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ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
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  ชื่อยอ :  วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) 
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 หลักสูตร 

แผน ก แบบ ก 2  จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 

 

 โครงสรางหลักสูตร     

ก. วิชาเอก      ไมนอยกวา  24 หนวยกิต 

-  สัมมนา         2 หนวยกิต 

-  วิชาเอกบังคับ       13 หนวยกิต 

- วิชาเอกเลือก     ไมนอยกวา  9 หนวยกิต 

 

ข. วิทยานิพนธ     ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 
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รายวิชา       

ก.  วิชาเอก      ไมนอยกวา  24 หนวยกิต 

-  สัมมนา        2 หนวยกิต 

01203597    สัมมนา        1,1 

     (Seminar) 

 

-  วิชาเอกบังคับ       13 หนวยกิต 

 01203591   ระเบียบวิธวีิจัยทางวิศวกรรมโยธา      1(1-0-2) 

  (Research Methodology in Civil Engineering) 

  และใหนิสิตเลือกเพียง 1 กลุมวิชาดังตอไปนี้ จํานวน 12 หนวยกิต 

 กลุมวิชาวิศวกรรมบริหารการกอสราง 

 01203511   วิศวกรรมกอสรางและการบริหารโครงการ     3(3-0-6) 

  (Construction Engineering and Project Management) 

 01203512 การวางแผนและการควบคุมโครงการข้ันสูง     3(3-0-6) 

  (Advanced Project Planning and Controlling) 

 01203513 การวิเคราะหการลงทุนโครงการ      3(3-0-6)  

  (Project Investment Analysis)  

 01203514 เทคนิคการวิเคราะหสําหรับการบริหารโครงการ     3(3-0-6) 

  (Analytical Techniques for Project Management) 

 

กลุมวิชาวิศวกรรมปฐพี 

 01203525 กลศาสตรของดินข้ันสูง       3(3-0-6) 

  (Advanced Soil Mechanics) 

 01203526 วิศวกรรมฐานรากข้ันสูง       3(3-0-6) 

  (Advanced Foundation Engineering)   

 01203527 การหาพฤติกรรมของดินทางวิศวกรรม      3(2-3-6) 

  (Engineering Soil Behavior Determination) 

 01203528 การออกแบบเข่ือนดินและเข่ือนหิน      3(3-0-6) 

  (Design of Earth and Rock-fill Dams) 

 

กลุมวิชาวิศวกรรมโครงสราง 

 01203541 การวิเคราะหไฟไนตเอลิเมนตของโครงสราง     3(3-0-6) 

  (Finite Element Analysis of Structures) 

 01203542 กลศาสตรของแข็งข้ันสูง       3(3-0-6) 

  (Advanced Solid Mechanics) 
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 01203543 โครงสรางเหล็กข้ันสูง        3(3-0-6) 

  (Advanced Steel Structures) 

 01203544 คอนกรีตเสริมเหล็กข้ันสูง       3(3-0-6) 

  (Advanced Reinforced Concrete) 

 

 กลุมวิชาวิศวกรรมสํารวจ 

 01203561 การคํานวณปรับแกข้ันสูง       3(3-0-6) 

  (Advanced Adjustment Computation) 

 01203562   การทําแผนท่ีจากภาพถายทางอากาศเชิงตัวเลขข้ันสูง    3(2-3-6) 

  (Advanced Digital Photogrammetry) 

 01203563 การสํารวจดวยดาวเทียมข้ันสูง       3(2-3-6) 

  (Advanced Satellite Surveying) 

 01203564 การรับรูจากระยะไกลข้ันสูง       3(3-0-6) 

  (Advanced Remote Sensing)  

 

 กลุมวิชาวิศวกรรมขนสง 

 01203574 สถิติข้ันสูงเพ่ือการวางแผนการขนสง      3(3-0-6) 

  (Advanced Statistics for Transportation Planning) 

 01203575 การศึกษาความเปนไปไดโครงการขนสง      3(3-0-6) 

  (Feasibility Study for Transportation Projects)  

 01203576 การวางแผนการขนสง        3(3-0-6) 

  (Transportation Planning) 

 01203577 การวิเคราะหการจราจร        3(3-0-6) 

  (Traffic Analysis)  

  

  - วิชาเอกเลือก     ไมนอยกวา  9  หนวยกิต 

 ใหนิสิตเลือกเรียนรายวิชาในกลุมวิชาเดียวกับวิชาเอกบังคับ ไมนอยกวา 9 หนวยกิต ดังตัวอยางรายวิชาตอไปนี้ 

 

 กลุมวิชาวิศวกรรมบริหารการกอสราง 

 01203515 การปรับปรุงผลิตภาพการกอสราง      3(3-0-6) 

  (Construction Productivity Improvement) 

 01203516 เทคโนโลยีการกอสรางอาคาร       3(3-0-6) 

  (Building Construction Technology)   

 01203517 เทคโนโลยีการกอสรางงานวิศวกรรมโยธา     3(3-0-6) 

  (Civil Engineering Construction Technology) 
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 01203518 การจัดการกระบวนการกอสราง                              3(3-0-6) 

  (Management of Construction Operation)  

 01203519 การพัฒนาสิ่งแวดลอมสรรคสรางอยางยั่งยืน     3(3-0-6) 

  (Sustainable Built Environment Development) 

 01203521 กฎหมายและการจัดการสัญญากอสราง      3(3-0-6)  

  (Law and Administration of Construction Contracts) 

 01203522 การบริหารองคกรกอสราง       3(3-0-6) 

  (Management of Construction Organization)  

 01203523 การประยุกตคอมพิวเตอรข้ันสูงในการกอสราง     3(3-0-6) 

  (Advanced Computer Applications in Construction) 

 01203524 วิธีการและเครื่องจักรท่ีใชในการกอสราง     3(3-0-6) 

  (Construction Methods and Equipment) 

 01203596 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมโยธา       1-3 

  (Selected Topics in Civil Engineering)  

 01203598 ปญหาพิเศษ         1-3 

  (Special Problems) 

 

 กลุมวิชาวิศวกรรมปฐพี 

 01203529 วิศวกรรมแผนดินไหวทางธรณีเทคนิค      3(3-0-6) 

  (Geotechnical Earthquake Engineering) 

 01203531 การปรับปรุงดินทางวิศวกรรม       3(3-0-6) 

  (Soil Improvement in Engineering) 

 01203532 รากฐานบนชั้นดินออนและดินไมคงตัว      3(3-0-6) 

  (Foundation on Soft Soil and Unstable Soil) 

 01203533 กลศาสตรของหิน        3(3-0-6) 

  (Rock Mechanics) 

 01203534 โครงการทางวิศวกรรมธรณีเทคนิค      3(3-0-6) 

  (Geotechnical Engineering Projects) 

 01203535 การประเมินความเสี่ยงของโครงสรางทางวิศวกรรมธรณีเทคนิค   3(3-0-6) 

  (Risk Assessment of Geotechnical Engineering Structures) 

 01203536 กลศาสตรของดินไมอ่ิมน้ํา       3(3-0-6) 

  (Unsaturated Soil Mechanics) 

 01203537 ระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนตในงานวิศวกรรมปฐพี     3(3-0-6) 

  (Finite Element Method in Geotechnical Engineering) 
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 01203596 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมโยธา       1-3 

  (Selected Topics in Civil Engineering)  

 01203598 ปญหาพิเศษ         1-3 

  (Special Problems) 

 

 กลุมวิชาวิศวกรรมโครงสราง 

 01203545 ระบบโครงสรางข้ันสูง        3(3-0-6) 

  (Advanced Structural System) 

 01203546 เสถียรภาพของโครงสราง       3(3-0-6) 

  (Stability of Structures)  

 01203547 ทฤษฎโีครงสรางแผนและเปลือก      3(3-0-6) 

  (Theory of Plate and Shell Structures) 

 01203548 ทฤษฎีสภาพยืดหยุน        3(3-0-6) 

  (Theory of Elasticity) 

 01203549 พลศาสตรโครงสราง        3(3-0-6) 

  (Structural Dynamics) 

 01203551 วิธีทางคณิตศาสตรในวิศวกรรมโครงสราง     3(3-0-6) 

  (Mathematical Methods in Structural Engineering) 

 01203552 โครงสรางคอนกรีตอัดแรง       3(3-0-6) 

  (Prestressed Concrete Structures) 

 01203553 การออกแบบสะพาน        3(3-0-6) 

  (Bridge Design) 

 01203554 วัสดปุระกอบในวิศวกรรมโยธา       3(3-0-6) 

  (Composite Materials in Civil Engineering) 

 01203555 สภาวะพลาสติกของคอนกรีต       3(3-0-6) 

  (Concrete Plasticity) 

 01203556 ความปลอดภัยและความเชื่อถือไดของโครงสราง    3(3-0-6) 

  (Structural Safety and Reliability) 

 01203557 คอนกรีตเทคโนโลยีข้ันสูง       3(3-0-6) 

  (Advanced Concrete Technology) 

 01203558 การตรวจสอบและฟนฟูสภาพโครงสราง     3(3-0-6) 

  (Inspection and Rehabilitation of Structures) 

 01203559 การวิเคราะหสมาชิกจํากัดแบบไมเชิงเสน     3(3-0-6) 

  (Nonlinear Finite Element Analysis) 
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 01203596 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมโยธา       1-3 

  (Selected Topics in Civil Engineering)  

 01203598 ปญหาพิเศษ         1-3 

  (Special Problems) 

 

 กลุมวิชาวิศวกรรมสํารวจ 

 01203565 ภูมิมาตรศาสตรข้ันสูง        3(2-3-6) 

   (Advanced Geodesy) 

 01203566 การสํารวจภูมิมาตรศาสตรข้ันสูง      3(2-3-6) 

  (Advanced Geodetic Surveying) 

 01203567 การเขียนโปรแกรมสําหรับงานภูมิสารสนเทศศาสตร    3(2-3-6) 

  (Programming for Geospatial Information Science) 

 01203568 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและการรับรูระยะไกล    3(2-3-6) 

  (Geographic Information System and Remote Sensing) 

 01203569 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรข้ันสูง      3(2-3-6) 

  (Advanced Geographic Information System) 

 01203571 เทคโนโลยีอวกาศ        3(3-0-6) 

  (Aerospace Technology) 

 01203572 โครงสรางและแบบจําลองขอมูลปริภูมิ      3(3-0-6) 

  (Spatial Data Structure and Models) 

 01203573 การวิเคราะหและการจัดการขอมูลปริภูมิ     3(2-3-6) 

  (Spatial Data Handling and Analysis) 

 01203596 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมโยธา       1-3 

  (Selected Topics in Civil Engineering)   

 01203598 ปญหาพิเศษ         1-3 

  (Special Problems) 

 

กลุมวิชาวิศวกรรมขนสง 

 01203578 การออกแบบผิวทาง        3(3-0-6) 

  (Pavement Design)   

 01203579 การออกแบบทางหลวงข้ันสูง        3(3-0-6) 

  (Advanced Highway Design) 

 01203581 ความปลอดภัยของทางหลวงและการจราจร     3(3-0-6) 

  (Highway and Traffic Safety)  
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 01203582 ทฤษฎีพฤติกรรมจราจร        3(3-0-6) 

  (Theory of Traffic Behavior)  

 01203583 ปฏิบัติการทดลองวัสดุการทางข้ันสูง       3(2-3-6) 

  (Advanced Highway Material Laboratory) 

 01203584 โลจิสติกสสําหรับวิศวกรขนสง       3(3-0-6) 

  (Logistics for Transportation Engineer)  

 01203585 ระบบขนสงอัจฉริยะ        3(3-0-6) 

  (Intelligent Transportation Systems) 

 01203586 การจําลองบูรณาการใชประโยชนท่ีดินและการขนสง    3(3-0-6) 

  (Integrated Land Use and Transportation Modeling) 

 01203587 การวิเคราะหทางเลือกไมตอเนื่อง       3(3-0-6) 

  (Discrete Choice Analysis) 

 01203588 การวางแผนและจัดการระบบขนสงสาธารณะ      3(3-0-6) 

  (Public Transit Planning and Operation) 

 01203589 แบบจําลองโครงขายการขนสง       3(3-0-6) 

  (Transport Network Modeling) 

 01203596 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมโยธา       1-3 

  (Selected Topics in Civil Engineering)  

 01203598 ปญหาพิเศษ         1-3 

  (Special Problems) 

 

 ข. วิทยานิพนธ        ไมนอยกวา 12        หนวยกิต 

 01203599 วิทยานิพนธ        1-12 

  (Thesis) 
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ตัวอยางแผนการศึกษา 

 

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

 

  01203597 สัมมนา   1           

    วิชาเอกบังคับ 9( - - ) 

    วิชาเอกเลือก   3( - - ) 

 รวม 13( - - ) 

 

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

 01203591    ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมโยธา 1(1-0-2)  

    วิชาเอกบังคับ 3( - - ) 

    วิชาเอกเลือก   6( - - ) 

 รวม 10( - - ) 

 

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

 01203597 สัมมนา     1          

 01203599  วิทยานิพนธ 6 

 รวม 7 

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

 01203599  วิทยานิพนธ 6 

 รวม 6 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

 01203511 วิศวกรรมกอสรางและการบริหารโครงการ    3(3-0-6) 

  (Construction Engineering and Project Management) 

โครงสรางอุตสาหกรรมการกอสราง การกําหนดและขอบเขตโครงการ การทํางบประมาณ

โครงการ การวางแผนและการควบคุมโครงการ การประสานการออกแบบ ระยะเวลาการกอสราง การปด

โครงการ  การบริหารทรัพยากร  เทคนิคในการบริหารการกอสราง  

Construction industry structure. Project definition and scope. Project 

budgeting. Project planning and controlling. Design coordination. Construction phases. 

Project close-out. Resource management. Techniques in construction management. 

 

 01203512 การวางแผนและการควบคุมโครงการข้ันสูง     3(3-0-6) 

  (Advanced Project Planning and Controlling) 

    การวางแผนและการจัดกําหนดการโครงการ การบริหารทรัพยากร การควบคุมโครงการ 

ปจจัยท่ีเปนผลกระทบตอการวางแผนและการบริหารโครงการ การประยุกตคอมพิวเตอรเพ่ือการบริหาร

โครงการ 

    Project planning and scheduling. Resource management. Project control. 

Factors effecting project planning and management. Computer applications for project 

management.  

 

 01203513 การวิเคราะหการลงทุนโครงการ      3(3-0-6) 

  (Project Investment Analysis)  

    การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ  มูลคาเงินตามกาลเวลา  เกณฑการตัดสินใจในการ

ลงทุน  การวิเคราะหอัตราผลตอบแทน งบการเงิน  การประมาณการกระแสเงินสดโครงการ  การกําหนด

ตนทุนของเงินทุน แหลงเงินทุนจากเจาของ/การกูยืม การลงทุนภายใตความไมแนนอน 

    Project feasibility study.  Time value of money.  Investment decision criteria.  

Rate of return analysis. Financial statement.  Cash flow projection.  Cost of capital 

determination.  Equity/debt financing.  Investment under uncertainty. 

 

 01203514 เทคนิคการวิเคราะหสําหรับการบริหารโครงการ    3(3-0-6) 

  (Analytical Techniques for Project Management) 

การโปรแกรมเชิงเสน การโปรแกรมเชิงจํานวนเต็ม การวิเคราะหโครงขาย การจําลอง

สถานการณ การตัดสินใจภายใตสภาวะความนาจะเปน การตัดสินใจแบบพิจารณาหลายเกณฑ การ

คาดการณ แบบจําลองมารคอฟ และการโปรแกรมเชิงพลวัต 
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Linear programming, integer programming, network analysis, simulation, 

decision analysis with probabilities, multi-criteria decision analysis, forecasting, Markov 

model and dynamic programming. 

 

 01203515 การปรับปรุงผลิตภาพการกอสราง      3(3-0-6) 

  (Construction Productivity Improvement) 

ผลิตภาพในการกอสราง ปจจัยท่ีเปนผลกระทบตอผลิตภาพการกอสราง การวัดผลิตภาพ 

การปรับปรุงผลิตภาพ ปจจัยเก่ียวกับมนุษยในผลิตภาพการกอสราง ผลกระทบของความปลอดภัยตอผลิต

ภาพ คอมพิวเตอรและเครื่องมือสําหรับการปรับปรุงผลิตภาพ  

Productivity in construction. Factors affecting construction productivity. 

Productivity measurement. Productivity improvement. Human factor in construction 

productivity. Impacts of safety on productivity. Computers and tools for improving 

productivity.  

 

 01203516 เทคโนโลยีการกอสรางอาคาร      3(3-0-6)

  (Building Construction Technology) 

การกอสรางโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสรางอาคารชิ้นสวนสําเร็จรูป โครง สราง

คอนกรีตอัดแรง โครงสรางไมและเหล็ก การรื้อถอนอาคาร การตรวจสอบอาคารท่ีเกิดการวิบัติและการ

แกไข  เทคนิคพิเศษทางการกอสรางอาคาร  

Construction of reinforced concrete structures. Prefabrication building 

structures. Prestressed concrete structures. Timber and steel structures. Building demolition.  

Building failure investigation and remedy. Special techniques in building construction.  

 

 01203517 เทคโนโลยีการกอสรางงานวิศวกรรมโยธา     3(3-0-6)

  (Civil Engineering Construction Technology) 

การกอสรางทางวิศวกรรมโยธาในงานชั่วคราวและงานสนาม งานโครงสรางใตดินและงาน

โครงสรางเหนือพ้ืนดิน เทคโนโลยีในการกอสรางอาคาร ถนนและสะพาน สนามบิน สะพานเทียบเรือ เข่ือน 

อุโมงค โรงงานอุตสาหกรรม เทคโนโลยีข้ันสูงในการกอสรางทางวิศวกรรมโยธา  

Civil engineering constructions in temporary and site works, substructures and 

superstructures. Technology in building construction,  road and highway, bridge, airport, 

jetty, dam, tunnel and industrial plant. Advanced technology in civil engineering 

construction. 
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 01203518 การจัดการกระบวนการกอสราง                             3(3-0-6) 

  (Management of Construction Operation) 

การจัดการการดําเนินงาน การจัดการโซอุปทาน การวางแผนการผลิต การวางแผนการผลิต

รวม การวางแผนความตองการวัสดุ  การบริหารคงคลัง  การกอสรางแบบลีน การวางแผนงานกอสรางท่ีมี

ลักษณะซํ้ากัน 

   Operation management. Supply chain management. Production planning. 

Aggregate planning. Material requirement planning. Inventory management. Lean 

construction. Scheduling repetitive construction.   

 

 01203519 การพัฒนาส่ิงแวดลอมสรรคสรางอยางย่ังยืน     3(3-0-6) 

  (Sustainable Built Environment Development) 

ผลกระทบของการพัฒนาโครงการกอสรางตอสิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอมสรรคสรางและการ

พัฒนาอยางยั่งยืน การเลือกท่ีต้ังโครงการอยางยั่งยืน ประสิทธิภาพน้ํา ประสิทธิภาพพลังงาน การเลือกใช

วัสดุ สุขภาพของมนุษย ชุมชนยั่งยืน 

Environmental impact of construction project development. Built 

environment and sustainable development. Sustainable site selection. Water efficiency. 

Energy efficiency. Material selection. Human health. Sustainable neighborhood. 

 

 01203521 กฎหมายและการจัดการสัญญากอสราง     3(3-0-6) 

  (Law and Administration of Construction Contracts) 

กฎหมายกอสราง กฎหมายเก่ียวกับการทําสัญญา เอกสารสัญญากอสราง สัญญามาตรฐาน 

การจัดการสัญญาระหวางการออกแบบ การยื่นประมูล และการกอสราง กรณีศึกษา 

Construction law. Contracting law. Construction contract document. Standard 

contract. Contact administration during design, tender offer, and construction. Case study. 

 

 01203522 การบริหารองคกรกอสราง       3(3-0-6) 

  (Management of Construction Organization) 

ลักษณะเฉพาะพิเศษขององคการกอสราง  การสรางยุทธศาสตร การตลาด การสรางองคกร

พลวัต การบริหารทรัพยากรบุคคล การทําใหประสิทธิภาพสูงสุด แผนสูความสําเร็จของโครงการ สัมฤทธิ์ผล

ของเสถียรภาพการเงิน ทักษะการบริหารจัดการ  

Special characteristics of construction organizations. Strategy Creation. 

Marketing. Creation of dynamic organization. Human resource Management. Efficiency 

maximization. Plan for project success. Achievement of financial stability. Managerial skills. 
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 01203523 การประยุกตคอมพิวเตอรข้ันสูงในการกอสราง    3(3-0-6) 

  (Advanced Computer Applications in Construction) 

การใชงานคอมพิวเตอรในการจัดกําหนดการโครงการ การบริหารทรัพยากร การติดตาม

ความกาวหนาโครงการ การประมาณราคา การสรางแบบจําลองสารสนเทศอาคาร การบริหารองคความรู 

การวิเคราะหความเสี่ยง เทคโนโลยีไรสายในการกอสราง และระบบอัตโนมัติ 

Computer application for project scheduling, resource management, project 

tracking, cost estimation. Building information modeling. Knowledge management. Risk 

analysis. Wireless technology in construction, and  automation system. 

 

 01203524 วิธีการและเครื่องจักรท่ีใชในการกอสราง     3(3-0-6) 

  (Construction Methods and Equipment) 

การเลือกใชเครื่องจักรและวิธีการกอสรางสําหรับงานดินและงานคอนกรีต เครื่องมือท่ีใชใน

การเคลื่อนยาย การยก การลําเลียง และการสูบมวลดินและคอนกรีต เสาเข็มและเครื่องตอกเสาเข็ม งาน

อุโมงค มวลรวมสําหรับสวนผสมคอนกรีตและเครื่องจักรสําหรับการผลิตคอนกรีต การประมาณคาใชจายใน

ขบวนการผลิต 

Selection of construction methods and suitable equipment for earth-working 

and concrete. Equipment for hauling, hoisting, conveying and pumping of soil mass and 

concrete. Pile and pile driving equipment. Tunneling. Aggregate and concrete production 

equipment production and cost estimating. 

 

 01203525 กลศาสตรของดินข้ันสูง       3(3-0-6) 

  (Advanced Soil Mechanics) 

ผลของการกอเกิดดินตอสมบัติทางวิศวกรรมของดิน  เคมีเชิงฟสิกสและวิทยาแรของดิน  

ความสัมพันธของความเคน-ความเครียด  ทางเดินของความเคน เกณฑการวิบัติ   แรงดันน้ําและการไหล

ของน้ําในมวลดิน  การอัดตัวของดิน  กําลังของดินแบบระบายและไมระบายน้ํา   การประยุกตกลศาสตร

ของดินในปญหาทางวิศวกรรม     

Effects of soil formation to soil engineering properties. Physical chemistry and 

mineralogy of soils. Stress-strain relationship. Stress path. Failure criteria. Pore water 

pressure and flow in soil mass. Soil consolidation. Drained and Undrained soil strength. 

Application of soil mechanics in soil engineering problems. 
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01203526 วิศวกรรมฐานรากข้ันสูง       3(3-0-6) 

 (Advanced Foundation Engineering) 

ความเคนในมวลดิน การประยุกตทฤษฎีสภาพยืดหยุนและพลาสติกสําหรับดิน 

ความสามารถในการรับน้ําหนักของดิน การวิเคราะหการทรุดตัวของฐานราก พฤติกรรมและความสามารถ

ของเสาเข็มในการรับภาระตามแนวแกนและดานขาง แรงดันดินและเสถียรภาพของโครงสรางกันดิน 

เสถียรภาพของโครงสรางดินและการขุดดิน การประยุกตวิธีเชิงตัวเลขในวิศวกรรมฐานราก 

Stress in soil mass. Applications of elasticity and plasticity theory to soils. 

Bearing capacity of soils. Settlement analysis of foundations. Behavior and capacity of pile 

under axial and lateral load. Earth pressure and stability of earth retaining structures. 

Stability of earth structures and excavation. Numerical method application in foundation 

engineering. 

 

01203527 การหาพฤติกรรมของดินทางวิศวกรรม     3(2-3-6) 

  (Engineering Soil Behavior Determination) 

ธรณีวิทยาประเทศไทย การตรวจสอบชั้นดิน การทดสอบในสนาม สมบัติทางกายภาพของ

ดิน การแปลผลการเจาะสํารวจดิน พฤติกรรมของแรในมวลดิน การทดสอบเพ่ือการวิเคราะหการไหลซึม 

การทดสอบเพ่ือควบคุมคุณภาพการบดอัด การออกแบบการอัดแนน เครื่องมือในหองปฏิบัติการเพ่ือการหา

พฤติกรรมของดิน ทฤษฎีอิเลคทรอนิคสเพ่ือควบคุมและการวัดการทดสอบ การทดสอบแรงเฉือนของดิน

เพ่ือการออกแบบและการวิเคราะห เครื่องมือภาคสนาม 

Geology of Thailand. Site investigation. Field testing. Physical properties of soil. 

Soil boring log interpretation. Behavior of soil mass mineral. Permeability test for seepage 

analysis. Soil test for compaction control. Compaction design. Laboratory Equipments for 

soil behavior determination. Electronics theory for control and measurements. 

Consolidation test. Shear strength testing for design and analysis. Field instruments. 

 

01203528 การออกแบบเข่ือนดินและเข่ือนหิน      3(3-0-6) 

  (Design of Earth and Rock-fill Dams) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01203525 

หลักการออกแบบเข่ือน การวิบัติและปญหาท่ีเกิดข้ึนกับเข่ือนถม การตรวจสอบทางธรณี

เทคนิคสําหรับงานเข่ือน ข้ันตอนการออกแบบเข่ือน  การเลือกหนาตัดเข่ือน  การวิเคราะหการไหลซึม 

ความดันน้ําและการออกแบบชั้นกรองในเข่ือน  การวิเคราะหเสถียรภาพของความชันเข่ือน  การกอสราง

เข่ือน และการตรวจติดตามพฤติกรรม 
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Principles of dam design. Dam failures and problems in embankment dams. 

Geotechnical investigation for dam. Dam design procedure. Selection of dam section. 

Seepage analysis. Pore water pressure and  filter design in dam. Stability analysis of dam 

slopes. Dam construction and behavior monitoring. 

 

01203529 วิศวกรรมแผนดินไหวทางธรณีเทคนิค     3(3-0-6) 

  (Geotechnical Earthquake Engineering) 

ธรณีวิทยาแผนดินไหว ทฤษฎีการเคลื่อนท่ีของแผนเปลือกโลก การตรวจสอบรอยเลื่อน รอย

เลื่อนมีพลัง ขนาดของแผนดินไหว ความรุนแรงของแผนดินไหว ความเขมของแผนดินไหว การวัดคลื่นไหว

สะเทือน คลื่นแผนดินไหว สมบัติของดินทางพลศาสตรและการวิเคราะหการตอบสนองของชั้นดิน 

เสถียรภาพของความชันเชิงพลศาสตร การเปลี่ยนลักษณะถาวรจากการไหวสะเทือน การวิเคราะห การทํา

ใหเหลว 

Earthquake geology. Plate tectonic theory. Fault investigation. Active fault. 

Earthquake magnitude. Earthquake intensity. Seismic wave measurement. Dynamic soil 

properties and ground response analysis. Dynamic slope stability. Seismic permanent 

deformation. Liquefaction analysis. 

 

01203531 การปรับปรุงดินทางวิศวกรรม      3(3-0-6) 

 (Soil Improvement in Engineering) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01203525 

หลักการการปรับปรุงดิน ทฤษฎีการอัดแนนและการควบคุม การปรับปรุงคุณภาพดนิโดยใช

สารผสมเพ่ิม กลไกการเชื่อมประสาน การปรับปรุงดินระดับลึก การออกแบบเสาเข็มดิน-ซีเมนตเพ่ือ

รับภาระในแนวด่ิงและดานขาง  การเรงการทรุดตัวโดยการใหภาระกอน การออกแบบแถบระบายน้ําใน

แนวดิ่งสําเร็จรูป การออกแบบการเสริมแรงดินสําหรับโครงสรางกันดินและเสถียรภาพของความชัน 

Principle of soil improvement. Compaction theory and control. Soil 

improvement using admixtures. Cementation mechanism. Deep soil improvement. Design 

of soil-cement column for vertical and lateral loading. Settlement acceleration by 

preloading. Design of prefabricated vertical drain. Design of earth reinforcement for retaining 

structure and slope stabilization. 
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01203532 ฐานรากบนช้ันดินออนและดินไมคงตัว     3(3-0-6) 

 (Foundation on Soft Soil and Unstable Soil) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01203525 

ทฤษฎีและกลศาสตรของดินท่ีเก่ียวของกับการวิเคราะหฐานราก ลักษณะฐานรากของงาน

ท่ัวๆไป ปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนกับฐานรากในประเทศไทย การออกแบบฐานรากข้ันดินออนและดินท่ีไมคงตัว 

การออกแบบโครงสรางใตดินซ่ึงอยูบนชั้นดินออน การปองกันการทรุดตัวท่ีตางกันของฐานรากของอาคาร การ

ออกแบบถนนบนชั้นดินออนดินรวนปนทรายและบนภูเขา การปองกันการกัดเซาะลาดชันของดินรวนปนทราย 

ปญหาและวิธีแกไขการกอสรางบนชั้นดินออน การวิเคราะหเชิงเศรษฐกิจในการออกแบบระบบฐานราก 

Theory and soil mechanics related to foundation analysis. Typical foundation, 

foundation problems in Thailand. Foundation design for soft soil and unstable soil. Protection 

of differential settlement of building foundation. Highway design on soft clay, silt and 

mountainous area. Slope protection of erosion of soft clay and silt . Problems and solutions for 

foundation construction on soft clay. Economic analysis for foundation design system. 

 

01203533 กลศาสตรของหิน        3(3-0-6) 

 (Rock Mechanics) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01203525 

กําเนิดของหิน การจําแนกหินและมวลหิน สมบัติทางวิศวกรรมของหินและการทดสอบ 

ทฤษฎีกริฟฟทเก่ียวกับเกณฑการพังของหิน เสถียรภาพความชันของหิน การเจาะอุโมงค การวิเคราะห

ความเคนรอบอุโมงค สลักเกรียวและการอัดฉีดน้ําปูน 

Rock genesis. Intact rock and rock mass classification. Engineering properties 

and testing of intact rock and rock mass. Griffith theory of rock rapture criteria. Rock slope 

stability. Tunneling. Stress analysis around tunnel. Rock bolting and rock grouting. 

 

01203534 โครงการทางวิศวกรรมธรณีเทคนิค      3(3-0-6) 

 (Geotechnical Engineering Projects) 

 วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01203526 

ประเภทโครงการทางวิศวกรรมธรณีเทคนิค การบริหารและวิธีดําเนินการในโครงการ 

ฐานขอมูล เครื่องจักรและเครื่องมือในงานวิศวกรรมธรณีเทคนิค กลวิธีการกอสรางพิเศษ สัญญาและการ

ควบคุมการกอสราง การแกไขความขัดแยง 

Types of geotechnical engineering project. Management and procedure in 

project. Database. Machines and tools in geotechnical engineering work. Special 

construction techniques. Contract and construction control. Remedy of conflict. 
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01203535 การประเมินความเส่ียงของโครงสรางทางวิศวกรรมธรณีเทคนิค  3(3-0-6) 

 (Risk Assessment of Geotechnical Engineering Structures) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01203526 

ทฤษฎีความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพ แผนภูมิเหตุการณในการวิเคราะห

ความเสี่ยง ทฤษฎีความไมแนนอน ความไมแนนอนทางวิศวกรรมปฐพี การวิเคราะหความนาจะเปน การ

ออกแบบฐานราก ลาดชัน กําแพงกันดิน ฯลฯ โดยการคํานึงถึงความไมแนนอนของคุณสมบัติดิน การ

ออกแบบโดยใชฐานดานความเสี่ยง การประเมินทางเลือกในการลดความเสี่ยง 

Risk theory. Qualitative risk evaluation. Event tree analysis. Uncertainty theory. 

Uncertainty in soil engineering. Foundation. Slope and retaining wall and design based on 

soil uncertainty. Risk-based design. Risk reduction alternatives. 

 

 01203536 กลศาสตรของดินไมอ่ิมน้ํา       3(3-0-6) 

  (Unsaturated Soil Mechanics) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01203525 

ฟสิกสของดิน การวัดการดูด มาตรความตึงผิว  เสนโคงลักษณะเฉพาะของดินน้ํา ความเคน

และความเครียด ความแข็งแรงของดินไมอ่ิมน้ํา การวิเคราะหเสถียรภาพของดินไมอ่ิมน้ํา การเปลี่ยนแปลง

เชิงปริมาตรของดินไมอ่ิมน้ํา การไหลซึมผานดินไมอ่ิมน้ํา  

Soil Physics. Suction measurement. Tensiometer. Soil-water characteristic 

curve. Stress-strain. Strength of unsaturated soils. Stability analysis of unsaturated soils. 

Volume change of unsaturated soils. Seepage through unsaturated soils. 

 

 01203537 ระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนตในงานวิศวกรรมปฐพี    3(3-0-6) 

  (Finite Element Method in Geotechnical Engineering)   

ทฤษฎีพ้ืนฐานของระเบียบวิธีไฟไนตเอลิเมนต การสรางสูตรสําหรับเมทริกซความแข็งเกร็ง

ของดิน แบบจําลองความสัมพันธระหวางหนวยแรงและความเครียดของดินในรูปเมทริกซ การวิเคราะหใน

ขอบเขตความถ่ีและเวลา การแกปญหาแบบไฟไนตเอลิเมนตสําหรับปญหาทางดาน หนวยแรง การไหลซึม 

การบดอัดคายน้ํา พลศาสตร และแผนดินไหวในทางวิศวกรรมปฐพี 

 Fundamental theory of finite element method. Soil stiffness matrix 

formulation. Soil constitutive models in matrix form. Analyses in frequency and time 

domains. Finite element solutions for stress, seepage, consolidation, dynamic and seismic 

problems in geotechnical engineering. 
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 01203541 การวิเคราะหไฟไนตเอลิเมนตของโครงสราง     3(3-0-6) 

  (Finite Element Analysis of Structures) 

การวิเคราะหคาน โครงขอหมุน และโครงขอแข็งโดยวิธีเมทริกซสติฟเนส ฐานหลักเชิงทฤษฎี

ของวิธีสมาชิกจํากัด สมาชิกท่ีใชในการหาคําตอบของปญหาความเคนสองและสามมิติ ปญหาของการโคง

ของแผนและเปลือก ปญหาเสถียรภาพและปญหาไมเชิงเสนของโครงสราง เทคนิคการจําลองโครงสราง 

Analysis of beam, truss and frame by matrix stiffness method. Theoretical basis 

of finite element method. Elements for use in the solution of two and three dimensional 

stress problems. Plate bending and shell problems. Stability and non-linear problems of 

structures. Structural modeling techniques. 

 

 01203542 กลศาสตรของแข็งข้ันสูง       3(3-0-6) 

  (Advanced Solid Mechanics) 

ความสัมพันธและการแปลงคาความเคนและความเครียด สมดุลในโครงสราง เง่ือนไขความ

เขากันได เกณฑการวิบัติ การดัดและบิดของคาน การดัดในชิ้นสวนแบบแผน และปญหาเสถียรภาพชวง

ยืดหยุน 

Relationship and transformation of stress and strain. Equilibrium in structure. 

Compatibility conditions. Failure criteria. Bending and torsion of beams. Plate bending and 

elastic stability problems. 

 

 01203543 โครงสรางเหล็กข้ันสูง       3(3-0-6) 

  (Advanced Steel Structures) 

พฤติกรรมของคานเหล็ก เสาเหล็ก โครงขอหมุนเหล็ก และโครงขอแข็งเหล็ก การโกงงอของ

แผนเหล็ก แนวคิดของความกวางประสิทธิผลและคอมแพคเนสของคานเหล็ก การออกแบบคํ้ายัน ความลา

ในโลหะ  

Behavior of steel beam, column, truss, and rigid frame. Plate buckling. Concept 

of effective width and compactness of steel beam. Bracing design. Fatigue in metals. 

 

 01203544 คอนกรีตเสริมเหล็กข้ันสูง       3(3-0-6) 

  (Advanced Reinforced Concrete) 

พฤติกรรมของชิ้นสวนหลักคอนกรีตเสริมเหล็ก ภาระสูงสุดของชิ้นสวนหลักคอนกรีตเสริม

เหล็กในโครงอาคารและวิธีการออกแบบ แรงเฉือน-ความเสียดทาน แบบจําลองสตรัทแอนดทาย ความ

แข็งแรงของสวนตอระหวางคานกับเสา คานท่ีมีชองเปด ทฤษฎีเสนครากสําหรับแผนพ้ืน  ความเหนียวของ

โครง แผนพ้ืน และโครงสรางท่ีมีคํ้ายัน 
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Behavior of reinforced concrete members. Maximum load of reinforced 

concrete members in building frames and its design methods.  Shear-Friction. Strut-and-Tie 

model. Strength of beam-column joint.  Beams with opening. Yield line theory for slabs. 

Ductility of frame, slabs and braced structures. 

 

 01203545 ระบบโครงสรางข้ันสูง       3(3-0-6) 

  (Advanced Structural System) 

ประเภทของโครงสรางข้ันสูง โครงสรางโคง โครงสรางประกอบดวยเคเบิ้ล โครงสรางท่ีมีชวง

ยาวพิเศษ โครงสรางแบบเยื่อแผนบาง หลักการและวิธีการวิเคราะหโครงสราง กรณีศึกษา 

Types of advanced structural system. Arch structures. Cable supported 

structures. Extra long span structures. Membrane structures. Principle and analysis of 

structures. Case study. 

 

 01203546 เสถียรภาพของโครงสราง       3(3-0-6) 

  (Stability of Structures) 

โมเมนตทุติยภูมิในคานท่ีรับภาระตามแนวแกนและดานขางในเวลาเดียวกัน การกําหนด

ภาระวิกฤตในชวงยืดหยุนและไมยืดหยุน การวิเคราะหโดยวิธีเชิงตัวเลขและหลักพลังงาน การโกงดานขาง

ของคาน ขอกําหนดการออกแบบตามการวิเคราะหเสถียรภาพ 

Secondary moment in beam subjected to simultaneous application of axial 

and lateral loads. Critical load determination in elastic and inelastic range. Analysis by 

numerical method and energy principle. Lateral buckling of beam. Design specifications 

according to stability analysis. 

 

 01203547 ทฤษฎีโครงสรางแผนและเปลือก      3(3-0-6) 

  (Theory of Plate and Shell Structures) 

การวิเคราะหแผนวงกลม แผนสี่เหลี่ยม และแผนตอเนื่อง การวิเคราะหและออกแบบ

โครงสรางเปลือก ยอดโคงรูปทรงกระบอก โดม ชั้นเพดานโคงซอน ถัง แผนสวนทบ วิธีคลาสสิก วิธีเชิง

ตัวเลข วิธีประมาณ และวิธีสมาชิกจํากัดสําหรับแผนและเปลือก  

Analysis of circular, rectangular, and continuous plates. Analysis and design of 

shell structures. Cylindrical vault. Domes. Double curved roof. Tank. Folded plate. Classical,  

numerical, approximate, and finite element methods for plate and shell. 
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 01203548 ทฤษฎีสภาพยืดหยุน       3(3-0-6) 

  (Theory of Elasticity) 

ปญหาความเคนและความเครียดแนวระนาบ ฟงกชันความเคน พลังงานความเครียด 

ความเครียดในโครงสรางสมมาตร ความเคนและความเครียดในตัวกลางยืดหยุน 3 มิติ 

Plane stress and plane strain problem. Stress function, strain energy, strain in 

symmetrical structures. Stress and strain in three dimensional elastic medium. 

 

 01203549 พลศาสตรโครงสราง       3(3-0-6) 

  (Structural Dynamics) 

การสั่นสะเทือนชนิดอิสระและบังคับของระบบองศาเสรีเดียวและหลายองศาเสรีท่ีมีและไมมี

การหนวง การสั่นสะเทือนของแทง คาน และโครงระนาบ วิธีเชิงตัวเลขและพลังงาน การออกแบบการไหว

สะเทือนและวิศวกรรมแผนดินไหว 

Free and forced vibrations of one degree and multiple degree of freedom 

systems with and without damping. Vibration of rods, beams, and plane frames. Numerical 

and energy methods. Seismic design and earthquake engineering. 

 

 01203551 วิธีทางคณิตศาสตรในวิศวกรรมโครงสราง     3(3-0-6) 

  (Mathematical Methods in Structural Engineering) 

เทคนิคในการแกปญหาทางวิศวกรรมโดยวิธีสมการเชิงอนุพันธและสมการเชิงอนุพันธยอย 

อนุกรมฟูเรียร และเมทริกซ ปญหาคาลักษณะเฉพาะ การวิเคราะหเชิงตัวเลขของชิ้นสวนโครงสรางแบบ

สิ้นสุดและไมสิ้นสุด วิธีผลตางอันตะ ผลเฉลยของสมการเชิงเสนแบบหลายชั้น ข้ันตอนวิธีแบบไมเชิงเสน 

การประยุกตคอมพิวเตอร 

Techniques of solving engineering problems by the methods of differential 

and partial differential equations, Fourier series, and matrices. Eigen value problems. 

Numerical analysis of determinate and indeterminate structural member. Finite difference 

method. Solutions to simultaneous linear equations. Nonlinear algorithm. Computer 

applications. 

 

 01203552 โครงสรางคอนกรีตอัดแรง       3(3-0-6) 

  (Prestressed Concrete Structures) 

ระบบของคอนกรีตอัดแรง การวิเคราะหการสูญเสียแรงดึงในเสนลวดอัดแรง การออกแบบ

คานใหญ ระบบพ้ืน คานตอเนื่อง พฤติกรรมของชิ้นสวนหลักท่ีรับแรงตามแนวแกน แรงดัด แรงเฉือนและ

แรงบิด การโกงตัวของโครงสราง กรณีศึกษา 
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Systems of prestressed concrete. Analysis of losses in prestress. Design of 

girder, floor system. Continuous beams. Behavior of members subjected to axial force, 

bending, shear and torsion. Deflection of structures. Case study.  

 

 01203553 การออกแบบสะพาน       3(3-0-6) 

  (Bridge Design) 

ภาระและขอกําหนด การออกแบบสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตอัดแรง และเหล็ก 

สะพานแบบแผนพ้ืนตัน แบบไอเกอเดอรแบบบอกซเกอเดอร สะพานแบบคานตอเนื่อง แบบโครงขอหมุน 

การออกแบบแผนพ้ืนทางและตอมอสะพาน กรณีศึกษา  

Loading and specifications. Design of reinforced concrete, prestressed 

concrete, and steel bridges. Solid slab, I-girder, box girder, continuous beam and truss 

bridges. Design of bridge deck and abutments. Case study. 

 

 01203554 วัสดุประกอบในวิศวกรรมโยธา      3(3-0-6) 

  (Composite Materials in Civil Engineering) 

สมบัติทางกลท่ัวไปของวัสดุประกอบ กฎสัดสวนผสม สมบัติทางกลของลามินาและลามิเนต 

วัสดุพอลิเมอรเสริมเสนใยสําหรับเสริมแรงรับแรงดัด แรงเฉือนและแรงอัดตามแนวแกน  การเสริมกําลัง

โครงสรางและการเสริมแรงรับแผนดินไหวดวยพอลิเมอรเสริมเสนใย พฤติกรรมทางกลและการออกแบบ

องคอาคารวัสดุประกอบ  ความกาวหนาในเทคโนโลยีวัสดุประกอบสําหรับวิศวกรรมโยธา 

General mechanical properties of composite. Rule of mixture.  Mechanical 

properties of lamina and laminates. Fiber reinforced polymer reinforcement for flexure, 

shear, and axial load. Structural strengthening and seismic retrofit using fiber reinforced 

polymer.  Mechanical behavior and design of composite structural members.  Advance in 

composite materials technology for civil engineering. 

 

 01203555 สภาวะพลาสติกของคอนกรีต      3(3-0-6) 

  (Concrete Plasticity) 

กลศาสตรการแตกราว กลศาสตรการแตกหักเชิงเสนและไมเชิงเสน แนวคิดเรื่องอัตราการ

ปลดปลอยพลังงานการแตกราวในการควบคุมน้ําหนักและการเคลื่อนตัว ปจจัยความเขมของความเครียด 

กระบวนการแตกราวของคอนกรีต ความเครียดจํากัดพ้ืนท่ีในชวงอัดและดึง ทฤษฎีจํากัดของวัสดุและ

โครงสรางคอนกรีต ความยึดเหนี่ยวระหวางการเหล็กเสริมและคอนกรีต แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบโมเดล

ความยืดหยุนและพลาสติก ความเครียดพลาสติก และความตางของความเคน ขอบเขตการครากและพ้ืนผิว

การครากโดยวิธี เทรสกา และ ฟอนมิสเซส 
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Introduction to fracture mechanics. Linear and nonlinear fracture mechanics. 

Concepts of energy release rate, fracture in load control and displacement control loading. 

Stress intensity factors. Fracture processes of concrete. Strain localization in tension and in 

compression. Limit theories of concrete materials and structures. Bond between 

reinforcement and concrete. Concept of elastoplasticity model, plastic strain and stress 

invariants. Yield criteria and yield surfaces: Tresca and Von Mises. 

 

 01203556 ความปลอดภัยและความเช่ือถือไดของโครงสราง    3(3-0-6) 

  (Structural Safety and Reliability) 

ความนาจะเปนและกระบวนการสโทแคสติก การพิจารณาภาระและความตานทานของ

โครงสรางทางสถิติ แฟกเตอรความปลอดภัยและความนาจะเปนของการวิบัติ นัยสําคัญดานวิศวกรรมของ

คาสุดขีดทางสถิติ การทํานายความเชื่อถือไดของระบบ  

Probability and stochastic processes. Statistical consideration of loads and 

structural resistances. Factor of safety and failure probability. Engineering significance of 

statistical extremes. Prediction of system reliability. 

 

 01203557 คอนกรีตเทคโนโลยีข้ันสูง       3(3-0-6) 

  (Advanced Concrete Technology) 

ไฮเดรชั่นของซีเมนตและโครงสรางจุลภาค การทําสวนผสมคอนกรีตและการใชสารผสมเพ่ิม 

ปจจัยท่ีมีผลตอสมบตัิและสมรรถนะคอนกรีต คอนกรีตท่ีมีสมรรถนะสูง คอนกรีตเสริมใยพิเศษ คอนกรีตพอ

ลีเมอรและคอนกรีตผสมเถาลอย ความกาวหนาในดานคอนกรีตเทคโนโลยี 

Cement hydration and micro structure. Concrete mix proportioning and use of 

admixtures. Factors effecting concrete properties and performance. High performance 

concrete. Fiber reinforced concrete. Polymer concrete. Fly ash concrete. Advance in 

concrete technology. 

 

 01203558 การตรวจสอบและฟนฟูสภาพโครงสราง     3(3-0-6) 

  (Inspection and Rehabilitation of Structures) 

การวิเคราะหวัฎจักรชีวิต สาเหตุการเสื่อมสภาพของโครงสราง วิธีการตรวจสอบ การ

ทดสอบแบบไมทําลาย การประเมินความแข็งแรงและอายุ การวินิจฉัยและการประเมินคาการเสื่อมสภาพ

ของโครงสรางคอนกรีต การซอมแซมและฟนฟูสภาพของโครงสรางท่ีเสียหาย การซอมแซมดวยวัสดุ

สมรรถนะสูง กรณีศึกษา 
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Life cycle analysis. Causes of structural deterioration. Inspection method. 

Nondestructive test. Strength and life evaluation. Diagnosis and evaluation of deterioration 

of concrete structure. Repair and rehabilitation of damage structures. Repairs with high 

performance materials. Case study. 

 

 01203559 การวิเคราะหสมาชิกจํากัดแบบไมเชิงเสน     3(3-0-6) 

  (Nonlinear Finite Element Analysis) 

หลักการวิเคราะหโดยวิธีสมาชิกจํากัด  ทฤษฎีสภาพยืดหยุนและความสัมพันธเนื่องจาก

โครงสรางระหวางความเคนและความเครียด แนวคิดและแหลงของสภาพไมเชิงเสน ข้ันตอนวิธีแบบไมเชิง

เสน ความสัมพันธเนื่องจากโครงสรางแบบไมยืดหยุนและเกณฑการวิบัติ การวิเคราะหการโกงเดาะ ทฤษฎี

อันดับท่ีสอง และความไมเชิงเสนดานเรขาคณิต ปญหาการสัมผัส การวิเคราะหสมาชิกจํากัดของโครงสราง

คอนกรีตเสริมเหล็ก 

Analysis principle by finite element method. Theory of elasticity and 

constitutive relationship between stress and strain. Concepts and sources of nonlinearity. 

Nonlinear algorithm. Inelastic constitutive relationships and failure criteria. Buckling analysis, 

second order theory, and geometric nonlinearity. Contact problem. Finite element analysis 

of reinforced concrete structures.  

 

 01203561 การคํานวณปรับแกข้ันสูง       3(3-0-6) 

  (Advanced Adjustment Computation) 

แนวคิดของคาสังเกตและแบบจําลองทางคณิตศาสตร คุณสมบัติทางสถิติของคาสังเกต 

หลักการแพรกระจายความคลาดเคลื่อน ความแปรปรวนและความแปรปรวนรวม หลักการของวิธีกําลังสอง

นอยท่ีสุดและการปรับแก วิธีสมการคาสังเกต วิธีสมการเง่ือนไข ปญหาสมการไมเชิงเสน วงรีความคลาด

เคลื่อน การแปลงฉาก การประมาณคาในชวง ตัวกรองคาลมาน ขอพิจารณาเชิงเลขและเชิงสถิติในการ

ปรับแก   

Concepts of observation and mathematical model. Statistical properties of 

observations. Principle of error propagation. Variance and covariance. Principle of least 

squares and adjustment. Method of observation equations. Method of condition equations. 

Non-linear equation problem. Error ellipse. Orthogonal transformation. Interpolation. 

Kalman filtering. Numerical and statistical considerations in adjustment. 
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01203562 การทําแผนท่ีจากภาพถายทางอากาศเชิงตัวเลขข้ันสูง   3(2-3-6) 

 (Advanced Digital Photogrammetry) 

ระบบ วิธีการ และเทคนิคดานการทําแผนท่ีจากภาพถายทางอากาศเชิงตัวเลข การ

สามเหลี่ยมทางอากาศ การปรับแกบล็อกแบบกลุมดวยการเทียบและไมเทียบมาตรฐานตนเอง การเทียบ

มาตรฐานกลองภาพถายเชิงตัวเลข การประมวลผลภาพข้ันสูง การเทียบคูแบบอัตโนมัติ แบบจําลอง

เรขาคณิตของภาพถายดาวเทียม 

Systems, methods, and techniques in digital photogrammetry. Aerial 

triangulation. Bundle block adjustment with and without self calibration.  Digital camera 

calibration. Advanced image processing. Automatic matching. Geometric model of satellite 

images. 

 

01203563 การสํารวจดวยดาวเทียมข้ันสูง      3(2-3-6) 

 (Advanced Satellite Surveying) 

หลักมูลของการสํารวจดวยดาวเทียม  ระบบดาวเทียมในการสํารวจ  ระบบการกําหนด

ตําแหนงบนพ้ืนโลก  โครงสรางสัญญาณ  เสาอากาศและเครื่องรับสัญญาณความคลาดเคลื่อนในจีพีเอส  

สมการคาสังเกตในจีพีเอส  การวางแผนการสํารวจและวิธีภาคสนาม  การประมวลผลขอมูลจีพีเอส  การ

ควบคุมคุณภาพในการสํารวจจีพีเอส  การหาความสูงดวยจีพีเอส  แนวโนมและการประยุกตเทคโนโลยีจีพี

เอส 

Fundamental of satellite surveying. Satellite systems in surveying. Global 

Positioning System (GPS). Signal structure. Antennas and receivers. Errors in GPS. GPS 

observation equations. Survey planning and field method. GPS data processing. Quality 

control for GPS surveying. GPS heighting. Trends and application in GPS technology. 

 

01203564 การรับรูจากระยะไกลข้ันสูง       3(3-0-6) 

 (Advanced Remote Sensing) 

การแกขอผิดพลาดจากบรรยากาศ การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของพืชพรรณ การ

วิเคราะหตะกอนและการปลอยน้ํา การวิเคราะหขอมูลเชิงเวลาหลายระดับและหลายความละเอียด เครื่อง

บริการภาพจากการรับรูระยะไกลบนเว็บ ภาพจากการรับรูระยะไกลความละเอียดกลางถึงต่ํา ระบบเรดาร

แบบรูเปดสังเคราะห 

Atmospheric correction. Vegetation change analysis. Sediment and water 

discharge analysis. Multi-temporal and multi-resolution data analysis. Web remote sensing 

image server. Moderate to low resolution remote sensing image. Synthetic aperture radar 

system. 
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01203565 ภูมิมาตรศาสตรข้ันสูง       3(2-3-6) 

 (Advanced Geodesy) 

ขนาดและรูปรางของพิภพ สมบัติของทรงรี ทรงรีอางอิง ละติจูด พิกัดและรัศมีของความโคง 

การประเมินและวิธีการอนุพันธปญหาทางภูมิมาตรศาสตรท้ังทางตรงและทางผกผัน เสนภูมิมาตรศาสตร 

ภาคตัดฉาก และวงรีขนาดใหญ การคํานวณระยะทาง มุมแอซิมัทและพิกัดของทุกขนาดของความยาว แรง

จากความโนมถวง ความเรงและศักย แรงหนีศูนยกลาง พ้ืนระดับ  พ้ืนจีออยด และอางอิงอ่ืนๆ สูตร

ความถวง การวัดความถวง การลดทอนความถวง 

Size and shape of the Earth, properties of ellipsoid. Reference ellipsoids. 

Various of latitudes, coordinates, and radii of curvature. Evaluation and derivation of 

methods of computing the direct and inverse geodetic problems. Geodesic, normal 

sections, and great elliptics, computation of distance, azimuth, and coordinates over any 

length of distance. Force of gravity, its acceleration and potential. Centrifugal force. Level 

surfaces, geoid and other reference surfaces. Normal gravity formulas. Measurement of 

gravity. Reduction of gravity. 

 

01203566 การสํารวจภูมิมาตรศาสตรข้ันสูง      3(2-3-6) 

 (Advanced Geodetic Surveying) 

หลักการสํารวจภูมิมาตรศาสตร  ระบบพิกัดอางอิง  เรขาคณิตของทรงรีอางอิง  การคํานวณ

บนทรงรีอางอิง  การสามเหลี่ยม  การวงรอบและการระดับอยางเท่ียง  โครงขายควบคุมทางราบและทางดิ่ง  

หลักการปรับแกโครงขายสถานีควบคุมทางภูมิมาตรศาสตร  วิธีการวัดทางการสํารวจภูมิมาตรศาสตร 

Principles of geodetic surveying. Reference coordinate systems. Geometry of 

reference ellipsoid. Computations on reference ellipsoid. Triangulation, precise traversing 

and precise leveling. Horizontal and vertical control networks. Principles of adjustment of 

geodetic control network. Methods of measurement in geodetic surveying. 

 

 01203567 การเขียนโปรแกรมสําหรับงานภูมิสารสนเทศศาสตร    3(2-3-6) 

  (Programming for Geospatial Information Science) 

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับทฤษฏีและกระบวนการของการวิเคราะหขอมูลในศาสตรดานการ

ประมวลผลสารสนเทศภูมิศาสตรแบบอัตโนมัติ การโปรแกรมเชิงปริภูมิ การจัดเก็บขอมูลภูมิศาสตร การ

สรางการแสดงผลแผนท่ีดวยคอมพิวเตอร การปรับแตงโปรแกรมประยุกตและระบบอัตโนมัติและการพัฒนา

สวนติดตอกับมนุษยสําหรับงานภูมิสารสนเทศศาสตร การโปรแกรมภูมิสารสนเทศศาสตรระดับสูง 

 Introduction to theories and processes of data analysis in the field of 

automatic geographic information processing. Spatial programming, geographic data storage, 

computer map rendering, application customization and automation and human interface 

development of GIS. Advanced GIS and programming. 
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 01203568 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและการรับรูระยะไกล    3(2-3-6) 

  (Geographic Information System and Remote Sensing)  

ทฤษฎีการรับรูจากระยะไกล การแปลภาพถายจากดาวเทียม การประยุกตการรับรูจาก

ระยะไกล ทฤษฎีการระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร การบริหารฐานขอมูลและการประยุกต เทคโนโลยี

การบูรณาการจากการรับรูระยะไกลกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  การประยุกตกับงานวิศวกรรมศาสตร  

การวางแผนและการพัฒนา การประยุกตดานทรัพยากรน้ํา การเกษตร การปกครอง การวางแผนแบบเมือง 

การขนสง วิศวกรรมปฐพี สิ่งแวดลอม และโครงสรางพ้ืนฐาน 

Theory of remote sensing. Satellite image interpretation. Remote sensing 

application. Theory of geographic information system. Database management and 

application. Integrated technology of remote sensing and geographic information system. 

Application for engineering work. Plan and development. Application for water resource, 

agriculture, administrator, urban planning, transportation, soil engineering, environment, and 

infrastructure. 

 

01203569 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรข้ันสูง     3(2-3-6) 

  (Advanced Geographic Information System) 

การพัฒนาดานเทคโนโลยีระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร ความแนนอนของฐานขอมูล

สารสนเทศทางภูมิศาสตร วิธีโวโรนอยและข้ันตอนวิธีโครงขายไมสมํ่าเสมอสามเหลี่ยม ระบบสารสนเทศทาง

ภูมิศาสตรสามมิติสําหรับการจําลองเมือง การวิเคราะหสิ่งท่ีไมตอเนื่อง การวิเคราะหเชิงพ้ืนท่ีโดยใชเขต

ขอมูลแบบตอเนื่อง การจัดรูปใหกระทัดและการทําใหเปนอัตโนมัติในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร 

อินเตอรเน็ตของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร 

Development in geographic information system (GIS) technology. Accuracy of 

geo-spatial databases. Voronoi methods and triangular irregular network algorithms. 3D-GIS 

for city modeling. Analysis of discrete entities. Spatial analysis using continuous fields. 

Customization and automation in GIS. Internet GIS. 

 

01203571 เทคโนโลยีอวกาศ        3(3-0-6) 

 (Aerospace Technology) 

สวนประกอบและเครื่องมือสําหรับการพัฒนาระบบอวกาศและการประยุกต สถานภาพ

โครงการอวกาศโลก การบริหารโครงการอวกาศ หลักการกลไกการบิน การประยุกตขอมูลดาวเทียม ระบบ

ยอยอวกาศออนบอรด การดําเนินการและการใชประโยชนระบบอวกาศและโครงการอวกาศตนทุนต่ํา 

Elements and tools for aerospace systems development and applications. 

Status of the world space projects. Management of space projects. Principle of space flight 

mechanism. Application of satellite data. On-board space subsystems. Operation and 

utilization of aerospace systems and low cost space projects. 
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01203572 โครงสรางและแบบจําลองขอมูลปริภูมิ     3(3-0-6) 

  (Spatial Data Structure and Models) 

แนวคิดและรูปแบบของฐานขอมูลเชิงปริภูมิ การจัดระเบียบและโครงสรางไฟล การเขาถึง

และการจัดทําดัชนีขอมูล พ้ืนฐานการสรางแบบจําลองขอมูลเชิงปริภูมิ ไดแก ขอมูลคาพิกัด ขอมูลแอ็ตทริ

บิวตและชนิดขอมูล ขอมูลแบบจําลอง ขอมูลเชิงปริภูมิท่ัวไป แบบจําลองขอมูลเชิงเสน แบบจําลองสปา

เก็ตตี้ขอมูลเชิงเสน แบบจําลองขอมูลทอพอโลยี แบบจําลองแรสเตอร เรขาคณิตแรสเตอรและการจัดเรียง

จุดภาพ การเปรียบเทียบแบบจําลองแรสเตอรและแบบจําลองเชิงเสน การแปลงขอมูลระหวางแบบจําลอง

แรสเตอรและแบบจําลองเชิงเสน โครงขายสามเหลี่ยมไมสมํ่าเสมอ และการบีบอัดขอมูล 

Concepts and models of spatial databases. File organization and structure. 

Data access and indexing. Fundamental of spatial data modeling i.e. coordinate data, 

attribute and data types, common spatial data models, vector data models, spaghetti 

vector model, topological vector models, raster data models, raster geometry and 

resampling, comparison of raster and vector data models, conversion between raster and 

vector models, triangulated irregular networks and data compression. 

 

01203573 การวิเคราะหและการจัดการขอมูลปริภูมิ     3(2-3-6) 

  (Spatial Data Handling and Analysis) 

การวิเคราะหปญหาเชิงปริภูมิ การรวบรวมขอมูล การพัฒนาฐานขอมูล การวิเคราะหเชิง

ปริภูมิและการแสดงผล การปรับและการวิเคราะหข้ันสูงโดยใชภาษาโปรแกรมรวมกับชุดคําสั่งการ

ประมวลผลขอมูลปริภูมิรหัสเปด การจัดการขอมูลท่ีอยูในรูปโครงสรางแรสเตอร การแสดงผลพ้ืนผิวตอเนื่อง 

วิธีการประมาณคา การคาดการณระดับสากลโดยใชแบบจําลองการจัดแบงประเภท การประมาณคาสากล

โดยใชพ้ืนผิวตอเนื่อง วิธีการประมาณคาเชิงกําหนดระดับทองถ่ิน การประมาณคาโดยสวนกลับระยะทาง 

แบบจําลองความสูง การคริกิงแบบปกติ พ้ืนฐานการดําเนินการสําหรับการวิเคราะหปริภูมิจากขอมูล

ตอเนื่อง การโปรแกรมวิเคราะหปริภูมิโดยใชหนาตางจัตุรัส วิธีการทางปริภูมิในการแพรของคาคลาดเคลื่อน

ในแบบจําลองเลขคณิต 

 Analysis of geospatial problems. Data acquisition. Database development. 

Spatial analysis and display. Customising and performing advanced analysis using 

programming languages and integrating with open source geospatial processing library. Data 

organisation in raster data structures. Visualisation of continuous surfaces. Methods for 

interpolation. Global prediction using classification models. Global interpolation using trend 

surfaces. Local deterministic methods for interpolation. Inverse distance interpolation. 

Digital Elevation Models, Ordinary Kriging. Basic operations for spatial analysis with 

discretized continuous fields. Spatial analysis programming using square windows. Spatial 

approaches to error propagation in numerical modelling. 
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 01203574 สถิติข้ันสูงเพ่ือการวางแผนการขนสง     3(3-0-6) 

  (Advanced Statistics for Transportation Planning)  

ขอมูลเพ่ือการวางแผนการขนสง แบบจําลองทางเศรษฐมิติ การวิเคราะหการถดถอย การ

วิเคราะหองคประกอบหลัก การวิเคราะหปจจัย การวิเคราะหเสนทาง การจําลองสมการโครงสราง  

Transportation data. Econometric model. Regression analysis. Principal 

component analysis. Factor analysis. Path analysis. Structural equation modeling. 

 

 01203575 การศึกษาความเปนไปไดโครงการขนสง     3(3-0-6) 

  (Feasibility Study for Transportation Projects)  

แนวความคิด หลักการและการวิเคราะหโครงการดานวิศวกรรมขนสง เศรษฐศาสตร

วิศวกรรม การประเมินและเปรียบเทียบโครงการ 

Ideas, principles and analysis of transportation engineering projects. 

Engineering economics. Project evaluation and comparison. 

 

 01203576 การวางแผนการขนสง        3(3-0-6) 

  (Transportation Planning) 

นโยบายและการวางแผนการขนสง การพัฒนาระบบขนสง กระบวนการวางแผนการขนสง 

ขอมูลและแบบจําลองเพ่ือการวางแผนการขนสง การประเมินโครงการ 

Transport policy and planning. Transport system development. Transportation 

planning process. Transport data and planning models. Project evaluation. 

 

 01203577 การวิเคราะหการจราจร        3(3-0-6) 

  (Traffic Analysis)  

ปญหาการจราจร การวิเคราะหหลักมูลของระบบการจราจร ลักษณะเฉพาะผูใชถนน 

ปริมาณการจราจร ความเร็ว เวลาการเดินทาง ความลาชา ความหนาแนน ทฤษฎีกระแสการจราจร ทฤษฎี

แถวคอย ทางแยก สัญญาณไฟจราจร ความจุของทางหลวง ระดับการใหบริการ การประเมินผลกระทบ

การจราจร การจําลองการจราจร 

Traffic problem. Fundamental analysis of traffic system. Road users 

characteristics. Traffic volume. Speed. Travel time. Delay. Density. Traffic flow theory. 

Queuing theory. Intersection. Traffic signal. Highway capacity. Level of service. Traffic impact 

assessment. Traffic microsimulation. 
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 01203578 การออกแบบผิวทาง       3(3-0-6) 

  (Pavement Design)  

ทฤษฎีการออกแบบผิวทางสําหรับถนนและลานบิน การสํารวจดินและการตีความขอมูล

ทดสอบดิน การออกแบบภาคตัดขวาง การระบายน้ํา การกอสราง และการบํารุงรักษา 

Theory of pavement design for roads and air fields. Soil survey and 

interpretation of soil test data. Design of pavement cross sections, drainage, construction, 

and maintenance. 

 

 01203579 การออกแบบทางหลวงข้ันสูง       3(3-0-6) 

  (Advanced Highway Design)  

การออกแบบทางดานเรขาคณิตของทางหลวง การออกแบบทางแยกรวมและทางแยกตาง

ระดับ การออกแบบท่ีจอดรถ การออกแบบถนนเพ่ือการชะลอความเร็วรถ การออกแบบถนนโดยคํานึงถึง

สภาพแวดลอม การออกแบบการควบคุมการเขา-ออกระหวางถนนและพ้ืนท่ีโดยรอบ การออกแบบระบบ

ระบายน้ํา 

Geometric design. Intersection and interchange designs. Design of off-streets 

parking facilities. Traffic calming. Context sensitivity design. Access management. Drainage 

system design. 

 

 01203581 ความปลอดภัยของทางหลวงและการจราจร     3(3-0-6) 

  (Highway and Traffic Safety)  

ลักษณะเฉพาะทางวิศวกรรมความปลอดภัยบนถนน ปจจัยดานมนุษย หลักพ้ืนฐานในการ

วิเคราะหอัตราการชน การประเมินผลกระทบดานจราจร ระยะมองเห็นปลอดภัย การวิเคราะหชองแทรก

จราจร ความปลอดภัยคนเดินเทา การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน กระบวนการจัดการดานความ

ปลอดภัยทางถนน แบบจําลองเพ่ือพยากรณอัตราการชนจําแนกตามลักษณะถนน การคัดกรองโครงขาย 

การวินิจฉัยจุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ การคัดเลือกมาตรการจําแนกตามประเภทจุดเสี่ยง ระบบขนสง

อัจฉริยะเพ่ือความปลอดภัย คาปจจัยดัดแปลงการเกิดอุบัติเหตุ การประเมินมูลคาการเกิดอุบัติเหตุ การ

ประเมินความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร การจัดลําดับความสําคัญโครงการ การประเมินประสิทธิภาพ

ความปลอดภัย 

Identify of high way and traffic safety. Human factors, Fundamentals of crash 

rate analysis. Traffic impact assessment, Safety sight distance. Gap analysis. Pedestrian 

safety. Road safety audit. Safety management process. Predictive methods by road 

typology. Network screening. Black spot diagnosis. Countermeasure selection. Intelligent 

transportation system for safety. Accident modification factors. Valuing accident costs. 

Economic appraisal. Project prioritization. Safety effectiveness evaluation. 
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 01203582 ทฤษฎีพฤติกรรมจราจร        3(3-0-6) 

  (Theory of Traffic Behavior)  

แบบจําลองเชิงกําหนดและเฟนสุมของการจราจร แบบจําลองทางคณิตศาสตรของเฮดเวย 

ความเร็วและการกระจายความหนาแนน พฤติกรรมการยอมรับชวงลาระหวางรถ ความลาชาบริเวณทาง

แยก ทฤษฎีแถวคอยเบื้องตน การแจกแจงความนาจะเปนท่ีเก่ียวกับการจราจร สัญญาณไฟจราจร  

Deterministic and stochastic models of traffic. Mathematical models of 

headway. Speed and density distributions. Car lag acceptance behavior. Delays at 

intersections. Introduction to queuing theory. Probability distribution associated with traffic. 

Traffic signalization. 

 

 01203583 ปฏิบัติการทดลองวัสดุการทางข้ันสูง      3(2-3-6) 

  (Advanced Highway Material Laboratory) 

การทดลองวัสดุการทาง ดิน มวลรวมบิทูเมนต ซีเมนต 

Experimental studies of highway materials, soil, aggregates, bitumen, cement. 

 

 01203584 โลจิสติกสสําหรับวิศวกรขนสง      3(3-0-6) 

  (Logistics for Transportation Engineer) 

โลจิสติกส โซอุปทาน กลยุทธการพัฒนาระบบโลจิสติกส โลจิสติกสระหวางประเทศ 

โครงสรางพ้ืนฐานดานการขนสง การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ สถานีขนสงรถบรรทุก การกระจายสินคา 

การจําลองโครงขายการขนสง การวิเคราะหเสนทางการขนสง การบริหารสินคาคงคลังและคลังสินคา การ

บริหารอุปทาน เทคโนโลยีสารสนเทศและเศรษฐกิจดิจิตอล ความปลอดภัยในการขนสงสินคา 

Logistics. Supply chain. Logistics system development strategy. International 

logistics. Transport infrastructure. Multi-modal transport. Truck terminal. Product 

distribution. Freight network modeling. Vehicle routing analysis. Inventory and warehouse 

management. Supply management. Information technology and digital economy. Safety in 

freight transport. 

 

 01203585 ระบบขนสงอัจฉริยะ       3(3-0-6) 

  (Intelligent Transportation Systems) 

ประวัติ นโยบาย และการเมืองของแบบวิธีการขนสงเขตเมือง เทคโนโลยีและมาตรฐานตางๆ 

ท่ีเก่ียวของกับการใชงานระบบขนสงอัจฉริยะ ระบบจัดการจราจร ระบบแนะนําขอมูลการเดินทาง ระบบ

จัดการระบบขนสงมวลชน ระบบจดัการการเดินรถบรรทุก ระบบสื่อสารระหวางรถยนตและถนน ระบบเก็บ

คาผานทางอัตโนมัติ การเดินทางในรูปแบบการบริการ 
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History, policy and politics of urban transportation modes. Technologies and 

standards involved in the following areas of Intelligent Transportation Systems (ITS) 

applications. Advanced traffic management system. Advanced traveler information system. 

Advanced public transportation system. Commercial vehicle operation system. Vehicle 

infrastructure communication system. Electronic toll collection system. Mobility as a Service 

(MaaS). 

 

 01203586 การจําลองบูรณาการใชประโยชนท่ีดินและการขนสง    3(3-0-6) 

  (Integrated Land Use and Transportation Modeling) 

ผลกระทบของการขนสงท่ีมีผลตอการใชประโยชนท่ีดิน ทฤษฎีพ้ืนฐานเก่ียวกับการใช

ประโยชนท่ีดิน และทฤษฎีคาเชา แบบจําลองการใชประโยชนท่ีดินแบบแรงดึงดูดเชิงพ้ืนท่ี แบบจําลองการ

ใชประโยชนท่ีดินแบบอางอิงตลาด แบบจําลองการใชประโยชนท่ีดินแบบจําลองจุลภาค การวิเคราะห

ทางเลือกการตั้งถ่ินท่ีอยูอาศัย แบบจําลองแบบอันตรกิริยาระหวางการใชประโยชนท่ีดินและการขนสง 

นโยบายการขนสงและพัฒนาเมือง 

Land use impact of transportation. Basic theories of land use and rent theory. 

Spatial interaction land use model. Market-based land use model. Microsimulation land use 

model. Residential location choice analysis. Integrated land use/transport model. Urban 

development and transportation policy.  

 

 01203587 การวิเคราะหทางเลือกไมตอเนื่อง       3(3-0-6) 

  (Discrete Choice Analysis) 

ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับความนาจะเปนและสถิติ การประมาณคาวิธีความนาจะเปนสูงสุด 

ขอมูลความพึงพอใจเปดแบบเผยและแบบสมมติ ทฤษฎีพฤติกรรมการเลือกของบุคคล แบบจําลองทางเลือก

ทวิและการอนุมาน แบบจําลองโลจิตทวิ แบบจําลองโพรบิตทวิ แบบจําลองทางเลือกพหุ แบบจําลองโลจิต

พหุ แบบจําลองเนสเต็ดโลจิต แบบจําลองทางเลือกอันดับ แบบจําลองโลจิตแบบผสม แบบจําลองชั้นแฝง 

Probability and statistics fundamentals. Maximum likelihood estimation. 

Reveal and stated preference data. Theories of individual choice behavior. Binary choice 

models and Inference. Binary logit model. Binary Probit model. Multinomial choice models. 

Multinomial logit models. Nested logit model. Ordered choice models. Mixed logit models. 

Latent class models. 
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 01203588 การวางแผนและจัดการระบบขนสงสาธารณะ     3(3-0-6) 

  (Public Transit Planning and Operation) 

การจําแนกประเภทระบบขนสงและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย องคประกอบพ้ืนฐาน การวิเคราะห

แบบจําลองและการหาคาเหมาะสมท่ีสุดของระบบขนสง การวางแผนโครงขายและสายการเดินรถ การ

วางแผนตําแหนงสถานีขนสง สิ่งอํานวยความสะดวกในการเปลี่ยนถายผูโดยสาร การออกแบบพ้ืนท่ีรอบ

สถานีเพ่ือสงเสริมการเดินทางโดยระบบขนสง การจําลองอุปสงคการเดินทางโดยระบบขนสง ระบบตั๋ว

โดยสารและนโยบายคาโดยสาร การจัดตารางและการเดินรถ การวางแผนระบบขนสง ระบบสารสนเทศ

ผูโดยสาร การประเมินประสิทธิภาพระบบและกระบวนการคัดเลือกระบบ การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตร

และการเงิน การวางแผนแมบท    

Classification of transit modes and advanced technology. Basic elements. 

Modeling and optimization in transit system analysis. Transit lines and network planning. 

Planning of transit station locations. Transfer and intermodal facilities. Transit oriented 

design. Transit demand modelling. Ticketing system and transit fare policy. Transit 

scheduling and operations. Transit systems planning. Passenger information system. System  

performance evaluation and selection process. Transit economics and financing. Master 

planning. 

 

 01203589 แบบจําลองโครงขายการขนสง      3(3-0-6) 

  (Transport Network Modeling) 

การจัดสรางโครงขายและขอมูลท่ีจําเปน สภาพสมดุลของแบบจําลองโครงขาย วิธีการทาง

คณิตศาสตรท่ีจําเปนสําหรับเครื่องมือท่ีใชในแบบจําลอง ข้ันตอนและวิธีแกปญหาสําหรับการวิเคราะหดวย

สภาพสมดุล การทดลองสรางและแกโจทยปญหาท่ีกําหนด 

Network formulation and data required. Equilibrium over transport networks. 

Mathematics for computational tools. Algorithms and methods for equilibrium analysis. 

Formulating and solving the assignment problem. 

 

 01203591 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมโยธา      1(1-0-2) 

  (Research Methodology in Civil Engineering) 

หลักและระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมโยธา การวิเคราะหปญหาเพ่ือกําหนดหัวของานวิจัย 

การรวบรวมขอมูลเพ่ือการวางแผนการวิจัย การกําหนดตัวอยางและเทคนิค การวิเคราะห การแปลผล และ

การวิจารณผลการวิจัย การจัดทํารายงานเพ่ือการนําเสนอในการประชุมและการตีพิมพ 

Principles and research methods in civil engineering. Problem analysis for 

research topic identification. Data collection for research planning. Dentification of samples 

and techniques. Analysis, interpretation, and discussion of research result. Report writing for 

presentation and publication. 
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 01203596 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมโยธา      1-3 

  (Selected Topics in Civil Engineering)  

เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมโยธาในระดับปริญญาโท หัวขอเรื่องเปลี่ยนแปลงไปในแตละภาค

การศึกษา 

Selected topics in civil engineering at the master’s degree level. Topics are 

subject to change each semester. 

 

 01203597 สัมมนา         1 

  (Seminar) 

การนําเสนอและอภิปรายหัวขอท่ีนาสนใจทางวิศวกรรมโยธาในระดับปริญญาโท 

Presentation and discussion on current interesting topics in  civil engineering 

at the master’s degree level. 

 

 01203598 ปญหาพิเศษ        1-3  

  (Special Problems) 

การศึกษาคนควาทางวิศวกรรมโยธาระดับปริญญาโทและเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน 

Study and research in civil engineering at the master’s degree level and 

compile into a written report. 

 

 01203599 วิทยานิพนธ        1-12 

  (Thesis) 

วิจัยในระดับปริญญาโท และเรียบเรยีงเขียนเปนวิทยานพินธ 

Research at the master’s degree level and compile into a thesis. 

 

 

 

 

 

 


