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คําอธิบายรายวิชา
รายวิชาที่เปนรหัสวิชาของหลักสูตร
01203211 การสํารวจ
(Surveying)

3(2-3-6)

หลักการทั่วไป ความคลาดเคลื่อนในการสํารวจ แผนที่และมาตราสวน หลักการและ
การใชงานกลองวัดมุม การวัดระยะและการวัดมุมอยางละเอียด งานสํารวจวงรอบ การระดับและการ
ระดับอยางละเอียด การคํานวณและปรับแกขอมูลงานภาคสนาม ขอกําหนดความคลาดเคลื่อน งาน
ขายสามเหลี่ยมและการคํานวณแอซิมัธอยางละเอียด ระบบพิกัดระนาบราบ การสํารวจรายละเอียด
เพื่อการเขียนแผนที่ภูมิประเทศ การสํารวจเพื่อการกอสราง โคงทางราบและทางดิ่ง
General principles; errors in surveying; map and scales; principles and
the use of theodolite; distance and precise angle measurements; traverse, levelling
and precise levelling; calculation and adjustment of field data work; error
specification; triangulation and precise determination of azimuth; plane coordinate
system; detail surveying for plotting topographic map; construction surveying;
horizontal and vertical curves.
01203212 การฝกงานสํารวจ
1
(Survey Camp)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01203211
การฝกงานภาคสนามตามหลักสูตรวิชา 01203211 ไมต่ํากวา 80 ชั่วโมง
Field practice for the course 01203211 not less than 80 hours.
01203221 กลศาสตรของวัสดุ I
3(3-0-6)
(Mechanics of Materials I)
หนวยแรง ความเครียด กฎของฮุค อัตราสวนของปวสซอง หนวยแรงในทรงกระบอก
เปลือกบาง แรงบิดในชิ้นสวนรูปทรงกระบอก สปริงขด หนวยแรง แรงเฉือนและโมเมนตดัดในคาน
การโกงของคาน หนวยแรงรวม วงกลมของมอร ความเครียดรวม
Forces, stresses, strains, stresses and strains relationship, Poisson's ratio;
stresses in thin walled cylinders; torsion in cylinders; helical springs; stress, shear and
bending moment in beams; deﬂection of beams; total stress; Mohr’s circle; total
strain.
01203222 การวิเคราะหโครงสราง I
(Structural Analysis I)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01208221

3(3-0-6)
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บทนําเกี่ยวกับ การวิเคราะหโ ครงสราง แรงปฏิกิริยา แรงเฉือน และโมเมนตของ
โครงสรางดีเทอรมิเนทเชิงสถิตย การวิเคราะหโดยวิธีกราฟฟก สแตติกส เสนอิทธิพล การวิเคราะห
หนวยแรงในโครงขอหมุน โครงสรางที่มีน้ําหนักเคลื่อนที่กระทํา การโกงของคานและโครงอาคาร วิธี
พื้นที่ไดอะแกรมโมเมนตดัด วิธีคานเสมือน วิธีงานเสมือน และวิธีพลัง งานความเครียด แผนภาพ
วิลลอทมอร การวิเคราะหโครงสรางอินดีเทอรมิเนทเชิงสถิตยโดยวิธีการเปลี่ยนรูปรางสอดคลอง
Introduction to structural analysis, reactions, shears and moments in
statically determinate structures; graphic statics; inﬂuence lines; analysis of stresses
in trusses; structures subjected to moving loads; deﬂections of beams and frames,
moment-area method, conjugate beam method, method of virtual work and strain
energy; Williot-Mohr diagrams; analysis of statically indeterminate structures by
method of consistent deformation.
01203223 กลศาสตรของวัสดุ II
3(3-0-6)
(Mechanics of Materials II)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01203221
จุดศูน ยก ลางแรงเฉื อน การดัดแบบไมส มมาตร คานโคง คานบนจุดรองรับ แบบ
ยืดหยุน แรงบิดในชิ้นสวนหนาตัดที่ไมเปนวงกลม แรงบิดในหนาตัดบาง คานประกอบจากวัสดุตาง
ชนิด เสายาวปานกลางและเสายาว น้ําหนักบรรทุกวิกฤติ สูตรของออยเลอร วิธีพลังงานความเครียด
ทฤษฎีการประลัย
Shear center; unsymmetrical bending; curves beams; beams on elastic
foundation; torsion of shafts of noncircular cross-section, torsion of thin-walled
section; composite beams; medium length column and long column, critical load,
Euler formula; strain energy method; theories of failure.
01203224 คณิตศาสตรประยุกตสําหรับวิศวกรรมโยธา
3(3-0-6)
(Applied Mathematics for Civil Engieering)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01417267
สมการเชิงอนุพันธเชิงเสนสามัญอันดับหนึ่งและอันดับสอง สมการเชิงอนุพันธไมเอก
พันธ อนุกรมฟูริเยรและการแปลงฟูริเยร สมการอนุพันธเชิงเสนอันดับสามและอันดับสูงกวา วิธีเชิง
ตัวเลขสําหรับสมการเชิงอนุพันธและสมการไมเชิงเสน ความนาจะเปน การแจกแจงทางสถิติ การ
อนุมานทางสถิติ การวิเคราะหการถดถอย การประยุกตใชในงานวิศวกรรมโยธา
Homogeneous first-and second-order linear differential equations;
nonhomogeneous differential equations; Fourier series and Fourier transforms; third
and higher-order linear differential equations; numerical methods for differential
equations and solution to non-linear equations; probability, statistical distribution,
statistical inference, regression analysis; some applications in civil engineering.
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01203231 คอนกรีตและวัสดุวิศวกรรม
3(2-3-6)
(Concrete and Engineering Materials)
หลัก มูลพฤติก รรมและสมบัติ บทนําเกี่ยวกับ การตรวจสอบและทดสอบวัส ดุ ทาง
วิศวกรรมโยธาตางๆ เหล็กกลา เหล็กเสน ไม ปูนซีเมนต มวลรวมและสารผสมเพิ่ม การออกแบบ
สวนผสมคอนกรีต คอนกรีตสดและคอนกรีตที่แข็งตัวแลว วัสดุการทาง วัสดุวิศวกรรมโยธาอื่นๆ
The fundamental behaviors and properties, introduction to inspecting
and testing of various civil engineering materials, steel and rebar, wood, cement,
aggregates and admixtures, mix design; fresh and hardened concrete, highway
materials, other civil engineering materials.
01203251 ธรณีวิทยาทางวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Geology)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01203211
จักรวาลและโลก ลักษณะผิวของเปลือกโลกและกระบวนการทางธรณีวิทยา การ
เปลี่ยนลักษณะของเปลือกโลก หินและแร วัฎจักรของหินและกระบวนการผุพัง โครงสรางหิน แผนที่
ภูมิประเทศและแผนที่ธรณีวิทยา งานสนามของหิน แร และโครงสรางทางธรณีวิทยา ธรณีวิทยา
ประยุกตในงานเขื่อน อุโมงคและฐานรากบนชั้นหิน ธรณีพิบัติภัย แผนดินไหวและดินถลม
Universe and the earth; surface features of earth’s crust and the
geological process; deformation of earth’s crust; rocks and minerals; rock cycles and
weathering process, rock structures; topographic and geologic maps; field work on
rocks, minerals and geologic structures; application of geology in dam, tunneling and
foundation on rocks; geohazard, earthquake and landslide.
01203311 เทคโนโลยีการสํารวจทางวิศวกรรม
3(2-3-6)
(Engineering Surveying Technology)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01203211
แนวคิดพื้นฐานของการสํารวจทางวิศวกรรม การสํารวจเพื่อการกอสราง การสํารวจ
ทางอุทกศาสตร การสํารวจเสนทาง การสํารวจดวยอิเล็กทรอนิกส การสํารวจดวยภาพถาย ระบบ
กําหนดตําแหนงบนโลก การสํารวจขอมูลระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร มีการศึกษานอก
สถานที่
Basic concepts of engineering surveying; construction surveying;
hydrographic surveying; route surveying; electronic surveying; photogrammetry;
global positioning systems; remote sensing; geographic information system; field trip
required.
01203312 การสํารวจดวยภาพถาย
(Photogrammetry)

3(2-3-6)
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วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01203211
หลักการสํารวจดวยภาพถาย กลองถายภาพและการถายภาพ ระบบพิกัดภาพถาย
และการปรับแตงคาพิกัด ภาพถายดิ่ง เรขาคณิตภาพถาย การมองภาพสามมิติ ระยะเหลื่อมของภาพ
คูซอน การวางแผนงานถายภาพทางอากาศ จุดควบคุมในงานถายภาพทางอากาศ การตอภาพถาย
ทางอากาศ ภาพถายเอียงและการดัดแกภาพ เครื่องรางแผนที่สามมิติ งานภาพออโธโฟโต การสํารวจ
ดวยภาพถายภาคพื้นดิน การแปลงคาพิกัด
Principles of photogrammetry, cameras and photography, photographic
coordinate system and refinement, vertical photographs, geometry of photographs;
stereoscopic viewing, stereoscopic parallax; aerial photography planning, control
point for aerial photography, aerial mosaics; tilted photographs and rectification;
stereoplotter, orthophotography; terrestrial photogrammetry, coordinate
transformations.
01203322 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุวิศวกรรมโยธา
1(0-3-2)
(Civil Engineering Materials Testing Laboratory)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01203221
การทดสอบในหองปฏิบัติการของวัสดุทางวิศวกรรมโยธา เหล็ก โลหะไมมีธาตุเหล็ก
และไม การรับแรงอัด แรงดึง แรงเฉือน แรงบิด แรงดัด และความแข็ง
Laboratory testing of civil engineering materials: steel, non-ferrous
metals and wood; compression, tension, shear, torsion, flexure, and hardness.
01203323 การวิเคราะหโครงสราง II
3(3-0-6)
(Structural Analysis II)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01203222
การวิเคราะหโครงสรางอินดีเทอรมิเนทโดยวิธีน้ําหนักยืดหยุน วิธีพลังงานความเครียด
วิธีมุมหมุนและระยะโกง วิธีการกระจายโมเมนต เสนอิทธิพลสําหรับคานตอเนื่องและโครงอาคารการ
วิเคราะห โดยวิธีพลาสติกเบื้องตน การวิเคราะห อันดับที่ส อง โดยวิธีแรงและการเปลี่ยนตําแหนง
ดานขาง การวิเคราะหโครงอาคารโดยวิธีประมาณ วิธีเมตริกซ โปรแกรมคอมพิวเตอรในการวิเคราะห
โครงสราง
Analysis of indeterminate structures by elastic load method, strain
energy method, slope-deﬂection method, moment distribution method; inﬂuence
line of continuous beams and frames; introduction to plastic analysis; second order
analysis by load and lateral deflection method; approximate analysis of building
frame; matrix method; computer program in structural analysis.
01203331 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
(Reinforced Concrete Design)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01203221 และ 01203222
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คอนกรีตและเหล็กเสริม หลักมูลพฤติกรรมของแรงตามแนวแกน แรงดัด แรงเฉือน
แรงบิด การยึดเหนี่ยวและปฏิสัมพันธรวม การออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีหนวย
แรงใชงานและวิธีกําลังประลัย หลักการออกแบบ การประยุกตสําหรับชิ้นสวนพื้นฐานของโครงสราง
การออกแบบโครงสรางสําหรับ คานลึก แปนหูชาง และกําแพงกันดิน วิธีป ฏิบัติในการออกแบบ
คอนกรีตเสริมเหล็กและการใหรายละเอียด
Concrete and reinforcement, fundamental behavior in axial, ﬂexure,
shear, torsion, bond and combined action; design of reinforced concrete structures
by working stress method and strength design method; design principles; application
to basic structural members; structural design for deep beam, corbel, and retaining
wall; practice in reinforced concrete design and detailing.
01203333 การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก
4(3-3-8)
(Design of Timber and Steel Structures)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01203222
การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก องคอาคารรับแรงดึงและแรงอัด คาน คานรับ
แรงอัด องคอาคารประกอบ คานประกอบ รอยตอ โดยวิธี เอเอสดี และ แอลอารเอฟดี วิธีปฏิบัติใน
การออกแบบ
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.
01203352 ปฐพีกลศาสตร
3(3-0-6)
(Soil Mechanics)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01203221
การกําเนิดดิน สมบัติทางกายภาพของดิน การจําแนกดินทางวิศวกรรม การสํารวจ
และทดสอบดิน ความหนาแนน การบดอัดและการปรับปรุงคุณภาพดิน ความสัมพันธของดินและน้ํา
ในมวลดิน การไหลของน้ําในดิน หนวยแรงในมวลดิน กําลังและความมั่นคงของดิน ทฤษฎีการรับ
น้ําหนักแบกทาน การยุบตัวคายน้ําและการทรุดตัวของดิน
Soil genesis; physical properties of soil; engineering soil classiﬁcations;
soil investigation and testing; density, compaction and soil improvement; soil and
pore water relationship, ﬂow of water in soil; stress within soil mass; strength and
stability of soil; bearing capacity theories; consolidation and settlement.
01203353 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร
1(0-3-2)
(Soil Mechanics Laboratory)
หลักเบื้องตนในการทดสอบดินทางวิศวกรรม การรวบรวมและแปลผลขอมูล การ
รายงานผล การประยุกตใชผลทดสอบในงานวิศวกรรมโยธา การปฏิบัติการในงานเจาะสํารวจดิน การ
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เก็บตัวอยาง การทดสอบสมบัติทางกายภาพ การจําแนกดินทางวิศวกรรม สมบัติทางวิศวกรรม การ
บดอัดดิน ความหนาแนนของดินในสนาม ความซึมน้ําของดิน
Principles of engineering soil testing; data collection and interpretation;
report, applications of test results in civil engineering works; laboratory works on soil
boring, sampling, physical properties, engineering soil classification, engineering
properties, soil compaction, field density, permeability.
01203354 การออกแบบฐานราก
3(3-0-6)
(Foundation Design)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01203352
การประยุกตใชหลักการปฐพีกลศาสตรในการแกไขปญหาทางวิศวกรรมโยธา การ
สํารวจชั้นดินเพื่อการออกแบบฐานราก การออกแบบฐานรากระดับตื้นและฐานรากเสาเข็ม การ
วิเคราะหการทรุดตัวของฐานราก การออกแบบโครงสรางดินและโครงสรางกันดิน การออกแบบความ
มั่นคงของลาดดิน วิธีปฏิบัติในการออกแบบ
Application of soil mechanics principles to solve civil engineering
problems; soil investigation for foundation design; design of shallow and piled
foundations; settlement analysis of foundations; design of earth structures and earth
retaining structures; stability design of earth slopes; design practice.
01203361 วิศวกรรมกอสรางและการจัดการ
3(3-0-6)
(Construction Engineering and Management)
พื้นฐานทางดานการจัดการงานกอสราง การบริหารองคกร การประมูลการกอสราง
และการประมาณราคา สัญญาและระบบการจัดซื้อจางโครงการกอสราง ขอกําหนดการกอสราง การ
วางผังโครงการ การวางแผนงานกอสราง การทํากําหนดเวลา กราฟแทง วิถีวิกฤต การควบคุมงาน
กอสราง การวัดความกาวหนางาน การควบคุมตนทุน และการควบคุมคุณภาพ การจัดการทรัพยากร
เครื่องจักรกลในงานกอสราง ความปลอดภัยในงานกอสราง เทคโนโลยีงานกอสรางสมัยใหม
The fundamental of construction management; organizational
administration; construction bidding and cost estimation; contract and project
delivery system; construction specification; site layout; construction planning;
construction scheduling; bar chart, CPM; construction controlling; progress
measurement, cost control, quality control; resource management; construction
equipment; safety in construction; modern construction technology.
01203371 วิศวกรรมขนสง
3(3-0-6)
(Transportation Engineering)
การวางแผน การออกแบบ และประเมินผลระบบขนสง แบบจําลองการขนสง การ
ขนสงทางน้ํา การขนสงทางทอ การขนสงทางรถยนต การขนสงทางรถไฟ การขนสงทางอากาศ
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Planning, design and evaluation of transportation systems,
transportation models; water transportation; pipeline transportation; road
transportation; railway transportation; air transportation.
01203381 การประยุกตคอมพิวเตอรในงานวิศวกรรมโยธา
1(0-3-2)
(Computer Applications in Civil Engineering)
ซอฟตแวรสําเร็จที่ใชในงานวิศวกรรมโยธา การประยุกตคอมพิวเตอรในงานวิศวกรรม
โยธา
Software packages for civil engineering; applications of computer in civil
engineering.
01203399 การฝกงาน
(Internship)

1

การฝกงานในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาในสถานประกอบการเอกชน หนวยงานภาครัฐ
หนวยงานรัฐวิสาหกิจ หรือสถานศึกษา โดยมีระยะเวลาเปนจํานวนไมนอยกวา 240 ชั่วโมง และไม
นอยกวา 30 วันทําการ
Internship for civil engineering in private enterprises, government
agencies, government enterprises or academic places at least 240 hours and least 30
workdays.
01203411 การแปลภาพถายทางอากาศ
3(2-3-6)
(Aerial Photography Interpretation)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01203211
หลักเกณฑการแปลภาพถายทางอากาศ กรรมวิธีทางธรณีวิทยาเกี่ยวกับการกําเนิด
ของพื้นดิน ลักษณะของสิ่งตาง ๆ บนพื้นดินที่ปรากฎบนภาพถาย การประยุกตภาพถายเพื่อวางแผน
และแกปญหาทางวิศวกรรม เชน การหาแหลงวัสดุกอสราง การกําหนดขอบเขตพื้นที่ระบายน้ํา การ
พิจารณาวางแนวเสนทางหลวง แนวทอ แนวที่ตั้งเชื่อมจุดที่เหมาะสมในการสรางหมุดหลักฐานของ
งานสํารวจภาคพื้นดินชั้นละเอียด
Principles of interpretation of aerial photographs; geological processes
of land formation, patterns of land forms as seen on aerial photographs; application
of airphoto for planning and solving the engineering problems such as location of
granular materials, drainage area delineations, highway location, pipeline, selection of
photo central points and optimum monumentation sites for survey of high precision.
01203415 การสํารวจขอมูลระยะไกลสําหรับวิศวกร
(Remote Sensing for Engineers)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01203211

3(2-3-6)
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หลักการสํารวจขอมูล ระยะไกล ทฤษฎีของคลื่นพลังงานแมเหล็ก ไฟฟา การแปล
ความหมายภาพถาย การประมวลผลขอมูลภาพเชิงตัวเลข การประยุกตใชภาพถายจากดาวเทียมเพื่อ
การสํารวจทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม
Principles of remote sensing; theory of electromagnetic energy; photo
interpretation; digital image processing; applications of satellite imageries for natural
resource and environmental surveying.
01203416 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรสําหรับวิศวกร
3(2-3-6)
(Geographic Information Systems for Engineers)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01203211
ความหมายและแนวคิดของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร การออกแบบฐานขอมูลและ
แผนที่ฐาน การเก็บ ขอมูล การวิเคราะหขอมูล การสืบ คนและการนําเสนอขอมูล การประยุกตใช
ซอฟตแวรในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
Definition and concepts of geographic information system; design of
database and base map; data capture, data analysis, data retrieval and presentation;
software application for geographic information system.
01203417 การสํารวจดวยดาวเทียมสําหรับวิศวกร
3(2-3-6)
(Satellite Surveying for Engineers)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01203211
หลักมูล ของการสํารวจดวยดาวเทียม การกําหนดตําแหนง ระบบดาวเทียมในงาน
สํารวจ ระบบกําหนดตําแหนง บนพื้นโลก วงโคจร โครงสรางสัญ ญาณ เสาอากาศและเครื่องรับ
สัญญาณ สมการคาสังเกต คาคลาดเคลื่อน ปฏิบัติการสํารวจดวยดาวเทียม การดําเนินงานภาคสนาม
และกระบวนการประมวลขอมูล
Fundamental of satellite surveying; positioning; satellite systems in
surveying; global positioning systems; orbit; signal structure; antennas and receivers;
observation equations; errors; satellite surveying practice, field operation and data
processing.
01203421 การประยุกตคอมพิวเตอรในงานวิศวกรรมโครงสราง
3(2-3-6)
(Computer Applications in Structural Engineering)
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขเบื้องตน เทคนิคการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร การประยุกต
คอมพิวเตอรในการวิเคราะหและออกแบบโครงสราง การประยุกตใชวิธีการวิเคราะหชิ้นประกอบ
อันตะในการวิเคราะหโครงสราง
Introduction to numerical methods; computer programming techniques;
computer applications in structural analysis and design, application of finite element
method in structural analysis.
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01203422 ความเสียหายของโครงสรางและการฟนฟูสภาพ
3(3-0-6)
(Structural Damage and Rehabilitation)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01203322 และ 01203332
ความสําคัญและหลักการประเมิน การบํารุงรักษา การซอมแซมและเสริมกําลัง ชนิด
และสาเหตุของการเสียหายและเสื่อมสภาพของโครงสราง การตรวจสอบและการประเมินโครงสราง
หลักและกระบวนงานของการบํารุงรักษา การซอมแซมและเสริมกําลัง
Importance and principle for evaluation, maintenance, repair and
strengthening; types and causes of structural damage and deterioration; inspection
and evaluation of structure; principle and procedure of maintenance, repair and
strengthening.
01203431 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง
3(3-0-6)
(Prestressed Concrete Design)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01203331
หลัก การของชิ้นสวนคอนกรีตอัดแรง สมบัติของวัสดุ และหนวยแรงที่ยอมให การ
วิเคราะหหนวยแรงในคานคอนกรีตอัดแรง การสูญเสียแรงอัด การออกแบบคานเพื่อตานทานแรงดัด
และแรงเฉือน การแอนตัวของคานในชวงน้ําหนักบรรทุกใชงาน กําลังของคานคอนกรีตอัดแรง การ
ออกแบบคานประกอบและระบบแผนพื้นสําเร็จรูป การออกแบบแผนพื้นไรคานคอนกรีตอัดแรง
Principle of prestressed concrete members; material properties and
allowable stresses; analysis for stress in prestressed concrete beams; loss of
prestress; design of beams for ﬂexure and shear; deﬂection of beams under working
load; strength of prestressed concrete beams; design of composite beams and
precast composite ﬂoor system; floor system design of prestressed ﬂat slabs.
01203432 การออกแบบโครงสรางสะพาน
3(3-0-6)
(Bridge Structural Design)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01203331
ชนิ ด ของสะพาน ขอ กํ าหนดการออกแบบและการกํา หนดน้ํ า หนั ก บรรทุ ก การ
ออกแบบโครงสรางสวนบนของสะพานเหล็ก คอนกรีต และคอนกรีตอัดแรง การออกแบบโครงสราง
สวนลางของสะพาน
Typ es of b rid ge s; d esign co d es an d lo ad in g req uirem e n ts;
superstructure design of steel, concrete and prestressed concrete bridges;
substructure design.
01203433 การออกแบบโครงสรางอาคาร
(Building Structural Design)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01203331

3(2-3-6)
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การออกแบบโครงสรางอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ระบบโครงสรางอาคาร ระบบพื้น
และฐานราก การวิเคราะห โครงอาคารเนื่อ งจากน้ําหนัก บรรทุ ก และแรงลม กฎหมายอาคารที่
เกี่ยวของ มาตรฐานและขอกําหนดการออกแบบ การออกแบบองคอาคาร กําแพงรับแรงเฉือนและถัง
เก็บน้ําในอาคาร
Structural design of reinforced concrete buildings; building structural
systems; slab and footing systems; frame analysis due to vertical loads and wind
loads; building laws, standards and codes; member design; shear wall and water tank
in building.
01203434 เทคโนโลยีของเหล็กโครงสราง
3(3-0-6)
(Structural Steel Technology)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01203223
สมบั ติ แ ละข อ กํ าหนดของเหล็ ก โครงสรา ง สาเหตุ ที่ ก อ ให เ กิ ด การแตกหั ก แบบ
ทันทีทันใดและการปองกัน ความลาตัวในเหล็กโครงสราง พฤติกรรมของรอยตอชนิดหมุดย้ํา สลัก
เกลียวและรอยเชื่อม หลักการและขอกําหนดการออกแบบองคอาคารเหล็กบางขึ้นรูปเย็น
Properties and speciﬁcations of structural steel; causes of brittle
fracture and protective measure; fatigue of structural steel; behavior of riveted,
bolted and welded connection; principle and design speciﬁcation for cold formed
light gage steel members.
01203451 การวิเคราะหและออกแบบโครงสรางดิน
3(3-0-6)
(Analysis and Design of Earth Structures)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01203352
คุณลักษณะของโครงสรางที่ใชดินเปนวัสดุกอสราง การสํารวจและทดสอบสมบัติของ
ดินเพื่อการออกแบบ การวิเคราะหความมั่นคงของลาดดิน การวิเคราะหการไหลซึมของน้ําและความ
ดันน้ําในระหวางการกอสรางและใชงาน การออกแบบเชิงลาดและบอขุด การวิเคราะหการทรุดตัว
การออกแบบเสริมความแข็งแรงของดิน การกอสรางและควบคุมงานสนาม
Characteristics of earth structures, soil investigation and properties
evaluation for design, stability analysis of earth slopes, seepage analysis and pore
pressure during construction and service, slope and excavation design; settlement
analysis; soil strengthening design, construction and field control.
01203452 การสํารวจดินทางวิศวกรรม
3(2-3-6)
(Engineering Soil Exploration)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01203352
การวางแผนการสํารวจดิน การใชแผนที่ภาพถายทางอากาศและทางธรณีวิทยาเพื่อ
การสํารวจ วิธีการสํารวจ การเก็บตัวอยางดินและการทดสอบในสนาม การสํารวจแหลงวัสดุ การแปล
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และสรุปผลการสํารวจ การเขียนรายงานการสํารวจ หลักการของเครื่องมือวัดพฤติกรรมของดินใน
สนาม การติดตั้งและการตรวจวัด การปฏิบัติงานในสนาม
Soil exploration planning; use of aerial photograph and geologic maps
for soil exploration; exploration methods, soil samplings and field tests; material
investigation; interpretation and conclusion of exploration results; exploration report
writing; principles of geotechnical instruments, installation and monitoring; field
works.
01203453 หลักการธรณีกลศาสตร
3(3-0-6)
(Principles of Geomechanics)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01203352
การประยุกตใชทฤษฎีสภาพยืดหยุนและสภาพพลาสติกกับ วัสดุธรณี การวิเคราะห
หนวยแรงและความเครียด การวิเคราะหการไหลของของไหลในวัสดุพรุน การวิเคราะหปญหาทาง
วิศวกรรมปฐพี
Applications of theory of elasticity and plasticity for geomaterials,
analysis of stress and strain, analysis of fluid flow in porous materials, analysis of
geotechnical engineering problems.
01203454 การประยุกตคอมพิวเตอรในงานวิศวกรรมปฐพี
3(2-3-6)
(Computer Applications in Geotechnical Engineering)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01203352
การแกไขปญหาในทางวิศวกรรมปฐพี ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข การวิเคราะหชิ้นประกอบ
อันตะของการไหลของน้ํ าในดิน การยุบ ตัวคายน้ํา หนวยแรงและความเครียด การใชโ ปรแกรม
คอมพิวเตอรในการวิเคราะหและออกแบบดานวิศวกรรมปฐพี
Geotechnical problem solving; numerical methods; finite element
analysis of flow of water in soil, consolidation, stress and strain; the use of computer
software in geotechnical analysis and design.
01203455 หลักการกลศาสตรของหินและงานอุโมงค
3(2-3-6)
(Principles of Rock Mechanics and Tunneling)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01203352
การจําแนกประเภทของหิ น สมบัติท างกายภาพ สมบั ติท างวิศวกรรมและความ
แข็งแรงของหิน อุโมงคและหนวยแรงรอบอุโมงค การออกแบบระบบค้ํายันและการดาดอุโมงค การ
ทรุดตัวของดินเหนืออุโมงค เครื่องจักรและวิธีขุดอุโมงค การหาสมบัติทางกายภาพและทางวิศวกรรม
ของหินในหองปฏิบัติการ
Rock classifications; physical properties, engineering properties and
strength of rock; tunnels and stresses around tunnels; tunnel supporting and lining
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design; settlement of soil upon tunnel; machine and excavation method of tunnel;
laboratory determination of physical properties and engineering properties of rock.
01203456 วิศวกรรมปฐพีสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
(Geo-environmental Engineering)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01203352
แนวคิดและหลัก การของวิศวกรรมปฐพี สิ่งแวดลอม การอนุรัก ษและฟนฟูส ภาพ
สิ่งแวดลอม การปองกันภัยพิบัติทั้งจากธรรมชาติ และจากการกอสรางโดยประยุกตความรูพื้นฐาน
ทางสาขาวิศวกรรมปฐพี เทคโนโลยีคอนกรีต และวิศวกรรมสิ่งแวดลอม หลักการเบื้องตนในการใช
ประโยชนของกากของเสียสําหรับเปนวัสดุกอสราง วิศวกรรมปฐพีในการฝงกลบมูลฝอย การปรับปรุง
ฐานรากเพื่อปองกันการปนเปอนของน้ําบาดาล
Concepts and principles of geo-environmental engineering;
environmental conservation and rehabilitation; disaster prevention from nature and
construction by applying knowledge in geotechnical engineering, concrete
technology and environmental engineering; basic principles of waste utilization as
construction materials; geotechnical engineering of solid waste landfill; foundation
improvement to prevent groundwater contamination.
01203461 เครื่องมือในงานกอสราง
3(3-0-6)
(Construction Equipment)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01203361
เครื่องมือสําหรับงานไม งานเคลื่อนยายดิน งานคอนกรีต งานขนสง งานบดอัด และ
งานทดสอบวัสดุ การจัดการเครื่องมือ
Equipment for wood, earthworks, concreting, transporting, compacting,
and material testing; equipment management.
01203462 สัญญา ขอกําหนดและการประมาณการกอสราง
3(3-0-6)
(Contract Speciﬁcation and Construction Estimation)
การประมาณราคาการกอสรางจากแบบกอสรางจริง การคํานวณปริมาณงาน คาวัสดุ
และคาแรง หลักวิศวกรรมคุณคา ตนทุนตลอดอายุขัย สัญญากอสราง มาตรฐานระดับนานาชาติ และ
สัญญากอสรางรูปแบบใหม
Estimate detailed construction costs from actual plan and
specifications, quantity take-off, material and labor costs, value engineering concept,
whole-life cost, international federation of consulting engineers contract, new
engineering contract.
01203463 การกอสรางอยางยั่งยืน
(Sustainable Construction)

3(3-0-6)
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การริเริ่ม โครงการและแนวคิดในการออกแบบ แนวคิดของวิศวกรรมคุณ คา การ
ออกแบบอยางยั่งยืน วิธีปฏิบัติในประเทศไทย กรณีศึกษา
Project initiation and conceptual design; concept of value engineering;
sustainable design; practice in Thailand; case study.
01203464 วัสดุและวิธีการกอสราง
3(3-0-6)
(Materials and Methods of Construction)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01203361
วัส ดุ แ ละวิ ธีก ารก อ สร างสํ าหรับ งานโครงสรา ง งานตกแต ง และงานระบบ งาน
โครงสราง ฐานราก คอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตอัดแรง คอนกรีตชิ้นสวนสําเร็จรูป ไมและเหล็ก งาน
ตกแตงพื้น ผนัง ฝาเพดาน และหลังคา งานระบบ งานเกี่ยวกับเครื่องกลและไฟฟา
Materials and methods of construction for structural, ﬁnishing, and
system works; structural works including foundation, reinforced concrete, prestressed
concrete, prefabricated concrete, timber and steel; ﬁnishing works including ﬂoor,
wall, ceiling, and rooﬁng; system works including mechanical and electrical related
works.
01203465 การประยุกตคอมพิวเตอรในงานกอสราง
3(2-3-6)
(Computer Applications in Construction)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01203361
การแกปญหาทางการจัดการงานกอสรางดวยคอมพิวเตอร โปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชใน
การจัดการงานกอสราง การประยุกตคอมพิวเตอรในงานวิศวกรรมกอสรางและการจัดการ
Construction management problems solving by computers; software
packages for construction management; applications of computer in construction
engineering and management.
01203466 การวิเคราะหโครงการกอสราง
3(3-0-6)
(Construction Project Analysis)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01203361
มูลคาเงินตามกาลเวลา การตัดสินใจในการลงทุน การวิเคราะหคาใชจาย ผลตอบแทน
การลงทุนและการวิเคราะหการเงินของโครงการกอสราง การวิเคราะหโครงการกอสรางภายใตความ
เสี่ยง
Time-value of money; decision making for investment, cost analysis,
return on investment and ﬁnancial analysis of construction project, construction
project analysis under risk.
01203467 การควบคุมและตรวจสอบงานกอสราง

3(3-0-6)
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(Supervision and Inspection in Construction)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01203361
การประกอบวิชาชีพและจรรยาบรรณในงานวิศวกรรม บทบาทและคุณลักษณะของ
ผูตรวจงาน การควบคุมงานทั่วไป การตรวจสอบสําหรับงานโครงสราง งานสถาปตยกรรม และงาน
ระบบ การตรวจสอบดานความปลอดภัย การวิบัติและการซอมแซมในงานกอสราง การเตรียม
กําหนดการโดยใชคอมพิวเตอร
Pro fessio nalism and ethics in engin eering practice; ro les an d
characteristics of inspectors; general supervision; inspection for structural,
architectural, and system works; safety inspections; failure and repair in construction;
computer–aided schedule preparation.
01203470 การวางแผนการขนสงสินคาและโลจิสติกส
3(3-0-6)
(Freight Transportation Planning and Logistics)
หลักการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน โครงสรางพื้นฐานดานการขนสง การเลือก
รูปแบบการขนสงสินคา การขนสงสินคาแบบตอเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกสระหวางประเทศ
การกําหนดคาระวาง ความตองการในการขนสงสินคาและการบริการดานโลจิสติกส การวิเคราะห
โครงขายการขนสงสินคา การบริหารสินคาคงคลังและคลังสินคา เทคโนโลยีสารสนเทศ ความมั่นคง
และความปลอดภัยในการกระจายสินคา การพัฒนาในดานการจัดการขนสงสินคา
Principle of logistics and supply chain management; transportation
infrastructure; mode choices, intermodal freight, and international logistics; freight
rate; logistics demands for freight transportation and logistics services; freight
network analysis; inventory and warehouse manangement; information techonology;
security and safety in distribution; new developments in logistics management.
01203471 วิศวกรรมการทาง
3(3-0-6)
(Highway Engineering)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01203211 และ 01203352
ประวัติความเปนมาของถนน พัฒนาการทางหลวงในประเทศไทย การบริหารงานทาง
หลวง หลักการวางแผนทางหลวงและการวิเคราะหจราจร การสํารวจเสนทางเพื่อออกแบบกอสราง
ถนน การสํ ารวจดิน และการทดสอบ การออกแบบถนนทางดานเรขาคณิ ตและการดํ าเนิน งาน
การศึกษาทางดานการเงินและเศรษฐศาสตรทางหลวง การออกแบบถนนราดยางและถนนคอนกรีต
วัสดุสําหรับงานทาง ผิวทางราดยางและวัสดุแอสฟลต การระบายน้ํา การกอสรางและบํารุงรักษา
Historical development of highways; development of highways in
Thailand; highway administration; principles of highway planning and trafﬁc analysis;
route survey for design and construction of highway; soil investigation and testing;
geometric design and operations of highways; highway ﬁnance and economic; design
of ﬂexible pavement and rigid pavement; highway materials; bituminous surface and
asphalt; highway drainage; highway construction and maintenance.
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01203472 วัสดุการทาง
3(2-3-6)
(Highway Materials)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01203352
ลักษณะและสมบัติของวัสดุการทาง ดิน มวลรวม แอสฟลต มาตรฐานและขอกําหนด
การออกแบบสวนผสมแอสฟลทคอนกรีตโดยวิธีมารแชลลและวิธีซูเปอรเพฟ การปรับปรุงคุณภาพดิน
การทดสอบวัสดุสําหรับงานทางในหองปฏิบัติการ
Characteristics and properties of highway materials: soil, aggregate,
asphalt; standards and speciﬁcations; mix design methods for asphalt concrete by
Marshall and superpave methods; soil improvement; laboratory tests of highway
materials.
01203473 วิศวกรรมจราจร
3(3-0-6)
(Trafﬁc Engineering)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01203371
ลัก ษณะของถนน ยานพาหนะ คนขับ และคนเดิน เท า ลัก ษณะการจราจรทั่วไป
ทฤษฎีก ระแสการจราจร ความจุท างหลวงและระดับ การบริก าร การศึก ษาขอมูล การจราจร การ
ออกแบบสัญญาณไฟจราจร
Road, vehicle, driver and pedestrian characteristics; general trafﬁc
characteristics; trafﬁc ﬂow theory; highway capacity and level of services; trafﬁc
studies; trafﬁc signal design.
01203474 การวางแผนการขนสงเขตเมือง
3(3-0-6)
(Urban Transportation Planning)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01203371
ลักษณะและปญหาของการขนสงเขตเมือง กระบวนการวางแผนการขนสง การ
วิเคราะหและการพยากรณปริมาณความตองการดานการขนสง การสํารวจ รวบรวม และวิเคราะห
ขอมูลที่ใชในการวางแผนการขนสง การวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตรสําหรับแผนการขนสง
Urban transportation characteristics and problems; transportation
planning process; analysis and forecast of transport demand; survey, collection and
analysis of transportation planning data; economic analysis for transport plans.
01203475 การวางแผนการขนสงมวลชนเขตเมือง
3(3-0-6)
(Urban Mass Transportation Planning)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 203371
บทบาทและประวัติของระบบขนสงมวลชน รูปแบบของการขนสงมวลชน ระบบกึ่ง
ขนสงมวลชน เทคโนโลยีนําสมัย การวางแผนโครงขายการขนสงมวลชน การดําเนินการและการ
จัดการ การประเมินเงินลงทุนระบบ
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Roles and history of mass transit system; conventional mass transit
modes, paratransit system, innovative technology; mass transit networks planning;
operations and management; system costs estimation.
01203476 การวางแผนและการออกแบบสนามบิน
3(3-0-6)
(Airport Planning and Design)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01203371
ลักษณะอากาศยาน การควบคุมการจราจรทางอากาศ การวางแผนสนามบิน แบบ
แผนสนามบิน การออกแบบทางเรขาคณิตของสนามบิน การวางแผนและออกแบบอาคารผูโดยสาร
การออกแบบโครงสรางผิวทางและไฟ เครื่องหมายและปายสนามบิน
Aircraft characteristics; air traffic control; airport planning; airport
configuration; geometric design of the airfield; planning and design of the terminal
building; structural design of pavement and lighting; airport marking and signing.
01203477 โครงสรางพื้นผิวทาง
3(3-0-6)
(Pavement Structures)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01203371
การออกแบบโครงสรางพื้นผิวทางแบบคอนกรีตและราดยาง ลัก ษณะการบรรทุก
สมบัติของสวนประกอบพื้นผิวทาง การกระจายหนวยแรง ผลกระทบของตัวแปรเกี่ยวกับ สภาพ
ภูมิอากาศตอเกณฑการออกแบบ การจัดการพื้นผิวทาง
Stru ctu ral d e sign o f rigid a n d ﬂ e xib le p av em e n ts; lo ad in g
characteristics; properties of pavement components; stress distribution; effects of
climatic variables on design criteria; pavement management.
01203478 การออกแบบและการดําเนินงานการจราจร
3(3-0-6)
(Trafﬁc Design and Operations)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01203371
การศึกษาการจราจร เครื่องมือควบคุมการจราจร การออกแบบความปลอดภัยบน
ทางหลวง การออกแบบระบบไฟฟาแสงสวาง สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับที่จอดรถ การขนถายและ
สถานี การวิเคราะหอุบัติเหตุ การจัดการระบบการจราจร
Trafﬁc studies; trafﬁc control devices; highway safety design; lighting
design; parking, loading and terminal facilities; accidental analysis; trafﬁc system
management.
01203479 การประยุกตคอมพิวเตอรในงานวิศวกรรมขนสง
(Computer applications in transport engineering)
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การประยุกตคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรรมจราจร วิศวกรรมทางหลวง การวางแผน
การขนสง และการออกแบบโครงสรางทาง การรวบรวมขอมูล องคป ระกอบของฮารดแวรและ
ซอฟตแวรคอมพิวเตอร ระบบดําเนินการ ภาษาโปรแกรม ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
Computer applications in traffic engineering, highway engineering,
transportation planning and pavement structure design. Data collection computer
hardware and software components. Operating systems. Programming language.
Geographic information system.
01203481 วิศวกรรมสุขาภิบาลและการประปา
3(3-0-6)
(Sanitary Engineering and Water Supply)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01209211
ปริมาณน้ําใชและน้ําทิ้ง การประปา การสงน้ํา การออกแบบระบบแจกจายน้ํา การ
คํานวณ ปริมาณน้ําฝน ชลศาสตรของทอระบายน้ํา การระบายน้ําทิ้ง การออกแบบทอระบบน้ําทิ้ง
และน้ําฝน ปมน้ําและสถานีการสูบน้ํา สุขาภิบาลและการเดินทอของอาคาร
Quantity of water and sewage; water supply; water transmission; design
of water distribution system; amount of storm sewage; hydraulics of sewer;
wastewater collection and disposal; design of sanitary and storm sewers; pumps and
pumping stations; building sanitation and piping.
01203490 สหกิจศึกษา
6
(Co-operative Education)
การปฏิ บั ติ ง านในสถานประกอบการในลั ก ษณะพนั ก งานชั่ ว คราว เพื่ อ ให ไ ด
ประสบการณจากการไปปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย
On the job training as a temporary employee in order to get experiences
from assignments.
01203495 การเตรียมการโครงงานวิศวกรรมโยธา
1(0-3-2)
(Civil Engineering Project Preparation)
การจัดเตรียมขอเสนอโครงงาน การตรวจเอกสารและรายงานความกาวหนา
Preparation of project proposal, literature review and progress report.
01203496 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมโยธา
1-3
(Selected Topics in Civil Engineering)
เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมโยธาในระดับปริญญาตรี หัวขอเรื่องเปลี่ยนไปในแตละภาค
การศึกษา
Selected topics in civil engineering at the bachelor’ s degree level.
Topics are subject to change each semester.
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01203497 สัมมนา
(Seminar)

1

การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางวิศวกรรมโยธาในระดับปริญญาตรี
Presentation and discussion on current interesting topics in civil
engineering at the bachelor’s degree level.
01203499 โครงงานวิศวกรรมโยธา
2(0-6-3)
(Civil Engineering Project)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01203495
โครงงานที่นาสนใจ ในแขนงตาง ๆ ของวิศวกรรมโยธา
Interesting project in various disciplines of civil engineering.
รายวิชาที่เปนรหัสวิชานอกหลักสูตร
01200434 โครงสรางพื้นฐานระบบราง
3(3-0-6)
(Rail Infrastructure)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01200431
ภาพรวมดานโครงสรางระบบรางในประเทศไทย การออกแบบแนวเสนทาง การ
ออกแบบทางถาวร การออกแบบทางวิ่งรถไฟยกระดับ การออกแบบอุโมงครถไฟใตดินและทางลอด
การจัดวางตําแหนงสถานี การออกแบบสถานีรถไฟ การออกแบบระบบรางรถไฟ การออกแบบ ศูนย
ซอมบํารุง การออกแบบลานจอดรถไฟ การออกแบบอาคารจอดแลวจร ระบบไฟฟาเครื่องกลอาคาร
การดูงาน
Thailand's rail infrastructure, Rail route alignment design, Permanent
way design, Viaduct/ elevated way design, Tunnel design, Station design and
location, Track works design, Depot design, Stabling yard design, Park and ride
building design, E&M systems (Building Service Systems), Field trips.
01200435 การปฏิบัติการและการซอมบํารุงระบบราง
3(3-0-6)
(Rail System Operation and Maintenance)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01200431
การปฏิบัติการและบํารุง รักษาระบบรถไฟในประเทศไทย การวางแผนการเดินรถ
เวลารอรถ การสรางตารางเวลาการเดินรถ การควบคุมการเดินรถ ขอกําหนดดานความปลอดภัย
ระบบการเก็บ คาโดยสาร การจัดขวบนรถโดยสารและ รถสินคา การปฏิบัติการในสถานี หลัก การ
บํารุงรัก ษาระบบ การจัดทําตารางการซอมบํารุง การซอมบํารุงรถไฟ การซอมบํารุงระบบอาณัติ
สัญญาณ ระบบโทรคมนาคม ระบบ SCADA และระบบจายกระแสไฟฟา การซอมบํารุงราง การซอม
บํารุงระบบไฟฟาเครื่องกลในอาคาร การดูงาน
Thailand's rail operation and maintenance, System operation planning,
Headway time, Time table construction, Train control, Safety regulations, Fare
collection system, Shunting operations for passenger and freight cars, Station
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operation, Principles of maintenance, Maintenance schedules, Rolling stock
maintenance, Signalling/ telecom/SCADA/ power supply system maintenance, Track
works maintenance, E&M system (building service system) maintenance, Field trips.
01204111 คอมพิวเตอรและการโปรแกรม
3(2-3-6)
(Computers and Programming)
โครงสรางพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอรสมัยใหม การแทนขอมูลในคอมพิวเตอร การ
แกปญหาดวยขั้นตอนวิธี การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมเบื้องตนดวยภาษา
ระดับสูง การฝกปฏิบัติการโปรแกรมดวยเครื่องคอมพิวเตอร
Basic structure of modern computer systems; data representation in
computer; Algorithmic problem solving; program design and development
methodology; introductory programming using a high-level programming language;
programming practice in computer laboratory.
01204112 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับวิศวกร
1(0-2-1)
(Information Technology for Engineers)
การเรียนรูดวยตนเองจากสื่ออิเล็กทรอนิกส ภายใตการชี้แนะและควบคุมของอาจารย
เกี่ยวกับ สถาปตยกรรมของคอมพิวเตอร การจัดเก็บ ขอมูล ในระบบคอมพิวเตอร ประเภทของ
ซอฟทแวรคอมพิวเตอร การติดตั้งและใชงานซอฟตแวร การใชซอฟตแวร สําหรับสํานักงานทั่วไป
เครือขายคอมพิวเตอร การใชงานอินเตอรเน็ตระบบสารสนเทศ และระบบจัดการฐานขอมูล การดูแล
บํารุงรักษาคอมพิวเตอรเบื้องตน และการประยุกตใชงานคอมพิวเตอรดานวิศวกรรม
Self–learning course from electronic sources; under supervision of the
instructors in the topics of computer architecture; data storage in computer system;
computer software classification; computer software installation and usage; office
software usage, computer network; internet surfing, information and database
management system; basics in computer maintenance; applications of computer in
engineering fields.
01208111 การเขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-6)
(Engineering Drawing)
เทคนิคการเขียนตัวอักษรและตัวเลข การเขียนรูปทรงเรขาคณิตประยุกต การเขียน
ภาพออรโธกราฟฟก การเขียนภาพสามมิติ การใหขนาดและเกณฑความคลาดเคลื่อน การเขียนภาพ
ตัด วิวชวย การหาแผนคลี่ เทคนิคการเขียนภาพราง การเขียนแบบแสดงรายละเอียดและการเขียน
แบบการประกอบ การเขียนแบบใชคอมพิวเตอรชวยเบื้องตน
Lettering techniques; applied geometry drawing; orthographic drawing;
pictorial drawing; dimensioning and tolerancing; sectional view drawing; auxiliary
views; development; sketching techniques; detail and assembly drawings;
introduction to computer-aided drawing.
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01208221 กลศาสตรวิศวกรรม I
3(3-0-6)
(Engineering Mechanics I)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01417167
การวิเคราะหแรงสมดุล การประยุกตสมการสมดุลกับโครงสรางและเครื่องจักรกลเซน
ทรอยด ทฤษฎีของแปปปสคาน แผนผังแรงเฉือนและโมเมนตดัดเคเบิ้ล ความเสียดทานแหงลิ่ม สกรู
และสายพาน งานเสมือน เสถียรภาพของสมดุล โมเมนตความเฉื่อยของพื้นที่
Force analysis, equilibrium; application of equilibrium equation to
frames and machines; centroid, theorem of Pappus; beams, shear and bending
moment diagrams, cable; dry friction, wedges, screws and belts; virtual work,
stability of equilibrium; area moment of inertia.
01209211 กลศาสตรของของไหล
3(3-0-6)
(Fluid Mechanics)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01417168
สมบัติของของไหล ของไหลสถิต สมการทรงมวล สมการโมเมนตัม และสมการ
พลังงาน การวิเคราะหมิติและความคลายคลึงของการไหลของของไหล การไหลแบบบีบอัดไมไดและ
คงที่ผานทอและทางน้ําเปด
Properties of fluid, fluid statics, continuity, momentum and energy
equations, dimensional analysis and similitude of fluid flow, steady incompressible
flow through pipes and open channels.
01209212 ปฏิบัติการสําหรับวิชากลศาสตรของของไหล
(Laboratory for Fluid Mechanics)
ปฏิบัติการสําหรับวิชาวิศวกรรมกลศาสตรของของไหล
Laboratory for Fluid Mechanics

1(0-3-2)

01209242 อุทกวิทยาสําหรับวิศวกรรมโยธา
2(2-0-4)
(Hydrology for Civil Engineering)
วัฏจักรทางอุทกวิทยา ภูมิอากาศวิทยา หยาดน้ําฟา การระเหยและการคายน้ํา น้ําทา
ลุมน้ําและลักษณะของลุมน้ํา สถิติทางอุทกวิทยา การวิเคราะหความถี่ การออกแบบพายุฝน การ
ออกแบบกราฟน้ําทวม
Hydrologic cycle, climatology, precipitation, evaporation and
transpiration, runoff, catchment and catchment characteristics, hydrological
statistics, frequency analysis, storm design, flood hydrograph design.
01209423 วิศวกรรมชลศาสตร
(Hydraulic Engineering)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01209211 และ 01209242
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การไหลในทางน้ําเปดและการออกแบบ การเคลื่อนยายของตะกอนในลําน้ํา อางเก็บ
น้ําและเขื่อน ทางน้ําลน อาคารสลายพลัง งาน การสง น้ํา การระบายน้ํา การวัดปริม าณน้ํา การ
วิเคราะหระบบทอ แรงกระแทกกลับ กังหันและเครื่องสูบน้ํา แบบจําลองทางชลศาสตร
Open channel flow and design, sediment transportation in stream,
reservoirs and dams, spillways, stilling basins, conveyance, drainage, flow
measurement, pipe network analysis, water hammer, turbines and pumps, hydraulic
models.
01213211 วัสดุศาสตรสําหรับวิศวกร
3(3-0-6)
(Materials Science for Engineers)
ความสั ม พั น ธร ะหวา งโครงสร าง สมบั ติ กระบวนการ และสมรรถนะของวั ส ดุ
วิศวกรรม แผนภาพสมดุลเฟสและการตีความ โครงสรางจุลภาคและมหภาคที่สัมพันธกับสมบัติของ
วัสดุวิศวกรรม การตรวจสอบโครงสรางของวัสดุ การทดสอบและการวิเคราะหสมบัติของวั สดุ การ
กัดกรอนและการเสื่อมของวัสดุ กระบวนการผลิตของวัสดุวิศวกรรม วัสดุประกอบและวัสดุกอสราง
Relationships between structures, properties, processes and
performances of engineering materials. Phase equilibrium diagrams and their
interpretation. Micro and macrostructures related to properties of engineering
materials. Investigation of material structures. Material properties testing and
analysis. Corrosion and degradation of materials. Production processes of
engineering materials. Composite and construction materials.
01403114 ปฏิบัติการหลักมูลเคมีทั่วไป
1(0-3-2)
(Laboratory in Fundamental of General Chemistry)
พื้นฐาน : 01403117 หรือพรอมกัน
ปฏิบัติการสําหรับวิชา 01403117 หลักมูลเคมีทั่วไป
Laboratory work for 01403117 Fundamentals of General Chemistry.
01403117 หลักมูลเคมีทั่วไป
3(3-0-6)
(Fundamental of General Chemistry)
โครงสรางอะตอม ตารางพีริออดิกและสมบัติตามตารางพีริออดิก พันธะเคมี ปริมาณ
สัมพันธ แกส ของเหลว ของแข็ง สารละลาย จลนพลศาสตรเคมี สมดุลเคมี กรดและเบส สมดุลของ
ไอออน ธาตุเรพรีเซนเททีฟ โลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ โลหะแทรนซิชัน
Atomic structure, periodic table and periodic properties, chemical
bonds, stoichiometry, gases, liquids, solids, solutions, chemical kinetics, chemical
equilibria, acids and bases, ionic equilibria, representative elements, metals,
nonmetals and metalloids, transition metals.
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01417167 คณิตศาสตรวิศวกรรม I
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics I)
ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน อนุพันธและการประยุกต คาเชิงอนุพันธ ปริพันธ
และการประยุกต ระบบพิกัดเชิงขั้ว ปริพันธไมตรงแบบ ลําดับและอนุกรม การอุปนัยเชิงคณิตศาสตร
Limits and continuity of functions, derivatives and applications,
differentials, integration and applications, polar coordinates , improper integrals,
sequences and series, mathematical induction.
01417168 คณิตศาสตรวิศวกรรม II
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics II)
พื้นฐาน : 01417167
เวกเตอรและเรขาคณิตวิเคราะหทรงตัน แคลคูลัสของฟงกชันหลายตัวแปร แคลคูลัส
ของ ฟงกชันคาเวกเตอร
Vectors and solid analytic geometry, calculus of multivariables
functions, calculus of vectorvalued functions.
01417267 คณิตศาสตรวิศวกรรม III
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics III)
พื้นฐาน : 01417168
สมการเชิงอนุพันธเชิงเสนอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธเชิงเสนที่มีสัมประสิทธิ์เปน
คาคงตัว ผลการแปลง ลาปลาซและผลการแปลงผกผัน ผลเฉลยที่เปนอนุกรมกําลัง ระบบสมการเชิง
อนุพันธเชิงเสน
First order linear differential equations, linear differential equations
with constant coefficients, Laplace transforms and inverse transforms, power series
solutions, system of linear differential equations.
01420111 ฟสิกสทั่วไป I
3(3-0-6)
(General Physics I)
กลศาสตร การเคลื่อนที่แบบฮารมอนิก คลื่น กลศาสตรของไหล อุณหพลศาสตร
Mechanics, harmonic motion, waves, fluid mechanics, thermodynamics
01420112 ฟสิกสทั่วไป II
3(3-0-6)
(General Physics II)
พื้นฐาน : 01420111
ไฟฟาแมเหล็ก คลื่นแมเหล็กไฟฟา ทัศนศาสตร ฟสิกสยุคใหมเบื้องตน และนิวเคลียร
ฟสิกส
Electromagnetism, electromagnetic waves, optics, introduction to
modern physics and nuclear physics.
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01420113 ปฏิบัติการฟสิกส I
(Laboratory in Physics I)
พื้นฐาน : 01420111 หรือพรอมกัน หรือ 01420117 หรือพรอมกัน
ปฏิบัติการสําหรับวิชาฟสิกสทั่วไป I หรือ ฟสิกสพื้นฐาน I
Laboratory for General Physics I or Basic Physics I.

1(0-3-2)

01420114 ปฏิบัติการฟสิกส II
(Laboratory in Physics II)
พื้นฐาน : 01420113 และ 01420112 หรือพรอมกัน หรือ 01420118 หรือพรอมกัน
ปฏิบัติการสําหรับวิชาฟสิกสทั่วไป II หรือฟสิกสพื้นฐาน II
Laboratory for General Physics II or Basic Physics II.

1(0-3-2)
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