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3. หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

4. ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร

4.1 ปรัชญาของหลักสู ตร
หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จัดการศึกษาตามหลักมาตรฐาน
วิชาการระดับอุดมศึกษาและวิชาชี พวิศวกรรมโยธาซึ่ งกําหนดโดยสภาวิศวกร ผลิ ตวิศวกรเพื่อสนอง
ความต้อ งการของทั้ง ภาครั ฐ และเอกชน มุ่ ง พัฒ นาการวิ จยั และวิ ช าการด้านวิศ วกรรมโยธา และ
สิ่ งแวดล้อม ให้เป็ นประโยชน์ต่อท้องถิ่น และประเทศชาติ ตลอดจนเป็ นพื้นฐานในการศึกษาระดับ
ที่ สูงขึ้น หลักสู ตรมี ความยืดหยุ่นสามารถปรับ ตามสภาพการเปลี่ ยนแปลงด้านเศรษฐกิ จ สังคมและ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี เปิ ดโอกาสให้มีการเลือกเรี ยนได้อย่างกว้างขวาง
การจัด กิ จ กรรมและประสบการณ์ ก ารเรี ยนรู ้ มุ่ ง เน้ น ทฤษฎี ค วบคู่ ก ารปฏิ บ ั ติ แ ละ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เหมาะสม สร้างเสริ มความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์
อย่างเป็ นระบบ ยึด หลัก ความร่ วมมื อระหว่างสถาบัน การศึ ก ษาและชุ ม ชนเพื่ อนําไปสู่ ก ารพัฒ นา
ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีสมรรถภาพในวิชาชี พ ทั้งในด้านเทคนิ ค
วิธี ด้านการจัดการอาชีพ และด้านคุณธรรม
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4.2 วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
4.2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู ้ และความสามารถในการประกอบวิชาชีพทางด้าน
วิศวกรรมโยธา และสิ่ งแวดล้อมที่เหมาะสมในการพัฒนาท้องถิ่น
4.2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทกั ษะ และความพร้อมในการรับการถ่ายทอด พัฒนาเทคโนโลยี
ระดับสู ง การวิจยั และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับการพัฒนาท้องถิ่น
4.2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความใฝ่ รู ้ และมีความคิดสร้างสรรค์
4.2.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม และจริ ยธรรม

5. กําหนดการเปิ ดสอน
ปี การศึกษา 2551

6. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ าศึกษา

ผูส้ มัครเข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
6.1 สําเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สาย วิทยาศาสตร์ -คณิ ตศาสตร์ หรื อสําเร็ จ
การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขา ช่างก่อสร้าง หรื อสาขาที่เกี่ยวข้อง (ให้อยูใ่ นดุลพินิจของ
คณะกรรมการบริ หารโปรแกรมวิชา)
6.2 สําเร็ จการศึกษาระดับอนุ ปริ ญญา (อวท.) หรื อสําเร็ จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสู ง (ปวส.) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง หรื อสาขาที่เกี่ยวข้อง (ให้อยูใ่ นดุลพินิจของคณะกรรมการบริ หาร
โปรแกรมวิชา) หรื อเทียบเท่า โดยการเทียบยกเว้นรายวิชาจากหลักสู ตร 4 ปี
6.3 มีความประพฤติเรี ยบร้อย
6.4 มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์และไม่เป็ นโรคติดต่อร้ายแรง
6.5 คุณสมบัติอื่นๆ ให้พิจารณาตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

7. การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา

การคัดเลือกผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษา ให้เป็ นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

8. ระบบการศึกษา

8.1 การจัดการศึกษา
การจัดการศึกษา ใช้ระบบการศึกษาระบบทวิภาค โดยหนึ่งปี การศึกษาแบ่งออกเป็ น 2 ภาค
การศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาหนึ่งภาคการศึกษาปกติไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์ ทั้งนี้อาจจะมีภาคฤดู
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16. งบประมาณ

16.1 การเสนอขอตั้งงบประมาณ
ตารางการเสนอขอตั้งงบประมาณ
ปี งบประมาณ
ประเภทของงบประมาณ
งบแผ่ นดิน
เงินนอกงบประมาณ
งานประจํา(บาท) งานประจํา(บาท) งานพัฒนา(บาท)
200,000
200,000
200,000
2551
400,000
400,000
2,000,000
2552
600,000
600,000
3,000,000
2553
800,000
800,000
4,000,000
2554
1,000,000
1,000,000
5,000,000
2555
16.2 ประมาณค่ าใช้ จ่ายรายหัว
ตารางประมาณค่ าใช้ จ่ายรายหัว
ประเภทนักศึกษา
ภาคปกติ
นักศึกษาประเภทอื่นๆ

2551
30,000
30,000

ค่ าใช้ จ่ายรายหัว/คน/ปี (บาท)
2552
2553
2554
30,000 30,000 30,000
30,000 30,000 30,000

รวม (บาท)

2555
30,000
30,000

17. หลักสู ตร
17.1 จํานวนหน่ วยกิตรวม
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร จํานวนไม่นอ้ ยกว่า

149

หน่วยกิต

17.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
สัดส่ วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาและแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้
17.2.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จํานวนไม่ น้อยกว่ า
17.2.1.1 กลุ่มวิชาภาษา บังคับ
17.2.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ บังคับ
17.2.1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กบั คณิ ตศาสตร์ บังคับ

30
9
6
6

หน่ วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

600,000
2,400,000
4,200,000
5,600,000
7,000,000

หมายเหตุ
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ข้ อกําหนดเฉพาะ ให้เลือกเรี ยนในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ อีก 6 หน่วยกิต และ
เลือกในกลุ่มวิชาใดก็ได้อีกไม่นอ้ ยกว่า 3 หน่วยกิต
17.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไม่นอ้ ยกว่า
113 หน่ วยกิต
17.2.2.1 วิชาแกน
64
หน่วยกิต
17.2.2.1.1 พื้นฐานทางวิศวกรรม
21
หน่วยกิต
17.2.2.1.2 บังคับแกน
43
หน่วยกิต
17.2.2.2 วิชาเฉพาะด้าน/วิชาเอก จํานวนไม่นอ้ ยกว่า
49
หน่วยกิต
17.2.2.2.1 บังคับเฉพาะด้าน/วิชาเอก
46
หน่วยกิต
17.2.2.2.2 เลือกเรี ยน จํานวนไม่นอ้ ยกว่า
3
หน่วยกิต
17.2.2.3 วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
ไม่นบั หน่วยกิต
17.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไม่นอ้ ยกว่า
6
หน่ วยกิต
ข้ อกําหนดเฉพาะหลักสู ตร
ก. วิชาบังคับแกน และวิชาเฉพาะด้าน/วิชาเอก ต้องได้ค่าระดับคะแนนไม่ต่าํ กว่า C ทุกวิชา ตาม
หลักเกณฑ์ของสภาวิศวกร
17.3 รายวิชา
17.3.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป จํานวนไม่นอ้ ยกว่า
30 หน่ วยกิต
17.3.1.1 กลุ่มวิชาภาษา ให้เรี ยนจํานวนไม่นอ้ ยกว่า
9 หน่ วยกิต
รายวิชาบังคับ
9 หน่วยกิต
น (ท-ป-ค)
1500105 ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
3 (3-0-6)
Thai for Communication
1500106 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร

3 (3-0-6)

English for Communication
1500107 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการอ่าน
English for Reading Skills

3 (3-0-6)
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รายวิชาเลือก
1500108
1500109
1500110
1500111
1500112
1500113
1500114
1500115
1500116

ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสาร
Chinese for Communication
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสาร
Japanese for Communication
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสาร
Korean for Communication
ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารเชิงสังคมและวัฒนธรรม
Chinese for Socio-cultural Communication
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสารเชิ งสังคมและวัฒนธรรม
Japanese for Socio-cultural Communication
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสารเชิ งสังคมและวัฒนธรรม
Korean for Socio-cultural Communication
สนทนาภาษาจีนในการทํางาน
Chinese Conversation for Work
สนทนาภาษาญี่ปุ่นในการทํางาน
Japanese Conversation for Work
สนทนาภาษาเกาหลีในการทํางาน
Korean Conversation for Work

น (ท-ป-ค)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3(2-2-5)

17.3.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ ให้เรี ยนจํานวนไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่ วยกิต
รายวิชาบังคับ
6 หน่วยกิต
น (ท-ป-ค)
2000103 จริ ยธรรมและทักษะชีวติ
3 (3-0-6)
Ethics and Life Skills
2500105 วิถีไทยและวิถีโลก
3 (3-0-6)
Thai and World Life Style
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รายวิชาเลือก ให้นกั ศึกษาเลือกเรี ยนรายวิชาต่อไปนี้ อีกไม่นอ้ ยกว่า

6 หน่วยกิต
น (ท-ป-ค)

2000104
2000105
2500106
2500107
2500108

สุ นทรี ยศาสตร์ แห่งชีวติ
Aesthetics for Life
จิตวิทยาและการพัฒนาตน
Psychology and Self-Development
มนุษย์กบั สิ่ งแวดล้อม
Man and Environment
ทวารวดีศึกษา
Dhavaravadee Studies
กฎหมายในชีวติ ประจําวัน
Laws in Daily Life

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

17.3.1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กบั คณิตศาสตร์ ให้เรี ยนจํานวนไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่ วยกิต
รายวิชาบังคับ
6 หน่วยกิต
น (ท-ป-ค)
4000109 สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู ้
3 (2-2-5)
Information and Information Technology for Learning
4000110 การคิดและการตัดสิ นใจ
3 (2-2-5)
Thinking and Decision Making
รายวิชาเลือก
4000111

วิทยาศาสตร์ เพื่อคุณภาพชีวติ
Science for Quality of Life
4000112 วิทยาศาสตร์ การกีฬาและนันทนาการ
Sports Science and Recreation
4000113 คณิ ตศาสตร์ในชีวติ ประจําวัน
Mathematics in Daily Life
4000114 เทคโนโลยีในชีวติ ประจําวัน
Technology in Daily Life

น (ท-ป-ค)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
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4000115

เทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology
ข้ อกําหนดเฉพาะ ให้นกั ศึกษาเลือกเรี ยนกลุ่มวิชาใดกลุ่มวิชาหนึ่งอีกไม่นอ้ ยกว่า
17.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไม่นอ้ ยกว่า
17.3.2.1 วิชาแกน ให้เรี ยนจํานวนไม่นอ้ ยกว่า
17.3.2.1.1 พืน้ ฐานทางวิศวกรรม
6001211
6001212
6001311
6001312
6001313
6001314
6001411
6001412
6002413

เคมีสาํ หรับวิศวกร
Chemistry for Engineers
ปฏิบตั ิการเคมีสาํ หรับวิศวกร
Chemistry Laboratory for Engineers
ฟิ สิ กส์สาํ หรับวิศวกร 1
Physics for Engineers 1
ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์สาํ หรับวิศวกร 1
Physics Laboratory for Engineer 1
ฟิ สิ กส์สาํ หรับวิศวกร 2
Physics for Engineers 2
ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์สาํ หรับวิศวกร 2
Physics Laboratory for Engineer 2
คณิ ตศาสตร์ วศิ วกรรม 1
Engineering Mathematics 1
คณิ ตศาสตร์ วศิ วกรรม 2
Engineering Mathematics2
คณิ ตศาสตร์ วศิ วกรรม 3
Engineering Mathematics 3

3 (2-2-5)
3 หน่วยกิต
113 หน่ วยกิต
64 หน่ วยกิต
21 หน่ วยกิต
หน่วยกิต (ท–ป-ค)
3 (3–0-6)
1 (0–3-0)
3 (3–0-6)
1 (0–3-0)
3 (3–0-6)
1 (0–3-0)
3 (3–0-6)
3 (3–0-6)
3 (3–0-6)
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17.3.2.1.2 บังคับแกน
5501121
5501721
5501922
5502143
5502341
5502342
5502431
5502432
5502433
5502444

5502831

5502833
5502931

กลศาสตร์ วศิ วกรรม
Engineering Mechanics
เขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing
วัสดุวศิ วกรรม
Engineering Materials
กําลังวัสดุ
Strength of Materials
ชลศาสตร์
Hydraulics
ปฏิบตั ิการชลศาสตร์
Hydraulics Laboratory
วิศวกรรมสํารวจ
Survey Engineering
ปฏิบตั ิการสํารวจ
Surveying Field Work
การฝึ กงานสํารวจภาคสนาม
Field Practice on Topography Surveying
สารสนเทศภูมิศาสตร์ สิ่ งแวดล้อม และการ
สํารวจระยะไกล
Geographic Information System
Environment and Remote Sensing
วิศวกรรมเครื่ องกลไฟฟ้าเบื้องต้น
Fundamental of Electrical Mechanics
Engineering
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming
สถิติวศิ วกรรม
Engineering Statistics

43 หน่ วยกิต
หน่วยกิต (ท–ป-ค)
3 (3–0-6)
3 (2–2-5)
3 (3–0-6)
3 (3–0-6)
3 (3–0-6)
1 (0–3-0)
3 (3–0-6)
1 (0–6-0)
2 (0–90-0)
3 (2–2-5)

3 (3–0-6)

3 (3–0-6)
3 (3–0-6)
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5504773
6002111
6002112

การจัดการวิศวกรรม
Engineering Management
ภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกร 1
English for Engineers 1
ภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกร 2
English for Engineers 2

17.3.2.2 วิชาเฉพาะด้ าน/วิชาเอก จํานวนไม่นอ้ ยกว่า
17.3.2.2.1 บังคับ จํานวนไม่นอ้ ยกว่า
5512140 คอนกรี ตเทคโนโลยี
Concrete Technology
5512141 ทฤษฎีโครงสร้าง
Theory of Structure
5512143 วัสดุวศิ วกรรมโยธาและการทดสอบ
Civil Engineering Materials and Testing
5513152 วิเคราะห์โครงสร้าง
Structural Analysis
5513154 การออกแบบคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
Reinforced Concrete Design
5513165 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก
Timber and Steel Design
5513176 การออกแบบคอนกรี ตอัดแรง
Prestressed Concrete Design
5513251 ปฐพีกลศาสตร์
Soil Mechanics
5513252 ปฏิบตั ิการปฐพีกลศาสตร์
Soil Mechanics Laboratory
5513263 วิศวกรรมฐานราก
Foundation Engineering

3 (3–0-6)
3 (3–6-0)
3 (3-0-6)

49 หน่ วยกิต
46 หน่ วยกิต
น (ท-ป-ค)
2 (2–0-4)
3 (3–0-6)
3 (2–2-5)

3 (3–0-6)
3 (3 –0-6)
3 (3 –0-6)
3 (3 –0-6)
3 (3 –0-6)
1 (0-3-0)
3 (3 –0-6)

- 28 -

5513351 อุทกวิทยา
Hydrology
5513362 วิศวกรรมชลศาสตร์
Hydraulic Engineering
5513561 วิศวกรรมการทาง
Highway Engineering
5514188 การออกแบบอาคาร
Building Design
5514671 การบริ หารงานก่อสร้าง

3 (3–0-6)

5514772

1 (0–2-0)

5514783

Construction Management

สัมมนาโครงงานวิศวกรรมโยธา
Seminar on Civil Engineering Project
โครงงานวิศวกรรมโยธา
Civil Engineering Project

17.3.2.2.2 เลือกเรี ยน
ให้ เลือกเรียนรายวิชาต่ อไปนีไ้ ม่ น้อยกว่ า
สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้ าง
5524101 การออกแบบสะพาน
Bridge Design
5524102 การออกแบบโครงสร้างเหล็กขั้นสู ง
Advanced Steel Design
5524103 วิศวกรรมแผ่นดินไหวเบื้องต้น
Introduction to Earthquake Engineering
5524104 คอนกรี ตเทคโนโลยีช้ นั สู ง
Advanced Concrete Technology
5524105 วิธีไฟไนท์อิลิเมนต์ข้ นั ต้น
Introduction to Finite Element Method

3 (3 –0-6)
3 (3 –0-6)

3 (2–2-5)
3 (3 –0-6)

3 (0–9-0)

3 หน่ วยกิต
น (ท-ป-ค)
3 (3–0-6)
3 (3–0-6)
3 (3–0-6)
3 (3–0-6)
3 (3–0-6)
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สาขาวิชาวิศวกรรมธรณีเทคนิค
5524201 การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างดิน
Analysis and Design of Earth Structures
5524202 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ ในงานวิศวกรรมปฐพี
Computer Applications in Geotechnical Engineering
5524203 หลักการกลศาสตร์ ของหิ นและงานอุโมงค์
Principles of Rock Mechanics and Tunneling
สาขาวิชาวิศวกรรมแหล่ งนํา้
5524301 การออกแบบอาคารชลศาสตร์
Hydraulic Structures Design
5524302 วิศวกรรมแหล่งนํ้าและการจัดการ
Water Resource Engineering and Management
5524303 การออกแบบเขื่อนขนาดเล็ก
Design of Small Dam
5524304 ชลศาสตร์ และอุทกวิทยาของนํ้าใต้ดิน
Hydraulics and Hydrology of Groundwater
5524305 อุทกธรณี วทิ ยาของการปนเปื้ อน
Contaminant Hydrogeology
5524306 แบบจําลองคณิ ตศาสตร์ น้ าํ ใต้ดิน
Groundwater Modeling
5524307 วิศวกรรมแม่น้ าํ
River Engineering
5524308 วิศวกรรมอุทกวิทยาขั้นสู ง
Advanced Hydrology Engineering
5524309 แบบจําลองเชิงตัวเลขในงานวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า
Numerical Modeling in Water Resources Engineering
Works
5524310 วิศวกรรมชลประทาน
Irrigation Engineering

3 (3–0-6)
3 (3–0-6)
3 (3–0-6)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
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สาขาวิชาวิศวกรรมสํ ารวจ
5524401 โฟโตแกรมเมตรี
Photogrammetry
5524402 การแปรภาพถ่ายทางอากาศ
Airphoto Interpretation
5524403 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ข้นั สู ง
Advanced Geographic Information System
5524403 การสํารวจทางไกลขั้นสู ง
Advanced Remote Sensing
สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ ง
5524500 การสํารวจเพื่อการก่อสร้างทาง
Route Survey
5524501 วัสดุการทาง
Highway Materials
5524502 วิศวกรรมการขนส่ ง
Transportation Engineering
5524503 การออกแบบผิวทาง
Pavement Design
5524504 เทคโนโลยีเอสฟัลต์ติกคอนกรี ต
Asphaltic Concrete Technology
5524504 การวางแผนการขนส่ งในบริ เวณเมือง
Town Transportation Planning
5524505 วิศวกรรมการจราจร
Traffic Engineering
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่ งแวดล้ อม
5524701 วิศวกรรมสิ่ งแวดล้อมเบื้องต้น
Introduction to Environmental Engineering
5524702 การออกแบบระบบบําบัดนํ้าเสี ย
Wastewater Engineering Design

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3–0-6)
3 (3–0-6)

3 (2-2-5)
3 (3–0-6)
3 (3–0-6)
3 (3–0-6)
3 (3–0-6)
3 (3–0-6)
3 (3–0-6)

3 (3–0-6)
3 (3–0-6)
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5524703 การออกแบบระบบฝังกลบ
Landfill Design
5524704 วิศวกรรมประปาและสุ ขาภิบาล
Water Supply and Sanitary Engineering
สาขาวิชาวิศวกรรมการบริ หารงานก่ อสร้ าง
5524601 สัญญาข้อกําหนดและประมาณการ
ก่อสร้าง
Contract, Specification and Cost
Estimation
5524602 การจัดการความปลอดภัยงานก่อสร้าง
Construction Safety Management
17.3.2.3 วิชาพืน้ ฐานวิชาชี พและวิชาชี พ
5514701

การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพวิศวกรรมโยธา
Field Experience in Civil Engineering

3 (3–0-6)
3 (3–0-6)

3 (3–0-6)

3 (3–0-6)

ไม่ นับหน่ วยกิต
ชม.
450

ข้ อกําหนดเฉพาะ
ผูเ้ ข้าศึกษาในหลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา ให้เรี ยนรายวิชา 5514701 การฝึ ก
ประสบการณ์วชิ าชีพวิศวกรรมโยธา (Field Experience in Civil Engineering) และได้คา่ ระดับคะแนน PD หรื อ
P โดยให้นบั เป็ นส่ วนหนึ่งในเกณฑ์การสําเร็ จหลักสู ตรของโปรแกรมวิชา
17.3.4 หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนวนไม่ น้อยกว่ า
6 หน่ วยกิต
ให้เลือกเรี ยนรายวิชาใดๆ ในหลักสู ตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยไม่ซ้ าํ กับรายวิชาที่เคยเรี ยน
มาแล้ว
และต้องไม่เป็ นรายวิชาที่กาํ หนดให้เรี ยนโดยไม่นบั หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็ จหลักสู ตรของ
โปรแกรมวิชา

- 32 ความหมายของเลขรหัสวิชา

1

2

3

4

5

6

7
ลําดับก่อนหลัง
ลักษณะเนื้อหา
ระดับความยากง่าย หรื อชั้นปี
หมวดวิชาและหมู่วชิ า

เลข 3 ตัวเแรก บ่งบอกถึงหมวดวิชาและหมู่วชิ า
550
หมู่วชิ าที่พ้นื ฐานวิศวกรรมสาขาวิศวกรรมโยธา
551
หมู่วชิ าวิศวกรรมวิศวกรรมหลักเฉพาะ สาขาวิศวกรรมโยธา
552
หมู่วชิ าเลือก สาขาวิศวกรรมโยธา และสิ่ งแวดล้อม
เลขตัวที่ 4
0
1
2
3
4
เลขตัวที่ 5
1
2
3
4
5
6
7
เลขตัวที่ 6
เลขตัวที่ 7

บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรื อชั้นปี
หมายถึง
รายวิชาในระดับชั้นปี ใดก็ได้
หมายถึง
รายวิชาในระดับชั้นปี ที่ 1
หมายถึง
รายวิชาในระดับชั้นปี ที่ 2
หมายถึง
รายวิชาในระดับชั้นปี ที่ 3
หมายถึง
รายวิชาในระดับชั้นปี ที่ 4
บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
หมายถึง
รายวิชาในสาขาวิศวกรรมโครงสร้าง
หมายถึง
รายวิชาในสาขาวิศวกรรมธรณี เทคนิค
หมายถึง
รายวิชาในสาขาวิศวกรรมแหล่งนํ้า
หมายถึง
รายวิชาในสาขาวิศวกรรมสํารวจ หรื อภูมิศาสตร์ สารสนเทศ หรื อการ
สํารวจระยะไกล
หมายถึง
รายวิชาในสาขาวิศวกรรมขนส่ ง
หมายถึง
รายวิชาในสาขาวิศวกรรมบริ หารจัดการก่อสร้าง
หมายถึง
รายวิชาในสาขาวิศวกรรมที่ไม่ได้ระบุไว้ในสาขาที่ 1 ถึง 6
บ่งบอกถึงภาคการศึกษา
บ่งบอกถึงลําดับก่อนหลังของวิชา
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17.4 แผนการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1
1500106
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
1500105
ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
2500105
วิถีไทยและวิถีโลก
6001211
เคมีสาํ หรับวิศวกร
6001212
ปฏิบตั ิการเคมีสาํ หรับวิศวกร
6001311
ฟิ สิ กส์สาํ หรับวิศวกร 1
6001312
ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์สาํ หรับวิศวกร 1
6001411
คณิ ตศาสตร์ วศิ วกรรม 1
ภาคการศึกษาที่ 2
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการอ่าน
5501121
กลศาสตร์ วศิ วกรรม
5501721
เขียนแบบวิศวกรรม
5501922
วัสดุวศิ วกรรม
6001313
ฟิ สิ กส์สาํ หรับวิศวกร 2
6001314
ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์สาํ หรับวิศวกร 2
6001412
คณิ ตศาสตร์ วศิ วกรรม 2

ปี ที่1

รวม

3 (3–0-6)
3 (3–0-6)
3 (3–0-6)
3 (3–0-6)
1 (0–3-0)
3 (3–0-6)
1 (0–3-0)
3 (3–0-6)
20 หน่ วยกิต

รวม

3 (3–0-6)
3 (3–0-6)
3 (2–2-5)
3 (3–0-6)
3 (3–0-6)
1 (0–3-0)
3 (3–0-6)
19 หน่ วยกิต
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ภาคการศึกษาที่ 3
5502431
วิศวกรรมสํารวจ
5502432
ปฏิบตั ิการสํารวจ
5502831
วิศวกรรมเครื่ องกลไฟฟ้าเบื้องต้น
5502833
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
5502931
สถิติวศิ วกรรม
6002111
ภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกร 1
6002413
คณิ ตศาสตร์ วศิ วกรรม 3

ปี ที่2

รวม

3 (3–0-6)
1 (0–3-0)
3 (3–0-6)
3 (3–0-6)
3 (3–0-6)
3 (3-0-6)
3 (3–0-6)
19 หน่ วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 4
4000109
สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู ้
5502143
กําลังวัสดุ
5502341
ชลศาสตร์
5502342
ปฏิบตั ิการชลศาสตร์
5502444
สารสนเทศภูมิศาสตร์ สิ่ งแวดล้อมและการสํารวจระยะไกล
5512140
คอนกรี ตเทคโนโลยี
5512141
ทฤษฎีโครงสร้าง
5512143
วัสดุวศิ วกรรมโยธาและการทดสอบ
รวม

3 (2-2-5)
3 (3–0-6)
3 (3–0-6)
1 (0–3-0)
3 (2–2-5)
2 (2–0-4)
3 (3–0-6)
3 (2–2-5)
21 หน่ วยกิต

ภาคเรียนฤดูร้อน
5502433
การฝึ กงานสํารวจภาคสนาม

2 (0-90-0)
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ภาคการศึกษาที่ 5
4000110
การคิดและการตัดสิ นใจ
5513152
วิเคราะห์โครงสร้าง
5513154
การออกแบบคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
5513251
ปฐพีกลศาสตร์
5513252
ปฏิบตั ิการปฐพีกลศาสตร์
5513351
อุทกวิทยา
1500108
ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสาร

ปี ที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 6
2500108
กฎหมายในชีวติ ประจําวัน
5513165
การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก
5513263
วิศวกรรมฐานราก
5513362
วิศวกรรมชลศาสตร์
5513561
วิศวกรรมการทาง
5514671
การบริ หารงานก่อสร้าง

ภาคเรียนฤดูร้อน
5513701
การฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพวิศวกรรมโยธา

รวม

3 (2-2-5)
3 (3–0-6)
3 (3 –0-6)
3 (3 –0-6)
1 (0-3-0)
3 (3–0-6)
3 (3–0-6)
19 หน่ วยกิต

รวม

3 (3–0-6)
3 (3–0-6)
3 (3–0-6)
3 (3–0-6)
3 (3–0-6)
3 (3–0-6)
18 หน่ วยกิต

ไม่คิดหน่วยกิต (450)
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ปี ที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 7
2000103
จริ ยธรรมและทักษะชีวติ
5504773
การจัดการวิศวกรรม
5513176
การออกแบบคอนกรี ตอัดแรง
5514772
สัมมนาโครงงานวิศวกรรมโยธา
5524xxx
วิชาเลือกในหมวดวิชาวิศวกรรมเฉพาะ
xxxxxxx
วิชาเลือกเสรี 1

ภาคการศึกษาที่ 8
2000105
จิตวิทยาและการพัฒนาตน
5514783
โครงงานวิศวกรรมโยธา
5514188
การออกแบบอาคาร
6002112
ภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกร 2
xxxxxxx
วิชาเลือกเสรี 2

รวม

3 (3–0-6)
3 (3–0-6)
3 (3–0-6)
1 (0–2-0)
3 (3–0-6)
3 (3-0-6)
16 หน่ วยกิต

รวม

3 (3–0-6)
3 (0–9-0)
3 (2–2-5)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
15 หน่ วยกิต
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17. 5 คําอธิบายรายวิชา
17.5.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
17.5.1.1 กลุ่มวิชาภาษา
1500105 ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
3 (3-0-6)
Thai for Communication
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยให้สามารถสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สามารถฟังเพื่อจับ
ใจความสําคัญ อ่านจับใจความ อ่านตีความและอ่านขยายความ ฝึ กพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ และนําเสนอผล
การสื บค้นโดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา
1500106 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
3 (3-0-6)
English for Communication
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวติ ประจําวัน การทักทาย การ
กล่าวลา การแนะนําตนเองและผูอ้ ื่น การขอบคุณ การขอโทษ และการแสดงความเห็นใจ การขอร้อง และ
การเสนอความช่วยเหลือ การเชื้ อเชิ ญและการให้คาํ แนะนํา การบรรยายลักษณะบุคคลและสิ่ งของ การถาม
และการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสถานที่ การซื้อขายสิ นค้าและการบริ การ การแสดงความคิดเห็น และการติดต่อทาง
โทรศัพท์
1500107 ภาษาอังกฤษเพีอ่ ทักษะการอ่ าน
3 (3-0-6)
English for Reading Skills
การพัฒนาทักษะการอ่าน การใช้พจนานุกรมช่วยในการอ่าน การอ่านเพื่อหาข้อมูลที่ตอ้ งการ การ
อ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์ การอ่านประกาศ การอ่านคําสั่งทัว่ ไป เทคนิคการอ่านเพื่อจับใจความสําคัญ การอ่านเพื่อเขียน
สรุ ปความ ตลอดจนการกรอกแบบฟอร์ มต่างๆ การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนจดหมายสมัครงาน
และประวัติยอ่
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1500108 ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสาร
3 (3-0-6)
Chinese for Communication
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน เช่น การทักทาย การลา การ
แนะนําตนเองและผูอ้ ื่น การกล่าวคําขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหาร เครื่ องดื่ม การซื้อของ การถามตอบ
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ผูอ้ ่ืน และสถานที่ การอ่านป้ ายประกาศ และการกรอกแบบฟอร์ มต่าง ๆ
1500109 ภาษาญีป่ ุ่ นเพื่อการสื่ อสาร
3 (3-0-6)
Japanese for Communication
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน เช่น การทักทาย การลา การ
แนะนําตนเองและผูอ้ ื่น การกล่าวคําขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหาร เครื่ องดื่ม การซื้อของ การถามตอบ
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ผูอ้ ื่น และสถานที่ การอ่านป้ ายประกาศ และการกรอกแบบฟอร์ มต่าง ๆ
1500110 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสาร
3 (3-0-6)
Korean for Communication
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาเกาหลีเพือ่ การสื่ อสารในชีวติ ประจําวัน เช่น การทักทาย การลา การ
แนะนําตนเองและผูอ้ ่ืน การกล่าวคําขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหาร เครื่ องดื่ม การซื้อของ การถามตอบ
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ผูอ้ ื่น และสถานที่ การอ่านป้ ายประกาศ และการกรอกแบบฟอร์ มต่าง ๆ
1500111 ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสารเชิ งสั งคมและวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
Chinese for Socio-cultural Communication
การพัฒนาทักษะการสื่ อสารที่เกี่ยวข้องกับความรู ้พ้ืนฐานเชิงสังคมและวัฒนธรรม เช่น ลักษณะ
ครอบครัว ความเป็ นอยู่ วันสําคัญ ความเชื่ อ วัฒนธรรม ประเพณี ของชาวจีน และกรณี ที่ควรหลีกเลี่ยงใน
การ สื่ อสารกับชาวจีน
1500112 ภาษาญีป่ ุ่ นเพื่อการสื่ อสารเชิ งสั งคมและวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
Japanese for Socio-cultural Communication
การพัฒนาทักษะการสื่ อสารที่เกี่ยวข้องกับความรู ้พ้ืนฐานเชิงสังคมและวัฒนธรรม เช่น ลักษณะ
ครอบครัว ความเป็ นอยู่ วันสําคัญ ความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี ของชาวญี่ปุ่น และกรณี ที่ควรหลีกเลี่ยงในการ
สื่ อสารกับชาวญี่ปุ่น
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1500113 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่ อสารเชิ งสั งคมและวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
Korean for Socio-cultural Communication
การพัฒนาทักษะการสื่ อสารที่เกี่ยวข้องกับความรู ้พ้ืนฐานเชิงสังคมและวัฒนธรรม เช่น ลักษณะ
ครอบครัว ความเป็ นอยู่ วันสําคัญ ความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณี ของชาวเกาหลี และกรณี ที่ควรหลีกเลี่ยง
ในการสื่ อสารกับชาวเกาหลี
1500114 สนทนาภาษาจีนในการทํางาน
3 (2-2-5)
Chinese Conversation for Work
การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาจีนในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการทํางาน เช่น การอธิ บาย
ชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน การขอข้อมูล การสนทนาทางโทรศัพท์ การนัดหมาย การสัมภาษณ์ การรับฝาก
ข้อความ เน้นคําศัพท์และข้อความที่ใช้ในการสนทนาขณะทํางาน การเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติยอ่
1500115 สนทนาภาษาญี่ปุ่นในการทํางาน
3 (2-2-5)
Japanese Conversation for Work
การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการทํางาน เช่น การ
อธิ บายชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน การขอข้อมูล การสนทนาทางโทรศัพท์ การนัดหมาย การสัมภาษณ์
การรับฝากข้อความ เน้นคําศัพท์และข้อความที่ใช้ในการสนทนาขณะทํางาน การเขียนจดหมายสมัครงานและ
ประวัติยอ่
1500116 สนทนาภาษาเกาหลีในการทํางาน
3 (2-2-5)
Korean Conversation for Work
การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาเกาหลีในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการทํางาน เช่น การ
อธิ บายชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงาน การขอข้อมูล การสนทนาทางโทรศัพท์ การนัดหมาย การสัมภาษณ์
การรับฝากข้อความ เน้นคําศัพท์และข้อความที่ใช้ในการสนทนาขณะทํางาน การเขียนจดหมายสมัครงาน
และประวัติยอ่
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17.5.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
2000103 จริยธรรมและทักษะชี วติ
3 (3-0-6)
Ethics and Life Skills
ความหมาย ประเภท คุณค่า และเกณฑ์ตดั สิ นคุณค่าทางจริ ยธรรมในสังคมปั จจุบนั ตามหลักปรัชญา
และศาสนธรรม การพัฒนาทักษะชีวติ ในด้านต่าง ๆ การดําเนินชีวิตตามวิถีทางประชาธิ ปไตย การสร้างวินยั
และความตระหนักในคุณค่าของตนเอง การสร้างภูมิคุม้ กันทางจิต มรรควิธีเพื่อชีวิตที่เป็ นสุ ข
2000104 สุ นทรียศาสตร์ แห่ งชี วติ
3 (3-0-6)
Aesthetics for Life
ความหมายของสุ นทรี ยศาสตร์แห่งชีวิตในเชิงการคิด สุ นทรี ยศาสตร์ ในเชิงพฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับความงามของศิลปะแขนต่าง ๆ ด้านทัศนศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และศิลปะการแสดง เพื่อให้เกิดความซาบซึ้ง
และได้มาซึ่ งประสบการณ์ดา้ นสุ นทรี ยศาสตร์ แห่งชีวิตโดยการรับรู ้ดว้ ยศาสตร์ แห่งการได้ยนิ ได้พบเห็นของ
จริ งและได้สัมผัส ตามแนวทางการศึกษาศิลปะแขนงนั้นๆ การเปรี ยบเทียบข้อแตกต่างทางสุ นทรี ยศาสตร์ ของ
ศิลปะแต่ละแขนง ในเรื่ องของความงาม
2000105 จิตวิทยาและการพัฒนาตน
3 (3-0-6)
Psychology and Self-Development
พฤติกรรมการดําเนิ นชีวติ ประเภทของพฤติกรรม การรู ้จกั และเข้าใจตนเองและผูอ้ ื่น ปั จจัยที่มี
อิทธิ พลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย์ การพัฒนาตนเองในมิติจิตวิทยา สังคมวิทยา ศาสนาและ
วัฒนธรรม มนุษยสัมพันธ์ มารยาทและการสมาคม การสร้างเสริ มกลุ่มและทีมงาน การดํารงชีวติ อยูใ่ นสังคม
อย่างมีความสุ ข
2500105 วิถีไทยและวิถีโลก
3 (3-0-6)
Thai and World Life Style
วิวฒั นาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย สภาพปั ญหาและแนวทางแก้ไขปั ญหาสังคมไทย
โครงการพัฒนาอันเนื่ องมาจากพระราชดําริ ภูมิปัญญาไทยที่ส่งเสริ มการปรับตัวและการดําเนินวิถีชีวิตแบบ
ไทย การวิเคราะห์สถานการณ์โลกปั จจุบนั เพื่อความเข้าใจการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ของ
สังคมโลก รวมทั้งการปรับตัวของไทยในสังคมโลก
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2500106 มนุษย์ กบั สิ่ งแวดล้ อม
3 (3-0-6)
Man and Environment
ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ วิกฤตการณ์ทาง
สิ่ งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ ความสัมพันธ์เชิงระบบระหว่างมนุษย์กบั สิ่ งแวดล้อม เทคโนโลยีที่มีผลกระทบ
ต่อมนุษย์และสิ่ งแวดล้อม
การจัดการทรัพยากรโดยเน้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมตามแนว
พระราชดําริ
2500107 ทวารวดีศึกษา
3 (3-0-6)
Dhavaravadee Studies
ความเป็ นมาของอาณาจักรทวารวดี ลักษณะทางภูมิศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองการ
ปกครองในสมัยทวารวดี ความเจริ ญและความเสื่ อมถอยของอาณาจักรทวารวดี ความสําคัญของอารยธรรม
ยุคทวารวดีที่มีต่อจังหวัดนครปฐมและประเทศไทย
2500108 กฎหมายในชี วติ ประจําวัน
3 (3-0-6)
Laws in Daily Life
ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับหลักกฎหมายที่มีความสัมพันธ์กบั ชีวติ และปรากฏการณ์ทางสังคม หลักสิ ทธิ
เสรี ภาพของชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญ หลักกฎหมายนิติกรรมสัญญา หลักกฎหมายซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่า
ซื้ อ กูย้ มื เงิน คํ้าประกัน หุ น้ ส่ วนและบริ ษทั หลักทัว่ ไปเกี่ยวกับกฎหมายอาญา การประยุกต์และบูรณาการใช้
กฎหมายให้ได้เป็ นผลจริ งในการประกอบวิชาชีพและชีวิตประจําวัน
17.5.1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กบั คณิตศาสตร์
4000109 สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
3 (2-2-5)
Information and Information Technology for Learning
ความหมายความสําคัญของการรู ้สารสนเทศ แหล่งสารสนเทศและการบริ การ กลยุทธ์และทักษะ
การค้นสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ด้วยเทคโนโลยี การใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศและสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ การ
รวบรวมและประเมินค่าสารสนเทศ
การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศเพื่อการนําไปใช้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ การนําเสนอผลการศึกษาค้นคว้าและการเขียนรายงานทางวิชาการ การอ้างอิงและจริ ยธรรมใน
การใช้สารสนเทศ
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4000110 การคิดและการตัดสิ นใจ
3(2-2-5)
Thinking and Decision Making
การพัฒนาทักษะการคิดและลักษณะการคิดแบบต่าง ๆ การพัฒนากระบวนการคิด เช่น การคิด เชิง
สร้างสรรค์ การคิดเชิงวิทยาศาสตร์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การตัดสิ นใจ องค์ประกอบในการตัดสิ นใจ
กระบวนการตัดสิ นใจ การประยุกต์การคิดและการตัดสิ นใจไปใช้ในชีวติ
4000111 วิทยาศาสตร์ เพื่อคุณภาพชี วติ
3(3-0-6)
Science for Quality of Life
ความหมาย ความสําคัญของวิทยาศาสตร์และคุณภาพชีวติ แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวติ
ด้วยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ ศึกษาคุณค่าทางธรรมชาติของอาหาร ยา
รักษาโรคและสมุนไพร ศึกษาธรรมชาติของชีวติ ระบบการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันของสิ่ งมีชีวติ การใช้
หลักวิทยาศาสตร์ ความสมเหตุสมผลเพื่อการดําเนิ นชีวติ อย่างมีคุณภาพ
4000112 วิทยาศาสตร์ การกีฬาและนันทนาการ
3(2-2-5)
Sports Science and Recreation
หลักการและประโยชน์ของการออกกําลัง การสร้างเสริ มสมรรถภาพร่ างกายและการออกกําลังกาย
เพื่อสุ ขภาพ การส่ งเสริ มสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิต หลักการและประเภทของกิจกรรมนันทนาการ การร่ วม
กิจกรรมนันทนาการเพือ่ ส่ งเสริ มสุ ขภาพและการเล่นกีฬา
4000113 คณิตศาสตร์ ในชี วิตประจําวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
ดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ตรรกศาสตร์ และการให้เหตุผล ค่าสู งสุ ดและค่าตํ่าสุ ด การประยุกต์ใช้
คณิ ตศาสตร์ ในวิชาชีพต่างๆ
4000114 เทคโนโลยีในชี วติ ประจําวัน
3(2-2-5)
Technology in Daily Life
พัฒนาการเทคโนโลยีประเภทต่างๆ ที่นาํ มาใช้ในองค์กร สํานักงาน และครัวเรื อน การเลือกบริ โภค
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในชีวติ ประจําวัน การประหยัดพลังงานที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่ งแวดล้อม ไม่ขดั ต่อ
ศีลธรรม ทั้งเทคโนโลยีดา้ นวัสดุ อุปกรณ์ วิธีการและระบบ เพื่อตอบสนองความจําเป็ นในการดํารงชีวติ การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและเป็ นพื้นฐานเชิงธุ รกิจ
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4000115 เทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Technology
บทบาทและความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู ้เกี่ยวกับฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล
อินเทอร์ เน็ต ระบบเครื อข่ายและสื่ อประสม การใช้งานระบบปฏิบตั ิการและโปรแกรมประยุกต์ที่จาํ เป็ นต่อ
วิชาชีพ การใช้อินเทอร์ เน็ตเพื่อการสื่ อสาร การสร้างเว็บไซต์
17.5.2 หมวดวิชาเฉพาะ
17.5.2.1 วิชาแกน
17.5.2.1.1 พืน้ ฐานทางวิศวกรรม
6001211 เคมีสําหรับวิศวกร
3 (3-0-6)
Chemistry for Engineers
มวลสารสัมพันธ์ สมบัติของก๊าซ ของเหลว ของแข็ง และสารละลายอุณหพลศาสตร์ เคมี สมดุล
เคมี กรด-เบส ปฏิกริ ยาออกซิ เดชัน จลนพลศาสตร์ เคมี โครงสร้างของอะตอม พันธะเคมี ตารางธาตุและ
สารเคมีเบื้องต้น
6001212

ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
1 (0-3-0)
Chemistry Laboratory for Engineers
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน หรื อศึกษาพร้ อมกับ : 6001211 เคมีสําหรับวิศวกร
เทคนิคการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ โครงสร้างของโลหะ และผลึก สมดุลเคมี อินดิเคเตอร์ การ
ไทเทรตกรด-เบส พีเอชของสารละลายและการเกิดปฏิกริ ยาไฮโดรลิซิส

6001311

ฟิ สิ กส์ สําหรับวิศวกร 1
3 (3-0-6)
Physics for Engineers 1
แรงและการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน ระบบของอนุภาค การเคลื่อนที่แบบหมุน และวัตถุแข็ง
เกร็ ง สัมพันธภาพ การเคลื่อนที่แบบฮาโมนิกและคลื่นกล ทฤษฎีจลน์ของแก๊สและอุณหพลศาสตร์ กลศาสตร์
ของไหล การประยุกต์ความรู ้พ้นื ฐานด้านฟิ สิ กส์ในการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์
6001312

ปฏิบัติการฟิ สิ กส์ สําหรับวิศวกร 1
1 (0-3-0)
Physics for Engineers Laboratory 1
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน หรื อศึกษาพร้ อมกับ : 6001311 ฟิ สิ กส์ สําหรับวิศวกร 1
ปฏิบตั ิการเสริ มความรู ้ทางทฤษฎีรายวิชาฟิ สิ กส์สาํ หรับวิศวกร 1
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6001313

ฟิ สิ กส์ สําหรับวิศวกร 2
3 (3-0-6)
Physics for Engineers 2
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 6001311 ฟิ สิ กส์ สําหรับวิศวกร 1
ไฟฟ้ า การเหนี่ ย วนําแม่เหล็ ก ไฟฟ้ า คลื่ น แม่ เหล็ ก ไฟฟ้ า ไดอิ เล็ ก ตริ ก และสารแม่ เหล็ ก ทัศ น
ศาสตร์ เชิ งกายภาพและเชิ งเรขาคณิ ต ฟิ สิ ก ส์ ค วอนตัม เบื้ องต้น การประยุก ต์ค วามรู ้ พ้ื น ฐานด้านฟิ สิ ก ส์ ใ น
การศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์
6001314

ปฏิบัติการฟิ สิ กส์ สําหรับวิศวกร 2
1 (0-3-0)
Physics for Engineers Laboratory 2
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน หรื อศึกษาพร้ อมกับ : 6001311 ฟิ สิ กส์ สําหรับวิศวกร 1
ปฏิบตั ิการเสริ มความรู ้ทางทฤษฎีรายวิชาฟิ สิ กส์สาํ หรับวิศวกร 2

6001411

คณิตศาสตร์ วศิ วกรรม 1
3 (3-0-6)
Engineering Mathematics 1
เรขาคณิ ตวิเคราะห์ พิกดั เชิงขั้ว สมการอิงตัวแปรเสริ ม พีชคณิ ตของเวกเตอร์
เส้นตรงและ
ระนาบในปริ ภูมิสามมิติ ลิมิต ความต่อเนื่ อง การหาอนุ พนั ธ์และการอินทิเกรต ฟังก์ชนั ค่าจริ งของหนึ่งตัว
แปรจริ งและการประยุกต์รูปแบบยังไม่กาํ หนด เทคนิคการอินทิเกรต การอินทิเกรตเชิงตัวเลข อินทิกรัลไม่
ตรงแบบ
6001412

คณิตศาสตร์ วศิ วกรรม 2
3 (3-0-6)
Engineering Mathematics 2
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 6001411 คณิตศาสตร์ วิศวกรรม 1
อุปนัยเชิงคณิ ตศาสตร์ ลําดับและอนุกรม การกระจายแบบอนุกรมเทย์เลอร์ ของฟังก์ชนั มูลฐาน
อนุกรมฟูเรี ยร์ เมทริ กซ์และดีเทอร์ มิแนนท์ ระบบสมการเชิงเส้น ค่าเจาะจงและเวกเตอร์เจาะจง พื้นผิวใน
ปริ ภูมิสามมิติ ลิมิตความต่อเนื่ อง การหาอนุพนั ธ์ และการอินทิเกรตฟังก์ชนั ค่าจริ งของหลายตัวแปร และ
การประยุกต์
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6002413

คณิตศาสตร์ วศิ วกรรม 3
3 (3-0-6)
Engineering Mathematics 3
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 6001412 คณิตศาสตร์ วิศวกรรม 2
ฟังก์ชนั ค่าเวกเตอร์ เส้นโค้งปริ ภูมิ อนุพนั ธ์และอินทิกรัลของฟังก์ชนั ค่าเวกเตอร์ เกรเดียนท์
ไดเวอร์ เจนซ์และเคิร์ล อินทิกรัลตามเส้น อินทิกรัลตามพื้นผิว สมการเชิงอนุพนั ธ์และการประยุกต์
สมการเชิงอนุพนั ธ์เชิงเส้น การแปลงลาปลาซ ระบบสมการเชิงอนุพนั ธ์เชิงเส้น คําตอบแบบอนุกรม

17.5.2.1.2 บังคับแกน
5501121 กลศาสตร์ วิศวกรรม
3 (3-0-6)
Engineering Mechanics
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 6001313 ฟิ สิ กส์ สําหรับวิศวกร 2
บทนําเกี่ยวกับสถิตศาสตร์ ระบบแรงในสองมิติและสามมิติ การหาแรงลัพธ์ การสมดุลในสองมิติ
และสามมิติของอนุภาค และวัตถุแข็งเกร็ ง สถิตศาสตร์ ของไหล โครงสร้าง โครงและเครื่ องจักร ศูนย์กลาง
มวล เซนทรอยด์ของเส้น พื้นที่ปริ มาตร และวัตถุผสม ทฤษฎีแพพพัส ผลของแรงภายนอกและภายในต่อ
คาน สายเคเบิล ความเสี ยดทาน กฎการเคลื่อนที่ขอ้ ที่สองของนิวตันงานเสมือน โมเมนต์ ความเฉื่ อยของ
พื้นที่
5501721 เขียนแบบวิศกรรม
3 (2-2-5)
Engineering Drawing
เทคนิคการเขียนแบบ การเขียนตัวอักษร รู ปทรงเลขาคณิ ตประยุกต์ ทฤษฎีการเขียนภาพฉาย
(ออโธกราฟฟิ ค) การเขียนภาพฉาย การเรี ยนภาพพิคทอเรี ยล การกําหนดขนาดและภาพตัด การร่ างแบบเส้น
และระนายขั้นพื้นฐาน สัญลักษณ์ในแบบวิศวกรรมโยธา ไฟฟ้า เครื่ องกลเบื้องต้น เขียนแบบ Auto CAD ใน
งานวิศวกรรมโยธา
5501922 วัสดุวศิ วกรรม
3 (3-0-6)
Engineering Materials
โครงสร้างพื้นฐานของวัสดุวิศวกรรม ชนิ ด คุณสมบัติ และการทดสอบวัสดุที่มีความสําคัญต่องาน
อุตสาหกรรม เฟสไดอะแกรม กรรมวิธีทางความร้อน การกัดกร่ อนวัสดุโลหะประเภทต่าง ๆ วัสดุอโลหะ
เช่น โพลิเมอต์ เซรามิกส์ วัสดุสงเคราะห์ จุดกําเนิดความเสี ยหาย การตรวจสอบและป้ องกันการเลือกใช้วสั ดุ
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5502143 กําลังวัสดุ
3 (3-0-6)
Strength of Materials
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่อน : 5501121 กลศาสตร์ วศิ วกรรม 1
แรงและหน่วยความเค้น ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความเค้น และหน่วยความเครี ยด หน่วยความ
เค้นในคาน ไดอะแกรมของแรงเฉื อน และโมเมนต์ดดั การโก่งของคาน โมเมนต์แรงบิด การโก่งงอของเสา
วงกลมของมอร์ และหน่วยความเค้นจากแรงกระทําร่ วมกัน และ เกณฑ์ของการวิบตั ิ
5502341 ชลศาสตร์
3 (3–0-6)
Hydraulics
คุณสมบัติของของไหล สถิตยศาสตร์ ของของไหล พลศาสตร์ และจลน์ศาสตร์ ของของไหล สมการ
พลังงานในการไหลแบบคงตัว (Steady flow) สมการโมเมนต์ และแรงพลศาสตร์ ในของไหล การวิเคราะห์มิติ
และความคล้ายคลึง การไหลของของไหลที่ไม่ยบุ ตัวในท่อ การไหลในทางนํ้าเปิ ด การวัดการไหล ปัญหาการ
ไหลแบบไม่คงตัว (Unsteady flow problems)
5502342 ปฏิบัติการชลศาสตร์
1 (0-3-0)
Hydraulics Laboratory
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน หรื อศึกษาพร้ อมกับ : 5502341 ชลศาสตร์
การทดลองทฤษฎีชลศาสตร์ เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมและลักษณะต่าง ๆ ของการไหล ตามทฤษฎีของ
ไหล เช่น สถิตศาสตร์ ของไหล แรงลอยตัว การไหลในท่อ การสู ยเสี ย พลังงาน การไหลในทางนํ้าเปิ ด การ
ไหลคงที่และไม่คงที่ และอุปกรณ์ทางชลศาสตร์ เช่น เทอร์ ไบน์ เครื่ องสู บนํ้า เป็ นต้น ประกอบด้วยการ
ทดลอง 12 ถึง 14 การทดลอง
5502431 วิศวกรรมสํ ารวจ
3 (3-0-6)
Survey Engineering
หลักการสํารวจ และเครื่ องมืออุปกรณ์ในงานสํารวจ การทําระดับ การวัดมุม การวัดระยะความ
คลาดเคลื่อนในการสํารวจความละเอียดของงานสํารวจ การคํานวณ และปรับแก้ขอ้ มูล รังวัดสนามงาน
วงรอบทางราบทางดิ่ง งานเก็บรายละเอียดเพื่อการเขียนแผนที่ภูมิประเทศ การวางผังงานสิ่ งก่อสร้าง การวาง
แนวทางโค้ง ทราบ ทางดิ่ง
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5502432 ปฏิบัติการสํ ารวจ
1 (0-6-0)
Surveying Field Work
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน หรื อศึกษาพร้ อมกับ : 5502431 วิศวกรรมสํ ารวจ
ปฏิบตั ิการวัดระยะด้วยเครื่ องมือชนิ ดต่าง ๆ การใชเข็มทิศ การทําระดับ เส้นชั้นความสู ง การวัดมุม
ด้วยกล้องสํารวจ การทําแผนที่ตามวิชา 5502431 การฝึ กปฏิบตั ิงานสนาม เช่น การทํางานแผนที่โครงข่ายการ
ทําแผนที่ภูมิประเทศ การสํารวจเส้นทาง เป็ นต้น
5502433 การฝึ กงานสํ ารวจภาคสนาม
2 (0-90-0)
Field Practice on Topography Surveying
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน หรื อศึกษาพร้ อมกับ : 5502431 วิศวกรรมสํ ารวจ และ 5502432
ปฏิบัติการสํ ารวจ
การฝึ กภาคสนามที่ค่ายฝึ กสํารวจเพือ่ ทําแผนผัง
และแผนที่ภูมิประเทศของพื้นที่ที่กาํ หนดให้จน
สมบูรณ์ การระดับชั้นสามและงานวงรอบ และการรังวัดรายละเอียดสําหรับงานแผนที่ภูมิประเทศ
5502444 สารสนเทศภูมิศาสตร์ สิ่ งแวดล้ อม และการสํ ารวจระยะไกล
3 (2–2-5)
Geographic Information System Environment and Remote Sensing
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน หรื อศึกษาพร้ อมกับ : 5502431 วิศวกรรมสํ ารวจ
ระบบสิ่ งแวดล้อม ระบบนิเวศวิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ ศึกษาความรู ้เกี่ยวกับภูมิ
สารสนเทศโดยทัว่ ไป องค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ แผนที่และการอ่านแผนที่ แบบจําลอง
ข้อมูลภูมิศาสตร์ แหล่งข้อมูล ภูมิสารสนเทศ การรับรู ้จากระยะไกล ระบบหาพิกดั ตําแหน่งบนพื้นโลกด้วย
ดาวเทียม การประมวลผลข้อมูลภูมิสารสนเทศ การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การแสดงผลข้อมูลภูมิ
สารสนเทศภูมิ ความถูกต้องของข้อมูล แนวโน้มของพัฒนาการของภูมิสารสนเทศ ในสายงานของวิศวกรรม
โยธา และสิ่ งแวดล้อม
5502831 วิศวกรรมเครื่ องกลไฟฟ้ าเบื้องต้ น
3 (3-0-6)
Fundamental of Electrical Mechanics Engineering
ความรู ้เกี่ยวกับระบบวงจรไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสสลับ กระแสตรง ระบบไฟฟ้าสามเฟส เครื่ อง
กําเนิดไฟฟ้า และมอเตอร์ ไฟฟ้าแบบต่าง ๆ ระบบการป้ องกันไฟฟ้าลัดวงจร สายล่อฟ้า ระบบการควบคุม
ความปลอดภัย การจัดการพลังงานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น อุปกรณ์เครื่ องจักร เครื่ องทางไฟฟ้า
เครื่ องกลในอาคาร เช่น ระบบไฟฟ้าส่ องสว่าง ลิฟท์ เครื่ องปรับอากาศ เครื่ องมือสื่ อสาร การควบคุมแบบ
และสัญลักษณ์ในแบบ ระเบียบและมาตรฐานต่าง ๆ
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5502833 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
3 (3-0-6)
Computer Programming
ความรู ้ความเข้าใจการทํางานของคอมพิวเตอร์ ทั้งทางด้านฮาร์ ดแวร์ และซอฟแวร์ การใช้เครื่ อง
คอมพิวเตอร์ การเขียนภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การเขียนผังงาน และ โครงสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์
การเขียนภาษาโปรแกรม แก้ไข และการทดสอบโปรแกรม
5502931 สถิติวศิ วกรรม
3 (3-0-6)
Engineering Statistics
ทฤษฏีความน่าจะเป็ น ตัวแปรสุ่ ม การแจกแจงความน่าจะเป็ นไม่ต่อเนื่ อง และแบบต่อเนื่อง ค่า
คาดหมายและโมเมนต์ฟังชัน่ การประยุกต์ใช้กบั ทฤษฎีของความเชื่ อถือ ทฤษฎีการสุ่ มตัวอย่าง ทฤษฎีการ
ประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การถดถอยเชิงเส้นและสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การ
ประยุกต์สถิติกบั การควบคุมอุตสาหกรรม
5504773 การจัดการวิศวกรรม
3 (3–0-6)
Engineering Management
หลักของการจัดการในการเพิ่มผลผลิต มนุษย์สัมพันธ์ ความปลอดภัย กฏหมายแพ่ง หลักพื้นฐาน
ของเศรษฐศาสตร์ วศิ วกรรม การเงิน การตลาด และการจัดการโครงการ
6002111 ภาษาอังกฤษสํ าหรับวิศวกร 1
3 (3-0-6)
English for Engineers 1
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิดา้ นคําศัพท์ ไวยากรณ์ การอ่าน การเขียน การฟัง และการสนทนาภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่ อสารในการสังคม การบรรยายลักษณะงานและการสอบถาม การอ่านคู่มือปฏิบตั ิงานสําหรับงาน
วิศวกรรม
6002112 ภาษาอังกฤษสํ าหรับวิศวกร 2
3 (3-0-6)
English for Engineers 2
ศึกษาและพัฒนาทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับงานด้านวิศวกรรมศาสตร์
คําศัพท์สําหรับงานวิศวกรรม การเขี ยนและการนําเสนองานทางด้านวิชาการ วิธีพูดในฐานะพิธีกรและ
วิทยากร
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17.5.2.2 วิชาเฉพาะด้ าน/วิชาเอก
17.5.2.2.1 บังคับ
5512140 คอนกรีตเทคโนโลยี
2 (2-0-4)
Concrete Technology
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 5502143 กําลังวัสดุ
ชนิดของปูนซี เมนต์ คุณสมบัติลากรใช้งานของปูนซี เมนต์ ส่ วนผสมคอนกรี ต คอนกรี ตสด
คอนกรี ตชนิดพิเศษ สารผสมเพิ่ม คุณสมบัติของมวลรวม กําลังของคนอกรี ต การควบคุมคุณภาพคอนกรี ต
การทดสอบคอนกรี ต และส่ วนผสม การเก็บและการเคลื่อนย้าย ข้อกําหนดมาตรฐานต่าง ๆ แบบหล่อ
คอนกรี ตและคํ้ายันชนิดต่าง ๆ เครื่ องจักร เครื่ องมือที่ใช้ในงานคอนกรี ต
5512141

ทฤษฎีโครงสร้ าง
3 (3–0-6)
Theory of Structure
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 5502143 กําลังวัสดุ
แรงชนิ ดต่างๆ ที่กระทําบนโครงสร้าง เช่น คาน โครงข้อหมุน โครงข้อแข็ง การวิเคราะห์
โครงสร้างดีเทอร์ มิเนท การเขียนภาพแรงเฉื อน และโมเมนต์ตดั ของโครงสร้าง การวิเคราะห์โครงข้อหมุน
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงต่อการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้าง การโก่งตัวของโครงสร้าง อินฟลูเอ็นซ์ไลน์ของ
โครงสร้างดีเทอร์ มิเนท ประโยชน์ของอินฟลูเอ็นซ์ไลน์ ความรู ้เบื้องต้นในการวิเคราะห์โครงสร้างอินดีเทอร์
มิเนท การเสี ยรู ปทรงของโครงสร้าง
5512143 วัสดุวศิ วกรรมโยธาและการทดสอบ
3 (2-2-5)
Civil Engineering Materials and Testing
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 5502143 กําลังวัสดุ
คุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุก่อสร้าง เช่น คอนกรี ต เหล็ก โลหะ อโลหะ ไม้ อิฐ ทราย หิ น และ
วัสดุสงั เคราะห์ วิธีผลิตและประโยชน์ของวัสดุก่อสร้าง วัสดุโครงสร้างส่ วนฐานราก ส่ วนหลังคา พื้น
กระเบื้อง วัสดุก่อ วัสดุฉาบ วัสดุการทาง การทดสอบ คุณสมบัติการรับแรงของวัสดุ เช่น กําลังด้านแรงดึง
แรงกด แรงเฉื อน แรงกระแทก แรงบิด แรงดัน ฯลฯ มาตรฐานการทดสอบ และการทํารายงานผลการ
ทดสอบ
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5513152 วิเคราะห์ โครงสร้ าง
3 (3-0-6)
Structural Analysis
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 5512141 ทฤษฎีโครงสร้ าง
โครงสร้างอินดีเทอร์ มิเนท ดีกรี ของอินดีเทอร์ มิเนท การโก่งตัวของโครงสร้าง การวิเคราะห์
โครงสร้างอินดีเทอร์ มิเนท โดยวิธีต่าง ๆ เช่น ทฤษฎีคาสสติเกลียโน สโลฟ ดีเฟลคชัน่ โมเมนดิสตริ บิวชัน่
คอมลัมน์เอนโลยี อินฟลูเอ็นซ์ไลน์ของโครงสร้าง อินดีเทอร์ มิเนท การวิเคราะห์โครงสร้างโดยเมตริ กซ์
เบื้องต้น
5513154 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
3 (3-0-6)
Reinforced Concrete Design
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 5512141 ทฤษฎีโครงสร้ าง
การวิเคราะห์พฤติกรรมการรับแรงต่าง ๆ เช่น แรงกด แรงเฉื อน แรงบิด ตามแนวแกน และตาม
ขวางของโครงสร้างคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ข้อบัญญัติในการออกแบบ ทฤษีอีลาสติก การออกแบบโครงสร้าง
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก รู ปแบบต่าง ๆ เช่น คานรู ปตัวที ตัวแอล และคานรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้าที่รับแรงเฉื อน และ
แรงบิด รวมทั้งกรณี ที่มีแรงในแนวแกนและโมเมนต์ดดั ร่ วมกัน พื้นชนิดต่าง ๆ เสากําแพงคอนกรี ต ฐานราก
แบบต่าง ๆ บันได และถังนํ้า ทฤษฎีกาํ ลังประลัย ข้อเปรี ยบเทียบการออกแบบโดยทฤษฎีอีลาสติก และทฤษฎี
กําลังประลัย
5513165 การออกแบบโครงสร้ างไม้ และเหล็ก
3 (3-0-6)
Timber and Steel Design
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 5512141 ทฤษฎีโครงสร้ าง
การออกแบบองค์อาคารประเภทสร้ างไม้ และโครงสร้ างเหล็ก องค์อาคารซึ่ งรับแรงดึ ง แรงอัด
แรงตามแนวแกน และแรงดัดของคาน เสา จุ ดต่ อแบบต่าง ๆ โดยวิธี เชื่ อมและต่ อด้วยหมุ ดยํ้าสลักเกลี ยว
โครงสร้ างถังเพลทเกอร์ เดอร์ โครงหลังคาและอาคาร ประเภทโครงสร้างไม้และโครงสร้ างเหล็ก ข้อบังคับ
ต่าง ๆ ในการออกแบบโครงสร้างไม้ และโครงสร้างเหล็ก การต่อเชื่อม การโก่งตัวของคาน แบบรายละเอียด
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5513176 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง
3 (3-0-6)
Prestressed Concrete Design
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 5502143 กําลังวัสดุ
หลักการขององค์อาคารคอนกรี ตอัดแรง คุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในงานคอนกรี ตอัดแรง ระบบการ
อัดแรง ข้อกําหนดเกี่ยวกับหน่วยแรงที่ยอมให้สาํ หรับวัสดุ การวิเคราะห์หน่วยแรงที่เกิดขึ้นในคานคอนกรี ตอัด
แรง การวิเคราะห์และออกแบบหน้าตัดเพื่อต้านโมเมนต์ดดั แรงเฉื อนการแอ่นตัวของคานในช่วงนํ้าหนัก
บรรทุกปกติ การสู ญเสี ยแรงอัดในคานคอนกรี ตอัดแรง กําลังประลัยของงาน การออกแบบคานชนิดคอมโพ
สิ ค แผ่นพื้นสําเร็ จรู ป การออกแบบเสาเข็ม คานแบบต่อเนื่อง ถังนํ้าพื้นสนามบิน
5513251 ปฐพีกลศาสตร์
3 (3-0-6)
Soil Mechanics
การจําแนกดิ น คุ ณ สมบัติทางฟิ สิ ก ส์ ของดิ น กลศาสตร์ ที่ เกี่ ยวข้องกับ ดิ น การสํารวจดิ นเพื่ อการ
ก่อสร้างความหนาแน่นดิน คุณสมบัติทางด้านแรงเฉื อนของดินเม็ดหยาบและเม็ดละเอียด การไหลของนํ้าใน
ดิน ความเค้นในดิ น หน่ วยแรงในดิ น สเตทเพลท ทฤษฎีมอร์ เซอร์ เกอร์ แบริ่ ง คอมเพลกซิ ต้ ี และการทรุ ดตัว
ของดิน ทฤษฎีคอนโซลิเดชัน่ ทฤษฎีการอัดตัว การปรับปรุ งคุณภาพ การรับนํ้าหนักของดิน
5513252 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์
1 (0-3-0)
Soil Mechanics Laboratory
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน หรื อศึกษาพร้ อมกับ : 5513251 ปฐพีกลศาสตร์
คุณสมบัติของดินทางฟิ สิ กส์และทางวิศวกรรม การเจาะสํารวจดิน การเก็บตัวอย่างดิน การทดสอบ
คุณสมบัติดินในสนาม การทดสอบคุณสมบัติดินในห้องปฏิบตั ิการ แอตเตอร์ เบอร์ กลิมิต ชริ้ งเกทลิมิต ความ
ถ่วงจําเพาะของเม็ดดิน การวิเคราะห์ขนาดเม็ดดิน การจําแนกดินทางวิศวกรรม การบดอัดดินแคลิฟอร์ เนีย แบ
ริ่ งเรโช ความหนาแน่นของดินในสนาม ความซึ มนํ้าของดิน กําลังรับแรงเฉื อนแบบไดเร็ คเชียร์ กําลังรับแรง
เฉื อนแบบเวร กําลังรับแรงอัดแบบอันคอนไฟน์ กําลังรับแรงอัดแบบไทรแอกเชียล การทรุ ดตัวของดิน จะมี
การทดลองไม่นอ้ ยกว่า 12 การทดลอง
5513263 วิศวกรรมฐานราก
3 (3-0-6)
Foundation Engineering
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 5513251 ปฐพีกลศาสตร์
การ
ออกแบบฐานรากตื้นชนิ ดต่าง ๆ ฐานรากเสาเข็มประสิ ทธิ ภาพของเข็มกลุ่ม การวิเคราะห์การทรุ ดตัวของฐาน
ราก โครงสร้างใต้ดิน กําแพงกันดิน แรงดันดินด้านข้าง ความเสถียรของคันดิน และไหล่ตลิ่ง การออกแบบ
เขื่อน ชี ตไพล์ คอฟเฟอร์ แดม
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5513351 อุทกวิทยา
3 (3-0-6)
Hydrology
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 5502341 ชลศาสตร์
วัฎจักรของนํ้า การวัดข้อมูลอุตุนิยมวิทยา การรวบรวมตรวจสอบข้อมูลทางด้านอุทกวิทยา นํ้าฝน
และการวิเคราะห์น้ าํ ฝน การเก็บกักนํ้า การระเหย การคายนํ้า การซึ มลงดิน การวัดนํ้าท่า การไฮโดรกราฟ
นํ้าท่า การวิเคราะห์ไฮโดรกราฟ นํ้าท่วม นํ้าหลาก การไหลเข้า – ออกอ่างเก็บนํ้า นํ้าใต้ดินเบื้องต้น ตะกอน
ในลํานํ้า การประเมินปริ มาณตะกอน การประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมโยธา
5513362 วิศวกรรมชลศาสตร์
3 (3-0-6)
Hydraulic Engineering
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 5502341 ชลศาสตร์
หลักการไหลในทางนํ้าเปิ ด การไหลแบบต่าง ๆ การออกแบบระบบท่อ และเครื่ องสู บนํ้า วอเตอร์
แฮมเมอร์ เสริ จแท้งค์ ความต้านทานการไหล ปั๊มและกังหันนํ้า ตะกอนท้องนํ้าและตะกอนแขวนลอย การ
ออกแบบคลองส่ งนํ้า การออกแบบเบื้องต้นอาคารทางชลศาสตร์ ชนิด ต่าง ๆ เช่น เขื่อน ทางระบายนํ้าล้น
สติลลิ่งเบซี น ระบบส่ งนํ้า และแบบจําลองทางกายภาพของชลศาสตร์

5513561 วิศวกรรมการทาง
3 (3-0-6)
Highway Engineering
ประวัติความเป็ นมาของถนน วิวฒั นาการทางหลวงในประเทศ การวางแผนทางหลวง การจราจรเบื้องต้น
การสํารวจเส้นทางเพื่อออกแบบก่อสร้างถนน การสํารวจดิน และการทดสอบ การออกแบบขนาด และโค้งถนน การ
ออกแบบถนนลาดยางและถนนคอนกรี ต ผิวทางลาดยางและวัสดุแอสฟัลท์ การออกแบบท่อระบายนํ้า เทคนิคการ
ก่อสร้างและเครื่ องจักรกล การบํารุ งรักษาเส้นทาง หลักเศรษฐศาสตร์การลงทุนเบื้องต้น
5514188 การออกแบบอาคาร
3 (2-2-5)
Building Design
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 5513154 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
หลักการเบื้องต้น การออกแบบทางสถาปัตยกรรมของอาคารประเภทต่างๆ การประยุกต์ทฤษฎีโครงสร้าง
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก และอื่น ๆ เพื่อการออกแบบองค์ประกอบอาคาร เช่น ระบบโครงสร้างระบบพื้นเสา โครงข้อแข็ง
และกําแพง ฐานราก โครงสร้างคานรู ปพิเศษ คานต่อเนื่อง การวางผังอาคาร การเลือกระบบโครงสร้าง โครงสร้าง
เหล็กและไม้ การเลือกใช้วสั ดุในการก่อสร้าง เขียนแบบก่อสร้าง งานระบบต่าง ๆ เช่น ระบบไฟฟ้า ประปา นํ้าทิง้
ภายในอาคาร ข้อบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและประเภทของอาคาร
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5514671 การบริ หารงานก่ อสร้ าง
3 (3–0-6)
Construction Management
ระบบการส่ งโครงการก่อสร้าง องค์กรของโครงการก่อสร้าง การวางผังของไซท์งาน การวางแผน
โครงการก่อสร้าง วิธีวเิ คราะห์เส้นทางวิกฤต (CPM) การวัดความก้าวหน้าของโครงการ ความปลอดภัยในงาน
ก่อสร้าง ระบบคุณภาพในงานก่อสร้าง
5514772 สั มมนาโครงงานวิศวกรรมโยธา
1 (0–2-0)
Seminar on Civil Engineering Project
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 5513701 การฝึ กประสบการณ์วชิ าชี พวิศวกรรมโยธา
การค้นคว้าและอภิปรายเรื่ องที่น่าสนใจทางวิศวกรรมโยธา โดยนักศึกษาจะต้องศึกษาค้นคว้าหา
ข้อมูล/ความรู ้ ทางด้านวิศวกรรมโยธาสาขาต่าง ๆ เช่น ผลการวิจยั เทคนิคใหม่ วิยาการความก้าวหน้า เป็ นต้น
ค้นคว้าจากเอกสาร นิ ตยสาร จุลสารทางวิชาการต่าง ๆ ทั้งของต่างประเทศและภายในประเทศ เพื่อนําเสนอและ
อภิปรายในที่ประชุม และทํารายงาน อาจใช้หวั ข้อสัมมนาเป็ นแนวทางการจัดทําโครงงานวิศวกรรมโยธา
5514783 โครงงานวิศวกรรมโยธา
3 (0–9-0)
Civil Engineering Project
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 5514772 สั มมนาโครงงานวิศวกรรมโยธา
โครงงาน / ปฏิบตั ิการที่น่าสนใจในด้านต่าง ๆ ของสาขาวิศวกรรมโยธา ซึ่ งโครงร่ างต้องผ่านความ
เห็นชอบจากคณาจารย์แล้ว โดยจะต้องทําโครงงานภายใต้การควบคุมของอาจารย์ให้แล้วเสร็ จภายในหนึ่งภาค
การศึกษา นิสิตจะต้องส่ งรายงานและสอบปากเปล่า
17.5.2.2.2 เลือกเรี ยน
สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้ าง
5524101 การออกแบบสะพาน
3 (3-0-6)
Bridge Design
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 5513154 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
การออกแบบสะพานคอนกรี ตเสริ มเหล็ก คอนกรี ตอัดแรงและเหล็กแบบต่าง ๆ ฐานรากจุดรองรับ
ช่วงต่อหัวสะพาน ทฤษฎีการรับแรงและการกระจายนํ้าหนักบรรทุกของสะพาน สะพานแบบอินดีเทอร์ มิเนท
รู ปแบบของสะพาน และการเลือกใช้วสั ดุสร้างสะพาน แบบก่อสร้างสะพาน
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5524102 การออกแบบโครงสร้ างเหล็กขั้นสู ง
3 (3–0-6)
Advanced Steel Design
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 5513165 การออกแบบโครงสร้ างไม้ และเหล็ก
คุณสมบัติและข้อกําหนดของเหล็กโครงสร้าง สาเหตุที่ก่อให้เกิดการแตกหัก และการป้ องกัน การล้า
ตัวในเหล็กโครงสร้าง ตัวยึดชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ในองค์อาคารเหล็ก โครงสร้าง จุดต่อชนิดสลักเกลียว และรอย
เชื่อม พฤติกรรมและข้อกําหนด หลักการออกแบบ และข้อกําหนดในการออกแบบองค์อาคารเหล็กหน้าตัด
5524103 วิศวกรรมแผ่ นดินไหวเบื้องต้ น
3 (3-0-6)
Introduction to Earthquake Engineering
การวิเคราะห์การตอบสนองของโครงสร้ างต่อนํ้าหนักบรรทุกพลวัต แบบทางสถาปั ตยกรรม โดย
เน้นการตอบสนองต่อการเคลื่อนที่ของพื้นดินที่เกิดจากแผ่นดิ นไหว แนวคิดพื้นฐานในการออกแบบอาคารที่
ทนทานต่อแผ่นดิ นไหว การสํารวจแผ่นดิ นไหว การประเมิ นค่าอัตราความรุ นแรงของแผ่นดิ นไหว วัส ดุ
ก่อสร้างและการเลือกใช้
5524104 คอนกรีตเทคโนโลยีช้ ั นสู ง
3 (3-0-6)
Advanced Concrete Technology
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 5512140 คอนกรีตเทคโนโลยี
คุณสมบัติของคอนกรี ตสดที่ดี คอนกรี ตผสมเสร็ จ คอนกรี ตสู บ คอนกรี ตแข็งตัวเร็ ว คอนกรี ตมวล
เบา คอนกรี ตไหล คอนกรี ตกันซึ ม การควบคุมคุณภาพคอนกรี ต การทํามิกซ์ดีไซน์สาํ หรับคอนกรี ตแบบ
ต่างๆ การประกอบที่มีผลกระทบกระเทือนต่อความแข็งแรงของคอนกรี ต การขนส่ งและการเทคอนกรี ต การ
ทําผิวคอนกรี ตแบบต่าง ๆ รอยต่อในเนื้ อคอนกรี ตระหว่างการก่อสร้าง ข้อกําหนดในการวางเหล็กเสริ ม ระบบ
ไม้แบบต่างๆ การออกแบบไม้แบบ และไม้ค้ าํ ยันแบบมาตรฐาน
5524105 วิธีไฟไนท์ อลิ เิ มนต์ ข้ ันต้ น
3 (3-0-6)
Introduction to Finite Element Method
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 5513152 วิเคราะห์ โครงสร้ าง
พื้นฐานทางด้านทฤษฎี และแนวความคิดเกี่ยวกับวิธีไฟไนท์อิลิเมนต์ การใช้วธิ ี การ ต่าง ๆ ในการ
สร้างรู ปแบบของวิธีไฟไนท์อิลิเมนต์ เช่น วิธีการดิสเพลสเมนต์ วิธีการเหวตเตดเรซซิ ดวล วิธีการวาริ เอชัน่
การแก้ปัญหาความเค้นกับความยืดหยุน่ ปั ญหาไหลที่ข้ ึนกับเวลา การประยุกต์ใช้กบั การวิเคราะห์โครงสร้าง
ทางวิศวกรมโยธา การใช้คอมพิวเตอร์ ในการช่วยคํานวณ
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สาขาวิชาวิศวกรรมธรณีเทคนิค
5524201 การวิเคราะห์ ออกแบบโครงสร้ างดิน
3 (3-0-6)
Analysis and Design of Earth Structures
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 5513251 ปฐพีกลศาสตร์
คุณลักษณะของโครงสร้างที่ใช้ดินเป็ นวัสดุก่อสร้าง การําสรวจและทดสอบสมบัติของดินเพื่อการ
ออกแบบ การวิเคราะห์ความมัน่ คงของลาดดิน การวิเคราะห์การไหลซึ มของนํ้าและความดันในระหว่างการ
ก่อสร้างและใช้งาน การออกแบบเชิงลาดและบ่อขุด การวิเคราะห์การทรุ ดตัว การออกแบบเสริ มความ
แข็งแรงของดิน การก่อสร้างและควบคุมงานสนาม
5524202 การประยุกต์ คอมพิวเตอร์ ในงานวิศวกรรมปฐพี
3 (3-0-6)
Computer Applications in Geotechnical Engineering
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 5513251 ปฐพีกลศาสตร์
การ
การแก้ปัญหาในทางวิศวกรรมธรณี เทคนิค ระเบียบวิธีเชิ งตัวเลข การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ใน
การวิเคราะห์และออกแบบด้านวิศวกรรมธรณี เทคนิค
5524203 หลักการกลศาสตร์ ของหินและงานอุโมงค์
3 (3-0-6)
Principles of Rock Mechanics and Tunneling
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 5513251 ปฐพีกลศาสตร์
ก าร
การจําแนกประเภทของหิ น สมบัติทางกายภาพ สมบัติทางวิศวกรรมและความแข็งแรงของหิ น
อุ โ มงค์ แ ละความเค้ น รอบอุ โ มงค์ การหาสมบัติ ท างกายภาพ และสมบั ติ ท างวิ ศ วกรรมของหิ นใน
ห้องปฏิบตั ิการ
สาขาวิชาวิศวกรรมแหล่ งนํา้
5524301 การออกแบบอาคารชลศาสตร์
3 (3-0-6)
Hydraulic Structures Design
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 5513351 อุทกวิทยา และ 5513362 วิศวกรรมชลศาสตร์
หลักการออกแบบอาคารชลศาสตร์ หรื ออาคารบังคับนํ้าชนิดต่าง ๆ ในระบบส่ งนํ้า เช่น คลอง ราง
นํ้า สะพานนํ้า ท่อลวด นํ้าตก รางเท ทางนํ้าล้น ท่อส่ งนํ้า ระบบการส่ งนํ้าต่าง ๆ และการเขียนแบบก่อสร้าง
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5524302 วิศวกรรมแหล่ งนํา้ และการจัดการ
3 (3-0-6)
Water Resource Engineering and Management
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 5513351 อุทกวิทยา และ 5513362 วิศวกรรมชลศาสตร์
หลักการใช้น้ าํ กฎหมายการใช้น้ าํ การประยุกต์ หลักการอุทกวิทยา ชลศาสตร์ และทฤษฏี
โครงสร้างในการออกแบบอาคารชลศาสตร์ อ่างเก็บนํ้า เขื่อน ทางระบายนํ้าล้น ประดูน้ าํ อาคารบังคับนํ้า
และอื่น ๆ การวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งนํ้า หลักเศรษฐศาสตร์ ของทรัพยากรนํ้าเบื้องต้น การทํารายงาน
การศึกษากรณี เฉพาะ
5524303 การออกแบบเขื่อนขนาดเล็ก
3 (3-0-6)
Design of Small Dam
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 5513351 อุทกวิทยา และ 5513362 วิศวกรรมชลศาสตร์
หลักการออกแบบเขื่อนขนาดเล็ก ประเภทเขื่อนดิน เขื่อนหิ นทิ้ง เขื่อนคอนกรี ตขนาดเล็ก ฝายนํ้า
ล้นชนิดต่าง ๆ ข้อพิจารณาในการออกแบบต่าง ๆ เช่น การสํารวจภูมิประเทศ การสํารวจธรณี ฐานราก การ
สํารวจอุทกวิทยา ชลศาสตร์ ของแม่น้ าํ และวัสดุก่อสร้าง เป็ นต้น
5524304 ชลศาสตร์ และอุทกวิทยาของนํา้ ใต้ ดิน
3 (3-0-6)
Hydraulics and Hydrology of Groundwater
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 5513351 อุทกวิทยา และ 5513362 วิศวกรรมชลศาสตร์
ความรู ้ทวั่ ไปของนํ้าใต้ดิน การเกิดของนํ้าใต้ดิน การไหลของนํ้าใต้ดิน ชลศาสตร์ ของนํ้าใต้ดิน และ
บ่อสู บนํ้าใต้ดิน การพัฒนาบ่อสู บนํ้าใต้ดิน อิทธิ พลของระดับนํ้าใต้ดิน และสิ่ งแวดล้อม คุณภาพของนํ้าใต้ดิน
การปนเปื้ อนในนํ้าใต้ดิน เทคนิคการจําลองสภาพของนํ้าใต้ดิน การจัดการนํ้าใต้ดิน การสํารวจนํ้าใต้ดินจากการ
ตรวจสอบทางผิวดิน และใต้ดิน การเติมนํ้าสู่ น้ าํ ใต้ดิน การรุ กลํ้าของนํ้าเค็ม
5524305 อุทกธรณีวทิ ยาของการปนเปื้ อน
3 (3-0-6)
Contaminant Hydrogeology
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 5524304 ชลศาสตร์ และอุทกวิทยาของนํา้ ใต้ ดิน
ความรู ้ทวั่ ไปของอุทกธรณี ของการปนเปื้ อน การนําพาของสารละลายในนํ้าใต้ดินในตัวกลางที่อ่ิมตัว
ด้วยนํ้า การเปลี่ยนรู ป รี ทาร์ ดเดชัน่ และแอ็ดเทนนูเอชัน่ ของสารละลาย การไหลและการนําพาของสารละลาย
ในชั้นวาโดสโซน การไหลแบบมัลติเฟส สารอนินทรี ยใ์ นนํ้าใต้ดิน สารประกอบอินทรี ยใ์ นนํ้าใต้ดิน การวัด
นํ้าใต้ดิน การบรรเทาปั ญหาการปนเปื้ อนในนํ้าใต้ดิน
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5524306 แบบจําลองคณิตศาสตร์ นํา้ ใต้ ดิน
3 (3-0-6)
Groundwater Modeling
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 5524304 ชลศาสตร์ และอุทกวิทยาของนํา้ ใต้ ดิน
ความรู ้ทวั่ ไปของแบบจําลองคณิ ตศาสตร์ น้ าํ ใต้ดิน สมการคณิ ตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการไหลของนํ้า
ใต้ดิน แบบจําลองคณิ ตศาสตร์ ของนํ้าใต้ดิน และการนําพาของสารละลายในนํ้าใต้ดิน ผลของการผันแปรของ
ความหนาแน่นของนํ้าใต้ดินใน 3 มิติ และเวลา กรณี ศึกษาของการใช้แบบจําลองคณิ ตศาสตร์ ในการจําลอง
สภาพนํ้าใต้ดิน
5524307 วิศวกรรมแม่ นํา้
3 (3-0-6)
River Engineering
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 5502341 ชลศาสตร์
อุทกวิทยาการไหลของแม่น้ าํ คุณลักษณะการพัดพาตะกอน รู ปแบบการพัดพาของตะกอน การ
ฟอร์ มรู ปของท้องนํ้า สู ตรคํานวนการพัดพาของตะกอน ค่าความขรุ ขระของแม่น้ าํ การออกแบบทางนํ้าถาวร
การวัดการพัดพาตะกอน งานในวิศวกรรมแม่น้ าํ การคํานวนและแบบจําลองคณิ ตศาสตร์ ของมอร์ โฟโลยีของ
แม่น้ าํ การตกตะกอน วิธีการคํานวณการตกตะกอนในอ่างเก็บนํ้า การสํารวจการตกตะกอนในอ่างเก็บนํ้า
5524308 วิศวกรรมอุทกวิทยาขั้นสู ง
3 (3-0-6)
Advanced Hydrology Engineering
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 5513351 อุทกวิทยา
แนวคิดพื้นฐาน และการจําแนกของขบวนการอุทกวิทยา Autocorrelation and Lag Cross
Correlation, การวิเคราะห์ Spectral and Cross Spectral การวิเคราะห์ช่วงของอนุกรมอุทกวิทยา การวิเคราะห์
อนุกรมอุทกวิทยาโดยรัน องค์ประกอบที่ผนั แปรตามเวลาในอนุกรมอุทกวิทยา การวิเคราะห์อินเทอร์ มิทเท
นท์ของขบวนการทางอุทกวิทยา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และการทดลองในอุทกวิทยา
5524309 แบบจําลองเชิ งตัวเลขในงานวิศวกรรมทรัพยากรนํา้
3 (3-0-6)
Numerical Modeling in Water Resources Engineering Works
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 5513362 วิศวกรรมชลศาสตร์
แนวคิดในแบบจําลองคณิ ตศาสตร์ ความรู ้ทวั่ ไปของแบบจําลองคณิ ตศาสตร์ สาํ หรับนํ้าผิวดิน นํ้าใต้
ดิน ชลประทาน และการจัดการ การประยุกต์แบบจําลองคณิ ตศาสตร์ ในงานวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า
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5524310 วิศวกรรมชลประทาน
3 (3-0-6)
Irrigation Engineering
คุณสมบัติของดิน การพัฒนาชลประทาน ความต้องการนํ้าสําหรับการปลูกพืชและการชลประทาน
การวางแผนและการออกแบบระบบชลประทาน เกณฑ์การระบายนํ้า การระบายนํ้าแบบคงตัวและไม่คงตัว การ
ออกแบบการไหลออก การออกแบบระบบการระบายนํ้าผิวดิน และใต้ดิน โครงสร้างของระบบระบายนํ้า
ชลประทาน การเกรดพื้นที่และการขุด การฝึ กปฏิบตั ิการในห้องปฏิบตั ิการ และสนาม
สาขาวิชาวิศวกรรมสํ ารวจ
5524401 โฟโตแกรมเมตรี
3 (3-0-6)
Photogrammetry
หลักเกณฑ์ของเซนทรัลโปรเจคชัน เรขาคณิ ตภายในของกล้องถ่ายภาพ ภาพถ่ายหลักเกณฑ์ของแสง
การปรับภาพถ่ายเข้าหากัน การมองเห็นภาพสามมิติ การเกิดพาราแลกซ์ เรขา๕ริ ตของภาพถ่าย เรขาคณิ ตของ
ภาพสเตอริ โอแพร์ ทฤษฎี และการปฏิบตั ิให้เกิดภาพสามมิติ เครื่ องมือในการเขียนแผนที่จากภาพถ่าย
ภาพถ่ายทั้งทางภาคพื้นดินและทางอากาศ
5524402 การแปรภาพถ่ ายทางอากาศ
3 (3-0-6)
Airphoto Interpretation
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 5524401 โฟโตแกรมเมตรี
หลักเกณฑ์การแปลภาพถ่ายทางอากาศ กรรมวิธีทางธรณี วทิ ยาเกี่ยวกับการกําเนิดของพื้นดิน ทั้ง
ประเภทคอนโซลิเดทเตทและอันคอนโซลิเดทเตท ลักษณะของสิ่ งต่าง ๆ บนพื้นดินที่ปรากฏบนภาพถ่าย การ
ประยุกต์ภาพถ่ายเพื่อวางแผนแก้ปัญหาทางวิศวกรรม เช่น การหาแหล่งวัสดุก่อสร้าง การกําหนดขอบเขต
พื้นที่ระบายนํ้า การพิจารณาวางแนวเส้นทางหลวงแนวท่อ แนวที่ต้ งั เชื่อม จุดที่เหมาะสม ในการสร้างหมุด
หลักฐานของงานสํารวจภาคพื้นดินชั้นละเอียด
5524403 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ข้ ันสู ง
3 (2-3-6)
Advanced Geographic Information System
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 5502444 สารสนเทศภูมิศาสตร์ และการสํ ารวจระยะไกล สํ าหรับ
วิศวกรโยธา
การใช้คอมพิวเตอร์ ในการจัดระบบข้อมูลภูมิศาสตร์ วิเคราะห์ปัญหา การตัดสิ นใจทางวิศวกรรม
โยธา และการนําเสนอผลในรู ปแบบของรายงานและแผนที่อย่างสมบูรณ์
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5524403 การสํ ารวจระยะไกลขั้นสู ง
3 (3–0-6)
Advanced Remote Sensing
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 5502431 วิศวกรรมสํ ารวจ และ 5502432ปฏิบัติการสํ ารวจ
การดึงข้อมูลชั้นสู งจากข้อมูล RS data เทคนิคการเชื่ อมโยงระหว่างแบบจําลองกับข้อมูลการสํารวจ
ระยะไกล การปรับแก้ภูมิอากาศ การวิเคราะห์ขอ้ มูล Multi-temporal/Multi-Resolution data ระบบฐานข้อมูล
ของ Web Image และการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากเรดาร์
สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ ง
5524500 การสํ ารวจเพื่อการก่อสร้ างทาง
3 (2-2-5)
Route Survey
วิชาบังคับก่ อน: สอบได้ วชิ าวิศวกรรมสํ ารวจ และปฏิบัติการสํ ารวจ
เทคนิคการสํารวจ การออกแบบและกําหนดตําแหน่งถนน การวางโค้งทางแนวราบ และแนวดิ่ง
งานคันดิน การวางแนวถนน การสํารวจในงานก่อสร้างทาง
5524501 วัสดุการทาง
3 (3-0-6)
Highway Materials
ลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างถนนประเภทต่าง ๆ เช่น ดิน มวลรวม แอส
ฟัลท์ รายละเอียดและมาตรฐานการออกแบบ ส่ วนผสมและแอสฟัลท์คอนกรี ต การปรับปรุ งคุณภาพดินและ
การทดสอบวัสดุการทาง การทํารายงานสรุ ปผลการทดสอบ
5524502 วิศวกรรมการขนส่ ง
3 (3-0-6)
Transportation Engineering
การออกแบบและวางแผนระบบขนส่ งทางบก ทางทะเล ทางเรื อ ทางอากาศ และโดยท่อ และ
สิ่ งก่อสร้างอุปกรณ์อาํ นวยความสะดวกต่างๆ ในการขนส่ ง ระบบจราจร การพิจารณาทางเลือก ข้อพิจารณา
ทางด้านเศรษฐศาสตร์ การลงทุน แบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์และกายภาพ
5524503 การออกแบบผิวทาง
3 (3-0-6)
Pavement Design
การออกแบบผิวทางแบบแข็ง และยืดหยุน่ พฤติกรรมของผิวทางภายใต้พฤติกรรมที่เคลื่อนที่ วัสดุ
ในการสร้างผิวทาง วิธีการก่อสร้าง รอยต่อแผ่นทาง ความลื่น การบํารุ งรักษาผิวทาง
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5524504 เทคโนโลยีแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต
3 (3-0-6)
Asphaltic Concrete Technology
ส่ วนประกอบของแอสฟัลท์ กรรมวิธีต่างๆ การใช้แอสฟั ลท์ทาํ ผิวทาง วิธีการทําผิวทางแอสฟัลท์
แบบต่างๆ คุณสมบัติและการทดสอบ ข้อกําหนดคุณลักษณะ ชนิดของมวลรวมการออกแบบผสม การผลิต
และควบคุมการก่อสรางคอนกรี ตแอสฟัลท์
5524504 การวางแผนการขนส่ งในบริเวณเมือง
3 (3-0-6)
Town Transportation Planning
ลักษณะและปั ญหาของการขนส่ งในบริ เวณเมือง กระบวนการวางแผนการขนส่ ง การวิเคราะห์
และการพยากรณ์ปริ มาณความต้องการด้านการขนส่ ง การสํารวจ รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ใช้ในการวาง
แผนการขนส่ ง การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ สาํ หรับแผนการขนส่ ง
5524505 วิศวกรรมการจราจร
3 (3-0-6)
Traffic Engineering
ลักษณะพฤติกรรมผูข้ บั ขี่ยานพาหนะ รวมทั้งสภาพการจราจร ระยะเวลาในการเดินทางและ
อุบตั ิเหตุทฤษฎีการไหลของกระแสจราจร การประยุกต์ใช้ทฤษฎีแถวคอย การวิเคราะห์ความจุของทางแยก
ชนิดมีสัญญาณไฟ การวางแผนสัญญาณไฟบนทางแยกเดี่ยวและแบบทางแยกร่ วม การวิเคราะห์เพื่อคัดแยก
ข้อมูล การออกแบบเครื่ องหมาย และป้ ายจราจร
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่ งแวดล้ อม
5524701 วิศวกรรมสิ่ งแวดล้ อมเบื้องต้ น
3 (3-0-6)
Introduction to Environmental Engineering
ระบบสิ่ งแวดล้อม ระบบนิเวศวิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ ความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบของระบบสิ่ งแวดล้อม วิชาชีพวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม เช่น คุณภาพนํ้า การจัดการนํ้าเสี ย ขยะ สารมลพิษ
มลพิษทางเสี ยง มลพิษทางอากาศ ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม พื้นฐานการคํานวณทางวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม
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5524702 การออกแบบระบบบําบัดนํา้ เสี ย
3 (3-0-6)
Wastewater Engineering Design
ลักษณะของนํ้าเสี ยจากแหล่งต่าง ๆ มาตรฐานนํ้าทิง้ หลักเกณฑ์ในการเลือกระบบบําบัดนํ้าเสี ยแบบ
ต่างๆ เช่น ระบบแยกด้วยตะแกรง ถังตะกอน และระบบเติมอากาศ แบบเลี้ยงตะกอน จุลินทรี ย ์ และระบบ
บ่อเติมอากาศ แบบถังกรองชีวภาพ ระบบบ่อผึ่ง ระบบแผ่น สัมผัสชีวภาพ การออกแบบระบบบ่อ ระบบ
บําบัดด้วยวิธีทางธรรมชาติ รวบรวมนํ้าเสี ยและนํ้าจากท่อระบายนํ้าฝน การบําบัดตะกอน และการจัดการนํ้า
ทิ้งจากระบบบําบัด การบําบัดนํ้าเสี ยจากอุตสาหกรรมเบื้องต้น
5524703 การออกแบบระบบฝังกลบ
3 (3-0-6)
Landfill Design
หลักการออกแบบบ่อฝั งกลบขยะอย่างถู กสุ ขลักษณะทางวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม ที่มีระบบป้ องกัน
ซึ มของนํ้าชะขยะ มีระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าชะขยะ มีระบบระบายก๊าซ รวมถึงความเสถียรของคันดิน

5524704 วิศวกรรมประปาและสุ ขาภิบาล
3 (3-0-6)
Water Supply and Sanitary Engineering
รายวิชาทีต่ ้ องสอบผ่ านมาก่ อน : 5513351 อุทกวิทยา และ 5513362 วิศวกรรมชลศาสตร์
แหล่งของการผลิตนํ้าประปา คุณภาพ และปริ มาณที่ตอ้ งการของนํ้าประปา การทํานายมาตรฐานนํ้า
การผันแปรของการบริ โภคนํ้า และการไหล การออกแบบการกระจายของระบบนํ้าประปา การออกแบบ
โรงงานบําบัดนํ้าเสี ย และการวางแผน
สาขาวิชาวิศวกรรมการบริหารงานก่ อสร้ าง
5524601 สั ญญาข้ อกําหนดและประมาณการก่ อสร้ าง
3 (3-0-6)
Contract, Specification and Cost Estimation
การคํานวณ และประมาณการค่าก่อสร้างจากแบบก่อสร้างในด้านเงิน งาน เวลา และวัสดุ เพื่อ
สามารถนํามาวิเคราะห์วางแผน เพื่อการก่อสร้าง การกําหนดรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะขององค์อาคาร
และงานทางด้านวิศวกรรมโยธาต่างๆ เพือ่ เป็ นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้างต่างๆ ข้อกําหนดสัญญาจ้างแบบ
ต่างๆ การทําสัญญาเพื่อ การก่อสร้าง การประกันภัยและเสี่ ยงภัย ขั้นตอนการดําเนินการตามสัญญา
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5524602 การจัดการความปลอดภัยงานก่ อสร้ าง
3 (3-0-6)
Construction Safety Management
ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง สาเหตุและวิธีป้องกันอุบตั ิเหตุ สถิติความปลอดภัย หลักการจัดการ
ความปลอดภัย กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย จิตวิทยาความปลอดภัยเบื้องต้น วิศวกรรมความปลอดภัยใน
ก่อสร้าง การประกันภัยในการก่อสร้าง
17.5.2.3 วิชาพืน้ ฐานวิชาชี พและวิชาชี พ
5513701 การฝึ กประสบการณ์ วชิ าชี พวิศวกรรมโยธา
Field Experience in Civil Engineering
การฝึ กงานวิศวกรรมในสาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่ งแวดล้อม
ประสบการณ์ประจําหน่วยงานราชการในท้องถิ่น หรื อองค์กรเอกชน

ช.ม.
450
ภายใต้การดูแลของวิศวกรที่มี

18. การประกันคุณภาพของหลักสู ตร

หลักสู ตรได้กาํ หนดระบบและวิธีการประกันคุณภาพหลักสู ตรในแต่ละประเด็นดังนี้

18.1 ประเด็นการบริหารหลักสู ตร
มีคณะกรรมการกําหนดนโยบาย แผนงาน และแผนปฏิบตั ิการดังต่อไปนี้
18.1.1 ดําเนินการพัฒนาและปรับปรุ งหลักสู ตรให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและมาตรฐาน
ทางวิชาการและวิชาชีพ แปลงหลักสู ตรสู่ กระบวนการเรี ยนการสอนและการประเมินผลการใช้
หลักสู ตร
18.1.2 เสนอชื่ ออาจารย์ผสู ้ อนในแต่ละรายวิชาที่เหมาะสมและเพียงพอกับจํานวนนักศึกษา
ทําการประเมินประสิ ทธิ ภาพในการเรี ยนการสอน
18.1.3 ส่ งเสริ มอาจารย์ให้พฒั นาตนเองอย่างต่อเนื่อง ในด้านการอบรมระยะสั้น การศึกษา
ต่อในระดับที่สูงขึ้นจนถึงระดับปริ ญญาเอก ตลอดจนการเข้าสู่ ตาํ แหน่งวิชาการ พร้อมทั้งเพิ่มจํานวน
อัตราอาจารย์ผูจ้ บการศึกษาในระดับปริ ญญาเอกให้ครบในทุกสาขาของวิศวกรรมโยธา ภายใน 8 ปี
18.1.4 รับผิดชอบในการกําหนดแหล่งฝึ กประสบการณ์วิชาชีพที่เหมาะสม จัดอาจารย์นิเทศ
เตรี ยมความพร้อมของนักศึกษา และการประเมินผลการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
18.1.5 จัดทําโครงการเพื่อขออนุมตั ิงบประมาณ ในการสร้างปรับปรุ งห้องปฏิบตั ิการ วัสดุ
อุปกรณ์ ครุ ภณั ฑ์ และอื่น ๆ อันจะเอื้อต่อการพัฒนากระบวนการเรี ยนการสอน
18.1.6 มีการทํา Course Syllabus ทุกวิชา
18.1.7 มีการประเมินการสอนโดยนักเรี ยนในทุกวิชาในช่วงปลายภาคการศึกษา
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