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ภาคผนวก ก 

ค�าอธ�บายรายว�ชา 
 

 

CHM100 เคม�ท��วไป        3(3-0-6) 

  (General  Chemistry) 

  ปร�มาณสารส�มพ�นธ์  พ��นฐานทฤษฎ�อะตอม  คุณสมบ�ต�ของแก๊ส  ของแข�ง  ของเหลว  และ

สารละลาย สมดุลเคม�  สมดุลไอออน�ก  จลนพลศาสตร์เคม�  การจ�ดเร�ยงอ�เล�กตรอนในอะตอม  พ�นธะเคม�  

คุณสมบ�ต�ของธาตุในตารางธาตุ  กลุ�มธาตุเรพร�เซนเทท�ฟ  กลุ�มธาตุอโลหะ  กลุ�มธาตุทรานซ�ช��น อุณหพล-
ศาสตร์เบ��องต�น  กรดและเบส  เคม�ไฟฟ้า 
 
 

CHM110   ปฏ�บ�ต�การเคม�ท��วไป       1(0-3-1) 

  (General Chemistry Laboratory) 

  ว�ชาบ�งค�บก�อนหร�อลงร�วม:  CHM100 เคม�ท��วไป 

  การทดลองท��ส�มพ�นธ์ก�บทฤษฎ�ท��ได�ศ�กษาเก��ยวก�บการแยกสารผสม ปฏ�ก�ร�ยาเคม� เปอร์เซ�นต์
ของธาตุในสารประกอบและสูตรอย�างง�าย การไทเทรตกรดและเบส การหาค�าคงท��ของแก๊สและปร�มาตรหน��ง  

โมลของแก๊สท��สภาวะอุณหภูม�และความด�นมาตรฐาน ความร�อนของสารละลายและของปฏ�ก�ร�ยา อ�ตราของ
ปฏ�ก�ร�ยา สมดุลเคม� ความกระด�างของน��า ออกซ�เจนละลาย 
 

 

MAT115 แคลคูล�สส�าหร�บว�ศวกร 1      3 (3-0-6) 

  (Calculus for Engineers 1) 

  ตร�โกณม�ต�และการประยุกต์เวกเตอร์ในสองและสามม�ต� พ�ชคณ�ตของเวคเตอร์ ล�ม�ตและความ

ต�อเน��อง อนุพ�นธ์และการประยุกต์ใช�อนุพ�นธ์ ปร�พ�นธ์และการประยุกต์ใช�ปร�พ�นธ์ ค�าเฉล��ยของฟังก์ช�น เทคน�ค

การหาปร�พ�นธ์ การหาปร�พ�นธ์ตามเส�น การหาปร�พ�นธ์ไม�ตรงแบบ 
 

 

MAT116 แคลคูล�สส�าหร�บว�ศวกร 2      3 (3-0-6) 

  (Calculus for Engineers 2) 

  ว�ชาบ�งค�บก�อน :  MAT115 แคลคูล�สส�าหร�บว�ศวกร 1  
อนุพ�นธ์ย�อยของฟังก์ช�นหลายต�วแปร กฎลูกโซ� อนุพ�นธ์ย�อยอ�นด�บสูง การหาอ�ตราการ

เปล��ยนแปลงของฟังก์ช�นหลายต�วแปร พ�ก�ดเช�งข��ว การหาปร�พ�นธ์หลายช��นในระบบพ�ก�ดเช�งข��ว การหาล�ม�ตโดย
กฎโลปิตาล ล�าด�บและอนุกรม อนุกรมอน�นต์ การลู�เข�าและลู�ออกของอนุกรมอน�นต์ อนุกรมก�าล�งและอนุกรม

เทย์เลอร์ อนุกรมฟูร�เยร์เบ��องต�น การหาปร�พ�นธ์เช�งต�วเลข สมการเช�งอนุพ�นธ์เบ��องต�น 
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MAT215 แคลคูล�สส�าหร�บว�ศวกร 3      3 (3-0-6) 

  (Calculus for Engineers 3) 

  ว�ชาบ�งค�บก�อน :  MAT116 แคลคูล�สส�าหร�บว�ศวกร 2  
ระบบเวกเตอร์ของเส�นตรง ระนาบ และพ��นผ�วในปร�ภูม�สามม�ต� อนุพ�นธ์ของฟังก์ช�นหลายต�วแปร 

การประยุกต์อนุพ�นธ์ การหาค�าสูงสุดต��าสุดของพ��นผ�ว ปร�พ�นธ์ของฟังก์ช�นหลายต�วแปร การหาปร�พ�นธ์ตาม
พ��นผ�ว การหาปร�พ�นธ์ในสนามเวคเตอร์ สมการอนุพ�นธ์อ�นด�บหน��งและการหาผลเฉลย การประยุกต์สมการเช�ง

อนุพ�นธ์อ�นด�บหน��ง  สมการอนุพ�นธ์อ�นด�บสองและการหาผลเฉลย  ต�วแปรลาปลาซเบ��องต�น 
 

 

PHY111    ฟิส�กส์ 1        3(3-0-6) 

  (Physics 1) 

การว�ดและระบบหน�วยเอสไอ  ปร�มาณเวกเตอร์  จลนพลศาสตร์ของอนุภาค  พลศาสตร์ของอนุภาค  

งานและพล�งงาน  โมเมนต�ม  การเคล��อนท��ของระบบอนุภาค  การหมุนของว�ตถุแข�งเกร�ง  การเคล��อนท��แบบแกว�งกว�ด  
ความโน�มถ�วง  สมดุลสถ�ตของว�ตถุแข�งเกร�งและสภาพย�ดหยุ�น  กลศาสตร์ของไหล  คล��นกล ความร�อนและ

ทฤษฎ�จลน์ของแก๊ส  อุณหพลศาสตร์ 
 

 

PHY121    ปฏ�บ�ต�การฟิส�กส์ 1       1(0-3-1)  

  (Physics  Laboratory 1) 

  ว�ชาบ�งค�บก�อนหร�อลงร�วม  : PHY111  ฟิส�กส์ 1 
  การทดลองท��ส�มพ�นธ์ก�บทฤษฎ�ท��ได�ศ�กษาเก��ยวก�บการว�ดและการว�เคราะห์ข�อมูล การเคล��อนท��

แบบโพรเจกไทล์ กฎข�อท��สองของน�วต�น การเคล��อนท��แบบซ�มเปิลฮาร์มอน�ก การอนุร�กษ์พล�งงานกล          

การเคล��อนท��แบบบอลล�สต�กเพนดูล�ม การเคล��อนท��แบบหมุน คล��นน��งบนเส�นเช�อก บ�ตส์ การขยายต�วเน��องจาก

ความร�อน การขยายต�วแบบแอเด�ยแบต�ก 
 
 

PHY212    ฟิส�กส์ 2        3(3-0-6) 

  (Physics 2) 

  ว�ชาบ�งค�บก�อนหร�อลงร�วม  : PHY111  ฟิส�กส์ 1 

สนามไฟฟ้าสถ�ต  ศ�กย์ไฟฟ้า  ความจุไฟฟ้า  กระแสไฟฟ้าและความต�านทาน  วงจรไฟฟ้า

กระแสตรง  สนามและแรงแม�เหล�กสถ�ต  แหล�งก�าเน�ดสนามแม�เหล�ก  กฎของฟาราเดย์  ความเหน��ยวน�า  

วงจรไฟฟ้ากระแสสล�บ  คล��นแม�เหล�กไฟฟ้า  อ�เล�กทรอน�กส์เบ��องต�น  การสะท�อนและการห�กเหของแสง ท�ศนศาสตร์

เช�งเรขาคณ�ต  การแทรกสอดและการเล��ยวเบนของคล��นแสง  ฟิส�กส์ยุคใหม� 
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PHY222    ปฏ�บ�ต�การฟิส�กส์ 2       1(0-3-1)  

  (Physics Laboratory 2) 

  ว�ชาบ�งค�บก�อนหร�อลงร�วม: PHY212 ฟิส�กส์ 2 
  การทดลองท��ส�มพ�นธ์ก�บทฤษฎ�ท��ได�ศ�กษาเก��ยวก�บกฎของคูลอมบ์ ความจุไฟฟ้าและไดอ�เล�ก

ตร�ก กฏของโอห์มและวงจรกระแสตรง การใช�ออสซ�โลสโคป การหาค�าคงต�วเวลาของวงจร RC  การว�ดเฟสและ
การเก�ดเรโซแนนซ์ในวงจรกระแสสล�บ  การเร�ยงกระแส  ไดโอด สารก��งต�วน�า  การว�ดค�าสนามแม�เหล�กโลก  

เลนส์บางและท�ศนูปกรณ์  ปรากฏการณ์โฟโตอ�เล�กตร�ก 
 

EGR102 เข�ยนแบบว�ศวกรรม       3(2-3-5) 

(Engineering Drawing)  

การเข�ยนต�วอ�กษร การฉายภาพออโธกราฟฟิก การเข�ยนภาพออโธกราฟฟิก การเข�ยน

ภาพพ�กตอเร�ยล หล�กการให�ขนาด ภาพคล��และภาพพ�บ การเข�ยนภาคต�ด มาตรฐานเข�ยนแบบของไทยและ
สากล การเข�ยนแบบภาพแยกช��น และภาพประกอบการสเก�ทซ์แบบร�าง การใช�คอมพ�วเตอร์ช�วยในการเข�ยน

แบบเบ��องต�น 
 

EGR109       แนะน�าว�ชาช�พว�ศวกร     1(0-3-1) 

(Introduction to Engineering Profession) 

  ว�ธ�การเร�ยนทางด�านว�ศวกรรมให�ม�ประส�ทธ�ภาพ การเตร�ยมต�วสู�อาช�พทางด�านว�ศวกรรม 

โอกาสและแนวทางการประกอบว�ชาช�พ จรรยาบรรณว�ชาช�พ และความเป็นม�ออาช�พตามคุณล�กษณะบ�ณฑ�ตท��

พ�งประสงค ์
 

EGR110 การฝึกฝีมือช่างเบื�องต�น      1(0-3-1)                   

  (Workshop Practice) 

  หล�กการและการใช�เคร��องม�อกลต�าง ๆ ความปลอดภ�ย การใช�เคร��องม�อและว�น�ยในการ

ปฏ�บ�ต�งาน  ฝึกปฏ�บ�ต�งานพ��นฐาน เช�น งานตะไบ งานต�ด งานเจาะ งานท�อและโลหะแผ�น งานกล�ง งานท�าเกล�ยว 

งานแบบหล�อ  งานไม�  งานปูน งานเช��อม และงานไฟฟ้า 
 

EGR205 โปรแกรมคอมพ�วเตอร์ส�าหร�บว�ศวกร     3(2-3-5) 

  (Computer Programming for Engineers) 

  แนวค�ดของคอมพ�วเตอร์ ส�วนประกอบของคอมพ�วเตอร์ การปฏ�ส�มพ�นธ์ระหว�าง ฮาร์ดแวร์และ

ซอฟต์แวร์ การโปรแกรมภาษาปัจจุบ�น ปฏ�บ�ต�การการโปรแกรม 
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EGR210 ว�สดุว�ศวกรรม        3(3-0-6) 

  (Engineering Materials) 

  ความส�มพ�นธ์ระหว�างโครงสร�าง คุณสมบ�ต� กระบวนการผล�ต และการใช�งาน ของประเภทว�สดุ
หล�กท��ถูกใช�ทางว�ศวกรรม เช�น โลหะ พลาสต�ก โพล�เมอร์ เซราม�กส์ ว�สดุผสม แอสฟัลต์ ไม� และคอนกร�ต    

การทดสอบและความหมายของคุณสมบ�ต�ทางกลของว�สดุ การเส��อมสภาพของว�สดุ 
 

EGR221 กลศาสตร์ว�ศวกรรม 1       3(3-0-6) 

  (Engineering Mechanics 1)  

  ว�ชาบ�งค�บก�อนหร�อลงร�วม  :PHY111 ฟิส�กส์ 1 

  เวกเตอร์ การสมดุล และผลล�พธ์ของระบบแรง แผนผ�งว�ตถุอ�สระ สมดุลของอนุภาค  

จุดศูนย์ถ�วงและจุดเซ�นทรอยด์ สมมูลของระบบแรงและโมเมนต์ สมดุลของว�ตถุแข�งเกร�ง แรงเส�ยดทาน       

การว�เคราะห์โครงสร�างอย�างง�ายงานเสม�อนและเสถ�ยรภาพพลศาสตร์เบ��องต�น 
 

CEG111 การเร�ยนรู�ว�ศวกรรมโยธาด�วยโครงงาน 1    1(0-3-1) 

 (Project-Based Learning in Civil Engineering 1) 

 เง��อนไขบ�งค�บ :  ได�ร�บความเห�นชอบจากคณะ 
การแก�ปัญหาโจทย์ทางว�ศวกรรมโยธาด�วยปัญหาโจทย์ในโครงงานท��ก�าหนดให� ผู�เร�ยนอาศ�ย

ความรู�พ��นฐานทางคณ�ตศาสตร์และว�ทยาศาสตร์มาประยุกต์หาค�าตอบ ศ�กษาว�ธ�การหาค�าตอบเช�งว�ศวกรรม
ระด�บพ��นฐาน 

 

CEG210 การเร�ยนรู�ว�ศวกรรมโยธาด�วยโครงงาน 2    1(0-3-1) 

  (Project-Based Learning in Civil Engineering 2) 

  ว�ชาบ�งค�บก�อน :  CEG111 การเร�ยนรู�ว�ศวกรรมโยธาด�วยโครงงาน 1  

  หร�อได�ร�บความเห�นชอบจากคณะฯ 

  การแก�ปัญหาโจทย์ทางว�ศวกรรมโยธาด�วยปัญหาโจทย์ในโครงงานท��ก�าหนดให� ผู�เร�ยนอาศ�ย

ความรู�พ��นฐานว�ศวกรรมมาประยุกต์หาค�าตอบ ศ�กษาว�ธ�การหาค�าตอบเช�งว�ศวกรรมระด�บท��ต�อเน��องจาก

รายว�ชาการเร�ยนรู�ว�ศวกรรมโยธาด�วยโครงงาน 1 
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CEG211 ก�าล�งว�สดุ 1        3 (3-0-6) 

  (Strength of Materials 1) 

  ว�ชาบ�งค�บก�อน  :  EGR221  กลศาสตร์ว�ศวกรรม 1  
  แรงและหน�วยแรง ความส�มพ�นธ์ระหว�างหน�วยแรงและหน�วยการเปล��ยนรูป การหาค�า 

หน�วยแรงในคาน  การเข�ยนแผนภาพของแรงเฉ�อนและโมเมนต์ด�ดในคาน การหาค�าการโก�งต�วของคานในช�วง
อ�ลาสต�ก การว�เคราะห์โครงสร�างร�บแรงบ�ด การโก�งเดาะของเสา การว�เคราะห์ช��นส�วนโครงสร�างท��ร�บแรงร�วมก�น

ระหว�างแรงในแนวแกน แรงเฉ�อน แรงด�ด และแรงบ�ด การว�เคราะห์หน�วยแรงสูงสุดและต��าสุด วงกลมของมอร์  

ทฤษฎ�การว�บ�ต� 
 

CEG212 ปฏ�บ�ต�การทดสอบว�สดุ      1 (0-3-1) 

  (Materials Testing Laboratory) 

  ว�ชาบ�งค�บก�อนหร�อลงร�วม   :   CEG211  ก�าล�งว�สดุ 1 หร�อได�ร�บความเห�นชอบจากคณะ 
  การทดสอบคุณสมบ�ต�เช�งกล และคุณสมบ�ต�ทางกายภาพของว�สดุซ��งสอดคล�องในทางว�ศวกรรม

โยธา มาตรฐานการทดสอบ  การรายงานผล  การว�เคราะห์ผลการทดสอบ  และเทคโนโลย�ในการทดสอบว�สดุ
การทดสอบแบบไม�ท�าลาย 

 

CEG215 ทฤษฎ�โครงสร�าง       3 (3-0-6) 

  (Theory of Structures) 

  ว�ชาบ�งค�บก�อน  :  CEG211   ก�าล�งว�สดุ 1 

การว�เคราะห์โครงสร�างชน�ดด�เทอร์ม�เนทเพ��อหาแรงต�านทานภายในและภายนอกโดยอาศ�ย

หล�กสถ�ตยศาสตร์ การใช�กราฟฟิคสแตต�คส์เพ��อค�านวณหาแรงภายในและภายนอกรวมท��งค�าการโก�งต�ว การ

ว�เคราะห์การโก�งต�วของโครงสร�างชน�ดด�เทอร์ม�เนท โดยว�ธ�งานเสม�อน พล�งงานความเคร�ยด และว�ลโลว์มอร์

ไดอะแกรม  การว�เคราะห์โครงสร�างชน�ดด�เทอร์ม�เนทเพ��อค�านวณหาแรงต�านทานภายในและภายนอกเม��อ
น��าหน�กบรรทุกเคล��อนท��บนโครงสร�างโดยว�ธ�อ�นฟลูเอ�นซ์ไลน์ การว�เคราะห์โครงสร�างชน�ดอ�นด�เทอร์ม�เนทโดยว�ธ�

Consistent Deformation 

 

CEG222 คณ�ตศาสตร์ประยุกต์       3 (3-0-6) 

  (Applied Mathematics) 

  ว�ชาบ�งค�บก�อน  :  MAT215  แคลคูล�สส�าหร�บว�ศวกร 3 หร�อได�ร�บความเห�นชอบจากคณะ 

  ทฤษฎ�การประมาณ การหาค�าตอบสมการพ�ชคณ�ตและสมการฟังก์ช�นอด�ศ�ย  การหาค�าตอบ
ของระบบสมการเส�นตรง สมการอนุพ�นธ์ล�าด�บท��หน��งและสอง  การแปลงฟูเร�ยร์และลาปลาซ เวคเตอร์แคลคูล�ส

เมตร�กซ์และการประยุกต์ 
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CEG251 ชลศาสตร์        3 (3-0-6) 

  (Hydraulics) 

  ว�ชาบ�งค�บก�อน : EGR221  กลศาสตร์ว�ศวกรรม 1  
คุณสมบ�ต�ของของไหล ของไหลสถ�ตย์ จลนศาสตร์ของของไหล สมการทรงมวล สมการ

โมเมนต�ม และสมการพล�งงาน การว�เคราะห์ม�ต�และความคล�ายคล�งทางชลศาสตร์ การไหลในท�อ การไหล
ในทางน��าเปิด  เคร��องม�อว�ดการไหล และการไหลแบบไม�อ�ดต�ว 

 

CEG252 ปฏ�บ�ต�การชลศาสตร์       1 (0-3-1) 

  (Hydraulics Laboratory) 

  ว�ชาบ�งค�บก�อนหร�อลงร�วม   :  CEG251  ชลศาสตร ์

  ปฏ�บ�ต�การทางชลศาสตร์ท��สอดคล�องก�บทางทฤษฎ� ได�แก� คุณสมบ�ต�ของของไหล (การหาค�า

ความหน�ดเช�งจลน์ ปรากฏการณ์คาปิลราร�ต�� การหาความหนาแน�นและความถ�วงจ�าเพาะ) การไหลผ�านฝายน��า
ล�น น��ากระโดด แรงกระทบเน��องจากการเปล��ยนแปลงโมเมนต์ต�มของน��า การไหลของของไหลผ�านรูระบาย

ขนาดเล�ก การสูญเส�ยพล�งงานในท�อ (การสูญเส�ยหล�กและการสูญเส�ยรอง) แรงพยุงและเสถ�ยรภาพของว�ตถุท��
ลอยในน��า การว�ดอ�ตราการไหล แรงด�นของน��ากระท�าต�อพ��นผ�วเร�ยบ การไหลวนแบบบ�งค�บ 

 

CEG271 ว�ศวกรรมส�ารวจ       3 (3-0-6) 

  (Engineering Surveying) 

  เง��อนไขบ�งค�บ :  เป็นน�กศ�กษาช��นปีท�� 2 

  หล�กการและประโยชน์ของการส�ารวจร�งว�ด การว�ดค�าระด�บ หล�กการและการประยุกต์ใช�กล�องธ�

โอโดไลท์ การว�ดระยะและท�ศทาง ความคลาดเคล��อนของการส�ารวจและการปร�บแก� การวางโครง ข�าย

สามเหล��ยม การค�านวณหาค�าอะซ�มุท การร�งว�ดพ�ก�ดวงรอบทางราบและทางด��ง การส�ารวจเส�นทางแนวถนน 

การวางแนวคลอง งานเก�บรายละเอ�ยดเพ��อการเข�ยนแผนท��ภูม�ประเทศและการท�าแผนท��ระบบสารสนเทศ
ภูม�ศาสตร์ 

 

CEG272 ปฏ�บ�ต�การส�ารวจ       1 (0-3-1) 

  (Surveying Field Work) 

  ว�ชาบ�งค�บก�อนหร�อลงร�วม : CEG271  ว�ศวกรรมส�ารวจ 

  ปฏ�บ�ต�การว�ดระยะด�วยเคร��องม�อชน�ดต�างๆ การใช�เข�มท�ศ การท�าระด�บเส�นช��นความสูง การว�ด

มุมด�วยกล�องส�ารวจ การท�าแผนท��ตามว�ชา CEG271 การใช�อุปกรณ์ระบุพ�ก�ด (GPS)  และระบบสารสนเทศ
ภูม�ศาสตร์ 
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CEG310 การเร�ยนรู�ว�ศวกรรมโยธาด�วยโครงงาน 3    1(0-3-1) 

  (Project-Based Learning in Civil Engineering 3) 

  ว�ชาบ�งค�บก�อน :  CEG210  การเร�ยนรู�ว�ศวกรรมโยธาด�วยโครงงาน 2 
  หร�อได�ร�บความเห�นชอบจากคณะฯ 

  การแก�ปัญหาโจทย์ทางว�ศวกรรมโยธาด�วยปัญหาโจทย์ในโครงงานท��ก�าหนดให� ผู�เร�ยนอาศ�ย
ความรู�เฉพาะทางว�ศวกรรมโยธามาประยุกต์หาค�าตอบ ศ�กษาว�ธ�การหาค�าตอบเช�งว�ศวกรรมระด�บท��ต�อเน��อง

จากรายว�ชาการเร�ยนรู�ว�ศวกรรมโยธาด�วยโครงงาน 2 

 

CEG311   เทคโนโลย�คอนกร�ต       3 (3-0-6) 

  (Concrete Technology) 

  คุณสมบ�ต�ทางภายภาพทางเคม�ของว�สดุผสมในงานคอนกร�ต อ�ทธ�พลของซ�เมนต์ มวลรวม น��า

และส�วนผสมอ��น ๆ  ต�อคุณสมบ�ต�ของคอนกร�ตเหลวและคอนกร�ตท��แข�งต�วแล�วโครงสร�างจุลภาคของคอนกร�ต 

การออกแบบส�วนผสมของคอนกร�ต  การขนถ�ายคอนกร�ต การควบคุมคุณภาพคอนกร�ต ความคงทนของ
คอนกร�ตภายใต�สภาวะแวดล�อมรุนแรงคอนกร�ตสม�ยใหม�และการทดสอบแบบไม�ท�าลาย 

 

CEG312   ปฏ�บ�ต�การเทคโนโลย�คอนกร�ต      1 (0-3-1) 

  (Concrete Technology Laboratory) 

  ว�ชาบ�งค�บก�อนหร�อลงร�วม  :  CEG311  เทคโนโลย�คอนกร�ต 

  การทดสอบคุณสมบ�ต�ของว�สดุผสมคอนกร�ต การทดสอบคุณสมบ�ต�คอนกร�ต คอนกร�ตเหลว 
และคอนกร�ตท��แข�งต�วแล�วเพ��อหาคุณสมบ�ต�ทางว�ศวกรรม ได�แก� การทดสอบหาขนาดความถ�วงจ�าเพาะความ

หนาแน�น การส�กหรอของมวลรวมหยาบ การทดลองส�ดส�วนผสม การทดสอบความสามารถเทได� การก�อต�ว 

การทดสอบก�าล�งอ�ด ก�าล�งด�ด ก�าล�งด�งและการทดสอบแบบไม�ท�าลาย 

 

CEG317 การว�เคราะห์โครงสร�าง       3 (3-0-6) 

  (Structural Analysis) 

  ว�ชาบ�งค�บก�อน  :  CEG215   ทฤษฎ�โครงสร�าง 

การว�เคราะห์โครงสร�างชน�ดอ�นด�เทอร์ม�เนทโดยว�ธ�สถ�ต ประกอบด�วยว�ธ�น��าหน�กอ�ลาสต�ก ว�ธ�

มุมหมุนและการโก�งต�ว ว�ธ�การกระจายโมเมนต์  และว�ธ�พล�งงาน  การพ�จารณาอ�นฟลูเอ�นซ์ไลน์ของโครงสร�าง

ชน�ดอ�นด�เทอร์ม�เนทโดยว�ธ�สถ�ต การว�เคราะห์เบ��องต�นโดยว�ธ�พลาสต�ก   การว�เคราะห์โดยประมาณ   และการ

ว�เคราะห์โครงสร�างเบ��องต�นโดยว�ธ�เมตร�กซ์ 
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CEG326 การออกแบบโครงสร�างไม�และเหล�ก     3 (3-0-6) 

  (Design of Timber and Steel Structures) 

  ว�ชาบ�งค�บก�อน :  CEG212  ปฏ�บ�ต�การทดสอบว�สดุ 
ว�ชาบ�งค�บก�อนหร�อลงร�วม   :   CEG215  ทฤษฎ�โครงสร�าง 

การออกแบบโครงสร�างเหล�กโดยว�ธ� ASD และ LRFD ส�าหร�บช��นส�วนร�บแรงด�ง แรงอ�ด แรงด�ด 
แรงกระท�าร�วม ส�วนโครงสร�างหน�าต�ดประกอบ  คานล�ก การออกแบบจุดต�อด�วยต�วย�ดและการเช��อม  การ

ออกแบบโครงสร�างไม�เพ��อร�บแรงด�ง แรงอ�ด  แรงด�ด แรงกระท�าร�วม  เสาประกอบไม� คานประกอบไม�ท��งแบบ

ด��งและราบ คุณสมบ�ต�และก�าล�งของไม� ไม�อ�ด ไม�แผ�นซ�อน การต�อย�ดส�วนโครงสร�างไม� 
 

CEG327 ปฎ�บ�ต�การออกแบบโครงสร�างไม�และเหล�ก    1(0-3-1) 

  (Timber and Steel  Design Practice) 

ว�ชาบ�งค�บก�อนหร�อลงร�วม   :   CEG326  การออกแบบโครงสร�างไม�และเหล�ก 
  การฝึกห�ดออกแบบช��นส�วนโครงสร�างอาคารไม�และเหล�กจากแบบอาคารจร�งท��ก�าหนดให� การ

ให�รายละเอ�ยดงานโครงสร�าง การถ�ายน��าหน�ก การจ�ดท�าแบบมาตรฐานงานโครงสร�างไม�และเหล�ก การใช�
โปรแกรมคอมพ�วเตอร์ประยุกต์เพ��อการออกแบบโครงสร�าง 

 

CEG328 การออกแบบคอนกร�ตเสร�มเหล�ก     3 (3-0-6) 

  (Reinforced Concrete Design) 

ว�ชาบ�งค�บก�อน: CEG311 เทคโนโลย�คอนกร�ต 

ว�ชาบ�งค�บก�อนหร�อลงร�วม  :  CEG215  ทฤษฎ�โครงสร�าง          

คอนกร�ตและเหล�กเสร�ม ศ�กษาพฤต�กรรมของโครงสร�างคอนกร�ตเสร�มเหล�ก ร�บแรงด�ด แรง

เฉ�อน โมเมนต์บ�ด แรงย�ดเหน��ยวและแรงในแนวแกนการว�เคราะห์ออกแบบและเสร�มเหล�ก คาน พ��น บ�นได เสา

และฐานราก โดยว�ธ�หน�วยแรงใช�งาน และว�ธ�ก�าล�ง  การควบคุมการโก�ง และการแตกร�าวของโครงสร�าง  
 

CEG329 ปฎ�บ�ต�การออกแบบคอนกร�ตเสร�มเหล�ก    1 (0-3-1) 

  (Reinforced Concrete Design Practice) 

ว�ชาบ�งค�บก�อนหร�อลงร�วม:  CEG328  การออกแบบคอนกร�ตเสร�มเหล�ก 

  การฝึกห�ดออกแบบช��นส�วนโครงสร�างอาคารคอนกร�ตเสร�มเหล�กจากแบบอาคารจร�งท��

ก�าหนดให�การถ�ายน��าหน�ก การให�รายละเอ�ยดการเสร�มเหล�กและส�ญล�กษณ์ การจ�ดท�าแบบมาตรฐานงาน

โครงสร�างคอนกร�ต การใช�โปรแกรมคอมพ�วเตอร์ประยุกต์เพ��อการออกแบบโครงสร�าง 
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CEG333 ปฐพ�กลศาสตร์        3 (3-0-6) 

(Soil Mechanics) 

ว�ชาบ�งค�บก�อน : CEG211  ก�าล�งว�สดุ 1 
ก�าเน�ดของด�น คุณสมบ�ต�พ��นฐานของด�น การจ�าแนกประเภทของด�น การบดอ�ดด�น ความซ�ม

ผ�านของน��าในด�นและโจทย์ปัญหาน��าไหลซ�มผ�านด�น หล�กการหน�วยแรงประส�ทธ�ผลในมวลด�น  การกระจาย
ความเค�นในด�น การยุบอ�ดต�วของด�น ก�าล�งเฉ�อนของด�น ทฤษฎ�แรงด�นด�น เสถ�ยรภาพลาดด�น ก�าล�งแบกทาน

ของด�น  

 

CEG334 ปฏ�บ�ต�การปฐพ�กลศาสตร์      1 (0-3-1) 

  (Soil Mechanics Laboratory) 

  ว�ชาบ�งค�บก�อนหร�อลงร�วม  :  CEG333  ปฐพ�กลศาสตร์ 

การส�ารวจช��นด�น การทดสอบคุณสมบ�ต�ทางว�ศวกรรมของด�นท��สอดคล�องก�บเน��อหาในว�ชา 
CEG333 ได�แก� การว�เคราะห์ขนาดเม�ดด�นและหาค�าดรรชน�เพ��อจ�าแนกประเภทด�น ความถ�วงจ�าเพาะของเม�ด

ด�น  ค�าส�มประส�ทธ��ความซ�มผ�านของน��าในด�น  การบดอ�ดด�น ความแน�นของด�นในสนาม การทดสอบก�าล�งของ
ด�นโดยว�ธ�แรงเฉ�อนโดยตรง ว�ธ�ซ�บ�อาร์ ว�ธ�แรงอ�ด 3 แกน และว�ธ�อ�ดต�วแบบอ�สระ การอ�ดต�วคายน��า 

 

CEG335 ว�ศวกรรมฐานราก       3 (3-0-6) 

  (Foundation Engineering) 

  ว�ชาบ�งค�บก�อน : CEG333 ปฐพ�กลศาสตร์ และ CEG334 ปฏ�บ�ต�การปฐพ�กลศาสตร์ 

  การส�ารวจด�น ก�าล�งแบกทานของฐานราก การออกแบบฐานรากแผ�และฐานรากเสาเข�ม การ

ว�เคราะห์ค�าการทรุดต�ว โจทย์ปัญหาแรงด�นด�น โครงสร�างก�นด�นและเสาเข�มพ�ด การปร�บปรุงด�นเบ��องต�น 

แนะน�าการออกแบบฐานรากแพและฐานรากปล�องเบ��องต�น แนะน�างานขุดแบบม�และไม�ม�ระบบค��าย�นเบ��องต�น  

 

CEG351 อุทกว�ทยา        3(3-0-6)  

  (Hydrology) 

ว�ชาบ�งค�บก�อนหร�อลงร�วม  : CEG251  ชลศาสตร ์

ว�ฏจ�กรทางอุทกว�ทยา ภูม�อากาศ ฝน การซ�มน��าท�า การว�ดน��าฝนและน��าท�า กราฟน��า ท�า 

การระเหยของน��า การคายระเหยของพ�ช การพยากรณ์น��าท�วม การเคล��อนท��ของน��าหลากผ�านแม�น��าและอ�างเก�บ

น��า น��าบาดาลและชลศาสตร์ของบ�อบาดาล การว�ดค�าต�วแปรต�างๆทางอุทกว�ทยาและอุตุน�ยมว�ทยา 
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CEG363 หล�กการจ�ดการส��งแวดล�อมส�าหร�บว�ศวกรโยธา   3 (3-0-6) 

  (Principles of Environmental Management for Civil Engineers) 

  กฎหมายส��งแวดล�อม มลภาวะทางส��งแวดล�อมเช�น ทางน��า อากาศ และเส�ยงว�ธ�ป้องก�นและลด
มลภาวะ  ส��งแวดล�อมอาคารและการจ�ดการผลกระทบทางส��งแวดล�อมและการลดผลกระทบท��เก�ดจากโครงการ

ก�อสร�างหล�กการเบ��องต�นการจ�ดการส��งแวดล�อมความเส��ยงทางส��งแวดล�อมเน��องจากโครงสร�างพ��นฐาน ปัญหา
ปัจจุบ�นเช�นภาวะโลกร�อน รูโอโซน บทบาทของว�ศวกรโยธาต�อการแก�ปัญหาทางด�านส��งแวดล�อม 

 

CEG374 ปฏ�บ�ต�การส�ารวจภาคสนาม      1 (0-80-0) 

  (Surveying Field Practice) 

ว�ชาบ�งค�บก�อนหร�อลงร�วม : CEG272  ปฏ�บ�ต�การว�ศวกรรมส�ารวจ 

       หร�อได�ร�บความเห�นชอบจากคณะ 

  การฝึกภาคสนามท��ค�ายฝึกส�ารวจเพ��อท�าแผนผ�งและแผนท��ภูม�ประเทศของพ��นท��ท��ก�าหนดให�จน
สมบูรณ์  การท�าระด�บช��นท��สามโครงข�ายสามเหล��ยม  การเก�บรายละเอ�ยดทางส�ารวจ  การท�าโต๊ะแผนท�� (ฝึก

ปฏ�บ�ต� รวมไม�น�อยกว�า 80 ช��วโมง) 
 

CEG406 ระบบอาคารและการก่อสร�าง      3(3-0-6) 

  (Building Systems and Construction) 

  หล�กการก�อสร�างและการออกแบบ เทคโนโลย�และว�สดุในระบบต�างๆของงานอาคาร เช�น ระบบ
โครงสร�าง สถาปัตยกรรม งานโยธา ระบบไฟฟ้า ระบบปร�บอากาศ ระบบประปาและสุขาภ�บาล  ระบบความ

ปลอดภ�ยในอาคาร 

 

CEG422 การออกแบบอาคาร       3(3-0-6) 

(Building Design) 

   ว�ชาบ�งค�บก�อน :  CEG328  การออกแบบคอนกร�ตเสร�มเหล�ก 

   หล�กเกณฑ์การออกแบบโครงสร�างอาคาร กฎหมายควบคุมอาคาร การค�านวณน��าหน�กบรรทุก
และแรงลม แรงแผ�นด�นไหว  การจ�ดรูปแบบของโครงสร�างอาคาร การออกแบบแผ�นพ��นไร�คาน การออกแบบ

โครงสร�างข�อแข�ง การค�านวณออกแบบโครงสร�างก�าแพงร�บแรงเฉ�อน และโครงสร�างผสมระหว�างก�าแพง

คอนกร�ตเสร�มเหล�ก-โครงข�อแข�ง การออกแบบฐานราก 
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CEG441 ว�ศวกรรมการทาง       3(3-0-6) 

  (Highway Engineering) 

  ว�ชาบ�งค�บก�อน : CEG271  ว�ศวกรรมส�ารวจ 
  ประว�ต�และการพ�ฒนาการของงานทาง การบร�หารงานทาง หล�กการวางแผนงานทาง การ

ว�เคราะห์การจราจร การออกแบบทางเรขาคณ�ตของทาง การว�เคราะห์เศรษฐศาสตร์และการเง�นของงานทาง   
การออกแบบโครงสร�างทางแบบแข�งและแบบย�ดหยุ�น    ว�สดุว�ศวกรรมการทาง การก�อสร�างและการบ�ารุงร�กษา

งานทาง 

 

CEG451 ว�ศวกรรมชลศาสตร์       3 (3-0-6) 

  (Hydraulic Engineering) 

  ว�ชาบ�งค�บก�อน  :  CEG351อุทกว�ทยา 

การประยุกต์หล�กกลศาสตร์ของไหลในทางว�ศวกรรมชลศาสตร์ หล�กการศ�กษาและปฏ�บ�ต�
ในทางว�ศวกรรมชลศาสตร์ การออกแบบทางน��าเปิดและระบบท�อ ปรากฏการณ์น��ากระแทก เทอร์ไบน์และเคร��อง

สูบน��า การไหลในทางน��าเปิด การออกแบบเข��อน อ�างเก�บน��า  ทางระบายน��าล�น การระบายน��า และแบบจ�าลอง
ทางชลศาสตร์ 

 

CEG4�0 ว�ศวกรรมการก่อสร�างและการจ�ดการ     3(3-0-6) 

  (Construction Engineering and Management) 

ว�ชาบ�งค�บก�อน :  CEG328 การออกแบบคอนกร�ตเสร�มเหล�ก 

  ระบบการส�งมอบโครงการ ระบบของส�ญญา การจ�ดการองค์กร การจ�ดการงานภาคสนามการ

วางแผนโครงการ การวางแผนโดยว�ธ� CPM การจ�ดการทร�พยากร  การว�ดความก�าวหน�าของงาน ความ

ปลอดภ�ยในการก�อสร�าง ระบบคุณภาพ  ระบบตรวจสอบและต�ดตามงานผ�านระบบเคร�อข�าย  การประยุกต์ใช�

โปรแกรมส�าเร�จรูปในการควบคุมงานก�อสร�าง เคร��องม�อและเคร��องจ�กรในงานก�อสร�าง 

  

CEG205 ปฏ�บ�ต�การเข�ยนแบบว�ศวกรรมโยธา     1 (0-3-1) 

  (Civil Engineering Drawing Practice) 

  ปฏ�บ�ต�การเข�ยนแบบและการใช�คอมพ�วเตอร์ท��เก��ยวข�องก�บการเข�ยนแบบก�อสร�างหร�อในงาน

ทางว�ศวกรรมโยธาการก�าหนดองค์ประกอบของแบบก�อสร�าง การให�ส�ญล�กษณ์ การใช�เส�น การข��นรูปผ�งอาคาร 
รูปต�ด รูปด�าน การให�รายละเอ�ยดต�างๆ  

 



มคอ.2 
    

 

61 

CEG390 การฝึกงานทางว�ศวกรรมโยธา      3(0-35-0) 

  (Civil Engineering Practice) 

  ว�ชาบ�งค�บก�อน : เป็นน�กศ�กษาช��นปีสุดท�ายและได�ร�บความเห�นชอบจากคณะ  
  การฝึกงานทางว�ศวกรรมโยธาในสถานประกอบการหร�อหน�วยงานจร�งภายใต�การก�าก�บดูแล

ของว�ศวกรประสบการณ์ในหน�วยงานจ�านวนระยะเวลารวมไม�น�อยกว�า 280 ช��วโมงการท�าบ�นท�กประจ�าว�นและ
รายงานสรุปการฝึกงานต�อคณะ 

 

CEG392 การฝึกท�กษะการก่อสร�างภาคสนาม     1(0-35-0) 

  (Construction Field Training) 

  ว�ชาบ�งค�บก�อน : เป็นน�กศ�กษาช��นปีสุดท�ายและได�ร�บความเห�นชอบจากคณะ  
  การฝึกงานทางว�ศวกรรมโยธาในสถานประกอบการหร�อหน�วยงานจร�งภายใต�การก�าก�บดูแล

ของอาจารย์ และผู�แทนจากหน�วยงานจ�านวนระยะเวลารวมไม�น�อยกว�า 175 ช��วโมง ด�วยการท�าบ�นท�ก

ประจ�าว�นและรายงานสรุปการฝึกงานต�อภาคว�ชาฯ 

 

CEG400 ส�มมนาว�ศวกรรมโยธา       2(2-0-4) 

  (Civil Engineering Seminar) 

เง��อนไขบ�งค�บ: เป็นน�กศ�กษาช��นปีสุดท�ายและได�ร�บความเห�นชอบจากคณะ 

  การศ�กษาค�นคว�าเช�งบูรณาการความรู�ใหม�ๆจากแหล�งข�าวสารและว�ชาการต�างๆท��เก��ยวข�อง

ในทางว�ศวกรรมโยธา น�ามาประกอบก�บความรู�ในช��นเร�ยน เพ��อท�าการรวบรวม ว�จารณ์และสรุปโดยอาศ�ย

ทฤษฎ�ท��เก��ยวข�องน�ามาแสดงเป็นรายงานหร�อน�าเสนอในช��นเร�ยน 

 

CEG408 การประยุกต์คอมพ�วเตอร์ในงานว�ศวกรรมโยธา   3(2-3-6) 

  (Computer Applications in Civil Engineering)  

ว�ชาบ�งค�บก�อน: เป็นน�กศ�กษาช��นปีสุดท�ายหร�อได�ร�บความเห�นชอบจากคณะ 
  การประยุกต์ใช�คอมพ�วเตอร์และโปรแกรมคอมพ�วเตอร์เพ��อช�วยในการว�เคราะห์และออกแบบ

ทางว�ศวกรรมโยธา ช�วยการบร�หารจ�ดการโครงการ และฝึกห�ดการใช�โปรแกรมคอมพ�วเตอร์ก�บโครงงานท��ได�ร�บ

มอบหมาย 
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CEG491 การเตร�ยมโครงงานว�ศวกรรมโยธา     1 (0-3-1) 

(Civil Engineering Project Preparation) 

เง��อนไขบ�งค�บ: น�กศ�กษาช��นปีสุดท�ายและได�ร�บความเห�นชอบจากคณะ 
  ว�ธ�การศ�กษาทางว�ศวกรรมโยธา น�กศ�กษาต��งกลุ�มท�างาน เสนอห�วข�อแสดงความต�องการใน

การท�างาน ข�อก�าหนดและรายละเอ�ยดของโครงงานส�าหร�บรายว�ชา CEG492 ส�มมนาน�ยามความต�องการของ
โครงงาน การตรวจเอกสารทางว�ชาการท��เก��ยวข�อง การพ�จารณาหาความส�าค�ญของความต�องการ เทคน�คการ

วางแผนและการจ�ดล�าด�บงาน การประเม�นค�าใช�จ�ายโครงงานและระยะเวลาท��ใช� การบร�หารโครงงานและการ

ประเม�นผล การเข�ยนรายงานและน�าเสนอโครงงาน 
 

CEG492  โครงงานว�ศวกรรมโยธา      3 (0-9-3) 

  (Civil Engineering Project) 

  ว�ชาบ�งค�บก�อน  : CEG491 การเตร�ยมโครงงานว�ศวกรรมโยธา 
การน�าห�วข�อท��ได�เสนอและได�ร�บความเห�นชอบผลงานจาก CEG491 มาด�าเน�นการต�อให�แล�วเสร�จตามแผนงาน

ท��วางไว� น�กศ�กษาต�องสอบการน�าเสนอและส�งรายงานฉบ�บสมบูรณ์ 

 

CEG498 เตร�ยมสหก�จศ�กษาว�ศวกรรมโยธา     3(1-4-4) 

  (Civil Engineering Pre-Cooperative Education)  

  ว�ชาบ�งค�บก�อน : เป็นน�กศ�กษาช��นปีสุดท�าย และได�ร�บความเห�นชอบจากคณะ 

  หล�กการและแนวค�ดเก��ยวก�บสหก�จศ�กษา กระบวนการและข��นตอนของสหก�จศ�กษา ระเบ�ยบ
ข�อบ�งค�บท��เก��ยวข�องก�บสหก�จศ�กษา ความรู�พ��นฐาน เทคน�คและการเตร�ยมความพร�อมส�าหร�บการปฏ�บ�ต�งานใน

สถานประกอบการ ว�ธ�การท�าโครงงานและรายงานท��เก��ยวข�องก�บว�ชาช�พ เตร�ยมโครงงาน ก�าหนดห�วข�อ 

ล�กษณะและรายละเอ�ยดของโครงงานสหก�จศ�กษาท��ต�องออกปฏ�บ�ต�งานแนวทางการเข�ยนรายงานและน�าเสนอ

ผลงาน 

 

CEG499 สหก�จศ�กษาว�ศวกรรมโยธา      6(0-40-0)  

  (Civil Engineering Cooperative Education) 

ว�ชาบ�งค�บก�อน :  CEG498 เตร�ยมสหก�จศ�กษาว�ศวกรรมโยธา 

หร�อได�ร�บความเห�นชอบจากคณะ 
  การปฏ�บ�ต�งานจร�งท��เก��ยวข�องก�บว�ชาช�พ ณ สถานประกอบการเป็นระยะเวลาหน��งภาค

การศ�กษา การท�าโครงงานหร�อรายงานท��เก��ยวข�องก�บว�ชาช�พซ��งม�ประโยชน์ต�อท��งน�กศ�กษาและสถาน

ประกอบการ การจ�ดการและการวางแผน ว�จารณญาณและการต�ดส�นใจ การแก�ไขปัญหา ว�ฒนธรรมองค์การ 
การท�างานเป็นท�ม มนุษยส�มพ�นธ์ บุคล�กภาพและการวางต�ว ท�กษะการส��อสาร ความร�บผ�ดชอบ คุณธรรมและ

จร�ยธรรมการน�าเสนอผลงานและการเข�ยนรายงานโครงงาน 
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CEG213 ก�าล�งว�สดุ 2        3(3-0-6) 

(Strength of Materials 2) 

  ว�ชาบ�งค�บก�อน    :CEG211  ก�าล�งว�สดุ 1 
วงกลมของมอร์ หน�าต�ดร�บแรงด�ดแบบไม�สมมาตร การว�เคราะห์หน�วยการเปล��ยนรูปในหลาย 

ท�ศทาง ทฤษฎ�ความต�อเน��องและหน�าต�ดประกอบร�บแรงประเภทต�างๆ จุดศูนย์กลางของแรงเฉ�อน หล�กการของ
งานและพล�งงาน พล�งงานความเคร�ยด การว�เคราะห์ปัญหาโจทย์แรงกระแทก แรงกระท�าซ��าซาก  ความล�าของ

ว�สดุ การกระจุกต�วของหน�วยแรง 

 

CEG231 ว�ศวกรรมธรณ�ว�ทยา       3 (3-0-6) 

  (Engineering Geology) 

เง��อนไขบ�งค�บ: เป็นน�กศ�กษาช��นปีท�� 3 ข��นไป 

ชน�ดของแร� ด�น ห�น และคุณสมบ�ต�ทางโครงสร�าง ส�ณฐาน และกายภาพทางธรณ�ว�ทยา การ
ว�เคราะห์และว�น�จฉ�ยแบบธรณ�ว�ทยา ความส�าค�ญของโครงสร�างทางธรณ�ว�ทยาต�องานว�ศวกรรมโยธา เช�น งาน

เจาะอุโมงค์ งานฐานราก  และงานก�อสร�างอ��น ๆ ภาคปฏ�บ�ต�เก��ยวก�บการตรวจสอบและจ�าแนกผล�กแร�และห�น 
 

CEG300 คอมพ�วเตอร์ประยุกต์ในงานว�ศวกรรมก่อสร�าง   1(0-3-1) 

  (Computer Applications in Construction Engineering)  

  การประยุกต์ใช�คอมพ�วเตอร์และโปรแกรมคอมพ�วเตอร์เพ��อช�วยในการว�เคราะห์ ออกแบบ และ
วางแผนทางการก�อสร�าง เพ��อช�วยให�การบร�หารจ�ดการโครงการม�ประส�ทธ�ภาพ และฝึกห�ดการใช�โปรแกรม

คอมพ�วเตอร์ก�บโครงงานท��ได�ร�บมอบหมาย 

 

CEG341 ว�ศวกรรมการขนส่ง       3 (3-0-6) 

  (Transportation Engineering) 

  เง��อนไขบ�งค�บ: เป็นน�กศ�กษาช��นปีท�� 3 ข��นไป หร�อได�ร�บความเห�นชอบจากคณะ 

  องค์ประกอบของระบบการขนส�ง ประเภทของระบบการขนส�ง การขนส�งทางบก การขนส�งทาง
น��า การขนส�งทางอากาศ การขนส�งทางระบบท�อ  การวางแผนการขนส�ง การออกแบบถนนทางด�านเรขาคณ�ต 

ว�ศวกรรมการจราจร หล�กเศรษฐศาสตร์ว�ศวกรรมขนส�ง การขนส�งสาธารณะ การศ�กษาผลกระทบทาง

ส��งแวดล�อมจากระบบการขนส�ง การศ�กษาผลกระทบทางการจราจรและสถานท��จอดรถ 
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CEG421 การออกแบบคอนกร�ตอ�ดแรง      3(3-0-6) 

(Prestressed Concrete Design) 

   ว�ชาบ�งค�บก�อน :  CEG328 การออกแบบคอนกร�ตเสร�มเหล�ก 
   หล�กการออกแบบช��นส�วนคอนกร�ตอ�ดแรง คุณสมบ�ต�ของว�สดุท��ใช�ในงานคอนกร�ตอ�ดแรง 

ข�อก�าหนดเก��ยวก�บหน�วยแรงท��ยอมให�ส�าหร�บว�สดุ  การสูญเส�ยแรงอ�ดในคอนกร�ตอ�ดแรง  การว�เคราะห์และ
ออกแบบหน�าต�ดส�าหร�บร�บโมเมนต์ด�ด แรงเฉ�อน แรงย�ดหน�วง และแรงกด ก�าล�งประล�ยของคานคอนกร�ตอ�ด

แรง การออกแบบคานชน�ดคอมโพส�ต การว�เคราะห์และออกแบบพ��นคอนกร�ตอ�ดแรง  

 

CEG423 การออกแบบสะพาน       3(3-0-6) 

   (Bridge Design)  

   ว�ชาบ�งค�บก�อน  :  CEG328  การออกแบบคอนกร�ตเสร�มเหล�ก 

   ชน�ดของสะพานและการก�อสร�าง ทฤษฎ�ของการกระจายแรงและการประยุกต์ใช� การออก 
แบบสะพานคอนกร�ตเสร�มเหล�กชน�ดด�เทอร์ม�เนท การออกแบบสะพานเหล�กและสะพานคอนกร�ตอ�ดแรง 

สะพานชน�ดอ�นด�เทอร์ม�เนท การออกแบบโดยว�ธ�ก�าล�ง การวางแผนด�านเศรษฐศาสตร์ของสะพาน  

 

CEG424 การออกแบบคอนกร�ตเสร�มเหล�กช��นสูง    3(3-0-6)  

   (Advanced Reinforced Concrete Design)  

   ว�ชาบ�งค�บก�อน : CEG328  การออกแบบคอนกร�ตเสร�มเหล�ก  

   พฤต�กรรม ก�าล�งและความเหน�ยวของโครงสร�างคอนกร�ตเสร�มเหล�กร�บแรงด�ด แรงเฉ�อน และ
แรงบ�ด ทฤษฎ� Compression field การออกแบบเสาส��นและคานล�ก แบบจ�าลองโครงสร�าง การออกแบบผน�งร�บ

แรงเฉ�อน การออกแบบแผ�นพ��นโดยทฤษฎ� yield line 

 

CEG425 การออกแบบโครงสร�างเหล�กช��นสูง     3(3-0-6)  

 (Advanced Steel Design) 

   ว�ชาบ�งค�บก�อน : CEG326  การออกแบบโครงสร�างไม�และเหล�ก 

   ก�าล�ง พฤต�กรรมและการออกแบบโครงสร�างเหล�กโดยว�ธ�ต�วคูณน��าหน�กและความต�านทาน

(LRFD)คานเหล�กล�ก คานประกอบ การออกแบบจุดต�อด�วยหมุดย��าและการเช��อม การว�เคราะห์โครงสร�างร�บแรง

ด�ด แรงอ�ด โครงสร�างร�บแรงบ�ด 
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CEG426 การว�บ�ต�และการซ่อมแซมโครงสร�าง     3(3-0-6)  

  (Structural Failure and Rehabilitation)  

ว�ชาบ�งค�บก�อน : CEG328  การออกแบบคอนกร�ตเสร�มเหล�ก 
  หร�อได�ร�บความเห�นชอบจากคณะ 

พฤต�กรรมของโครงสร�างภายใต�แรงกระท�าแบบต�างๆ รูปแบบการว�บ�ต�ของโครงสร�าง ล�กษณะ
และการส�งเกต การตรวจสอบและประเม�นความเส�ยหายของโครงสร�าง การรายงานความเส�ยหาย ว�ธ�การ

ซ�อมแซม ฟื�นฟูความเส�ยหายและการเพ��มก�าล�งของโครงสร�าง   

 

CEG431 เทคโนโลย�คอนกร�ตช��นสูง      3(3-0-6) 

  (Advanced Concrete Technology) 

  ว�ชาบ�งค�บก�อน : CEG311  เทคโนโลย�คอนกร�ตและ  

CEG312 ปฏ�บ�ต�การเทคโนโลย�คอนกร�ต 

คุณสมบ�ต�ทางเคม�ของปูนซ�เมนต์ เทคน�คการทดสอบส�วนผสมและคอนกร�ตช��นสูง การควบคุม
คุณภาพคอนกร�ต คอนกร�ตชน�ดพ�เศษ การออกแบบส�วนผสมคอนกร�ตธรรมดาและคอนกร�ตผสมเถ�าลอย การ

ทดสอบส�วนผสมและคอนกร�ตช��นสูง การออกแบบเพ��อความคงทนของคอนกร�ต เทคน�คการปฏ�บ�ต�งานคอนกร�ต

ระด�บก�าวหน�า เทคโนโลย�ในงานคอนกร�ต 

 

CEG435 เทคโนโลย�ว�ศวกรรมฐานราก  3(3-0-6) 

  (Foundation Engineering Technology) 

  ว�ชาบ�งค�บก�อน :  CEG335 ว�ศวกรรมฐานราก 

การก�อสร�างฐานรากแผ�และฐานรากล�ก งานขุดและงานก�อสร�างใต�ด�น การก�อสร�างบร�เวณแหล�ง

น��า พฤต�กรรมการทรุดต�วของอาคาร การซ�อมแซมฐานรากอาคาร การทดสอบน��าหน�กบรรทุกของฐานราก 

เทคน�คการตรวจสอบสภาพฐานราก การปร�บปรุงคุณภาพด�น การเสร�มความแข�งแรงของลาดด�น  กรณ�ศ�กษาท��

น�าสนใจในงานว�ศวกรรมฐานราก 
 

CEG442 ว�สดุว�ศวกรรมการทาง       3(2-3-5)  

 (Highway Engineering Materials) 

เง��อนไขบ�งค�บ:  เป็นน�กศ�กษาช��นปีท�� 3 ข��นไป  หร�อได�ร�บความเห�นชอบจากคณะ 
   แอสฟัลท์เทคโนโลย�ท��เก��ยวก�บผ�วทางของถนนสนามบ�น และการประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม 

ข�อก�าหนดมาตรฐานและว�ธ�การทดสอบ การออกแบบส�วนผสมว�สดุมวลรวม และแอสฟัลท์ ตลอดจนการ

ปร�บปรุงคุณภาพด�นท��ใช�ในงานว�ศวกรรมการทาง 
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CEG444 การออกแบบผ�วทาง       3(3-0-6)  

   (Pavement Design) 

   ว�ชาบ�งค�บก�อน : CEG328  การออกแบบคอนกร�ตเสร�มเหล�ก  
 และ CEG333 ปฐพ�กลศาสตร์ 

   ประเภทของทาง ว�สดุส�าหร�บงานโครงสร�างทางและช��นด�นรองร�บ โครงสร�างทาง  น��าหน�กจาก
การจราจรท��ใช�ในการออกแบบ หน�วยแรงและการเปล��ยนรูปของช��นผ�วทาง  การออกแบบทางชน�ดผ�วจราจร

ย�ดหยุ�น การออกแบบทางชน�ดผ�วจราจรแข�งเกร�ง การวางซ�อนท�บผ�วทางเด�ม ความเส�ยหายของทาง  ล�กษณะ

และปัญหาในงานก�อสร�างทาง การซ�อมแซมและการบ�ารุงร�กษาทาง  หล�กการออกแบบผ�วสนามบ�น 
 

CEG446 ว�ศวกรรมระบบราง       3(3-0-6)  

   (Railway Engineering) 

เง��อนไขบ�งค�บ:  เป็นน�กศ�กษาช��นปีสุดท�ายหร�อได�ร�บความเห�นชอบจากคณะ 
  ประเภทของระบบราง ว�สดุส�าหร�บงานโครงสร�างทางและช��นด�นรองร�บระบบราง น��าหน�กจาก

การจราจรท��ใช�ในการออกแบบ ความเส�ยหายของระบบราง  ล�กษณะและปัญหาในงานก�อสร�างระบบราง การ
ซ�อมแซมและการบ�ารุงร�กษาระบบราง หล�กการออกแบบระบบราง 

 

CEG455 การออกแบบระบบทางว�ศวกรรมชลศาสตร์    3(3-0-6) 

(Hydraulic Engineering System Design) 

ว�ชาบ�งค�บก�อน  :  CEG451 ว�ศวกรรมชลศาสตร์ 
  การว�เคราะห์และออกแบบรายละเอ�ยดระบบต�างๆทางว�ศวกรรมชลศาสตร์ เช�น ระบบระบาย

น��า ระบบรวบรวมน��าเส�ย ระบบท�อส�งน��า ระบบท�อความด�น ทางน��าเปิด เข��อน อ�างเก�บน��า  
 

CEG471 การส�ารวจแนวทาง       3(3-0-6)  

 (Route Surveying) 

 ว�ชาบ�งค�บก�อน  :  CEG271  ว�ศวกรรมส�ารวจ 

การส�ารวจส�งเขปส�าหร�บการออกแบบเส�นทาง  ข�อก�าหนดท��วไปในการเล�อกและออกแบบ

เส�นทาง  การวางโค�งทางราบและโค�งทางด��งแบบ การแก�ปัญหาในการวางแนวโค�ง  การค�านวณงานด�น      

การส�ารวจเพ��อวางแนวและก�อสร�างเส�นทาง 
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CEG472 การประยุกต์ระบบสารสนเทศทางภูม�ศาสตร์ในงานว�ศวกรรมโยธา 3(3-0-6)  

  (Applications of Geographic Information System in Civil Engineering) 

  ว�ชาบ�งค�บก�อน  :  CEG271  ว�ศวกรรมส�ารวจ 
ความรู�เก��ยวก�บภูม�สารสนเทศโดยท��วไป องค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูม�ศาสตร์ แผนท��

และการอ�านแผนท�� แบบจ�าลองข�อมูลภูม�ศาสตร์ แหล�งข�อมูล ภูม�สารสนเทศ การร�บรู�จากระยะไกล ระบบหา
พ�ก�ดต�าแหน�งบนพ��นโลกด�วยดาวเท�ยม(GPS) การประมวลผลข�อมูลภูม�สารสนเทศ การประยุกต์ระบบ

สารสนเทศภูม�ศาสตร์ การแสดงผลข�อมูลภูม�สารสนเทศ ความถูกต�องของข�อมูล แนวโน�มของพ�ฒนาการของ

ภูม�สารสนเทศในทางว�ศวกรรมโยธา 

 

CEG473 การแก�ปัญหาภ�ยพ�บ�ต�ทางธรรมชาต�เช�งว�ศวกรรม   3(3-0-6) 

  (Engineering Solutions for Natural Disasters) 

  ว�ชาบ�งค�บก�อน: เป็นน�กศ�กษาปีสุดท�ายหร�อได�ร�บความเห�นชอบจากคณะ 

  รูปแบบและสาเหตุของภ�ยพ�บ�ต�ทางธรรมชาต� ผลกระทบของภ�ยพ�บ�ต�ในด�านต�างๆ แนวทางใน
การวางแผนและการใช�เทคโนโลย�เพ��อเตร�ยมการร�บม�อภ�ยพ�บ�ต� เทคน�คในการสร�างแบบจ�าลองเพ��อการ

พยากรณ์และประเม�นความรุนแรงจากภ�ยพ�บ�ต�ทางธรรมชาต� บทบาทและหน�าท��ของว�ศวกรรมโยธาต�อการ

บร�หารจ�ดการท��เก��ยวข�องก�บภ�ยทางธรรมชาต�  การบรรเทาปัญหาและการฟื�นฟูสภาพหล�งภ�ยพ�บ�ต� 

 

CEG482 การประมาณราคาก่อสร�างและการประมูล    3(3-0-6) 

  (Construction Estimating and Bidding) 

                         ว�ชาบ�งค�บก�อน: เป็นน�กศ�กษาปีท�� 3 

ความรู�เบ��องต�นเก��ยวก�บการส�ารวจปร�มาณและการปร�มาณราคา การประมาณจ�านวนว�สดุและ

ราคาของงานก�อสร�าง การก�าหนดมาตรฐานการว�ดเน��องาน การว�เคราะห์ข�อมูลและราคางานก�อสร�าง ชน�ดและ

รูปแบบของส�ญญาก�อสร�าง การประมูลและกลยุทธ์การประมูล ระบบการจ�ดซ��อจ�ดจ�างทางอ�เลคทรอน�คส์ (e-

procurement) จรรยาบรรณทางว�ชาช�พและความร�บผ�ดชอบตามกฎหมาย ระบบตรวจสอบและต�ดตาม
ค�าใช�จ�ายผ�านระบบเคร�อข�าย  การประยุกต์ใช�โปรแกรมส�าเร�จรูปในการควบคุมค�าใช�จ�าย 

 

CEG483 การควบคุมงานก่อสร�าง      3(3-0-6) 

  (Construction Supervision) 

ว�ชาบ�งค�บก�อน :  CEG480  ว�ศวกรรมการก�อสร�างและการจ�ดการ 

  หล�กการและมาตรฐานในการควบคุมงานก�อสร�าง บทบาทและหน�าท��ของว�ศวกรควบคุมงาน

ก�อสร�าง เทคน�คการก�อสร�าง การควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบความถูกต�องของงานก�อสร�างในส�วนต�างๆ 
อาท� งานด�น งานเตร�ยมพ��นท�� งานวางผ�ง งานคอนกร�ตและไม�แบบ งานเสาเข�ม งานโครงสร�างคอนกร�ต งาน

โครงสร�างเหล�ก และงานผน�ง  การประเม�นความเส��ยงในงานก�อสร�าง การแก�ปัญหาและการรายงาน 
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CEG484 การควบคุมงานก่อสร�างภาคสนาม     3(0-20-0) 

  (Field Construction Supervision) 

  ว�ชาบ�งค�บก�อนหร�อลงร�วม :  CEG483  การควบคุมงานก�อสร�าง 
  การฝึกห�ดการจ�ดการงานก�อสร�างในภาคสนาม ศ�กษาการว�ดผล�ตภาพในภาคสนาม การ

ปร�บปรุงผล�ตภาพในงานก�อสร�างจากสถานท��ก�อสร�างจร�ง การตรวจงานให�ได�ตามแบบก�อสร�างจร�ง (shop 
drawing) การจ�ดท�าแบบสร�างจร�ง(as-built drawing)การเข�ยนแผนงานรายส�ปดาห์ การว�ดและประเม�น

ความก�าวหน�าจากภาคสนาม(ฝึกปฏ�บ�ต�ท��งในภาคสนามและในส�าน�กงาน รวมไม�น�อยกว�า80 ช��วโมง) 

 

CEG485   การตรวจสอบอาคาร       3(3-0-6) 

  (Building Audit) 

  เง��อนไขบ�งค�บ  :  เป็นน�กศ�กษาปีสุดท�ายและได�ร�บความเห�นชอบจากคณะ 

  การตรวจสอบความม��นคงแข�งแรงของอาคาร  การตรวจสอบระบบบร�การและอ�านวยความ
สะดวก ระบบสุขอนาม�ยและส��งแวดล�อม ระบบป้องก�นและระง�บอ�คค�ภ�ย การตรวจสอบสมรรถนะของระบบและ

อุปกรณ์ต�าง ๆ ของอาคารเพ��ออพยพผู�ใช�อาคาร การตรวจสอบระบบบร�หารจ�ดการความปลอดภ�ยในอาคาร  
และปัญหาของอาคารท��เปิดใช�งานแล�ว 

 

CEG487   การวางแผนและควบคุมงานก่อสร�างระบบราง   3(3-0-6) 

  (Railway Planning and Controlling) 

  เง��อนไขบ�งค�บ  :  เป็นน�กศ�กษาปีสุดท�ายและได�ร�บความเห�นชอบจากคณะ 
  การวางแผนและควบคุมงานระบบราง  การตรวจสอบระบบบร�การและอ�านวยความสะดวก

ระบบราง การตรวจสอบสมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ต�าง ๆ ของระบบราง การบร�หารจ�ดการความปลอดภ�ย

ในระบบราง 

 

CEG488   การตรวจสอบคุณภาพและประเม�นผลทางว�ศวกรรมโยธา  3(3-0-6) 

  (Quality Auditing and Evaluating in Civil Engineering) 

  เง��อนไขบ�งค�บ  :  เป็นน�กศ�กษาปีสุดท�ายและได�ร�บความเห�นชอบจากคณะ 

  การตรวจสอบคุณภาพ และควบคุมคุณภาพของงานสถาปัตยกรรมภายใน และภายนอกอาคาร 

รวมถ�งการตรวจสอบระบบไฟฟ้า ระบบประปา สุขาภ�บาลและส��งแวดล�อม ระบบป้องก�นและระง�บอ�คค�ภ�ย การ
ตรวจสอบสมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ต�าง ๆ ของอาคารท��เก��ยวข�องก�บงานว�ศวกรรมโยธา เพ��อประเม�นผล 

และส�งมอบให�ผู�ใช�อาคาร 
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CEG496 ห�วข�อพ�เศษทางว�ศวกรรมโยธา 1 3(3-0-6) 

  (Special Topics in Civil Engineering 1) 

  เง��อนไขบ�งค�บ:  เป็นน�กศ�กษาปีสุดท�ายหร�อได�ร�บความเห�นชอบจากคณะ 
  ศ�กษาในห�วข�อท��เป็นประโยชน์หร�อในห�วข�อท��ก�าล�งเป็นท��สนใจในงานว�ศวกรรมโยธาท��งทาง

ภาคทฤษฎ�และภาคปฏ�บ�ต� ซ��งรวมถ�งการว�เคราะห์ว�จ�ยและพ�ฒนาทฤษฎ�และเทคน�คใหม�การออกแบบการ
แก�ปัญหาทางด�านว�ศวกรรมโยธา  ตลอดจนถ�งกรณ�ศ�กษาต�าง ๆ ท��เก��ยวข�องตามท��สาขาเห�นชอบ 

 

CEG497 ห�วข�อพ�เศษทางว�ศวกรรมโยธา 2 3(3-0-6) 

  (Special Topics in Civil Engineering 2) 

  เง��อนไขบ�งค�บ:  เป็นน�กศ�กษาปีสุดท�ายหร�อได�ร�บความเห�นชอบจากคณะ 

  ศ�กษาในห�วข�อท��เป็นประโยชน์หร�อในห�วข�อท��ก�าล�งเป็นท��สนใจในงานว�ศวกรรมโยธาท��งทาง

ภาคทฤษฎ�และภาคปฏ�บ�ต� ซ��งรวมถ�งการว�เคราะห์ว�จ�ยและพ�ฒนาทฤษฎ�และเทคน�คใหม�การออกแบบการ
แก�ปัญหาทางด�านว�ศวกรรมโยธา  ตลอดจนถ�งกรณ�ศ�กษาต�าง ๆ ท��เก��ยวข�องตามท��สาขาเห�นชอบ 

 

IEG431  การจ�ดการงานว�ศวกรรม      3(3-0-6) 

  (Engineering Management) 

  ความรู�เบ��องต�นเก��ยวก�บการจ�ดการ ว�ธ�เพ��มอ�ตราผลผล�ต มนุษย์ส�มพ�นธ์ ความปลอดภ�ย 

กฎหมายพาณ�ชย์ พ��นฐานการว�เคราะห์เช�งเศรษฐศาสตร์ว�ศวกรรม การเง�น การบ�ญช� การตลาด การบร�หาร
โครงการ การบร�หารงานบุคคล การบร�หารผู�ม�ส�วนได�ส�วนเส�ย การจ�ดการความเส��ยง 

 

หมายเหตุ : เง��อนไขรายว�ชาบ�งค�บก�อน อาจพ�จารณายกเว�นหร�อปร�บเปล��ยนได�ตามความเหมาะสม ข��นอยู�ก�บ

การพ�จารณาของคณะกรรมการบร�หารคณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


