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รายละเอยีดของหลักสูตร 

หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมสํารวจ 

(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563) 

 

ชื่อสถาบันอุดมศกึษา มหาวทิยาลัยเวสเทริน 

วทิยาเขต/ภาควชิา/คณะ คณะศลิปศาสตรและวทิยาศาสตร 

 

หมวดที่ 1  ขอมูลทั่วไป 

 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

 1.1 รหัสหลักสูตร   :  XXXXXXXXXXXXXX 

 1.2 ช่ือหลักสูตร ภาษาไทย  :  หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมสํารวจ 

    ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Engineering Program in Survey Engineering 

2. ชื่อปรญิญาและสาขาวชิา ตามหลักเกณฑการกําหนดชื่อปรญิญาของกระทรวงศกึษาธกิาร 

  ภาษาไทย ช่ือเต็ม  :  วศิวกรรมศาสตรบัณฑติ (วศิวกรรมสํารวจ) 

    ช่ือยอ  :  วศ.บ. (วศิวกรรมสํารวจ) 

  ภาษาอังกฤษ  ช่ือเต็ม  :  Bachelor of Engineering (Survey Engineering) 

    ช่ือยอ     :  B.Eng. (Survey Engineering) 

3. วชิาเอก/แขนงวชิา   :  ไมม ี

4. จํานวนหนวยกติที่เรยีนตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา  132 หนวยกติ 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบ  เปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษา พ.ศ. 

2552 และประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เร่ืองมาตรฐานคุณวุฒริะดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร พ.ศ. 2553 

 5.2 ประเภทของหลักสูตร เปนหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 

 5.3 ภาษาที่ใช  เปนหลักสูตรจัดการศกึษาเปนภาษาไทย 

 5.4 การรับเขาศกึษา รับนสิติไทยและนสิติตางชาตทิี่สามารถใชภาษาไทยสื่อสารในการเรียนการสอนได 

 5.5 ความรวมมอืกับสถาบันอื่น  เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวทิยาลัยที่จัดการเรียนการสอน 

 5.6 การใหปรญิญาแกผูสําเร็จการศกึษา เปนการใหปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วศิวกรรมสํารวจ เพยีงสาขาวชิาเดยีว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพจิารณาอนุมัตเิห็นชอบหลกัสูตร 

 6.1  สถานภาพของหลักสูตร  เปนหลักสูตรใหม พ.ศ. 2563 ซึ่งกําหนดเปดดําเนินการสอน ในภาค

การศกึษาท่ี 1 ปการศกึษา 2563 

 6.2  การพจิารณาอนุมัติ/การเห็นชอบหลักสูตร  

  -  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ไดมีมติเห็นชอบในการประชุม คร้ังที่ 3/2563 

เมื่อวันที่ 18 มนีาคม 2563 
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  -  สภามหาวทิยาลัยเวสเทริน ไดมมีตอินุมัตใินการประชุมสภามหาวทิยาลัยเวสเทิรน คร้ังท่ี 2/2563

เมื่อวันที่ 24 มนีาคม 2563  

7. ะมาตรฐานความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มคุีณภาพแล  

 คณะศลิปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวทิยาลัยเวสเทิรน คาดวา หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมสํารวจ จะไดรับการเผยแพรวา เปนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒริะดับปริญญา

ตรี สาขาวศิวกรรมศาสตร พ .ศ.2553 ในปการศกึษา 2565 

8. พที่ประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษาอาชี  

 เมื่อสําเร็จการศกึษาบัณฑติสามารถประกอบอาชพีดังนี้ 

 8.1  วิศวกรสํารวจในหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ เชน กรมที่ดิน กรมปาไม กรมโยธาธิการและ          

ผังเมือง กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ํา กรมทางหลวงชนบท กรมพัฒนาที่ดิน กรมเจาทา หรือการไฟฟาฝายผลติ

แหงประเทศไทยฯ เปนตน 

 8.2  วศิวกรสํารวจในหนวยงานเอกชนท่ีเกี่ยวของกับงานวศิวกรรมโยธาท่ีรับงานกอสรางระบบสาธารณูปโภค 

ขนาดใหญ งานสํารวจสถาปตยกรรม งานชางรังวัดเอกชน เปนตน 

 8.3  อาจารย/ผูสอนในสถาบันการศึกษาที่ผลิตระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือผูสอนในสถาบันการศึกษา

ท่ีผลติระดับประกาศนยีบัตรวิชาชพีและระดับประกาศนยีบัตรวิชาชพีชัน้สูง 

 8.4  ผูชวยนักวจัิยดานวศิวกรรมสํารวจ 

 8.5  ประกอบอาชพีอสิระท่ีเกี่ยวของกับงานวศิวกรรมสํารวจ 

9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒกิารศกึษาของอาจารยผูรับผดิชอบ

หลักสูตร 

ที่ 
ช่ือ – สกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนง 

ทางวชิาการ 
คุณวุฒิ )สาขาวชิา(  

การสําเร็จการศึกษา 

สถาบันการศึกษา ป พ.ศ. 

(1) พลโทรณชัย บาํเพญ็อยู อาจารย - วศ.บ. (วศิวกรรมแผนที่)  โรงเรยีนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร 2514 

 เลขประจําตวัประชาชน  - วศ.ม. (วศิวกรรมสํารวจ) จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 2529 

 3-1015-01497-17-4     

(2) สําเนยีง  สุตระ อาจารย - วศ.บ. (วศิวกรรมโยธา) มหาวทิยาลัยศรปีทุม 2545 

 เลขประจําตัวประชาชน  - วศ.ม. (วศิวกรรมสํารวจ) จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 2550 

 3-8003-00194-18-5     

(3) กฤษณ  มาไพศาลทรัพย อาจารย - วศ.บ. (วศิวกรรมสํารวจ) จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 2537 

 เลขประจําตัวประชาชน  - M.Eng. (Information Technology) School of Electrical and Computer Engineering,  2545 

 3-7105-00650-13-4   Royal Melbourne Institute of Technology, Australia  

(4) ดร.ประธาน รุงทนตกจิ อาจารย - วศ.บ. (วศิวกรรมโยธา) มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร 2543 

 เลขประจําตัวประชาชน  - M.Eng. (Civil Engineering) Nottingham University, UK. 2545 

 3-6698-00042-20-1  - Eng.D. (Civil Engineering) Birmingham University, UK. 2555 

(5) สุชาต ิ เอือ้ไตรรัตน ผูชวย - วศ.บ. (วศิวกรรมโยธา) สถาบันเทคโลยพีระจอมเกลา ธนบุร ี 2524 

 เลขประจําตัวประชาชน ศาสตราจารย - วศ.ม. (วศิวกรรมการบรหิาร) มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา ธนบุร ี 2547 

 3-1017-00576-70-8 สาขาวชิา    

  วศิวกรรมโยธา    
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10. สถานที่จัดการเรยีนการสอน 

 คณะศลิปศาสตรและวทิยาศาสตร มหาวทิยาลัยเวสเทิรน 

11. สถานการณภายนอกหรอืการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพจิารณาในการวางแผนหลักสตูร 

 11.1  สถานการณและการพัฒนาทางเศรษฐกจิ 

  การเขาสูประชาคมอาเซียนของประเทศไทย ไดสงผลกระทบตอประชากร เศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรม โอกาสดานการคาอยางเสรีท่ีมีการขยายวงอยางกวางขวาง ความหลากหลายของเชือ้ชาต ิภาษา ประเพณี 

วัฒนธรรม ประกอบกับการพัฒนาในดานตางๆ ของโลกอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะอยางยิ่งดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทําใหตองใชทรัพยากรธรรมชาติของประเทศที่มีอยูอยางจํากัดเปนจํานวนมาก และทําใหทรัพยากรธรรมชาติเกิด

ความเสื่อมถอยลงอยางรวดเร็วเชนกัน เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติอยางรุนแรงและมีจํานวนมากขึ้น ดวยสถานการณ

ดังกลาวแสดงใหเห็นไดวา ประเทศไทยจึงมีความจําเปนที่จะตองพัฒนาตนเองใหกาวทันโลก เพื่อลดความเสียเปรียบ

ในดานตางๆ โดยเฉพาะดานเศรษฐกิจ ดวยการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศที่ตองอาศัยเทคโนโลยีและ

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการดําเนนิการ อันเปนการเพิ่มขดีความสามารถในการแขงขันกับนานาประเทศ  

 11.2  สถานการณและการพฒันาทางสังคมและวัฒนธรรม 

  การกาวสูสังคมยุคลดิจิทัล ทําใหคนเราตองเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตแบบเดิมๆ ที่พบปะพูดคุยกันแบบ

เผชิญหนา มาใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสารในชีวิตประจําวัน ระยะเวลาในการเดินทางในที่ตางๆ ลดลง 

จากการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่ทันสมัย สงผลใหวิถีชีวิตของคนเราเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ในขณะที่โครงสราง

ประชากรของประเทศไทยจะพบวา คนวัยทํางานมีแนวโนมที่จะมีจํานวนลดลง และมีคนวัยสูงอายุมากขึ้น การพัฒนา

ประเทศจงึมคีวามจําเปนท่ีจะตองเพิ่มสิ่งอํานวยความสะดวกที่จะเอือ้ตอการดํารงชวีติของผูสูงอายุใหมเีพิ่มมากขึ้นดวย   

12.    ผลกระทบจากสถานการณและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมตอการพัฒนาหลักสูตร

และความเกี่ยวของกับพันธกจิของมหาวทิยาลัย 

 12.1  การพัฒนาหลักสูตร 

  จากปจจัยภายนอกที่มีผลกระทบตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การพัฒนา

หลักสูตร จึงจําเปนที่จะตองพัฒนาศักยภาพของบุคคลใหเปนผูมีความรูความสามารถเชิงวิชาการและทักษะการ

ปฏบัิตงิานในการประกอบวิชาชพีและการดําเนินชีวติไดอยางมีความสุข ดวยการจัดการเรียนการสอนท่ีเอื้อใหผูเรียนมี

ความรูความสามารถเชิงวิชาการและทักษะการปฏิบัติงานดานวิศวกรรมสํารวจที่สอดคลองกับสภาพการณทาง

เศรษฐกิจและสังคม เปนผูใฝรู สามารถเรียนรูไดดวยตนเองตลอดชีวิต เปนผูรับผิดชอบตอตนเอง สังคม และ

ประเทศชาติ เปนผูมีวิสัยทัศนที่กวางไกล รวมทั้งประกอบวิชาชีพดานวิศวกรรมสํารวจและดําเนินชีวิตประจําวันอยูบน

พื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพ  ทั้งนี้เพื่อรองรับการแขงขันทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ ใหสามารถรูเทาทันตอสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมที่การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วอยูเสมอ 

 12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกจิของสถาบัน 

  มหาวิทยาลัยเวสเทิรนมีพันธกิจที่สําคัญคือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม และ

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในดานการผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยฯ มีความพรอมในการผลิตบัณฑิตหลากหลาย

สาขาวชิา มคีวามพรอมท้ังดานอาจารยผูสอน สถานท่ี อุปกรณการสอน และแหลงฝกปฏบัิต ิมหาวทิยาลัยเวสเทิรนได

พิจารณาแลวเห็นวา การเปดดําเนินการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสํารวจมีความ

จําเปนอยางยิ่งในการผลิตวิศวกรรมสํารวจเพื่อรวมขับเคลื่อนใหเกิดความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ของประเทศใหเทียบเทาประเทศอ่ืนๆ ที่พัฒนาแลวอยางเต็มรูปแบบในดานการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิรนมุง
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เนนใหบัณฑิตมีความรูคูคุณธรรม กลาวคือ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีคุณภาพทั้งดานความรู

และทักษะเปนที่ยอมรับตามมาตรฐานสากลสามารถนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชมีความใฝรู

สามารถเรียนรูไดตลอดชวีติ 

13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะวชิา/ภาควชิาอืน่ของสถาบัน 

 13.1 รายวชิาในหลักสูตรที่เปดสอนโดยคณะวชิา/ภาควชิาอืน่ ของมหาวทิยาลัย  : ไมม ี

 13.2  รายวชิาในหลักสูตรที่เปดสอนใหคณะวชิา/ภาควชิาอื่นของมหาวทิยาลัย  

  คณะศิลปศาสตรและว ิทยาศาสตร จะรับผ ิดชอบจัดการเรียนการสอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

จํานวน 30 หน วยก ิต แกทุหหลักสูตรที่เปดสอน 

 13.3  การบรหิารจัดการ 

  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปนผูประสานงานในการพิจารณาเนื้อหารายวิชาตารางเรียน 

ตารางสอน และกิจกรรมตางๆ ของนิสิตเพื่อใหสอดคลองกับหลักสูตรและมาตรฐานผลการเรียนรูตามมาตรฐาน

คุณวุฒริะดับปริญญาตรี สาขาวศิวกรรมศาสตร พ.ศ. 2553 
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสํารวจ เปนหลักสูตรมุงเนนท่ีจะผลิตบัณฑิตท่ีมี

ความรู ความสามารถทางดานวิศวกรรมสํารวจ ทั้งดานทฤษฎีและปฏิบัติ มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ

วิชาชีพ มีทักษะในการคิดการวิเคราะหและการสื่อสาร สามารถนําวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชไดอยาง

เหมาะสม ตลอดจนสามารถพัฒนา ศึกษา วิจัย และเผยแพรความรู มีความคิดริเร่ิม สามารถบูรณาการความรู 

นํามาใชประโยชนเพื่อตอบสนองตอการพัฒนาประเทศชาต ิโดยเฉพาะทางดานวศิวกรรมสํารวจและมคีวามรับผิดชอบ

ตอสังคม สิ่งแวดลอม และประเทศชาติ 

 1.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร เพื่อใหบัณฑติมคุีณลักษณะอันพงึประสงค ดังนี้ 

  (1)  มีความรูความสามารถและทักษะในศาสตรวิศวกรรมสํารวจและศาสตรท่ีเกี่ยวของท้ัง

ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถประยุกตใชศาสตรดังกลาวอยางเหมาะสมเพื่อการประกอบวิชาชีพของตน และ

การศกึษาตอในระดับสูงขึ้นไปได 

  (2)  มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รูจักกาลเทศะ และทําหนาที่เปนพลเมืองดี รับผิดชอบตอ

ตนเอง วชิาชพี และตอสังคม และปฏบัิตตินภายใตจรรยาบรรณวชิาชพีดวยความซ่ือสัตยสุจริต และเสยีสละ 

  (3) มีความใฝรูในองคความรูและเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอยางตอเนื่อง สามารถ

พัฒนาองคความรูที่ตนมอียูใหสูงขึ้นไป เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ 

      (4)  คิดเปน ทําเปน มคีวามคิดริเร่ิมสรางสรรค และสามารถเลือกวธิแีกไขปญหาไดอยางเหมาะสม 

  (5) มีมนุษยสัมพันธ มีภาวะผูนํา สามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน มีทักษะในการทํางานเปนทีม 

สามารถบริหารจัดการการทํางานไดอยางเหมาะสม และเปนผูมทัีศนคตท่ีิดใีนการทํางาน 

     (6)  มีความสามารถในการติดตอสื่อสาร และใชภาษาไทย ภาษาตางประเทศ และศัพททางเทคนิค

ในการตดิตอสื่อสาร รวมถงึการใชเทคโนโลยสีารสนเทศไดเปนอยางดี 

     (7)  มทัีกษะปฏิบัตงิานวิชาชพีดานวศิวกรรมสํารวจ และสามารถบูรณาการองคความรูเพื่อประกอบ

วชิาชพีไดเปนอยางด ี

2. การพัฒนาหลักสูตร 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด 

(1)  ปรับปรุงหลักสูตรใหมี

มาตรฐานไมต่ํากวาหลักเกณฑท่ี 

สํานักงานปลดักระทรวงอุดมศึกษา 

วทิยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

กําหนดและมาตรฐานวิชาชพีกําหนด 

- พัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหงชาต ิ(TQF) 

- ตดิตามประเมนิการใชหลักสูตรอยาง

สม่ําเสมอ 

- ประชุม / สัมมนาผูรับผดิชอบหลักสูตร

อาจารยประจําหลักสูตร 

- ตดิตามความกาวหนาขององคความรู

ในวชิาชพี 

- รายงานผลการตดิตามและ

ประเมนิหลักสูตร 

- เอกสารกระบวนการท่ีเกี่ยวของกับ

การปรับปรุงหลักสูตร 

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด 

(2)  ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลอง

กับความตองการของภาคอุตสาหกรรม

ธุรกจิและการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยี 

- พัฒนาหลักสูตรใหมรีายวชิาสอดคลอง

กับมาตรฐานวชิาชพี ตามเกณฑของสภา

วศิวกร 

- ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยสอดคลอง

กับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยดีาน

วศิวกรรมและนวัตกรรมโดยมกีาร

พจิารณาปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ป 

- รายงานผลประเมนิความพงึพอใจ

ของผูเรียนตอความรูและความ

ทันสมัยของหลักสูตร 

- รายงานผลการประเมนิความพงึ

พอใจของผูใชบัณฑติ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศกึษา 

 1.1 ระบบ 

  ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยกําหนดใหหนึ่งปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ และ

หนึ่งภาคการศกึษาปกตมิีระยะเวลาในการศกึษาไมนอยกวา 15 สัปดาห 

  นอกจากนี้ หลักสูตรอาจจัดการศึกษาในบางรายวิชาในลักษณะเปนชุดวิชา (Module) หรือทีละรายวิชา 

หรือใชระบบสารสนเทศผานระบบเครือขายของมหาวิทยาลัย โดยมีกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิตที่มีสัดสวน

ที่เทียบเคียงไดเทากับการศึกษาภาคการศึกษาปกติในระบบทวิภาค ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเวสเทิรนวาดวย ระบบ

การศกึษาสําหรับระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 

 1.2 การจัดการศกึษาภาคฤดูรอน  : ไมมี 

 1.3 การเทยีบเคียงหนวยกติในระบบทวภิาค  : ไมม ี

 1.4 ระยะเวลาในการศกึษา 

  ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร นิสิตตองลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยอยางนอย 6 ภาค

การศึกษาปกติแตไมเกิน 8 ปการศึกษาปกตินับตั้งแตวันลงทะเบียนคร้ังแรกในหลักสูตร ตามขอบังคับมหาวิทยาลัย 

เวสเทิรนวาดวย ระบบการศกึษาสําหรับระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  

2. การดําเนนิการหลักสูตร 

 2.1 วัน-เวลาในการดําเนนิการเรยีนการสอน 

  2.1.1 จัดการเรียนการสอนปการศกึษาละ 2 ภาคการศึกษา โดย 

    ภาคการศกึษาท่ี 1  ตัง้แตเดือนสงิหาคมถงึเดือนพฤศจกิายน 

    ภาคการศกึษาท่ี 2  ตัง้แตเดือนมกราคมถงึเดือนเมษายน 

  2.1.2 จัดการเรียนการสอนในเวลาราชการ คือวันอังคารถึงวันศุกร เวลา 8.00-17.00 น. และวันเสาร

ถงึวันอาทิตย เวลา 8.00-17.00 น. โดยจัดการเรียนการสอนท้ังภาคทฤษฎแีละภาคปฏิบัตไิมเกนิ 35 ช่ัวโมงตอสัปดาห 

 2.2 คุณสมบัตแิละการคัดเลอืกนสิติ 

   2.2.1 คุณสมบัตขิองผูเขาศกึษา  

    (1)  สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเทาขึ้นไป

จากสถาบันการศกึษาที่กระทรวงศกึษาธกิารใหการรับรองวิทยฐานะ 

     หรือ สําเร็จการศกึษาระดับประกาศนยีบัตรวิชาชพี (ปวช.) ประเภทวชิาชางอุตสาหกรรม

จากสถาบันการศกึษาที่กระทรวงศกึษาธกิารใหการรับรองวิทยฐานะ 

   หรือ สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทาจาก

สถาบันการศกึษาท่ีกระทรวงศกึษาธิการใหการรับรองวิทยฐานะ 

    (2)  เปนผูที่มีสุขภาพรางกายและจิตใจปกติ ไมมีโรคติดตอรายแรง เจ็บปวย มีความผิดปกติ 

มคีวามพกิาร หรือเปนโรครุนแรงท่ีเปนอุปสรรคตอการศกึษา การปฏบัิตงิาน และการประกอบวชิาชีพ 

   (3) ไมมคีวามประพฤตเิสื่อมเสยี ไมเคยถูกศาลพพิากษาถงึขัน้จําคุก หรืออยูในระหวางคดอีาญา 

   (4) สําหรับผูสมัครตางชาติ ตองสอบผานการทดสอบภาษาไทยตามเกณฑท่ีมหาวทิยาลัยกําหนด

   (5)  มคุีณสมบัติอ่ืนๆ ครบถวนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
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  2.2.2 การคัดเลอืกนสิติ 

    การคัดเลือกผูสมัครเพื่อเขาศกึษาใหยดึถือหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

   (1) ผานการคัดเลือกตามประกาศของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน โดยพิจารณาจากเกณฑ                

ผลการสอบคะแนนวัดความรูหรือผลการสอบอ่ืนๆ หรือ 

   (2) ผานการคัดเลือกตามเกณฑของสํานักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย 

และนวัตกรรม 

   (3) การคัดเลือกนสิติใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเวสเทริน 

   (4) หรือพจิารณาจากเกณฑคัดเลือกอ่ืนๆ ที่มหาวทิยาลัยอาจกําหนดในแตละปการศกึษา 

 2.3 ปญหาหรอืขอจํากัด และกลยุทธในการดําเนนิการเพื่อแกปญหาหรอืขอจํากัดของนสิติแรกเขา 

ปญหาหรอืขอจํากัด กลยุทธ หลักฐานหรอืตัวบงชี้ 

(1) ปญหาการปรับตัวของ

นสิติในสถานภาพความเปนอยู

สิ่งแวดลอมใหม การมเีพื่อนใหม 

และระบบการเรียนในระดับ 

อุดมศกึษา 

- เตรียมความพรอมของผูเรียนใหปรับตัว

เขากับการศกึษาในร้ัวมหาวิทยาลัย ดวย

วธีิการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางรุนพี่ – 

รุนนอง นสิติ – อาจารย การมีรุนพีเ่ปนพี่

เลี้ยง การแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาสําหรับ

นสิติทุกคน อาจารยหอพักและอาจารย

ประจําชัน้ 

- ขอมลูท่ีพบปญหาการปรับตัวของ

นสิติมจํีานวนนอยกวารอยละ 25 

ของจํานวนนสิติชัน้ปท่ี 1 ท้ังหมด 

(2) มพืีน้ฐานความรูทาง

คณติศาสตร วิทยาศาสตร และ

ภาษาอังกฤษ ซึ่งเปนสวนสนับสนุน

การเรียนการสอนพืน้ฐานวชิาชีพ

ทางดานวศิวกรรมศาสตรไม

เพยีงพอ 

- จัดกจิกรรมหรือการสอนเสริมใหกับ

นสิติใหม เพื่อปรับพืน้ฐานเพิ่มเตมิใน

รายวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตรและ

คณติศาสตร รวมไปถงึทักษะและ

ความสามารถทางวศิวกรรม 

- ผลการศกึษาการปรับพืน้ฐาน 

ความรูรายวชิาภาษาอังกฤษ 

วทิยาศาสตรและคณิตศาสตร รวมไป

ถงึทักษะและความสามารถทาง

วศิวกรรมกอนเขาศกึษาของนสิิตอยู

ในระดับใกลเคียงกัน และนสิติทุกคน

สอบผานตามเกณฑท่ีกําหนด 

 2.4 แผนการรับนสิิตและผูสําเร็จการศกึษาในระยะ 5 ป 

จํานวนนสิติ 
ปการศกึษา 

2563 2564 2565 2566 2567 

ชัน้ปท่ี 1 100 100 100 100 100 

ชัน้ปท่ี 2  100 100 100 100 

ชัน้ปท่ี 3   100 100 100 

ชัน้ปท่ี 4    100 100 

รวมจํานวนนสิิตแตละปการศกึษา 100 200 300 400 400 

จํานวนผูที่คาดวาจะสําเร็จการศกึษา    100 100 
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 2.5 งบประมาณตามแผน 

  คาใชจายตลอดหลักสูตร ประมาณ 280,000.00 บาท หรือ 70,000 บาทตอปการศกึษา โดยมี

งบประมาณดังนี้ 

งบประมาณการรายรับ 

งบประมาณรายรับในแตละป )บาท(  

2563 2564 2565 2566 2567 

จํานวนนิสติ 100 200 300 400 400 

คาหนวยกิตและคาธรรมเนยีม 7,000,000 14,000,000 21,000,000 28,000,000 28,000,000 

เงนิคงเหลือยกมา   620,000 2,338,000 4,134,900 7,234,645 

รวมทั้งสิ้น 7,000,000 14,620,000 23,338,000 32,134,900 35,234,645 
 

งบประมาณการรายจาย 

งบประมาณการรายจาย 

2563 2564 2565 2566 2567 

ดานการผลติบัณฑติและการจัด

การศกึษา 

2,080,000 3,582,000 5,803,100 7,500,255 10,840,768 

ดานการพัฒนาบุคลากร 100,000 550,000 1,200,000 1,500,000 1,800,000 

ดานบริการวชิาการแกสังคม 150,000 200,000 300,000 400,000 400,000 

ดานวจัิย 300,000 500,000 800,000 800,000 1,000,000 

ดานการประกันคุณภาพการศึกา 50,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

พัฒนานสิติ 

200,000 350,000 500,000 600,000 600,000 

คาใชสอยอ่ืน 3,500,000 7,000,000 10,500,000 14,000,000 14,000,000 

รวมทั้งสิ้น 6,380,000 12,282,000 19,203,100 24,900,255 28,740,768 

 2.6 ระบบการศกึษา 

      แบบชัน้เรียน 

       แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพมิพเปนหลัก 

       แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสยีงเปนสื่อหลัก 

      แบบทางไกลทางอเิล็กทรอนกิสเปนสื่อหลัก (E-learning) 

    แบบทางไกลทางอนิเทอรเน็ต 

      อ่ืนๆ (ระบุ)            

 2.7 การเทยีบโอนหนวยกติ รายวชิา และการลงทะเบียนเรยีนขามมหาวทิยาลัย 

  2.7.1 การเทยีบโอนหนวยกติและรายวชิา 

   เปนไปตามขอบังคับมหาวทิยาลยัเวสเทรินวาดวย ระบบการศกึษาสําหรับระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 

  2.7.2 การลงทะเบียนเรยีนขามมหาวทิยาลัย  

   เปนไปตามขอบังคับมหาวทิยาลยัเวสเทรินวาดวย ระบบการศกึษาสําหรับระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

 3.1 หลักสูตร 

  3.1.1 จํานวนหนวยกติตลอดหลักสูตร 

   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวิศวกรรมสํารวจ มจํีานวนหนวยกติรวมตลอดหลักสูตร 

132 หนวยกติ 

  3.1.2 โครงสรางและองคประกอบหลักสตูร ประกอบดวย   

หมวดวชิา หลักสูตร 

(1)  หมวดวชิาศกึษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกติ 

 (1.1) กลุมวชิาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  9 หนวยกติ 

 (1.2) กลุมวชิาภาษา   15 หนวยกติ 

 (1.3) กลุมวชิาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  6 หนวยกติ 

(2) หมวดวชิาเฉพาะ ไมนอยกวา 96 หนวยกติ 

 (2.1)  กลุมวชิาเฉพาะพืน้ฐาน  37 หนวยกติ 

   (2.1.1)  รายวชิาพื้นฐานทางคณิตศาสตรและวทิยาศาสตร 21 หนวยกติ 

   (2.1.2) รายวชิาพืน้ฐานทางวศิวกรรม  16 หนวยกติ 

 (2.2)  กลุมวชิาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 52 หนวยกติ 

   (2.2.1) รายวชิาบังคับ  46 หนวยกติ 

   (2.2.2) รายวิชาเลือก ไมนอยกวา 6 หนวยกติ 

 (2.3)  กลุมวชิาเสริมสรางประสบการณในวชิาชพี ไมนอยกวา 7 หนวยกติ 

(3) หมวดวชิาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกติ 

จํานวนหนวยกติรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 132 หนวยกติ 

  3.1.3 รายละเอยีดของรายวชิา 

   3.1.3.1  คําอธิบายรหัสวชิา 

    (1) รหสัวชิา  ประกอบดวยรหัสตัวอักษร 2 ตัว และรหัสตัวเลข 4 ตัว ดังนี้ 

     - รหัสตัวอักษร 2 ตัว เปนภาษาอังกฤษ หมายถงึรายวิชาในกลุมวชิา/หมวด

วชิา/สาขาวชิาของหลักสตูร ดังนี้ 

    SO หมายถงึ รายวิชาในกลุมวชิาสังคมศาสตร 

    HU หมายถงึ รายวิชาในกลุมวชิามนุษยศาสตร 

    TH หมายถงึ รายวิชาในกลุมวชิาภาษาไทย 

    EN หมายถงึ รายวิชาในกลุมวชิาภาษาอังกฤษ 

    IT หมายถงึ รายวิชาในกลุมวชิาสารสนเทศ 

    ST หมายถงึ รายวิชาในกลุมวชิาสถติิ 

      MA หมายถงึ รายวิชาในกลุมคณติศาสตร 

SE หมายถงึ  รายวิชาในหมวดวชิาเฉพาะ 

     - รหัสตัวเลข 4 ตัว มคีวามหมาย ดังนี้ 

    รหัสตัวเลขหลักพัน   แสดงชัน้ปท่ีเรียน 
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    รหัสตัวเลขหลักรอย  แสดงหมวดวชิา/กลุมวชิา เปนตัวเลข 0-6 ดังนี้ 

     0 หมายถงึ  หมวดวชิาศกึษาท่ัวไป 

 1 หมายถงึ  เฉพาะหมวดวชิาเฉพาะ กลุมวชิา พืน้ฐาน 

รายวิชาพืน้ฐานทางคณิตศาสตรและ

วทิยาศาสตร 

 2 หมายถงึ  เฉพาะหมวดวชิาเฉพาะ กลุมวชิา พืน้ฐาน 

รายวิชาพืน้ฐานทางวศิวกรรม 

 3 หมายถงึ  หมวดวชิาเฉพาะ กลุมวชิาเฉพาะดาน 

รายวิชาบังคับ 

 4 หมายถงึ  หมวดวชิาเฉพาะ กลุมวชิาเฉพาะดาน 

รายวิชาเลือก 

 5 หมายถงึ  หมวดวชิาเฉพาะ กลุมวชิาเสริมสราง

ประสบการณในวชิาชพี 

     6  หมายถงึ  หมวดวชิาเลือกเสรี 

    รหัสตัวเลขหลักสิบและหลักหนวย แสดงลําดับของรายวิชาในหมวดวิชา 

หรือกลุมวชิาเดยีวกัน 

    (2) รหสัแสดงหนวยกติประจํารายวชิา กําหนดดังนี้ 

   ตัวเลขหนาวงเลบ็  หมายถงึ จํานวนหนวยกิตของรายวิชานั้น 

   ตัวเลขในวงเล็บ ตวัแรก หมายถงึ   จํานวนช่ัวโมงบรรยาย /  

         อภปิรายตอสัปดาห 

 

ตัวเลขในวงเล็บ ตัวที่สอง  หมายถงึ   จํานวนช่ัวโมงปฏบัิตใิน 

หองปฏบัิตกิาร / หองทดลอง /  

คลนิกิ / ภาคสนามตอสัปดาห 

ตัวเลขในวงเล็บ ตวัที่สาม  หมายถงึ   จํานวนช่ัวโมงการศึกษาคนควาดวย 

ตนเอง โดยมวีธีิการคํานวณดังนี้คือ 

ผลรวมของจํานวนช่ัวโมงบรรยาย

ตอสัปดาหคูณดวยสอง และจํานวน

ช่ัวโมงปฏบัิติตอสัปดาหคูณดวย 0.5  

   3.1.3.2 รายวชิา  

     3.1.3.2.1 หมวดวชิาศกึษาทั่วไป  ไมนอยกวา  30 หนวยกติ 

     (1) กลุมวชิาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร     9 หนวยกติ 

      ใหนิสิตเรียนจากรายวิชาดังตอไปนี้ และหรือรายวิชาที่ เปดสอนใน

มหาวทิยาลัยเวสเทริน ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือคณะกรรมการบริหาร คณะฯ 

SO1001 พลังอํานาจแหงชาติ 3 (3-0-6) 

 National Powers   
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SO1002 สมรรถนะในการประกอบอาชีพ 3 (3-0-6) 

 Occupational Competence   

HU1001 หลักคุณธรรมและจรรยาบรรณ 3 (3-0-6) 

 Morality and Ethics   

HU1002 ปรัชญา ศาสนา และวัฒนธรรม 3 (3-0-6) 

 Philosophy Religion and Culture   

     (2) กลุมวชิาภาษา      15 หนวยกติ 

TH1001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3 (3-0-6) 

 Thai for Communication   

EN1001 ภาษาอังกฤษ 1 3 (3-0-6) 

 English 1   

EN1002 ภาษาอังกฤษ 2 3 (3-0-6) 

 English 2   

EN2003 ภาษาอังกฤษ 3 3 (3-0-6) 

 English 3   

EN2004 ภาษาอังกฤษ 4 3 (3-0-6) 

 English 4   

     (3) กลุมวชิาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร     6 หนวยกติ 

      ใหนิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาดังตอไปนี้ และหรือรายวิชาที่เปดสอนใน

มหาวทิยาลัยเวสเทริน ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือคณะกรรมการบริหาร คณะฯ 

IT1001 สารสนเทศเพื่อการศกึษาคนควา 3 (3-0-6) 

 Information Technology for Learning   

ST3001 สถติเิพื่อการวจัิย 3 (3-0-6) 

 Statistics for Research   

MA1001 คณิตศาสตรในชวีติประจําวัน 3 (3-0-6) 

 Mathematics in Everyday Life   

    3.1.3.2.2 หมวดวชิาเฉพาะ      96 หนวยกติ 

     (1) กลุมวชิาเฉพาะพื้นฐาน     37  หนวยกติ 

      (1.1) รายวชิาพื้นฐานทางคณติศาสตร   21  หนวยกติ 

       และวทิยาศาสตร 

SE1101 แคลคูลสั 1 3 (3-0-6) 

 Calculus 1   

SE1102 แคลคูลสั 2 3 (3-0-6) 

 Calculus 2   

SE1103 ฟสกิส 1 4 (4-0-8) 

 Physics 1   
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SE1104 ฟสกิส 2 4 (4-0-8) 

 Physics 2   

SE1105 เคมี 4 (4-0-8) 

 Chemistry   

SE2106 แคลคูลสั 3 3 (3-0-6) 

 Calculus 3   

      (1.2) รายวชิาพื้นฐานทางวศิวกรรม  16  หนวยกติ 

SE1201 เขยีนแบบวศิวกรรม 3 (3-0-6) 

 Engineering Drawing   

SE1202 การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร 3 (3-0-6) 

 Computer Programming   

SE1203 วัสดุวศิวกรรม 3 (3-0-6) 

 Engineering Materials   

SE1204 กลศาสตรวศิวกรรม 3 (3-0-6) 

 Engineering Mechanics   

SE1205 วศิวกรรมการสํารวจรังวดั 4 (3-2-7) 

 Surveying Engineering   

     (2) กลุมวชิาเฉพาะดาน   ไมนอยกวา  52  หนวยกติ 

      (2.1) รายวชิาบังคับ     46  หนวยกติ 

SE2301 เสนโครงแผนที่ 3 (3-0-6) 

 Map Projections   

SE2302 สถติแิละคณิตศาสตรประยุกตในงานสํารวจ 3 (3-0-6) 

 Statistics and Applied Mathematical Method in Surveying   

SE2303 วธีิการทางคอมพวิเตอรสําหรับวศิวกรสํารวจ 3 (3-0-6) 

 Computer Method for Survey Engineers   

SE2304 ยอีอเดซ ี 3 (3-0-6) 

 Geodesy   

SE2305 การสํารวจกับการประยุกตในงานกอสราง 3 (3-0-6) 

 Surveying with Construction Application   

SE2306 การบริหารจัดการและรังวัดที่ดิน 3 (3-0-6) 

 Cadastral Surveying   

SE2307 การสํารวจยอีอเดตคิ 3 (2-2-5) 

 Geodetic Surveying   

SE2308 โฟโตแกรมเมตรีและการรับรูจากระยะไกล 3 (3-0-6) 

 Photogrammetry and Remote Sensing   

SE3309 การคํานวณปรับแก 3 (3-0-6) 

 Adjustment Computations   
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SE3310 การสํารวจดวยดาวเทยีม 3 (2-2-5) 

 Satellite Surveying   

SE3311 โฟโตแกรมเมตรีขัน้สูง 3 (3-0-6) 

 Advanced Photogrammetry   

SE3312 การทําแผนทีแ่ละแผนที่เชงิเลข 3 (2-2-5) 

 Cartography and Digital Mapping   

SE3313 การเตรียมโครงงานวศิวกรรมสํารวจ 1 (1-0-2) 

 Survey Engineering Pre-Project   

SE3314 ระบบสารสนเทศภูมศิาสตรและการประยุกตใช 3 (3-0-6) 

 Geographic Information Systems (GIS) and Applications   

SE3315 การรับรูจากระยะไกลขัน้สงู                3 (3-0-6) 

 Advanced Remote Sensing   

SE3316 โครงงานวิศวกรรมสํารวจ 2 (0-6-7) 

 Survey Engineering Project   

SE3317 การฝกสํารวจภูมปิระเทศและรังวัดทางยอีอเดตคิภาคสนาม 1 (0-6-3) 

 Field Practice on Topographic and Geodetic Surveying   

      (2.2) รายวชิาเลอืก   ไมนอยกวา     6  หนวยกติ 

      ใหนิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาดังตอไปนี้ ตามความเห็นชอบของ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือคณะกรรมการบริหาร คณะฯ 

SE4401 ดาราศาสตรปฏิบัติ 3 (3-0-6) 

 Practical Astronomy   

SE4402 การสํารวจดวยอเิล็กทรอนกิส 3 (3-0-6) 

 Electronic Surveying   

SE4403 หัวขอศกึษาขัน้สงูทางวศิวกรรมสํารวจ 3 (3-0-6) 

 Advanced Topics in Survey Engineering   

SE4404 เทคโนโลยีบูรณาการงานสํารวจรังวัดสมยัใหม 3 (3-0-6) 

 Modern Integrated Surveying Technology   

SE4405 โฟโตแกรมเมตรีเชงิเลข 3 (3-0-6) 

 Digital Photogrammetry   

SE4406 การสํารวจทางอุทกศาสตร    3 (3-0-6) 

 Hydrographic Surveying   

SE4407 สัญญา ขอกําหนดและการประมาณราคา                             3 (3-0-6) 

 Contract Specification and Estimation   

SE4408 ความแข็งแรงของวัสดุ 3 (3-0-6) 

 Strength of Materials    

SE4409 ทฤษฎโีครงสราง 3 (3-0-6) 

 Theory of Structure   



มหาวิทยาลัยเวสเทิรน             หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมสํารวจ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563) 

หนาท่ี 15 

SE4410 ชลศาสตร 3 (3-0-6) 

 Hydraulics   

SE4411 ปฐพกีลศาสตร 3 (3-0-6) 

 Soil Mechanics   

SE4412 วศิวกรรมกอสรางและการจัดการ  3 (3-0-6) 

 Construction Engineering and Management   

     (3) กลุมวชิาเสรมิสราง   ไมนอยกวา    7  หนวยกติ 

      ประสบการณในวชิาชพี 

SE3501 การเตรียมความพรอมสหกจิศึกษา 1 (1-0-2) 

 Pre Co-operative Education   

SE4502 สหกจิศกึษาทางวศิวกรรมสํารวจ 6 (0-36-18) 

 Co-operative Education   

     3.1.3.2.3 หมวดวชิาเลอืกเสร ี   ไมนอยกวา    6 หนวยกติ 

      ใหนิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาดังตอไปนี้ และหรือรายวิชาที่เปดสอนใน

หลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือคณะ

กรรมการบริหาร คณะฯ 

SE1601 การพัฒนาบุคลิกภาพ 2 (2-0-4) 

 Personality Development   

SE1602 พลวัตกลุมและการทํางานเปนทมี 2 (2-0-4) 

 Group Dynamic and Teamwork   

SE1603 การพัฒนากระบวนการคดิอยางเปนระบบ 2 (2-0-4) 

 System Thinking Process Development   

SE1604 การศกึษาคนควาอสิระ 2 (2-0-4) 

 Independent Study   

 3.1.4  แผนการศกึษาตลอดหลักสูตร 

ช้ันป ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

1 

TH1001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3 (3-0-6) EN1002 ภาษาอังกฤษ 2 3 (3-0-6) 

EN1001 ภาษาอังกฤษ 1 3 (3-0-6) SE1102 แคลคูลัส 2 3 (3-0-6) 

SE1101 แคลคูลัส 1 3 (3-0-6) SE1104 ฟสกิส 2 4 (4-0-8) 

SE1103 ฟสกิส 1 4 (4-0-8) SE1105 เคมี 4 (4-0-8) 

SE1201 เขยีนแบบวศิวกรรม 3 (3-0-6) SE1204 กลศาสตรวศิวกรรม 3 (3-0-6) 

SE1202 การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร 3 (3-0-6) SE1205 วศิวกรรมการสํารวจรังวัด 4 (3-2-7) 

SE1203 วัสดุวศิวกรรม 3 (3-0-6)     

  รวม 22 (22-0-44)  รวม 21 (20-2-41) 

  รวมหนวยกติสะสม 22 หนวยกติ  รวมหนวยกติสะสม 43 หนวยกติ 
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ช้ันป ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

2 

XXxxxx กลุมวชิาสังคมศาสตรและมนษุยศาสตร 1 3 (3-0-6) XXxxxx กลุมวชิาสังคมศาสตรและมนษุยศาสตร 2 3 (3-0-6) 

EN2003 ภาษาอังกฤษ 3 3 (3-0-6) EN2004 ภาษาอังกฤษ 4 3 (3-0-6) 

SE2106 แคลคูลัส 3 3 (3-0-6) XXxxxx กลุมวชิาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร 1 3 (3-0-6) 

SE2301 เสนโครงแผนที ่ 3 (3-0-6) SE2305 การสํารวจกับการประยุกตในงานกอสราง 3 (3-0-6) 

SE2302 สถติแิละคณติศาสตรประยุกตในงานสํารวจ 3 (3-0-6) SE2306 การบรหิารจดัการและรังวัดที่ดนิ 3 (3-0-6) 

SE2303 วธิกีารทางคอมพวิเตอรสําหรบัวศิวกรสํารวจ 3 (3-0-6) SE2307 การสํารวจยอีอเดตคิ 3 (2-2-5) 

SE2304 ยอีอเดซ ี 3 (3-0-6) SE2308 โฟโตแกรมเมตรแีละการรับรูจากระยะไกล 3 (3-0-6) 

  รวม 21 (21-0-42)  รวม 21 (20-2-41) 

  รวมหนวยกติสะสม 64 หนวยกติ  รวมหนวยกติสะสม 85 หนวยกติ 

3 

XXxxxx กลุมวชิาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร 2 3 (3-0-6) XXxxxx กลุมวชิาสังคมศาสตรและมนษุยศาสตร 2 3 (3-0-6) 

SE3309 การคํานวณปรบัแก 3 (3-0-6) SE3314 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและการประยุกตใช 3 (3-0-6) 

SE3310 การสํารวจดวยดาวเทยีม 3 (2-2-5) SE3315 การรับรูจากระยะไกลขัน้สูง                3 (3-0-6) 

SE3311 โฟโตแกรมเมตรขัีน้สูง 3 (3-0-6) SE3316 โครงงานวศิวกรรมสํารวจ 2 (0-6-7) 

SE3312 การทําแผนที่และแผนทีเ่ชงิเลข 3 (2-2-5) SEx4xx รายวชิาเลือก 1 3  

SE3313 การเตรยีมโครงงานวศิวกรรมสํารวจ 1 (1-0-2) SE3501 การเตรยีมความพรอมสหกจิศกึษา 1 (1-0-2) 

  รวม 16 (14-4-30)  รวม 15 (10-6-27) 

  รวมหนวยกติสะสม 101 หนวยกติ  รวมหนวยกติสะสม 116 หนวยกติ 

4 

SE3317 การฝกสํารวจภูมปิระเทศและรังวัดทางยอีอเดติคภาคสนาม 1 (0-6-3) SE4502 สหกจิศกึษาทางวศิวกรรมสํารวจ 6 (0-36-18) 

SEx4xx รายวชิาเลือก 2 3      

XXxxxx วชิาเลือกเสร ี1 2      

XXxxxx วชิาเลือกเสร ี2 2      

XXxxxx วชิาเลือกเสร ี3 2      

  รวม 10 (0-6-3)  รวม 6 (0-36-18) 

  รวมหนวยกติสะสม 126 หนวยกติ  รวมหนวยกติสะสม 132 หนวยกติ 

  3.1.5 คําอธิบายรายวชิา 

   3.1.5.1  หมวดวชิาศกึษาทั่วไป   ไมนอยกวา  30 หนวยกติ 

    (1) กลุมวชิาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร      9 หนวยกติ 

      ใหนิสิตเรียนจากรายวิชาดังตอไปนี้ และหรือรายวิชาที่ เปดสอนใน

มหาวทิยาลัยเวสเทริน ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือคณะกรรมการบริหาร คณะฯ 

SO1001 พลังอํานาจแหงชาติ 3 (3-0-6) 

 National Powers   

ศึกษาแนวคิดและพื้นฐานเกี่ยวกับชาติ การพัฒนาชาติโดยการเสริมสรางพลังอํานาจในดานการเมือง

การปกครอง การทหาร เทคโนโลยี สังคม บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียงและวิธีการประยุกตใชกับเศรษฐกิจและ

สังคมไทยเพื่อนําไปสูการพัฒนาที่ย่ังยืนและมีภูมิคุมกัน นอกจากนั้นการศึกษายังครอบคลุมถึงการวิเคราะหความ

สัมฤทธิ์ผลของกรณีศึกษาตางๆ ที่มีการนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใชกับเหตุการณจริง ศาสนา ภูมิปญญาไทย

และทองถิ่น สิ่งแวดลอมสิทธิมนุษยชนผูประกอบการ การมีสวนรวมของประชาชนในการเสริมสรางพลังอํานาจ

แหงชาติ จิตวิญญาณ จิตสาธารณะ หลักธรรมาภิบาล องคาพยพของสังคม การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทาง
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เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ความสัมพันธระหวางประเทศ รวมถึงบทบาทของประชาชนในการมีสวนรวมทางการ

เมือง การเขาสูประชาคมอาเซยีน โดยคํานงึถงึดานการศกึษา สังคม เศรษฐกจิ และการเมืองการปกครอง 

SO1002 สมรรถนะในการประกอบอาชพี 3 (3-0-6) 

 Occupational Competence   

  ศกึษาดานจติวิทยาประยุกตเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพในการดําเนินชวีิต การปรับตัว การทํางานรวมกับผูอ่ืน 

มนุษยสัมพันธ ทักษะในการทํางาน การคิดและการใชเหตุผล จิตบริการ ศักยภาพในการทํางาน ภาวะผูนํา ความคิด

สรางสรรคและทักษะในการแกไขปญหา การพัฒนาบุคลกิภาพ การตัดสนิใจ 

HU1001 หลักคุณธรรมและจรรยาบรรณ 3 (3-0-6) 

 Morality and Ethics   

  ศึกษาหลักคุณธรรม จริยธรรม และจริยศาสตร เพื่อเปนพื้นฐานในการคิด วิเคราะห สังเคราะห และ

ประยุกตใชในชีวิต บทบาทหนาที่ในสังคม การดําเนินชีวิตอยางมีคุณธรรม เพื่อใหนิสิตเขาใจและสามารถที่จะปฏิบัติ

ตนไดอยางเหมาะสม มีคุณธรรมในบทบาทที่ตนดํารงอยู เปนแบบอยางที่ดีตอสังคมและสงเสริมการพัฒนาใหดําเนิน

ควบคูไปกับจริยธรรม การบําเพ็ญประโยชน เปนที่พึ่งของตนเองและผูอ่ืน โดยมุงเนนการสรางเสริมจิตสํานึกแหง

ความรับผิดชอบตอตนเอง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม รวมทั้งศึกษาปญหาจริยศาสตรที่สําคัญ เพื่อใชเปน

แนวทางในการดําเนนิชวีติและการแกปญหาจริยธรรมท่ีพบในสังคมปจจุบัน 

HU1002 ปรัชญา ศาสนา และวัฒนธรรม 3 (3-0-6) 

 Philosophy Religion and Culture   

  ศึกษาแนวคิดพื้นฐานทางปรัชญา มนุษยกับการแสวงหาความจริงของชีวิต ปรัชญาชีวิต วิเคราะห         

หาเหตุผลในการประยุกตใชเพื่อพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติ ศึกษาแนวคิดของหลักศาสนา ศาสนา

เปรียบเทียบ สามารถนําหลักคําสอนของศาสนาตางๆ มาใชในการดําเนินชีวิตอยางผาสุกและเปนประโยชนตอสังคม 

รวมทั้งศึกษาการกอเกิดวัฒนธรรม ความสําคัญของวัฒนธรรมไทย การอนุรักษ สงเสริม และเผยแพรวฒันธรรมไทย

อันเปนเอกลักษณของความเปนไทย 

    (2) กลุมวชิาภาษา       15 หนวยกติ 

TH1001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3 (3-0-6) 

 Thai for Communication   

          ศึกษาการใชภาษาไทยเพื่อใหเกิดทักษะในการสื่อความหมาย โดยคํานึงถึงความลึกในเชิงความรู 

ความสมเหตุสมผล ความสามารถในการใชภาษาอยางถูกตอง และพัฒนาทักษะการฟง การพูด การอาน การเขียน         

ใหมีประสิทธิภาพในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน พรอมทั้งสงเสริมใหนิสิตไดอานงานเขียนประเภทตางๆ โดยเนน

ทักษะการเขียนที่ถูกตองและเปนมาตรฐานทั้งทางราชการและทางธุรกิจ  เพื่อสนองวัตถุประสงคในดานอาชีพและ

การศกึษาในระดับสูงตอไป 

EN1001 ภาษาอังกฤษ 1 3 (3-0-6) 

 English 1   

  ศึกษาพื้นฐานทางดานภาษาอังกฤษ โดยเนนใหนิสิตไดฝกทักษะทั้งสี่ คือ การฟง การพูด การอาน 

และการเขียน โดยจะเนนในดานโครงสรางประโยคและคําศัพทงายๆ เพื่อใหนิสิตเขาใจถึงการใชประโยคใน

ภาษาอังกฤษ พรอมทั้งเนนรูปควบคูไปกับหลักการอานและรูปแบบการอานแบบตางๆ เชน ขาว เร่ืองสั้น เร่ืองยาว

และการจับใจความ นสิติจะไดรับการฝกฝนจนสามารถฟงคําศัพทและรูปประโยคเหลานี้ไปใชไดในระดับพื้นฐาน 
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EN1002 ภาษาอังกฤษ 2 3 (3-0-6) 

 English 2   

วชิาบังคับกอน : EN1001 ภาษาอังกฤษ 1 

  ศึกษาพื้นฐานทางดานภาษาอังกฤษ โดยเนนใหนิสิตไดฝกทักษะทั้งสี่ คือ การฟง  การพูด การอาน 

และการเขียน โดยจะเนนศึกษาโครงสรางประโยคและคําศัพทที่ลึกซึ้ง เพื่อใหนิสิตเขาใจถึงการใชประโยคและศัพท      

ขั้นสูงพรอมทั้งเนนฝกทักษะในการเขียนประโยคสั้นๆ จากรูปประโยคและคําศัพทที่ไดศึกษามา พรอมทั้งเร่ิมฝกทักษะ

ทางดานการฟงและการพูดประโยคและบทสนทนาสัน้ๆ  จากสิง่ท่ีไดเรียนมา 

EN2003 ภาษาอังกฤษ 3 3 (3-0-6) 

 English 3   

วชิาบังคับกอน : EN1002 ภาษาอังกฤษ 2 

  ศึกษาเกี่ยวกับการฝกฝนและพัฒนาทักษะใหนิสิตสามารถอานและเขาใจขอความภาษาอังกฤษในเชิง

วิชาการและการสื่อสารแบบตางๆ ของวงการธุรกิจ รวมถึงการศึกษาหนังสือหรือขอความทางธุรกิจท่ีเกี่ยวกับ                  

ขาวคราวความเคลื่อนไหวตางๆ ในวงการธุรกิจทั้งในประเทศและตางประเทศ ซึ่งประกอบไปดวยรูปประโยคที่

สลับซับซอนขึ้นและคําศัพททางวิชาการและวงการธุรกิจในดานการเขียน ซึ่งนิสิตจะไดรับการฝกใหเขียนขอความ

สั้นๆ จากรูปประโยคและคําศัพทดังกลาว การศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบและหลักที่ใชเพื่อใหการใชนั้นถูกตองใน

สถานการณที่ตางกัน นอกจากนี้ยังศึกษาทักษะดานการฟงและการพูดเพื่อใหมีความสามารถในการสนทนาในหัวขอ

และเนื้อหาที่เกี่ยวกับชีวิตประจําวันและใชไดในวงการธุรกิจในลักษณะที่แสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวกับธุรกิจและ

เศรษฐกิจ รวมถึงการเรียนรูสํานวนที่ถูกตองในการสนทนาในโอกาสตางๆ เชน การทักทาย การพูดทางโทรศัพท  

การสัมภาษณเพื่อเขาทํางาน การเลาเร่ืองสัน้ๆ 

EN2004 ภาษาอังกฤษ 4 3 (3-0-6) 

 English 4   

วชิาบังคับกอน : EN2003 ภาษาอังกฤษ 3 

           ศึกษาเกี่ยวกับการเขียนและปญหาในการเขียนภาษาอังกฤษของคนไทย ตลอดจนแนวทางแกไขการ

เขียน และการพัฒนาทักษะในดานการเขียนสํานวนที่ถูกตองของภาษาทั้งในดานตรรกวิทยา ความเช่ือถือไดอยางมี

หลักเกณฑ โดยเนนทางดานธุรกิจและชีวิตประจําวันที่เกี่ยวของกับธุรกิจอีกทั้งยังศึกษาความหมายที่ลึกซึ้ง สามารถ

ตดิตองานธุรกิจไดอยางมีประสิทธภิาพและประสบผลสําเร็จ นอกจากนี้ยังฝกฝนทักษะในการเขยีนขอมูลสวนตัว การ

เขียนใบสมัครเพื่อจุดประสงคตางๆ การเขียนภาษาอังกฤษเทคนิค การเขียนรายงาน และการเขียนจดหมายติดตอ

ภาษาอังกฤษ รวมถึงการศึกษาหลักการจดขอความและฝกการเขียนบันทึกขอความที่ใชในวงการธุรกิจท่ัวไปและ             

คําบรรยายทั้งจากการฟง การพูด และการอาน พรอมทั้งฝกเขียนยอความ รวมทั้งเนนฝกฝนทักษะในการอาน          

สิ่งตีพิมพตางๆ การเขียนจดหมายสั่งซื้อ รวมถึงการเขียนสรุป การสัมภาษณ การรายงานปากเปลาจากรายงานที่

สรุปจากสิ่งพมิพตางๆ และการสนทนาทางธุรกจิในหัวขอตางๆ 

    (3) กลุมวชิาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร      6 หนวยกติ 

     ใหนิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาดังตอไปนี้ และหรือรายวิชาที่ เปดสอนใน

มหาวทิยาลัยเวสเทริน ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือคณะกรรมการบริหาร คณะฯ 
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IT1001 สารสนเทศเพือ่การศกึษาคนควา 3 (3-0-6) 

 Information Technology for Learning   

  ศึกษาความรูเบื้องตนทางคอมพิวเตอร และระบบสารสนเทศเพื่อประยุกตใชกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การเลือกใช ขั้นตอนการคนควา การนําเสนอสารสนเทศ วิธีการรวบรวมบรรณานุกรม การจัดหมูหนังสือ 

บัตรรายการ หนังสืออางอิง ดรรชนี หลักเกณฑและวิธีการสืบคนเอกสารและสิ่งพิมพทางอิเล็กทรอนิกส การอาน

และการจดบันทึกขอความเพื่อนํามาเรียบเรียงรายงานวิชาการ รูปแบบของรายงาน และการเขียนรายงานอางอิง 

รวมถงึจริยธรรมของผูใชสารสนเทศ 

ST3001 สถติเิพื่อการวิจัย 3 (3-0-6) 

 Statistics for Research   

  สถิติพื้นฐาน ระเบียบวิธีการทางสถิติเพื่อนําไปใชในการวิจัย การสุมตัวอยาง การแจกแจงความถี่ 

การทดสอบสมมตฐิาน การวเิคราะหความแปรปรวน สหสัมพันธ การวเิคราะหขอมูล การแปลผลขอมูล 

MA1001 คณติศาสตรในชวีติประจําวัน 3 (3-0-6) 

 Mathematics in Everyday Life   

  ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและพัฒนาการ ความคิดทางคณิตศาสตร ความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตร 

หลักเบื้องตนเกี่ยวกับวิธีคิดแบบคณิตศาสตร คณิตศาสตรกับการแกปญหาและตัดสินใจในชีวิตประจําวัน การ

คํานวณพื้นฐานเพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวัน การนําวิธีพื้นฐานมาใชแกปญหาคณิตศาสตร โดยนําหลักการทาง

คณิตศาสตรมาประยุกต ไดแก เซต สมการ สถิติเบื้องตน การแจกแจงความนาจะเปน การสุมตัวอยาง                          

การประมาณคา การทดสอบสมมติฐานและความมีนัยสําคัญ การถดถอย สหสัมพันธ คณิตศาสตรการเงิน และการ

คํานวณภาษเีงนิได 

   3.1.5.2 หมวดวชิาเฉพาะ       96 หนวยกติ 

    (1) กลุมวชิาเฉพาะพื้นฐาน      37  หนวยกติ 

     (1.1) รายวชิาพื้นฐานทางคณติศาสตร    21  หนวยกติ 

      และวทิยาศาสตร 

SE1101 แคลคูลัส 1 3 (3-0-6) 

 Calculus 1   

   ศึกษาเกี ่ยวกับฟงกชันลิมิตความตอเนื่องอนุพันธการหาอนุพันธุ การหาอนุพันธุหลายตัวแปร           

กฎลูกโซ ความชันคาสูงสุด-คาต่ําสุด การประยุกตอนุพันธรูปแบบไมกําหนด การอนิตเิกรต และการประยุกตเทคนิค

การอนิตเิกรต 

SE1102 แคลคูลัส 2 3 (3-0-6) 

 Calculus 2   

วชิาบังคับกอน : SE1101 แคลคูลัส 1 

   ศึกษาเกี ่ยวกับฟงกชันคาจริงของหลายตัวแปร อนุพันธยอย กฎลูกโซ และการประยุกตการหา

อนุพันธและการอนิตเิกรตของฟงกชัน คาเวคเตอรเรขาคณิต วเิคราะหสามมติ ิ(เสนระนาบและพืน้ผวิ) ระบบพกัิด เชงิ

ขัว้ การอนิตเิกรตสองชัน้และสามชัน้ แนะนําเกี่ยวกับอนิทกิรัลเชงิเสนลําดับและอนุกรม 
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SE1103 ฟสกิส 1 4 (4-0-8) 

 Physics 1   

   ศึกษาเกี่ยวกับปริมาณหลักมูล ระบบหนวยในระบบ SI มิติและการวิเคราะห มิติการวัดและความ

คลาดเคลื่อน พีชคณิตเวกเตอร จลนศาสตรของอนุภาค  จลนพลศาสตรของอนุภาคงานและพลังงานกล โมเมนตัม 

ระบบอนุภาควัตถุเกร็งสถิตศาสตรเบื้องตน ความยืดหยุน การเคลื่อนที่แบบฮารโมนิก กลศาสตรของของไหล ความ

รอนและเทอรโมไดนามกิส โดยการสอนจะมุงไปท่ีการสรางหลักการท่ีสําคัญทางฟสกิส รวมถงึการสรางทักษะในการ

วเิคราะหและคํานวณแกปญหามาตรฐาน และฝกปฏบัิตใินหองทดลอง 

SE1104 ฟสกิส 2 4 (4-0-8) 

 Physics 2   

วชิาบังคับกอน : SE1103 ฟสิกส 1 

   ศึกษาเกี่ยวกับไฟฟาสถิต ประจุไฟฟา กฎของคูลอมบ สนามไฟฟา ฟลักซไฟฟา กฎของเกาส พลังงาน

ศักย ไฟฟาศักย ไฟฟาความตาง ศักยไฟฟา ตัวเก็บประจุ ความจุไฟฟา ไดอิเลคตริก สนาม E และสนาม D ไฟฟา

กระแส ไฟฟากระแสตรง ตัวนําไฟฟา และฉนวนไฟฟา วงจรไฟฟากระแสตรง วงจร RC กระแสตรง สนามแมเหล็กท่ี

เกิดจากกระแสไฟฟา กระแสตรงไหลผานเสนลวด แรงแมเหล็ก การเหนี่ยวนําแมเหล็กไฟฟา วัสดุแมเหล็กสนาม B 

และ H ฮิสเทรีซีสวงจร R-L, วงจร L-C และวงจร R-L-C กระแสตรง แหลงกําเนิดไฟฟากระแสสลับ วงจรไฟฟา

กระแสสลับที่ประกอบดวย R L และ C หมอแปลงไฟฟา คลื่นแมเหล็กไฟฟาสารกึ่งตัวนําไดโอดและทรานซิสเตอร 

คลื่น กลเสียงทัศนศาสตรเชิงเรขาคณิต ทัศนศาสตรเชิงกายภาพและทัศนอุปกรณและฟสิกสยุคใหม โดยการสอนมุง

ไปที่การสรางหลักการที่สําคัญทางฟสิกส รวมถึงการสรางทักษะในการวิเคราะหและคํานวณแกปญหามาตรฐาน 

และฝกปฏบัิตใินหองทดลอง 

SE1105 เคมี 4 (4-0-8) 

 Chemistry   

   ศึกษาเกี่ยวกับปริมาณมวลสารสัมพันธและหลักอางอิงเกี่ยวกับทฤษฎีของอะตอมและโครงสราง 

สมบัติของกาซของเหลวของแข็งและสารละลาย สมดุลเคมี สมดุลไอออนิก และสมดุลกรด-เบส จลนศาสตรเคมี 

โครงสรางทางไฟฟาเคมีของอะตอม พันธะเคมี สมบัติของธาตุ ตามตารางธาตุรีพรีเซนเตทีฟอโลหะและโลหะทราน        

ซชัินและไฟฟาเคมี และฝกปฏบัิตใินหองทดลอง 

SE2106 แคลคูลัส 3 3 (3-0-6) 

 Calculus 3   

วชิาบังคับกอน : SE1102 แคลคูลัส 2 

   ศึกษาเกี่ยวกับอนุกรมเทเลอรและแมคคลอริน อนุกรมฟูเรียร การแกระบบสมการเชิงเสน อินทิกรัล

ไมตรงแบบการแปลงลาปลาซ สมการเชิงอนุพันธ และการประยุกตเบื้องตน การหาอนุพันธและอินทิเกรต โดยวิธี

วเิคราะหเชงิตัวเลข การประมาณคาโดยอาศัยเสนตรงสมการถดถอยและสหสัมพันธ 

     (1.2) รายวชิาพื้นฐานทางวศิวกรรม   16  หนวยกติ 

SE1201 เขยีนแบบวศิวกรรม 3 (3-0-6) 

 Engineering Drawing   

   ศึกษาการเขียนตัวหนังสือและตัวเลข ภาษาภาพ การสื่อสารดวยแบบ การเขียนภาพรางดวยมือ การ

วาดภาพเรขาคณติ ออโธกราฟฟคโปรเจคช่ันการเขียนภาพออโธกราฟฟคและการเขยีนภาพรูปทรง การกําหนดขนาด
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และความคลาดเคลื่อนยินยอม ภาพตัด ภาพชวยและแผนคลี่ การเขียนแบบรายละเอียดและการเขียนแบบประกอบ 

แบบมาตรฐาน การใชคอมพวิเตอรชวยในการเขยีนแบบ 

SE1202 การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร 3 (3-0-6) 

 Computer Programming   

   ศึกษาแนวคิดของคอมพิวเตอร องคประกอบของคอมพิวเตอร การปฏิสัมพันธระหวางฮารดแวรและ

ซอฟตแวร แนวคิดในการประมวลผลขอมูลอิเล็กทรอนิกส การออกแบบ และระเบียบวิธีการพัฒนาโปรแกรม

คอมพวิเตอร การเขยีนโปรแกรมภาษาระดับสูง 

SE1203 วัสดุวศิวกรรม 3 (3-0-6) 

 Engineering Materials   

   ศึกษาความสัมพันธระหวางโครงสรางคุณสมบัติ กระบวนการผลิตและการประยุกตใชงานของ          

กลุมวัสดุวิศวกรรมหลัก เชน โลหะ พอลิมอร เซรามิค และวัสดุเชิงประกอบ แผนภูมิสมดุลเฟสและการแปล

ความหมาย คุณสมบัตทิางกลและการเสื่อมสภาพของวัตถุ 

SE1204 กลศาสตรวศิวกรรม  3 (3-0-6) 

 Engineering Mechanics    

วชิาบังคับกอน : SE1103 ฟสิกส 1 

   ศึกษาแนวคิดและหลักการพื้นฐานของสถิตยศาสตรระบบแรงแรงลัพธ สภาวะสมดุล แผนภาพวัตถุ

อสิระ การวเิคราะหโครงสรางเบ้ืองตน ความเสยีดทาน จุดศูนยถวง งานสมมต ิเสถยีรภาพ 

SE1205 วศิวกรรมการสํารวจรังวัด 4 (3-2-7) 

 Surveying Engineering   

   ศึกษาหลักการสํารวจและการทําแผนที่ ทฤษฎีของการรังวัดและความคลาดเคลื่อนในการรังวัด  

พื้นฐานการวัดในงานสํารวจ การวัดระยะทางและทิศทาง(มุม) กลองวัดมุมธีโอโดไลทและกลองสํารวจประมวล

ผลรวม (Total Station) งานวงรอบและการคํานวณ การวัดระยะดิ่ง การระดับและระดับตรีโกณมิติ เสนชั้นความสูง 

กระบวนการจัดทําแผนที่ภูมิประเทศ การรังวัดควบคุมและการสํารวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ การเขียนแผนที่ 

ภูมิประเทศ ความถูกตองของแผนที่ ขอกําหนด/มาตรฐานของชั้นงาน งานรูปตัดทางยาวและตามขวาง พื้นที่และ

ปริมาตร 

   ฝกปฏิบัติการนับกาววัดระยะ การวัดระยะทางดวยแถบวัดระยะ การวัดระยะดวยเคร่ืองมือวัดระยะ

อิเล็กทรอนิกส  การวัดทิศทางดวยกลองธีโอโดไลทการรังวัดคาตางระดับดวยกลองระดับและไมเล็งระดับ การระดับ

ตรีโกณมิติ การหาคาระดับสูงแบบรูปตัดตามขวางและแบบทางยาว การสํารวจงานวงรอบเพื่อการควบคุมการ

สํารวจเก็บรายละเอยีดขอมูลภูมปิระเทศดวยกลองสํารวจชนดิตางๆ 

    (2) กลุมวชิาเฉพาะดาน    ไมนอยกวา  52  หนวยกติ 

     (2.1) รายวชิาบังคับ      46  หนวยกติ 

SE2301 เสนโครงแผนที่ 3 (3-0-6) 

 Map Projections   

   ศึกษาสัณฐานและระบบพิกัดของโลก วัตถุประสงคและการฉายแผนที่ ประเภทของเสนโครงแผนที่ 

สูตรการฉายแผนที่ ทฤษฎีความเพี้ยนและวงรีความเพี้ยน เสนโครงแผนที่พื้นฐาน การสรางเสนโครง การวิเคราะห



มหาวิทยาลัยเวสเทิรน             หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมสํารวจ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563) 

หนาท่ี 22 

การฉายแผนที่และการเลือกใชสเกลแฟคเตอร(Scale Factor) ระบบพกัิดฉากยูทีเอ็ม(UTM)และยูพเีอส (UPS) การทอน

คารังวัดสูระนาบแผนท่ี 

SE2302 สถติแิละคณติศาสตรประยุกตในงานสํารวจ 3 (3-0-6) 

 Statistics and Applied Mathematical Method in Surveying   

   ศึกษาความนาจะเปน ฟงกชันตัวแปรสุม การแจกแจงแบบตอเนื่องและไมตอเนื่อง ทฤษฎีประมาณคา 

การทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะหความแปรปรวนเบื้องตนตรีโกณมิติทรงกลม ระบบสมการเชิงเสน พีชคณิต

แมทริกซ การแปลงระบบพิกัดอนุกรมเทเลอร หลักการลีสซสแควร วิธีเชิงเลขประยุกตและการวิเคราะหความ

แปรปรวนเบือ้งตน 

SE2303 วธิกีารทางคอมพวิเตอรสําหรับวศิวกรสํารวจ 3 (3-0-6) 

 Computer Method for Survey Engineers   

วชิาบังคับกอน : SE1202 การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร 

   ศึกษาความรูท่ัวไปเกี่ยวกับเทคโนโลยดีานคอมพวิเตอรสําหรับงานสํารวจ ขัน้ตอนวธีิทางคณิตศาสตร 

การจัดการไฟลขอมูล การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับการคํานวณงานสํารวจ การนําเขาและสงออกขอมูล

การออกแบบรายงานการประมวลผลขอมูล 

SE2304 ยอีอเดซี 3 (3-0-6) 

 Geodesy   

วชิาบังคับกอน : SE1205 วศิวกรรมการสํารวจรังวัด และ SE2302 สถติแิละคณติศาสตรประยุกตในงานสํารวจ 

   ศึกษาความหมาย ประวัติและวิวัฒนาการของยีออเดซี ทฤษฎีภูมิสัญฐานและสนามแรงโนมถวงของ

โลก คุณสมบัติทางเรขาคณิตของทรงรี การคํานวณบนทรงรีอางอิง พื้นหลักฐานอางอิงยีออเดติค ระบบพิกัด            

ยีออเดติค ระบบพิกัดระนาบจากการฉายเสนโครงแผนที่ การแปลงพิกัด ยีออเดติคเปนพิกัดระนาบ UTM งานรังวัด

ทางดาราศาสตรปฏบัิตเิบือ้งตน    

SE2305 การสํารวจกับการประยุกตในงานกอสราง 3 (3-0-6) 

 Surveying with Construction Application   

วชิาบังคับกอน : SE1205 วศิวกรรมการสํารวจรังวัด 

   ศึกษางานโครงการวิศวกรรม รายละเอียด ความถูกตองและขอกําหนด การวางแผนและการกําหนด

ขั้นตอนสําหรับการรังวัดเพื่อการกอสรางของงานโครงการวิศวกรรมตางๆ การรังวัดเพื่อการกอสราง การรังวัดเพื่อ

การอุทกศาสตร การรังวัดเสนทาง และการรังวัดใตดนิ 

SE2306 การบรหิารจัดการและรังวัดที่ดนิ 3 (3-0-6) 

 Cadastral Surveying   

วชิาบังคับกอน : SE1205 วศิวกรรมการสํารวจรังวัด 

   ศึกษาเกี่ยวกับที่ดินและการใชที่ดิน การบริหารจัดการที่ดิน กรรมสิทธิ์ที่ดินและสภาพการถือครอง

การจดทะเบยีนสิทธแิละนติิกรรมทีด่ิน หลักกฎหมายในการกําหนดแนวเขตที่ดนิ การไดมาและสอบแนวเขต กฎหมาย

ที่เกี่ยวกับการรังวัดและการรังวัดแนวเขตที่ดินของชางสํารวจ การจัดทําเอกสารสิทธิ ถือครองที่ดินในรูปของการ

บรรยายและแผนภาพระบบการจัดเก็บเอกสารสิทธิ์ ระบบกริดที่ดิน การแปลงระบบพิกัดสําหรับงานที่ดิน สิทธิและ

ขั้นตอนในการแบงแปลงที่ดิน การประยุกตการสํารวจจากภาพถายทางอากาศกับงานแผนที่ที่ดิน งานรังวัดที่ดินโดย

ระบบโครงขายการรังวัดดาวเทียม GNSS แบบจลน (RTK GNSS Network) 
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SE2307 การสํารวจยอีอเดตคิ 3 (2-2-5) 

 Geodetic Surveying   

วชิาบังคับกอน : SE2304 ยอีอเดซ ี

   ศึกษาหลักการสํารวจทางยีออเดติกและการวางโครงขายงานควบคุม(Control Network) เคร่ืองมือ

สํารวจทางยีออเดติคพื้นฐานและเทคโนโลยีของเคร่ืองมือสํารวจอิเล็กทรอนิกสสมัยใหม มาตรฐานและคุณลักษณะ 

เฉพาะในงานสํารวจวางหมุดหลักฐานทางราบและทางดิ่ง (งานชั้นที่ 3) งานรังวัดทางดาราศาสตร เพื่อคํานวณหา           

แอซมิัท ละตจูิด และลองตจูิด ดาราศาสตร และฝกปฏบัิตใินเนือ้หาท่ีศกึษา 

SE2308 โฟโตแกรมเมตรแีละการรับรูจากระยะไกล 3 (3-0-6) 

 Photogrammetry and Remote Sensing   

   ศึกษาวิวัฒนาการของโฟโตแกรมเมตรี หลักเบื้องตนของการถายภาพทางอากาศ กลองถายภาพทาง

อากาศ การวางแผนการบินถายภาพทางอากาศ เรขาคณติและรังวัดภาพเดี่ยว การมองเห็นสามมิต ิและระยะเหลื่อม 

การดัดแกและการตอผนึกภาพถายทางอากาศ การแปลภาพถายทางอากาศ การใชเคร่ืองมือเขียนแผนที่ หลัก

เบื้องตนของการจัดภาพ ประวัติของการรับรูจากระยะไกล ทฤษฎีการแผรังสีแมเหล็กไฟฟา ดาวเทียม ระบบเคร่ือง

รับรูและขอมูลจากการรับรูจากระยะไกล การแปลตีความและประมวลผลขอมูลจากดาวเทียม การประยุกตใชขอมูล

จากดาวเทยีม และฝกปฏบัิตใินเนือ้หาท่ีศกึษา 

SE3309 การคํานวณปรับแก 3 (3-0-6) 

 Adjustment Computations   

วชิาบังคับกอน : SE2302 สถติแิละคณติศาสตรประยุกตในงานสํารวจ 

   ศึกษามโนทัศนทางสถิติ คุณสมบัติของคาจากการรังวัด หลักการและเทคนิคการแพรของความ

คลาดเคลื่อน ทฤษฎีการปรับแก เทคนิคในการปรับแกดวยลีสทสแควร วงรีความคลาดเคลื่อน การวิเคราะหผลการ

ปรับแก การประยุกตการปรับแกในงานวศิวกรรมสํารวจ 

SE3310 การสํารวจดวยดาวเทยีม 3 (2-2-5) 

 Satellite Surveying   

   ศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการของยีออเดซีดาวเทียม กฎการเคลื่อนที่ของเคปเลอร ระบบดาวเทียม

สําหรับการสํารวจและวงโคจรของดาวเทียม หลักการขั้นพื้นฐานในการกําหนดตําแหนงดวยดาวเทียม GPS/GNSS 

เทคนิคการกําหนดตําแหนงแบบสมบูรณ และแบบสัมพัทธ ความคลาดเคลื่อนในงานสํารวจดาวเทียม การวิเคราะห

และปรับแกคาความคลาดเคลื่อน การวางแผนการสํารวจดวยดาวเทยีมวิธตีางๆ และการฝกปฏบัิตใินเนือ้หาท่ีศกึษา 

SE3311 โฟโตแกรมเมตรขีั้นสงู 3 (2-2-5) 

 Advanced Photogrammetry   

วชิาบังคับกอน : SE2308 โฟโตแกรมเมตรีและการรับรูจากระยะไกล 

   ศึกษาทฤษฎีการจัดภาพสภาวะรวมเสน สภาวะรวมระนาบ จุดบังคับภาพถาย การจัดภาพภายใน

สัมพัทธและสัมบูรณ เคร่ืองเขียนแผนที่ การรังวัดขอมูลแผนที่จากภาพถายคูซอน การผลิตภาพถายออรโธการขยาย

จุดบังคับภาพถาย การคํานวณปรับแก การวเิคราะหผลการขยายจุดบังคับภาพถาย และฝกปฏิบัตใินเนือ้หาท่ีศกึษา 
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SE3312 การทําแผนที่และแผนที่เชงิเลข 3 (2-2-5) 

 Cartography and Digital Mapping   

วชิาบังคับกอน : SE1205 วศิวกรรมการสํารวจรังวัด  SE2304 ยีออเดซ ี SE2307 การสํารวจยีออเดซี 

 และ SE2308 โฟโตแกรมเมตรีและการรับรูจากระยะไกล 

   ศึกษาวิวัฒนาการของการทําแผนที่ ประเภทและองคประกอบของแผนที่ สัณฐานและระบบพิกัดของ

โลกการฉายและเสนโครงแผนที่ ลักษณะและประเภทของขอมูลแผนท่ี การออกแบบ การประกอบ การผลติ และการ

ผลิตซ้ํา แผนที่เฉพาะเร่ืองการทําแผนที่ดวยระบบเชิงเลข ความสัมพันธของขอมูลเชิงเลขและระบบการจัดเก็บขอมูล 

ระบบการกําหนดรหัสความถูกตองของแผนที่ มาตรฐานของแผนที่ การวิเคราะหความถูกตองของแผนที่เชิงเลข 

หลักการอานแผนท่ี และฝกปฏบัิตใินเนือ้หาท่ีศกึษา 

SE3313 การเตรยีมโครงงานวศิวกรรมสํารวจ 1 (1-0-2) 

 Survey Engineering Pre-Project   

   เตรียมเขียนโครงงานวิศวกรรมสํารวจ ซึ่งประกอบดวย วัตถุประสงคของโครงงานแนวความคิดและ

ที่มาของโครงงาน วิธีดําเนินการโครงงาน การวางแผนการดําเนินงาน และงบประมาณที่ใชในโครงงานวิศวกรรม

สํารวจ 

SE3314 ระบบสารสนเทศภูมศิาสตรและการประยุกตใช 3 (3-0-6) 

 Geographic Information Systems (GIS) and Applications   

วชิาบังคับกอน : SE2308 โฟโตแกรมเมตรีและการรับรูจากระยะไกล  SE3310 การสํารวจดวยดาวเทียม 

 และ SE3312 การทําแผนทีแ่ละแผนที่เชงิเลข 

   ศึกษาความหมายและวิวัฒนาการของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร องคประกอบขอระบบสารสนเทศ

ภูมศิาสตร ขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร ระบบการนําเขาขอมูล การจัดเก็บและการแกไขขอมูล กระบวนการวเิคราะห

เชิงพื้นที่ การประมวลผล การวิเคราะหและการแสดงผลระบบสารสนเทศภูมิศาสตรดวยระบบคอมพิวเตอร การ

นําเสนอขอมูลในรูปของแผนที่ตามมาตราสวนที่เหมาะสม ตัวอยางการประยุกตและการวิเคราะหระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตรที่ปรากฏในประเทศไทย ความรูพื้นฐานสําหรับศึกษาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร เชน ระบบฐานขอมูล  

การรับรูจากระยะไกล ระบบพิกัด การหาพิกัดดวยดาวเทียม GNSS และการทําแผนที่ภูมิประเทศ และฝกปฏิบัติใน

เนือ้หาท่ีศกึษา 

SE3315 การรับรูจากระยะไกลขั้นสูง                3 (3-0-6) 

 Advanced Remote Sensing   

วชิาบังคับกอน : SE2308 โฟโตแกรมเมตรีและการรับรูจากระยะไกล 

   ศึกษาภาพดจิทัิล ขอมูลแบบเวกเตอรและราสเตอร การบูรณะและปรับแกภาพ การเนนภาพ การ

ปรับคอนทราสของภาพ การปรับและใชงานภาพหลายๆภาพ การจําแนกภาพ การวเิคราะหโดยการใชฟูเรียรในการ

ประมวลผลภาพ การวเิคราะหภาพไฮเปอรสเปทรอล การวเิคราะหภาพเรดาห การสกัดหาวัตถุจากขอมูล การรับรู

รูปแบบ ระบบสี การประมวลผลภาพส ีและฝกปฏบัิตใินเนือ้หาท่ีศกึษา 
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SE3316 โครงงานวศิวกรรมสาํรวจ 2 (0-6-7) 

 Survey Engineering Project   

วชิาบังคับกอน : SE1205 วศิวกรรมการสํารวจรังวัด  SE2307 การสํารวจยีออเดซี 

 
SE2308 โฟโตแกรมเมตรีและการรับรูจากระยะไกล  

และ SE3314 ระบบสารสนเทศภูมศิาสตรและการประยุกตใช 

   โครงการหรือปฏิบัติการที่นาสนใจในดานตางๆ ของสาขาวิชาวิศวกรรมสํารวจ โดยโครงรางตองผาน

การพิจารณาและใหความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร คณะฯ และตองดําเนินโครงงานท่ีไดผานความเห็นชอบ

แลวภายใตการควบคุมของอาจารยท่ีปรึกษา มีการนําเสนอโครงงาน (ปริญญานิพนธ) สอบผานการสอบปากเปลา

จากคณะกรรมการที่คณะฯ แตงตัง้ และเผยแพรผลงานโดยวธิกีารใดวธิหีนึง่ภายในหนึ่งภาคการศึกษา 

SE3317 การฝกสํารวจภูมปิระเทศและรังวัดทางยอีอเดตคิภาคสนาม 1 (0-6-3) 

 Field Practice on Topographic and Geodetic Surveying   

วชิาบังคับกอน : SE1205 วศิวกรรมการสํารวจรังวัด  SE2307 การสํารวจยีออเดซี  

 และ SE3310 การสํารวจดวยดาวเทียม 

   ฝกปฏิบัติงานสํารวจภาคสนาม : การสํารวจวางหมุดหลักฐานเพื่องานควบคุมทั้งทางราบและทางดิ่ง 

การคํานวณงานสนาม การสํารวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศดวยกลองสํารวจประมวลผลรวม และการสํารวจจุด

บังคับภาพถาย (GCP) ภายในพื้นที่ที่กําหนด การสํารวจเสนทางและการสํารวจอ่ืนๆ กําหนดใหการฝกภาคสนาม

ดังกลาวใชระยะเวลาไมนอยกวา 80 ช่ัวโมง การเขียนแผนที่ภูมิประเทศ รายงานผลงานสํารวจภาคสนามพรอมนําสง

เอกสารขอมูลสนาม 

     (2.2) รายวชิาเลอืก    ไมนอยกวา     6  หนวยกติ 

      ใหนิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาดังตอไปนี้ ตามความเห็นชอบของ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือคณะกรรมการบริหาร คณะฯ 

SE4401 ดาราศาสตรปฏบัิติ 3 (3-0-6) 

 Practical Astronomy   

วชิาบังคับกอน : SE2304 ยอีอเดซ ี และ SE2307 การสํารวจยีออเดซี 

   ศึกษาทรงกลมฟา และระบบพกัิดทรงกลมฟา ตําแหนงและการเคลื่อนที่ของดาว การแปรเปลี่ยนพิกัด

ฟา ระบบเวลา ปฏทินิดาว การหาคาแอซมิัท ละตจูิดและลองตจูิด ดาราศาสตร และฝกปฏบัิตใินเนื้อหาท่ีศกึษา 

SE4402 การสํารวจดวยอเิล็กทรอนกิส 3 (3-0-6) 

 Electronic Surveying   

วชิาบังคับกอน : SE1205 วศิวกรรมการสํารวจรังวัด  

   ศึกษาหลักการอิเล็กทรอนิกส ระบบการรังวัดดวยอิเล็กทรอนิกสและองคประกอบพื้นฐาน หลักการ

สํารวจเพื่อเก็บขอมูลระบบดจิติอล การสงผานขอมูล การกําหนดสัญลักษณเพือ่เขยีนแผนที่ การเปลี่ยนรูปแบบขอมูล 

และฝกปฏบัิตใินเนือ้หาท่ีศกึษา 

SE4403 หัวขอศกึษาขั้นสูงทางวศิวกรรมสํารวจ 3 (3-0-6) 

 Advanced Topics in Survey Engineering   

   ศกึษาหัวขอที่นาสนใจในปจจุบันและการพัฒนาเทคโนโลยีใหมๆ ในดานวศิวกรรมสํารวจ 
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SE4404 เทคโนโลยบูีรณาการงานสํารวจรังวัดสมัยใหม 3 (3-0-6) 

 Modern Integrated Surveying Technology   

วชิาบังคับกอน : SE3310 การสํารวจดวยดาวเทียม และ SE3311 โฟโตแกรมเมตรีขัน้สูง 

   ศึกษาการกําหนดตําแหนงดวยวิธีตรง (Direct Geo referencing: DC) การทําแผนที่จากกลองถายภาพ

ทางอากาศดิจิตัล (Aerial Digital Camera) การรังวัดดวยเลเซอรสแกนทางอากาศ (Airborne  Laser Scanner: ALS) 

การประมวลผลเพื่อการประยุกตใชทําแผนท่ี การรังวัดดวยระบบเลเซอรภาคพืน้ดนิ (Terrestial  Laser Scanner: TLS) 

และการประยุกตใชทางวิศวกรรม การบูรณาการเทคโนโลยี การรังวัดเปนระบบทําแผนที่เคลื่อนที่ได (Mobile 

Mapping System: MMS) การสํารวจดวยอากาศยานไรคนขับ เพื่องานสํารวจรังวัดทําแผนที่ในพื้นที่ขนาดเล็ก 

(Mapping  with  Unmanned  Aerial  Vehicle: UAV) 

SE4405 โฟโตแกรมเมตรเีชงิเลข 3 (3-0-6) 

 Digital Photogrammetry   

วชิาบังคับกอน : SE3311 โฟโตแกรมเมตรีขัน้สูง 

   ศึกษาการภาพถายทางอากาศดิจิตอลและอุปกรณตรวจรับภาพ การเก็บบันทึกขอมูลและการ

ประมวลผล การปรับแกและการดัดแกสหสัมพันธของภาพดิจิตอล ระบบคอมพิวเตอร อุปกรณ โปรแกรมในการ

ประมวลผลและการเขียนภาพ การประมวลผลภาพดิจิตอลเบื้องตน การผลิตภาพออรโธโฟโตแกรมดิจิตอล  

แบบจําลองภูมิประเทศ (แบบจําลองระดับ) จากขอมูลดิจิตอล การรังวัดดวยไลดาร ตัวอยางระบบที่ใชงานในปจจุบัน 

และฝกปฏบัิตใินเนือ้หาท่ีศกึษา 

SE4406 การสํารวจทางอุทกศาสตร    3 (3-0-6) 

 Hydrographic Surveying   

วชิาบังคับกอน : SE1205 วศิวกรรมการสํารวจรังวัด  

   ศึกษาหลักการสํารวจทางดานอุทกศาสตร การหารูปทรงการนํารองทางทะเล การกอสรางในทะเล 

ในแมน้ํา และแหลงน้ําขนาดใหญ การขุดลอกใตน้ํา การสํารวจและการขุดเจาะน้ํามันและกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 

หรือสัณฐานทางกายภาพของทองน้ํา รองน้ํา ชายฝงทะเล แมน้ํา บึง ทะเลสาบ เปนตน การนําเอาขอมูลที่ไดจากการ

หย่ังลึกของทองน้ํา (Water base) อัตราเชิงกระแสน้ํา โดยใชเคร่ืองมือสํารวจสภาพทองน้ําโดยเฉพาะ (Echo Sounder) 

มาจัดสรางและจัดทําแผนภูมปิระเทศทองน้ํา เพื่อนํามาใชในวัตถุประสงคตางๆ และฝกปฏบัิตใินเนือ้หาท่ีศกึษา 

SE4407 สัญญา ขอกําหนด และการประมาณราคา                             3 (3-0-6) 

 Contract Specification and Estimation   

   ศึกษาหลักและระบบในการประมาณราคา  การประมาณราคาอยางละเอียด การจัดทําระเบยีนแสดง

จํานวนราคาของวัสดุอุปกรณและแรงงาน การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะทางดานเทคนิควิศวกรรมโยธา/วิศวกรรม

สํารวจเพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด เปนไปตามรูปแบบ และขั้นตอนการประมูลในงานกอสรางหรืองาน

สํารวจนั้นๆ ศึกษาขอกําหนดของสัญญาจางแบบตางๆ การทําสัญญาจาง การประกันภัยและขั้นตอนการดําเนินการ

ตามสัญญา 

SE4408 ความแข็งแรงของวัสดุ 3 (3-0-6) 

 Strength of Materials    

   ศึกษาแรงและความเคน ความสัมพันธระหวางความเคนและความเครียด คุณสมบัตทิางกลของวัสดุ  

แผนภาพแรงเฉือนและโมเมนตดัด ความเคนดัด และความเคนเฉือนในคาน แรงบดิ ความเคนระนาบและความเครียด
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ระนาบ ความเคนรวมและความเคนหลัก การรับแรงบดิหนวยแรงในคานการโกงเดาะของเสา วงกลมโมรและหนวย

แรงผสม ทฤษฎีการวิบัติ 

SE4409 ทฤษฎโีครงสราง 3 (3-0-6) 

 Theory of Structure   

วชิาบังคับกอน : SE1204 กลศาสตรวศิวกรรม  

   ศึกษาหลักการเบื้องตนของการวิเคราะหโครงสราง แรงปฏิกิริยา แรงเฉือน และโมเมนตดัดใน

โครงสรางดีเทอรมิเนท วิธีสถิตศาสตรรูปภาพ เสนอิทธิพลสําหรับโครงสรางดีเทอรมิเนท การวิเคราะหการเสียรูป

ของโครงสรางดีเทอรมิเนทโดยวิธีงานเสมือน วิธีพลังงาน ความเครียดและวิธีแผนผังของวิลลิออท-โมรไดอะแกรม 

การวเิคราะหโครงสรางอนิดเีทอรมเินทโดยวธีิคอนซสิแตนทดฟีอรมเมช่ัน 

SE4410 ชลศาสตร 3 (3-0-6) 

 Hydraulics   

   ศึกษาคุณสมบัติของของไหล ของไหลสถิต จลนศาสตรของการไหล สมการตอเนื่อง สมการพลังงาน

ของการไหลแบบคงที่ โมเมนตัมและแรงเนื่องจากการไหล การวิเคราะหมิติและการคลายคลึง การไหลของไหลแบบ     

อัดตัวไมไดในทอ การไหลในทางน้ําเปด การวัดคาตางจากการไหล การไหลไมคงที่ของของไหล การศึกษาพฤติกรรม

ของของไหลภายใตเงื่อนไขตางๆ ในเชิงสถิตและเชิงพลวัตของการไหลในทอและการไหลในทางน้ําเปด ไดแก                        

จุดศูนยกลางของความดัน จุดศูนยเสถียรแรงที่ลําของไหลกระทําตอวัตถุ มาตรเวนจูรี การไหลผานชองเปดขอบคม 

การไหลขามฝายสันคม การทดลองของเรโนลด การสูญเสยีพลังงานของการไหลในทอ 

SE4411 ปฐพกีลศาสตร 3 (3-0-6) 

 Soil Mechanics   

วชิาบังคับกอน : SE1204 กลศาสตรวศิวกรรม  

   กําเนิดของดิน ดัชนีคุณสมบัติของดิน การจําแนกดิน การสํารวจดิน การบดอัด การซึมผานและ

ปญหาการไหลของน้ําใตดิน ทฤษฎีความเคนประสิทธิผลในดิน การกระจายความเคนในดิน ทฤษฎีการอัดตัวของดิน 

กําลังแรงเฉือนของดิน ทฤษฎีแรงดันดินเสถียรภาพความลาดของดิน ทฤษฎีกําลังแรงแบกทานของดิน การศึกษา

คุณสมบัติดานกายภาพและวิศวกรรมของดิน การหาความถวงจําเพาะของเม็ดดินการวิเคราะหขนาดเม็ดดินโดย

ตะแกรง การวิเคราะหขนาดเม็ดดินโดยไฮโดรมิเตอร การหาพิกัดความขนเหลวและพิกัดพลาสติก การหาความซึม

ผานไดแบบความดันคงที่ การทดสอบความซึมผานไดแบบความดันแปรเปลี่ยน การหาพิกัดการหดตัว การทดสอบ

การบดอัด การทดสอบการอัดตัวคายน้ําในทิศทางเดียว การทดสอบหากําลังเฉือนโดยตรง การทดสอบกําลังอัตรา

ทางเดยีว การกดอัดสามทาง 

SE4412 วศิวกรรมกอสรางและการจัดการ  3 (3-0-6) 

 Construction Engineering and Management   

   ศึกษาระบบการดําเนินงานโครงการ การจัดองคกรบริหารโครงการการเตรียมสถานที่กอสราง การ

วางแผนงานกอสรางโดยวิธีเพิรทและซีพีเอ็ม การบริหารทรัพยากรในโครงการ การวัดความกาวหนาของโครงการ 

ความปลอดภัยในงานกอสราง ระบบคุณภาพ 
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    (3) กลุมวชิาเสรมิสรางประสบการณ  ไมนอยกวา    7  หนวยกติ 

     ในวชิาชพี 

SE3501 การเตรยีมความพรอมสหกจิศกึษา 1 (1-0-2) 

 Pre Co-operative Education   

   ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกระบวนการสหกิจศึกษา หลักการเขียนจดหมายสมัครงาน การเลือก

สถานประกอบการ หลักการสัมภาษณงานอาชีพ วัฒนธรรมองคกร การพัฒนาบุคลิกภาพ จรรยาบรรณวิชาชีพ 

คุณธรรมจริยธรรม กฎหมายแรงงาน การประกันสังคม กิจการ 5 ส ระบบมาตรฐานการประกันคุณภาพและความ

ปลอดภัยในการทํางาน การใชงานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การเขียนรายงาน การนําเสนอผลงาน ทักษะการ

วางแผน ทักษะการวเิคราะห ทักษะแกปญหาเฉพาะหนาและการตัดสินใจ ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับเทคโนโลยสีารสนเทศ 

กฎหมายเทคโนโลยสีารสนเทศและการสืบคนขอมูล 

SE4502 สหกจิศกึษาทางวศิวกรรมสํารวจ 6 (0-36-18) 

 Co-operative Education   

   ปฏิบัติงานในสถานประกอบการดวยความรับผิดชอบในงานสาขาวิชาวิศวกรรมสํารวจหรือสาขาวิชา

ที่เกี่ยวของ โดยตองปฏิบัติงานเต็มเวลาตามแผนการทํางานที่ไดรับมอบหมายอยางชัดเจน และตองมีเวลาในการ

ปฏบัิตงิานไมนอยกวา 500 ช่ัวโมงภายใน  1 ภาคการศกึษา 

    3.1.5.3 หมวดวชิาเลอืกเสร ี    ไมนอยกวา    6 หนวยกติ 

     ใหนิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาดังตอไปนี้ และหรือรายวิชาที่เปดสอนในหลักสูตร

ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือคณะกรรมการบริหาร 

คณะฯ 

SE1601 การพัฒนาบุคลกิภาพ 2 (2-0-4) 

 Personality Development   

 ความหมาย ความสําคัญ และหลักการพัฒนาบุคลิกภาพ การแตงกายและทาทางที่เหมาะสมใน          

แตละวัยตามโอกาสตางๆ มารยาททางสังคม การพูดและการมีปฏิสัมพันธในโอกาสตางๆ ฝกทักษะการพัฒนา

บุคลกิภาพของตนเอง 

SE1602 พลวัตกลุมและการทํางานเปนทมี 2 (2-0-4) 

 Group Dynamic and Teamwork   

 แนวคิดพื้นฐานของกระบวนการกลุมและการทํางานเปนทีม รูปแบบของอิทธิพลกลุมที่มีผลตอ   

มนุษยสัมพันธ พัฒนาการของลักษณะตางๆ ของกลุมบุคคล ภาวะผูนําและสมาชิกในทีม ปจจัยที่มีผลตอการสงเสริม

การทํางานเปนทีม วเิคราะหการใชพลวัตรกลุมและการนําไปใชในการปฏิบัตงิาน 

SE1603 การพัฒนากระบวนการคดิอยางเปนระบบ 2 (2-0-4) 

 System Thinking Process Development   

 หลักการคิดและพัฒนากระบวนการคิดอยางเปนระบบดวยการใชกรณีศึกษาและวิธีการอ่ืนๆ ในการ

ฝกทดลองกระบวนการคดิอยางเปนระบบ 
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SE1604 การศกึษาคนควาอสิระ 2 (2-0-4) 

 Independent Study   

 แนวคิดและหลักการศึกษาคนควาอิสระและการเรียนรู ใหนิสิตเลือกในเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับประเด็นท่ี

ผูเรียนสนใจศึกษา ดวยการบูรณาการองคความรูทางวิชาชีพกับศาสตรที่เกี่ยวของ โดยผูเรียนเปนผูวางแผน 

ดําเนนิการ และประเมนิผลการเรียนรูดวยตนเอง 

 3.2  ชื่อ สกุล ตําแหนงทางวชิาการ และคุณวุฒกิารศกึษาของอาจารยประจําหลักสูตร  

ที่ 
ช่ือ – สกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนง 

ทางวชิาการ 
คุณวุฒิ )สาขาวชิา(  

การสําเร็จการศึกษา 

สถาบันการศึกษา ป พ.ศ. 

(1) พลโทรณชัย บาํเพญ็อยู อาจารย - วศ.บ. (วศิวกรรมแผนที่)  โรงเรยีนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร 2514 

 เลขประจําตัวประชาชน  - วศ.ม. (วศิวกรรมสํารวจ) จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 2529 

 3-1015-01497-17-4     

(2) สําเนยีง  สุตระ อาจารย - วศ.บ. (วศิวกรรมโยธา) มหาวทิยาลัยศรปีทุม 2545 

 เลขประจําตัวประชาชน  - วศ.ม. (วศิวกรรมสํารวจ) จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 2550 

 3-8003-00194-18-5     

(3) กฤษณ  มาไพศาลทรัพย อาจารย - วศ.บ. (วศิวกรรมสํารวจ) จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 2537 

 เลขประจําตัวประชาชน  - M.Eng. (Information Technology) School of Electrical and Computer Engineering,  2545 

 3-7105-00650-13-4   Royal Melbourne Institute of Technology, Australia  

(4) ดร.ประธาน รุงทนตกจิ อาจารย - วศ.บ. (วศิวกรรมโยธา) มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร 2543 

 เลขประจําตัวประชาชน  - M.Eng. (Civil Engineering) Nottingham University, UK. 2545 

 3-6698-00042-20-1  - Eng.D. (Civil Engineering) Birmingham University, UK. 2555 

(5) สุชาต ิ เอือ้ไตรรัตน ผูชวย - วศ.บ. (วศิวกรรมโยธา) สถาบันเทคโลยพีระจอมเกลา ธนบุร ี 2524 

 เลขประจําตัวประชาชน ศาสตราจารย - วศ.ม. (วศิวกรรมการบรหิาร) มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา ธนบุร ี 2547 

 3-1017-00576-70-8 สาขาวชิา    

  วศิวกรรมโยธา    

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (ภาคสนามหรอืสหกจิศกึษา) 

 หลักสูตรนี้มกีารฝกประสบการณภาคสนามทัง้การฝกงานและสหกจิศึกษา ในสถานประกอบการจริง 

 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 

ความคาดหวังในผลการเรียนรูจากประสบการณภาคสนามของนิสิตมดีังนี้ 

  4.1.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม                   

   (1)  เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม จริยธรรม 

เสยีสละ และซ่ือสัตยสุจริต 

   (2)  มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ 

ขององคกรและสังคม 

   (3)  มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนหมูคณะ สามารถแกไขขอขัดแยง

ตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปน

มนุษย 

   (4)  สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรมตอบุคคล 

องคกร สังคมและสิ่งแวดลอม 
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   (5)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพ 

รวมถงึเขาใจถงึบริบททางสังคมของวชิาชพีวศิวกรรมในแตละสาขาตัง้แตอดตีจนถงึปจจุบัน 

  4.1.2 ดานความรู  

   (1)  มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรพื้นฐาน วิทยาศาสตรพื้นฐาน วิศวกรรม

พื้นฐาน และเศรษฐศาสตร เพื่อการประยุกตใชกับงานทางดานวิศวกรรมศาสตรที่เกี่ยวของ และการสรางนวัตกรรม

ทางเทคโนโลยี 

   (2)  มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการที่สําคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหา

ของสาขาวชิาวิศวกรรมสํารวจ 

   (3)  สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาวิศวกรรมสํารวจกับความรูในศาสตรอ่ืนๆ ท่ี

เกี่ยวของได 

   (4)  สามารถวิเคราะหและแกไขปญหา ดวยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกตใช

เคร่ืองมือที่เหมาะสม 

   (5)  สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาวศิวกรรมสํารวจ ในการประยุกตแกไขปญหาใน

งานจริงได 

  4.1.3 ดานทักษะทางปญญา 

   (1)  มคีวามคิดอยางมวีจิารณญาณท่ีด ี

   (2)  สามารถรวบรวม ศกึษา วเิคราะห และสรุปประเดน็ปญหาและความตองการ 

   (3)  สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึงการใช

ขอมลูประกอบ การตัดสนิใจในการทํางานไดอยางมีประสทิธภิาพ 

   (4)  มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม ใน

การพัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดมิไดอยางสรางสรรค 

   (5)  สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพิม่เตมิไดดวยตนเอง เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต 

และทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยใีหมๆ   

  4.1.4 ดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 

   (1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนท่ีหลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษา 

ตางประเทศไดอยางมปีระสทิธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวชิาชพีมาสื่อสารตอสังคมไดในประเด็นที่เหมาะสม 

   (2)  สามารถเปนผูริเร่ิมแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคทั้งสวนตัวและ

สวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม รวมทั้งใหความชวยเหลือและอํานวยความ

สะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตางๆ 

   (3)  สามารถวางแผนและรับผดิชอบในการพัฒนาการเรียนรูทัง้ของตนเอง และสอดคลองกับ

ทางวชิาชพีอยางตอเนื่อง 

   (4)  รูจักบทบาท หนาท่ี และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคล

และงานกลุม สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอ่ืนทัง้ในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมีประสิทธภิาพ สามารถวางตัว

ไดอยางเหมาะสมกับความรับผดิชอบ 

   (5)  มจีติสํานกึความรับผดิชอบดานความปลอดภัยในการทํางาน และการรักษาสภาพแวดลอม

ตอสังคม 
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  4.1.5 ดานทักษะการวเิคราะหเชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 

   (1)  มทัีกษะในการใชคอมพวิเตอร สําหรับการทํางานท่ีเกี่ยวของกับวิชาชพีไดเปนอยางด ี

   (2)  มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกต

ตอการแกปญหาท่ีเกี่ยวของไดอยางสรางสรรค 

   (3)  สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยไดอยางเหมาะสม

และมปีระสทิธิภาพ 

   (4)  มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช

สัญลักษณ 

   (5)  สามารถใชเคร่ืองมือการคํานวณและเคร่ืองมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพใน

สาขาวศิวกรรมที่เกี่ยวของได 

  4.1.6 ดานทักษะปฏบัิตกิารวชิาชพี 

   (1)  มีความสามารถในการใชอุปกรณเคร่ืองมือพื้นฐานทางวิศวกรรมสํารวจและการ

ประยุกตใชไดอยางถูกตองและปลอดภัย  

   (2)  มีทักษะในการพัฒนาและดัดแปลงใชอุปกรณเคร่ืองมือสําหรับการแกปญหาดาน

วศิวกรรมสํารวจได 

 4.2 ชวงเวลา 

รหสัวชิา ชื่อวชิา หนวยกติ ชั้นป ภาคการศกึษา 

SE3317 การฝกสํารวจภูมปิระเทศและรังวัดทางยอีอเดตคิภาคสนาม 1 (0-6-3) 4 1 

SE4502 สหกจิศกึษาทางวศิวกรรมสํารวจ 6 (0-36-18) 4 2 

 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

รหสัวชิา ชื่อวชิา หนวยกติ จํานวนชั่วโมงและตารางสอน 

SE3317 การฝกสํารวจภูมปิระเทศและรังวัด

ทางยอีอเดติคภาคสนาม 

1 (0-6-3) 90 ช่ัวโมง สัปดาหละ 5 วัน หรือ 35 ช่ัวโมงตอ

สัปดาห เปนเวลา 3 สัปดาห) 

SE4502 สหกจิศกึษาทางวศิวกรรมสํารวจ 6 (0-36-18) 540 ช่ัวโมง (สัปดาหละไมนอยกวา 35 ช่ัวโมง 

เปนระยะเวลาไมนอยกวา 15 สัปดาห ภายใน  

1 ภาคการศกึษา หรือไมนอยกวา 500 ช่ัวโมง 

ภายใน 1 ภาคการศึกษา) 

5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรอืงานวจัิย 

 5.1 คําอธบิายรายวชิา 

SE3316 โครงงานวิศวกรรมสํารวจ 2 (0-6-7) 

 Survey Engineering Project   

วชิาบังคับกอน : SE1205 วศิวกรรมการสํารวจรังวัด  SE2307 การสํารวจยีออเดซี 

 
SE2308 โฟโตแกรมเมตรีและการรับรูจากระยะไกล  

และ SE3314 ระบบสารสนเทศภูมศิาสตรและการประยุกตใช 

   โครงการหรือปฏิบัติการที่นาสนใจในดานตางๆ ของสาขาวิชาวิศวกรรมสํารวจ โดยโครงรางตองผาน

การพิจารณาและใหความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร คณะฯ และตองดําเนินโครงงานที่ไดผานความเห็นชอบ
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แลวภายใตการควบคุมของอาจารยท่ีปรึกษา มีการนําเสนอโครงงาน (ปริญญานิพนธ) สอบผานการสอบปากเปลา

จากคณะกรรมการที่คณะฯ แตงตัง้ และเผยแพรผลงานโดยวธิกีารใดวธิหีนึ่งภายในหนึ่งภาคการศึกษา 

 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 

  5.2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม                   

   (1)  เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม จริยธรรม 

เสยีสละ และซ่ือสัตยสุจริต 

   (2)  มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ 

ขององคกรและสังคม 

   (3)  มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนหมูคณะ สามารถแกไขขอขัดแยง

ตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปน

มนุษย 

   (4)  สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรมตอบุคคล 

องคกร สังคมและสิ่งแวดลอม 

   (5)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพ 

รวมถงึเขาใจถงึบริบททางสังคมของวชิาชพีวศิวกรรมในแตละสาขาตัง้แตอดตีจนถงึปจจุบัน 

  5.1.2 ดานความรู  

   (1)  มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรพื้นฐาน วิทยาศาสตรพื้นฐาน วิศวกรรม

พื้นฐาน และเศรษฐศาสตร เพื่อการประยุกตใชกับงานทางดานวิศวกรรมศาสตรที่เกี่ยวของ และการสรางนวัตกรรม

ทางเทคโนโลยี 

   (2)  มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการที่สําคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหา

ของสาขาวชิาวิศวกรรมสํารวจ 

   (3)  สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาวิศวกรรมสํารวจกับความรูในศาสตรอ่ืนๆ ท่ี

เกี่ยวของได 

   (4)  สามารถวิเคราะหและแกไขปญหา ดวยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกตใช

เคร่ืองมือที่เหมาะสม 

   (5)  สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาวศิวกรรมสํารวจ ในการประยุกตแกไขปญหาใน

งานจริงได 

  5.2.3 ดานทักษะทางปญญา 

   (1)  มคีวามคิดอยางมวีจิารณญาณท่ีด ี

   (2)  สามารถรวบรวม ศกึษา วเิคราะห และสรุปประเดน็ปญหาและความตองการ 

   (3)  สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึงการใช

ขอมลูประกอบ การตัดสนิใจในการทํางานไดอยางมีประสทิธภิาพ 

   (4)  มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม ใน

การพัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดมิไดอยางสรางสรรค 

   (5)  สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพิม่เตมิไดดวยตนเอง เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต 

และทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยใีหมๆ   
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  5.2.4 ดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 

   (1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษา 

ตางประเทศไดอยางมปีระสทิธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวชิาชพีมาสื่อสารตอสังคมไดในประเด็นที่เหมาะสม 

   (2)  สามารถเปนผูริเร่ิมแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคทั้งสวนตัวและ

สวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม รวมทั้งใหความชวยเหลือและอํานวยความ

สะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตางๆ 

   (3)  สามารถวางแผนและรับผดิชอบในการพัฒนาการเรียนรูทัง้ของตนเอง และสอดคลองกับ

ทางวชิาชพีอยางตอเนื่อง 

   (4)  รูจักบทบาท หนาท่ี และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคล

และงานกลุม สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอ่ืนทัง้ในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมีประสิทธภิาพ สามารถวางตัว

ไดอยางเหมาะสมกับความรับผดิชอบ 

   (5)  มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางาน  และการรักษา

สภาพแวดลอมตอสังคม 

  5.2.5 ดานทักษะการวเิคราะหเชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 

   (1)  มทัีกษะในการใชคอมพวิเตอร สําหรับการทํางานท่ีเกี่ยวของกับวิชาชพีไดเปนอยางด ี

   (2)  มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกต

ตอการแกปญหาท่ีเกี่ยวของไดอยางสรางสรรค 

   (3)  สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยไดอยางเหมาะสม

และมปีระสทิธิภาพ 

   (4)  มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช

สัญลักษณ 

   (5)  สามารถใชเคร่ืองมือการคํานวณและเคร่ืองมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพใน

สาขาวศิวกรรมที่เกี่ยวของได 

  5.2.6 ดานทักษะปฏบัิตกิารวชิาชพี 

   (1)  มีความสามารถในการใชอุปกรณเคร่ืองมือพื้นฐานทางวิศวกรรมสํารวจและการ

ประยุกตใชไดอยางถูกตองและปลอดภัย  

   (2)  มีทักษะในการพัฒนาและดัดแปลงใชอุปกรณเคร่ืองมือสําหรับการแกปญหาดาน

วศิวกรรมสาํรวจได 

 5.3 ชวงเวลา 

  ชัน้ปท่ี 3 ภาคการศกึษาที่ 2 

 5.4 จํานวนหนวยกติ  

  2 หนวยกติ 

 5.5 การเตรียมการ  

       (1)  มอบหมายอาจารยท่ีปรึกษาโครงการใหนสิติ  

       (2) กําหนดช่ัวโมงการใหคําปรึกษา ใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโครงงานทางเว็บไซต และปรับปรุงให

ทันสมัยเสมอ 

  (3) อาจารยที่ปรึกษาใหคําปรึกษาในการเลือกหัวขอ และกระบวนการศกึษาคนควาและประเมนิผล 
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  (4) อาจารยท่ีปรึกษาจัดทําบันทึกการใหคําปรึกษา 

(5) จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก และเคร่ืองมือที่ใชในการวจัิย 

  (6) จัดใหนสิตินําเสนอผลการศกึษาปากเปลาตออาจารยท่ีปรึกษาประจําวิชา 

  (7) จัดกจิกรรมเพื่อใหนสิติ นสิตินําเสนอผลงานตออาจารยประจํารายวิชา 

5.6 กระบวนการประเมนิผล 

  (1) ประเมนิผลจากความกาวหนาในการทําโครงงาน  

  (2) ประเมนิผลจากการนําเสนอปากเปลา และจากการเขยีนรายงาน 

  (3) ผูเรียนประเมนิผลการเรียนรูดวยตนเองตามแบบฟอรม  

  (4) ผูสอนประเมนิผลการเรียนรูของผูเรียนตามแบบฟอรม  

  (5) ผูสอนและผูเรียนประเมนิผลการเรียนรูรวมกัน  

  (6) การเขารวมกิจกรรมของผูเรียนในการนําเสนอผลงาน 

  (7) ผูประสานงานรายวิชาประเมินผลการเรียนของผูเรียนตามเกณฑที่กําหนด โดยความเห็นชอบ

ของอาจารยประจํารายวชิา 
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หมวดที่ 4   ผลการเรยีนรู กลยุทธการสอน และการประเมนิผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพเิศษของนสิติ  

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสํารวจ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน มีวัตถุประสงคที่จะ

เสริมสรางใหนสิติเปนบัณฑติท่ีมคุีณลักษณะเดน ดังนี้ 

ที ่ คุณลักษณะพเิศษ กลยุทธหรือกจิกรรมของนสิติ 

1.1 มคุีณธรรม จริยธรรม และ 

จรรยาบรรณวชิาชพี  

- สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชพีในการเรียนการ

สอนทุกรายวิชา 

- จัดกจิกรรมคายคุณธรรมเพื่อเสริมสรางความมคุีณธรรมจริยธรรมแกนสิิต 

- ฝกใหมวีนิัย ตรงตอเวลาในการเขาชัน้เรียน การสอบ การนัดหมาย 

- มอบประกาศนยีบัตรและ หรือรางวัลแกนสิติที่มกีารแสดงออกถงึความมี

เดนคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชพีอยางโดด  

1.2 กาวทันเทคโนโลยสีารสนเทศ  - สรางสรรคสื่อเรียนรูท่ีใชเทคโนโลยสีารสนเทศสมัยใหม เพื่อใหผูเรียนมคีวาม

สนใจ เพิ่มพูนทักษะความสามารถจดจํา และสามารถนําไปทบทวนดวยตนเอง

ไดสะดวก 

  - สอดแทรกกจิกรรมการสืบคนผานเทคโนโลยสีารสนเทศในการเรียนการสอน

ของรายวิชาตางๆ ตามความเหมาะสม 

  - จัดกจิกรรมการอบรม ฝกทักษะดานเทคโนโลยแีละสารสนเทศท่ีทันสมัย 

และเปนประโยชนในการศึกษาคนควา 

1.3 มจีติสาธารณะ จติอาสา  - สงเสริมใหนสิติมสีวนรวมและเขารวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและบริการ

วชิาการสุขภาพแกสังคมที่จัดขึ้นทัง้ในและนอกสถาบัน 

- สนับสนุนและสงเสริมใหนสิติจัดกจิกรรมบําเพ็ญประโยชนและบริการทาง

วชิาการแกสังคม  

- มอบประกาศนยีบัตรและหรือรางวัลแกนสิติท่ีแสดงถงึการเปนผูมี                     

จติสาธารณะ และจติอาสาอยางโดดเดน 

2. การพัฒนาผลการเรยีนรูในแตละดาน 

 2.1  หมวดวชิาศกึษาทั่วไป และหมวดวชิาเลอืกเสรี 

  2.1.1 ดานคุณธรรม จรยิธรรม 

ผลการเรยีนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมนิผลการเรยีนรู 

(1)  มคีวามรูความเขาใจและ

ประพฤตตินใหอยูในหลักคุณธรรม 

จริยธรรม เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรี

แหงความเปนมนุษย และสามารถ

แยกแยะความถูกตอง ความด ีและ

ความช่ัวได 

- อาจารยผูสอนเปนแบบอยางท่ีดแีก

นสิติ 

- จัดกจิกรรมการเรียนการสอนท่ี

ผูเรียนมสีวนรวม และศกึษาผานกรณี

ตัวอยางที่ครอบคลุมประเด็นปญหา

- การประเมนิระหวางเรียน โดยผูเรียน 

เพื่อนรวมชัน้เรียน อาจารย และอาจารยที่

ปรึกษา ดวยการสังเกต สัมภาษณ แบบ

บันทึก แบบประเมนิ แบบวัด ฯลฯ 
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ผลการเรยีนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมนิผลการเรยีนรู 

(2) มคีวามรับผดิชอบตอตนเอง 

ตรงตอเวลา มีระเบยีบวนิัย ซี่อสัตย

สุจริต เสยีสละ อดทน ขยันหมั่นเพยีร 

มคีวามมุงมั่น และเคารพตอ

กฎระเบียบของสังคม 

(3)  การดํารงตนเปนแบบอยางท่ีดี

ตอผูอ่ืน เห็นคุณคาของตนเอง ผูอ่ืน 

สังคม ศลิปวัฒนธรรม และธรรมชาต ิ

เปนพลเมืองที่มีคุณคาของสังคมไทย

และสังคมโลก 

ดานคุณธรรมและจริยธรรมในการ

ดําเนนิชวีติประจําวัน 

- หรือใชกลยุทธอ่ืนๆ ที่สอดคลองกับ

ลักษณะและเนื้อหาสาระของแตละ

รายวิชา 

- การประเมนิภายหลังการสาํเร็จ

การศกึษา โดยบัณฑติ และผูใชบัณฑติ 

ดวยแบบสอบถาม 

- หรือใชกลยุทธอ่ืนๆ ที่สอดคลองกับ

ลักษณะและเนื้อหาสาระของแตละรายวชิา 

 

  2.1.2 ดานความรู 

ผลการเรยีนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมนิผลการเรยีนรู 

(1)  มคีวามรูความเขาใจใน

สาระสําคัญของศาสตรที่เปนพื้นฐาน

ของชวีติ ธรรมชาตขิองมนุษย วถิชีวีติ 

และการดําเนนิชวีติเพือ่การดํารงตน

ในสังคมอยางเปนสุข 

(2)  มคีวามรูความเขาใจใน

สาระสําคัญของศาสตรดาน

วทิยาศาสตร มนุษยศาสตร 

สังคมศาสตร คณติศาสตร กฎหมาย 

และการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยในชวีติประจําวัน 

(3)  มคีวามรูความสามารถในการ

ใชภาษาเพื่อการสื่อสารอยางมีศลิปะ 

(4)  มคีวามรูและความเขาใจใน

สถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงของ

ประเทศและสงัคมโลก 

ใชกลยุทธในการสอนท่ีเนน

ผูเรียนเปนสาํคัญ มกีารเรียนรูดวย

ตนเอง เรียนรูจากสถานการณจริง 

จากชัน้เรียน ซึ่งไดแก 

- การบรรยาย 

- การอภิปราย การสัมมนา 

- การศึกษากรณีตัวอยาง/กรณีศกึษา 

- การใชคําถามขัน้สูง (Higher order 

Questions) 

- แผนผังความคดิ (Mind Map) 

- การสะทอนคิด(Reflective Thinking) 

- การมอบหมายใหศกึษาคนควาดวย

ตนเอง 

- ฝกปฏิบัตใินหองทดลอง 

- หรือใชกลยุทธอ่ืนๆ ที่สอดคลองกับ

ลักษณะและเนื้อหาสาระของแตละ

รายวิชา 

- การสอบขอเขยีน 

- ประเมนิการมสีวนรวมในการอภิปราย 

การสัมมนา 

- รายงานการศึกษาคนควาที่สนใจ/

มอบหมาย 

- แบบประเมนิแผนผงัความคิด (Mind 

Map) 

- การประเมนิผลการปฏบัิตใินหองทดลอง 

หรือใชกลยุทธอ่ืนๆ ที่สอดคลองกับ

ลักษณะและเนื้อหาสาระของแตละ

รายวิชา 

 

  2.1.3 ดานทักษะทางปญญา 

ผลการเรยีนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมนิผลการเรยีนรู 

(1)  สามารถคดิอยางสรางสรรค 

วเิคราะหอยางเปนระบบ และมี

วจิารณญาณ 

- การวเิคราะหกรณีตัวอยาง หรือ

สถานการณจําลอง  

- การอภิปรายกลุม การประชุม

ปรึกษา หรือการสัมมนา 

- การสอบขอเขยีน  

- ประเมนิการมสีวนรวมในการอภิปราย 

การสัมมนา 

- รายงานการศึกษาคนควาที่มอบหมาย 
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ผลการเรยีนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมนิผลการเรยีนรู 

(2)  มคีวามรูความเขาใจใน

กระบวนการแสวงหาความรู และ

สามารถจัดการความรูไดอยางมี

ประสทิธิภาพ 

(3)  สามารถระบุปญหาและเสนอ          

แนวทางการแกไขปญหาไดอยาง

เหมาะสม สรางสรรค และ

สมเหตุสมผล 

- การใชคําถามขัน้สูง (Higher order 

Questions)   

- แผนผังความคดิ (Mind Map) 

- การมอบหมายใหศกึษาคนควาดวย

ตนเอง 

- การมอบหมายใหศกึษากรณีศกึษา  

หรือใชกลยุทธอ่ืนๆ ที่สอดคลองกับ

ลักษณะและเนื้อหาสาระของแตละ

รายวิชา 

- แบบประเมนิแผนผงัความคิด  

- การประเมนิผลการปฏบัิตใินหองทดลอง 

- หรือใชกลยุทธอ่ืนๆ ที่สอดคลองกับ

ลักษณะและเนื้อหาสาระของแตละ

รายวิชา 

  2.1.4 ดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 

ผลการเรยีนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมนิผลการเรยีนรู 

(1)  มมีนุษยสัมพันธท่ีดี เขาใจและ

เห็นคุณคาของตนเองและผูอ่ืน  

(2)  สามารถแสดงออกซึ่งภาวะ

ผูนํา มทัีกษะการทํางานเปนทีมได

อยางมคุีณภาพและประสทิธิภาพ 

(3)  สามารถมสีัมพันธภาพ

ระหวางบุคคลและกลุมคนที่มี

หลากหลายไดอยางมปีระสทิธภิาพ 

(4)  มคีวามรับผดิชอบในฐานะ

พลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

รับผดิชอบตอหนาที่ ตอสังคม และตอ

การพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

(5)  สนใจใฝเรียนรูและมทัีกษะ

การเรียนรูดวยตนเอง 

- จัดกจิกรรมการเรียนการสอนท่ี

เนนใหผูเรียนไดมปีฏสิัมพันธระหวาง

ผูเรียนกับผูเรียน ผูเรียนกับผูสอน  

- จัดกจิกรรมการเรียนการสอนท่ีมี

การทํางานเปนทีม 

- การมอบหมายใหศกึษาคนควาดวย

ตนเอง 

- หรือใชกลยุทธอ่ืนๆ ที่สอดคลองกับ

ลักษณะและเนื้อหาสาระของแตละ

รายวิชา 

 

 

- ประเมนิจากพฤตกิรรมของผูเรียนใน

การแสดงออกถงึความเปนผูนําและผูตาม 

ในสถานการณการเรียนรูตางๆ  

- ประเมนิทักษะที่แสดงออกซึ่งภาวะผูนํา

ตามสถานการณการเรียนรูตางๆ  

- ประเมนิการทํางานเปนทีมรวมกับกลุม

เพื่อน 

- ประเมนิพฤติกรรมการแสดงออกซึ่ง

ความรับผดิชอบในสถานการณตางๆ และ

พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

- รายงานการศึกษาคนควาที่สนใจ/

มอบหมาย 

- หรือใชกลยุทธอ่ืนๆ ที่สอดคลองกับ

ลักษณะและเนื้อหาสาระของแตละรายวชิา 

  2.1.5 ดานทักษะการวเิคราะหเชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ผลการเรยีนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมนิผลการเรยีนรู 

(1)  สามารถประยุกตใชหลัก

คณิตศาสตรและเทคนิคทางสถิตท่ีิ

เกี่ยวของในการวเิคราะหและแปล

ความหมายของขอมูลไดอยาง

เหมาะสม 

(2)  สามารถใชสารสนเทศใน

การศกึษาคนควาหาแหลงความรูท่ี

ทันสมัย 

- จัดกจิกรรมการเรียนการสอนท่ี

เนนใหผูเรียนไดฝกทักษะการสื่อสาร

ระหวางผูเรียนกับผูเรียน ระหวาง

ผูเรียนและผูสอนในสถานการณท่ี

หลากหลาย 

- จัดกจิกรรมการเรียนรูในรายวชิา

ตางๆ ที่สงเสริมใหผูเรียนไดเลือกใช

- ประเมนิผลการเรียนรูจากผลงานตาม

กจิกรรมการเรียนการสอน  

- ทดสอบการวิเคราะหขอมลู โดยใช

ขอสอบ การทํารายงาน การนําเสนอ

ผลงานของตนเองในรูปแบบของรายงาน 

- หรือใชกลยุทธอ่ืนๆ ที่สอดคลองกับ

ลักษณะและเนื้อหาสาระของแตละ

รายวิชา  
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ผลการเรยีนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมนิผลการเรยีนรู 

(3)  สามารถใชภาษาเพื่อการ

สื่อสารในชวีติประจําวันไดอยางมี

ประสทิธิภาพ  

(4)  เลือกใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 

รูปแบบการนําเสนอ และวธีิการ

สื่อสารไดอยางถูกตองและมี

ประสทิธิภาพไดเหมาะสมกับ

สถานการณ 

(5)  สามารถใชโปรแกรม

คอมพวิเตอรสําเร็จรูปขัน้พืน้ฐานท่ี 

จําเปนได 

เทคโนโลยสีารสนเทศ และการ

สื่อสารที่หลากหลายรูปแบบ 

- จัดกจิกรรมการเรียนรูในรายวชิา

ตางๆ ท่ีสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรู

การใชเทคโนโลยสีารสนเทศในการ

นําเสนอดวยวธิีการที่หลากหลาย

เหมาะสมกับเนื้อหา 

- หรือใชกลยุทธอ่ืนๆ ที่สอดคลองกับ

ลักษณะและเนื้อหาสาระของแตละ

รายวิชา 

 

 2.2  หมวดวชิาเฉพาะ 

  2.2.1 ดานคุณธรรม จรยิธรรม 

ผลการเรยีนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมนิผลการเรยีนรู 

(1)  เขาใจและซาบซึ้งใน

วัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของ

ระบบคุณธรรม จริยธรรม เสยีสละ 

และซ่ือสัตยสุจริต 

(2)  มวีนิัย ตรงตอเวลา 

รับผดิชอบตอตนเองและสังคม เคารพ

กฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ของ

องคกรและสังคม 

(3)  มภีาวะความเปนผูนําและ        

ผูตาม สามารถทํางานเปนหมูคณะ 

สามารถแกไขขอขัดแยงตามลําดับ

ความสําคัญ เคารพสทิธิและรับฟง

ความคดิเหน็ของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพ

ในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปน

มนุษย 

(4)  สามารถวเิคราะหและ

ประเมนิผลกระทบจากการใชความรู

ทางวศิวกรรมตอบุคคล องคกร 

สังคมและสิ่งแวดลอม 

(5)  มจีรรยาบรรณทางวชิาการ

และวชิาชพี และมคีวามรับผดิชอบใน 

- เนนการเขาชั้นเรียนตรงเวลาและ

การแตงกายใหเปนตามระเบียบของ

มหาวทิยาลัย 

- มอบหมายใหนสิติทํางานเปนกลุม 

ฝกการเปนผูนํา สมาชกิกลุม ฝก

ความรับผดิชอบ 

- อาจารยผูสอนสอดแทรกคุณธรรม 

จริยธรรมในระหวางการเรียนการ

สอน 

- การเปนแบบอยางท่ีดขีองอาจารย 

 

- ประเมนิจากการตรงตอเวลาของนิสติใน

การเขาเรียน การสงงานท่ีไดรับมอบหมาย 

การเขารวมกิจกรรม 

- ประเมนิความมวีนิัยและความพรอม

เพรียงของนสิติในการเขารวมกิจกรรม

เสริมหลักสูตร 

- ประเมนิความรับผดิชอบในหนาท่ีท่ีไดรับ

มอบหมาย 

- ประเมนิพฤติกรรมการเรียนและการ

สอบของนสิติ 
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ผลการเรยีนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมนิผลการเรยีนรู 

ฐานะผูประกอบวชิาชพี รวมถงึเขาใจ

ถงึบริบททางสังคมของวชิาชพี

วศิวกรรมในแตละสาขาตัง้แตอดตี

จนถงึปจจุบัน 

  

  2.2.2 ดานความรู 

ผลการเรยีนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมนิผลการเรยีนรู 

(1)  มคีวามรูและความเขาใจทาง

คณิตศาสตรพื้นฐาน วิทยาศาสตร

พืน้ฐาน วศิวกรรมพืน้ฐาน และ

เศรษฐศาสตร เพื่อการประยุกตใชกับ

งานทางดานวศิวกรรมศาสตรท่ี

เกี่ยวของ และการสรางนวัตกรรม

ทางเทคโนโลยี 

(2)  มคีวามรูและความเขาใจ

เกี่ยวกับหลักการที่สําคัญ ท้ังในเชงิ

ทฤษฎแีละปฏิบัต ิในเนือ้หาของ

สาขาวชิาวิศวกรรมสํารวจ 

(3)  สามารถบูรณาการความรูใน

สาขาวชิาวิศวกรรมสํารวจกับความรู

ในศาสตรอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของได 

(4)  สามารถวเิคราะหและแกไข

ปญหา ดวยวธิีการที่เหมาะสม 

รวมถงึการประยุกตใชเคร่ืองมือท่ี

เหมาะสม 

(5)  สามารถใชความรูและทักษะ

ในสาขาวชิาวิศวกรรมสํารวจ ในการ

ประยุกตแกไขปญหาในงานจริงได 

ใชกลยุทธในการสอนท่ีเนน

ผูเรียนเปนสาํคัญ มกีารเรียนรูดวย

ตนเอง เรียนรูจากสถานการณจริง 

จากชัน้เรียน ซึ่งไดแก 

- การบรรยาย 

- การอภิปราย การสัมมนา 

- การศึกษากรณตีัวอยาง/กรณีศกึษา 

- การใชคําถามขัน้สูง (Higher order 

Questions) 

- แผนผังความคดิ (Mind Map) 

- การสะทอนคิด(Reflective Thinking) 

- การมอบหมายใหศกึษาคนควาดวย

ตนเอง 

- ฝกปฏิบัตใินหองทดลอง 

- หรือใชกลยุทธอ่ืนๆ ที่สอดคลองกับ

ลักษณะและเนื้อหาสาระของแตละ

รายวิชา 

- การสอบขอเขยีน 

- ประเมนิการมสีวนรวมในการอภิปราย 

การสัมมนา 

- รายงานการศึกษาคนควาที่สนใจ/

มอบหมาย 

- แบบประเมนิแผนผงัความคิด (Mind 

Map) 

- การประเมนิผลการปฏบัิตใินหองทดลอง 

หรือใชกลยุทธอ่ืนๆ ที่สอดคลองกับ

ลักษณะและเนื้อหาสาระของแตละ

รายวิชา 

 

  2.2.3 ดานทักษะทางปญญา 

ผลการเรยีนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมนิผลการเรยีนรู 

(1)  มคีวามคดิอยางมี

วจิารณญาณท่ีดี 

(2)  สามารถรวบรวม ศกึษา 

วเิคราะห และสรุปประเดน็ปญหาและ

ความตองการ 

- การวเิคราะหกรณีตัวอยาง หรือ

สถานการณจําลอง  

- การอภิปรายกลุม การประชุม

ปรึกษา หรือการสัมมนา 

- การใชคําถามขัน้สูง (Higher order 

Questions)   

- การสอบขอเขยีน  

- ประเมนิการมสีวนรวมในการอภิปราย 

การสัมมนา 

- รายงานการศึกษาคนควาที่มอบหมาย 

- แบบประเมนิแผนผงัความคิด  

- การประเมนิผลการปฏบัิตใินหองทดลอง 
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ผลการเรยีนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมนิผลการเรยีนรู 

(3)  สามารถคดิ วเิคราะห และ

แกไขปญหาดานวศิวกรรมไดอยางมี

ระบบ รวมถงึการใชขอมูลประกอบ 

การตัดสนิใจในการทํางานไดอยางมี

ประสทิธิภาพ 

(4)  มจีนิตนาการและความ

ยืดหยุนในการปรับใชองคความรูท่ี

เกี่ยวของอยางเหมาะสม ในการ

พัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองค

ความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค 

(5)  สามารถสืบคนขอมูลและ

แสวงหาความรูเพิ่มเตมิไดดวยตนเอง 

เพื่อการเรียนรูตลอดชวีติ และทันตอ

การเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและ

เทคโนโลยใีหมๆ 

- แผนผังความคดิ (Mind Map) 

- การมอบหมายใหศกึษาคนควาดวย

ตนเอง 

- การมอบหมายใหศกึษากรณีศึกษา  

หรือใชกลยุทธอ่ืนๆ ที่สอดคลองกับ

ลักษณะและเนื้อหาสาระของแตละ

รายวิชา 

- หรือใชกลยุทธอ่ืนๆ ที่สอดคลองกับ

ลักษณะและเนื้อหาสาระของแตละรายวชิา 

  2.2.4 ดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 

ผลการเรยีนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมนิผลการเรยีนรู 

(1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนที่

หลากหลาย และสามารถสนทนาทัง้

ภาษาไทยและภาษาตางประเทศได

อยางมปีระสิทธิภาพ สามารถใช

ความรูในสาขาวชิาชพีมาสื่อสารตอ 

สังคมไดในประเด็นที่เหมาะสม 

(2)  สามารถเปนผูริเร่ิมแสดง

ประเด็นในการแกไขสถานการณเชงิ

สรางสรรคทัง้สวนตัวและสวนรวม 

พรอมทัง้แสดงจุดยืนอยางพอเหมาะ

ทัง้ของตนเองและของกลุม รวมท้ังให

ความชวยเหลือและอํานวยความ

สะดวกในการแกไขปญหา

สถานการณตางๆ 

(3)  สามารถวางแผนและ

รับผดิชอบในการพัฒนาการเรียนรูท้ัง

ของตนเอง และสอดคลองกับทาง

วชิาชพีอยางตอเนื่อง 

- จัดกจิกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน

ใหผูเรียนไดมปีฏสิัมพันธระหวาง

ผูเรียนกับผูเรียน ผูเรียนกับผูสอน  

- จัดกจิกรรมการเรียนการสอนท่ีมี

การทํางานเปนทีม 

- การมอบหมายใหศกึษาคนควาดวย

ตนเอง 

- หรือใชกลยุทธอ่ืนๆ ที่สอดคลองกับ

ลักษณะและเนื้อหาสาระของแตละ

รายวิชา 

 

 

- ประเมนิจากพฤตกิรรมของผูเรียนในการ

แสดงออกถงึความเปนผูนําและผูตาม ใน

สถานการณการเรียนรูตางๆ  

- ประเมนิทักษะที่แสดงออกซึ่งภาวะผูนํา

ตามสถานการณการเรียนรูตางๆ  

- ประเมนิการทํางานเปนทีมรวมกับกลุม

เพื่อน 

- ประเมนิพฤติกรรมการแสดงออกซึ่ง

ความรับผดิชอบในสถานการณตางๆ และ

พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

- รายงานการศึกษาคนควาที่สนใจ/

มอบหมาย 

- หรือใชกลยุทธอ่ืนๆ ที่สอดคลองกับ

ลักษณะและเนื้อหาสาระของแตละรายวชิา 
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ผลการเรยีนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมนิผลการเรยีนรู 

(4)  รูจักบทบาท หนาท่ี และมี

ความรับผดิชอบในการทํางานตามท่ี

มอบหมาย ทัง้งานบุคคลและงาน

กลุม สามารถปรับตัวและทํางาน

รวมกับผูอ่ืนทัง้ในฐานะผูนําและผูตาม

ไดอยางมปีระสิทธิภาพ สามารถ

วางตัวไดอยางเหมาะสมกับความ

รับผดิชอบ 

(5)  มจีติสํานึกความรับผดิชอบ

ดานความปลอดภัยในการทํางาน 

และการรักษาสภาพแวดลอมตอ

สังคม 

  2.2.5 ดานทักษะการวเิคราะหเชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ผลการเรยีนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมนิผลการเรยีนรู 

(1)  มทัีกษะในการใชคอมพวิเตอร 

สําหรับการทํางานท่ีเกี่ยวของกับ

วชิาชพีไดเปนอยางดี 

(2)  มทัีกษะในการวิเคราะหขอมูล

สารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการ

แสดงสถติปิระยุกตตอการแกปญหา

ท่ีเกี่ยวของไดอยางสรางสรรค 

(3)  สามารถประยุกตใช

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร

ที่ทันสมัยไดอยางเหมาะสมและมี

ประสทิธิภาพ 

(4)  มทัีกษะในการสื่อสารขอมูล

ท้ังทางการพูด การเขยีน และการสื่อ

ความหมายโดยใชสัญลักษณ 

(5)  สามารถใชเคร่ืองมือการ

คํานวณและเคร่ืองมือทางวศิวกรรม 

เพื่อประกอบวชิาชพีในสาขา

วศิวกรรมท่ีเกีย่วของได 

- จัดกจิกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน

ใหผูเรียนไดฝกทักษะการสื่อสาร

ระหวางผูเรียนกับผูเรียน ระหวาง

ผูเรียนและผูสอนในสถานการณท่ี

หลากหลาย 

- จัดกจิกรรมการเรียนรูในรายวชิา

ตางๆ ที่สงเสริมใหผูเรียนไดเลือกใช

เทคโนโลยสีารสนเทศ และการ

สื่อสารที่หลากหลายรูปแบบ 

- จัดกจิกรรมการเรียนรูในรายวชิา

ตางๆ ท่ีสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรู

การใชเทคโนโลยสีารสนเทศในการ

นําเสนอดวยวธิีการที่หลากหลาย

เหมาะสมกับเนื้อหา 

- หรือใชกลยุทธอ่ืนๆ ที่สอดคลองกับ

ลักษณะและเนื้อหาสาระของแตละ

รายวิชา 

- ประเมนิผลการเรียนรูจากผลงานตาม

กจิกรรมการเรียนการสอน  

- ทดสอบการวิเคราะหขอมลู โดยใช

ขอสอบ การทํารายงาน การนําเสนอ

ผลงานของตนเองในรูปแบบของรายงาน 

- หรือใชกลยุทธอ่ืนๆ ที่สอดคลองกับ

ลักษณะและเนื้อหาสาระของแตละ

รายวิชา  
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  2.2.6 ดานทักษะปฏบัิตกิารวชิาชพี 

ผลการเรยีนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมนิผลการเรยีนรู 

(1)  มคีวามสามารถในการใช

อุปกรณเคร่ืองมือพืน้ฐานทาง

วศิวกรรมสํารวจและการประยุกตใช

ไดอยางถูกตองและปลอดภัย  

(2)  มทัีกษะในการพัฒนาและ

ดัดแปลงใชอุปกรณเคร่ืองมือสําหรับ

การแกปญหาดานวศิวกรรมสํารวจได 

(1)  สาธติการใชเคร่ืองมือ

อุปกรณรวมท้ังขัน้ตอนการปฏิบัต ิ 

(2)  มอบหมายงานตามใบฝก

ปฏบัิต ิ(Job Sheet) 

(3)  เตรียมใบฝกปฏิบัตท่ีิตองใช

ความรูความสามารถเชงิทักษะในการ

แกปญหาทางวิศวกรรม 

(4)  ฝกทําการรางแบบสั่งงานจริง

ในสาขาวชิาชพีเฉพาะ 

(5)  ฝกนสิติใหมกีจินสิัยท่ีดใีนการ

ปฏบัิตงิาน 

(1)  ประเมนิจากการสังเกตพฤตกิรรม

ระหวางการใชเคร่ืองมือและอุปกรณโดย

การบันทกึเปนระยะๆ 

(2)  ประเมนิผลจากแบบประเมนิ

ตนเองและกจิกรรมกลุม 

(3)  ประเมนิจากผลงานและการ

นําเสนอผลงาน 

3. ความคาดหวังของผลลัพทเมื่อสิ้นปการศกึษา 

ชั้นปที่ ความคาดหวังของผลลัพธการเรยีนรูเมื่อสิ้นปการศกึษา 

1 นสิติมคีวามรูและทักษะพืน้ฐานทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สามารถใชภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

ในการสื่อสารไดด ีและมทัีกษะวชิาชพี มคุีณธรรมและจริยธรรม มคีวามรับผดิชอบตอตนเองและสังคม ปรับตัว

และดํารงตนอยูในสังคมไดเปนอยางดี 

2 นิสิตมีความรูพื้นฐานดานวิศวกรรมสํารวจ  มีทักษะพื้นฐานวิชาชีพ และมีทักษะในการแกปญหาดวย

คณิตศาสตร สามารถทํางานเปนทมี มคีวามเปนผูนํา และยอมรับฟงความคดิเห็นของผูอ่ืน 

3 นสิติสามารถนําความรู ความเขาใจจากการศกึษาในดานวศิวกรรมสาํรวจมาประยุกตหาคําตอบเชงิวศิวกรรม  

สามารถคิดวิเคราะห สังเคราะห อยางเปนระบบ มีทักษะการวางแผนการตัดสินใจและแกไขปญหาในการ

จัดการงานวิศกรรมสํารวจไดอยางสอดคลองกับสภาพแวดลอมในปจจุบัน และรองรับการเปลี่ยนแปลใน

อนาคต มคุีณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบอาชพี รับผดิชอบตอหนาท่ีของตนเองและสังคม 

และมภีาวะผูนํา รูจักทํางานเปนทมี พัฒนาตนไดอยางเหมาะสม 

4 นิสิตมีความเชี่ยวชาญและมีทักษะทางวิชาชีพ สามารถบูรณาการองคความรูท่ีไดศึกษาและนําผลการวิจัยที่ได

จากการศึกษาคนความาใชมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางสรางสรรคและเหมาะสม เปนผูยึดมั่น

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ  สามารถวิเคราะห สังเคราะหประเด็นปญหาในวิชาชีพทาง

วิศวกรรมสํารวจ อันนําไปสูการตัดสินใจแกไขปญหาสถานการณตางๆ ไดอยางสรางสรรคและเหมาะสม 

รวมท้ังมกีระบวนการคดิอยางเปนระบบโดยมุงสูความเปนเลศิดวยพลังความคดิ   

4. แผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจากหลักสูตรสูรายวชิา (Curriculum 

Mapping) 
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 4.1 หมวดศกึษาทั่วไปและหมวดวชิาเลอืกเสร ี

แผนการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวชิา (Curriculum Mapping) 

 หมายถงึ ความรับผดิชอบหลัก    หมายถงึ ความรับผดิชอบรอง 

รห
ัสว

ชิา
 

ช่ือวชิา หนวยกติ 

ดานคุณธรรม 

จริยธรรม 
ดานความรู 

ดานทักษะทาง

ปญญา 

ดานความสัมพันธระหวางบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

ดานทักษะการวเิคราะหเชงิตัวเลข 

การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

หมวดวชิาศึกษาทั่วไป                     

SO1001 พลังอํานาจแหงชาติ 3 (3-0-6)                     

SO1002 สมรรถนะในการประกอบอาชพี 3 (3-0-6)                     

HU1001 หลักคุณธรรมและจรรยาบรรณ 3 (3-0-6)                     

HU1002 ปรัชญา ศาสนา และวัฒนธรรม 3 (3-0-6)                     

TH1001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3 (3-0-6)                     

EN1001 ภาษาอังกฤษ 1 3 (3-0-6)                     

EN1002 ภาษาอังกฤษ 2 3 (3-0-6)                     

EN2003 ภาษาอังกฤษ 3 3 (3-0-6)                     

EN2004 ภาษาอังกฤษ 4 3 (3-0-6)                     

IT1001 สารสนเทศเพื่อการศกึษาคนควา 3 (3-0-6)                     

ST3001 สถติเิพื่อการวจิัย 3 (3-0-6)                     

MA1001 คณติศาสตรในชวีติประจําวัน 3 (3-0-6)                     

หมวดวชิาเลอืกเสรี                     

SE1601 การพัฒนาบุคลกิภาพ 2 (2-0-4)                     

SE1602 พลวัตกลุมและการทํางานเปนทมี 2 (2-0-4)                     

SE1603 การพัฒนากระบวนการคดิอยางเปนระบบ 2 (2-0-4)                     

SE1604 การศกึษาคนควาอสิระ 2 (2-0-4)                     
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 4.2 หมวดวชิาเฉพาะ 

แผนการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลกัสูตรสูรายวชิา (Curriculum Mapping) 

 หมายถงึ ความรับผดิชอบหลัก    หมายถงึ ความรับผดิชอบรอง 

รห
ัสว

ชิา
 

ช่ือวชิา หนวยกติ 

ดานคุณธรรม 

จริยธรรม 
ดานความรู ดานทักษะทางปญญา 

ดานความสัมพันธระหวาง

บุคคล 

และความรับผดิชอบ 

ดานทักษะการวเิคราะห 

เชงิตัวเลข การสื่อสาร และ    

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ดานทักษะ

ปฏบัิติการ

วชิาชพี 

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 

กลุมวชิาเฉพาะพื้นฐาน รายวชิาพ้ืนฐานทางคณติศาสตรและวทิยาศาสตร                            

SE1101 แคลคูลัส 1 3 (3-0-6)                            

SE1102 แคลคูลัส 2 3 (3-0-6)                            

SE1103 ฟสกิส 1 4 (4-0-8)                            

SE1104 ฟสกิส 2 4 (4-0-8)                            

SE1105 เคมี 4 (4-0-8)                            

SE2106 แคลคูลสั 3 3 (3-0-6)                            

กลุมวชิาเฉพาะพ้ืนฐาน รายวชิาพ้ืนฐานทางวศิวกรรม                            

SE1201 เขยีนแบบวศิวกรรม 3 (3-0-6)                            

SE1202 การเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร 3 (3-0-6)                            

SE1203 วัสดุวศิวกรรม 3 (3-0-6)                            

SE1204 กลศาสตรวศิวกรรม  3 (3-0-6)                            

SE1205 วศิวกรรมการสํารวจรังวัด 4 (3-2-7)                            

กลุมวชิาเฉพาะดาน รายวชิาบังคับ                            

SE2301 เสนโครงแผนที ่ 3 (3-0-6)                            

SE2302 สถติแิละคณติศาสตรประยุกตในงานสํารวจ 3 (3-0-6)                            

SE2303 วธิกีารทางคอมพวิเตอรสําหรบัวศิวกรสํารวจ 3 (3-0-6)                            

SE2304 ยอีอเดซ ี 3 (3-0-6)                            

SE2305 การสํารวจกับการประยุกตในงานกอสราง 3 (3-0-6)                            

SE2306 การบรหิารจดัการและรังวัดที่ดนิ 3 (3-0-6)                            
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แผนการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลกัสูตรสูรายวชิา (Curriculum Mapping) 

 หมายถงึ ความรับผดิชอบหลัก    หมายถงึ ความรับผดิชอบรอง 

รห
ัสว

ชิา
 

ช่ือวชิา หนวยกติ 

ดานคุณธรรม 

จริยธรรม 
ดานความรู ดานทักษะทางปญญา 

ดานความสัมพันธระหวาง

บุคคล 

และความรับผดิชอบ 

ดานทักษะการวเิคราะห 

เชงิตัวเลข การสื่อสาร และ    

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ดานทักษะ

ปฏบัิติการ

วชิาชพี 

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 

SE2307 การสํารวจยอีอเดตคิ 3 (2-2-5)                            

SE2308 โฟโตแกรมเมตรแีละการรบัรูจากระยะไกล 3 (3-0-6)                            

SE3309 การคํานวณปรบัแก 3 (3-0-6)                            

SE3310 การสํารวจดวยดาวเทยีม 3 (2-2-5)                            

SE3311 โฟโตแกรมเมตรขัีน้สูง 3 (3-0-6)                            

SE3312 การทําแผนที่และแผนทีเ่ชงิเลข 3 (2-2-5)                            

SE3313 การเตรยีมโครงงานวศิวกรรมสํารวจ 1 (1-0-2)                            

SE3314 ระบบสารสนเทศภมิูศาสตรและการประยุกตใช 3 (3-0-6)                            

SE3315 การรับรูจากระยะไกลขัน้สูง                3 (3-0-6)                            

SE3316 โครงงานวศิวกรรมสํารวจ 2 (0-6-7)                            

SE3317 การฝกสํารวจภูมปิระเทศและรังวัดทางยอีอเดตคิภาคสนาม 1 (0-6-3)                            

กลุมวชิาเฉพาะดาน รายวชิาเลอืก                            

SE4401 ดาราศาสตรปฏิบตัิ 3 (3-0-6)                            

SE4402 การสํารวจดวยอเิล็กทรอนกิส 3 (3-0-6)                            

SE4403 หัวขอศกึษาขัน้สูงทางวศิวกรรมสํารวจ 3 (3-0-6)                            

SE4404 เทคโนโลยบีูรณาการงานสํารวจรังวดัสมัยใหม 3 (3-0-6)                            

SE4405 โฟโตแกรมเมตรเีชงิเลข 3 (3-0-6)                            

SE4406 การสํารวจทางอุทกศาสตร    3 (3-0-6)                            

SE4407 สัญญา ขอกําหนดและการประมาณราคา                             3 (3-0-6)                            

SE4408 ความแข็งแรงของวัสด ุ 3 (3-0-6)                            

SE4409 ทฤษฎีโครงสราง 3 (3-0-6)                            
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แผนการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลกัสูตรสูรายวชิา (Curriculum Mapping) 

 หมายถงึ ความรับผดิชอบหลัก    หมายถงึ ความรับผดิชอบรอง 

รห
ัสว

ชิา
 

ช่ือวชิา หนวยกติ 

ดานคุณธรรม 

จริยธรรม 
ดานความรู ดานทักษะทางปญญา 

ดานความสัมพันธระหวาง

บุคคล 

และความรับผดิชอบ 

ดานทักษะการวเิคราะห 

เชงิตัวเลข การสื่อสาร และ    

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ดานทักษะ

ปฏบัิติการ

วชิาชพี 

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 

SE4410 ชลศาสตร 3 (3-0-6)                            

SE4411 ปฐพกีลศาสตร 3 (3-0-6)                            

SE4412 วศิวกรรมกอสรางและการจัดการ  3 (3-0-6)                            

กลุมวชิาเสริมสรางประสบการณในวชิาชีพ                            

SE3501 การเตรยีมความพรอมสหกจิศกึษา 1 (1-0-2)                            

SE4502 สหกจิศกึษาทางวศิวกรรมสํารวจ 6 (0-36-18)                            
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หมวดที่ 5   หลักเกณฑในการประเมนิผลนสิติ 

 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน )เกรด(  

 เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเวสเทิรนวาดวย ระบบการศึกษาสําหรับระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนสิติ 

 มกีระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนสิติตามมาตรฐานการเรียนรู ดังนี้ 

 2.1  วนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูการท ระดับรายวชิา 

  คณะกรรมการบริหาร คณะวิชากําหนดแนวทางการทวนสอบและแตงตั้งคณะกรรมการทวนสอบ

ผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานการเรียนรู ซึ่งประกอบดวย รองคณบดี เปนประธาน และอาจารยประจําแตละ 

กลุมวชิา จํานวน 6 คน เปนกรรมการ โดยมหีนาที่และความรับผดิชอบดังตอไปนี้ 

  (1) กําหนดและวางแผนคัดเลือกรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยการสุมเปนจํานวน     

รอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละภาคการศึกษาเพื่อดําเนินการทวนสอบ หรือในรายวิชาที่มีผลการเรียนไม

เปนไปตามปกติ 

  (2) ตรวจสอบรายวชิาท่ีทวนสอบในประเด็นดังตอไปนี้ 

   - ผลการศกึษาของนสิติ 

   -  วธีิการวดัและประเมนิผลการศกึษา 

   - ความสอดคลองของขอสอบกับวัตถุประสงค และมาตรฐานการเรียนรูของรายวชิา 

   - วธีิการจัดการเรียนการสอน 

   - กลยุทธการสอนของผูสอน 

   - ความสอดคลองของผลการเรียนรูที่กําหนดไวใน มคอ.2 และ มคอ.3 หรือ มคอ.4 

  (3) รายงานผลการทวนสอบรายวิชาที่ทวนสอบ พรอมทั้งใหขอคิดเห็นและเสนอแนะ และเสนอให

คณะกรรมการบริหาร คณะวชิาเพื่อพจิารณาและใหความเห็น 

  (4) ดําเนนิการทวนสอบใหแลวเสร็จภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศกึษา 

 2.2 กระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร 

  คณะกรรมการประเมินหลักสูตร ซึ่งประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิภายนอกคณะฯ คณบดี รองคณบดี 

และอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร หรือหวัหนากลุมวชิา โดยมหีนาท่ีและความรับผดิชอบดังตอไปนี้ 

  (1) วิเคราะหผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตของรายวิชาทุกรายวิชา การประเมินจากสถานที่

ศึกษาภาคปฏิบัติ ผูใชบัณฑิต บัณฑิตใหม และผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรตาม

วัตถุประสงคของหลักสูตรที่กําหนดไว 

  (2) จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนนิการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรเสนอตอคณะกรรมการ 

บริหาร คณะฯ 

  (3) ดําเนนิการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรทุก 5 ป นับจากเร่ิมใชหลักสูตร 

3.   การสําเร็จการศกึษา 

 นสิติจะไดรับการเสนอช่ือใหรับปริญญาจะตองอยูภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้  

         (1)     เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเวสเทิรนวาดวย ระบบการศกึษาสําหรับระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2561 

(2) ไดศกึษาและสอบผานรายวิชาครบจํานวนหนวยกติในหลักสูตรและไดปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มหาวทิยาลัย

หรือคณะฯ กําหนด  
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 (3) จะตองสอบใหไดคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวาคาระดับ 2.00 

 (4) นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนและสอบไดหนวยกิตครบตามหลักสูตรแลว แตไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

(63Cumulative Grade-Point Average: CGPA) ต่ํากวา 2.00 ทัง้นี้ตองไมต่ํากวา 1.75 จงึจะมสีทิธ์ิไดรับอนุปริญญา  
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หมวดที่ 6   การพัฒนาคณาจารย 

 

1. การเตรยีมการสําหรับอาจารยใหม 

 1.1 การปฐมนเิทศอาจารยใหม 

  (1) บทบาทของสถาบันการศึกษา 

  (2) กฎและระเบยีบของมหาวทิยาลัย ตลอดจนสทิธปิระโยชนของอาจารย 

  (3) กจิกรรมตามพันธกจิของมหาวทิยาลัยและคณะ 

  (4) บทบาทของอาจารยประจําตามปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย 

และคณะ 

  (5) การจัดการเรียนการสอนท่ีคณะรับผดิชอบหลักสูตรและ  

 1.2 การแนะนําหลักสูตร 

  (1) ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 

  (2) กรอบการบริหารจัดการของหลักสูตร 

  (3) กระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 

 1.3 จัดกิจกรรมพัฒนาอาจารยใหมและสงเสริมใหเขารวมประชุม สัมมนา และอบรมทั้งภายในและ

ภายนอกสถาบัน 

2 .  การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

 2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรยีนการสอน การวัดและการประเมนิผล 

  (1) จัดประชุมสัมมนาประจําปเพื่อทบทวนและเพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับทักษะการสอน การวัดและ

การประเมนิผลที่ทันสมัยสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู 

  (2) จัดอบรมเกี่ยวกับทบทวนหรือประเมนิผลการจัดการเรียนการสอนประจําป  

  (3) จัดระบบการประเมินผลดานการสอนและประเมินผลอยางมสีวนรวมระหวางผูเรียน ผูสอน และ

ผูบริหาร 

  (4) สงเสริมใหคณาจารยไดเขารวมประชุมวิชาการ หรือศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ

สอนและการประเมนิผล 

 2.2  การพัฒนาวชิาการและวชิาชพีดานอื่นๆ 

  (1) จัดใหอาจารยไดเขารวมการอบรมฟนฟูความรูและทักษะทางวชิาชพี 

  (2) จัดใหอาจารยไดเขารวมกจิกรรมตางๆ 
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หมวดที่ 7   การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

 หลักสูตรมรีะบบและวธีิการประกันคุณภาพหลักสูตรในแตละประเด็น ดังนี้ 

1. การกํากับมาตรฐาน 

 1.1 จัดใหมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.

2558 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร พ.ศ. 2553    

ไมนอยกวา 5 คน 

 1.2 มีกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร เพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.

2558 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร พ.ศ. 2553

ตลอดระยะเวลาที่มกีารจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 

2. บัณฑติ 

 2.1  บัณฑิตมีคุณลักษณะตามที่กําหนดไวในวัตถุประสงคของหลักสูตร ซึ่งสอดคลองกับ ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 และครอบคลุมตามมาตรฐานผลการเรียนรูทั้ง 6 ดาน ไดแก (1) ดานคุณธรรม

จริยธรรม (2) ดานความรู (3) ดานทักษะทางปญญา (4) ดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ดาน

การวเิคราะหเชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ และ (6) ดานทักษะพสิัยเฉพาะวชิาชีพ 

  2.2 มกีารสํารวจการมงีานทําหรือประกอบอาชีพอสิระของบัณฑติภายใน 1 ปหลังสําเร็จการศกึษา 

3. นสิติ 

 3.1 มีกระบวนการรับนิสิตและการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาท่ีชัดเจน โปรงใส และเปนไปตามท่ี

หลักสูตรกําหนด 

 3.2 มกีระบวนการการควบคุม ดูแล และการใหคําปรึกษาดานวชิาการและแนะแนว ดังนี้ 

  - คณะกรรมการบริหารคณะฯ ดําเนินการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาใหแกนิสิตทุกคนพรอมกําหนด

บทบาทหนาท่ีและความรับผดิชอบของอาจารยท่ีปรึกษา 

  - อาจารยที่ปรึกษาทุกคนจัดทําแฟมประวัติ บันทึกการใหคําปรึกษาและหรือแนะนํา และ

ความกาวหนาของนสิติเปนรายบุคคล 

  - คณะกรรมการบริหารคณะฯ จะเปนที่ปรึกษาใหแกอาจารยและนิสิต หากนิสิตมีปญหาเกิน

ความสามารถของอาจารยที่ปรึกษา 

  - อาจารยท่ีปรึกษาจัดทําตารางการพบนสิติในท่ีปรึกษาอยางนอยเดือนละหนึ่งคร้ัง 

  - อาจารยทุกคนจัดทําตารางการปฏิบัตงิานของตนเสนอตอคณบด ี

  - จัดอบรมเพื่อฟนฟูความเขาใจเกี่ยวกับระบบอาจารยที่ปรึกษาและทักษะการใหคําปรึกษา

เบือ้งตนแกอาจารยทุกคนปละ 1 คร้ัง 

  - จัดกิจกรรมการพัฒนานิสิต เพื่อสงเสริมใหนิสิตตระหนักถึงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

การมจีติบริการและจติอาสา มทัีกษะทางดานภาษา และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

3.3    มกีระบวนการอุทธรณของนสิติ 

  กรณีที่นิสิตเกิดความสงสัยเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนในรายวิชาใด นิสิตสามารถย่ืนเสนอคํารอง

ขอดูกระดาษคําตอบ คะแนน และวิธีการประเมินของอาจารยในแตละรายวิชาไดโดยใหเปนไปตามขอบังคับ 

มหาวทิยาลัยเวสเทรินวาดวย ระบบการศึกษาสําหรับระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
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 3.4 มกีารแสดงผลการดําเนนิงาน จากอัตราการคงอยูของนิสิต จํานวนผูสําเร็จกรศึกษา และการประเมินการ

จัดการเรียนการสอน รวมทัง้มกีระบวนการจัดการขอรองเรียนของนสิิต   

4. อาจารย 

 4.1 กระบวนการรับอาจารยใหม 

  - ประกาศรับสมัครอาจารยที่มีคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.

2558 ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เร่ืองมาตรฐานคุณวุฒริะดบัปริญญาตรี สาขาวศิวกรรมศาสตร พ.ศ. 2553 

  - ทําสัญญาจางตามระเบยีบของมหาวิทยาลัย 

  - จัดทําคําสั่งแตงตั้งเปนอาจารยประจําและเสนอใหสํานักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา 

วทิยาศาสตร วจัิยและนวัตกรรมรับทราบ 

 4.2 กลไกการคัดเลือกและคุณสมบัตขิองอาจารยใหม  

  มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย โดยมีคุณสมบัติตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาวศิวกรรมศาสตร พ.ศ. 2553  

 4.3 อาจารยมีคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ประกาศกระทรวง 

ศกึษาธกิาร เร่ืองมาตรฐานคุณวุฒริะดับปริญญาตรี สาขาวศิวกรรมศาสตร พ.ศ. 2553  

5. หลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมนิผูเรยีน 

 5.1 มกีระบวนการพัฒนาหลักสูตร ดังนี้ 

  - คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดําเนินการและสรุปผลการวิเคราะหและการประเมินหลักสูตร

โดยใชขอมูลที่รวบรวมได เสนอตอคณะกรรมการวิชาการคณะฯ และคณะกรรมการพัฒนาและกํากับมาตรฐาน

การศกึษา คณะฯ มหาวทิยาลัยเวสเทริน เพือ่พจิารณาและใหความคดิเห็น 

  - แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งประกอบดวยคณะอนุกรรมการรางหลักสูตร และ

คณะอนุกรรมการวพิากษหลักสูตร 

  - คณะอนุกรรมการรางหลักสูตร นําขอมูลที่ไดจากการสรุปผลการวิเคราะหและการประเมิน

หลักสูตรของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มาจัดทํารางหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

พ.ศ.2558 ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เร่ืองมาตรฐานคุณวุฒริะดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร พ.ศ. 2553 

  - คณะอนุกรรมการรางหลักสูตร เสนอใหคณะอนุกรรมการวิพากษหลักสูตรพิจารณาและให

ความเห็นและขอเสนอแนะ  

  - คณะอนุกรรมการรางหลักสูตรพิจารณาปรับแกไขตามขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการวิพากษ

หลักสูตร 

  - คณะอนุกรรมการรางหลักสูตรนําเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อขออนุมัตโิดยผานความเห็นชอบจาก

คณะอนุกรรมการวชิาการ และคณะกรรมการวชิาการ มหาวิทยาลัย ตามลําดับ 

  - นําเสนอสํานักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพิจารณา

รับทราบตามลําด ั

 5.2 มกีระบวนการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

  - กําหนดอาจารยผูสอนกอนเปดภาคการศึกษา และเสนอใหคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัย

พจิารณาอนุมัติ โดยผานความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการวชิาการ มหาวทิยาลัย 
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  - มีการกําหนดแผนการสอน (มคอ.3 หรือ มคอ.4) ของแตละรายวิชากอนเปดภาคการศึกษา และ

เสนอคณะกรรมการบริหารหลักสตูรพจิารณาใหความเห็นชอบ และสงใหสํานักวิชาการ มหาวทิยาลัย 

  - มีการจัดทําผลการศึกษาของนิสิตแตละรายวิชา (มคอ.5 หรือ มคอ.6) และเสนอคณะกรรมการ

พัฒนาและกํากับมาตรฐานการศึกษาคณะฯ มหาวิทยาลัยเวสเทิรน พิจารณาใหความเห็นชอบ โดยผานความเห็นชอบ 

จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และสงใหสํานักวิชาการ มหาวิทยาลัย ผานระบบเครือขายของมหาวิทยาลัย ภายใน 

30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศกึษาที่เปดสอน  

  - มกีารประเมนิผลการจัดการเรียนการสอนแตละรายวชิาเมื่อสิ้นภาคการศกึษา 

  - มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดป

การศกึษา 

6. สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู 

 มกีระบวนการจัดเตรียมความพรอมเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนเพื่อการเรียนการสอนแตละรายวชิา ดังนี้ 

 - คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนดนโยบาย แผนการใชและการพัฒนาทรัพยากรเพื่อการจัดการ

เรียนการสอน รวมถงึงบประมาณการจัดซือ้ การซอมบํารุงท่ีเหมาะสม 

 - ใหอาจารยผูสอนเสนอรายการการจัดซื้อจัดจางวัสดุ อุปกรณ และครุภัณฑเพื่อการจัดการเรียนการ

สอนท่ีเหมาะสมตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 - มอบหมายผูรับผดิชอบในการตดิตาม ดูแล และซอมบํารุงครุภัณฑและอุปกรณเพื่อการจัดการเรียนการ

สอน ตลอดจนตดิตามความตองการการใชและการพัฒนาทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 

 - ดําเนินการจัดซื้อจัดจางวัสดุ อุปกรณ และครุภัณฑเพื่อการจัดการเรียนการสอตามระบบการจัดซื้อจัด

จางของมหาวทิยาลัย 

 - ติดตามผลการใชวัสดุ อุปกรณ และครุภัณฑเพื่อการจัดการเรียนการสอน จากอาจารยผูสอนและนิสิต 

โดยสํานักบริหารทรัพยสนิ 

 - ประสานงานกับสํานักหอสมุดในการจัดหาหนังสือ ตํารา เอกสารวารสาร และฐานขอมูลสารสนเทศ

เพื่อการสืบคน และเสนอใหคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติการจัดซื้อ โดยดําเนินการตามระบบ

การจัดซือ้จัดจางของมหาวทิยาลัย 

7. ตัวบงชี้ผลการดําเนนิงาน (Key Performance Indicators) 

ตัวบงชี้ของผลการดําเนนิงาน 
ปการศกึษา 

2563 2564 2565 2566 2567 

(1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มสีวนรวมในการประชุม 

เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนนิงานหลักสตูร  

     

(2) มรีายละเอยีดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒแิหงชาต ิและมาตรฐานคุณวุฒริะดับปริญญาตรี สาขา

วศิวกรรมศาสตร พ.ศ. 2553 

     

(3) มรีายละเอียดของรายวิชาและรายละเอยีดของประสบการณภาคสนาม 

(ถาม)ี ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละ

ภาคการศกึษาใหครบทุกรายวิชา 

     



มหาวิทยาลัยเวสเทิรน             หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมสํารวจ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563) 

หนาท่ี 53 

ตัวบงชี้ของผลการดําเนนิงาน 
ปการศกึษา 

2563 2564 2565 2566 2567 

(4) จัดทํารายงานผลการดําเนนิการของรายวชิาและรายงานผลการดําเนนิการ

ของประสบการณภาคสนาม (ถาม)ี ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 

30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศกึษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวชิา 

     

(5) จัดทํารายงานผลการดําเนนิการของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน  

60 วันหลังสิ้นสุดปการศึกษา 

     

(6) มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิ์ของนสิติตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดใน 

มคอ.3 และ มคอ.4 (ถาม)ี ของรายวิชาที่เปดสอนอยางนอยรอยละ 25 ใน

แตละปการศึกษา 

     

(7) มกีารพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ

การประเมนิผลการเรียนรูจากผลการดําเนนิงานที่รายงานใน มคอ.7  

ปท่ีแลว  

     

(8) อาจารยใหม (ถาม)ี ทุกคน ไดรับการปฐมนเิทศหรือคําแนะนําดานการ

จัดการเรียนการสอน 

     

(9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการและหรือวิชาชีพ       

อยางนอยปละหนึ่งคร้ัง 

     

(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถาม)ี ไดรับการพัฒนา

วชิาการและหรือวชิาชพี ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

     

(11) ระดับความพงึพอใจของนสิติปสุดทายหรือ พภาบัณฑติใหมท่ีมตีอคุณ

หลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา  3.51 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5.00 

     

(12) ระดับความพงึพอใจของผูใชบัณฑติท่ีมตีอบัณฑติใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 

3.51 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5.00 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มหาวิทยาลัยเวสเทิรน             หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมสํารวจ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563) 

หนาท่ี 54 

หมวดที่ 8   การประเมนิและปรับปรุงการดําเนนิการของหลักสตูร 

 

1. การประเมนิประสทิธิผลการสอน 

 1.1  การประเมนิกลยุทธการสอน  

  - การสังเกตพฤติกรรมและการโตตอบของนิสติ 

  - การประชุมคณาจารยในภาควิชา เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูและขอคําแนะนํา 

  - การสอบถามจากนสิติ 

  - จัดใหมกีารประเมนิผลการสอนโดยอาจารยผูสอนเอง อาจารยรวมทมีผูสอน และผูบริหาร 

 1.2  การประเมนิทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน  

  - ประเมินจากนิสิตเกี่ยวกับการสอนของอาจารยในทุกดาน เชน กลวิธีการสอน การตรงตอเวลา 

การชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงคของรายวชิา เกณฑการวัดและประเมนิผล และการใชสื่อการสอน ทุกรายวชิา  

  - ประเมินโดยตัวอาจารยเองและเพื่อนรวมงานโดยอาจารยรวมทีมผูสอนและผูบริหาร พรอมทั้ง

สงผลการประเมนิกลับใหอาจารยผูสอนรับทราบเพื่อนําไปปรับปรุงกลยุทธการสอน 

  - รวบรวมผลการประเมินเพื่อนําไปกําหนดนโยบายและแผนการพัฒนากลยุทธการสอนแก

คณาจารย 

2. การประเมนิหลักสูตรในภาพรวม 

 2.1  โดยนสิติและบัณฑติ  

  - แตงตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบดวย คณบดี รองคณบดี และคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร 

  - คณะกรรมการประเมนิหลักสูตรวางแผนการประเมนิหลักสูตรอยางเปนระบบ 

  - สํารวจขอมูลจากนิสิตชั้นปสุดทาย จากบัณฑิต และจากผูแทนในหนวยงานตางๆ ของสถานที่

ศกึษาภาคปฏบัิต ิ

  - นําเสนอขอมูลท่ีรวบรวมไดตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 2.2  โดยคณะกรรมการพัฒนาและกํากับมาตรฐานการศกึษา   

  คณะดําเนินการและสรุปผลการวิเคราะหและการประเมินหลักสูตรโดยใชขอมูลที่รวบรวมได เสนอให

คณะกรรมการพัฒนาและกํากับมาตรฐานการศึกษา คณะฯ พจิารณาและวพิากษ 

 2.3  หรอืผูมสีวนในผลประโยชนอื่นๆโดยผูใชบัณฑติ และ  

  - สํารวจความพึงพอใจในดานความรูความสามารถ ความรับผิดชอบ และดานอ่ืนๆ จากการใช

บัณฑติใหม จากนายจาง และหรือผูบังคับบัญชา โดยแบบสอบถามหรือแบบสอบสัมภาษณ  

  - ตดิตามความพงึพอใจในการใชบริการจากบัณฑติ 

3. การประเมนิผลการดําเนนิงานตามรายละเอยีดของหลกัสูตร 

 ใหมีการประเมินตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามที่ระบุไวในหมวด 7 ขอ 7 ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน โดย

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ที่มีผูทรงคุณวุฒิอยางนอย 3 คน ซึ่งประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิใน

สาขาวศิวกรรมสํารวจอยางนอย 1 คน 
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4. การทบทวนผลการประเมนิและวางแผนปรับปรุง  

 -  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร สรุปผลการประเมินหลักสูตรทั้งที่ไดจากการประเมินหลักสูตร และ

ความเห็นของคณะกรรมการพัฒนาและกํากับมาตรฐานการศึกษา คณะฯ เปนรูปเลมรายงาน และนําเสนอ

คณะกรรมการบริหาร คณะฯ 

 - จัดใหมกีารประชุมเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร และจัดทําเปนรูปเลม  

 -  เชิญผูทรงคุณวุฒิทุกสาขาวิชาวิพากษและใหขอเสนอแนะ เพื่อนําไปปรับปรุงใหหลักสูตรมีความ

สังคมสมบูรณ ทันสมัย สอดคลองกับความตองการของชุมชนและ  ทุก 5 ป 
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เอกสารภาคผนวกที่ 1  

รายละเอยีดขอมูลอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

และอาจารยประจําหลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมสํารวจ 

(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563) 
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รายละเอยีดขอมูลอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 

 

(1) อาจารย พลโทรณชัย บําเพ็ญอยู 

 เลขประจําตัวประชาชน 3-1015-01497-17-4 

 วุฒกิารศกึษา 

ช่ือปริญญา และสาขาวชิา สถาบันท่ีสําเร็จการศกึษา ป พ.ศ. 

- วศ.บ. (วศิวกรรมแผนที่)  โรงเรียนแผนท่ี กรมแผนท่ีทหาร 2514 

- วศ.ม. (วศิวกรรมสํารวจ) จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 2529 

 ผลงานทางวชิาการ 

 -  Kritchanan Charoensuk, Mahathep Sukpat, Karuna Tuchinda, Kanchit Pawananont, Arunyupa 

Buasab, Ronnachai Bamphenyu & Sittipong Phromprasit. (2562). “The vibration monitoring system based on 

Fast Fourier Transform” ใน เอกสารการประชุมวชิาการระดับชาต ิ“ราชภัฏกรุงเกา” ประจําป พ.ศ. 2562 

“ทองถิ่นกาวไกล ดวยวจัิยและนวัตกรรม” (Proceedings). วันท่ี 12-13 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดอยุธยา (เดือนธันวาคม) หนา 498 - 502. 

 

(2) อาจารยสําเนยีง   สุตระ 

 เลขประจําตัวประชาชน 3-8003-00194-18-5 

 วุฒกิารศกึษา 

ช่ือปริญญา และสาขาวชิา สถาบันท่ีสําเร็จการศกึษา ป พ.ศ. 

- วศ.บ. (วศิวกรรมโยธา) มหาวทิยาลัยศรีปทุม 2545 

- วศ.ม. (วศิวกรรมสํารวจ) จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 2550 

 ผลงานทางวชิาการ 

 - ดวงเดือน  อัศวสุธกุีล, Harfield, Antony, ประเสริฐ  เวยีงสุขไพบูลย ,พงศสันต  มติรานันท และสําเนยีง 

สุตระ. (2562). “อุปกรณรับสัญญาณจเีอ็นเอสเอสแบบจลนตนทุนต่ํา พรอมระบบควบคุมบริการขอมูลและการ

ประยุกตใชงาน” ใน เอกสารการประชุมวชิาการและการนําเสนอผลงานวจัิยระดับชาติ ครั้งที่ 15 เรื่อง              

“บูรณาการงานวจัิย ขับเคลื่อนเศรษฐกจิไทยดวยนวัตกรรม” (Proceedings) วันที่ 7-8 ธันวาคม 2562 ณ คณะ

ทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทรินวัชรพล อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธาน.ี (เดือนธันวาคม) หนา 301-310. 

 

(3) อาจารยกฤษณ  มาไพศาลทรัพย 
 เลขประจําตัวประชาชน 3-7105-00650-13-4  
 วุฒกิารศกึษา 

ช่ือปริญญา และสาขาวชิา สถาบันท่ีสําเร็จการศกึษา ป พ.ศ. 

- วศ.บ. (วศิวกรรมสํารวจ) จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 2537 

- M.Eng. (Information Technology) School of Electrical and Computer Engineering,  2545 

 Royal Melbourne Institute of Technology, Australia  
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 ผลงานทางวชิาการ 

 - ดบุีญ  เมธากุลชาต,ิ ศุปกิจ  สกลเสาวภาคน, บุญเลศิ  นติวิัฒนานนท, และกฤษณ  มาไพศาลทรัพย. 

(2560). “การดัดแกรูปแปลงท่ีดนิ: กรณีศกึษาจังหวัดสมุทรปราการ”, ใน เอกสารการประชมุวชิาการเทคโนโลยี

อวกาศและภูมสิารสนเทศแหงชาต ิประจําป 2560: GEOINFOTECH 2018 และ 2nd SIRINDHORN 

CONFERENCE ON GEOINFORMATICS 2018 (Proceedings). วันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ 2560 ณ ศูนยประชุม

วายุภักษ ชัน้ 4 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนยราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร ถนนแจงวัฒนะ 

กรุงเทพมหานคร. (เดือนกุมภาพันธ), หนา 113-120.  

 

(4) อาจารย ดร.ประธาน   รุงทนตกจิ 

 เลขประจําตัวประชาชน 3-6698-00042-20-1 

 วุฒกิารศกึษา 

ช่ือปริญญา และสาขาวชิา สถาบันท่ีสําเร็จการศกึษา ป พ.ศ. 

- วศ.บ. (วศิวกรรมโยธา) มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร 2543 

- M.Eng. (Civil Engineering) Nottingham University, UK. 2545 

- Eng.D. (Civil Engineering) Birmingham University, UK. 2555 

 ผลงานทางวชิาการ 

 - Makmoolphol R., and Rungthonkit P. (2018). “Investigation on Thermoelectric with different 

materials and circuit types” in The Proceeding of The 9th TSME International Conference on Mechanical 

Engineering. 11th-14th December 2018. Thavorn Palm Beach Resort, Phuket, Thailand (Dec.) p. 39-45. 

 

(5) ผูชวยศาสตราจารยสุชาต ิ  เอื้อไตรรัตน 

 เลขประจําตัวประชาชน 3-1017-00576-70-8 

 วุฒกิารศกึษา 

ช่ือปริญญา และสาขาวชิา สถาบันท่ีสําเร็จการศกึษา ป พ.ศ. 

- วศ.บ. (วศิวกรรมโยธา) สถาบันเทคโลยีพระจอมเกลา ธนบุรี 2524 

- วศ.ม. (วศิวกรรมการบริหาร) มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา ธนบุรี 2547 

 ผลงานทางวชิาการ 

 - ทองพูล ทาสเีพชร, และสุชาต ิ เอือ้ไตรรัตน (2562). “โปรแกรมคอมพวิเตอรสําหรับงานวงรอบปดและ

หารคํานวณพื้นท่ีดวยวธีิพิกัดฉาก”, ใน เอกสารการประชุมวชิาการและการนําเสนอผลงานวจัิยระดับชาต ิครั้งที่ 

15 เรื่อง “บูรณาการงานวจัิย ขับเคลื่อนเศรษฐกจิไทยดวยนวัตกรรม” (Proceedings) วันที่ 7-8 ธันวาคม 

2562 ณ คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทรินวัชรพล อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธาน.ี (เดือนธันวาคม) 

หนา 311-350. 
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เอกสารภาคผนวกที่ 2  

คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมสํารวจ 

(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563) 
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เอกสารภาคผนวกที่ 3  

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเวสเทิรนวาดวย  

ระบบการศึกษาสําหรับระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
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ขอบังคับมหาวทิยาลัยเวสเทริน 

วาดวยระบบการศกึษาสําหรบัระดับปรญิญาตร ี

พ.ศ. 2561 

 

 เพื่อใหการจัดการศึกษาสําหรับระดับปริญญาตรีเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิ์ภาพ อาศัยอํานาจ

ตามความในมาตรา 34(2) แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 

2550 สภามหาวิทยาลัยเวสเทิรนในการประชุมคร้ังท่ี 3/2561 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 จึงมีมติใหตรา

ขอบังคับไว ดังตอไปนี้ 

หมวด 1 

บททั่วไป 

ขอ 1  ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยเวสเทิรนวาดวย ระบบการศึกษาสําหรับระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2561” 

ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตัง้แตภาคการศกึษาท่ี 1 ปการศกึษา 2561 เปนตนไป 

ขอ 3  ภายใตขอบังคับนี้ บรรดาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และคําสั่งตางๆ ที่วาดวย ระบบการศึกษาสําหรับ

ระดับปริญญาตรี ในสวนท่ีมบัีญญัตไิวแลวในขอบังคับนี้หรือซึ่งขัดแยงกับขอบังคับนี้  ใหใชขอบังคับนี้แทน 

 ขอ 4 ในขอบังคับนี้ 

  “สภามหาวิทยาลัย” หมายถงึ สภามหาวทิยาลัยเวสเทริน 

  “มหาวทิยาลัย” หมายถงึ    มหาวทิยาลัยเวสเทริน 

  “อธิการบด”ี   หมายถงึ อธิการบดมีหาวทิยาลัยเวสเทิรน 

  “คณบด”ี   หมายถงึ  คณบดขีองคณะวชิาท่ีนสิติศกึษาในมหาวิทยาลัย 

  “นสิติ”   หมายถงึ นิสิตมหาวิทยาลัยเวสเทิรนระดับปริญญาตรีและใหหมายรวมถึง

นสิติหรือนักศกึษาจากสถาบันอ่ืนที่ลงทะเบยีนเรียนรายวชิาของมหาวิทยาลัยเวสเทริน 

  “อาจารยประจํา ”  หมายถงึ ผูท่ีดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย 

และศาสตราจารย ท่ีมหีนาท่ีรับผดิชอบตามพ ันธกจิของมหาวิทยาลัย ปฏบัิตงิานเต็มเวลา 

  “อาจารยประจําหลักสูตร” หมายถงึ อาจารยประจําท่ีมคุีณสมบัตติรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชา

ของหลักสูตรทีเ่ปดสอน ซึง่มหีนาทีส่อนและคนควาวจัิยในสาขาวชิาดังกลาวของมหาวทิยาลัย 

  “อาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร” หมายถงึ  อาจารยประจําหลักสูตรของมหาวิทยาลัยท่ีมีภาระ 

หนาที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแตวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม

ประเมนิผล และการพัฒนาหลักสตูร 

  “อาจารยพเิศษ” หมายถงึ ผูสอนที่ไมใชอาจารยประจําของมหาวทิยาลัย 

  “อาจารยท่ีปรึกษา”  หมายถงึ งใหเปนท่ีปรึกษาแกนสิติอาจารยท่ีไดรับการแตงตั้  

ขอ 5  ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้ และใหมีอํานาจออกระเบียบ คําสั่ง หรือประกาศ เพื่อ

ปฏบัิตกิารใหเปนไปตามขอบังคับนี้ ในกรณีท่ีจะตองมกีารดําเนนิการใดๆ ท่ีมไิดกําหนดไวในขอบังคับนี้ หรือในกรณีท่ีมี
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ความจําเปนอยางยิ่ง ตองผอนผันขอกําหนดตามขอบังคับนี้เปนกรณีพิเศษ เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปดวยความ

เรียบรอย ใหอธิการบดมีอํีานาจตคีวาม วนิจิฉัย สั่งการและปฏบัิตติามท่ีเห็นสมควร และใหถือเปนท่ีสุด 

หมวด 2 

ระบบการศกึษาและระยะเวลาการศกึษา 

 ขอ 6 ระบบการศกึาของมหาวทิยาลัย ม ี2 รูปแบบ คือ 

  6.1 แบบในชัน้เรียน 

  6.2 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อ ซึ่งเปนการจัดการศึกษา โดยใชการสอนทางไกลผาน

ระบบการสื่อสาร หรือเครือขายสารสนเทศตางๆ หรือเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนด 

ขอ 7  ระบบการจัดการศกึษาและระยะเวลาการศึกษา 

 7.1 มหาวทิยาลัย จัดระบบการจัดการศกึษาแบบระบบทวภิาค โดยกําหนดใหหนึ่งปการศึกษา แบง

ออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกต ิและหนึ่งภาคการศกึษาปกต ิมรีะยะเวลาศกึษาไมนอยกวา 15 สัปดาห กรณีท่ีมกีาร

จัดการศกึษาในภาคฤดูรอน กําหนดใหระยะเวลาและจํานวนหนวยกติมสีัดสวนเทียบเคียงไดกับภาคการศกึษาปกติ 

  7.2 ระบบหนวยกติและการตดิหนวยกติ 

    หนวยกติ หมายถงึ หนวยทีใ่ชแสดงปริมาณการศกึษา ซึง่มหีลักเกณฑดังนี้ 

  7.2.1 รายวิชาทฤษฎ ีที่ใชการบรรยายหรือการอภิปรายปญหา ไมนอยกวา 15 ช่ัวโมงตอภาค

การศกึษาปกตหิรือไมนอยกวา 1 ช่ัวโมงตอสัปดาห ใหมคีาเทากับ 1 หนวยกติระบบทวภิาค 

   7.2.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชการฝกหรือทดลองในหองปฏิบัติการหรือหองทดลอง ไมนอย

กวา 30 ช่ัวโมงตอภาคการศกึษาปกต ิหรือไมนอยกวา 2 ช่ัวโมงตอสัปดาห ใหมคีาเทากับ 1 หนวยกติระบบทวภิาค 

   7.2.3  รายวิชาฝกงาน ฝกภาคสนาม ฝกปฏิบัติในแหลงฝกปฏิบัติ  ฝกงานอาชีพ หรือ                

สหกิจศึกษาไมนอยกวา 45 ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ หรือไมนอยกวา 3 ช่ัวโมงตอสัปดาห ใหมีคาเทากับ                        

1 หนวยกติระบบทวภิาค 

   7.2.4  รายวิชาที่ใชการทําโครงงาน หรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ไดรับมอบหมายนั้นๆ             

ไมนอยกวา 45 ช่ัวโมงตอภาคการศึกษาปกติ หรือไมนอยกวา 3 ช่ัวโมงตอสัปดาห ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบ 

ทวภิาค 

  7.3  กรณีที่มีการจัดการศึกษาในลักษณะเปนชุดวิชา (Module) หรือทีละรายวิชา หรือในลักษณะอ่ืน 

กําหนดใหมรีะยะเวลาการศกึษามสีัดสวนเทียบเคียงไดกับการศกึษาภาคกปกติในระบบทวิภาค 

  7.4  หนวยกติเรียน หมายถงึ จํานวนหนวยกติท่ีนสิติลงทะเบียนเรียน 

  7.5  หนวยกติคํานวณรายภาค หมายถงึ จํานวนหนวยกติทั้งหมดของทุกรายวชิาที่นสิิตไดรับเกรด A, 

B+, B, C+, C, D+, D หรือ F ในภาคการศกึษานัน้ 

  7.6  หนวยกิตคํานวณสะสม หมายถึง จํานวนหนวยกิตทั้งหมดของทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษาที่

นสิติไดรับเกรด A, B+, B, C+, C, D+, D หรือ F 

  7.7  หนวยกิตที่สอบได หมายถึง จํานวนหนวยกิตรายวิชาที่นิสิตสอบไดรับเกรด A, B+, B, C+, C, 

D+, D, F S, E หรือ G ในกรณีที่นิสิตสอบไดรายวิชาใดมากกวาหนึ่งคร้ัง หรือสอบไดรายวิชาใดที่ระบุไววาเทียบเทา

รายวชิาที่สอบไดมาแลวใหนับจํานวนหนวยกติสอบไดเพยีงคร้ังเดยีว 

  7.8 กรณีที่ลงทะเบียนเรียนซ้ําหรือเรียนเนนในรายวิชาใด เมื่อไดรับเกรดหรือคาระดับคะแบบใหม 

ใหนําเกรดหรือคาระดับคะแนนใหมมาคํานวณในรายวิชานั้น โดยไมนําเกรดหรือคาระดับคะแนนเดิมมาคํานวณในคา

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average: CGPA) ท้ังนี้ใหนับจํานวนหนวยกติสอบไดเพยีงคร้ังเดยีว 
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ขอ 8 จํานวนหนวยกติรวมตลอดหลักสูตรและระยะเวลาในการศกึษา 

  8.1 หลักสูตร 6 ปการศึกษา ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 180 หนวยกิต 

และนิสิตตองลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา 10 ภาคการศึกษาปกติหรือ 5 ปการศึกษา แตใชเวลาศึกษา

ไมเกิน 24 ภาคการศึกษาปกติหรือ 12 ปการศึกษา นับตั้งแตวันลงทะเบียนเรียนคร้ังแรกในหลักสูตรนี้ หรือเปนไปตาม

มาตรฐานการจัดการศึกษาขององคกรวชิาชพี 

  8.2 หลักสูตร 5 ปการศกึษา ใหมจํีานวนหนวยกติรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 150 หนวยกติ และ

นิสิตตองลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา 8 ภาคการศึกษาปกติหรือ 4 ปการศึกษา แตใชเวลาศึกษา ไม

เกิน 20 ภาคการศึกษาปกติหรือ 10 ปการศึกษา นับตั้งแตวันลงทะเบียนเรียนคร้ังแรกในหลักสูตรนี้ หรือเปนไปตาม

มาตรฐานการจัดการศึกษาขององคกรวชิาชพี  

  8.3 หลักสูตร 4 ปการศึกษา ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 120 หนวยกิต   

และนิสิตตองลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา 6 ภาคการศึกษาปกติหรือ 3 ปการศึกษา แตใชเวลาศึกษา   

ไมเกิน 16 ภาคการศึกษาปกติหรือ 8 ปการศึกษา นับตั้งแตวันลงทะเบียนคร้ังแรกในหลักสูตรนี้ หรือเปนไปตาม

มาตรฐานการจัดการศึกษาขององคกรวชิาชพี 

หมวด 3 

หลักสูตร 

ขอ 9  ระเภทและโครงสรางของหลักสูตรป  

 9.1 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ เปนหลักสูตรปริญญาตรีที่เนนใหมีความรู ทักษะทางวิชาการ 

และสามารถนําไปประยุกตใชในสถานการณจริงไดอยางสรางสรรค ซึ่งจะประกอบดวยโครงสรางหลกัสูตร ดังนี้ 

  9.1.1 หมวดศกึษาท่ัวไป มจํีานวนหนวยกิตไมนอยกวา 30 หนวยกติ 

  9.1.2 หมวดวชิาเฉพาะในระดับปริญญาตรี ตองมจํีานวนหนวยกติ ดังตอไปนี้ 

   (1) หลักสูตรไมนอยกวา 6 ปการศกึษา ไมนอยกวา 108 หนวยกติ 

   (2) หลักสูตร 5 ปการศกึษา ไมนอยกวา 90 หนวยกติ 

   (3) หลักสูตร 4 ปการศกึษา ไมนอยกวา 72 หนวยกติ 

    อนึ่ง อาจจัดการศึกษาในหมวดวิชาเฉพาะในลักษณะวิชาเอกเดี่ยว วิชาเอกคู หรือ

วิชาเอกและวิชาโท โดยจํานวนหนวยกิตของวิชาเอกตองมีไมนอยกวา 30 หนวยกิต และจํานวนหนวยกิตวิชาโทตองมี 

ไมนอยกวา 15 หนวยกิต ในกรณีที่เปนวิชาเอกคูตองเพิ่มจํานวนหนวยกิตของวิชาเอกอีกไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

ดังนั้นวิชาเอกคูตองมีจํานวนหนวยกิตของวิชาเอกรวมไมนอยกวา 60 หนวยกิต ทั้งนี้จํานวนหนวยกิตรวมตลอด

หลักสูตรตองไมนอยกวา 150 หนวยกติ 

   9.1.3 หมวดวชิาเลือกเสรี ตองมจํีานวนหนวยกติไมนอยกวา 6 หนวยกติ 

  9.2 หลักสูตรปริญญาตรีแบบกาวหนาทางวิชาการ เปนหลักสูตรปริญญาตรีที่เนนใหมีความรู

ความสามารถระดับสูง โดยกําหนดใหผูเรียนไดศึกษาบางรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปดสอนอยู และสนับสนุนให

ไดทําวจัิยทางวชิาการ ซึ่งจะประกอบดวยโครงสรางหลักสูตร ดังนี้ 

  9.2.1 หมวดศกึษาท่ัวไป มจํีานวนหนวยกติไมนอยกวา 30 หนวยกติ 

  9.2.2 หมวดวชิาเฉพาะในระดับปริญญาตรี ตองมจํีานวนหนวยกติ ดังตอไปนี้ 

   (1) หลักสูตรไมนอยกวา 6 ปการศกึษา ไมนอยกวา 108 หนวยกติ 

   (2) หลักสูตร 5 ปการศกึษา ไมนอยกวา 90 หนวยกติ 

   (3) หลักสูตร 4 ปการศกึษา ไมนอยกวา 72 หนวยกติ 
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   9.2.3 หมวดวชิาเฉพาะในระดับบัณฑติศกึษา ตองมจํีานวนหนวยกติไมนอยกวา 12 หนวยกติ 

   9.2.4 หมวดวชิาเลือกเสรี ตองมจํีานวนหนวยกติไมนอยกวา 6 หนวยกติ 

  9.3 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ เปนหลักสูตรปริญญาตรีท่ีมีความรอบรูทั้งภาค

ทฤษฏีและภาคปฏิบัติ เนนใหมีความรู สมรรถนะ และทักษะทางวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ หรือมีสมรรถนะและ

ทักษะดานการปฏิบัติเชิงเทคนิคของศาสตรในสาขาวิชานั้นๆ โดยผานการฝกงานในสถานประกอบการหรือสหกิจ

ศกึษา ซึ่งจะประกอบดวยโครงสรางหลักสูตร ดังนี้ 

  9.3.1 หมวดศกึษาท่ัวไป มจํีานวนหนวยกติไมนอนกวา 30 หนวยกติ 

  9.3.2 หมวดวชิาเฉพาะในระดับปริญญาตรี ตองมจํีานวนหนวยกติ ดังตอไปนี้ 

   (1) หลักสูตรไมนอยกวา 6 ปการศกึษา ไมนอยกวา 108 หนวยกติ 

   (2) หลักสูตร 5 ปการศกึษา ไมนอยกวา 90 หนวยกติ 

   (3) หลักสูตร 4 ปการศกึษา ไมนอยกวา 72 หนวยกติ 

    อนึ่ง อาจจัดการศึกษาในหมวดวิชาเฉพาะในลักษณะวิชาเอกเดี่ยว วิชาเอกคู หรือ

วิชาเอกและวิชาโท โดยจํานวนหนวยกิตของวิชาเอกตองมีไมนอยกวา 30 หนวยกิต และจํานวนหนวยกิตวิชาโทตองมี 

ไมนอยกวา 15 หนวยกิต ในกรณีที่เปนวิชาเอกคูตองเพิ่มจํานวนหนวยกิตของวิชาเอกอีกไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

ดังนั้นวิชาเอกคู ตองมีจํานวนหนวยกิตของวิชาเอกรวมไมนอยกวา 60 หนวยกิต ทั้งนี้จํานวนหนวยกิตรวมตลอด

หลักสูตรตองไมนอยกวา 150 หนวยกติ 

   9.3.3 หมวดวชิาเลือกเสรี ตองมจํีานวนหนวยกติ ไมนอยกวา 6 หนวยกติ           

    หลักสูตรอาจจัดเปนหลักสูตรตอเนื่อง เพื่อเนนการเพิ่มเติมความรูและทักษะการ

ปฏบัิตงิานขัน้สูงแกผูท่ีมทัีกษะการปฏบัิติการอยูแลว 

  9.4 หลักสูตรปริญญาตรีแบบกาวหนาทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ เปนหลักสูตรปริญญาตรีสําหรับ

ผูเรียนท่ีมคีวามสามารถพเิศษ เนนใหมคีวามรูและสมรรถนะทางวชิาชพีหรือปฏบัิตกิารขัน้สูงโดยใชหลักสูตรที่      เปด

สอนอยูแลวใหรองรับศักยภาพของผูเรียน โดยกําหนดใหผูเรียนไดศึกษาบางรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปดสอน

อยู และสนับสนุนใหไดทําวจัิยหรือการฝกปฏิบัตขิัน้สูงในหนวยงาน องคกร หรือสถานประกอบการ ซึ่งจะประกอบดวย

โครงสรางหลักสูตร ดังนี้ 

  9.4.1 หมวดศกึษาท่ัวไป มจํีานวนหนวยกติไมนอนกวา 30 หนวยกติ 

  9.4.2 หมวดวชิาเฉพาะในระดับปริญญาตรี ตองมจํีานวนหนวยกติ ดังตอไปนี้ 

   (1) หลักสูตรไมนอยกวา 6 ปการศกึษา ไมนอยกวา 108 หนวยกติ 

   (2) หลักสูตร 5 ปการศกึษา ไมนอยกวา 90 หนวยกติ 

   (3) หลักสูตร 4 ปการศกึษา ไมนอยกวา 72 หนวยกติ 

   9.4.3 หมวดวชิาเฉพาะในระดับบัณฑติศกึษา ตองมจํีานวนหนวยกติไมนอยกวา 12 หนวยกติ 

   9.4.4 หมวดวชิาเลือกเสรี ตองมีจํานวนหนวยกติ ไมนอยกวา 6 หนวยกติ 

 

 

 

 

 

 



มหาวิทยาลัยเวสเทิรน             หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมสํารวจ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563) 

หนาท่ี 66 

หมวด 4 

อาจารย 

 ขอ 10 จํานวน คุณวุฒ ิและคุณสมบัตขิองอาจารย  

  10.1 หลักสูตรปริญญาตรีทางวชิาการ 

   10.1.1 อาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือมีตําแหนง

ทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา ซึ่ง

ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการพิจารณาแตงตัง้ใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 1เร่ือง

ในรอบ 5 ปยอนหลัง 

   10.1.2 อาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตร มีจํานวนไมนอยกวา 5 คน โดยมีคุณวุฒิไมต่ํากวา

ปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือมีตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการที่ไมใช

สวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา ซึ่งไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคล

ดํารงตําแหนงทางวชิาการอยางนอย 1 เร่ืองในรอบ 5 ปยอนหลัง 

    กรณีที่มีการจัดการศึกษาวิชาเอกมากกวา 1 สาขาวิชา ตองมีอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรที่มคุีณวุฒแิละคุณสมบัตติรงหรือสัมพันธกับสาขาวชิาทีเ่ปดสอนไมนอยกวาวิชาเอกละ 3 คน 

   10.1.3 อาจารยผูสอน อาจเปนอาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษ โดยมีคุณวุฒิไมต่ํากวา

ปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือมีตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่

สัมพันธกัน หรือในสาขาวชิาของรายวชิาที่สอน 

    กรณีที่อาจารยประจํามีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา และทําหนาที่สอนกอนที่เกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 จะประกาศใชใหสามารถทําหนาที่เปนอาจารยผูสอนตอไปได 

    กรณีที่เปนอาจารยพิเศษมีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา ตองมีประสบการณการ

ทํางานที่เกี่ยวของกับการสอนในสาขาวชิานัน้มาแลวไมนอยกวา 6 ป และมช่ัีวโมงสอนไดไมเกนิรอยละ 50 ของจํานวน

ช่ัวโมงสอนในรายวชิานัน้ๆ 

  10.2 หลักสูตรปริญญาตรีทางวชิาชพีหรือปฏิบัตกิาร และหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) 

   10.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือมีตําแหนง

ทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา ซึ่ง

ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตัง้ใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย1 เร่ือง

ในรอบ 5 ปยอนหลัง   

     กรณีท่ีเปนหลกัสูตรเนนทักษะดานวิชาชพีตองมคุีณสมบัตติามมาตรฐานวชิาชพีนัน้ๆ 

    กรณีที่รวมผลิตกับหนวยงานอ่ืนที่ไมใชสถาบันอุดมศึกษา ตองมีคุณวุฒิไมต่ํากวา

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา และมปีระสบการณการทํางานในหนวยงานแหงนัน้ไมนอยกวา 6 ป 

   10.2.2 อาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตร มีจํานวนไมนอยกวา 5 คน โดยมีคุณวุฒิไมต่ํากวา

ปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือมีตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย และมีผลงานทางวิชาการที่ไมใช

สวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา ซึ่งไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคล

ดํารงตําแหนงทางวชิาการอยางนอย 1 เร่ืองในรอบ 5 ปยอนหลัง 

    กรณีที่เปนหลักสูตรเนนทักษะดานการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตรสาขาวิชานั้นๆ ตองมี

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย 2 ใน 5 คนที่มีประสบการณในดานปฏิบัติกร ซึ่งอาจเปนอาจารยประจําหรือ
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เปนบุคลากรที่มาจากหนวยงานนั้นโดยมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา และมีประสบการณการทํางานใน

หนวยงานแหงนัน้ไมนอยกวา 6 ป  

    กรณีที่มีการจัดการศึกษาวิชาเอกมากกวา 1 สาขาวิชา ตองมีอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอนไมนอยกวาวิชาเอกละ 3 คน และหากเปน

หลักสูตรที่เนนทักษะดานการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตรสาขาวิชานั้นๆ ตองมีสัดสวนอาจารยที่มีประสบการณดาน

ปฏบัิตกิาร 1 ใน 3 คน 

   10.2.3 อาจารยผูสอน อาจเปนอาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษ โดยมีคุณวุฒิไมต่ํากวา

ปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือมีตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่

สัมพันธกัน หรือในสาขาวชิาของรายวชิาที่สอน 

    กรณีที่อาจารยประจํามีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา และทําหนาที่สอนกอนที่เกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 จะประกาศใช ใหสามารถทําหนาที่เปนอาจารยผูสอนตอไปได 

    กรณีที่เปนอาจารยพิเศษมีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา ตองมีประสบการณการ

ทํางานที่เกี่ยวของกับการสอนในสาขาวชิานัน้มาแลวไมนอยกวา 6 ป และมช่ัีวโมงสอนไดไมเกนิรอยละ 50 ของจํานวน

ช่ัวโมงสอนในรายวชิานัน้ๆ 

    กรณีท่ีเปนหลักสูตรเนนทักษะดานวิชาชพีตองมคุีณสมบัตติามมาตรฐานวชิาชพีนัน้ๆ 

หมวด 5 

การรับเขาศกึษาและการลงทะเบียนเรยีน 

 ขอ 11  การรับสมัครเขาเปนนสิติ 

  11.1 คุณสมบัตขิองผูสมัครเขาเปนนสิติ 

   ตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวา มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา และคุณสมบัติอ่ืนตามที่

มหาวทิยาลัยกําหนดในหลักสูตร หรือ 

   กรณีท่ีเปนหลกัสูตรแบบกาวหนาท้ังทางวิชาการ และทางสชิาชพีหรือทางปฏิบัติการ ตองสําเร็จ

การศึกษาไมต่ําวามัธยมศึกษาตอนหลายหรือเทียบเทา โดยมีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point 

Average: CGPA) ตองไมต่ํากวา 3.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา และมีคุณสมบัติอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัย

กําหนดในหลักสูตร อนึง่ระหวางการศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีแบบดาวหนา ตองมผีลการเรีนยที่มีคาระดับคะแนน

เฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average: CGPA) 3.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา ใหถือวาขาด

คุณสมบัตใินการศกึษาหลักสูตรแบบกาวหนา 

  11.2 การคัดเลือกผูสมัครเขาศกึษาเปนนสิติใหเปนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

  11.3 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุมัติใหรับนิสิตหรือนักศึกษาจากสาขาวิชาอ่ืนในมหาวิทยาลัยหรือ

จากสถาบันอุดมศกึษาอ่ืนๆ เขาเปนนสิติ 

 ขอ 12 การขึ้นทะเบียนเปนนสิติ 

  12.1 ผูสมัครเขาเปนนิสิตที่ผานการคัดเลือกแลวจะมีสภาพเปนนิสิตก็ตอเมื่อไดขึ้นทะเบียนเปนนิสิต

แลว 

  12.2 ผูสมัครเขาเปนนิสิตที่ผานการคัดเลือกแลวจะตองขึ้นทะเบียนเปนนิสิต พรอมทั้งชําระเงินตาม

ระเบียบหรือประกาศของมหาวทิยาลัย 
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  12.3 ผูสมัครเขาเปนนิสิตที่ผานการคัดเลือกใหเขาเปนนิสิตในหลักสูตรสาขาวิชาใด ตองขึ้นทะเบียน

เปนนิสิตสาขาวิชานั้น ทั้งนี้หากนิสิตจะโอนยายสาขาวิชาหรือเปลี่ยนวิชาเอกในภายหลังจะตองไดรับการอนุมัติจาก

มหาวทิยาลัย 

 ขอ 13 นรายวชิาหรือโอนหนวยกติการเทียบโอ  

  13.1 การเทยีบโอนรายวชิาหรือโอนหนวยกติภายในมหาวิทยาลยั 

   13.1.1 คุณสมบัติของนิสิตที่ขอเทียบโอนภายในมหาวิทยาลัยได คือ นิสิตที่ตองการยาย

ของมหาวิทยาลยันสาขาวชิา นสิติที่ไดรับอนุมัตใิหคืนสภาพนสิติ และนสิติที่เปนผูสําเร็จการศกึษาในสาขาวชิาอ่ื  

   13.1.2 หลักเกณฑการขอเทยีบโอนภายในมหาวทิยาลัยคือ 

    (1) เปนรายวชิาหรือกลุมรายวชิาในหลกัสูตรที่เคยศกึษาในมหาวิทยาลัย 

    (2) เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่บรรจุในหลักสูตรของคณะวิชาหรือสาขาวิชาที่ขอ

เทียบโอน 

    (3) เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไมนอยกวาสามในสี่ของ

รายวชิาหรือกลุมรายวชิาท่ีขอเทียบโอน 

    (4) เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่สอบไดไมต่ํากวาเกรด C หรือคาระดับคะแนน 

2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา 

    (5) จํานวนหนวยกิตของรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่ขอเทียบโอนจะตองรวมกันแลว

ไมเกนิสามในสี่ของจํานวนหนวยกติรวมตลอดหลักสูตรที่รับโอน 

    (6) การเทยีบโอนในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง จะตองไมเกนิชัน้ปและภาคการศึกษาที่

มนีสิติศกึษาอยู 

    (7) ใหนิสิตย่ืนคํารองขอเทียบโอนรายวิชาและหรือหนวยกิต ตอสํานักวิชาการให

เสร็จสิ้นภายใน 1 ภาคการศกึษานับจากการลงทะเบยีนเรียนคร้ังแรก 

   13.1.3 กรณีที่นิสิตไดศึกษารายวิชาใดๆ ในสาขาวิชาเดียวกันมาแลว ใหใชผลการเรียนรูตาม

ระดับขัน้คะแนนเดมิท่ีไดรับ 

  13.2 การเทยีบโอนรายวชิาหรือโอนหนวยกติจากสถาบันอ่ืน 

   13.2.1 ที่ขอเทยีบโอนจากสถาบันอ่ืน คือคุณสมบัตขิองผู  

    (1) ตองมคุีณสมบัตขิองผูสมคัรเขาศกึษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

    (2) ตองผานหลักเกณฑการคัดเลือกอยางใดอยางหนึ่งตามประกาศของมหาวทิยาลัย 

    (3) ตองเปนหรือเคยเปนนิสิตของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเทาใน

หลักสูตรท่ีกระทรวงศกึษาธิการ หรือหนวยงานของรัฐท่ีมอํีานาจตามกฎหมายรับรอง 

    (4) ไมเปนผูถูกคัดช่ือออกหรือถูกไลออกหรือใหพนสภาพนิสิต ดวยเหตุถูกลงโทษ

ทางวนิัยจากสถาบันอุดมศกึษาใดมากอน 

   13.2.2 หลักเกณฑการขอเทยีบโอนจากสถาบันอ่ืน คือ 

    (1) เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเทาที่

กระทรวงศกึษาธิการ หรือหนวยงานของรัฐท่ีมอํีานาจตามกฎหมายรับรอง 

    (2) เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่บรรจุในหลักสูตรของคณะวิชาหรือสาขาวิชาที่ขอ

เทียบโอน 



มหาวิทยาลัยเวสเทิรน             หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมสํารวจ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563) 

หนาท่ี 69 

    (3) เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไมนอยกวาสามในสี่ของ

รายวชิาหรือกลุมรายวชิาท่ีขอเทียบโอน 

    (4) เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่สอบไดไมต่ํากวาเกรด C หรือคาระดับคะแนน 

2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรืเทียบเทา หรือเปนไปตามประกาศมหาวทิยาลัย 

    (5) จํานวนหนวยกิตของรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่ขอเทียบโอนนับรวมกันแลว         

ไมเกนิสามในสี่ของจํานวนหนวยกติ รวมตลอดหลักสูตรที่รับโอน 

    (6) นิสิตจะตองลงทะเบียนเรียนและมีผลการศึกษาไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวน

หนวยกติรวมท้ังหมดของหลักสูตร จงึจะมสีทิธ์ิสําเร็จการศกึษา แตไมมสีทิธ์ิไดรับปริญญาเกยีรตนิยิม 

    (7) การเทยีบโอนในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง จะตองไมเกนิชัน้ปและภาคการศึกษาที่

มนีสิติศกึษาอยูหรือไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวทิยาลัย 

    (8) นิสิตที่ไดรับการเทียบโอนรายวิชาหรือโอนหนวยกิตจากสถาบันอ่ืน จะตองใช

เวลาศกึษาอยูในมหาวทิยาลัยอยางนอยหนึ่งปการศึกษา หรือ 2 ภาคการศกึาปกต ิ

    (9) ใหนิสิตย่ืนคํารองขอเทียบโอนรายวิชาและหรือหนวยกิต ตอสํานักวิชาการให

เสร็จสิ้นภายใน 1 ภาคการศึกษานับจากการลงทะเบียนเรียนคร้ังแรก ทั้งนี้ตองเปนผลการศึกษาที่ไดรับกอนการขึ้น

ทะเบียนเปนนสิติมหาวทิยาลัย 

     กรณีที่นิสิตสําเร ็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมาแลว และประสงคที่จะศึกษา

ปริญญาตรีท่ีสอง ใหยกเวนรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไปจํานวน 30 หนวยกติ 

  13.3 การเทียบโอนความรูและการใหหนวยกิตจากการศึกษานอกระบบและหรือการศึกษาตาม

อัธยาศัยเขาสูการศกึษาในระบบ 

   13.3.1 คุณสมบัติของผูท่ีขอเทียบโอนความรูและการใหหนวยกิต ใหเปนไปตามระเบียบและ

ประกาศของมหาวทิยาลัย 

   13.3.2 หลักเกณฑการขอเทียบโอนความรูและการใหหนวยกติ คือ 

    (1) การเทียบโอนความรูจะเทียบเปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาตามหลักสูตรที่ผูขอ

เทยีบโอนตองการ 

    (2) วิธีการประเมินเพื่อการเทียบโอนประสบการณและความรูในแตละรายวิชาหรือ

กลุมรายวิชาและเกณฑการตัดสินของการประเมินใหเปนไปตามระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัย โดยความ

เห็นชอบของสภามหาวทิยาลัย 

    (3) ผลการประเมินของรายวิชาหรือกลุมวิชาที่จะเทียบโอนประสบการณและความรู

ไดตองไดไมต่ํากวาเกรด C หรือคาระดับคะแนน 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา ท้ังนี้ จะไมมีการนําผล

การประเมินมาคํานวณเปนคาระดับคะแนนเฉลี่ย (Grade-Pont Average: GPA) และคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

(Cumulative Grade-Point Average: CGPA)  

    (4) การบันทึกผลการเรียนใหบันทึกตามวิธีการประเมินซึ่งเปนไปตามประกาศของ

มหาวทิยาลัย 

    (5) การเทียบรายวิชาหรือกลุมวิชาจากการศึกานอกระบบหรือการศึกษาตาม

อัธยาศัย ใหเทยีบโอนหนวยกิตไดรวมกันไมเกนิสามในสี่ของจํานวนหนวยกติรวมตลอดหลักสูตรที่ขอเทียบโอน ทัง้นี้ให

เปนไปตามระเบยีบ ขอกําหนด ขอบังคับ และประกาศของสภามหาวิทยาลัย 
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    (6) นิสิตที่ไดรับการเทียบโอนประสบการณและความรู จะตองใชเวลาศึกษาอยูใน

มหาวทิยาลัยอยางนอยหนึ่งปการศกึษาหรือ 2 ภาคการศกึษาปกต ิ

    (7) ใหนิสิตย่ืนคํารองขอเทียบโอนประสบการณและความรูตอสํานักวิชาการใหเสร็จ

สิ้นภายในภาคการศกึษานัน้ๆ 

 ขอ 14 ประเภทของสภาพนสิติม ี2 ประเภท คือนสิติสภาพปกตแิละนสิติสภาพวทิยาทัณฑ  

  14.1 นสิติสภาพปกต ิไดแก 

   14.1.1 นสิติที่ลงทะเบยีนเรียนทุกภาคการศึกษาตามที่กําหนดไวในหลักสูตร 

   14.1.2 นิสิตที่สอบไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average: CGPA) 

ไมต่ํากวา 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน 

   14.1.3 นสิติจากสถาบันอ่ืนท่ีลงทะเบียนเรียนบางรายวชิาท่ีมหาวิทยาลัยเปดสอน 

  14.2 นิสิตสภาพวิทยาทัณฑ ไดแก นิสิตที่สอบไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยะสม (Cumulaltive Grade-

Point Average: CGPA) ตัง้แต 1.50 ถงึ 1.99 จากระบบ 4 ระดับคะแนน 

 ขอ 15 การลงทะเบียนเรียน 

  15.1 การกําหนดวันและวิธีการลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษาใหเปนไปตามประกาศของ

มหาวทิยาลัย 

  15.2 นิสิตสภาพปกติใหลงทะเบียนเรียนไดไมนอยกวา 9 หนวยกิต แตไมเกิน 22 หนวยกิตในแตละ

ภาคการศึกษาปกติ สําหรับภาคการศึกษาฤดูรอนใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 9 หนวยกิต ยกเวนนิสิตที่จะสําเร็จ

การศึกษาตามหลักสูตรในภาคการศึกษานั้น ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากคณบดีใหลงทะเบียนเรียนได และเสนอ

อธิการบดเีพื่อทราบตอไป 

  15.3 นิสิตวิทยาทัณฑใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 15 หนวยกิตในแตละภาคการศึกษาปกติ สําหรับ

ภาคการศึกษาฤดูรอนใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 6 หนวยกิต เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากคณบดีและเสนอ

อธิการบดเีพื่อทราบตอไป 

  15.4 นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนที่สถาบันอ่ืน และนิสิตตางสถาบันสามารถลงทะเบียนเรียนใน

มหาวทิยาลัยเวสเทิรนได ท้ังนี้ใหปฏบัิตติามประกาศมหาวิทยาลัยเวสเทิรนเร่ืองการศึกษาขามสถาบัน 

  15.5 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต ในลักษณะเปนผูรวมฟงบรรยาย 

นิสิตอาจกระทําได แตทั้งนี้ จํานวนหนวยกิตที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดของภาคการศึกษานั้นๆ จะตองไมเกิน                  

22 หนวยกิต สําหรับนิสิตสภาพปกติ และไมเกิน 15 หนวยกิต สําหรับนิสิตสภาพวิทยาทัณฑ ที่ระบุไวในขอ 15.2 และ

15.3 

  15.6 การลงทะเบียนเรียนจะตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาและเปนไปตามประกาศ

ของมหาวทิยาลัย 

  15.7 การลงทะเบียนเรียนจะครบถวนสมบูรณตอเมื่อได ชําระคาลงทะเบียน คาบํารุงและ

คาธรรมเนียมตางๆ ของมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว นิสิตผูใดชําระคาลงทะเบียน คาบํารุงและคาธรรมเนียมตางๆ 

ภายหลังวันที่มหาวิทยาลัยกําหนด จะตองชําระคาธรรมเนียมลาชาตามประกาศมหาวิทยาลัย กรณีที่นิสิตลงทะเบียน

เรียนไมครบถวนสมบูรณในภาคการศึกษาใดภายในกําหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัยจะไมมีสิทธิ์เรียนในภาค

การศกึษานัน้ เวนแตจะไดรับอนุมัตจิากอธิการบดเีปนกรณีไป 

  15.8 นิสิตที่จะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและเหลือรายวิชาเรียนตามหลักสูตรมีจํานวนหนวยกิต 

นอยกวาเกณฑท่ีกําหนดไวคือนอยกวา 9 หนวยกติ ในขอ 15.2 ใหลงทะเบยีนเรียนเทาจําหนวนหนวยกติที่เหลือได 
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 ขอ 16 การขอเพิ่ม ขอลด หรือขอถอนรายวชิา (ตดิ W) 

  16.1 การขอเพิ่มรายวิชา กระทําไดภายใน 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห

แรกของภาคการศกึษาฤดูรอน 

  16.2 การขอลดรายวิชา กระทําไดภายใน 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห

แรกของภาคการศกึษาฤดูรอน และรายวชิาที่ขอลดนี้จะไมบันทกึในใบรายงานผลการศึกษา 

  16.3 การขอถอนรายวิชา (ติด W) กระทําไดหลังจาก 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ และ    

ไมเกนิ 12 สัปดาหแรกของภาคการศกึษาปกต ิหรือหลังสัปดาหแรกของภาคการศึกษาฤดูรอน แตไมเกนิ 4 สัปดาหนับ

จากวันเร่ิมการเรียนการสอนของภาคการศกึษา และรายวิชาที่เพกิถอนจะบันทึก W ในใบรายงานผลการศกึษา 

  16.4 การขอเพิ่ม ขอลด หรือขอถอนรายวิชา (ติด W) นั้น จํานวนหนวยกิตรวมหลังจากการเพิ่ม ลด 

หรือถอนรายวิชา (ติด W) แลวจะตองเปนไปตามเกณฑที่ระบุไวคือไมนอยกวา 9 หนวยกิต และไมเกิน 22 หนวยกิตใน

แตละภาคการศึกษาปกติ และไมเกิน 9 หนยวกิตในภาคการศึกษาฤดูรอน ดังรายละเอียดในขอ 15.2 สําหรับนิสิต

สภาพปกติ หรือไมเกิน 15 หนวยกิตในแตละภาคการศึกษาปกติ และไมเกิน 6 หนวยกิตในภาคการศึกษาฤดูรอน ดัง

รายละเอยีดในขอ 15.3 สําหรับนสิติสภาพวทิยาทัณฑ 

หมวด 6 

คาบํารุงและคาธรรมเนยีมการศกึษา 

 ขอ 17 กษาตามจํานวนและระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยนสิติตองชําระคาบํารุงการศึกษา และคาธรรมเนียมการศึ

ที่กําหนดตามประกาศมหาวทิยาลัย 

 ขอ 18 การขอคืนคาลงทะเบียนเรียนรายวิชา 

  18.1 รายวชิาใดท่ีมหาวทิยาลัยประกาศงดการเรียนการสอนท้ังภาคการศึกษา นสิติผูลงทะเบียนเรียน

รายวชิานัน้มสีทิธิ์ขอเงนิคาลงทะเบยีนรายวิชาดังกลาวคืนไดเต็มจํานวน 

  18.2 มหาวทิยาลัยขอสงวนสทิธิ์ไมคืนเงนิคาลงทะเบยีนเรียนรายวชิาไมวากรณใีดๆ 

  18.3 กรณีที่นิสิตขอลดรายวิชา นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชานี้ใหมไดโดยไมตองชําระ

คาลงทะเบียนเรียนใหม ท้ังนี้ นสิติตองชําระคาธรรมเนยีมตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

  18.4 กรณีที่นิสิตขอถอนรายวิชา (ติด W) นิสิตท่ีจะลงทะเบียนเรียนรายวิชานี้ใหมจะตองชําระ

คาลงทะเบยีนเรียนใหมและตองชําระคาธรรมเนยีมตามประกาศของมหาวทิยาลัย 

 ขอ 19 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนสิติ 

  19.1 ในกรณีที่นิสิตไมไดลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติไมวากรณีใด ยกเวนภาคการศึกษา 

ฤดูรอน นิสิตตองลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนิสิตตามประกาศของมหาวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา เพื่อรักษาสภาพ

นิสิต หากนิสิตไมไดลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนิสิตตอเนื่องกัน 2 ภาคการศึกษาปกติตามกําหนด มหาวิทยาลัยจะให

พนสภาพการเปนนสิติ 

  19.2 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนิสิตใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในสัปดาหท่ี 4 นัลจากวันเปด

ภาคการศกึษา 

 ขอ 20 การลาพักการเรียน 

  นสิติอาจย่ืนคํารองขออนุมัตลิาพักการเรียนตอมหาวทิยาลัยไดในกรณตีอไปนี้ 

  20.1 ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนิสิตระหวางประเทศหรือไดรับทุนอ่ืนใด ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นสมควร

สนับสนุน 
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  20.2 เจ็บปวยจนตองพักรักษาตัวตามความเห็นของแพทยที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม   

ชัน้ 1 ท่ีรักษาเปนเวลานานเกนิกวารอยละ 20 ของเวลาเรียนทัง้หมดในภาคการศกึษานัน้  

  20.3 มเีหตุจําเปนสวนตัวอ่ืนๆ ที่อธกิารบดเีห็นสมควร 

  20.4 การลาพักการเรียน นิสิตตองย่ืนคํารองตอมหาวิทยาลัยโดยเร็วที่สุด เมื่อไดรับอนุมัติแลวตอง

แจงใหงานทะเบียนทราบ 

  20.5 การลาพักการเรียนใหอนุมัติไดคร้ังละไมเกิน 1 ภาคการศึกษา ถานิสิตยังมีความจําเปนจองขอ

ลาพักการเรียนตอไปอกี ใหย่ืนคํารองขอลาพักการเรียนใหม 

  20.6 ในกรณีที่นิสิตไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียน ใหนับระยะเวลาที่ลาพักรวมอยูในระยะเวลา

การศกึษาดวย 

  20.7 ในระหวางที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียน นิสิตตองชําระคาบํารุงและคาธรรมเนียมอ่ืนๆ ตาม

ประกาศมหาวิทยาลัยทุกภาคการศึกษาปกติ เพื่อรักษาสภาพนิสิตอยางตอเนื่องกัน 2 ภาคการศึกาปกติตามกําหนด 

หากนิสิตไมไดลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนิสิตตอเนื่องกัน 2 ภาคการศึกษาปกติตามกําหนด จะพนสภาพนิสิตตาม

เกณฑท่ีระบุในขอ 29.1 

หมวด 7 

การวัดและการประเมนิผลการศกึษา 

 ขอ 21 เวลาเรียน นิสิตที่มีสิทธิ์จะไดรับการวัดและการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาใดๆ จะตองมีเวลาเรียน

ในรายวิชานั้นๆ ไมต่ํากวารอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้น ในกรณีที่นิสิตมีเวลาเรียนต่ํากวาที่กําหนด 

มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุญาตหรือไมอนุญาตใหไดรับการวัดและการประเมินผลการศึกษาก็ได ทั้งนี้ อาจารย

ผูสอนในรายวชิานัน้ตองเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา 

 ขอ 22 ระบบการประเมนิผลการศึกษา 

  22.1  การประเมินผลการศึกษาของแตละรายวิชา ใหใชระบบ 4 ระดับคะแนน โดยแบงคาระดับ

คะแนนเปน 8 ชวงคะแนน ดังนี้ 

คาระดับคะแนน เกรด ความหมาย 

4.00 A ดเีลศิ )Exceptional) 

3.50 B+ ดมีาก (Very Good) 

3.00 B ดี (Good) 

2.50 C+ คอนขางดี (Fair) 

2.00 C พอใช (Satisfactory) 

1.50 D+ คอนขางออน (Quite poor) 

1.00 D ออนมาก (Very Poor) 

0 F ตก (Fail) 

   โดยจะกระทําไดในกรณีดังตอไปนี้ 

   22.1.1 ในรายวชิาท่ีนสิติเขาสอบและหรือมผีลงานที่ประเมนิไดเปนระดับขัน้ 

   22.1.2 เปลี่ยนจาก I กอนเสร็จสิ้นภายในภาคการศกึษาถัดไปที่นสิติลงทะเบียน 

   22.1.3 เปลี่ยนจาก IP ยกเวนรายวชิาโครงงาน หรือกจิกรรมอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย 

 



มหาวิทยาลัยเวสเทิรน             หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมสํารวจ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563) 

หนาท่ี 73 

  22.2 นอกจากคาระดับคะแนนระบบ 4 ระดับคะแนนตามขอ 22.1 แลว ยังอาจประเมินผลการศึกษา

รายวิชาใดโดยไมมคีาระดับคะแนนไดดังนี้ 

เกรด ความหมาย 

I ยังไมสมบูรณ (Incomplete) 

S พอใจ (Satiafactory) 

O พอใจมาก (Outstanding) 

U ยังไมพอใจ (Unsatisfactory) 

W ถอนรายวิชา (Withdrawal) 

WA รายวชิาท่ีไดรับการยกเวนไมตองลงทะเบียน (Waive) 

IP การศกึษายังไมสิ้นสุด (Inprogress) 

RF รายวชิาท่ีไดลงทะเบียนเรียนซ้ําในรายวชิาท่ีได F 

RD รายวชิาท่ีไดลงทะเบียนเรียนเนนในรายวชิาท่ีได D 

RD+ รายวชิาท่ีไดลงทะเบียนเรียนเนนในรายวชิาท่ีได D+ 

RC รายวชิาท่ีไดลงทะเบียนเรียนเนนในรายวชิาท่ีได C 

RC+ รายวชิาท่ีไดลงทะเบียนเรียนเนนในรายวชิาท่ีได C+ 

TR รายวชิาท่ีไดรับการเทียบโอน 

CS รายวชิาท่ีไดรับการเทียบโอนโดยการทดสอบมาตรฐาน 

CE รายวชิาท่ีไดรับการเทียบโอนโดยการทดสอบท่ีไมใชการทดสอบมาตรฐาน 

CT รายวชิาท่ีไดรับการเทียบโอนโดยการประเมนิการศึกษาหรือการอบรม 

CP รายวิชาที่ไดรับการเทียบโอนโดยการจัดทําแฟมสะสมงาน 

  22.3  การใหเกรดท่ีไมมคีาระดับคะแนน 

   22.3.1 การใหเกรด I จะกระทําไดในกรณีที่นิสิตยังทํางานที่เปนสวนประกอบของการศึกษาใน

รายวิชานั้นยังไมสมบูรณ หรือขาดสอบโดยเหตุสุดวิสัยซึ่งไดรับการอนุมัติใหสอบภายหลังได และอาจารยผูสอน

เห็นสมควรใหรอผลการศกึษาโดยความเห็นชอบของคณบด ีแตทัง้นี้จะตองดําเนนิการเพื่อขอเปลี่ยนเกรด I ใหเสร็จสิ้น

ภายในภาคการศึกษาถัดไปที่นิสิตลงทะเบียนเรียน มิฉะนั้นเกรด I จะเปลี่ยนเปนเกรด F หรือ U แลวแตกรณีโดย

อัตโนมัติ 

   22.3.2 การใหเกรด S จะกระทําไดเมื่อผลการประเมินเปนที่พอใจในรายวิชาที่หลักสูตรกําหนด

ไววามกีารประเมนิผลอยางไมมคีาระดับคะแนน หรือรายวชิาท่ีนสิติขอลงทะเบียนเรียนเปนพเิศษโดยไมนับหนวยกติ 

   22.3.3 การใหเกรด O จะกระทําไดเมื่อผลการประเมินเปนที่พอใจมากในรายวิชาที่หลักสูตร

กําหนดไววามกีารประเมนิผลอยางไมมคีาระดับคะแนน หรือรายวชิาท่ีนสิติขอลงทะเบียนเปนพเิศษโดยไมนับหนวยกติ 

   22.3.4 การใหเกรด U จะกระทําไดเมื่อการประเมินผลไมเปนที่พอใจในรายวิชาที่หลักสูตร

กําหนดไววามกีารประเมนิผลอยางไมมคีาระดับคะแนน หรือรายวิชาที่นิสิตขอลงทะเบียนเรียนเปนพเิศษโดยไมนับเปน

หนวยกติ หรือรายวชิาท่ีนสิติไมสามารถเปลี่ยนเกรด I ไดตามกําหนด 

   22.3.5 การใหเกรด W จะกระทําไดหลังจากท่ีนสิติไดรับการอนุมัตใิหขอถอนรายวิชาตาม     ขอ 

16.3 หรือนสิติลาพักการศกึษา หรือถูกสัง่พักการศกึษาในภาคการศกึษานั้น 

   22.3.6 การใหเกรด WA จะกระทําไดเมื่อหลักสูตร หรือประกาศมหาวิทยาลัย กฎระเบียบ หรือ

ขอบังคับท่ีเกี่ยวของสามารถใหดําเนนิการได 
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   22.3.7 การใหเกรด IP จะกระทําเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่นิสิตลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่มี    

การสอนและหรือการทํางานอยางตอเนื่องกัน ทัง้นี้ตองไมเกนิ 2 ภาคการศกึษาปกต ิ

   22.3.8 การใหเกรด R จะกระทําไดในกรณีที่มีการลงทะเบียนเรียนซ้ําหรือเรียนเนนเนื่องจาก     

ผลการเรียนในรายวิชาดังกลาวไดเกรด F, D, D+, C หรือ C+ เมื่อผลการเรียนของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนซ้ําหรือ

เรียนเนนใหมนั้นเปนเกรด A, B+, B, C+, C, D+, D หรือ F ใหเปลี่ยนผลการเรียนในรายวิชาเดิมที่อยูในภาคการศึกษา

นัน้ๆ เปน RF, RD,  RD+, RC หรือ RC+ 

  22.4 การใหเกรด F นอกเหนือจากระบบ 4 ระดับคะแนนตามขอ 22.1 แลว จะกระทําไดในกรณี

ตอไปนี้ 

   22.4.1 ในรายวิชาที่นิสิตไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบ เนื่องจากมีเวลาเรียนในรายวิชานั้นๆ              

นอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนทัง้หมดของรายวชิานัน้ตามขอ 21 

   22.4.2 เมื่อนสิติกระทําผดิระเบียบการสอบ และไดรับการตัดสนิใหไดเกรด F เนื่องจากนสิติท่ีทํา

การทุจริตดวยประการใดๆ ก็ตามเกี่ยวกับการสอบทุกชนิด ตามขอ 26.1 

   22.4.3 เปลี่ยนจากเกรด I หรือเกรด IP 

   22.4.4 นสิติที่ขาดสอบและไมไดตดิตอขอสอบทดแทนภายในระยะเวลาที่มหาวทิยาลัยกําหนด 

  22.5 การใหเกรด TR จะกระทําไดในกรณีซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑการเทียบวชิาเรียนและ           โอน

หนวยกติในขอ 13 

  22.6 การใหเกรด CS จะกระทําไดในกรณีที่มีการเทียบโอนรายวิชาหรือกลุมวิชาจากความรูและ

ประสบการณ โดยนสิติสามารถผานการทดสอบมาตรฐาน ตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวทิยาลัย 

  22.7 การใหเกรด CE จะกระทําไดในกรณีที่มีการเทียบโอนรายวิชาหรือกลุมวิชาจากความรูและ

ประสบการณ โดยนิสิตสามารถผานการทดสอบที่ไมใชการทดสอบมาตรฐาน ตามระเบียบและหลักเกณฑที่

มหาวทิยาลัยกําหนด 

  22.8 การใหเกรด CT จะกระทําไดในกรณีที่มีการเทียบโอนรายวิชาหรือกลุมวิชาจากความรูและ

ประสบการณ โดยนสิติผานการฝกอบรม ตามระเบียบและหลักเกณฑที่มหาวทิยาลัยกําหนด 

  22.9 การใหเกรด CP จะกระทําไดในกรณีที่มีการเทียบโอนรายวิชาหรือกลุมวิชาจากความรูและ

ประสบการณ โดยนิสิตสามารถผานการประเมินดวยแฟมสะสมงานของนิสิต ตามระเบียบและหลักเกณฑที่

มหาวทิยาลัยกําหนด 

 ขอ 23 การคํานวณคาระดับคะแนนเฉลี่ยการประเมนิผลการศกึษาและ  

  23.1 การประเมนิผลการศกึษาใหกระทําเมื่อสิ้นสุดการศึกษาแตละภาคการศกึษา 

  23.2 การคํานวณคาระดับคะแนนเฉลี่ย  

   คาระดับคะแนนเฉลี่ยม ี2 ประเภท ซึ่งคํานวณได ดังนี้ 

   23.2.1 คาระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค (Grade-Point Average: GPA) ใหคํานวณผลการเรียน

ของนิสิตในแตละภาคการศึกษาโดยนําผลรวมของผลคูณของจํานวนหนวยกิตกับคาระดับคะแนนที่นิสิตไดรับในแตละ

รายวชิาเปนตัวตัง้แลวหารดวยผลรวมของจํานวนหนวยกติทัง้หมดที่ลงทะเบยีนในภาคการศกึษานัน้ 

   23.2.2 คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average: CGPA) ใหคํานวณจาก

ผลการเรียนของนิสิตตั้งแตเร่ิมเขาศึกษาจนถึงภาคการศึกษาที่กําลังคํานวณ โดยนําผลรวมของผลคูณของจํานวน

หนวยกติกับคาระดับคะแนนท่ีนสิติไดรับในแตละรายวิชาเปนตัวตัง้แลวหารดวยผลรวมของจํานวนหนวยกติทุกรายวิชา

ที่ใชคํานวณ 
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  23.3 การคํานวนคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average: CGPA) ใหคํานวณ

เปนคาที่มีเลขทศนิยม 2 ตําแหนง หากทศนิยมตําแหนงที่ 3 มีคามากกวาหรือเทากับ 5 ใหสามารถนํามาปดเศษ

เพิ่มขึ้นเปน 1 แลวนับบรวมกับทศนิยมตําแหนงที่สอง แตหากทศนิยมตําแหนงที่ 3 มีคานอยกวา 5 ใหตัดทศนิยม

ตําแหนงที่ 3 ออก 

  23.4 ในกรณีที่นิสิตไดเกรด I ในรนายวิชาที่มีการวัดและประเมินผลเปนคาระดับคะแนน ใหรอการ

คํานวณคาระดับคะแนนเฉลี่ยไวกอนจนกวาเกรด I จะเปลี่ยนเปนอยางอ่ืน 

 ขอ 24 การลงทะเบียนเรียนซ้ําหรือเรียนเนน 

  24.1 นิสิตที่ไดรับเกรด F, U หรือ W ในรายวิชาบังคับ นิสิตจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ําอีก

จนกวาจะไดรับเกรดเปน A, B+, B, C+, C, D+, D หรือ S 

  24.2 นิสิตที่ไดรับเกรด F, U หรือ W ในรายวิชาเลือก นิสิตจะลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ําอีกหรือ

เลือกเรียนรายวิชาเลือกอ่ืนแทนได 

  24.3 นอกจากที่กลาวมาแลวในขอ 24.1 และขอ 24.2 นิสิตอาจลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ไดรับ D, 

D+,C ,C+ อกีคร้ังก็ได การลงทะเบียนเรียนตามท่ีกลาวนี้เรียกวา “การเรียนเนน” 

  24.4 ในการลงทะเบียนเรียนซ้ําหรือเรียนเนน จะไดรับการแกไขเกรดในรายวิชานั้น การคํานวณคา

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average: CGPA) ใหคิดคาระดับคะแนนที่ไดรับการแกไขนั้นแทน

โดยคดิคํานวณหนวยกติเพยีงคร้ังเดยีว 

 ขอ 25  การจําแนกสภาพนิสิต 

  25.1  กษาฤดูรอนการจําแนกสภาพนิสิตจะกระทําเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติ หรือเมื่อสิ้นภาคการศึ

สุดทายสําหรับนิสิตที่ศึกษาครบตามหลักสูตรและมีคุณสมบัติครบถวนกอนที่จะไดรับปริญญา เวนแตนิสิตที่เขาศึกษา

เปนภาคการศกึษาแรก ใหจําแนกสภาพนสิติเมื่อสิ้นปการศกึษานับตัง้แตเร่ิมเขาศกึษา 

  25.2 ผลการเรียนในภาคการศกึษาฤดูรอน ใหนําไปรวมกับผลการเรียนในภาคการศกึษาท่ี 1 และภาค

การศกีษาท่ี 2 ท่ีนสิติผูนัน้ไดลงทะเบยีนเรียนและมจํีานวนหนวยกติเพื่อคํานวณในการจําแนกสภาพนสิติ 

  25.3 การจําแนกสภาพนิสิตใหพิจารณาวาเปนนิสิตสภาพปกติหรือนิสิตสภาพวิทยาทัณฑตาม

หลักเกณฑในขอ 14 ประเภทของสภาพนสิติ 

 ขอ 26 การลงโทษนสิติผูกระทําความผดิ 

  26.1  นิสิตท่ีทําการทุจริตดวยประการใดๆ ก็ตามเกี่ยวกับการสอบทุกชนิด ใหไดรับเกรด F ในรายวิชา

ที่กระทําผิดระเบียบการสอบ สวนรายวิชาอ่ืนที่นิสิตผูนั้นลงทะเบียนเรียนไว ถาเปนรายวิชาที่สอบมาแลวใหไดผลการ

เรียนตามที่สอบไดจริง ถาเปนรายวิชาที่ยังไมไดสอบก็ใหดําเนินการสอบตามปกติและใหไดผลการเรียนตามที่สอบได

จริง และหรือพิจารณาสั่งพักการศึกษานิสิตผูนั้นอยางนอยเปนระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา และหรืออาจใหพนสภาพ

นสิติก็ได 

  26.2  คณะกรรมการประจําคณะถานิสิตกระทําผิดหรือรวมกระทําผิดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษา ให

วิชาที่นิสิตสังกัดอยูเปนผูพิจารณาลงโทษตามควรแกกรณี โดยคณบดีของคณะวิชาที่นิสิตสังกัดอยูเปนผูพิจารณา

ลงโทษตามมตขิองคณะกรรมการประจําคณะวชิา และแจงมหาวทิยาลยัเพื่อดําเนนิการตอไป 

  26.3  ดภาคการศึกษาที่กระทําผิดนั้น โดยใหมีการพักการศึกษาของนิสิตตามคําสั่งใหเร่ิมเมื่อสิ้นสุ

ระยะเวลาการลงโทษตอเนื่องกัน ทั้งนี้ ใหนับระยะเวลาที่ถูกสั่งพักการ ศึกษาเขาเปนระยะเวลาการศึกษา และนิสิตที่

ถูกพกัการศึกษาจะตองชําระคาลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนสิิตตามประกาศมหาวิทยาลัยทุกภาคการศึกษาปกต ิเพื่อ
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รักษาสภาพนิสิตอยางตอเนื่องกัน 2 ภาคการศึกษาปกติตามกําหนด หากนิสิตไมไดลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนิสิต

ตอเนื่องกัน 2 ภาคการศกึษาปกติตามกําหนด จะพนสภาพนสิติตามเกณฑที่ระบุไวในขอ 19.1 

 ขอ 27 การพนสภาพนสิติ นสิติจะพนสภาพการเปนนสิติ ในกรณดีังตอไปนี้ 

  27.1 เมื่อศกึษาครบตามหลักสูตร และไดรับอนุมัตใิหสําเร็จการศกึษาแลว 

  27.2 เมือ่ไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยใหลาออก โดยไดปฏบัิตติามระเบยีบตางๆ อยางครบถวน และ

ไมมหีนี้สนิใดๆ ตอมหาวทิยาลัย 

  27.3 เมื่อมีการจําแนกสภาพการเปนนิสิตและไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (CUmulaltive Grade-

Point Average: CGPA) ต่ํากวา 1.5 จากระบบ 4 ระดับคะแนน 

  27.4 เมื่อเปนนิสิตสภาพวิทยาทัณฑแลวมีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point 

Average: CGPA) ต่ํากวา 1.8 จากระบบ 4 ระดับคะแนน สองภาคการศึกษาปกติที่มีการจําแนกสภาพการเปนนิสิต

ตอเนื่องกัน 

  27.5 เปนนสิติสภาพวทิยาทัณฑ 4 ภาคการศกึษาปกตติอเนื่องกันแลวยังไมพนสภาพวทิยาทัณฑ 

  27.6 เมื่อมีระยะเวลาการศึกษาครบ 12 ปการศึกษาสําหรับหลักสูตรไมนอยกวา 6 ปการศึกษา หรือ

มีระยะเวลาการศึกษาครบ 8 ปการศึกษาสําหรับหลักสูตร 4 ปการศึกษา แตมีจํานวนหนวยกิตสอบไดไมครบตาม

หลักสูตรหรือมีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average: CGPA) ต่ํากวา 2.00 หรือไมสําเร็จ

การศกึษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนดตามหลักสูตร 

  27.7 เมื่อมหาวิทยาลัยใหพนสภาพนิสิตตามขอ 19 .1 ที่กําหนดใหนิสิตพนสภาพเมื่อนิสิตไมได

ลงทะเบยีนเพื่อรักษาสภาพนสิติตอเนื่องกัน 2 ภาคการศกึษาปกตติามกําหนด 

  27.8 เมือ่ทําผดิระเบยีบอ่ืนๆ ของมหาวทิยาลัยและมหาวทิยาลัยประกาศใหพนสภาพการเปนนสิติ 

  27.9 ตรวจสอบพบในภายหลังวา 

   27.9.1 แสดงเอกสารหลักฐานการสมัครเขาเปนนิสิตอันเปนเท็จ หรือปลอมแปลงเอกสาร

หลักฐานดังกลาว  

   27.9.2 ขาดคุณสมบัตขิองผูสมัครเขาเปนนสิติตามขอ 11.1 

  27.10 เสยีชวีติ 

 ขอ 28 การคืนสภาพนิสิต ผูที่พนสภาพนิสิตโดยการลาออกหรือพนสภาพนิสิตเนื่องจากนิสิตไมไดลงทะเบียน

เพื่อรักษาสภาพนสิติตอเนื่องกัน 2 ภาคการศกึษาปกติตามกําหนด ตามขอ 19.1 มคีวามประสงคท่ีจะขอกลับเขาศึกษา

ในมหาวทิยาลัย สามารถย่ืนคํารองตออธิการบดเีพื่อขอคืนสภาพนสิติได ทัง้นี้ ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย

ที่กําหนดไว 

หมวด 8 

การสําเร็จการศกึษาและการอนุมัตปิรญิญาบัตร 

 ขอ 29 คุณสมบัตขิองผูสําเร็จการศกึษา 

  29.1 มรีะยะเวลาการศกึษาในมหาวิทยาลัย 

   29.1.1 หลักสูตรไมนอยกวา 6 ปการศึกษา ตองศึกษาในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา 10 ภาค

การศึกษาปกติหรือ 5 ปการศึกษา แตใชเวลาศึกษาไมเกิน 24 ภาคการศึกษาปกติ หรือ 12 ปการศึกษา นับตั้งแตวัน

รนี้คร้ังแรกในหลักสูตเรียนลงทะเบียน  หรือเปนไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขององคกรวิชาชพีตามขอ 8.1  
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   29.1.2 หลักสูตร 5 ปการศึกษา ตองศึกษาในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา 8 ภาคการศึกษาปกติ

หรือ 4 ปการศึกษา แตใชเวลาศึกษาไมเกิน 20 ภาคการศึกษาปกติ หรือ 10 ปการศึกษา นับตั้งแตวันลงทะเบียนเรียน              

คร้ังแรกในหลักสูตรนี้ หรือเปนไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขององคกรวิชาชพีตามขอ 8.2 

   29.1.3 หลักสูตร 4 ปการศึกษา ตองศึกษาในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา 6 ภาคการศึกษาปกติ

หรือ 3 ปการศึกษา แตใชเวลาศึกษาไมเกิน 16 ภาคการศึกษาปกติหรือ 8 ปการศึกษา นับตั้งแตวันลงทะเบียนเรียน

คร้ังแรกในหลักสูตรนี้ หรือเปนไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขององคกรวิชาชพี ตามขอ 8.3  

  29.2 ศกึษาและสอบไดครบตามจํานวนหนวยกติที่กําหนดไวในหลักสูตร 

  29.3 ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average: CGPA) ตลอดหลักสูตร         

ไมต่ํากวา 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน 

  29.4 ไมเปนผูมคีวามประพฤตเิสื่อมเสยีตลอดระยะเวลาที่ศกึษาในมหาวิทยาลัย 

  29.5 สามารถสอบผานเกณฑมาตรฐานการสอบรวบยอด (Comprehensive Exam หรือ Exit Exam) 

ตามขอบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวทิยาลยั 

 ขอ 30 นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนและสอบไดหนวยกิตครบตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ไมนอยกวา 6 ป หรือ 

5 ป หรือ 4 ป) แลว แตคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average: CGPA) ต่ํากวา 2.00 จาก

ระบบ 4 ระดับคะแนน ทั้งนี้ตองมีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Averagde: CGPA) ไมต่ํากวา 

1.75 จากระบบ 4 ระดับคะแนน จึงมีสิทธไดรับอนุปริญญา ทั้งนี้ใหเปนไปตามขอบังคับ ระเบียบ และประกาศของ

มหาวทิยาลัย 

 ขอ 31 การใหปริญญาเกียรตินิยม นิสิตที่จะไดรับการเสนอช่ือเพื่อเขารับปริญญาเกียรตินิยม ตองมีคุณสมบัติ

ของผูสําเร็จการศกึษาตามขอ 29 และคุณสมบัตอ่ืินๆ ครบถวนทุกประการ ดังนี้ 

  31.1 เกยีรตนิยิมอันดับหนึ่ง ใหแกนสิติท่ีมคุีณสมบัตดิังนี้ 

   31.1.1 ไดศึกษารายวิชาตางๆ ในมหาวิทยาลัยมาโดยตลอดครบตามหลักสูตรภายในระยะเวลา

การศึกษาที่กําหนดคือ ตองศึกษาในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา 10 ภาคการศึกษาปกติหรือ 5 ปการศึกษา แตใชเวลา

ศึกษาไมเกิน 24 ภาคการศึกษาปกติ หรือ 12 ปการศึกษานับตั้งแตวันลงทะเบียนเรียนคร้ังแรกในหลักสูตรนี้ หรือ

เปนไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขององคกรวิชาชีพตามขอ 8.1 สําหรับหลักสูตรไมนอยกวา 6 ปการศึกษา            

ไมนอยกวา 8 ภาคการศึกษาปกติหรือ 4 ปการศึกษา แตใชเวลาศึกษาไมเกิน 20 ภาคการศึกษาปกติหรือ 10 ป

การศึกษานับตั้งแตวันลงทะเบียนเรียนคร้ังแรกในหลักสูตรนี้ หรือเปนไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขององคกร

วิชาชีพตามขอ 8.2 สําหรับหลักสูตร 5 ปการศึกษา และไมนอยกวา 6 ภาคการศึกษาปกติหรือ 3 ปการศึกษา แตใช

เวลาศึกษาไมเกิน 16 ภาคการศึกษาปกติหรือ 8 ปการศึกษา นับตั้งแตวันลงทะเบียนเรียนคร้ังแรกในหลักสูตรนี้ หรือ

เปนไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขององคกรวิชาชีพ ตามขอ 8.3 สําหรับหลักสูตร 4 ปการศึกษา ทั้งนี้ไมนับรวม

ระยะเวลาที่นสิติลาพักการศกึษา หรือมเีหตุจําเปนอยางอ่ืนที่อธกิารบดเีห็นสมควร 

   31.1.2 ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยนสะสม (Cumulative Grade-Point Average: CGPA) ของทุก

รายวิชาไมนอยกวา 3.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนน 

   31.1.3 สอบไดหนวยกิตครบตามหลักสูตร โดยทุกรายวิชาไมเคยไดเกรด F, D, D+ หรือ U และ

ไมเคยเรียนซ้ําหรือเรียนเนนในรายวชิาใดๆ 

   31.1.4 ไมเปนผูมคีวามประพฤตเิสื่อมเสยีตลอดระยะเวลาที่ศกึษาในมหาวิทยาลัย และ 

   31.1.5 สามารถสอบผานเกณฑมาตรฐานการสอบรวบยอด (Comprehensive Exam หรือ Exit 

Exam) ตามขอบังคับ ระเบยีบ และประกาศของมหาวทิยาลัย 
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  31.2  เกยีรตนิยิมอันดับสอง ใหแกนสิติท่ีมคุีณสมบัตดิังนี้ 

   31.2.1 ไดศึกษารายวิชาตางๆ ในมหาวิทยาลัยมาโดยตลอดครบตามหลักสูตรภายในระยะเวลา

การศึกษาที่กําหนดคือ ตองศึกษาในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา 10 ภาคการศึกษาปกติหรือ 5 ปการศึกษา แตใชเวลา

ศึกษาไมเกิน 24 ภาคการศึกษาปกติ หรือ 12 ปการศึกษา นับตั้งแตวันลงทะเบียนเรียนคร้ังแรกในหลักสูตรนี้ หรือ

เปนไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขององคกรวิชาชีพตามขอ 8.1 สําหรับหลักสูตรไมนอยกวา 6 ปการศึกษา           

ไมนอยกวา 8 ภาคการศึกษาปกติหรือ 4 ปการศึกษา แตใชเวลาศึกษาไมเกิน 20 ภาคการศึกษาปกติหรือ 10 ป

การศึกษา นับตั้งแตวันลงทะเบียนเรียนคร้ังแรกในหลักสูตรนี้ หรือเปนไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขององคกร

วิชาชีพ ตามขอ 8.2 สําหรับหลักสูตร 5 ปการศึกษา และไมนอยกวา 6 ภาคการศึกษาปกติหรือ 3 ปการศึกษา แตใช

เวลาศึกษาไมเกิน 16 ภาคการศึกษาปกติหรือ 8 ปการศึกษา นับตั้งแตวันลงทะเบียนเรียนคร้ังแรกในหลักสูตรนี้ หรือ

เปนไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขององคกรวิชาชีพ ตามขอ 8.3 สําหรับหลักสูตร 4 ปการศึกษา ทั้งนี้ไมนับรวม

ระยะเวลาที่นสิติลาพักการศกึษาหรือมเีหตุจําเปนอยางอ่ืนที่อธกิารบดเีห็นสมควร 

   31.2.2 ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยนสะสม (Cumulative Grade-Point Average: CGPA) ของทุก

รายวิชาไมนอยกวา 3.25 จากระบบ 4 ระดับคะแนน 

   31.2.3 สอบไดหนวยกิตครบตามหลักสูตร โดยทุกรายวิชาไมเคยไดเกรด F, D, D+ หรือ U และ

ไมเคยเรียนซ้ําหรือเรียนเนนในรายวชิาใดๆ 

   31.2.4 ไมเปนผูมคีวามประพฤตเิสื่อมเสยีตลอดระยะเวลาที่ศกึษาในมหาวิทยาลัย และ 

   31.2.5 สามารถสอบผานเกณฑมาตรฐานการสอบรวบยอด (Comprehensive Exam หรือ Exit 

Exam) ตามขอบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวทิยาลัย 

 ขอ 32 การอนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนิสิต มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเสนอช่ือนิสิตเฉพาะผูมีคุณสมบัติ

ของผูสําเร็จการศึกษาครบตามขอ 29 ขอ 30 และหรือขอ 31 โดยใหถือเอาวันที่คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัย

พิจารณาและอนุมัติใหสําเร็จการศึกษาเปนวันสําเร็จการศึกษาของนิสิตผูนั้น และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาเสนอเพื่อ

ขออนุมัตกิารใหปริญญาบัตรตอสภามหาวิทยาลัยตอไป 

 ขอ 33 การเพกิถอนการสําเร็จการศึกษาและปริญญาบัตร 

  เมื่อความปรากฏแกสภามหาวิทยาลัยวา นิสิตผูสําเร็จการศึกษาที่ไดรับปริญญาบัตรแลว เปนผูขาด

คุณสมบัติหรือกระทําผิดที่เกี่ยวของกับเงื่อนไขในการเขาศึกษา เพื่อเปนการรักษามาตรฐานในการจัดการศึกษาและ

เปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยการศึกษา ใหอธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยดําเนินการ

ตรวจสอบขอเท็จจริงใหชัดเจนในกรณีที่เกิดขึ้น และจัดทํารายงานขอเท็จจริงเขาสูการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย

โดยเร็วที่สุด หากผลการพิจารณาปรากฎชัดเจนวา นิสิตผูสําเร็จการศึกษาที่ไดรับปริญญาบัตรแลว เปนผูขาด

คุณสมบัติหรือกระทําผิดที่เกี่ยวของกับเงื่อนไขในการเขาศึกษา ใหสภามหาวิทยาลัยมีมติเพิกถอนปริญญาบัตรของ

นสิติผูนัน้ และใหถือวาคําวนิจิฉัยของสภามหาวทิยาลัยเปนที่สุด 

  ประกาศ ณ วันท่ี 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

 

 (ดร.ประภากร  สมติ)ิ 

 นายกสภามหาวทิยาลัยเวสเทิรน 
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เอกสารภาคผนวกที่ 4 

ตารางเปรยีบเทียบ 

หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสํารวจ 

(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563) 

กบั  

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานคณุวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ.1) 

สาขาวิศวกรรมศาสตร พ.ศ. 2553 
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มคอ.1 

สาขาวศิวกรรมศาสตร พ.ศ. 2553 

หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ  

สาขาวชิาวศิวกรรมสํารวจ  

(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563) 

1.  ช่ือสาขาหรือสาขาวชิา 

 ช่ือสาขา วิศวกรรมศาสตร  

1.  ช่ือหลักสูตร 

 วศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวศิวกรรม

สํารวจ 

2.  ช่ือปริญญา  

 ภาษาไทย : วศิวกรรมศาสตรบัณฑติ  

   วศ .บ.   

 

 ภาษาอังกฤษ :Bachelor of Engineering  

   B.Eng. 

2.  ช่ือปริญญา  

 ภาษาไทย : วศิวกรรมศาสตรบัณฑติ 

(วศิวกรรมสาํรวจ) 

   วศ .บ.  (วศิวกรรมสาํรวจ) 

 ภาษาอังกฤษ :Bachelor of Engineering (Survey 

Engineering) 

   B.Eng. (Survey Engineering) 

3.  คุณลักษณะของบัณฑติท่ีพงึประสงค 3. วัตถุประสงคของหลักสูตร เพื่อใหบัณฑติมี

คุณลักษณะอันพงึประสงค ดังนี้ 

 (1) มคุีณธรรม จริยธรรม มสีัมมาคารวะ รูจัก

กาลเทศะ และทําหนาท่ีเปนพลเมืองดรัีบผดิชอบตอ

ตนเอง วชิาชพี และตอสังคม และปฏบัิตตินภายใต

จรรยาบรรณวชิาชพีดวยความซ่ือสัตยสุจริต และเสยีสละ 

 (2)  มคุีณธรรม จริยธรรม มสีัมมาคารวะ รูจัก

กาลเทศะ และทําหนาที่เปนพลเมืองดี รับผดิชอบตอ

ตนเอง วชิาชพี และตอสังคม และปฏบัิตตินภายใต

จรรยาบรรณวชิาชพีดวยความซ่ือสัตยสุจริต และเสยีสละ 

 (2) มคีวามรูในศาสตรท่ีเกี่ยวของทั้ง

ภาคทฤษฎแีละปฏบัิตสิามารถประยุกตใชศาสตรดังกลาว 

อยางเหมาะสมเพื่อการประกอบวชิาชพีของตน และ

การศกึษาตอในระดับสูงขึ้นไปได 

 (1)  มคีวามรูความสามารถและทักษะใน

ศาสตรวิศวกรรมสํารวจและศาสตรท่ีเกี่ยวของท้ัง

ภาคทฤษฎแีละปฏบัิติ สามารถประยุกตใชศาสตร

ดังกลาวอยางเหมาะสมเพื่อการประกอบวิชาชีพของตน 

และการศกึษาตอในระดับสงูขึ้นไปได 

 (3) มคีวามใฝรูในองคความรูและเทคโนโลยีท่ี

มกีารเปลี่ยนแปลงพัฒนาอยางตอเน่ือง สามารถ พัฒนา

องคความรูท่ีตนมอียูใหสูงขึ้นไป เพื่อพัฒนาตนเอง 

พัฒนางาน พัฒนาสังคมและ ประเทศชาติ 

 (3) มคีวามใฝรูในองคความรูและเทคโนโลยีท่ี

มกีารเปลี่ยนแปลงพัฒนาอยางตอเนื่อง สามารถพัฒนา

องคความรูที่ตนมอียูใหสูงขึ้นไป เพื่อพัฒนาตนเอง 

พัฒนางาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ 

 (4) คดิเปน ทําเปน มคีวามคิดริเร่ิมสรางสรรค

และสามารถเลือกวธิแีกไขปญหาไดอยางเหมาะสม 

     (4)  คิดเปน ทําเปน มคีวามคิดริเร่ิมสรางสรรค

และสามารถเลือกวธิแีกไขปญหาไดอยางเหมาะสม 

 (5) มมีนุษยสัมพันธและมคีวามสามารถใน

การทํางานรวมกับผูอ่ืน มทัีกษะในดานการทํางานเปน 

หมูคณะ สามารถบริหารจัดการการทํางานไดอยาง

เหมาะสม และเปนผูมีทัศนคตท่ีิดใีนการทํางาน 

 (5) มมีนุษยสัมพันธ มภีาวะผูนํา สามารถใน

การทํางานรวมกับผูอ่ืน มีทักษะในการทํางานเปนทมี 

สามารถบริหารจัดการการทํางานไดอยางเหมาะสม 

และเปนผูมทัีศนคตท่ีิดใีนการทํางาน 
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 (6) มคีวามสามารถในการตดิตอสื่อสาร 

และใชภาษาไทย ภาษาตางประเทศ และศัพททาง

เทคนคิในการติดตอสื่อสาร รวมถงึการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศไดเปนอยางดี 

 (6)  มคีวามสามารถในการตดิตอสื่อสาร และ

ใชภาษาไทย ภาษาตางประเทศ และศัพททางเทคนคิใน

การตดิตอสื่อสาร รวมถงึการใชเทคโนโลยสีารสนเทศได

เปนอยางดี 

     (7)  มทัีกษะปฏิบัตงิานวชิาชพีดานวิศวกรรม

สํารวจ และสามารถบูรณาการองคความรูเพื่อประกอบ

วชิาชพีไดเปนอยางดี 

4.  มาตรฐานผลการเรียนรู 4.  มาตรฐานผลการเรียนรู 

 ดานคุณธรรมจริยธรรม  ดานคุณธรรมจริยธรรม 

 (1) เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย 

ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสยีสละ 

และซ่ือสัตยสุจริต 

 (1)  เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย 

ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม จริยธรรม 

เสยีสละ และซ่ือสัตยสุจริต 

 (2)  อตนเองอเวลา รับผดิชอบตตรงต มวีนิัย

างๆอบังคับตและสังคม เคารพกฎระเบยีบและข  ของ      

องคกรและสงัคม 

 (2)  มวีนิัย ตรงตอเวลา รับผดิชอบตอตนเอง

และสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ของ

องคกรและสังคม 

 (3) มภีาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถ

ทํางานเปนหมูคณะ สามารถแกไขขอขัดแยง ตามลําดับ

ความสําคัญ เคารพสทิธแิละรับฟงความคดิเห็นของผูอ่ืน 

รวมทัง้เคารพใน คุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

 (3)  มภีาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถ

ทํางานเปนหมูคณะ สามารถแกไขขอขัดแยงตามลําดับ

ความสําคัญ เคารพสทิธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 

รวมทัง้เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนษุย 

 (4) สามารถวเิคราะหและประเมนิผลกระทบ

จากการใชความรูทางวศิวกรรมตอบุคคล องคกร สังคม

และสิ่งแวดลอม 

 (4)  สามารถวเิคราะหและประเมนิผลกระทบ

จากการใชความรูทางวิศวกรรมตอบุคคล องคกร สังคม

และสิ่งแวดลอม 

 (5) มจีรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชพี 

และมคีวามรับผดิชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพ รวมถงึ 

เขาใจถงึบริบททางสังคมของวิชาชพีวิศวกรรมในแตละ

สาขาตัง้แตอดตีจนถงึปจจุบัน 

  (5)  มจีรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชพี 

และมคีวามรับผดิชอบในฐานะผูประกอบวชิาชีพ รวมถงึ

เขาใจถงึบริบททางสังคมของวิชาชพีวิศวกรรมในแตละ

สาขาตัง้แตอดีตจนถงึปจจุบัน 

 ดานความรู  ดานความรู 

 (1) มคีวามรูและความเขาใจทางคณติศาสตร

พืน้ฐาน วิทยาศาสตรพื้นฐาน วิศวกรรมพืน้ฐาน และ

เศรษฐศาสตรเพื่อการประยุกตใชกับงานทางดาน

วศิวกรรมศาสตรท่ีเกี่ยวของ และการสรางนวัตกรรมทาง

เทคโนโลยี 

 (1)  มคีวามรูและความเขาใจทางคณติศาสตร

พืน้ฐาน วิทยาศาสตรพืน้ฐาน วิศวกรรมพืน้ฐาน และ

เศรษฐศาสตร เพื่อการประยุกตใชกับงานทางดาน

วศิวกรรมศาสตรท่ีเกี่ยวของ และการสรางนวัตกรรมทาง

เทคโนโลยี 
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 (2) มคีวามรูและความเขาใจเกี่ยวกับ

หลักการท่ีสําคัญ ท้ังในเชงิทฤษฎแีละปฏิบัตใินเนือ้หา

ของสาขาวชิาเฉพาะดานทางวิศวกรรม 

 (2)  มคีวามรูและความเขาใจเกี่ยวกับ

หลักการท่ีสําคัญ ท้ังในเชงิทฤษฎแีละปฏิบัต ิในเนือ้หา

ของสาขาวชิาวิศวกรรมสํารวจ 

 (3) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวชิาท่ี

ศกึษากับความรูในศาสตรอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 

 (3)  สามารถบูรณาการความรูในสาขาวชิา

วศิวกรรมสํารวจกับความรูในศาสตรอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของได 

 (4) สามารถวเิคราะหและแกไขปญหา ดวย

วธีิการท่ีเหมาะสม รวมถงึการประยุกตใชเคร่ืองมือ ท่ี

เหมาะสม เชน โปรแกรมคอมพิวเตอรเปนตน 

 (4)  สามารถวเิคราะหและแกไขปญหา ดวย

วธีิการท่ีเหมาะสม รวมถงึการประยุกตใชเคร่ืองมือท่ี

เหมาะสม 

 (5)  สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวชิา

ของตน ในการประยุกตแกไขปญหาในงานจริงได 

 (5)  สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชา

วศิวกรรมสํารวจในการประยุกตแกไขปญหาในงานจริงได 

 ดานทักษะทางปญญา  ดานทักษะทางปญญา 

 (1)  มคีวามคดิอยางมวีจิารณญาณท่ีดี  (1)  มคีวามคิดอยางมวีจิารณญาณท่ีดี 

 (2)  สามารถรวบรวม ศกึษา วเิคราะห และ 

สรุปประเด็นปญหาและความตองการ 

 (2)  สามารถรวบรวม ศกึษา วเิคราะห และ

สรุปประเด็นปญหาและความตองการ 

 (3)  สามารถคดิ วเิคราะห และแกไขปญหา  

ดานวศิวกรรมไดอยางมรีะบบ รวมถงึการใชขอมูล  

ประกอบ การตัดสนิใจในการทํางานไดอยางมี

ประสทิธิภาพ 

 (3)  สามารถคดิ วเิคราะห และแกไขปญหา

ดานวศิวกรรมไดอยางมรีะบบ รวมถงึการใชขอมูล

ประกอบ การตัดสนิใจในการทํางานไดอยางมี

ประสทิธิภาพ 

 (4)  มจีนิตนาการและความยืดหยุนในการปรับ 

ใชองคความรูท่ีเกี่ยวของอยางเหมาะสม ในการพัฒนา 

นวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดมิไดอยาง           

สรางสรรค 

 (4)  มจีนิตนาการและความยืดหยุนในการปรับ 

ใชองคความรูท่ีเกี่ยวของอยางเหมาะสม ในการพัฒนา

นวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดมิไดอยาง

สรางสรรค 

 (5)  สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรู

เพิ่มเตมิไดดวยตนเอง เพื่อการเรียนรูตลอดชวีิต และ

ทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยี

ใหมๆ  

 (5)  สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรู

เพิ่มเตมิไดดวยตนเอง เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต และ 

ทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยี

ใหมๆ  

 ดานทักษะความสัมพนัธระหวางบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

 ดานทักษะความสัมพนัธระหวางบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

 (1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนท่ีหลากหลาย 

และสามารถสนทนาทัง้ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ

ไดอยางมีประสทิธภิาพ สามารถใชความรูในสาขาวชิาชพี

มาสื่อสารตอสังคมไดในประเด็นทีเ่หมาะสม 

 (1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนที่หลากหลาย 

และสามารถสนทนาทัง้ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ

ไดอยางมปีระสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวชิาชพี

มาสื่อสารตอสังคมไดในประเด็นทีเ่หมาะสม 
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 (2) สามารถเปนผูริเร่ิมแสดงประเด็นในการ

แกไขสถานการณเชงิสรางสรรคท้ังสวนตัวและสวนรวม 

พรอมทัง้แสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทัง้ของตนเองและ

ของกลุม รวมทั้งใหความชวยเหลือและอํานวยความ

สะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตางๆ 

 (2)  สามารถเปนผูริเร่ิมแสดงประเด็นในการ

แกไขสถานการณเชงิสรางสรรคทัง้สวนตัวและสวนรวม 

พรอมทัง้แสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทัง้ของตนเองและ

ของกลุม รวมทั้งใหความชวยเหลือและอํานวยความ

สะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตางๆ 

 (3)  สามารถวางแผนและรับผดิชอบในการ

พัฒนาการเรียนรูทัง้ของตนเอง และสอดคลองกับทาง

วชิาชพีอยางตอเนื่อง 

 (3)  สามารถวางแผนและรับผดิชอบในการ

พัฒนาการเรียนรูทัง้ของตนเอง และสอดคลองกับทาง

วชิาชพีอยางตอเนื่อง 

 (4)  รูจักบทบาท หนาท่ี และมคีวามรับผดิชอบ

ในการทํางานตามท่ีมอบหมายทัง้งานบุคคลและงานกลุม 

สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอ่ืนทัง้ในฐานะผูนํา

และผูตามไดอยางมปีระสทิธภิาพ สามารถวางตัวไดอยาง

เหมาะสมกับความรับผดิชอบ 

 (4)  รูจักบทบาท หนาท่ี และมคีวามรับผดิชอบ

ในการทํางานตามท่ีมอบหมาย ทัง้งานบุคคลและงานกลุม 

สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอ่ืนทัง้ในฐานะผูนํา

และผูตามไดอยางมปีระสทิธภิาพ สามารถวางตัวไดอยาง

เหมาะสมกับความรับผดิชอบ 

 (5)  มจีติสํานกึความรับผดิชอบดานความ

ปลอดภัยในการทํางาน และการรักษา สภาพแวดลอมตอ 

สังคม 

 (5)  มจีติสํานกึความรับผดิชอบดานความ

ปลอดภัยในการทํางาน และการรักษาสภาพแวดลอมตอ

สังคม 

 ดานทักษะการวิเคราะหเชงิตัวเลข การสื่อสาร

และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 ดานทักษะการวิเคราะหเชงิตัวเลข การสื่อสาร

และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 (1) มทัีกษะในการใชคอมพวิเตอรสําหรับการ

ทํางานท่ีเกี่ยวของกับวชิาชพีไดเปนอยางดี 

 (1)  มทัีกษะในการใชคอมพวิเตอรสําหรับการ

ทํางานที่เกี่ยวของกับวชิาชพีไดเปนอยางดี 

 (2) มทัีกษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ

ทางคณติศาสตรหรือการแสดงสถติปิระยุกตตอการ         

แกปญหาท่ีเกี่ยวของไดอยางสรางสรรค 

 (2)  มทัีกษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ

ทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถติปิระยุกตตอการ

แกปญหาท่ีเกีย่วของไดอยางสรางสรรค 

 (3) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารที่ทันสมัยไดอยางเหมาะสมและมี

ประสทิธิภาพ 

 (3)  สามารถประยุกตใชเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการสื่อสารที่ทันสมัยไดอยางเหมาะสมและมี

ประสทิธิภาพ 

 (4) มทัีกษะในการสื่อสารขอมูลทัง้ทางการพูด 

การเขยีน และการสื่อความหมายโดยใชสัญลักษณ 

 (4)  มทัีกษะในการสื่อสารขอมูลท้ังทางการพูด 

การเขยีน และการสื่อความหมายโดยใชสัญลักษณ 

 (5) สามารถใชเคร่ืองมือการคํานวณและ

เคร่ืองมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชพีในสาขา

วศิวกรรมท่ีเกีย่วของได 

 (5)  สามารถใชเคร่ืองมือการคํานวณและ

เคร่ืองมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชพีในสาขา

วศิวกรรมท่ีเกี่ยวของได 
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  ดานทักษะปฏบัิตกิารวชิาชพี 

  (1)  มคีวามสามารถในการใชอุปกรณเคร่ืองมือ

พืน้ฐานทางวศิวกรรมสํารวจและการประยุกตใชไดอยาง

ถูกตองและปลอดภัย 

  (2)  มทัีกษะในการพัฒนาและดัดแปลงใช

อุปกรณเคร่ืองมือสําหรับการแกปญหาดานวิศวกรรม

สํารวจได 

5.  โครงสรางหลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ 5.  โครงสรางหลักสูตร 

 หมวดศกึษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกติ  หมวดศกึษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกติ 

 หมวดวชิาเฉพาะ ไมนอยกวา 84 หนวยกติ  หมวดวชิาเฉพาะ ไมนอยกวา 96 หนวยกติ 

  วชิาเฉพาะพืน้ฐาน   กลุมวชิาเฉพาะพืน้ฐาน 

 - กลุมวชิาพืน้ฐานทางคณิตศาสตรและ

วทิยาศาสตร 

  - รายวิชาพืน้ฐานทางคณิตศาสตรและ

วทิยาศาสตร 

 - กลุมวชิาพืน้ฐานทางวศิวกรรม  - รายวิชาพืน้ฐานทางวศิวกรรม 

  วชิาเฉพาะดาน   กลุมวชิาเฉพาะดาน 

 - กลุมวชิาบังคับทางวศิวกรรม  - รายวิชาบังคับ 

 - กลุมวชิาเลือกทางวศิวกรรม  - รายวิชาเลือก 

   กลุมวชิาเสริมสรางประสบการณใน

วชิาชพี 

 หมวดวชิาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกติ  หมวดวชิาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกติ 

6.  เนือ้หาสาระสําคัญ 6.  เนือ้หาสาระสําคัญ 

 สาขาวชิาวิศวกรรมโยธา กลุมความรูดาน

วศิวกรรมสาํรวจ ตองมอีงคความรูเร่ือง 

 สาขาวชิาวิศวกรรมสาํรวจ  

 องคความรูที่เกี่ยวเนื่องกับคณิตศาสตรประยุกต

คอมพวิเตอรและการจําลอง )Applied Mathematics, 

Computer and Simulations) หมายถงึ เนือ้หาความรูท่ี

นําเสนอระบบตางๆ ในรูปแบบของสมการคณิตศาสตร

การจําลองระบบ การออกแบบและวเิคราะหระบบ

จําลอง ระบบปอนกลับ และ การประมวลผลบน

คอมพวิเตอรเปนตน 

SE1101 แคลคูลสั 1 3 (3-0-6) 

SE1102 แคลคูลสั 2 3 (3-0-6) 

SE1103 ฟสกิส 1 4 (4-0-8) 

SE1104 ฟสกิส 2 4 (4-0-8) 

SE1105 เคมี 4 (4-0-8) 

SE2106 แคลคูลสั 3 3 (3-0-6) 

SE1201 เขยีนแบบวศิวกรรม 3 (3-0-6) 

SE1202 การเขยีนโปรแกรม

คอมพวิเตอร 

3 (3-0-6) 

SE1203 วัสดุวศิวกรรม 3 (3-0-6) 
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SE1204 กลศาสตรวศิวกรรม 3 (3-0-6) 

SE1205 วศิวกรรมการสํารวจรังวดั 4 (3-2-7) 

SE2301 เสนโครงแผนที่ 3 (3-0-6) 

SE2302 สถติแิละคณิตศาสตรประยุกต

ในงานสํารวจ 

3 (3-0-6) 

SE2303 วธีิการทางคอมพวิเตอรสําหรับ

วศิวกรสํารวจ 

3 (3-0-6) 

SE2304 ยอีอเดซ ี 3 (3-0-6) 

SE2305 การสํารวจกับการประยุกตใน

งานกอสราง 

3 (3-0-6) 

SE2307 การสํารวจยอีอเดตคิ 3 (2-2-5) 

SE2308 โฟโตแกรมเมตรีและการรับรู

จากระยะไกล 

3 (3-0-6) 

SE3309 การคํานวณปรับแก 3 (3-0-6) 

SE3310 การสํารวจดวยดาวเทยีม 3 (2-2-5) 

SE3311 โฟโตแกรมเมตรีขัน้สูง 3 (3-0-6) 

SE3312 การทําแผนทีแ่ละแผนที่เชงิเลข 3 (2-2-5) 

SE3313 การเตรียมโครงงานวศิวกรรม

สํารวจ 

1 (1-0-2) 

SE3314 ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร

และการประยุกตใช 

3 (3-0-6) 

SE3315 การรับรูจากระยะไกลขัน้สูง                3 (3-0-6) 

SE3316 โครงงานวิศวกรรมสํารวจ 2 (0-6-7) 

SE3317 การฝกสํารวจภูมปิระเทศและ

รังวัดทางยีออเดตคิภาคสนาม 

1 (0-6-3) 

 องคความรูท่ีเกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการ 

ระบบ )System Management) หมายถงึ เนือ้หาความรู

ทางการจัดการและการควบคุมในระบบอุตสาหกรรม 

มาตรฐานและความปลอดภัยทางวศิวกรรม  

เศรษฐศาสตร โลจสิตกิส รวมไปถงึการนําสารสนเทศ

มาใชในการบริหารจัดการ 

SE2306 การบริหารจัดการและรังวัด

ท่ีดนิ 

3 (3-0-6) 

SE3313 การเตรียมโครงงานวศิวกรรม

สํารวจ 

1 (1-0-2) 

SE3314 ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร

และการประยุกตใช 

3 (3-0-6) 

SE3315 การรับรูจากระยะไกลขัน้สูง                3 (3-0-6) 

SE3316 โครงงานวิศวกรรมสํารวจ 2 (0-6-7) 
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SE3317 การฝกสํารวจภูมปิระเทศและ

รังวัดทางยีออเดตคิภาคสนาม 

1 (0-6-3) 

7.  คุณสมบัตผิูเขาศกึษาและการเทยีบโอนผลการ

เรียนรู 

7.  คุณสมบัตผิูเขาศกึษาและการเทยีบโอนผลการ

เรียนรู 

 7.1  คุณสมบัตผิูเขาศกึษา  

  (1)  สําเร็จการศกึษาไมตากวาระดับ

มัธยมศกึษาตอนปลายตามหลักสูตรของกระทรวง 

ศกึษาธิการหรือเทียบเทา 

  (2) ผานการคัดเลือกตามเกณฑของ

หนวยงานที่เกี่ยวของ และหรือเปนไปตามระเบียบ               

ขอบังคับการคัดเลือกของสถาบันการศึกษาเปนผูกําหนด 

 7.1  คุณสมบัตขิองผูเขาศกึษา  

   (1)  สําเร็จการศกึษาไมต่ํากวาระดับ

มัธยมศกึษาตอนปลายสายสามัญ หรือเทียบเทาขึ้นไป

จากสถาบันการศกึษาที่กระทรวงศกึษาธิการใหการ

รับรองวทิยฐานะ 

    หรือ สําเร็จการศกึษาระดับ

ประกาศนยีบัตรวชิาชพี (ปวช.) ประเภทวิชาชาง

อุตสาหกรรมจากสถาบันการศกึษาที่กระทรวง 

ศกึษาธิการใหการรับรองวทิยฐานะ 

  หรือ สําเร็จการศกึษาระดับ

ประกาศนยีบัตรวชิาชพีชัน้สูง (ปวส.) หรือเทียบเทาจาก

สถาบันการศกึษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการใหการรับรอง

วทิยฐานะ 

   (2)  เปนผูที่มสีุขภาพรางกายและจิตใจ

ปกต ิไมมโีรคติดตอรายแรง เจ็บปวย มคีวามผดิปกติ มี

ความพกิาร หรือเปนโรครุนแรงที่เปนอุปสรรคตอ

การศกึษา การปฏบัิตงิาน และการประกอบวิชาชพี 

  (3) ไมมคีวามประพฤตเิสื่อมเสยี ไม

เคยถูกศาลพพิากษาถงึขัน้จําคุก หรืออยูในระหวาง

คดอีาญา 

  (4) สําหรับผูสมัครตางชาติ ตองสอบ

ผานการทดสอบภาษาไทยตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนด 

  (5)  มคุีณสมบัติอ่ืนๆ ครบถวนตามท่ี

มหาวทิยาลัยกําหนด 

 7.2  การเทียบโอนผลการเรียนรู 

  การเทียบโอนผลการเรียนรูใหเปนไปตาม

ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ และระเบียบขอบังคับ 

ตามที่สถาบันการศึกษากําหนด 

 7.2 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการ

ลงทะเบยีนเรียนขามมหาวทิยาลัย 

  (1) การเทียบโอนหนวยกติและ

รายวิชา เปนไปตามขอบังคับมหาวทิยาลัยเวสเทิรนวา

ดวย ระบบการศกึษาสําหรับระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
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  (2) การลงทะเบียนเรียนขาม

มหาวทิยาลัย เปนไปตามขอบังคับมหาวทิยาลัยเวสเทิรนวา

ดวย ระบบการศกึษาสําหรับระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 

8.  ตัวบงชี้ผลการดําเนนิงาน 8.  ตัวบงชี้ผลการดําเนนิงาน 

 (1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอย

ละ 80 มสีวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ตดิตาม 

และทบทวนการดําเนนิงานหลักสูตร 

 (1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอย

ละ 80 มสีวนรวมในการประชุม เพื่อวางแผน ติดตาม 

และทบทวนการดําเนนิงานหลักสูตร 

 (2) มรีายละเอยีดของหลักสูตรตามแบบ 

มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาต ิ

หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวชิา (ถาม)ี 

 (2) มรีายละเอยีดของหลักสตูรตามแบบ 

มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาต ิ

และมาตรฐานคุณวุฒริะดับปริญญาตรี สาขา

วศิวกรรมศาสตร พ.ศ. 2553 

 (3) มรีายละเอียดของรายวิชา และ

รายละเอยีดของประสบการณภาคสนาม (ถาม)ี ตาม

แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอน

ในแตละภาคการศกึษาใหครบทุกรายวิชา 

 (3) มรีายละเอียดของรายวิชาและ

รายละเอยีดของประสบการณภาคสนาม (ถาม)ี ตาม

แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนใน

แตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวชิา 

 (4) จัดทํารายงานผลการดําเนนิการของ   

รายวิชาและรายงานผลการดําเนนิการของประสบการณ 

ภาคสนาม (ถาม)ี ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 

30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศกึษาท่ีเปดสอนใหครบทุก

รายวิชา 

 (4) จัดทํารายงานผลการดําเนนิการของ

รายวิชาและรายงานผลการดําเนนิการของประสบการณ

ภาคสนาม (ถาม)ี ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 

30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศกึษาที่เปดสอนใหครบทุก

รายวิชา 

 (5) จัดทํารายงานผลการดําเนนิการของ

หลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสดุป

การศกึษา 

 (5) จัดทํารายงานผลการดําเนนิการของ

หลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดป

การศกึษา 

 (6) มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิ์ของนักศกึษา

ตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดใน มคอ.3 และ 

มคอ.4 (ถาม)ี อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปด

สอนในแตละปการศกึษา 

 (6) มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิ์ของนสิติตาม

มาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 

(ถาม)ี ของรายวชิาท่ีเปดสอนอยางนอยรอยละ 25 ในแต

ละปการศกึษา 

 (7) มกีารพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียน 

การสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมนิผลการเรียนรู 

จากผลการประเมนิการดําเนนิงานที่รายงานใน มคอ.7 ป

ท่ีแลว 

 (7) มกีารพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียน

การสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมนิผลการเรียนรู

จากผลการดําเนนิงานที่รายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว 

 (8) อาจารยใหม (ถาม)ี รับการทุกคน ได

านการจัดการเรียนการสอนปฐมนเิทศหรือคําแนะนําด  

 (8) อาจารยใหม (ถาม)ี ทุกคน ไดรับการ

ปฐมนเิทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 
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 (9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนา

ทางวชิาการและหรือวิชาชพี อยางนอยปละหนึ่งคร้ัง 

 (9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพฒันา

ทางวชิาการและหรือวิชาชพี อยางนอยปละหนึ่งคร้ัง 

 (10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการ

สอน (ถาม)ี ไดรับการพัฒนาวิชาการ และหรือวชิาชพี 

ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

 (10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการ

สอน (ถาม)ี ไดรับการพัฒนาวิชาการและหรือวิชาชีพ          

ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

 (11) ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาปสุดทาย 

หรือบัณฑติใหมท่ีมตีอคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไมนอยกวา 

3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 (11) ระดับความพงึพอใจของนสิติปสุดทายหรือ

พหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวาบัณฑติใหมที่มีตอคุณภา  

3.51 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5.00 

 (12) ระดับความพงึพอใจของผูใชบัณฑติท่ีมตีอ

บัณฑติใหมเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 (12) ระดับความพงึพอใจของผูใชบัณฑติท่ีมตีอ

บัณฑติใหมเฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 คะแนนจากคะแนนเต็ม 

5.00 

 

  



 
รายงานการประชมุคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยเวสเทริน ครั้งที่ 2/2563 
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5. รองศาสตราจารย ดร.สมหิรา จติตลดากร กรรมการสภามหาวทิยาลัย 

6. รองศาสตราจารย ดร.พูลสุข หงิคานนท กรรมการสภามหาวทิยาลัย 

7. รองศาสตราจารยจรินทร เทศวานิช กรรมการสภามหาวทิยาลัย 

8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จริศักดิ์ จยิะจันทน กรรมการสภามหาวทิยาลัย 

9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กุสุมา ผลาพรม กรรมการสภามหาวทิยาลัย 

10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกพร รักความสุข กรรมการสภามหาวทิยาลัย 

11. พลตรีหญงิพันธทิพย คตภัิกดีธรรม กรรมการสภามหาวทิยาลัย 

12. ดร.แสงศรี จยิะจันทน กรรมการสภามหาวทิยาลัย 

13. ดร.จุรีวรรณ มณแีสง กรรมการสภามหาวทิยาลัย 

14. ดร. นพ.พรเทพ   ศริิวนารังสรรค กรรมการสภามหาวทิยาลัย 

15. นางสาวนุจรินทร ลภัณฑกุล เลขานุการสภามหาวทิยาลัย 

รายนามกรรมการทีต่ดิภารกจิ 

1. รองศาสตราจารย ดร.พรเพ็ญ เพชรสุขศริิ กรรมการสภามหาวทิยาลัย 

รายนามผูเขารวมประชุม 

1. ผูชวยศาสตราจารยดาวรุงรตา  วงษไกร ผูชวยอธิการบดีและผูอํานวยการ

สํานักวชิาการ 

2. อาจารย ดร.เกียรตกิอง มูลเมือง ผูชวยผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

3. อาจารยศโิรรัตน เพชรกันจันทร ผูชวยผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

4. อาจารยบุญมาก กันหาสาย ผูชวยผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

เริ่มประชุมเวลา  9.00 น. 

 

 



ระเบียบวาระที่ 5.3 เรื่องเสนอเพื่อพจิารณา 

การประชุมคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยเวสเทริน ครั้งที่ 2/2563 

วันอังคารที่ 24 มนีาคม พ.ศ. 2563 

เรื่องการขออนุมัต ิหลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมสาํรวจ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563) 

 

สรุปเรื่อง  

  ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิรศักดิ์  จิยะจันทน อธิการบดี ขอใหที่ประชุมพิจารณาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร-

บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสํารวจ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563) เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีตระหนักถึงความสําคัญของการ

พัฒนาบุคลากรในสาขาวิชาตางๆ จึงไดพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสํารวจ (หลักสูตรใหม 

พ.ศ. 2563) ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2552 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร พ.ศ. 2553 เพื่อเปดดําเนินการสอนในภาค

การศกึษาท่ี 1 ปการศกึษา 2563  

  มหาวิทยาลัยจึงเรียนเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาใชอํานาจตามความในมาตรา 34 (6) แหง

พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ในการอนุมัติหลักสูตรวิศวกรรม

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสํารวจ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563) ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทายรายงาน

การประชุม 

 

การพจิารณาและมตทิี่ประชุม   

  ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสํารวจ (หลักสูตรใหม 

พ.ศ. 2563) ตามท่ีเสนอ และใหเสนอสํานักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม เพื่อพิจารณา

รับทราบผานระบบการพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHECO) ตอไป 

 

ปดประชมุเวลา  12.00 น.   

     
 

 

             นางสาวนุจรินทร  ลภัณฑกุล   

             ผูบันทึกการประชุม 
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