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ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 
CEG498 เตรียมสหกิจศกึษาวิศวกรรมโยธา 3 (1-4-4) 

 วิชาเลือกเสรี (1) 3 
 วิชาเลือกเสรี (2) 3 
 วิชาเลือกเสรี (3) 3 
 วิชาเลือกเสรี (4) 3 
 วิชาเลือกเสรี (5) 3 
   
  รวม 18 หนวยกิต 

 
ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 
CEG499 สหกิจศึกษาวิศวกรรมโยธา 6(0-40-0) 

   
  รวม 6 หนวยกิต 

รวมหนวยกิตปที่ 4   24 หนวยกิต 
รวมหนวยกิตสะสม  137 หนวยกิต 

 
หมายเหตุ : นกัศึกษาที่ไมสามารถเรียนรายวิชา CEG498 เตรียมสหกิจศกึษาวิศวกรรมโยธา และ/หรือ  

CEG499 สหกิจศึกษาวิศวกรรมโยธา ได ใหเลือกเรียนรายวิชาทดแทนดังตอไปน้ี โดยไดรับอนุมัติจากคณะ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 
CEG303 

 
คอมพิวเตอรประยุกตสำหรับวิศวกรโยธา   
(Computer Applications for Civil Engineers) 

2(1-2-3) 

CEG393 
 

การฝกงานสำหรับวิศวกรรมโยธา     
(Civil Engineering Practice) 

2(0-35-0) 

CEG400 สัมมนาวิศวกรรมโยธา 
(Civil Engineering Seminar) 

2(2-0-4) 

CEG491 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมโยธา 
(Civil Engineering Project Preparation) 

1(0-3-1) 

CEG493 
 

โครงงานสำหรับวิศวกรรมโยธา    
(Civil Engineering Project) 

2(0-6-2) 

 
3.1.5 คำอธิบายรายวิชา 
 
CHM100 เคมีทั่วไป       3(3-0-6) 
  (General Chemistry)       

ปริมาณสารสัมพันธ พื้นฐานทฤษฎีอะตอม คุณสมบัติของแกส ของแข็ง ของเหลว และสารละลาย 
สมดุลเคมี สมดุลไอออนิก จลนศาสตรเคมี การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม พันธะเคมี คุณสมบัติของธาตุในตาราง
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ธาตุ กรดและเบส เคมีไฟฟา อุณหพลศาสตรเบื้องตน คุณสมบัติทางอุณหพลศาสตรของสสาร พลังงานความรอนใน
ระบบอุณหพลศาสตร 

 
CHM110 ปฏิบัติการเคมทีั่วไป      1(0-3-1) 
  (General Chemistry Laboratory)     
  วิชาบังคับกอนหรือลงรวม   :   CHM100 เคมีทั่วไป 
  การทดลองที่สัมพันธกับทฤษฎีที่ไดศึกษาเกี่ยวกับ การแยกสารผสม ปฏิกิริยาเคมี เปอรเซ็นตของธาตุ
ในสารประกอบและสูตรอยางงาย การไทเทรตกรดและเบส การหาคาคงที่ของแกสและปริมาตรหนึ่ง  โมลของแกสที่
สภาวะอุณหภูมิและความดันมาตรฐาน ความรอนของสารละลายและของปฏิกิริยา อัตราของปฏิกิริยา สมดุลเคมี 
ความกระดางของน้ำ ออกซิเจนละลาย พลังงานความรอนในระบบอุณหพลศาสตร 
 
MAT125 คณิตศาสตรวิศวกรรม 1             3(3-0-6) 

(Engineering Mathematics 1)      
ตรีโกณมิติและการประยุกตเวกเตอรในสองและสามมิติ พีชคณิตของเวคเตอร ระบบเวกเตอรของ

เสนตรง ระนาบ และพื้นผิวในปริภูมิสามมิติ ลิมิตและความตอเนื่อง อนุพันธและการประยุกตใชอนุพันธ ปริพันธและ
การประยุกตใชปริพันธ คาเฉล่ียของฟงกชัน เทคนิคการหาปริพันธ การหาปริพันธตามเสน การหาปริพันธไมตรงแบบ  

 
MAT126 คณิตศาสตรวิศวกรรม 2             3(3-0-6) 

(Engineering Mathematics 2) 
วิชาบังคับกอน   :  MAT125 คณิตศาสตรวิศวกรรม 1           
อนุพันธยอยของฟงกชันหลายตัวแปร กฎลูกโซ อนุพันธยอยอันดับสูง การหาอัตราการเปลี่ยนแปลง

ของฟงกชันหลายตัวแปร พิกัดเชิงขั้ว การหาปริพันธหลายชั้นในระบบพิกัดเชิงขั้ว การประยุกตอนุพันธ ปริพันธของ
ฟงกชันหลายตัวแปร การหาปริพันธตามพื้นผิว สมการอนุพันธอันดับหนึ่งและการหาผลเฉลย การประยุกตสมการเชิง
อนุพันธอันดับหนึ่ง สมการอนุพันธอันดับสองและการหาผลเฉลย ลำดับและอนุกรม อนุกรมอนันต การลูเขาและ      
ลูออกของอนุกรมอนันต อนุกรมกำลังและอนุกรมเทยเลอร การหาปริพันธเชงิตัวเลข 

 
PHY111 ฟสิกส 1       3(3-0-6) 

(Physics 1)         
          การวัดและระบบหนวยเอสไอ  ปริมาณเวกเตอร  จลนพลศาสตรของอนุภาค  พลศาสตรของอนุภาค  

งานและพลังงาน  โมเมนตัม  การเคลื่อนที่ของระบบอนุภาค  การหมุนของวัตถุแข็งเกร็ง  การเคล่ือนที่แบบแกวงกวัด  
ความโนมถวง  สมดุลสถิตของวัตถุแข็งเกร็งและสภาพยืดหยุน  กลศาสตรของไหล  คล่ืนกล ความรอนและทฤษฎีจลน
ของแกส  หลักอุณหพลศาสตร การสมดุลและการอนุรักษพลังงาน การถายเทความรอน 

 
PHY121 ปฏิบัติการฟสิกส 1      1(0-3-1)  
  (Physics Laboratory 1)       
  วิชาบังคับกอนหรือลงรวม  :   PHY111 ฟสกิส 1 

          การทดลองที่สัมพันธกับทฤษฎีที่ไดศึกษาเกี่ยวกับการวัดและการวิเคราะหขอมูล การเคลื่อนที่แบบ
โพรเจกไทล กฎขอที่สองของนิวตัน การเคลื่อนที่แบบซิมเปลฮารมอนิก การเคลื่อนที่แบบบอลลิสติกเพนดูลัม การ
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เคลื่อนท่ีแบบหมุน คลื่นนิ่งบนเสนเชือก บีตส การขยายตัวเนื่องจากความรอน การขยายตัวแบบแอเดียแบติก การ
อนุรักษพลังงานกลและพลังงานความรอน 

 
EGR102 เขียนแบบวิศวกรรม      3(2-3-5) 

(Engineering Drawing)  
การเขียนตัวอักษร การฉายภาพออโธกราฟฟก การเขียนภาพออโธกราฟฟก การเขียนภาพพิกตอ

เรียล หลักการใหขนาดและความเผื่อ การใชวิวชวย ภาพคล่ีและภาพพับ การเขียนภาพตัด การเขียนแบบภาพแยกชิ้น 
และภาพประกอบ การสเก็ทซแบบราง การใชคอมพิวเตอรชวยในการเขียนแบบเบื้องตน  มาตรฐานแบบวิศวกรรมใน
งานอุตสาหกรรมและการกอสรางติดต้ัง 

 
EGR203 การวเิคราะหขอมูลในงานวิศวกรรม    3(3-0-6) 

(Data Analysis in Engineering Operation)      
          การบันทึกขอมูลจากการวัดและกระบวนการทางดิจิทัลสมัยใหม การวิเคราะหประมวลผลขอมลูและ

นำเสนอขอมูลเชิงสถิติ สถิติเชิงพรรณนา การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความแปรปรวน ความ
ถดถอยและสหสัมพันธ ทฤษฎีความนาจะเปน ตัวแปรสุม การอนุมานเชิงสถิติ การวิเคราะหความแปรปรวน การใช
วิธีการทางสถิติเปนเครื่องมือในการแกปญหา การประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการแกปญหาสถิติ กรณี
ตัวอยางการวิเคราะหขอมูลในงานวิศวกรรม 
 
EGR205 โปรแกรมคอมพิวเตอรสำหรับวิศวกร    3(2-3-5) 
  (Computer Programming for Engineers) 
  แนวคิดของคอมพิวเตอร สวนประกอบของคอมพิวเตอร การปฏิสัมพันธระหวางฮารดแวรและ
ซอฟตแวร การโปรแกรมภาษาปจจุบัน ปฏิบัติการการโปรแกรม หลักการระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม
ในงานวิศวกรรม 
 
EGR210 วัสดุวิศวกรรม       3(3-0-6) 
  (Engineering Materials)   
  ความสัมพันธระหวางโครงสราง คุณสมบัติ กระบวนการผลิต และการใชงานของประเภทวัสดุหลกัที่
ถูกใชทางวิศวกรรม เชน โลหะ พลาสติก โพลีเมอร เซรามิกส วัสดุผสม แอสฟลต ไม และคอนกรีต การทดสอบและ
ความหมายของคุณสมบัติทางกลของวัสดุ การเส่ือมสภาพของวัสดุ เทคโนโลยีวัสดุสมัยใหมในงานวิศวกรรม 
 
EGR220 กลศาสตรวศิวกรรม      3(3-0-6) 
  (Engineering Mechanics)  
  วิชาบังคับกอนหรือลงรวม  :  PHY111 ฟสกิส 1 
  ระบบแรง สมดุลของระบบแรงบนอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง การวิเคราะหโครงสรางอยางงาย 
พลศาสตรเบื้องตน กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน จลนศาสตร (kinematics) และ จลนพลศาสตร (kinetics) ของอนุภาค
และวัตถุแข็งเกร็ง งานและพลังงาน อิมพัลสและโมเมนตัม 
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CEG211 กำลังวัสดุ 1       3 (3-0-6) 
  (Strength of Materials 1) 
  วิชาบังคับกอน  :  EGR220  กลศาสตรวิศวกรรม   
  แรงและหนวยแรง ความสัมพันธระหวางหนวยแรงและหนวยการเปลี่ยนรูป การหาคาหนวยแรงใน
คาน  การเขียนแผนภาพของแรงเฉือนและโมเมนตดัดในคาน การหาคาการโกงตัวของคานในชวง  อีลาสติก การ
วิเคราะหโครงสรางรับแรงบิด การโกงเดาะของเสา การวิเคราะหชิ้นสวนโครงสรางที่รับแรงรวมกันระหวางแรงใน
แนวแกน แรงเฉือน แรงดัด และแรงบิด  
 
CEG212 ปฏิบัติการทดสอบวัสด ุ      1(0-3-1) 
  (Material Testing Laboratory)   
  วิชาบังคับกอนหรือลงรวม  :  CEG211 กำลังวัสด ุ1 
  การทดสอบคุณสมบัติเชิงกล และคุณสมบตัิทางกายภาพของวัสดุที่เกี่ยวของกับงานในทางวิศวกรรม
โยธา เชน อิฐ ไม เหล็ก และคอนกรีต เปนตน เพื่อหาคุณสมบัติทางวิศวกรรม มาตรฐานการทดสอบ  เทคโนโลยีใน
การทดสอบวัสดุการทดสอบแบบไมทำลาย การรายงานผล  และการวิเคราะหผลการทดสอบ  
 
CEG215 ทฤษฎีโครงสราง       3 (3-0-6) 
  (Theory of Structures) 
  วิชาบังคับกอนหรือลงรวม  :  CEG211   กำลังวัสดุ 1 

การวิเคราะหโครงสรางชนิดดีเทอรมิเนทเพื่อหาแรงตานทานภายในและภายนอกโดยอาศัยหลัก
สถิตยศาสตร และเม่ือน้ำหนักบรรทุกเคลื่อนที่บนโครงสราง การวิเคราะหการโกงตัวของโครงสรางชนิดดีเทอรมิเนท  

 
CEG251 ชลศาสตร       3 (3-0-6) 
  (Hydraulics) 
  วิชาบังคับกอน : EGR220  กลศาสตรวิศวกรรม   

คุณสมบัติของของไหล สถิตยศาสตรของของไหล จลนศาสตรของของไหล สมการการไหลตอเนื่อง 
สมการพลังงานในการไหลแบบคงตัว สมการโมเมนตัม การวิเคราะหมิติและความคลายคลึง การไหลของของไหลที่ไม
ยุบตัวในทอ การไหลในทางน้ำเปด การวัดการไหล ปญหาการไหลแบบไมคงตัว น้ำบาดาลและชลศาสตรของบอ
บาดาล การเคล่ือนที่ของน้ำหลากผานแมน้ำ การวัดน้ำฝนและน้ำทา 

 
CEG252 ปฏิบัติการชลศาสตร      1 (0-3-1) 
  (Hydraulics Laboratory) 
  วิชาบังคับกอนหรือลงรวม   :  CEG251  ชลศาสตร 
  ปฏิบัติการทางชลศาสตรที่สอดคลองกับทางทฤษฎี ไดแก คุณสมบัติของของไหล การไหลผานฝายน้ำ
ลน น้ำกระโดด แรงกระทบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงโมเมนตตัมของน้ำ การไหลของของไหลผ านรูระบายขนาดเล็ก 
การสูญเสียพลังงานในทอ แรงพยุงและเสถียรภาพของวัตถุที่ลอยในน้ำ การวัดอัตราการไหล แรงดันของน้ำกระทำตอ
พื้นผิวเรียบ 
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CEG270 หลักวิศวกรรมสำรวจ      2 (2-0-4) 
  (Principles of Engineering Surveying) 
  หลักการวัดระยะทางราบ การวัดระยะทางดิ ่ง การวัดมุมและทิศทาง หลักการทำแผนที่ระบ
สารสนเทศภูมิศาสตร การปรับแกความคลาดเคลื่อนของการสำรวจ เชน วงรอบปดและวงรอบเปด งานระดับ การวาง
ผังงานส่ิงกอสราง และการประยุกตใชหลักวิศวกรรมสำรวจในการกอสราง 
 
CEG272 ปฏิบัติการสำรวจ      1 (0-3-1) 
  (Surveying Field Work) 
  วิชาบังคับกอนหรือลงรวม : CEG270  หลักวิศวกรรมสำรวจ 
  ปฏิบัติการวัดระยะทางราบ ระยะทางด่ิง มุมและทิศทางดวยเคร่ืองมือชนิดตางๆ การใชกลองเข็มทิศ 
การทำระดับ การทำเสนชั้นความสูง การทำภาพตัดตามยาวและภาพตัดตามขวาง การทำวงรอบเปดและวงรอบปด 
การทำแผนที่และแผนผังในงานกอสราง การใชอุปกรณระบุพิกัด (GPS)  และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
 
CEG313  เทคโนโลยีคอนกรีตข้ันพื้นฐาน     2 (2-0-4) 
  (Fundamentals of Concrete Technology) 
    
  สวนผสมคอนกรีตชนิดตางๆ ขอกำหนดและคุณสมบัติของคอนกรีตสดและคอนกรีตที่แข็งตัวแลว 
การออกแบบสวนผสมของคอนกรีต  การขนถายคอนกรีต การเท การทดสอบเพื่อควบคุมคุณภาพคอนกรีต ความ
คงทนของคอนกรีตภายใตสภาวะแวดลอมรุนแรง คอนกรีตสมัยใหมและการทดสอบแบบไมทำลาย 
 
CEG317 การวิเคราะหโครงสราง      3 (3-0-6) 
  (Structural Analysis) 
  วิชาบังคับกอน  :  CEG215   ทฤษฎีโครงสราง 

การวิเคราะหโครงสรางชนิดอินดีเทอรมิเนท การพิจารณาอินฟลูเอ็นซไลนของโครงสรางชนิดอินดี
เทอรมิเนท การวิเคราะหเบื้องตนโดยวิธีพลาสติก   การวิเคราะหโดยประมาณ   และการวิเคราะหโครงสรางเบื้องตน
โดยวิธีเมตริกซ 

 
CEG326 การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก    3 (3-0-6) 
  (Design of Timber and Steel Structures) 
  วิชาบังคับกอน  :   CEG215  ทฤษฎีโครงสราง 

การออกแบบโครงสรางเหล็กโดยวิธี ASD และ LRFD สำหรับชิ้นสวนรับแรงดึง แรงอัด แรงดัด แรง
กระทำรวม สวนโครงสรางหนาตัดประกอบ  คานลึก การออกแบบจุดตอดวยตัวยึดและการเชื่อม  การออกแบบ
โครงสรางไมเพื่อรับแรงดึง แรงอัด  แรงดัด แรงกระทำรวม  เสาประกอบไม คานประกอบไมทั้งแบบดิ่งและราบ 
คุณสมบัติและกำลังของไม ไมอัด ไมแผนซอน การตอยึดสวนโครงสรางไม 
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CEG328 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก     3 (3-0-6) 
  (Reinforced Concrete Design) 

วิชาบังคับกอน  :  CEG215  ทฤษฎีโครงสราง          
คอนกรีตและเหล็กเสริม ศึกษาพฤติกรรมของโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก รับแรงดัด แรงเฉือน 

โมเมนตบิด แรงยึดเหนี่ยวและแรงในแนวแกนการวิเคราะหออกแบบและเสริมเหล็ก คาน พื้น บันได เสาและฐานราก 
โดยวิธีหนวยแรงใชงาน และวิธีกำลัง  การควบคุมการโกง และการแตกราวของโครงสราง  
 
CEG332 หลักปฐพีกลศาสตร      2 (2-0-4) 

(Principles of Soil Mechanics) 
วิชาบังคับกอน : CEG211  กำลังวัสดุ 1 
การจำแนกประเภทของดิน การบดอัดดิน ความซึมผานของน้ำในดิน หลักการหนวยแรงประสิทธิผล

ในมวลดิน  การกระจายความเคนในดิน การยุบอัดตัวของดิน กำลังเฉือนของดิน ทฤษฎีแรงดันดิน เสถียรภาพลาดดิน 
กำลังแบกทานของดิน  

 
CEG334 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร      1 (0-3-1) 
  (Soil Mechanics Laboratory) 
  วิชาบังคับกอนหรือลงรวม  :  CEG332  หลักปฐพีกลศาสตร 

การสำรวจชั ้นดิน การวิเคราะหขนาดเม็ดดินและหาคาดรรชนีเพื ่อจำแนกประเภทดิน ความ
ถวงจำเพาะของเม็ดดิน  คาสัมประสิทธิ์ความซึมผานของน้ำในดิน  การบดอัดดิน ความแนนของดินในสนาม การ
ทดสอบกำลังของดินโดยวิธีแรงเฉือนโดยตรง วิธีซีบีอาร วิธีแรงอัด 3 แกน และวิธีอัดตัวแบบอิสระ การอัดตัวคายน้ำ 

 
CEG335 วิศวกรรมฐานราก      3 (3-0-6) 
  (Foundation Engineering) 
  วิชาบังคับกอน : CEG332  หลักปฐพีกลศาสตร 

การเคลื่อนตัวของเปลือกโลก แรและหิน การผุพังและกัดกรอนของดิน ธรณีโครงสราง คุณสมบัติ
พื้นฐานของดิน การใชประโยชนของขอมูลทางธรณีวิทยาในการกอสราง กำลังแบกทานของฐานราก การออกแบบฐาน
รากแผและฐานรากเสาเข็ม การวิเคราะหคาการทรุดตัว แรงดันดิน โครงสรางกันดินและเสาเข็มพืด การปรับปรุงดิน
เบื้องตน หลักการออกแบบฐานรากแพและฐานรากปลองเบ้ืองตน หลักการงานขุดแบบมแีละไมมีระบบค้ำยันเบ้ืองตน  

 
CEG341 วิศวกรรมการขนสง      3 (3-0-6) 
  (Transportation Engineering) 
  วิชาบังคับกอน : CEG270  หลักวิศวกรรมสำรวจ 
  ระบบการขนสง จุดมุงหมายในการขนสง องคประกอบของระบบการขนสง วิเคราะหตัวแปรดาน
การจราจร ออกแบบระบบสัญญาณ วิศวกรรมการทาง หลักการออกแบบเรขาคณิต หลักการออกแบบโครงสรางทาง 
การวางแผนงานขนสงและโลจิสติกส หลักเศรษฐศาสตรวศิวกรรมขนสง 
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CEG374 ปฏิบัติการสำรวจภาคสนาม     1 (0-80-0) 
  (Surveying Field Practice) 

วิชาบังคับกอนหรือลงรวม : CEG272  ปฏิบัติการวิศวกรรมสำรวจ หรือไดรับความเห็นชอบจากคณะ 
  การฝกภาคสนามที่คายฝกสำรวจ การสำรวจภูมิประเทศโดยงานรังวัดสำรวจพื้นที่ การสรางหมุด
ควบคุมทางราบและทางดิ่ง การจัดทำขอบเขตพื้นที่สำรวจ การเก็บรายละเอียดบนพื้นที่การคำนวณหาปริมาณงาน
เพื่อนำไปใชประโยชนทางวิศวกรรม การทำแผนผังและแผนที่ภูมิประเทศของพื้นที่ การประยุกตใชเทคโนโลยีตางๆใน
งานสำรวจ  
 
CEG410 การเรียนรูวศิวกรรมโยธาดวยโครงงาน     1(0-3-1) 

 (Project-Based Learning in Civil Engineering) 
  วิชาบังคับกอน : CEG328 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก  

การแกปญหาโจทยทางวิศวกรรมโยธาดวยโครงงานที่กำหนด โดยผูเรียนตองบูรณาการความรูทาง
วิศวกรรมโยธา เชน แบบจำลองขอมูลอาคาร การออกแบบโครงสราง เพื่อเพิ่มทักษะทางวิชาชีพ  

 
CEG422 การออกแบบอาคาร      3(3-0-6) 

(Building Design) 
   วิชาบังคับกอน :  CEG328  การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 
   หลักเกณฑการออกแบบโครงสรางอาคาร กฎหมายควบคุมอาคาร การคำนวณน้ำหนักบรรทุกและ
แรงลม แรงแผนดินไหว  การจัดรูปแบบของโครงสรางอาคาร การออกแบบแผนพื้นไรคาน การออกแบบโครงสรางขอ
แข็ง การคำนวณออกแบบโครงสรางกำแพงรับแรงเฉือน และโครงสรางผสมระหวางกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก-โครง
ขอแข็ง การออกแบบฐานราก 
 
CEG451 วิศวกรรมชลศาสตร      3 (3-0-6) 
  (Hydraulic Engineering) 
  วิชาบังคับกอน  :  CEG251 ชลศาสตร 
  วัฏจักรทางอุทกวิทยา ภูมิอากาศ ฝน การระเหย การซึมน้ำทา กราฟน้ำทา การไหลในทางน้ำเปด 
การเคลื่อนที่ของน้ำหลากผานอางเก็บน้ำ อางเก็บน้ำ หลักการออกแบบเขื่อนและทางระบายน้ำลน การระบายน้ำ การ
พยากรณน้ำทวม และแบบจำลองทางชลศาสตร การออกแบบระบบทอ ปรากฏการณน้ำกระแทก เคร่ืองสูบน้ำ  
 
CEG480 วิศวกรรมการกอสรางและการจัดการ    3(3-0-6) 
  (Construction Engineering and Management) 

วิชาบงัคับกอน : CEG328 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก  
  ระบบของสัญญา การจัดการองคกร การจัดการงานภาคสนามการวางแผนโครงการ การวางแผนโดย
วิธี CPM การจัดการทรัพยากร  การวัดความกาวหนาของงาน ความปลอดภัยในการกอสราง ระบบตรวจสอบและ
ติดตามงานผานระบบเครือขาย  การประยุกต ใชโปรแกรมสำเร็จรูปในการควบคุมงานกอสราง เครื ่องมือและ
เครื่องจักรในงานกอสราง 
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CEG498 เตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมโยธา     3(1-4-4) 
  (Civil Engineering Pre-Cooperative Education) 
  สถานภาพบังคับ: เปนนักศึกษาท่ีสอบไดตั้งแตตั้งแต 64 หนวยกิตข้ึนไป 
  หลักการและแนวคิดเกี ่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบ
ขอบังคับที่เกี่ยวของกับสหกิจศึกษา ความรูพื้นฐาน เทคนิคและการเตรียมความพรอมสำหรับการปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ วิธีการทำโครงงานและรายงานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ กำหนดหัวขอและขอบเขตของโครงงานสหกิจ
ศึกษาที่ตองออกปฏิบัติงาน แนวทางการเขียนรายงานและนำเสนอผลงาน 
 
CEG499 สหกิจศึกษาวศิวกรรมโยธา     6(0-40-0)  
  (Civil Engineering Cooperative Education) 

วิชาบังคับกอน :  CEG498 เตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมโยธา หรือไดรับความเห็นชอบจากคณะ 
  การปฏิบัติงานจริงที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ ณ สถานประกอบการเปนระยะเวลาหนึ่งภาคการศึกษา 
การทำโครงงานหรือรายงานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ และการเขียนรายงานโครงงาน ซึ่งมีประโยชนตอทั้งนักศึกษาและ
สถานประกอบการ รวมถึงการฝกทักษะทางสังคม (Soft Skills) อาทิ การจัดการและการวางแผน วิจารณญาณและ
การตัดสินใจ การแกไขปญหา วัฒนธรรมองคการ การทำงานเปนทีม มนุษยสัมพันธ บุคลิกภาพและการวางตัว ทักษะ
การสื่อสาร ความรับผิดชอบ คุณธรรมและจริยธรรมการนำเสนอผลงาน 
 
CEG303 คอมพิวเตอรประยุกตสำหรบัวิศวกรโยธา    2(1-2-3) 
  (Computer Applications for Civil Engineers)  

วิชาบังคับกอน : CEG328 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก  
  การประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อชวยในการวิเคราะห ออกแบบ ประมาณการปริมาณวัสดุ 
และวางแผนทางการกอสราง การจำลองสถาณการณเพื่อชวยใหการบริหารจัดการโครงการมีประสิทธิภาพ และฝกหัด
การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรกับโครงงานท่ีไดรับมอบหมาย 
 
CEG393 การฝกงานสำหรับวิศวกรรมโยธา     2(0-35-0) 
  (Civil Engineering Practice) 
  วิชาบังคับกอน : CEG328 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 
  การฝกปฏิบัติงานทางวิศวกรรมโยธา จำนวนระยะเวลารวมไมนอยกวา 280 ช่ัวโมง ทำบันทึก
ประจำวันและรายงานสรุปการฝกงานตอคณะ 
 
CEG400 สัมมนาวิศวกรรมโยธา      2(2-0-4) 
  (Civil Engineering Seminar) 
  การศึกษาคนควาเชิงบูรณาการความรูใหมๆจากแหลงขาวสารและวิชาการตางๆที่เกี่ยวของในทาง
วิศวกรรมโยธา นำมาประกอบกับความรูในชั้นเรียน เพื่อทำการรวบรวม วิจารณและสรุปโดยอาศัยทฤษฎีที่เกี่ยวของ
นำมาแสดงเปนรายงานหรือนำเสนอในช้ันเรียน 
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CEG491 การเตรียมโครงงานวศิวกรรมโยธา    1 (0-3-1) 
(Civil Engineering Project Preparation) 

  วิชาบังคับกอน : CEG328 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 
  วิธีการศึกษาทางวิศวกรรมโยธา เพื่อใหนักศึกษาเขาใจถึงความสัมพันธของหัวขอ ความสำคัญ 
วัตถุประสงค ขอบเขต ทฤษฎีที่เกี่ยวของ และวิธีการดำเนินงาน โดยนักศึกษาตั้งกลุมทำงาน เสนอหัวขอแสดงความ
ตองการในการทำงาน ขอกำหนดและรายละเอียดของโครงงาน การตรวจเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวของ เทคนิคการ
วางแผนและการจัดลำดับงาน การประเมินคาใชจายโครงงานและระยะเวลาที่ใช การบริหารโครงงานและการ
ประเมินผล การเขียนรายงานและนำเสนอโครงงาน และตองสอบการนำเสนอ 
 
CEG493  โครงงานสำหรับวิศวกรรมโยธา     2 (0-6-2) 
  (Civil Engineering Project) 
  วิชาบังคับกอน  : CEG491 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมโยธา 
  จัดทำการวิเคราะห อภิปราย และสรุปผลโครงงานตามหัวขอที่ไดเสนอไวใน CEG491 เพื่อใหสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว และตองสอบการนำเสนอและสงรายงานฉบับสมบูรณ โดยรูปแบบใหเปนไปตามระเบียบของ
การจัดทําโครงงานวิศวกรรมของสาขาวิชา 
 
CEG363 หลักการจัดการสิ่งแวดลอมสำหรับวิศวกรโยธา   3 (3-0-6) 
  (Principles of Environmental Management for Civil Engineers) 
  วิชาบังคับกอน : CEG328 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 
  กฎหมายสิ่งแวดลอม มลภาวะทางสิ่งแวดลอม เชน ทางน้ำ อากาศ และเสียง วิธีปองกันและลด
มลภาวะ  สิ่งแวดลอมอาคารและการจัดการ ผลกระทบทางสิ่งแวดลอมและการลดผลกระทบที่เกิดจากโครงการ
กอสราง หลักการเบ้ืองตนดานการจัดการส่ิงแวดลอม ปญหาสิ่งแวดลอมในปจจุบัน  
 
CEG406 ระบบอาคารและการกอสราง     3(3-0-6) 
  (Building Systems and Construction) 
  วิชาบังคับกอน :  CEG251 ชลศาสตร 

หลักการกอสรางและการออกแบบอาคาร เทคโนโลยีและวัสดุในระบบตางๆของงานอาคาร เชน 
ระบบโครงสราง สถาปตยกรรม งานโยธา ระบบไฟฟา ระบบปรับอากาศ ระบบประปาและสุขาภิบาล  ระบบความ
ปลอดภัยในอาคาร 

 
CEG408 การประยุกตคอมพิวเตอรในงานวิศวกรรมโยธา   3(2-3-5) 
  (Computer Applications in Civil Engineering)  
  การประยุกตใชคอมพิวเตอรและโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อชวยในการวิเคราะหและออกแบบทาง
วิศวกรรมโยธา ชวยการบริหารจัดการโครงการ และฝกหัดการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรกับโครงงานท่ีไดรับมอบหมาย 
 
 
 
 
 



มคอ.2  

 

28 

CEG421 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง     3(3-0-6) 
  (Prestressed Concrete Design) 

วิชาบังคับกอน : CEG328 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หลักการขององคอาคารคอนกรีตอัดแรง คุณสมบัติของวัสดุที่ใชในงานคอนกรีตอัดแรง ขอกำหนด

เกี่ยวกับหนวยแรงที่ยอมใหสำหรับวัสดุ การสูญเสียแรงอัดในคอนกรีตอัดแรง การวิเคราะหและออกแบบหนาตัด
สำหรับรับโมเมนตดัด แรงเฉือน แรงยึดหนวง และแรงกด กำลังประลัยของคานคอนกรีตอัดแรง การออกแบบคาน
ชนิดคอมโพสิต การวิเคราะห และออกแบบพ้ืนคอนกรีตอัดแรง การออกแบบเสาเข็ม  

 

CEG482 การประมาณราคากอสรางและการประมูล    3(3-0-6) 
  (Construction Estimating and Bidding) 
  วิชาบังคับกอน : CEG328 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 
  การอานแบบ สำหรับการประมาณราคา ความรู เบื ้องตนเกี ่ยวกับการสำรวจปริมาณและการ
ประมาณราคา การประมาณจำนวนวัสดุและราคาของงานกอสราง การกำหนดมาตรฐานการวัดเนื้องาน การวิเคราะห
ขอมูลและราคางานกอสราง ชนิดและรูปแบบของสัญญากอสราง การประมูลและกลยุทธการประมูล การประยุกตใช
โปรแกรมสำเร็จรูปในการควบคุมคาใชจาย 

 

CEG364 การจัดการโครงสรางพื้นฐานสำหรับการพัฒนาเมือง  3 (3-0-6) 
  (Infrastructure Management for Urban Development) 
  วิชาบังคับกอน : CEG341 วิศวกรรมการขนสง 
  หลักการจัดการโครงสรางพื้นฐาน การวิเคราะหศักยภาพของเมือง ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการ
สาธารณะ การวางแผนโครงสรางพื้นฐาน การวางแผนการขนสงในชุมชน การจัดการระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ หลักการวางผังเมืองและกฎหมายที่เกี่ยวของ 
 

CEG441 วิศวกรรมการทาง      3(3-0-6) 
  (Highway Engineering) 
  วิชาบังคับกอน : CEG271  วิศวกรรมสำรวจ 
  ประวัติและการพัฒนาการของงานทาง การบริหารงานทาง หลักการวางแผนงานทาง การวิเคราะห
การจราจร การออกแบบทางเรขาคณิตของทาง การวิเคราะหเศรษฐศาสตรและการเงินของงานทาง   การออกแบบ
โครงสรางทางแบบแข็งและแบบยืดหยุน วัสดุวิศวกรรมการทาง การกอสรางและการบำรุงรักษางานทาง 
 

CEG446 วิศวกรรมระบบราง      3(3-0-6)  
  (Railway Engineering) 

  ประเภทของระบบราง วัสดุสำหรับงานโครงสรางทางและชั้นดินรองรับระบบราง น้ำหนักจาก
การจราจรท่ีใชในการออกแบบ ความเสียหายของระบบราง  ลักษณะและปญหาในงานกอสรางระบบราง การซอมแซม
และการบำรุงรักษาระบบราง หลักการออกแบบระบบราง 
 

CEG455 การออกแบบระบบทางวิศวกรรมชลศาสตร   3(3-0-6) 
(Hydraulic Engineering System Design) 
วิชาบังคับกอน  :  CEG451 วิศวกรรมชลศาสตร 

  การวิเคราะหและออกแบบรายละเอียดระบบตางๆทางวิศวกรรมชลศาสตร เชน ระบบระบายน้ำ 
ระบบรวบรวมน้ำเสีย ระบบทอสงน้ำ ระบบทอความดัน ทางน้ำเปด เขื่อน อางเก็บน้ำ  
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CEG472 การประยุกตระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรในงานวิศวกรรมโยธา 3(3-0-6)  
  (Applications of Geographic Information System in Civil Engineering) 
  วิชาบังคับกอน  :  CEG271  วิศวกรรมสำรวจ 

ความรูเกี่ยวกับภูมิสารสนเทศโดยทั่วไป องคประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร แผนที่และการ
อานแผนที่ แบบจำลองขอมูลภูมิศาสตร แหลงขอมูล ภูมิสารสนเทศ การรับรูจากระยะไกล ระบบหาพิกัดตำแหนงบน
พื้นโลกดวยดาวเทียม (GPS) การประมวลผลขอมูลภูมิสารสนเทศ การประยุกตระบบสารสนเทศภูมิศาสตร การ
แสดงผลขอมูลภูมิสารสนเทศ ความถูกตองของขอมูล แนวโนมของพัฒนาการของภูมิสารสนเทศในทางวิศวกรรมโยธา 

 

CEG426 การวิบัติและการซอมแซมโครงสราง    3(3-0-6)  
  (Structural Failure and Rehabilitation)  

วิชาบังคับกอน : CEG328  การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือไดรับความเห็นชอบจากคณะ 
พฤติกรรมของโครงสรางภายใตแรงกระทำแบบตางๆ รูปแบบการวิบัติของโครงสราง ลักษณะและ

การสังเกต การตรวจสอบและประเมินความเสียหายของโครงสราง การรายงานความเสียหาย วิธีการซอมแซม ฟนฟู
ความเสียหายและการเพ่ิมกำลังของโครงสราง  กรณีศึกษาการวิบัติในรูปแบบตางๆ 

 

CEG473 การแกปญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติเชิงวศิวกรรม   3(3-0-6) 
(Engineering Solutions for Natural Disasters) 

  รูปแบบและสาเหตุของภัยพิบัติทางธรรมชาติ ผลกระทบของภัยพิบัติในดานตางๆ แนวทางในการ
วางแผนและการใชเทคโนโลยีเพื่อเตรียมการรับมือภัยพิบัติ เทคนิคในการสรางแบบจำลองเพื่อการพยากรณและ
ประเมินความรุนแรงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ บทบาทและหนาที่ของวิศวกรรมโยธาตอการบริหารจัดการที่เกี่ยวของ
กับภัยทางธรรมชาติ  การบรรเทาปญหาและการฟนฟูสภาพหลังภัยพิบัติ  และนโยบายภาครัฐหรือหนวยงานท่ี
เกี่ยวของกับการจัดการภัยพิบัติ 
 

CEG488  การตรวจสอบคุณภาพและประเมินผลทางวิศวกรรมโยธา   3(3-0-6) 

  (Quality Auditing and Evaluating in Civil Engineering) 

  การตรวจสอบคุณภาพ และควบคุมคุณภาพของงานสถาปตยกรรมภายใน และภายนอกอาคาร 
รวมถึงการตรวจสอบระบบไฟฟา ระบบประปา สุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม ระบบปองกันและระงับอัคคีภัย การ
ตรวจสอบสมรรถนะของระบบและอุปกรณตาง ๆ ของอาคารที่เกี่ยวของกับงานวิศวกรรมโยธา เพ่ือประเมินผล และสง
มอบใหผูใชอาคาร 
 

CEG496 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมโยธา 1 3(3-0-6) 
(Special Topics in Civil Engineering 1) 

  หัวขอที่เปนประโยชนหรือหัวขอที่กำลังเปนที่สนใจในงานวิศวกรรมโยธาทั้งทางภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ ซึ่งรวมถึงการวิเคราะหวิจัยและพัฒนาทฤษฎีและเทคนิคใหมการออกแบบการแกปญหาทางดานวิศวกรรม
โยธา  ตลอดจนถึงกรณีศึกษาตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของตามท่ีสาขาเห็นชอบ 
 

CEG497 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมโยธา 2     3(3-0-6) 
(Special Topics in Civil Engineering 2) 

  หัวขอที่เปนประโยชนหรือหัวขอที่กำลังเปนที่สนใจในงานวิศวกรรมโยธาทั้งทางภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ ซึ่งรวมถึงการวิเคราะหวิจัยและพัฒนาทฤษฎีและเทคนิคใหมการออกแบบการแกปญหาทางดานวิศวกรรม
โยธา  ตลอดจนถึงกรณีศึกษาตาง ๆ ที่เกี่ยวของตามท่ีสาขาเห็นชอบ 
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CEG181 การประมาณราคางานกอสราง     3 (3-0-6) 
  (Construction Cost Estimating) 
  การถอดปริมาณวัสดุงานโครงสราง งานสถาปตยกรรม งานระบบประปา สุขาภิบาล งานระบบไฟฟา 
การวิเคราะหราคาตอหนวยวัสดุและคาแรง การประมาณการคาดำเนินการ 
 

CEG182  กลยุทธการประมูลงานกอสราง                 3 (3-0-6) 
              (Construction Bidding Strategy) 
  วิชาบังคับกอน : CEG181 การประมาณราคางานกอสราง 
  การกำหนดราคากลางงานภาครัฐ การจัดเตรียมเอกสารเสนอราคา กลยุทธการเสนอราคาชองผู
รับจางกอสราง เทคนิคการเสนอราคาของผูรับจาง และการเจรจาตอรอง 
 

CEG183 การบริหารสัญญาในงานกอสราง 3 (3-0-6) 
  (Contract Management in Construction) 
  หลักการของสัญญา ประเภทของสัญญาจาง สัญญาประเภทจางเหมา ความขัดแยงกันของแบบ งาน
เพิ่ม งานลด เงื่อนไขการจายเงิน หลักประกันสัญญา เงินประกันผลงงาน การขอเทียบเทาวัสดุอุปกรณโดยผู รับจาง 
การขอเปล่ียนขอกำหนดทางเทคนิคของผูวาจาง 
 

CEG184 การใชแบบจำลองสารสนเทศอาคารในการบริหารงานกอสราง 3 (2-3-5) 
  (Building Information Model for Construction Management) 
  วิชาบังคับกอน : CEG181 การประมาณราคางานกอสราง 
  หลักการกระบวนการแบบจำลองสารสนเทศอาคาร หลักการบริหารงานกอสรางทางวิศวกรรม และ
สถาปตยกรรม การพัฒนาแบบ 3มิติ และ 2มิติ การพัฒนาแบบกอสรางจริง การถอดปริมาณวัสดุกอสราง 
 

CEG185 เทคโนโลยีดิสรับชั่นในอุตสาหกรรมกอสราง 3 (3-0-6) 
  (Disruptive Technology in Construction Industry) 
  การบริหารงานกอสรางยุคดิจิทัล องคกรในโลกยุคดิสรับชั่น ดิจิทัลเทสโนโลยีกับโครงการกอสราง 
การวิเคราะหขอมูล แมชชีนเลิรนมิ่ง แนวโนมเทคโนโลยีเชื่อมตอ และการประยุกตในอุตสาหกรรมกอสราง 
 

หมายเหตุ : เงื่อนไขรายวิชาบังคับกอน อาจพิจารณายกเวนไดตามความเหมาะสม ขึ้นอยูกับความเห็นชอบจากคณะ
เจาของวิชา 


