รายงานการประเมินตนเอง

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ประจาปี 2558

โครงร่างหลักสูตร (Program Profile)
ข้อมูลพืน้ ฐาน
ชื่อหลักสูตร: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี (Bachelor of Engineering
Program in Civil Engineering and Technology)
ชื่อปริญญา: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
และเทคโนโลยี (Bachelor of Engineering in Civil
Engineering and Technology)
อักษรย่อปริญญา: วศ.บ. (วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี)
หรือ B.Eng. (Civil Engineering and Technology)
ประวัติของหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาและ
เทคโนโลยี ของภาควิ ชาเทคโนโลยี วิ ศ วกรรมโยธาและ
สิ่งแวดล้อม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นหลักสูตรที่ผลิต
บัณฑิตในสาขาวิศวกรรมโยธา ซึ่งถือว่าเป็นศาสตร์ที่สาคัญ
ต่ อ การวางแผน ออกแบบ ก่ อ สร้ า ง และบ ารุ ง รั ก ษา
โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ และยังเป็นพื้นฐานในการพัฒนา
ด้านอื่น ๆ ของประเทศ เพื่ อให้ ทัน ต่อความก้ าวหน้า ทาง
เทคโนโลยีในด้านวิศวกรรม และรองรับการแข่งขันทาง
ภาคอุ ต สาหกรรมก่ อ สร้ า งทั้ ง ในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ หลักสูตรจึงมุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาองค์
ความรู้อย่างเป็นระบบ รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ทางวิศวกรรมโยธาที่เหมาะสมที่จะผสมผสานกับจุดแข็งใน
สังคมไทย และเน้นทักษะการปฏิบัติเพื่อสร้างความพร้อมที่
จะปฏิบั ติ งานได้ทั น ทีเ มื่ อ สาเร็จ การศึ ก ษา ซึ่ งจะช่ว ยให้
นั ก ศึ ก ษามี ศั ก ยภาพสู ง ในการพั ฒ นาตนเองให้ เ ข้ า กั บ
ลักษณะงานทั้งด้ า นวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจ
ผลกระทบของการก่อสร้างต่อสังคม และสามารถปฏิบัติตน
อย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นไปตาม
นโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ในเทคโนโลยีและการวิจัย และการผลิตบัณฑิตที่ดีเเก่สังคม
ปรัชญาของการศึกษา
“ผลิตวิศวกรที่มีความรู้ความชานาญทั้งด้านทฤษฎีและด้าน
ปฏิบัติ สามารถนาไปประยุกต์ใช้สร้างงานสร้างเทคโนโลยี
โดยยึดมั่นด้านความปลอดภัยและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม”

ระยะเวลาการศึกษา
สาหรับผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ป.วช.) ม.6 หรือ
เทียบเท่า จะใช้ระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตรเป็นเวลา 4 ปี
การศึก ษา โดยให้ ใช้ เวลาศึ กษาได้ ไม่เ กิน 8 ปีก ารศึ กษา
หรือเรียนครบตามจานวนหน่วยกิตที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรมีจานวนหน่วยกิตศึกษาทั้งหมด 149 หน่วยกิต
โดยแบ่งเป็นการศึกษาเป็นหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วย
กิต หมวดวิชาเฉพาะ 113 หน่วยกิต ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มวิชา
พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 21 หน่วยกิต กลุ่มวิชาพื้นฐาน
ทางวิศวกรรมและกลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมโยธา 85
หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต โดยกลุ่มวิชา
ทางด้านวิศวกรรมโยธาจะเริ่มการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้ นปี
ที่ 2 หรือภาคการศึกษาที่ 4 เป็นต้นไป สาหรับข้อมูล
รายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม สามารถดู ไ ด้ จ ากเว็ บ ไซต์ ข อง
มหาวิทยาลัย (http://www.kmutnb.ac.th/) โดยเข้าไปที่
งานบริการนักศึกษา  หลักสู ตรการศึกษา  คณะ
วิท ยาลัย เทคโนโลยีอุ ตสาหกรรม  ภาควิ ชาเทคโนโลยี
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม หรือเว็บไซต์ของวิทยาลัย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (http://cit.kmutnb.ac.th/) หรือ
เว็บไซต์ของภาควิชา (http://cvet-kmutnb.com/)
อาจารย์ประจาหลักสูตร และคณาจารย์ผู้สอน
หลักสูตรมีอาจารย์ประจาหลักสูตรจานวน 5 คน (ลาดับที่
1-5) และคณาจารย์ซึ่งเป็นผู้สอนร่วมในหลักสูตรอีกจานวน
11 คน (ลาดับที่ 6-16) รวมเป็นคณาจารย์ทั้งสิ้น 16 คน
ดังนี้
1. นาย ชัยศาสตร์ สกุลศักดิ์ศรี
2. นาย ณัฐพงศ์ มกระธัช
3. นาย สรกานต์ ศรีตองอ่อน
4. นาย นิรัตน์
แย้มโอษฐ์
5. นาย อดิสรณ์ พงษ์สุวรรณ
6. นาย กิตติภูมิ รอดสิน
7. นาย กีรติกานต์ พิริยะกุล
8. นาง ขวัญเนตร สมบัตสิ มภพ
9. นาย จาเริญ
โกศัลวิตร

10. นาย จารูญ
หฤทัยพันธ์
11. นาย เจนจิต เอี่ยมจตุรภัทร
12. นาย ชัยรัตน์ ธีระวัฒนสุข
13. นาย ฐิติวัฒน์ ตรีวงศ์
14. นาย สมิตร
ส่งพิริยะกิจ
15. นาย สิทธิโชค สุนทรโอภาส
16. นาย สมบูรณ์ คงสมศักด์ศริ ิ
* สัดส่วนของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ
66.7 ของจานวนคณาจารย์ผู้สอนทั้งหมด
** สั ด ส่ ว นของอาจารย์ ที่ ด ารงต าแหน่ ง วิ ช าการในระดั บ ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ คิดเป็นร้อยละ 73.3 ของจานวน
คณาจารย์ผู้สอนทั้งหมด

ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา และสถิติที่เกี่ยวข้อง

รูปที่ 2 รายงานสถิติจานวนผู้สาเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีในแต่ละปี ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา พบว่ามี
ค่าอยู่ระหว่าง 67-92 คน/ปี โดยมีค่าเฉลี่ย 81  10 คน
* ทั้งนี้รายงานสถิติจานวนนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาของปี

การศึกษา 2556 พบว่าจานวนนักศึกษาที่มีงานทาภายใน
ระยะเวลา 6 เดือนภายหลังจบการศึกษา คิดเป็นร้อยละ
เท่ากับ 95.3 (60/63) และมีงานทาภายในระยะเวลา 12
เดือน คิดเป็นร้อยละ 100 ตามลาดับ
สิ่งอานวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ทางภาควิชามีการจัดเตรียมการสนับสนุนและช่วยเหลือ
ด้ า นการศึ ก ษาและเทคโนโลยี แ ก่ นั ก ศึ ก ษาเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
พัฒนาการทางด้านวิชาการและศักยภาพด้านการเรียนรู้
ของนั ก ศึ ก ษาให้ ดี ขึ้ น การบริ ก ารต่ า งๆ ไม่ ว่ า จะเป็ น
อุปกรณ์-เครื่องมือในการทาวิจัยด้านวิศวกรรมโยธา และ
การเสริมทักษะด้านการฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการต่างๆ
เช่น ห้องปฏิบัติการทดสอบทางด้านวิศวกรรมโครงสร้าง
ห้องปฏิบัติการทดสอบทางด้านวัสดุก่อสร้างและคอนกรีต

รูปที่ 1 รายงานสถิติจานวนนักศึกษารับเข้าศึกษาระดับ
ปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี

ห้ อ งประลองงานไม้ แ บบและแบบหล่ อ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
ทดสอบทางด้ า นธรณี เ ทคนิ ค ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทดสอบ
ทางด้ า นชลศาสตร์ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทดสอบทางด้ า น
วิศวกรรมพื้นทาง ห้องปฏิบัติการทดสอบทางด้านสารวจ
และห้องปฏิบัติการทดสอบทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานสากลด้านการตรวจวิเคราะห์
โดย ISO/IEC 17025 เป็นต้น

รูปที่ 3 ตัวอย่างสิ่งอานวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ในด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาของภาควิชาฯ

