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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

ชื่อหลักสูตร  
	 ภาษาไทย	 	 :	 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

	 ภาษาอังกฤษ	 	 :	 Bachelor	of	Engineering	Program	in	Civil	Engineering	

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
	 ภาษาไทย	 (ชื่อเต็ม)	 :	 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(วิศวกรรมโยธา)

	 	 (ชื่อย่อ)	 :	 วศ.บ.	(วิศวกรรมโยธา)

	 ภาษาอังกฤษ	 (ชื่อเต็ม)	 :	 Bachelor	of	Engineering	(Civil	Engineering)

	 	 (ชื่อย่อ)	 :	 B.Eng.	(Civil	Engineering)

หลักสูตร
 1.	 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา	 ปริญญาตรี	 ระบบปกติ	 และระบบพิเศษ	 มีจ�านวนหน่วยกิต 

รวมตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า	145	หน่วยกิต

	 2.	 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา	 ปริญญาตรี	 ระบบพิเศษ	 (เทียบเข้า)	 มีจ�านวนหน่วยกิต 

รวมตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า	145	หน่วยกิต	โดยเทียบกับหลักสูตร	4	ปี

โครงสร้างหลักสูตร
   หมวดวิชาและกลุ่มวิชา                        จ�านวนหน่วยกิต

      โปรแกรมปกต ิ โปรแกรมสหกิจศึกษา

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 109 หน่วยกิต 109 หน่วยกิต

	 	 2.1	 วิชาเฉพาะพื้นฐาน	 	 	 	

	 	 	 2.1.1	 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์	 21	หน่วยกิต	 21	หน่วยกิต

	 	 	 2.1.2	 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม	 	 27	หน่วยกิต	 27	หน่วยกิต

	 	 2.2	 วิชาเฉพาะด้าน	 ไม่น้อยกว่า	 	61	หน่วยกิต	 	61	หน่วยกิต

	 	 	 2.2.1	 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม	 	 52	หน่วยกิต	 52	หน่วยกิต

	 	 	 2.2.2	 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม	 	 3	หน่วยกิต	 -

	 	 	 2.2.3	 กลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ	 6	หน่วยกิต	 9	หน่วยกิต

 3. หมวดวิชาเลือกเสร ี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 

    รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 145 หน่วยกิต 145 หน่วยกิต
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รายวิชาในหลักสูตร
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป	 นิสิตระบบปกติ	 ทั้งโปรแกรมปกติ

และโปรแกรมสหกิจศึกษา	ลงทะเบียนไม่น้อยกว่า	 30	หน่วยกิต	นิสิตระบบ

พิเศษ	(เทียบเข้า)	สามารถเทียบโอนรายวิชาได้	ไม่เกิน	30	หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะ ส�าหรับนิสิตระบบปกติ	 ทั้งโปรแกรมปกติ

และโปรแกรมสหกิจศึกษา	 ลงทะเบียนไม่น้อยกว่า	 109	 หน่วยกิต	

นิสิตระบบพิเศษ	(เทียบเข้า)	สามารถเทียบโอนรายวิชาตามที่ก�าหนดไว้ได้

  2.1) วิชาเฉพาะพื้นฐาน

   2.1.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

    โปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจศึกษา  

    ก�าหนดให้เรียน 21 หน่วยกิต

	 0300	130	 คณิตศาสตร์วิศวกรรม	1	 3(3-0-6)

	 	 Engineering	Mathematics	1

	 0300	131	 คณิตศาสตร์วิศวกรรม	2	 3(3-0-6)

	 	 Engineering	Mathematics	2

	 0300	230	 คณิตศาสตร์วิศวกรรม	3	 3(3-0-6)

	 	 Engineering	Mathematics	3

	 0202	100	 เคมีทั่วไป	 3(3-0-6)

	 	 General	Chemistry

	 0202	190	 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป	 1(0-3-0)

	 	 General	Chemistry	Laboratory

	 0204	101	 ฟิสิกส์	1	 3(3-0-6)	

	 	 Physics	1	

	 0204	102	 ฟิสิกส์	2			 3(3-0-6)	

	 	 Physics	2	

	 0204	191	 ปฏิบัติการฟิสิกส์	1	 1(0-3-0)

	 	 Physics	Laboratory	1

	 0204	192	 ปฏิบัติการฟิสิกส์	2	 1(0-3-0)

	 	 Physics	Laboratory	2

   2.1.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม

    โปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจศึกษา  

    ก�าหนดให้เรียน 27 หน่วยกิต

	 0300	110	 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์**	 3(2-2-5)

	 	 Computer	Programming	

	 0300	100	 การฝึกปฏิบัติงานในโรงงานวิศวกรรม	 1(0-3-0)

	 	 Engineering	Workshop	Practicum

	 0300	140	 สถิตยศาสตร์**	 3(3-0-6)	

	 	 Statics	

	 0300	120	 การเขียนแบบกราฟฟิก	 3(2-2-5)

	 	 Graphic	Drawing	

	 0300	101	 วัสดุวิศวกรรม**	 3(3-0-6)

	 	 Engineering	Materials	

	 0301	212	 ก�าลังวัสดุ**	 3(3-0-6)

	 	 Strength	of	Materials	

	 0301	230	 การส�ารวจ****	 3(3-0-6)

	 	 Surveying	

	 0301	232	 การส�ารวจภาคสนาม*/****	 1(80	ชม.)

	 	 Field	Survey	

	 0301	320	 ชลศาสตร์***	 3(3-0-6)

	 	 Hydraulics	

	 0301	321	 ปฏิบัติการชลศาสตร์***	 1(0-3-0)

	 	 Hydraulics	Laboratory	

	 0301	370	 คณิตศาสตร์ประยุกต์ส�าหรับวิศวกรโยธา**	 3(3-0-6)

	 	 Applied	Mathematics	for	Civil	Engineers	
 

  2.2) วิชาเฉพาะด้าน  

   ส�าหรับโปรแกรมปกติ ก�าหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า 

61 หน่วยกิต

   ส�าหรับโปรแกรมสหกิจศึกษา ก�าหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า 

61 หน่วยกิต

   2.2.1) กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม

    ส�าหรับโปรแกรมปกติ ก�าหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า 

52 หน่วยกิต

    ส�าหรับโปรแกรมสหกิจศึกษา ก�าหนดให้เรียน  

ไม่น้อยกว่า 52 หน่วยกิต

	 0301	210	 วัสดุในงานวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ**	 3(3-0-6)

	 	 Civil	Engineering	Materials	and	Testing	

	 0301	211	 ปฏิบัติการวัสดุในงานวิศวกรรมโยธา	 1(0-3-0)

	 	 และการทดสอบ**	 	

	 	 Civil	Engineering	Materials	

	 	 and	Testing	Laboratory	

	 0301	214	 ทฤษฎีโครงสร้าง**	 3(3-0-6)

	 	 Structural	Theory

	 0301	220	 อุทกวิทยา	 3(3-0-6)

	 	 Hydrology	

	 0301	231	 ปฏิบัติการส�ารวจ****	 1(0-3-0)

	 	 Surveying	Laboratory

	 0301	312	 การวิเคราะห์โครงสร้าง**	 3(3-0-6)

	 	 Structural	Analysis	

	 0301	314	 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก**	 4(3-2-8)

	 	 Reinforced	Concrete	Design	

	 0301	322	 วิศวกรรมชลศาสตร์***	 3(3-0-6)

	 	 Hydraulic	Engineering	

	 0301	340	 วิศวกรรมการทาง****	 3(3-0-6)

	 	 Highway	Engineering	
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	 0301	341	 ปฏิบัติการวิศวกรรมการทาง****	 1(0-3-0)

	 	 Highway	Engineering	Laboratory	

	 0301	350	 ปฐพีกลศาสตร์***	 3(3-0-6)

	 	 Soil	Mechanics	

	 0301	351	 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์***	 1(0-3-0)

	 	 Soil	Mechanics	Laboratory	

	 0301	352	 วิศวกรรมฐานราก***	 3(3-0-6)

	 	 Foundation	Engineering	

	 0301	410	 การออกแบบอาคาร**	 3(3-0-6)

	 	 Building	Design	

	 0301	411	 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง**	 3(3-0-6)

	 	 Prestressed	Concrete	Design	

	 0301	412	 การออกแบบโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก**	4(3-2-8)

	 	 Timber	and	Steel	Design	

	 0301	414	 คอนกรีตเทคโนโลยี	 3(2-3-5)

	 	 Concrete	Technology

	 0301	422	 วิศวกรรมการประปาและสุขาภิบาล****	 3(3-0-6)

	 	 Water	Supply	and	Sanitary	Engineering	

	 0301	460	 การจัดการการก่อสร้าง****	 3(3-0-6)

	 	 Construction	Management

	 0301	497	 สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา*	 1(0-3-0)

	 	 Civil	Engineering	Seminar	

หมายเหต	ุ *	เป็นรายวิชาบังคับ	มีผลการเรียนเป็นแบบ	S	หรือ	U

	 	 **	เป็นรายวชิาในกลุม่ความรูด้้านวศิวกรรมโครงสร้างและวสัดุ

	 	 ***	เป็นรายวิชาในกลุ่มความรู้ด้านปฐพีและชลศาสตร์

	 	 ****	เป็นรายวิชาในกลุม่ความรู้ด้านวศิวกรรมส�ารวจและการ

จัดการ

   2.2.2) กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม 

    ส�าหรับโปรแกรมปกติ ให้เลือกเรียน	 ไม่น้อยกว่า	 

3	หน่วยกิต	จากรายวิชา	ต่อไปนี้	

	 0300	210	 วิศวกรรมระบบรางเบื้องต้น	 3(3-0-6)

	 	 Introduction	to	Railway	System	Engineering

	 0301	270	 วิศวกรรมไฟฟ้าและแสงสว่างภายในอาคาร	 3(3-0-6)

	 	 Electrical	Engineering	

	 	 and	Illumination	in	Buildings	

	 0301	345	 การออกแบบทางรถไฟ	 3(3-0-6)

	 	 Rail	Track	Design

	 0301	360	 การจัดการทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม	 3(3-0-6)

	 	 Engineering	Economics	Management	

	 0301	415	 การออกแบบสะพาน	 3(3-0-6)

	 	 Bridge	Design	

	 0301	416	 วิศวกรรมแผ่นดินไหว	 3(3-0-6)

	 	 Earthquake	Engineering	

	 0301	417	 วิธีการทางไฟไนต์เอลิเมนต์	 3(3-0-6)

	 	 Finite	Element	Method	

	 0301	424	 วิศวกรรมชลประทานและการระบาย	 3(3-0-6)

	 	 Irrigation	and	Drainage	Engineering	

	 0301	427	 อุทกวิทยา	และ	น�้าท่าในชุมชนเมือง	 3(3-0-6)

	 	 Urban	Hydrology	and	Stormwater	

	 0301	428	 การจัดการทรัพยากรน�้า	 3(3-0-6)

	 	 Water	Resources	Management	

	 0301	432	 การส�ารวจด้วยแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ	 3(3-0-6)

	 	 Photogrammetry	

	 0301	434	 การส�ารวจเส้นทาง	 3(3-0-6)

	 	 Route	Surveying	

	 0301	435	 งานส�ารวจดาวเทียมจีพีเอส	 3(3-0-6)

	 	 GPS	Satellite	Surveying	

	 0301	440	 วิศวกรรมขนส่ง	 3(3-0-6)

	 	 Transportation	Engineering	

	 0301	442	 วิศวกรรมการจราจร	 3(3-0-6)

	 	 Traffic	Engineering	

	 0301	443	 วิศวกรรมทางรถไฟ	 3(3-0-6)

	 	 Railway	Engineering

	 0301	451	 การเพิ่มเสถียรภาพของดิน	 3(3-0-6)

	 	 Soil	Stabilization	

	 0301	452	 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานออกแบบ

	 	 ทางวิศวกรรมปฐพีและฐานราก	 3(3-0-6)

	 	 Application	of	Computer	in	Geotechnical	

	 	 Engineering	Design	

	 0301	462	 การประมาณราคาและข้อก�าหนดในงานก่อสร้าง	 3(3-0-6)

	 	 Construction	Estimating	and	Specifications	

	 0301	464	 การเขียนแบบส�าหรับโครงการงานวิศวกรรมโยธา	 3(3-0-6)

	 	 Drawing	of	Civil	Engineering	Project

	 0301	465	 การควบคุมงานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	 3(3-0-6)

	 	 Construction	Supervision	of	Reinforced

	 	 Concrete	Building

	 0301	467	 จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในงานก่อสร้าง	 3(3-0-6)

	 	 Ethics	and	Law	for	Construction

	 0301	470	 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์กับงานวิศวกรรมโยธา	 3(3-0-6)

	 	 Computer	Applications	for	Civil	Engineering	

	 0301	481	 การรับรู้ระยะไกลในอุทกวิทยา	 3(3-0-6)

	 	 Remote	Sensing	in	Hydrology	

	 0305	370	 การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม	 3(3-0-6)

	 	 Environmental	Impact	Assessment	
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	 0305	426	 วิศวกรรมการระบายน�้าเสียและน�้าฝน	 3(3-0-6)

	 	 Wastewater	and	Rainstorm	

	 	 Drainage	Engineering

   2.2.3) กลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ 

    ส�าหรับโปรแกรมปกติ  6 หน่วยกิต จากรายวิชา	 

ต่อไปนี้

	 0301	399*	การฝึกงานทางวิศวกรรมโยธา	 3(240	ชั่วโมง)

	 	 Civil	Engineering	Training	 	

หมายเหตุ	 *	 นิสิตระบบพิเศษ	 (เทียบเข้า)	 สามารถเทียบโอนรายวิชาได้	 

นิสิตระบบปกติ	ต้องฝึกงานอย่างน้อย	240	ชั่วโมง	ผลการเรียนเป็นแบบ	S	

หรือ	U

	 0301	498	 โครงงานทางวิศวกรรมโยธา	1	 1(0-3-0)

	 	 Civil	Engineering	Project	1	

	 0301	499	 โครงงานทางวิศวกรรมโยธา	2	 2(0-6-0)

	 	 Civil	Engineering	Project	2	

   

  ส�าหรับโปรแกรมสหกิจศึกษา 9	หน่วยกิต	

	 	 จากรายวิชา	ต่อไปนี้

	 0300	390	 การเตรียมความพร้อมส�าหรับสหกิจศึกษา	 3(1-4-4)	

	 	 Cooperative	Education	Preparation	

หมายเหต	ุผลการเรียนเป็นแบบ	S	หรือ	U

	 0300	391	 สหกิจศึกษา	 6(0-40-0)	

	 	 Cooperative	Education

หมายเหต	ุผลการเรียนเป็นแบบเกรด

 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

	 	 นิสิตสามารถเลือกเรียนและสอบผ่านรายวิชาที่ เป ิดสอน

ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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แผนการศึกษา 
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ระบบปกติและระบบพิเศษ)

ปีที่ 1 ภาคต้น 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0300	130 คณิตศาสตร์วิศวกรรม	1

Engineering	Mathematics	1

3(3-0-6)

0202	100 เคมีทั่วไป

General	Chemistry

3(3-0-6)

0202	190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป

General	Chemistry	Laboratory

1(0-3-0)

0204	101 ฟิสิกส	์1

Physics	1	

3(3-0-6)

0204	191 ปฏิบัติการฟิสิกส	์1

Physics	Laboratory	1

1(0-3-0)

0300	100 การปฏิบัติงานในโรงงานวิศวกรรม

Engineering	Workshop	Practicum	

1(0-3-0)

0300	110

หรือ	0300120

การเขียนแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร	์Computer	Programming

หรือ		การเขียนแบบกราฟฟิก	Graphic	Drawing

3(2-2-5)

0041	001 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม

Preparatory	English
2(1-2-3)

0041	022 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง

Digital	Literacy	and	Life	for	Transformation
2(2-0-4)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 19
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 ปีที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0300	131 คณิตศาสตร์วิศวกรรม	2

Engineering	Mathematics	2

3(3-0-6)

0204	102 ฟิสิกส	์2

Physics	2

3(3-0-6)

0204	192 ปฏิบัติการฟิสิกส	์2

Physics	Laboratory	2

1(0-3-0)

0300	101 วัสดุวิศวกรรม

Engineering	Materials

3(3-0-6)

0300	110	หรือ	

0300120

การเขียนแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร	์Computer	Programming

หรือ		การเขียนแบบกราฟฟิก	Graphic	Drawing

3(2-2-5)

0300	140 สถิตยศาสตร์

Statics

3(3-0-6)

0041	002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

Communicative	English

2(1-2-3)

0043	001 การคิดเชิงออกแบบ

Design	Thinking

2(2-0-4)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 20

ปีที่ 2 ภาคต้น 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0300	230 Engineering	Mathematics	3 3(3-0-6)

0301	212 Strength	of	Materials 3(3-0-6)

0301	230 Surveying 3(3-0-6)

0301	231 Surveying	Laboratory 1(0-3-0)

0301	320 Hydraulics 3(3-0-6)

0301	321 Hydraulics	Laboratory 1(0-3-0)

xxxx xxx วิชาเลือกในกลุ่มศึกษาทั่วไป 2

xxxx xxx วิชาเลือกในกลุ่มศึกษาทั่วไป 2

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18
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ปีที่ 2 ภาคปลาย 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0301	210 Civil	Engineering	Materials	and	Testing	 3(3-0-6)

0301	211 Civil	Engineering	Materials	and	Testing	Laboratory	 1(0-3-0)

0301	214 Structural	Theory	 3(3-0-6)

0301	220 Hydrology	 3(3-0-6)

xxxx xxx วิชาเลือกในกลุ่มศึกษาทั่วไป 2

xxxx xxx วิชาเลือกในกลุ่มศึกษาทั่วไป 2

xxxx xxx วิชาเลือกในกลุ่มศึกษาทั่วไป 2

xxxx xxx วิชาเลือกในกลุ่มศึกษาทั่วไป 2

รวมจ�านวนหน่วยกิต 18

ปีที่ 3 ภาคต้น 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0301	312 การวิเคราะห์โครงสร้าง	

Structural	Analysis

3(3-0-6)

0301	412 การออกแบบโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก	

Timber	and	Steel	Design

4(3-2-8)

0301	350 ปฐพีกลศาสตร์	

Soil	Mechanics	

3(3-0-6)

0301	351 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์	

Soil	Mechanics	Laboratory

1(0-3-0)

0301	414 คอนกรีตเทคโนโลยี

Concrete	Technology

3(2-3-5)

0301	370 คณิตศาสตร์ประยุกต์ส�าหรับวิศวกรโยธา

Applied	Mathematics	for	Civil	Engineers

3(3-0-6)

0301	232 การส�ารวจภาคสนาม	

Field	Survey

1(80	ชั่วโมง)*/****

xxxx xxx วิชาเลือกในกลุ่มศึกษาทั่วไป

General	Education	Elective

2

รวมจ�านวนหน่วยกิต 20

หมายเหตุ */****	ก�าหนดไว้ในช่วงปิดภาคเรียน	จ�านวนไม่น้อยกว่า	80	ชั่วโมง	

	 	 	ผลการเรียนเป็นแบบ	S	หรือ	U
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ปีที่ 3 ภาคปลาย 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0301	322 วิศวกรรมชลศาสตร์	

Hydraulic	Engineering

3(3-0-6)

0301	340 วิศวกรรมการทาง	

Highway	Engineering

3(3-0-6)

0301	341 ปฏิบัติการวิศวกรรมการทาง

Highway	Engineering	Laboratory

1(0-3-0)

0301	314 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก	

Reinforced	Concrete	Design

4(3-2-8)

0301	460 การจัดการการก่อสร้าง	

Construction	Management

3(3-0-6)

xxxx xxx วิชาเลือกในกลุ่มศึกษาทั่วไป

General	Education	Elective

2

xxxx xxx วิชาเลือกในกลุ่มศึกษาทั่วไป

General	Education	Elective

2

xxxx xxx วิชาเลือกในกลุ่มศึกษาทั่วไป

General	Education	Elective

2

รวมจ�านวนหน่วยกิต 20

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน)

(โปรแกรมปกติ)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0301	399 การฝึกงานทางวิศวกรรมโยธา	

Civil	Engineering	Training	(Audit)

3

(240	ชั่วโมง)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 3

(โปรแกรมสหกิจศึกษา)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0300	390 การเตรียมความพร้อมส�าหรับสหกิจศึกษา

Cooperative	Education	Preparation	(Audit)

3(1-4-4)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 3
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ปีที่ 4 ภาคต้น 

(โปรแกรมปกติ)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0301	352 วิศวกรรมฐานราก	

Foundation	Engineering

3(3-0-6)

0301	410 การออกแบบอาคาร	

Building	Design

3(3-0-6)

0301	411 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง

Prestressed	Concrete	Design

3(3-0-6)

0301	422 วิศวกรรมการประปาและสุขาภิบาล	

Water	Supply	and	Sanitary	Engineering

3(3-0-6)

0301	497 สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา

Civil	Engineering	Seminar

1(0-3-0)*

0301	498 โครงงานทางวิศวกรรมโยธา	1

Civil	Engineering	Project	1

1(0-3-0)

030x	xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรม

Approved	Elective	

3

xxxx xxx วิชาเลือกในกลุ่มศึกษาทั่วไป

General	Education	Elective

2

รวมจ�านวนหน่วยกิต 19

หมายเหต	ุ*ผลการเรียนเป็นแบบ	S	หรือ	U

ปีที่ 4 ภาคปลาย 

(โปรแกรมปกติ)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0301	499 โครงงานทางวิศวกรรมโยธา	2	

Civil	Engineering	Project	2

2(0-6-0)

xxxx xxx วิชาเลือกเสรี

Free	Elective

3

xxxx xxx วิชาเลือกเสรี

Free	Elective

3

รวมจ�านวนหน่วยกิต 8
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ปีที่ 4 ภาคต้น 

(โปรแกรมสหกิจศึกษา)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0301	352 วิศวกรรมฐานราก	

Foundation	Engineering

3(3-0-6)

0301	410 การออกแบบอาคาร	

Building	Design

3(3-0-6)

0301	411 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง

Prestressed	Concrete	Design

3(3-0-6)

0301	422 วิศวกรรมการประปาและสุขาภิบาล	

Water	Supply	and	Sanitary	Engineering

3(3-0-6)

0301	497 สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา

Civil	Engineering	Seminar

1(0-3-0)*

xxxx xxx วิชาเลือกเสรี

Free	Elective

3

xxxx xxx วิชาเลือกเสรี

Free	Elective

3

xxxx xxx วิชาเลือกในกลุ่มศึกษาทั่วไป

General	Education	Elective

2

รวมจ�านวนหน่วยกิต 21

หมายเหต	ุ*ผลการเรียนเป็นแบบ	S	หรือ	U	 	 	 	

ปีที่ 4 ภาคปลาย 

(โปรแกรมสหกิจศึกษา)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0300	391 สหกิจศึกษา

Cooperative	Education

6(0-40-0)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 6
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2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ระบบพิเศษ) (เทียบเข้า)

ปีที่ 1 ภาคต้น 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0300	130 คณิตศาสตร์วิศวกรรม	1
Engineering	Mathematics	1

3(3-0-6)

0202	100 เคมีทั่วไป	
General	Chemistry

3(3-0-6)

0202	190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป	
General	Chemistry	Laboratory

1(0-3-0)

0204	101 ฟิสิกส์	1
Physics	1

3(3-0-6)

0204	191 ปฏิบัติการฟิสิกส์	1	
Physics	Laboratory	1

1(0-3-0)

0300	110 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์	
Computer	Programming	

3(2-2-5)

0300	120 การเขียนแบบกราฟฟิก
Graphic	Drawing

3(2-2-5)

0301	230 การส�ารวจ
Surveying

3(3-0-6)

0301	231 ปฏิบัติการส�ารวจ
Surveying	Laboratory

1(0-3-0)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 21

ปีที่ 1 ภาคปลาย 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0300	131 คณิตศาสตร์วิศวกรรม	2

Engineering	Mathematics	2

3(3-0-6)

0204	102 ฟิสิกส์	2			

Physics	2

3(3-0-6)

0204	192 ปฏิบัติการฟิสิกส์	2	

Physics	Laboratory	2

1(0-3-0)

0300	140 สถิตยศาสตร์	

Statics

3(3-0-6)

0300	101 วัสดุวิศวกรรม	

Engineering	Materials

3(3-0-6)

0301	210 วัสดุในงานวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ

Civil	Engineering	Materials	and	Testing	

3(3-0-6)

0301	211 ปฏิบัติการวัสดุในงานวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ	

Civil	Engineering	Materials	and	Testing	Laboratory	

1(0-3-0)

0041	004 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มศึกษาทั่วไป

2

รวมจ�านวนหน่วยกิต 19
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ปีที่ 2 ภาคต้น 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0300	230 คณิตศาสตร์วิศวกรรม	3

Engineering	Mathematics	3

3(3-0-6)

0301	212 ก�าลังวัสดุ	

Strength	of	Materials

3(3-0-6)

0301	320 ชลศาสตร์

Hydraulics

3(3-0-6)

0301	321 ปฏิบัติการชลศาสตร์

Hydraulics	Laboratory

1(0-3-0)

0301	350 ปฐพีกลศาสตร์	

Soil	Mechanics	

3(3-0-6)

0301	351 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์	

Soil	Mechanics	Laboratory

1(0-3-0)

0301	370 คณิตศาสตร์ประยุกต์ส�าหรับวิศวกรโยธา

Applied	Mathematics	for	Civil	Engineers

3(3-0-6)

0301	232 การส�ารวจภาคสนาม	

Field	Survey

1(80	ชั่วโมง)*/****

xxxx xxx วิชาเลือกในกลุ่มศึกษาทั่วไป

General	Education	Elective

2

รวมจ�านวนหน่วยกิต 20

หมายเหตุ */****	ก�าหนดไว้ในช่วงปิดภาคเรียน	จ�านวนไม่น้อยกว่า	80	ชั่วโมง	ผลการเรียนเป็นแบบ	S	หรือ	U

ปีที่ 2 ภาคปลาย 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0301	214 ทฤษฎีโครงสร้าง	

Structural	Theory

3(3-0-6)

0301	220 อุทกวิทยา	

Hydrology

3(3-0-6)

0301	414 คอนกรีตเทคโนโลยี

Concrete	Technology

3(2-3-5)

030x	xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรม

Approved	Elective

3

xxxx xxx วิชาเลือกเสรี

Free	Elective

6

xxxx xxx วิชาเลือกในกลุ่มศึกษาทั่วไป

General	Education	Elective

2

รวมจ�านวนหน่วยกิต 20
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ปีที่ 3 ภาคต้น 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0301	312 การวิเคราะห์โครงสร้าง	

Structural	Analysis

3(3-0-6)

0301	314 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก	

Reinforced	Concrete	Design

4(3-2-8)

0301	322 วิศวกรรมชลศาสตร์	

Hydraulic	Engineering

3(3-0-6)

0301	412 การออกแบบโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก	

Timber	and	Steel	Design

4(3-2-8)

0301	340 วิศวกรรมการทาง	

Highway	Engineering

3(3-0-6)

0301	341 ปฏิบัติการวิศวกรรมการทาง	

Highway	Engineering	Laboratory

1(0-3-0)

0301	497 สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา

Civil	Engineering	Seminar

1(0-3-0)*

0301	498 โครงงานทางวิศวกรรมโยธา	1

Civil	Engineering	Project	1

1(0-3-0)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 20

หมายเหต	ุ*ผลการเรียนเป็นแบบ	S	หรือ	U

ปีที่ 3 ภาคปลาย 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต

0301	352 วิศวกรรมฐานราก	

Foundation	Engineering

3(3-0-6)

0301	410 การออกแบบอาคาร	

Building	Design

3(3-0-6)

0301	411 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง

Prestressed	Concrete	Design

3(3-0-6)

0301	422 วิศวกรรมการประปาและสุขาภิบาล	

Water	Supply	and	Sanitary	Engineering

3(3-0-6)

0301	460 การจัดการการก่อสร้าง	

Construction	Management

3(3-0-6)

0301	499 โครงงานทางวิศวกรรมโยธา	2	

Civil	Engineering	Project	2

2(0-6-0)

รวมจ�านวนหน่วยกิต 17
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0204 102 ฟิสิกส์ 2 3(3-0-6)

 Physics 2

	 ไฟฟ้าสถิต	 สารแม่เหล็ก	 สนามแม่เหล็ก	 สนามแม่เหล็ก

เหนี่ยวน�า 	 ตัวเก็บประจุ 	 และตัวเหนี่ยวน�า 	 กระแสไฟฟ้า	 วงจร

ไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ	 วงจรไฟฟ้า	 อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน	

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า	สมบัติของคลื่นแสงและทัศนอุปกรณ์	บทน�าเกี่ยวกับ

ฟิสิกส์ยุคใหม่	สมบัติของนิวเคลียส	กัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์

	 Electrostatics,	magnetic	materials,	magnetic	 field,	

magnetic	induction,	capacitors	and	inductors,	electric	currents,	

DC	and	AC	circuits,	electric	circuits,	fundamental	electronics,	

electromagnetic	waves,	wave	 property	 of	 light	 and	 optical	

instruments,	 introduction	 to	modern	 physics,	 properties	 of	

nucleus,	radioactive	and	nuclear	reaction

0204 191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1(0-3-1)

 Physics Laboratory 1

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0204 101 ฟิสิกส์ 1 (อาจเรียนพร้อม

กันได้)

 Prerequisite : 0204 101 Physics 1 or 

concurrence with 

   0204 101 Physics 1

	 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา	0204	101	ฟิสิกส์	1

	 Laboratory	 experiments	 to	 concord	with	 0204	 101	

Physics	1

0204 192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 1(0-3-1)

 Physics Laboratory 2

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0204 101 ฟิสิกส์ 1 (อาจเรียนพร้อม

กันได้)

 Prerequisite : 0204 101 Physics 1 or 

concurrence with 

   0204 101 Physics 1

	 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา	0204	102	ฟิสิกส์	2

	 Laboratory	 experiments	 to	 concord	with	 0204	 102	

Physics	2

0300 130 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6)

 Engineering Mathematics 1

	 ฟังก์ชัน,	 ลิมิต,	 ความต่อเนื่อง	 และการประยุกต์ใช้	 อุปนัย 

เชิงคณิตศาสตร์	 แนะน�าอนุพันธ์	 การหาอนุพันธ์	 การประยุกต์ใช้อนุพันธ์	 

ปริพันธ์จ�ากัดเขต

	 Function,	Limit,	Continuity	and	 their	applications,	

Mathematical	induction,	Introduction	to	derivative,	Differentiation,	 

Applications	of	derivative,	Definite	integrals

ค�าอธิบายรายวิชา 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

 2. หมวดวิชาเฉพาะ

  1) กลุ่มวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

   โปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจศึกษา ก�าหนดให้เรียน 

21 หน่วยกิต

0202 100 เคมีทั่วไป 3(3-0-6)

 General Chemistry

	 ปริมาณสัมพันธ์	 โครงสร้างอะตอม	พันธะเคมี	ก๊าซ	ของแข็ง	

ของเหลวและสารละลายเคมีคัลเทอร์โมไดนามิกส์	 ระบบการถ่ายโอน

อิเล็กตรอน	จลนพลศาสตร์เคมี	สมดุลเคมีและสมดุลไอออน	ตารางธาตุ

และธาตุเรพรีเซนเททีฟ	ธาตุแทรนซิชัน	เคมีนิวเคลียร์	เคมีกับสิ่งแวดล้อม

	 Stoichiometry:	atomic	structure:	chemical	bonding:	

gas,	 solid,	 liquid	 and	 solution,	 chemical	 thermodynamics,	

electron	transferring	system,	chemical	kinetics,	chemical	and	

ionic	 equilibria,	 periodic	 table	 and	 representative	 elements,	

transition	metals,	nuclear	chemistry,	environmental	chemistry

0202 190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-0)

 General Chemistry Laboratory

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0202 100 เคมีทั่วไป หรืออาจเรียน

พร้อมกันได้

 Prerequisite : 0202 100 General Chemistry or 

Co-requisite

	 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาในวิชาเคมีทั่วไป

	 (General	Chemistry	Laboratory)

	 The	 laboratory	 experiments	 related	 to	 contents	

in	General	Chemistry

0204 101 ฟิสิกส์ 1 3(3-0-6)

 Physics 1

	 บทน�าเกี่ยวกับวิชาฟิสิกส์และความส�าคัญของวิชาฟิสิกส์	

ปรมิาณทางฟิสกิส์	การเคลือ่นทีเ่ชงิเส้นกฎของนิวตนั	การเคลือ่นทีแ่บบวิถี

โค้งและแบบวงกลม	โมเมนตัมและการชน	งานและพลังงาน	การเคลื่อนที่

แบบหมุน	สมดุลกล	การสั่นและคลื่น	คลื่นเสียง	ของไหล	สมบัติเชิงของ

สสาร	ความร้อนและอุณหพลศาสตร์	ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ

	 Introduction	 to	physics	and	 important,	quantity	of	

physics,	linear	motion	equations,	Newton’s	laws,	equilibrium,	

projectile	and	circular	motions,	momentum	and	collisions,	work	

and	energy,	system	of	particles	and	rigid	body,	vibrations	and	

waves,	sound,	fluid	mechanics,	mechanical	properties	of	matter,	

thermodynamics	and	kinetic	theory	of	gases
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0300 131 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 3(3-0-6)

 Engineering Mathematics 2

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0300 130 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1

 Prerequisite : 0300 130 Engineering 

Mathematics 1

	 การปรพินัธ์ด้วยปฏยิานพุนัธ์	การประยุกต์ใช้ปรพินัธ์จ�ากดัเขต 

รูปแบบของการปริพันธ์ที่หาค่าไม่ได้	 ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ	การหาปริพันธ์

ด้วยวิธีเชิงตัวเลข	อันดับและอนุกรมของจ�านวน	การกระจายอนุกรมเทเลอร์

ของฟังก์ชันพื้นฐาน	แนะน�าสมการเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์ใช้

	 Antiderivative	 integration,	Application	 of	 definite	

integral,	 Indeterminate	 forms,	 Improper	 integrals,	Numerical	

integration,	 Sequences	 and	 series	 of	 numbers,	Taylor	 series	

expansions	of	elementary	functions,	Introduction	to	differential	

equations	and	their	applications

0300 230 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 3(3-0-6)

 Engineering Mathematics 3

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0300 130 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1

 Prerequisite : 0300 130 Engineering 

Mathematics 1

	 ฟังก์ชันหลายตัวแปรและการประยุกต์ใช้	 พีชคณิตของ 

เวกเตอร์ในสามมติ	ิพกิดัเชงิขัว้	แคลคูลสัของฟังก์ชนัจ�านวนจริงสองตวัแปร	

การหาอนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันจ�านวนจริงและฟังก์ชันเวกเตอร์

จ�านวนจริงหลายตัวแปร	 แนะน�าปริพันธ์เส้น	 เส้น	 ระนาบ	 และพื้นผิว 

ในปริภูมิสามมิติ	แคลคูลัสของฟังก์ชันจ�านวนจริงในปริภูมิสามมิติ

	 Functions	of	several	variables	and	theirs	applications,	

Vector	algebra	in	three	dimensions,	Polar	coordinates,	Calculus	

of	real	-	valued	functions	of	two	variables,	Differentiation	and	

integration	 of	 real	 -	 valued	 and	 vector	 -	 valued	 functions	 of	

multiple	real	variables,	Introduction	to	line	integrals,	Lines,	planes	

and	surfaces	in	three-dimensional	space,	Calculus	of	real-valued	

functions	in	three-dimensional	space

    

 2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 

  โปรแกรมปกติและโปรแกรมสหกิจ ก�าหนดให้เรียน 

27 หน่วยกิต

0300 100 การฝึกปฏิบัติงานในโรงงานวิศวกรรม 1(0-3-0) 

 Engineering Workshop Practicum

	 หลักการเบื้องต้นและปฏิบัติการใช้เคร่ืองมือชนิดต่าง	 ๆ	

ตลอดจนความปลอดภัยใน	การใช้เครื่องมือและเครื่องจักร	การท�างาน	

กลึง	 เช่ือม	 งานประกอบ	 งานไม้	 งานปรับแต่งและปฏิบัติงานที่ก�าหนดให้	

เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์

	 Introduction	 to	 tool	 operations	 and	 safety,	work	

practice	in	machining,	welding,	assembly,	wood	working	and	

modified	working	to	enhance	better	skills

0300 101 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6)

 Engineering Materials 

	 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง	โครงสร้าง	คุณสมบัติต่าง	ๆ	

การกระบวนการผลิตและการประยุกต์ใช้ในกลุ่มหลักทางวัสดุวิศวกรรม	

เช่น	โลหะ	พอลเิมอร์	เซรามกิส์	คอมโพสติ	สมบัติเชิงกลและการย่อยสลาย

ของวัสดุ

	 Study	of	relationship	between	structures,	properties,	

production	 processes	 and	 applications	 of	main	 groups	 of	 

engineering	materials	 i.e.	metals,	 polymers,	 ceramics	 and	 

composites;	mechanical	properties	and	materials	degradation

0300 110 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 3(2-2-5)

 Computer Programming 

	 แนวคิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	 ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์	 

การท�างานร่วมกันของฮาร์ดแวร์และซอฟแวร	์ภาษาในการเขียนโปรแกรม

ในปัจจุบัน	การฝึกปฏิบัติติการเขียนโปรแกรม

	 Computer	 concepts;	 computer	 components; 

Hardware	 and	 software	 interaction;	 Current	 programming	

language;	Programming	practices

0300 120 การเขียนแบบกราฟฟิก 3(2-2-5)

 Graphic Drawing 

	 การเขยีนตวัอกัษร	การโปรเจกชัน่ภาพฉาย	การเขยีนภาพฉาย

และการเขียนรูปทรง	 การให้ขนาดและการให้ค่าเผ่ือ	 การเขียนภาพตัด	 

การเขียนภาพช่วย	 การเขียนภาพคลี่	 การเขียนภาพร่าง	 การเขียนแบบ 

การประกอบและรายละเอยีดช้ินงาน	การเขยีนพืน้ฐานโดยใช้คอมพวิเตอร์

	 Lettering;	 orthographic	 projection;	 orthographic	

drawing	and	pictorial	drawings,	dimensioning	and	tolerancing;	

sections,	auxiliary	views	and	development;	freehand	sketches,	

detail	and	assembly	drawings;	basic	computer-aided	drawing
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0300 140 สถิตยศาสตร์ 3(3-0-6) 

 Statics 

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0204 101 ฟิสิกส์ 1

 Prerequisite : 0204 101 Physics 1

	 ระบบแรง	ผลลัพธ์	 สภาวะสมดุล	ความเสียดทาน	พื้นฐาน

ในการคิดงานเสมือนและ	ความมีเสถียรภาพ	พลศาสตร์เบื้องต้น

	 Force	 systems;	 resultant;	 equilibrium;	 friction;	 

principle	of	virtual	work,	and	stability,	Introduction	to	dynamics

0301 212 ก�าลังวัสดุ 3(3-0-6)

 Strength of Materials

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0300 140 สถิตยศาสตร์ 

 Prerequisite : 0300 140 Statics 

	 แรงและหน่วยแรง	 ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยแรงและ

ความเครียด	 หน่วยแรงในคาน	 แผนภาพแรงเฉือนและโมเมนต์ 

ดัดการแอ่นตัวของคาน	 แรงบิด	 การโก่งเดาะของเสา	 วงกลมของมอร์ 

และหน่วยแรงผสม	ทฤษฎีการวิบัติ	

	 Forces	and	stresses;	stresses	and	strains	relationship;	

stresses	in	beams;	shear	force	and	bending	moment	diagrams;	

deflection	of	beams;	torsion;	buckling	of	columns;	Mohr’s	circle	

and	combined	stresses;	failure	criterion

0301 230 การส�ารวจ 3(3-0-6)

 Surveying

	 การส�ารวจขั้นแนะน�า	 งานสนามพื้นฐาน	 การท�าระดับ	 

หลักการรังวัดมุมและการใช้งานกล้องรังวัดมุม	 การรังวัดระยะทาง 

และทิศทาง	ความคลาดเคลื่อนในงานส�ารวจ	ค่าคลาดเคลื่อนที่ยอมให	้ 

การปรับแก้ข้อมูล	 การท�าโครงข่ายสามเหลี่ยม	 การหาอะซิมุทและแบริ่ง	 

การวงรอบ	 ระบบพิกัดของวงรอบและการปรับแก้	 การค�านวณหาพื้นท่ี	 

การค�านวณปรับแก้ค่าระดับอย่างละเอียด	 การเก็บรายละเอียด	 เพื่อการ 

ท�าแผนที่ภูมิประเทศ	การเขียนแผนที่	จีพีเอสขั้นแนะน�า

	 Introduction	 to	 surveying	work;	 basic	 field	works;	

leveling;	principles	and	applications	of	theodolites;	distance	and	

direction	measurements;	errors	in	surveying;	acceptable	error;	

data	correction;	triangulation;	precise	determination	of	azimuth;	

precise	 traverse	 plane	 coordinate	 system;	 precise	 leveling;	

topographic	survey;	map	plotting;	introduction	to	GPS

0301 232 การส�ารวจภาคสนาม 1(80 ชม.)

 Field Survey 

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0301 230 การส�ารวจ และ 

   0301 231 ปฏิบัติการส�ารวจ หรืออาจ

เรียนพร้อมกันได้

 Prerequisite : 0301 230 Surveying and 

   0301 231 Surveying Laboratory 

or Co-requisite

	 ปฏิบัติการส�ารวจภาคสนามในพื้นท่ีท่ีก�าหนดให้	 โดยมีเวลา

การท�างานขั้นต�่า	80	ชั่วโมง	พร้อมทั้งน�าเสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน

	 Field	 surveying	 at	 a	 given	 area;	minimum	eighty	

working	hours	and	reports	are	required

0301 320 ชลศาสตร ์ 3(3-0-6) 

 Hydraulics 

	 คณุสมบตัขิองของไหล	สถติศาสตร์ของของไหล	การเคลือ่นที่

ของของไหล	สมการพลงังานในการไหลแบบคงท่ี	โมเมนตัมและแรงพลวัต

ของการไหล	การวิเคราะห์แบบจ�าลองและมิติ	 การไหลในท่อของของไหล

แบบอัดตัวไม่ได้	การไหลในรางเปิด	การวัดอัตราการไหล	ปัญหาการไหล

แบบไม่คงที่

	 Properties	 of	 fluids;	 fluid	 static;	 dynamic	 and	

kinematics	 of	 fluid	 flow;	 energy	 equation	 in	 a	 steady	 flow;	

momentum	and	dynamic	 forces	 in	 fluid	 flow;	 similitude	and	

dimensional	 analysis;	 flow	 of	 incompressible	 fluid	 in	 pipes;	

open-channel	flow;	fluid	measurements;	unsteady	flow	problems

0301 321 ปฏิบัติการชลศาสตร ์ 1(0-3-0)

 Hydraulics Laboratory

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0301 320 ชลศาสตร์ หรืออาจเรียน

พร้อมกันได้

 Prerequisite : 0301 320 Hydraulics or  

Co-requisite

	 การทดลองเพื่อศึกษาพฤติกรรมของของไหลภายใต้เงื่อนไข

ต่าง	 ๆ	 เชิงสถิตและพลวัตของการไหลในท่อและการไหลในทางน�้าเปิด	 

การทดลองประกอบด้วย	เรื่อง	จุดศูนย์กลางของความดัน	จุดศูนย์เสถียร	

แรงกระแทกของล�าน�้า	 มาตรเวนจูรี่	 อัตราการไหลผ่านช่องเปิดขอบคม	 

อัตราการไหลผ่านฝาย	การทดลองของเรย์โนลด์	 ความเสียดทานในท่อ	 

การสูญเสียรองในระบบท่อ	การไหลในทางน�้าเปิด	 เครื่องมือวัดกระแสน�้า	

ประตรูะบายน�า้และน�า้กระโดด	และการทดสอบสมรรถนะของเครือ่งสบูน�้า

	 Experiments	 for	 studying	 behavior	 of	 fluid	 under	

various	static	and	dynamic	conditions	of	flow	in	pipe	and	flow	

in	open	channel.	The	experiments	are	composed	of	center	of	

pressure,	metacenter,	 impact	of	 jet,	 venturi	meter,	discharge	
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through	 orifice,	 discharge	 over	weir;	 Reynolds	 experiment,	 

friction	 flow	 through	 pipe,	 minor	 losses	 in	 pipe	 system,	 

open-channel	 flow,	 current	meter,	 sluice	gate	 and	hydraulic	

jump,	and	performance	test	of	pump

0301 370 คณิตศาสตร์ประยุกต์ส�าหรับวิศวกรโยธา 3(3-0-6)

 Applied Mathematics for Civil Engineers

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0300 131 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2

 Prerequisite : 0300 131 Engineering 

Mathematics 2

	 พีชคณิตเชิงเส้น	 ทฤษฎีการประมาณขั้นแนะน�า	 การแก้ 

สมการพีชคณิตและสมการอดิศัย	 การแก้ระบบสมการเชิงเส้น	 สมการ 

เ ชิงอนุพันธ ์อันดับที่ 	 1 	 และ	 2	 การแปลงฟู เรียร ์และการแปลง 

ลาปลาซ	แคลคูลัสเวกเตอร์

	 Linear	 algebra,	 introduction	 to	 the	 theory	 of	 

approximations,	 solution	 of	 algebraic	 and	 transcendental	 

equations,	 solutions	 of	 linear	 systems,	 first	 and	 second	order	

differential	equations,	Fourier	transforms	and	Laplace	transforms,	

vector	calculus

 3. วิชาเฉพาะด้าน 

  ส�าหรับโปรแกรมปกติ	ก�าหนดให้เรยีน ไม่น้อยกว่า 58 หน่วยกติ

  ส�าหรับโปรแกรมสหกิจศึกษา ก�าหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า 

52 หน่วยกิต

  3.1) กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม 

   ส�าหรับโปรแกรมปกต ิ ก�าหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า 

55 หน่วยกิต

   ส�าหรบัโปรแกรมสหกจิศกึษา ก�าหนดให้เรยีน ไม่น้อยกว่า 

52 หน่วยกิต

0301 210 วัสดุในงานวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ 3(3-0-6) 

 Civil Engineering Materials and Testing 

	 พฤตกิรรมและสมบตัมิลูฐาน	การตรวจสอบและทดสอบวสัดุ

ในงานวศิวกรรมโยธา	ขัน้แนะน�า	เหลก็และเหลก็เสรมิ	ไม้	วสัดงุานทาง	วสัดุ

ในงานวศิวกรรมโยธาอืน่ๆ	เช่น	โลหะต่างๆ	อโลหะต่างๆ	กระจก	อะลมูเินยีม	

และเหล็กกล้าไร้สนิม	 เป็นต้น	ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมบัติของวัสดุในงาน

วิศวกรรมโยธา	เช่น	อุณหภูมิ	เป็นต้น

	 Fundamental	behaviors	and	properties,	introduction	

to	inspection	and	testing	of	various	civil	engineering	materials,	

steel	and	rebar,	wood,	highway	materials,	other	civil	engineering	

materials,	metal,	non-metal,	aluminum	and	stainless	steel;	factors	

influencing	 behaviors	 and	 properties	 of	 civil	 engineering	

materials,	temperature

0301 211 ปฏิบัติการวัสดุในงานวิศวกรรมโยธา 1(0-3-0)

 และการทดสอบ  

 Civil Engineering Materials and Testing 

 Laboratory

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0301 210 วัสดุในงานวิศวกรรมโยธา 

และการทดสอบ หรอือาจเรยีนพร้อมกนัได้

 Prerequisite : 0301 210 Civil Engineering Materials 

and Testing or Co-requisite

	 การตรวจสอบและการทดสอบของวัสดุประเภทต่างๆ	ในงาน

วศิวกรรมโยธาขัน้แนะน�า	เหล็กและเหลก็เสรมิ	ไม้	วัสดงุานทาง	วสัดใุนงาน

วิศวกรรมโยธาอื่นๆ	

	 Introduction	 to	 inspection	 and	 testing	 of	 various	

civil	 engineering	materials;	 steel	 and	 rebar;	wood;	 highway	

materials;	other	civil	engineering	materials

0301 214 ทฤษฎีโครงสร้าง 3(3-0-6) 

 Structural Theory 

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0301 212 ก�าลังวัสดุ

 Prerequisite : 0301 212 Strength of Materials

	 ทฤษฎีโครงสร ้างขั้นแนะน�า	 แรงปฏิกิริยา	 แรงเฉือน

และโมเมนต์ดดัของโครงสร้างทีค่�านวณได้เชงิสถติศาสตร์	สถติศาสตร์ด้วย

กราฟฟิก	เส้นอิทธิพลของโครงสร้างที่ค�านวณได้เชิงสถิตศาสตร์	การเสียรูป

ของโครงสร้างท่ีค�านวณได้เชิงสถิตศาสตร์โดยวิธีพื้นที่ของโมเมนต์	 

คานเสมือน	งานสมมติ	ทฤษฎีพลังงาน	 	

	 Introduction	 to	 structural	 theory;	 reactions,	 shears	

and	moments	 in	 statically	 determinate	 structures;	 graphic	

statics;	influence	lines	of	determinate	structures;	deformations	

of	determinate	structures	by	methods	of	moment-	area,	conjugate	

beam,	virtual	work,	energy	theorem

0301 220 อุทกวิทยา 3(3-0-6) 

 Hydrology  

	 วัฏจักรของน�้า	 การหมุนเวียนของอากาศ	การวัดข้อมูล	 ลม	 

ภูมิอากาศ	การเกิดฝนตก	การซึม	 การไหลตามผิวดิน	น�้าท่า	 การระเหย

และการคายน�้า	การวัดน�้าฝนและน�้าล�าธาร	การวิเคราะห	์ชลภาพ	ชลภาพ 

หนึ่งหน่วย	การประมาณปริมาณฝนเพื่อใช้ในการออกแบบ	การคาดคะเน

ค่าน�้าหลาก	การค�านวณน�้าหลาก	น�้าใต้ดิน	สถิติกับอุทกวิทยา	อ่างเก็บน�า้

	 Hydrologic	cycles;	atmospheric	circulation	and	data	

collections	 precipitation;	 infiltration;	 overland	 flow;	 runoff;	 

Evapo-transpiration;	 rain	 and	 stream	gauging;	 hydrograph	

analysis;	 unit	 hydrograph;	 synthesis	 of	 design	 storms;	 flood	

estimation;	 flood	 routing;	 soil	 and	 ground	water	 hydrology;	 

probability	concepts	in	design;	reservoir 



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

24

0301 231 ปฏิบัติการส�ารวจ 1(0-3-0)

 Surveying Laboratory

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0301 230 การส�ารวจ หรืออาจเรียน

พร้อมกันได้

 Prerequisite : 0301 230 Surveying or Co-requisite

	 การวดัระยะทางด้วยการนบัก้าว	การเกบ็รายละเอยีดด้วยการ

ใช้เทป	การท�าระดับแบบต่อเนื่อง	 การหาระดับตามแนวเส้นและแนวตัด

ขวาง	การตรวจสอบแนวเล็งของกล้องระดับ	การหาเส้นชั้นความสูง	การท�า

วงรอบด้วยเข็มทิศ	 การรังวัดมุมราบและรังวัดมุมดิ่งด้วยกล้องวัดมุม	

การท�าวงรอบปิดด้วยกล้องวดัมมุ	การค�านวณระยะทางโดยใช้เทคนคิสเตเดยี 

การวางโค้งแนวราบ	การหาต�าแหน่งโดยระบบจีพีเอส

	 Hand	 on	 practice	 of	 basic	 surveying	 operations:	

pacing;	 taping	measurement;	differential	 leveling;	profile	 and	

cross-sectioning;	contouring;	two-peg	test;	vertical	and	horizontal	

angle	measurements;	 traversing;	 compass	 traversing;	 stadia	

measurement;	horizontal	curves	layout;	and	experience	with	GPS	

0301 312 การวิเคราะห์โครงสร้าง 3(3-0-6) 

 Structural Analysis 

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0301 214 ทฤษฎีโครงสร้าง

 Prerequisite : 0301 214 Structural Theory 

	 การวิเคราะห์โครงสร้างที่ค�านวณไม่ได้เชิงสถิตศาสตร์	 

ด้วยวิธีการเสียรูปต่อเนื่อง	วิธีมุมลาด-การแอ่นตัว	วิธีการกระจายโมเมนต์	

เส้นอิทธิพลส�าหรับโครงสร้างที่ค�านวณไม่ได้เชิงสถิตศาสตร์	การวิเคราะห์

โครงสร ้างโดยวิธีประมาณ	 การวิ เคราะห ์โครงสร ้างด ้วยเมตริก 

และแบบพลาสติกขั้นแนะน�า	 	

	 Analysis	 of	 statically	 indeterminate	 structures	 by	

method	 of	 consistent	 deformation,	methods	 of	 slope	 and	

deflection,	moment	distribution,	influence	lines	of	indeterminate	

structures;	 approximate	 analysis;	 introduction	 to	matrix	

structural	analysis	and	plastic	analysis.

0301 314 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 4(3-2-8) 

 Reinforced Concrete Design 

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0301 214 ทฤษฎีโครงสร้าง

 Prerequisite : 0301 214 Structural Theory

	 คอนกรีตและเหล็กเสริม	 พฤติกรรมมูลฐานของแรง 

ตามแนวแกน	แรงดัด	แรงบิด	 แรงเฉือน	 แรงยึดเหนี่ยว	 และแรงเหล่านี้ 

ร่วมกัน	 การออกแบบชิ้นส่วนโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธ ี

หน่วยแรงใช้งานและวิธีก�าลัง	 การฝึกออกแบบ	 (ท้ังการออกแบบ

คอนกรีตเสริมเหล็กและการให้รายละเอียด)

	 Concrete	and	reinforcement;	fundamental	behavior	

in	axial	load,	flexure,	torsion,	shear,	bond	and	combined	actions;	

design	of	reinforced	concrete	structural	components	by	working	

stress	and	strength	design	methods;	design	practice		(in	reinforced	

concrete	design	and	detailing)

0301 322 วิศวกรรมชลศาสตร ์ 3(3-0-6)

 Hydraulic Engineering

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0301 320 ชลศาสตร์ 

   0301 220 อุทกวิทยา และ 

   0301 350 ปฐพีกลศาสตร์

 Prerequisite : 0301 320 Hydraulics 

   0301 220 Hydrology and 

   0301 350 Soil Mechanics

	 	การประยุกต์ใช้หลักของกลศาสตร์ของไหล/ชลศาสตร์เพื่อ 

การศกึษาและวเิคราะห์งานทางด้านวศิวกรรมชลศาสตร์	การวเิคราะห์ระบบ

โครงข่ายท่อ	การกระแทกของน�้า	ปั้มและกังหันน�้า	 การไหลในทางน�้าเปิด	

การออกแบบ	อ่างเก็บน�้า	 เขื่อน	และทางน�้าล้น	แบบจ�าลองทางชลศาสตร	์

การเคลื่อนตัวของตะกอนในทางน�า้ไหล	ระบบการระบายน�า้

	 	Application	of	fluid	mechanics	/	hydraulic	principles	

to	study	and	practice	of	hydraulic	engineering;	piping	systems;	

water	hammer;	pumps	and	turbines;	open	channel	flow;	design	

of	 reservoir,	 dams,	 spillways;	 hydraulic	models;	 sediment 

transportation	in	stream;	drainage	system

0301 340 วิศวกรรมการทาง 3(3-0-6) 

 Highway Engineering 

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0301 322 วิศวกรรมชลศาสตร์หรือ

อาจเรียนพร้อมกันได้

 Prerequisite : 0301 322 Hydraulic Engineering 

or Co-requisite

	 ประวัติความเป็นมาของทางหลวง	 การบริหารทางหลวง 

การวางแผนทางหลวงและ	 การวิเคราะห์การจราจร	 การออกแบบทาง

เรขาคณิตและการด�าเนินการ	 การเงินและเศรษฐศาสตร์ทางหลวง 

การออกแบบผิวจราจรขั้นแนะน�า	 วัสดุทางหลวง	 การระบายน�้าในงาน

ทางหลวง	การก่อสร้างและบ�ารุงรักษาทางหลวง

	 Historical	 development	 of	 highways;	 highway	

administration;	 principles	 of	 highway	 planning	 and	 traffic	

analysis;	geometric	design	and	operations;	highway	finance	and	

economic;	introduction	to	pavement	design;	highway	materials;	

highway	drainage;	construction	and	maintenance	of	highways
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0301 341 ปฏิบัติการวิศวกรรมการทาง 1(0-3-0)

 Highway Engineering Laboratory

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0301 340 วิศวกรรมการทาง

 Prerequisite : Co-requisite 0301 340 Highway 

Engineering

	 การทดสอบวสัดุการทางเพือ่การออกแบบและการควบคุมการ

ก่อสร้างถนน	 การทดสอบในห้องปฏิบัติการและในสนามเพื่อประเมิน

คุณสมบัติพื้นฐานของดินเดิมและวัสดุก่อสร้างเพื่อการออกแบบถนน	

การทดสอบในสนามเพื่อควบคุมการก่อสร้าง	

	 Road	materials	 testing	methods	 for	 design	 and	

construction	control	of	pavements;	laboratory	and	field	tests	to	

evaluate	 basic	 properties	 of	 sub-grade	 and	 construction	 

materials	for	pavement	design;	field	test	for	construction	control

0301 350 ปฐพีกลศาสตร์ 3(3-0-6)

 Soil Mechanics 

	 การก�าเนดิของดนิ	สมบตัดิชันแีละการจ�าแนกประเภทของดนิ	

การบดอัดดิน	ความซึมผ่านได้ของดินและปัญหาการไหลซึมของน�้าในดิน	

หลักของหน่วยแรงประสิทธิผลในมวลดิน	 การกระจายของหน่วยแรง 

ความสามารถในการอัดตัวได้ของดิน	 ความต้านทานแรงเฉือนของดิน	

ทฤษฎีแรงดันดิน	เสถียรภาพของผิวลาด	ก�าลังรับน�้าหนักบรรทุกของดิน

	 Soil	formation,	index	properties	and	classification	of	

soil,	 compaction,	permeability	 of	 soil	 and	 seepage	problems,	

principle	of	effective	stresses	within	a	soil	mass;	stress	distribution,	

compressibility	 of	 soil,	 shear	 strength	 of	 soil,	 earth	 pressure	

theory,	slope	stability,	bearing	capacity

0301 351 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ 1(0-3-0) 

 Soil Mechanics Laboratory

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0301 350 ปฐพีกลศาสตร์ หรืออาจ

เรียนพร้อมกันได้

 Prerequisite : 0301 350 Soil Mechanics or  

Co-requisite

	 การเก็บตัวอย่างและการเตรียมตัวอย่างดิน	 การหาค่า

ความถ่วงจ�าเพาะของเม็ดดิน	การวิเคราะห์ขนาดของเม็ดดินโดยวิธีร่อน

ผ่านตะแกรงและโดยวธีิตกตะกอน	การหาพกิดัอตัเตอร์เบอร์ก	การทดสอบ

ความซมึได้ของน�า้ในดนิ	การทดสอบการอดัตวัในทศิทางเดยีว	การทดสอบ

หาก�าลงัเฉอืนโดยตรง	การทดสอบหาก�าลงัอดัแบบไม่ถกูจ�ากดั	การทดสอบ

หาก�าลังอัดแบบสามแกน

	 Soil	 exploration	 and	 sample	 preparing;	 specific	 

gravity	of	 soil	 solids;	 sieve	analysis	and	hydrometer	analysis;	

Atterberg	limits;	permeability	test;	consolidation	test;	unconfined	

compression	test;	direct	shear	test;	triaxial	compression	test

0301 352 วิศวกรรมฐานราก 3(3-0-6) 

 Foundation Engineering 

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0301 350 ปฐพีกลศาสตร์

 Prerequisite : 0301 350 Soil Mechanics

	 การเจาะส�ารวจดิน	ก�าลังแบกทานของฐานราก	การออกแบบ

ฐานรากแผ่และฐานรากเสาเข็ม	 การวิเคราะห์การทรุดตัวของชั้นดิน 

ปัญหาเกีย่วกบัแรงดนัดนิด้านข้างและโครงสร้างกนัดนิและก�าแพงเขม็พดื	

การปรับปรุงดินเบื้องต้น	การออกแบบฐานรากแพและฐานรากแบบกล่อง

ขั้นแนะน�า	 การขุดเปิดผิวดินและการขุดดินแบบมีค�้ายันขั้นแนะน�า	

การออกแบบทางวิศวกรรมฐานราก

	 Subsurface	 investigation,	 bearing	 capacity	 of	 

foundation,	 spread	 and	 pile	 foundation	 design,	 settlement	

analysis,	earth	pressure	problems	and	retaining	structures	and	

sheet	pile	wall;	elementary	of	soil	improvement;	introduction	to	

mat	and	caisson	 foundation	design;	 introduction	 to	open	cut	

and	braced	cut;	design	practice.

0301 410 การออกแบบอาคาร 3(3-0-6) 

 Building Design 

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0301 314 การออกแบบคอนกรีต 

เสริมเหล็ก 

 Prerequisite : 0301 314 Reinforced Concrete 

Design 

	 อาคารรูปแบบต่างๆ	 ระบบพื้นแบบต่างๆ	หลักการออกแบบ

อาคารเบ้ืองต้น	 น�้าหนักบรรทุกและแรงด้านข้างท่ีกระท�ากับอาคาร 

(แรงลมและแรงแผ่นดินไหว)	 การประมาณขนาดเสา	 การจ�าลอง 

การวิเคราะห์อาคาร	3	มิติให้เป็น	2	มิติ	การออกแบบก�าแพงรับแรงเฉือน	

การออกแบบเสา	รับแรงดัดสองทาง	การออกแบบฐานรากอาคารสูง	

	 Building	 types;	 types	 of	 slab	 systems;	preliminary	

building	design	principle;	loads	and	lateral	forces	(wind	load	and	

earthquake	 force)	 act	 on	 the	 building	 estimation	 of	 column	

sizes;	modeling	of	3-D	to	2-D	building	analysis;	design	of	shear	

wall;	design	of	column	subject	to	biaxial	bending

  

0301 411 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง 3(3-0-6) 

 Prestressed Concrete Design 

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0301 314 การออกแบบคอนกรีต 

เสริมเหล็ก 

 Prerequisite : 0301 314 Reinforced Concrete 

Design 

	 หลักการ	 วิธี	 และวัสดุที่ใช้ในการอัดแรง	 การวิเคราะห์และ

ออกแบบโดยวิธีอิลาสติกส�าหรับคานคอนกรีตอัดแรงแบบง่าย	ก�าลังดัด

และก�าลังเฉือนของหน้าตัดคอนกรีตอัดแรง	ปริมาณ	การสูญเสียแรงอัด
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บางส่วน	การออกแบบท่ียดึ	การโก่งของคานแบบผสม	ชิน้ส่วนคอนกรตีอดัแรง 

แบบต่อเนื่องขั้นแนะน�า	

	 Principles	 and	methods	 of	 prestress	materials	 for	

prestress;	analysis	and	design	by	elastic	method	for	simple	beam;	

flexural	and	shear	strength	of	a	section	of	prestressed	concrete;	

partial	 loss	 of	 prestress;	 anchorage	 design;	 the	deflection	 of	

combined	 beam;	 introduction	 to	 a	 continuous	 prestressed	

member

0301 412 การออกแบบโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก 4(3-2-8)

 Timber and Steel Design

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0301 214 ทฤษฎีโครงสร้าง

 Prerequisite : 0301 214 Structural Theory

	 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก	 องค์อาคารรับแรงดึง 

และแรงอัด	คาน	คาน-เสา	 องค์อาคารประกอบ	คานหลักที่ประกอบด้วย

แผ่นบาง	 จุดต ่อเชื่อม	 วิธี 	 ASD	 และ	 LRFD	 การฝ ึกออกแบบ	 

(ทัง้การออกแบบโครงสร้างไม้	และโครงสร้างเหลก็	และการให้รายละเอียด)

	 Design	of	 timber	and	steel	structures;	 tension	and	

compression	 members;	 beams;	 beam-columns;	 built-up	 

members;	plate	girders;	connections;	ASD	and	LRFD	methods;	

design	practice	(in	timber	and	steel	desigh	and	detailing)

0301 414 คอนกรีตเทคโนโลยี 3(2-3-5)

 Concrete Technology

 พื้นฐานของคอนกรีต	 ส่วนผสมของคอนกรีต	 ชนิดของ

ปูนซีเมนต์	คุณสมบัติของปูนซีเมนต์ทางด้านเคมีและกายภาพ	คุณสมบัติ

ของมวลรวม	การเลือกสรรมวลรวม	สารเคมีผสมเพิ่ม	 แร่ธาตุผสมเพิ่ม

ออกแบบส่วนผสม	คุณสมบัติของคอนกรีตสด	คอนกรีตอายุน้อยและ

คอนกรีตแข็งตัวแล้ว	การควบคุมคุณภาพของคอนกรีต	การปฏิบัติในงาน

คอนกรีต	ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับงานคอนกรีต

	 Background	of	concrete;	concrete	ingredients;	types	

of	 chemical	 and	physical	 properties	 of	 cement;	 properties	 of	

aggregates;	 handling	 of	 aggregates;	 chemical	 admixtures;	

mineral	admixtures;	mix	designs;	properties	of	concrete	in	fresh	

state;	 properties	 of	 concrete	 in	 early	 age	 state;	 properties	 of	

concrete	in	hardened	state;	quality	control	of	concrete	work	in	

practice;	laboratory	relevant	to	concrete	work	

0301 422 วิศวกรรมการประปาและสุขาภิบาล 3(3-0-6)

 Water Supply and Sanitary Engineering

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0301 320 ชลศาสตร์

 Prerequisite : 0301 320 Hydraulics

	 แหล่งน�้าผิวดินและใต้ดิน	 คุณภาพน�้า	 มาตรฐานน�้าดื่ม

และแหล่งน�้า	 การผลิตน�้าประปา	 การสร้างตะกอนและการรวมตะกอน 

การตกตะกอน	การกรอง	การฆ่าเชื้อ	 การก�าจัดความกระด้าง	 การก�าจัด

เหล็กและแมงกานีส	การก�าจัดกลิ่นและรส	การขนส่งและการกระจายน�้า	

หลักเบื้องต้นการบ�าบัดน�้าเสียชุมชน

	 Sources	of	 surface	water	and	ground	water;	water	

quality;	standards	of	drinking	water	and	receiving	water;	water	

supply	treatment;	coagulation	and	flocculation;	sedimentation;	

filtration;	disinfection;	softening;	iron	and	manganese	removal;	

taste	 and	odor	 removal;	water	 transmission	and	distribution;	

principles	of	municipal	wastewater	treatment

0301 460 การจัดการการก่อสร้าง 3(3-0-6) 

 Construction Management 

	 ระบบการส่งมอบงาน	องค์กรในงานก่อสร้าง	ผงับรเิวณก่อสร้าง	

การวางแผนโครงการ	 เทคโนโลยีการก่อสร้างสมัยใหม่	 เคร่ืองมือหนัก

และเครื่องจักรในการก่อสร้าง	 วิธีวิถีวิกฤต	 (CPM)	การจัดการทรัพยากร	

การวดัความก้าวหน้าของงาน	ความปลอดภยัในงานก่อสร้าง	ระบบคุณภาพ

	 Project	delivery	 systems;	project	 organization;	 site	

layout;	 project	 planning;	modern	 construction	 technology;	 

construction	equipments;	critical	path	method	(CPM);	resource	

management;	 progress	measurement;	 construction	 safety;	 

quality	systems

0301 497 สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา 1(0-3-0)

 Civil Engineering Seminar

 เงื่อนไขของรายวิชา : เป็นนิสิตชั้นปีที่ 3 หรือ 4

 Prerequisite : Junior Standing or Senior 

Standing

	 ค้นคว้าและอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ	 วัสดุ

และเทคโนโลยีใหม่ๆ	 รวมทั้งหัวข้อทางวิชาการวิศวกรรมโยธาในปัจจุบัน	

เช่น	อาคารเขยีว	กฎหมายควบคมุอาคาร	การประเมนิและเสรมิความมัน่คง

แข็งแรงของอาคาร	 รับฟังการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิท้ังภาคเอกชน

และรัฐบาลแล้วน�าเสนอรายงาน	และทัศนคติเชิงบวก

	 Search	 and	 discussion	 of	 new	 materials	 and	 

technologies	as	well	as	special	topics	on	civil	engineering	such	

as	green	buildings;	 building	 laws;	 structural	 assessment	 and	

retrofit	 of	 buildings;	 seminars	 by	 professionals	 and	 experts;	 

reporting;	and	positive	attitude	
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0301 498 โครงงานทางวิศวกรรมโยธา 1 1(0-3-0)

 Civil Engineering Project 1

	 นิสิตด�าเนินการศึกษาจัดท�าเค้าโครง	 แผนงานการจัดการ

โครงงานด้านวิศวกรรม	แล้วน�าเสนอรายงาน	และสอบปากเปล่าเกี่ยวกับ

โครงงานนั้น

	 Students	must	 study	 and	 complete	 engineering	

proposal	report	and	take	an	oral	examination

0301 499 โครงงานทางวิศวกรรมโยธา 2 2(0-6-0)

 Civil Engineering Project 2

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0301 498 โครงงานทางวิศวกรรม

โยธา 1

 Prerequisite : 0301 498 Civil Engineering 

Project 1

	 นิสิตด�าเนินการที่ได้ศึกษาไว้ในโครงงานวิศวกรรมให้ส�าเร็จ

พร้อมเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์	และสอบปากเปล่าเกี่ยวกับโครงงานนั้น

	 The	project	must	be	related	to	the	area	of	study	and	

approved	 by	 faculty.	 The	 student	must	write	 a	 competed	 

engineering	report	and	take	an	oral	examination

  3.2) กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม

   ส�าหรับโปรแกรมปกติ ก�าหนดให้เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 

3 หน่วยกิต

   ส�าหรับโปรแกรมสหกิจ  (ไม่บังคับ)

0300 210 วิศวกรรมระบบรางเบื้องต้น 3(3-0-6)

 Introduction to Railway System Engineering

	 ประวัติและวิวัฒนาการของระบบขนส่งทางราง	แนวนโยบาย	

การ	วางแผน	และการพัฒนาโครงการ	การคาดการณ์ปริมาณการเดินทาง

และการ	 ใช้การขนส่งทางราง	 การบริหารโครงการในระบบขนส่งทางราง	

โครงสร้าง	 ทางรถไฟ	 ขบวนรถไฟและการขับเคลื่อน	 สถานีรถไฟ	 ระบบ 

การจ่ายไฟฟ้าแก่	ทางรถไฟ	ระบบไฟฟ้าภายในตัวรถ	ระบบอาณัตสิญัญาณ 

และการสื่อสาร	การก่อสร้างงานโยธา	การเดินรถ	การบริหารการซ่อมบ�ารุง	

การด�าเนินธุรกิจ	ในระบบขนส่งทางราง	และรถไฟความเร็วสูง

	 History	and	evolution	of	rail	transport	system,	policy	

planning	and	project	development,	 forecast	of	 travel	demand	

and	using	rail	transport,	project	management	in	rail	transport	

system,	railway	track	structure,	bogies	and	motive	power,	railway	

station,	railway	electrification	system,	electrical	system	in	rolling	

stock,	signaling	system	and	communication,	civil	construction,	

railway	 operation,	 maintenance	management,	 business	

operation	in	rail	transport	system	and	high	speed	train

0301 270 วิศวกรรมไฟฟ้าและแสงสว่างภายในอาคาร 3(3-0-6)

 Electrical Engineering and Illumination in Buildings

	 วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ	 แรงดัน	 ก�าลังไฟฟ้า	

หม้อแปลง	 ระบบไฟฟ้าสามเฟส	สายล่อฟ้า	 และการออกแบบระบบไฟฟ้า

แสงสว่าง	ไฟฟ้าก�าลัง	ภายในอาคาร	มาตรฐานและชนิดของอุปกรณ์ไฟฟ้า

ในอาคาร	

	 D.C.	and	A.C.	circuit;	voltage;	power;	transformers;	

three-phase	 systems;	 lightning	 rod;	 luminary	 interior	 design;	

electric	 power	 line	 design;	 standard	 and	 type	 of	 electrical	

equipment	

0301 345 การออกแบบทางรถไฟ 3(3-0-6)

 Rail Track Design

 เงื่อนไขของรายวิชา  : เป็นนิสิตชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป

 Prerequisite  : Junior Standing or higher

	 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการขนส่งระบบรางและการบริหาร

กิจการรถไฟ	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับล้อเลื่อนและการเคลื่อนที่/การหยุด

ขบวนรถที่มีผล	ต่อทางรถไฟ	การออกแบบวางแนวเส้นทาง	ส�าาหรับระบบ

รถไฟระหว่างเมือง	รถไฟชานเมือง	และรถไฟในเมือง	โครงสร้างทางรถไฟ

และองค์ประกอบ	พร้อมการค�านวณออกแบบ	ความมัน่คงของทางท่ีใช้ราง

เช่ือมยาว	ความรู้เบ้ืองต้นของระบบอาณัติสัญญาณ	 และส่ิงอ�านวยความ

สะดวกในการเดินรถที่เกี่ยวกับงานโยธา

	 Introduction	 rail	 transport	 system	 and	 railway	

business	 administration,	 introduction	 to	 rolling	 stock,	 train	

moving	 and	 stop	 effected	 to	 rail	 track,	 rail	 track	 design	 for	

inter-city	rail,	suburban	rail	and	urban	rail,	rail	track	structure	

and	composition	with	calculated	design,	stability	of	rail	track	in	

long	rail	link,	introduction	to	signaling	system	and	facilities	in	

railway	operating	related	to	civil	work

0301 360 การจัดการทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6)

 Engineering Economics Management

	 หลักการจัดการ	 วิธีการเพิ่มผลผลิต	 มนุษยสัมพันธ  ์

ความปลอดภัย	 กฎหมายพาณิชย์	 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเบื้องต้น 

การเงิน	การตลาด	การบริหารโครงการ	 วิธีการเปรียบเทียบค่าเสื่อมราคา	

การประเมินค่า	 การทดแทนทรัพย์สิน	 ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน 

การประมาณค่าผลสืบเนื่องของภาษีเงินได้	 การคิดต้นทุนโครงการ 

การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ

	 Principle	 of	management;	methods	 of	 increasing	

productivity;	human	relation;	safety;	commercial	laws;	basis	of	

engineering	economy;	finance;	marketing;	project	management;	

methods	of	comparison;	depreciation;	evaluation	of	replacement;	

risk	 and	uncertainty;	 estimating	 income	 tax	 consequences;	

project	cost	evaluation;	project	feasibility	study
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0301 415 การออกแบบสะพาน 3(3-0-6) 

 Bridge Design 

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0301 314 การออกแบบคอนกรีต 

เสริมเหล็ก 

 Prerequisite : 0301 314 Reinforced Concrete 

Design 

	 การส�ารวจสถานที่	 ข้อมูลเบื้องต้นที่จ�าเป็นในการออกแบบ 

การเลือกชนิดและขนาดของสะพาน	การออกแบบโครงสร้างเหนือดินของ

สะพาน	ชนดิของแผ่นพ้ืนและโครงสร้างใต้ดนิของสะพานและท่อลอดถนน

	 Preliminary	 survey	data	 for	design;	 selection	 type;	

dimension	of	bridge;	design	superstructure;	slab	substructure	

of	bridge	and	culvert

0301 416 วิศวกรรมแผ่นดินไหว 3(3-0-6)

 Earthquake Engineering

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0301 214 ทฤษฎีโครงสร้าง

 Prerequisite : 0301 214 Structural Theory

 แผ่นดินไหวขั้นแนะน�า	 (สาเหตุ,	 ค�าศัพท์พื้นฐาน,	 ขนาด

และความรุนแรงของแผ่นดนิไหว)	แผ่นดนิไหวในอดตีและบทเรยีนทีไ่ด้รบั	

ทฤษฎีของการสั่นไหวและหลักการของ	response	spectrum	ขั้นแนะน�า	

การวเิคราะห์แรงด้านข้างในอาคาร	หลกัการของแรงเทยีบเท่า	การออกแบบ

เพื่อรับแรงสั่นสะเทือนของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก	 การตอบสนอง 

ของดินต่อแผ่นดินไหว	และหลักการลดการสั่นสะเทือนของโครงสร้าง

	 Introduction	to	earthquakes	(causes	of	earthquakes;	

basic	terminology,	magnitude	and	intensity);	past	earthquakes	

and	 lessons	 learnt;	 introduction	 to	 theory	 of	 vibrations	 and	

concept	of	response	spectrum;	lateral	force	analysis	of	buildings;	

equivalent	force	concepts;	seismic	design	of	reinforced	concrete	

buildings;	 soil	 response	 to	 earthquakes;	 and	 concept	 of	 

structural	control

0301 417 วิธีการทางไฟไนต์เอลิเมนต์ 3(3-0-6)

 Finite Element Method

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0301 212 ก�าลังวัสดุ

 Prerequisite : 0301 212 Strength of Materials

	 วธิกีารทางไฟไนต์เอลเิมนต์ขัน้แนะน�า	การสร้างสมการไฟไนต์

เอลิเมนต์ด้วยวิธีการโดยตรง	การประมาณค่าในช่วง	การสร้างสมการไฟ

ไนต์เอลิเมนต์ด้วยวธีิการแปรผนั	วธิกีารสร้างชิน้ส่วนย่อยโดยใช้ไอโซพารา

เมทริกซ์ข้ันแนะน�า	 การอินทิเกรทเชิงตัวเลข	และการใช้โปรแกรมไฟไนต	์

เอลิเมนต์ในการแก้ปัญหาในทางวิศวกรรมโยธา

	 Introduction	to	finite	element	method;	formulation	of	

finite	element	equations	using	the	direct	method;	interpolation;	

formulation	 of	 finite	 element	 equations	using	 the	 variational	

method;	 introduction	 to	 isoparametric	 formulation;	numerical	

integration;	and	applications	to	civil	engineering	problems	using	

finite	element	program

0301 424 วิศวกรรมชลประทานและการระบาย 3(3-0-6)

 Irrigation and Drainage Engineering

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0301 320 ชลศาสตร์

 Prerequisite : 0301 320 Hydraulics

	 ความต้องการน�้าใช้ในด้านชลประทาน	 เทคนิคประยุกต์ 

ในการใช้น�้า	การส่งน�้า	การควบคุมและบังคับ	ลักษณะการระบายน�า้ในดิน	

ผลของการเพาะปลูก	การค�านวณปริมาณน�้าส่วนเกิน	การออกแบบระบบ

ระบายน�า้บนดิน	การออกแบบระบบระบายน�า้ใต้ดิน	

	 Irrigation	water	 application	 techniques;	 water 

convergence;	control	and	acquisition;	soil	drainage	characteristics;	

effects	 of	 cultivation	 practice;	 excess	water	 computations;	

surface	drainage	design;	subsurface	drainage	design

0301 427 อุทกวิทยา และ น�้าท่าในชุมชนเมือง 3(3-0-6)

 Urban Hydrology and Stormwater 

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0301 220 อุทกวิทยา

 Prerequisite : 0301 220 Hydrology 

	 ผลกระทบจากมนุษย์ที่มีต ่อวงจรอุทกวิทยาขั้นแนะน�า 

โดยเน้นที่ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมของชุมชนเมือง	 ผลกระทบ

จากการพัฒนาของชุมชนเมืองท่ีมีต ่อปริมาณและคุณภาพของน�้า 

ท่าข้ันแนะน�า	 การจัดการน�้าท่าของชุมชนเมืองในเชิงปริมาณและคุณภาพ	

ผลกระทบจากการพฒันาชมุชนเมอืงทีม่ต่ีอน�า้ใต้ดนิขัน้แนะน�า	กรณศีกึษา

	 An	introduction	to	human	impacts	on	the	hydrological	

cycle	with	 an	 emphasis	 on	 the	 additional	 factors	 that	 need	

consideration	in	urban	environments;	an	introduction	to	impacts	

of	 urban	 development	 on	 stormwater	 quantity	 and	 quality;	

management	 of	 urban	 stormwater	 quantity	 and	 quality;	

an	introduction	to	impacts	of	urban	developments	on	ground-

water;	case	studies

0301 428 การจัดการทรัพยากรน�า้ 3(3-0-6)

 Water Resources Management

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0301 220 อุทกวิทยา และ 

   0301 320 ชลศาสตร์

 Prerequisite : 0301 220 Hydrology and

   0301 320 Hydraulics

	 ปัญหาการจัดการทรัพยากรน�้า	หลักการจัดการทรัพยากรน�้า	

การจัดการน�้าในโครงการชลประทาน	 โครงการแหล่งน�้าเพื่อการอุปโภค

บริโภคและอุตสาหกรรม	 วิธีวัดและวิเคราะห์ข้อมูล	 การจัดการน�้า	 ระบบ 

เกบ็กกัน�า้	การหาค่าทีเ่หมาะสมทีส่ดุ	การจดัการทรพัยากรน�า้แบบผสมผสาน	
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	 Water	resources	management	problems;	principle	of	

water	resources	management;	water	management	in	irrigation	

project;	water	 resources	projects	 for	 domestic	 and	 industrial	

uses;	water	management	 data	measurement	 and	 analysis;	 

storage	 system;	 optimization;	 integrated	water	 resources	 

management

0301 432 การส�ารวจด้วยแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ 3(3-0-6)

 Photogrammetry

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0301 230 การส�ารวจ 

 Prerequisite : 0301 230 Surveying

	 หลักการของภาพถ่ายทางอากาศในงานส�ารวจ	ความรู้เรื่อง

กล้อง	 ลักษณะและชนิดของภาพถ่ายทางอากาศ	 มาตราส่วนภาพถ่าย 

ทางอากาศ	 การวัดพิกัดภาพถ่ายทางอากาศ	 การค�านวณระดับบิน 

ความเหลื่อม	 การมองภาพสามมิติ	 การจัดภาพ	 การปรับแก้ภาพถ่าย 

ทางอากาศ	การวางแผน	การถ่ายภาพ	การท�าภาพโมเสค	ภาพถ่ายตั้งฉาก	

การแปลภาพถ่ายทางอากาศ	

	 Basic	 concepts	 of	 photogrammetry;	 cameras	 

and	 photography;	 flight	 planning;	 geometry	 of	 photograph;	 

photogrammetric	methods;	mosaic;	rectification;	orthophotography;	

stereoscopic	plotting

0301 434 การส�ารวจเส้นทาง 3(3-0-6)

 Route Surveying

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0301 230 การส�ารวจ

 Prerequisite : 0301 230 Surveying

	 เทคนิคการส�ารวจ	การออกแบบเส้นทาง	โค้งทางราบและโค้ง

ทางดิ่ง	งานดิน	การวางแนวเส้นทาง	การส�ารวจเพื่อการก่อสร้างทาง

	 Surveying	 techniques;	 route	 location	 and	design;	

horizontal	and	vertical	curves;	earthwork;	alignment	layout;	route	

construction	survey

0301 435 งานส�ารวจดาวเทียมจีพีเอส 3(3-0-6)

 GPS Satellite Surveying

	 หลกัมลูงานส�ารวจดาวเทยีม	วงโคจรดาวเทยีม	ดาวเทยีม	GPS	

ค่าทีว่ดัได้จาก	GPS	และความคลาดเคล่ือน	วธิกีารส�ารวจ	การประมวลผล

ข้อมูล	การประยุกต์ใช้ในประเทศไทย

 Fundamental	 of	 satellite	 surveying;	 satellite	 orbit	

motion;	Global	Positioning	System	satellite;	GPS	observables	

and	errors;	surveying	method;	data	processing;	applications	in	

Thailand

0301 440 วิศวกรรมขนส่ง 3(3-0-6) 

 Transportation Engineering 

	 การวางแผน	 การออกแบบและการประเมินระบบขนส่ง 

แบบจ�าลองการขนส่ง	 ระบบขนส่งทางน�้า	 ระบบขนส่งทางท่อ	 ระบบขนส่ง

ทางถนน	ระบบขนส่งทางราง	ระบบขนส่งทางอากาศ

	 Planning;	 design	 and	 evaluation	 of	 transportation	

system;	 transportation	models;	water	 transportation;	pipeline	

transportation;	 road	transportation;	 railway	transportation;	air	

transportation

0301 442 วิศวกรรมการจราจร 3(3-0-6)

 Traffic Engineering

	 พฤติกรรม	 และทฤษฎีการจราจร	 ถนน	 ยานพาหนะ	 เวลา 

ในการเดินทาง	 และความล่าช้า	 ปริมาณจราจรและการไหลของการจราจร	

ความจุของถนน	 ทางแยกทางข้าม	 อุบัติเหตุทางถนน	 สัญญาณจราจร 

เครื่องมืออุปกรณ์ให้สัญญาณจราจร	 การออกแบบสัญญาณไฟจราจร 

การด�าเนินการ	และการควบคุมการจราจร

	 Behavior	and	theory	of	traffic;	roads;	vehicles;	travel	

time	and	delay;	 traffic	volume	and	 traffic	flow;	 road	capacity;	

overpass	 intersection;	 road	accidents;	 traffic	signs	and	signal	

devices;	design	of	traffic	signals;	traffic	operation	and	control

0301 443 วิศวกรรมทางรถไฟ 3(3-0-6)

 Railway Engineering

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0301 212 ก�าลังวัสดุ และ 

   0301 230 การส�ารวจ

 Prerequisite : 0301 212 Strength of Materials 

   and 0301 230 Surveying

	 วิศวกรรมทางรถไฟขั้นแนะน�า	 โครงสร้างพื้นฐานระบบราง

และผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	การวางแนวรางรถไฟ	ลักษณะ

ทางด้านเรขาคณติของทาง	โครงสร้างส่วนบนและส่วนล่าง	ระบบการสับราง	

การวางแผนและความจุของระบบทางรถไฟ	การส่งจ่ายไฟฟ้าและระบบ

ควบคุมสัญญาณ	การเปิดใช้งานและบ�ารุงรักษาทางรถไฟ	

	 Introduction	 to	 railway	 engineering	 and	 rail	 

infrastructures	and	their	impacts	on	the	society	and	environment;	

rail	alignment;	track	geometry;	superstructures	and	substructure	

components;	switches;	 railway	planning	and	capacity;	power	

supply	and	signaling	control	system;	operation	and	maintenance	

of	railway
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0301 451 การเพิ่มเสถียรภาพของดิน 3(3-0-6)

 Soil Stabilization

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0301 350 ปฐพีกลศาสตร์

 Prerequisite : 0301 350 Soil Mechanics

	 คุณสมบัติ ท า งวิ ศวกรรมของดินที่ ใ ช ้ เ ป ็ นฐ านราก 

และวัสดุก่อสร้าง	การปรับปรุงคุณสมบัติของดินด้วยวิธีเชิงกล	วิธีทางเคมี 

การใช้ไฟฟ้า	 และ	 การใช้อุณหภูมิ	 รวมไปถึงการลดปริมาณน�้าในดิน 

เทคนิคการจมเสาเข็ม	การซ่อมแซมฐานรากและปัญหาพิเศษอื่นๆ	

	 Engineering	 properties	 of	 soils	 to	 be	 used	 as	

foundation	 and	 construction	materials;	 the	 art	 of	 altering	

engineering	properties	of	soils	by	means	of	mechanical,	chemical,	

electrical	and	thermal	stabilization	including	dewatering,	pile	

sinking	techniques,	underpinning	and	other	special	problems

0301 452 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานออกแบบ

 ทางวิศวกรรมปฐพีและฐานราก 3(3-0-6)

 Application of Computer in Geotechnical 

 Engineering Design

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0301 350 ปฐพีกลศาสตร์ และ

   0301 352 วิศวกรรมฐานราก

 Prerequisite : 0301 350 Soil Mechanics and 

   0301 352 Foundation Engineering

	 การประยกุต์ใช้โปรแกรมสเปรทชตี	และ/หรอื	โปรแกรมเฉพาะ

ด้าน	ในการวเิคราะห์และออกแบบด้านวศิวกรรมปฐพแีละฐานราก	เช่น	การ

ประมาณการทรุดตัวแบบอัดตัวคายน�้า	การวิเคราะห์การไหลของน�้าในดิน	

การวิเคราะห์ก�าลังรับน�้าหนักฐานรากตื้นและฐานรากเสาเข็ม	การวิเคราะห์

เสถียรภาพลาดดินตัด-ดินถม

	 Application	of	spreadsheet	program	and/or	specific	

software	 in	 analysis	 and	design	 of	 geotechnical	 engineering	

design	such	as	estimation	of	consolidation	settlement;	seepage	

analysis;	 bearing	capacity	 of	 footing;	 pile	 capacity	 and	 slope	

stability	analysis

0301 462 การประมาณราคาและข้อก�าหนดในงานก่อสร้าง 3(3-0-6)

 Construction Estimating and Specifications

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0301 314 การออกแบบคอนกรีต 

เสริมเหล็ก

 Prerequisite : 0301 314 Reinforced Concrete 

Design 

	 สัญญา	 รายการประกอบแบบ	 เอกสารการประมูล	 หลัก

และระบบในการประมาณราคา	การประมาณราคาอย่างละเอียด	การถอดวัสดุ	

การท�าตารางแสดงจ�านวนราคาของวสัดแุละแรงงานของอาคาร	การประมาณ 

การวัสดุและแรงงานของงานดิน	 งานฐานราก	 งานคอนกรีต	 งานไม้แบบ 

งานเหล็กเสริมคอนกรีต	 งานโครงสร้างหลังคาและวัสดุมุงหลังคา	

งานเพดาน	 งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น	 งานผนัง	 งานประตู	 งานหน้าต่าง	

งานบันได	 งานสุขภัณฑ์	 และงานประปา	 งานสุขาภิบาล	 งานไฟฟ้า	

งานปรับอากาศ	 ตลอดจนงานเบ็ดเตล็ด	 ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน	

ภาษีอากร	ก�าไร	และตัวอย่างในการประมาณราคา	

	 Contracts;	 specifications;	 bidding	 documents;	 

principle	 and	 estimation;	 take-off	method;	 bill	 of	 quantity;	 

material	and	labor	cost	estimating	for	earth	work;	foundation;	

concrete;	formwork;	rebar	including	architectural	work;	sanitary;	

electric;	 mechanical	 system	 and	 other	 factors	 involve	 in	 

estimation;	and	study	of	cost	estimating

0301 464 การเขียนแบบส�าหรับโครงการงานวิศวกรรมโยธา 3(3-0-6)

 Drawing of Civil Engineering Project

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0300 120 การเขียนแบบกราฟฟิก

 Prerequisite : 0300 120 Graphic Drawing

	 การเขียนแบบด้วยโปรแกรมสองมิติและสามมิติ	 แบบชนิด

ต่างๆ	 ที่ใช้ในโครงการทางด้านวิศวกรรมโยธาหรือในงานก่อสร้าง	 เช่น 

แบบส�าหรับก่อสร้าง	 แบบการก่อสร้างจริง	 แบบงานมาตรฐาน	แบบงาน

เฉพาะด้าน	แบบรายละเอียดงานพิเศษ

	 Creation	 of	 two	 dimension	 and	 three	 dimension	

drawing;	various	drawing	in	civil	engineering	project	or	construction	 

work;	shop	drawing;	asbuilt	drawing;	typical	drawing;	specific	

drawing;	detail	drawing

0301 465 การควบคุมงานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3(3-0-6)

 Construction Supervision of Reinforced 

 Concrete Building

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0301 314 การออกแบบคอนกรีต 

เสริมเหล็ก

 Prerequisite : 0301 314 Reinforced Concrete 

Design 

	 การควบคุมงานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กส�าหรับ 

งานประเภทต่างๆ	เช่น	งานนั่งร้าน	การปักผัง	การวัดระยะ	และการท�าระดับ	

งานฐานราก	 แบบหล่อคอนกรีต	 เหล็กเสริมคอนกรีต	 งานคอนกรีต	

โครงสร้างประเภทอื่นๆ	นอกเหนือจากคอนกรีตเสริมเหล็ก	 งานตกแต่ง 

ทางสถาปัตยกรรม	เป็นต้น	

	 Types	 of	 construction	 supervision	 for	 reinforced	

concrete	building	such	as	scaffolding,	setting	out	and	leveling,	

footing,	formwork,	reinforcing	steel,	concrete,	other	structures	

other	than	reinforced	concrete,	architectural	furnishing

0301 467 จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในงานก่อสร้าง 3(3-0-6)
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 Ethics and Law for Construction

	 จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง	 ได้แก	่

พระราชบัญญัติ	กฎกระทรวง	 เทศบัญญัติ	 เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้าง	

และตัวอย่างกรณีศึกษา	

	 Ethics	and	laws	for	construction;	Act	of	Parliament;	

ministerial	 regulation;	municipal	 law	which	 relate	 to	 the	 

construction	project;	case	study

0301 470 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์กับงานวิศวกรรมโยธา 3(3-0-6)

 Computer Applications for Civil Engineering

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0300 110 การเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์

 Prerequisite : 0300 110 Computer Programming

	 การน�าเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ในปัจจุบันมาใช้เพิ่ม

ประสิทธิภาพในงาน	ด้านวิศวกรรมโยธา	ได้แก่	การใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป

ด้านวิศวกรรม	 การใช้งานโปรแกรมตารางค�านวณ	การเขียนโปรแกรม

ส�าหรับงานวิศวกรรมโยธา

	 Usages	 of	 the	 present	 computer	 technology	 for	 

efficiencies	 in	 civil	 engineering	 related	 field	 such	 as	 using	 

engineering	application;	spread-sheet	and	computer	program	

developing	for	civil	engineering	works

0301 481 การรับรู้ระยะไกลในอุทกวิทยา 3(3-0-6)

 Remote Sensing in Hydrology

 หลกัมูลของการรบัรูร้ะยะไกล	ดาวเทียมส�ารวจทรพัยากรธรรมชาต ิ

และการรบัรู	้การวเิคราะห์การประมวลผลภาพ	การแปรภาพถ่ายดาวเทยีม	

การประยุกต์การรับรู ้จากระยะไกลทาง	 ด้านทรัพยากรธรรมชาต ิ

และด้านอุทกวิทยา	การใช้ท่ีดินน�้าฝน	การคายระเหยน�้าผิวดิน	ความชื้น

ในดิน	และการจัดการแหล่งน�้า	การประยุกต์ใช้ข้อมูลการรับรู้ระยะไกลกับ

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

 Fundamental	 of	 remote	 sensing;	natural	 resources	

satellites	 and	 sensing	 system;	 image	 processing	 analysis;	

satellite	image	interpretation;	application	of	remote	sensing	to	

natural	 resources	 and	 hydrology:	 landuses,	 precipitation,	

evapotranspiration,	 surface	 water,	 runoff,	 soil	 moisture,	

groundwater	and	water	resources	management;	application	of	

remote	sensing	data	into	geographic	Information	system

0305 370 การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)

 Environmental Impact Assessment 

	 หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมและการประเมินผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อม	 ลักษณะองค์ประกอบสิ่งแวดล้อมที่ได ้รับผลกระทบ	 

การท�านายและการประเมินด้านทรัพยากรทางกายภาพ	 นิเวศวิทยา	 

คุณค่าการใช ้ประโยชน์ 	 และคุณภาพชี วิต	 มาตรการการป้องกัน 

และการบรรเทาผลกระทบ	 แผนการติดตาม	 กรณีศึกษาโครงการที่ม ี

การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม	แนวคิดของระบบทางสิ่งแวดล้อม	

เศรษฐศาสตร์ของการควบคุมทางสิ่งแวดล้อม	มาตรฐานชุดระบบจัดการ

สิ่งแวดล้อมและ	ISO	การติดตามและการป้องกันมลพิษ	กรณีศึกษา

	 Principles	 of	 environmental	 management	 and	 

assessment	 of	 environmental	 impact;	 description	 of	 

environmental	setting;	prediction	and	assessment	of	physical	

resources,	ecological	resources,	human	use	value	and	quality	of	

life	value;	prevention	and	mitigation	measures;	monitoring	plan;	

case	 studies	 of	 environmental	 impact	 assessment	 projects;	

concept	 of	 environmental	 system	 and	management	 issues;	

economic	 aspects	 of	 environmental	 control;	 EMS	 and	 ISO;	

monitoring;	pollution	prevention;	case	studies

0305 426 วิศวกรรมการระบายน�้าเสียและน�้าฝน 3(3-0-6)

 Wastewater and Rainstorm Drainage Engineering

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0301 320 ชลศาสตร์

 Prerequisite : 0301 320 Hydraulics

 ระบบท่อระบายน�้าเสียและน�้าฝน	 ปริมาณน�้าเสียชุมชน

และการแปรผัน	 ปริมาณน�้าฝนและ	 การแปรผัน	 การออกแบบระบบ

ท่อระบาย	ชลศาสตร์งานระบายน�้า	 เคร่ืองสูบและระบบสูบ	การออกแบบ

สถานีสูบน�้าและบ่อพักน�้า

	 Wastewater	 and	 rainstorm	 drainage	 system,	 

quantity	and	variation	of	municipal	wastewater,	quantity	and	

variation	 of	 rainstorm	water,	 design	 of	 drainage	 system,	 

hydralics	 of	 drainage	 system,	 pumps	 and	 pumping	 system,	

design	of	pumping	station	and	manhole

 3.3) กลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ ส�าหรับโปรแกรม

ปกติ 6 หน่วยกิต

0301 399 การฝึกงานทางวิศวกรรมโยธา 3(240 ชั่วโมง)

 Civil Engineering Training  

	 การฝึกงานในด้านที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธาในหน่วยงาน

ของภาครัฐ	รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน	ไม่น้อยกว่า	240	ชั่วโมง	

	 Practices	 in	 related	 fields	 of	Civil	 Engineering	 in	

government	offices,	government	enterprises	or	private	sectors,	

at	a	minimum	requirement	of	240	practice	hours	

\0301 498 โครงงานทางวิศวกรรมโยธา 1 1(0-3-0)
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 Civil Engineering Project 1

	 นิสิตด�าเนินการศึกษาจัดท�าเค้าโครง	 แผนงานการจัดการ

โครงงานด้านวิศวกรรม	แล้วน�าเสนอรายงาน	และสอบปากเปล่าเกี่ยวกับ

โครงงานนั้น

	 Students	must	 study	 and	 complete	 engineering	

proposal	report	and	take	an	oral	examination

0301 499 โครงงานทางวิศวกรรมโยธา 2 2(0-6-0)

 Civil Engineering Project 2

 เงื่อนไขของรายวิชา : 0301 498 โครงงานทางวิศวกรรม

โยธา 1

 Prerequisite : 0301 498 Civil Engineering 

Project 1

	 นิสิตด�าเนินการที่ได้ศึกษาไว้ในโครงงานวิศวกรรมให้ส�าเร็จ

พร้อมเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์	และสอบปากเปล่าเกี่ยวกับโครงงานนั้น

	 The	project	must	be	related	to	the	area	of	study	and	

approved	 by	 faculty.	 The	 student	must	write	 a	 competed	 

engineering	report	and	take	an	oral	examination

 ส�าหรับโปรแกรมสหกิจ 9 หน่วยกิต

0300 390 การเตรียมความพร้อมส�าหรับสหกิจศึกษา 3(1-4-4) 

 Cooperative Education Preparation  

 หลักการ	 แนวคิด	 และกระบวนการของสหกิจศึกษา	 

ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง	ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงาน	

ความรูพ้ืน้ฐานและเทคนคิในการปฏบิตังิาน	การสือ่สารและมนษุยสมัพนัธ์	

การพัฒนาบุคลิกภาพ	 ระบบการจัดการคุณภาพในสถานประกอบการ	

เทคนิคการน�าเสนอ	การเขียนรายงาน

 Principles,	 concepts	 and	processes	 of	 cooperative	

education;	related	rules	and	regulations;	basic	knowledge	and	

techniques	in	job	application;	basic	knowledge	and	techniques	

in	working;	communication	and	human	 relations;	personality	

development,	 quality	management	 system	 in	workplaces;	 

presentation	techniques,	report	writing

0300 391 สหกิจศึกษา 6(0-40-0)

 Cooperative Education

 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบโดย 

ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการเพื่อพัฒนานิสิต 

ให ้มีความรู ้ทางวิชาการและทักษะที่ เกี่ยวข ้องกับการท�างานใน 

สถานประกอบการ	 มีความสามารถพัฒนาตนเองในด้านความคิด 

อย่างเป็นระบบ	การสังเกต	การตัดสินใจ	ตลอดจนทักษะในการวิเคราะห ์

และประเมินผล	 ท�าให้นิสิตมีคุณภาพตรงความต้องการของ	 สถาน 

ประกอบการและแรงงาน

	 A	systematic	provision	of	work-based	learning	in	the	

work	 place	 for	 students	with	 the	 cooperation	 between	 the 

university	and	the	work	places	to	allow	the	students	to	develop	

both	academic	and	work-related	skills	in	the	work	place.	This	

procedure	will	help	the	students	in	self-development	in	terms	of	

systemic	thinking,	observation,	decision	making,	analytical	and	

evaluation	skills.	Also	it	will	result	in	high	quality	graduates	who	

are	most	suitable	for	the	work	places	and	the	labor	market




