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ช่ือหลักสูตร 

 ภาษาไทย: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

 ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Engineering Program in Civil Engineering 
 

ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

   ชื่อเต็ม:  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศิวกรรมโยธา) 

Bachelor of Engineering (Civil Engineering) 

 ชื่อยอ:  วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 

   B.Eng. (Civil Engineering) 
 

หลักสูตร 

           จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 146 หนวยกิต 
 

 โครงสรางหลักสูตร  
 

1)  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   ไมนอยกวา   30           หนวยกิต 

- กลุมสาระอยูดีมีสุข         ไมนอยกวา           7    หนวยกิต 

- กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ   ไมนอยกวา           3    หนวยกิต 

- กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร   ไมนอยกวา          13  หนวยกิต 

- กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  ไมนอยกวา           4   หนวยกิต 

- กลุมสาระสุนทรียศาสตร    ไมนอยกวา           3   หนวยกิต 

 

2)  หมวดวิชาเฉพาะ    ไมนอยกวา         110      หนวยกิต 

- วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน    ไมนอยกวา  26      หนวยกิต 

     - กลุมวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร           14    หนวยกิต 

 - กลุมวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม             12    หนวยกิต 

- วิชาเฉพาะดาน    ไมนอยกวา     84      หนวยกิต 

 - กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรม             69    หนวยกิต 

 - กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม      ไมนอยกวา         15    หนวยกิต 

3)  หมวดวิชาเลือกเสรี            ไมนอยกวา   6 หนวยกิต 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 
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  รายวิชา  

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   ไมนอยกวา   30 หนวยกิต 

-  กลุมสาระอยูดีมีสุข  ไมนอยกวา   7 หนวยกิต 

       01175xxx กิจกรรมพลศึกษา    1(0-2-1) 

           (Physical Education Activities) 

และใหนิสิตเลือกเรียนอีกไมนอยกวา 6 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชา

ศึกษาท่ัวไป กลุมสาระอยูดีมีสุข 
 

   -  กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

ใหนิสิตเลือกเรียนไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ  
 

   -  กลุมสาระภาษากับการส่ือสาร  ไมนอยกวา 13 หนวยกิต 

      วิชาภาษาไทย      3( -  - ) 

 ภาษาตางประเทศ 1 ภาษา                           9( -  - ) 

     วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร  ไมนอยกวา 1( -  - ) 
 

 -  กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ไมนอยกวา 4 หนวยกิต 

       01999111 ศาสตรแหงแผนดิน   2(2-0-4) 

       และใหนิสิตเลือกเรียนอีกไมนอยกวา 2 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชา

ศึกษาท่ัวไป กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
          

 -  กลุมสาระสุนทรียศาสตร  ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

       ใหนิสิตเลือกเรียนไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

กลุมสาระสุนทรียศาสตร 
 

2) หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา           110 หนวยกิต 

    -  กลุมวิชาเฉพาะพ้ืนฐาน  ไมนอยกวา       26 หนวยกิต 
 
 

 - กลุมวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร   14 หนวยกิต 

  01403114 ปฏิบัติการหลักมูลเคมีท่ัวไป    1(0-3-2) 

    (Laboratory in Fundamentals of General Chemistry) 

  01403117 หลักมูลเคมีท่ัวไป     3(3-0-6) 

    (Fundamentals of General Chemistry) 

  01417167 คณิตศาสตรวิศวกรรม I    3(3-0-6) 

    (Engineering Mathematics I) 
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  01417168 คณิตศาสตรวิศวกรรม II    3(3-0-6) 

    (Engineering Mathematics II) 

  01420111 ฟสิกสท่ัวไป I      3(3-0-6) 

    (General Physics I) 

01420113 ปฏิบัติการฟสิกส I            1(0-3-2) 

    (Laboratory in Physics I) 

- กลุมวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม      12 หนวยกิต 

  01204111 คอมพิวเตอรและการโปรแกรม                        3(2-3-6) 

    (Computers and Programming) 

  01208111 การเขียนแบบวิศวกรรม    3(2-3-6) 

    (Engineering Drawing) 

  01208221 กลศาสตรวิศวกรรม I     3(3-0-6)             

    (Engineering Mechanics I)     

   01213211 วัสดุศาสตรสําหรับวิศวกร    3(3-0-6) 

    (Materials Science for Engineers) 
 

          -  วิชาเฉพาะดาน    ไมนอยกวา     84      หนวยกิต 

- กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรม     69  หนวยกิต 

 01203111 สถิติประยุกตสําหรับวิศวกรรมโยธา  2(2-0-4) 

Applied Statistics for Civil Engineering 

  01203211 การสํารวจ     3(2-3-6) 

    (Surveying) 

  01203212 การฝกงานสํารวจ    1  

    (Survey Camp)   

  01203221 กลศาสตรของวัสดุ I    3(3-0-6) 

    (Mechanics of Materials I)  

  01203222 การวิเคราะหโครงสราง I    3(3-0-6) 

    (Structural Analysis I)  

  01203223 กลศาสตรของวัสดุ II    3(3-0-6) 

    (Mechanics of Materials II)   

  01203224 คณิตศาสตรประยุกตสําหรับวิศวกรรมโยธา  2(2-0-4) 

    (Applied Mathematics for Civil Engineering)  

  01203231 คอนกรีตและวัสดุวิศวกรรม   3(2-3-6) 

    (Concrete and Engineering Materials)  
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01203251 ธรณีวิทยาทางวิศวกรรม    3(3-0-6) 

    (Engineering Geology)  

  01203322 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุวิศวกรรมโยธา  1(0-3-2) 

    (Civil Engineering Materials Testing Laboratory) 

  01203323 การวิเคราะหโครงสราง II    3(3-0-6) 

    (Structural Analysis II)   

         01203331 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก    4(3-3-8) 

    (Reinforced Concrete Design) 

  01203333 การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก  4(3-3-8) 

    (Design of Timber and Steel Structures)   

  01203352 ปฐพีกลศาสตร     3(3-0-6) 

    (Soil Mechanics) 

  01203353 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร    1(0-3-2) 

    (Soil Mechanics Laboratory)  

  01203354 การออกแบบฐานราก    3(3-0-6) 

    (Foundation Design) 

  01203361 วิศวกรรมกอสรางและการจัดการ   3(3-0-6) 

    (Construction Engineering and Management) 

  01203371 วิศวกรรมขนสง     3(3-0-6) 

    (Transportation Engineering)   

  01203381 การประยุกตคอมพิวเตอรในงานวิศวกรรมโยธา 1(0-3-2)  

    (Computer Applications in Civil Engineering) 

  01203399 การฝกงาน     1 

    (Internship) 

  01203471    วิศวกรรมการทาง     3(3-0-6) 

    (Highway Engineering)  

     01203472   เมืองอัจฉริยะ     3(3-0-6) 

              (Smart Cities) 

  01203495 การเตรียมการโครงงานวศิวกรรมโยธา  1(0-3-2) 

    (Civil Engineering Project Preparation)  

  01203497 สัมมนา      1 

    (Seminar)  
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  01203499 โครงงานวิศวกรรมโยธา    2(0-6-3) 

    (Civil Engineering Project)  

  01209211 กลศาสตรของของไหล    3(3-0-6) 

    (Fluid Mechanics) 

01209242 อุทกวิทยาสําหรับวิศวกรรมโยธา   2(2-0-4) 

    (Hydrology for Civil Engineering) 

  01209312 ปฏิบัติการสําหรับวิชากลศาสตรของของไหล 1(0-3-2) 

    (Fluid Mechanics Laboratory)   

  01209423 วิศวกรรมชลศาสตร    3(3-0-6) 

    (Hydraulic Engineering) 
   

- กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม    ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

ใหนิสิตเลือกเรียนไมนอยกวา 15 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี ้
 

01203311 เทคโนโลยีการสํารวจทางวิศวกรรม   3(2-3-6) 

    (Engineering Surveying Technology)  

  01203312 การสํารวจดวยภาพถาย    3(2-3-6) 

    (Photogrammetry)   

  01203411 การแปลภาพถายทางอากาศ   3(2-3-6) 

    (Aerial Photography Interpretation) 

  01203415 การสํารวจขอมูลระยะไกลสําหรับวิศวกร  3(2-3-6) 

    (Remote Sensing for Engineers)   

  01203416 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรสําหรับวิศวกร  3(2-3-6) 

    (Geographic Information Systems for Engineers)  

  01203417 การสํารวจดวยดาวเทียมสําหรับวิศวกร  3(2-3-6) 

    (Satellite Surveying for Engineers) 

01203421 การประยุกตคอมพิวเตอรในงานวิศวกรรมโครงสราง 3(2-3-6) 

    (Computer Applications in Structural Engineering) 

  01203422 ความเสียหายของโครงสรางและการฟนฟูสภาพ 3(3-0-6) 

(Structural Damage and Rehabilitation)  

  01203431 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง   3(3-0-6) 

    (Prestressed Concrete Design)  

  01203432 การออกแบบโครงสรางสะพาน   3(3-0-6) 

    (Bridge Structural Design)  
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  01203433  การออกแบบโครงสรางอาคาร   3(2-3-6) 

    (Building Structural Design) 

  01203434  เทคโนโลยีของเหล็กโครงสราง   3(3-0-6) 

    (Structural Steel Technology) 

  01203451 การวิเคราะหและออกแบบโครงสรางดิน  3(3-0-6) 

    (Analysis and Design of Earth Structures)   

  01203452 การสํารวจดินทางวิศวกรรม   3(2-3-6) 

    (Engineering Soil Exploration)   

  01203453 หลักการธรณีกลศาสตร    3(3-0-6) 

    (Principles of Geomechanics)   

  01203454 การประยุกตคอมพิวเตอรในงานวิศวกรรมปฐพี 3(2-3-6) 

    (Computer Applications in Geotechnical Engineering) 

  01203455 หลักการกลศาสตรของหินและงานอุโมงค  3(3-0-6) 

    (Principles of Rock Mechanics and Tunneling) 

  01203456 วิศวกรรมปฐพีสิ่งแวดลอม    3(3-0-6) 

    (Geo-environmental Engineering) 

  01203461 เครื่องมือในงานกอสราง    3(3-0-6) 

    (Construction Equipment)  

  01203462 สัญญา ขอกําหนด และการประมาณการกอสราง 3(3-0-6) 

    (Contract, Specification and Construction Estimation) 

  01203463 การกอสรางอยางยั่งยืน      3(3-0-6) 

    (Sustainable Construction) 

  01203464 วัสดุและวิธีการกอสราง    3(3-0-6) 

    (Materials and Methods of Construction)   

  01203465 การประยุกตคอมพิวเตอรในงานกอสราง  3(2-3-6) 

    (Computer Applications in Construction) 

  01203466 การวิเคราะหโครงการกอสราง   3(3-0-6) 

    (Construction Project Analysis)  

  01203467 การควบคุมและตรวจสอบงานกอสราง  3(3-0-6) 

    (Supervision and Inspection in Construction) 

  01203470 การวางแผนการขนสงสินคาและโลจิสติกส  3(3-0-6) 

   (Freight Transportation Planning and Logistics) 

01203473  วิศวกรรมจราจร     3(3-0-6) 

    (Traffic Engineering)   
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  01203474  การวางแผนการขนสงเขตเมือง   3(3-0-6) 

    (Urban Transportation Planning) 

  01203475   การวางแผนการขนสงมวลชนเขตเมือง  3(3-0-6) 

    (Urban Mass Transportation Planning) 

01203476  การวางแผนและการออกแบบสนามบิน  3(3-0-6) 

    (Airport Planning and Design)   

  01203477 โครงสรางพ้ืนผิวทาง    3(3-0-6) 

    (Pavement Structures)  

  01203478   การออกแบบและการดําเนินงานการจราจร  3(2-3-6) 

    (Traffic Design and Operation)  

    01203479   การประยุกตคอมพิวเตอรในงานวิศวกรรมขนสง 3(3-0-6) 

    (Computer Applications in Transport Engineering) 

01203481 วิศวกรรมสุขาภิบาลและการประปา  3(3-0-6) 

    (Sanitary Engineering and Water Supply) 

     01203490 สหกิจศึกษา     6 

            (Co-operative) 

     01203496        เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมโยธา     1-3 

         (Selected Topics in Civil Engineering) 

  01200434 โครงสรางพ้ืนฐานระบบราง   3 (3-0-6) 

(Rail Infrastructure) 

01200435 การปฏิบัติการและการซอมบํารุงระบบราง  3 (3-0-6) 

(Rail System Operation and Maintenance) 
  

3)  หมวดวิชาเลือกเสรี    ไมนอยกวา   6  หนวยกิต 
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ตัวอยางแผนการศึกษา 

 

สําหรับนิสิตท่ีไมเขารวมโครงการสหกิจศึกษา 
 

  ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1  จํานวนหนวยกิต(ชม. บรรยาย-ชม. ปฏิบัติการ-ชม. ศึกษาดวยตนเอง)  

  01999111 ศาสตรแหงแผนดิน     2 (2-0-4) 

  01208111 การเขียนแบบวิศวกรรม     3 (2-3-6) 

   01417167 คณิตศาสตรวิศวกรรม I     3 (3-0-6) 

   01420111 ฟสิกสท่ัวไป I      3 (3-0-6) 

   01420113 ปฏิบัติการฟสิกส I     1 (0-3-2) 

   01999021 วิชาภาษาไทย      3( -  - ) 

    วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ  3 (3-0-6) 

          รวม         18( -  - )  

  

 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2  จํานวนหนวยกิต (ชม. บรรยาย-ชม. ปฏิบัติการ-ชม. ศึกษาดวยตนเอง) 

  01204111 คอมพิวเตอรและการโปรแกรม    3(2-3-6) 

 01403114 ปฏิบัติการหลักมูลเคมีท่ัวไป    1(0-3-2) 

 01403117 หลักมูลเคมีท่ัวไป      3(3-0-6) 

 01417168 คณิตศาสตรวิศวกรรม II     3(3-0-6) 

 01203111 สถิติประยุกตสําหรับวิศวกรรมโยธา   2(2-0-4) 

 01175xxx กิจกรรมพลศึกษา     1(0-2-1)  

    ภาษาตางประเทศ 1 ภาษา    3( -  - )  

   วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระอยูดีมีสุข   3( -  - ) 

    รวม                 19( -  - ) 
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 ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1  จํานวนหนวยกิต(ชม. บรรยาย-ชม. ปฏิบัติการ-ชม. ศึกษาดวยตนเอง) 
 01203211 การสํารวจ      3(2-3-6) 

01203221 กลศาสตรของวัสดุ I      3(3-0-6) 

01208221 กลศาสตรวิศวกรรม I     3(3-0-6) 

 01213211 วัสดุศาสตรสําหรับวิศวกร              3(3-0-6) 

ภาษาตางประเทศ 1 ภาษา    3( -  - ) 

  วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระอยูดีมีสุข   3( -  - ) 

   รวม                           18( -  - ) 

 

 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2  จํานวนหนวยกิต(ชม. บรรยาย-ชม. ปฏิบัติการ-ชม. ศึกษาดวยตนเอง)

  
 
 01203222 การวิเคราะหโครงสราง I     3(3-0-6) 

 01203223 กลศาสตรของวัสดุ II      3(3-0-6) 

 01203224 คณิตศาสตรประยุกตสําหรับวิศวกรรมโยธา   2(2-0-4) 

 01203231 คอนกรีตและวัสดุวิศวกรรม    3(2-3-6) 

 01203251 ธรณีวิทยาทางวิศวกรรม     3(3-0-6) 

วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระสุนทรีศาสตร   3( -  - ) 

วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร    1( -  - )  

วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 2( -  - )  

    รวม                                20( -  - ) 
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ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1   จํานวนหนวยกิต(ชม. บรรยาย-ชม. ปฏิบัติการ-ชม. ศึกษาดวยตนเอง)

 01203212 การฝกงานสํารวจ     1  

01203322 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุวิศวกรรมโยธา   1(0-3-2) 

 01203323 การวิเคราะหโครงสราง II     3(3-0-6) 

 01203352 ปฐพีกลศาสตร       3(3-0-6) 

 01203353 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร     1(0-3-2) 

  01203371 วิศวกรรมขนสง       3(3-0-6) 

 01203381 การประยุกตคอมพิวเตอรในงานวิศวกรรมโยธา  1(0-3-2)  

  01209211 กลศาสตรของของไหล     3(3-0-6) 

วิชาเลือกเสรี      3( -   - ) 

รวม                                        19( -   - ) 

 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2  จํานวนหนวยกิต(ชม. บรรยาย-ชม. ปฏิบัติการ-ชม. ศึกษาดวยตนเอง) 
 01203331 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก    4(3-3-8) 

  01203333 การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก   4(3-3-8) 

  01203354 การออกแบบฐานราก     3(3-0-6) 

  01203361 วิศวกรรมกอสรางและการจัดการ     3(3-0-6) 

  01209312 ปฏิบัติการกลศาสตรของของไหล    1(0-3-2) 

ภาษาตางประเทศ 1 ภาษา    3( -  - )    

    รวม                  18( -  - ) 
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 ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1  จํานวนหนวยกิต(ชม. บรรยาย-ชม. ปฏิบัติการ-ชม. ศึกษาดวยตนเอง) 

 01203399 การฝกงาน      1 

 01203471    วิศวกรรมการทาง     3(3-0-6) 

 01203495    การเตรียมการโครงงานวิศวกรรมโยธา   1(0-3-2) 

 01203497    สัมมนา       1 

 01209242     อุทกวิทยาสําหรับวิศวกรรมโยธา    2(2-0-4) 

   กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม    6( -  - ) 

   วิชาเลือกเสรี      3( -  - ) 

   รวม                                17( -  - ) 

 

 

 ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2   จํานวนหนวยกิต(ชม. บรรยาย-ชม. ปฏิบัติการ-ชม. ศึกษาดวยตนเอง) 
01203472 เมืองอัจฉริยะ      3(3-0-6) 

01203499   โครงงานวิศวกรรมโยธา     2(0-6-4) 

01209423   วิศวกรรมชลศาสตร     3(3-0-6) 

   กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม    9( -  - ) 

    รวม                              17( -  - ) 
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สําหรับนิสิตท่ีเขารวมโครงการสหกิจศึกษา 
 

    

    ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1  จํานวนหนวยกิต(ชม. บรรยาย-ชม. ปฏิบัติการ-ชม. ศึกษาดวยตนเอง) 
 01999111 ศาสตรแหงแผนดิน     2 (2-0-4) 

  01208111 การเขียนแบบวิศวกรรม     3 (2-3-6) 

   01417167 คณิตศาสตรวิศวกรรม I     3 (3-0-6) 

   01420111 ฟสิกสท่ัวไป I      3 (3-0-6) 

   01420113 ปฏิบัติการฟสิกส I     1 (0-3-2) 

   01999021 วิชาภาษาไทย      3( -  - ) 

    วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ  3 (3-0-6) 

         รวม                   18( -  - )  

  

 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2   จํานวนหนวยกิต(ชม. บรรยาย-ชม. ปฏิบัติการ-ชม. ศึกษาดวยตนเอง)

 01204111 คอมพิวเตอรและการโปรแกรม    3(2-3-6) 

 01403114 ปฏิบัติการหลักมูลเคมีท่ัวไป    1(0-3-2) 

 01403117 หลักมูลเคมีท่ัวไป      3(3-0-6) 

 01417168 คณิตศาสตรวิศวกรรม II     3(3-0-6) 

 01203111 สถิติประยุกตสําหรับวิศวกรรมโยธา   2(2-0-4) 

 01175xxx กิจกรรมพลศึกษา     1(0-2-1)  

    ภาษาตางประเทศ 1 ภาษา    3( -  - )  

   วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระอยูดีมีสุข   3( -  - ) 

   รวม                         19( -  - ) 
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ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1   จํานวนหนวยกิต(ชม. บรรยาย-ชม. ปฏิบัติการ-ชม. ศึกษาดวยตนเอง) 
 01203211 การสํารวจ      3(2-3-6) 

 01203221 กลศาสตรของวัสดุ I      3(3-0-6) 

 01208221 กลศาสตรวิศวกรรม I     3(3-0-6) 

 01213211 วัสดุศาสตรสําหรับวิศวกร     3(3-0-6)  

ภาษาตางประเทศ 1 ภาษา    3( -  - )  

 วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระอยูดีมีสุข   3( -  - ) 

   รวม                            18( -  - ) 

 

 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2  จํานวนหนวยกิต(ชม. บรรยาย-ชม. ปฏิบัติการ-ชม. ศึกษาดวยตนเอง) 

 01203222 การวิเคราะหโครงสราง I     3(3-0-6) 

 01203223 กลศาสตรของวัสดุ II      3(3-0-6) 

 01203224 คณิตศาสตรประยุกตสําหรับวิศวกรรมโยธา   2(2-0-4) 

 01203231       คอนกรีตและวัสดุวิศวกรรม    3(2-3-6) 

 01203251 ธรณีวิทยาทางวิศวกรรม     3(3-0-6) 

   วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระสุนทรีศาสตร   3( -  - ) 

วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร    1( -  - )  

วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก       2( -  - )  

    รวม                             20( -  - ) 
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ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1   จํานวนหนวยกิต(ชม. บรรยาย-ชม. ปฏิบัติการ-ชม. ศึกษาดวยตนเอง) 
 01203212 การฝกงานสํารวจ     1  

 01203322 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุวิศวกรรมโยธา   1(0-3-2) 

 01203323 การวิเคราะหโครงสราง II     3(3-0-6) 

 01203352 ปฐพีกลศาสตร       3(3-0-6) 

 01203353 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร     1(0-3-2) 

 01203371 วิศวกรรมขนสง       3(3-0-6) 

 01203381 การประยุกตคอมพิวเตอรในงานวิศวกรรมโยธา  1(0-3-2) 

01209211 กลศาสตรของของไหล     3(3-0-6) 

01209242     อุทกวิทยาสําหรับวิศวกรรมโยธา    2(3-0-4)  

   วิชาเลือกเสรี      3( -  -  ) 

   รวม                                21( -  - ) 

 

 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2   จํานวนหนวยกิต(ชม. บรรยาย-ชม. ปฏิบัติการ-ชม. ศึกษาดวยตนเอง) 
 01203331   การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก    4(3-3-8) 

 01203333 การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก   4(3-3-8) 

 01203354    การออกแบบฐานราก     3(3-0-6) 

 01203361   วิศวกรรมกอสรางและการจัดการ     3(3-0-6) 

01203472 เมืองอัจฉริยะ      3(3-0-6) 

 01203495 การเตรียมการโครงงานวิศวกรรมโยธา   1(0-3-2) 

 01209312 ปฏิบัติการกลศาสตรของของไหล    1(0-3-2) 

 01209423 วิศวกรรมชลศาสตร     3(3-0-6) 

   รวม                              22( -  -  ) 
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ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1   จํานวนหนวยกิต(ชม. บรรยาย-ชม. ปฏิบัติการ-ชม. ศึกษาดวยตนเอง) 
 01203399 การฝกงาน      1 

 01203471 วิศวกรรมการทาง     3(3-0-6) 

 01203497 สัมมนา       1 

 01203499 โครงงานวิศวกรรมโยธา     2(0-6-4) 

ภาษาตางประเทศ 1 ภาษา    3( -  - )    

   กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม    9( - - ) 

   วิชาเลือกเสรี      3( - - ) 

    รวม                             22( -  - ) 

 

 

 ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2      จํานวนหนวยกิต(ชม. บรรยาย-ชม. ปฏิบัติการ-ชม. ศึกษาดวยตนเอง) 
 01203490 สหกิจศึกษา       6 

    รวม                         6 
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คําอธิบายรายวิชา 
 

 

      01203111      สถิติประยุกตสําหรับวิศวกรรมโยธา    2(2-0-4) 

        (Applied Statistics for Civil Engineering) 

      ทฤษฎีความนาจะเปน ตัวแปรสุม การแจกแจงทางสถิติ การอนุมานทางสถิติ การ

ทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหการถดถอย การวิเคราะหสหสัมพันธ การประยุกตใชในงาน

วิศวกรรมโยธา 

      Probability theory. Random variable. Statistical distribution. 

Statistical inference. Hypothesis test. Regression analysis. Correlation analysis. 

Applications in civil engineering. 

 

 01203211 การสํารวจ       3(2-3-6) 

 (Surveying)  

หลักการท่ัวไป ความคลาดเคลื่อนในการสํารวจ แผนท่ีและมาตราสวน หลักการ

และการใชงานกลองวัดมุม การวัดระยะและการวัดมุมอยางละเอียด งานสํารวจวงรอบ การระดับ

และการระดับอยางละเอียด การคํานวณและปรับแกขอมูลงานภาคสนาม ขอกําหนดความคลาด

เคลื่อน งานขายสามเหลี่ยมและการคํานวณแอซิมัธอยางละเอียด ระบบพิกัดระนาบราบ การ

สํารวจรายละเอียดเพ่ือการเขียนแผนท่ีภูมิประเทศ การสํารวจเพ่ือการกอสราง โคงทางราบและ

ทางดิ่ง 

General principles; errors in surveying; map and scales; principles 

and the use of theodolite; distance and precise angle measurements; traverse, 

levelling and precise levelling; calculation and adjustment of field data work; 

error specification; triangulation and precise determination of azimuth; plane 

coordinate system; detail surveying for plotting topographic map; construction 

surveying; horizontal and vertical curves. 
 

  01203212 การฝกงานสํารวจ         1 

 (Survey Camp)   

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01203211 

  การฝกงานภาคสนามตามหลักสูตรวิชา 01203211 ไมต่ํากวา 80 ชั่วโมง 

  Field practice for the course 01203211 not less than 80 hours. 
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 01203221 กลศาสตรของวัสดุ I            3(3-0-6) 

 (Mechanics of Materials I)  

 หนวยแรง ความเครียด กฎของฮุค อัตราสวนของปวสซอง หนวยแรงใน

ทรงกระบอกเปลือกบาง แรงบิดในชิ้นสวนรูปทรงกระบอก สปริงขด หนวยแรง แรงเฉือนและ

โมเมนตดัดในคาน การโกงของคาน หนวยแรงรวม วงกลมของมอร ความเครียดรวม 

 Forces, stresses, strains, stresses and strains relationship, Poisson's 

ratio; stresses in thin walled cylinders; torsion in cylinders; helical springs; stress, 

shear and bending moment in beams; deflection of beams; total stress; Mohr’s 

circle; total strain. 

 

 01203222   การวิเคราะหโครงสราง I                 3(3-0-6) 

 (Structural Analysis I)  

 วิชาท่ีตองเรยีนมากอน : 01208221 

 บทนําเก่ียวกับการวิเคราะหโครงสราง แรงปฏิกิริยา แรงเฉือนและโมเมนตของ

โครงสรางดีเทอรมิเนทเชิงสถิตย เสนอิทธิพล การวิเคราะหแรงในโครงขอหมุน โครงสรางท่ีมี

น้ําหนักเคลื่อนท่ีกระทํา การโกงของคานและโครงอาคาร วิธีงานเสมือนและวิธีพลังงาน

ความเครียด การวิเคราะหโครงสรางอินดีเทอรมิเนทเชิงสถิตยโดยวิธีการเปลี่ยนรูปราง

สอดคลอง 

Introduction to structural analysis. Reactions, shears and moments in 

statically determinate structures. Influence lines. Analysis of forces in trusses. 

Structures subjected to moving loads. Deflections of beams and frames. 

Method of virtual work and strain energy. Analysis of statically indeterminate 

structures by method of consistent deformation. 
 

  01203223 กลศาสตรของวัสดุ II                      3(3-0-6) 

 (Mechanics of Materials II) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01203221 

 จุดศูนยกลางแรงเฉือน การดัดแบบไมสมมาตร คานโคง คานบนจุดรองรับแบบ

ยืดหยุน แรงบิดในชิ้นสวนหนาตัดท่ีไมเปนวงกลม แรงบิดในหนาตัดบาง คานประกอบจากวัสดุ

ตางชนิด เสายาวปานกลางและเสายาว น้ําหนักบรรทุกวิกฤติ สูตรของออยเลอร วิธีพลังงาน

ความเครียด ทฤษฎีการประลัย 

 

 



Page 18 of 36 

 

 

 

 Shear center; unsymmetrical bending; curves beams; beams on 

elastic foundation; torsion of shafts of noncircular cross-section, torsion of thin-

walled section; composite beams; medium length column and long column, 

critical load, Euler formula; strain energy method; theories of failure. 
 

 01203224  คณิตศาสตรประยุกตสําหรับวิศวกรรมโยธา            2(2-0-4) 

 (Applied Mathematics for Civil Engieering) 

      สมการเชิงอนุพันธเชิงเสนเอกพันธอันดับหนึ่งและอันดับสอง สมการเชิงอนุพันธ
ไมเอกพันธ อนุกรมฟูริเยรและการแปลงฟูริเยร สมการอนุพันธเชิงเสนอันดับสามและอันดับสูง
กวา วิธีเชิงตัวเลขสําหรับสมการเชิงอนุพันธและสมการไมเชิงเสน การประยุกตในงานวิศวกรรม
โยธา 

      Homogeneous first-and second-order linear differential equations. 

Nonhomogeneous differential equations. Fourier series and Fourier transforms. 

Third and higher-order linear differential equations; numerical methods for 

differential equations and non-linear equations. Applications in civil engineering. 

 

 01203231 คอนกรีตและวัสดุวิศวกรรม               3(2-3-6) 

 (Concrete and Engineering Materials)     

  หลักมูลพฤติกรรมและสมบัติ บทนําเก่ียวกับการตรวจสอบและทดสอบวัสดุ ทาง

วิศวกรรมโยธาตางๆ เหล็กกลา เหล็กเสน ไม ปูนซีเมนต มวลรวมและสารผสมเพ่ิม การออกแบบ

สวนผสมคอนกรีต คอนกรีตสดและคอนกรีตท่ีแข็งตัวแลว วัสดุการทาง วัสดุวิศวกรรมโยธาอ่ืนๆ 

 The fundamental behaviors and properties, introduction to 

inspecting and testing of various civil engineering materials, steel and rebar, 

wood, cement, aggregates and admixtures, mix design; fresh and hardened 

concrete, highway materials, other civil engineering materials. 

 

  01203251 ธรณีวิทยาทางวิศวกรรม                   3(3-0-6)  

   (Engineering Geology)  

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01203211 

 จักรวาลและโลก ลักษณะผิวของเปลือกโลกและกระบวนการทางธรณีวิทยา การ

เปลี่ยนลักษณะของเปลือกโลก หินและแร วัฎจักรของหินและกระบวนการผุพัง โครงสรางหิน 

แผนท่ีภูมิประเทศและแผนท่ีธรณีวิทยา งานสนามของหิน แร และโครงสรางทางธรณีวิทยา 

ธรณีวิทยาประยุกตในงานเข่ือน อุโมงคและฐานรากบนชั้นหิน ธรณีพิบัติภัย แผนดินไหวและดิน

ถลม 
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 Universe and the earth; surface features of earth’s crust and the 

geological process; deformation of earth’s crust; rocks and minerals; rock cycles 

and weathering process, rock structures; topographic and geologic maps; field 

work on rocks, minerals and geologic structures; application of geology in dam, 

tunneling and foundation on rocks; geohazard, earthquake and landslide. 

 

 01203311 เทคโนโลยีการสํารวจทางวิศวกรรม      3(2-3-6) 

 (Engineering Surveying Technology)  

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01203211 

 แนวคิดพ้ืนฐานของการสํารวจทางวิศวกรรม การสํารวจเพ่ือการกอสราง การ

สํารวจทางอุทกศาสตร การสํารวจเสนทาง การสํารวจดวยอิเล็กทรอนิกส การสํารวจดวย

ภาพถาย ระบบกําหนดตําแหนงบนโลก การสํารวจขอมูลระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร มี

การศึกษานอกสถานท่ี 

 Basic concepts of engineering surveying; construction surveying; 

hydrographic surveying; route surveying; electronic surveying; photogrammetry; 

global positioning systems; remote sensing; geographic information system; field 

trip required. 

 

 01203312 การสํารวจดวยภาพถาย            3(2-3-6) 

 (Photogrammetry)     

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01203211 

  หลักการสํารวจดวยภาพถาย กลองถายภาพและการถายภาพ ระบบพิกัด

ภาพถายและการปรับแตงคาพิกัด ภาพถายดิ่ง เรขาคณิตภาพถาย การมองภาพสามมิติ ระยะ

เหลื่อมของภาพคูซอน การวางแผนงานถายภาพทางอากาศ จุดควบคุมในงานถายภาพทาง

อากาศ การตอภาพถายทางอากาศ ภาพถายเอียงและการดัดแกภาพ เครื่องรางแผนท่ีสามมิติ 

งานภาพออโธโฟโต การสํารวจดวยภาพถายภาคพ้ืนดิน การแปลงคาพิกัด 

  Principles of photogrammetry, cameras and photography, 

photographic coordinate system and refinement, vertical photographs, geometry 

of photographs; stereoscopic viewing, stereoscopic parallax; aerial photography 

planning, control point for aerial photography, aerial mosaics; tilted photographs 

and rectification; stereoplotter, orthophotography; terrestrial photogrammetry, 

coordinate transformations.  
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 01203322 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุวิศวกรรมโยธา    1(0-3-2) 

 (Civil Engineering Materials Testing Laboratory)  

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01203221 

  การทดสอบในหองปฏิบัติการของวัสดุทางวิศวกรรมโยธา เหล็ก โลหะไมมีธาตุ

เหล็ก และไม การรับแรงอัด แรงดึง แรงเฉือน แรงบิด แรงดัด และความแข็ง 

 Laboratory testing of civil engineering materials: steel, non-ferrous 

metals and wood; compression, tension, shear, torsion, flexure, and hardness. 

 

     01203323     การวิเคราะหโครงสราง II           3(3-0-6) 

 (Structural Analysis II)  

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01203222 

  การวิเคราะหโครงสรางอินดีเทอรมิเนทโดยวิธีน้ําหนักยืดหยุน วิธีพลังงาน

ความเครียด วิธีมุมลาด-การโกงตัว วิธีการกระจายโมเมนต เสนอิทธิพลสําหรับคานตอเนื่องและ

โครงอาคาร บทนําการวิเคราะหโดยวิธีพลาสติก การวิเคราะหโครงอาคารดวยวิธีประมาณและวิธี

เมตริกซ การคํานวณแรงลมและแรงแผนดินไหวท่ีกระทําตออาคาร 

                   Analysis of indeterminate structures by elastic load method. Strain 

energy method. Slope-deflection method, moment distribution method. 

Influence line of continuous beams and building frames. Introduction to plastic 

analysis. Approximate analysis method and matrix merhod of building frame. 

Calculation of wind force and earthquake force acting on the building. 

 

  01203331     การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก           4(3-3-8) 

 (Reinforced Concrete Design)   

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01203221 และ 01203222  

              คอนกรีตและเหล็กเสริม หลักมูลพฤติกรรมของแรงตามแนวแกน แรงดัด แรง

เฉือน แรงบิด การยึดเหนี่ยวและแรงกิริยารวม การออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธี

หนวยแรงใชงานและวิธีกําลังประลัย หลักการออกแบบ การประยุกตสําหรับองคอาคาร การ

ออกแบบโครงสรางสําหรับคานลึก แปนหูชาง และกําแพงกันดิน การใหรายละเอียดคอนกรีต

เสริมเหล็ก หลักการเบื้องตนในการออกแบบตานทานแรงลมและแรงแผนดินไหว 
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 Concrete and reinforcement steel. Fundamental behavior in axial 

force. Flexu re , shear, steel, to rs ion , bond and combined action. Des ign  o f 

reinforced concrete structures by working stress method and strength design 

method. Design principles. Applications to structural members. Structural design 

for deep beam, corbel, and retaining wall. Detailing of reinforced conerete. Basic 

concept for wind and earthquake resistant design. 

 

              01203333    การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก     4(3-3-8) 

 (Design of Timber and Steel Structures)           

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01203222 

      โครงสรางไมและเหล็ก องคอาคารรับแรงดึงและแรงอัด คาน คานรับแรงอัด องค

อาคารประกอบ คานประกอบขนาดใหญ รอยตอ วิธีเอเอสดี และแอลอารเอฟดี หลักการ

เบื้องตนในการออกแบบอาคารตานทานแรงแผนดินไหว  
      Timber and steel structures. Tension and compression members. 

Beams. Beam-columns. Built-up members. Plate girders. Connections. ASD and 

LRFD methods. Basic concept for earthquake resistant design.  

 

 01203352 ปฐพีกลศาสตร                       3(3-0-6) 

 (Soil Mechanics)  

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01203221 

  การกําเนิดดิน สมบัติทางกายภาพของดิน การจําแนกดินทางวิศวกรรม การ

สํารวจและทดสอบดิน ความหนาแนน การบดอัดและการปรับปรุงคุณภาพดิน ความสัมพันธของ

ดินและน้ําในมวลดิน การไหลของน้ําในดิน หนวยแรงในมวลดิน กําลังและความม่ันคงของดิน 

ทฤษฎีการรับน้ําหนักแบกทาน  การยุบตัวคายน้ําและการทรุดตัวของดิน 

 Soil genesis; physical properties of soil; engineering soil 

classifications; soil investigation and testing; density, compaction and soil 

improvement; soil and pore water relationship, flow of water in soil; stress within 

soil mass; strength and stability of soil; bearing capacity theories; consolidation 

and settlement. 
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  01203353 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร           1(0-3-2)

  (Soil Mechanics Laboratory) 

 หลักเบื้องตนในการทดสอบดินทางวิศวกรรม การรวบรวมและแปลผลขอมูล การ

รายงานผล การประยุกตใชผลทดสอบในงานวิศวกรรมโยธา การปฏิบัติการในงานเจาะสํารวจดิน 

การเก็บตัวอยาง การทดสอบสมบัติทางกายภาพ การจําแนกดินทางวิศวกรรม สมบัติทาง

วิศวกรรม การบดอัดดิน ความหนาแนนของดินในสนาม ความซึมน้ําของดิน 

 Principles of engineering soil testing; data collection and 

interpretation; report, applications of test results in civil engineering works; 

laboratory works on soil boring, sampling, physical properties, engineering soil 

classification, engineering properties, soil compaction, field density, permeability. 

 

  01203354 การออกแบบฐานราก             3(3-0-6)

  (Foundation Design)  

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01203352 

 การประยุกตใชหลักการปฐพีกลศาสตรในการแกไขปญหาทางวิศวกรรมโยธา การ

สํารวจชั้นดินเพ่ือการออกแบบฐานราก การออกแบบฐานรากระดับตื้นและฐานรากเสาเข็ม การ

วิเคราะหการทรุดตัวของฐานราก การออกแบบโครงสรางดินและโครงสรางกันดิน การออกแบบ

ความม่ันคงของลาดดิน วิธีปฏิบัติในการออกแบบ 

 Application of soil mechanics principles to solve civil engineering 

problems; soil investigation for foundation design; design of shallow and piled 

foundations; settlement analysis of foundations; design of earth structures and 

earth retaining structures; stability design of earth slopes; design practice. 

 

 01203361  วิศวกรรมกอสรางและการจัดการ             3(3-0-6) 

 (Construction Engineering and Management) 

                      พ้ืนฐานทางดานการจัดการงานกอสราง การบริหารองคกร เศรษฐศาสตร

วิศวกรรม การประมูลการกอสรางและการประมาณราคา สัญญาและระบบการจัดซ้ือจัดจาง

โครงการกอสราง กฏหมายเก่ียวกับงานกอสราง ความปลอดภัยในงานกอสราง การวางแผนงาน

กอสราง การทํากําหนดเวลา กราฟแทง วิธีวิกฤต  การควบคุมงานกอสราง การวัดความกาวหนา

งาน การควบคุมตนทุน การควบคุมคุณภาพ การจัดการทรัพยากร เทคโนโลยีงานกอสราง

สมัยใหม 
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                 Basic of construction management. Organizational administration. 

engineering economics. Construction bidding and cost estimation. Contract and 

project delivery system. Construction law. Construction safety. Construction 

planning. construction scheduling. Bar chart. Critical path method construction 

control. Progress measurement. Cost control. Quality control. resource 

management. Modern construction technology. 

 

 01203371  วิศวกรรมขนสง        3(3-0-6) 

 (Transportation Engineering) 

              การวางแผนงานขนสง การออกแบบและประเมินผลระบบขนสง แบบจําลอง

การขนสง การขนสงทางน้ํา การขนสงทางทอ การขนสงทางรถยนต การขนสงทางรถไฟ การ

ขนสงทางอากาศ กระบวนการโลจิสติกส 

      Transportation Planning. Design and evaluation of transportation 

systems. Transportation models. Water transportation. Pipeline transportation. 

Road transportation. Railway transportation. Air transportation. Logistics. 

 

 01203381 การประยุกตคอมพิวเตอรในงานวิศวกรรมโยธา                1(0-3-2) 

 (Computer Applications in Civil Engineering) 

 ซอฟตแวรสําเร็จท่ีใชในงานวิศวกรรมโยธา การประยุกตคอมพิวเตอรในงาน

วิศวกรรมโยธา 

 Software packages for civil engineering; applications of computer in 

civil engineering. 

 

 01203399 การฝกงาน                     1 

 (Internship) 

 การฝกงานในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาในสถานประกอบการเอกชน หนวยงาน

ภาครัฐ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ หรือสถานศึกษา โดยมีระยะเวลาเปนจํานวนไมนอยกวา 240 

ชั่วโมง และไมนอยกวา 30 วันทําการ 

 Internship for civil engineering in private enterprises, government 

agencies, government enterprises or academic places at least 240 hours and least 

30 workdays. 
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 01203411 การแปลภาพถายทางอากาศ     3(2-3-6) 

 (Aerial Photography Interpretation) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01203211 

 หลักเกณฑการแปลภาพถายทางอากาศ กรรมวิธีทางธรณีวิทยาเก่ียวกับการ

กําเนิดของพ้ืนดิน ลักษณะของสิ่งตาง ๆ บนพ้ืนดินท่ีปรากฎบนภาพถาย การประยุกตภาพถาย

เพ่ือวางแผนและแกปญหาทางวิศวกรรม เชน การหาแหลงวัสดุกอสราง การกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ี

ระบายน้ํา การพิจารณาวางแนวเสนทางหลวง แนวทอ แนวท่ีตั้งเชื่อมจุดท่ีเหมาะสมในการสราง

หมุดหลักฐานของงานสํารวจภาคพ้ืนดินชั้นละเอียด 

 Principles of interpretation of aerial photographs; geological 

processes of land formation, patterns of land forms as seen on aerial 

photographs; application of airphoto for planning and solving the engineering 

problems such as location of granular materials, drainage area delineations, 

highway location, pipeline, selection of photo central points and optimum 

monumentation sites for survey of high precision. 

 

01203415 การสํารวจขอมูลระยะไกลสําหรับวิศวกร    3(2-3-6) 

 (Remote Sensing for Engineers) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01203211 

 หลักการสํารวจขอมูลระยะไกล ทฤษฎีของคลื่นพลังงานแมเหล็กไฟฟา การแปล

ความหมายภาพถาย การประมวลผลขอมูลภาพเชิงตัวเลข การประยุกตใชภาพถายจากดาวเทียม

เพ่ือการสํารวจทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม 

Principles of remote sensing; theory of electromagnetic energy; 

photo interpretation; digital image processing; applications of satellite imageries 

for natural resource and environmental surveying. 

 

  01203416 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรสําหรับวิศวกร    3(2-3-6) 

  (Geographic Information Systems for Engineers)   

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01203211 

 ความหมายและแนวคิดของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร การออกแบบฐานขอมูล

และแผนท่ีฐาน การเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล การสืบคนและการนําเสนอขอมูล การ

ประยุกตใชซอฟตแวรในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  

 Definition and concepts of geographic information system; design of 

database and base map; data capture, data analysis, data retrieval and 

presentation; software application for geographic information system. 
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 01203417 การสํารวจดวยดาวเทียมสําหรับวิศวกร      3(2-3-6) 

  (Satellite Surveying for Engineers)   

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01203211 

 หลักมูลของการสํารวจดวยดาวเทียม การกําหนดตําแหนง ระบบดาวเทียมในงาน

สํารวจ ระบบกําหนดตําแหนงบนพ้ืนโลก วงโคจร โครงสรางสัญญาณ เสาอากาศและเครื่องรับ

สัญญาณ สมการคาสังเกต คาคลาดเคลื่อน ปฏิบัติการสํารวจดวยดาวเทียม การดําเนินงาน

ภาคสนามและกระบวนการประมวลขอมูล 

 Fundamental of satellite surveying; positioning; satellite systems in 

surveying; global positioning systems; orbit; signal structure; antennas and 

receivers; observation equations; errors; satellite surveying practice, field 

operation and data processing. 

 

 01203421 การประยุกตคอมพิวเตอรในงานวิศวกรรมโครงสราง   3(2-3-6) 

  (Computer Applications in Structural Engineering)         

 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขเบื้องตน เทคนิคการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร การ

ประยุกตคอมพิวเตอรในการวิเคราะหและออกแบบโครงสราง การประยุกตใชวิธีการวิเคราะหชิ้น

ประกอบอันตะในการวิเคราะหโครงสราง 

 Introduction to numerical methods; computer programm ing 

techniques; computer applications in structural analysis and design, application of 

finite element method in structural analysis. 

 

 01203422 ความเสียหายของโครงสรางและการฟนฟูสภาพ             3(3-0-6) 

  (Structural Damage and Rehabilitation)  

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01203322  

 ความสําคัญและหลักการประเมิน การบํารุงรักษา การซอมแซมและเสริมกําลัง 

ชนิดและสาเหตุของการเสียหายและเสื่อมสภาพของโครงสราง การตรวจสอบและการประเมิน

โครงสราง หลักและกระบวนงานของการบํารุงรักษา การซอมแซมและเสริมกําลัง 

 Importance and principle for evaluation, maintenance, repair and 

strengthening; types and causes of structural damage and deterioration; 

inspection and evaluation of structure; principle and procedure of maintenance, 

repair and strengthening. 
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 01203431 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง                    3(3-0-6) 

  (Prestressed Concrete Design) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01203331 

 หลักการของชิ้นสวนคอนกรีตอัดแรง สมบัติของวัสดุ และหนวยแรงท่ียอมให การ

วิเคราะหหนวยแรงในคานคอนกรีตอัดแรง การสูญเสียแรงอัด การออกแบบคานเพ่ือตานทานแรง

ดัดและแรงเฉือน การแอนตัวของคานในชวงน้ําหนักบรรทุกใชงาน กําลังของคานคอนกรีตอัดแรง 

การออกแบบคานประกอบและระบบแผนพ้ืนสําเร็จรูป การออกแบบแผนพ้ืนไรคานคอนกรีตอัด

แรง  

 Principle of prestressed concrete members; material properties and 

allowable stresses; analysis for stress in prestressed concrete beams; loss of 

prestress; design of beams for flexure and shear; deflection of beams under 

working load; strength of prestressed concrete beams; design of composite 

beams and precast composite floor system; floor system design of prestressed 

flat slabs. 

 

 01203432 การออกแบบโครงสรางสะพาน             3(3-0-6) 

  (Bridge Structural Design) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01203331  

 ชนิดของสะพาน ขอกําหนดการออกแบบและการกําหนดน้ําหนักบรรทุก การ

ออกแบบโครงสรางสวนบนของสะพานเหล็ก คอนกรีต และคอนกรีตอัดแรง การออกแบบ

โครงสรางสวนลางของสะพาน 

 Types o f bridges; design  codes and load ing requirem ents; 

superstructure design of steel, concrete and prestressed concrete bridges; 

substructure design. 

 

 01203433 การออกแบบโครงสรางอาคาร                   3(2-3-6) 

  (Building Structural Design)   

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01203331 

    การออกแบบโครงสรางอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ระบบโครงสรางอาคาร ระบบ

พ้ืนและฐานราก การวิเคราะหโครงอาคารเนื่องจากน้ําหนักบรรทุกแนวดิ่ง แรงลม และแรง

แผนดินไหว กฎหมายอาคารท่ีเก่ียวของ มาตรฐานและขอกําหนดการออกแบบ การออกแบบองค

อาคาร กําแพงรับแรงเฉือนและถังเก็บน้ําในอาคาร  
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                 Structural design of re inforced concrete build ings. Build ing 

structural systems. Slab and footing systems. Frame analysis due to vertical 

lo ad s, w ind  load , and  seismic load. Relevant regulations for building design. 

Standards and codes. Member design. Shear wall and water tank in building. 

 

 01203434 เทคโนโลยีของเหล็กโครงสราง              3(3-0-6) 

  (Structural Steel Technology) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01203223   

      สมบัติและขอกําหนดของเหล็กโครงสราง สาเหตุท่ีกอใหเกิดการแตกหักแบบ

ทันทีทันใดและการปองกัน ความลาตัวในเหล็กโครงสราง หลักการและขอกําหนดการออกแบบ

องคอาคารเหล็กบางข้ึนรูปเย็น โครงสรางคอมโพสิต ความกาวหนาในการใชงานโครงสรางเหล็ก 

       Properties and specifications of structural steel. Causes of brittle 

fracture and protective measure. Fatigue of structural steel. Principle and design 

specification for cold formed light gage steel members. Composite structures. 

Advanced usage in structural steel.  

 

 01203451 การวิเคราะหและออกแบบโครงสรางดิน    3(3-0-6) 

  (Analysis and Design of Earth Structures) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01203352 

 คุณลักษณะของโครงสรางท่ีใชดินเปนวัสดุกอสราง การสํารวจและทดสอบสมบัติ

ของดินเพ่ือการออกแบบ การวิเคราะหความม่ันคงของลาดดิน การวิเคราะหการไหลซึมของน้ํา

และความดันน้ําในระหวางการกอสรางและใชงาน การออกแบบเชิงลาดและบอขุด การวิเคราะห

การทรุดตัว การออกแบบเสริมความแข็งแรงของดิน การกอสรางและควบคุมงานสนาม 

 Characteristics of earth structures, soil investigation and properties 

evaluation for design, stability analysis of earth slopes, seepage analysis and pore 

pressure during construction and service, slope and excavation design; settlement 

analysis; soil strengthening design, construction and field control. 
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 01203452 การสํารวจดินทางวิศวกรรม     3(2-3-6) 

  (Engineering Soil Exploration) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01203352 

 การวางแผนการสํารวจดิน การใชแผนท่ีภาพถายทางอากาศและทางธรณีวิทยา

เพ่ือการสํารวจ วิธีการสํารวจ การเก็บตัวอยางดินและการทดสอบในสนาม การสํารวจแหลงวัสดุ 

การแปลและสรุปผลการสํารวจ การเขียนรายงานการสํารวจ หลักการของเครื่องมือวัดพฤติกรรม

ของดินในสนาม การติดตั้งและการตรวจวัด การปฏิบัติงานในสนาม 

 Soil exploration planning; use of aerial photograph and geologic 

maps for soil exploration; exploration methods, soil samplings and field tests; 

material investigation; interpretation and conclusion of exploration results; 

exploration report writing; principles of geotechnical instruments, installation and 

monitoring; field works. 

 

 01203453 หลักการธรณีกลศาสตร     3(3-0-6) 

  (Principles of Geomechanics)    

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01203352  

 การประยุกตใชทฤษฎีสภาพยืดหยุนและสภาพพลาสติกกับวัสดุธรณี การวิเคราะห

หนวยแรงและความเครียด การวิเคราะหการไหลของของไหลในวัสดุพรุน การวิเคราะหปญหา

ทางวิศวกรรมปฐพี 

 Applications of theory of elasticity and plasticity for geomaterials, 

analysis of stress and strain, analysis of fluid flow in porous materials, analysis of 

geotechnical engineering problems. 

 

 01203454 การประยุกตคอมพิวเตอรในงานวิศวกรรมปฐพี   3(2-3-6) 

  (Computer Applications in Geotechnical Engineering)                                

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01203352 

 การแกไขปญหาในทางวิศวกรรมปฐพี ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข การวิเคราะหชิ้น

ประกอบอันตะของการไหลของน้ําในดิน การยุบตัวคายน้ํา หนวยแรงและความเครียด การใช

โปรแกรมคอมพิวเตอรในการวิเคราะหและออกแบบดานวิศวกรรมปฐพี 

 Geotechnical problem solving; numerical methods; finite element 

analysis of flow of water in soil, consolidation, stress and strain; the use of 

computer software in geotechnical analysis and design. 
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 01203455 หลักการกลศาสตรของหินและงานอุโมงค    3(3-0-6) 

  (Principles of Rock Mechanics and Tunneling) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01203352 

 การจําแนกประเภทของหิน สมบัติทางกายภาพ สมบัติทางวิศวกรรมและความ

แข็งแรงของหิน อุโมงคและหนวยแรงรอบอุโมงค การออกแบบระบบคํ้ายันและการดาดอุโมงค 

การทรุดตัวของดินเหนืออุโมงค เครื่องจักรและวิธีขุดอุโมงค การหาสมบัติทางกายภาพและทาง

วิศวกรรมของหินในหองปฏิบัติการ 

 Rock classifications; physical properties, engineering properties and 

strength of rock; tunnels and stresses around tunnels; tunnel supporting and 

lining design; settlement of soil upon tunnel; machine and excavation method of 

tunnel; laboratory determination of physical properties and engineering 

properties of rock. 

 

 01203456 วิศวกรรมปฐพีส่ิงแวดลอม            3(3-0-6) 

  (Geo-environmental Engineering) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01203352 

 แนวคิดและหลักการของวิศวกรรมปฐพี สิ่งแวดลอม การอนุรักษและฟนฟูสภาพ

สิ่งแวดลอม การปองกันภัยพิบัติท้ังจากธรรมชาติ และจากการกอสรางโดยประยุกตความรู

พ้ืนฐานทางสาขาวิศวกรรมปฐพี เทคโนโลยีคอนกรีต และวิศวกรรมสิ่งแวดลอม หลักการเบื้องตน

ในการใชประโยชนของกากของเสียสําหรับเปนวัสดุกอสราง วศิวกรรมปฐพีในการฝงกลบมูลฝอย 

การปรับปรุงฐานรากเพ่ือปองกันการปนเปอนของน้ําบาดาล 

 Concepts and principles of geo-environmental engineering; 

environmental conservation and rehabilitation; disaster prevention from nature 

and construction by applying knowledge in geotechnical engineering, concrete 

technology and environmental engineering; basic principles of waste utilization as 

construction materials; geotechnical engineering of solid waste landfill; 

foundation improvement to prevent groundwater contamination. 
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 01203461 เครื่องมือในงานกอสราง                    3(3-0-6) 

  (Construction Equipment)  

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01203361 

 เครื่องมือสําหรับงานไม งานเคลื่อนยายดิน งานคอนกรีต งานขนสง งานบดอัด 

และงานทดสอบวัสดุ การจัดการเครื่องมือ 

 Equipm ent for wood, earthworks, concreting, transporting, 

compacting, and material testing; equipment management. 

 

 01203462 สัญญา ขอกําหนด และการประมาณการกอสราง  3(3-0-6) 

  (Contract, Specification and Construction Estimation)  

 การประมาณราคาการกอสรางจากแบบกอสรางจริง การคํานวณปริมาณงาน คา

วัสดุ และคาแรง หลักวิศวกรรมคุณคา ตนทุนตลอดอายุขัย สัญญากอสราง มาตรฐานระดับ

นานาชาติ และ สัญญากอสรางรูปแบบใหม  

 Estimate detailed construction costs from actual plan and 

specifications, quantity take-off, material and labor costs, value engineering 

concept, whole-life cost, international federation of consulting engineers 

contract,  new engineering contract. 

 

 01203463 การกอสรางอยางย่ังยืน     3(3-0-6) 

               (Sustainable Construction)             

 การริเริ่มโครงการและแนวคิดในการออกแบบ แนวคิดของวิศวกรรมคุณคา การ

ออกแบบอยางยั่งยืน วิธีปฏิบัติในประเทศไทย กรณีศึกษา 

 Project initiation and conceptual design; concept of value 

engineering; sustainable design; practice in Thailand; case study. 

 

 01203464 วัสดุและวิธีการกอสราง                            3(3-0-6) 

  (Materials and Methods of Construction) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01203361 

 วัสดุและวิธีการกอสรางสําหรับงานโครงสราง งานตกแตงและงานระบบ งาน

โครงสราง ฐานราก คอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตอัดแรง คอนกรีตชิ้นสวนสําเร็จรูป ไมและเหล็ก 

งานตกแตงพ้ืน ผนัง ฝาเพดาน และหลังคา งานระบบ งานเก่ียวกับเครื่องกลและไฟฟา 
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 Materials and methods of construction for structural, finishing, and 

system works; structural works including foundation, reinforced concrete, 

prestressed concrete, prefabricated concrete, timber and steel; finishing works 

including floor, wall, ceiling, and roofing; system works including mechanical and 

electrical related works. 

 

  01203465 การประยุกตคอมพิวเตอรในงานกอสราง    3(2-3-6) 

  (Computer Applications in Construction)  

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01203361 

 การแกปญหาทางการจัดการงานกอสรางดวยคอมพิวเตอร โปรแกรมสําเร็จรูปท่ี

ใชในการจัดการงานกอสราง การประยุกตคอมพิวเตอรในงานวิศวกรรมกอสรางและการจัดการ 

 Construction management problems solving by computers; software 

packages for construction management; applications of computer in construction 

engineering and management. 

 

 01203466 การวิเคราะหโครงการกอสราง              3(3-0-6) 

  (Construction Project Analysis) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01203361 

 มูลคาเงินตามกาลเวลา การตัดสินใจในการลงทุน การวิเคราะหคาใชจาย 

ผลตอบแทนการลงทุนและการวิเคราะหการเงินของโครงการกอสราง การวิเคราะหโครงการ

กอสรางภายใตความเสี่ยง 

 Time-value of money; decision making for investment, cost analysis, 

return on investment and financial analysis of construction project, construction 

project analysis under risk. 
 

 01203467 การควบคุมและตรวจสอบงานกอสราง    3(3-0-6) 

  (Supervision and Inspection in Construction) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01203361 

 การประกอบวิชาชีพและจรรยาบรรณในงานวิศวกรรม บทบาทและคุณลักษณะ

ของผูตรวจงาน การควบคุมงานท่ัวไป การตรวจสอบสําหรับงานโครงสราง งานสถาปตยกรรม 

และงานระบบ การตรวจสอบดานความปลอดภัย การวิบัติและการซอมแซมในงานกอสราง การ

เตรียมกําหนดการโดยใชคอมพิวเตอร 
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Pro fess ionalism  and eth ics in  eng inee ring practice; ro les and 

characteristics of inspectors; general supervision; inspection for structural, 

architectural, and system works; safety inspections; failure and repa ir in 

construction; computer–aided schedule preparation. 

 

01203470   การวางแผนการขนสงสินคาและโลจิสติกส   3(3-0-6) 

    (Freight Transportation Planning and Logistics) 

    หลักการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน โครงสรางพ้ืนฐานดานการขนสง การ

เลือกรูปแบบการขนสงสินคา การขนสงสินคาแบบตอเนื่องและโลจิสติกสระหวางประเทศ การ

กําหนดคาระวาง ความตองการในการขนสงสินคาและการบริการดานโลจิสติกส  การวิเคราะห

โครงขายการขนสงสินคา การจัดการสินคาคงคลังและคลังสินคา การประยุกตเทคโนโลยี

สารสนเทศ ความปลอดภัยในการกระจายสินคา การพัฒนาในดานการจัดการโลจิสติกส   

        Principle of logistics and supply chain management; transportation 

infrastructure; mode choices, intermodal freight and international logistics; freight 

rate; logistics demands for freight transportation and logistics services; freight 

network analysis; inventory and warehouse manangement; information 

techonology application; safety in distribution; developments in logistics 

management. 

 

01203471   วิศวกรรมการทาง                          3(3-0-6) 

  (Highway Engineering)    

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01203211 และ 01203352 

     ประวัติความเปนมาของถนน พัฒนาการทางหลวงในประเทศไทย การ
บริหารงานทางหลวง หลักการวางแผนทางหลวงการวิเคราะหจราจรและขอมูลดานการจราจร 
การออกแบบสัญญาณไฟ การออกแบบกอสรางทางหลวง การสํารวจดินและการทดสอบ การ
ออกแบบเรขาคณิตและการดําเนินการของทางหลวง การเงินและเศรษฐศาสตรทางหลวง การ
ออกแบบถนนราดยางและถนนคอนกรีต วัสดุสําหรับงานทาง ผิวทางราดยางและวัสดุแอสฟลต 
การระบายน้ําของทางหลวง การกอสรางและบํารุงรักษาทางหลวง 

     Historic of highways. Development of highways in Thailand. Highway 
administration. Principles of  highway planning and traffic. Data analysis. Design of 
signal control. Design and construction of highway. Soil investigation and testing. 
Geometric design and operations of highways. Highway finance and economic. 
Design of flexible pavement and rigid pavement. Highway materials. Bituminous 
surface and asphalt. Highway drainage. Highway construction and maintenance. 
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       01203472    เมืองอัจฉริยะ      3(3-0-6) 

       (Smart Cities) 

    ความทาทายของการพัฒนาเมือง องคประกอบของเมืองอัจฉริยะ นโยบายภาครัฐ

ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ เทคโนโลยีอุบัติใหมสําหรับเมืองอัจฉริยะ ขอมูลและ

ระบบสารสนเทศสําหรับเมืองอัจฉริยะ แนวปฏิบัติสําหรับเมืองอัจฉริยะในประเทศไทยและ

ตางประเทศ 

              Challenges of urban development. Smart city components. 

Government policies related to smart city development. Emerging technologies 

for smart cities. Smart city data and information system. Smart city practices in 

Thailand and other countries. 

 

 01203473 วิศวกรรมจราจร                               3(3-0-6) 

  (Traffic Engineering) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01203371 

 ลักษณะของถนน ยานพาหนะ คนขับ และคนเดินเทา ลักษณะการจราจรท่ัวไป 

ทฤษฎีกระแสการจราจร ความจุทางหลวงและระดับการบริการ การศึกษาขอมูลการจราจร การ

ออกแบบสัญญาณไฟจราจร 

 Road, vehicle, driver and pedestrian characteristics; general traffic 

characteristics; traffic flow theory; highway capacity and level of services; traffic 

studies; traffic signal design. 

 

 01203474 การวางแผนการขนสงเขตเมือง             3(3-0-6) 

  (Urban Transportation Planning) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01203371 

 ลักษณะและปญหาของการขนสงเขตเมือง กระบวนการวางแผนการขนสง การ

วิเคราะหและการพยากรณปริมาณความตองการดานการขนสง การสํารวจ รวบรวม และ

วิเคราะหขอมูลท่ีใชในการวางแผนการขนสง การวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตรสําหรับแผนการขนสง 

 Urban transportation characteristics and problems; transportation 

planning process; analysis and forecast of transport demand; survey, collection 

and analysis of transportation planning data; economic analysis for transport 

plans. 
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 01203475 การวางแผนการขนสงมวลชนเขตเมือง    3(3-0-6) 

                (Urban Mass Transportation Planning)  

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01203371 

       บทบาทและประวัติของการพัฒนาระบบขนสงมวลชน รูปแบบของระบบขนสง
มวลชนและระบบก่ึงขนสงมวลชน องคประกอบของระบบขนสงมวลชน การวางแผนโครงขาย
การขนสงมวลชนเขตเมือง การวางแผนการเดินรถ รูปแบบการลงทุนและการวิเคราะหความ
เหมาะสมของโครงการ เทคโนโลยีระบบขนสงมวลชนเขตเมือง  

       Roles and history of public transit system development. Typology 
of public transit and paratransit system. Components of urban mass 
transportation system. Urban mass transportation network planning. Operation 
planning. Investment options and feasibility study. Innovative technology in 
urban mass transportation system.  

 

01203476 การวางแผนและการออกแบบสนามบิน    3(3-0-6) 

  (Airport Planning and Design)  

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01203371 

 ลักษณะอากาศยาน การควบคุมการจราจรทางอากาศ การวางแผนสนามบิน 

แบบแผนสนามบิน การออกแบบทางเรขาคณิตของสนามบิน การวางแผนและออกแบบอาคาร

ผูโดยสาร การออกแบบโครงสรางผิวทางและไฟ เครื่องหมายและปายสนามบิน 

 Aircraft characteristics; air traffic control; airport planning; airport 

configuration; geometric design of the airfield; planning and design of the 

terminal building; structural design of pavement and lighting; airport marking and 

signing. 

 

 01203477 โครงสรางพ้ืนผิวทาง                          3(3-0-6) 

  (Pavement Structures) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01203371  

 การออกแบบโครงสรางพ้ืนผิวทางแบบคอนกรีตและราดยาง ลักษณะการบรรทุก 

สมบัติของสวนประกอบพ้ืนผิวทาง การกระจายหนวยแรง ผลกระทบของตัวแปรเก่ียวกับสภาพ

ภูมิอากาศตอเกณฑการออกแบบ การจัดการพ้ืนผิวทาง 

 Structu ra l des ign  o f rig id  and flexib le  pavem ents; load ing  

characteristics; properties of pavement components; stress distribution; effects of 

climatic variables on design criteria; pavement management. 
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 01203478  การออกแบบและการดําเนินงานการจราจร     3(2-3-6) 

  (Traffic Design and Operation) 

    วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01203371  

       การศึกษาการจราจร เครื่องมือควบคุมการจราจร การควบคุมทางแยก การ
ออกแบบระยะเวลาสัญญาณไฟ การออกแบบความปลอดภัยทางหลวง การออกแบบระบบไฟฟา
แสงสวาง การศึกษาท่ีจอดรถ การวิเคราะหอุบัติเหตุ การจัดการระบบการจราจร 

       Traffic studies. Traffic control devices. Intersection control. Design of 

signal timings. Highway safety design. Lighting design. Parking studies. Accidental 

analysis. Traffic system management. 

 

 01203479  การประยุกตคอมพิวเตอรในงานวิศวกรรมขนสง  3(3-0-6) 

  (Computer Applications in Transportation Engineering) 

ขอมูลและเครื่องมือสําหรับการวิเคราะหการขนสงและการจราจร ภาษา

โปรแกรม ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร การประยุกตคอมพิวเตอรในการรวบรวมขอมูล การ

วางแผนการขนสงเขตเมือง วิศวกรรมจราจร  

Data and tools for transportation and traffic analysis. Programming 

language. Geographic information system. Computer applications in data 

collection. Urban transportation planning. Traffic engineering. 

 

 01203481 วิศวกรรมสุขาภิบาลและการประปา    3(3-0-6) 

  (Sanitary Engineering and Water Supply) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01209211 

  ปริมาณน้ําใชและน้ําท้ิง การประปา การสงน้ํา การออกแบบระบบแจกจายน้ํา 

การคํานวณ ปริมาณน้ําฝน ชลศาสตรของทอระบายน้ํา การระบายน้ําท้ิง การออกแบบทอระบบ

น้ําท้ิงและน้ําฝน ปมน้ําและสถานีการสูบน้ํา สุขาภิบาลและการเดินทอของอาคาร 

  Quantity of water and sewage; water supply; water transmission; 

design of water distribution system; amount of storm sewage; hydraulics of 

sewer; wastewater collection and disposal; design of sanitary and storm sewers; 

pumps and pumping stations; building sanitation and piping. 
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 01203490 สหกิจศึกษา       6 

   (Co-operative) 

  การปฏิบัติงานในสถานประกอบการในลักษณะพนักงานชั่วคราว เพ่ือใหได

ประสบการณจากการไปปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย 

  On the job training as a temporary employee in order to get 

experiences from assignments.  

 

 01203495 การเตรียมการโครงงานวิศวกรรมโยธา    1(0-3-2) 

  (Civil Engineering Project Preparation) 

 การจัดเตรียมขอเสนอโครงงาน การตรวจเอกสารและรายงานความกาวหนา 

 Preparation of project proposal, literature review and progress 

report. 

 

 01203496 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมโยธา       1-3 

  (Selected Topics in Civil Engineering) 

 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมโยธาในระดับปริญญาตรี หัวขอเรื่องเปลี่ยนไปในแตละ

ภาคการศึกษา 

 Selected topics in civil engineering at the bachelor’s degree level. 

Topics are subject to change each semester. 

 

 01203497 สัมมนา          1 

  (Seminar) 

 การนําเสนอและอภิปรายหัวขอท่ีนาสนใจทางวิศวกรรมโยธาในระดับปริญญาตรี 

 Presentation and discussion on current interesting topics in civil 

engineering at the bachelor’s degree level. 

 

 01203499 โครงงานวิศวกรรมโยธา        2(0-6-3) 

  (Civil Engineering Project) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01203495 

 โครงงานท่ีนาสนใจ ในแขนงตาง ๆ ของวิศวกรรมโยธา 

 Interesting project in various disciplines of civil engineering. 
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