นตอนการรับสมัคร สอบสัมภาษณ์ 
และเมื่อได้เป็นอาจารย์แล้วจะได้ต าแหน่งเป็นพนักงานชั่วคราว ในระหว่างนี้ต้องท าการสอบการสอนและ
ประเมินผลการสอบโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมทั้งมีสถานบันพัฒนาคณาจารย์เป็นหน่วยคอยให้
ค าปรึกษาและช่วยเหลือแก่คณาจารย์ใหม่ อีกทั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีระบบมิตราจารย์ คือให้อาจารย์
ผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์คอยเป็นพี่เลี้ยงและให้ค าปรึกษาแก่คณาจารย์ใหม่ทางด้านการสอนและการท าวิจัย  

 
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์  

2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนการวัดและการประเมินผล 
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นมา สถานพัฒนาคณาจารย์ได้ด าเนินการอบรมอาจารย์ใหม่โดยเฉพาะ

อาจารย์ที่ไม่มีประสบการณ์สอนเพ่ือพัฒนาสมรรถนะด้านการสอนและความเป็นครู โดยหลักสูตรที่ใช้อบรมนั้นจะ
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ของสหราช อาณาจักร (UK 
Professional Standards Framework: UKPSF) โดยหน่วยงานที่ชื่อว่า The Higher Education Academy (HEA) 

2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุม สัมมนาทางวิชาการ โดยจัดงบประมาณสนับสนุนให้ 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1.  การก ากับมาตรฐาน 
  ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  มีการบริหารจัดการหลักสูตรโดยก าหนดการก ากับมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาด้วยเกณฑ์ ASEAN University Network-Quality Assurance (AUN-QA) และมาตรฐานหลักสูตรที่
ประกาศใช้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าว 
  ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ท าหน้าที่ก ากับดูแลการบริหาร
หลักสูตรในภาพรวมผ่านทางคณะกรรมการประจ าส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และมอบหมายให้หัวหน้าสถาน
นวัตกรรมวิศวศึกษาท าหน้าที่เป็นประธานคณะท างานการประกันคุณภาพการศึกษา ติดตามประเมินผลการ
ด าเนินการเป็นประจ าทุกป ี
 
2. บัณฑิต 
 หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพบัณฑิตให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดย
พิจารณาจากผลลัพธ์การเรียนรู้ ผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและการมีงานท า นอกจากนั้นยังติดตามความต้องการ
ของตลาดแรงงานและสังคมทั้งจ านวนและคุณภาพจากข้อมูลของกองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวง
แรงงาน และจากการประชุมระดับชาติ เช่น การประชุมสภาคณบดีวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย การประชุมสภา
วิศวกร เป็นต้น  
 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ส ารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตเป็น
ประจ าทุกปี แล้วแจ้งผลการส ารวจให้กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้รับทราบเพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุง
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนต่อไป ทั้งนี้ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ก าหนดว่าผู้ใช้บัณฑิตจะต้องมีคะแนน
ความพึงพอใจเท่ากับหรือมากกว่า 4 (จากระดับ 5 ) 
 
3. นักศึกษา   
 กระบวนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีระบบและกลไกการรับนักศึกษาตามข้ันตอนและแนวปฏิบัติ
ดังนี้ 

1) จ านวนรับนักศึกษาของแต่ละส านักวิชาจะมีการก าหนดเป้าหมายจ านวนรับนักศึกษาทั้งหมด โดย
ส านักวิชาร่วมกับฝ่ายวางแผน ตามกรอบที่มหาวิทยาลัยก าหนด และเสนอสภาวิชาการเพ่ือขอความ
เห็นชอบก่อนด าเนินการประกาศรับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา  

2) คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาในด้านผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เหมาะสม จะ
ก าหนดโดยส านักวิชาร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาการรับนักศึกษา และได้รับความเห็นชอบจากสภา
วิชาการ 

3) การประเมินกระบวนการรับนักศึกษา โดยการส ารวจความพึงพอใจต่อระบบการรับสมัครนักศึกษา
ประเภทโควตา หลังจากผู้สมัครกรอกข้อมูลและยืนยันการสมัครเสร็จเรียบร้อย แล้วน าผลมาท าการ
วิเคราะห์ข้อมูล น าข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะที่ได้มาปรับปรุงระบบการรับนักศึกษาในปีการศึกษาถัดไป  
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4) ระบบและกลไกการคัดเลือกนักศึกษาประเภทโควตา และเกณฑ์การรับนักศึกษา ด าเนินการภายใต้การ
พิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาประเภทโควตา ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการฝ่าย
มหาวิทยาลัย และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ใน
ทุกขั้นตอนของการด าเนินการ  

5) การสอบสัมภาษณ์นักศึกษา จะด าเนินการโดยคณาจารย์ของแต่ละสาขา/ส านักวิชาที่มหาวิทยาลัย
แต่งตั้งข้ึน เพ่ือพิจารณาเกี่ยวกับบุคลิกภาพ ความเหมาะสมต่อการศึกษาในสาขาวิชา/ส านักวิชา และ
ความพร้อมที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย  

 หลังการด าเนินการเสร็จสิ้น จะมีการประเมินกระบวนการรับนักศึกษา และน าข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ที่
ได้มาปรับปรุงกระบวนการรับนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในปีการศึกษาต่อไป  
 กระบวนการเตรียมความพร้อมนักศึกษา หลักสูตรมีการเตรียมความพร้อมนักศึกษา ดังนี้ 

1. จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพ่ือชี้แจงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หลักสูตร และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
โดยเฉพาะการเน้นรายละเอียดที่ส าคัญของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วย การศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 อีกทั้งมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแผนการเรียนตลอดหลักสูตรโดย
การมอบคู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรีให้กับนักศึกษา 

2. จัดให้มีการทดสอบพ้ืนความรู้เบื้องต้นที่จ าเป็นต่อการเรียนทางวิศวกรรมศาสตร์ จากนั้นน าผลการ
สอบมาใช้ในการวางแผนการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ให้เหมาะสม
กับระดับความรู้ของนักศึกษา  
 

หลักสูตรมีการติดตามกระบวนการด าเนินงานและแสดงผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาโดยมีการวิเคราะห์
อัตราการคงอยู่การส าเร็จการศึกษาความพึงพอใจต่อหลักสูตรและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
 
4.  อาจารย์ 

หลักสูตรให้ความส าคัญแก่คุณภาพของอาจารย์ จึงมีนโยบายและแผนในการรับอาจารย์ใหม่การแต่งตั้ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร การมีส่วนร่วมของอาจารย์ในการวางแผนการติดตามและทบทวนหลักสูตร การบริหาร
การส่งเสริม และการพัฒนาอาจารย์ 

 การรับอาจารย์ใหม่มีการคัดเลือกอาจารย์ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย อาจารย์จะต้อง
มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอ และมีความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาตรงกับหลักสูตร การคั ดเลือกอาจารย์มี
กลไกที่เหมาะสม โปร่งใสในรูปแบบของคณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ ซึ่งอาจารย์จะต้องผ่านการทดสอบทั้งการ
สอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์และการสอบความสามารถทางด้านการสอนโดยคณะกรรมการ
สอบการสอน 
 ในกรณีที่มีการแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ได้ก าหนดนโยบายการแต่งตั้งอาจารย์
พิเศษไว้ ดังนี้  

1. ไม่มีอาจารย์ประจ าที่มีความรู้หรือประสบการณ์ตรงกับการสอนในหัวข้อนั้น 
2. เป็นการสอนหัวข้อที่ต้องการให้นักศึกษามีโอกาสได้เรียนรู้เพ่ือเพ่ิมเติมประสบการณ์ให้มีความ

หลากหลายมากข้ึน 
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3. ในกรณีของสหกิจศึกษาจ าเป็นต้องมี พ่ีเลี้ยง (Supervisor) ที่ปฏิบัติงานประจ าอยู่ ในสถาน
ประกอบการต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญในลักษณะงานที่นักศึกษาปฏิบัติอยู่ 

อาจารย์จะต้องแสดงความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่องตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 นอกจากนี้ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีนโยบายให้อาจารย์ได้เข้าอบรม
เกี่ยวกับเทคนิคการสอน การประเมินผู้เรียน และการพัฒนาสื่อการสอนซึ่งจัดโดยสถานพัฒนาคณาจารย์เป็น
ประจ าทุกปี  
 
5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
  มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

1. มีกระบวนการออกแบบหลักสูตรเพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและมี
ความทันสมัยแล้วจึงก าหนดเป็นผลการเรียนรู้ที่คาดหวังซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของ
มหาวิทยาลัยและส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์มีกระบวนการก าหนดสาระส าคัญของหลักสูตรและ
เชื่อมโยงกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง มีกระบวนการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรที่ทันสมัยเมื่อ
ครบรอบการศึกษาหรือไม่เกิน 5 ปี  

2. มีการวางระบบผู้สอนโดยค านึงถึงความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของอาจารย์อี กทั้ง
ความสามารถในการออกแบบการสอนที่ส่งเสริมให้เกิดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและมีศักยภาพในการ
พัฒนาทักษะให้กับนักศึกษานอกจากนี้มีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของรายวิชาเพ่ือจัดท าแผนการ
เรียนที่เหมาะสมกับระดับความรู้ของนักศึกษา 

3. มีการประเมินผู้เรียน ก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริงโดยใช้วิธีการประเมินที่หลากหลายและ
สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ 

4. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครบถ้วนทั้งระยะเวลาและเนื้อหาสาระของรายวิชาตามที่ก าหนด
ไว้ในหลักสูตร 

5. มีผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
1. มีระบบการด าเนินงานของสาขาวิชา และส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์เพื่อความพร้อมของสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้ ทั้งความพร้อมกายภาพและความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความ
สะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

2. มีจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน เช่น อุปกรณ์
โสตทัศน์ คอมพิวเตอร์ โปรแกรม อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการและวัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติการ รวมทั้ง
หนังสือต าราสื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ พ้ืนที่ในการศึกษาด้วยตนเองทั้งในห้องสมุดและประจ า
หอพัก 

 



มคอ.2  

107 
 

สถานที่และอุปกรณ์การสอน 
 ใช้สถานที่และอุปกรณ์การสอนของอาคารเรียนรวม ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์
บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา และสถาน
ประกอบการสหกิจศึกษา 
 
      ห้องสมุด 

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีหนังสือ ต ารา และวารสารวิชาการ
ทางวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ดังนี้ 

สาขาวิชา 
หนังสือ/ต ารา 

รวม 
E-book วารสาร 

รวม 
ไทย ต่างประเทศ  ไทย ต่างประเทศ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        
คณิตศาสตร์ 3,108  798 3,906  54 0 24 24 
ฟิสิกส์ 1,198 174 1,372 58 1 7 8 
ฟิสิกส์/เทคโนโลยีเลเซอร์ฯ 440 15 455 12 0 25 25 
เคมี 2,499  725 3,224  131 - 39 39 

เคมี/ชีวเคมี  747  117  864  19 0 15 15 
ชีววิทยา 299 976 1,275 59 0 43 43 
ปรีคลินิก/จุลชีววิทยา 1,545 115 1,660 18 0 17 17 
           /ชีวเวชศาสตร ์ 100 3 103 21 0 0 0 
วิทยาศาสตร์การกีฬา 265 473 738 19 1 6 7 
เทคโนโลยีการจัดการ 1,647 1,438 3,085 129 19 80 99 
เทคโนโลยีการเกษตร        
เทคโนโลยีผลิตพืช 923 761 1,684 44 2 31 33 
เทคโนโลยีผลิตสัตว ์ 995 891 1,886 19 8 40 48 
เทคโนโลยีอาหาร 801 638 1,439 114 3 22 25 

เทคโนโลยีชีวภาพ 880 196 1,076 24 0 14 14 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ        
พยาบาลศาสตร์ 1,235 1,265 2,500 29 5 47 52 
แพทยศาสตร์ 865 510 1,375 82 7 28 35 
ทันตแพทยศาสตร์ 139 34 173 103 5 19 24 
อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 

1,099 876 1,975 17 2 8 10 

อนามัยสิ่งแวดล้อม 792 554 1,346 6 2 14 16 
        

 



มคอ.2  

108 
 

สาขาวิชา 
หนังสือ/ต ารา 

รวม 
E-book วารสาร 

รวม 
ไทย ต่างประเทศ  ไทย ต่างประเทศ 

วิศวกรรมศาสตร์        
วิศวกรรมการผลิต/วิศวกรรมการ
ผลิต,การออกแบบผลิตภัณฑ์ 

475 64 539 65 0 1 1 

วิศวกรรมเกษตร 892 403 1,295 19 1 7 8 
วิศวกรรมขนส่ง 375 722 1,097 47 1 7 8 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3,972 1,597 5,569 148 0 7 7 
วิศวกรรมเคมี 2,403 235 2,638 115 0 10 10 
วิศวกรรมเครื่องกล 3,273 251 3,524 214 3 10 13 
วิศวกรรมเครื่องกล/วิศวกรรม 
ยานยนต์ 

268 23 291 12 0 0 0 

วิศวกรรมเครื่องกล/วิศวกรรม 
อากาศยาน 

208 15 223 34 0 0 0 

วิศวกรรมเครื่องกล/วิศวกรรม 
การจัดการพลังงาน 

- - - 1 0 0 0 

วิศวกรรมเครื่องกล/วิศวกรรม 
แมคคาทรอนิกส์ 

5 - 5 - 0 0 0 

วิศวกรรมเซรามิก 996 125 1,121 87 0 9 9 
วิศวกรรมโทรคมนาคม 1,335 197 1,532 86 0 6 6 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 12 2 14 7 0 3 3 
วิศวกรรมพอลิเมอร์ 1,279 99 1,378 36 2 10 12 
วิศวกรรมไฟฟ้า 4,591 757 5,348 255 2 5 7 
วิศวกรรมโยธา 2,597 1,405 4,002 37 3 36 39 
วิศวกรรมโลหการ 967 168 1,135 144 2 11 13 
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 983 884 1,867 125 11 10 21 
วิศวกรรมอุตสาหการ/วิศวกรรม 
อุตสาหการ,วิศวกรรมเครื่องมือ 

1,271 336 1,607 78 0 9 9 

เทคโนโลยีธรณี 1,112 248 1,360 83 1 37 38 
เทคโนโลยีการออกแบบ 11 - 11 - 0 0 0 
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ทั้งนี้ สาขาวิชาสามารถทราบรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการได้ ดังนี้ 
- หนังสือ จากเว็บไซต์ศูนย์บรรณสารฯ URL: http://library.sut.ac.th/ -> เกี่ยวกับ ศบส -> การประกัน

คุณภาพการศึกษา -> ทรัพยากรสารสนเทศจ าแนกตามสาขาวิชา/หลักสูตร -> เลือกส านักวิชา/สาขาวิชา 
- วารสาร จากเว็บไซต์ศูนย์บรรณสารฯ URL: http://library.sut.ac.th/ -> ฐานข้อมูลออนไลน์ -> วารสาร

อิเล็กทรอนิกส์ -> วารสารวิชาการท่ีศูนย์บรรณสารฯ จัดให้บริการ -> เลือกสาขาวิชา 
นอกจากนี้ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้รวบรวมข้อมูลในภาพรวมเพ่ิมเติม เพ่ือสาขาวิชาสามารถ

น าไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ ดังนี้ 
1. จ านวนทรัพยากรสารสนเทศโดยรวม (ข้อมูล ณ กันยายน 2563) 
1.1 หนังสือฉบับพิมพ์ (ท้ังภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ)      130,441 เล่ม 
1.2 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  ได้แก่ 27,092 ชื่อเรื่อง 
 1.  Cambridge Books Online 132 ชื่อ   
 2.  CRCnetBASE 51 ชื่อ   
 3.  EBSCO: Audiobook 8 ชื่อ   
 4.  EBSCO: eBook Collections 12,466 ชื่อ   
 5.  ProQuest Ebook Central  508 ชื่อ   
 6.  Gale Virtual Reference Library 15 ชื่อ   
 7.  Knovel 8,757 ชื่อ   
 8.  MyiLibrary 242 ชื่อ   
 9.  OVID: eBook 5 ชื่อ   
 10.  Science Direct: eBook 428  ชื่อ   
 11.  SpringerLink: eBook 3,149 ชื่อ   
 12.  Wiley Online Library 401 ชื่อ   
 13.  Wood Head: eBook 49 ชื่อ   
 14.  World Scientific 42 ชื่อ   
 15.  ส านักพิมพ์อ่ืน ๆ อาทิ Bentham 839 ชื่อ   
1.3 วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์   
 1. ProQuest Dissertations & Theses Global 
 2. ทรัพยากรสารสนเทศสถาบันอุดมศึกษาไทย (Thai Digital Collection : TDC) 
1.4 วารสารฉบับพิมพ์ที่บอกรับ 

(วารสารภาษาไทย 128 ชื่อเรื่อง, วารสารภาษาต่างประเทศ 57 ชื่อเรื่อง) 
185 

 
ชื่อเรื่อง 
 

1.5 วารสารอิเล็กทรอนิกส์  ได้แก่ 5,107 ชื่อเรื่อง 
1.  ACS Online  53 ชื่อ   
2.  AIP / APS Journal 24 ชื่อ   
3.  ASCE Journal 37 ชื่อ   
4.  CINAHL Complete 1,400 ชื่อ   

http://library.sut.ac.th/clremsite/information_e_journals.php
http://library.sut.ac.th/clremsite/information_e_journals.php
http://library.sut.ac.th/clremsite/information_stat?ref=201011090920081686b4ab
http://library.sut.ac.th/clremsite/information_stat?ref=201504011036107f21633a
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5.  Emerald Management e-Journal 104 ชื่อ   
6.  Informed Librarian Online 17 ชื่อ   
7.  JSTOR : Mathematics and Statistics 107 ชื่อ   
8.  Nature 1 ชื่อ   
9.  Proquest Agricultural & Environmental Science 

Collection 
450 ชื่อ   

10.  Science Direct 700 ชื่อ   
11.  SpringerLink Journal 1,130 ชื่อ   
12.  Taylor & Francis : Mathematical Association of 

AM Collection 
4 ชื่อ   

13.  Wiley Online Library 1,078 ชื่อ   
14.  วารสารเทคโนโลยีสุรนารี 2 ชื่อ   

1.6 ฐานข้อมูลออนไลน์   ได้แก่ 20 ฐาน 
 1. Academic Search Complete   
 2. Access Medicine   
 3. ACM Digital Library   
 4. ASTM Standards & Journals   
 5. Clinical Key-Flex   
 6. Clinical Skills-Nursing   
 7. Computers & Applied Sciences Complete 

8. Dentistry & Oral Science Source 
  

 9. IEEE/IET Electronic Library (IEL) 
10. JoVE: Environment Collection 
11. News Center4 

  

 12. NPC Safety and Environmental Service 
13. Ovid 

  

 14. ProQuest Dissertations & Theses Global   

 15. SCOPUS   
 16. Siamsafety.com   
 17. TAIR (The Arabidopsis Information Resource)   
 18. Web of Science   
 19. สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน (ส.อ.ป.)   
 20. ห้องสมุดข่าวมติชน (Matichon E-Library) 
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1.7 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ซีดีรอมประกอบหนังสือ 11,505 รายการ 
2. บริการสืบค้นสารสนเทศจากทรัพยากรสารสนเทศที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาให้บริการและ

สารสนเทศที่ห้องสมุดอ่ืน ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ 
3. บริการยืมระหว่างห้องสมุด 

ในกรณีที่ทรัพยากรสารสนเทศไม่มีในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้
จัดให้มีบริการยืม/ขอส าเนาเอกสารระหว่างห้องสมุดจากห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน และ
หน่วยงานที่ให้ความรู้ทางวิชาการภายในประเทศและต่างประเทศ 

4. ขอบเขตเนื้อหาของฐานข้อมูลที่จัดบริการ 
4.1 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

1. Cambridge Books Online หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากส านักพิมพ์ Cambridge ประกอบด้วยเนื้อหาด้าน 
Earth and Environmental Sciences, Economics, Language and Linguistics, Life Sciences, Music, 
Politics and international relations 

2. CRCnetBASE เป็นส่วนหนึ่งในส านักพิมพ์ของกลุ่ม Taylor & Francis ซึ่งเป็นส านักพิมพ์ฯ ชั้นน าแถวหน้า
ของโลก CRCnetBASE ได้รับรางวัล  Science, Technology, and Medicine eBook ยอดเยี่ยม ให้บริการ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทางสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการแพทย์  

3. EBSCO: Audiobook หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เสียง ปัจจุบันศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาบอกรับเพ่ือให้
บริการ 8 ชื่อเรื่อง 

4. EBSCO: eBook Collections หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ EBSCOhost ครอบคลุมทุกสาขาวิชา หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ 1 ชื่อ สามารถอ่านได้ครั้งละ 1 คน โดยได้ผสมผสานฟังก์ชันที่เป็นประโยชน์เพ่ือการใช้งานอย่าง
ง่ายและสะดวกสบาย เช่น การเข้าถึงเอกสารเต็ม, ขั้นตอนการดาวน์โหลดอย่างง่าย เข้ากันได้ดีกับคอมพิวเตอร์ทุก
ประเภทรวมทั้งอุปกรณ์พกพาทุกชนิด, การ Download Offline ที่ผู้อ่านสามารถอ่าน eBooks ได้โดยไม่ต้อง
อาศัยสัญญาณอินเทอร์เน็ต, การจดบันทึก, การพิมพ์, การอีเมล์, การท าอ้างอิง และอ่ืนๆ  

5. ProQuest Ebook Central  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากส านักพิมพ์ชั้นน ากว่า 220 ส านักพิมพ์ครอบคลุม
สาขาวิชาบริหารการบิน  การท่องเที่ยวและโรงแรม   ดิจิตอล   วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธาเคมี  
เทคโนโลยีชีวภาพ   พลังงานและสิ่งแวดล้อม  สถิติ วิทยาศาสตร์อาหาร  อาชีวอนามัย  พยาบาล  การแพทย์ ทันต
แพทย ์ ภาษาอังกฤษ 

6. Gale Virtual Reference Library ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่มีหนังสือหลากหลายสาขาวิชาตามที่
มหาวิทยาลัยมีการสั่งซื้อ มีการใช้งานในรูปแบบไม่จ ากัดจ านวนผู้เข้าใช้ ไม่ต้องรอยืม -คืน สามารถอ่านได้ใน
รูปแบบ HTML และ PDF มาพร้อมกับเครื่องมืออันทันสมัย เช่น การท า Highlight,การสร้างบันทึก, การให้บริการ
แบบไม่จ ากัดจ านวนครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการจัดพิมพ์, การดาวน์โหลด, การส่งเนื้อหาไปยังอีเมล์ นอกจากนี้ผู้ใช้ยัง
สามารถผูกบัญชีร่วมกันกับ  Google Drive  หรือ  OneDrive   ได้อย่างง่ายดาย,  สามารถแปลภาษาเนื้อหา
ข้อมูล, สามารถอ่านออกเสียงให้ฟัง หรือจะดาวน์โหลดเป็นรูปแบบ  MP3, การแชร์เนื้อหาไปให้ผู้ที่อยู่ในโลก
สื่อ Social ได้ผ่านทาง Facebook, Twitter และอ่ืนๆ มากมาย 
 

http://library.sut.ac.th/clremsite/information_stat?ref=201011090920081686b4ab
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7. Knovel หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของส านักพิมพ์ชั้นน า เช่น  ASME, AIChE, Chem Tech Publishing, 
Elsevier, Industrial Press, Institute of Physics, John Wiley & Sons, McGraw Hill, Royal Society of 
Chemistry, Springer – Verlag ด้านวิศวกรรมศาสตร์ เคมี ชีวเคมี ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์การ
อาหาร เภสัชและเครื่องส าอาง ให้เอกสารฉบับเต็มเป็น PDF โดยใช้โปรแกรม Acrobat reader มี Interactive 
Table ช่วยการค้นหาข้อมูลที่ต้องการให้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น หนังสือทุกเล่มเข้าใช้ได้พร้อมกันไม่จ ากัดจ านวน
ผู้ใช้ 

8. MyiLibrary หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของส านักพิมพ์ชั้นน า ครอบคลุมทุกสาขาวิชา 
9. OVID: e-Book หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านแพทยศาสตร์ ปัจจุบันศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาบอกรับ

เพ่ือให้บริการ 5 ชื่อเรื่อง 
10. Science Direct: eBook หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของส านักพิมพ์ Science Direct ให้ข้อมูลเอกสารฉบับ

เต็มรูปแบบไฟล์ PDF แยกเป็นบท (Chapter) ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้น สั่งพิมพ์และบันทึกเพ่ือจัดเก็บได้
เช่นเดียวกับการสืบค้นวารสารจาก Science Direct  

11. SpringerLink: eBook  ข้อมูลรายการบรรณานุกรม และเอกสารฉบับเต็มของหนังสือ จ านวน 2,334 ชื่อ 
ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ได้แก่ ด้านการเกษตร ด้านชีววิทยา ด้านธุรกิจ เศรษฐกิจและการบริหารจัดการ ด้าน
ฟิสิกส์ เคมี ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านคอมพิวเตอร์ ด้านระบบเครือข่ายและการ
สื่อสาร ด้านคณิตศาสตร์  สถิติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้านกฎหมาย ด้านการศึกษา ด้าน
ประวัติศาสตร์  

12. Wiley Online Library หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของส านักพิมพ์ John Wiley & Sons ครอบคลุมสาขาวิชา
ด้านคณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

13. Wood Head:  eBook หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของส านักพิมพ์ Wood Head ครอบคลุมทางด้ าน
วิศวกรรมศาสตร์ ให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็มรูปแบบไฟล์ PDF แยกเป็นบท (Chapter) ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้น 
สั่งพิมพ์และบันทึกเพ่ือจัดเก็บได้ 

14. World Scientific หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของส านักพิมพ์ World Scientific ครอบคลุมทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์ การเงิน และการจัดการ 

4.2 หนังสืออ้างอิงอิเล็กทรอนิกส์ 
1. ProQuest Dissertations & Theses Global ฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และ

ปริญญาเอก ฉบับเต็ม (Full-text) ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และ
แคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเซีย และแอฟริกา มากกว่า 1000 แห่ง 
ประกอบไปด้วยเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกและปริญญาโทตั้งแต่ปี 1997 ถึงปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า 
1.1 ล้านรายการ และสาระสังเขปวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 2.4 ล้านรายการ 

2. ทรัพยากรสารสนเทศสถาบันอุดมศึกษาไทย (Thai Digital Collection : TDC) ฐานข้อมูลบรรณานุกรม 
บทคัดย่อ เอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย บทความวิชาการ รวบรวมโดยมหาวิทยาลัย/สถาบัน
ต่าง ๆ ในประเทศไทย 
 
 

http://library.sut.ac.th/clremsite/information_stat?ref=201504011036107f21633a
http://library.sut.ac.th/clremsite/information_stat?ref=201504011036107f21633a
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4.3 วารสารอิเล็กทรอนิกส์ 
1. ACS Online ฐานข้อมูลบรรณานุกรม บทคัดย่อ และเอกสารเต็มของบทความ งานวิจัยจากวารสารด้าน

เคมีและสาขาวิชาที่เก่ียวข้องทั้งหมด 36 ชื่อเรื่อง ครอบคลุมตั้งแต่ปี ค.ศ.1996-ปัจจุบัน  
2. AIP / APS Journal วารสารอิเล็กทรอนิกส์ของส านักพิมพ์ American Institute of Physics and 

American Physical Society รวม 23 ชื่อเรื่อง (AIP 13 ชื่อเรื่อง ให้ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี-ปัจจุบัน, APS 10 ชื่อ
เรื่อง ให้ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี-ปัจจุบัน) ให้ข้อมูลบรรณานุกรม บทคัดย่อ และเอกสารเต็มของวารสารด้านฟิสิกส์
และสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง  

3. ASCE Journal ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของ American Society of Civil Engineering ให้
ข้อมูลเอกสารเต็มของบทความวารสารทางด้านการวิศวกรรมโยธา 37 ชื่อเรื่อง ย้อนหลังตั้งแต่ปี ค.ศ. 1995-
ปัจจุบัน 

4. CINAHL Complete ฐานข้อมูลวารสารด้านการพยาบาลและสหเวช มีวารสารฉบับเต็มมากกว่า 1,400 
ชื่อ ครอบคลุมในสาขาวิชาการพยาบาล สหเวชศาสตร์ และการสาธารณสุขมากที่สุด  โดยผู้ใช้จะสามารถสืบค้น
ข้อมูลที่เป็นวารสารฉบับเต็มได้ ทั้งนี้ข้อมูลที่สืบค้นจะสามารถสืบค้นย้อนหลังได้ตั้งแต่ปี  ค.ศ. 1937 จนถึง
ปัจจุบัน CINAHL Complete ถือเป็นฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากที่สุดและเหมาะอย่างยิ่งที่จะใช้ตัวช่วยทางด้าน
งานวิจัย และ เพ่ืองานวิจัยส าหรับสถาบันที่มีการศึกษาทางด้านการพยาบาล สหเวชศาสตร์ และการสาธารณสุข
โดยเฉพาะ 

5. Emerald Management e-Journal เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์โดยครอบคลุมวารสาร
ทางด้านการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ การเงินและการบัญชี ระบบอัตโนมัติขั้นสูง กฎหมายและ
จริยธรรมทางธุรกิจ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การศึกษา การผลิตและการบรรจุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ 
บริษัทและนวัตกรรมการดูแลสุขภาพ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ อุตสาหกรรมการจัดการภาครัฐบาล การจัดการ
ข้อมูลข่าวสารและความรู้ ธุรกิจระหว่างประเทศ การเรียนรู้และการพัฒนาการ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ 
วิทยาการการจัดการ การจัดการคุณภาพ การตลาด วัสดุศาสตร์และวิศวกรรม การปฏิบัติการและการจัดการ
ขนส่งสินค้า การจัดการองค์กร การจัดการและประเมินผล การเมืองและนโยบาย อสังหาริมทรัพย์ สังคมวิท ยา 
และมานุษยวิทยากว่า 104 ชื่อเรื่อง ให้ข้อมูลเอกสารเต็มย้อนหลังครอบคลุมตั้งแต่ปี ค.ศ. 1994-ปัจจุบัน และให้
สาระสังเขปย้อนหลังตั้งแต่ปี ค.ศ. 1989 

6. Informed Librarian Online ฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ INFORMED LIBRARIAN ONLINE สามารถ
ค้นหาเนื้อหาของวารสารออนไลน์ทั้งหมดผ่านลิงค์, ปัจจุบันมีเอกสารมากกว่า 330,000 ฉบับ, มีการบันทึก
คุณลักษณะการค้นหา สามารถเข้าใช้งานวารสารออนไลน์ได้ทุก ISSUE ย้อนหลังถึงปี ค.ศ. 2003 

7. JSTOR ฐานข้อมูลวารสารฉบับเต็มของวารสารทางสาขาคณิตศาสตร์และสถิติ ย้อนหลั งตั้งแต่ปี 2006-
ปัจจุบัน พร้อมทั้งมีส่วนของ JSTOR archive collection 

8. Nature วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนานาชาติชั้นน าของ Nature รายสัปดาห์ เป็นวารสารที่มีการ
อ้างถึงหลากหลายสาขาวิชามากที่สุด  
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9. ProQuest  Agricultural & Environmental Science Collection ฐานข้อมูลบรรณานุกรม บทคัดย่อ
และเอกสารเต็มวารสารของ Proquest LLC. รวมถึง AGRICOLA, TOXLINE, ESPM (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
และการจัดการมลพิษ) ที่มีชื่อเสียงและฐานข้อมูลรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIS) ครอบคลุมสาขาวิชา
การเกษตร สัตวศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ พืชศาสตร์ ป่าไม้ การประมง อาหารและโภชนาการ และสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องกว่า 450 ชื่อเรื่อง ย้อนหลังตั้งแต่ปี ค.ศ. 1960-ปัจจุบัน 

10. Science Direct ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ จากบริษัท Elsevier ในปี 2019 วารสารในฐานข้อมูล
ตามการบอกรับแบบภาคีของส านักงานการครอบคลุม 4 Subject collection ได้แก่ 

1. วารสารสาขาวิชา Agricultural and Biological Sciences  
2. วารสารสาขาวิชา Engineering  
3. วารสารสาขาวิชา Social Sciences  
4. วารสารสาขาวิชา Immunology and Microbiology  

11. SpringerLink Journal ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์เอกสารเต็ม ของ Springer. Part of Springer 
Science + Business Media ครอบคลุมบทความวารสารทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์
สุขภาพ กว่า 1,130 ชื่อเรื่อง ให้ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี ค.ศ. 1997-ปัจจุบัน  

12 .  Taylor & Francis :  Mathematical Association of AM Collection วารสารอิ เล็ กทรอนิ กส์  
Mathematical Association of AM Collection ทางสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สถิติและเศรษฐศาสตร์ สามารถเข้าถึง
เอกสารฉบับเต็มย้อนหลังได้ถึงปี ค.ศ. 1998 

13. Wiley Online Library ฐานข้อมูลบรรณานุกรม บทคัดย่อและเอกสารเต็มวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการแพทย์ และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดท าโดย John Wiley & Sons 
จ านวน 1,200 ชื่อเรื่อง ให้ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1997-ปัจจุบัน 

14. วารสารเทคโนโลยีสุรนารี จัดท าโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในชื่อ Suranaree Journal of Science and Technology และทางด้านสังคมศาสตร์ ภาษาศาสตร์ การจัดการ 
เทคโนโลยีสารสนเทศในชื่อ  Suranaree Journal of Social Science 

4.4 ฐานข้อมูลออนไลน์ 
1. Academic Search Complete ฐานข้อมูลสหสาขาวิชาที่มีขนาดใหญ่และดีที่สุด และครอบคลุม

สาขาวิชาจ านวนมากที่สุดของโลกฐานข้อมูลหนึ่ง ประกอบด้วยจ านวนวารสารที่มีข้อมูลฉบับเต็มมากกว่า 8,500
ชื่อเรื่อง ย้อนหลังไปตั้งแต่ปีค.ศ1887 และครอบคลุมทุกสาขาวิชาการ ได้แก่ : มานุษยวิทยา, ดาราศาสตร์, 
ชีววิทยา, เคมี, วิศวกรรมโยธา,วิศวกรรมศาสตร์, การศึกษาชาติพันธุ์&วัฒนธรรม, ภูมิศาสตร์, กฎหมาย, วัสดุ
ศาสตร์, คณิตศาสตร์, ดนตรี, เภสัชศาสตร์, ฟิสิกส์, จิตวิทยา, ศาสนาและเทววิทยา, สัตวแพทยศาสตร์, สตรีศึกษา
, สัตววิทยาและสาขาอ่ืน ๆ 

2. Access Medicine ฐานข้อมูลหนังสือต าราทางการแพทย์ฉบับเต็มของส านักพิมพ์ McGraw-Hill 
ประกอบด้วยต าราหลัก 2 กลุ่ม คือ ปรีคลินิก และคลินิก รวมทั้งมีข้อมูลยามากกว่า 51,000 รายการ ข้อมูลแนวทาง
การรักษา วินิจฉัยอาการความผิดปกติและข้อมูลเชิงสรุป วีดิโอ ภาพประกอบ คู่มือผู้ป่วย ข้อมูลปัจจุบันและข่าวใน
วงการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนแบบทดสอบเพ่ือประเมินตนเองจากหนังสือเล่มต่าง ๆ 

http://search.proquest.com/agriculturejournals?accountid=28756
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3. ACM Digital Library ฐานข้อมูลบรรณานุกรม บทคัดย่อ article reviews และเอกสารเต็มของบทความ
วารสาร นิตยสาร รายงานความก้าวหน้า เอกสารการประชุมวิชาการ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง และจดหมายข่าวทางด้าน
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกว่า 400 ชื่อเรื่อง จัดท าโดย ACM (Association for 
Computing Machinery) ให้ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ ค.ศ. 1985-ปัจจุบัน  

4. ASTM Standards & Journals ฐานข้อมูลบรรณานุกรม สาระสังเขป เอกสารเต็มของวารสารด้าน
วิศวกรรมโยธา จ านวน 3 ชื่อเรื่อง ได้แก่ Geotechnical Testing Journal, The Journal of     International, 
Journal of Testing and Evaluation จากส านักพิมพ์ American Society for Testing and Materials โดยให้
ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี ค.ศ. 1987-ปัจจุบัน และมาตรฐานกว่า 12,000 มาตรฐานที่เก่ียวข้องกับเรื่องยาง ปิโตรเคมี 
คอนกรีต ห้องปฏิบัติการทดสอบ เครื่องมือแพทย์ โดยสามารถสืบค้นข้อมูลได้พร้อมกัน 35 ผู้ใช้ 

5. Clinical Key-Flex ฐานข้อมูลทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ใหญ่ที่สุดในโลกช่วยในการ
วิเคราะห์วินิจฉัยโรค รวบรวมหนังสือทางการแพทย์มากกว่า 1,000 รายการ และวารสารทางการแพทย์มากกว่า 
500 รายการ หนังสือและวารสารดังกล่าวสามารถเข้าใช้งานแบบ Full-Text ได้ทั้งหมด และยังมีข้อมูลอ่ืน ๆ เช่น 
Clinical Overview ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ Evidence-Based Medicine, Guidelines ทางการแพทย์มากกว่า 80 
องค์กรแพทย์ทั่วโลก, Procedure Consults หัตถการทางการแพทย์, วีดีโอมากกว่า 1,000 รายการ, รูปภาพ
มากกว่า 1,000,000 รูป, ฐานข้อมูลยาจาก Gold Standard, คู่มือผู้ป่วย, พร้อมทั้ง Medline รวบรวม Abstract 
ต่าง ๆ จาก PubMed มีการปรับปรุงข้อมูลในฐานทุกวัน 

6. Clinical Skills-Nursing ฐานข้อมูลทางการพยาบาลที่น าเสนอข้อมูลและหลักฐานทางการพยาบาล ซึ่ง
มีวิดีโอมากกว่า 500 ทักษะทางการพยาบาล พร้อมคู่มือประกอบต่าง ๆ รวมไปถึงแบบฝึกหัดทบทวน เพ่ือให้ผู้ใช้
สามารถเห็นภาพ และเข้าใจในวิธีการท าทักษะทางการพยาบาลในแต่ละเรื่องนั้น ๆ 

7. Computers & Applied Sciences Complete ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโน โลยี  
วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่วงปีของข้อมูล : ค.ศ.1965 – ปัจจุบัน มีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลความรู้ความ ความท้าทายทางวิศวกรรมแบบดั้งเดิมและงานวิจัยและเป็นทรัพยากรเพ่ืองานวิจัยที่
ส่งผลกระทบทางธุรกิจและสังคมของเทคโนโลยีใหม่ CASC มีดัชนีและสาระสังเขปจากจ านวนวารสารมากกว่า 
2,200 รายชื่อ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลฉบับเต็มจากวารสารมากกว่า 1,020 ชื่อเรื่อง ครอบคลุมสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์, ทฤษฎีและระบบคอมพิวเตอร์, ระบบเทคโนโลยีใหม่ 

8. Dentistry & Oral Science Source ครอบคลุมมุมมองทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสาขาทันต กรรม รวมถึง
สาธารณสุขด้านทันตกรรม เอ็นโดดอนติกส์ (endodontics) อาการปวดหน้า & ศัลยกรรม การศึกษาเกี่ยวกับฟันและ
โรคฟัน พยาธิวิทยา/ศัลยกรรม/รังสีวิทยาด้านช่องปาก & แม็กซิโลเฟเชียล ทันตกรรมจัดฟัน ทันตกรรมส าหรับเด็ก 
ปริทันตวิทยา และทันตกรรมประดิษฐ์ ฐานข้อมูลนี้ได้รับการอัพเดตทุกสัปดาห์ใน EBSCOhost  

9. IEEE/IET Electronic Library (IEL) ฐานข้อมูลเอกสารเต็มของวารสาร นิตยสาร รายงานความก้าวหน้า 
และเอกสารการประชุม รวมทั้งเอกสารมาตรฐานต่าง ๆ ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และสาขาอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง กว่า 1.2 ล้านรายการจากสิ่งพิมพ์มากกว่า 12,000 ชื่อเรื่อง จาก 2 แหล่งข้อมูล คือ The Institute of 
Electrical and Electronics Engineers (IEEE) และ The Institution of Engineering and Technology (IET)  

10. JoVe Environment Collection เป็นฐานข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่คือ Peer reviewed 
Journal มุ่งเผยแพร่ผลงานวิจัย (13 Journal sections) และวิดีโอคอลเล็คชั่น โดยมหาวิทยาลัยบอกรับ

http://www.nursingskills.com/suranareeuniversityoftechnology-thailand
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เฉพาะ Environment Collection โดยวิดีโอส่วนใหญ่จะมีค าบรรยายท้ายเกี่ยวกับวิดีโอ เพ่ือรองรับผู้บกพร่อง
ทางการได้ยิน 

11. News Center 4 บริการข้อมูลข่าวสารออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่มีเนื้อหาหลากหลายจาก
สื่อออนไลน์และออฟไลน์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่า 200 แหล่ง อัพเดทประเด็นข่าวรายวันที่ก าลังอยู่ใน
กระแสได้ทันทีจากแถบเมนู รองรับไฟล์มัลติมีเดียและไฟล์เอกสาร สามารถสืบค้นข้อมูลทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ย้อนหลังได้มากกว่า 15 ปี 

12. NPC Safety and Environmental Service ฐานข้อมูลให้ข้อมูลการอบรม กฎหมาย มาตรฐานและ
สารสนเทศทางด้านเกี่ยวกับ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

13. Ovid ฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ด้านเทคนิคและการแพทย์ นับร้อยจากผู้จัดพิมพ์และสังคมมากกว่า 
50 ราย  

14. ProQuest Dissertations & Theses Global ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
ฉบับเต็มของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา รวมถึงบาง
สถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย และแอฟริกา มากกว่า 1 ,000 แห่ง ประกอบไปด้วยเอกสาร
ฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกและปริญญาโท ตั้งแต่ปี 1997 ถึงปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า 1 ล้านรายการ และ
สาระสังเขปวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 2.4 ล้านรายการ 

15. SCOPUS เป็นฐานข้อมูลดรรชนีและสาระสังเขปของวารสารวิชาการกว่า 15,000 ชื่อเรื่อง มีข้อมูลกว่า 
29 ล้านระเบียนจากส านักพิมพ์กว่า 4,000 แห่งทั่วโลก โดยให้ข้อมูลตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990-ปัจจุบัน ซึ่งรายการ
วารสารที่ปรากฏหากเป็นวารสารที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาบอกรับจะสามารถเรียกดูเอกสารฉบับเต็มได้ 

16. Siamsafety.com ให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
17. TAIR (The Arabidopsis Information Resource) ฐานข้อมูลทางด้านชีววิทยาและโมเลกุลของ 

Arabidopsis thaliana ซึ่งเป็นพืชจ าลองที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย จัดท าโดยบริษัท Phoenix Bioinformatics 
Corporation ร่วมมือกับ Arabidopsis Biological Resource Center (ABRC) เพ่ือให้นักวิจัยสามารถค้นหา
ข้อมูลเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์และดีเอ็นเอ และยังมีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ Arabidopsis Genome Initiative (AGI), 
โปรโตคอลห้องปฏิบัติการของ Arabidopsis และลิงก์ที่เป็นประโยชน์ 

18. Web of Science ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและบทคัดย่อพร้อมการอ้างอิงและอ้างถึง ครอบคลุม
สาขาวิชาหลักทางด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ จากวารสารประมาณ 9,200 ชื่อเรื่องเรื่อง ให้
ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี ค.ศ. 2001-ปัจจุบัน   

19. สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน (ส.อ.ป) เว็บไซต์ของสมาคม    อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยในการท างาน (ส.อ.ป) ในการค้นคว้าข้อมูล หรือดาวน์ โหลดเอกสารข้อมูลต่าง ๆ และเพ่ือติดตาม
ข่าวสารด้านความปลอดภัยของสมาคม ฯ ตามสิทธิ์ที่สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ส านักวิชา
แพทยศาสตร์ เป็นสมาชิกประเภทสถาบัน 

20. ห้องสมุดข่าวมติชน (Matichon E-Library) บริการสืบค้นที่ครอบคลุมฐานข้อมูลจากสื่อสิ่งพิมพ์มาก
ที่สุดกว่า 30 ฉบับในเมืองไทยทางเลือกใหม่ในการสืบค้นและติดตามข้อมูลในหมวดและหัวเรื่องที่คุณหรือองค์กร
ต้องการ ทุกที่ทุกเวลา ในรูปแบบของข่าว สัมภาษณ์ บทความ บทวิเคราะห์ -วิจารณ์ รายงาน หรือข้อเขียนอ่ืน ๆ 

http://library.sut.ac.th/clremsite/information_stat?ref=20101014123953f9b83fd5
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เกี่ยวข้องกับองค์กร ภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งบุคคลส าคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทุกประเภทในเครือมติชน และสื่อ
สิ่งพิมพ์อีกกว่า 30 ฉบับในเมืองไทย 

ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2563 
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7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

      ผลการด าเนินงานมีทั้งหมด 12 ตัวบ่งชี้ 
  ค าชี้แจง: ให้ท าเครื่องหมาย ในตัวบ่งชี้ที่มีการด าเนินการ 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างนอ้ยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ

วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวชิา (ถา้มี) 

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแตล่ะภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 
วัน หลังสิน้สุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวชิา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน 
หลังสิ้นสดุปีการศึกษา 

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนด
ใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนใน
แต่ละปีการศึกษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรบัปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 
ปีที่แล้ว   

     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการ
เรียนการสอน 

     

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชพี อย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง 

     

10. จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถา้มี) ได้รบัการพฒันาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชพี ไมน่้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

     

11. ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาปสีุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

12. ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑติใหม่ เฉลี่ยไม่นอ้ยกว่า 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละป ี 9 10 10 11 12 
ตัวบ่งชีบ้ังคบั (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
ตัวบ่งชีต้้องผ่านรวม (ข้อ) 7 8 8 9 10 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน  
 การเรียนการสอนควรเป็นลักษณะที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการบรรยายถึงเนื้อหาหลักของแต่ละวิชา
โดยแสดงการได้มาซึ่งทฤษฎีและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในเชิงวิเคราะห์ และเน้นให้เกิดการน าไปประยุกต์ใช้ในการท างาน 
กระตุ้นให้เกิดความคิดตามหลักของเหตุและผล พยายามชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีกับสิ่งต่าง ๆ ใน
ธรรมชาติ เพ่ือให้ง่ายในการเข้าใจหรืออาจน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน อีกทั้งให้ผู้เรียนได้ท าการทดลอง
ปฏิบัติการจริงและมีโอกาสใช้เครื่องมือด้วยตนเอง เพ่ือให้เกิดความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เรียน 

  ในกระบวนการเรียนการสอน ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะความสามารถในการค้นคว้าด้วยตนเอง 
ทั้งในและนอกห้องเรียน มีการมอบหมายงานเพ่ือให้ผู้เรียนได้มีการฝึกฝนทักษะด้านต่าง ๆ รู้จักวิเคราะห์และ
แก้ปัญหาด้วยตนเอง มีการพัฒนาค้นหาความรู้แล้วมาเสนอเพ่ือสร้างทักษะในการอภิปราย น าเสนอ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างกัน 

นอกจากนี้ ควรสอดแทรกเนื้อหา/กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม รูปแบบการเรียนการ
สอนต่าง ๆ เหล่านี้ จะท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการเรียนรู้ทักษะในการทดลองวิจัย และการแก้ปัญหามีความรู้ใน
เรื่องที่ตนเองสนใจ มีทักษะในการน าเสนอและอภิปรายโดยใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารกับผู้อ่ืน ทักษะการใช้
ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน และเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมในตนเองและ
วิชาชีพ 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

1)  การประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาในแต่ละรายวิชา 

2)  รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือใช้ในการ
ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป 

 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

    เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแต่ละภาคการศึกษามีการประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรู้ของแต่ละ
รายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม ให้อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) ซึ่ง
รวมถึงการประเมินผล การทวนสอบผลการเรียนในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบพร้อมปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
และน ามาจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจ าปีการศึกษาเมื่อสิ้นปีการศึกษา (มคอ.7) 
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3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  

    มีระบบประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ส านัก
วิชาวิศวกรรมศาสตร์ โดยการก าหนดตัวบ่งชี้หลักและเป้าหมายผลการด าเนินงานขั้นต่ าทั่วไป ตามเกณฑ์ประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน  
    วิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวมจากรายงานผลการด าเนินการ
ของรายวิชา (มคอ.5)  และรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจ าปีการศึกษา (มคอ.7)  
ว่านักศึกษาบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่คาดหวังไว้หรือไม่ รวมทั้งให้น าผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรและ/หรือการด าเนินการของหลักสูตรต่อไป 
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ตารางการก าหนดดัชนีวัดความสามารถ (Performance Indicator, PI) ในการวัดการบรรลุตาม PLOs หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสตูร  
(Program/Expected Learning Outcomes) 

Group of PLOs ดัชนีวัดความสามารถ 
(Performance Indicator, PI) 

รายวิชาที่รบัผิดชอบการประเมินระดบัการบรรลุผลลัพธ์การ
เรียนรู้ 

(Mapping with courses) 
1. สามารถระบุประเด็นปัญหา และหาแนวทางแก้ปัญหาทางวิศวกรรมธรณี

ที่ซับซ้อนได้ โดยประยุกตห์ลักการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และธรณีวิทยา  
An ability to identify, formulate, and solve complex 
geological engineering problems by applying principles of 
engineering science, mathematics, and geology. 

Knowledge  
and Skills 

1.1 ระบุปัญหาได้แสดงความเข้าใจบริบทของปัญหา 
Problem statement shows understanding of the 
problem. 

ENG38 3020 วิศวกรรมความลาดชันมวลหิน 
ENG38 3021 การขุดเจาะใต้พื้นผวิในมวลหิน 
ENG38 4032 โครงงานแบบบูรณาการส าหรับวิศวกรรมธรณี 

1.2 ระบุขั้นตอนและวธิีการหาผลลัพธ ์
Solution produces and methods are defined.   
 

ENG38 3020 วิศวกรรมความลาดชันมวลหิน 
ENG38 3021 การขุดเจาะใต้พื้นผวิในมวลหิน 
ENG38 4032 โครงงานแบบบูรณาการส าหรับวิศวกรรมธรณี 

1.3 ผลลัพธ์ของปัญหามีความเหมาะสมภายใต้ขอ้จ ากัดต่างๆ 
อย่างมีเหตุผล 
Problem solution is appropriate and within reasonable 
constrains.  

ENG38 3020 วิศวกรรมความลาดชันมวลหิน 
ENG38 3021 การขุดเจาะใต้พื้นผวิในมวลหิน 
ENG38 4032 โครงงานแบบบูรณาการส าหรับวิศวกรรมธรณี 

2. สามารถประยกุต์ใช้การออกแบบทางวิศวกรรมธรณี เพื่อหาผลลัพธ์ที่ตรง
กับความต้องการของผู้ใช้โดยค านึงถึง การสาธารณสุข ความปลอดภัย 
สวัสดิภาพของสาธารณะชน พร้อมกับปจัจัยด้านประชาคมโลก 
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ-สังคม และสิ่งแวดล้อม 
An ability to apply geological engineering design to produce 
solutions that meet specified needs with consideration of 
public health, safety, and welfare, as well as global, culture, 
social, environment, and economics factors.   

Skills  2.1 ก าหนดความตอ้งการของโครงการออกแบบโครงสร้างทาง
วิศวกรรมธรณีได้อย่างชัดเจน 
Produces a clear and unambiguous needs statement in 
a design project. 

ENG38 3020 วิศวกรรมความลาดชันมวลหิน 
ENG38 3021 การขุดเจาะใต้พื้นผวิในมวลหิน 
ENG38 4032 โครงงานแบบบูรณาการส าหรับวิศวกรรมธรณี 

2.2 ระบุข้อจ ากัดของปัญหาการออกแบบ ก าหนดหลักเกณฑ์
ส าหรับการยอมรับได้และตรงต่อความตอ้งการจากผลลัพธ์ที่ได้ 
Identifies constraints on design problem and 
establishes criteria for acceptability and desirability of 
solutions. 

ENG38 3020 วิศวกรรมความลาดชันมวลหิน 
ENG38 3021 การขุดเจาะใต้พื้นผวิในมวลหิน 
ENG38 4032 โครงงานแบบบูรณาการส าหรับวิศวกรรมธรณี 

2.3 กระบวนการการหาผลลัพธ์ด าเนินการได้ผลที่ต้องการคุ้มค่า
ทางเศรษฐศาสตร์เป็นแนวทางที่พิสูจน์ได้ 
Carries solution through to the most economic/desirable 
solution and justifies the approach. 

ENG38 3020 วิศวกรรมความลาดชันมวลหิน 
ENG38 3021 การขุดเจาะใต้พื้นผวิในมวลหิน 
ENG38 4032 โครงงานแบบบูรณาการส าหรับวิศวกรรมธรณี 
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสตูร  
(Program/Expected Learning Outcomes) 

Group of PLOs ดัชนีวัดความสามารถ 
(Performance Indicator, PI) 

รายวิชาที่รบัผิดชอบการประเมินระดบัการบรรลุผลลัพธ์การ
เรียนรู้ 

(Mapping with courses) 
3. สามารถติดต่อสื่อสารในงานวิศวกรรม ได้อย่างมีประสิทธิผลกับผู้รับที่

หลากหลาย ทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ด้วยวาจา การเขยีน
รายงาน การเสนอผลงาน แบบทางวิศวกรรม 
An ability to communicate effectively with a range of 
audiences. 

Skills  3.1 การเขียนสอดคล้องกับรูปแบบและไวยกรณ์การเขียนทาง
เทคนิคเหมาะสมต่อผู้น าไปใช้งาน 
Writing and grammar confirms to appropriate technical 
style format appropriate to the audience. 

ENG38 3014 ปฏิบัติการวิศวกรรมดิน 
ENG38 3019 ปฏิบัติการวิศวกรรมหิน 
ENG38 4031 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมและการประเมินโครงการ 

3.2 ใช้ภาพกราฟฟิกได้อย่างเหมาะสม 
Appropriate use of graphics. 

ENG38 3014 ปฏิบัติการวิศวกรรมดิน 
ENG38 3019 ปฏิบัติการวิศวกรรมหิน 
ENG38 4031 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมและการประเมินโครงการ 

3.3 น าเสนอด้วยวาจาและใช้ภาษากายได้อย่างชัดเจนท าให้การ
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล 
Oral, body language and clarity of speech enhances 
communication. 

ENG38 3014 ปฏิบัติการวิศวกรรมดิน 
ENG38 3019 ปฏิบัติการวิศวกรรมหิน 
ENG38 4031 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมและการประเมินโครงการ 

4. มีความเข้าใจความรับผิดชอบของวิศวกรตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติ
วิชาชีพและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมธรณี มีวจิารณญาณ การ
พิจารณาตัดสินใจ ที่ต้องค านึงถึงผลกระทบต่อ โลกเศรษฐกิจ-สังคม และ 
สิ่งแวดล้อม 
An ability to recognize ethical and professional 
responsibilities in geological engineering situations and make 
informed judgments, which must consider the impact of 
geological engineering solutions in global, economic, 
environmental, and societal contexts. 

Attitude 4.1 สามารถประเมินมิติจรรยาบรรณของปัญหาในงานวิชาชพี
วิศวกรรมธรณี 
Able to evaluate the ethical dimensions of problem in 
the geological engineering discipline. 

ENG38 3016 กลศาสตร์ธรณีสิ่งแวดล้อม 
ENG38 3023 วิธีการออกแบบในวิศวกรรมธรณี 
ENG38 4032 โครงงานแบบบูรณาการส าหรับ วิศวกรรมธรณี 

4.2 ประเมินและวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ของผลลัพธ์
ปัญหาทางวิศวกรรมธรณี 
Evaluates and analyzes the economics of a geological 
engineering solution. 

ENG38 3016 กลศาสตร์ธรณีสิ่งแวดล้อม 
ENG38 3023 วิธีการออกแบบในวิศวกรรมธรณี 
ENG38 4032 โครงงานแบบบูรณาการส าหรับวิศวกรรมธรณี 

4.3 อธิบายประเด็นทางสิ่งแวดล้อมและสังคมที่เกี่ยวข้องกับ
ผลลัพธ์ทางวิศวกรรมธรณี รวมความอ่อนไหวนี้มาสู่กระบวนการ
ออกแบบ 
Identifies the environmental and social issues involved 
in a geological engineering solution and incorporates 
that sensitivity into design process.  
 

ENG38 3016 กลศาสตร์ธรณีสิ่งแวดล้อม 
ENG38 3023 วิธีการออกแบบในวิศวกรรมธรณี 
ENG38 4032 โครงงานแบบบูรณาการส าหรับวิศวกรรมธรณี 
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสตูร  
(Program/Expected Learning Outcomes) 

Group of PLOs ดัชนีวัดความสามารถ 
(Performance Indicator, PI) 

รายวิชาที่รบัผิดชอบการประเมินระดบัการบรรลุผลลัพธ์การ
เรียนรู้ 

(Mapping with courses) 
5. สามารถท างานร่วมกับเป็นทีมงาน อย่างมีประสิทธิผล ฐานะสมาชกิใน

ทีม มีความเป็นผู้น า สร้างการมีส่วนรว่มและบรรยากาศการท างาน
ร่วมกัน ก าหนดเป้าหมาย แผนงาน จนท าให้งานส าเร็จ 
An ability to function effectively on a team whose members 
together provide leadership, create a collaborative and 
inclusive environment, establish goals, plan tasks, and meet 
objectives. 

Attitude 5.1 บูรณาการความร่วมมอืจากสมาชิกทั้งหมดในทีมและน าไป
ตัดสินใจเกี่ยวกับเกณฑ์หรือวัตถุประสงค์ของงาน 
Integrates input from all team members and makes 
decisions in relation to objective criteria. 

ENG38 2006 ธรณีส ารวจ 
ENG38 3017 ทัศนศึกษาทางวิศวกรรมธรณี 
ENG38 3018 วิศวกรรมหิน 

5.2 การยอมรับการมีส่วนร่วมของผู้ร่วมงานในทีมเติมเต็ม
สนับสนุนกันได้อย่างเหมาะสมท าให้ทีมบรรลุผลส าเร็จ 
Recognizes participant roles in a team setting of fulfills 
appropriate roles to assure team success.   

ENG38 2006 ธรณีส ารวจ 
ENG38 3017 ทัศนศึกษาทางวิศวกรรมธรณี 
ENG38 3018 วิศวกรรมหิน 

6. สามารถพัฒนาและด าเนินการทดสอบ ทดลองที่เหมาะสม วิเคราะหแ์ละ
แปลผลข้อมูล โดยใช้วิจารณญาณทางวศิวกรรมธรณี เพื่อสรุปผลการ
ทดลอง 
An ability to develop and conduct appropriate 
experimentation, analyze, and interpret data, and use 
geological engineering judgment to draw conclusions. 

Skills  6.1 แสดงแนวปฏิบัติที่ดีในการท างานในห้องปฏิบัติการและใช้
อุปกรณ์การทดลองอยา่งคล่องแคล่ว 
Observes good lab practice and operate 
instrumentations with ease. 

ENG38 2006 ธรณีส ารวจ 
ENG38 3013 วิศวกรรมดิน 
ENG38 3018 วิศวกรรมหิน 
 

6.2 รู้ข้อมูลที่เหมาะสมในการบันทกึ ใชอุ้ปกรณ์และวธิีที่
เหมาะสม เช่น ตัวแปรที่เหมาะสมเพือ่ได้ข้อมูลที่ต้องการ 
Determines data that are appropriate to collect and 
use appropriate equipment and protocols, etc. for 
measuring the appropriate variables to get required 
data.  

ENG38 2006 ธรณีส ารวจ 
ENG38 3013 วิศวกรรมดิน 
ENG38 3018 วิศวกรรมหิน 
 

6.3 ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ข้อมูล สอบทาน สอบ
ทวนผลการทดลอง 
Use appropriate tools to analyzes data and verifies and 
validates experimental results. 

ENG38 2006 ธรณีส ารวจ 
ENG38 3013 วิศวกรรมดิน 
ENG38 3018 วิศวกรรมหิน 
 

7. สามารถแสวงหาและประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่ ตามต้องการได้ ด้วยการใช้
กลยุทธก์ารเรียนรู้ที่เหมาะสมส าหรับเรียนรู้ตลอดชีพด้านวิศวกรรมธรณี 

Attitude 7.1 แสดงความตระหนักวา่การศึกษาตอ้งมีความต่อเนื่องหลังจบ
การศึกษาแล้ว 
Expresses an awareness that education is continuous 
after graduation. 

ENG38 3023 วิธีการออกแบบในวิศวกรรมธรณี 
ENG38 4031 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมและการประเมินโครงการ 
ENG38 4032 โครงงานแบบบูรณาการส าหรับวิศวกรรมธรณี 
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสตูร  
(Program/Expected Learning Outcomes) 

Group of PLOs ดัชนีวัดความสามารถ 
(Performance Indicator, PI) 

รายวิชาที่รบัผิดชอบการประเมินระดบัการบรรลุผลลัพธ์การ
เรียนรู้ 

(Mapping with courses) 
An ability to acquire and apply new knowledge as needed, 
using appropriate learning strategies for life-long learning in 
geological engineering. 

7.2 สามารถสืบเสาะสืบค้นข้อมูลเกีย่วกบัผลลัพธ์ของปัญหาได้
ด้วยตนเอง 
Able to fine information relevant to problem solution 
without guidance. 

ENG38 3023 วิธีการออกแบบในวิศวกรรมธรณี 
ENG38 4031 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมและการประเมินโครงการ 
ENG38 4032 โครงงานแบบบูรณาการส าหรับวิศวกรรมธรณี 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.2  

 

ก-2 
 

วิชาศึกษาทั่วไป                  38  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป                     15  หน่วยกิต 
 
IST20 1001 การรู้ดิจิทัล  2(2-0-4) 
 (Digital Literacy) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี   
 การเลือกแหล่งสารสนเทศเพ่ือการค้นคว้า การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการค้นคืนสารสนเทศ                               
การรวบรวมและการประเมินคุณภาพสารสนเทศ การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ การเขียนรายงานและ        
การอ้างอิง ความปลอดภัย ผลกระทบ จริยธรรม คุณธรรม และกฎหมายที่เก่ียวกับการใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. มีทักษะในการแสวงหาความรู้จากแหล่งสารสนเทศที่หลากหลาย สามารถน ามาใช้เพ่ือ
การศึกษาและพัฒนาความรู้ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพตลอดชีวิต 

2. มีทักษะในการสังเคราะห์สื่อสารสนเทศแบบองค์รวม และใช้อย่างมีเหตุผลและมีความ
สร้างสรรค์ 

3. สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการค้นคืนสารสนเทศ เพ่ือเข้าถึง รวบรวม วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และสามารถประเมินทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือน าไปใช้การศึกษาและการท างาน
และการด าเนินชีวิตในสังคมความรู้ 

 
IST20 1002 การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการเรียนรู้ 1(0-2-1) 
  (Use of Application Programs for Learning) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี  

 ความรู้พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมประยุกต์เพ่ือจัดการงานเอกสาร                       
การน าเสนอสารสนเทศ การจัดการข้อมูลเพ่ือการค านวณ และการจัดการฐานข้อมูลอย่างสร้างสรรค์ การออกแบบ
และพัฒนาเว็บไซต์ส าหรับการท างานในชีวิตประจ าวัน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. ค้นคว้าหาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลได้ด้วยตนเอง  
2. พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
3. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดการงานเอกสาร การน าเสนอสารสนเทศ และการ

ประมวลผลข้อมูลส าหรับการท างานในชีวิตประจ าวันได้ 
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IST20 1003 ทักษะชีวิต 3(3-0-6) 
 (Life Skills) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี  
 การรู้จักและเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน การคิดและวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล การคิดอย่างเป็นระบบ
และการคิดแบบองค์รวม การตัดสินใจและแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การเรียนรู้ด้วยตนเองในบริบทของการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต  ความสมดุลระหว่างชีวิตและการท างาน ความพอเพียงในการด ารงชีวิต การดูแลสุขภาพของ
ตนเอง การจัดการอารมณ์ และความเครียด การแก้ไขปัญหาชีวิต 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. ผู้เรียนได้พัฒนาบุคลิกภาพเป็นผู้มีวินัยและมีนิสัยที่ใส่ใจต่อการเรียนรู้สรรพสิ่ง ทั้งท่ีเกี่ยวข้อง
กับการด าเนินชีวิตส่วนตนและการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

2. ผู้เรียนได้เพ่ิมพูนทักษะของการเท่าทันข้อมูลข่าวสาร การพัฒนาการคิดของตนในการแยกแยะ
ข้อมูลที่สมเหตุสมผลออกจากข้อมูลที่ไม่สมเหตุสมผล มีความเชื่อมั่นในตนเองด้วยหัวใจของการ
คิดที่มีตรรกวิทยาเป็นฐาน 

3. ผู้เรียนได้เพ่ิมพูนทักษะของการอ่านหรือการฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนอย่างสุภาพชนและมี
วิจารณญาณของการตัดสินความถูกต้องโดยปราศจากอคติ 

 
IST20 1004 ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก  3(3-0-6) 
  (Citizenship and Global Citizens) 
วิชาบังคับกอ่น: ไม่มี  
 คุณลักษณะส าคัญของพลเมือง บทบาทของพลเมืองไทยและพลเมืองโลก แนวคิดส าคัญของ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ ผลกระทบข้ามพรมแดน การวิเคราะห์และถอดบทเรียน
ของเหตุการณ์ระหว่างประเทศ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. อธิบายและแยกแยะคุณลักษณะส าคัญของพลเมือง 3 แบบที่ขับเคลื่อนระบอบประชาธิปไตย 
2. วิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางสังคมและปัญหาสังคมได้ทั้งในระดับเชิงโครงสร้างและเชิงปัจเจก

บุคคล 
3. ให้คุณคา่และตระหนักถึงความส าคัญของความหลากหลายทางอัตลักษณ์ วัฒนธรรมและวิถีชีวิต 
4. ถอดบทเรียนเกี่ยวกับสถานการณ์โลกเพ่ือเข้าใจสถานการณ์และบริบททางสังคมอัน

หลากหลาย แตกต่างและตระหนักถึงบทบาทของตนเองในการเป็นส่วนหนึ่งเพ่ือสร้างความ
เป็นธรรมในสังคมหรือการพัฒนาตนเองในการเป็นพลเมืองโลก 

5. สามารถค้นคว้าศึกษาและท างานเป็นทีมด้วยวิธีการสื่อสารอย่างสุภาพชนที่มีความเชื่อมั่นใน
ตนเองและฝึกฝนเรียนรู้ในการต่อรอง เจรจากับสมาชิกกลุ่มหรือผู้อ่ืนเพ่ือประสิทธิภาพของ
การท างาน 
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IST20 2001 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 
  (Man, Society and Environment) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 ลักษณะพ้ืนฐานของความเป็นมนุษย์ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม การจัดระเบียบทางสังคม  
ระบบนเิวศ  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. มีความเข้าใจต่อลักษณะพ้ืนฐานของมนุษย์ ระบบภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของการตั้งถิ่น
ฐาน การสร้างสถาบันครอบครัวและการจัดระเบียบทางสังคม ตลอดจนการด ารงอยู่ ร่วมกัน
เป็นสังคมบนฐานของความแตกต่างทางวัฒนธรรม 

2. มีความเข้าใจต่อบทบาทส าคัญของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและด้าน
สังคมที่เกิดจากการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนมีความสามารถในการ
วิเคราะห์และตัดสินใจปัญหาด้วยหลักทางวิทยาศาสตร์โดยตระหนักถึงความเป็นธรรมต่อ
เพ่ือนมนุษย์และหลักการของการพัฒนาที่ยั่งยืน 

3. ปฏิบัติตนอย่างมีวินัย มีความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์ มีความเชื่อมั่นในตนเองในการ
ท างานค้นคว้าและอภิปรายร่วมกับผู้อ่ืน ตลอดจนมีฐานคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนิน
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อเพ่ือนมนุษย์และสังคม 

 

IST20 2002 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา 3(3-0-6) 
 (Man, Economy and Development) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี  
 เศรษฐกิจกับการพัฒนาสังคม ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การพัฒนาแบบกีดกัน                         
การพัฒนาแบบมีส่วนร่วม การพัฒนาบนฐานนวัตกรรม เศรษฐกิจสร้างสรรค์ พันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน 
ผู้ประกอบการเพ่ือสังคม  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. คิดวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างต้นเหตุของปัญหาในชีวิตประจ าวันกับปัญหาทางสังคมเพ่ือ
แสวงหาหนทางของการพัฒนาพฤติกรรมของตนเองและสังคมที่ตั้งบนฐานคิดของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2. รู้ทันการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ส่งผลกระทบต่อการสร้างโอกาสของตนและความเป็น
ธรรมทางสังคม 

3. มีฐานคิดของความเป็นผู้ประกอบการที่มีนิสัยใฝ่รู้เพ่ือการสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมเพ่ือ
สังคม 

4. นักศึกษาร่วมอภิปรายประเด็นทางเศรษฐกิจสังคมและความเป็นผู้ประกอบการ ใช้ข้อมูล
ข่าวสารมาตัดสินใจอย่างสมเหตุสมผลและรอบด้านโดยตั้งอยู่บนกรอบคิดส าคัญประจ าวิชา 
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กลุ่มวิชาภาษา          15  หน่วยกิต 
IST30 1101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3(3-0-6) 
 (English for Communication I) 
วิชาบังคับก่อน:  ไม่มี  

 พัฒนาความสามารถของนักศึกษาในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในสังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ บูรณาการทักษะภาษาอังกฤษโดยให้ความส าคัญกับทักษะการฟังและการพูด พัฒนากลยุทธ์การ
สื่อสารและกลยุทธ์การเรียนภาษา ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองโดยใช้แหล่งทรัพยากรที่หลากหลาย 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. มีความรับผิดชอบในการเข้าเรียนอย่างสม่ าเสมอและตรงเวลา 
2. เข้าใจมารยาทการสื่อสารและความแตกต่างทางวัฒนธรรม    
3. สามารถสื่อสารเบื้องต้นเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว ประสบการณ์ท่ีผ่านมา และสังคมได้ 
4. สามารถสื่อสารโดยใช้กลยุทธ์การสื่อสารขั้นพ้ืนฐานได้อย่างเหมาะสม  
5. พัฒนาทักษะการท างานเป็นกลุ่มเพ่ือสื่อสารในบริบททางสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้าเพ่ือเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองได้ 

 
IST30 1102  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3(3-0-6) 
 (English for Communication II) 
วิชาบังคับก่อน: IST30 1101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1 

 พัฒนาความสามารถของนักศึกษาในระดับที่สูงขึ้น เพ่ือการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งใน
สถานการณ์ทางสังคมและวิชาการ บูรณาการทักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการฟังและการพูดเพ่ือจุดประสงค์เชิง
วิชาการ พัฒนากลยุทธ์การสื่อสารและกลยุทธ์การเรียนภาษา สร้างเสริมการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้เนื้อหากึ่ง
วิชาการจากแหล่งทรัพยากรที่หลากหลาย 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. มีความรับผิดชอบในการเข้าเรียนอย่างสม่ าเสมอและตรงเวลา 
2. เข้าใจมารยาทการสื่อสารและความแตกต่างทางวัฒนธรรม   
3. สามารถสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปที่ เกิดขึ้นในสังคมโลก และ เรื่ องเชิงวิชาการได้อย่าง

ประสิทธิภาพ 
4. สามารถสื่อสารโดยใช้กลยุทธ์การสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
5. พัฒนาทักษะการท างานเป็นกลุ่มเพ่ือสื่อสารในบริบททางสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
6. สามารถใช้กลยุทธ์การเรียนและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง 
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IST30 1103  ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ    3(3-0-6) 
 (English for Academic Purposes) 
วิชาบังคับก่อน: IST30 1102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 
 เนื้อหารายวิชาเกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษส าหรับจุดประสงค์เชิงวิชาการ เพ่ือการสื่อสารเชิง
วิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรมการเรียนการสอนเน้นเนื้อหาที่เป็นการบูรณาการทักษะทั้งสี่ด้าน โดยให้
ความส าคัญกับทักษะการอ่าน ใช้เนื้อหาที่มาจากสื่อการเรียนการสอนจริงและกึ่งจริง ทั้งจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อโสต
ทัศน์ รวมทั้งแหล่งทรัพยากรออนไลน์ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. มีความรับผิดชอบในการเข้าเรียนอย่างสม่ าเสมอและตรงเวลา 
2. สามารถฟัง อ่าน และ เข้าใจ ประเด็นเนื้อหาจากเรื่องท่ีอ่านได้  
3. สามารถใช้กลยุทธ์การอ่านในการวิเคราะห์บทความเชิงวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. พัฒนาทักษะการท างานเป็นกลุ่มในบริบทของการอ่านทางวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
5. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบทความวิชาการอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 

IST30 1104 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 3(3-0-6) 
 (English for Specific Purposes) 
วิชาบังคับก่อน: IST30 1103 ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์ทางวิชาการ      
   พัฒนาทักษะและความสามารถทางภาษาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                   
จัดประสบการณ์ตรงในการเรียนภาษาที่ใช้จริงในวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อโสต
ทัศน์ รวมทั้งแหล่งทรัพยากรออนไลน์ เน้นชิ้นงานที่ผู้เรียนต้องบูรณาการทักษะทั้งสี่ ด้าน โดยให้ความส าคัญกับ
ทักษะการอ่านและการเขียน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. มีความรับผิดชอบในการเข้าเรียนอย่างสม่ าเสมอและตรงเวลา 
2. สามารถอ่าน วิเคราะห์และอภิปรายเนื้อหาในบทความภาษาอังกฤษทางด้าน วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี  
3. เข้าใจกระบวนการเขียนและสามารถน าข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการเขียนเชิง

วิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ           
4. พัฒนาทักษะการท างานเป็นกลุ่มในบริบทของการอ่านเฉพาะทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
5. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสืบค้นข้อมูลที่เก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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IST30 1105 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 3(3-0-6)  
 (English for Careers) 
วิชาบังคับก่อน: IST30 1104 ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ  
 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่จ าเป็นในการเตรียมตัวเพ่ือสมัครงาน ครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ เช่น 
การหางาน การเขียนประวัติส่วนตัวโดยย่อ การเขียนจดหมายสมัครงาน และการสัมภาษณ์งาน ฝึกทักษะการ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในสถานที่ท างาน พัฒนาทักษะที่จ าเป็นในการเตรียมตัวส าหรับการสอบโทอิค (Test of 
English for International Communication) 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. มีความรับผิดชอบในการเข้าเรียนอย่างสม่ าเสมอและตรงเวลา 
2. สามารถประเมินลักษณะงานที่เหมาะสมกับคุณสมบัติของตนเอง 
3. สามารถวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของตนเองเพ่ือการสัมภาษณ์งาน 
4. เข้าใจมารยาทการสื่อสารในการท างานและความแตกต่างทางวัฒนธรรม    
5. พัฒนาบุคลิกภาพและแสดงความเชื่อมั่นในตนเองเพ่ือสร้างความประทับใจแก่ผู้สัมภาษณ์

งาน 
6. พัฒนาทักษะทางสังคมเพ่ือการสื่อสารในบริบทการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ   
7. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการหางานและข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรที่สนใจปฏิบัติงาน 
8. สามารถใช้ภาษาในการอ่านประกาศงานและข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร การเขียนประวัติย่อและการ

สัมภาษณ์งาน 
 
กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก         8  หน่วยกิต 
IST20 1501 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2(2-0-4) 
 (Thai for Communication) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 หลักภาษาไทย ทักษะการใช้ภาษาไทยทั้งในด้านการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน การเรียบเรียง
ภาษาไทยเพ่ือการติดต่อสื่อสารและน าเสนองาน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. แสดงออกถึงความมีระเบียบวินัยในการเข้าชั้นเรียน  มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย มีความซื่อสัตย์ สุจริตในการท างานที่ได้รับมอบหมาย 

2. สามารถอธิบายความส าคัญของการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร 
3. แสดงออกถึงการมีความรับผิดชอบและความตรงต่อเวลาในงานที่ได้รับมอบหมาย 
4. สามารถประยุกต์ใช้ภาษาไทยในติดต่อสื่อสารและน าเสนองานในรูปแบบต่าง ๆ ได้ 
5. มีทักษะในการใช้และสามารถใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  
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IST20 1502 ศิลปวิจักษ ์ 2(2-0-4) 
 (Art Appreciation) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี  
 ความหมายของศิลปะ แรงบันดาลใจส าหรับการสร้างสรรค์ของศิลปินในหลากหลายมิติ คุณค่า
และสุนทรียะทางจิตใจ บริบทของศิลปะ วัฒนธรรมทางสายตาสู่การตีความหมายของศิลปะ บทบาทและ
ผลกระทบของ ศิลปะในสังคมและวัฒนธรรมโลกผ่านมุมมองที่หลากหลาย การสร้างสรรค์งานศิลปะที่มีคุณค่าต่อ
ตนเองและผู้อ่ืน ศิลปะและพิพิธภัณฑ์ ศิลปะสาธารณะ ดนตรีและศิลปะบ าบัด ศิลปะเพ่ือชีวิตที่พอเพียง 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. มีความต้องการส ารวจ “ศิลปะ” ในหลายรูปแบบ 
2. แสดงบุคลิกภาพของผู้ชื่นชมศิลปะทั้งในมุมมองส่วนบุคคลและกลุ่ม 
3. แสดงบุคลิกของผู้ชื่นชมศิลปะและเปรียบเทียบลักษณะของศิลปะในวัฒนธรรมต่าง ๆ 
4. มีทักษะในการคิดการเข้าใจองค์ประกอบทางศิลปะ เหตุผลและการสร้างสรรค์ ด ารงชีวิตได้

อย่างดี และซาบซึ้งในสุนทรียภาพ 
 
IST20 1503 สุขภาพองค์รวม 2(2-0-4) 
  (Holistic Health) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพองค์รวมและดุลยภาพสุขภาพ การควบคุมน้ าหนัก การนอนหลับและ                      
การพักผ่อน สมาธิกับสุขภาพทางใจ การจัดการความเครียด การเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกาย สุขภาพ
ทางเลือก 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. มีแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการสุขภาพตามหลักแนวคิดการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมทั้งด้าน
กาย ใจ สังคมและจิตวิญญาณ ภายใต้บริบทและระบบบริการสุขภาพของไทยได้อย่าง
เหมาะสม 

2. เกิดความเข้าใจในเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเน้นการเสริมสร้างสุขภาพกายและจิต รวมทั้ง
ทักษะชีวิตต่าง ๆ ได้ 

3. ประยุกต์ความรู้ในการพัฒนาบุคลิกภาพ จิตใจ อารมณ์ และการดูแลสุขภาพตนเองแบบ 
บูรณาการ โภชนาการ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน สุขอนามัย การพัฒนาสมรรถนะทางกายได้ 
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IST20 1504 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 2(2-0-4) 
 (Law in Daily Life) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี  
 หลักการของกฎหมาย ล าดับชั้นของกฎหมาย กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร์ กฎหมายที่เป็น
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน กฎหมายเกี่ยวกับบุคคล ทรัพย์สิน นิติกรรมและสัญญา สัญญากู้ยืม สัญญาจ้างแรงงาน 
สัญญาจ้างท าของ สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่าทรัพย์ สัญญาเช่าซื้อ สัญญาค้ าประกัน สัญญาจ านอง กฎหมายพื้นฐาน
เกี่ยวกับครอบครัวและมรดก กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค และกฎหมายพ้ืนฐานเกี่ยวกับทรัพย์สินทาง
ปัญญา 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. ผู้เรียนมีทักษะในการน าหลักการของกฎหมายไปพัฒนาพฤติกรรมของตนเองให้เป็นพลเมือง
ที่มีวินัย มีความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์ต่อสังคม  

2. ผู้เรียนมีทักษะของการเรียนรู้หลักการของกฎหมายที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาแบบแผน
ของการด ารงชีวิตของตนเองได้อย่างมีคุณภาพ  

 
IST20 2501 พันธกิจสัมพันธ์ชุมชนกับกลุ่มอาชีพ  2(1-2-3) 
 (Professional and Community Engagement) 
วิชาบังคับก่อน:  ไม่มี 
  การท าโครงงานและกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ของผู้เรียนผ่านการท างานร่วมกับชุมชนหรือ
กลุ่มวิชาชีพอันเป็นการเสริมสร้างทักษะชีวิตและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ของชุมชนหรือกลุ่มวิชาชีพ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. ผู้เรียนมีทักษะในการพัฒนาทุนมนุษย์ของตนผ่านการน าความรู้ด้านนวัตกรรมและความป็น
ผู้ประกอบการไปถ่ายทอดเพ่ือการแก้ไขปัญหาของชุมชนหรือกลุ่มวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม  

2. ผู้เรียนมีทักษะเพ่ือการเป็นพลเมืองที่มีจิตอาสาและการพัฒนาบุคลิกภาพของสุภาพชนใน
การท างานร่วมกับชุมชนหรือกลุ่มวิชาชีพ  
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IST20 2502 ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม 2(2-0-4) 
 (Pluri-Cultural Thai Studies) 
วิชาบังคับก่อน:  ไม่มี  

 ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสังคมและวัฒนธรรมไทย พหุลักษณ์ในพัฒนาการทางเศรษฐกิจและ
การเมืองไทย ความส าคัญของพหุปัญญาชาวบ้าน แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในกระแสโลก 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพหุลักษณ์ของสังคมวัฒนธรรมไทยและความเป็น
พลเมืองของตนเอง 

2. นักศึกษาเป็นผู้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองและมีทักษะการวิเคราะห์วิจารณ์ด้วยเหตุผลทาง
วิชาการในการท า ความเข้าใจพัฒนาการและปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจสังคมและการ
เมืองไทย 

3. นักศึกษาสามารถท างานเป็นทีมในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและน าเสนอผลงานด้วยความ
ซื่อสัตย์และความรับผิดชอบ 

4. นักศึกษาแสดงถึงการมีจิตอาสา ส านึกสาธารณะ และมีฐานคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ผ่านงานศึกษาค้นคว้าและการน าเสนอผลงานด้วยกระบวนการกลุ่ม 

 
IST20 2503 อาเซียนศึกษา 2(2-0-4) 
 (ASEAN Studies) 
วิชาบังคับก่อน:  ไม่มี  

 ความเป็นมาและเป้าหมายของประชาคมอาเซียน เอกภาพบนพ้ืนฐานของความหลากหลายทาง
สังคมและวัฒนธรรม การเคารพสิทธิ หน้าที่พลเมืองและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ภายใต้การปกครองที่แตกต่าง
กันในแต่ละประเทศสมาชิก การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและสันติภาพกับเพ่ือนในอาเซียน คุณภาพชีวิตในระบบ
การศึกษาและการท างาน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. ตระหนักถึงบทบาทของประชาคมโลกต่อบริบททางสังคมของอาเซียนและประเทศไทย 
2. มีเจตคติที่ดีต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรม แนวคิดทางศาสนาและการด าเนินชีวิตของ

เพ่ือนร่วมสังคมในอาเซียน 
3. สามารถอธิบายถึงปัจจัยทางสังคมที่ส าคัญซ่ึงส่งผลต่อความขัดแย้งในประเทศสมาชิกอาเซียน 
4. สามารถค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ืออธิบายวิถีชีวิต แนวคิดของคนในอาเซียนและบริบททาง

สังคมของอาเซียน รวมทั้งสามารถยกตัวอย่างที่เกี่ยวข้องมาอธิบายประกอบและเชื่อมโยงกับ
ข้อมูลดังกล่าวได้ 

5. สามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร ทั้งในรูปแบบการอภิปราย การเขียนและการน าเสนอหน้าชั้น
เรียน พร้อมตอบค าถามของเพ่ือนร่วมห้องได้อย่างมั่นใจโดยการเตรียมพร้อมในการสืบค้น
ข้อมูลนอกห้องเรียน และมีข้อมูลทางวิชาการมารองรับข้อโต้แย้งของตน 
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IST20 2504 การคิดเชิงออกแบบ 2(2-0-4) 
 (Design Thinking) 
วิชาบังคับก่อน:  ไม่มี 

 การคิดอย่างสร้างสรรค์ การตั้งโจทย์และการแก้ไขปัญหา การระดมความคิดและการออกแบบ                   
เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของสังคม การสร้างต้นแบบ การปรับใช้นวัตกรรมอย่างเหมาะสม การถอดบทเรียน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. อธิบายหลักการและกระบวนการการคิดเชิงออกแบบได้  
2. ใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบในการออกแบบโครงงานนวัตกรรมได้ 

 
IST20 2505 ฮักเจ้าของ 2(2-0-4) 
 (Love Yourself) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

 การเรียนรู้ปัจจัยภายในของตนเอง การเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน การจัดการตนเองในเรื่องความคิด
และพฤติกรรมในการรับมือกับปัญหา การก าหนดทิศทางชีวิตของตนเองโดยค านึงถึงความยุติธรรมต่อผู้อ่ื น และ
การท างานเป็นทีม 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. สามารถวิเคราะห์และบอกปัจจัยภายในของตนเอง ประกอบด้วย แรงบันดาลใจ แรงจูงใจ 
เพ่ือการมีคุณค่าในตนเองและการพัฒนาตนเอง 

2. เข้าใจตนเองและสังคมที่ตนเองด ารงอยู่ และเข้าใจผู้อ่ืนและสังคมของเขา เช่น ครอบครัว 
ชุมชน องค์กร  

3. อธิบายการจัดการตนเอง ด้วยการเปลี่ยนความคิด การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ และการ
เผชิญกับปัญหาและแสดงออกอย่างเหมาะสม  

4. วางแผนการด าเนินชีวิตด้วยการวางเป้าหมาย การแผนชีวิตอย่างสมดุลกับทุนทางสังคม และ
การพัฒนาตนเองโดยเริ่มด้วยการเปลี่ยน mindset  

5. สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ โดยมีพ้ืนฐานจากการเข้าใจหลักพ้ืนฐาน บทบาท การสื่อสาร
ของการท างานเป็นทีมท่ีจะน าไปสู่การประสบความส าเร็จหรือความล้มเหลวได้   
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หมวดวิชาเฉพาะ               141  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์              38  หน่วยกิต 
 
SCI02 1111 เคมีพื้นฐาน 1 4(4-0-8) 
 (Fundamental Chemistry I) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

 ทฤษฎีอะตอมและโครงสร้างอิเล็กตรอนของอะตอม สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ พันธะเคมี 
ปริมาณสัมพันธ์ แก๊ส ของเหลว ของแข็ง สมดุลเคมี สมบัติทั่วไปของกรดและเบส และจลนพลศาสตร์เคม ี
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีอะตอมและโครงสร้างอิเล็กตรอนของอะตอม สมบัติ
ของธาตุตามตารางธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสัมพันธ์ แก๊ส ของเหลว ของแข็ง สมดุลเคมี 
สมบัติทั่วไปของกรดและเบส และจลนพลศาสตร์เคมี 

2. สามารถแก้โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้องในห้องเรียนได้ 
3. สามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ 
4. มีความใฝ่รู้ ซื่อสัตย์สุจริต ตรงต่อเวลา มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ 

 
SCI02 1112  ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 1(0-3-0) 
 (Fundamental Chemistry Laboratory I) 
วิชาบังคับก่อน: SCI02 1111 เคมีพ้ืนฐาน 1 หรือเรียนควบคู่กัน 
 การทดลองในห้องปฏิบัติการที่มีการศึกษาถึงเทคนิคพ้ืนฐานในการท าปฏิบัติการเคมี และการท า
ปฏิบัติการในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ สมบัติของแก๊ส สมบัติของของเหลว แบบจ าลองโลหะ สมดุลเคมี การไทเทรต
กรด–เบส จลนศาสตร์เคมี และปฏิกิริยาเคมีแบบต่าง ๆ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. อธิบายหลักการเกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง 
2. รู้จักชื่อและการใช้งานอุปกรณ์และเครื่องแก้วพ้ืนฐานในการท าปฏิบัติการเคมี 
3. ท าการทดลองเก็บแก๊สโดยการแทนที่น้ าและใช้ผลการทดลองค านวณสมบัติของแก๊สได้ถูกต้อง 
4. อ่านอุณหภูมิจากเทอร์โมมิเตอร์ได้ถูกต้อง หาจุดเยือกแข็งของของเหลว และใช้สมบัติคอลลิเก

ทีฟค านวณหามวลโมเลกุลของสารได้ 
5. อธิบายโครงสร้างของพ้ืนฐานของแข็งได้ 
6. ท าการไทเทรตแบบตรงและแบบย้อนกลับเพ่ือหาความเข้มข้นของสารตัวอย่างได้  
7. ใช้เทคนิคการไทเทรตในหารหาค่าคงที่การละลายของสารได้  
8. หาอันดบัของปฏิกิริยาส าหรับปฏิกิริยาที่ก าหนดให้ได้ 
9. อธิบายลักษณะของปฏิกิริยาเคมีแบบต่าง ๆ ได้ 
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SCI03 1001  แคลคูลัส 1  4(4-0-8) 
  (Calculus I)  
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี  

ลิมิต ความต่อเนื่อง อนุพันธ์ การประยุกต์ของอนุพันธ์ ฟังก์ชันผกผัน อินทิกรัลจ ากัดเขต และ 
ทฤษฎีบทมูลฐานของแคลคูลัส  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. ค านวณหาลิมิตของฟังก์ชันโดยใช้นิยามของลิมิต กฎของลิมิต หรือกฎของโลปีตาล 
2. ตรวจสอบฟังก์ชันที่ก าหนดให้ได้ว่าเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องหรือไม่ 
3. ค านวณหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันต่าง ๆ ได้ อาทิเช่น ฟังก์ชันเลขชี้ก าลัง ฟังก์ชันลอการิทึม และ

ฟังก์ชันตรีโกณมิติ โดยใช้นิยามของอนุพันธ์หรือกฎของอนุพันธ์ 
4. ประยุกต์อนุพันธ์มาใช้ในการร่างกราฟของฟังก์ชัน 
5. ประยุกต์ใช้การประมาณค่าเชิงเส้นและวิธีนิวตันในการประมาณค่ารากของสมการ 
6. ค านวณปริพันธ์จ ากัดเขตของเอกนามดีกรีต่ าโดยใช้นิยามผลรวมรีมันท์ 
7. ค านวณปริพันธ์ไม่จ ากัดเขตและปริพันธ์จ ากัดเขตของฟังก์ชันพ้ืนฐาน โดยใช้เทคนิคการหา

ปริพันธ์โดยการแทนค่า 
 

SCI03 1002 แคลคูลัส 2  4(4-0-8) 
  (Calculus II)  
วิชาบังคับก่อน: SCI03 1001 แคลคูลัส 1  
 เทคนิคการหาปริพันธ์ (ฟังก์ชันตัวแปรเดียว) ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข ล าดับ
และอนุกรม พหุนามเทย์เลอร์และอนุกรมเทย์เลอร์ เวกเตอร์และเรขาคณิต ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ ฟังก์ชันหลายตัว
แปร อนุพันธ์ย่อย และการประยุกต์ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. ค านวณหาปริพันธ์โดยเทคนิคการหาปริพันธ์แบบต่าง ๆ ได้แก่ เทคนิคการหาปริพันธ์โดยการ
แยกส่วน การหาปริพันธ์โดยใช้เศษส่วนย่อย การแทนค่าด้วยฟังก์ชันตรีโกณมิติ และการแทน
ค่าอ่ืน ๆ 

2. เรียนรู้และค านวณปริพันธ์ไม่ตรงแบบ 
3. ค านวณหาลิมิตของล าดับและอนุกรมโดยใช้บทนิยามของลิมิตหรือกฎของลิมิต 
4. ค านวณพหุนามเทย์เลอร์และอนุกรมเทย์เลอร์ 
5. ค านวณการด าเนินการของเวกเตอร์บนปริภูมิสามมิติ และใช้การด าเนินการในการแก้ปัญหา 
6. สร้างสมการเส้นตรงและสมการระนาบบนปริภูมิสามมิติ  
7. หาอนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์บนปริภูมิสามมิติ และค านวณหาความยาว

ของเส้นโค้ง 
8. อธิบายได้ว่าฟังก์ชันหลายตัวแปรที่ก าหนดให้เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องหรือไม่ 
9. ค านวณอนุพันธ์ย่อย อนุพันธ์ระบุทิศทาง และเกรเดียนต์ 
10. หาค่าสุดขีดเฉพาะที่ของฟังก์ชัน 2 ตัวแปร 
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SCI03 1003 ความน่าจะเป็นและสถิติ                3(3-0-6) 
(Probability and Statistics) 

วิชาบังคับก่อน :  SCI03 1002 แคลคูลัส 2 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจง โมเมนต์ ฟังก์ชันกอก าเนิด

โมเมนต์และฟังก์ชันแคแรกเทอริสติก ทฤษฎีบทลิมิต ตัวย่างแบบสุ่มและการแจกแจงการชักตัวอย่าง การประมาณ
ค่า การทดสอบสมมุติฐาน  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถต่อไปนี้ 

1. อธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎีความน่าจะเป็น และค านวณค่าความน่าจะเป็นของ 
     เหตุการณ์ได้ 

    2.  อธิบายความหาย จ าแนกประเภทของตัวแปรสุ่ม และยกตัวอย่างของตัวแปรสุ่มแต่ละประเภทได้ 
    3.  อธิบายสมบัติที่ส าคัญ ยกตัวอย่าง พร้อมทั้งค านวณความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง  
     กับตัวแปรสุ่มวิยุตที่ส าคัญได้ 
    4.  อธิบายสมบัติที่ส าคัญ อีกท้ังค านวณความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องที่ส าคัญได้ 
    5.  อธิบายแนวคิดและหลักการของการสุ่มตัวอย่างได้ 
    6.  อธิบายหลักการของการประมาณค่าพารามิเตอร์ได้ อีกท้ังประมาณค่าพารามิเตอร์ได้ 
    7.  อธิบายหลักการและวิธีการทดสอบสมมติฐานทางสถิติอย่างง่ายได้ รวมถึงประยุกต์การ  
      ทดสอบสมมติฐานกับโจทย์ปัญหาทางสถิติได้ 

 
SCI03 1005 แคลคูลัส 3   4(4-0-8)  
  (Calculus III)  
วิชาบังคับก่อน: SCI03 1002 แคลคูลัส 2  
 การหาปริพันธ์หลายชั้น ปริพันธ์ในพิกัดเชิงขั้ว ปริพันธ์ในพิกัดทรงกระบอก และปริพันธ์ในพิกัด
ทรงกลม สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับสอง ปัญหาค่าตั้งต้น วิธีการอนุกรม
ก าลัง การประยุกต์สมการเชิงอนุพันธ์  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  

1. วาดกราฟในพิกัดเชิงขั้ว พ้ืนผิวควอดริกในสามมิติ 
2. หาปริพันธ์สองชั้นและสามชั้น โดยสามารถวาดกราฟของอาณาบริเวณท่ีเกี่ยวข้อง ในพิกัดเชิง

ฉาก เชิงขั้ว ทรงกระบอก และทรงกลม 
3. หาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่งได้ 
4. หาผลเฉลยของปัญหาค่าตั้งต้นสมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่งได้ 
5. หาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นสามัญอันดับสองได้ 
6. หาผลเฉลยของปัญหาค่าตั้งต้นสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นสามัญอันดับสองได้ 
7. ใช้วิธีการอนุกรมก าลังหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญได้ 
8. เชื่อมโยงการประยุกต์ใช้สมการเชิงอนุพันธ์กับปัญหาทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

วิศวกรรมศาสตร์ และปัญหาอ่ืนในชีวิตประจ าวันได้ 
 



มคอ.2  

 

ก-15 
 

SCI05 1001 ฟิสิกส์ 1 4(4-0-8) 
 (Physics I) 

วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน การเคลื่อนที่แบบเชิงเส้นและแบบหมุน โมเมนตัมเชิงเส้น โมเมนตัม
เชิงมุม พลังงานกล ทฤษฏีบท งานพลังงาน ความยืดหยุ่น การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก การแกว่งกวัดแบบ
หน่วงและเรโซแนนซ์ การแผ่ของคลื่น คลื่นเสียง การไหลของของไหล ความร้อน และ อุณหพลศาสตร์ ทฤษฎีจลน์
ของแก๊ส 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
1. บอกความหมายของปริมาณทางกายภาพที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ได้  
2. ค านวณหาปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบต่างๆ ได้ ด้วยการประยุกต์กฏการ

เคลื่อนที่ของนิวตัน 
3. ประยุกต์ทฤษฎีบทงานพลังงานได ้
4. ระบุสถานการณ์ที่ระบบมีค่าพลังงานกลคงตัวหรือมีโมเมนตัมคงตัวได้ 
5. ระบุชนิดของการกวัดแกว่งฮาร์มอนิกแบบหน่วงได้ 
6. ประยุกต์สมการแห่งความต่อเนื่องและสมการเบอร์นูลีในการหาค่าความดันและอัตราเร็วของ

ของไหลในอุดมคติได้ 
7. ประยุกต์สมการสถานะของแก๊สในอุดมคติ ในการค านวณปริมาณที่ระบุสถานะของแก๊ส 

8. ประยุกต์กฎทางเทอร์โมไดนามิกส์ เพ่ือค านวณหาความร้อนที่ไหลเข้า/ออกระบบใน
กระบวนการที่เปลี่ยนกลับได้ 

 
SCI05 1002 ฟิสิกส์ 2 4(4-0-8) 

 (Physics II) 
วิชาบังคับก่อน: SCI05 1001 ฟิสิกส์ 1 
 สนามไฟฟ้าและศักย์ไฟฟ้า กระแสและความต้านทาน สนามแม่เหล็กและการเหนี่ยวน า  
วงจรไฟฟ้า กฏของเคอร์ชอฟฟ์ คลื่นแสง ฟิสิกส์ยุคใหม่เบื้องต้น   

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
1. บรรยายแนวคิดของแม่เหล็กไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า แสงเชิงกายภาพ และฟิสิกส์ยุคใหม่ ที่มี

บทบาทในสถานการณ์ต่าง ๆ 
2. แสดงปรากฏการณ์ทางแม่เหล็กไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า ทางแสงเชิงกายภาพ และกลศาสตร์

ควอนตัมในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้เห็นในเชิงคณิตศาสตร์ 

3. ท านายผลของสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแม่เหล็กไฟฟ้า ทางแสงเชิงกายภาพ และกลศาสตร์
ควอนตัม 
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SCI05 1191 ปฎิบัติการฟิสิกส์ 1 1(0-3-0) 
 (Physics Laboratory I) 

วิชาบังคับก่อน: SCI05 1001 ฟิสิกส์ 1 หรือเรียนควบคู่กับฟิสิกส์ 1 หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การทดลองต่างๆ ทางฟิสิกส์ที่จะสนับสนุนทฤษฎีในวิชาฟิสิกส์ 1  และเพ่ือประสบการณ์ด้านการ

ทดลอง  จะต้องท าการทดลองทางด้านกลศาสตร์  คลื่นและของไหล 8 การทดลอง 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
1. ใช้อุปกรณ์ทั้งแบบอะนาลอกและดิจิตอลในการวัดปริมาณที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในรายวิชา

ฟิสิกส์ 1 
2. ประมาณค่าความคลาดเคลื่อนของการวัด 
3. บันทึกผลและเรียบเรียงผลการทดลองในรายงานปฏิบัติการ 
4. วิเคราะห์ข้อมูลการทดลอง 

 
SCI05 1192 ปฎิบัติการฟิสิกส์ 2 1(0-3-0) 

 (Physics Laboratory II) 
วิชาบังคับก่อน: SCI05 1191 ปฎิบัติการฟิสิกส์ 1 และ SCI05 1002 ฟิสิกส์ 2 หรือผ่านการเรียน  

SCI05 1191 ปฎิบัติการฟิสิกส์ 1 มาแล้ว และก าลังเรียน SCI05 1002 ฟิสิกส์ 2 อยู่  
หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

 เช่นเดียวกับวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 แต่ทดลองในเรื่อง แสง อิเล็กทรอนิกส์ ปรากฏการณ์โฟโตอิ
เล็กตริก และกัมมันตภาพรังสี 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
1. ใช้อุปกรณ์ทั้งแบบอะนาลอกและดิจิตอลในการวัดปริมาณที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในรายวิชา

ฟิสิกส์ 2 
2. ประมาณค่าความคลาดเคลื่อนของการวัด 
3. บันทึกผลและเรียบเรียงผลการทดลองในรายงานปฎิบัติการ  
4. วิเคราะห์ข้อมูลการทดลอง 
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ENG38 2001 ธรณีวิทยา 4(4-0-8) 
 (Physical Geology) 
วิชาบังคับก่อน: SCI02 1111 เคมีพ้ืนฐาน 1 
  ทฤษฎีและหลักการวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับองค์ประกอบและกระบวนการของโลก ประกอบด้วย 
โครงสร้างโลก ทฤษฎีธรณีแปรสัณฐาน ความรู้เบื้องต้นด้านแร่และหิน การเกิดแผ่นดินไหว ภูเขาไฟ กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงบริเวณพ้ืนผิวโลก การผุพัง การกร่อน การทับถมจากอิทธิพลของตัวการน้ า ลม มวล ธารน้ าแข็ง หลักการ
ล าดับชั้นหินและธรณีกาล การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของหิน โครงสร้างทางธรณีวิทยา แผนที่และภาพถ่ายด้านธรณีวิทยา 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1.  สามารถเชื่อมโยงทฤษฎีธรณีแปรสัณฐานและกับลักษณะทางธรณีวิทยาหรือเหตุการณ์ใน 
     ปัจจุบัน 

   2.  สามารถจ าแนกธรณีวัตถุที่เกิดโดยกระบวนการการเกิดหิน  
   3.  สามารถเชื่อมโยงกระบวนการทางธรณีวิทยาภายในโลกกับธรณีพิบัติภัย 
   4.  สามารถจ าแนกภูมิลักษณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางธรณีวิทยาบริเวณพ้ืนผิวโลก 
   5.  สามารถเชื่อมโยงกระบวนการทางธรณีวิทยากับการเปลี่ยนรูปของหินและโครงสร้างทาง 
        ธรณีวิทยา 
   6.  สามารถประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสต์เพ่ือหาอายุทางธรณีกาลและการล าดับชั้นหิน 
   7.  สามารถประยุกต์แผนที่และภาพถ่ายส าหรับงานด้านธรณีวิทยา 

 
ENG38 2002 ปฏิบัติการธรณีวิทยา 1(0-3-3) 
 (Physical Geology Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน: ENG38 2001 ธรณีวิทยา หรือเรียนควบคู่กัน 
  ฝึกปฏิบัติจ าแนกแร่และหินจากลักษณะทางกายภาพ อ่านและแปลความหมายแผนที่ภูมิประเทศ 
แผนที่ธรณีวิทยา และสร้างภาพตัดขวาง 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. สามารถจ าแนกแร่จากสมบัติทางกายภาพและจดจ าแร่ได้ 50 ชนิด  
2. สามารถจ าแนกหินจากเนื้อหินและแร่ประกอบหิน และจดจ าหินแร่ได้ 30 ชนิด  
3. สามารถอ่านแผนที่ภูมิประเทศ สร้างเส้นชั้นความสูง หาความชันและสร้างภาพตัดขวาง 
4. สามารถอ่านแผนที่ธรณีวิทยาและสร้างภาพตัดขวางทางธรณีวิทยา  
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ENG38 3011  แหล่งแร่และแหล่งพลังงาน 3(3-0-6) 
 (Mineral and Energy Resources) 
วิชาบังคับก่อน: ENG38 2001 ธรณีวิทยา และ ENG38 2002 ปฏิบัติการธรณีวิทยา 
 การประยุกต์ความรู้ด้านธรณีวิทยาเพ่ือระบุแหล่งทรัพยากรธรณีวิทยาในประเทศไทย ประกอบด้วย 
ธรณีวิทยาและการล าดับชั้นหินในประเทศไทย หินอัคนีในประเทศไทย กระบวนการเกิดและทับถมของแร่ แหล่ง
ทรัพยากรแร่โลหะและแร่อโลหะ แหล่งถ่านหิน แหล่งปิโตรเลียม แหล่งน้ าบาดาล แหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพ 
และการส ารวจแหล่งทรัพยากรธรณี 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. สามารถจ าแนกลักษณะทางธรณีวิทยาและการล าดับชั้นหินในประเทศไทย 
2. สามารถจ าแนกกลุ่มและลักษณะของหินอัคนีในประเทศไทย  
3. สามารถจ าแนกกระบวนการเกิดและการทับถมของแหล่งแร่ 
4. สามารถระบุแหล่งทรัพยากรแร่โลหะ-อโลหะ ในประเทศไทย 
5. สามารถระบุแหล่งทรัพยากรถ่านหินและปิโตรเลียมในประเทศไทย 
6. สามารถระบุแหล่งทรัพยากรน้ าบาดาลในประเทศไทย 
7. สามารถระบุแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพในประเทศไทย 
8. สามารถประเมินเบื้องต้น และระบุหลักการในการส ารวจแหล่งทรัพยากรธรณีได้ 

 
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร ์  30 หน่วยกิต 
 
ENG23 1001 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1             2(1-3-5) 
 (Computer Programming I) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี   
 หลักการของระบบและส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ การท างานร่วมกันระหว่างฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ หลักการประมวลผลข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระเบียบวิธีพัฒนาและออกแบบโปรแกรม การเขียน
โปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ท่ีทันสมัย การก าหนดตัวแปร นิพจน์ ประโยคควบคุม การฝึกปฏิบัติการโปรแกรม 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. เข้าใจถึงการท างานของส่วนประกอบต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ท้ังฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์  
2. สามารถประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  
3. เข้าใจลักษณะและวิธีการท างานของขั้นตอนวิธีในการโปรแกรมด้วยคอมพิวเตอร์  
4. สามารถเขียนโปรแกรมเพื่อรับและประมวลผลข้อมูลเบ้ืองต้น  
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ENG25 1010 การเขียนแบบวิศวกรรม 1               2(1-3-5) 
 (Engineering Graphics I) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 การเขียนตัวอักษร เรขาคณิตพรรณนา การอ่านและเขียนภาพฉายตั้งฉายและภาพฉายสามมิติ 
มาตรฐาน การก าหนดมิติและความเผื่อในงานเขียนแบบทางวิศวกรรมเบื้องต้น ภาพตัด ภาพช่วย การเขียนภาพ
ร่างด้วยมือเปล่า แบบรายละเอียดและแบบภาพประกอบ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. อ่านสัญลักษณ์และมาตรฐานของแบบงานเขียนแบบทางวิศวกรรมเบื้องต้นได้ 
2. เขียนแบบภาพร่างด้วยมือเปล่าได้ 
3. อ่านและเขียนภาพฉายตั้งฉาก ภาพฉายสามมิติ เรขาคณิตพรรณนา และภาพตัดได้ 
4. เข้าใจวิธีการก าหนดมิติและความเผื่อในงานเขียนแบบทางวิศวกรรมเบื้องต้น 
5. เขียนแบบประกอบ และแบบรายละเอียด เบื้องต้นได้ 

 
ENG25 2020 เทอร์โมไดนามิกส์ 1               3(3-0-6) 
 (Thermodynamics I) 
วิชาบังคับก่อน: SCI05 1001 ฟิสิกส์ 1 
 นิยามและสังกัป  คุณสมบัติทางเทอร์โมไดนามิกส์  ตารางและแผนภูมิของคุณสมบัติ  งาน  ความ
ร้อน  กฎข้อที่หนึ่งของเทอร์โมไดนามิกส์ หลักการเปลี่ยนรูปพลังงาน กฎข้อที่สองของเทอร์โมไดนามิกส์  การไม่
สามารถย้อนกลับได้และเอ็นโทรปี  หลักการถ่ายเทความร้อนเบื้องต้น  การวิเคราะห์วัฏจักรอย่างง่ายของเทอร์โม
ไดนามิกส์ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. อธิบายหลักการเบื้องต้นทางเทอร์โมไดนามิกส์ 
2. ระบุสมบัติของสารบริสุทธิ์ที่สภาวะต่าง ๆ โดยใช้ตารางสมบัติของสาร  
3. ค านวณพลังงานในระบบปิดและระบบเปิดบนพื้นฐานกฎข้อที่หนึ่งทางเทอร์โมไดนามิกส์ 
4. ค านวณประสิทธิภาพของเครื่องจักรความร้อน ค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะของเครื่องท า 
 ความเย็นและเครื่องสูบความร้อน บนพื้นฐานกฎข้อที่สองของทางเทอร์โมไดนามิกส์  
 และวัฏจักรคาร์โน 
5. ค านวณการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีในระหว่างเกิดกระบวนการต่าง ๆ 
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ENG25 2080 กลศาสตร์ของไหล 1 3(3-0-6) 
 (Fluid Mechanics I) 
วิชาบังคับก่อน: SCI05 1001 ฟิสิกส ์1 
 คุณสมบัติของของไหลและการไหล ความดัน แรงดัน แรงลอยตัว อัตราการไหล อุปกรณ์วัดการ
ไหลและการวัด สมการความต่อเนื่อง สมการโมเมนตัม สมการพลังงาน สมการเบอร์นูลลี่ การวิเคราะห์มิติและความ
เสมือนการไหลในท่อและการสูญเสีย การเลือกเครื่องสูบเข้ากับระบบส่งของไหล การประยุกต์ในงานเบื้องต้น 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 1. เข้าใจคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับของไหลและการไหล 
 2. ค านวณหาขนาดและต าแหน่งของแรงดันที่ของไหลหยุดนิ่งกระท าต่อพ้ืนผิว 
 3. แก้ปัญหาทางพลศาสตร์ของไหลโดยใช้สมการควบคุมแบบอินทิกรัล 
 4. แก้ปัญหาทางกลศาสตร์ของไหลโดยใช้วิธีวิเคราะห์มิติ 
 5. ค านวณการสูญเสียของการไหลในท่อปิด  
 6. เลือกปั๊มที่เหมาะสมให้เข้ากับระบบส่งของไหล 
 
ENG29 2092 วิศวกรรมไฟฟ้า                 4(4-0-8) 
 (Electrical Engineering) 
วิชาบังคับก่อน: SCI05 1002 ฟิสิกส์ 2 
 ความรู้พื้นฐานโดยทั่ว ๆ ไป เกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้า ได้แก่ วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ 
วงจรแม่เหล็กและหม้อแปลง เครื่องจักรกลไฟฟ้า อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ลอจิกเกตและดิจิทัล ไอซีต่าง ๆ 
และระบบควบคุม 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
  นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับขั้นพ้ืนฐาน เครื่องจักรกล
ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ลอจิกเกตและระบบควบคุม  
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ENG30 2001 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม                4(4-0-8) 
 (Engineering Statics) 
วิชาบังคับก่อน: SCI05 1001 ฟิสิกส์ 1 
 ระบบแรง แรงลัพธ์และโมเมนต์ลัพธ์ สมดุล การวิเคราะห์โครงสร้าง แรงภายใน ความเสียดทาน 
จุดศูนย์กลางน้ าหนักและจุดศูนย์กลางพ้ืนที่ หลักการงานสมมติ เสถียรภาพ  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และด้านวิศวกรรมศาสตร์ 
  พ้ืนฐาน เพื่อแก้ปัญหาสถิตยศาสตร์วิศวกรรม 

2. มีความเข้าใจและ ความสามารถในการประยุกต์ใช้หลักการเขียนแผนภาพวัตถุอิสระ 
  ภายใต้แรงกระท า ระบบสมการสมดุลของวัตถุ และความรู้ทางคณิตศาสตร์เพ่ื อ 
  แก้ปัญหาสถิตยศาสตร์วิศวกรรม 

 
ENG30 2002 กลศาสตร์วัสดุ 1                4(4-0-8) 
 (Mechanics of Materials I) 
วิชาบังคับก่อน: ENG30 2001 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม  
 แรงและหน่วยแรง ความสัมพันธ์ของหน่วยแรงและความเครียด หน่วยแรงในคาน แผนภาพแรง
เฉือนและแผนภาพโมเมนต์ดัด ระยะโก่งของคาน การโก่งเดาะของเสา วงกลมของมอร์และหน่วยแรงกระท าร่วม 
เกณฑ์ก าหนดการวิบัติ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. สามารถระบุขั้นตอนและวิธีการหาผลลัพธ์ โดยประยุกต์ใช้ความรู้ ทางด้านคณิตศาสตร์  
  วิทยาศาสตร์ และด้านวิศวกรรมศาสตร์พ้ืนฐาน เพ่ือการวิเคราะห์และออกแบบ 
  โครงสร้าง และชิ้นส่วนของโครงสร้าง ตามหลักกลศาสตร์วัสดุ 

2. สามารถหาผลลัพธ์ของปัญหาที่มีความเหมาะสมภายใต้ข้อจ ากัดต่าง ๆ อย่างมีเหตุมีผล  
  โดยประยุกต์ใช้ หลักการเขียนแผนภาพวัตถุอิสระ ระบบสมการสมดุลของวัตถุ และ 
  ความรู้ทางคณิตศาสตร์เพ่ือแก้ปัญหากลศาสตร์วัสดุ 
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ENG31 1001 วัสดุวิศวกรรม                4(4-0-8) 
 (Engineering Materials) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี   
  ประเภทของวัสดุวิศวกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง สมบัติ กระบวนการผลิตและการใช้
งานของวัสดุวิศวกรรม เช่น โลหะ เซรามิก พอลิเมอร์ และคอมโพสิท โครงสร้า งผลึกของโลหะ การตรวจสอบ
โครงสร้างมหภาคและจุลภาค สมบัติทางกลและวิธีการทดสอบทางกล แผนภูมิสมดุลเฟสและการแปลความหมาย 
กระบวนการผลิตและขึ้นรูปโลหะ การอบชุบโลหะ การกัดกร่อนในโลหะและการป้องกัน โครงสร้างและสมบัติของ
วัสดุเซรามิก เซรามิกดั้งเดิมและเซรามิกขั้นสูง กระบวนการผลิต สมบัติทางวิศวกรรมของเซรามิก วัสดุพอลิเมอร์ใน
ชีวิตประจ าวัน พอลิเมอร์ผสม พอลิเมอร์คอมโพสิทสมบัติทางกายภาพของพอลิเมอร์ กระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์
พอลิเมอร์ กระบวนการการสังเคราะห์และสมบัติพ้ืนฐานของพอลิเมอร์ การย่อยสลายของพลาสติก การ
ประยุกต์ใช้วัสดุในงานพื้นฐานด้านวิศวกรรม นวัตกรรมวัสดุ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  

1. จ าแนกประเภทวัสดุวิศวกรรม อธิบายสมบัติเบื้องต้นของวัสดุ วิธีการทดสอบ วิเคราะห์ 
  สมบัติและแปลผลได้ 

2. เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างจุลภาค สมบัติ กระบวนการผลิตขึ้นรูปและการ 
  ปรับปรุงสมบัติ 

3. เลือกใช้วัสดุในทางวิศวกรรมได้ 
4. สร้างแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมวัสดุในงานวิศวกรรม 

 
ENG38 2008 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรรมธรณี              2(1-3-5) 
 (Computer Programming for Geological Engineering) 
วิชาบังคับก่อน: ENG23 1001 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 
  การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา MATLAB การนิยามฟังก์ชัน การเรียกใช้งานฟังก์ชันและการ
ส่งผ่านพารามิเตอร์ อะเรย์ เมตริกซ์ และแฟ้มข้อมูล 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  

1. การสร้างและเรียกใช้งานฟังก์ชันและการส่งผ่านพารามิเตอร์ การก าหนดและเข้าถึง  
  ข้อมูลแบบอะเรย์และเมตริกซ์  

2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการแก้โจทย์ปัญหาตามค าสั่งในห้องปฏิบัติการได้ 
     3.    ประยุกต์ใช้ค าสั่งในการอ่านและบันทึกข้อมูลลงแฟ้มข้อมูลการใช้งานฟังก์ชันส าหรับการ 
  แสดงผล 
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ENG38 3015  การเขียนแบบวิศวกรรมธรณี               2(1-3-5) 
 (Geological Engineering Graphics) 
วิชาบังคับก่อน: ENG25 1010 การเขียนแบบวิศวกรรม 1 
  หลักการออกแบบ และเขียนแบบทางวิศวกรรมธรณี โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพ่ือแสดงผล
การออกแบบ สื่อสารและ วิเคราะห์ปัญหาจากการออกแบบ การสร้างแบบจ าลองด้วยคอมพิวเตอร์ รวมถึงการ
บริหารจัดการระบบข้อมูลต่างๆ ในการออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมธรณี 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. สามารถใช้โปรแกรมการเขียนแบบทางวิศวกรรมธรณีได้ 
2. สร้างข้อมูลภาพกราฟฟิกในงานวิศวกรรมธรณีแบบ สองมิติ และ สามมิติ ได้ 
3. สามารถน าเสนอการแก้ปัญหาจากการออกแบบทางวิศวกรรม ด้วยความรู้และทักษะที่มี 

  คุณภาพ 

 
กลุ่มวิชาชีพบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์                     61  หน่วยกิต 
 
ENG20 1010 แนะน าวิชาชีพวิศวกร            1(0-3-3)
 (Introduction to Engineering Profession) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 ประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของวิศวกรรมศาสตร์ องค์กรวิชาชีพที่เก่ียวข้อง จรรยาบรรณ
วิศวกร ความปลอดภัยในงานวิศวกรรม แนะน าวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมจากหลักสูตรต่าง ๆ โดยนักศึกษาต้องเข้า
ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการของหลักสูตรต่าง ๆ ที่เปิดสอนในส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ให้ได้อย่างน้อย 8 ครั้ง 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. อธิบายจรรยาบรรณวิศวกรได้ 
2. อธิบายความส าคัญของความปลอดภัยในงานวิศวกรรมได้ 
3. เข้าใจวิชาชีพด้านวิศวกรรมศาสตร์ของสาขาวิชาต่างๆ 
4. ระบุสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ที่นักศึกษาสนใจเลือกศึกษาต่อในอนาคตได้ 
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ENG38 2003 วิศวกรรมธรณีเบื้องต้น                1(1-0-2) 
 (Introductory Geological Engineering) 
วิชาบังคบัก่อน: ไม่มี 
 แนะน างานด้านวิศวกรรมปฐพี อุทกธรณีวิทยา วิศวกรรมหิน การทดสอบหินในห้องปฏิบัติการ 
วิศวกรรมความลาดเอียงมวลหิน ฐานรากบนมวลหิน อุโมงค์และเหมืองใต้ดิน การส ารวจ เก็บข้อมูลและวิเคราะห์
ทางสถิติ การตรวจวัดและติดตามผลในภาคสนาม 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. สามารถจ าแนกลักษณะงานทางวิศวกรรมธรณีได้ 
2. สามารถอธิบายปัจจัยทางธรณีวิทยาต่องานทางวิศวกรรมธรณีได้  
3. สามารถระบุประเด็นปัญหาทางวิศวกรรมธรณีได้  
4. สามารถประยุกต์ใช้หลัการทางธรณีวิทยาเพ่ือหาแนวทางเบื้องต้นการแก้ปัญหาทาง  

  วิศวกรรมธรณีได้ 
 
ENG38 2004 หินและแร่                   4(4-0-8) 
 (Rocks and Minerals) 
วิชาบังคับก่อน: ENG38 2001 ธรณีวิทยา และ ENG38 2002 ปฏิบัติการธรณีวิทยา 
  การจ าแนกธรณีวัตถุตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย คุณสมบัติทางกายภาพของแร่ 
คุณสมบัติทางเคมีของแร่ คุณสมบัติผลึก คุณสมบัติทางแสงของแร่ การเกิดและการจ าแนกหินอัคนี การเกิดและ
การจ าแนกหินตะกอน การเกิดและการจ าแนกหินแปร 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. สามารถประยุกต์คุณสมบัติทางกายภาพในการจ าแนกแร่และสืบค้นข้อมูลแร่ได้ 
2. สามาถจ าแนกแร่กลุ่มซิลิเกตและกลุ่มไม่ใช่ซิลิเกตได้อย่างน้อย 100 ชนิด 
3. สามารถประยุกต์คุณสมบัติผลึกในการจ าแนกและสืบค้นข้อมูลแร่ได้ 
4. สามารถประยุกต์คุณสมบัติทางแสงของแร่ในการจ าแนกและสืบค้นข้อมูลแร่ได้ 
5. สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเกิดหินอัคนีเพ่ือจ าแนก  

  หินอัคนีได้อย่างถูกต้อง 
6. สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการตะกอนเพ่ือจ าแนกหินตะกอนได้อย่าง 

  ถูกต้อง 
7. สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการแปรสภาพเพ่ือจ าแนกหินแปรได้อย่าง  

  ถูกต้อง 
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ENG38 2005 ปฏิบัติการหินและแร่                1(0-3-3) 
 (Rocks and Minerals Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน: ENG38 2004 หินและแร่ หรือเรียนควบคู่กัน 
 สมมาตรผลึกและระบบผลึก แร่กลุ่มซิลิเกตและกลุ่มไม่ใช่ซิลิเกต การจ าแนกแร่ทางแสงโดยกล้อง
จุลทรรศน์โพลาไรซ์ หินอัคนี หินตะกอนและหินแปร  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. สามารถจ าแนกแร่กลุ่มซิลิเกตและไม่ใช่ซิลิเกตได้ 100 ชนิด จากคุณสมบัติทางกายภาพ 
  และเคมี 

2. สามารถจ าแนกผลึกแบบไอโซเมทติกและไม่ใช่ไอโซเมตริก และปฏิบัติการสมมาตรผลึก 
  โดยใช้แบบจ าลองผลึกไม้ 

3. สามารถใช้กล้องจุลทรรศน์แบบแสงโพลาไรซ์ในการจ าแนกแร่ประกอบหินบางชนิด 
4. สามารถจ าแนกหินอัคนี หินตะกอนและหินแปร จากก้อนตัวอย่างได้ 100 ตัวอย่าง 
5. สามารถจ าแนกหินอัคนี หินตะกอนและหินแปร บางชนิดจากแผ่นหินบาง โดยใช้กล้อง 

  จุลทรรศน์แบบแสงโพลาไรซ์ 
 
ENG38 2006 ธรณีส ารวจ                4(4-0-8) 
 (Geological Surveying) 
วิชาบังคับก่อน: ENG38 2003 วิศวกรรมธรณีเบื้องต้น 
 งานส ารวจและพ้ืนฐานการท างานส ารวจทางวิศวกรรมธณณีในสนาม หลักการและการ
ประยุกต์ใช้เข็มทิศธรณี กล้องวัดมุม การวัดระยะทางและทิศทาง ความคลาดเคลื่อนและความคลาดเคลื่อนที่
ยอมรับได้ การปรับแก้งานรังวัด การรังวัดอซิมุทอย่างละเอียด ระบบพิกัดระนาบอย่างละเอียด การรังวัดระดับ
อย่างละเอียด การส ารวจเพื่อเก็บรายละเอียดภูมิประเทศและการท าแผนที่  พื้นที่ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. สามารถก าหนดเป้าหมายและวางแผนงานส ารวจทางวิศวกรรมธรณีเป็นได้  
2. สามารถปฏิบัติงานส ารวจทางวิศวกรรมธรณีเป็นทีมได้  
3. สามารถพัฒนาและด าเนินการปฏิบัติงานส ารวจทางวิศวกรรมธรณีได้ 
4. สามารถแสดงแนวปฏิบัติที่ดีในการบันทึกผล และเลือกใช้อุปกรณ์ส ารวจได้เหมาะสม 
5. สามารถวิเคราะห์และแปรผลข้อมูลปฏิบัติงานส ารวจทางวิศวกรรมธรณี โดยใช้ 

  วิจารณญาณทางวิศวกรรมธรณี เพ่ือสรุปผลการทดลอง 
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ENG38 2007 ปฏิบัติการธรณีส ารวจ               1(0-3-3) 
 (Geological Surveying Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน: ENG38 2006 ธรณีส ารวจ หรือเรียนควบคู่กัน 
 การบันทึกสมุดธรณีภาคสนาม และการวัดระยะทางโดยการเดินนับก้าว การรังวัดระยะทางโดย
แถบวัดระยะ  การตรวจสอบกล้องระดับโดยวิธี 2 หมุดและการหาค่าผลต่างระดับ การหาค่าระดับตามทางยาว
และทางขวาง การรังวัดมุมราบและมุมดิ่งด้วยเข็มทิศธรณีและกล้องทีโอโดไลท์ การท าวงรอบด้วยเข็มทิศธรณีและ
กล้องทีโอโดไลท์ การท าแผนที่ภูมิประเทศ การเก็บรายละเอียดโดยวีธีสเตเดีย 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. สามารถก าหนดเป้าหมายและวางแผนงานปฏิบัติการส ารวจทางวิศวกรรมธรณีเป็นได้
     2.    สามารถปฏิบัติงานส ารวจทางวิศวกรรมธรณีเป็นทีมได้ 

     3.    สามารถสรุปผลปฏิบัติการส ารวจทางวิศวกรรมธรณีเป็นได้  
 
ENG38 2009 ธรณีสัณฐานโครงสร้าง               3(3-0-6) 
 (Structural Geomorphology) 
วิชาบังคับก่อน: ENG38 2001 ธรณีวิทยา และ ENG38 2002 ปฏิบัติการธรณีวิทยา 
 ธรณีสัณฐานและกระบวนการเปลี่ยนแปลงธรณีสัณฐาน การจ าแนกลั กษณะธรณีสัณฐาน 
โครงสร้างทางธรณีวิทยา การส ารวจและเก็บข้อมูลโครงสร้างทางธรณีวิทยาในภาคสนาม  การบรรยายลักษณะ
โครงสร้างทางธรณี การประยุกต์ใช้ความรู้ทางธรณีโครงสร้างในงานวิศวกรรมธรณี ทัศนศึกษา 1 ครั้ง 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. สามารถอธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงลักษณะภูมิประเทศ และจ าแนกลักษณะธรณี 
  สัณฐานแบบต่างๆ ได้  

2. สามารถอธิบายกระบวนการเกิดโครงสร้างทางธรณีวิทยา และบรรยายโครงสร้างแบบ  
  ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง 

3. สามารถอธิบายวิธีการส ารวจและเก็บข้อมูลโครงสร้างทางธรณีวิทยาในภาคสนามได้ 
4. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางธรณีโครงสร้างในงานวิศวกรรมธรณี 
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ENG38 2010 ปฏิบัติการธรณีสัณฐานโครงสร้าง              1(0-3-3) 
 (Structural Geomorphology Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน: ENG38 2009 ธรณีสัณฐานโครงสร้าง หรือเรียนควบคู่กัน 
 ธรณีสัณฐานบนแผนที่ภูมิประเทศและภาพถ่ายทางอากาศ โครงสร้างทางธรณีวิทยาบนแผนที่
ธรณีวิทยา ออร์โธกราฟิคโปรเจคชั่น สเตอริโอกราฟิคโปรเจคชั่น  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. สามารถจ าแนกลักษณะธรณีสัณฐานจากภาพถ่ายทางอากาศและแผนที่ภูมิประเทศได้ 
2. สามารถหาทิศทางการวางตัวของชั้นหินและหาต าแหน่งพิกัดบนแผนที่โดยใช้เข็มทิศทาง 

  ธรณีวิทยาได้ 
3. สามารถสร้างเส้นชั้นความสูง เส้นชั้นโครงสร้างทางธรณีวิทยาได้ และสร้างภาพตัดขวาง 

  ทางธรณีวิทยาจากแผนที่ธรณีวิทยาและแผนที่ภูมิประเทศได้  
4. สามารถการแก้ปัญหามุมเอียงเท ความหนาของชั้นหินปรากฎ และแก้ปัญหาสามจุดได้

     5.    สามารถใช้สเตอริโอกราฟฟิกโปรเจคชั่น ระนาบ โพล การวิเคราะห์ความหนาแน่นของ 
  ข้อมูลในการศึกษาโครงสร้างทางธรณีวิทยาได้ 

6.    สามารถอธิบายและน าเสนองานที่ท าแบบปากเปล่าได้อย่างชัดเจน  
     7.    สามารถเขียนอธิบายในแบบฝึกหัดปฏิบัติการได้อย่างชัดเจน  

 

ENG38 3012 กระบวนการแต่งแร่ส าหรับวิศวกรรมธรณี             4(4-0-8) 
 (Mineral Processing for Geological Engineering) 
วิชาบังคับก่อน: ENG38 2004 หินและแร่ และ ENG38 2005 ปฏิบัติการหินและแร่ 
 กระบวนการแต่งแร่ทางกายภาพ พ้ืนฐานการแต่งแร่เบื้องต้นรวมถึงการชักตัวอย่าง การลดขนาด 
การย่อยและการบดแร่ การคัดขนาดด้วยตะแกรง การคัดขนาดอนุภาค การแต่งแร่โดยอาศัยแรงโน้มถ่วง การแยก
แร่ด้วยแม่เหล็กและไฟฟ้าสถิต การวิเคราะห์ทางเคมีของแร่ การลอยแร่ การสร้างแผนผังการแต่งแร่ส าหรับโรงงาน 
กรณีศึกษาการแต่งแร่โลหะและอโลหะ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  

1. สามามารถเลือกใช้กระบวนการแต่งแร่ที่เหมาะสมได้ทั้งแร่ที่เป็นโลหะและไม่ใช่โลหะ 
2. สามารถประเมินและวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ของการแต่งแร่ได้ 
3.    สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีการแต่งแร่ให้เหมาะสมกับสภาพเหมืองในงานทางวิศวกรรม  
 ธรณีได้ 
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ENG38 3013 วิศวกรรมดิน                4(4-0-8) 
 (Soil Engineering) 
วิชาบังคับก่อน:  ENG30 2002 กลศาสตร์วัสดุ 1 และ ENG38 2003 วิศวกรรมธรณีเบื้องต้น 
 คุณสมบัติเชิงวิศวกรรมของดิน การตรวจวัดและการจ าแนกดิน การวิเคราะห์ความเค้นและ
ความเครียด กฎเกณฑ์การแตก การวิเคราะห์เสถียรภาพ การประยุกต์ทางด้านธรณีเทคนิคส าหรับการขุดเจาะดิน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. สามารถประยุกต์ความรู้ทางด้านธรณีวิทยา พื้นฐานทางด้านวิศวกรรม และความรู้ 
  เฉพาะทางวิศวกรรมดิน ส าหรับก าหนดกระบวนการและล าดับขั้นตอนในการการส ารวจ 
  ทางธรณีเทคนิคได้อย่างเหมาะสม 

2. สามารถระบุปัญหาและเลือกสมการเพ่ือแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมดินจนได้ข้อสรุป 
  เบื้องต้น โดยใช้หลักการทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ธรณีวิทยา และทางด้าน 
  วิศวกรรมศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง 

3. สามารถประเมินคุณสมบัติเชิงกายภาพและคุณสมบัติด้านวิศวกรรมของดิน และจ าแนก 
  ประเภทของดินส าหรับงานทางด้านวิศวกรรมได้  

4. สามารถอธิบายและประเมินผลกระทบของน้ าใต้ดินต่อโครงสร้างทางวิศวกรรม และ 
  เสนอแนะแนวทางป้องกันและจัดการกับปัญหาที่เกิดจากผลกระทบของน้ าใต้ดินในงาน 
  ทางวิศวกรรมดิน 

5. สามารถประยุกต์องค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมดินในการวิเคราะห์และออกแบบงาน 
  ทางด้านวิศวกรรมได้ 

 
ENG38 3014 ปฏิบัติการวิศวกรรมดิน               1(0-3-3) 
 (Soil Engineering Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน: ENG38 3013 วิศวกรรมดิน หรือเรียนควบคู่กัน 
 ปฏิบัติการประกอบไปด้วยการส ารวจชั้นดินเบื้องต้น การทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและ
ทางกศศาสตร์ของดิน การจ าแนกดินทางวิศวกรรม 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. สามารถประยุกต์ผลจากการทดสอบในห้องปฏิบัติการ เพ่ือจ าแนกและประเมิน 
  คุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินได้ 

2. สามารถท าการทดสอบในห้องปฏิบัติการโดยค าตระหนักความปลอดภัยทั้งของตนเอง 
  และสมาชิกในกลุ่ม  

3. มีความรับผิดชอบในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทดสอบ และแสดงให้เห็นถึ งการมีจิต 
  สาธารณะในการใช้พ้ืนที่ห้องปฏิบัติการ 

4. สามารถท างานร่วมกันเป็นกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในฐานะสมาชิกของกลุ่มและผู้น า 
  กลุ่มได้ 
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ENG38 3016  กลศาสตร์ธรณีสิ่งแวดล้อม               4(4-0-8) 
 (Environmental Geomechanics) 
วิชาบังคับก่อน: ENG38 3013 วิศวกรรมดิน และ ENG38 3014 ปฏิบัติการวิศวกรรมดิน 
 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่และโครงการวิศวกรรมธรณี การทรุดตัวของ
พ้ืนผิว แผ่นดินเลื่อน ของเสียจากกการท าเหมือง การเคลื่อนตัวของน้ าบาดาล การปนเปื้อนของน้ าบาดาล และ
แรงสั่นสะเทือนจากแรงระเบิด 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. สามารถอธิบายกระบวนการและระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในประเทศ  
  ไทยได้  

2. สามารถระบุองค์ประกอบส าคัญของการประเมิณผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการที่ 
  เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมธรณีได้ 

3. สามารถอธิบายสาเหตุของการเกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งที่เกิดโดยธรรมชาติและจาก 
  กิจกรรมของมนุษย์ได ้

4. สามารถระบุแนวทางในการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดข้ึนได้ 
5. สามารถประเมินความเสี่ยงของผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นในสภาพธรณีวิทยา 

  แบบต่างๆ ได้ 
6. สามารถประเมินผลและมีความรับผิดชอบของวิศวกรตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัต ิ

  วิชาชีพและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมธรณี  
7. สามารถประเมินประเด็นทางสิ่งแวดล้อมและสังคมที่เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ทางวิศวกรรม 

  ธรณี รวมความอ่อนไหวนี้มาสู่กระบวนการออกแบบ 
 

ENG38 3017 ทัศนศึกษาทางวิศวกรรมธรณี            2 หน่วยกิต 
 (Geological Engineering Excursion) 
วิชาบังคับก่อน: ENG38 3016 กลศาสตร์ธรณีสิ่งแวดล้อม หรือเรียนควบคู่กัน 
  ทัศนศึกษาและการสังเกตการณ์โครงการทางวิศวกรรมธรณี หลักการและการประยุกต์ใช้เข็มทิศ
ธรณีวิทยาและ GPS ในการส ารวจทางวิศวกรรมธรณี วิเคราะห์คุณสมบัติของมวลหินโดยใช้อุปกรณ์ทดสอบใน
ภาคสนาม 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. สามารถอภิปราย วิเคราะห์ และท างานส ารวจทางวิศวกรรมธรณีเป็นกลุ่มได้ 
2. สามารถยอมรับการมีส่วนร่วมของผู้ร่วมงานในทีมเติมเต็มสนับสนุนกันได้อย่างเหมาะสม 

  ท าให้ทีมบรรลุผลส าเร็จ  
3. สามารถวิเคราะห์และจ าแนกคุณลักษณะคุณลักษณเชิงวิศวกรรมของมวลดินได ้
4. สามารถวิเคราะห์และจ าแนกคุณลักษณะคุณลักษณเชิงวิศวกรรมของมวลหินได้ 
5. สามารถประยุกต์ใช้เข็มทิศธรณีวิทยาและ GPS ในการส ารวจทางวิศวกรรมธรณีได้ 
6. สามารถวิเคราะห์คุณสมบัติและพฤติกรรมของมวลหินโดยใช้อุปกรณ์ทดสอบและทักษะ 

  ในภาคสนามได้ 
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ENG38 3018 วิศวกรรมหิน     4(4-0-8) 
 (Rock Engineering) 
วิชาบังคับก่อน: ENG38 3013 วิศวกรรมดิน และ ENG38 3014 ปฏิบัติการวิศวกรรมดิน 
  การวิเคราะห์ความเค้น  การวิเคราะห์ความเครียด ความเสียดทานของรอยแตกในหิน คุณสมบัติ
และพฤติกรรมเชิงกลศาสตร์ของหิน การเปลี่ยนรูปร่างและการแตกของหิน ทฤษฎีความยืดหยุ่นเชิงเส้นตรง การ
ทดสอบเชิงกลศาสตร์หิน มวลหิน การทดสอบและตรวจวัดในภาคสนาม วิศวกรรมหินเบื้องต้น การค านวณด้วย
แบบจ าลองคอมพิวเตอร์ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. สามารถอธิบายพฤติกรรมของหินและมวลหินได้ 
2. สามารถตั้งสมมติฐานเพื่อหาค าตอบทางวิศวกรรมหินได้ 
3. สามารถประเมินคุณภาพมวลหินได้อย่างเหมาะสม ส าหรับการประยุกต์ใช้ในงาน 

  ทางด้านวิศวกรรมธรณี  
4. สามารถค านวณคุณสมบัติเชิงกายภาพและเชิงกลศาสตร์ของหินและมวลหินได้ 
5. สามารถคาดการณ์ผลกระทบของสภาพแวดล้อมต่อคุณสมบัติเชิงกลศาสตร์ของหินและ 

  มวลหิน และก าหนดแนวทางป้องกันและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 
6. สามารถประยุกต์องค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมหินในการวิเคราะห์และออกแบบงานด้าน 

  วิศวกรรมหินได้ 
 
ENG38 3019 ปฏิบัติการวิศวกรรมหิน     1(0-3-3) 
 (Rock Engineering Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน: ENG38 3018 วิศวกรรมหิน หรือเรียนควบคู่กัน 
  ปฏิบัติการประกอบด้วย การเลือกเก็บและจัดเตรียมตัวอย่างหิน การทดสอบความเค้นกดสูงสุด
ในแกนเดียวและสามแกน การทดสอบความเค้นดึงแบบบราซิล การทดสอบความเค้นเฉือนโดยตรง การทดสอบ
ดัชนีจุดกด การทดสอบดัชนีความทนทาน และการทดสอบความเร็วคลื่นและคุณสมบัติเชิงพลศาสตร์ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. สามารถค านวณ วิเคราะห์ สรุป วิจารณ์ผลและเขียนรายงานการทดสอบได้   
2. สามารถใช้ภาพกราฟฟิกในการน าเสนอผลการทดสอบได้อย่างเหมาะสม 
3. สามารถน าเสนอด้วยวาจาและใช้ภาษากายได้อย่างชัดเจนท าให้การสื่อสารได้อย่างมี  

  ประสิทธิผล 
4. สามารถท างานร่วมกันเป็นกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในฐานะสมาชิกของกลุ่มและ 

  ผู้น ากลุ่มได้ 
5. สามารถคัดเลือกและจัดเตรียมตัวอย่างหิน เลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องมือทดสอบ  

  คุณสมบัติทางวิศวกรรมของหินได้อย่างเหมาะสม ค านึงถึงข้อจ ากัดของอุปกรณ์และ 
  เครื่องมือ  

6. สามารถใช้อุปกรณ์ทดสอบในการตรวจสอบคุณสมบัติทางวิศวกรรมของหินได้ถูกต้อง  
  และแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดข้ึนขณะปฏิบัติงานได้ 

7. สามารถบันทึกข้อมูลของการทดสอบได้อย่างถูกต้อง  
8. สามารถเลือกใช้วิธีการในการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล และสอบทานผลการทดสอบ  

  ได้อย่างเหมาะสม 
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ENG38 3020 วิศวกรรมความลาดชันมวลหิน              4(4-0-8) 
 (Rock Slope Engineering) 
วิชาบังคับก่อน: ENG38 3018 วิศวกรรมหิน และ ENG38 3019 ปฏิบัติการกลศาสตร์หิน 
 การส ารวจ การประเมินและการพัฒนาความลาดชันมวลหิน การจ าแนกและการใช้วิธีการขุด
เจาะความลาดชันมวลหินแบบต่าง ๆ การขุดเจาะในดินและหิน เทคนิคการเจาะและระเบิด การป้องกันผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัยในการท างาน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. สามารถระบุปัญหาการพังทลายความลาดเอียงมวลหินได้ 
2. สามารถวิเคราะห์ผลกระทบของน้ าใต้ดินต่อการขุดเจาะบนพ้ืนผิวได้ 
3. สามารถก าหนดแนวทางการป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากงานความลาดชันมวล 

  หินได้ 
4. สามารถประยุกต์ใช้การออกแบบทางวิศวกรรมธรณีเพ่ือแก้ปัญหาด้านสุขภาพและความ 

  ปลอดภัยในการท างานได้ 
5. สามารถประเมินราคาการขุดเจาะระเบิดบนพ้ืนผิวได้  
6. สามารถแก้ปัญหาในการออกแบบการค้ ายันในมวลหินได้ 

 
ENG38 3021 การขุดเจาะใต้พื้นผิวในมวลหิน              4(4-0-8) 
 (Underground Excavation in Rock Mass) 
วิชาบังคับก่อน: ENG38 3018 วิศวกรรมหิน และ ENG38 3019 ปฏิบัติการกลศาสตร์หิน 
  การส ารวจและประเมินการขุดเจาะใต้พ้ืนผิวในมวลหิน การจ าแนกและการใช้วิธีการขุดเจาะใต้
พ้ืนผิวในมวลหินแบบ  ต่าง ๆ การขุดเจาะในหิน เทคนิคการเจาะและระเบิดส าหรับการขุดเจาะใต้ดิน การค้ ายัน
ช่องเหมืองเบื้องต้น การระบายอากาศ การระบายน้ าและแสงสว่างใต้ดิน การศึกษาและการควบคุมการทรุดตัว
ของผิวดิน สุขภาพและความปลอดภัยในการขุดเจาะใต้พ้ืนผิวในมวลหินเบื้องต้น 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. สามารถระบุปัญหาการพังทลายจากการขุดเจาะใต้พ้ืนผิวในมวลหินได้  
2. วิเคราะห์ความเค้นและเสถียรภาพโครงสร้างที่เกิดจากการขุดเจาะใต้ผิวในมวลหินได้ 
3. สามารถประยุกต์ใช้การออกแบบทางวิศวกรรมธรณีเพ่ือแก้ปัญหาด้านสุขภาพและความ 

  ปลอดภัยในการท างานได้ 
4. สามารถประเมินราคาการขุดเจาะใต้พ้ืนผิวในมวลหินได้ 
5. ออกแบบการขุดเจาะและระบบค้ ายันในการขุดเจาะได้ 
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ENG38 3022  ฐานรากบนหิน                4(4-0-8) 
 (Foundations on Rock) 
วิชาบังคับก่อน: ENG38 3018 วิศวกรรมหิน และ ENG38 3019 ปฏิบัติการกลศาสตร์หิน 
 การน าหลักการทางกลศาสตร์หินมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบและวิเคราะห์ฐานร ากของ
โครงสร้างวิศวกรรมในมวลหิน ทัศนศึกษาอย่างน้อย 1 ครั้ง 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. สามารถระบุปัญหาการพังทลายของฐานรากบนมวลหินได้ 
2. สามารถก าหนดตัวแปรส าหรับใช้ในการออกแบบฐานรากบนมวลหินได้ 
3. สามารถเลือกประเภทของฐานรากที่เหมาะสมกับสภาพมวลหินและโครงสร้างทาง 

  วิศวกรรมได ้
4. ออกแบบฐานรากบนมวลหินได้ 
5. สามารถระบุข้อจ ากัดส าหรับการออกแบบและก่อสร้างฐานรากบนมวลหินได้ 
6. สามารถวิเคราะห์ผลกระทบของสภาพแวดล้อมต่อเสถียรภาพของฐานรากบนมวลหินได้  

  และก าหนดแนวทางในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาได้ 
7. สามารถน าเสนอผลการออกแบบฐานรากบนมวลหินได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับ 

  ผู้น าไปใช้งาน 
 
ENG38 3023 วิธีการออกแบบในวิศวกรรมธรณี 4(4-0-8) 
 (Design Methodology in Geological Engineering) 
วิชาบังคับก่อน: ENG38 3018 วิศวกรรมหิน และ ENG38 3019 ปฏิบัติการกลศาสตร์หิน 
 ปรัชญาและวิธีการในการออกแบบโครงสร้างทางธรณีและโครงสร้างทางวิศวกรรมบนมวลหิน 
เช่น เขื่อน อ่างเก็บน้ า พ้ืนลาดเอียงของหิน อุโมงค์ สะพาน และเหมืองแร่ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. สามารถประเมินมิติจรรยาบรรณของปัญหาในงานออกแบบทางวิชาชีพวิศวกรรมธรณีได้ 
2. สามารถประเมินและวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ของผลลัพธ์ปัญหาการออกแบบ  

  ทางวิศวกรรมธรณีได้ 
3. สามารถอธิบายประเด็นทางสิ่งแวดล้อมและสังคมที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบทาง  

  วิศวกรรมธรณีได้ 
4. สามารถแสดงความตระหนักว่าการศึกษาต้องมีความต่อเนื่องหลังจบการศึกษาแล้ว 
5. สามารถสืบเสาะสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับผลลัพธ์ของปัญหาได้ด้วยตนเอง 
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ENG38 4031 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมและการประเมินโครงการ            4(4-0-8) 
 (Engineering Economics and Project Evaluation) 
วิชาบังคับก่อน: ENG38 3016 กลศาสตร์ธรณีสิ่งแวดล้อม 
 แนวคิดของอุปสงค์และอุปทานการผลิตที่ประยุกต์ใช้ในโครงการทางวิศวกรรมธรณี การประเมิน
ค่าใช้จ่ายของการด าเนินการโครงการ เทคนิคในการตัดสินใจลงทุน คุณค่าของแหล่งแร่ การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
การหาจุดสมดุลของการพัฒนาเหมืองและการผลิต การจัดระบบเหมือง และการกู้ยืมเพ่ือลงทุนท าเหมือง  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. สามารถวิเคราะห์กระแสเงินทางเศรษฐศาสตร์ในโครงการทางวิศวกรรมธรณีได ้ 
2. สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงทางเศรษฐศาสตร์ในโครงการทางวิศวกรรมธรณีได้  
3. สามารถประเมินปัญหาการกู้ยืมเพ่ือลงทุนโครงการทางวิศวกรรมธรณี  
4. สามารถประเมินปัญหาการด าเนินการของบรรษัทในโครงการทางวิศวกรรมธรณี 

 
ENG38 4032 โครงงานแบบบูรณาการส าหรับวิศวกรรมธรณี 5(1-12-14) 
 (Capstone Design Project for Geological Engineering) 
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
  การส ารวจวิศวกรรมธรณีในภาคสนาม การสร้างแผนที่ธรณีวิทยา และภาพตัดขวาง การประมวล
และประเมินข้อมูลธรณีวิทยาเชิงวิศวกรรม การออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมธรณี การน าเสนอผลการ
ออกแบบ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  

1. ระบุปัญหาได้แสดงความเข้าใจบริบทของปัญหาได้ 
2. ระบุข้ันตอนและวิธีการหาผลลัพธ์ได้ 
3. วิเคราะห์ผลลัพธ์ของปัญหามีความเหมาะสมภายใต้ข้อจ ากัดต่างๆ อย่างมีเหตุผลได้ 
4. ก าหนดความต้องการของโครงการออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมธรณีได้อย่างชัดเจนได ้
5. ระบุข้อจ ากัดของปัญหาการออกแบบ ก าหนดหลักเกณฑ์ส าหรับการยอมรับได้และตรง  

  ต่อความต้องการจากผลลัพธ์ที่ได้ 
6. วิเคราะห์กระบวนการการหาผลลัพธ์ด าเนินการได้ผลที่ต้องการคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์  

  เป็นแนวทางท่ีพิสูจน์ได้ 
7. สามารถประเมินมิติจรรยาบรรณของปัญหาในงานวิชาชีพวิศวกรรมธรณีได้ 
8. สามารถประเมินและวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ของผลลัพธ์ปัญหาทางวิศวกรรม  

  ธรณีได้ 
9. อธิบายประเด็นทางสิ่งแวดล้อมและสังคมที่เกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ทางวิศวกรรมธรณี รวม 

  ความอ่อนไหวนี้มาสู่กระบวนการออกแบบได้ 
10. สามารถบูรณาการความร่วมมือจากสมาชิกทั้งหมดในทีมและน าไปตัดสินใจเกี่ยวกับ 

  เกณฑ์หรือวัตถุประสงค์ของงานได้ 
11. ยอมรับการมีส่วนร่วมของผู้ร่วมงานในทีมเติมเต็มสนับสนุนกันได้อย่างเหมาะสมท าให้ 

  ทีมบรรลุผลส าเร็จได้ 
12. มีความตระหนักว่าการศึกษาต้องมีความต่อเนื่องหลังจบการศึกษาแล้วได้ 
13. สามารถสืบเสาะสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับผลลัพธ์ของปัญหาได้ด้วยตนเองได้ 
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กลุ่มวิชาเลือกบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์           12 หน่วยกิต 
 
ENG38 3024 เขื่อนและอ่างเก็บน้ า               4(4-0-8) 
 (Dam and Reservoir) 
วิชาบังคับก่อน: ENG38 3013 วิศวกรรมดิน และ ENG38 3014 ปฏิบัติการวิศวกรรมดิน 
  การส ารวจพ้ืนที่ การเก็บข้อมูล และการออกแบบเขื่อนและอ่างเก็บน้ า โดยเน้นที่เขื่อนดิน การ
ค านวณการซึมผ่าน และการยกตัวของเขื่อน การวิเคราะห์เสถียรภาพของฐานรากและอาบัตเมนต์ ทัศนศึกษาอย่าง
น้อย  1 ครั้ง 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. สามารถประเมินทางเศรษฐศาสตร์ เสถียรภาพ และผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ 
  เขื่อนและอ่างเก็บน้ าได้  

2. สามารถส ารวจและเก็บข้อมูลทางธรณีวิทยาและ อุทกธรณีวิทยาเพ่ือใช้ในการก าหนด  
  ต าแหน่งของเขื่อน ประเภทของเขื่อน การออกแบบ และการก่อสร้างเขื่อนและอ่างเก็บน้ า 

3. สามารถวิเคราะห์เสถียรภาพฐานรากของเขื่อนและองค์ประกอบที่เก่ียวข้อง  
4. สามารถก าหนดแนวทางในการปรับปรุงฐานรากของเขื่อนและก าหนดวิธีและการติดตั้ง  

  เครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน 
 
ENG38 3025 เทคโนโลยีปิโตรเลียมส าหรับวิศวกร             4(4-0-8) 
 (Petroleum Technology for Engineers) 
วิชาบังคับก่อน: ENG25 2080 กลศาสตร์ของไหล 1 และ ENG30 2002 กลศาสตร์วัสดุ 1  
  ความรู้เบื้องต้นส าหรับอุตสาหกรรมปิโตรเลียมส าหรับวิศวกร ประกอบไปด้วย เครื่องมือ ระบบ    
การติดตั้ง ปฏิบัติการ และหลักการต่าง ๆ เทคโนโลยีด้านปิโตรเลียมต่าง ๆ การส ารวจ การขุดเจาะ การผลิต การ
ขนส่ง การตลาด และกระบวนทางเคมีในอุตสาหกรรม 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. วิเคราะห์และสรุปกระบวนการเกิดและองค์ประกอบที่ส าคัญในการเกิดแหล่งปิโตรเลียมได้ 
2. วิเคราะห์กระบวนการการขุดเจาะและประเมินแหล่งปิโตรเลียมได้ 
3. วิเคราะห์หน้าที่ขององค์ประกอบของแท่นเจาะ หรือเครื่องมือส าคัญที่มีใช้ในงาน  

  ทางด้านการขุดเจาะปิโตรเลียมได้ถูกต้อง 
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ENG38 3026 ธรณีฟิสิกส์                3(3-0-6) 
 (Geophysics) 
วิชาบังคับก่อน: ENG38 2009 ธรณีสัณฐานโครงสร้าง และ ENG38 2010  ปฏิบัติการธรณีสัณฐานโครงสร้าง 
 หลักการและข้อจ ากัดของวิธีการส ารวจธรณีฟิสิกส์ การส ารวจด้านคลื่นไหวสะเทือนแบบหักเห 
การส ารวจด้านคลื่นไหวสะเทือนแบบสะท้อนกลับ การส ารวจด้านไฟฟ้า การส ารวจด้านค่าโน้มถ่วง การส ารวจ
ด้านแม่เหล็ก การส ารวจทางธรณีฟิสิกส์ในงานส ารวจพื้นที่ก่อสร้าง 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. วิเคราะห์มวลผิดปกติโดยใช้หลักการการเคลื่อนที่ของคลื่นทางกล หลักการทาง ไฟฟ้า 
  หลักการของแรงดึงดูระหว่างมวล และหลักการทางแม่เหล็กได้ 

2. สามารถค านวณคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของชั้นหินที่อยู่ใต้ผิวดินได้ถูกต้อง  
3. วิเคราะห์รูปล่าง ขนาด ต าแหน่ง ขั้นต้น ของมวลผิดปกติในการส ารวจด้านธรณีฟิสิกส์ 

  แต่ละรูปแบบได้ 
4. สามารถค านวณค่าความผิดปกติทางกายภาพที่มาจากผลการส ารวจ โดยประยุกต์ใช้ 

  หลักการทางฟิสิกส์ได้ถูกต้อง  
5. เสนอแนวทางในการส ารวจธรณีฟิสิกส์ ส าหรับปัญหาทางด้านวิศวกรรมธรณีได้  

  เหมาะสมกับข้อจ ากัดที่มี 
 
ENG38 3027 ปฏิบัติการธรณีฟิสิกส์     1(0-3-3) 
 (Geophysics Laboratory) 
วิชาบังคับก่อน: ENG38 3026 ธรณีฟิสิกส์ หรือเรียนควบคู่กัน 
 ปฏิบัติการประกอบด้วย การส ารวจด้านคลื่นไหวสะเทือนแบบหักเห การส ารวจด้านคลื่นไหว
สะเทือนแบบสะท้อนกลับ การส ารวจด้านไฟฟ้า การส ารวจด้านค่าโน้มถ่วง การส ารวจด้านแม่เหล็ก การส ารวจ
ทางธรณีฟิสิกส์ในงานส ารวจพื้นที่ก่อสร้าง 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. สามารถวิเคราะห์แนวทางในการส ารวจธรณีฟิสิกส์ ส าหรับปัญหาทางด้านวิศวกรรมธรณี 
  ได้เหมาะสมกับข้อจ ากัดที่มี  

2. สามารถวิเคราะห์และแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า เพ่ือก าหนดบริเวณการส ารวจธรณี  
  ฟิสิกส์ที่เหมาะสม 

3. สามารถใช้เครื่องมือตรวจวัดในภาคสนาม เพ่ือเก็บข้อมูลทางธรณีฟิสิกส์ได้อย่างถูกต้อง 
4. เขียนรายงานปฏิบัติการได้อย่างถูกต้องตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
5. ใช้ภาษาในการเขียนรายงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และเป็นวิชาการ  

 
 



มคอ.2  

 

ก-36 
 

ENG38 3028 วิธีการศึกษาธรณีวิยาภาคสนาม     2(2-0-4) 
 (Geological Field Methods) 
วิชาบังคับก่อน: ENG38 2009 ธรณีสัณฐานโครงสร้าง และ ENG38 2010 ปฏิบัติการธรณีสัณฐานโครงสร้าง 
 หลักการและแบบฝึกปฏิบัติการส าหรับการส ารวจธรณีวิทยาภาคสนาม ประกอบด้วย การเตรียม
แผนที่ต้นร่าง การแปลภาพถ่ายทางอากาศและแผนที่ภูมิประเทศ เทคนิคการท าแผนที่ การบันทึกข้อมูลและการ
ร่างภาพ การส ารวจหินอัคนี การส ารวจหินตะกอน การส ารวจหินแปร การส ารวจตะกอน การท าแผนที่ธรณีวิทยา 
การเขียนรายงาน  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. สามารถก าหนดวัตถุประสงค์และวางแผนการส ารวจภาคสนาม 
2. สามารถแปลความหมายภาพถ่ายทางอากาศ แผนที่ภูมิประเทศ และเตรียมแผนที่ฐาน 
3. สามารถเลือกใช้เทคนิคการส ารวจได้อย่างเหมาะสมกับพ้ืนที่  
4. สามารถเก็บข้อมูลภาคสนามได้อย่างละเอียด ครบถ้วน   
5. สามารถสร้างแผนที่ธรณีวิทยาและภาพตัดขวางของพ้ืนที่ที่ส ารวจได้ 
6. น าเสนอผลการส ารวจภาคสนามแบบปากปล่าวและเขียนรายงานการส ารวจได้ 

 
ENG38 3029 บรรพชีวินวิทยาเพื่อการส ารวจธรณีวิทยา 4(4-0-8) 
 (Paleontology for Geologic Investigation) 
วิชาบังคับก่อน: ENG38 2004 หินและแร่ และ ENG38 2005 ปฏิบัติการหินและแร่ 
  การประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับซากดึกด าบรรพ์ เพ่ือใช้ระบุอายุและสภาพแวดล้อมการทับถมของ
หิน ประกอบด้วย หลักการการล าดับชั้นหิน การจ าแนกซากดึกด าบรรพ์ สภาพแวดล้อมของการทับถมตะกอน การ
ล าดับชั้นหินและซากดึกด าบรรพ์ดัชนีของประเทศไทย 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. สามารถอธิบายการล าดับชั้นหินของประเทศไทย 
2. สามารถจ าแนกซากดึกด าบรรพ์เบื้องต้น 
3. สามารถระบุซากดึกด าบรรพ์ดัชนีของยุคต่างๆ ในประเทศไทย 
4. สามารถแปลความหมายสภาพแวดล้อมของการทับถมตะกอน 
5. สามารถวิเคราะห์คุณค่าของซากดึกด าบรรพ์และกฎหมายคุ้มครองซากดึกด าบรรพ์ได้ 
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ENG38 4030  วิศวกรรมน้ าใต้ดิน               4(4-0-8) 
 (Groundwater Engineering) 
วิชาบังคับก่อน: ENG25 2080 กลศาสตร์ของไหล 1 และ ENG38 2003 วิศวกรรมธรณีเบื้องต้น 
 วัฏจักรอุทกธรณีวิทยา ธรณีวิทยาของน้ าใต้ดิน หลักการและทฤษฎีการไหลของน้ าใต้ดินวัสดุรู
พรุน การทดสอบในวิธีต่างๆ เพ่ือหาคุณสมบัติด้านการไหล และด้านชลศาสตร์ของน้ าใต้ดิน รวมถึงการวิเคราะห์
ผลกระทบจากการไหลซึมผ่านของน้ าใต้ดิน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. อธิบายกระบวนการไหลในระบบของน้ าใต้ดินได้ทั้งภายในรูพรุน และรอยแตกของหิน 
2. ค านวณคุณสมบัติด้านชลศาสตร์ของน้ าใต้ดินจากผลการทดสอบได้ 
3. วิเคราะห์การไหลของน้ าใต้ดินได้ 

 
ENG38 4033 วิศวกรรมเหมืองแร่               4(4-0-8) 
 (Mining Engineering) 
วิชาบังคับก่อน: ENG38 3018 วิศวกรรมหิน และ ENG38 3019 ปฏิบัติการกลศาสตร์หิน 
 การวางแผนการท าเหมือง การประเมินปริมาณส ารองแร่ การพัฒนาเหมืองบนดินและเหมืองใต้
ดิน การประเมินค่าเหมืองและการลงทุน วิธีการท าเหมืองแร่ สิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย การปฏิบัติ
หลังจากการทาเหมืองแร่ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. สามารถก าหนดความต้องการของโครงการออกแบบเหมืองแร่ได้อย่างชัดเจน 
2. ระบุข้อจ ากัดของปัญหาการออกแบบ ก าหนดหลักเกณฑ์ส าหรับเลือกการท าเหมืองแร่ได้ 
3. วิเคราะห์กระบวนการกาท าเหมืองแร่ที่ต้องการคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ได้ 

 

ENG38 4034 การเขียนรายงานส าหรับวิศวกรรมธรณี             2(2-0-4) 
 (Report Writing for Geological Engineering) 
วิชาบังคับก่อน: ENG38 3016 กลศาสตร์ธรณีสิ่งแวดล้อม  
 เทคนิคการเขียนส าหรับวิศวกรธรณี รายงานปฏิบัติการ รายงานการส ารวจ การเขียนข้อเสนอ
โครงการ รายงานความก้าวหน้า การสร้างตารางและภาพกราฟฟิค 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. สามารถระบุวัตถุประสงค์ของรายงานแต่ละประเภทได้ 
2. สามารถเขียนรายงานการปฏิบัติงาน 
3. สามารถเขียนรายงานการส ารวจ 
4. สามารถเขียนข้อเสนอโครงการ 
5. สามารถเขียนรายงานความก้าวหน้า 
6. สามารถสร้างตารางและภาพกราฟฟิค 
7. สามารถเขียนการอ้างอิง 
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ENG38 4035 เทคนิคการน าเสนอส าหรับวิศวกรรมธรณี              2(2-0-4) 
 (Technical Presentation for Geological Engineering) 
วิชาบังคับก่อน: ENG38 3016 กลศาสตร์ธรณีสิ่งแวดล้อม  
 เทคนิคการน าเสนอส าหรับวิศวกรรมธรณี รูปแบบการน าเสนอ การเลือกหัวข้อและกรอบ
ความคิด การเตรียมสื่อการน าเสนอ การน าเสนอแบบปากเปล่า การตั้งค าถาม-ตอบค าถาม  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. สามารถก าหนดรูปแบบและเครื่องมือในการน าเสนอ  
2. สามารถเลือกหัวข้อ กรอบความคิดได้อย่างเหมาะสม   
3. สามารถเตรียมสื่อการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 
4. สามารถน าเสนอท้ังแบบปากเปล่าและแบบโปสเตอร์ 
5. สามารถตอบค าถามได้อย่างเหมาะสม 
6. สามารถฟังการน าเสนอและตั้งค าถามได้อย่างเหมาะสม 

 
ENG38 4036 ภูมิสารสนเทศส าหรับวิศวกรรมธรณี             4(4-0-8) 
 (Geo-informatics for Geological Engineering) 
วิชาบังคับก่อน:  ENG38 2009 ธรณีสัณฐานโครงสร้าง และ ENG38 2010  ปฏิบัติการธรณีสัณฐานโครงสร้าง 
 การศึกษาเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น ส าหรับการบริหารจัดการข้อมูลเชิงพ้ืนที่
ในงานทางด้านวิศวกรรมธรณี รายวิชานี้จะสอนทั้งภาคด้านทฤษฎีแลปฏิบัติ โดยให้ผู้เรียนได้ฝึกหัดใช้โปรแกรม 
ส าหรับสร้างแผนที่และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. เข้าใจหลักการและกระบวนการท างานในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
2. สามารถสร้างแผนที่ ส าหรับงานทางวิศวกรรมธรณีตามวัตถุประสงค์ ด้วยวิธีการทางภูมิ 

  สารสนเทศ 
3. สื่อสารและน าเสนองานทางด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการ  

  พูด เขียน และการน าเสนอด้วยภาพ 
4. ประยุกต์หลักการทางคณิตศาสตร์เข้ากับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพ่ือวิเคราะห์ 

  ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ได้ 
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ENG38 4037 การจ าลองด้วยคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรรมธรณี            4(4-0-8) 
 (Computer Simulation for Geological Engineering) 
วิชาบังคับก่อน: ENG38 3018 วิศวกรรมหิน และ ENG38 3019 ปฏิบัติการกลศาสตร์หิน 
 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหาในวิศวกรรมธรณี การใช้ฐานข้อมูล การประเมินเสถียรภาพ และ
การค านวณย้อนกลับ การสร้างเส้นระดับ การใช้ฟิลเตอร์และการขยาย การวิเคราะห์ข้อมูลธรณีวิทยาแบบหลาย
ตัวแปร การใช้ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข และการค านวณย้อนกลับ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. สามารถใช้การจ าลองด้วยคอมพิวเตอร์สื่อสารในงานออกแบบทางวิศวกรรมธรณีได้  
  อย่างมีประสิทธิผล  

2. สามารถใช้ภาพกราฟฟิกแสดงผลการจ าลองได้อย่างเหมาะสม 
3. สามารถน าเสนอการประเมินผลแบบจ าลองด้วยวาจาได้อย่างชัดเจนอย่างมีประสิทธิผล 
4. สามารถแสดงความตระหนักว่าการศึกษาต้องมีความต่อเนื่องหลังจบการศึกษาแล้ว 
5. สามารถสืบเสาะสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับผลลัพธ์ของปัญหาได้ด้วยตนเอง 

 
ENG38 4038 การท าเหมืองเกลือหิน               4(4-0-8) 
 (Salt Mining) 
วิชาบังคับก่อน: ENG38 3018 วิศวกรรมหิน และ ENG38 3019 ปฏิบัติการกลศาสตร์หิน 
 หลักการของระบบการท าเหมืองส าหรับชั้นแร่บางและหนา ข้อพิจารณาในการออกแบบ
โครงสร้างเหมือง การประเมินเสถียรภาพ การวิเคราะห์ความเค้น และการพัฒนาทางเข้าและช่องเหมือง 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. สามารถก าหนดความต้องการของโครงการออกแบบเหมืองเกลือได้อย่างชัดเจน   
2. ระบุข้อจ ากัดของปัญหาการออกแบบ ก าหนดหลักเกณฑ์ส าหรับเลือกการท าเหมือง

  เกลือได้  
3. วิเคราะห์กระบวนการกาท าเหมืองเกลือที่ต้องการคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ได้  

 
ENG38 4039  ปัญหาเฉพาะเรื่อง 1             4 หน่วยกิต 
 (Special Problem I) 
วิชาบังคับก่อน:  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ศึกษาหรือค้นคว้าปัญหาเฉพาะเรื่องในงานวิศวกรรมธรณี 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาองค์ความรู้ในเทคโนโลยีสมัยใหม่ในงานด้านวิศวกรรม
ธรณี สามารถน าความรู้ด้านธรณีวิทยา วิศวกรรมดิน วิศวกรรมหิน และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ใน
การศึกษาหรือวิจัยปัญหาเฉพาะด้านโดยตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและเศรษฐศาสตร์  
สามารถสรุปผลและอภิปราย และน าเสนอผลการศึกษาได้ 
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ENG38 4040 ปัญหาเฉพาะเรื่อง 2             4 หน่วยกิต 
 (Special Problem II) 
วิชาบังคับก่อน:  โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ศึกษาหรือค้นคว้าปัญหาเฉพาะเรื่องในงานวิศวกรรมธรณี 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาองค์ความรู้ในเทคโนโลยีสมัยใหม่ในงานด้านวิศวกรรม
ธรณี สามารถน าความรู้ด้านธรณีวิทยา วิศวกรรมดิน วิศวกรรมหิน และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ใน
การศึกษาหรือวิจัยปัญหาเฉพาะด้านโดยตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและเศรษฐศาสตร์  
สามารถสรุปผลและอภิปราย และน าเสนอผลการศึกษาได้ 
 
ENG38 4041 หัวข้อศึกษาชั้นสูงในงานวิศวกรรมธรณี 1           4 หน่วยกิต 
 (Advanced Topics in Geological Engineering I) 
วิชาบังคับกอ่น: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ศึกษาหัวข้อท่ีน่าสนใจในปัจจุบันและพัฒนาการใหม่ ๆ ทางด้านวิศวกรรมธรณี 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาองค์ความรู้ในเทคโนโลยีสมัยใหม่ในงานด้านวิศวกรรม
ธรณี สามารถน าความรู้ด้านธรณีวิทยา วิศวกรรมดิน วิศวกรรมหิน และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ใน
การศึกษาหัวข้อที่น่าสนใจและพัฒนาการใหม่ๆ ด้านวิศวกรรมธรณีโดยตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและเศรษฐศาสตร์ สามารถสรุปผลและอภิปราย น าเสนอผลการศึกษาได้ และส่งรายงานผลการศึกษา 
 
ENG38 4042  หัวข้อศึกษาชั้นสูงในงานวิศวกรรมธรณี 2           4 หน่วยกิต 
 (Advanced Topics in Geological Engineering II) 
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ศึกษาหัวข้อท่ีน่าสนใจในปัจจุบันและพัฒนาการใหม่ ๆ ทางด้านวิศวกรรมธรณี 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาองค์ความรู้ในเทคโนโลยีสมัยใหม่ในงานด้านวิศวกรรม
ธรณี สามารถน าความรู้ด้านธรณีวิทยา วิศวกรรมดิน วิศวกรรมหิน และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ใน
การศึกษาหัวข้อที่น่าสนใจและพัฒนาการใหม่ๆ ด้านวิศวกรรมธรณีโดยตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและเศรษฐศาสตร์ สามารถสรุปผลและอภิปราย น าเสนอผลการศึกษาได้ และส่งรายงานผลการศึกษา 
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ENG38 4043 โครงการศึกษาวิศวกรรมธรณี 1            4 หน่วยกิต 
 (Geological Engineering Senior Project I) 
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 การศึกษาเฉพาะทางในงานวิศวกรรมธรณี  การส่งเสริมให้มีแนวคิดใหม่ ๆ การศึกษางานที่
เกี่ยวข้อง  การออกแบบเครื่องมือทดลอง หรือออกแบบโปรแกรมเพ่ือใช้เฉพาะงาน การวางแผน การท างาน การ
ประเมินค่าใช้จ่าย  และการก าหนดกรอบเวลาท างาน  และการน าเสนอโครงการ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนในการส่งเสริมให้มีแนวคิดใหม่ ๆ การศึกษางานที่เกี่ยวข้อง 
นักศึกษาสามารถวางแผนและเตรียมการน าเสนอโครงการได้ 
 
ENG38 4044 โครงการศึกษาวิศวกรรมธรณี 2            4 หน่วยกิต 
 (Geological Engineering Senior Project II) 
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 เป็นโครงการศึกษาต่อเนื่อง จากวิชาโครงการศึกษาวิศวกรรมธรณี 1 การจัดหาข้อมูล เครื่องมือ 
และอุปกรณ์การทดลอง การด าเนินการศึกษาค้นคว้าวิจัย ทดลอง การเขียนรายงาน และการน าเสนอผลงาน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนในการการจัดหาข้อมูล เครื่องมือ และอุปกรณ์การทดลอง 
นักศึกษาสามารถการด าเนินการศึกษาค้นคว้าวิจัยและการน าเสนอโครงการได้ 
 
ENG20 2010 การเรียนรู้โดยโครงงานสหวิทยาการเป็นฐาน 1             4(2-4-8) 
 (Multidisciplinary Project-Based Learning I) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 นักศึกษารวมกลุ่มแบบสหวิทยาการเพ่ือจัดท าโครงงานส าหรับแก้ปัญหาในระดับพ้ืนฐานให้กับ 
อุตสาหกรรม หน่วยงาน องค์กร สิ่งแวดล้อม หรือชุมชน ภายใต้การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 
โดยฝึกทักษะการคิดเชิงออกแบบ การวิเคราะห์ปัญหา การระบุปัญหา การน าเสนอแนวคิด การสร้างต้นแบบ การ
ทดสอบต้นแบบ การน าเสนอต้นแบบ และประยุกต์กระบวนการคิดเชิงออกแบบกับโครงงานสหวิทยาการที่ได้รับ
มอบหมาย 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 1. ค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับโครงงานที่ได้รับมอบหมายได้ 
 2. สื่อสารแลกเปลี่ยนรวมถึงน าเสนอข้อมูลและข้อคิดเห็นระดับพ้ืนฐาน ระหว่างสมาชิกในกลุ่ ม 

คณาจารย์ที่ปรึกษาและหน่วยงาน เกี่ยวกับโครงงานที่ได้รับมอบหมายได้ 
 3. ท าหน้าที่สมาชิกกลุ่ม ทั้งบทบาทผู้น าและผู้ตาม เพ่ือออกแบบและสร้างโครงงานต้นแบบที่

ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จ 
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ENG20 3010 การเรียนรู้โดยโครงงานสหวิทยาการเป็นฐาน 2 4(2-4-8) 
 (Multidisciplinary Project-Based Learning II) 
วิชาบังคับก่อน: ENG20 2010 การเรียนรู้โดยโครงงานสหวิทยาการเป็นฐาน 1 
 นักศึกษารวมกลุ่มแบบสหวิทยาการเพ่ือจัดท าโครงงานส าหรับแก้ปัญหาให้กับอุตสาหกรรม 
หน่วยงาน องค์กร สิ่งแวดล้อม หรือสังคม ภายใต้การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน โดยฝึกทักษะการ
คิดเชิงออกแบบ การวิเคราะห์ปัญหา การระบุปัญหา การน าเสนอแนวคิด การสร้างต้นแบบ การทดสอบต้นแบบ 
การน าเสนอต้นแบบ และประยุกต์กระบวนการคิดเชิงออกแบบกับโครงงานสหวิทยาการที่ได้รับมอบหมาย 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 1. ค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับโครงงานที่ได้รับมอบหมายได้ 
 2. สื่อสารแลกเปลี่ยนรวมถึงน าเสนอข้อมูลและข้อคิดเห็น ระหว่างสมาชิกในกลุ่มคณาจารย์ที่

ปรึกษาและหน่วยงาน เกี่ยวกับโครงงานที่ได้รับมอบหมายได้ 
 3. ท าหน้าที่สมาชิกกลุ่ม ทั้งบทบาทผู้น าและผู้ตาม เพ่ือออกแบบและสร้างโครงงานต้นแบบที่

ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จ 
 
ENG20 4010 การเรียนรู้โดยโครงงานสหวิทยาการเป็นฐาน 3  4(2-4-8) 
 (Multidisciplinary Project-Based Learning III) 
วิชาบังคับก่อน: ENG20 3010 การเรียนรู้โดยโครงงานสหวิทยาการเป็นฐาน 2 
 นักศึกษารวมกลุ่มแบบสหวิทยาการเพ่ือจัดท าโครงงานส าหรับแก้ปัญหาที่ ซับซ้อนให้กับ 
อุตสาหกรรม หน่วยงาน องค์กร สิ่งแวดล้อม หรือสังคม ภายใต้การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 
โดยฝึกทักษะการคิดเชิงออกแบบ การวิเคราะห์ปัญหา การระบุปัญหา การน าเสนอแนวคิด การสร้างต้นแบบ การ
ทดสอบต้นแบบ การน าเสนอต้นแบบ และประยุกต์กระบวนการคิดเชิงออกแบบกับโครงงานสหวิทยาการที่ได้รับ
มอบหมาย 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
 1. ค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับโครงงานที่ได้รับมอบหมายได้ 
 2. สื่อสารแลกเปลี่ยนรวมถึงน าเสนอข้อมูลและข้อคิดเห็นที่ซับซ้อน ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม 

คณาจารย์ที่ปรึกษาและหน่วยงาน เกี่ยวกับโครงงานที่ได้รับมอบหมายได ้
 3. ท าหน้าที่สมาชิกกลุ่ม ทั้งบทบาทผู้น าและผู้ตาม เพ่ือออกแบบและสร้างโครงงานต้นแบบที่

ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จ 
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ENG20 2020 การเรียนรู้โดยโครงงานนานาชาติเป็นฐาน 1            4(2-4-8) 
  (Global Project Based Learning I)  
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี  
 นักศึกษารวมกลุ่มแบบสหวิทยาการกับนักศึกษาต่างสถาบันหรือนักศึกษานานาชาติเพ่ือจัดท า
โครงงานส าหรับแก้ปัญหาใน ระดับพ้ืนฐานให้กับ อุตสาหกรรม หน่วยงาน องค์กร สิ่งแวดล้อม หรือสังคม ภายใต้
การให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน โดยฝึกทักษะการคิดเชิงออกแบบ การวิเคราะห์ปัญหา การระบุ
ปัญหา การน าเสนอแนวคิด การสร้างต้นแบบ การทดสอบต้นแบบ การน าเสนอต้นแบบ และประยุกต์กระบวนการ
คิดเชิงออกแบบกับโครงานสหวิทยาการที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในทุกกิจกรรมของ
รายวิชา 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  

1. ค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับโครงงานที่ได้รับมอบหมาย  
2. สื่อสารแลกเปลี่ยนรวมถึงน าเสนอข้อมูลและข้อคิดเห็นในระดับพ้ืนฐานระหว่างสมาชิกใน

กลุ่ม คณาจารย์ที่ปรึกษาและหน่วยงาน เกี่ยวกับโครงงานที่ได้รับมอบหมาย   
3. ท าหน้าที่สมาชิกกลุ่ม ทั้งบทบาทผู้น าและผู้ตาม เพื่อออกแบบและสร้างโครงงานต้นแบบที่

ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จ  
 

ENG20 3020 การเรียนรู้โดยโครงงานนานาชาติเป็นฐาน 2             4(2-4-8)  
 (Global Project Based Learning II)  
วิชาบังคับก่อน: ENG20 2020 การเรียนรู้โดยโครงงานนานาชาติเป็นฐาน 1  
 นักศึกษารวมกลุ่มแบบสหวิทยาการกับนักศึกษาต่างสถาบันหรือนักศึกษานานาชาติเพ่ือจัดท า
โครงงานส าหรับแก้ปัญหาให้กับ อุตสาหกรรม หน่วยงาน องค์กร สิ่งแวดล้อม หรือสังคม ภายใต้การให้ค าปรึกษา
ของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน โดยฝึกทักษะการ คิดเชิงออกแบบ การวิเคราะห์ปัญหา การระบุปัญหา การ
น าเสนอแนวคิด การสร้างต้นแบบ การทดสอบต้นแบบ การน าเสนอ ต้นแบบ และประยุกต์กระบวนการคิดเชิง
ออกแบบกับโครงานสหวิทยาการที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางใน ทุกกิจกรรมของรายวิชา 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  

1. ค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับโครงงานที่ได้รับมอบหมายได้  
2. สื่อสารแลกเปลี่ยนรวมถึงน าเสนอข้อมูลและข้อคิดเห็นระหว่างสมาชิกในกลุ่ม คณาจารย์ที่

ปรึกษาและหน่วยงาน เกี่ยวกับ โครงงานที่ได้รับมอบหมาย ในบริบทความเป็นสากล  
3. ท าหน้าที่สมาชิกกลุ่ม ทั้งบทบาทผู้น าและผู้ตาม เพ่ือออกแบบและสร้างโครงงานต้นแบบที่

ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จ  
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ENG20 4020 การเรียนรู้โดยโครงงานนานาชาติเป็นฐาน 3             4(2-4-8)  
 (Global Project Based Learning III)  
วิชาบังคับก่อน: ENG20 3020 การเรียนรู้โดยโครงงานนานาชาติเป็นฐาน 2  
 นักศึกษารวมกลุ่มแบบสหวิทยาการกับนักศึกษาต่างสถาบันหรือนักศึกษานานาชาติเพ่ือจัดท า
โครงงานส าหรับแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ให้กับ อุตสาหกรรม หน่วยงาน องค์กร สิ่งแวดล้อม หรือสังคม ภายใต้การให้
ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน โดยฝึกทักษะ การคิดเชิงออกแบบ การวิเคราะห์ปัญหา การระบุปัญหา 
การน าเสนอแนวคิด การสร้างต้นแบบ การทดสอบต้นแบบ การน าเสนอ ต้นแบบ และประยุกต์กระบวนการคิดเชิง
ออกแบบกับโครงานสหวิทยาการที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางใน ทุกกิจกรรมของรายวิชา 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  

1. ค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับโครงงานที่ได้รับมอบหมายได้  
2. สื่อสารแลกเปลี่ยนรวมถึงน าเสนอข้อมูลและข้อคิดเห็นระหว่างสมาชิกในกลุ่ม คณาจารย์ที่

ปรึกษาและหน่วยงาน เกี่ยวกับ โครงงานที่ได้รับมอบหมาย ในบริบทความเป็นสากล  
3. ท าหน้าที่สมาชิกกลุ่ม ทั้งบทบาทผู้น าและผู้ตาม เพ่ือออกแบบและสร้างโครงงานต้นแบบที่

ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จ  
 
วิชาโทความเป็นผู้ประกอบการ               21 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาบงัคับ                8 หน่วยกิต 
IST50 2401 ความเป็นผู้ประกอบการกับการสร้างธุรกิจใหม่  3(3-0-6) 
 (Entrepreneurship and New Venture Creation) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 แนวคิดความเป็นผู้ประกอบการ แนวคิดและกระบวนการวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ การคิดเชิง
ออกแบบในการพัฒนาแนวคิดธุรกิจนวัตกรรม  การก าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การวิเคราะห์ปัญหาและความ
ต้องการลูกค้า การพัฒนาคุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์ของสินค้าและบริการ แบบจ าลองธุรกิจและแนวทางการหารายได้
ของธุรกิจ ประเด็นกฎหมายส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม การน าเสนอแนวคิดธุรกิจ  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  

1. อธิบายกระบวนการวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจและกระบวนการการพัฒนาธุรกิจใหม่  
2. ระบุโอกาสทางธุรกิจและก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพ  
3. ประยุกต์ใช้แนวทางการคิดเชิงออกแบบในการพัฒนาแนวคิดธุรกิจใหม่  
4. ท างานร่วมกับทีมท่ีมีความหลากหลาย  
5. น าเสนอแนวคิดธุรกิจใหม่ 
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IST50 2402 กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรม          2(2-0-4) 
  (Go-to-Market Strategies for Innovative Product and Service) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 การตลาดส าหรับธุรกิจผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรม การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาดและ
การประเมินมูลค่าตลาด การวิเคราะห์คุณค่าเป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์และบริการ กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดของ
ธุรกิจผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ การตลาดดิจิทัลส าหรับธุรกิจใหม่ แนวทางการสร้างแบรนด์ การประเมินผลทาง
การตลาด  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  

1. อธิบายกระบวนการการเข้าสู่ตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรม  
2. เข้าใจกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการใหม่  
3. วิเคราะห์โอกาสทางการตลาดและเลือกตลาดที่มีศักยภาพ  
4. วิเคราะห์และพัฒนาคุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ 

 
IST50 2403 แผนธุรกิจและการจัดหาเงินทุน              3(3-0-6) 
  (Business Plan and Financing) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 แผนธุรกิจและหลักทางการเงินส าหรับผู้ประกอบการ การเขียนแผนธุรกิจ รูปแบบการหารายได้ 
รูปแบบการด าเนินธุรกิจและโครงสร้างต้นทุน การประเมินความคุ้มค่าของการด าเนินธุรกิจ โครงสร้างเงินทุนและ
ความต้องการทางการเงิน การจัดหาเงินทุนตลอดวงจรชีวิตของธุรกิจ  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  

1. วิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนและความต้องการทางการเงินส าหรับธุรกิจใหม่ 
2. ออกแบบรูปแบบการหารายได้ของธุรกิจใหม่ 
3. พัฒนาแนวทางการน าเสนอธุรกิจในรูปแบบที่จะระดมทุน 
4. เขียนร่างแผนธุรกิจ 

 
- กลุ่มวิชาเลือก   4 หน่วยกิต 
IST50 2404 นวัตกรรมแบบจ าลองธุรกิจ 2(1-2-3 ) 
 (Business Model Innovation) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 แนวคิดแบบจ าลองธุรกิจ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ วงจรชีวิตของธุรกิจและ
ผลิตภัณฑ์  การวิเคราะห์แบบจ าลองธุรกิจในปัจจุบัน การออกแบบและพัฒนาแบบจ าลองธุรกิจ กลยุทธ์ทรัพย์สิน
ทางปัญญาในแบบจ าลองธุรกิจ แนวทางการตรวจสอบแบบจ าลองทางธุรกิจ  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  

1. อธิบายองค์ประกอบของแบบจ าลองธุรกิจและกระบวนการทดสอบแบบจ าลองธุรกิจ 
2. วิเคราะห์แบบจ าลองธุรกิจของธุรกิจในปัจจุบัน 
3. วิเคราะห์โอกาสของธุรกิจนวัตกรรม 
4. ออกแบบแบบจ าลองธุรกิจใหม่ 
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IST50 2405 การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ                        2(1-2-3)
 (Product and Service Design) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 แนวคิดและกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ การสร้างแนวความคิดผลิตภัณฑ์และ
บริการใหม่โดยใช้หลักการการคิดเชิงออกแบบ การกลั่นกรองและการประเมินผลแนวความคิด การออกแบบ
ประสบการณ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ หลักการอารยสถาปัตย์หรือการออกแบบเพ่ือคนทั้งมวลในการพัฒนา
ต้นแบบผลิตภัณฑ์และบริการ การทดสอบแนวคิดผลิตภัณฑ์และบริการ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
 นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถ ดังนี้ 

1. อธิบายกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่โดยใช้หลักการคิดเชิงออกแบบ  
2. ประยุกต์ใช้แนวทางการออกแบบประสบการณ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ  
3. ออกแบบต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม  
4. ทดสอบแนวคิดผลิตภัณฑ์และบริการ 
5. ท างานร่วมกับทีมท่ีมีความหลากหลาย 

 
IST50 2406 ประเด็นกฎหมายส าหรับผู้ประกอบการนวัตกรรม            2(2-0-4) 
 (Legal Aspects for Innovative Entrepreneurs) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 กฎหมายเบี้ยงต้นเกี่ยวกับนิติบุคคลและทรัพย์สิน รูปแบบของนิติบุคคล การจดทะเบียนธุรกิจ 
โครงสร้างหุ้นและการแบ่งสัดส่วนของหุ้นตามระยะเวลา บริคณห์สนธิ สนธิการให้หุ้นส าหรับพนักงาน กฎหมาย
ภาษีและกฎหมายแรงงานเบื้องต้น  
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  

1. อธิบายประเด็นกฎหมายส าคัญที่เก่ียวข้องกับผู้ประกอบการ  
2. วิเคราะห์โครงสร้างหุ้นและการแบ่งสัดส่วนของหุ้นตามระยะเวลาของผู้ประกอบการใหม่  
3. วิเคราะห์ความท้าทายเชิงกฎหมายส าหรับผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 
IST50 2407 กลยุทธ์ทรัพย์สินทางปัญญาส าหรับธุรกิจนวัตกรรม           2(2-0-4)  
  (Intellectual Property Strategies for Innovative Business) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

 แนวคิดและหลักการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ชนิดของทรัพย์สินทางปัญญา การวิเคราะห์
สินทรัพย์และทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายและกระบวนการป้องสิทธิในทรัพย์สินปัญญา การสืบค้นสิทธิบัตรและ
เครื่องหมายการค้า แนวทางการใช้ประโยชน์และสร้างผลตอบแทนทางธุรกิจจากทรัพย์สินทางปัญญา 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  

1. อธิบายแนวคิดและหลักการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
2. วิเคราะห์สินทรัพย์และทรัพย์สินทางปัญญาของธุรกิจ  
3. วิเคราะห์แนวทางการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือสร้างความสามารถทางการ

แข่งขัน 
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IST50 2408 การพัฒนานวัตกรรมทางสังคม              2(1-2-3) 
 (Social Innovation Development) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

 แนวคิดและความส าคัญของการพัฒนานวัตกรรมทางสังคม ปัญหาและความท้าทายของสังคมและ
สิ่งแวดล้อม กระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อแก้ปัญหาทางสังคม การประเมินผลกระทบทางสังคม กรณีศึกษาของ
การพัฒนานวัตกรรมทางสังคมในศาสตร์สาขาต่าง ๆ  

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
1. ประเมินผลกระทบทางสังคมของธุรกิจเพ่ือสังคม 
2. วิเคราะห์ปัญหาและความท้าทายของสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เป็นโอกาสทางธุรกิจที่จะสร้าง

ผลกระทบทางสังคม  
3. ประยุกต์ใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบเพ่ือวิเคราะห์และก าหนดปัญหา 

 
IST50 2409 ความเป็นผู้ประกอบการทางสังคม             2(1-2-3) 
 (Social Entrepreneurship) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

 แนวคิดความเป็นผู้ประกอบการทางสังคม กิจการเพ่ือสังคมและการประกอบการธุรกิจที่สร้าง
ผลกระทบทางสังคม การออกแบบแบบจ าลองธุรกิจกิจการเพ่ือสังคม กลยุทธ์การตลาดส าหรับกิจการเพ่ือสังคม 
ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการเพ่ือสังคม แหล่งเงินทุนส าหรับกิจการเพ่ือ
สังคม 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
1. อธิบายแนวคิดความเป็นผู้ประกอบการทางสังคม กิจการเพ่ือสังคมและการประกอบการ

ธุรกิจ 
2. ที่สร้างผลกระทบทางสังคม  
3. วิเคราะห์บริบท/สถานการณ์/ปัญหาที่สร้างโอกาสต่อกิจการเพ่ือสังคม 
4. วิเคราะห์และเลือกตลาดที่ธุรกิจสามารถเข้าถึงได้  
5. ออกแบบแบบจ าลองธุรกิจกิจการเพ่ือสังคม  
6. น าเสนอแนวคิดและแบบจ าลองธุรกิจกิจการเพ่ือสังคมใหม่  
7. ท างานร่วมกับทีมท่ีมีความหลากหลาย 
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IST50 2410 ความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี             2(1-2-3) 
 (Technopreneurship) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

 แนวคิดความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี คุณลักษณะและแรงจูงใจส าหรับผู้ประกอบการ
ธุรกิจเทคโนโลยี ความเป็นบุคลากรประกอบการภายในองค์กร วิธีคิดและกระบวนการแบบผู้ประกอบการ การ
ประเมินโอกาสทางธุรกิจเทคโนโลยี การออกแบบจ าลองธุรกิจเทคโนโลยี แหล่งเงินทุนส าหรับธุรกิจเทคโนโลยี 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
1) วิเคราะห์โอกาสของธุรกิจเทคโนโลยี  
2) ออกแบบแนวคิดธุรกิจเทคโนโลยี  
3) ออกแบบแบบจ าลองธุรกิจเทคโนโลยี  
4) ท างานร่วมกับทีมท่ีมีความหลากหลาย  
5) น าเสนอแนวคิดและแบบจ าลองธุรกิจเทคโนโลยี 

 
IST50 2411 โลจิสติกส์ผู้ประกอบการ               2(2-0-4) 
 (Entrepreneurial Logistics) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

 แนวคิดการสมานโซ่อุปทาน ความสามารถในการแข่งขันของโซ่คุณค่า การตอบสนองอย่าง
รวดเร็ว  การประสานงานระหว่างผู้ผลิตและผู้จัดจ าหน่าย การจัดการโซ่อุปทาน บทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัลใน
การสมานโซ่อุปทาน การจัดซื้อโลจิสติกส์ โลจิสติกส์ย้อนกลับ การปรับปรุงโซ่อุปทานให้ดีที่สุด การเชื่อมโยงกล
ยุทธ์โซ่อุปทานให้เข้ากับกลยุทธ์รวมของธุรกิจ 

ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  
1) วิเคราะห์แนวคิดการสมานโซ่อุปทาน  
2) ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสมานโซ่อุปทาน  
3) ประยุกต์ใช้การเชื่อมโยงกลยุทธ์โซ่อุปทานให้เข้ากับกลยุทธ์ของธุรกิจ  
4) ท างานร่วมกับทีมท่ีมีความหลากหลาย 

 

- กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคปฏิบัติ  9 หน่วยกิต 
 
IST50 3412 เตรียมสหกิจศึกษาประกอบการหรือเตรียมการบ่มเพาะประกอบการ  1(1-0-2) 
  (Pre-Enterprise Cooperative Education or Pre-Enterprise Incubation) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาประกอบการหรือการบ่มเพาะประกอบการ การท าโครงร่าง
แผนธุรกิจที่นักศึกษาสนใจโดยสังเขป และพัฒนาทักษะทางสังคมส าหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาประกอบการหรือ
การบ่มเพาะประกอบการ 
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ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
1. มีความพร้อมที่จะไปสหกิจศึกษาประกอบการหรือบ่มเพาะประกอบการ 
2. น าเสนอโครงร่างแผนธุรกิจที่สนใจ 
3. มีทักษะทางสังคมในการปฏิบัติสหกิจศึกษาประกอบการหรือ การบ่มเพาะประกอบการ 

 
IST50 4413 สหกิจศึกษาประกอบการ 8 หน่วยกิต  
 (Enterprise Cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน: รายวิชากลุ่มวิชาบังคับ 8 หน่วยกิต และรายวิชากลุ่มวิชาเลือก 4 หน่วยกิต 
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานด้านการประกอบการตามประเภทธุรกิจที่สนใจภายใต้การดูแลของพ่ี
เลี้ยงจากสถานประกอบการและอาจารย์ผู้ประสานงานสหกิจศึกษาประกอบการเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา                
ตามแผนการเรียนของวิชาโทความเป็นผู้ประกอบการ โดยก่อนออกสหกิจศึกษาประกอบการ นักศึกษาต้องท าโครงร่าง
แผนธุรกิจเสนอต่อพ่ีเลี้ยงและอาจารย์ผู้ประสานงานสหกิจศึกษาประกอบการ และเม่ือเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานด้าน
การเป็นผู้ประกอบการแล้ว นักศึกษาต้องส่งแผนธุรกิจฉบับสมบูรณ์ หรือแบบจ าลองธุรกิจใหม่ หรือต้นแบบ                
และน าเสนอต่อพ่ีเลี้ยงและอาจารย์ผู้ประสานงานสหกิจศึกษาประกอบการ โดยวัดผลจากผลการประเมินของพ่ี
เลี้ยงและอาจารย์ผู้ประสานงานสหกิจศึกษาประกอบการ การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการประกอบการให้ผ่าน 
หรือไม่ผ่าน 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. ออกแบบและทดสอบแบบจ าลองธุรกิจใหม่ หรือออกแบบต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการที่
เหมาะสม หรือ 

2. พัฒนาแผนธุรกิจและกลยุทธ์ส าหรับการเริ่มต้นและสร้างความเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน  
3. ท างานเป็นทีมท่ีมีความหลากหลาย  
4. น าเสนอแบบจ าลองธุรกิจใหม่ หรือต้นแบบ หรือแผนธุรกิจต่อนักลงทุน 

 
IST50 4414 การบ่มเพาะประกอบการ 8 หน่วยกิต   
 (Enterprise Incubation) 
วิชาบังคับก่อน: รายวิชากลุ่มวิชาบังคับ 8 หน่วยกิต และรายวิชากลุ่มวิชาเลือก 4 หน่วยกิต  

 นักศึกษาต้องปฏิบัติงานด้านการประกอบการตามประเภทธุรกิจที่สนใจ ณ หน่วยงานที่
รับผิดชอบในการบ่มเพาะความเป็นผู้ประกอบการในมหาวิทยาลัยแบบเต็มเวลาหรือ ณ หน่วยงานที่รับผิดชอบใน
การบ่มเพาะความเป็นผู้ประกอบการในมหาวิทยาลัยบางเวลาและสถานประกอบการบางเวลา ภายใต้การดูแลของ                 
พ่ีเลี้ยงจากสถานประกอบการและอาจารย์ผู้ประสานงานประกอบการเป็นร ะยะเวลา 1 ภาคการศึกษา                 
ตามแผนการเรียนของวิชาโทความเป็นผู้ประกอบการ โดยก่อนออกปฏิบัติการบ่มเพาะประกอบการ นักศึกษาต้อง
ท าโครงร่างแผนธุรกิจเสนอต่อพ่ีเลี้ยงและอาจารย์ผู้ประสานงานประกอบการและผ่านการประเมินจากทั้ง 2 ฝ่าย 
และเมื่อเสร็จสิ้นการบ่มเพาะประกอบการแล้ว นักศึกษาต้องส่งแผนธุรกิจฉบับสมบูรณ์ หรือแบบจ าลองธุรกิจใหม่ 
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หรือต้นแบบ และน าเสนอต่อพ่ีเลี้ยงและอาจารย์ผู้ประสานงานประกอบการ โดยวัดผลจากผลการประเมินของ                  
พ่ีเลี้ยงและอาจารย์ผู้ประสานงานประกอบการ การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการประกอบการให้ผ่าน                     
หรือไม่ผ่าน 

 ทั้งนี้ นักศึกษาที่จะสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาประกอบการ หรือรายวิชาการ
บ่มเพาะประกอบการ ต้องผ่านรายวิชาบังคับและวิชาเลือกของหลักสูตรวิชาโทความเป็นผู้ประกอบการ ไม่น้อย
กว่า 12 หน่วยกิต และให้ถือว่าการเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาประกอบการ หรือรายวิชาการบ่มเพาะประกอบการ 
แทนการไปปฏิบัติสหกิจศึกษา 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1. ออกแบบและทดสอบแบบจ าลองธุรกิจใหม่ หรือออกแบบต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการที่
เหมาะสม หรือพัฒนาแผนธุรกิจและกลยุทธ์ส าหรับการเริ่มต้นและสร้างความเติบโตทาง
ธุรกิจอย่างยั่งยืน  

2. ท างานเป็นทีมท่ีมีความหลากหลาย  
3. น าเสนอแบบจ าลองธุรกิจใหม่ หรือต้นแบบ หรือแผนธุรกิจต่อนักลงทุน 
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หมวดวิชาสหกิจศึกษา         9 หน่วยกิต 
แบบเอก (วิศวกรรมธรณี)  
ENG38 4095 เตรียมสหกิจศึกษา              1(1-0-2) 
 (Pre-cooperative Education) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา ความรู้พ้ืนฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือกสถาน
ประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน ทักษะในการสื่อสาร และการสัมภาษณ์งานอาชีพ ความรู้พ้ืนฐานที่
จ าเป็นส าหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การสร้างความมั่นใจในตนเอง การพัฒนาศักยภาพในการ
เป็นผู้ประกอบการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการวัฒนธรรมองค์กรระบบบริหารงาน
คุณภาพในสถานประกอบการ เช่น 5ส  ISO 9000 และ ISO 14000 เทคนิคการเขียนรายงานและการน าเสนอ 
การพัฒนาบุคลิกภาพ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1.  นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักการ แนวคิด กระบวนการและข้ันตอนของสหกิจ 
       ศึกษา ตลอดจนระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

2.  นักศึกษามีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการท างานในสถานประกอบการ 
3.  นักศึกษามีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการน าเสนองาน และการเขียนรายงานวิชาการ 
4.  นักศึกษามีทักษะเบื้องต้นในการพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือการปรับตัวสู่สังคมการท างาน  

 
ENG38 4096 สหกิจศึกษา 1              8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education I) 
วิชาบังคบัก่อน: ENG38 4095 เตรียมสหกิจศึกษา 
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว ณ 
สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชาก าหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้ว
นักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพ่ือท าการ
ประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ 
และพนักงานที่ปรึกษา และผลการเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1.  น าความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมไปใช้ในงานจริง 
2.  ระบุและวิเคราะห์ปัญหาและน าเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมที่สามารถน าไปใช้ได้จริง 
3.  ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนให้ตรงกับหน้าที่การท างานที่ต้องการได้ 
4.  สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน 
5.  วางแผนการท างานและปรับแผนให้เหมาะกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
6.  มีความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงาน 
7.  เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
8.  ตระหนักถึงความจ าเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
9.  พัฒนาช่องทางอาชีพ 

10.  ก าหนดทิศทางสายอาชีพท่ีชัดเจน 
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ENG38 4097  สหกิจศึกษา 2              8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education II) 
วิชาบังคับก่อน: ENG38 4096 สหกิจศึกษา 1 
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว ณ 
สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชาก าหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้ว
นักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพ่ือท าการ
ประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ 
และพนักงานที่ปรึกษา และผลการเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1.  น าความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมไปใช้ในงานจริง 
2.  ระบุและวิเคราะห์ปัญหา และน าเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมที่สามารถน าไปใช้ได้จริง 
3.  ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนให้ตรงกับหน้าที่การท างานที่ต้องการได้ 
4.  สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน 
5.  วางแผนการท างานและปรับแผนให้เหมาะกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
6.  มีความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงาน 
7.  เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
8.  ตระหนักถึงความจ าเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
9.  พัฒนาช่องทางอาชีพ 

10.  ก าหนดทิศทางสายอาชีพท่ีชัดเจน 
 
ENG38 4098  สหกิจศึกษา 3              8 หน่วยกิต 
 (Cooperative Education III) 
วิชาบังคบัก่อน:  ENG38 4097 สหกิจศึกษา 2 
 นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว ณ 
สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามที่สาขาวิชาก าหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้ว
นักศึกษาจะต้องส่งรายงานการปฏิบัติงานและน าเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพ่ือท าการ
ประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลประเมินการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศ 
และพนักงานที่ปรึกษา และผลการเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถาน
ประกอบการ 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 

1.  น าความรู้ ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือทางวิศวกรรมไปใช้ในงานจริง 
2.  ระบุและวิเคราะห์ปัญหา และน าเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมที่สามารถน าไปใช้ได้จริง 
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3.  ออกแบบระบบ ชิ้นส่วน หรือกระบวนให้ตรงกับหน้าที่การท างานที่ต้องการได้ 
4.  สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน 
5.  วางแผนการท างานและปรับแผนให้เหมาะกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
6.  มีความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงาน 
7.  เข้าใจและรับผิดชอบต่องานอย่างมืออาชีพและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
8.  ตระหนักถึงความจ าเป็นในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
9.  พัฒนาช่องทางอาชีพ 

10.  ก าหนดทิศทางสายอาชีพท่ีชัดเจน 
 
หรือทดแทนโดยโครงงานวิชาชีพ 
  
ENG38 4099 โครงงานวิชาชีพวิศวกรรมธรณี             9 หน่วยกิต 
 (Geological Engineering Professional Project)     
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
  การศึกษาหัวข้อโครงงานทางวิศวกรรมธรณี โดยนักศึกษาจะต้องค้นคว้า ท าการวิจัย น าเสนอ
โครงงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมธรณี โดยโครงงานนั้นต้องเป็นการพัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น หรือเป็น
การสร้างองค์ความรู้ใหม่ ต้องมีการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ และต้องมีการสอบปากเปล่า 
 
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
  นักศึกษาสามารถน าความรู้ทางด้านวิศวกรรมธรณีมาประยุกต์ใช้ในการท าวิจัย หรือพัฒนาองค์
ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรม 
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General Education Courses        38   credits 
General Education core Courses       15   credits 
 
IST20 1001 Digital Literacy 2(2-0-4) 
Prerequisite: none 
 Selecting sources of information for research; using digital technology in 
information retrieval; collecting and evaluating information qualities; analyzing and synthesizing 
information; writing reports and referencing; security, effects, ethics, morals, and laws regarding 
media and digital technology using 
Learning Outcomes 

1. Search for knowledge from variety of sources for effective life-long self-learning 
and self-development 

2. Holistically synthesise information reasonably and creatively 
3. Use digital technology for information retrieval for accessing, gathering, 

analysing, synthesising and evaluate information resources so that it can be 
used in education, work and live in a knowledge-based society   

 
IST20 1002 Use of Application Programs for Learning 1(0-2-1) 
Prerequisite: none 
 Basics of computer programming; using application software for document 
management; presenting information; data management for calculation and creative database 
management; designing and developing a website for working in a daily life 
Learning Outcomes 

1. Search for knowledge in digital technology by himself or herself 
2. Develop critical thinking skill through computer programming 
3. Apply digital technology for document management, information presentation 

and information processing for everyday’s work 
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IST20 1003 Life Skills   3(3-0-6) 
Prerequisite: none 

  Knowing and understanding self and others; rational thinking and analyzing; 
systems and holistic thinking; creative decision-making and problem-solving; self-directed learning 
in a context of lifelong learning; work- life balance; sufficiency in living; self- care; stress and 
emotion management; solutions to life issues 
Learning Outcomes 

1. Develop personality to be disciplined and have a habit of paying attention to 
learning all things related to personal living and the change in society 

2. Enhance their skills in information literacy, develop their thinking to distinguish 
reasonable from unreasonable information, have self- confidence based on 
logical thinking. 

3. Enhance their skills for reading or listening to other people’ s opinions in a 
polite and critical manner, judge the correctness without prejudice. 

 
IST20 1004 Citizenship and Global Citizens  3(3-0-6) 
Prerequisite: none  
 Important characteristics of citizens; roles of Thai and global citizens; important 
concepts of international relations; international organizations; transboundary impacts; critique 
and lesson-learned from international phenomena 
Learning Outcomes 

1. Describe and distinguish the three key civic attributes that drive democracy. 

2. Analyze social phenomena and social problems at both the structural and 

individual levels. 

3. Value and recognize the importance of identity diversity, culture and way of 

life. 

4. Take lessons on world situations to understand various different situations and 

social contexts, realize their role in being a part of the creation of social justice 

or self-improvement as a global citizen. 

5. Research, study and work as a team by means of polite communication with 

self-confidence, practice and learn to negotiate, negotiate with group members 

or others for work effectiveness. 
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IST20 2001 Man, Society and Environment  3(3-0-6) 
Prerequisite: none  
 Conditions of being human; cultural diversity; social order; ecological system; 
natural resources and environment; utilization of natural resources; sustainable development 
Learning Outcomes 

1. Understand the basic human traits, wisdom and cultural system of the 
settlement, creation of family institutions and social organization, as well as 
coexistence as a society based on cultural differences. 

2. Understand the important role of life in ecosystems, environmental and social 
problems arising from the use of natural resources, as well as having the ability 
to analyze and solve problems based on scientific principals with the 
awareness of fairness to fellow human beings and the principles of sustainable 
development. 

3. Behave with discipline, responsible and honest, have self- confidence in 
researching and discussing with others, as well as having a sufficiency economy 
thinking foundation in daily life that is friendly to fellow human beings and 
society 

 
IST20 2002 Man, Economy and Development 3(3-0-6) 
Prerequisite: none  
 Economy and social development; trends of economic and social development; 
exclusive development; inclusive development; innovation- based development; creative 
economy; community engagement; social entrepreneurship 
Learning Outcomes 

1. Analyze the relationship between the root cause of everyday problems and 
social problems in order to find ways of self and social behavior developments 
based on the sufficiency economy thinking foundation. 

2. Be aware of economic and social developments that affect the creation of 
opportunities and social justice. 

3. Having an entrepreneurship thinking foundation with a keen attitude for 
creating opportunities and innovation for society. 

4. Students discuss economic, social and entrepreneurial issues, use information 
to make comprehensive and reasonable decisions based on the key concepts 
of the subject. 
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Language Courses         15   credits 
IST30 1101 English for Communication I  3(3-0-6) 
Prerequisite: none   
 Developing students’  abilities for effective communication in social settings; 
focusing on integrated skills with the primary emphasis on listening and speaking; developing 
Communication and language learning strategies; and promoting autonomous learning using 
various resources 
Learning Outcomes 

1. Have responsibility in being punctual and regularly attending classes  
2. Understand communication etiquettes and cultural differences 
3. Communicate basic information regarding self, family, past experiences, and 

society 
4. Communicate by using appropriate fundamental communication strategy 
5. Develop teamwork skills for communication in social context effectively 
6. Use information technology in researching for self-learning the English language 

 
IST30 1102 English for Communication II 3(3-0-6) 
Prerequisite: IST30 1101  English for Communication 1  
 Further developing students’  abilities for effective communication in social and 
academic settings; focusing on integrated skills, particularly listening and speaking for academic 
purposes; further developing communication and language learning strategies; and reinforcing 
autonomous learning using various semi-academic materials from a variety of resources 
Learning Outcomes 

1. Have responsibility in being punctual and regularly attending classes  
2. Understand communication etiquettes and cultural differences 
3. Communicate academic information and general information about the world 

society effectively 
4. Communicate by using appropriate communication strategy 
5. Develop teamwork skills for communication in social context effectively 
6. Use learning strategy and information technology for self- learning the English 

language 
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IST30 1103 English for Academic Purposes                                3(3-0-6) 
Prerequisite: IST30 1102 English for Communication 2  
 Course content dealing with English for academic purposes for effective 
communication in an academic field of study; text-based activities involving integrated language 
skills with an emphasis on reading; exposure to both authentic and semi-authentic materials from 
both printed and audiovisual materials, as well as online resources 
Learning Outcomes 

1. Have responsibility in being punctual and regularly attending classes  
2. Listen to, read and understand points from the provided content 
3. Use reading strategy effectively for the analysis of academic articles 
4. Develop teamwork skills in the context of effectively reading academic articles 
5. Use information technology for researching information regarding academic 

articles effectively 
 
IST30 1104 English for Specific Purposes 3(3-0-6) 
Prerequisite: IST30 1103 English for Academic Purposes  
 Further enhancement of students’  language skills and ability in science and 
technology content; exposure to authentic language in science and technology from both printed 
and audiovisual materials, as well as online resources; focus on text- based tasks involving 
integrated skills with an emphasis on reading and writing 
Learning Outcomes 

1. Have responsibility in being punctual and regularly attending classes  
2. Read, analysis and discuss English articles on science and technology 
3. Understand the process of writing and gather information from various sources 

to apply in critical writing effectively 
4. Develop teamwork skills in the context of effectively reading specialised 

subjects 
5. Use information technology for researching scientific and technological 

information 
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IST30 1105 English for Careers  3(3-0-6) 
Prerequisite: IST30 1104 English for Specific Purposes  
 Developing English skills needed for employment preparation, covering such topics 
as job search, resumes, cover letters, and job interviews; effective communication skills in the 
workplace; skills needed in preparing for the Test of English for International Communication 
(TOEIC) 
Learning Outcomes 

1. Have responsibility in being punctual and regularly attending classes  
2. Evaluate job descriptions that are suitable to student’s own characteristics 
3. Analyse student’s own strengths and weaknesses for job interviews 
4. Understand communication etiquettes in work environment as well as cultural 

differences 
5. Develop personality and show self- confidence for making impression to the 

interviewers 
6. Develop social skills for communication in the context of effectively working 
7. Use information technology for job finding and for finding information about 

the interested organisations 
8. Use language in reading job listings and organisational information, writing a 

short curriculum vitae and job interviews 
 
General Education Elective Courses 8   credits 
IST20 1501 Thai for Communication 2(2-0-4) 
Prerequisite: none 
 Principles of Thai Language; skill of using Thai in speaking; listening; reading; and 
writing; composition in Thai for communication and work presentation. 
Learning outcomes 
 1. Illustrate their responsibility in classroom attendance, classroom participation 

as well as assignments completion with academic integrity.  
 2.  Explain an importance of the use of Thai language for communication. 
 3.  Express their responsibility and punctuality in assignments completion.  
 4.  Apply Thai knowledge with communication and presentations. 
 5.  Obtain Thai language skills for communication in everyday life efficiently. 
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IST20 1502 Art Appreciation 2(2-0-4)  
Prerequisite: none 
 Definition of art; artists’ aspiration for art creation from various perspectives; values 
and aesthetic for soul; contexts of arts; visual culture towards art interpretation; roles and effects 
of arts in a society and world cultures through various perspectives; artwork creation valuable for 
self and others; arts and museums; public arts; music and art therapy; arts for sufficient life 
Learning Outcomes 

1. Want to explore "art" in many forms. 
2. Show the personality of an art admirer, both from a personal and group 

perspectives. 
3. Show the personality of an art admirer and compare the characteristics of arts 

in different   cultures. 
4. Have skill in thinking and understanding of artistic elements, reason and 

creativity, living well, and appreciating the aesthetics 
 

IST20 1503 Holistic Health 2(2-0-4) 
Prerequisite: none 

 Concepts regarding holistic health and health balance; weight control; sleep and 
relaxation; concentration and mental health; stress management; body strengthening; alternative 
healthcare 
Learning Outcomes 

1. Have a concept of health management in accordance with the principles of 
holistic health, including physical, mental, social and spiritual aspects, within 
the Thai health context and service system appropriately. 

2. Understand the development of a good quality of life, emphasizing on 
enhancing physical and mental health, including various life skills. 

3. Apply knowledge for the development of personality, mind, emotion, and 
integrated self- health care, nutrition, immunization, hygiene, and physical 
performance development. 
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IST20 1504 Law in Daily Life 2(2-0-4)  
Prerequisite: none 
 

 Basic principle of law; hierarchy of law; population registry law; useful law in daily 
life law concerning person; property, juristic act and contract; loan agreement; service contract; 
made-to-order contract; contract of sale; property rental contract; hire-purchase contract; surety 
ship agreement; mortgage contract; basic law of family and inheritance; consumer protection law; 
basic law of intellectual property 
Learning Outcomes 

1. Have skills to apply the principles of the law to develop student’ s own 
behaviours as a disciplined citizen, with responsibility and honesty to society. 

2. Have skills for learning the principles of the laws that are useful in developing 
student’s own quality life patterns. 

 
IST20 2501 Professional and Community Engagement 2(1-2-3) 
Prerequisite: none 
 Projects and activities for building students’ working experiences with a community 
or a professional group that enhance life skills and respond to visions and objectives of a 
community or a professional group 
Learning Outcomes 

1. Have skills to develop student’ s own human capital through applying 
knowledge of innovation and entrepreneurship to appropriately solve 
community or professional problems. 

2. Have skills for being a voluntary citizen and for the development of polite 
personality for working with a community or professional group. 
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IST20 2502 Pluri-Cultural Thai Studies 2(2-0-4) 
Prerequisite: none 

 Understanding of Thai society and cultural systems; plurality in Thai economic and 
political development; significance of plural folk wisdoms; concept of sufficiency economy in global 
trends 
Learning Outcomes 

1. Have knowledge and understanding of the pluralism of Thai society, culture 
and citizenship. 

2. Be self- seeking and have analytical and critical skills with academic reasoning 
to understand the development and phenomena of Thai economy, society 
and politics. 

3. Work as a team on student’s own learning and present the work with honesty 
and responsibility. 

4. Show voluntary mind, public consciousness and thinking foundation of 
sufficiency economy philosophy through research work and presentations with 
a group process 

 
IST20 2503 ASEAN Studies 2(2-0-4) 
Prerequisite: none 

 Origins and purposes of ASEAN community; unity based on a socio- cultural 
diversity; respects for rights, civic responsibility and human dignity under different types of 
governments in each ASEAN Member State; living together happily and peacefully with ASEAN 
friends; quality of life in education and working systems 
Learning Outcomes 

1. Recognize the role of the global community in the social context of ASEAN 
and Thailand. 

2. Have a positive attitude towards cultural diversity, religious concept and 
lifestyle of fellow society in ASEAN.  

3. Be able to describe the key social factors affecting the conflict in ASEAN 
Member States.  

4. Be able to research relevant information to describe the way of life, concepts 
of the ASEAN people and the ASEAN social contex, as well as being able to 
provide relevant examples to illustrate and link to such information. 

5. Use language to communicate in the form of discussion, writing and presenting 
in front of the class, confidently answer classmates’  questions by being 
prepared to search for information outside the classroom, and have academic 
information to support their arguments. 
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IST20 2504 Design Thinking 2(2-0-4) 
Prerequisite: none 

 Creative thinking; questioning and problem- solving; brainstorming and society 
need-based service design; prototyping; appropriate application of innovation; lesson-learned 
Learning Outcomes 

1. Describe design thinking principles and processes. 
2. Use design thinking processes in designing innovative projects. 

 
IST20 2505 Love yourself 2(2-0-4) 
Prerequisite: none 
 Learning internal resources of self; understanding yourself and others; self-
management skills of thinking and behaviors to coping problems; life planning with a sense of 
social justice; teamwork 
Learning Outcomes 

1. Analyze and identify student’ s own internal factors, including inspiration, 
motivation for self-worth and self-improvement. 

2. Understand student’ s own self and the society in which student lives, 
understand others and society such as family, community, and organization. 

3. Explain self- management with a changing mindset, creative communication, 
problem facing and expressing appropriately. 

4. Set life goals, balance life plans with social capital, and self-develop starting 
with changing student’s own mindset. 

5. Work with others based on understanding of fundamentals, role, and teamwork 
communication that can lead to success or failure. 
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Major Courses                                          141  credits 
Science and Mathematic Foundation Courses               38   credits 
 
SCI02 1111 Fundamental Chemistry I 4(4-0-8) 
Prerequisite: none 

 Atomic theory and electronic structure of atoms, periodic properties of atoms, 
chemical bonding, stoichiometry, gases, liquids, solids, chemical equilibrium, general properties 
of acids and bases, and chemical kinetics. 
Learning Outcomes 

1. Gain knowledge and understanding of atomic theory and electronic structure 
of atoms, periodic properties of atoms, chemical bonding, stoichiometry, gases, 
liquids, solids, chemical equilibrium, general properties of acids and bases, and 
chemical kinetics 

2. Be able to solve problems in the class 
3. Be able to describe the subject in details to others 
4. Be eager to learn, honest, punctual, disciplined, responsible, and voluntary 

 
SCI02 1112 Fundamental Chemistry Laboratory I 1(0-3-0) 
Prerequisite: SCI02 1111 Fundamental Chemistry I  or taken concurrently 
 Experimental works in the laboratory which include the basic techniques in 
experimental chemistry, properties of gases and liquids, metallic models, chemical equilibruim, 
acid - base titrations, chemical kinetics and various types of chemical reactions. 
Learning Outcomes 

1. explain principles of lab safety and able to behave accordingly in the lab 
2. know the names and uses of basic equipment and glass wares used in chemistry 

lab 
3. conduct an experiment involving the collection of gas by water displacement 

and use the results to correctly calculate gas properties  
4. correctly read temperature from thermometer, conduct experiment to find 

freezing point of liquid, and use colligative properties to calculate molecular 
mass of the unknown 

5. explain the basic properties of solids  
6. conduct a direct and back titration to find concentration of the solution 
7. use titration techniques to find solubility product constant 
8. find the reaction order of the given reaction 
9. explain the characteristics of different chemical reactions 
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SCI03 1001  Calculus I 4(4-0-8) 
Prerequisite: none 
 Limits of functions, continuity, the derivative, applications of the derivative, inverse 
functions, mathematical induction, the definite integral and the fundamental theorem of calculus. 
Learning Outcomes 

1. compute limits of functions, by either applying the definition of the limit, rules 
of limits or l’Hôpital’s rule; 

2. determine whether a given function is continuous; 
3. compute the derivatives of various functions, including exponential, 

logarithmic and trigonometric functions, by either applying the definition or the 
rules for derivatives; 

4. sketch graphs of functions by making use of the derivative; 
5. apply linear approximation and Newton’s method for root finding; 
6. compute integrals of low-order monomials using Riemann sums; 
7. compute the indefinite and definite integrals of basic functions, including 

integration by substitution. 
 
SCI03 1002 Calculus II  4(4-0-8)  
Prerequisite: SCI03 1001 Calculus I 
 Techniques of integration (of functions of a single variable) , improper integrals, 
numerical integration, sequences and series, Taylor polynomials and Taylor series, vectors and 
geometry, vector valued functions, functions of several variables, partial derivatives and 
applications. 
Learning Outcomes 

1. compute integrals using techniques such as integration by parts, partial 
fractions and trigonometric and other substitutions; 

2. recognize and compute improper integrals; 
3. compute limits of sequences and series, by either using the definition or rules 

of limits; 
4. compute Taylor polynomials and Taylor series; 
5. perform arithmetic operations on vectors in three-dimensional space and apply 

them for problem solving; 
6. work with equations of lines and planes in three-dimensional space; 
7. differentiate and integrate vector-valued functions in three-dimensional space, 

and compute lengths of curves; 
8. explain whether a function of several variables is continuous; 
9. compute partial derivatives, directional derivatives and gradients; 
10. find local extrema of functions of two variables. 
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SCI03 1003  Probability and Statistics              3(3-0-6) 
Prerequisite:  SCI03 1002 Calculus II 
  Elementary probability theory, theory, random variables and distributions, 
moments, moment generating functions and characteristic functions, limits theorems, random 
samples and sampling distributions, estimations, tests of hypothesis. 
Learning Outcomes 
    On completion of this course, students are able to: 
     1.  Explain the elementary theorems of probability, and calculate the probability  
                       of an event; 
     2.  Explain the meaning of random variable, classify the types of the random  
                       variables, and give an example for each type of the random variable; 
     3. Explain the main properties, give examples, and calculate the probability of  
                       events related with the main discrete random variables; 
     4. Explain the main properties and calculate probability of events related with  
                       the main continuous random variables; 
     5. Explain the ideas and the key concepts of random sampling;  
     6. Explain the key concepts of parameter estimations, and estimate the  
                       statistical parameters;  
     7. Explain the key concepts and the method of hypothesis testing, and apply  
                       the hypothesis testing to problems in statistics.  
 
SCI03 1005 Calculus III   4(4-0-8)  
Prerequisite: SCI03 1002 Calculus II 
 Quadric surfaces, Lagrange multipliers, multiple integration, integrals in polar, First 
order ordinary differential equations, second order ordinary differential equations, initial value 
problems, the power series method, applications. 
Learning Outcomes 

1. draw graphs in polar coordinates as well as quadric surfaces in three dimensions; 
2. compute double and triple integrals along with graphing concerned domains in 

rectangular, polar, cylindrical and spherical coordinates; 
3. solve first order ordinary differential equations; 
4. solve first order initial value problems; 
5. solve second order linear ordinary differential equations; 
6. solve second order linear initial value problems; 
7. apply the power series method to solve linear ordinary differential equations; 
8. connect differential equations to problems in mathematics, science, engineering 

and daily life. 
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SCI05 1001 Physics I 4(4-0-8) 
Prerequisite: none 
 Newton’ s Laws of motion Linear motion linear, momentum, angular momentum, 
mechanical energy, work-energy theorem, elasticity, simple harmonic motion, damped oscillation 
and resonance, propagation of wave, sound wave, flow of fluid, heat and thermodynamics, kinetic 
theory of gas. 
Learning Outcomes 

1. Describe the quantities related to motions 
2. Calculate the physical quantities related to the motions by applying Newton’s 

Laws of motion  
3. Apply the work- energy theorem to calculate physical quantities related to 

motion. 
4. Recognize the situations, where the mechanical energy or total momentum of 

a system is conserved, 
5. Identify if an oscillation is underdamped, overdamped or critically damped, 
6. Apply the continuity equation and Bernoulli’s principle to calculate the speed 

and pressure of fluids, 
7. Apply the equation of state to obtain state quantities of an ideal gas, 
8. And implement the laws of thermodynamics to calculate the heat flowing in 

and out of an ideal gas that undergoes reversible processes.  
 
SCI05 1002 Physics II 4(4-0-8) 
Prerequisite: SCI05 1001 Physics I 
 Electric field and potential, current and resistance, magnetic field and induction, 
electric circuits, Kirchhoff’s rules, light wave, modern physics  
Learning Outcomes 

1. To describe, in words, the various concepts in electromagnetism, electric 
circuits physical optics, and modern physics that comes into play in particular 
situations; 

2. To represent these electromagnetic, electric circuits physical optic, and 
quantum  mechanics phenomena mathematically in those situations; 

3. To predict outcomes in other similar situations. 
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SCI05 1191 Physics Laboratory I 1(0-3-0) 
Prerequisite: SCI05 1001 Physics I or study concurrently Physics I or consent of the School  

 This course is intended to expose student to hand-on basic physics experiments 
supporting contents described in Physics I course.  The student must perform at least 8 
experiments covering mechanics, wave and fluids. 
Learning Outcomes 

1. To use various analog and digital devices to make corresponding measurement 
consistent with the content covered in class, 

2. To estimate associated uncertainties of measuring devices, 
3. To record and organize their observations in a laboratory notebook, 
4. To perform data analysis. 

 
SCI05 1192 Physics Laboratory II 1(0-3-0) 
Prerequisite: SCI05 1191 Physics Laboratory I and SCI05 1002 Physics II require   
 SCI05 1191 Physics Laboratory I or/and SCI05 1002 Physics II or consent of  
 the School  

 In a similar manner to Physics Laboratory I, this course is supporting contents 
described in Physics II course.  The student must perform at least 8 experiments covering light, 
electronics, photoelectric and radiation.     
Learning Outcomes 

1. To use various analog and digital devices to make corresponding measurement  
consistent  with the content covered in class, 

2. To estimate associated uncertainties of measuring devices, 
3. To record and organize their observations in a laboratory notebook, 
4. To perform data analysis. 
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ENG38 2001 Physical Geology 4(4-0-8) 
Prerequisite: 102111 Fundamental Chemistry I 
  An introduction to theory and scientific principles of composition and processes of 
the earth. It includes composition, structure, and dynamics of the layered earth; plate tectonics; 
a short introduction to minerals and rocks; earthquakes; volcanoes; weathering, erosion, 
deposition caused by stream, groundwater, sea water, wind, glaciers, mass wasting; stratigraphy 
and geologic time; deformation of rocks; geological structures; maps and images in geology; 
geological investigation. 
Learning outcomes 

1.  Apply plate tectonics to Recent geological features and events. 
2.  Determine geomaterials based on rock forming processes 
3.  Apply internal processes to geohazards 
4.  Classify landforms and features according to external processes  
5.  Apply geological processes to rock deformation and geological structures 

    6.  Apply scientific principles to stratigraphy and geologic time and dating 
7.  Apply maps and images to geology and geological engineering 

 
ENG38 2002 Physical Geology Laboratory 1(0-3-3) 
Prerequisite: ENG38 2001 Physical Geology or study concurrently 
  Lessons to classify minerals based on physical property, classify rocks based on 
texture and composition, read and interpret topographic maps and geologic maps, and construct 
topographic and geologic profiles. 
Learning outcomes 

1.  Classify 50 minerals based on physical property 
2.  Classify 30 rock types based on texture and composition 
3.  Construct, read and interpret topographic maps and profiles 
4.  Read and interpret geologic maps and profiles 
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ENG38 3011  Mineral and Energy Resources 3(3-0-6) 
Prerequisite:  ENG38 2001 Physical Geology and ENG38 2002 Physical Geology Laboratory 
  Implications of geological knowledge to indicate geological resources of Thailand 
including geology and stratigraphy of Thailand; Igneous rocks; mineral formation and deposits; 
metal and non- metal resources; coals; petroleum; groundwater; geothermal energy; mineral 
resource investigation. 
Learning outcomes 

 1.  Classify geological province and stratigraphy of Thailand. 
2.  Classify igneous province and igneous rocks of Thailand.  
3.  Classify mineral formation and deposits. 
4.  Identify metal and non-metal resources of Thailand. 
5.  Identify coal and petroleum resources of Thailand.  
6.  Identify groundwater resources of Thailand. 
7.  Identify geothermal resources of Thailand. 
8.  Evaluate and identify methods to investigate specific geo resources. 

 
Basic Engineering Courses       30  credits 
 
ENG23 1001 Computer Programming I 2(1-3-5) 
Prerequisite: none 

Computer concepts and components; hardware and software interaction; Electronic 
Data Processing (EDP) concepts; program design and development methodology; programming with 
modern computer language; defining variables, expressions, control statements; programming 
practice. 
Learning outcomes 
 1 .  Understand how the various computer components work, both hardware and  

      software. 
            2.  Process electronic data. 
            3.  Understand how computer programming algorithms work. 
            4.  Write programs to receive and process preliminary data. 
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ENG25 1010 Engineering Graphics I 2(1-3-5) 
Prerequisite: none 
 Lettering; descriptive geometry; reading and drawing orthographic and pictorial 
drawings; standard, dimension and tolerance in basic engineering drawings; sections; auxillary 
views; freehand sketch; detail and assembly drawings. 
Learning outcomes 
     1.  Read standard and symbols in basic engineering drawing.  
     2.  Sketch engineering drawings with free-hand. 

    3  Read and draw orthographic, pictorial drawings, descriptive geometry, and  
      section views. 

     4. Understand methods of specifying dimensions and tolerance in basic  
        engineering drawings. 

      5. Draw assembly and basic drawings. 
 
ENG25 2020 Thermodynamics I 3(3-0-6) 
Prerequisite:  SCI05 1001 Physics I 
    Basic concepts.  Thermodynamic properties, temperature, work and heat.  First law.  
Second law, irreversibilities and entropy.  Availability.  Tables and charts of properties.  Analyses of 
thermodynamic processes and cycles.  Vapor and gas power cycles 
Learning outcomes 

1. Describe the basic concepts of thermodynamics. 

2. Specify the properties of pure substances at different states from property 

tables. 

3. Calculate the energy conversion in closed and open systems based on first 

law of thermodynamics. 

4. Calculate the Carnot cycle to evaluate the thermal efficiency and coefficients 

of performance for heat engines, refrigerators, and heat pumps based on 

second law of thermodynamics 

5. Calculate the entropy changes that takes place during processes. 
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ENG25 2080 Fluid Mechanics I 3(3-0-6) 
Prerequisite:  SCI05 1001 Physics I 
  Fluid properties and flows, pressure, hydrostatic force, buoyancy, flow rates, flow 
meters and flow measurements, continuity equation, momentum equations, energy equation, 
Bernoulli equation, dimensional analysis and similarity, flow in pipe and pressure losses, pump 
selection related to a piping system, elementary application. 
Learning outcomes 

1. Understand fluid properties and flow. 
2. Calculate the magnitude and location of hydrostatic forces on submerged 

surfaces. 
3. Calculate the flow systems based on governing equations in integral form. 
4. Solve the basic flow problems based on dimensional analysis. 
5. Calculate the pressure losses in pipe. 
6. Select a suitable pump for a piping system. 

 
ENG29 2092 Electrical Engineering 4(4-0-8) 
Prerequisite: SCI05 1002 Physics II 

  General principles of electrical engineering: DC and AC circuits, magnetic circuits 
and transformers, electrical machines, electronic devices and circuits, logic gates and digital ICs, 
control systems 
Learning outcomes 
             Students obtain a comprehensive learning and some analytical approach to DC, 
AC circuits, electrical machines, electronic devices, logic gates and control systems. 
 
ENG30 2001 Engineering Statics     4(4-0-8) 
Prerequisite: 105101 Physics I 
 Force systems; resultant forces and moments; equilibrium; structural analysis, 
internal forces; friction; center of gravity and centroid; moment of inertia; virtual work and stability. 
Learning outcomes 

 1. Apply knowledge of mathematics, science and fundamental engineering in 
      Engineering Statics problems. 
 2. Understand and apply the concept of free-body diagram and equations of  
     equilibrium and mathematics in Engineering Statics problems. 
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ENG30 2002 Mechanics of Materials I 4(4-0-8) 
Prerequisite: ENG30 2001 Engineering Statics 
 Forces and stresses; stress- strain relations; stresses in beams; shear diagram and 
moment diagram; deflection of beams; buckling of columns; Mohr’s circle and combined stresses; 
failure criteria. 
Learning outcomes 

 1.  Define solution procedures and methods by applying knowledge of mathematics,  
     science and fundamental engineering in analysis and design of structures and  

    structural members in Mechanics of Materials. 
 2. Find appropriate problem solutions within reasonable constraints by applying the   
                            concept of free-body diagram, equations of equilibrium and mathematics in  
                            Mechanics of Materials problems. 

 
ENG31 1001 Engineering Materials  4(4-0-8) 
Prerequisite: none 
  Classification of engineering materials; relationships between structure, properties, 
processing and applications of engineering materials such as metals, ceramics, polymers and 
composites; crystallographic structure of metals; macro-  and microstructural examinations; 
mechanical properties and mechanical testing; phase equilibrium diagrams and their 
interpretations; metal processing; heat treatment of metals; corrosion in metals and protection; 
structure and properties of ceramic materials; conventional and advanced ceramic; ceramic 
processing and engineering applications of ceramics; polymers in daily life; polymer blends; 
polymer composites;  polymeric materials in engineering applications; structures of polymers; 
polymer synthesis; basic properties of polymers; polymer processing; plastic degradations; 
materials for engineering application; materials innovation. 
Learning outcomes 
 1.  Categorize engineering materials, explain basic properties, test-analysis methods, and  

    their interpretations. 
 2.  Relate structure, property, processing, and property improvement of engineering  

     materials. 
       3.  Select appropriate materials for the desired basic engineering applications.   
       4.  Gain the concept of materials innovation for engineering applications.  
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ENG38 2008 Computer Programming for Geological Engineering                   2(1-3-5) 
Prerequisite: ENG23 1001 Computer Programming I 
  MATLAB programming, defining functions, calling functions and passing parameters, 
array, matrix and data file 
Learning outcomes  

1. Students will be able to program using loops, define functions, call functions 
and passing function parameters.  

2.  Students will be able to use arrays in programs, define and use matrix as data 
    structure. In addition 
3.  Students will be able to read and write data files. Both in theory and practice,  
     they will be able to apply programming to analyze and solve engineering 
     problems. 

 
ENG38 3015  Geological Engineering Graphics           2(1-3-5) 
Prerequisite: ENG25 1010 Engineering Graphics I 
  The principles of construction geological graphics are applied to the visualization, 
communication, and graphical analysis of problems.  Included is the utilization of sketching and 
computer- aided design to create and analyze computer generated geometric models. 
Manipulation of coordinate systems, methods of generating selected view, graphic and data base 
standards will be covered. 
Learning outcomes 

1. Use computer graphics to solve geological project problems. 
2. Produce geological graphics using 3D and 2D spatial visualization skills. 
3. Demonstrate the knowledge and technical skills for problem solving in a 

geological engineering environment. 
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Major Engineering Courses             61  credits 
 
ENG20 1010 Introduction to Engineering Profession  1(0-3-3) 
Prerequisite: none 
 History and evolution of engineering; related professional engineering organizations; 
ethics in engineering profession; safety in engineering work; introduction to various offered 
fields. Student are required to attend at least 8 engineering curriculum workshops in the Institute 
of Engineering. 
Learning outcomes 
          1.  Explain ethics of engineering profession. 
          2.  Explain importance of safety in engineering work. 
          3.  Understand engineering professions in various fields. 
          4.  Choose engineering discipline of interest to pursue study. 
 
ENG38 2003 Introductory Geological Engineering              1(1-0-2) 
Prerequisite: none 
  Introduction to soil engineering, geohydrology, rock engineering, laboratory testing 
of rocks, rock slope engineering, foundation on rock, tunneling and underground mines, site 
investigation, data collection and statistical analysis, in-situ measurements, and monitoring. 
Learning outcomes 

1.  Classify the characteristic of geological engineering work 
   2.  Explain basic geologic factors of geological engineering work 
   3.  Identify the geological engineering problems 
   4.  Ability to solve the geological engineering problems by applying principles of  
       engineering and geology  
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ENG38 2004 Rocks and Minerals                4(4-0-8) 
Prerequisite: ENG38 2001 Physical Geology and ENG38 2002 Physical Geology Laboratory 
  An introduction to classification of geomaterials including physical property of 
minerals; chemical property of minerals; crystals; optical property of minerals; process and 
classification of igneous rocks, sedimentary rocks, metamorphic rocks. 
Learning outcomes 

1. Apply physical property to identifying minerals and inquiry mineral data. 
2. Classify silicates and non-silicates minerals. 
3. Apply basic of crystallography to identifying minerals and inquiry mineral data. 
4. Apply optical property to identifying minerals and inquiry mineral data. 
5. Apply knowledge in igneous process to identifying igneous rocks. 
6. Apply knowledge in sedimentary process to identifying sedimentary rocks. 
7. Apply knowledge in metamorphic process to identifying metamorphic rocks. 

 
ENG38 2005 Rocks and Minerals Laboratory             1(0-3-3) 
Prerequisite: ENG38 2004 Rocks and Minerals or study concurrently 
 Crystal symmetry and crystal systems, descriptive mineralogy of non- silicate and 
silicate minerals, mineral identification by polarized microscope, descriptive and petrographic 
properties of igneous, sedimentary and metamorphic rocks 
Learning outcomes 

1.   Classify 1 0 0  silicates and non- silicates minerals based on physical and 
      chemical properties 

   2.  Classify isometric and non- isometric crystals, and assigning symmetric  
        operation using wood crystal models  
   3.   Classify some minerals based on optical property using a polarized light  
         microscope. 
   4.  Classify 100igneous, sedimentary, metamorphic rocks based on texture and  
        composition 
   5.   Classify selective igneous, sedimentary, metamorphic rocks in thin sections  
        using a polarized light microscope 
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ENG38 2006 Geological Surveying 4                (4-0-8) 
Prerequisite:  ENG38 2003 Introductory Geological Engineering 
 Geological surveying work, basic geological engineering field works, principles and 
application of geologic compass, theodolite, distance and direction measurement, errors in 
surveying, acceptable error, data correction, precise determination of azimuth, precise traverse 
plane coordinate system, precise leveling, topographic survey and map plotting, area. 
Learning outcomes 

1.  An ability to create a establish goals and plan tasks in geological surveying. 
2.   Recognizes participant roles in a team setting of fulfills appropriate roles to 
     assure team success in geological surveying.   
3.  An ability to develop and conduct appropriate geological surveying 
4.   An ability to observes good lab practice and operate instrumentations with  
     ease. 
5.   An ability to analyze, and interpret data, and use geological engineering  
     judgment to draw conclusions. 

 
ENG38 2007 Geological Surveying Laboratory             1(0-3-3) 
Prerequisite:  ENG38 2006 Geological Surveying or study 
 Geological surveying field notes, measurement of distance by pacing, 
measurement of distance by taping, two-peg test & differential leveling, profile and cross section 
leveling, measurement of horizontal and vertical angles by geologic compass and theodolite, 
traversing by geologic compass and theodolite, topographic mapping, detailing by stadia 
Learning outcomes 

1.  An ability to create a establish goals and plan tasks in geological surveying. 
 2.  Recognizes participant roles in a team setting of fulfills appropriate roles to 
            assure team success in geological surveying.   
 3. An ability to conclude geological surveying laboratory 
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ENG38 2009 Structural Geomorphology              3(3-0-6) 
Prerequisite:  ENG38 2001 Physical Geology and ENG38 2002 Physical Geology Laboratory 
 Landforms and processes of landform change, classification of geomorphological 
characteristics, geologic structures, Field survey and data collection of geological structures, 
descriptive characteristics of the geological structure, applications of structural geology knowledge 
for geological engineering project, one excursion. 
Learning outcomes 

1. Descript terrain changing process and characterize different types of 
     geomorphology. 
2. Explain process of forming geological structures and describe different 

structures correctly. 
3. Explain exploration and collection methods of geological structure data in 

field. 
4. Apply knowledge of structural geology in geological engineering project. 

 

ENG38 2010 Structural Geomorphology Laboratory            1(0-3-3) 
Prerequisite: ENG38 2009 Structural Geomorphology or study concurrently 
 Landforms on topographic maps and aerial photographs, geologic structures on 
geologic maps, orthographic projection, stereographic projection. 
Learning outcomes 

1. Classify geomorphological characteristics from aerial photographs and 
topographic maps. 

2. Measure geological structures orientations and locate coordinates on map 
using geological compass. 

3. Create contour lines, geological contour lines and geological cross- sections 
from geological and topographic maps. 

4.   Solve the Inclined rock strata, outcrop thickness and three points problems. 
5.   Use stereo graphic projections, pole planes, density analysis in studying of  
     geological structures. 
6.  Clearly describe and present in oral work. 
7.  Clearly write in practice exercises. 
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ENG38 3012 Mineral Processing for Geological Engineering 4(4-0-8) 
Prerequisite:  ENG38 2004 Rocks and Minerals and ENG38 2005 Rocks and Minerals Laboratory 
 Physical methods of mineral processing.  Fundamental of mineral processing 
including sampling comminution and liberation, screening, classification, size determination, 
gravity concentration, magnetic and electrostatic separation.  Chemical analysis of mineral. 
Flotation.  Construction of flow sheets for mineral processing plants.  Case studies of analysis of 
mineral processing for metallic and non-metallic minerals. 
Learning outcomes   

1. An ability to understanding of fundamental of mineral processing including  
   sampling comminution and liberation, screening, classification, size  
   determination. 
2.  The principles of chemical analysis of mineral will be understood. 
3.  Students are able to give reasonable selection of mineral processing for a  
    specific application while considering the environmental impacts. 

 

ENG38 3013 Soil Engineering 4(4-0-8) 
Prerequisite:  ENG30 2002 Mechanics of Materials I and ENG38  2003  Introductory Geological 
  Engineering 
 Physical and engineering properties of soil, soil properties measurements and 
classification, soil investigation, stress- strain analysis, soil strength criteria, stability analysis, and 
geotechnical application to soil engineering works. 
Learning outcomes 

1.  Demonstrate the ability to apply the knowledge of geology, basic engineering,   
    and specialized knowledge in soil engineering for define the appropriate  
    processes and sequences for geotechnical exploration. 
2.  Demonstrate the ability to identify problems and select equations to solve   
    the problems on soil engineering until a corrected preliminary conclusion is  
    reached by using the principles of mathematics, science, geology, and  
    engineering. 
3.  Demonstrate the ability to assess the physical and engineering properties of  
    soils and classify soils types for engineering works. 
4.  Demonstrate the ability to explain and assess the effects of groundwater on  
     engineering structures and provide the guidance on the prevention and   
     management of problems arising from the effects of groundwater in soil  
     engineering works. 
5.   Demonstrate the ability to apply the soil engineering knowledge for analysis  

            and design of engineering works. 
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ENG38 3014 Soil Engineering Laboratory 1(0-3-3) 
Prerequisite:  ENG38 3013 Soil Engineering or study concurrently 
 Laboratory works which include the practices of basic soil investigation, soil physical 
and mechanical properties testing, soil engineering classification. 
Learning outcomes 

1.  Demonstrate the ability to apply results from laboratory testing for classify 
    and assess the physical and engineering properties of soils. 
2.  Demonstrate the ability to perform the laboratory tests with the security 
     awareness of themselves and group member. 
3.   Demonstrate the responsibility for the use of tools and test apparatus in the  
     laboratory and show a public mind in the use of laboratory space. 
4.  Demonstrate the ability to work together as a group member and group leader. 

 
ENG38 3016  Environmental Geomechanics 4(4-0-8) 
Prerequisite:  ENG38 3013 Soil Engineering and ENG38 3014 Soil Engineering Laboratory 
 Environmental impact assessment from mining and geological engineering projects, 
surface subsidence, landslide, mine waste, groundwater movement, groundwater contamination, 
and vibration from blasting 
Learning outcomes 

1. An ability to explain processes of environmental impact assessment in 
          Thailand. 

2. An ability to identify the environmental impact assessment topics which  
           may occur from geoengineering projects. 

3. An ability to outline environmental impacts caused by geology and by  
           human activities. 

4. An ability to identify the implementation of mitigation and monitoring  
           measures. 

5. Able to evaluate the ethical dimensions of problem in the geological  
          engineering discipline. 

6. Able to evaluate and analyzes the economics of a geological engineering  
          solution. 

7. Able to evaluate the environmental and social issues involved in a  
           geological engineering solution and incorporates that sensitivity into design  
           process. 
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ENG38 3017 Geological Engineering Excursion 2 credits 
Prerequisite:  ENG38 3016 Environmental Geomechanics or study concurrently 
  Field excursion and observation of geological engineering projects, principles and 
application of geologic compass and GPS in geological surveying, rock mass properties analyses 
by using in-situ testing equipment 
Learning outcomes 

1.   An ability to discuss, analyze and function effectively on a team in geological 
     surveying. 
2.   Recognizes participant roles in a team setting of fulfills appropriate roles to  
     assure team success in geological surveying.   
3.  Analyze and identify the engineering characteristic of soil.  
4.  Analyze and identify the engineering characteristic of rock mass. 
5.  Apply geologic compass and GPS in geological surveying. 
6.  Analyze the rock mass properties and behavior by using in- situ testing 
     equipment. 

 
ENG38 3018 Rock Engineering     4(4-0-8) 
Prerequisite: ENG38 3013 Soil Engineering and ENG38 3014 Soil Engineering Laboratory 
  Stress analysis, strain analysis, friction of rock joints, mechanical rock properties 
and behavior, deformation and failure of rocks, linear elasticity, laboratory rock mechanics testing, 
rock mass, in-situ tests and measurements, introductory rock engineering, numerical simulations. 
Learning outcomes 

1.  Explain behavior of rock and rock mass. 
2.  Can make hypotheses for engineering solutions. 
3.  Evaluation of rock mass quality for application in geotechnical engineering. 
4.  Calculate physical and mechanical properties of rock and rock mass. 
5.  Predict impact of environment on mechanical properties of rock and rock mass.  
    Define ways to prevent and solve problems that arise. 
6.  Apply knowledge of rock engineering to analysis and design of rock engineering   
    project. 
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ENG38 3019 Rock Engineering Laboratory     1(0-3-3) 
Prerequisite: ENG38 3018 Rock Engineering or study concurrently 
  Laboratory works which include the practices of sample collection and 
preparation, uniaxial and triaxial compression test, Brazilian tension test, direct shear test, point 
load strength index test, slake durability index test and wave velocity and dynamics properties 
test. 
Learning outcomes 

1.  Able to calculate, analyze, summarize, review results, and write reports. 
2.  Able to use graphics to present test results. 
3.  Clearly present verbally and use body language for effective communication. 
4.  Can work together as a team effectively, as a group member and group leader. 
5.  Collect and prepare rock samples, select rock engineering equipment and  
    apparatus appropriately. Realize the limitations of the equipment. 
6.  Able to use the test equipment to validate the engineering properties of rock   
    correctly. And solve problems that may arise while working.  
7.  Accurately record the test data. 
8.  Select suitable method for data collection and analysis, and review test  
     results appropriately. 

 
ENG38 3020 Rock Slope Engineering              4(4-0-8) 
Prerequisite:  ENG38 3018 Rock Engineering and ENG38 3019 Rock Engineering Laboratory 
 Exploration, evaluation and development of rock slope, classification and 
application of various rock slope excavation methods, earth and rock excavations, drilling and 
blasting techniques, environmental protection, mine welfare and safety. 
Learning outcomes 

1.  An ability to identify the modes of rock slope failure. 
2.  An ability to analyze the impacts of groundwater in the surface excavation. 
3.  An ability to solve rock slope excavation problems which is appropriate and  
    within reasonable constrains.  
4.  An ability to apply geological engineering design to produce solutions that meet  
    specified needs with consideration of public health and safety. 
5.  Able to evaluate the cost of a basic drilling and blasting techniques for surface  
    excavation. 
6.  An ability to solve rock support problem in rock mass. 
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ENG38 3021 Underground Excavation in Rock Mass 4(4-0-8) 
Prerequisite:  ENG38 3018 Rock Engineering and ENG38 3019 Rock Engineering Laboratory 
  Underground exploration and evaluation, classification and application of various 
underground excavation methods, drilling and blasting technique for underground excavation, 
introduction to underground support, ventilation, drainage and illumination, applications of 
subsidence and ground control, underground mine welfare and safety 
Learning outcomes 

1.  Know how to perform the site investigation and collect the geological data  
2.  Analyze stresses distribution and stability on underground excavation.  
3.  Apply the basic of drilling, blasting, and supporting techniques for underground  
    mining while considering environmental impacts, mine health and safety and  
    economics.   
4.  Evaluate economic cost in underground excavation processes. 
5. Identify how to prevent and mitigate the impact of underground mining  
   processes to environmental. 

 
ENG38 3022  Foundations on Rock 4(4-0-8) 
Prerequisite:  ENG38 3018 Rock Engineering and ENG38 3019 Rock Engineering Laboratory 
 Applications of rock mechanics principles to the design and analysis of foundation 
of engineering structures on rock mass, one excursion. 
Learning outcomes 

1.  Identify failure problems of foundation on rock mass.  
2.  Define variable parameters for foundation design on rock mass. 
3.  Select suitable foundation types to rock mass condition and engineering  
    structure.  
4.  Design foundation on rock mass. 
5.  Identify constraints for design and construction of foundations on rock mass. 
6.  Analyze impact of environment condition on stability of rock foundation and  
    guidelines to prevent or resolve the problem. 
7. Propose foundation design results on rock mass accurately and suitable for  
    audience. 
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ENG38 3023 Design Methodology in Geological Engineering 4(4-0-8) 
Prerequisite:  ENG38 3018 Rock Engineering and ENG38 3019 Rock Engineering Laboratory 
 Description of philosophy and methodology used in the design of engineering and 
geologic structures in rock mass, such as dams, reservoirs, rock slopes, tunnels, bridges, and mines. 
Learning outcomes 

1. Demonstrate the ability to assess the ethical dimension of the design in  
    geotechnical works. 
2. Demonstrate the ability to assess and analyze economics of geological   
    engineering design problems. 
3.  Demonstrate the ability to explain the environmental and social issues related    
    to geological engineering design. 
4. Demonstrate the ability to learn by themselves in the context of lifelong  
    learning. 
5. Demonstrate the ability to fine the information for answers to engineering 
   problems by themselves. 

 
ENG38 4031 Engineering Economics and Project Evaluation 4(4-0-8) 
Prerequisite:  ENG38 3016 Environmental Geomechanics 
 Concepts of demand and supply as applied to mining industry, cost estimation for 
project operating, investment decision techniques, mineral property valuation, risk analysis 
techniques, optimizing project development and production, project organization and project 
financing. 
Learning outcomes  

1.  An ability to analyze cash flow in geological engineering project 
2.  An ability to analyze the geological engineering project risk 
3.  An ability to evaluate geological engineering project financing 
4.  An ability to evaluate the solution through to the most economic/desirable 
    solution and justifies the approach. 
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ENG38 4032 Capstone Design Project for Geological Engineering 5(1-12-14) 
Prerequisite:  Consent of the School 
  Field work in geological engineering, development of geologic map and cross 
section, compilations, and evaluation of geologic data for engineering structure, design of 
geological engineering structure, oral presentation of design work 
Learning outcomes  

1. Problem statement shows understanding of the problem. 
2. Solution produces and methods are defined. 
3. Problem solution is appropriate and within reasonable constrains. 
4. Produces a clear and unambiguous needs statement in a design project. 
5. Identifies constraints on design problem and establishes criteria for  
        acceptability and desirability of solutions. 
6. Carries solution through to the most economic/desirable solution and  
         justifies the approach. 
7. Able to evaluate the ethical dimensions of problem in the geological  
         engineering discipline. 
8. Evaluates and analyzes the economics of a geological engineering solution. 
9. Identifies the environmental and social issues involved in a geological  
        engineering solution and incorporates that sensitivity into design process. 
10. Integrates input from all team members and makes decisions in relation to  
        objective criteria. 
11. Recognizes participant roles in a team setting of fulfills appropriate roles to  
         assure team success. 
12. Expresses an awareness that education is continuous after graduation. 
13. Able to fine information relevant to problem solution without guidance. 
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Engineering Elective Courses     12 credits 
 
ENG38 3024 Dam and Reservoir 4(4-0-8) 
Prerequisite:  ENG38 3013 Soil Engineering and ENG38 3014 Soil Engineering Laboratory 
  Site investigation, data collection and design of dams and reservoir with a main 
emphasis on embankment dam, calculation of seepage and uplift, analysis of the stability of rock 
foundation and abutment, and one field trip 
Learning outcomes  

1. Demonstrate the ability to assess the economic, stability and  
   environmental impact of dam and reservoir projects. 

2. Demonstrate the ability to site investigate and collect the geological and  
   hydrogeological data for selecting the dam location, dam types, design and  
   construction of dams and reservoirs. 

3. Demonstrate the ability to analyze the dam foundation stability and  
   related structures. 

4. Demonstrate the ability to set the guidelines for dam foundation  
   improvement and methods for dam behavior measuring instruments. 

 
ENG38 3025 Petroleum Technology for Engineers 4(4-0-8) 
Prerequisite:  ENG25 2080 Fluid Mechanics I and ENG30 2002 Mechanics of Materials I  
  An introduction to the various aspects of petroleum industry for engineers 
including equipment, systems, instrumentation, operations, and the various scientific principles. 
Addresses a variety of petroleum technologies:  exploration, drilling, production, transportation, 
marketing, and chemical processing industries. 
Learning outcomes  

1. Describe processes and origin of petroleum.   
2. Addresses a variety of petroleum drilling and reservoir evaluation. 
3. Analyze the components and procedure of various aspects of petroleum 
       industry for engineers.   
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ENG38 3026 Geophysics 3(3-0-6) 
Prerequisite:  ENG38 2009 Structural Geomorphology and ENG38 2010 Structural Geomorphology  
                       Laboratory 
 Learn how physics is used to study Earth structure and Earth processes. Techniques 
of seismology, gravity, geodesy, magnetics, and electromagnetism are used to understand and 
assess geological hazards, locate natural resources, and understand the structure and dynamics 
of the planet from an atomic to a global scale. 
Learning outcomes  

1. Understanding of how geophysics is used to build up a picture of the  
             interior of the Earth and the processes which generate its structure and  
             surface features. 

2. Use fundamental geophysical principles to perform simple analysis and  
             interpretation of illustrative data. 

3. Describe the physical principles underlying a range of geophysical  
             techniques. 

4. Solve quantitative problems relating to geophysical investigation of the  
             Earth. 

5. Explain how geophysical methods can be used to investigate geological  
             properties and processes. 

 
ENG38 3027 Geophysics Laboratory     1(0-3-3) 
Prerequisite:  ENG38 3026 Geophysics or study concurrently 
 Laboratory works which include the practices of seismic refraction surveying, 
seismic reflection survey, electrical survey, gravity survey, magnetic survey, geophysical 
exploration in construction site survey 
Learning outcomes  

1. Demonstrated proficiency in common practical skills in resource 
             exploration. 

2. Demonstrated knowledge of the geophysical techniques ( seismic, gravity,  
             magnetic and electrical). 

3. Gained practical experience and understanding of some geophysical survey  
             techniques in the field and how observations can be interpreted. 

4. Demonstrated understanding of the importance of data quality collection,  
            analysis, processes techniques. 

5. Be able to write a scientific report and critically evaluate evidence-based 
            solutions. 
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ENG38 3028 Geological Field Methods     2(2-0-4) 
Prerequisite:  ENG38 2009 Structural Geomorphology and ENG38 2010 Structural Geomorphology 
                       Laboratory 
 Principles and practices for geological investigation including preparation of a base 
map; interpretation of aerial photos and topographic maps; techniques of surface mapping; 
collecting data and sketching; field techniques for igneous rocks; field techniques for sedimentary 
rocks; field techniques for metamorphic rocks; field techniques for unconsolidated sediments; 
complying a geologic map; writing a report. 
Learning outcomes  

1. Indicate objectives and plans for a field investigation. 
2. Interpret aerial photos and topographic maps and prepare a base map. 
3. Decide suitable mapping techniques. 
4. Collect appropriate field data ( rocks and structures) , identify rocks and  

             sampling correctly, make good sketches and drawing. 
5. Comply and construct a good geologic map and cross sections.  
6. Present and write good reports. 

 

ENG38 3029 Paleontology for Geologic Investigation 4(4-0-8) 
Prerequisite:   ENG38 2004 Rocks and Minerals and ENG38 2005 Rocks and Minerals Laboratory
 Application of paleontological information to indicate geologic time and lithofacies 
of the exposures including principles of stratigraphy; fossil identification; interpretation of 
depositional environment; stratigraphy and index fossils of Thailand. 
Learning outcomes  

1. Describe stratigraphy of Thailand. 
2. Identify some invertebrate-, vertebrate-, plant fossils. 
3. Indicate index fossils of Thailand. 
4. Interpret environment of deposition. 
5. Evaluate value of particular fossils according to Law of fossil protection. 
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ENG38 4030  Groundwater Engineering 4(4-0-8) 
Prerequisite: ENG25 2080 Fluid Mechanics I and ENG38 2003 Introductory Geological Engineering 
 Physical and engineering properties of soil, soil properties measurements and 
classification, soil investigation, stress- strain analysis, soil strength criteria, stability analysis, and 
geotechnical application to soil engineering works. 
Learning outcomes 

1. Explain the characteristics of groundwater flow in porous and fractured  
aquifers. 

2.   Calculate the aquifer properties and the effect on groundwater flow. 
3.   Analyze the characteristics of groundwater recharge, flow, and discharge. 

 
ENG38 4033 Mining Engineering 4(4-0-8) 
Prerequisite:  ENG38 3018 Rock Engineering and ENG38 3019 Rock Engineering Laboratory 
  Mine planning, ore reserve estimation, surface and underground mining 
developments, mine evaluation and investment, mining methods, environmental health and 
safety and post-mining operation. 
Learning outcomes  

1. The students know methods and procedure of the surface and 
           underground mining.   

2. They can apply the knowledge of geotechniques, rock mechanics, geology  
           and updated technology to design and analyze the surface and  
           underground mines, while considering the morals, ethics, environmental  
           impacts and engineering economics. 

3. Ability to analyze and carry solution through to the most economic  
           solution. 
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ENG38 4034 Report Writing for Geological Engineering 2(2-0-4) 
Prerequisite:  ENG38 3016 Environmental Geomechanics  
 Techniques and practice of writing for geological engineering including a daily 
report; a technical report; a proposal; a progressive report; tables, figures, graphs; references. 
Learning outcomes  

1. Indicate objectives of reports. 
2. Write a daily report. 
3. Write a technical report. 
4. Write a proposal. 
5. Write a progressive report. 
6. Construct appropriate tables, figures and graphs. 
7. Write and cite references. 

 
ENG38 4035 Technical Presentation for Geological Engineering  2(2-0-4) 
Prerequisite:  ENG38 3016 Environmental Geomechanics  
 Techniques and practice of presentation for geological engineering including 
deciding for tools and format of presentation; topics and limitations; preparation of materials; oral 
and poster presentations; questioning and answering.  
Learning outcomes  

1. Select type and tools for presentation. 
2. Select a good topic and decide limitations. 
3. Prepare materials for presentation. 
4. Present in oral and poster types. 
5. Reply questions wisely and appropriately. 
6. Listen carefully and prepare good questions. 
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ENG38 4036 Geo-informatics for Geological Engineering 4(4-0-8) 
Prerequisite:  ENG38 2009 Structural Geomorphology and ENG38 2010 Structural Geomorphology 
                       Laboratory 
 An introductory level geospatial technology course designed to introduce students 
to the concepts and theories of geographic information systems ( GIS)  and the practice of 
geospatial analysis for geological engineering. This course consists of a lecture component and a 
laboratory component.  Students will learn to apply GIS concepts through hands-on exercises 
designed to explore and analyze spatial data. 
Learning outcomes  

1. Comprehend fundamental concepts and practices of Geographic 
           Information Systems.  

2. Demonstrate proficiency in the use of GIS tools to create maps that are fit- 
           for-purpose and effectively convey the information they are intended to.  

3. Effectively communicate and present project results in oral, written, and  
           graphic forms.  

4. Apply mathematical concepts, including statistical methods, to data to be  
           used in geospatial analysis. 

 
ENG38 4037 Computer Simulation for Geological Engineering 4(4-0-8) 
Prerequisite:  ENG38 3018 Rock Engineering and ENG38 3019 Rock Engineering Laboratory 
 Use of computers to solve problems in geological engineering, including data 
bases, stability evaluation and back- analysis, computer contouring, map filtering and 
enhancement, multivariate analysis of geologic data, basic numerical methods, and back-analysis 
approaches. 
Learning outcomes 

1. Demonstrate the ability to simulate the behavior and calculate the factor 
                     of safety of geological engineering works using numerical simulation  
                     methods.  

2. Demonstrate the ability to use graphics to present the simulation results. 
3. Demonstrate the ability to clearly and effectively present the simulation  

           results from a numerical model. 
4. Demonstrate the ability to learn by themselves in the context of lifelong  

           learning. 
5. Demonstrate the ability to fine the information for answers to engineering  

           problems by themselves. 
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ENG38 4038 Salt Mining 4(4-0-8) 
Prerequisite:  ENG38 3018 Rock Engineering and ENG38 3019 Rock Engineering Laboratory 
 Principles of mining systems for thin and thick deposits, design considerations of 
mine structures, stability evaluation, stress analysis, and access and mine development. 
Learning outcomes  

1. Demonstrate the ability to clearly define the needs of the salt mine project. 
2. Demonstrate the ability to identify the limitations of the design problem.  

           Set criteria for selecting salt mining methods.  
3. Demonstrate the ability to analyze the salt mining processes and economic  

           analysis for salt mining. 
 
ENG38 4039  Special Problem I 4 Cradits 
Prerequisite:   Consent of the School 
 Study or research in specific problem of Geological Engineering 
Learning outcomes  
 The students can find out the information and knowledge of the updated 
technology in geological engineering works.   They can apply the knowledge of geology, 
geotechniques, soil engineering, rock engineering and updated technology to study or research of 
specific problem in geological engineering, while considering the morals, ethics, environmental 
impacts and economics.   They can give the discussions and conclusion then present the results 
of the study. 
 
ENG38 4040 Special Problem II 4 Cradits 
Prerequisite:  Consent of the School 
 Study or research in specific problem of Geological Engineering 
Learning outcomes  
 The students can find out the information and knowledge of the updated 
technology in geological engineering works.   They can apply the knowledge of geology, soil 
engineering, rock engineering and updated technology to study or research of specific problem in 
geological engineering, while considering the morals, ethics, environmental impacts and 
economics.  They can give the discussions and conclusion then present the results of the study. 
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ENG38 4041 Advanced Topics in Geological Engineering I 4 Cradits 
Prerequisite:  Consent of the School 
 Study in active topic and new development of Geological Engineering 
Learning outcomes  
 The students can find out the information and knowledge of the updated 
technology in geological engineering works.   They can apply the knowledge of geology, soil 
engineering, rock engineering and updated technology to study the active topic and new 
development in geological engineering, while considering the morals, ethics, environmental 
impacts and economics.   They can give the discussions and conclusions, present the results of 
the study, and submit the report. 
 
ENG38 4042  Advanced Topics in Geological Engineering II 4 Cradits 
Prerequisite:  Consent of the School 
 Study in active topic and new development of Geological Engineering 
Learning outcomes  
 The students can find out the information and knowledge of the updated 
technology in geological engineering works.   They can apply the knowledge of geology, soil 
engineering, rock engineering and updated technology to study the active topic and new 
development in geological engineering, while considering the morals, ethics, environmental 
impacts and economics.   They can give the discussions and conclusions, present the results of 
the study, and submit the report. 
 
ENG38 4043 Geological Engineering Senior Project I 4 Cradits 
Prerequisite:  Consent of the School 
 Special study in Geological Engineering, sustention new concept, related field 
study, new designed instrument, design program for specific task, action planning, financial 
evaluation, setting time schedule and project proposal. 
Learning outcomes  
 The students know the procedure of sustention new concept, related field study.  
The students will be able to plan and prepare the project proposal. 
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ENG38 4044 Geological Engineering Senior Project II 4 Cradits 
Prerequisite:  Consent of the School 
 Continuous study from senior project I, data collection instrumentation and 
experiment equipment, method of study research and experiment, report writing and 
presentation 
Learning outcomes  
 The students know the procedure of data collection, instrumentation and 
experiment equipment.   The students will be able to study research methodology and project 
presentation. 
 
ENG20 2010 Multidisciplinary Project-Based Learning I  4(2-4-8) 
Prerequisite: none 
 Students form multi- disciplinary groups to create projects which address basic 
problems form the industry, agencies, organizations, environment, or community under the 
supervision of project advisors; students practice design thinking skills, analyze problems, define 
problems, ideation, prototyping, test and present protypes, apply design thinking process to the 
assigned multi-disciplinary project. 
Learning outcomes 
 1. Research information related to the assigned project. 
 2. Communicate, exchange, and present basic information and opinions among 

group members, supervisors, and organization related to the assigned project. 
 3. Take part as both team leader and member in the design and creation of the 

assigned project prototype design and create assigned project prototype. 
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ENG20 3010 Multidisciplinary Project-Based Learning II  4(2-4-8) 
Prerequisite: ENG20 2010 Multidisciplinary Project-Based Learning I 
 Students form multi-disciplinary groups to create projects which address problems 
form the industry, agencies, organizations, environment, or community under the supervision of 
project advisors; students practice design thinking skills, analyze problems, define problem, 
ideation, prototyping, test and present protypes, apply design thinking process to the assigned 
multi-disciplinary project. 
Learning outcomes 
 1. Research information related to the assigned project. 
 2. Communicate, exchange, and present basic information and opinions among 

group members, supervisors, and organization related to the assigned project. 
 3. Take part as both team leader and member in the design and creation of the 

assigned project prototype design and create assigned project prototype. 
 
ENG20 4010 Multidisciplinary Project-Based Learning III  4(2-4-8) 
Prerequisite: ENG20 3010 Multidisciplinary Project-Based Learning II 
 Students form multi-disciplinary groups to create projects which address complex 
problems form the industry, agencies, organizations, environment, or community under the 
supervision of project advisors; students practice design thinking skills, analyze problems, define 
problems, ideation, prototyping, test and present protypes, apply design thinking process to 
assigned multi-disciplinary project. 
Learning outcomes 
 1. Research information related to the assigned project. 

2. Communicate, exchange, and present basic information and opinions among 
group members, supervisors, and organization related to the assigned project. 

 3. Take part as both team leader and member in the design and creation of the 
assigned project prototype design and create assigned project prototype. 
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ENG20 2020 Global Project Based Learning I  4(2-4-8)  
Prerequisite: none  
 Students form multi-disciplinary groups with students from different institution  or 
international students to create projects which address basic problem from the industry, agencies, 
organization, environment, or community under the supervision of project advisors; students 
practice design thinking skills, analyze problems, define problems, ideation, prototyping, test and 
present protypes, apply design thinking process to the assigned multi-disciplinary project.  All 
activities will be conducted in English. 
Learning outcomes  
 1. Research information related to the assigned project. 
 2. Communicate, exchange, and present basic information and opinions among 

group members, supervisors, and organization related to the assigned project. 
 3. Take part as both team leader and member in the design and creation of the 

assigned project prototype design and create assigned project prototype. 
 
ENG20 3020 Global Project Based Learning II  4(2-4-8)  
Prerequisite: ENG20 2020 Global Project Based Learning I  
 Students form multi-disciplinary groups with students from different institution,  or 
international students to create projects which address problems form the agencies, 
organizations, environment, or community under the supervision of project advisors; students 
practice design thinking skills, analyze problems, define problems, ideation, prototyping, test and 
present protypes, apply design thinking process to the assigned multi-disciplinary project.  All 
activities will be conducted in English. 
Learning outcomes  
 1. Research information related to the assigned project. 
 2 .  Communicate, exchange, and present basic information and opinions among 

group members, supervisors, and organization related to the assigned project. 
 3. Take part as both team leader and member in the design and creation of the 

assigned project prototype design and create assigned project prototype. 
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ENG20 4020 Global Project Based Learning III  4(2-4-8)  
Prerequisite: ENG20 4020 Global Project Based Learning II  
 Students form multi-disciplinary groups with students from different institution, or 
international students to create project which address complex problems form the agencies, 
organizations, environment, or community under the supervision of project advisors; students 
practice design thinking skills, analyze problems, define problems, ideation, prototyping, test and 
present protypes, apply design thinking process to the assigned multi-disciplinary project.  All 
activities will be conducted in English. 
Learning outcomes  
 1. Research information related to the assigned project. 
 2. Communicate, exchange, and present basic information and opinions among 

group members, supervisors, and organization related to the assigned project. 
3. Take part as both team leader and member in the design and creation of the 

assigned project prototype design and create assigned project prototype. 
 
Minor Entrepreneurship            21 Credits 
Entrepreneurship Compulsory Courses          8 Credits 
IST50 2401 Entrepreneurship and New Venture Creation 3(3-0-6) 
Prerequisite: none 
         Concepts of entrepreneurship, concepts and processes of business opportunity 
analysis, design thinking for innovation business idea development, identifying target customers, 
analysis of customer’ s problem and need, developing unique value position for product and 
service, business models and revenue model, legal aspects for innovative entrepreneur, business 
idea presentation 
Learning outcomes  

1. Describe the concept and process of business opportunities analysis and new 
venture creation 

2. Identify business opportunities and target customer 
3. Apply design thinking approach for developing new business ideas  
4. Work with a diversity of team members  
5. Pitching new business ideas  
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IST50 2402  Go-to-Market Strategies for Innovative Product and Service 2(2-0-4) 
Prerequisite: none 

 Marketing for innovative product and service, market opportunity analysis and 
market assessment, unique value position analysis, go-to-market strategies of  market entering for 
new product and service, digital marketing for new venture, brand creation, marketing 
performance evaluation   
Learning outcomes  

1. Define the process of marketing for innovative product and service  
2. Explain go to market strategies for innovative product and service  
3. Analyze market opportunities and potential market selection  
4. Analyze and develop unique value proposition of new product and service 

 
IST50 2403 Business Plan and Financing                 3(3-0-6) 
Prerequisite: none 

 Business plan and financial principle for new entrepreneurs, business plan writing, 
revenue model, business operation and cost structure, return on investment, capital structure 
and sources of finance, sources of equity over business life cycle 
Learning outcomes  

1. Analyze cost structure and source of finance for new business 
2. Design revenue model for new business 
3. Develop business pitching approach for fundraising   
4. Writing a business plan 

 
Elective Courses        4 credits 
IST50 2404  Business Model Innovation 2(1-2-3) 
Prerequisite: none 

 Business model concept, business environmental analysis, business and product 
life cycle, current business model analysis, business model design and development, intellectual 
property strategies in business model, business model validation 
Learning outcomes  

1. Describe the elements of business model and the process of business model 
validation 

2. Analyze current business models 
3. Analyze innovative business opportunities 
4. Design new business model 
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IST50 2405 Product and Service Design 2(1-2-3) 
Prerequisite: none 
 New product and service design concepts and processes, idea generations of new 
product and service using design thinking, idea filtering and assessment, user experience design 
for product and service, universal design principles for product and service prototyping, product 
and service concept testing 
Learning outcomes  

1. Explain the process of new product and service development using design 
thinking approach 

2. Apply user experience design for product and service  
3. Design product prototype or minimum viable product (MVP)  
4. Product and service concept testing  
5. Work with a diversity of team members 

 
IST50 2406 Legal Aspects for Innovative Entrepreneurs 2(2-0-4) 
Prerequisite: none 

 Fundamental laws related to juristic person and property, juristic acts, business 
registration, shareholding structure and shares contributions based on vesting, founders’ 
agreement, employee stock ownership plan, principle of tax and labor laws 
Learning outcomes  

1. Describe an important legal aspects related to entrepreneur 
2. Analyze shareholding structure and share proportion based on vesting   
3. Evaluate the legal challenges for tech and innovative entrepreneurs 

 
IST50 2407 Intellectual Property Strategies for Innovative Business 2(2-0-4) 
Prerequisite: one 

 Concept and principle of intellectual property management, types of intellectual 
property, analysis of intellectual asset and property, intellectual property laws and processes of 
protection, patent and trademark searching, intellectual property utilization and creating return 
on intellectual property   
Learning outcomes  

1. Explain concept and principle of intellectual property management 
2. Analyze the assets and intellectual property of a business 
3. Analyze intellectual property utilization to create competitiveness 
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IST50 2408  Social Innovation Development 2(1-2-3) 
Prerequisite: none 

 Concept and important of social innovation development, environmental and 
social problems and challenge, design thinking for social problem solving, social impact 
assessment, case studies of social innovation development in different subjects  

Learning outcomes  
1. Understand the concept of social impact assessment for social enterprise 
2. Analyze the problems and challenges of society and the environment that 

become business      
3. opportunities to create social impact   
4. Apply design thinking process to define problem and ideate solution 

 
IST50 2409 Social Entrepreneurship 2(1-2-3) 
Prerequisite: none 

 Concepts of social entrepreneurship, social enterprise and social impact business, 
business model for social enterprise, marketing strategies for social enterprise, social return on 
investment, laws related to social enterprise, social enterprise sources of fund 

Learning outcomes  
1. Explain concept of social entrepreneurship, social enterprise, and social impact 

business  
2. Analyze the context, situation, and problem that creates opportunities for 

social  
3. enterprise   
4. Analyze and select the accessible market for business  
5. Design business model for social enterprise  
6. Pitching concept idea and business model for social enterprise  
7. Work with a diversity of team members 
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IST50 2410 Technopreneurship 2(1-2-3) 
Prerequisite: none 

 Concept of technopreneurship, characteristics and motivation for technopreneurs, 
intrapreneurship, entrepreneurial mindset and process, opportunity analysis of technology 
business, technology business model design, sources of fund for technology business 

Learning outcomes  
1. Analyze opportunities for technology based business 
2. Design concept for technology based business  
3. Design business model for technology based business 
4. Work with a diversity of team members 
5. Pitching concept idea and business model for technology based business 

 
IST50 2411 Entrepreneurial Logistics           2(2-0-4) 
Prerequisite: none 

 Concept of supply chain integration, value chain competitiveness, quick consumer 
response, supplier-producer coordination, supply chain management, roles of digital technology 
in supply chain integration, procurement logistics, reverse logistics, supply chain optimization, 
linkages of supply chain strategy aligned to an overall business strategy 

Learning outcomes  
1. Analyze concept of supply chain integration  
2. Apply digital technology in supply chain integration  
3. Apply linkage of supply chain strategy aligned to business strategy 
4. Work with a diversity of team members 
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Practice – Entrepreneur            9  Credits 
Major-Minor (Geological Engineering - Entrepreneur)      
       
IST50 3412 Pre-Enterprise Cooperative Education or Pre-Enterprise Incubation 1(1-0-2) 
Prerequisite: none 
 Preparation for enterprise cooperative education or enterprise incubation, drafting 
of a brief business plan according to student’ s interest, development of soft skills for enterprise 
cooperative education or enterprise incubation students 
Learning outcomes 

1. Prepared for enterprise cooperative education or enterprise incubation  
2. Pitching draft of business plan according to student’s interest 
3. Have soft skills for practicing enterprise cooperative education or enterprise 

incubation 

 
IST50 4413 Enterprise Cooperative Education 8 credits 
Prerequisite: 8 units from compulsory courses and 4 units from elective courses    

 The student has to work on an entrepreneurial project according to his/her interest 
under the supervision of a mentor from workplace and an enterprise cooperative education 
coordinator from the university for a trimester following the requirements of the minor program 
in entrepreneurship; prior to the enterprise cooperative education placement, the student has to 
complete and present a draft of business plan to the mentor and the enterprise cooperative 
education coordinator; upon completion of the enterprise cooperative education placement, the 
student has to submit a final business plan, or new business model, or prototype and present to 
the mentor and the enterprise cooperative education coordinator; the evaluation results by the 
mentor and the enterprise cooperative education coordinator will be used to determine the 
success of the student 
Learning outcomes 

1. Create and test new business model or prototyping product/service or develop 
business plan and business strategy for startup, growth, and sustain   

2. Work with a diversity of team members 
3. Pitching new business model or prototype or business plan to investor 
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IST50 4414  Enterprise Incubation 8 credits 
Prerequisite: 8 units from compulsory courses and 4 units from elective courses 

 The student has to work full- time on an entrepreneurial project according to 
his/her interest at the university incubation or work part- time at university incubation and part-
time at the workplace under the supervision of a mentor from workplace and an enterprise 
coordinator from the university for a trimester following the requirements of the minor program 
in entrepreneurship; prior to the enterprise incubation placement, the student has to complete 
and present a draft of business plan to the mentor and the enterprise coordinator; upon 
completion of the enterprise incubation placement, the student has to submit a final business 
plan, or new business model, or prototype and present to the mentor and the enterprise 
coordinator; the evaluation results by the mentor and the enterprise coordinator will be used to 
determine the success of the student 
Learning outcomes 

1. Create and test new business model or prototyping product/service or develop 
business plan    

2. and business strategy for startup, growth, and sustain   
3. Work with a diversity of team members 
4. Pitching new business model or prototype or business plan to investor 
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Cooperative Education                                                9 credits 
Major (Geological Engineering) 
 
ENG38 4095 Pre-cooperative Education 1(1-0-2) 
Prerequisite:  none  
  Principals and concepts relating to Cooperative Education; Process and steps of 
undertaking Cooperative Education; Protocols relating to Cooperative Education; Basic knowledge on 
and techniques for job application such as workplace selection, job application letter writing,  job 
interviews and communication skills;  Basic knowledge necessary for undertaking Cooperative 
Education at workplace; Building up self-confidence; Entrepreneurial potential development; 
Occupational health and safety in workplace; Organizational culture, Quality management 
systems at workplace such as 5S,  ISO 9000 and ISO 14000; Report writing and presentation 
techniques; Personality development 
Learning outcomes 

1. Students have a deep understanding of the concepts, principles, processes  
               and procedures as well as relevant regulations of cooperative education. 

2. Students have knowledge and basic skills to work in the enterprises. 
3. Students have knowledge and skills in presentation and academic report  

               writing. 
4. Students have the basic skills in personality development to adapt  

               themselves to work environment. 
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ENG38 4096 Cooperative Education I 8  Credits 
Prerequisite:  Courses specified by the School and ENG38 4095 Pre-cooperative Education  
  The student has to perform full-time academic or professional work as a temporary 
staff member at a workplace for 1 entire Cooperative Education trimester according to the 
School’s specifications. Once completed the work, the student has to submit an operational 
report and present his/her performance results to the School faculties for the assessment, 
Evaluation by the supervising faculties and job supervisor(s) based on the student’s performance 
on the assigned work and the operational reports as well as his/her performance at the post-
placement interview and seminar activities will determine the assessment result of the student 
to be either pass or fail 
Learning outcomes 

1. Apply relevant engineering knowledge, skills, techniques, and tools in a 
           work context. 

2. Identify and analyse issues, and suggest practical solutions in engineering  
               problems. 

3. Design a system, component, or process to meet desired needs. 
4. Effectively communicate verbally and in writing. 
5. Schedule a work plan and have the flexibility to respond to changing  

               circumstances. 
6. Establish good working relationships in a multi-disciplinary team. 
7. Understand and apply professional and ethical responsibility. 
8. Recognise the need for, and engage in lifelong learning. 
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ENG38 4097  Cooperative Education II      8  Credits 
Prerequisite:  ENG38 4096 Cooperative Education I 
  The student has to perform full-time academic or professional work as a temporary 
staff member at a workplace for 1 entire Cooperative Education trimester according to the 
School’s specifications. Once completed the work, the student has to submit an operational 
report and present his/her performance results to the School faculties for the assessment, 
Evaluation by the supervising faculties and job supervisor(s) based on the student’s performance 
on the assigned work and the operational reports as well as his/her performance at the post-
placement interview and seminar activities will determine the assessment result of the student 
to be either pass or fail 

Learning outcomes 
1. Apply relevant engineering knowledge, skills, techniques, and tools in a 

           work context. 
2. Identify and analyse issues, and suggest practical solutions in engineering 

             problems. 
3. Design a system, component, or process to meet desired needs. 
4. Effectively communicate verbally and in writing. 
5. Schedule a work plan and have the flexibility to respond to changing  

             circumstances. 
6. Establish good working relationships in a multi-disciplinary team. 
7. Understand and apply professional and ethical responsibility. 
8. Recognise the need for, and engage in lifelong learning. 
9. Develop professional contacts. 
10. Take initiative in a professional setting. 

 
ENG38 4098  Cooperative Education III      8  Credits 
Prerequisite:  ENG38 4097 Cooperative Education II 
  The student has to perform full-time academic or professional work as a temporary 
staff member at a workplace for 1 entire Cooperative Education trimester according to the 
School’s specifications. Once completed the work, the student has to submit an operational 
report and present his/her performance results to the School faculties for the assessment, 
Evaluation by the supervising faculties and job supervisor(s) based on the student’s performance 
on the assigned work and the operational reports as well as his/her performance at the post-
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placement interview and seminar activities will determine the assessment result of the student 
to be either pass or fail 

Learning outcomes 
1. Apply relevant engineering knowledge, skills, techniques, and tools in a 

                     work context. 
2. Identify and analyse issues, and suggest practical solutions in engineering  

             problems. 
3. Design a system, component, or process to meet desired needs. 
4. Effectively communicate verbally and in writing. 
5. Schedule a work plan and have the flexibility to respond to changing  

             circumstances. 
6. Establish good working relationships in a multi-disciplinary team. 
7. Understand and apply professional and ethical responsibility. 
8. Recognise the need for, and engage in lifelong learning. 
9. Develop professional contacts. 
10. Take initiative in a professional setting. 

 
Or replaced by Profession Project 
 

ENG38 4099 Geological Engineering Professional Project        9  Credits 

Prerequisite:  Consent of the School  
  Project should be in research or development of the new knowledge in Geological 
Engineering.  Final report and oral presentation exam are required 
Learning outcomes 
  The students know how to apply geological engineering knowledge to perform 
research, or to develop new knowledge that are useful for the industry. 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
รายวิชาเอกหลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ  

สาขาวิชาวิศวกรรมธรณ ี
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
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รายวชิาเอกสาขาวิชาวิศวกรรมธรณ ี
เพ่ือใช้ในการค านวณระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในการส าเร็จการศกึษา 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
 

 ENG38 2001 ธรณีวิทยา 4 หน่วยกิต 
 ENG38 2002 ปฏิบัติการธรณีวิทยา 1 หน่วยกิต 
 ENG38 2003 วิศวกรรมธรณีเบื้องต้น 1 หน่วยกิต 
 ENG38 2004  หินและแร่ 4 หน่วยกิต 
 ENG38 2005  ปฏิบัติการหินและแร่ 1 หน่วยกิต 
 ENG38 2006 ธรณีส ารวจ 4 หน่วยกิต 
 ENG38 2007 ปฏิบัติการธรณีส ารวจ 1 หน่วยกิต 
 ENG38 2008 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรรมธรณี 2 หน่วยกิต 
 ENG38 2009  ธรณีสัณฐานโครงสร้าง 3 หน่วยกิต 
 ENG38 2010  ปฏิบัติการธรณีสัณฐานโครงสร้าง 1 หน่วยกิต 
 ENG38 3011 แหล่งแร่และแหล่งพลังงาน 3 หน่วยกิต 
 ENG38 3012 กระบวนการแต่งแร่ส าหรับวิศวกรรมธรณี 4 หน่วยกิต 
 ENG38 3013 วิศวกรรมดิน 4 หน่วยกิต 
 ENG38 3014  ปฏิบัติการวิศวกรรมดิน 1 หน่วยกิต 
 ENG38 3015 การเขียนแบบวิศวกรรมธรณี 2 หน่วยกิต 
 ENG38 3016 กลศาสตร์ธรณีสิ่งแวดล้อม  4 หน่วยกิต  
 ENG38 3017 ทัศนศึกษาทางวิศวกรรมธรณี 2 หน่วยกิต 
 ENG38 3018 วิศวกรรมหิน 4 หน่วยกิต 
 ENG38 3019  ปฏิบัติการวิศวกรรมหิน 1 หน่วยกิต 
 ENG38 3020 วิศวกรรมความลาดชันมวลหิน 4 หน่วยกิต 
 ENG38 3021 การขุดเจาะใต้พ้ืนผิวในมวลหิน 4 หน่วยกิต 
 ENG38 3022  ฐานรากบนหิน 4 หน่วยกิต 
 ENG38 3023 วิธีการออกแบบในวิศวกรรมธรณี 4 หน่วยกิต 
 ENG38 4031 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมและการประเมินโครงการ 4 หน่วยกิต 
 ENG38 4032 โครงงานแบบบูรณาการส าหรับวิศวกรรมธรณี 5 หน่วยกิต 
   รวม   72 หน่วยกิต 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี พ.ศ. 
2559 และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี พ.ศ. 2564 
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ตารางเทียบหลักสตูร พ.ศ. 2559 และหลักสตูร พ.ศ. 2564 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
หน่วย
กิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
หน่วย
กิต 

หมายเหตุ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 190 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 196  
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 38 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 38  
1.1 กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป 15 1.1 กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป 15  
202108 การรู้ดิจิตลั 2 IST20 1001 การรู้ดิจิทัล 2 รายวิชาเดิม 

202109 การใช้โปรแกรมประยุกตเ์พื่อการเรยีนรู้ 1 IST20 1002 การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการ 
                เรียนรู้ 

1 รายวิชาเดิม 

202201 ทักษะชีวิต 3 IST20 1003 ทักษะชีวิต 3 รายวิชาเดิม 
202202 ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก 3 IST20 1004 ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก 3 รายวิชาเดิม 
202203 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม 3 IST20 2001 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม 3 รายวิชาเดิม 
202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา 3 IST20 2002 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา 3 รายวิชาเดิม 

1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 15 1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 15 รายวิชาเดิม 

203101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3 IST30 1101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3 รายวิชาเดิม 
203102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3 IST30 1102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3 รายวิชาเดิม 
203203 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ 3 IST30 1103 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทาง 

                  วิชาการ 
3 รายวิชาเดิม 

203204 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 3 IST30 1104 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 3 รายวิชาเดิม 
203305 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 3 IST30 1105 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 3 รายวิชาเดิม 

1.3 กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก  
นักศึกษาจะต้องสอบผ่าน 8 หน่วยกิต 
จากรายวิชาที่ก าหนดดังต่อไปนี ้

8 1.3 กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก  
นักศึกษาจะต้องสอบผ่าน 8 หน่วยกิต 
จากรายวิชาที่ก าหนดดังต่อไปนี ้

8  

202111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2 IST20 1501 ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร 2 รายวิชาเดิม 

202175 ศิลปะวิจักษ์ 2 IST20 1502 ศิลปวิจักษ์ 2 รายวิชาเดิม 

202181 สุขภาพองค์รวม 2 IST20 1503 สุขภาพองค์รวม 2 รายวิชาเดิม 

202222 พันธกิจสัมพันธ์ชุมชนกับกลุ่มอาชีพ 2 IST20 2501 พันธกิจสัมพันธ์ชุมชนกับกลุ่มอาชีพ 2 รายวิชาเดิม 

202324 ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม 2 IST20 2502 ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม 2 รายวิชาเดิม 
202331 อาเซียนศึกษา 2 IST20 2503 อาเซียนศึกษา 2 รายวิชาเดิม 
202373 การคิดเชิงออกแบบ 2 IST20 2504 การคิดเชิงออกแบบ 2 รายวิชาเดิม 
202241 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 2 IST20 1504 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 2 รายวิชาเดิม 
  IST20 2505 ฮักเจ้าของ 2 รายวิชาใหม ่
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2. หมวดวิชาเฉพาะ 135 2. หมวดวิชาเฉพาะ 141  
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร ์

27 
 

2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร ์

38 
 

 

102111 เคมีพื้นฐาน 1 4 SCI02 1111 เคมีพื้นฐาน 1 4 รายวิชาเดิม 

102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 1 SCI02 1112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 1 รายวิชาเดิม 

103101 แคลคูลัส 1 4 SCI03 1001 แคลคูลัส 1 4 รายวิชาเดิม 

103102 แคลคูลัส 2 4 SCI03 1002 แคลคูลสั 2 4 รายวิชาเดิม 

  SCI03 1003 ความน่าจะเป็นและสถิติ 4 รายวิชาใหม ่

103105 แคลคูลัส 3 4 SCI03 1005 แคลคูลสั 3 4 รายวิชาเดิม 

105101 ฟิสิกส์ 1  4 SCI05 1001 ฟิสิกส์ 1 4 รายวิชาเดิม 

105102 ฟิสิกส์ 2 4 SCI05 1002 ฟิสิกส์ 2 4 รายวิชาเดิม 

105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1 SCI05 1191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1 รายวิชาเดิม 

105192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1 SCI05 1192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1 รายวิชาเดิม 

  ENG38 2001 ธรณีวิทยา 4 ย้ายกลุ่ม 

  ENG38 2002 ปฏิบัติการธรณีวิทยา 1 ย้ายกลุ่ม 

  ENG38 3011 แหล่งแร่และแหล่งพลังงาน 3 ย้ายกลุ่ม 

2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 32 2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร ์ 30  
523100 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 2 ENG23 1001 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 2 รายวิชาเดิม 

538209 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับ
วิศวกรรมธรณ ี

2 ENG38 2008 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
                  ส าหรับวิศวกรรมธรณ ี

2 รายวิชาเดิม 

525101 การเขียนแบบวิศวกรรม 1 2 ENG25 1010 การเขียนแบบวิศวกรรม 1 2 รายวิชาเดิม 

525202 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 4 ENG25 2020 เทอร์โมไดนามิกส์ 1 3 ปรับปรุง 

525204 กลศาสตร์ของไหล 1 4 ENG25 2080 กลศาสตร์ของไหล 1 3 ปรับปรุง 

525206 การเขียนแบบวิศวกรรม 2 2 ENG38 3015 การเขียนแบบวิศวกรรมธรณ ี 2 รายวิชาใหม ่

529292 วิศวกรรมไฟฟ้า 4 ENG29 2092 วิศวกรรมไฟฟ้า 4 รายวิชาเดิม 

530201 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 4 ENG30 2001 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 4 รายวิชาเดิม 

530211 กลศาสตร์วัสดุ 1 4 ENG30 2002 กลศาสตร์วสัดุ 1 4 รายวิชาเดิม 

531101 วัสดุวิศวกรรม 4 ENG31 1001 วัสดุวิศวกรรม 4 รายวิชาเดิม 

2.3 กลุ่มวิชาบังคับวิศวกรรมศาสตร์ 64 2.3 กลุ่มวิชาบังคับวิศวกรรมศาสตร์ 61  

  ENG20 1010 แนะน าวิชาชีพวิศวกวิศกร 1 รายวิชาใหม ่

  ENG38 2003 วิศวกรรมธรณเีบื้องต้น 1 รายวิชาใหม ่
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538207 ธรณีสณัฐานโครงสร้าง 3 ENG38 2009 ธรณีสัณฐานโครงสร้าง 3 รายวิชาเดิม 

538208 ปฏิบัติการธรณีสณัฐานโครงสร้าง 1 ENG38 2010 ปฏิบัติการธรณีสณัฐานโครงสร้าง 1 รายวิชาเดิม 

530251 การส ารวจ 4 ENG38 2006 ธรณีส ารวจ 4 รายวิชาใหม ่

530252 ปฏิบัติการการส ารวจ 1 ENG38 2007 ปฏิบัติการธรณีส ารวจ 4 รายวิชาใหม ่

538203 ธรณีวิทยา 4   ย้ายกลุ่ม 

538204 ปฏิบัติการธรณีวิทยา 1   ย้ายกลุ่ม 

538205 หินและแร ่ 3 ENG38 2004 หนิและแร ่ 4 รายวิชาใหม ่

538206 ปฏิบัติการหินและแร ่ 1 ENG38 2005 ปฏบัิตกิารหินและแร่ 1 รายวิชาเดิม 

538301 ธรณีเทคนิค 4 ENG38 3013 วิศวกรรมดิน 4 รายวิชาใหม ่

538302 ปฏิบัติการธรณีเทคนิค 1 ENG38 3014 ปฏิบัติการวิศวกรรมดิน 1 รายวิชาใหม ่

538304 วิศวกรรมน้ าใต้ดิน 4   ย้ายกลุ่ม 

538305 กลศาสตร์ธรณีสิ่งแวดล้อม 4 ENG38 3016 กลศาสตร์ธรณสีิ่งแวดล้อม 4 รายวิชาเดิม 

538306 แหล่งแร่และแหล่งพลังงาน 4   ย้ายกลุ่ม 

538307 ทัศนศึกษาทางวิศวกรรมธรณ ี 2 ENG38 3017 ทัศนศึกษาทางวิศวกรรมธรณ ี 2 รายวิชาเดิม 

538319 กลศาสตร์หิน 4 ENG38 3018 วิศวกรรมหิน 4 รายวิชาใหม ่

538320 ปฏิบัติการกลศาสตร์หิน 1 ENG38 3019 ปฏิบัติการวิศวกรรมหิน 1 รายวิชาใหม ่

538310 เศรษฐศาสตร์เหมืองแร ่ 4 ENG38 4031 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมและการ 
                 ประเมินโครงการ 

4 รายวิชาใหม ่

538324 กระบวนการแต่งแรส่ าหรับวิศวกรรมธรณ ี 4 ENG38 3012 กระบวนการแต่งแร่ส าหรับวิศวกรรม 
                  ธรณี 

4 รายวิชาเดิม 

538416 การออกแบบเหมืองและขุดเจาะบนพื้นผิว 4 ENG38 3020 วิศวกรรมความลาดชันมวลหิน 4 รายวิชาใหม ่

538417 การออกแบบเหมืองและขุดเจาะใตด้ิน 4 ENG38 3021 การขุดเจาะใต้พื้นผวิในมวลหิน 4 รายวิชาใหม ่

  ENG38 3022 ฐานรากบนหิน 4 รายวิชาใหม ่

  ENG38 3023 วิธีการออกแบบในวิศวกรรมธรณ ี 4 รายวิชาใหม ่

538418 โครงงานวิศวกรรมธรณ ี 4 ENG38 4032 โครงงานแบบบูรณาการส าหรับ 
                  วิศวกรรมธรณ ี

5 รายวิชาใหม ่

538433 ปฏิบัติการออกแบบเหมืองและขดุเจาะบนพื้นผวิ 1   ย้ายกลุ่ม 

538434 ปฏิบัติการออกแบบเหมอืงและขุดเจาะใต้ดิน 1   ย้ายกลุ่ม 
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2.4 กลุ่มวิชาเลือกบังคับวิศวกรรมศาสตร์ 
นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนและสอบผ่านในรายวิชา 
จ านวน 12 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี ้

12 2.4 กลุ่มวิชาเลือกบังคับวิศวกรรมศาสตร์ 
นักศึกษาจะต้องเลอืกเรยีนและสอบผ่านในรายวิชา 
จ านวน 12 หน่วยกติ จากรายวิชาตอ่ไปนี ้

12  

     
538311 เขื่อนและอ่างเก็บน้ า 4 ENG38 3024 เขื่อนและอ่างเก็บน้ า 4 รายวิชาเดิม 

  ENG38 4030 วิศวกรรมน้ าใต้ดิน  4 ย้ายกลุ่ม 

538312 การออกแบบฐานรากบนหิน 4   ย้ายกลุ่ม 

538313 วิศวกรรมเหมืองแรเ่บื้องต้น 3 ENG38 4033 วิศวกรรมเหมืองแร ่ 4 รายวิชาใหม ่

538314 กลศาสตร์หินส าหรับวิศวกรโยธา 4   ปิดรายวิชา 

538315 กลศาสตร์หินส าหรับวิศวกรปิโตรเลยีม 4   ปิดรายวิชา 

538419 การวางแผนและออกแบบเหมืองแร ่ 4   ปิดรายวิชา 

538420 เทคโนโลยีการท าเหมืองเกลือหิน 4 ENG38 4038 การท าเหมืองเกลือหิน 4 รายวิชาเดิม 

538421 การกักเก็บของเสียในช้ันหิน 4   ปิดรายวิชา 

538422 กลศาสตร์หินช้ันสูง 4   ปิดรายวิชา 

538423 กลศาสตร์หินเกลือ 4   ปิดรายวิชา 

538424 ปัญหาเฉพาะเรื่อง 1 3 ENG38 4039 ปัญหาเฉพาะเรื่อง 1 4 รายวิชาใหม ่

538425 ปัญหาเฉพาะเรื่อง 2 3 ENG38 4040 ปัญหาเฉพาะเรื่อง 2 4 รายวิชาใหม ่

538426 หัวข้อศึกษาช้ันสูงในงานวิศวกรรมธรณี 1 3 ENG38 4041 หัวข้อศึกษาช้ันสูงในงาน 
                  วิศวกรรมธรณี 1 

4 รายวิชาใหม ่

538427 หัวข้อศึกษาช้ันสูงในงานวิศวกรรมธรณี 2 3 ENG38 4042 หัวข้อศึกษาช้ันสูงในงาน 
                  วิศวกรรมธรณี 2 

4 รายวิชาใหม ่

538428 โครงการศึกษาวิศวกรรมธรณี 1 3 ENG38 4043 โครงการศึกษาวิศวกรรมธรณี 1 4 รายวิชาใหม ่

538429 โครงการศึกษาวิศวกรรมธรณี 2 3 ENG38 4044 โครงการศึกษาวิศวกรรมธรณี 2 4 รายวิชาใหม ่

  ENG20 2010 การเรียนรู้โดยโครงงาน 
       สหวิทยาการเป็นฐาน 1 

4 รายวิชาใหม ่

  ENG20 3010 การเรียนรู้โดยโครงงาน 
       สหวิทยาการเป็นฐาน 2 

4 รายวิชาใหม ่

  ENG20 4010 การเรียนรู้โดยโครงงาน 
       สหวิทยาการเป็นฐาน 3 

4 รายวิชาใหม ่
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  ENG20 2020 การเรียนรู้โดยโครงงานนานาชาติ 
                 เป็นฐาน 1 

4 รายวิชาใหม ่

  ENG20 3020 การเรียนรู้โดยโครงงานนานาชาติ 
                  เป็นฐาน 2 

4 รายวิชาใหม ่

  ENG20 4020 การเรียนรู้โดยโครงงานนานาชาติ 
                 เป็นฐาน 3 

4 รายวิชาใหม ่

538321 วิธีการศึกษาธรณีวทิยาภาคสนาม 2 ENG38 3028 วิธีการศึกษาธรณีวทิยาภาคสนาม 2 รายวิชาเดิม 

538322 ธรณีวิทยาเกลือหิน 4   ปิดรายวิชา 

538323 บรรพชีวินวิทยาเพื่อการส ารวจธรณีวิทยา 4 ENG38 3029 บรรพชีวินวิทยาเพื่อการส ารวจ 
       ธรณีวิทยา 

4 รายวิชาเดิม 

    ย้ายกลุ่ม 

538430 ธรณีวิทยาชายฝั่งทะเล 4   ปิดรายวิชา 

538431 ธรณีวิทยาถ่านหิน 4   ปิดรายวิชา 

538432 การขุดเจาะปโิตรเลยีมเชิงปฏิบัติการ 4   ปิดรายวิชา 

538316 เทคโนโลยีปโิตรเลยีมส าหรับวิศวกร 4 ENG38 3025 เทคโนโลยีปโิตรเลียมส าหรับวิศวกร 4 รายวิชาเดิม 

538317 ธรณีฟิสิกส ์ 3 ENG38 3026 ธรณีฟิสิกส ์ 3 รายวิชาเดิม 

538318 ปฏิบัติการธรณีฟิสิกส ์ 1 ENG38 3027 ปฏิบัติการธรณีฟิสกิส ์  รายวิชาเดิม 

538434 การเขียนรายงานส าหรับวิศวกรรมธรณ ี 2 ENG38 4034 การเขียนรายงานส าหรับ  
                  วิศวกรรมธรณ ี

2 รายวิชาเดิม 

538435 เทคนิคการน าเสนอส าหรับวิศวกรรมธรณ ี 2 ENG38 4035 เทคนิคการน าเสนอส าหรับ 
                 วิศวกรรมธรณ ี

 รายวิชาเดิม 

106411 ภูมิสารสนเทศเบื้องต้น 4 ENG38 4036 ภูมิสารสนเทศส าหรบัวิศวกรรมธรณ ี 4 รายวิชาใหม ่

  ENG38 4037 การจ าลองด้วยคอมพิวเตอร ์
                  ส าหรับวิศวกรรมธรณ ี

4 รายวิชาใหม ่

3. หมวดวิชาสหกิจศึกษา 9 3. หมวดวิชาสหกิจศึกษา 9  
538495 เตรียมสหกิจศึกษา 1 ENG38 4095 เตรียมสหกิจศึกษา 1 รายวิชาเดิม 

538496 สหกิจศึกษา 1 8 ENG38 4096 สหกิจศึกษา 1 8 รายวิชาเดิม 

538497 สหกิจศึกษา 2 8 ENG38 4097 สหกิจศึกษา 2 8 รายวิชาเดิม 

538498 สหกิจศึกษา 3 8 ENG38 4098 สหกิจศึกษา 3 8 รายวิชาเดิม 

หรือลงเรยีนรายวิชาทดแทนสหกจิศึกษา  หรือลงเรยีนรายวิชาทดแทนสหกจิศึกษา 8 รายวิชาเดิม 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
หน่วย
กิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
หน่วย
กิต 

หมายเหตุ 

538499 โครงงานศึกษาวิชาวิศวกรรมธรณี  9 ENG38 4099 โครงงานวิชาชีพวิศวกรรมธรณ ี 9 รายวิชาเดิม 

4. หมวดวิชาเลือกเสรี 8 4. หมวดวิชาเลือกเสรี 8  
ให้เลือกเรยีนและสอบผ่านรายวิชาใดๆ ที่เปิดสอน ใน
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนารีได้ไม่น้อยกว่า 8 หน่วย
กิต 

 ให้เลือกเรยีนและสอบผ่านรายวิชาใดๆ ที่เปิดสอน 
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารีได้ไม่น้อยกว่า 8 
หน่วยกิต 

 
 

  วิชาโทความเป็นผู้ประกอบการ   
  กลุ่มวิชาบังคับ 8  
  IST50 2401 ความเป็นผู้ประกอบการกับการ  

                สร้างธุรกิจใหม่ 
3 รายวิชาใหม ่

  IST50 2402 กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดส าหรับ  
                ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรม 

2 รายวิชาใหม ่

  IST50 2403 แผนธุรกิจและการจดัหาเงินทุน 3 รายวิชาใหม ่
  กลุ่มวิชาเลือก 

นักศึกษาจะต้องสอบผ่าน 4 หน่วยกิต จากรายวิชาที่
ก าหนดดังต่อไปนี ้

4  

  IST50 2404 นวัตกรรมแบบจ าลองธุรกิจ 2 รายวิชาใหม ่
  IST50 2405 การออกแบบผลิตภณัฑ์และบริการ 2 รายวิชาใหม ่
  IST50 2406 ประเด็นกฎหมายส าหรับ     

                ผู้ประกอบการนวัตกรรม 
2 รายวิชาใหม ่

  IST50 2407 กลยุทธ์ทรัพย์สินทางปัญญา 
                ส าหรับธุรกิจนวัตกรรม 

2 รายวิชาใหม ่

  IST50 2408 การพัฒนานวัตกรรมทางสังคม 2 รายวิชาใหม ่
  IST50 2409 ความเป็นผู้ประกอบการทางสังคม 2 รายวิชาใหม ่
  IST50 2410 ความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ  

                เทคโนโลย ี
2 รายวิชาใหม ่

  IST50 2411 โลจิสติกสส์ าหรับผู้ประกอบการ 2 รายวิชาใหม ่
  กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคปฏิบัติ 9  
  IST50 3412 เตรียมสหกิจศึกษาประกอบการ หรือ 

                  เตรยีมการบม่เพาะประกอบการ 
1 รายวิชาใหม ่

  IST50 4413 สหกิจศึกษาประกอบการ 8 รายวิชาใหม ่
  หรือ IST50 4414 การบ่มเพาะประกอบการ 8 รายวิชาใหม ่

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมธรณ ี
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
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  ชื่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานิสงส์  จิตนารินทร์ 
 

การศึกษา/คุณวุฒิ:  ปริญญาเอก : Docteur de l’Université Paris VI (Geosciences et Ressources       
   Naturelles) Université Paris VI ประเทศฝรั่งเศส, พ.ศ. 2553 
  :  วท.ด. (ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2553  
 ปริญญาโท : วท.ม. (ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, พ.ศ. 2548 
 ปริญญาตรี : วท.บ. (ธรณีวิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, พ.ศ. 2542  
 
ต าแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี  ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 
ประวัติการท างาน :  
พ.ค. 2550 - ปัจจุบัน  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ม.ค. 2555 - เม.ย. 2555  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์   

 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 
ส.ค. 2553 - ธ.ค. 2554 นักวิจัยประจ าสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณี       
     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเฉลิมพระเกียรติ  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 
ก.ค. 2010   อาจารย์พิเศษ หน่วยวิจัยกลศาสตร์ธรณี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
   โครงการอบรมบุคลากรบริษัทปูนซิเมนต์นครหลวง จ ากัด มหาชน  
   รับผิดชอบรายวิชา แร่วิทยา ศิลาวิทยา อุทกธรณีวิทยา การส ารวจธรณีวิทยา 
พ.ย. 2545 – พ.ค. 2548 ผู้ช่วยวิจัย สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 
   โครงการร่วมมือ สกว (ไทย) – CNRS (ฝรั่งเศส): R_245009 – โครงการศึกษา

สภาพภูมิศาสตร์บรรพกาลของพืชยุคเพอร์เมียน การแปลความหมายทางเพลต
เทคโทนิคและสภาพภูมิอากาศโบราณ จากการเปรียบเทียบข้อมูลสัตว์ทะเล 
(Paleogeography of Permian flora: Implication to plate tectonic and 
paleoclimate through comparisons with marine faunal data) 

ต.ค. 2544 – ก.ย. 2545 ผู้ประสานงานโครงการ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
รับผิดชอบโครงการตรวจสอบการด าเนินโครงการ Hydrogeological Model เพ่ือ
การคาดคะเนการกระจายดินเค็มและน้ าเค็มระยะยาว โครงการโขง ชี มูล  

ต.ค. 2542 – พ.ค. 2544 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ประจ าบริษัทเอส พี เอส คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จ ากัด 
 รับผิดชอบการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่ 
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ทุนการศึกษา 
ก.พ. 2552 – ก.ค. 2552  ทุนรัฐบาลฝรั่งเศส   
พ.ค. 2549 – เม.ย. 2553 ทุนเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพ่ือการผลิตอาจารย์ปริญญาเอกในสถาบันอุดมศึกษา  
 ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (CHE-PhD-THA Scholarship) 
     
ผลงานทางวิชาการ / ผลงานวิจัย  : 
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ  
(1) Kershaw, S. , Chitnarin, A. , Noipow, N. , Forel, M. -B. , Junrattanamanee, T.  Charoenmit, J. 

(2019) .  Microbialites and associated facies of the Late Ordovician system in Thailand: 
paleoenvironments and paleogeographic implications.  Facies.  65: 35, 1- 22. 
https://doi.org/10.1007/s10347-019-0579-y. 

(2) Chitnarin, A., Crasquin, S., Forel, M.-B., Tepnarong, P. (2017). Ostracods (Crustacea) of the 
Early-Middle Permian (Cisarulian-Guadalupian)  from Central Thailand ( Indochina Block) : 
part II, Orders Podocopida, Platycopida and Myodocopida. Geodivesitas, 39(4): 651-690. 

(3) Ketmuangmoon, P. , Chitnarin, A. , Forel, M. - B. , Tepnarong, P.  ( 2017) .  Diversity and 
paleoenvironmental significance of Middle Triassic ostracods (Crustacea)  from northern 
Thailand:  Pha Kan Formation (Anisian, Lampang Group) .  Revue de micropaléontologie. 
61(1) 3-22. 

(4) Forel, M-B. , Crasquin, S. , Chitnarin, A. , Angiolini, L. , and Gaetani, M.  (2015) .  Precocious 
sexual dimorphism and the Lilliput effect in Neo‐Tethyan Ostracoda (Crustacea) through 
the Permian–Triassic boundary. Palaeontology, pp.1-46. doi: 10.1111/pala.12151 

(5) Burrett, B. , Udchachon, M. , Thassanapak, H.  and Chitnarin, A.  ( 2014) .  Conodonts, 
radiolarians and ostracodes in the Permian E- Lert Formation, Loei Fold Belt, Indochina 
Terrane, Thailand. Geological Magazine, pp.1-37. doi:10.1017/S001675681400017X 

(6) Chitnarin, A., Crasquin, S., Charoentitirat, C., Tepnarong, P. Thanee, N. (2012). Ostracods 
(Crustacea)  of the Early-Middle Permian from Central Thailand ( Indochina block) .  Part I 
Order Palaeocopida. Geodiversitas, 34 (4): 801-835. 

(7) Sone, M. , Chonglakmani, C.  and Chitnarin, A.  (2009) .  Permian Productidine brachiopods 
from Central Thailand ( the Indochina terrane)  with paleobiogeographic implications. 
Journal of Paleontology, 83(5): 804-810. 

(8) Chitnarin, A., Crasquin, S., Chonglakmani, C., Broutin, J., Grote., J. and Thanee, N. (2008). 
Middle Permian ostracods from Tak Fa Limestone, Phetchabun Province, Central 
Thailand. Geobios, 41(3):341-353. 

(9) Perez-Huerta, A. , Chonglakmani, C.  and Chitnarin, A.  (2007) .  Permian brachiopods from 
new localities in Northeastern Thailand:  Implication for paleobiogeographic analysis. 
Journal of Asian Earth Science, 30: 504-517. 
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ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
(1) Kulnok, P., Tepnarong, P., Chitnarin, A. (2019). Microfacies analysis and depositional setting 

of Middle Permian limestone (Tak Fa Formation) in southern part of Phetchabun, central 
Thailand.  Proceedings of Researchfora 47th International Conference.  2-3 April 2019. 
Singapore. 20-26. 

(2) Chitnarin, A. , Hanta, R. , Tepnarong, P.  and Forel, M. -B.  (2018) .  Jurassic Ostracods of 
Thailand:  Current knowledge.  In A.  Surinkum ( ed. )  Literature review on Jurassic of 
Thailand. 25 October 2018. Department of Mineral Resources, Bangkok. 55-65. 

(3) Junrattanamanee, T. , Noipow, N.  and Chitnarin, A.  ( 2018) .  Facies analysis and 
paleoenvironmental interpretation of Tha Manao Limestone (Middle Ordovician)  in Sri 
Sawat district, Kanchanaburi province. In M. Choowong, S. Pailoplee, A. Chabangborn, P. 
Chenari and S. Jitmahantakul (eds. ). Proceedings of the second Internatinal Symposium 
on Geoscience Resources and Environments of Asian Terranes.  19-20 November 2018. 
Chulalongkorn University, Bangkok. 171-188. 

(4) Chitnarin, A.  and Tepnarong, P.  ( 2018) .  Geosites:  essential tool for geoeducation. 
Proceedings on Regional Geoheritage Conference. 2-4 April 2018. 79-87.  

(5) Jaroenklang, J. , Chitnarin, A. , Pokhee, N.  and Tepnarong, P.  ( 2017) .  Estimation of 
mechanical property of carbonate rocks using ultrasonic test.  The 11th SEATUC 
Symposium, 13-14 March 2017, Viet Nam. 1-5. (oral presentation) 

(6) Theerapun, C. , Chitnarin, A. , Artkhonghan, K. , and Fuenkajorn, K.  (2017) .  Effect of mine 
tailing backfill on pillar stability in salt and potash mines.  Proceedings of the11th South 
East ASEAN Technical University Consortium Symposium, 13-14 March, Vietnam. 1-5 (oral 
presentation) 

(7) Chanpen, S., Artkhonghan, K., Chitnarin, A., and Fuenkajorn, K. (2017). Effect of roof strata 
on tunnel stability in sandstone.  Proceedings of the11th South East ASEAN Technical 
University Consortium Symposium, 13-14 March, Vietnam. 1-5 (oral presentation) 

(8) Chitnarin, A. (2015). The influence of lithology, petrography and chemistry on mechanical 
property of the Permian limestones in central Thailand.  Proceedings of the 5th 
International conference on Geology, Geotechnology, and Mineral Resources of 
INDOCHINA. November 23-24, Khon Kaen, Thailand. GT5 1-6. 

(9) Chitnarin, A.  (2015) .  Early and Middle ostracods from southern Thailand (preliminary 
study). Abstract volume of the 4th International Symposium on International Geosciences 
Programme Project 589. October 26-27, Bangkok, Thailand. p. 6. 
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(10) Chitnarin, A.  and Crasquin, S.  ( 2015) .  Early Devonian ostracods from the Kuan Tang 
Formation, Satun province, southern Thailand.  In Vincent P.  & Tốnu M.  (eds. )  Abstract 
book of the 8th European Ostracodologists’ Meeting. July 22-30, Tartu, Estonia. P.17. 

(11) Promma, S.  and Chitnarin, A.  (2015) .  The petrographic, geomechanical and chemical 
properties of carbonate rocks from central Thailand.  In Noppadol P.  & Kittitep F.  (eds. ) , 
Proceeding of the fifth Thailand symposium on rock mechanics.  January 22-23, Nakhon 
Ratchasima, Thailand. 417-429. 

(12) Chitnarin, A.  and Crasquin, S.  ( 2013) .  Permian ostracods of the E- lert Formation, 
Northeastern Thailand.  Abstract book of 17th International Symposium on Ostracoda. 
Rome, Italy, 23-26 July 2013. Il Naturalista Siciliano, 37 (1): 77-78. 

(13) Chitnarin, A., Crasquin, C., Tepnarong, P., and Thanee, N. (2011). Early Permian ostracods 
from the Tham Maholan section, Loei province, northeastern Thailand; the 
paleoecological insight.  Abstract book of World Conference on Paleontology and 
Stratigraphy to honor his majesty the king’ s 84th Anniversary.  Nakhon Ratchasima, 
Thailand. 28 Nov-2 Dec 2011. 60. 

(14) Chitnarin, A.  and Crasquin, S.  ( 2009) .  The Early to Middle Permian ostracods from 
Phetchabun province, central Thailand.  Prospectives en Paléontologie et Palynologie. 
François Thirion, Xavier Legrain and Marco Vecoli, Eds. 4e congrès APS-21e reunion APLF. 
02-05 Juin, Lille, France. 30 (abstract). 

(15) Chitnarin, A., Thanee, N., Crasquin-Soleau, S. and Chonglakmani, C. (2006). First discovery 
of Middle Triassic (Anisian)  ostracods from the Pha Khan Formation, Northern Thailand. 
Circum-Pacific Triassic Stratigraphy and Correlation Symposium, New Zealand. (abstract). 

(16) Chonglakmani, C. , Noipaw, N. , Chitnarin, A.  and Thanee, N.  (2006) .  Late Triassic (Norian) 
stromatolites and ostracods from the Huai Hin Lat Formation, North-Central Thailand. 
Circum-Pacific Triassic Stratigraphy and Correlation Symposium, New Zealand. (abstract). 

(17) Chitnarin, A., Prez-Huerta, A., Chonglakmani, C., Crasquin-Soleau, S., Broutin, J, and Grote, 
P.  (2005) .  Taxonomy of Permian ostracods and brachiopods from the Bung Sam Phan 
area, Phetchabun province, Thailand.  Proceedings of the 10th BRT Annual Conference. 
September 2005, Khon Khaen. (abstract). 

(18) Chitnarin, A. , Craquin- Soleau, S. , Chonglakmani, C. , and Broutin, J.  ( 2004) .  Permian 
ostracodes from Phetchabun and Lopburi areas:  implications for paleoenvironment. 
Proceeding of the 9th BRT Annual Conference. October 2004, Suratthani. (abstract). 

(19) Chonglakmani, C. , Grote , P. , and Chitnarin, A.  (2004) .  Biodiversity of the Carboniferous-
Permian Periods in Central and Northeastern Thailand:  Flora and Marine Fauna. 
Proceedings of the 9th BRT Annual Conference. October 2004, Suratthani. (abstract). 
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(20) Chonglakmani, C.  and Chitnarin, A.  (2003) .  Ostracods from the Permian Limestones of 
Khao Khwang Platform, Phetchabun province.  Proceedings of the 8th BRT Annual 
Conference. October 2003, Chiang Mai. (abstract). 

 
วิทยานิพนธ์  
(1) Chitnarin, A. (2010). Taxonomy of Permian ostracods from central, northeastern, and 

western Thailand: implication for paleoenvironment and paleobiogeography. Ph.D 
Thesis, Institute of Science, Suranaree University of Technology, Thailand . 

(2) Chitnarin, A. (2005). Taxonomy of Permian ostracodes from the Bung Sam Phan area, 
Phetchabun province, Thailand. M.Sc. Thesis, Institute of Science, Suranaree 
University of Technology, Thailand. 

 
ภาระงานสอน:  
รายวิชา ENG38 2001 ธรณีวิทยา 
รายวิชา ENG38 2002 ปฏิบัติการธรณีวิทยา 
รายวิชา ENG38 2004  หินและแร่ 
รายวิชา ENG38 2005  ปฏิบัติการหินและแร่ 
รายวิชา ENG38 3011 แหล่งแร่และแหล่งพลังงาน 
รายวิชา ENG38 3028 วิธีการศึกษาธรณีวิทยาภาคสนาม 
รายวิชา ENG38 3029 บรรพชีวินวิทยาเพ่ือการส ารวจธรณีวิทยา 
รายวิชา ENG38 4034 การเขียนรายงานส าหรับวิศวกรรมธรณี 
รายวิชา ENG38 4035 เทคนิคการน าเสนอส าหรับวิศวกรรมธรณี 
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แบบประวัติส่วนตัว 
 

  ชื่อ  อาจารย์ ดร.ธนิษฐา ทองประภา 
 
 

การศึกษา/คุณวุฒิ : ปริญญาเอก :  วศ.ด. สาขาวิชาเทคโนโลยธีรณี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2558 
 ปริญญาตรี :  วศ.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยธีรณี (เกียรตินิยมอันดับ 1)  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2553 
 

ต าแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี  ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 

ประวัติการท างาน :  
ธ.ค. 2560 - ปัจจุบัน  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
- ส ารวจภาคสนาม ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัด และวิเคราะห์การเคลื่อนตัว เพ่ือประเมิน

เสถียรภาพของหลังคาของอุโมงค์ บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จ ากัด (มหาชน) 
อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

- ผู้ร่วมวิจัยโครงการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการขัดสีแบบเซอคาร์และความแข็ง
ของหินเพื่อเป็นดัชนีในการเลือกใช้ชนิดหัวเจาะที่เหมาะสม ร่วมกับ บริษัท จีโอเมค
คานิคอล เซอร์วิสเซส จ ากัด  

- ผู้ร่วมวิจัยโครงการศึกษาเพ่ือพัฒนาเทคนิคการขุดแร่ไพโรฟิลไลต์ส าหรับใช้ในงาน
ประติมากรรมของเหมืองแร่ไพโรฟิลไลต์ จังหวัดสระบุรี ร่วมกับ บริษัท ปูนซิเมนต์
ไทย จ ากัด (มหาชน) 

- ส ารวจภาคสนามและวิเคราะห์เสถียรภาพความลาดชันของผนังบ่อเหมืองลิกไนต์ 
บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จ ากัด แม่ทาน จังหวัดล าปาง  

- ส ารวจภาคสนาม เก็บข้อมูลและวิเคราะห์เสถียรภาพความลาดชันของจุดเสี่ยง 
บริษทั ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน) อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 

 
ส.ค. 2558 – พ.ย. 2560 นักวิจัย หน่วยวิจัยกลศาสตร์ธรณี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

- ส ารวจภาคสนาม และวิเคราะห์เสถียรภาพของอุโมงค์ บริษัท อาเซียนโปแตช
ชัยภูมิ จ ากัด (มหาชน) อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ   
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- ส ารวจภาคสนามและวิเคราะห์เสถียรภาพความลาดชัน บริษัท ปูนซีเมนต์นคร
หลวง จ ากัด (มหาชน) อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 

- ตรวจวัดและวิเคราะห์ข้อมูลการเคลื่อนตัวในแนวราบ และการเปลี่ยนแปลงระดับ
น้ าบาดาล เพ่ือประเมินการทรุดตัวของผิวดิน บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จ ากัด 
(มหาชน) อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ 

- ส ารวจภาคสนามและวิเคราะห์เสถียรภาพความลาดชัน PT Semen Jawa (SCG) 
เมือง Sukabumi ประเทศอินโดนีเซีย 

- ส ารวจภาคสนามและประเมินการทรุดตัวของผิวดินที่เกิดจากหลุมหยุบ  SCG 
CEMENT Co., Ltd ประเทศลาว 

- วางแผนและควบคุมการทดสอบในห้องปฏิบัติการทางด้านปฐพีและกลศาสตร์หิน  
 
พ.ค. 2554 - ก.ค. 2558 ผู้ช่วยนักวิจัย หน่วยวิจัยกลศาสตร์ธรณี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

- ด าเนินการทดสอบในห้องปฏิบัติการทางด้านปฐพีและกลศาสตร์หิน และจัดท า
รายงาน 

 
ทุนการศึกษา 
ส.ค. 2553 – ก.ค. 2558  ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 23 
     
ผลงานทางวิชาการ / ผลงานวิจัย  : 
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ  
1) Thongprapha, T. , Chanpen, S. , Liabkrathok, P.  & Fuenkajorn, K. , 2021, Fatigue tensile 

strength of rock salt. Arabian Journal of Geosciences. 14:6.  
2) Thongprapha, T. , Liapkrathok, P. , Chanpen, S. , and Fuenkajorn, K. , 2020, Frictional 

behavior of sandstone fractures under forward-backward pre-peak cyclic loading. Journal 
of Structural Geology. 138, 104106. 

3) Naphudsa, P., Thongprapha, T., and Fuenkajorn, K., 2020, Effect of stress path on shearing 
resistance of sandstone fractures.  Songklanakarin Journal of Science and Technology. 
42(2), 339-345. 

4) Saoanunt, N. , Chanpen, S. , Khamrat, S. , Thongprapha, T. , and Fuenkajorn, K. , 2019, 
Prediction of shallow salt cavity geometry from surface subsidence configurations, Arabian 
Journal of Geosciences, 12. DOI: 10.1007/s12517-019-4976-x. 

5) Khamrat, S. , Thongprapha, T.  and Fuenkajorn, K. , 2018, Thermal effects on shearing 
resistance of fractures in Tak granite. Journal of Structural Geology. 111, 64-74. 



มคอ.2  

  จ-24 
 

6) Weingchanda, P. , Khamrat, S. , Thongprapa, T. , and Fuenkajorn, K. , 2018, Shear strengths 
of fractures in Tak granite under orthotropic stresses.  Songklanakarin Journal of Science 
and Technology, 41(3), DOI: 10.14456/sjst-psu.2019.88. 

7) Artkhonghan, K., Sartkaew, S., Thongprapha, T. and Fuenkajorn, K., 2018, Effects of stress 
path on shear strength of a rock salt. International Journal of Rock Mechanics and Mining 
Sciences. 104, 78-83. 

8) Luangthip, A., Wilalak, N., Thongprapha, T. and Fuenkajorn, K. , 2017, Effects of carnallite 
content on mechanical properties of Maha Sarakham rock salt.  Arabian Journal of 
Geosciences. 10(149), 1-14. 

9) Kleepmek, M. , Khamrat, S. , Thongprapha, T.  and Fuenkajorn, K. , 2016, Displacement 
Velocity Effects on Rock Fracture Shear Strengths.  Journal of Structural Geology.  90, 48-
60.  

10) Thongprapha, T. , Fuenkajorn K.  and Daemen, J. J. K. , 2015, Study of Surface Subsidence 
above an Underground Opening using a Trap Door Apparatus.  Tunnelling and 
Underground Space Technology. 46, 94-103. 

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 
1) Sukjaroen, N., Thongprapha, T., Artkhonghan, K., and Fuenkajorn, K., 2021, Effects of 

transverse isotropy on compressive strength and elastic properties of rock salt, Research 
and Development Journal of the Engineering Institute of Thailand, 32(1), 47-54. 

2) Prasujan, P., Thongprapha, T., Artkhonghan, K., and Fuenkajorn, K., 2021, Weathering 
simulation of four Thai sandstones under dry, wet and acidic conditions, Research and 
Development Journal of the Engineering Institute of Thailand, 32(1), 55-63. 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2561 

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

 อาศัยอ านาจตามข้อ 16 (2) และ (3) และมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
พ.ศ. 2533 ประกอบกับมติของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่  3/2561 เมื่อ
วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โดยค าแนะน าของสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุม
ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561 จึงออกข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั ้นปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไว้ดังต่อไปนี้  
ข้อ  1  ข้อบังคับนี ้เร ียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว ่าด้วยการศึกษาขั ้นปริญญาตรี        

พ.ศ. 2561" 
ข้อ  2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป 
ข้อ  3   ข้อบังคับนี้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป 
บรรดาระเบียบ ประกาศ แนวปฏิบัติหรือมติใด ๆ ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
ข้อ  4 ในข้อบังคับนี้  
 "มหาวิทยาลัย" หมายถึง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
 "สภามหาวิทยาลัย" หมายถึง  สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
 "สภาวิชาการ" หมายถึง  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
 "อธิการบดี" หมายถึง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
 "ส านักวิชา" หมายถึง  ส านักวิชาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
 "คณบดี" หมายถึง  คณบดีส านักวิชาที่หัวหน้าสาขาวิชาสังกัด 
 "คณะกรรมการประจ าส านักวิชา"  

  หมายถึง  คณะกรรมการประจ าส านักวิชาในส านัก วิชาต่าง ๆ  
   ของมหาวิทยาลัย 

 "หัวหน้าสาขาวิชา" หมายถึง  หัวหน้าสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด  ในกรณีท่ีนักศึกษายัง 
   ไม่สังกัดสาขาวิชาให้หมายถึงหัวหน้าสาขาวิชาที่อาจารย์   
 ที่ปรึกษาสังกัด   
 "อาจารย์ที่ปรึกษา" หมายถึง  อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา 
 "รายวิชาเอก"  หมายถึง  รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
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ข้อ   5 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยหรือชี้ขาดในกรณีที่มีปัญหาจากการใช้
ข้อบังคับนี ้

ข้อ   6 นักศึกษาต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัยที่ไม่ขัด
หรือแย้งกับข้อบังคับนี้ 

 
หมวด 1 

การรับเข้าศึกษา 

ข้อ  7 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าศึกษา  
7.1 ผู้ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี ต้องเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ

เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
7.2 ผู้ที่ เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี  (ต่อเนื่อง) ต้องเป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญา
ชั้นใดชั้นหนึ่ง  หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง 

7.3 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาไม่รับบุคคลที่มหาวิทยาลัยพิจารณาว่าไม่เหมาะสมต่อการศึกษา
ขั้นปริญญาตรี 

ข้อ  8 วิธีการรับเข้าศึกษา ให้เป็นไปตามท่ีสภาวิชาการก าหนด 
ข้อ  9 การขอเข้าศึกษาเพ่ือรับปริญญาตรีเพ่ิมขึ้นอีกสาขาหนึ่ง 

9.1 ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มหาวิทยาลัย
รับรอง อาจขอเข้าศึกษาต่อเพ่ือรับปริญญาตรีเพ่ิมขึ้นอีกสาขาหนึ่งได้ 

9.2 การขอเข้าศึกษา ให้ยื่นค าร้องต่อศูนย์บริการการศึกษาไม่น้อยกว่า  30 วัน ก่อนเปิดภาค
การศึกษาที่จะเข้าศึกษา 

9.3 การพิจารณาการรับนักศึกษา รายวิชาที่เทียบโอน หรือโอนย้าย รายวิชาที่ต้องศึกษาเพ่ิมเติม 
รวมถึงระยะเวลาของการศึกษา ให้คณะกรรมการประจ าส านักวิชาเป็นผู้พิจารณาอนุมัติโดย
ค าแนะน าของหัวหน้าสาขาวิชาที่นักศึกษาสมัครเข้าศึกษา 

9.4 ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนให้เทียบโอนรายวิชา ส่วนผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยให้โอนย้ายรายวิชา 

9.5 รายวิชาที่จะพิจารณาเทียบโอนให้นั้นต้องเป็นรายวิชาที่นักศึกษาเคยสอบได้ระดับคะแนนตัวอักษรไม่
ต่ ากว่า C หรือเทียบเท่า ส่วนรายวิชาที่โอนย้ายต้องได้รับระดับคะแนนตัวอักษรไม่ต่ ากว่า D หรือ S 

9.6 รายวิชาที่น ามาเทียบโอนหรือโอนย้ายต้องเป็นรายวิชาที่อยู่ในหลักสูตรที่นักศึกษาจบมาแล้วไม่
เกิน 1 ปี  

9.7 รายวิชาที่ต้องศึกษาเพ่ิมเติม ต้องไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต 
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ข้อ  10 การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา  
10.1 ผู้สมัครเป็นนักศึกษาจะมีสถานภาพนักศึกษาเมื่อได้ขึ้นทะเบียนแล้ว 
10.2 วิธีการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 

หมวด 2 

ระบบการศึกษา 

ข้อ   11 ระบบการศึกษา  
11.1 เป็นระบบเรียนเก็บหน่วยกิตแบบไตรภาค (Trimester) ในปีการศึกษาหนึ่งมี 3 ภาคการศึกษา แต่

ละภาคการศึกษามีระยะเวลาการศึกษาประมาณ 13 สัปดาห์ 
11.2 หน่วยกิต หมายถึง หน่วยนับที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษา การก าหนดจ านวนหน่วยกิต  1 

หน่วยกิต มีหลักเกณฑ์ดังนี้  
11.2.1 การบรรยายหรือการเรียนการสอนที่เทียบเท่า ที่ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมงต่อภาค

การศึกษา 
11.2.2 การปฏิบัติการ การทดลอง หรือการฝึก ที่ใช้เวลาไม่น้อยกว่า  24 ชั่วโมงต่อภาค

การศึกษา 
11.2.3 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การฝึกงาน การฝึกภาคสนาม หรือการฝึกงาน

วิชาชีพ ที่ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 
11.2.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาไม่น้อย

กว่า 36 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 
11.3 หน่วยกิตเรียน หมายถึง จ านวนหน่วยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา 
11.4 หน่วยกิตสะสม หมายถึง จ านวนหน่วยกิตรวมทั้งหมดของทุกรายวิชาที่นักศึกษาได้รับระดับ

คะแนนตัวอักษร A B+ B C+ C D+ D และ F ในกรณีที่นักศึกษาได้รับระดับคะแนนตัวอักษรจาก
การลงทะเบียนเรียนซ้ าในรายวิชาใด ให้นับจ านวนหน่วยกิตสะสมจากรายวิชานั้นในครั้งสุดท้าย
เพียงครั้งเดียว 

11.5 หน่วยกิตสอบได้ หมายถึง จ านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาที่นักศึกษาได้รับระดับคะแนน
ตัวอักษร A B+ B C+ C D+ D S หรือ ST ในกรณีที่นักศึกษาสอบได้รายวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้ง 
หรือสอบได้รายวิชาใดที่ระบุไว้ว่าเทียบเท่ารายวิชาที่สอบได้มาแล้ว ให้นับจ านวนหน่วยกิตสอบได้
ครั้งสุดท้ายเพียงครั้งเดียว 
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หมวด 3 
การลงทะเบียนเรียน 

ข้อ 12 การลงทะเบียนเรียน  
12.1 นักศึกษาใหม่ที ่เข ้าศึกษาในภาคการศึกษาแรกต้องลงทะเบียนเร ียนภายในเวลาที่

มหาวิทยาลัยก าหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิการเข้าเป็นนักศึกษา และจะถูกถอนชื่อออกจาก
ทะเบียน 

12.2 นักศึกษาปัจจุบันจะต้องลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น 

12.3 นักศึกษาปัจจุบันที่มิได้ลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด ต้องได้รับอนุมัติให้ลา
พักการศึกษาตามข้อ 23 และจะต้องช าระค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพนักศึกษามิฉะนั้นจะ
พ้นสถานภาพนักศึกษา 

12.4 การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

12.5 หน่วยกิตเรียนในแต่ละภาคการศึกษาต้องไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 22 หน่วยกิต  
   นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนต่ ากว่าที่ก าหนดได้ก็ต่อเมื่อจะจบหลักสูตร หรือรายวิชาที่
ลงทะเบียนเรียนได้ตามหลักสูตรมีจ านวนหน่วยกิตต่ ากว่าที่ก าหนด หรือในภาคการศึกษานั้น
หลักสูตรก าหนดให้ลงทะเบียนเรียนต่ ากว่าที่ก าหนด และจะลงทะเบียนเรียนเกินหน่วยกิตที่
ก าหนดได้ก็ต่อเมื่อจะขอจบการศึกษาในภาคการศึกษานั้น การขอลงทะเบียนต่ าหรือเกิน
กว่าหน่วยกิตที่ก าหนดข้างต้น ให้หัวหน้าสาขาวิชาเป็นผู้พิจารณาอนุมัติโดยค าแนะน าของ
อาจารย์ที่ปรึกษาก่อนการลงทะเบียนเรียน 

12.6 การลงทะเบียนเรียนซ้ า 
12.6.1 นักศึกษาท่ีได้รับ F U หรือ W ในรายวิชาบังคับ จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ า

อีก จนกว่าจะได้รับ A B+ B C+ C D+ D หรือ S  
12.6.2 นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนซ้ าในรายวิชาใด ๆ ที่ได้รับ  D หรือ D+ อีกเพื่อปรับ

ระดับคะแนนก็ได้  
12.6.3 นักศึกษาที่ได้รับ F U หรือ W ในรายวิชาเลือก จะลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ าอีก

จนกว่าจะได้รับ A B+ B C+ C D+ D หรือ S หรือเลือกเรียนรายวิชาเลือกอ่ืนก็ได้ ทั้งนี้
โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และโดยอนุมัติจากหัวหน้าสาขาวิชา 

12.6.4 การลงทะเบียนเรียนตามข้อ 12.6.1, 12.6.2 และ 12.6.3 ให้ใช้ระดับคะแนนตัวอักษร
ที่ได้รับครั้งสุดท้าย ส าหรับการค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม และให้บันทึก
ผลการเรียนทุกครั้งที่ลงทะเบียนเรียนไว้ในใบแสดงผลการเรียน 
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12.7 การลงทะเบียนเรียนรายวิชานอกจากที่ก าหนดในหลักสูตร หากนักศึกษาประสงค์จะขอรับ
ผลการประเมินเป็นระดับคะแนนตัวอักษร S หรือ U ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่
ปรึกษา โดยความยินยอมของอาจารย์ผู้สอน และได้รับอนุมัติจากหัวหน้าสาขาวิชา  ทั้งนี้ ให้
นับเป็นหน่วยกิตเรียนด้วย 

12.8 นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนร่วมเรียนรายวิชานอกหลักสูตรเพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ได้ โดย
ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา โดยความยินยอมของอาจารย์ผู้สอน และได้รับ
อนุมัติจากหัวหน้าสาขาวิชา ซึ่งนักศึกษาจะได้รับผลการประเมินเป็นระดับคะแนนตัวอักษร V 
หรือ W ทั้งนี้ ให้นับเป็นหน่วยกิตเรียนด้วย 

12.9 นักศึกษาของมหาวิทยาลัยอาจได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการประจ าส านักวิชา โดยค าแนะน าของ
สาขาวิชาให้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มีเนื้อหาและคุณภาพเหมือน
หรือคล้ายคลึงกับรายวิชาในหลักสูตรที่ก าลังศึกษา เพ่ือน าจ านวนหน่วยกิต และผลการศึกษา
มาเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร แต่จ านวนหน่วยกิตต้องไม่เกิน  1 ใน 4 ของ
หลักสูตร 

12.10 การลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา  

12.11 ก าหนดวัน วิธีการลงทะเบียนเรียนและรายวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย  

ข้อ  13 การขอเพ่ิม ขอลด และขอถอนรายวิชา 
13.1 การขอเพ่ิม ขอลด และขอถอนรายวิชานั้น ต้องไม่เป็นผลให้จ านวนหน่วยกิตเรียนลดลงหรือ

เพ่ิมขึ้นจนแย้งกับเกณฑ์ในข้อ 12.5  
13.2 การขอเพิ่มรายวิชา จะกระท าได้ภายใน 10 วันแรกของภาคการศึกษา และจะสมบูรณ์ก็

ต่อเมื่อนักศึกษาได้ช าระค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
13.3 การขอลดรายวิชา จะกระท าได้ภายใน 5 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา ทั้งนี้จะไม่มีการ

บันทึกรายวิชาที่ขอลดในใบแสดงผลการศึกษา  
13.4 การขอถอนรายวิชา จะกระท าได้หลังจาก 5 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา แต่ไม่เกิน 10 สัปดาห์

แรกของภาคการศึกษา ทั้งนี้จะมีการบันทึกรายวิชาที่ขอถอนในใบแสดงผลการศึกษา 
13.5 การขอเพ่ิมและการขอลดรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
13.6 การขอถอนรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ผู้สอนรายวิชา

นั้น 
 
 
 
 



มคอ.2  

ฉ-7 
 

ข้อ  14  เวลาเรียน 
14.1 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่มีเวลาเรียนซ้ าซ้อนกันมิได้ 
14.2 นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชา หรือของ

การปฏิบัติการ การทดลอง การฝึกหรือการศึกษาท่ีเทียบเท่าการฝึกงาน หรือการฝึกภาคสนาม 
จึงจะมีสิทธิเข้าสอบในรายวิชาดังกล่าวได้ ในกรณีที่นักศึกษามี เวลาเรียนน้อยกว่านี้ อาจารย์
ผู้สอนอาจพิจารณาอนุญาตให้เข้าสอบในรายวิชานั้นได้ 

 

หมวด 4 

ระยะเวลาการศึกษา 
ข้อ   15 ระยะเวลาการศึกษา 
 หลักสูตรต่าง ๆ มีระยะเวลาการศึกษาต่ าสุดและสูงสุด ดังนี้ 

15.1 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษา และไม่เกิน 12 ภาคการศึกษาหรือ
เทียบเท่า 

15.2 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ไม่น้อยกว่า 9 ภาคการศึกษา และไม่เกิน 24 ภาคการศึกษาหรือ
เทียบเท่า 

15.3 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ไม่น้อยกว่า 12 ภาคการศึกษา และไม่เกิน 30 ภาคการศึกษาหรือ
เทียบเท่า 

15.4 หลักสูตรปริญญาตรี (6 ปี) ไม่น้อยกว่า 13 ภาคการศึกษา และไม่เกิน 36 ภาคการศึกษาหรือ
เทียบเท่า 

 
หมวด 5 

การย้ายสาขาวิชา การโอนย้าย และการเทียบโอนรายวิชา 

ข้อ  16  การย้ายสาขาวิชา  

16.1  นักศึกษาที่มีสิทธิขอย้ายสาขาวิชาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
16.1.1 สังกัดสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งแล้ว และมีผลการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ

ของสาขาวิชานั้นแล้ว 
16.1.2 มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษาที่ยื่นขอย้ายไม่ต่ ากว่า  2.00 หรือโดย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าส านักวิชาที่ย้ายเข้าศึกษา 
16.1.3 มีคุณสมบัติ อ่ืนที่อาจก าหนดเพ่ิมเติมโดยสาขาวิชาซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการประจ าส านักวิชา 
16.2 นักศึกษาต้องยื่นค าร้องขอย้ายสาขาวิชาต่อศูนย์บริการการศึกษาไม่น้อยกว่า  30 วัน ก่อนวัน

สิ้นภาคการศึกษา 
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16.3 คณะกรรมการประจ าส านักวิชาเป็นผู้อนุมัติการย้ายสาขาวิชาโดยค าแนะน าของหัวหน้า
สาขาวิชาที่นักศึกษาขอย้ายเข้า 

16.4 ระยะเวลาที่ได้ศึกษาในหลักสูตรที่ย้ายออกให้นับรวมเป็นระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรที่ย้ายเขา้
ด้วย 

16.5 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ย้ายสาขาวิชาแล้วจะยื่นค าร้องขอย้ายสาขาวิชาอีกไม่ได้ 
 
ข้อ 17 การโอนย้าย และการเทียบโอนรายวิชา   

รายวิชาที่โอนย้ายจะได้รับระดับคะแนนตัวอักษรเดิม ส่วนรายวิชาที่เทียบโอนจะได้รับระดับคะแนน
ตัวอักษร ST  
17.1 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ย้ายสาขาวิชาให้ด าเนินการดังนี้  

17.1.1 นักศึกษาต้องขอโอนย้ายรายวิชาภายใน 1 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาที่ได้รับ
อนุมัติให้ย้ายสาขาวิชา 

17.1.2 ต้องโอนย้ายทุกรายวิชาที่เคยเรียนในหลักสูตรที่ย้ายออกและเป็นรายวิชาที่ต้องเรียนใน
หลักสูตรที่ย้ายเข้า โดยให้ได้รับระดับคะแนนตัวอักษรเดิม 

17.1.3 ให้หัวหน้าสาขาวิชาเป็นผู้พิจารณาอนุมัติรายวิชาที่โอนย้ายโดยค าแนะน าของอาจารย์ที่
ปรึกษา 

17.2 นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยและประสงค์จะน าผลการศึกษาที่เคยศึกษา
จากสถาบันการศึกษาเดิมมาเทียบโอนให้ด าเนินการดังนี้ 
17.2.1 นักศึกษาต้องขอเทียบโอนรายวิชาภายใน 1 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาแรกที่เข้า

ศึกษา โดยมีสิทธิยื่นได้เพียงครั้งเดียว 
17.2.2 ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมจากสถาบันเดิมไม่น้อยกว่า 2 ในระบบ 4 และต้องไม่เป็นผู้ที่

พ้นสถานภาพการเป็นนิสิต หรือนักศึกษา เนื่องจากกระท าผิดระเบียบวินัยนักศึกษา 
17.2.3 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเทียบโอนให้เฉพาะรายวิชาที่ปรากฏอยู่ในหลักสูตรของ

สถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง และเห็นว่ามีมาตรฐานที่สามารถเทียบเคียงได้
กับมาตรฐานของมหาวิทยาลัย 

17.2.4 รายวิชาที่ขอเทียบโอนได้นั้นต้องมีเนื้อหาสาระเหมือนหรือคล้ายคลึง และมีจ านวน
หน่วยกิตเทียบเท่า หรือมากกว่าตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

17.2.5 รายวิชาที่มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเทียบโอนให้นั ้น ต้องเป็นรายวิชาที่นักศึกษา
สอบได้ระดับคะแนนตัวอักษรไม่ต่ ากว่า C หรือ S หรือเทียบเท่า 

17.2.6 รายวิชาตามข้อ 17.2.5 ต้องเป็นรายวิชาที่เรียนมาแล้วไม่เกิน  3 ปี นับถึงวันที่
นักศึกษายื่นค าร้อง และจ านวนหน่วยกิตที่เทียบโอนได้ต้องไม่เกิน  1 ใน 4 ของ
หลักสูตรที่ก าลังศึกษาอยู่ 
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17.2.7 นักศึกษาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัย ให้หัวหน้าสาขาวิชาเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 
17.2.8 นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นให้หัวหน้าสาขาวิชาที่รับผิดชอบ

รายวิชานั้นพิจารณาอนุมัต ิ
17.3  นักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนตามข้อ 12.9 ให้

เทียบโอนรายวิชาดังกล่าว ในภาคการศึกษาถัดจากภาคการศึกษาสุดท้ายที่ได้รับอนุมัติให้ไป
ศึกษาเท่านั้น 

 
หมวด 6 

ระบบการวัดและการประเมินผลการศึกษา 

ข้อ 18   ระบบดัชนีผลการศึกษา  

18.1 ในการประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา ให้ใช้ระดับคะแนนตัวอักษรตามล าดับขั้นเป็นดัชนี
ผลการศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 ระดับคะแนนตัวอักษร    ความหมาย     แต้มระดับคะแนน 

  A  ดีเยี่ยม 4.00  

  B+ ดีมาก 3.50  

  B  ดี 3.00  

  C+ ดีพอใช้ 2.50  

  C  พอใช้ 2.00  

  D+ อ่อน 1.50  

  D  อ่อนมาก 1.00  

  F  ตก 0  

 ในกรณีที่ไม่สามารถประเมินผลเป็นระดับคะแนนตัวอักษรตามล าดับขั้นข้างต้นได้ ให้ใช้ระดับ
คะแนนตัวอักษรต่อไปนี้  

 ระดับคะแนนตัวอักษร  ความหมาย 

  I การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)  

  M นักศึกษาขาดสอบ (Missing)  

  P การสอนยังไม่สิ้นสุด (In progress) 

  S ผลการประเมินเป็นที่พอใจ (Satisfactory) 

  ST ผลการประเมินเป็นที่พอใจส าหรับรายวิชาที่เทียบโอน 

   (Satisfactory, transferred credit) 
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  U ผลการประเมินไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory) 

  V ผู้ร่วมเรียน (Visitor)  

  W การถอนรายวิชา (Withdrawal) 

  X ยังไม่ได้รับผลการประเมิน (No report) 

18.2 การให้ระดับคะแนนตัวอักษร 

18.2.1 ระดับคะแนน A B+ B C+ C D+ D และ F ให้ใช้กับกรณีต่อไปนี้  

(1) เป็นรายวิชาที่นักศึกษาเข้าสอบและหรือมีผลงานที่ประเมินได้เป็นล าดับขั้น 

(2) เป็นการเปลี่ยนระดับคะแนนตัวอักษรจาก I หรือ M ที่ศูนย์บริการการศึกษา
ได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก่อนสิ้นสุด 1 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา
ถัดไป 

(3) เป็นการเปลี่ยนระดับคะแนนจาก P หรือ X  

18.2.2 ระดับคะแนน F นอกเหนือจากกรณีตามข้อ 16.2.1 ให้ใช้กับกรณีต่อไปนี้  

(1) ในรายวิชาที่นักศึกษาไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบตามข้อ 14 

(2) นักศึกษาท าผิดระเบียบการสอบและได้รับการลงโทษให้ได้ระดับคะแนน  F 
ตาม ข้อ 24 

(3) เป็นการเปลี่ยนระดับคะแนนโดยอัตโนมัติจาก I หรือ M ในกรณีที่ไม่ได้รับแจ้งจาก
ส านักวิชาหลังจาก 1 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาถัดไป  

18.2.3 ระดับคะแนน I ให้ใช้กับกรณีต่อไปนี้ 

(1) นักศึกษาป่วย จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้าสอบได้โดยปฏิบัติถูกต้องตามข้อ 21 

(2) นักศึกษาขาดสอบโดยเหตุอันพ้นวิสัย และได้รับอนุมัติจากหัวหน้าสาขาวิชา 

(3) นักศึกษาท างานที่เป็นส่วนประกอบการศึกษายังไม่สมบูรณ์ และอาจารย์ผู้สอน
โดยความเห็นชอบของหัวหน้าสาขาวิชาที่รายวิชานั้นสังกัด เห็นว่าสมควรให้
ชะลอการวัดผลการศึกษา  

18.2.4 ระดับคะแนน M ให้ใช้กับกรณีที่นักศึกษาขาดสอบ แต่ยังไม่สามารถแสดงหลักฐานที่
สมบูรณ์ในการขาดสอบได้  

18.2.5 ระดับคะแนน P ใช้กับรายวิชาที่มีการสอนและหรือท างานต่อเนื่องล้ าเข้าไปในภาค
การศึกษาถัดไป 

18.2.6 ระดับคะแนน S, U ใช้กับกรณีที่ผลการประเมินเป็นที่พอใจหรือไม่พอใจตามล าดับ
ในรายวิชาต่อไปนี้  

(1) รายวิชาที่หลักสูตรก าหนดไว้ว่า ให้ประเมินเป็น S, U  
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(2) รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามข้อ 12.7 

(3) เป็นการเปลี่ยนระดับคะแนนจาก I, M, P หรือ X 

18.2.7 ระดับคะแนน ST ใช้กับรายวิชาที่นักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้เทียบโอนรายวิชา 

18.2.8 ระดับคะแนน V ใช้กับรายวิชาที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนเป็นผู้ร่วมเรียน 
โดยมีเวลาเรียนรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดและอาจารย์
ผู้สอนวินิจฉัยว่าได้เรียนด้วยความตั้งใจ  

18.2.9 ระดับคะแนน W จะให้ได้หลังจาก 5 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาในกรณี ต่อไปนี้ 

(1) รายวิชาที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ถอนตามข้อ 13.4  

(2) นักศึกษาป่วยจนไม่สามารถเข้าสอบได้โดยปฏิบัติถูกต้องตามข้อ 21 และหัวหน้า
สาขาวิชาพิจารณาร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนเห็นว่าสมควรให้
ถอนรายวิชานั้น  

(3) นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ด้วยเหตุผลตามข้อ 23.1 หรือ 23.2  

(4) นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น ด้วยเหตุผลอ่ืนนอกจากที่ระบุ
ไว้ในข้อ 24 

(5) หัวหน้าสาขาวิชาอนุมัติให้เปลี่ยนจาก  I ที่ได้รับตามข้อ 16.2.3 (1)  หรือข้อ 
16.2.3 (2) เนื่องจากการป่วยหรือเหตุอันพ้นวิสัยนั้นยังไม่สิ้นสุด 

(6) รายวิชาที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนเป็นผู้ร่วมเรียน ตามข้อ 12.8 
และได้เข้าชั้นเรียนเป็นเวลาเรียนทั้งสิ ้นน้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียน
ทั้งหมด หรืออาจารย์ผู้สอนวินิจฉัยว่าไม่ได้เรียนด้วยความตั้งใจ 

(7) รายวิชาที่นักศึกษากระท าผิดเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียน  

18.2.10 ระดับคะแนน X ให้ใช้กับเฉพาะในรายวิชาที่ศูนย์บริการการศึกษายังไม่ได้รับ  
รายงานผลการประเมินการศึกษาในรายวิชานั้น ๆ ตามก าหนดเวลา 

18.2.11  การส่งระดับคะแนนตัวอักษรให้ศูนย์บริการการศึกษา ต้องผ่านความเห็นชอบจาก  
   คณะกรรมการประจ าส านักวิชา 

18.2.12    การแก้ไขเปลี่ยนแปลงระดับคะแนนตัวอักษร ในภาคการศึกษาย้อนหลังเกินกว่า 
1 ภาคการศึกษา ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ 
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หมวด 7 
การประเมินผลการศึกษา 

ข้อ  19   การประเมินผลการศึกษาและการค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย  

19.1 การประเมินผลการศึกษาให้กระท าเม่ือสิ้นสุดการศึกษาแต่ละภาคการศึกษา 

19.2 การค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย ให้ค านวณจากระดับคะแนนตัวอักษรทุกรายวิชาของ
นักศึกษา ยกเว้นรายวิชาที่ได้รับระดับคะแนนตัวอักษร P ในภาคการศึกษานั้น แต่จะน ามา
ค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยในภาคการศึกษาที่ได้รับการเปลี่ยนเป็นระดับคะแนนตัวอักษร
อ่ืน 

19.2.1 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยรายภาค ให้ค านวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาในแต่ละ
ภาคการศึกษา โดยเอาผลรวมของผลคูณระหว่างหน่วยกิตกับแต้มระดับคะแนนที่
นักศึกษาได้รับในแต่ละรายวิชาเป็นตัวตั้งแล้วหารด้วยผลรวมของจ านวนหน่วยกิตของ
รายวิชาเหล่านั้น 

19.2.2 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้ค านวณจากผลการศึกษาของรายวิชาที่ลงทะเบียนตั้งแต่
เริ่มเข้าศึกษาจนถึงภาคการศึกษาที่ก าลังค านวณ โดยเอาผลรวมของผลคูณระหว่าง
หน่วยกิตกับแต้มระดับคะแนนที่นักศึกษาได้รับในแต่ละรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนใน
ครั้งสุดท้ายเป็นตัวตั้ง แล้วหารด้วยจ านวนหน่วยกิตสะสม 

 

หมวด 8 

การจ าแนกสถานภาพนักศึกษา 

ข้อ 20 การจ าแนกสถานภาพนักศึกษา 

20.1 การจ าแนกสถานภาพนักศึกษาจะกระท าเมื่อสิ้นภาคการศึกษา โดยให้เริ่มจ าแนกสถานภาพ
นักศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่สามนับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา 

20.2 นักศึกษาที่ได้รับการจ าแนกสถานภาพแล้วมี 2 ประเภท ได้แก่  

20.2.1 นักศึกษาสถานภาพปกติ คือ นักศึกษาที่มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 1.80 

20.2.2 นักศึกษาสถานภาพรอพินิจ ได้แก่ นักศึกษาที่มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 
1.50 ขึ้นไปแต่ไม่ถึง 1.80 

 

 

 

 

 

 

 



มคอ.2  

ฉ-13 
 

หมวด 9 

การลา การลงโทษ และการพ้นสถานภาพนักศึกษา 

ข้อ 21 การลาป่วย 

21.1 การลาป่วย คือ การลาของนักศึกษาที่ป่วยจนไม่สามารถเข้าเรียนและหรือเข้าสอบในบาง
รายวิชาหรือทั้งหมดได้ 

21.2 การลาป่วยตามข้อ 21.1 นักศึกษาต้องยื่นค าร้องต่อหัวหน้าสาขาวิชาภายใน  1 สัปดาห์นับ
จากวันที่นักศึกษาเริ่มป่วย พร้อมด้วยใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของมหาวิทยาลัยหรือ
สถานพยาบาลอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง 

ข้อ  22 การลาเนื่องจากเหตุสุดวิสัย นักศึกษาต้องยื่นค าร้องต่อหัวหน้าสาขาวิชาภายใน 1 สัปดาห์  

  นับแต่เกิดเหต ุ

ข้อ  23 การลาพักการศึกษา  

23.1 นักศึกษาอาจยื่นค าร้องต่อหัวหน้าสาขาวิชาโดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาไม่ช้ากว่าสัปดาห์ที่  10 
ของภาคการศึกษา ส าหรับกรณีต่อไปนี้  

23.1.1 ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ  

23.1.2 ได้ร ับทุนแลกเปลี ่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอื ่นซึ ่งมหาวิทยาลัย
เห็นสมควรสนับสนุน 

23.1.3 มีความจ าเป็นส่วนตัว โดยนักศึกษาผู้นั้นได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 
ภาคการศึกษา  

กรณีที่ยื่นค าร้องช้ากว่า 10 สัปดาห์ ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าส านัก
วิชาที่นักศึกษาสังกัด 

23.2 นักศึกษาที่ยังไม่มีผลการเรียน แต่จ าเป็นต้องลาพักการศึกษาให้ยื่นค าร้องต่อหัวหน้าสาขาวิชา
ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาโดยเร็วที่สุด และให้คณะกรรมการประจ าส านักวิชาที่หัวหน้าสาขาวิชา
สังกัดเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 

23.3 การลาพักการศึกษาตามข้อ 23.1 และ 23.2 ให้อนุมัติครั้งละไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา ถ้านักศึกษา
ยังมีความจ าเป็นต้องขอลาพักการศึกษาต่อไปอีกให้ยื่นค าร้องใหม่ ยกเว้นการลาตามข้อ  
23.1.1 ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 

23.4 ให้ถือว่าระยะเวลาที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระยะเวลา
การศึกษาของผู้นั้น ยกเว้นการลาพักการศึกษาตามข้อ 23.1.1 และ 23.1.2  

 



มคอ.2  

ฉ-14 
 

23.5 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ต้องช าระค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพนักศึกษา
ทุกภาคการศึกษาที่ลาพัก และค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ภายใน 
15 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ยกเว้นกรณีที่ได้ช าระค่าหน่วยกิตแล้ว มิฉะนั้น
จะพ้นสถานภาพนักศึกษา  

23.6 นักศึกษาที่ประสงค์จะกลับเข้าศึกษาก่อนระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติ ให้ยื่นค าร้องขอกลับเข้าศึกษา
เพ่ือขออนุมัติต่อหัวหน้าสาขาวิชาก่อนก าหนดวันลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา ไม่
น้อยกว่า 1 สัปดาห์ 

23.7 เมื่อนักศึกษากลับเข้าศึกษาแล้ว ให้มีสถานภาพนักศึกษาเดียวกันกับสถานภาพก่อนได้รับ
อนุมัติให้ลาพักการศึกษา  

ข้อ  24 การลงโทษนักศึกษาผู้กระท าผิด  

24.1 เมื่อนักศึกษากระท าผิด หรือร่วมกระท าผิดระเบียบการสอบ หรือการวัดผลให้คณะกรรมการ
พิจารณาโทษนักศึกษาที่กระท าผิดระเบียบการสอบตามที่สภาวิชาการแต่งตั้งเป็นผู้พิจารณา 
แล้วรายงานผลการพิจารณาต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือด าเนินการลงโทษและแจ้งโทษให้ทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องทราบ โดยมีแนวทางการพิจารณาโทษดังต่อไปนี้ 

24.1.1 ถ้าเป็นความผิดประเภททุจริต ให้ลงโทษโดยให้ได้รับ F ในรายวิชาที่กระท าผิดระเบียบ
การสอบ ส่วนรายวิชาอื่นที่นักศึกษาผู้นั้นลงทะเบียนเรียนไว้ ถ้าเป็นรายวิชาที่สอบ
มาแล้ว ให้ได้ผลการสอบตามที่สอบได้จริง ถ้าเป็นรายวิชาที่ยัง ไม่ได้สอบ ก็ให้
ด าเนินการสอบตามปกติและให้ได้ผลการสอบตามที่สอบได้จริง และให้พิจารณาสั่ง
พักการศึกษานักศึกษาผู้นั้น 1 ภาคการศึกษาเป็นอย่างน้อยหรืออาจให้พ้นสถานภาพ
นักศึกษาก็ได้ 

24.1.2 ถ้าเป็นความผิดประเภทส่อเจตนาทุจริต ให้ลงโทษโดยให้ได้รับ F ในรายวิชาที่กระท า
ผิดระเบียบการสอบ และอาจพิจารณาสั่งพักการศึกษานักศึกษาผู้นั ้นได้ ไม่เกิน 1 
ภาคการศึกษา 

24.1.3 ถ้าเป็นความผิดอย่างอ่ืนที่ระบุไว้ในข้อปฏิบัติของนักศึกษาในการสอบ ให้ลงโทษตาม
ควรแก่ความผิดนั้น แต่จะต้องไม่เกินกว่าระดับโทษต่ าสุดของความผิดประเภท
ทุจริต ตามข้อ 24.1.1 

24.2 ถ้านักศึกษากระท าผิดหรือร่วมกระท าผิดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษา ให้คณะกรรมการพิจารณาโทษ
นักศึกษาที่กระท าผิดระเบียบการสอบเป็นผู้พิจารณาเสนอการลงโทษต่อมหาวิทยาลัยตามควร
แก่ความผิดนั้น 
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24.3 การให้พักการศึกษาของนักศึกษาตามค าสั่งของมหาวิทยาลัย ให้เริ่มเม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
กระท าผิดนั ้นโดยให้มีระยะเวลาการลงโทษต่อเนื ่องกัน ทั ้งนี ้ให้นับระยะเวลาที่ถูกสั ่งพัก
การศึกษาเข้าเป็นระยะเวลาการศึกษาและให้จ าแนกสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่ถูก
สั่งพักด้วย 

24.4 นักศึกษาที่ถูกสั่งพักการศึกษา จะต้องช าระค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาค
การศึกษาที่พักการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ภายใน 15 
วัน นับจากวันที่ถูกสั่งพักยกเว้นภาคการศึกษาที่ได้ช าระค่าหน่วยกิตแล้ว มิฉะนั้นจะพ้น
สถานภาพนักศึกษา 

ข้อ 25 การพ้นสถานภาพนักศึกษา 

  นอกจากกรณีที่ระบุไว้ในข้ออ่ืนแล้ว นักศึกษาจะพ้นสถานภาพในกรณีดังต่อไปนี้  

25.1 เมื่อได้รับอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัย 

25.2 เมื่อได้รับอนุมัติจากคณบดีให้ลาออก 

25.3 เมื่อสิ้นสุด 10 วันแรกของภาคการศึกษาแล้วยังไม่ลงทะเบียนเรียน หรือยังไม่ช าระค่าธรรมเนียม
การรักษาสถานภาพนักศึกษา นักศึกษาที่พ้นสถานภาพในกรณีนี้อาจขอคืนสถานภาพ
นักศึกษาภายในภาคการศึกษาเดียวกันได้โดยได้รับอนุมัติจากอธิการบดี 

25.4 เมื่อมีการจ าแนกสถานภาพนักศึกษา และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.50  

25.5 เมื่อเป็นนักศึกษาสถานภาพรอพินิจที่มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 ต่อเนื่องกัน 4 
ภาคการศึกษา  

25.6 เมื่อมีระยะเวลาการศึกษาครบตามข้อ 15 แล้วยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

25.7 เมื่อมหาวิทยาลัยโดยค าแนะน าของคณะกรรมการพิจารณาโทษนักศึกษาที่กระท าผิดระเบียบ
การสอบสั่งให้พ้นสถานภาพนักศึกษา ตามข้อ 24 

25.8 เมื่อมหาวิทยาลัยมีประกาศให้พ้นสถานภาพนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ หรือท าผิด
ข้อบังคับ หรือระเบียบอ่ืนของมหาวิทยาลัย 

25.9 เมื่อเสียชีวิต 
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หมวด 10 
การส าเร็จการศึกษา 

ข้อ  26 ผู้มีสิทธิขอส าเร็จการศึกษา  

26.1   ต้องเป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตรในภาคการศึกษาที่ขอส าเร็จการศึกษา
โดยจะต้องยื่นค าร้องแสดงความจ านงขอส าเร็จการศึกษาต่อศูนย์บริการการศึกษาภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด มิฉะนั้นจะต้องช าระค่าธรรมเนียมตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

26.2   นักศึกษาที่ยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษาไว้แต่ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษา
นั้น ๆ ได้ ให้ยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษาอีกครั้งในภาคการศึกษาถัดไป ทั้งนี้นักศึกษาต้อง
ลงทะเบียนเรียนหรือรักษาสถานภาพนักศึกษาในภาคการศึกษานั้นด้วย 

ข้อ 27 ผู้มีสิทธิส าเร็จการศึกษาต้องด าเนินการตามข้อ 26 และมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้ 
27.1   สอบได้จ านวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 แต้ม

ระดับคะแนนเฉลี่ยในรายวิชาเอกไม่ต่ ากว่า 2.00 และไม่มีรายวิชาใดที่ได้รับระดับคะแนน
ตัวอักษร P 

27.2   นักศึกษาที่เข้าศึกษาเพ่ือรับปริญญาตรีเพ่ิมขึ้นอีกสาขาหนึ่ง ต้องสอบได้ครบถ้วน ทุกรายวิชา
ที่ก าหนดให้ศึกษาเพ่ิมเติม โดยมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาที่ศึกษาเพ่ิมเติมไม่
ต่ ากว่า 2.00 

27.3   มีระยะเวลาการศึกษาไม่ต่ ากว่าและไม่เกินที่ก าหนดไว้ในข้อ 15 ยกเว้นผู้ที่ เข้าศึกษาเพ่ือ
ขอรับปริญญาตรี เ พ่ิมขึ้นอีกสาขาหนึ่ ง  ให้ระยะเวลาการศึกษาต่ าสุดเป็นไปตามที่
คณะกรรมการประจ าส านักวิชาก าหนดไว้ในข้อ 9.3 

27.4   มีผลการทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency Exam) ผ่านตาม
เกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ  28 การพิจารณาให้ปริญญา  

28.1 นักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณาให้ปริญญาต้องไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย และไม่มี
พันธะหนี้สินค้างช าระต่อมหาวิทยาลัย 

28.2 คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าส านักวิชาที ่นักศึกษาสังกัด  เป็นผู้
พิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาต่อสภาวิชาการ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบส าเร็จการศึกษา 
เมื่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษาจึงจะมีสิทธิรับปริญญา 

ข้อ  29 การให้ปริญญาเกียรตินิยม 
29.1    นักศึกษาผู้จะได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ต้องมีคุณสมบัติดังนี้  

29.1.1 มีหน่วยกิตสอบได้ครบถ้วนตามหลักสูตรภายในก าหนดเวลาปกติของหลักสูตร 
29.1.2 ไม่มีรายวิชาใดในใบแสดงผลการเรียนได้รับระดับคะแนนตัวอักษร F หรือ U 

29.1.3 ไม่เคยเรียนซ้ าในรายวิชาใด ๆ เพื่อปรับระดับคะแนน D หรือ D+ 
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29.1.4 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป  
29.2  น ักศ ึกษาผู ้ที ่จ ะ ได ้ร ับปร ิญญา เ ก ีย รต ิน ิยมอ ันด ับสอง  ต ้อ งม ีค ุณสมบ ัต ิต ามข ้อ 

 29.1.1 - 29.1.3 และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป  
29.3 คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าส านักวิชาที ่นักศึกษาสังกัด  เป็นผู้

พิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาที่สมควรได้รับปริญญาเกียรตินิยมต่อสภาวิชาการ  เพ่ือน าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 

29.4  นักศึกษาผู้มีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยม ต้องไม่เป็นผู้ที่ศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี 
(ต่อเนื่อง) หรือผู้ที่เข้าศึกษาเพ่ือขอรับปริญญาตรีเพ่ิมขึ้นอีกสาขาหนึ่ง หรือไม่เป็นผู้ที่เทียบ
โอนรายวิชา 

ข้อ 30 การให้เหรียญรางวัลและเข็มทองค า 
  นักศึกษาผู้มีสิทธิได้รับเหรียญรางวัล จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้  

30.1 นักศึกษาที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จะได้รับเหรียญทองเกียรตินิยม 
30.2 นักศึกษาที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง จะได้รับเหรียญเงินเกียรตินิยม  
30.3 นักศึกษาที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุด

ของสาขาวิชาในแต่ละปีการศึกษา จะได้รับรางวัลเข็มทองค า 
 

บทเฉพาะกาล 
 

ข้อ   31 นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2561 ให้ใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วย
การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมต่อไปจนกว่าจะส าเร็จการศึกษาหรือพ้น
สถานภาพการเป็นนักศึกษา ยกเว้นการยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษาให้ใช้บังคับตามข้อ 26 ของ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการศึกษา ขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2561 

ข้อ 32 นักศึกษาที่เข้ารับการศึกษาก่อนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ต้องเข้ารับการทดสอบวัด
สมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency Exam) ก่อนส าเร็จการศึกษา 

 

  ประกาศ ณ วันที่ 26  พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

       

 
            

(ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน) 

นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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ภาคผนวก ช 

- ตารางความสมัพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับผลลัพธ ์

การเรียนรู้ของหลักสตูร 

- แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จาก 

หลักสูตรรายวิชา 

 



ช-2 
 
 

ตารางความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสตูร (PLOs) 

วัตถุประสงคข์องหลักสูตร 
ข้อที่ 1 ข้อที่ 2 ข้อที่ 3 ข้อที่ 4 ข้อที่ 5 

จัดการศึกษาที่ครอบคลุมและ
สร้างองค์ความรู้พื้นฐาน
ทางด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ ซ่ึงเป็นพื้นฐานต่อ
องค์ความรู้ทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ 
 

จัดการศึกษาที่ให้ความรู้และ
ประสบการณ์ของวิชาชีพ
วิศวกรรมธรณีที่มีขอบเขตและ
ความหลากหลายที่กว้างขวาง 
 

จัดการศึกษาเพือ่ให้นักศึกษามี
สามารถในการส ารวจและ
ออกแบบทางวิศวกรรธรณีที่
ครอบคลุมในทางวิชาชีพเพื่อ
เตรียมความพร้อมของนักศึกษา
ในการท างาน และสามารถใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีและ
แนวปฏบิัติของวิชาชีพที่ดีและ
ทันสมัย 
 

จัดการศึกษาเพือ่ให้นักศึกษามี
ความเข้าใจถึงความส าคัญของ
ความเป็นผู้น า การท างานเป็น
ทีม การบริหารจัดการองค์กร
และโครงการ พหวุิทยาการ 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต การ
สื่อสาร การแก้ปัญหา การขอ
ใบอนุญาตในการปฏิบัติทาง
วิชาชีพทางวิศวกรรมธรณี (กว.
วิศวกรรมเหมืองแร่) และการ
ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชพี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ควบคุม สาขาธรณีวิทยา (กลุ่ม
ที่เกี่ยวขอ้ง) 

จัดการศึกษาเพือ่ให้ผู้ส าเร็จ
การศึกษาได้รับรู้ถึงความส าคัญ
ของความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อม สังคมชุมชน ในการ
ปฏิบัติวิชาชีพ และมีทัศนคติ
และความสามารถพัฒนาตนเอง
ในเชิงภูมิปัญญา บุคลิกภาพ 
คุณธรรม และจริยธรรม 
 

1. สามารถระบุประเด็นปัญหา และหาแนวทางแก้ปัญหา
ทางวิศวกรรมธรณีที่ซับซ้อนได้ โดยประยุกต์หลักการ
ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และธรณีวิทยา  

     

2. สามารถประยกุต์ใช้การออกแบบทางวิศวกรรมธรณี เพื่อ
หาผลลัพธ์ที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้โดยค านึงถึง 
การสาธารณสุข ความปลอดภยั สวัสดภิาพของ
สาธารณะชน พร้อมกับปัจจยัด้านประชาคมโลก 
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ-สังคม และสิ่งแวดล้อม 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสตูร (PLOs) 

วัตถุประสงคข์องหลักสูตร 
ข้อที่ 1 ข้อที่ 2 ข้อที่ 3 ข้อที่ 4 ข้อที่ 5 

จัดการศึกษาที่ครอบคลุมและ
สร้างองค์ความรู้พื้นฐาน
ทางด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ ซ่ึงเป็นพื้นฐานต่อ
องค์ความรู้ทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ 
 

จัดการศึกษาที่ให้ความรู้และ
ประสบการณ์ของวิชาชีพ
วิศวกรรมธรณีที่มีขอบเขตและ
ความหลากหลายที่กว้างขวาง 
 

จัดการศึกษาเพือ่ให้นักศึกษามี
สามารถในการส ารวจและ
ออกแบบทางวิศวกรรธรณีที่
ครอบคลุมในทางวิชาชีพเพื่อ
เตรียมความพร้อมของนักศึกษา
ในการท างาน และสามารถใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีและ
แนวปฏบิัติของวิชาชีพที่ดีและ
ทันสมัย 
 

จัดการศึกษาเพือ่ให้นักศึกษามี
ความเข้าใจถึงความส าคัญของ
ความเป็นผู้น า การท างานเป็น
ทีม การบริหารจัดการองค์กร
และโครงการ พหวุิทยาการ 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต การ
สื่อสาร การแก้ปัญหา การขอ
ใบอนุญาตในการปฏิบัติทาง
วิชาชีพทางวิศวกรรมธรณี (กว.
วิศวกรรมเหมืองแร่) และการ
ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชพี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ควบคุม สาขาธรณีวิทยา (กลุ่ม
ที่เกี่ยวขอ้ง) 

จัดการศึกษาเพือ่ให้ผู้ส าเร็จ
การศึกษาได้รับรู้ถึงความส าคัญ
ของความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อม สังคมชุมชน ในการ
ปฏิบัติวิชาชีพ และมีทัศนคติ
และความสามารถพัฒนาตนเอง
ในเชิงภูมิปัญญา บุคลิกภาพ 
คุณธรรม และจริยธรรม 
 

3. สามารถติดต่อสื่อสารในงานวิศวกรรม ได้อย่างมี
ประสิทธิผลกับผู้รับที่หลากหลาย ทั้งภาษาไทย และ
ภาษาตา่งประเทศ ด้วยวาจา การเขียนรายงาน การ
เสนอผลงาน แบบทางวิศวกรรม 

     

4. มีความเข้าใจความรับผิดชอบของวิศวกรตามกรอบ
มาตรฐานการปฏบิัติวิชาชพีและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
วิศวกรรมธรณี มวีิจารณญาณ การพจิารณาตัดสินใจ ที่
ต้องค านึงถึงผลกระทบต่อ โลกเศรษฐกิจ-สังคม และ 
สิ่งแวดล้อม 

     

5. สามารถท างานร่วมกับเป็นทีมงาน อย่างมีประสิทธิผล 
ฐานะสมาชิกในทีม มีความเป็นผู้น า สรา้งการมีส่วนร่วม
และบรรยากาศการท างานร่วมกัน ก าหนดเป้าหมาย 
แผนงาน จนท าให้งานส าเร็จ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสตูร (PLOs) 

วัตถุประสงคข์องหลักสูตร 
ข้อที่ 1 ข้อที่ 2 ข้อที่ 3 ข้อที่ 4 ข้อที่ 5 

จัดการศึกษาที่ครอบคลุมและ
สร้างองค์ความรู้พื้นฐาน
ทางด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ ซ่ึงเป็นพื้นฐานต่อ
องค์ความรู้ทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ 
 

จัดการศึกษาที่ให้ความรู้และ
ประสบการณ์ของวิชาชีพ
วิศวกรรมธรณีที่มีขอบเขตและ
ความหลากหลายที่กว้างขวาง 
 

จัดการศึกษาเพือ่ให้นักศึกษามี
สามารถในการส ารวจและ
ออกแบบทางวิศวกรรธรณีที่
ครอบคลุมในทางวิชาชีพเพื่อ
เตรียมความพร้อมของนักศึกษา
ในการท างาน และสามารถใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีและ
แนวปฏบิัติของวิชาชีพที่ดีและ
ทันสมัย 
 

จัดการศึกษาเพือ่ให้นักศึกษามี
ความเข้าใจถึงความส าคัญของ
ความเป็นผู้น า การท างานเป็น
ทีม การบริหารจัดการองค์กร
และโครงการ พหวุิทยาการ 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต การ
สื่อสาร การแก้ปัญหา การขอ
ใบอนุญาตในการปฏิบัติทาง
วิชาชีพทางวิศวกรรมธรณี (กว.
วิศวกรรมเหมืองแร่) และการ
ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชพี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ควบคุม สาขาธรณีวิทยา (กลุ่ม
ที่เกี่ยวขอ้ง) 

จัดการศึกษาเพือ่ให้ผู้ส าเร็จ
การศึกษาได้รับรู้ถึงความส าคัญ
ของความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อม สังคมชุมชน ในการ
ปฏิบัติวิชาชีพ และมีทัศนคติ
และความสามารถพัฒนาตนเอง
ในเชิงภูมิปัญญา บุคลิกภาพ 
คุณธรรม และจริยธรรม 
 

6. สามารถพัฒนาและด าเนินการทดสอบ ทดลองที่
เหมาะสม วิเคราะห์และแปลผลข้อมูล โดยใช้
วิจารณญาณทางวิศวกรรมธรณี เพื่อสรปุผลการทดลอง 

     

7. สามารถแสวงหาและประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่ ตามต้องการ
ได้ ด้วยการใช้กลยุทธก์ารเรียนรู้ที่เหมาะสมส าหรับ
เรียนรู้ตลอดชีพด้านวิศวกรรมธรณี 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรรายวิชา 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
ระดับอุดมศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรบัผิดชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะพิสยั 

(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) 

 ผลการเรียนรู้ของหลักสตูรวิศวกรรมธรณี (PLOs) 
1 สามารถระบุประเด็นปัญหา และหาแนวทาง

แก้ปัญหาทางวิศวกรรมธรณีที่ซับซ้อนได้ โดย
ประยุกตห์ลักการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และธรณีวิทยา  

                            

2 สามารถประยุกต์ใช้การออกแบบทาง
วิศวกรรมธรณี เพื่อหาผลลัพธ์ที่ตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้โดยค านึงถึง การสาธารณสุข 
ความปลอดภัย สวสัดภิาพของสาธารณะชน 
พร้อมกับปัจจัยด้านประชาคมโลก วัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ-สังคม และสิ่งแวดล้อม 

                            

3 สามารถติดต่อสื่อสารในงานวิศวกรรม ได้
อย่างมีประสิทธิผลกบัผู้รบัท่ีหลากหลาย ท้ัง
ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ด้วยวาจา 
การเขียนรายงาน การเสนอผลงาน แบบทาง
วิศวกรรม 
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ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
ระดับอุดมศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรบัผิดชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะพิสยั 

(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) 

 ผลการเรียนรู้ของหลักสตูรวิศวกรรมธรณี (PLOs) 
4 มีความเข้าใจความรับผิดชอบของวิศวกรตาม

กรอบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพและ
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมธรณี มี
วิจารณญาณ การพิจารณาตัดสินใจ ท่ีต้อง
ค านึงถึงผลกระทบต่อ โลกเศรษฐกิจ-สังคม 
และ สิ่งแวดล้อม 

                            

5 สามารถท างานร่วมกับเป็นทมีงาน อย่างมี
ประสิทธิผล ฐานะสมาชิกในทีม มคีวามเป็น
ผู้น า สรา้งการมสี่วนร่วมและบรรยากาศการ
ท างานร่วมกัน ก าหนดเป้าหมาย แผนงาน จน
ท าให้งานส าเร็จ 

                            

6 สามารถพัฒนาและด าเนินการทดสอบ 
ทดลองที่เหมาะสม วิเคราะห์และแปลผล
ข้อมูล โดยใช้วิจารณญาณทางวิศวกรรมธรณี 
เพื่อสรุปผลการทดลอง 
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ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
ระดับอุดมศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรบัผิดชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะพิสยั 

(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) 

 ผลการเรียนรู้ของหลักสตูรวิศวกรรมธรณี (PLOs) 
7 สามารถแสวงหาและประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่ 

ตามต้องการได้ ด้วยการใช้กลยุทธ์การเรยีนรู้ที่
เหมาะสมส าหรบัเรยีนรู้ตลอดชีพดา้น
วิศวกรรมธรณ ี

                            

สรุปรวม                             

 


