รายละเอียด
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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ภาคผนวก ก
คาอธิ บายรายวิ ชา
CHM100

เคมีทวไป
ั่
3(3-0-6)
(General Chemistry)
ปริมาณสารสัมพันธ์ พืน้ ฐานทฤษฎีอะตอม คุณสมบัตขิ องแก๊ส ของแข็ง ของเหลว และ
สารละลาย สมดุลเคมี สมดุลไอออนิก จลนพลศาสตร์เคมี การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม พันธะเคมี
คุณสมบัตขิ องธาตุในตารางธาตุ กลุ่มธาตุเรพรีเซนเททีฟ กลุ่มธาตุอโลหะ กลุ่มธาตุทรานซิชนั ่ อุณหพลศาสตร์เบือ้ งต้น กรดและเบส เคมีไฟฟ้า
ปฏิ บตั ิ การเคมีทวไป
ั่
1(0-3-1)
(General Chemistry Laboratory)
วิชาบังคับก่อนหรือลงร่วม: CHM100 เคมีทวไป
ั่
การทดลองทีส่ มั พันธ์กบั ทฤษฎีท่ไี ด้ศกึ ษาเกี่ยวกับการแยกสารผสม ปฏิกริ ยิ าเคมี เปอร์เซ็นต์
ของธาตุในสารประกอบและสูตรอย่างง่าย การไทเทรตกรดและเบส การหาค่าคงที่ของแก๊สและปริมาตรหนึ่ง
โมลของแก๊สที่สภาวะอุณ หภูมแิ ละความดันมาตรฐาน ความร้อนของสารละลายและของปฏิกิรยิ า อัตราของ
ปฏิกริ ยิ า สมดุลเคมี ความกระด้างของน้า ออกซิเจนละลาย
CHM110

MAT115

แคลคูลสั สาหรับวิ ศวกร 1
3 (3-0-6)
(Calculus for Engineers 1)
ตรีโกณมิตแิ ละการประยุกต์เวกเตอร์ในสองและสามมิติ พีชคณิตของเวคเตอร์ ลิมติ และความ
ต่อเนื่อง อนุพนั ธ์และการประยุกต์ใช้อนุพนั ธ์ ปริพนั ธ์และการประยุกต์ใช้ปริพนั ธ์ ค่าเฉลีย่ ของฟงั ก์ชนั เทคนิค
การหาปริพนั ธ์ การหาปริพนั ธ์ตามเส้น การหาปริพนั ธ์ไม่ตรงแบบ
MAT116

แคลคูลสั สาหรับวิ ศวกร 2
3 (3-0-6)
(Calculus for Engineers 2)
วิชาบังคับก่อน : MAT115 แคลคูลสั สาหรับวิศวกร 1
อนุ พ ัน ธ์ย่ อ ยของฟ งั ก์ ช ัน หลายตัว แปร กฎลู ก โซ่ อนุ พ ัน ธ์ย่ อ ยอัน ดับ สู ง การหาอัต ราการ
เปลีย่ นแปลงของฟงั ก์ชนั หลายตัวแปร พิกดั เชิงขัว้ การหาปริพนั ธ์หลายชัน้ ในระบบพิกดั เชิงขัว้ การหาลิมติ โดย
กฎโลปิ ตาล ลาดับและอนุ กรม อนุ กรมอนันต์ การลู่เข้าและลู่ออกของอนุ กรมอนันต์ อนุ กรมกาลังและอนุ กรม
เทย์เลอร์ อนุกรมฟูรเิ ยร์เบือ้ งต้น การหาปริพนั ธ์เชิงตัวเลข สมการเชิงอนุพนั ธ์เบือ้ งต้น
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MAT215

แคลคูลสั สาหรับวิ ศวกร 3
3 (3-0-6)
(Calculus for Engineers 3)
วิชาบังคับก่อน : MAT116 แคลคูลสั สาหรับวิศวกร 2
ระบบเวกเตอร์ของเส้นตรง ระนาบ และพื้นผิวในปริภูมสิ ามมิติ อนุ พนั ธ์ของฟงั ก์ชนั หลายตัวแปร
การประยุกต์อนุ พนั ธ์ การหาค่าสูงสุดต่ าสุดของพื้นผิว ปริพ ั นธ์ของฟงั ก์ชนั หลายตัวแปร การหาปริพนั ธ์ตาม
พื้นผิว การหาปริพ ันธ์ในสนามเวคเตอร์ สมการอนุ พ ันธ์อ ันดับหนึ่ งและการหาผลเฉลย การประยุกต์สมการเชิง
อนุพนั ธ์อนั ดับหนึ่ง สมการอนุพนั ธ์อนั ดับสองและการหาผลเฉลย ตัวแปรลาปลาซเบือ้ งต้น
PHY111

ฟิ สิ กส์ 1
3(3-0-6)
(Physics 1)
การวัดและระบบหน่วยเอสไอ ปริมาณเวกเตอร์ จลนพลศาสตร์ของอนุภาค พลศาสตร์ของอนุ ภาค
งานและพลังงาน โมเมนตัม การเคลื่อนทีข่ องระบบอนุภาค การหมุนของวัตถุแข็งเกร็ง การเคลื่อนที่แบบแกว่งกวัด
ความโน้มถ่วง สมดุลสถิตของวัตถุแข็งเกร็งและสภาพยืดหยุ่น กลศาสตร์ของไหล คลื่นกล ความร้อนและ
ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส อุณหพลศาสตร์
ปฏิ บตั ิ การฟิ สิ กส์ 1
1(0-3-1)
(Physics Laboratory 1)
วิชาบังคับก่อนหรือลงร่วม : PHY111 ฟิสกิ ส์ 1
การทดลองทีส่ มั พันธ์กบั ทฤษฎีทไ่ี ด้ศกึ ษาเกี่ยวกับการวัดและการวิเคราะห์ขอ้ มูล การเคลื่อนที่
แบบโพรเจกไทล์ กฎข้อ ที่ส องของนิ ว ตัน การเคลื่อ นที่แ บบซิม เปิ ล ฮาร์ม อนิ ก การอนุ ร กั ษ์ พ ลัง งานกล
การเคลื่อนทีแ่ บบบอลลิสติกเพนดูลมั การเคลื่อนทีแ่ บบหมุน คลื่นนิ่งบนเส้นเชือก บีตส์ การขยายตัวเนื่องจาก
ความร้อน การขยายตัวแบบแอเดียแบติก
PHY121

PHY212

ฟิ สิ กส์ 2
3(3-0-6)
(Physics 2)
วิชาบังคับก่อนหรือลงร่วม : PHY111 ฟิสกิ ส์ 1
สนามไฟฟ้ าสถิต ศัก ย์ไฟฟ้ า ความจุไฟฟ้ า กระแสไฟฟ้ าและความต้านทาน วงจรไฟฟ้ า
กระแสตรง สนามและแรงแม่เหล็ก สถิต แหล่ งกาเนิ ดสนามแม่เหล็ก กฎของฟาราเดย์ ความเห นี่ ยวน า
วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์เบือ้ งต้น การสะท้อนและการหักเหของแสง ทัศนศาสตร์
เชิงเรขาคณิต การแทรกสอดและการเลีย้ วเบนของคลื่นแสง ฟิสกิ ส์ยคุ ใหม่
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ปฏิ บตั ิ การฟิ สิ กส์ 2
1(0-3-1)
(Physics Laboratory 2)
วิชาบังคับก่อนหรือลงร่วม: PHY212 ฟิสกิ ส์ 2
การทดลองที่สมั พันธ์กบั ทฤษฎีท่ไี ด้ศกึ ษาเกี่ยวกับกฎของคูลอมบ์ ความจุไฟฟ้าและไดอิเล็ก
ตริก กฏของโอห์มและวงจรกระแสตรง การใช้ออสซิโลสโคป การหาค่าคงตัวเวลาของวงจร RC การวัดเฟสและ
การเกิดเรโซแนนซ์ในวงจรกระแสสลับ การเรียงกระแส ไดโอด สารกึ่งตัวนา การวัดค่าสนามแม่เหล็กโลก
เลนส์บางและทัศนูปกรณ์ ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริก
PHY222

EGR102

เขียนแบบวิ ศวกรรม
3(2-3-5)
(Engineering Drawing)
การเขีย นตัว อัก ษร การฉายภาพออโธกราฟฟิ ก การเขีย นภาพออโธกราฟฟิ ก การเขีย น
ภาพพิกตอเรียล หลัก การให้ขนาด ภาพคลี่และภาพพับ การเขียนภาคตัด มาตรฐานเขียนแบบของไทยและ
สากล การเขียนแบบภาพแยกชิ้น และภาพประกอบการสเก็ทซ์แบบร่าง การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียน
แบบเบือ้ งต้น
EGR109

แนะนาวิ ชาชีพวิ ศวกร
1(0-3-1)
(Introduction to Engineering Profession)
วิธ ีก ารเรียนทางด้านวิศ วกรรมให้ม ีป ระสิท ธิภ าพ การเตรีย มตัว สู่อ าชีพ ทางด้านวิศ วกรรม
โอกาสและแนวทางการประกอบวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ และความเป็ นมืออาชีพตามคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์
EGR110

การฝึ กฝี มือช่างเบือ้ งต้ น
1(0-3-1)
(Workshop Practice)
หลัก การและการใช้เครื่อ งมือ กลต่ า ง ๆ ความปลอดภัย การใช้เครื่อ งมือ และวินั ย ในการ
ปฏิบตั งิ าน ฝึ กปฏิบตั งิ านพื้นฐาน เช่น งานตะไบ งานตัด งานเจาะ งานท่อและโลหะแผ่น งานกลึง งานทาเกลียว
งานแบบหล่อ งานไม้ งานปูน งานเชื่อม และงานไฟฟ้า
EGR205

โปรแกรมคอมพิ วเตอร์สาหรับวิ ศวกร
3(2-3-5)
(Computer Programming for Engineers)
แนวคิดของคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ การปฏิสมั พันธ์ระหว่าง ฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ การโปรแกรมภาษาปจั จุบนั ปฏิบตั กิ ารการโปรแกรม
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วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Materials)
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง คุณสมบัติ กระบวนการผลิต และการใช้งาน ของประเภทวัสดุ
หลักที่ถู ก ใช้ทางวิศ วกรรม เช่น โลหะ พลาสติก โพลีเมอร์ เซรามิกส์ วัสดุ ผ สม แอสฟ ลั ต์ ไม้ และคอนกรีต
การทดสอบและความหมายของคุณสมบัตทิ างกลของวัสดุ การเสื่อมสภาพของวัสดุ
EGR210

กลศาสตร์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
(Engineering Mechanics 1)
วิชาบังคับก่อนหรือลงร่วม :PHY111 ฟิสกิ ส์ 1
เวกเตอร์ การสมดุ ล และผลลัพ ธ์ ข องระบบแรง แผนผัง วัต ถุ อิ ส ระ สมดุ ล ของอนุ ภ าค
จุด ศู น ย์ถ่ ว งและจุด เซ็น ทรอยด์ สมมูล ของระบบแรงและโมเมนต์ สมดุ ล ของวัต ถุ แ ข็งเกร็ง แรงเสีย ดทาน
การวิเคราะห์โครงสร้างอย่างง่ายงานเสมือนและเสถียรภาพพลศาสตร์เบือ้ งต้น
EGR221

การเรียนรู้วิศวกรรมโยธาด้วยโครงงาน 1
1(0-3-1)
(Project-Based Learning in Civil Engineering 1)
เงือ่ นไขบังคับ : ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะฯ
การแก้ปญั หาโจทย์ทางวิศวกรรมโยธาด้วยปญั หาโจทย์ในโครงงานที่กาหนดให้ ผู้เรียนอาศัย
ความรูพ้ ้นื ฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มาประยุกต์หาคาตอบ ศึกษาวิธกี ารหาคาตอบเชิงวิศวกรรม
ระดับพืน้ ฐาน
CEG111

การเรียนรู้วิศวกรรมโยธาด้วยโครงงาน 2
1(0-3-1)
(Project-Based Learning in Civil Engineering 2)
เงือ่ นไขบังคับ : ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะฯ
การแก้ปญั หาโจทย์ทางวิศวกรรมโยธาด้วยปญั หาโจทย์ในโครงงานที่กาหนดให้ ผู้เรียนอาศัย
ความรู้พ้ืน ฐานวิศ วกรรมมาประยุก ต์ห าค าตอบ ศึก ษาวิธ ีการหาค าตอบเชิงวิศ วกรรมระดับที่ต่ อ เนื่อ งจาก
รายวิชาการเรียนรูว้ ศิ วกรรมโยธาด้วยโครงงาน 1
CEG210
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CEG211

กาลังวัสดุ 1
3 (3-0-6)
(Strength of Materials 1)
วิชาบังคับก่อน : EGR221 กลศาสตร์วศิ วกรรม 1
แรงและหน่ วยแรง ความสัมพันธ์ระหว่างหน่ วยแรงและหน่ วยการเปลี่ยนรูป การหาค่าหน่ วย
แรงในคาน การเขียนแผนภาพของแรงเฉื อ นและโมเมนต์ด ัดในคาน การหาค่ าการโก่ งตัว ของคานในช่ว ง
อีลาสติก การวิเคราะห์โครงสร้างรับแรงบิด การโก่งเดาะของเสา การวิเคราะห์ชน้ิ ส่วนโครงสร้างทีร่ บั แรงร่วมกัน
ระหว่างแรงในแนวแกน แรงเฉือน แรงดัด และแรงบิด การวิเคราะห์หน่ วยแรงสูงสุดและต่ าสุด วงกลมของมอร์
ทฤษฎีการวิบตั ิ
ปฏิ บตั ิ การทดสอบวัสดุ
1 (0-3-1)
(Materials Testing Laboratory)
วิชาบังคับก่อนหรือลงร่วม : CEG211 กาลังวัสดุ 1 หรือได้รบั ความเห็นชอบจากคณะฯ
การทดสอบคุณสมบัตเิ ชิงกล และคุณสมบัตทิ างกายภาพของวัสดุซง่ึ สอดคล้องในทางวิศวกรรม
โยธา มาตรฐานการทดสอบ การรายงานผล การวิเคราะห์ผลการทดสอบ และเทคโนโลยีในการทดสอบวัสดุ
การทดสอบแบบไม่ทาลาย
CEG212

CEG215

ทฤษฎีโครงสร้าง
3 (3-0-6)
(Theory of Structures)
วิชาบังคับก่อน : CEG211 กาลังวัสดุ 1
การวิเคราะห์โครงสร้างชนิดดีเทอร์มเิ นทเพื่อหาแรงต้านทานภายในและภายนอกโดยอาศัย
หลักสถิตยศาสตร์ การใช้กราฟฟิ คสแตติคส์เพื่อคานวณหาแรงภายในและภายนอกรวมทัง้ ค่าการโก่งตัว การ
วิเคราะห์การโก่งตัวของโครงสร้างชนิดดีเทอร์มเิ นท โดยวิธงี านเสมือน พลัง งานความเครียด และวิลโลว์มอร์
ไดอะแกรม การวิเคราะห์โครงสร้างชนิดดีเทอร์มเิ นทเพื่อค านวณหาแรงต้านทานภายในและภายนอกเมื่อ
น้าหนักบรรทุกเคลื่อนทีบ่ นโครงสร้างโดยวิธอี นิ ฟลูเอ็นซ์ไลน์ การวิเคราะห์โครงสร้างชนิดอินดีเทอร์มเิ นทโดยวิธ ี
Consistent Deformation
CEG222

คณิ ตศาสตร์ประยุกต์
3 (3-0-6)
(Applied Mathematics)
วิชาบังคับก่อน : MAT215 แคลคูลสั สาหรับวิศวกร 3 หรือได้รบั ความเห็นชอบจากคณะ
ทฤษฎีการประมาณ การหาคาตอบสมการพีชคณิตและสมการฟงั ก์ชนั อดิศยั การหาคาตอบ
ของระบบสมการเส้นตรง สมการอนุพนั ธ์ลาดับทีห่ นึ่งและสอง การแปลงฟูเรียร์และลาปลาซ เวคเตอร์แคลคูลสั
เมตริกซ์และการประยุกต์
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CEG251

ชลศาสตร์
3 (3-0-6)
(Hydraulics)
วิชาบังคับก่อน : EGR221 กลศาสตร์วศิ วกรรม 1
คุ ณ สมบัติข องของไหล ของไหลสถิต ย์ จลนศาสตร์ข องของไหล สมการทรงมวล สมการ
โมเมนตัม และสมการพลังงาน การวิเคราะห์มติ ิและความคล้ายคลึงทางชลศาสตร์ การไหลในท่อ การไหล
ในทางน้าเปิด เครือ่ งมือวัดการไหล และการไหลแบบไม่อดั ตัว
ปฏิ บตั ิ การชลศาสตร์
1 (0-3-1)
(Hydraulics Laboratory)
วิชาบังคับก่อนหรือลงร่วม : CEG251 ชลศาสตร์
ปฏิบตั กิ ารทางชลศาสตร์ท่สี อดคล้องกับทางทฤษฎี ได้แก่ คุณสมบัตขิ องของไหล (การหาค่า
ความหนืดเชิงจลน์ ปรากฏการณ์คาปิลราริต้ี การหาความหนาแน่ นและความถ่วงจาเพาะ) การไหลผ่านฝายน้ า
ล้น น้ ากระโดด แรงกระทบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงโมเมนต์ตมั ของน้ า การไหลของของไหลผ่ านรูระบาย
ขนาดเล็ก การสูญเสียพลังงานในท่อ (การสูญเสียหลักและการสูญเสียรอง) แรงพยุงและเสถียรภาพของวัตถุท่ี
ลอยในน้า การวัดอัตราการไหล แรงดันของน้ากระทาต่อพืน้ ผิวเรียบ การไหลวนแบบบังคับ
CEG252

CEG271

วิ ศวกรรมสารวจ
3 (3-0-6)
(Engineering Surveying)
เงือ่ นไขบังคับ : ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะฯ
หลักการและประโยชน์ของการสารวจรังวัด การวัดค่าระดับ หลักการและการประยุกต์ใช้กล้อง
ธีโอโดไลท์ การวัด ระยะและทิศ ทาง ความคลาดเคลื่อ นของการส ารวจและการปรับ แก้ การวางโครงข่า ย
สามเหลี่ยม การคานวณหาค่าอะซิมุท การรังวัดพิกดั วงรอบทางราบและทางดิง่ การสารวจเส้นทางแนวถนน
การวางแนวคลอง งานเก็บรายละเอียดเพื่อ การเขียนแผนที่ภูมปิ ระเทศและการท าแผนที่ระบบสารสนเทศ
ภูมศิ าสตร์
ปฏิ บตั ิ การสารวจ
1 (0-3-1)
(Surveying Field Work)
วิชาบังคับก่อนหรือลงร่วม : CEG271 วิศวกรรมสารวจ
ปฏิบตั กิ ารวัดระยะด้วยเครื่องมือชนิดต่างๆ การใช้เข็มทิศ การทาระดับเส้นชัน้ ความสูง การวัด
มุมด้วยกล้องสารวจ การทาแผนที่ตามวิชา CEG271 การใช้อุปกรณ์ ระบุพิกดั (GPS) และระบบสารสนเทศ
ภูมศิ าสตร์
CEG272
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การเรียนรู้วิศวกรรมโยธาด้วยโครงงาน 3
1(0-3-1)
(Project-Based Learning in Civil Engineering 3)
เงือ่ นไขบังคับ : ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะฯ
การแก้ปญั หาโจทย์ทางวิศวกรรมโยธาด้วยปญั หาโจทย์ในโครงงานที่กาหนดให้ ผู้เรียนอาศัย
ความรูเ้ ฉพาะทางวิศวกรรมโยธามาประยุกต์หาคาตอบ ศึกษาวิธกี ารหาคาตอบเชิงวิศวกรรมระดับที่ต่อเนื่อง
จากรายวิชาการเรียนรูว้ ศิ วกรรมโยธาด้วยโครงงาน 2
CEG310

CEG311

เทคโนโลยีคอนกรีต
3 (3-0-6)
(Concrete Technology)
คุณ สมบัติทางภายภาพทางเคมีของวัสดุผสมในงานคอนกรีต อิทธิพลของซีเมนต์ มวลรวม
น้ าและส่ ว นผสมอื่น ๆ ต่ อ คุ ณ สมบัติข องคอนกรีต เหลวและคอนกรีต ที่แ ข็งตัว แล้ว โครงสร้างจุล ภาคของ
คอนกรีต การออกแบบส่วนผสมของคอนกรีต การขนถ่ายคอนกรีต การควบคุมคุณภาพคอนกรีต ความคงทน
ของคอนกรีตภายใต้สภาวะแวดล้อมรุนแรงคอนกรีตสมัยใหม่และการทดสอบแบบไม่ทาลาย
ปฏิ บตั ิ การเทคโนโลยีคอนกรีต
1 (0-3-1)
(Concrete Technology Laboratory)
วิชาบังคับก่อนหรือลงร่วม : CEG311 เทคโนโลยีคอนกรีต
การทดสอบคุณสมบัตขิ องวัสดุผสมคอนกรีต การทดสอบคุณสมบัตคิ อนกรีต คอนกรีตเหลว
และคอนกรีตที่แข็งตัวแล้วเพื่อหาคุณสมบัตทิ างวิศวกรรม ได้แก่ การทดสอบหาขนาดความถ่วงจาเพาะความ
หนาแน่ น การสึกหรอของมวลรวมหยาบ การทดลองสัดส่วนผสม การทดสอบความสามารถเทได้ การก่อตัว
การทดสอบกาลังอัด กาลังดัด กาลังดึงและการทดสอบแบบไม่ทาลาย
CEG312

CEG317

การวิ เคราะห์โครงสร้าง
3 (3-0-6)
(Structural Analysis)
วิชาบังคับก่อน : CEG215 ทฤษฎีโครงสร้าง
การวิเคราะห์โครงสร้างชนิดอินดีเทอร์มเิ นทโดยวิธสี ถิต ประกอบด้วยวิธนี ้ าหนักอีลาสติก วิธ ี
มุมหมุนและการโก่งตัว วิธกี ารกระจายโมเมนต์ และวิธพี ลังงาน การพิจารณาอินฟลูเอ็นซ์ไลน์ของโครงสร้าง
ชนิดอินดีเทอร์มเิ นทโดยวิธสี ถิต การวิเคราะห์เบือ้ งต้นโดยวิธพี ลาสติ ก การวิเคราะห์โดยประมาณ และการ
วิเคราะห์โครงสร้างเบือ้ งต้นโดยวิธเี มตริกซ์
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CEG326

การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก
3 (3-0-6)
(Design of Timber and Steel Structures)
วิชาบังคับก่อน : CEG212 ปฏิบตั กิ ารทดสอบวัสดุ
วิชาบังคับก่อนหรือลงร่วม : CEG215 ทฤษฎีโครงสร้าง
การออกแบบโครงสร้างเหล็กโดยวิธ ี ASD และ LRFD สาหรับชิน้ ส่วนรับแรงดึง แรงอัด แรงดัด
แรงกระทาร่วม ส่วนโครงสร้างหน้ าตัดประกอบ คานลึก การออกแบบจุดต่ อด้วยตัวยึดและการเชื่อม การ
ออกแบบโครงสร้างไม้เพื่อรับแรงดึง แรงอัด แรงดัด แรงกระทาร่วม เสาประกอบไม้ คานประกอบไม้ทงั ้ แบบ
ดิง่ และราบ คุณสมบัตแิ ละกาลังของไม้ ไม้อดั ไม้แผ่นซ้อน การต่อยึดส่วนโครงสร้างไม้
ปฎิ บตั ิ การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก
1(0-3-1)
(Timber and Steel Design Practice)
วิชาบังคับก่อนหรือลงร่วม : CEG326 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก
การฝึ กหัดออกแบบชิ้นส่วนโครงสร้างอาคารไม้และเหล็กจากแบบอาคารจริง ทีก่ าหนดให้ การ
ให้รายละเอียดงานโครงสร้าง การถ่ ายน้ าหนัก การจัดทาแบบมาตรฐานงานโครงสร้างไม้และเหล็ก การใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์เพื่อการออกแบบโครงสร้าง
CEG327

CEG328

การออกแบบคอนกรีตเสริ มเหล็ก
3 (3-0-6)
(Reinforced Concrete Design)
วิชาบังคับก่อน: CEG311 เทคโนโลยีคอนกรีต
วิชาบังคับก่อนหรือลงร่วม : CEG215 ทฤษฎีโครงสร้าง
คอนกรีตและเหล็กเสริม ศึกษาพฤติกรรมของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก รับแรงดัด แรง
เฉือน โมเมนต์บดิ แรงยึดเหนี่ยวและแรงในแนวแกนการวิเคราะห์ออกแบบและเสริมเหล็ก คาน พืน้ บันได เสา
และฐานราก โดยวิธหี น่วยแรงใช้งาน และวิธกี าลัง การควบคุมการโก่ง และการแตกร้าวของโครงสร้าง
ปฎิ บตั ิ การออกแบบคอนกรีตเสริ มเหล็ก
1 (0-3-1)
(Reinforced Concrete Design Practice)
วิชาบังคับก่อนหรือลงร่วม: CEG328 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
การฝึ ก หัด ออกแบบชิ้น ส่ ว นโครงสร้า งอาคารคอนกรีต เสริม เหล็ก จาก แบบอาคารจริง ที่
ก าหนดให้ก ารถ่ ายน้ าหนัก การให้รายละเอียดการเสริมเหล็กและสัญ ลักษณ์ การจัดทาแบบมาตรฐานงาน
โครงสร้างคอนกรีต การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์เพื่อการออกแบบโครงสร้าง
CEG329
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CEG333

ปฐพีกลศาสตร์
3 (3-0-6)
(Soil Mechanics)
วิชาบังคับก่อน : CEG211 กาลังวัสดุ 1
กาเนิดของดิน คุณสมบัตพิ ้นื ฐานของดิน การจาแนกประเภทของดิน การบดอัดดิน ความซึม
ผ่านของน้ าในดินและโจทย์ปญั หาน้ าไหลซึมผ่านดิน หลักการหน่ วยแรงประสิทธิผลในมวลดิน การกระจาย
ความเค้นในดิน การยุบอัดตัวของดิน กาลังเฉือนของดิน ทฤษฎีแรงดันดิน เสถียรภาพลาดดิน กาลังแบกทาน
ของดิน
ปฏิ บตั ิ การปฐพีกลศาสตร์
1 (0-3-1)
(Soil Mechanics Laboratory)
วิชาบังคับก่อนหรือลงร่วม : CEG333 ปฐพีกลศาสตร์
การสารวจชัน้ ดิน การทดสอบคุ ณ สมบัติทางวิศวกรรมของดินที่สอดคล้องกับ เนื้อหาในวิชา
CEG333 ได้แก่ การวิเคราะห์ขนาดเม็ดดินและหาค่าดรรชนีเพื่อจาแนกประเภทดิน ความถ่วงจาเพาะของเม็ด
ดิน ค่าสัมประสิทธิ ์ความซึมผ่านของน้ าในดิน การบดอัดดิน ความแน่ นของดินในสนาม การทดสอบกาลังของ
ดินโดยวิธแี รงเฉือนโดยตรง วิธซี บี อี าร์ วิธแี รงอัด 3 แกน และวิธอี ดั ตัวแบบอิสระ การอัดตัวคายน้า
CEG334

CEG335

วิ ศวกรรมฐานราก
3 (3-0-6)
(Foundation Engineering)
วิชาบังคับก่อน : CEG333 ปฐพีกลศาสตร์
การส ารวจดิน ก าลังแบกทานของฐานราก การออกแบบฐานรากแผ่ แ ละฐานรากเสาเข็ม
การวิเคราะห์ค่าการทรุดตัว โจทย์ปญั หาแรงดันดิน โครงสร้างกันดินและเสาเข็มพืด การปรับปรุงดินเบื้องต้น
แนะนาการออกแบบฐานรากแพและฐานรากปล่องเบือ้ งต้น แนะนางานขุดแบบมีและไม่มรี ะบบค้ายันเบือ้ งต้น
CEG351

อุทกวิ ทยา
3(3-0-6)
(Hydrology)
วิชาบังคับก่อนหรือลงร่วม : CEG251 ชลศาสตร์
วัฏ จัก รทางอุ ท กวิท ยา ภู ม ิอ ากาศ ฝน การซึม น้ า ท่ า การวัด น้ าฝนและน้ าท่ า กราฟน้ าท่ า
การระเหยของน้ า การคายระเหยของพืช การพยากรณ์น้าท่วม การเคลื่อนทีข่ องน้าหลากผ่านแม่น้าและอ่างเก็บ
น้า น้าบาดาลและชลศาสตร์ของบ่อบาดาล การวัดค่าตัวแปรต่างๆทางอุทกวิทยาและอุตุนิยมวิทยา
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หลักการจัดการสิ่ งแวดล้อมสาหรับวิ ศวกรโยธา
3 (3-0-6)
(Principles of Environmental Management for Civil Engineers)
กฎหมายสิง่ แวดล้อม มลภาวะทางสิง่ แวดล้อมเช่น ทางน้ า อากาศ และเสียงวิธปี ้ องกันและลด
มลภาวะ สิง่ แวดล้อมอาคารและการจัดการผลกระทบทางสิง่ แวดล้อมและการลดผลกระทบทีเ่ กิดจากโครงการ
ก่อสร้างหลักการเบือ้ งต้นการจัดการสิง่ แวดล้อมความเสีย่ งทางสิง่ แวดล้อมเนื่องจากโครงสร้างพืน้ ฐาน ปญั หา
ปจั จุบนั เช่นภาวะโลกร้อน รูโอโซน บทบาทของวิศวกรโยธาต่อการแก้ปญั หาทางด้านสิง่ แวดล้อม
CEG363

ปฏิ บตั ิ การสารวจภาคสนาม
1 (0-80-0)
(Surveying Field Practice)
วิชาบังคับก่อนหรือลงร่วม : CEG272 ปฏิบตั กิ ารวิศวกรรมสารวจ
หรือได้รบั ความเห็นชอบจากคณะ
การฝึกภาคสนามทีค่ ่ายฝึกสารวจเพื่อทาแผนผังและแผนทีภ่ ูมปิ ระเทศของพืน้ ทีท่ ก่ี าหนดให้จน
สมบูรณ์ การท าระดับ ชัน้ ที่ส ามโครงข่ายสามเหลี่ยม การเก็บ รายละเอียดทางส ารวจ การท าโต๊ ะแผนที่
(ฝึกปฏิบตั ิ รวมไม่น้อยกว่า 80 ชัวโมง)
่
CEG374

CEG406

ระบบอาคารและการก่อสร้าง
3(3-0-6)
(Building Systems and Construction)
หลักการก่อสร้างและการออกแบบ เทคโนโลยีและวัสดุในระบบต่างๆของงานอาคาร เช่น ระบบ
โครงสร้าง สถาปตั ยกรรม งานโยธา ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบประปาและสุขาภิบาล ระบบความ
ปลอดภัยในอาคาร
CEG422

การออกแบบอาคาร
3(3-0-6)
(Building Design)
วิชาบังคับก่อน : CEG328 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
หลักเกณฑ์การออกแบบโครงสร้างอาคาร กฎหมายควบคุมอาคาร การคานวณน้ าหนักบรรทุก
และแรงลม แรงแผ่นดินไหว การจัดรูปแบบของโครงสร้างอาคาร การออกแบบแผ่นพื้นไร้คาน การออกแบบ
โครงสร้างข้อ แข็ง การค านวณออกแบบโครงสร้างกาแพงรับแรงเฉื อ น และโครงสร้างผสมระหว่างก าแพง
คอนกรีตเสริมเหล็ก-โครงข้อแข็ง การออกแบบฐานราก
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CEG441

วิ ศวกรรมการทาง
3(3-0-6)
(Highway Engineering)
วิชาบังคับก่อน : CEG271 วิศวกรรมสารวจ
ประวัติและการพัฒ นาการของงานทาง การบริหารงานทาง หลักการวางแผนงานทาง การ
วิเคราะห์การจราจร การออกแบบทางเรขาคณิตของทาง การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์และการเงินของงานทาง
การออกแบบโครงสร้างทางแบบแข็งและแบบยืดหยุ่น วัสดุวศิ วกรรมการทาง การก่อสร้างและการบารุงรักษา
งานทาง
CEG451
วิ ศวกรรมชลศาสตร์
3 (3-0-6)
(Hydraulic Engineering)
วิชาบังคับก่อน : CEG351อุทกวิทยา
การประยุกต์หลักกลศาสตร์ของไหลในทางวิศวกรรมชลศาสตร์ หลักการศึกษาและปฏิบตั ิ
ในทางวิศวกรรมชลศาสตร์ การออกแบบทางน้ าเปิดและระบบท่อ ปรากฏการณ์น้ากระแทก เทอร์ไบน์และเครือ่ ง
สูบน้า การไหลในทางน้าเปิด การออกแบบเขือ่ น อ่างเก็บน้า ทางระบายน้ าล้น การระบายน้า และแบบจาลอง
ทางชลศาสตร์
CEG480

วิ ศวกรรมการก่อสร้างและการจัดการ
3(3-0-6)
(Construction Engineering and Management)
เงือ่ นไขบังคับ : ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะฯ
ระบบการส่งมอบโครงการ ระบบของสัญญา การจัดการองค์กร การจัดการงานภาคสนามการ
วางแผนโครงการ การวางแผนโดยวิธ ี CPM การจัด การทรัพ ยากร การวัด ความก้าวหน้ าของงาน ความ
ปลอดภัยในการก่อสร้าง ระบบคุณภาพ ระบบตรวจสอบและติดตามงานผ่านระบบเครือข่าย การประยุกต์ใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปในการควบคุมงานก่อสร้าง เครือ่ งมือและเครือ่ งจักรในงานก่อสร้าง
ปฏิ บตั ิ การเขียนแบบวิ ศวกรรมโยธา
1 (0-3-1)
(Civil Engineering Drawing Practice)
ปฏิบตั กิ ารเขียนแบบและการใช้คอมพิวเตอร์ท่เี กี่ยวข้องกับการเขียนแบบก่อสร้างหรือในงาน
ทางวิศวกรรมโยธาการกาหนดองค์ประกอบของแบบก่อสร้าง การให้สญ
ั ลักษณ์ การใช้เส้น การขึน้ รูปผังอาคาร
รูปตัด รูปด้าน การให้รายละเอียดต่างๆ
CEG205

CEG390

การฝึ กงานทางวิ ศวกรรมโยธา
3(0-35-0)
(Civil Engineering Practice)
เงือ่ นไขบังคับ : ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะฯ
การฝึ กงานทางวิศวกรรมโยธาในสถานประกอบการหรือหน่ วยงานจริงภายใต้การกากับดูแล
ของวิศวกรประสบการณ์ในหน่ วยงานจานวนระยะเวลารวมไม่น้อยกว่า 280 ชัวโมงการท
่
าบันทึกประจาวันและ
รายงานสรุปการฝึกงานต่อคณะ
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CEG392

การฝึ กทักษะการก่อสร้างภาคสนาม
1(0-35-0)
(Construction Field Training)
เงือ่ นไขบังคับ : ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะฯ
การฝึกงานทางวิศวกรรมโยธาในสถานประกอบการหรือหน่วยงานจริงภายใต้การกากับดูแล
ของอาจารย์ และผูแ้ ทนจากหน่วยงานจานวนระยะเวลารวมไม่น้อยกว่า 175 ชัวโมง
่ ด้วยการทาบันทึก
ประจาวันและรายงานสรุปการฝึกงานต่อภาควิชาฯ
CEG400
สัมมนาวิ ศวกรรมโยธา
2(2-0-4)
(Civil Engineering Seminar)
เงือ่ นไขบังคับ : ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะฯ
การศึกษาค้นคว้าเชิงบูรณาการความรูใ้ หม่ๆจากแหล่งข่าวสารและวิชาการต่างๆทีเ่ กีย่ วข้อง
ในทางวิศวกรรมโยธา นามาประกอบกับความรูใ้ นชัน้ เรียน เพื่อทาการรวบรวม วิจารณ์และสรุปโดยอาศัย
ทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้องนามาแสดงเป็นรายงานหรือนาเสนอในชัน้ เรียน
CEG408

การประยุกต์คอมพิ วเตอร์ในงานวิ ศวกรรมโยธา
3(2-3-5)
(Computer Applications in Civil Engineering)
เงือ่ นไขบังคับ : ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะฯ
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการวิเคราะห์และออกแบบ
ทางวิศวกรรมโยธา ช่วยการบริหารจัดการโครงการ และฝึกหัดการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กบั โครงงานทีไ่ ด้รบั
มอบหมาย
CEG491

การเตรียมโครงงานวิ ศวกรรมโยธา
1 (0-3-1)
(Civil Engineering Project Preparation)
เงือ่ นไขบังคับ : ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะฯ
วิธกี ารศึกษาทางวิศวกรรมโยธา นักศึกษาตัง้ กลุ่มทางาน เสนอหัวข้อแสดงความต้องการใน
การทางาน ข้อกาหนดและรายละเอียดของโครงงานสาหรับรายวิชา CEG492 สัมมนานิยามความต้องการของ
โครงงาน การตรวจเอกสารทางวิชาการทีเ่ กี่ยวข้อง การพิจารณาหาความสาคัญของความต้องการ เทคนิคการ
วางแผนและการจัดลาดับงาน การประเมินค่าใช้จ่ายโครงงานและระยะเวลาที่ใช้ การบริหารโครงงานและการ
ประเมินผล การเขียนรายงานและนาเสนอโครงงาน
CEG492

โครงงานวิ ศวกรรมโยธา
3 (0-9-3)
(Civil Engineering Project)
วิชาบังคับก่อน : CEG491 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมโยธา
การนาหัวข้อทีไ่ ด้เสนอและได้รบั ความเห็นชอบผลงานจาก CEG491 มาดาเนินการต่อให้แล้วเสร็จตามแผนงาน
ทีว่ างไว้ นักศึกษาต้องสอบการนาเสนอและส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
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CEG498

เตรียมสหกิ จศึกษาวิ ศวกรรมโยธา
3(1-4-4)
(Civil Engineering Pre-Cooperative Education)
เงือ่ นไขบังคับ : ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะฯ
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจ ศึกษา กระบวนการและขัน้ ตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบ
ข้อบังคับทีเ่ กี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา ความรูพ้ น้ื ฐาน เทคนิคและการเตรียมความพร้อมสาหรับการปฏิบตั งิ านใน
สถานประกอบการ วิธ ีก ารท าโครงงานและรายงานที่เกี่ยวข้อ งกับ วิช าชีพ เตรียมโครงงาน กาหนดหัว ข้อ
ลักษณะและรายละเอียดของโครงงานสหกิจศึกษาทีต่ ้องออกปฏิบตั งิ านแนวทางการเขียนรายงานและนาเสนอ
ผลงาน
CEG499

สหกิ จศึกษาวิ ศวกรรมโยธา
6(0-40-0)
(Civil Engineering Cooperative Education)
วิชาบังคับก่อน : CEG498 เตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมโยธา
หรือได้รบั ความเห็นชอบจากคณะ
การปฏิบ ัติ งานจริงที่เกี่ย วข้อ งกับ วิช าชีพ ณ สถานประกอบการเป็ น ระยะเวลาหนึ่ ง ภาค
การศึก ษา การท าโครงงานหรือ รายงานที่เ กี่ย วข้อ งกับ วิช าชีพ ซึ่ง มีป ระโยชน์ ต่ อ ทัง้ นั ก ศึก ษาและสถาน
ประกอบการ การจัดการและการวางแผน วิจารณญาณและการตัดสินใจ การแก้ไขปญั หา วัฒนธรรมองค์การ
การทางานเป็ นทีม มนุ ษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพและการวางตัว ทักษะการสื่อสาร ความรับผิดชอบ คุณธรรมและ
จริยธรรมการนาเสนอผลงานและการเขียนรายงานโครงงาน
CEG213

กาลังวัสดุ 2
3(3-0-6)
(Strength of Materials 2)
วิชาบังคับก่อน :CEG211 กาลังวัสดุ 1
วงกลมของมอร์ หน้าตัดรับแรงดัดแบบไม่สมมาตร การวิเคราะห์หน่วยการเปลีย่ นรูปในหลาย
ทิศทาง ทฤษฎีความต่อเนื่องและหน้าตัดประกอบรับแรงประเภทต่างๆ จุดศูนย์กลางของแรงเฉือน หลักการของ
งานและพลังงาน พลังงานความเครียด การวิเคราะห์ปญั หาโจทย์แรงกระแทก แรงกระทาซ้าซาก ความล้าของ
วัสดุ การกระจุกตัวของหน่วยแรง
วิ ศวกรรมธรณี วิทยา
3 (3-0-6)
(Engineering Geology)
เงือ่ นไขบังคับ : ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะฯ
ชนิดของแร่ ดิน หิน และคุณสมบัตทิ างโครงสร้าง สัณฐาน และกายภาพทางธรณีวทิ ยา การ
วิเคราะห์และวินิจฉัยแบบธรณีวทิ ยา ความสาคัญของโครงสร้างทางธรณีวทิ ยาต่องานวิศวกรรมโยธา เช่น งาน
เจาะอุโมงค์ งานฐานราก และงานก่อสร้างอื่น ๆ ภาคปฏิบตั เิ กีย่ วกับการตรวจสอบและจาแนกผลึกแร่และหิน
CEG231
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CEG300

คอมพิ วเตอร์ประยุกต์ในงานวิ ศวกรรมก่อสร้าง
1(0-3-1)
(Computer Applications in Construction Engineering)
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ ออกแบบ และ
วางแผนทางการก่อสร้าง เพื่อช่วยให้การบริหารจัดการโครงการมีประสิทธิภาพ และฝึกหัดการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์กบั โครงงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
CEG341

วิ ศวกรรมการขนส่ง
3 (3-0-6)
(Transportation Engineering)
เงือ่ นไขบังคับ : ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะฯ
องค์ประกอบของระบบการขนส่ง ประเภทของระบบการขนส่ง การขนส่งทางบก การขนส่งทาง
น้ า การขนส่งทางอากาศ การขนส่งทางระบบท่อ การวางแผนการขนส่ง การออกแบบถนนทางด้านเรขาคณิ ต
วิศ วกรรมการจราจร หลัก เศรษฐศาสตร์ว ิศ วกรรมขนส่ ง การขนส่ งสาธารณะ การศึก ษาผลกระทบทาง
สิง่ แวดล้อมจากระบบการขนส่ง การศึกษาผลกระทบทางการจราจรและสถานทีจ่ อดรถ
CEG421

การออกแบบคอนกรีตอัดแรง
3(3-0-6)
(Prestressed Concrete Design)
วิชาบังคับก่อน : CEG328 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
หลัก การออกแบบชิ้น ส่ว นคอนกรีต อัด แรง คุณ สมบัต ขิ องวัส ดุที่ใ ช้ใ นงานคอนกรีต อัด แรง
ข้อกาหนดเกี่ยวกับหน่ วยแรงที่ยอมให้สาหรับวัสดุ การสูญเสียแรงอัดในคอนกรีตอัดแรง การวิเคราะห์และ
ออกแบบหน้าตัดสาหรับรับโมเมนต์ดดั แรงเฉือน แรงยึดหน่ วง และแรงกด กาลังประลัยของคานคอนกรีตอัด
แรง การออกแบบคานชนิดคอมโพสิต การวิเคราะห์และออกแบบพืน้ คอนกรีตอัดแรง
CEG423

การออกแบบสะพาน
3(3-0-6)
(Bridge Design)
วิชาบังคับก่อน : CEG328 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
ชนิดของสะพานและการก่อสร้าง ทฤษฎีของการกระจายแรงและการประยุกต์ใช้ การออก
แบบสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดดีเทอร์มเิ นท การออกแบบสะพานเหล็กและสะพานคอนกรีตอัดแรง
สะพานชนิดอินดีเทอร์มเิ นท การออกแบบโดยวิธกี าลัง การวางแผนด้านเศรษฐศาสตร์ของสะพาน
CEG424

การออกแบบคอนกรีตเสริ มเหล็กชัน้ สูง
3(3-0-6)
(Advanced Reinforced Concrete Design)
วิชาบังคับก่อน : CEG328 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
พฤติกรรม กาลังและความเหนียวของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กรับแรงดัด แรงเฉือน และ
แรงบิด ทฤษฎี Compression field การออกแบบเสาสัน้ และคานลึก แบบจาลองโครงสร้าง การออกแบบผนังรับ
แรงเฉือน การออกแบบแผ่นพืน้ โดยทฤษฎี yield line
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CEG425

การออกแบบโครงสร้างเหล็กชัน้ สูง
3(3-0-6)
(Advanced Steel Design)
วิชาบังคับก่อน : CEG326 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก
กาลัง พฤติกรรมและการออกแบบโครงสร้างเหล็กโดยวิธตี วั คู ณน้ าหนักและความต้านทาน
(LRFD)คานเหล็กลึก คานประกอบ การออกแบบจุดต่อด้วยหมุดยา้ และการเชื่อม การวิเคราะห์โครงสร้างรับแรง
ดัด แรงอัด โครงสร้างรับแรงบิด
การวิ บตั ิ และการซ่อมแซมโครงสร้าง
3(3-0-6)
(Structural Failure and Rehabilitation)
วิชาบังคับก่อน : CEG328 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
หรือได้รบั ความเห็นชอบจากคณะ
พฤติกรรมของโครงสร้างภายใต้แรงกระทาแบบต่างๆ รูปแบบการวิบตั ขิ องโครงสร้าง ลักษณะ
และการสังเกต การตรวจสอบและประเมิน ความเสียหายของโครงสร้าง การรายงานความเสียหาย วิธกี าร
ซ่อมแซม ฟื้นฟูความเสียหายและการเพิม่ กาลังของโครงสร้าง
CEG426

CEG431

เทคโนโลยีคอนกรีตชัน้ สูง
3(3-0-6)
(Advanced Concrete Technology)
วิชาบังคับก่อน : CEG311 เทคโนโลยีคอนกรีตและ
CEG312 ปฏิบตั กิ ารเทคโนโลยีคอนกรีต
คุณสมบัตทิ างเคมีของปูนซีเมนต์ เทคนิคการทดสอบส่วนผสมและคอนกรีตชัน้ สูง การควบคุม
คุณภาพคอนกรีต คอนกรีตชนิดพิเศษ การออกแบบส่วนผสมคอนกรีตธรรมดาและคอนกรีตผสมเถ้าลอย การ
ทดสอบส่วนผสมและคอนกรีตชัน้ สูง การออกแบบเพื่อความคงทนของคอนกรีต เทคนิคการปฏิบตั งิ านคอนกรีต
ระดับก้าวหน้า เทคโนโลยีในงานคอนกรีต
เทคโนโลยีวิศวกรรมฐานราก
3(3-0-6)
(Foundation Engineering Technology)
วิชาบังคับก่อน : CEG335 วิศวกรรมฐานราก
การก่อสร้างฐานรากแผ่และฐานรากลึก งานขุดและงานก่อสร้างใต้ดนิ การก่อสร้างบริเวณแหล่ง
น้ า พฤติกรรมการทรุดตัวของอาคาร การซ่อมแซมฐานรากอาคาร การทดสอบน้ าหนักบรรทุกของฐานราก
เทคนิคการตรวจสอบสภาพฐานราก การปรับปรุงคุณภาพดิน การเสริมความแข็งแรงของลาดดิน กรณีศกึ ษาที่
น่าสนใจในงานวิศวกรรมฐานราก
CEG435
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วัสดุวิศวกรรมการทาง
3(2-3-5)
(Highway Engineering Materials)
เงือ่ นไขบังคับ: เป็นนักศึกษาชัน้ ปีท่ี 3 ขึน้ ไป หรือได้รบั ความเห็นชอบจากคณะ
แอสฟลั ท์เทคโนโลยีทเ่ี กี่ยวกับผิวทางของถนนสนามบิน และการประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม
ข้อ ก าหนดมาตรฐานและวิธ ีก ารทดสอบ การออกแบบส่ ว นผสมวัส ดุ ม วลรวม และแอสฟ ลั ท์ ตลอดจนการ
ปรับปรุงคุณภาพดินทีใ่ ช้ในงานวิศวกรรมการทาง
CEG442

CEG444

การออกแบบผิวทาง
3(3-0-6)
(Pavement Design)
วิชาบังคับก่อน : CEG328 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
และ CEG333 ปฐพีกลศาสตร์
ประเภทของทาง วัสดุสาหรับงานโครงสร้างทางและชัน้ ดินรองรับ โครงสร้างทาง น้าหนักจาก
การจราจรทีใ่ ช้ในการออกแบบ หน่ วยแรงและการเปลีย่ นรูปของชัน้ ผิวทาง การออกแบบทางชนิดผิวจราจร
ยืดหยุ่น การออกแบบทางชนิดผิวจราจรแข็งเกร็ง การวางซ้อนทับผิวทางเดิม ความเสียหายของทาง ลักษณะ
และปญั หาในงานก่อสร้างทาง การซ่อมแซมและการบารุงรักษาทาง หลักการออกแบบผิวสนามบิน
CEG446

วิ ศวกรรมระบบราง
3(3-0-6)
(Railway Engineering)
เงือ่ นไขบังคับ : ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะฯ
ประเภทของระบบราง วัสดุสาหรับงานโครงสร้างทางและชัน้ ดินรองรับ ระบบราง น้ าหนักจาก
การจราจรทีใ่ ช้ในการออกแบบ ความเสียหายของระบบราง ลักษณะและปญั หาในงานก่อสร้างระบบราง การ
ซ่อมแซมและการบารุงรักษาระบบราง หลักการออกแบบระบบราง
CEG455

การออกแบบระบบทางวิ ศวกรรมชลศาสตร์
3(3-0-6)
(Hydraulic Engineering System Design)
วิชาบังคับก่อน : CEG451 วิศวกรรมชลศาสตร์
การวิเคราะห์และออกแบบรายละเอียดระบบต่างๆทางวิศวกรรมชลศาสตร์ เช่น ระบบระบาย
น้า ระบบรวบรวมน้าเสีย ระบบท่อส่งน้ า ระบบท่อความดัน ทางน้าเปิด เขือ่ น อ่างเก็บน้า
CEG471

การสารวจแนวทาง
3(3-0-6)
(Route Surveying)
วิชาบังคับก่อน : CEG271 วิศวกรรมสารวจ
การสารวจสังเขปสาหรับการออกแบบเส้นทาง ข้อ กาหนดทัวไปในการเลื
่
อกและออกแบบ
ั หาในการวางแนวโค้ง การค านวณงานดิน
เส้น ทาง การวางโค้งทางราบและโค้งทางดิ่ง แบบ การแก้ ป ญ
การสารวจเพื่อวางแนวและก่อสร้างเส้นทาง
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การประยุกต์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในงานวิ ศวกรรมโยธา 3(3-0-6)
(Applications of Geographic Information System in Civil Engineering)
วิชาบังคับก่อน : CEG271 วิศวกรรมสารวจ
ความรูเ้ กี่ยวกับภูมสิ ารสนเทศโดยทัวไป
่ องค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ แผนที่
และการอ่านแผนที่ แบบจาลองข้อมูลภูมศิ าสตร์ แหล่งข้อมูล ภูมสิ ารสนเทศ การรับรูจ้ ากระยะไกล ระบบหา
พิก ัด ต าแหน่ ง บนพื้น โลกด้ ว ยดาวเทีย ม(GPS) การประมวลผลข้อ มู ล ภู ม ิส ารสนเทศ การประยุ ก ต์ ร ะบบ
สารสนเทศภูมศิ าสตร์ การแสดงผลข้อมูลภูมสิ ารสนเทศ ความถูกต้องของข้อมูล แนวโน้มของพัฒนาการของ
ภูมสิ ารสนเทศในทางวิศวกรรมโยธา
CEG472

การแก้ปัญหาภัยพิ บตั ิ ทางธรรมชาติ เชิ งวิ ศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Solutions for Natural Disasters)
เงือ่ นไขบังคับ : ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะฯ
รูปแบบและสาเหตุของภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ ผลกระทบของภัยพิบตั ใิ นด้านต่างๆ แนวทางใน
การวางแผนและการใช้เทคโนโลยีเพื่อ เตรีย มการรับ มือ ภัย พิบ ัติ เทคนิ ค ในการสร้างแบบจ าลองเพื่อ การ
พยากรณ์ และประเมินความรุนแรงจากภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ บทบาทและหน้ าที่ของวิศ วกรรมโยธาต่ อการ
บริหารจัดการทีเ่ กีย่ วข้องกับภัยทางธรรมชาติ การบรรเทาปญั หาและการฟื้นฟูสภาพหลังภัยพิบตั ิ
CEG473

CEG482

การประมาณราคาก่อสร้างและการประมูล
3(3-0-6)
(Construction Estimating and Bidding)
เงือ่ นไขบังคับ : ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะฯ
ความรูเ้ บือ้ งต้นเกี่ยวกับการสารวจปริมาณและการปริมาณราคา การประมาณจานวนวัสดุและ
ราคาของงานก่อสร้าง การกาหนดมาตรฐานการวัดเนื้องาน การวิเคราะห์ขอ้ มูลและราคางานก่อสร้าง ชนิ ดและ
รูปแบบของสัญ ญาก่อสร้าง การประมูลและกลยุทธ์การประมูล ระบบการจัดซื้อจัดจ้างทางอิเลคทรอนิคส์ (eprocurement) จรรยาบรรณทางวิช าชีพ และความรับ ผิด ชอบตามกฎหมาย ระบบตรวจสอบและติด ตาม
ค่าใช้จา่ ยผ่านระบบเครือข่าย การประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการควบคุมค่าใช้จา่ ย
CEG483

การควบคุมงานก่อสร้าง
3(3-0-6)
(Construction Supervision)
วิชาบังคับก่อน : CEG480 วิศวกรรมการก่อสร้างและการจัดการ
หลักการและมาตรฐานในการควบคุมงานก่อสร้าง บทบาทและหน้าทีข่ องวิศวกรควบคุมงาน
ก่อสร้าง เทคนิคการก่อสร้าง การควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบความถูกต้องของงานก่อสร้างในส่วนต่างๆ
อาทิ งานดิน งานเตรียมพืน้ ที่ งานวางผัง งานคอนกรีตและไม้แบบ งานเสาเข็ม งานโครงสร้างคอนกรีต งาน
โครงสร้างเหล็ก และงานผนัง การประเมินความเสีย่ งในงานก่อสร้าง การแก้ปญั หาและการรายงาน
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CEG484

การควบคุมงานก่อสร้างภาคสนาม
3(0-20-0)
(Field Construction Supervision)
วิชาบังคับก่อนหรือลงร่วม : CEG483 การควบคุมงานก่อสร้าง
การฝึ ก หัด การจัด การงานก่ อ สร้างในภาคสนาม ศึก ษาการวัด ผลิต ภาพในภาคสนาม การ
ปรับ ปรุงผลิต ภาพในงานก่ อ สร้างจากสถานที่ก่ อ สร้างจริง การตรวจงานให้ได้ต ามแบบก่ อ สร้างจริง (shop
drawing) การจัด ท าแบบสร้า งจริง (as-built drawing)การเขีย นแผนงานรายสัป ดาห์ การวัด และประเมิน
ความก้าวหน้าจากภาคสนาม(ฝึกปฏิบตั ทิ งั ้ ในภาคสนามและในสานักงาน รวมไม่น้อยกว่า80 ชัวโมง)
่
CEG485

การตรวจสอบอาคาร
3(3-0-6)
(Building Audit)
เงือ่ นไขบังคับ : ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะฯ
การตรวจสอบความมันคงแข็
่
งแรงของอาคาร การตรวจสอบระบบบริการและอานวยความ
สะดวก ระบบสุขอนามัยและสิง่ แวดล้อม ระบบป้องกันและระงับอัคคีภยั การตรวจสอบสมรรถนะของระบบและ
อุปกรณ์ ต่าง ๆ ของอาคารเพื่ออพยพผู้ ใช้อาคาร การตรวจสอบระบบบริหารจัดการความปลอดภัยในอาคาร
และปญั หาของอาคารทีเ่ ปิดใช้งานแล้ว
CEG487

การวางแผนและควบคุมงานก่อสร้างระบบราง
3(3-0-6)
(Railway Planning and Controlling)
เงือ่ นไขบังคับ : ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะฯ
การวางแผนและควบคุมงานระบบราง การตรวจสอบระบบบริการและอานวยความสะดวก
ระบบราง การตรวจสอบสมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของระบบราง การบริหารจัดการความปลอดภัย
ในระบบราง
CEG488

การตรวจสอบคุณภาพและประเมิ นผลทางวิ ศวกรรมโยธา
3(3-0-6)
(Quality Auditing and Evaluating in Civil Engineering)
เงือ่ นไขบังคับ : ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะฯ
การตรวจสอบคุณภาพ และควบคุมคุณภาพของงานสถาปตั ยกรรมภายใน และภายนอกอาคาร
รวมถึงการตรวจสอบระบบไฟฟ้า ระบบประปา สุขาภิบาลและสิง่ แวดล้อม ระบบป้องกันและระงับอัคคีภยั การ
ตรวจสอบสมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของอาคารทีเ่ กี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมโยธา เพื่อประเมินผล
และส่งมอบให้ผใู้ ช้อาคาร
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CEG496

หัวข้อพิ เศษทางวิ ศวกรรมโยธา 1
3(3-0-6)
(Special Topics in Civil Engineering 1)
เงือ่ นไขบังคับ : ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะฯ
ศึกษาในหัวข้อทีเ่ ป็นประโยชน์หรือในหัวข้อทีก่ าลังเป็ นทีส่ นใจในงานวิศวกรรมโยธาทัง้ ทาง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ ซึง่ รวมถึงการวิเคราะห์วจิ ยั และพัฒนาทฤษฎีและเทคนิคใหม่การออกแบบการ
แก้ปญั หาทางด้านวิศวกรรมโยธา ตลอดจนถึงกรณีศกึ ษาต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องตามทีส่ าขาเห็นชอบ
CEG497

หัวข้อพิ เศษทางวิ ศวกรรมโยธา 2
3(3-0-6)
(Special Topics in Civil Engineering 2)
เงือ่ นไขบังคับ : ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะฯ
ศึกษาในหัวข้อที่เป็ นประโยชน์ หรือในหัวข้อที่กาลังเป็ นที่สนใจในงานวิศวกรรมโยธาทัง้ ทาง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์ว ิจยั และพัฒ นาทฤษฎีและเทคนิค ใหม่การออกแบบการ
แก้ปญั หาทางด้านวิศวกรรมโยธา ตลอดจนถึงกรณีศกึ ษาต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องตามทีส่ าขาเห็นชอบ
IEG431

การจัดการงานวิ ศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Management)
ความรู้เบื้อ งต้น เกี่ย วกับ การจัด การ วิธ ีเพิ่ม อัต ราผลผลิต มนุ ษ ย์ส ัม พั น ธ์ ความปลอดภัย
กฎหมายพาณิชย์ พื้นฐานการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์วศิ วกรรม การเงิน การบัญ ชี การตลาด การบริหาร
โครงการ การบริหารงานบุคคล การบริหารผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย การจัดการความเสีย่ ง
หมายเหตุ : เงือ่ นไขรายวิชาบังคับก่อน อาจพิจารณายกเว้นหรือปรับเปลีย่ นได้ตามความเหมาะสม ขึน้ อยูก่ บั
การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารคณะ

