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ภาคผนวก ก 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
 

CHM100 เคมีทัว่ไป        3(3-0-6) 
  (General  Chemistry) 
  ปรมิาณสารสมัพนัธ ์พืน้ฐานทฤษฎอีะตอม คุณสมบตัขิองแก๊ส  ของแขง็  ของเหลว และ
สารละลาย สมดุลเคม ี สมดุลไอออนิก  จลนพลศาสตรเ์คม ี การจดัเรยีงอเิลก็ตรอนในอะตอม  พนัธะเคม ี 
คุณสมบตัขิองธาตุในตารางธาตุ  กลุ่มธาตุเรพรเีซนเททฟี  กลุ่มธาตุอโลหะ  กลุ่มธาตุทรานซชิัน่ อุณหพล-
ศาสตรเ์บือ้งตน้  กรดและเบส  เคมไีฟฟ้า 
 
 

CHM110   ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป       1(0-3-1) 
  (General Chemistry Laboratory) 
  วชิาบงัคบัก่อนหรอืลงรว่ม:  CHM100 เคมทีัว่ไป 
  การทดลองทีส่มัพนัธ์กบัทฤษฎทีี่ได้ศกึษาเกี่ยวกบัการแยกสารผสม ปฏกิริยิาเคม ีเปอรเ์ซน็ต์
ของธาตุในสารประกอบและสูตรอย่างง่าย การไทเทรตกรดและเบส การหาค่าคงที่ของแก๊สและปรมิาตรหนึ่ง  
โมลของแก๊สที่สภาวะอุณหภูมแิละความดนัมาตรฐาน ความรอ้นของสารละลายและของปฏกิิรยิา อตัราของ
ปฏกิริยิา สมดุลเคม ีความกระดา้งของน ้า ออกซเิจนละลาย 
 
 

MAT115 แคลคลูสัส าหรบัวิศวกร 1      3 (3-0-6) 
  (Calculus for Engineers 1) 
  ตรโีกณมติแิละการประยกุตเ์วกเตอรใ์นสองและสามมติ ิพชีคณติของเวคเตอร ์ลมิติและความ
ต่อเนื่อง อนุพนัธแ์ละการประยกุตใ์ชอ้นุพนัธ์ ปรพินัธแ์ละการประยกุตใ์ชป้รพินัธ ์ค่าเฉลีย่ของฟงักช์นั เทคนิค
การหาปรพินัธ ์การหาปรพินัธต์ามเสน้ การหาปรพินัธไ์มต่รงแบบ 
 
 

MAT116 แคลคลูสัส าหรบัวิศวกร 2      3 (3-0-6) 
  (Calculus for Engineers 2) 
  วชิาบงัคบัก่อน :  MAT115 แคลคลูสัส าหรบัวศิวกร 1  

อนุพันธ์ย่อยของฟงัก์ชันหลายตัวแปร กฎลูกโซ่ อนุพันธ์ย่อยอันดับสูง การหาอัตราการ
เปลีย่นแปลงของฟงักช์นัหลายตวัแปร พกิดัเชงิขัว้ การหาปรพินัธห์ลายชัน้ในระบบพกิดัเชงิขัว้ การหาลมิติโดย
กฎโลปิตาล ล าดบัและอนุกรม อนุกรมอนันต์ การลู่เขา้และลู่ออกของอนุกรมอนันต์ อนุกรมก าลงัและอนุกรม
เทยเ์ลอร ์อนุกรมฟูรเิยรเ์บือ้งตน้ การหาปรพินัธเ์ชงิตวัเลข สมการเชงิอนุพนัธเ์บือ้งตน้ 
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MAT215 แคลคลูสัส าหรบัวิศวกร 3      3 (3-0-6) 
  (Calculus for Engineers 3) 
  วชิาบงัคบัก่อน :  MAT116 แคลคลูสัส าหรบัวศิวกร 2  

ระบบเวกเตอรข์องเส้นตรง ระนาบ และพื้นผวิในปรภิูมสิามมติ ิอนุพนัธ์ของฟงัก์ชนัหลายตวัแปร 
การประยุกต์อนุพนัธ์ การหาค่าสูงสุดต ่าสุดของพื้นผวิ ปรพิันธ์ของฟงัก์ชนัหลายตวัแปร การหาปรพินัธ์ตาม
พื้นผิว การหาปรพิันธ์ในสนามเวคเตอร์ สมการอนุพันธ์อันดบัหนึ่งและการหาผลเฉลย การประยุกต์สมการเชิง
อนุพนัธอ์นัดบัหนึ่ง  สมการอนุพนัธอ์นัดบัสองและการหาผลเฉลย  ตวัแปรลาปลาซเบือ้งตน้ 
 
 

PHY111    ฟิสิกส ์1        3(3-0-6) 
  (Physics 1) 

การวดัและระบบหน่วยเอสไอ  ปรมิาณเวกเตอร ์ จลนพลศาสตรข์องอนุภาค  พลศาสตรข์องอนุภาค  
งานและพลงังาน  โมเมนตมั  การเคลื่อนทีข่องระบบอนุภาค  การหมนุของวตัถุแขง็เกรง็  การเคลื่อนที่แบบแกว่งกวดั  
ความโน้มถ่วง  สมดุลสถิตของวตัถุแขง็เกรง็และสภาพยดืหยุ่น  กลศาสตรข์องไหล  คลื่นกล ความรอ้นและ
ทฤษฎจีลน์ของแก๊ส  อุณหพลศาสตร ์
 
 

PHY121    ปฏิบติัการฟิสิกส ์1       1(0-3-1)  
  (Physics  Laboratory 1) 
  วชิาบงัคบัก่อนหรอืลงรว่ม  : PHY111  ฟิสกิส ์1 
  การทดลองทีส่มัพนัธก์บัทฤษฎทีีไ่ดศ้กึษาเกี่ยวกบัการวดัและการวเิคราะหข์อ้มลู การเคลื่อนที่
แบบโพรเจกไทล์ กฎข้อที่สองของนิวตัน การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก การอนุรกัษ์พลังงานกล          
การเคลื่อนทีแ่บบบอลลสิตกิเพนดูลมั การเคลื่อนทีแ่บบหมุน คลื่นนิ่งบนเสน้เชอืก บตีส ์การขยายตวัเนื่องจาก
ความรอ้น การขยายตวัแบบแอเดยีแบตกิ 
 
 

PHY212    ฟิสิกส ์2        3(3-0-6) 
  (Physics 2) 
  วชิาบงัคบัก่อนหรอืลงรว่ม  : PHY111  ฟิสกิส ์1 

สนามไฟฟ้าสถิต  ศกัย์ไฟฟ้า  ความจุไฟฟ้า  กระแสไฟฟ้าและความต้านทาน  วงจรไฟฟ้า
กระแสตรง  สนามและแรงแม่เหล็กสถิต  แหล่งก าเนิดสนามแม่เหล็ก  กฎของฟาราเดย์  ความเหนี่ยวน า  
วงจรไฟฟ้ากระแสสลบั  คลื่นแม่เหลก็ไฟฟ้า  อเิลก็ทรอนิกสเ์บือ้งต้น  การสะทอ้นและการหกัเหของแสง ทศันศาสตร์
เชงิเรขาคณติ  การแทรกสอดและการเลีย้วเบนของคลื่นแสง  ฟิสกิสย์คุใหม่ 
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PHY222    ปฏิบติัการฟิสิกส ์2       1(0-3-1)  
  (Physics Laboratory 2) 
  วชิาบงัคบัก่อนหรอืลงรว่ม: PHY212 ฟิสกิส ์2 
  การทดลองที่สมัพนัธ์กบัทฤษฎีที่ได้ศกึษาเกี่ยวกบักฎของคูลอมบ์ ความจุไฟฟ้าและไดอเิล็ก
ตรกิ กฏของโอหม์และวงจรกระแสตรง การใชอ้อสซโิลสโคป การหาค่าคงตวัเวลาของวงจร RC  การวดัเฟสและ
การเกิดเรโซแนนซ์ในวงจรกระแสสลบั  การเรยีงกระแส ไดโอด สารกึ่งตวัน า  การวดัค่าสนามแม่เหล็กโลก  
เลนสบ์างและทศันูปกรณ์  ปรากฏการณ์โฟโตอเิลก็ตรกิ 
 

EGR102 เขียนแบบวิศวกรรม       3(2-3-5) 
(Engineering Drawing)  
การเขียนตัวอักษร การฉายภาพออโธกราฟฟิก การเขียนภาพออโธกราฟฟิก การเขียน

ภาพพกิตอเรยีล หลกัการให้ขนาด ภาพคลี่และภาพพบั การเขยีนภาคตดั มาตรฐานเขยีนแบบของไทยและ
สากล การเขยีนแบบภาพแยกชิ้น และภาพประกอบการสเก็ทซ์แบบร่าง การใช้คอมพวิเตอรช์่วยในการเขยีน
แบบเบือ้งตน้ 
 

EGR109       แนะน าวิชาชีพวิศวกร     1(0-3-1) 
(Introduction to Engineering Profession) 

  วธิีการเรยีนทางด้านวิศวกรรมให้มีประสิทธิภาพ การเตรยีมตัวสู่อาชีพทางด้านวิศวกรรม 
โอกาสและแนวทางการประกอบวชิาชพี จรรยาบรรณวชิาชพี และความเป็นมอือาชพีตามคุณลกัษณะบณัฑติที่
พงึประสงค ์
 
EGR110 การฝึกฝีมือช่างเบือ้งต้น      1(0-3-1)                   
  (Workshop Practice) 
  หลักการและการใช้เครื่องมือกลต่าง ๆ ความปลอดภัย การใช้เครื่องมือและวินัยในการ
ปฏบิตังิาน  ฝึกปฏบิตังิานพื้นฐาน เช่น งานตะไบ งานตดั งานเจาะ งานท่อและโลหะแผ่น งานกลงึ งานท าเกลยีว 
งานแบบหล่อ  งานไม ้ งานปนู งานเชื่อม และงานไฟฟ้า 
 
EGR205 โปรแกรมคอมพิวเตอรส์ าหรบัวิศวกร     3(2-3-5) 
  (Computer Programming for Engineers) 
  แนวคดิของคอมพวิเตอร ์ส่วนประกอบของคอมพวิเตอร ์การปฏสิมัพนัธร์ะหว่าง ฮารด์แวรแ์ละ
ซอฟตแ์วร ์การโปรแกรมภาษาปจัจบุนั ปฏบิตักิารการโปรแกรม 
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EGR210 วสัดวิุศวกรรม        3(3-0-6) 
  (Engineering Materials) 
  ความสมัพนัธร์ะหว่างโครงสรา้ง คุณสมบตั ิกระบวนการผลติ และการใชง้าน ของประเภทวสัดุ
หลกัที่ถูกใช้ทางวศิวกรรม เช่น โลหะ พลาสติก โพลเีมอร์ เซรามกิส์ วสัดุผสม แอสฟลัต์ ไม้ และคอนกรตี    
การทดสอบและความหมายของคุณสมบตัทิางกลของวสัดุ การเสื่อมสภาพของวสัดุ 
 
EGR221 กลศาสตรวิ์ศวกรรม 1       3(3-0-6) 
  (Engineering Mechanics 1)  
  วชิาบงัคบัก่อนหรอืลงรว่ม  :PHY111 ฟิสกิส ์1 
  เวกเตอร์ การสมดุล และผลลัพธ์ของระบบแรง แผนผังวัตถุอิสระ สมดุลของอนุภาค  
จุดศูนย์ถ่วงและจุดเซ็นทรอยด์ สมมูลของระบบแรงและโมเมนต์ สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง แรงเสียดทาน       
การวเิคราะหโ์ครงสรา้งอยา่งงา่ยงานเสมอืนและเสถยีรภาพพลศาสตรเ์บือ้งตน้ 
 
CEG111 การเรียนรู้วิศวกรรมโยธาด้วยโครงงาน 1    1(0-3-1) 

 (Project-Based Learning in Civil Engineering 1) 
 เงือ่นไขบงัคบั :  ไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะฯ 

การแก้ปญัหาโจทยท์างวศิวกรรมโยธาด้วยปญัหาโจทยใ์นโครงงานที่ก าหนดให้ ผู้เรยีนอาศยั
ความรูพ้ื้นฐานทางคณิตศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรม์าประยุกต์หาค าตอบ ศึกษาวธิกีารหาค าตอบเชงิวศิวกรรม
ระดบัพืน้ฐาน 

 
CEG210 การเรียนรู้วิศวกรรมโยธาด้วยโครงงาน 2    1(0-3-1) 
  (Project-Based Learning in Civil Engineering 2) 
  เงือ่นไขบงัคบั :  ไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะฯ  
  การแก้ปญัหาโจทยท์างวศิวกรรมโยธาด้วยปญัหาโจทยใ์นโครงงานที่ก าหนดให้ ผู้เรยีนอาศยั
ความรู้พื้นฐานวิศวกรรมมาประยุกต์หาค าตอบ ศึกษาวิธีการหาค าตอบเชิงวิศวกรรมระดับที่ต่อเนื่องจาก
รายวชิาการเรยีนรูว้ศิวกรรมโยธาดว้ยโครงงาน 1 
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CEG211 ก าลงัวสัด ุ1        3 (3-0-6) 
  (Strength of Materials 1) 
  วชิาบงัคบัก่อน  :  EGR221  กลศาสตรว์ศิวกรรม 1  
  แรงและหน่วยแรง ความสมัพนัธ์ระหว่างหน่วยแรงและหน่วยการเปลี่ยนรปู การหาค่าหน่วย
แรงในคาน  การเขยีนแผนภาพของแรงเฉือนและโมเมนต์ดัดในคาน การหาค่าการโก่งตัวของคานในช่วง         
อลีาสตกิ การวเิคราะหโ์ครงสรา้งรบัแรงบดิ การโก่งเดาะของเสา การวเิคราะหช์ิน้ส่วนโครงสรา้งทีร่บัแรงร่วมกนั
ระหว่างแรงในแนวแกน แรงเฉือน แรงดดั และแรงบดิ การวเิคราะห์หน่วยแรงสูงสุดและต ่าสุด วงกลมของมอร ์ 
ทฤษฎกีารวบิตั ิ
 
CEG212 ปฏิบติัการทดสอบวสัด ุ      1 (0-3-1) 
  (Materials Testing Laboratory) 
  วชิาบงัคบัก่อนหรอืลงรว่ม   :   CEG211  ก าลงัวสัดุ 1 หรอืไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะฯ 
  การทดสอบคุณสมบตัเิชงิกล และคุณสมบตัทิางกายภาพของวสัดุซึง่สอดคลอ้งในทางวศิวกรรม
โยธา มาตรฐานการทดสอบ  การรายงานผล  การวเิคราะหผ์ลการทดสอบ  และเทคโนโลยใีนการทดสอบวสัดุ
การทดสอบแบบไมท่ าลาย 
 
CEG215 ทฤษฎีโครงสร้าง       3 (3-0-6) 
  (Theory of Structures) 
  วชิาบงัคบัก่อน  :  CEG211   ก าลงัวสัดุ 1 

การวเิคราะห์โครงสรา้งชนิดดเีทอรม์เินทเพื่อหาแรงต้านทานภายในและภายนอกโดยอาศัย
หลกัสถติยศาสตร ์การใช้กราฟฟิคสแตตคิส์เพื่อค านวณหาแรงภายในและภายนอกรวมทัง้ค่าการโก่งตวั การ
วเิคราะห์การโก่งตวัของโครงสรา้งชนิดดเีทอรม์เินท โดยวธิงีานเสมอืน พลงังานความเครยีด และวลิโลว์มอร์
ไดอะแกรม  การวเิคราะห์โครงสร้างชนิดดเีทอร์มเินทเพื่อค านวณหาแรงต้านทานภายในและภายนอกเมื่อ
น ้าหนกับรรทุกเคลื่อนทีบ่นโครงสรา้งโดยวธิอีนิฟลเูอน็ซไ์ลน์ การวเิคราะหโ์ครงสรา้งชนิดอนิดเีทอรม์เินทโดยวธิี
Consistent Deformation 

 
CEG222 คณิตศาสตรป์ระยกุต์       3 (3-0-6) 
  (Applied Mathematics) 
  วชิาบงัคบัก่อน  :  MAT215  แคลคลูสัส าหรบัวศิวกร 3 หรอืไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะ 
  ทฤษฎกีารประมาณ การหาค าตอบสมการพชีคณติและสมการฟงักช์นัอดศิยั  การหาค าตอบ
ของระบบสมการเสน้ตรง สมการอนุพนัธล์ าดบัทีห่นึ่งและสอง  การแปลงฟูเรยีรแ์ละลาปลาซ เวคเตอรแ์คลคลูสั
เมตรกิซแ์ละการประยกุต์ 
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CEG251 ชลศาสตร ์        3 (3-0-6) 
  (Hydraulics) 
  วชิาบงัคบัก่อน : EGR221  กลศาสตรว์ศิวกรรม 1  

คุณสมบัติของของไหล ของไหลสถิตย์ จลนศาสตร์ของของไหล สมการทรงมวล สมการ
โมเมนตัม และสมการพลังงาน การวเิคราะห์มติิและความคล้ายคลึงทางชลศาสตร์ การไหลในท่อ การไหล
ในทางน ้าเปิด  เครือ่งมอืวดัการไหล และการไหลแบบไมอ่ดัตวั 
 
CEG252 ปฏิบติัการชลศาสตร ์       1 (0-3-1) 
  (Hydraulics Laboratory) 
  วชิาบงัคบัก่อนหรอืลงรว่ม   :  CEG251  ชลศาสตร ์
  ปฏบิตักิารทางชลศาสตรท์ี่สอดคลอ้งกบัทางทฤษฎ ีไดแ้ก่ คุณสมบตัขิองของไหล (การหาค่า
ความหนืดเชงิจลน์ ปรากฏการณ์คาปิลรารติี้ การหาความหนาแน่นและความถ่วงจ าเพาะ) การไหลผ่านฝายน ้า
ล้น น ้ากระโดด แรงกระทบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงโมเมนต์ตมัของน ้า การไหลของของไหลผ่านรูระบาย
ขนาดเลก็ การสูญเสยีพลงังานในท่อ (การสูญเสยีหลกัและการสูญเสยีรอง) แรงพยุงและเสถยีรภาพของวตัถุที่
ลอยในน ้า การวดัอตัราการไหล แรงดนัของน ้ากระท าต่อพืน้ผวิเรยีบ การไหลวนแบบบงัคบั 
 
CEG271 วิศวกรรมส ารวจ       3 (3-0-6) 
  (Engineering Surveying) 
  เงือ่นไขบงัคบั :  ไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะฯ  
  หลกัการและประโยชน์ของการส ารวจรงัวดั การวดัค่าระดบั หลกัการและการประยุกต์ใชก้ลอ้ง 
ธีโอโดไลท์ การวดัระยะและทิศทาง ความคลาดเคลื่อนของการส ารวจและการปรบัแก้ การวางโครงข่าย
สามเหลี่ยม การค านวณหาค่าอะซมิุท การรงัวดัพกิดัวงรอบทางราบและทางดิง่ การส ารวจเส้นทางแนวถนน 
การวางแนวคลอง งานเก็บรายละเอียดเพื่อการเขยีนแผนที่ภูมปิระเทศและการท าแผนที่ระบบสารสนเทศ
ภมูศิาสตร ์
 
CEG272 ปฏิบติัการส ารวจ       1 (0-3-1) 
  (Surveying Field Work) 
  วชิาบงัคบัก่อนหรอืลงรว่ม : CEG271  วศิวกรรมส ารวจ 
  ปฏบิตักิารวดัระยะดว้ยเครื่องมอืชนิดต่างๆ การใชเ้ขม็ทศิ การท าระดบัเสน้ชัน้ความสงู การวดั
มุมด้วยกล้องส ารวจ การท าแผนที่ตามวชิา CEG271 การใช้อุปกรณ์ระบุพิกดั (GPS)  และระบบสารสนเทศ
ภมูศิาสตร ์
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CEG310 การเรียนรู้วิศวกรรมโยธาด้วยโครงงาน 3    1(0-3-1) 
  (Project-Based Learning in Civil Engineering 3) 
  เงือ่นไขบงัคบั :  ไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะฯ 
  การแก้ปญัหาโจทยท์างวศิวกรรมโยธาด้วยปญัหาโจทยใ์นโครงงานที่ก าหนดให้ ผู้เรยีนอาศยั
ความรูเ้ฉพาะทางวศิวกรรมโยธามาประยุกต์หาค าตอบ ศกึษาวธิกีารหาค าตอบเชงิวศิวกรรมระดบัที่ต่อเนื่อง
จากรายวชิาการเรยีนรูว้ศิวกรรมโยธาดว้ยโครงงาน 2 
 

CEG311   เทคโนโลยีคอนกรีต       3 (3-0-6) 
  (Concrete Technology) 
  คุณสมบตัิทางภายภาพทางเคมขีองวสัดุผสมในงานคอนกรตี อิทธพิลของซีเมนต์ มวลรวม   
น ้ าและส่วนผสมอื่น ๆ  ต่อคุณสมบัติของคอนกรตีเหลวและคอนกรตีที่แข็งตัวแล้วโครงสร้างจุลภาคของ
คอนกรตี การออกแบบส่วนผสมของคอนกรตี  การขนถ่ายคอนกรตี การควบคุมคุณภาพคอนกรตี ความคงทน
ของคอนกรตีภายใตส้ภาวะแวดลอ้มรนุแรงคอนกรตีสมยัใหมแ่ละการทดสอบแบบไม่ท าลาย 
 
CEG312   ปฏิบติัการเทคโนโลยีคอนกรีต      1 (0-3-1) 
  (Concrete Technology Laboratory) 
  วชิาบงัคบัก่อนหรอืลงรว่ม  :  CEG311  เทคโนโลยคีอนกรตี 
  การทดสอบคุณสมบตัขิองวสัดุผสมคอนกรตี การทดสอบคุณสมบตัคิอนกรตี คอนกรตีเหลว 
และคอนกรตีที่แขง็ตวัแล้วเพื่อหาคุณสมบตัทิางวศิวกรรม ไดแ้ก่ การทดสอบหาขนาดความถ่วงจ า เพาะความ
หนาแน่น การสกึหรอของมวลรวมหยาบ การทดลองสดัส่วนผสม การทดสอบความสามารถเทได้ การก่อตวั 
การทดสอบก าลงัอดั ก าลงัดดั ก าลงัดงึและการทดสอบแบบไมท่ าลาย 
 
CEG317 การวิเคราะหโ์ครงสร้าง       3 (3-0-6) 
  (Structural Analysis) 
  วชิาบงัคบัก่อน  :  CEG215   ทฤษฎโีครงสรา้ง 

การวเิคราะห์โครงสรา้งชนิดอนิดเีทอรม์เินทโดยวธิสีถติ ประกอบด้วยวธินี ้าหนักอลีาสตกิ วธิี
มุมหมุนและการโก่งตวั วธิกีารกระจายโมเมนต์  และวธิพีลงังาน  การพจิารณาอนิฟลูเอน็ซไ์ลน์ของโครงสรา้ง
ชนิดอนิดเีทอรม์เินทโดยวธิสีถติ การวเิคราะหเ์บือ้งต้นโดยวธิพีลาสติก   การวเิคราะห์โดยประมาณ   และการ
วเิคราะหโ์ครงสรา้งเบือ้งตน้โดยวธิเีมตรกิซ ์
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CEG326 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหลก็     3 (3-0-6) 
  (Design of Timber and Steel Structures) 
  วชิาบงัคบัก่อน :  CEG212  ปฏบิตักิารทดสอบวสัดุ 

วชิาบงัคบัก่อนหรอืลงรว่ม   :   CEG215  ทฤษฎโีครงสรา้ง 
การออกแบบโครงสรา้งเหลก็โดยวธิ ีASD และ LRFD ส าหรบัชิน้ส่วนรบัแรงดงึ แรงอดั แรงดดั 

แรงกระท าร่วม ส่วนโครงสร้างหน้าตดัประกอบ  คานลกึ การออกแบบจุดต่อด้วยตวัยดึและการเชื่อม  การ
ออกแบบโครงสรา้งไมเ้พื่อรบัแรงดงึ แรงอดั  แรงดดั แรงกระท าร่วม  เสาประกอบไม ้คานประกอบไมท้ัง้แบบ
ดิง่และราบ คุณสมบตัแิละก าลงัของไม ้ไมอ้ดั ไมแ้ผ่นซอ้น การต่อยดึส่วนโครงสรา้งไม้ 
 
CEG327 ปฎิบติัการออกแบบโครงสร้างไม้และเหลก็    1(0-3-1) 
  (Timber and Steel  Design Practice) 

วชิาบงัคบัก่อนหรอืลงรว่ม   :   CEG326  การออกแบบโครงสรา้งไมแ้ละเหลก็ 
  การฝึกหดัออกแบบชิ้นส่วนโครงสรา้งอาคารไม้และเหลก็จากแบบอาคารจรงิทีก่ าหนดให้ การ
ให้รายละเอียดงานโครงสร้าง การถ่ายน ้าหนัก การจดัท าแบบมาตรฐานงานโครงสร้างไม้และเหล็ก การใช้
โปรแกรมคอมพวิเตอรป์ระยกุตเ์พื่อการออกแบบโครงสรา้ง 
 
CEG328 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหลก็     3 (3-0-6) 
  (Reinforced Concrete Design) 

วชิาบงัคบัก่อน: CEG311 เทคโนโลยคีอนกรตี 
วชิาบงัคบัก่อนหรอืลงรว่ม  :  CEG215  ทฤษฎโีครงสรา้ง          
คอนกรตีและเหล็กเสรมิ ศึกษาพฤติกรรมของโครงสร้างคอนกรตีเสรมิเหล็ก รบัแรงดดั แรง

เฉือน โมเมนต์บดิ แรงยดึเหนี่ยวและแรงในแนวแกนการวเิคราะหอ์อกแบบและเสรมิเหลก็ คาน พืน้ บนัได เสา
และฐานราก โดยวธิหีน่วยแรงใชง้าน และวธิกี าลงั  การควบคุมการโก่ง และการแตกรา้วของโครงสรา้ง  

 
CEG329 ปฎิบติัการออกแบบคอนกรีตเสริมเหลก็    1 (0-3-1) 
  (Reinforced Concrete Design Practice) 

วชิาบงัคบัก่อนหรอืลงรว่ม:  CEG328  การออกแบบคอนกรตีเสรมิเหลก็ 
  การฝึกหัดออกแบบชิ้นส่วนโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กจากแบบอาคารจริงที่
ก าหนดให้การถ่ายน ้าหนัก การให้รายละเอียดการเสรมิเหล็กและสญัลกัษณ์ การจดัท าแบบมาตรฐานงาน
โครงสรา้งคอนกรตี การใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรป์ระยกุตเ์พื่อการออกแบบโครงสรา้ง 
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CEG333 ปฐพีกลศาสตร ์       3 (3-0-6) 
(Soil Mechanics) 
วชิาบงัคบัก่อน : CEG211  ก าลงัวสัดุ 1 
ก าเนิดของดนิ คุณสมบตัพิื้นฐานของดนิ การจ าแนกประเภทของดนิ การบดอดัดนิ ความซมึ

ผ่านของน ้าในดนิและโจทยป์ญัหาน ้าไหลซมึผ่านดนิ หลกัการหน่วยแรงประสทิธผิลในมวลดนิ  การกระจาย
ความเค้นในดนิ การยุบอดัตวัของดนิ ก าลงัเฉือนของดนิ ทฤษฎแีรงดนัดนิ เสถยีรภาพลาดดนิ ก าลงัแบกทาน
ของดนิ  
 
CEG334 ปฏิบติัการปฐพีกลศาสตร ์      1 (0-3-1) 
  (Soil Mechanics Laboratory) 
  วชิาบงัคบัก่อนหรอืลงรว่ม  :  CEG333  ปฐพกีลศาสตร ์

การส ารวจชัน้ดิน การทดสอบคุณสมบตัิทางวศิวกรรมของดินที่สอดคล้องกบัเนื้อหาในวชิา 
CEG333 ได้แก่ การวเิคราะห์ขนาดเมด็ดนิและหาค่าดรรชนีเพื่อจ าแนกประเภทดนิ ความถ่วงจ าเพาะของเมด็
ดนิ  ค่าสมัประสทิธิค์วามซมึผ่านของน ้าในดนิ  การบดอดัดนิ ความแน่นของดนิในสนาม การทดสอบก าลงัของ
ดนิโดยวธิแีรงเฉือนโดยตรง วธิซีบีอีาร ์วธิแีรงอดั 3 แกน และวธิอีดัตวัแบบอสิระ การอดัตวัคายน ้า 

 
CEG335 วิศวกรรมฐานราก       3 (3-0-6) 
  (Foundation Engineering) 
  วชิาบงัคบัก่อน : CEG333 ปฐพกีลศาสตร ์ 
  การส ารวจดิน ก าลังแบกทานของฐานราก การออกแบบฐานรากแผ่และฐานรากเสาเข็ม     
การวเิคราะห์ค่าการทรุดตวั โจทยป์ญัหาแรงดนัดนิ โครงสรา้งกนัดนิและเสาเขม็พดื การปรบัปรุงดนิเบื้องต้น 
แนะน าการออกแบบฐานรากแพและฐานรากปล่องเบือ้งตน้ แนะน างานขดุแบบมแีละไมม่รีะบบค ้ายนัเบือ้งตน้  
 
CEG351 อทุกวิทยา        3(3-0-6)  
  (Hydrology) 

วชิาบงัคบัก่อนหรอืลงรว่ม  : CEG251  ชลศาสตร ์
วฏัจกัรทางอุทกวิทยา ภูมิอากาศ ฝน การซึมน ้ าท่า การวดัน ้ าฝนและน ้ าท่า กราฟน ้ าท่า  

การระเหยของน ้า การคายระเหยของพชื การพยากรณ์น ้าท่วม การเคลื่อนทีข่องน ้าหลากผ่านแมน่ ้าและอ่างเกบ็
น ้า น ้าบาดาลและชลศาสตรข์องบ่อบาดาล การวดัค่าตวัแปรต่างๆทางอุทกวทิยาและอุตุนิยมวทิยา 

 
 
 
 
 

 



มคอ.2                                                                                                                                                                                                                          

    

 

61 

CEG363 หลกัการจดัการส่ิงแวดล้อมส าหรบัวิศวกรโยธา   3 (3-0-6) 
  (Principles of Environmental Management for Civil Engineers) 
  กฎหมายสิง่แวดลอ้ม มลภาวะทางสิง่แวดลอ้มเช่น ทางน ้า อากาศ และเสยีงวธิป้ีองกนัและลด
มลภาวะ  สิง่แวดลอ้มอาคารและการจดัการผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและการลดผลกระทบทีเ่กดิจากโครงการ
ก่อสรา้งหลกัการเบือ้งตน้การจดัการสิง่แวดลอ้มความเสีย่งทางสิง่แวดลอ้มเน่ืองจากโครงสรา้งพืน้ฐาน ปญัหา
ปจัจบุนัเช่นภาวะโลกรอ้น รโูอโซน บทบาทของวศิวกรโยธาต่อการแก้ปญัหาทางดา้นสิง่แวดลอ้ม 
 
CEG374 ปฏิบติัการส ารวจภาคสนาม      1 (0-80-0) 
  (Surveying Field Practice) 

วชิาบงัคบัก่อนหรอืลงรว่ม : CEG272  ปฏบิตักิารวศิวกรรมส ารวจ 
       หรอืไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะ 

  การฝึกภาคสนามทีค่่ายฝึกส ารวจเพื่อท าแผนผงัและแผนทีภู่มปิระเทศของพืน้ทีท่ีก่ าหนดใหจ้น
สมบูรณ์  การท าระดบัชัน้ที่สามโครงข่ายสามเหลี่ยม  การเก็บรายละเอียดทางส ารวจ  การท าโต๊ะแผนที ่      
(ฝึกปฏบิตั ิรวมไมน้่อยกว่า 80 ชัว่โมง) 
 
CEG406 ระบบอาคารและการก่อสร้าง      3(3-0-6) 
  (Building Systems and Construction) 
  หลกัการก่อสรา้งและการออกแบบ เทคโนโลยแีละวสัดุในระบบต่างๆของงานอาคาร เช่น ระบบ
โครงสรา้ง สถาปตัยกรรม งานโยธา ระบบไฟฟ้า ระบบปรบัอากาศ ระบบประปาและสุขาภบิาล  ระบบความ
ปลอดภยัในอาคาร 
 
CEG422 การออกแบบอาคาร       3(3-0-6) 

(Building Design) 
   วชิาบงัคบัก่อน :  CEG328  การออกแบบคอนกรตีเสรมิเหลก็ 
   หลกัเกณฑก์ารออกแบบโครงสรา้งอาคาร กฎหมายควบคุมอาคาร การค านวณน ้าหนักบรรทุก
และแรงลม แรงแผ่นดนิไหว  การจดัรูปแบบของโครงสรา้งอาคาร การออกแบบแผ่นพื้นไรค้าน การออกแบบ
โครงสร้างข้อแข็ง การค านวณออกแบบโครงสร้างก าแพงรบัแรงเฉือน และโครงสร้างผสมระหว่างก าแพง
คอนกรตีเสรมิเหลก็-โครงขอ้แขง็ การออกแบบฐานราก 
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CEG441 วิศวกรรมการทาง       3(3-0-6) 
  (Highway Engineering) 
  วชิาบงัคบัก่อน : CEG271  วศิวกรรมส ารวจ 
  ประวตัิและการพัฒนาการของงานทาง การบรหิารงานทาง หลกัการวางแผนงานทาง การ
วเิคราะห์การจราจร การออกแบบทางเรขาคณิตของทาง การวเิคราะห์เศรษฐศาสตรแ์ละการเงนิของงานทาง   
การออกแบบโครงสรา้งทางแบบแขง็และแบบยดืหยุ่น วสัดุวศิวกรรมการทาง การก่อสรา้งและการบ ารุงรกัษา
งานทาง 
CEG451 วิศวกรรมชลศาสตร ์       3 (3-0-6) 
  (Hydraulic Engineering) 
  วชิาบงัคบัก่อน  :  CEG351อุทกวทิยา 

การประยกุตห์ลกักลศาสตรข์องไหลในทางวศิวกรรมชลศาสตร ์หลกัการศกึษาและปฏบิตัิ
ในทางวศิวกรรมชลศาสตร ์การออกแบบทางน ้าเปิดและระบบท่อ ปรากฏการณ์น ้ากระแทก เทอรไ์บน์และเครือ่ง
สบูน ้า การไหลในทางน ้าเปิด การออกแบบเขือ่น อ่างเกบ็น ้า  ทางระบายน ้าลน้ การระบายน ้า และแบบจ าลอง
ทางชลศาสตร ์
 
CEG480 วิศวกรรมการก่อสร้างและการจดัการ     3(3-0-6) 
  (Construction Engineering and Management) 

เงือ่นไขบงัคบั :  ไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะฯ 
  ระบบการส่งมอบโครงการ ระบบของสญัญา การจดัการองคก์ร การจดัการงานภาคสนามการ
วางแผนโครงการ การวางแผนโดยวิธี CPM การจดัการทรพัยากร  การวดัความก้าวหน้าของงาน ความ
ปลอดภยัในการก่อสรา้ง ระบบคุณภาพ  ระบบตรวจสอบและตดิตามงานผ่านระบบเครอืข่าย  การประยุกต์ใช้
โปรแกรมส าเรจ็รปูในการควบคุมงานก่อสรา้ง เครือ่งมอืและเครือ่งจกัรในงานก่อสรา้ง 
  
CEG205 ปฏิบติัการเขียนแบบวิศวกรรมโยธา     1 (0-3-1) 
  (Civil Engineering Drawing Practice) 
  ปฏบิตักิารเขยีนแบบและการใช้คอมพวิเตอรท์ี่เกี่ยวขอ้งกบัการเขยีนแบบก่อสรา้งหรอืในงาน
ทางวศิวกรรมโยธาการก าหนดองคป์ระกอบของแบบก่อสรา้ง การใหส้ญัลกัษณ์ การใชเ้สน้ การขึน้รปูผงัอาคาร 
รปูตดั รปูดา้น การใหร้ายละเอยีดต่างๆ  
 
CEG390 การฝึกงานทางวิศวกรรมโยธา      3(0-35-0) 
  (Civil Engineering Practice) 

เงือ่นไขบงัคบั :  ไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะฯ 
  การฝึกงานทางวศิวกรรมโยธาในสถานประกอบการหรอืหน่วยงานจรงิภายใต้การก ากบัดูแล
ของวศิวกรประสบการณ์ในหน่วยงานจ านวนระยะเวลารวมไม่น้อยกว่า 280 ชัว่โมงการท าบนัทกึประจ าวนัและ
รายงานสรปุการฝึกงานต่อคณะ 
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CEG392 การฝึกทกัษะการก่อสร้างภาคสนาม     1(0-35-0) 
  (Construction Field Training) 

เงือ่นไขบงัคบั :  ไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะฯ 
  การฝึกงานทางวศิวกรรมโยธาในสถานประกอบการหรอืหน่วยงานจรงิภายใตก้ารก ากบัดแูล
ของอาจารย ์และผูแ้ทนจากหน่วยงานจ านวนระยะเวลารวมไม่น้อยกว่า 175 ชัว่โมง ดว้ยการท าบนัทกึ
ประจ าวนัและรายงานสรปุการฝึกงานต่อภาควชิาฯ 
CEG400 สมัมนาวิศวกรรมโยธา       2(2-0-4) 
  (Civil Engineering Seminar) 

เงือ่นไขบงัคบั :  ไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะฯ 
  การศกึษาคน้ควา้เชงิบูรณาการความรูใ้หม่ๆ จากแหล่งข่าวสารและวชิาการต่างๆทีเ่กีย่วข้อง
ในทางวศิวกรรมโยธา น ามาประกอบกบัความรูใ้นชัน้เรยีน เพื่อท าการรวบรวม วจิารณ์และสรปุโดยอาศยั
ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งน ามาแสดงเป็นรายงานหรอืน าเสนอในชัน้เรยีน 
 
CEG408 การประยกุตค์อมพิวเตอรใ์นงานวิศวกรรมโยธา   3(2-3-5) 
  (Computer Applications in Civil Engineering)  

เงือ่นไขบงัคบั :  ไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะฯ 
  การประยกุตใ์ชค้อมพวิเตอรแ์ละโปรแกรมคอมพวิเตอรเ์พื่อช่วยในการวเิคราะหแ์ละออกแบบ
ทางวศิวกรรมโยธา ช่วยการบรหิารจดัการโครงการ และฝึกหดัการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรก์บัโครงงานทีไ่ดร้บั
มอบหมาย 
 
CEG491 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมโยธา     1 (0-3-1) 

(Civil Engineering Project Preparation) 
เงือ่นไขบงัคบั :  ไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะฯ 

  วธิกีารศึกษาทางวศิวกรรมโยธา นักศึกษาตัง้กลุ่มท างาน เสนอหวัขอ้แสดงความต้องการใน
การท างาน ขอ้ก าหนดและรายละเอยีดของโครงงานส าหรบัรายวชิา CEG492 สมัมนานิยามความต้องการของ
โครงงาน การตรวจเอกสารทางวชิาการทีเ่กี่ยวขอ้ง การพจิารณาหาความส าคญัของความต้องการ เทคนิคการ
วางแผนและการจดัล าดบังาน การประเมนิค่าใช้จ่ายโครงงานและระยะเวลาที่ใช้ การบรหิารโครงงานและการ
ประเมนิผล การเขยีนรายงานและน าเสนอโครงงาน 
 
CEG492  โครงงานวิศวกรรมโยธา      3 (0-9-3) 
  (Civil Engineering Project) 
  วชิาบงัคบัก่อน  : CEG491 การเตรยีมโครงงานวศิวกรรมโยธา 
การน าหวัขอ้ทีไ่ดเ้สนอและไดร้บัความเหน็ชอบผลงานจาก CEG491 มาด าเนินการต่อใหแ้ลว้เสรจ็ตามแผนงาน
ทีว่างไว ้นกัศกึษาตอ้งสอบการน าเสนอและส่งรายงานฉบบัสมบูรณ์ 
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CEG498 เตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมโยธา     3(1-4-4) 
  (Civil Engineering Pre-Cooperative Education)  

เงือ่นไขบงัคบั :  ไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะฯ 
  หลกัการและแนวคดิเกี่ยวกบัสหกจิศกึษา กระบวนการและขัน้ตอนของสหกจิศกึษา ระเบยีบ
ขอ้บงัคบัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสหกจิศกึษา ความรูพ้ืน้ฐาน เทคนิคและการเตรยีมความพรอ้มส าหรบัการปฏบิตังิานใน
สถานประกอบการ วิธีการท าโครงงานและรายงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ เตรยีมโครงงาน ก าหนดหัวข้อ 
ลกัษณะและรายละเอยีดของโครงงานสหกจิศกึษาทีต่้องออกปฏบิตังิานแนวทางการเขยีนรายงานและน าเสนอ
ผลงาน 
 
CEG499 สหกิจศึกษาวิศวกรรมโยธา      6(0-40-0)  
  (Civil Engineering Cooperative Education) 

วชิาบงัคบัก่อน :  CEG498 เตรยีมสหกจิศกึษาวศิวกรรมโยธา 
หรอืไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะ 

  การปฏิบัติงานจริงที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ ณ สถานประกอบการเป็นระยะเวลาหนึ่งภาค
การศึกษา การท าโครงงานหรือรายงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพซึ่งมีประโยชน์ต่อทัง้นักศึกษาและสถาน
ประกอบการ การจดัการและการวางแผน วจิารณญาณและการตดัสนิใจ การแก้ไขปญัหา วฒันธรรมองค์การ 
การท างานเป็นทมี มนุษยสมัพนัธ ์บุคลกิภาพและการวางตวั ทกัษะการสื่อสาร ความรบัผดิชอบ คุณธรรมและ
จรยิธรรมการน าเสนอผลงานและการเขยีนรายงานโครงงาน 
 
CEG213 ก าลงัวสัด ุ2        3(3-0-6) 

(Strength of Materials 2) 
  วชิาบงัคบัก่อน    :CEG211  ก าลงัวสัดุ 1 

วงกลมของมอร ์หน้าตดัรบัแรงดดัแบบไมส่มมาตร การวเิคราะหห์น่วยการเปลีย่นรปูในหลาย 
ทศิทาง ทฤษฎคีวามต่อเนื่องและหน้าตดัประกอบรบัแรงประเภทต่างๆ จดุศูนยก์ลางของแรงเฉือน หลกัการของ
งานและพลงังาน พลงังานความเครยีด การวเิคราะหป์ญัหาโจทยแ์รงกระแทก แรงกระท าซ ้าซาก  ความลา้ของ
วสัดุ การกระจกุตวัของหน่วยแรง 
 
CEG231 วิศวกรรมธรณีวิทยา       3 (3-0-6) 
  (Engineering Geology) 

เงือ่นไขบงัคบั :  ไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะฯ 
ชนิดของแร่ ดนิ หนิ และคุณสมบตัทิางโครงสรา้ง สณัฐาน และกายภาพทางธรณีวทิยา การ

วเิคราะหแ์ละวนิิจฉัยแบบธรณีวทิยา ความส าคญัของโครงสรา้งทางธรณีวทิยาต่องานวศิวกรรมโยธา เช่น งาน
เจาะอุโมงค ์งานฐานราก  และงานก่อสรา้งอื่น ๆ ภาคปฏบิตัเิกีย่วกบัการตรวจสอบและจ าแนกผลกึแรแ่ละหนิ 
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CEG300 คอมพิวเตอรป์ระยกุต์ในงานวิศวกรรมก่อสร้าง   1(0-3-1) 
  (Computer Applications in Construction Engineering)  
  การประยกุตใ์ชค้อมพวิเตอรแ์ละโปรแกรมคอมพวิเตอรเ์พื่อช่วยในการวเิคราะห ์ออกแบบ และ
วางแผนทางการก่อสรา้ง เพื่อช่วยใหก้ารบรหิารจดัการโครงการมปีระสทิธภิาพ และฝึกหดัการใชโ้ปรแกรม
คอมพวิเตอรก์บัโครงงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
 
CEG341 วิศวกรรมการขนส่ง       3 (3-0-6) 
  (Transportation Engineering) 

เงือ่นไขบงัคบั :  ไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะฯ 
  องคป์ระกอบของระบบการขนส่ง ประเภทของระบบการขนส่ง การขนส่งทางบก การขนส่งทาง
น ้า การขนส่งทางอากาศ การขนส่งทางระบบท่อ  การวางแผนการขนส่ง การออกแบบถนนทางดา้นเรขาคณิต 
วิศวกรรมการจราจร หลักเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมขนส่ง การขนส่งสาธารณะ การศึกษาผลกระทบทาง
สิง่แวดลอ้มจากระบบการขนส่ง การศกึษาผลกระทบทางการจราจรและสถานทีจ่อดรถ 
 
CEG421 การออกแบบคอนกรีตอดัแรง      3(3-0-6) 

(Prestressed Concrete Design) 
   วชิาบงัคบัก่อน :  CEG328 การออกแบบคอนกรตีเสรมิเหลก็ 
   หลกัการออกแบบชิ้นส่วนคอนกรตีอดัแรง คุณสมบตัขิองวสัดุที่ใช้ในงานคอนกรตีอดัแรง 
ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัหน่วยแรงที่ยอมให้ส าหรบัวสัดุ  การสูญเสยีแรงอดัในคอนกรตีอดัแรง   การวเิคราะหแ์ละ
ออกแบบหน้าตดัส าหรบัรบัโมเมนต์ดดั แรงเฉือน แรงยดึหน่วง และแรงกด ก าลงัประลยัของคานคอนกรตีอดั
แรง การออกแบบคานชนิดคอมโพสติ การวเิคราะหแ์ละออกแบบพืน้คอนกรตีอดัแรง  
 
CEG423 การออกแบบสะพาน       3(3-0-6) 

   (Bridge Design)  
   วชิาบงัคบัก่อน  :  CEG328  การออกแบบคอนกรตีเสรมิเหลก็ 
   ชนิดของสะพานและการก่อสรา้ง ทฤษฎขีองการกระจายแรงและการประยกุตใ์ช้ การออก 
แบบสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็ชนิดดเีทอรม์เินท การออกแบบสะพานเหลก็และสะพานคอนกรตีอดัแรง 
สะพานชนิดอนิดเีทอรม์เินท การออกแบบโดยวธิกี าลงั การวางแผนดา้นเศรษฐศาสตรข์องสะพาน  
 
CEG424 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหลก็ชัน้สงู    3(3-0-6)  

   (Advanced Reinforced Concrete Design)  
   วชิาบงัคบัก่อน : CEG328  การออกแบบคอนกรตีเสรมิเหลก็  
   พฤตกิรรม ก าลงัและความเหนียวของโครงสรา้งคอนกรตีเสรมิเหลก็รบัแรงดดั แรงเฉือน และ
แรงบดิ ทฤษฎ ีCompression field การออกแบบเสาสัน้และคานลกึ แบบจ าลองโครงสร้าง การออกแบบผนังรบั
แรงเฉือน การออกแบบแผ่นพืน้โดยทฤษฎ ีyield line 
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CEG425 การออกแบบโครงสร้างเหลก็ชัน้สงู     3(3-0-6)  
 (Advanced Steel Design) 

   วชิาบงัคบัก่อน : CEG326  การออกแบบโครงสรา้งไมแ้ละเหลก็ 
   ก าลงั พฤติกรรมและการออกแบบโครงสรา้งเหล็กโดยวธิตีวัคูณน ้าหนักและความต้านทาน
(LRFD)คานเหลก็ลกึ คานประกอบ การออกแบบจุดต่อดว้ยหมดุย า้และการเชื่อม การวเิคราะหโ์ครงสรา้งรบัแรง
ดดั แรงอดั โครงสรา้งรบัแรงบดิ 
 
CEG426 การวิบติัและการซ่อมแซมโครงสร้าง     3(3-0-6)  
  (Structural Failure and Rehabilitation)  

วชิาบงัคบัก่อน : CEG328  การออกแบบคอนกรตีเสรมิเหลก็ 
  หรอืไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะ 
พฤตกิรรมของโครงสรา้งภายใต้แรงกระท าแบบต่างๆ รปูแบบการวบิตัขิองโครงสรา้ง ลกัษณะ

และการสงัเกต การตรวจสอบและประเมนิความเสียหายของโครงสร้าง การรายงานความเสียหาย วิธกีาร
ซ่อมแซม ฟ้ืนฟูความเสยีหายและการเพิม่ก าลงัของโครงสรา้ง   
 
CEG431 เทคโนโลยีคอนกรีตชัน้สงู      3(3-0-6) 
  (Advanced Concrete Technology) 
  วชิาบงัคบัก่อน : CEG311  เทคโนโลยคีอนกรตีและ  

CEG312 ปฏบิตักิารเทคโนโลยคีอนกรตี 
คุณสมบตัทิางเคมขีองปนูซเีมนต์ เทคนิคการทดสอบส่วนผสมและคอนกรตีชัน้สูง การควบคุม

คุณภาพคอนกรตี คอนกรตีชนิดพเิศษ การออกแบบส่วนผสมคอนกรตีธรรมดาและคอนกรตีผสมเถ้าลอย การ
ทดสอบส่วนผสมและคอนกรตีชัน้สงู การออกแบบเพื่อความคงทนของคอนกรตี เทคนิคการปฏบิตังิานคอนกรตี
ระดบักา้วหน้า เทคโนโลยใีนงานคอนกรตี 
 
CEG435 เทคโนโลยีวิศวกรรมฐานราก  3(3-0-6) 
  (Foundation Engineering Technology) 
  วชิาบงัคบัก่อน :  CEG335 วศิวกรรมฐานราก 

การก่อสรา้งฐานรากแผ่และฐานรากลกึ งานขดุและงานก่อสรา้งใต้ดนิ การก่อสรา้งบรเิวณแหล่ง
น ้า พฤติกรรมการทรุดตวัของอาคาร การซ่อมแซมฐานรากอาคาร การทดสอบน ้าหนักบรรทุกของฐานราก 
เทคนิคการตรวจสอบสภาพฐานราก การปรบัปรงุคุณภาพดนิ การเสรมิความแขง็แรงของลาดดนิ  กรณีศกึษาที่
น่าสนใจในงานวศิวกรรมฐานราก 
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CEG442 วสัดวิุศวกรรมการทาง       3(2-3-5)  
 (Highway Engineering Materials) 

เงือ่นไขบงัคบั:  เป็นนกัศกึษาชัน้ปีที ่3 ขึน้ไป  หรอืไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะ 
   แอสฟลัทเ์ทคโนโลยทีีเ่กี่ยวกบัผวิทางของถนนสนามบนิ และการประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม 
ข้อก าหนดมาตรฐานและวิธีการทดสอบ การออกแบบส่วนผสมวสัดุมวลรวม และแอสฟลัท์ ตลอดจนการ
ปรบัปรงุคุณภาพดนิทีใ่ชใ้นงานวศิวกรรมการทาง 
 
CEG444 การออกแบบผิวทาง       3(3-0-6)  

   (Pavement Design) 
   วชิาบงัคบัก่อน : CEG328  การออกแบบคอนกรตีเสรมิเหลก็  

 และ CEG333 ปฐพกีลศาสตร ์
   ประเภทของทาง วสัดุส าหรบังานโครงสรา้งทางและชัน้ดนิรองรบั โครงสรา้งทาง  น ้าหนักจาก
การจราจรทีใ่ชใ้นการออกแบบ หน่วยแรงและการเปลีย่นรปูของชัน้ผวิทาง  การออกแบบทางชนิดผวิจราจร
ยดืหยุ่น การออกแบบทางชนิดผวิจราจรแขง็เกรง็ การวางซ้อนทบัผวิทางเดมิ ความเสยีหายของทาง  ลกัษณะ
และปญัหาในงานก่อสรา้งทาง การซ่อมแซมและการบ ารงุรกัษาทาง  หลกัการออกแบบผวิสนามบนิ 
 
CEG446 วิศวกรรมระบบราง       3(3-0-6)  

   (Railway Engineering) 
เงือ่นไขบงัคบั :  ไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะฯ 

  ประเภทของระบบราง วสัดุส าหรบังานโครงสรา้งทางและชัน้ดนิรองรบัระบบราง น ้าหนักจาก
การจราจรทีใ่ชใ้นการออกแบบ ความเสยีหายของระบบราง  ลกัษณะและปญัหาในงานก่อสรา้งระบบราง การ
ซ่อมแซมและการบ ารุงรกัษาระบบราง หลกัการออกแบบระบบราง 
 
CEG455 การออกแบบระบบทางวิศวกรรมชลศาสตร ์    3(3-0-6) 

(Hydraulic Engineering System Design) 
วชิาบงัคบัก่อน  :  CEG451 วศิวกรรมชลศาสตร ์

  การวเิคราะหแ์ละออกแบบรายละเอยีดระบบต่างๆทางวศิวกรรมชลศาสตร ์เช่น ระบบระบาย
น ้า ระบบรวบรวมน ้าเสยี ระบบท่อส่งน ้า ระบบท่อความดนั ทางน ้าเปิด เขือ่น อ่างเกบ็น ้า  
 

CEG471 การส ารวจแนวทาง       3(3-0-6)  
 (Route Surveying) 
 วชิาบงัคบัก่อน  :  CEG271  วศิวกรรมส ารวจ 

การส ารวจสงัเขปส าหรบัการออกแบบเส้นทาง  ข้อก าหนดทัว่ไปในการเลอืกและออกแบบ
เส้นทาง  การวางโค้งทางราบและโค้งทางดิ่งแบบ การแก้ปญัหาในการวางแนวโค้ง  การค านวณงานดิน      
การส ารวจเพื่อวางแนวและก่อสรา้งเสน้ทาง 
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CEG472 การประยกุต์ระบบสารสนเทศทางภมิูศาสตรใ์นงานวิศวกรรมโยธา 3(3-0-6)  
  (Applications of Geographic Information System in Civil Engineering) 
  วชิาบงัคบัก่อน  :  CEG271  วศิวกรรมส ารวจ 

ความรูเ้กี่ยวกบัภูมสิารสนเทศโดยทัว่ไป องค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมศิาสตร ์แผนที่
และการอ่านแผนที่ แบบจ าลองขอ้มูลภูมศิาสตร ์แหล่งข้อมูล ภูมสิารสนเทศ การรบัรูจ้ากระยะไกล ระบบหา
พิกัดต าแหน่งบนพื้นโลกด้วยดาวเทียม(GPS) การประมวลผลข้อมูลภูมิสารสนเทศ การประยุกต์ระบบ
สารสนเทศภูมศิาสตร ์การแสดงผลขอ้มูลภูมสิารสนเทศ ความถูกต้องของขอ้มลู แนวโน้มของพฒันาการของ
ภมูสิารสนเทศในทางวศิวกรรมโยธา 
 
CEG473 การแก้ปัญหาภยัพิบติัทางธรรมชาติเชิงวิศวกรรม   3(3-0-6) 

(Engineering Solutions for Natural Disasters) 
เงือ่นไขบงัคบั :  ไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะฯ 

  รปูแบบและสาเหตุของภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิผลกระทบของภยัพบิตัใินดา้นต่างๆ แนวทางใน
การวางแผนและการใช้เทคโนโลยีเพื่อ เตรยีมการรบัมือภัยพิบัติ เทคนิคในการสร้างแบบจ าลองเพื่อการ
พยากรณ์และประเมนิความรุนแรงจากภยัพิบตัิทางธรรมชาติ บทบาทและหน้าที่ของวศิวกรรมโยธาต่อการ
บรหิารจดัการทีเ่กีย่วขอ้งกบัภยัทางธรรมชาต ิ การบรรเทาปญัหาและการฟ้ืนฟูสภาพหลงัภยัพบิตั ิ
 
CEG482 การประมาณราคาก่อสร้างและการประมลู    3(3-0-6) 
  (Construction Estimating and Bidding) 

เงือ่นไขบงัคบั :  ไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะฯ 
ความรูเ้บือ้งต้นเกี่ยวกบัการส ารวจปรมิาณและการปรมิาณราคา การประมาณจ านวนวสัดุและ

ราคาของงานก่อสรา้ง การก าหนดมาตรฐานการวดัเนื้องาน การวเิคราะหข์อ้มลูและราคางานก่อสรา้ง ชนิดและ
รปูแบบของสญัญาก่อสรา้ง การประมูลและกลยุทธ์การประมูล ระบบการจดัซื้อจดัจา้งทางอเิลคทรอนิคส์ (e-
procurement) จรรยาบรรณทางวิชาชีพและความรบัผิดชอบตามกฎหมาย ระบบตรวจสอบและติดตาม
ค่าใชจ้า่ยผ่านระบบเครอืขา่ย  การประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปูในการควบคุมค่าใชจ้า่ย 
 
CEG483 การควบคมุงานก่อสร้าง      3(3-0-6) 
  (Construction Supervision) 

วชิาบงัคบัก่อน :  CEG480  วศิวกรรมการก่อสรา้งและการจดัการ 
  หลกัการและมาตรฐานในการควบคุมงานก่อสรา้ง บทบาทและหน้าทีข่องวศิวกรควบคุมงาน
ก่อสรา้ง เทคนิคการก่อสรา้ง การควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบความถูกตอ้งของงานก่อสรา้งในส่วนต่างๆ 
อาท ิงานดนิ งานเตรยีมพืน้ที ่งานวางผงั งานคอนกรตีและไมแ้บบ งานเสาเขม็ งานโครงสรา้งคอนกรตี งาน
โครงสรา้งเหลก็ และงานผนัง  การประเมนิความเสีย่งในงานก่อสรา้ง การแกป้ญัหาและการรายงาน 
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CEG484 การควบคมุงานก่อสร้างภาคสนาม     3(0-20-0) 
  (Field Construction Supervision) 
  วชิาบงัคบัก่อนหรอืลงรว่ม :  CEG483  การควบคุมงานก่อสรา้ง 
  การฝึกหัดการจดัการงานก่อสร้างในภาคสนาม ศึกษาการวดัผลิตภาพในภาคสนาม การ
ปรบัปรุงผลิตภาพในงานก่อสร้างจากสถานที่ก่อสร้างจรงิ การตรวจงานให้ได้ตามแบบก่อสร้างจรงิ (shop 
drawing) การจัดท าแบบสร้างจริง(as-built drawing)การเขียนแผนงานรายสัปดาห์ การวัดและประเมิน
ความกา้วหน้าจากภาคสนาม(ฝึกปฏบิตัทิัง้ในภาคสนามและในส านกังาน รวมไมน้่อยกว่า80 ชัว่โมง) 
 
CEG485   การตรวจสอบอาคาร       3(3-0-6) 
  (Building Audit) 

เงือ่นไขบงัคบั :  ไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะฯ 
  การตรวจสอบความมัน่คงแขง็แรงของอาคาร  การตรวจสอบระบบบรกิารและอ านวยความ
สะดวก ระบบสุขอนามยัและสิง่แวดลอ้ม ระบบป้องกนัและระงบัอคัคภียั การตรวจสอบสมรรถนะของระบบและ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ของอาคารเพื่ออพยพผู้ใช้อาคาร การตรวจสอบระบบบรหิารจดัการความปลอดภยัในอาคาร 
และปญัหาของอาคารทีเ่ปิดใชง้านแลว้ 
 
CEG487   การวางแผนและควบคมุงานก่อสร้างระบบราง   3(3-0-6) 
  (Railway Planning and Controlling) 

เงือ่นไขบงัคบั :  ไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะฯ 
  การวางแผนและควบคุมงานระบบราง  การตรวจสอบระบบบรกิารและอ านวยความสะดวก
ระบบราง การตรวจสอบสมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของระบบราง การบรหิารจดัการความปลอดภยั
ในระบบราง 
 
CEG488   การตรวจสอบคณุภาพและประเมินผลทางวิศวกรรมโยธา  3(3-0-6) 
  (Quality Auditing and Evaluating in Civil Engineering) 

เงือ่นไขบงัคบั :  ไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะฯ 
  การตรวจสอบคุณภาพ และควบคุมคุณภาพของงานสถาปตัยกรรมภายใน และภายนอกอาคาร 
รวมถงึการตรวจสอบระบบไฟฟ้า ระบบประปา สุขาภบิาลและสิง่แวดลอ้ม ระบบป้องกนัและระงบัอคัคภียั การ
ตรวจสอบสมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของอาคารทีเ่กี่ยวขอ้งกบังานวศิวกรรมโยธา เพื่อประเมนิผล 
และส่งมอบใหผู้ใ้ชอ้าคาร 
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CEG496 หวัข้อพิเศษทางวิศวกรรมโยธา 1 3(3-0-6) 
(Special Topics in Civil Engineering 1) 
เงือ่นไขบงัคบั :  ไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะฯ 

  ศกึษาในหวัขอ้ทีเ่ป็นประโยชน์หรอืในหวัขอ้ทีก่ าลงัเป็นทีส่นใจในงานวศิวกรรมโยธาทัง้ทาง
ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิซึง่รวมถงึการวเิคราะหว์จิยัและพฒันาทฤษฎแีละเทคนิคใหมก่ารออกแบบการ
แกป้ญัหาทางดา้นวศิวกรรมโยธา  ตลอดจนถงึกรณศีกึษาต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งตามทีส่าขาเหน็ชอบ 
 
CEG497 หวัข้อพิเศษทางวิศวกรรมโยธา 2 3(3-0-6) 

(Special Topics in Civil Engineering 2) 
เงือ่นไขบงัคบั :  ไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะฯ 

  ศึกษาในหวัข้อที่เป็นประโยชน์หรอืในหวัข้อที่ก าลงัเป็นที่สนใจในงานวศิวกรรมโยธาทัง้ทาง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ ซึ่งรวมถึงการวเิคราะห์วิจยัและพัฒนาทฤษฎีและเทคนิคใหม่การออกแบบการ
แกป้ญัหาทางดา้นวศิวกรรมโยธา  ตลอดจนถงึกรณศีกึษาต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งตามทีส่าขาเหน็ชอบ 
 
IEG431  การจดัการงานวิศวกรรม      3(3-0-6) 
  (Engineering Management) 
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจดัการ วิธีเพิ่มอัตราผลผลิต มนุษย์สัมพันธ์ ความปลอดภัย 
กฎหมายพาณิชย ์พื้นฐานการวเิคราะห์เชงิเศรษฐศาสตรว์ศิวกรรม การเงนิ การบญัช ีการตลาด การบรหิาร
โครงการ การบรหิารงานบุคคล การบรหิารผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี การจดัการความเสีย่ง 
 
หมายเหต ุ: เงือ่นไขรายวชิาบงัคบัก่อน อาจพจิารณายกเวน้หรอืปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม ขึน้อยูก่บั
การพจิารณาของคณะกรรมการบรหิารคณะ 




