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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
----------1. ชื่อหลักสูตร
1.1 ภาษาไทย
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
(หลักสูตรนานาชาติ)
1.2 ภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Civil Engineering
(International Program)
2. ชื่อปริญญา
2.1 ชื่อเต็ม ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
2.2 ชื่อยอ ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
Bachelor of Engineering (Civil Engineering)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
B.Eng. (Civil Engineering)

3. หนวยงานรับผิดชอบ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
4. วิสัยทัศน ปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงคของคณะวิศวกรรมศาสตรและหลักสูตร
คณะวิศวกรรมศาสตร ไดดําเนินการตามแนวนโยบายของรัฐบาลและมหาวิทยาลัย ในการเพิ่ม
ศักยภาพในการดําเนินงานในดานการพัฒนากําลังคนใหมีความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีและ
วิศวกรรมศาสตร เพื่อใหเพียงพอตอการรองรับการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต นอกจากในการ
พัฒนากําลั งคนแลว คณะวิศวกรรมศาสตรไดมี การพัฒนาดานตางๆ ที่ พึงมีตอประเทศชาติ จึงได
กํ า หนดวิ สั ย ทั ศ น ปรั ช ญา และวั ต ถุ ป ระสงค ขึ้ น เพื่ อ ให เ ป น ทิ ศ ทางในการบริ ห ารจั ด การคณะ
วิศวกรรมศาสตร
4.1 วิสัยทัศน
“มุงสูความเปนผูนําทางดานวิศวกรรมศาสตร”
4.2 ปรัชญา
ทนโต เสฎโฐ มนุสเสสุ - ในหมูมนุษย ผูทฝี่ กตนดีแลว เปนผูประเสริฐที่สุด
(The trained man wins)
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4.3 ปณิธานของคณะวิศวกรรมศาสตร
1. ผลิตวิศวกรที่มีคุณภาพโดยใหมีความรูความสามารถทั้งทางดานทฤษฎีและปฏิบัติควบคู
กันไปเปนวิศวกรที่มีคุณธรรม มีจรรยาบรรณ มีสํานึกทางสังคม และมีความสามารถใน
การทํางานรวมกับผูอื่นได
2. สงเสริมใหมีการวิจัยและพัฒนาที่สอดคลองกับความตองการของประเทศสงเสริมใหมีการ
บริการวิชาการแกสังคมและชุมชน
3. สนับสนุนใหมีการระดมความคิดจากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน
ในการพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร
4. สรางบรรยากาศการทํางานรวมกันภายในคณะวิศวกรรมศาสตร เพื่อใหทุกคนมีความ
สามัคคี รูจักหนาที่ และความรับผิดชอบ
4.4 วัตถุประสงคคณะวิศวกรรมศาสตร
1. เพื่ อ จั ด การเรี ย นการสอนและผลิ ต บั ณ ฑิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาตรี โท และเอกทางด า น
วิศวกรรมศาสตร
2. เพื่ อทํางานวิจัยสรางองค ความรูใหมทางดานวิศวกรรมศาสตร ศึ กษาคนควาวิจัยและ
ฝกงานภาคปฏิบัติใหมีประสบการณตอการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสมัยใหมอยางแทจริง
3. เพื่อใหบริการการเรียนการสอน ถายทอดความรูใหบริการวิชาการแกสังคม และเผยแพร
ตลอดจนใหบริการวิชาการพื้นฐานแกนักศึกษาคณะอื่น
4. เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหอาจารยไดแตงตํารา ทําวิจัย ใหการอบรม และใหคําปรึกษาแก
โรงงานอุตสากรรม เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหทันตอการพัฒนาความกาวหนาทาง
วิชาการอยูตลอดเวลา
4.5 ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
4.5.1 ปรัชญา
เพื่อผลิตวิศวกรที่มีความรูความเชี่ยวชาญในงานวิศวกรรมโยธาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
สามารถเรี ย นรู แ ละใช เ ทคโนโลยี ส มั ย ใหม ใ ห เ กิ ด ประโยชน ต อ ส ว นรวมโดยไม ทํ า ลาย
สิ่งแวดลอม สามารถสื่อสารและรวมงานกับบุคคลในสาขาวิชาชีพอื่นๆ ดวยภาษาอังกฤษได
เปนอยางดี มีความรับผิดชอบและมีคุณธรรม ดํารงตนใหเกิดประโยชนตอสังคม
4.5.2 วัตถุประสงค
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูพื้นฐานเพียงพอที่จะประกอบวิชาชีพทางดานวิศวกรรม
โยธา เชน งานออกแบบโครงสรางตางๆ งานควบคุมการกอสราง งานตรวจสอบ
คุณภาพวัสดุ งานวางโครงการกอสราง เปนตน และสอนใหมีความรูและความ
พรอมที่จะไปศึกษาตอในระดับสูงเพื่อทํางานวิจัยสามารถนําความรูไปพัฒนา
สังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ
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2. เพื่อใหเหมาะสมกับการวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีดานวิศวกรรมโยธา และสนอง
ความตองการของอุตสาหกรรมการกอสรางในปจจุบัน และเพื่อใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคของการพัฒนาหลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร
5. กําหนดการเปดสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2552
6. คุณสมบัตขิ องผูเขาศึกษา
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและกลุมสาระ
การเรี ย นรู ค ณิ ต ศาสตร ช ว งชั้ น ที่ 4 หรื อ สายวิ ท ยาศาสตร -สายคณิ ต ศาสตร ห รื อ
ประกาศนียบัตร ที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเทาสายวิทยาศาสตรเพื่อใหสอดคลองกับการ
จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในปจจุบัน
7. การคัดเลือกผูเขาศึกษา
วิธีการรับนักศึกษาเขาศึกษาจะพิจารณารับนักศึกษาเปน 2 ประเภท คือ
7.1 ประเภทนั ก เรี ย นที่ เ ข า ศึ ก ษาโดยระบบคั ด เลื อ กของสํ า นั ก งานคณะกรรมการการ
อุ ด มศึ ก ษา ผู ส มั ค รจะต อ งดํ า เนิ น การสมั ค รและสอบตามเงื่ อ นไขที่ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาประกาศในแตละป
7.2 ประเภทนักเรียนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีเปนผูดําเนินการคัดเลือก
เอง
8. ระบบการศึกษา
เปนไปตามระเบีย บมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี พระจอมเกลาธนบุ รี วาด วยการศึ กษาระดับ
ปริญญาตรี
9. ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร อยางมากไมเกิน 8 ปการศึกษา สําหรับหลักสูตร 4 ป
10. การลงทะเบียนเรียน
10.1 เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี วาดวยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และ
10.2 จะตองผานการทดสอบ IELTS ไมนอยกวา 5.5 หรือการทดสอบอื่นที่เทียบเทา หรือเขา
อบรมภาษาอังกฤษตามที่โครงการกําหนด
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11. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
11.1 เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี วาดวยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และ
11.2 นักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาจะตองผานการทดสอบ IELTS ไมนอยกวา 5.5 หรือการ
ทดสอบอื่นที่เทียบเทา
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12. อาจารยผสู อน
12.1 อาจารยประจําหลักสูตร

ชื่อ - สกุล

1. นายจุลพจน
2. นายสมโพธิ
3. นายนครินทร
4. นายภาณุวัฒน
5. นายธงชัย

จิรวัชรเดช
อยูไว
สัทธรรมนุวงศ
สุริยฉัตร
โพธิ์ทอง

คุณวุฒิ/

Ph.D.
Ph.D.
Ph.D.
Ph.D.
M.Eng.

สาขาวิชา

วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา

ตําแหนงทาง
วิชาการ
อาจารย
ผูชวยศาสตราจารย
อาจารย
รองศาสตราจารย
อาจารย

สาขาการวิจัย

วิศวกรรมโครงสราง
วิศวกรรมเทคนิคธรณี
วิศวกรรมสํารวจ
วิศวกรรมเทคนิคธรณี
วิศวกรรมสํารวจ

ภาระงานสอน(ชม.สป.)
2553
2554

2552
ภาค1
4.2
11.2
8.7
4.4
10.2

ภาค2
10.3
8.2
9.7
8.6
6.0

ภาค1
7.1
12.2
5.3
5.0
8.1

ภาค2
11.9
8.1
3.9
14.9
7.7

ภาค1
10.9
10.7
8.2
5.0
14.6

2555
ภาค2
10.7
5.2
7.6
5.2
7.6

ภาค1
7.1
9.9
11.0
5.4
19.3

ภาค2
9.9
6.1
7.8
12.8
7.8
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12.2 อาจารยผูสอน
ชื่อ - สกุล
1. นายเอนก
2. นายสมชาย
3. นายสมเกียรติ
4. นายชัย
5. นายอภินัติ
6. นายสุทัศน
7. นายทวิช
8. นายชัยณรงค
9. นายเอกชัย
10. นายพาสิทธิ์
11. นายวุฒิพงศ
12. นายสันติ
13. นายพรเกษม
14. นายวรัช
15. นายวิชัย
16. นายวิโรจน

ศิริพานิชกร
ชูชีพสกุล
รุงทองใบสุรีย
จาตุรพิทักษกุล
อัชกุล
ลีลาทวีวัฒน
พูลเงิน
อธิสกุล
ภัทรวงศไพบูลย
หลอธีรพงศ
เมืองนอย
เจริญพรพัฒนา
จงประดิษฐ
กองกิจกุล
สังวรปทานสกุล
ศรีสุรภานนท

คุณวุฒิ/ สาขาวิชา
M.Eng.
Ph.D.
D.Eng.
Ph.D.
Ph.D.
Ph.D.
Ph.D.
Ph.D.
M.Eng.
Ph.D.
Ph.D.
Ph.D.
Ph.D.
Ph.D.
M.Eng.
Ph.D.

วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา

ตําแหนงทางวิชาการ
รองศาสตราจารย
ศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
ศาสตราจารย
อาจารย
ผูชวยศาสตราจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
ผูชวยศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
อาจารย
ผูชวยศาสตราจารย
อาจารย
รองศาสตราจารย
รองศาสตราจารย

สาขาการวิจัย
วิศวกรรมโครงสราง
วิศวกรรมโครงสราง
วิศวกรรมโครงสราง
วิศวกรรมโครงสราง
วิศวกรรมโครงสราง
วิศวกรรมโครงสราง
วิศวกรรมโครงสราง
วิศวกรรมโครงสราง
วิศวกรรมโครงสราง
บริหารงานกอสราง
บริหารงานกอสราง
บริหารงานกอสราง
วิศวกรรมเทคนิคธรณี
วิศวกรรมเทคนิคธรณี
วิศวกรรมเทคนิคธรณี
วิศวกรรมขนสง

2552
ภาค1 ภาค2
9.8
10.0
11.0 11.0
8.7
12.0
19.5 16.4
11.4 10.3
11.0
7.0
12.5 10.5
7.2
10.5
19.9 10.0
6.2
10.8
11.9
5.8
13.8
3.8
12.9
5.6
5.8
8.1
11.4
2.1
13.8
8.3

ภาระงานสอน(ชม.สป.)
2553
2554
ภาค1 ภาค2 ภาค1
ภาค2
8.5
10.8
10.2
7.6
11.0
4.0
4.0
8.0
7.3
12.0
7.3
11.3
5.7
8.0
4.0
4.0
12.0 11.2
9.2
10.5
8.0
4.8
7.5
7.8
15.0 14.4
10.5
15.4
12.0 13.3
14.5
9.5
14.6 11.0
11.3
7.3
11.0
9.3
11.3
7.0
13.9 11.4
12.4
7.1
15.9
7.4
14.4
3.1
12.5
5.6
12.3
4.5
5.7
9.6
9.0
7.5
11.0
2.4
10.0
1.7
8.9
9.0
19.1
9.1

2555
ภาค1 ภาค2
8.6
12.2
4.0
8.0
12.2 10.6
4.0
8.7
11.4 10.3
8.5
8.5
11.3 16.6
7.5
7.2
9.9
11.1
10.7
7.0
10.7
6.7
13.1
2.7
9.8
5.4
9.0
10.5
6.9
2.6
5.4
8.0
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12.2 อาจารยผูสอน (ตอ)

ชื่อ - สกุล
17. นายพิชัย
18. นายธวัชชัย
19. นายชัยยุทธ
20. นายชัยวัฒน
21. นายเกื้อพันธ
22. นางนิตยา
23. นายธีระ
24. Dr. Goran

ปมาณิกบุตร
เหลาศิริหงสทอง
ชินณะราศรี
เอกวัฒนพานิชย
เหนียนเฉลย
หวังวงศวิโรจน
ลาภิศชยางกูล
Arangelovki

คุณวุฒิ/ สาขาวิชา
Ph.D.
Ph.D.
D.Eng.
Ph.D.
M.Eng.
D.Eng.
M.Eng.
Ph.D.

วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา

ตําแหนงทางวิชาการ
รองศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
อาจารย
อาจารย
ผูชวยศาสตราจารย
อาจารย
อาจารย

สาขาการวิจัย
วิศวกรรมขนสง
วิศวกรรมขนสง
วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา
วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา
วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา
วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา
วิศวกรรมสํารวจ
วิศวกรรมโครงสราง

2552
ภาค1
14.6
4.0
7.5
9.7
7.2
1.5
14.3
-

ภาค2
12.1
4.0
15.7
4.8
15.6
4.8
11.0
-

ภาระงานสอน(ชม.สป.)
2553
2554
ภาค1 ภาค2 ภาค1 ภาค2
11.0
9.0
15.5
15.1
8.9
9.0
11.0
9.1
6.0
18.4
6.0
13.7
14.1 10.2
9.4
13.2
6.5
19.5
3.1
13.0
3.0
1.7
4.3
13.5
13.3 10.3
21.4
8.3
3.5
7.0
6.5
10.5

2555
ภาค1 ภาค2
11.0
10.5
2.0
7.5
9.5
10.5
10.2
13.2
13.3
10.5
7.2
6.9
19.7
12.2
10.5
10.5
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13. จํานวนนักศึกษา
13.1 สําหรับหลักสูตร 4 ป
จํานวนนักศึกษาสําหรับหลักสูตร 4 ป ชวงปการศึกษา 2552 – 2555
ปการศึกษา
2552 2553 2554 2555
ชั้นปที่ 1
40
40
40
40
ชั้นปที่ 2
40
40
40
ชั้นปที่ 3
40
40
ชั้นปที่ 4
40
รวม
40
80
120
160
คาดวาจะจบการศึกษา
40
14. สถานที่และอุปกรณการสอน
ใชสถานที่และอุปกรณการสอนของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ภาควิชา
วิศวกรรมโยธาโดยแบงออกเปนหองตางๆดังนี้
14.1 หองปฏิบตั ิการทดสอบกําลังวัสดุ
- เครื่องทดสอบ Universal Testing Machine
- เครื่องทดสอบแรงอัด
- เครื่องทดสอบแบบไมทําลาย
- เครื่องทดสอบแรงบิด
14.2 หองปฏิบตั ิการทดสอบคอนกรีต
- ชุดทดสอบการหาคาความถวงจําเพาะของซีเมนต
- ชุดทดสอบการหาคาขีดจํากัดความขนเหลวปกติของซีเมนตเพส
- ชุดทดสอบกําลังอัดของแทงซีเมนตมอรตา
- ชุดทดสอบหาคาความถวงจําเพาะของวัสดุมวลรวมละเอียด
- ชุดทดสอบหาคาความถวงจําเพาะของวัสดุมวลรวมหยาบ
- ชุดทดสอบการสึกหรอของวัสดุมวลรวม
- ชุดทดสอบการหาคาหนวยน้ําหนักของคอนกรีต
- ชุดทดสอบการหาคาการยุบตัวของคอนกรีต
- ชุดทดสอบเวลาการกอตัวของคอนกรีต
- ชุดทดสอบโตะการไหล
- ชุดทดสอบสัดสวนการอัดแนน
- ชุดทดสอบกําลังอัดและดัดของคอนกรีต
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14.3 หองปฏิบตั ิการทดสอบทางดานปฐพีกลศาสตร
- การหาคาความถวงจําเพาะของเม็ดดิน
- ชุดทดสอบ Attererg’s Limits
- ชุดทดสอบการจําแนกขนาดของเม็ดดินโดยวิธใี ชตะแกรงรอน
- ชุดทดสอบการจําแนกขนาดของเม็ดดินโดยวิธใี ช Hydrometer
- ชุดทดสอบการบดอัดดินแบบมาตรฐานและแบบสูงกวามาตรฐาน
- ชุดทดสอบแคลิฟอรเนียแบริ่งเรโช (C.B.R.)
- ชุดทดสอบการหาคาความหนาแนนของดินในสนาม
- ชุดทดสอบการหาคาความซึมไดของน้ําผานดิน
- ชุดทดสอบ Direct Shear Test
- ชุดทดสอบ Unconfined Compression Test
- ชุดทดสอบ Triaxial test
- ชุดทดสอบ Consolidation Test
- เครื่องมือเจาะสํารวจดิน ( สามารถเก็บตัวอยางดินทั้งแบบไมถูกรบกวนและแบบ
ถูกรบกวนไดและสามารถทดสอบ SPT ในสนามได)
14.4 หองปฏิบตั ิการทดสอบดานการไหล
- การทดสอบการไหลในระบบเสนทอ ซึ่งสามารถวัดอัตราไหลไดดว ยการตวง
ปริมาตรหรือการชั่ง มีมาตรวัดอัตราไหลแบบตางๆ เชน venture meter, orifice
และหรืออื่น ๆ มีการวัดความดันดวยทอ piezometric สามารถวัดการสูญเสีย
พลังงานเนื่องจาก minor losses ตาง ๆ ได
- การทดสอบการไหลในรางเปด รางเปดควรมีความยาวไมนอยกวา 2.00 เมตร
และกวางไมนอ ยกวา 15 เซนติเมตร มีเครื่องสูบน้ําและหรือถังพักน้ําใหน้ําไหล
ในรางอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง สามารถวัดอัตราไหลไดดว ยการตวงปริมาตร
หรือการชั่ง ดางขางรางตองในใหสังเกตและวัดการเปลี่ยนแปลงระดับน้ํา มี
pointer ที่วัดระดับน้ําคํานวณหา Froude Number ไดแมนยําทํา experimental
investigation การเกิด hydraulic jump, Critical depth และ Bournoulli Equation
ได มีอุปกรณเสริมเชน Broad crested weir, sharp crested weir, notched weir,
sluice gate
- การทดลองเกี่ยวกับ Hydraulic machinery อยางนอยที่สุดอาจเปน Pump หรือ
turbine สามารถปรับบังคับความเร็วรอบการหมุน และอัตราไหลได วัดความดัน
สุทธิดวยเกจไดความดันที่ทางเขาและออก วัด torque ได คํานวณไดทงั้ กําลังงาน
กลและกําลังงานชลศาสตร
- Hydrostatic Pressure
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- Stability of Floating bodies
- Flow net และ seepage
- Pelton wheel
- Flow visualization
- Hydraulic properties of fluid
- Water hammer และ Surge tank
- Sediment transport flume
14.5 หองปฏิบตั ิการวิศวกรรมสํารวจ
- กลองระดับชนิดตาง ๆ
- กลอง Theodolite ชนิดตาง ๆ
- กลอง Total Station+ปริซึม
- ชุดปฏิบัติการทําแผนที่จากภาพถายทางอากาศ
- เครื่องวัดพืน้ ที่จากรูปแผนที่ (Planimeter)
- อุปกรณหาตําแหนงดวยสัญญาณดาวเทียม GPS
14.6 หองปฏิบตั ิการทดสอบวัสดุแอสฟลท
- ชุดทดสอบการทะลวงของวัสดุบิทูเมน
- ชุดทดสอบความหนืดแบบเซยโบลฟูโรล
- ชุดทดสอบจุดออนตัว
- ชุดทดสอบความยืดตัว
- ชุดทดสอบความถวงจําเพาะของวัสดุบิทูเมนโดยใชขวด ถ.พ.
- ชุดทดสอบจุดวาบไฟและจุดติดไฟ
- จุดทดสอบหาความสูญเสียเมื่อไดรับความรอน
- ชุดทดสอบหาดัชนีความยาว
- ชุดทดสอบหาดัชนีความแบน
15. หองสมุด
ใชสํานักหอสมุด ของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ซึ่งมีหนังสือ
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมากกวา 120,279 เลม วารสารวิชาการตางๆ กวา 2,500
รายการและที่หนังสือที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีและวิศวกรรมไมนอยกวา 15,000 เลม
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16. งบประมาณ
จะใชงบประมาณประจําป ทีม่ หาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี จัดสรรใหภาควิชา
วิศวกรรมโยธา
แผนการเงินโครงการนานาชาติ

หมวดรายรับ
1. คาบํารุงการศึกษา
2. คาลงทะเบียน
3. งานวิจยั จากนักศึกษา
4. บริการวิชาการจากอาจารย
รวมทั้งสิ้น (1)+(2)+(3)+(4)

25511
5,482
4,855
10,337

2552
4,908
4,238
9,146

ปงบประมาณ (พันบาท)
2553 2554 2555
7,309 7,492 7,590
6,402 6,532 6,842
13,711 14,024 14,432

รวม (51-55)
32,781
28,869
61,650

2552
500
4,629
3,457
170
100
752
150
100
5,229
5,229

ปงบประมาณ (พันบาท)
2553 2554 2555
677
689
709
6,314 6,492 6,580
4,792 4,892 4,925
170
170
175
70
100
100
1,132 1,180 1,230
150
150
150
589
499
499
96
7,580 7,680 7,788
96
7,676 7,680 7,788

รวม (51-55)
3,089
28,344
21406
820
440
4976
702
1,787
33,220
146
33,366

หมวดรายจาย
1. คาใชจายบุคลากร
- เงินเดือน
- คาจางประจํา
- คาจางชั่วคราว
2. คาใชจายดําเนินการ
- คาตอบแทน
- คาใชสอย
- คาวัสดุ
- เงินอุดหนุน
- รายจายอืน่
3. คาสาธารณูปโภค
4. คาครุภณ
ั ฑ
5. คาสิ่งกอสราง
รวมงบดําเนินการ (1)+(2)+(3)
รวมงบลงทุน (4)+(5)
รวมทั้งสิ้น(1)+(2)+(3)+(4)+(5)
หมายเหตุ 1 : Gross income
2 : ยอดใชจายจริง

25511
514
4,329
3,340
135
70
682
102
100
50
4,943
50
4,993
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17. หลักสูตร
17.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
148 หนวยกิต
17.2 โครงสรางหลักสูตร
17.2.1 โครงสรางหลักสูตรแบบที่ 1 (ไมเรียนสหกิจศึกษา)
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
32 หนวยกิต
- กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
13 หนวยกิต
- กลุมวิชาภาษา
9 หนวยกิต
- กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
7 หนวยกิต
- กลุมวิชาเลือกวิชาศึกษาทั่วไป
3 หนวยกิต
110 หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
- กลุมวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
20 หนวยกิต
- กลุมวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร
18 หนวยกิต
- กลุมวิชาวิชาบังคับในภาควิชา*
60 หนวยกิต
- กลุมวิชาเลือก*
12 หนวยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
หมายเหตุ *
สําหรับนักศึกษาแบบที่ 2 กลุมสหกิจ จะตองเรียนวิชา CVE 301 ฝกงานอุตสาหกรรม 2
จํานวน 13 หนวยกิตในภาคการศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 ทั้งนี้นักศึกษาไมตองเรียนวิชาในกลุม วิชา
เลือกจํานวน 9 หนวยกิตและวิชากลุมวิชาวิชาบังคับในภาควิชา คือวิชา CVE 401 โครงรางงาน
วิศวกรรมโยธา จํานวน 1 หนวยกิตและ CVE 402 โครงงานวิศวกรรมโยธา จํานวน 3 หนวยกิต
17.2.2 โครงสรางหลักสูตรแบบที่ 2 (สหกิจศึกษา)
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
32 หนวยกิต
- กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
13 หนวยกิต
- กลุมวิชาภาษา
9 หนวยกิต
- กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
7 หนวยกิต
- กลุมวิชาเลือก
3 หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
110 หนวยกิต
20 หนวยกิต
- กลุมวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
- กลุมวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร
18 หนวยกิต
- กลุมวิชาวิชาบังคับในภาควิชา*
69 หนวยกิต
- กลุมวิชาเลือก*
3 หนวยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
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17.3 ความหมายของรหัสประจํารายวิชา
รหัสวิชาที่ใชกําหนดเปนตัวอักษร 3 ตัว ตามดวยตัวเลข 3 หลัก ดังตอไปนี้
รหัสตัวอักษร 3 ตัวแรก หมายถึงวิชาในแตละภาควิชา
CVE หมายถึงวิชาในภาควิชาวิศวกรรมโยธา
CPE หมายถึงวิชาในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
EEE หมายถึงวิชาในภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา
ENV หมายถึงวิชาในภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
MEE หมายถึงวิชาในภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
PRE หมายถึงวิชาในภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
CHM หมายถึงวิชาในภาควิชาเคมี
LNG หมายถึงวิชาในภาควิชาภาษา
MTH หมายถึงวิชาในภาควิชาคณิตศาสตร
PHY หมายถึงวิชาในภาควิชาฟสิกส
SSC หมายถึงวิชาในภาควิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
STA หมายถึงวิชาในภาควิชาคณิตศาสตร
ENG หมายถึงวิชาการศึกษาทั่วไปทางดานวิศวกรรมศาสตร
รหัสตัวเลขที่ 1 หมายถึงวิชาที่สอนในแตละระดับ
1-4 หมายถึงวิชาที่สอนในระดับปริญญาตรี
5-9 หมายถึงวิชาที่สอนในระดับบัณฑิตศึกษา
รหัสตัวเลขที่ 2 หมายถึงวิชาในแตละสาขาวิชา เชน ในภาควิชาวิศวกรรมโยธา
1 หมายถึงวิชาในสาขาวิชาเทคนิคกอสราง
2 หมายถึงวิชาในสาขาวิชาวิศวกรรมสํารวจ
3,4 หมายถึงวิชาในสาขาวิชาวิศวกรรมโครงสราง
5,6 หมายถึงวิชาในสาขาวิชาวิศวกรรมเทคนิคธรณี
7 หมายถึงวิชาในสาขาวิชาวิศวกรรมขนสง
8,9 หมายถึงวิชาในสาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา
รหัสตัวเลขที่ 3 หมายถึงลําดับที่ของวิชาตางๆ
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17.4 รายวิชา
17.4.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
31 หนวยกิต
(1) กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
13 หนวยกิต
ก. วิชาบังคับกลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
7 หนวยกิต
SSC 101 พลศึกษา
1 (0 – 2 – 2)
(Physical Education)
SSC 210 มนุษยกับหลักจริยศาสตรเพือ่ คุณภาพชีวิต
3 (2 - 2 - 6)
(Man and Ethics for quality of life)
SSC 360 สังคมศาสตรบูรณาการ
3 (3 - 0 - 6)
(Integrative Social Sciences)
ข. วิชาบังคับเลือกกลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนจากรายวิชาสายวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรเปดสอน เชน
SSC 162 สังคมและวัฒนธรรม
3 (3 - 0 - 6)
(Society and Culture)
SSC 231 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3 – 0 - 6)
(General Psychology)
SSC 261 มนุษยกับสังคม
3 (3 – 0 - 6)
(Human and Society)
SSC 281 เศรษฐศาสตรเบื้องตน
3 (3 - 0 - 6)
(Introduction to Economics)
SSC 291 มนุษยกับสิ่งแวดลอม
3 (3 – 0 – 6)
(Man and Environment)
SSC 311 พุทธปรัชญา
3 (3 – 0 – 6)
(Buddhist Philosophy)
SSC 331 มนุษยสัมพันธ
3 (3 – 0 – 6)
(Human Relations)
SSC 333 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
3 (3 – 0 – 6)
(Industrial and Organization Psychology)
SSC 334 จิตวิทยาการปรับตัว
3 (3 – 0 – 6)
(Psychology of Adjustment)
SSC 371 การตลาดเบื้องตน
3 (3 – 0 – 6)
(Introduction to Marketing)
SSC xxx วิชาอื่นๆที่สายวิชาเปดสอนโดยสายวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
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(2) กลุมวิชาภาษา
9 หนวยกิต
LNG 101 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 1
3 (2 – 2 – 6)
(Fundamental English I)
LNG 102 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 2
3 (2 – 2 – 6)
(Fundamental English II)
LNG 103 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 3
3 (2 – 2 – 6)
(Fundamental English III)
LNG 104 การเรียนภาษาโดยอิงเนื้อหา 1
3 (2 – 2 –6)
(Content-Based Language Learning I)
หมายเหตุ
นักศึกษาจะตองผานการสอบจัดระบบ (Placement Test) เพื่อแบงนักศึกษาออกเปน
2 กลุม คือ
กลุม 1 เรียน LNG 101 , LNG 102 และ LNG 103 หรือ
กลุม 2 เรียน LNG 102 , LNG 103 และ LNG 104
(3) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
7 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้ หรือรายวิชาอื่นที่คณะวิทยาศาสตรเปดสอนหรือ
รายวิชาอื่นที่มหาวิทยาลัยเปดสอน และภาควิชาฯ เห็นชอบ
วิชาวิทยาศาสตร
BIO 100 วิทยาศาสตรชวี ภาพสําหรับเทคโนโลยียุคใหม
3 (3 - 0 - 6)
(Biological Science in Modern Technology)
CHM 010 เคมีกับการพิสจู นหลักฐานทางวิทยาศาสตร
3 (3 - 0 - 6)
(Chemistry and Scientific Investigation)
CHM 011 ความปลอดภัยและอุบัตภิ ัยจากสารเคมี
2 (2 - 0 -4)
(Chemical Safety and Accident)
CHM 012 วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมเบื้องตน
3 (3 - 0 - 6)
(Introduction to Environmental Science)
CHM 013 เคมีในชีวติ ประจําวัน
3 (3 - 0 - 6)
(Chemistry in Daily Life)
CHM 103 เคมีพื้นฐาน
3 (3 - 0 - 6)
(Fundamental Chemistry)
CHM 160 ปฏิบัติการเคมี
1 (0 - 3 - 2)
(Chemistry Laboratory)
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FST 010
MIC 010
MIC 011
PHY 010
PHY 011

อาหารและสุขภาพ
(Food and Health)
เปดโลกพันธุศาสตร
(Exploring Genetics)
จุลชีววิทยาชีวติ และสิ่งแวดลอม
(Microbiology for Life and Environment)
ฟสิกสในชีวิตประจําวัน
(Physics in Daily Life)
ฟสิกสกับเทคโนโลยี
(Physics in Technology)

วิชาคณิตศาสตร
MTH 010 คณิตศาสตรกบั ชีวิตประจําวัน
(Mathematics in Daily Life)
MTH 011 โปรแกรมสําเร็จรูปในการแกปญหาทางคณิตศาสตร
(Software Package for Solving Mathematics Problems)
STA 010 สถิติธุรกิจในชีวิตประจําวัน
(Business Statistics in Daily Life)

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

3 (3 - 0 - 6)
3 (2 - 2 - 6)
3 (3 - 0 - 6)

(3) กลุมวิชาเลือกวิชาศึกษาทั่วไป
3 หนวยกิต
ใหเลือกจากวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี
17.4.2 หมวดวิชาวิชาเฉพาะ
(1) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
วิชาคณิตศาสตร
MTH 101 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1
(Calculus and Analytic Geometry I)
MTH 102 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 2
(Calculus and Analytic Geometry II)
MTH 201 พีชคณิตเชิงเสนและเวกเตอรแคลคูลัส
(Linear Algebra and Vector Calculus)\

111 หนวยกิต
24 หนวยกิต
3 (3 - 0 - 6)
3 (3 - 0 - 6)
3 (3 - 0 - 6)

17

MTH 202

สมการเชิงอนุพันธ
(Differential Equations)

วิชาวิทยาศาสตร
PHY 103 ฟสิกสทั่วไปสําหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร 1
(General Physics for Engineering Students I)
PHY 104 ฟสิกสทั่วไปสําหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร 2
(General Physics for Engineering Students II)
PHY 191 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1
(General Physics Laboratory I)
PHY 192 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2
(General Physics Laboratory II)

3 (3 - 0 - 6)

3 (3 - 0 - 6)
3 (3 - 0 - 6)
1 (0 - 2 - 2)
1 (0 - 2 - 2)

(2) กลุมวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร
CVE 100 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรรมโยธา
(Computer Programming for Civil Engineering)
PRE 151 วัสดุวิศวกรรม
(Engineering Materials)
CVE 111 เขียนแบบวิศวกรรม
(Engineering Drawing)
CVE 131 กลศาสตรวิศวกรรม 1
(Engineering Mechanics I)
CVE 232 กลศาสตรวิศวกรรม 2
(Engineering Mechanics II)
CVE 281 กลศาสตรของไหล
(Fluid Mechanics)

18 หนวยกิต
3 (2 - 2 - 6)

(3) กลุมวิชาบังคับในภาควิชา
CVE 221 สํารวจ
(Surveying)
CVE 223 การปฏิบัติงานสํารวจ
(Surveying Practices)

57 หนวยกิต
3 (3 - 0 - 6)

3 (3 - 0 - 6)
3 (2 - 3 - 6)
3 (3 - 1 - 7)
3 (3 - 1 - 7)
3 (3 - 0 - 6)

1 (0 - 3 - 1)
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CVE 224
CVE 225
CVE 233
CVE 236
CVE 237
CVE 300
*CVE 301
CVE 311
CVE 335
CVE 338
CVE 341
CVE 342
CVE 361
CVE 362
CVE 363
CVE 364

โครงงานสํารวจ
(Surveying Project)
การฝกภาคสนามวิชาสํารวจ
(Surveying Field Camp)
กลศาสตรวัสดุ
(Mechanics of Materials)
วัสดุในงานวิศวกรรมโยธา
(Civil Engineering Materials)
การวิเคราะหโครงสราง 1
(Structural Analysis I)
ฝกงานอุตสาหกรรม
(Industrial Training)
สหกิจศึกษา
(Cooperative education)
การบริหารงานวิศวกรรม
(Engineering Management)
วัสดุซีเมนตและคอนกรีต
(Cement and Concrete Materials)
การวิเคราะหโครงสราง 2
(Structural Analysis II)
การออกแบบโครงสรางเหล็กและไม
(Steel and Timber Design)
การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
(Reinforced Concrete Design)
วิศวกรรมธรณีวิทยา
(Engineering Geology)
ปฐพีกลศาสตร
(Soil Mechanics)
ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร
(Soil Mechanics Laboratory)
วิศวกรรมฐานราก
(Foundation Engineering)

1 (0 - 3 - 1)
ไมมีหนวยกิต(S/U)
3 (3 - 1 -7)
2 (1 - 3 - 4)
3 (3 - 0 - 6)
2 หนวยกิต (S/U)
13 หนวยกิต
3 (3 - 0 - 6)
3 (2 – 3 – 6)
3 (3 - 0 - 6)
3 (2 - 3 - 5)
4 (3 - 2 - 8)
2 (2 - 0 - 4)
3 (3 - 0 - 6)
1 (0 - 3 - 1)
3 (3 - 0 - 6)
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CVE 371 วิศวกรรมการทาง
(Highway Engineering)
CVE 382 วิศวกรรมชลศาสตร
(Hydraulic Engineering)
CVE 385 อุทกวิทยา
(Hydrology)
CVE 394 การทดลองชลศาสตร
(Hydraulic Laboratory)
*CVE 401 โครงรางงานวิศวกรรมโยธา
(Civil Engineering Project Proposal)
*CVE 402 โครงงานวิศวกรรมโยธา
(Civil Engineering Project)
CVE 414 การประมาณราคาและการกําหนดรายการกอสราง
(Construction Estimating and Specifications)
CVE 415 การบริหารงานกอสราง
(Construction Management)
(4) กลุมวิชาเลือก
CVE 403 หัวขอศึกษาพิเศษ 1
(Special Study I)
CVE 404 หัวขอศึกษาพิเศษ 2
(Special Study II)
CVE 405 หัวขอศึกษาพิเศษ 3
(Special Study III)
CVE 443 การออกแบบอาคาร
(Building Design)
CVE 444 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง
(Prestressed Concrete Design)
CVE 445 การออกแบบโครงสรางเหล็กโดยวิธีพลาสติก
(Plastic Design of Steel Structures)
CVE 446 การออกแบบสะพาน
(Bridge Design)

3 (3 - 0 - 6)
3 (3 - 0 - 6)
3 (3 - 0 - 6)
1 (0 - 3 - 1)
1 (0 - 3 - 2)
3 (0 - 6 - 9)
3 (3 - 0 - 6)
3 (3 - 0 - 6)

15 หนวยกิต
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
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CVE 447 การออกแบบทางดานวิศวกรรมโยธา
(Civil Engineering Design)
CVE 448 วิธีการไฟไนตเอลิเมนตเบื้องตน
(Fundamental of Finite Element Method)
CVE 449 การออกแบบโครงสรางเหล็กโดยวิธีตัวคูณความตานทาน
และน้ําหนักบรรทุก
(Load and Resistance Factor Design of Steel Structures)
CVE 226 การสํารวจเสนทาง
(Route Surveying)
CVE 421 ภาพถายทางอากาศเชิงเลข
(Digital Photogrammetry)
CVE 422 การวิเคราะหภาพดาวเทียม
(Satellite Image Analysis)
CVE 425 การสํารวจดวยดาวเทียม
(Satellite Surveying)
CVE 426 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเบื้องตน
(Introduction to GIS)
CVE 428 การคํานวณปรับแกในงานสํารวจ
(Adjustment Computation in Surveying)
CVE 372 วิศวกรรมขนสง
(Transportation Engineering)
CVE 473 วิศวกรรมจราจร
(Traffic Engineering)
CVE 474 การขนสงอยางยั่งยืน
(Sustainable Transportation)
CVE 574 การขนสงมวลชนในตัวเมือง
(Urban Mass Transportation)
CVE 576 การออกแบบทางเรขาคณิตของถนน
(Geometric Design of Highways)
CVE 411 วิศวกรรมและเทคโนโลยีการกอสรางสมัยใหม
(Modern Construction Engineering & Technology)
CVE 418 เทคโนโลยีสารสนเทศในงานกอสราง
(Information Technology in Construction)

3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)

3 (3 – 1 – 6)
3 (2 – 3 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (2 – 3 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (2 – 3 – 6)
3 (3 – 1 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (2 – 3 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 9)
3 (3 – 0 – 9)
3 (3 – 0 – 6)
3 (3 – 0 – 6)
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CVE 419 การจัดการผลิตภาพและคุณภาพงานกอสราง
3 (3 – 0 – 6)
(Productivity & Quality Management in Construction)
CVE 483 การพัฒนาแหลงน้ํา
3 (3 – 0 – 6)
(Water Resource Development)
CVE 487 โครงสรางทางชลศาสตร
3 (3 – 0 – 6)
(Hydraulic Structures)
CVE 488 วิศวกรรมแมน้ําเบื้องตน
3 (3 – 0 – 6)
(Introduction to River Engineering)
CVE 490 อุทกวิทยาประยุกต
3 (3 – 0 – 6)
(Applied Hydrology)
CVE 491 การประยุกตใชคอมพิวเตอรสําหรับงาน
3 (3 – 0 – 6)
ดานวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา
(Computer Applications for Water Resources Engineering)
CVE 498 การออกแบบงานวิศวกรรมเทคนิคธรณี
3 (3 – 0 – 6)
(Geotechnical Engineering Design)
CVE 499 การใชคอมพิวเตอรในงานวิศวกรรมเทคนิคธรณี
3 (2 – 3 – 6)
(Computer Applications in Geotechnical Engineering)
17.4.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
ใหเลือกจากวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
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17.5 แผนการศึกษา
17.5.1 สําหรับหลักสูตร 4 ป
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาดวยตนเอง)
LNG 102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
3 ( 2 2 6)
(Fundamental English II)
MTH 101 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1
3 ( 3 0 6)
(Calculus and Analytic Geometry I)
PHY 103 ฟสิกสทั่วไปสําหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร 1
3 ( 3 0 6)
(General Physics for Engineering Students I)
PHY 191 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1
1 ( 0 2 2)
(General Physics Laboratory I)
CHM 103 เคมีพื้นฐาน
3 ( 3 0 6)
(Fundamental Chemistry)
CHM 160 ปฏิบัติการเคมี
1 ( 0 3 2)
(Chemistry Laboratory )
CVE 111 เขียนแบบวิศวกรรม
3 ( 2 3 6)
(Engineering Drawing)
XXX XXX วิชาเลือกวิชาศึกษาทั่วไป
3 ( X X X)
20 (13+X 10+X 34+X)
จํานวนคาบ/สัปดาห = 57+X
ภาคการศึกษาที่ 2
LNG 103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
3 ( 2 2 6)
(Fundamental Engineering III)
MTH 102 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 2
3 ( 3 0 6)
(Calculus and Analytic Geometry II)
PHY 104 ฟสิกสทั่วไปสําหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร 2
3 ( 3 0 6)
(General Physics for Engineering Students II)
PHY 192 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2
1 ( 0 2 2)
(General Physics Laboratory II)
CVE 131 กลศาสตรวิศวกรรม 1
3 ( 3 1 7)
Engineering Mechanics I
CVE 100 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรรมโยธา
3 ( 2 2 6)
(Computer Programming for Civil Engineering)
PRE 151 วัสดุวิศวกรรม
3 ( 3 0 6)
(Engineering Materials)
19 ( 16 7 39)
จํานวนคาบ/สัปดาห = 62
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ปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
LNG 104
การเรียนภาษาโดยอิงเนื้อหา 1
(Content Based Language Learning I)
MTH 201
พีชคณิตเชิงเสนและเวกเตอรแคลคูลัส
(Linear Algebra and Vector Calculus)
CVE 233
กลศาสตรวัสดุ
(Mechanics of Materials)
CVE 221
สํารวจ
(Surveying)
CVE 232
กลศาสตรวิศวกรรม 2
(Engineering Mechanics II)
CVE 223
การปฏิบัติงานสํารวจ
(Surveying Practices)
CVE 236
วัสดุในงานวิศวกรรมโยธา
(Civil Engineering Materials)

หนวยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาดวยตนเอง)
3 ( 2 2 6)
3(3 0

6)

3(3 1

7)

3(3 0

6)

3( 3 1

7)

1( 0

3

1)

2( 1

3

4)

18 (15 10 37)
จํานวนคาบ/สัปดาห = 62
ภาคการศึกษาที่ 2
MTH 202 สมการเชิงอนุพันธ
(Differential Equations)
CVE 237 การวิเคราะหโครงสราง 1
(Structural Analysis I)
CVE 281 กลศาสตรของไหล
(Fluid Mechanics)
CVE 361
วิศวกรรมธรณีวิทยา
(Engineering Geology)
CVE 224
โครงงานสํารวจ
(Survey Project)
SSC
101 พลศึกษา
(Physical Education)
XXX XXX วิชาเลือกทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
(Mathematics and Science)
SSC
210 มนุษยกับหลักจริยศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต
(Man and Ethics for quality of life)

3(3 0

6)

3(3 0

6)

3 ( 3 0 6)
2(2 0

4)

1( 0

1)

3

1 ( 0 2 2)
3(3 0

6)

3(2 2

6)

19 ( 16 7 37)
จํานวนคาบ/สัปดาห = 60
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CVE 225 การฝกภาคสนามวิชาสํารวจ

ไมมีหนวยกิต (S/U)

ปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาดวยตนเอง)
CVE 338 การวิเคราะหโครงสราง 2
3 ( 3 0 6)
(Structural Analysis II)
CVE 335
วัสดุซีเมนตและคอนกรีต
3 ( 2 3 6)
(Cement and Concrete Materials)
CVE 362 ปฐพีกลศาสตร
3 ( 3 0 6)
(Soil Mechanics)
CVE 363 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร
1 ( 0 3 1)
(Soil Mechanics Laboratory)
CVE 385 อุทกวิทยา
3 ( 3 0 6)
(Hydrology)
CVE 394
การทดลองชลศาสตร
1 ( 0 3 1)
(Hydraulics Laboratory)
CVE 414 การประมาณราคาและการกําหนดรายการกอสราง
3 ( 3 0 6)
(Construction Estimating and Specifications)
17 (14 9 32)
จํานวนคาบ/สัปดาห = 55
ภาคการศึกษาที่ 2
CVE 371 วิศวกรรมการทาง
3 ( 3 0 6)
(Highway Engineering)
CVE 382
วิศวกรรมชลศาสตร
3 ( 3 0 6)
(Hydraulic Engineering)
CVE 311
การบริหารงานวิศวกรรม
3 ( 3 0 6)
(Engineering Management)
CVE 364
วิศวกรรมฐานราก
3 ( 3 0 6)
(Foundation Engineering)
CVE 341 การออกแบบโครงสรางเหล็กและไม
3 ( 2 3 5)
(Steel and Timber Design)
CVE 342
การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
4 ( 3 2 8)
(Reinforced Concrete Design)
19 (17 5 37)
จํานวนคาบ/สัปดาห = 59
ภาคฤดูรอน
CVE 300 ฝกงานอุตสาหกรรม (ไมนอยกวา 6 สัปดาห)
2 หนวยกิต (S/U)
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ภาคฤดูรอน
CVE 300 ฝกงานอุตสาหกรรม (ไมนอยกวา 6 สัปดาห)

2 หนวยกิต (S/U)

(Industrial Training)
ปที่ 4 แบบที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
CVE 401 โครงรางงานวิศวกรรมโยธา
(Civil Engineering Project Proposal)
CVE XXX วิชาเลือกทางวิศวกรรมโยธา
(Civil Engineering Elective)
CVE XXX วิชาเลือกทางวิศวกรรมโยธา
(Civil Engineering Elective)
CVE XXX วิชาเลือกทางวิศวกรรมโยธา
(Civil Engineering Elective)
XXX XXX วิชาเลือกเสรี
(Free Elective)
XXX XXX วิชาเลือกเสรี
(Free Elective)
SSC
XXX วิชาเลือกทางสังคมศาสตรหรือมนุษยศาสตร
(Social Science or Humanities Elective)

หนวยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาดวยตนเอง)
1 ( 0 3 2)
3 (X X

X)

3 (X X

X)

3 (X X

X)

3(3 0

6)

3(3 0

6)

3(3 0

6)

19 (9+X 3+X 20+X)
จํานวนคาบ/สัปดาห = 32+X
ภาคการศึกษาที่ 2
SSC 360
สังคมศาสตรบูรณาการ
(Integrative Social Sciences)
SSC
XXX วิชาเลือกทางสังคมศาสตรหรือมนุษยศาสตร
(Social Science or Humanities Elective)
CVE 402
โครงงานวิศวกรรมโยธา
(Civil Engineering Project)
CVE 415 การบริหารงานกอสราง
(Construction Management)
CVE XXX วิชาเลือกทางวิศวกรรมโยธา
(Civil Engineering Elective)

3(3 0

6)

3(3 0

6)

3(0 6

9)

3(3 0

6)

3 (X X

X)

15 (9+X 6+X 27+X)
จํานวนคาบ/สัปดาห = 47+X
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ปที่ 4 แบบที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
CVE 301 สหกิจศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 2
SSC 360
สังคมศาสตรบูรณาการ
(Integrative Social Sciences)
SSC
XXX วิชาเลือกทางสังคมศาสตรหรือมนุษยศาสตร
(Social Science or Humanities Elective)
SSC
XXX วิชาเลือกทางสังคมศาสตรหรือมนุษยศาสตร
(Social Science or Humanities Elective)
CVE 415 การบริหารงานกอสราง
(Construction Management)
CVE XXX วิชาเลือกทางวิศวกรรมโยธา
(Civil Engineering Elective)
XXX XXX วิชาเลือกเสรี
(Free Elective)
XXX XXX วิชาเลือกเสรี
(Free Elective)

หนวยกิต (บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาดวยตนเอง)
13 ( 0 40 10)
13 ( 0 40 10)
จํานวนคาบ/สัปดาห = 50
3(3 0

6)

3(3 0

6)

3(3 0

6)

3(3 0

6)

3 (X X

X)

3(3 0

6)

3(3 0

6)

21 (18+X X 36+X)
จํานวนคาบ/สัปดาห = 54+X
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17.5.2

สําหรับหลักสูตรสองสถาบัน (University of Tasmania)
ชั้นปที่ 1 และ 2 ใชหลักสูตรเดียวกันกับหลักสูตร 4 ป
ชั้นปที่ 3 และ 4 ใชหลักสูตร ปที่ 3 และปที่ 4 ของภาควิชาวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยทัสมาเนียประเทศออสเตรเลีย ดังรายละเอียดตอไปนี้
ปที่ 3
รหัสวิชา
KME 300
AEA 361
ACC 313
ACM 301
ACC 362
ACC 315
ACC 346
ACM 320
ACC 355
AEA 225

ชื่อวิชา
Numerical Methods for Engineers
Accounting and Economics for Engineers
Structural Mechanics 2
Engineering Dynamics
Project Management and Organization
Composite Structures (Civil)
Geomechanics 1
Applied Hydrodynamics and Turbomachines
Engineering Design 2 (Civil)
Engineering Computing 2

รอยละของเวลาเรียน
8.3 %
4.5 %
9 %
9 %
4.5 %
9 %
9 %
9 %
19.7 %
9 %

ภาคการศึกษาที่
1
1
1
1
2
2
2
2
1,2
2

ปที่ 4
รหัสวิชา
ACM 462
ACC 413
ACC 414
ACC 431
KEA 432
AEA 461
ACC 434
ACC 445
ACC 446
ACC 447
ACC 454

ชื่อวิชา
Engineering Management and Law
Structural Mechanics 3
Stress Analysis
Hydraulics
Geology for Engineering
Business Strategies and Marketing for Engineers
Geomechanics 1
Traffic and Highway Engineering
Environmental Engineering
Civil Engineering Project
Engineering Design 3 (Civil)

รอยละของเวลาเรียน
6 %
8.5 %
8.5 %
8.5 %
16.67 %
6 %
8.5 %
8.5 %
8.5 %
8.5 %
20 %

ภาคการศึกษาที่
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
1,2

ผูสําเร็จการศึกษาจนไดรับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยทัสมาเนีย และมีความประสงค
จะรับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี จะตองเสนอรายงานปริญญา
นิพนธตอคณะกรรมการที่แตงตั้งโดยและไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี
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*วิชาเลือก นักศึกษาตองเรียนวิชาเลือกตามที่กําหนดในแตละภาคการศึกษา
วิศวกรรมโครงสราง
CVE 443 การออกแบบอาคาร
3 ( 3 0 6)
(Building Design)
CVE 444 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง
3 ( 3 0 6)
(Prestressed Concrete Design)
CVE 445 การออกแบบโครงสรางเหล็กโดยวิธีพลาสติก
3 ( 3 0 6)
(Plastic Design of Steel Structures)
CVE 446 การออกแบบสะพาน
3 ( 3 0 6)
(Bridge Design)
CVE 447 การออกแบบทางดานวิศวกรรมโยธา
3 ( 3 0 6)
(Civil Engineering Design)
CVE 448 วิธีการไฟไนตเอลิเมนตเบื้องตน
3 ( 3 0 6)
(Fundamental of Finite Element Method)
CVE 449 การออกแบบโครงสรางเหล็กโดยวิธีตัวคูณความตานทานและน้ําหนักบรรทุก
(Load and Resistance Factor Design of Steel Structures) 3 ( 3 1 6)
วิศวกรรมสํารวจ
CVE 226 การสํารวจเสนทาง
(Route Surveying)
CVE 421 ภาพถายทางอากาศเชิงเลข
(Digital Photogrammetry)
CVE 422 การวิเคราะหภาพดาวเทียม
(Satellite Image Analysis)
CVE 425 การสํารวจดวยดาวเทียม
(Satellite Surveying)
CVE 426 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเบื้องตน
(Introduction to GIS)
CVE 428 การคํานวณปรับแกในงานสํารวจ
(Adjustment Computation in Surveying)

3(2 3

6)

3(3 0

6)

3(2 3

6)

3(3 0

6)

3(2 3

6)

3(3 1

6)
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วิศวกรรมขนสง
CVE 372 วิศวกรรมขนสง
(Transportation Engineering)
CVE 473 วิศวกรรมจราจร
(Traffic engineering)
CVE 474 การขนสงอยางยั่งยืน
(Sustainable Transportation)
CVE 574 การขนสงมวลชนในตัวเมือง
(Urban Mass Transportation)
CVE 576 การออกแบบทางเรขาคณิตของถนน
(Geometric Design of Highways)
เทคนิคกอสราง
CVE 411 วิศวกรรมและเทคโนโลยีการกอสรางสมัยใหม
(Modern Construction Engineering & Technology)
CVE 418 เทคโนโลยีสารสนเทศในงานกอสราง
(Information Technology in Construction)
CVE 419 การจัดการผลิตภาพและคุณภาพงานกอสราง
(Productivity & Quality Management in Construction)

3(3 0

6)

3(2 3

6)

3(3 0

6)

3(3 0

9)

3(3 0

9)

3(3 0

6)

3(3 0

6)

3(3 0

6)

วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา
CVE 483 การพัฒนาแหลงน้ํา
3
(Water Resource Development)
CVE 487 โครงสรางชลศาสตร
3
(Hydraulic Structures)
CVE 488 วิศวกรรมแมน้ําเบื้องตน
3
(Introduction to River Engineering)
CVE 490 อุทกวิทยาประยุกต
3
(Applied Hydrology)
CVE 491 การประยุกตใชคอมพิวเตอรสําหรับงานดานวิศวกรรม
ทรัพยากรน้ํา
3
(Computer Applications for Water Resources Engineering)

(3 0

6)

(3 0

6)

(3 0

6)

(3 0

6)

(3 0

6)
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วิศวกรรมเทคนิคธรณี
CVE 498 การออกแบบงานวิศวกรรมเทคนิคธรณี
(Geotechnical Engineering Design)
CVE 499 การใชคอมพิวเตอรในงานวิศวกรรมเทคนิคธรณี
(Computer Application in Geotechnical Engineering)
วิศวกรรมโยธา
CVE 403 หัวขอศึกษาพิเศษ 1
(Special Study I)
CVE 404 หัวขอศึกษาพิเศษ 2
(Special Study II)
CVE 405 หัวขอศึกษาพิเศษ 3
(Special Study III)

3(3 0

6)

3(2 3

6)

3(3 0

6)

3(3 0

6)

3(3 0

6)
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17.6 คําอธิบายรายวิชา
CVE 100 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรรมโยธา
3(2-2-6)
(Computer Programming for Civil Engineering)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
หลักการทํางานของคอมพิวเตอร องคประกอบของคอมพิวเตอร การทํางานระหวาง
ฮาร ด แวร และซอฟต แ วร หลั ก การประมวลผลข อ มู ล ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส การ
ออกแบบโปรแกรมและวิธีการพัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมดวยภาษาชั้นสูง
Computer concepts, computer components, hardware and software interaction,
EDP concepts, program design and development methodology, flow chart, highlevel language programming.
CVE 111

เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-6)
(Engineering Drawing)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
อุปกรณใชงานเขียนแบบและการใช รูปทรงพื้นฐาน และการประยุกตใช การเขียน
ตัวอักษร การสเกตภาพ การบอกขนาดภาพและการใชขอความประกอบภาพ ภาพ
ฉายแบบออโทกราฟฟกของจุด เสนระนาบและวัตถุ ภาพไอโซเมตริก ออบลิค
และการสเกต ภาพชวย ภาพตัด การสเกตและการเขียนแบบแสดงรายละเอียดของ
การกอสรางทางวิศวกรรมโยธา และรายละเอียดของงานตางๆ เชน ที่เกี่ยวของกับ
งานโครงสราง งานสํารวจ งานไฟฟา งานประปา งานระบบปรับอากาศ งานเขื่อน
ลิฟต เปนตน โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับการเขียนแบบเบื้องตน
Instruments and their uses, applied geometry, lettering, sketching, dimensions and
notes, orthographic projection of points and lines, planes, and solids, isometric and
oblique drawing and sketching, perspective view, auxiliary view: points and lines,
planes and solids, sections and convention. Practices in drawings.
Intersection and development, structural details drawing, freehand drawing and
sketch, descriptive geometry, study in details of civil engineering and system
facilities drawings. Basic computer-aided drawing.
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CVE 131

กลศาสตรวิศวกรรม 1
3(3-1-7)
(Engineering Mechanics I)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ระบบแรง (ในระนาบและใน3–มิติ) บนอนุภาคและบนวัตถุเกร็ง การสมดุลของวัตถุ
เกร็ง แรงกระจาย การวิเคราะหแรงเบื้องตนในโครงขอหมุนและโครงขอแข็ง แรง
ในคานและสายเคเบิล แรงเสียดทาน หลักการของงานเสมือนและเสถียรภาพของ
การสมดุล
System of forces (in plane and space) on particles and rigid bodies, equilibrium of
rigid bodies, distributed forces, analysis of simple trusses and frames, forces in
beams and cables, friction, principle of virtual work and stability.

CVE 221

สํารวจ
3(3-0-6)
(Surveying)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการสํารวจและการระดับ, หลักการและประยุกตใชกลองวัด
มุมความผิดพลาดและการปรับแกเนื่องจากงานสํารวจ การวัดระยะทางและทิศทาง
ความคลาดเคลื่อนและชั้นงานในการสํารวจ การปรับแกขอมูล โครงขายสามเหลี่ยม
การหาแอซิมุธและระบบพิกัดทางราบของงานวงรอบอยางละเอียด การทําระดับ
อยางละเอียด การสํารวจและเขียนแผนที่ภูมิประเทศ เสนโครงแผนที่ ระบบพิกัดฉาก
ยูทีเอ็ม หลักการจีพีเอสเบื้องตน
Introduction to surveying work, basic field works, leveling, error and class in
surveying, principles and application of Theodolites, distance and direction
measurement, error in surveying, acceptable error, data correction, triangulation;
precise determination of azimuth, precise traverse plane coordinate system, precise
leveling, topographic survey, map plotting; precise leveling, map projection, UTM
coordinates fundamental of GPS system.

CVE 223

การปฎิบัติงานสํารวจ
1(0-3-1)
(Surveying Practices)
วิชาบังคับกอน : CVE 221
การปฎิบัติงานสํารวจจะสอดคลองกับการเรียนทฤษฎี โดยจะเนนไปที่การใหไดมา
ซึ่งขอมูลที่ถูกตอง และมีความละเอียดในระดับที่ตองใชในภาคทฤษฎี เริ่มครึ่งภาค
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การศึกษาแรกจากการหาระยะทางในแนวระดับดวยเทปทั้งแบบที่ใชงานทั่วไป และ
แบบที่ตองการความละเอียดสูง การหาระยะทางในแนวดิ่ง การทําวงรอบควบคุมทาง
ดิ่ง การทําระดับตามแนวยาว และการทําระดับตามขวาง ในครึ่งภาคการศึกษาหลัง
จะทําการหาคามุมดิ่ง มุมราบ และการนําไปใช เริ่มจากการวัดคามุมดิ่ง การวัดคามุม
ราบแบบมีทิศทาง การวัดคามุมราบแบบวัดซ้ํา การวัดคามุมราบแบบวัดซ้ํารอบจุด
การทําวงรอบควบคุมทางราบ และการทําแผนที่ภูมิประเทศ
Surveying practice will follow theorem in the lecture class. The practices emphasis
on, how to get accuracy and precise field data in the required level of the theorem.
First half of semester will start with horizontal distance measurement by tape,
leveling, vertical control traverse, profile leveling and cross-section leveling. The
second half of semester starts with angle measurement and their application,
vertical angle measurement, horizontal angle measurement, direction method,
repetition method and repetition around a point, horizontal control traverse and
producing topographic map.
CVE 224

โครงงานสํารวจ
1(0-3-1)
(Surveying Project)
วิชาบังคับกอน : CVE 221
การปฏิบัติงานโครงงานสํารวจจะเปนการฝกการปฏิบัติงานสํารวจเพื่อการนําไปใช
งาน เริ่มจากการทําวงรอบควบคุมทางราบ การวางโคงทางราบแบบวงกลม โคงทาง
ราบแบบตอเนื่อง โคงทางราบแบบวกกลับ โคงทางดิ่ง หลังจากนั้นจะทําการเก็บ
รายละเอียดเพื่อการทําแผนที่ดวยกลองประมวลผลรวม และการทําแผนที่แบบดิจิทัล
ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
Surveying project will be the practicing for application. It will start with horizontal
control traverse, circular curve, compound circular curve, reverse curve and
vertical curve. Then objects along the horizontal control traverse will be collect by
Total Station for doing a digital topographic map.

CVE 225

การฝกภาคสนามวิชาสํารวจ
ไมมีหนวยกิต (S/U)
(Surveying Field Camp)
วิชาบังคับกอน : CVE 221
การสํารวจนอกสถานที่เปนระยะเวลารวม 80 ชั่วโมง โดยมีงานสนามดังนี้ การวาง
แนวทางในการสํารวจและการทําวงรอบ การวางโคง การหาปริมาตรและพื้นที่ของ
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งานดินโดยการทําระดับตามแนวยาวและตามขวาง ซึ่งเปนการสํารวจเสนทางและ
การสํารวจกอสราง การหาเสนชั้นความสูง การทําโครงขายสามเหลี่ยม การทําแผนที่
ภูมิประเทศและการเก็บรายละเอียด ซึ่งแตละกลุมจะทํารายงานผลแตละงานทุกชิ้น
An eighty hours field camp. Field exercises include: alignment survey and traverse,
curve ranging, volume and area of earth work by profile and cross section, route
survey and construction survey, contours, triangulation, topographic map. In
addition to group field reports on each exercise.
CVE 226

การสํารวจเสนทาง
3(2-3-6)
(Route Surveying)
วิชาบังคับกอน : CVE 221
การสํารวจแนวทาง การทําแผนที่ภูมิประเทศ การวางระดับแนวทาง การทําระดับ
ตามแนวขวางและแนวยาว การหาพื้นที่และปริมาตรของงานดิน โคงวงกลม โคง
ผสม โคงกลับทิศ โคงหลังหัก การแกไขแนวทาง โคงดิ่ง โคงกนหอย โคงเกือกมา
การทําระดับกอสราง
Alignment Survey, topographic survey and plotting, design of grad line, cross
section and profile leveling , area and volume of earthwork, circular curve,
compound curve, reversed circular curve, broken back curve, realignment, vertical
curve, spiral curve, horse shoe curve, construction survey.

CVE 232

กลศาสตรวิศวกรรม 2
3(3-1-7)
(Engineering Mechanics II)
วิชาบังคับกอน : CVE 131
คิเนแมติกส และคิเนติกของอนุภาค การเคลื่อนที่แบบวิถีตรงและวิถีโคง สมการการ
เคลื่อนที่ งานและพลังงาน อิมพัลส และโมเมนตัม/การเคลื่อนที่ของวัตถุเกร็งใน
ระนาบ สมการการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน อิมพัลส และโมเมนตัม
การ
สั่นสะเทือนของวัตถุเบื้องตน
Kinematics and kinetics of particles: rectilinear and curvilinear motions, equation
of motion, work and energy, impulse and momentum. Plane motion of rigid body :
equation of motion, work and energy, impulse and momentum, introduction to
vibration.
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CVE 233

กลศาสตรวัสดุ
3(3-1-7)
(Mechanics of Materials)
วิชาบังคับกอน : CVE 131
แรงและหนวยแรง ความสัมพันธระหวางหนวยแรงกับความเครียด การวิบัติของวัสดุ
เหนียวและวัสดุเปราะ หนวยแรงในคาน ผังแรงเฉือนและโมเมนต การแอนตัวของ
คาน แรงบิด การโกงเดาะของเสา วงกลมมอรและหนวยแรงกระทํารวม
Force and stress, stress-strain relationships, ductile and brittle failure, stress in
beams, shear force and bending moment diagrams, deflection of beam, torsion,
buckling of column. Mohr’s circle and combined stress.

CVE 236

วัสดุในงานวิศวกรรมโยธา
2(1-3-4)
(Civil Engineering Materials)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
พฤติกรรมพื้นฐาน คุณสมบัติ และวิธีการทดสอบคุณสมบัติที่จําเปนของวัสดุตาง ๆ
ที่ใ ช ใ นดา นวิ ศวกรรมโยธา ไดแ ก พฤติ กรรมของเหล็ก รูป พรรณและเหล็ ก เส น
คุณสมบัติและคุณลักษณะของไม คุณสมบัติและคุณลักษณะของซีเมนต มวลรวม
และคอนกรี ต คุ ณ สมบั ติ แ ละคุ ณ ลั ก ษณะแอสฟ ล ต นอกจากนี้ จ ะมี ก ารแนะนํ า
พฤติ ก รรมพื้ น ฐานและสมบั ติ เ บื้ อ งต น ของวั ส ดุ อื่ น ๆ ที่ ใ ช เ พิ่ ม เติ ม ในงานด า น
วิศวกรรมโยธาดวย
The fundamental engineering behaviors, properties, and introduction to material
testing of various civil engineering materials, behaviors of steel and rebar,
properties and characteristic of wood, classification and properties of cement,
aggregates and concrete, properties and characteristic of asphalt, the fundamental
behavior and properties of additional civil engineering materials.

CVE 237

การวิเคราะหโครงสราง 1
3(3-0-6)
(Structural Analysis I)
วิชาบังคับกอน : CVE 233
บทนําสําหรับการวิเคราะหโครงสราง สมดุลของแรงเฉือน และโมเมนตในคานและ
โครงขอแข็ง การวิเคราะหโครงขอหมุน การวิเคราะหระยะแอนของคานและโครง
ขอ แข็ ง โดยวิ ธีง านเสมื อ นและพลั ง งานของความเครีย ด โครงสรางรั บน้ํา หนั ก
บรรทุกเคลื่อนที่ เสนบทบาท การวิเคราะหโครงสรางอินดีเทอรมิเนทโดยวิธีการ
เปลี่ยนรูปรางสอดคลองแนวคิดสําหรับโครงสรางที่มีชวงยาว
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Introduction to structural analysis: equilibrium of shear forces and moments in
beam and frame, analysis of trusses. Deflections of beams and frames by methods
of virtual work and strain energy, structures subjected to moving loads, influence
lines, analysis of statically indeterminate structures by method of consistent
deformation, concept of long span structures.
CVE 281

กลศาสตรของไหล
3(3-0-6)
(Fluid Mechanics)
วิชาบังคับกอน : CVE 131, MTH 102
คุณสมบัติของของไหล ของไหลสถิต สมดุลของมวล พลังงาน และโมเมนตัมใน
การไหลแบบคงที่ของของไหลประเภทบีบอัดไมได การไหลแบบไรความหนืด
ความคลายทางชลศาสตรและการวิเคราะหมิติ การไหลของของไหลจริง การไหล
แบบคงที่ในทอปด การไหลในรางเปด การวัดปริมาณการไหล
Properties of fluid, fluid statics, macroscopic balance of mass, energy and
momentum in steady incompressible flow, flow of inviscid fluid, similitude and
dimensional analysis, phenomena of real fluid flow, steady incompressible flow in
closed conduits, open channel flow, flow measurements.

CVE 300

ฝกงานอุตสาหกรรม
2 หนวยกิต (S/U)
(Industrial Training)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ฝกงานอุตสาหกรรมตามหนวยงานตางๆ ไมนอยกวา 6 สัปดาห ระหวางภาคฤดู
รอน
Practical training in an industry being not less than 6 weeks during summer
vacation.

CVE 301

สหกิจศึกษา
13 หนวยกิต
(Cooperative Education)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ทํางานกับภาคอุตสาหกรรมตามหนวยงานตางๆ เวลาไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา
Working in industry being not less than 1 semester.
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CVE 311

การบริหารงานวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Management)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
หลักพื้นฐานในการบริหาร การเพิ่มผลิตภาพ มนุษยสัมพันธ ความปลอดภัย งาน
วิศวกรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน กฎหมายธุรกิจ เศรษฐศาสตรวิศวกรรมและการเงิน
การตลาด การบริหารโครงการ
Principle of management, productivity improvement, human relation, safety,
engineering and sustainable, commercial laws, principle of engineering econ,mics,
finance; marketing; project management.

CVE 335

วัสดุซีเมนตและคอนกรีต
3(2-3-6)
(Cement and Concrete Materials)
วิชาบังคับกอน : CVE 236
ประวัติของปูนซีเมนต ชนิดและคุณสมบัติของปูนซีเมนต มวลรวม สารผสมเพิ่ม
และสารเคมีผสมเพิ่ม การออกแบบสวนผสมของคอนกรีตและการควบคุม การ
ทดสอบคอนกรีตสดและคอนกรีตที่แข็งตัวแลว การทดสอบวัสดุที่ใชเปนสวนผสม
คอนกรีต คุณสมบัติของคอนกรีต การคืบและการหดตัว ขอแนะนําในเรื่องความ
ทนทานของคอนกรีตวัสดุปอซโซลาน ความรูเบื้องตนของคอนกรีตกําลังสูง
History of cement, classification and properties of cements, aggregates, additives
and admixtures, concrete mix design and quality control, testing of fresh and
harden concrete and ingredients, properties of concrete, creep and shrinkage, guide
to durable concrete, pozzolanic materials, introduction to high strength concrete.

CVE 338

การวิเคราะหโครงสราง 2
3(3-0-6)
(Structural Analysis II)
วิชาบังคับกอน : CVE 237
หลักการทั่วไปของโครงสรางอินดีเทอรมิเนทในสภาวะสถิต : ดีกรีของอินดีเทอร
มิเนททางสถิต และดีกรีอิสระ แนวความคิดของวิธีแรง และวิธีการเปลี่ยนตําแหนง
การวิ เ คราะห โ ครงสร า งอิ น ดี เ ทอร มิ เ นท ด ว ยวิ ธี ค อนซี ส แตนดี ฟ อร ม เมชั่ น ทรี
โมเมนต อิเควชั่ น ทฤษฏี คาสติเกลี ยโน วิธีการโกงตัว-มุมหมุน วิธีการกระจาย
โมเมนตและคอลัมนอะแนโลยี เสนอินฟลูเอนซ วิธีวิเคราะหโครงสรางดวยเมทริก
เบื้องตน การวิเคราะหเบื้องตนโดยวิธีพลาสติก การวิเคราะหโครงสรางโดยวิธีการ
ประมาณ
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General principles for statically indeterminate structures: degree of statically and
kinematically indeterminacy, concepts of force and displacement methods, analysis
of indeterminate structure by method of consistent deformation, therem of least
work, three-moment equation, slope-deflection method, moment distribution,
column analogy. Influence lines, introduction to matrix analysis of structure,
Introduction to plastic analysis, approximate analysis.
CVE 341

การออกแบบโครงสรางเหล็กและไม
3(2-3-5)
(Steel and Timber Design)
วิชาบังคับกอน : CVE 237
ศึกษาคุณสมบัติเชิงกลของไมและเหล็ก พฤติกรรมและการออกแบบโครงสรางไม
และเหล็ ก ภายใต แ รงตามแนวแกน แรงดั ด แรงเฉื อ น และแรงกระทํ า ร ว มกั น
ออกแบบจุดยึดตอโครงสรางไมและเหล็ก โครงสรางวัสดุผสม โครงสรางประกอบ
คานประกอบ การออกแบบโดยวิธี LRFD เบื้องตน ฝกออกแบบอาคารไมและ
เหล็ก
Study on structural properties of steel and timber, behavior and design of steel and
timber structures subjected to axial loads, bending moments, shear forces, and
combined actions, design of joint connections of steel and timber structures, design
of composite structures, design of built up members, design of plate girder,
introduction to Load and Resistance Factor Design (LRFD), design practices.

CVE 342

การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
4(3-2-8)
(Reinforced Concrete Design)
วิชาบังคับกอน : CVE 237
แนวคิดในการออกแบบโดยวิธีกําลังเทียบกับวิธีหนวยแรงใชงาน คุณสมบัติของ
คอนกรีต และเหล็กเสริม ขอกําหนดในการออกแบบ พฤติกรรมพื้ นฐานของ
โครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใตแรงอัด แรงดัด แรงบิด แรงเฉือน แรงยึด
เหนี่ยว และปฏิสัมพันธระหวางแรงเหลานี้ การออกแบบองคอาคารโครงสราง
คอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก โดยวิ ธี กํา ลั ง และหนว ยแรงใช ง าน ฝ ก การออกแบบอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็ก
Design concepts of strength design, in comparison with working stress design,
properties of concrete and reinforcing steel bars, building codes requirements.
Fundamental behavior in thrust, flexure, torsion, shear, bond and interaction among
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these forces, Design of reinforced concrete structural members by strength and
working stress design concepts, design practice and detailing.
CVE 361

วิศวกรรมธรณีวิทยา
2(2-0-4)
(Engineering Geology)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
บทนําแร หิน และการจัดประเภทของหินทางดานวิศวกรรม ขบวนการผุพังของ
หิน การเคลื่อนที่ของดิน น้ําใตดิน โครงสรางทางธรณีวิทยา การประยุกตใชวิชา
นี้ในงานวิศวกรรมโยธา
Introduction to geology, mineral, rock and engineering rock classification,
weathering, mass movement, ground water, structural geology, application of
engineering geology in engineering works.

CVE 362

ปฐพีกลศาสตร
3(3-0-6)
(Soil Mechanics)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การกําเนิดดิน ดัชนีและการจําแนกประเภทของดิน การบดอัดดิน การไหลซึมของ
น้ําในดิน และปญหาที่เกิดขึ้น หลักการเกี่ยวกับความเคนประสิทธิผล ความเคนใน
ดิน การกระจายความเคนของแรงกระทํา ความแข็งแรงของดิน ทางเดินของความ
เคน ทฤษฎีของแรงดันดิน ทฤษฎีการอัดตัวคายน้ําทิศทางเดียว เสถียรภาพของเชิง
ลาด
Soil formation, index properties and classification of soils, compaction,
permeability of soils and seepage problems, principle of effective stresses within a
soil mass, stress distribution, compressibility of soils, shear strength of soil, earth
pressure theory, slope stability.

CVE 363

ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร
1(0-3-1)
(Soil Mechanics Laboratory)
วิชาบังคับกอน : CVE 362 หรือเรียนพรอมกับ CVE 362
การเจาะสํารวจดิน การทดสอบหาคุณสมบัติดัชนีของดิน ความถวงจําเพาะและการ
วิเคราะหหาขนาดของเม็ดดิน การทดสอบหากําลังรับแรงเฉือนของดิน คือกําลัง
แรงอัดทิศทางเดียว กําลังรับแรงเฉือนโดยตรง กําลังรับแรงอัดสามทิศทาง แบบไม
มีการทรุดตัวรีดน้ําและไมระบายน้ํา การจําแนกประเภทของดิน การทดสอบความ
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แนนของดินในสนาม การบดอัดดิน การหาคาคาลิฟอรเนียแบริ่งเรโซของดิน การ
ทรุดตัวรีดน้ําของดิน
Soil boring, soil classification, atterberg limits, grain size analysis (sieve and
hydrometer), specific gravity, permeability, compaction, field density, california
bearing ratio, shear strength, unconfined compression test, direct shear test,
unconsolidated undrained triaxial test, consolidation test.
CVE 364

วิศวกรรมฐานราก
3(3-0-6)
(Foundation Eengineering)
วิชาบังคับกอน : CVE 362
การสํารวจใตผิวดิน กําลังแบกทานของฐานรากชนิดฐานรากแผและแบบตื้นการ
ออกแบบฐานรากแผ เข็ม กลุมเข็มฐานรากปลอง การวิเคราะหการทรุดตัวของดิน
แรงกระทําของดินและกําแพงกันดิน ความรูเบื้องตนเรื่องการปรับปรุงคุณภาพดิน
Subsurface investigation, bearing capacity of foundation, spread and mat
foundation design, pile and caisson foundation design, settlement analysis, earth
pressure problems and retaining structures. Elementary of soil improvement.

CVE 371

วิศวกรรมการทาง
3(3-0-6)
(Highway Engineering)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ประวัติความเปนมาและวิวัฒนาการของทางหลวง องคกรที่เกี่ยวของกับงานทาง
หลวง หลักการของการวางแผนทางหลวง การศึกษาดานการจราจร การออกแบบ
ถนนทางดานเรขาคณิต และการควบคุมการใชงานทางหลวง
การศึกษาความ
เหมาะสมของการลงทุนดานการเงิน และเศรษฐกิจ รูปตัดโดยทั่วไปของถนนและ
ดินคันทาง การออกแบบถนนลาดยาง และถนนคอนกรีต การกอสรางถนนและ
การซอมบํารุงถนน
Historical development of highway, department of highway administration,
Principles of highway planning, Traffic, Geometric design and operations.
Highway finance and economic, Subgrade soils, Flexible and rigid pavement
design, Construction and maintenance of highways.
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CVE 372

วิศวกรรมขนสง
3(3-0-6)
(Transportation Engineering)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การขนสงทางรถยนต ทางรถไฟ ทางอากาศ ทางน้ํา และทางทอ การวางแผนการ
ขนสงในเขตเมือง การวางแผนเพื่อประสานระบบการขนสงประเภทตางๆ การ
ออกแบบขั้นพื้นฐานของระบบขนสง
Transportation by railways, highways and air with some attention to waterways
and pipelines; urban transportation planning, multi-modal transportation planning,
layout and design of transportation system.

CVE 382

วิศวกรรมชลศาสตร
3(3-0-6)
(Hydraulic Engineering)
วิชาบังคับกอน : CVE 281, CVE 385
การออกแบบและวิเคราะหระบบทอแรงดัน ปรากฏการณวอเตอรแฮมเมอร กังหัน
น้ํา และเครื่องสูบน้ํา การไหลในรางเปดและการออกแบบรางเปด การเคลื่อนที่ของ
ตะกอนในลําน้ํา อางเก็บน้ํา เขื่อน ทางระบายน้ําลน แบบจําลองชลศาสตร การ
ระบายน้ํา
Design and analysis of piping systems, water hammer, turbines and pumps, open
channel flow and design, sediment transport in stream, reservoirs, dams, spillways,
hydraulic models, drainage.

CVE 385

อุทกวิทยา
3(3-0-6)
(Hydrology)
วิชาบังคับกอน : CVE 281
วัฏจักรของน้ํา ลุมน้ําและการวัดรายละเอียดจากแผนที่ภูมิประเทศ หยาดน้ําฟา น้ําทา
การระเหย การคายน้ําและการคายระเหย การซึมลงดิน น้ําใตดิน การวิเคราะหกราฟ
น้ําทาและทฤษฎีกราฟน้ําทาหนึ่งหนวย การสังเคราะหกราฟน้ําทาหนึ่งหนวย การ
เคลื่อนตัวของน้ําหลาก หลักการทางสถิติและความนาจะเปน การวิเคราะหน้ําทวม
ดวยหลักความถี่ของการเกิด
Hydrologic cycle, watershed and measurements from topographic map,
precipitation, streamflow, evaporation transpiration and evapotranspiration,
infiltration, groundwater, hydrograph analysis and unit hydrograph theory,
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synthetic unit hydrograph, flood routing, probability concepts in hydrology, flood
frequency analysis
CVE 394

การทดลองชลศาสตร
1(0-3-1)
(Hydraulics Laboratory)
วิชาบังคับกอน : CVE 281
ปฏิบัติการทดลอง วิเคราะหผลและจัดทํารายงานการทดลองเกี่ยวกับคุณสมบัติของ
ไหล สถิตชลศาสตรของของไหล หลักการพลังงาน และโมเมนตัม การสูญเสีย
พลังงานการไหล และการวัดอัตราไหลในทอปด การไหลและการวัดอัตราไหลใน
รางเปด ไฮโดรลิกซจั้มพ เครื่องจักรกลชลศาสตร
Experimental works including presentation and analysis of results on fluid
properties, fluid statics, energy equation, momentum equation, energy loss in pipe,
flow measurement in pipe, flow measurements in open channel, hydraulic jump,
hydraulic machines.

CVE 401

โครงรางงานวิศวกรรมโยธา
1(0-3-2)
(Civil Engineering Project Proposal)
วิชาบังคับกอน : โดยความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาการเตรียมรายงาน
โครงรางที่แสดงวัตถุประสงค แนวความคิด วิธีการศึกษาแผนการทํางาน และ
งบประมาณรายจายของโครงงานในสาขาวิศวกรรมโยธา
Preparation of a proposal report showing objectives, concepts, methodology, work
schedule and budgetary for a selected project in the field of civil engineering.

CVE 402

โครงงานวิศวกรรมโยธา
3(0-6-9)
(Civil Engineering Project)
วิชาบังคับกอน : CVE 401
ดําเนินการศึกษาโครงรางงานวิศวกรรมโยธาที่ผานความเห็นชอบแลว และนําเสนอ
ผลการศึกษาเปนงานในรูปเลม
Conduct the study of the approved project and present major findings in form of
project report.
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CVE 403

หัวขอศึกษาพิเศษ 1
3(3-0-6)
(Special Study I)
วิชาบังคับกอน : นักศึกษาชั้นปที่ 4 หรือไดรับอนุมัติจากหัวหนาภาควิชา
หั ว ข อ ที่ น า สนใจในป จ จุ บัน และวิ วั ฒ นาการใหม ๆ ในสาขาวิช าต า งๆ ทางด า น
วิศวกรรม เนื้อหาวิชาขึ้นอยูกับความสนใจของนักศึกษา และขอกําหนดของภาควิชา
Courses on current topics and recent development in selected fields of study.
Materials will be selected on the basis of student requirements and faculty interests.
Details of these courses will be announced, as they become available.

CVE 404

หัวขอศึกษาพิเศษ 2
3(3-0-6)
(Special Study II)
วิชาบังคับกอน : นักศึกษาชั้นปที่ 4 หรือไดรับอนุมัติจากหัวหนาภาควิชา
หั ว ข อ ที่ น า สนใจในป จ จุ บัน และวิ วั ฒ นาการใหม ๆ ในสาขาวิช าต า งๆ ทางด า น
วิศวกรรม เนื้อหาวิชาขึ้นอยูกับความสนใจของนักศึกษา และขอกําหนดของภาควิชา
Courses on current topics and recent development in selected fields of study.
Materials will be selected on the basis of student requirements and faculty interests.
Details of these courses will be announced, as they become available.

CVE 405

หัวขอศึกษาพิเศษ 3
3(3-0-6)
(Special Study III)
วิชาบังคับกอน : นักศึกษาชั้นปที่ 4 หรือไดรับอนุมัติจากหัวหนาภาควิชา
หั ว ข อ ที่น า สนใจในป จ จุ บั น และวิ วั ฒ นาการใหม ๆ ในสาขาวิช าต า งๆ ทางด า น
วิศวกรรม เนื้อหาวิชาขึ้นอยูกับความสนใจของนักศึกษา และขอกําหนดของภาควิชา
Courses on current topics and recent development in selected fields of study.
Materials will be selected on the basis of student requirements and faculty interests.
Details of these courses will be announced, as they become available.

CVE 411

วิศวกรรมและเทคโนโลยีการกอสรางสมัยใหม
3 (3-0-6)
(Modern Construction Engineering & Technology)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
เทคนิคและวิธีการกอสรางสําหรับขั้นตอนการกอสรางครบวงจร ไดแก เทคนิคการ
กอสรางเสาเข็ม โครงสรางใตดิน โครงสรางอาคาร การติดตั้ง การใชงานและการ
จัดการเครื่องจักรกลหนักในงานกอสราง เทคนิคการประสานและลําดับงานประเภท
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ตางๆ อาทิ งานโยธา งานระบบเครื่องกล งานระบบไฟฟา งานสถาปตยกรรม ฯลฯ
เทคนิคการวางแผนและการจัดการผังโครงการ
Construction techniques & methods throughout construction processes, namely,
piling technique, substructure construction technique, superstructure construction
technique, construction heavy equipment (such as tower crane) installation and
management, interfacing technique for management of different project component
(civil engineering work, mechanical engineering work, electrical engineering work
and architectural work), site layout planning and management technique.
CVE 414

การประมาณราคาและการกําหนดรายการกอสราง
3(3-0-6)
(Construction Estimating and Specifications)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
สัญญาและรายการกอสราง การเตรียมเอกสารในการประมูลเสนอราคา หลักการ
ประมาณราคา การจัดเตรียมเครื่องมือในงานกอสรางและวัสดุ ผลกําไร การเสนอ
ราคา และการประมูล การศึกษาเฉพาะกรณีของการประมาณราคาการกอสราง
Contract (FIDIC), specifications, bidding documents, principle of estimating,
construction equipment and materials, profit, Budding and tendering, case study of
cost estimating.

CVE 415

การบริหารงานกอสราง
3(3-0-6)
(Construction Management)
วิชาบังคับกอน : CVE 414
องคการและโครงสรางของอุตสาหกรรมการกอสราง การจัดผังบริเวณและการ
กําหนดตําแหนงของสิ่งปลูกสรางชั่วคราว การจัดองคการเพื่อบริหารงานกอสราง
การกําหนดเวลาและการายงานความกาวหนาของงานกอสราง ขอกําหนดของ
แผนงานแบบตางๆ เชน แผนงานแบบวิถีวิกฤติ แผนงานแบบเสนดุลยภาพ เปน
ตน ศึกษาวิธีการเร งงานและการขยายเวลาของโครงการ กฎหมายและระเบีย บ
เกี่ ย วกั บ งานก อ สร า ง ความปลอดภั ย ในการทํ า งาน การบริ ห ารบุ ค ลากร
เทคโนโลยีในการกอสราง และการจัดระบบประกันคุณภาพ
Project delivery system, organization and structure of construction industry,
constructability concept, scheduling tools: CPM, PERT, line of balance,
precedence diagram, network compression. project control: measurement of work
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progress, earn value concept. resource management, safety in construction, quality
assurance system.
CVE 418

เทคโนโลยีสารสนเทศในงานกอสราง
3 (3-0-6)
(Information Technology in Construction)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํ า หรั บ โครงการก อ สร า ง ทั ก ษะพื้ น ฐานด า นคอมพิ ว เตอร อาทิ การใช ง าน
Calculation Spreadsheet การใชงานระบบฐานขอมูล ฯลฯ โปรแกรมคอมพิวเตอร
สํ า หรั บ ช ว ยการบริ ห ารโครงการก อ สร า ง อาทิ โปรแกรมช ว ยประมาณราคา
โปรแกรมการวางแผนเวลา โปรแกรมชวยจัดการทรัพยากร โปรแกรมชวยติดตาม
ความกาวหนา โปรแกรมชวยจัดการเอกสารในโครงการกอสราง ฯลฯ บทบาทของ
สมาชิกในทีมงานโครงการกอสรางในการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมี
ประสิทธิภาพ
Introduction to information technology, applications of Information Technology
(IT) for managing construction project, basic computer skill such as calculation
spreadsheet or database system, etc., specialized computer software for
construction cost estimating, project scheduling, project monitoring, resource
allocation, construction project documentation, etc. Roles of project team in IT
system implementation.

CVE 419

การจัดการผลิตภาพและคุณภาพงานกอสราง
3 (3-0-6)
(Productivity & Quality Management in Construction)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดการผลิตภาพและคุณภาพสําหรับโครงการกอสราง
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอผลิตภาพและคุณภาพในโครงการกอสราง แนวคิดและวิธีการ
การปรับปรุงผลิตภาพ แนวคิดและวิธีการปรับปรุงคุณภาพงานกอสราง
Introduction to productivity & quality management in construction project, factors
influencing construction project productivity & quality, productivity management
concept, construction productivity improvement method, quality management
concept, construction quality management & improvement method.
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CVE 421

ภาพถายทางอากาศเชิงเลข
3(3-0-6)
(Digital Photogrammetry)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
พื้นฐานของภาพถายทางอากาศและการสํารวจระยะไกล หลักการของเครื่องกําหนด
ตําแหนงพิกัดดวยดาวเทียมจีพีเอสรวมกับภาพถายทางอากาศ การวิเคราะหและ
ปรับแกภาพถายทางอากาศเชิงเลข การประมวลผลภาพถายทางอากาศเชิงเลข การ
สรางแผนที่และแบบจําลองภูมิประเทศ
Introduction and basic principles of photogrammetry and remote sensing,
Principles and operation of GPS/DGPS with Photogrammetry, analysis and
adjustment Digital Photogrammetry, Digital Photogrammetry processing, mapping
and digital terrain model from digital photogrammetry.

CVE 422

การวิเคราะหภาพดาวเทียม
3(2-3-6)
(Satellite Image Analysis)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
พื้นฐานของภาพดาวเทียม ยานสํารวจและเครื่องตรวจจับสําหรับภาพดาวเทียม การ
จัดการขอมูลภาพถายดาวเทียม การปรับปรุงภาพดาวเทียม การกําหนดหมุดควบคุม
ในภาพดาวเทียม การจําแนกวัตถุในดาวเทียม การทําแผนที่จากภาพดาวเทียม
Introduction and basic principles of satellite image, platforms and sensors, digital
image definition, processing of satellite image data, enhancement techniques,
image transforms, ground control for satellite image, classification, mapping from
satellite image.

CVE 425

การสํารวจดวยดาวเทียม
3(3-0-6)
(Satellite Surveying)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
อธิบายลักษณะของเครื่องหาตําแหนงดวยสัญญาณดาวเทียม คุณสมบัติของเครื่องหา
ตําแหนง ระบบพิกัดพื้นดิน ระบบเวลา การเคลื่อนที่ของดาวเทียม การวิเคราะห
บรรยากาศ ผลกระทบทําใหเกิดความผิดพลาดแบบคงที่และไมคงที่ รูปแบบทาง
คณิตศาสตรของการดูดกลืนสัญญาณและความแตกตางของการวัดแบบคงที่และ
เคลื่อนที่ในการหาตําแหนง การวัดแบบคงที่และเคลื่อนที่ในการหาตําแหนงคาพิกัด
ความถูกตองของการรังวัดดวยสัญญาณดาวเทียม การปรับแกโครงขายคาพิกัด
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ดาวเทียม แนะนําการนําเครื่องหาตําแหนงดวยสัญญาณดาวเทียมมาใชกับการสํารวจ
ในพื้นที่
Description of GPS signal structure and derivation of observables, characteristics
of instrumentation, geocentric coordinate system, time system, satellite orbital
motion, analysis of atmospheric, random and non-random effects, derivation of
mathematical models used for absolute and differential static and kinematic
positioning, static and kinematic survey procedures and operational aspects,
introduction to GPS quality control, network adjustment.
CVE 426

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเบื้องตน
3(2-3-6)
(Introduction to GIS)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิวัฒนาการและลักษณะการประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ลักษณะแผนที่
และการฉายแผนที่ลักษณะตางๆ ขอมูลแบบตําแหนง ขอมูลแบบมีระยะและทิศทาง
ขอมูลเชิงพื้นที่และไมเชิงพื้นที่ การแปลงขอมูล ความถูกตองในการสแกนภาพ การ
ใชขอมูลจากการสื่อสารระยะไกลและขอมูลจากเครื่องหาตําแหนงดวยสัญญาณ
ดาวเทียม การปรับปรุงขอมูล การวิเคราะหเชิงพื้นที่โดยทางสถิติและทางเรขาคณิต
ความถูกตองในการจัดการขอมูล การนําเสนอแผนที่ แผนที่แบบตอบโตกับผูใช
แผนภูมิและการนําเสนอโดยใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
Overview, history and concepts of GIS scope and application areas, map concept
and map projection, raster data structure, vector data structure, spatial and nonspatial data, analogue to digital conversion, accuracy of digitization, data from
remote sensing imagery, global positioning system (GPS) based data acquisition,
data manipulation techniques, spatial analysis techniques–statistical and
geometrical, accuracy assessment, layout of maps, intelligent maps, charting and
tabular representation of the results using GIS.

CVE 428

การคํานวณปรับแกในงานสํารวจ
3( 3-1-6)
(Adjustment Computation in Surveying)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
มโนทัศนทางสถิติ ทฤษฎีการสังเกต แบบจําลองทางคณิตศาสตร หลักการแพร
มโนทรรศนการประเมินคา วิธีการคํานวณปรับแกโดยหลักสีลทสแควรในงาน
สํารวจแบบตางๆ การวิเคราะหผลการปรับแก
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Review of statistical concepts, statistical properties of observations; principles and
techniques of propagation, principle of adjustment by least squares in surveying,
general model and least squares solution, method of observation equations, method
of condition equations, error ellipses and orthogonal transformation, numerical and
statistical considerations in adjustment.
CVE 443

การออกแบบอาคาร
3(3-0-6)
(Building Design)
วิชาบังคับกอน : CVE 342 และ CVE 338
แนวคิดในการคํานวณออกแบบ ระบบการวิเคราะหโครงสรางโดยรวม ระบบทาง
แนวนอน และระบบทางดิ่ง อาคารสูง ระบบโครงขอแข็ง กําแพงรับแรงเฉือน
โครงสรางรูปกลอง ระบบฐานราก โครงสรางพิเศษ ความสัมพันธระหวางการ
คํานวณออกแบบ และการกอสราง การฝกฝนคํานวณออกแบบ
Design criteria, total analysis of structural system, horizontal and vertical subsystems, tall buildings : rigid frame, shear-wall, tube structures, foundation subsystem, special structures, interrelation between design and construction, design
practices.

CVE 444

การออกแบบคอนกรีตอัดแรง
3(3-0-6)
(Prestressed Concrete Design)
วิชาบังคับกอน : CVE 338 หรือเรียนพรอมกับ CVE 342
หลักการพื้นฐานของคอนกรีตอัดแรง วัสดุที่ใชในคอนกรีตอัดแรง การวิเคราะห
และการออกแบบองคอาคารรับแรงดัด แรงเฉือน และแรงบิด การสูญเสียแรงอัด
คานเชิงประกอบ คานตอเนื่อง โครงขอแข็ง และการแอนตัว การออกแบบแผนพื้น
ไรคานแบบอัดแรงภายหลัง การกอสรางองคอาคารแบบหลอสําเร็จ
Basic concepts of prestressing, material for prestressing, flexural analysis and
design, shear and torsion, losses of prestressing force, composite beams,
continuous beams and frames, deflections, post-tensioned flat plates and precast
construction.
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CVE 445

การออกแบบโครงสรางเหล็กโดยวิธีพลาสติก
3(3-0-6)
(Plastic Design of Steel Structures)
วิชาบังคับกอน : CVE 338
การวิเคราะหและออกแบบโครงสรางเหล็กดวยวิธีพลาสติก คานตอเนื่อง โครงขอ
แข็งแบบสี่เหลี่ยมและเกเบิ้ล ชวงเดียว และสองชวง และอาคารหลายชั้น จุดตอ
และปฏิบัติการงานออกแบบ
Plastic analysis and design of continuous beams, single story portal and gable
frames, two-bay rectangular and gable frames, and multi-story structures,
connections, design practices.

CVE 446

การออกแบบสะพาน
3(3-0-6)
(Bridge Design)
วิชาบังคับกอน : CVE 342
การวิเคราะหน้ําหนักบรรทุก พื้นสะพาน การเลือกชวงสะพาน การเลือกชนิดของ
ตัวสะพาน ปรัชญาของการออกแบบที่สัมพันธกับโครงสรางแบบตางๆ เชน โครง
ขอหมุน โครงสรางทรงโคง คานเหล็กขนาดใหญ คานใหญขนาน และสะพานขึง
เปนตน
Study of loading analysis, bridge deck, choice of span, selection on types of
superstructure, design philosophy related to trusses, arches, steel plate girders,
prestressed concrete, tubular girders, curved girders, parallel girder systems, cablestayed bridges.

CVE 447

การออกแบบทางดานวิศวกรรมโยธา
3(3-0-6)
(Civil Engineering Design)
วิชาบังคับกอน : CVE 342 และ CVE 338
ความเปนไปไดของโครงสราง หลักการออกแบบ การออกแบบทางวิศวกรรมใน
สาขาต า งๆ ความสัม พัน ธ กั น ระหวา งการออกแบบและการก อ สร า งโครงสรา ง
ผลกระทบกั บ สิ่ ง แวดล อ ม การใช ค อมพิ ว เตอร ใ นงานออกแบบ การพิ จ ารณา
โครงการในแงของเศรษฐศาสตร
Feasibility study, principles of design, design of various, civil engineering
facilities, interrelation between the design and construction of structures,
environmental impact, computing technology in civil engineering design,
economic consideration.
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CVE 448

วิธีการไฟไนตเอลิเมนตเบื้องตน
3(3-0-6)
(Fundamental of Finite Element Method)
วิชาบังคับกอน : CVE 100, MTH 201 และ CVE 338
ทบทวนพี ช คณิ ต ของเมทริ ก ซ แ ละการหาคํ า ตอบของสมการเชิ ง เส น หลายชั้ น
หลักการพื้นฐานของวิธีเฟลกซิบิลิตี้และวิธีสติฟเนส การวิเคราะหโครงขอหมุนและ
โครงขอแข็ง ภาพรวมของวิธีไฟไนตเอลิเมนต ความเคนและความเครียดในระนาบ
สติฟเนสของเอลิเมนตและการประยุกตใชงาน
Review of matrix algebra and linear simultaneous equations, fundamental concept
of flexibility and stiffness method, matrix analysis of truss, beam and frames,
overview of finite element method; plane stress and plan strain, element stiffness
and analysis of various applications.

CVE 449

การออกแบบโครงสรางเหล็กโดยวิธีตัวคูณความตานทานและน้ําหนักบรรทุก
3(3-1-6)
(Load and Resistance Factor Design of Steel Structures)
วิชาบังคับกอน : CVE 338
ออกแบบโครงสรางเหล็กโดยวิธีตัวคูณความตานทานและน้ําหนักบรรทุก ภายใต
แรงตามแนวแกน แรงเฉือนและแรงกระทํารวมกัน ออกแบบจุดยึดตอโครงสราง
เหล็ก โครงสรางวัสดุผสม โครงสรางประกอบ คานประกอบ ฝกออกแบบอาคาร
เหล็ก
Load and resistance factor design for steel structures subjected to axial loads,
bending moments, shear forces, and combined actions, design of connections,
design of composite structures, design of built up members, design of plate girder,
design practices.

CVE 473

วิศวกรรมจราจร
3(2-3-6)
(Traffic Engineering)
วิชาบังคับกอน : CVE 371 หรือศึกษาพรอมกับ CVE 371
ทฤษฎีการเคลื่อนตัวของการจราจร การสํารวจและวิเคราะหจราจร อุปกรณสําหรับ
การควบคุมการจราจร ปายจราจร เครื่องหมายจราจร และสัญญาณไฟจราจร ทาง
แยกและทางแยกตางระดับ
การวิเคราะหความจุ และระดับการใหบริการ การ
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ออกแบบสัญญาณไฟจราจร และจัดรอบสัญญาณไฟ
การจัดการจราจร การ
วิเคราะหผลกระทบดานการจราจรและความปลอดภัยทางดานจราจร
Theory of traffic flow, traffic survey and analysis; traffic control, intersection and
interchange, analysis of traffic capacity; design of traffic signals, traffic
management, traffic impact analysis, traffic safety.
CVE 474

การขนสงอยางยั่งยืน
3(3-0-6)
(Sustainable Transportation)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
บทบาทของการขนสงสําหรับนโยบายพัฒนาเมือง การวางแผนการใชที่ดิน และการ
บริหารจัดการขนสง รถโดยสารสาธารณะ การเดิน และการขับขี่รถจักรยาน ความ
ปลอดภัยดานการขนสง ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม สุขภาพ สังคมและเศรษฐกิจ
The role of transportation in urban development policy, land use planning and
transportation demand management; mass transit, walking and cycling,
transportation safety, environmental health, social, and economic impacts.

CVE 483

การพัฒนาแหลงน้ํา
3(3-0-6)
(Water Resources Development)
วิชาบังคับกอน : CVE 382
ประเภทและวัตถุประสงคของโครงการพัฒนาแหลงน้ํา หลักการชลประทาน ระบบ
คลองสงน้ํา การระบายน้ํา และอาคารในคลองชลประทาน การพัฒนาไฟฟาพลังน้ํา
รูปแบบและองคประกอบของโครงการ การเลือกชนิดของกังหันน้ํา การวิเคราะห
ปริมาณน้ําทาเพื่อผลิตไฟฟา การบรรเทาอุทกภัย สาเหตุของการเกิดน้ําทวม ความ
เสียหายจากน้ําทวม การประเมินขอบเขตพื้นที่น้ําทวม และวิธีการบรรเทาอุทกภัย
วิ ศ วกรรมแม น้ํ า สมดุ ล และการเปลี่ ย นแปลงสภาพแม น้ํ า ตามธรรมชาติ การ
เคลื่อนยายตะกอน การควบคุมรักษาสภาพลําน้ํา และการปองกันการกัดเซาะตลิ่ง
Types and objectives of water resource development project. Irrigation: water
requirements for irrigation, irrigation methods, irrigation canal systems and
structures, drainage works. Hydropower Development: power supply and
demand, types of hydropower plant, general arrangement of a hydropower project,
types and selection of turbines, analysis of stream flow data. Flood Damage
Mitigation: causes of flooding, design flood, delineation of flood plain, flood
mitigation measures, levees and floodwalls, channel improvement, flood by passes,
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flood plain management. River Engineering: river morphology and regime,
sediment transport, river training works, riverbank protections.
CVE 487

โครงสรางทางชลศาสตร
3(3-0-6)
(Hydraulics Structures)
วิชาบังคับกอน : CVE 385
การจําแนกประเภทของอาคารชลศาสตร อาคารชลศาสตรสําหรับอางเก็บน้ํา การ
ออกแบบเบื้องตนเขื่อนคอนกรีตและเขื่อนดิน ทางระบายน้ําลน อาคารสลายพลังงาน
และอาคารปลอยน้ําจากอางเก็บน้ํา (Outlet Works) อาคารชลประทานที่หัวงาน
อาคารควบคุมบังคับน้ําในระบบคลองชลประทาน คันปองกันน้ําทวมและสถานีสูบ
น้ําสําหรับการระบายน้ํา
Type of hydraulic structures, Hydraulic structures at a reservoir, Preliminary
design of concrete gravity dam and earth dam, spillways, energy dissipaters and
outlet works. Irrigation headworks, control structures in irrigation canals. Flood
protection dike and pumping station for drainage.

CVE 488

วิศวกรรมแมน้ําเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to River Engineering)
วิชาบังคับกอน : CVE 281, CVE 382 และ CVE 385
ประโยชนและหนาที่ของแมน้ํา คุณสมบัติของแมน้ํา การเคลื่อนตัวของน้ําในแมน้ํา
การไหลแบบคงตัว การไหลแบบไมคงตัว การเคลื่อนตัวของตะกอนรูปทรงของทอง
น้ํา กระบวนการเปลี่ยนแปลงรูปรางของแมน้ํา สมการขนสงตะกอน สัณฐาน
วิทยาแมน้ํา การสํารวจแมน้ํา แบบจําลองแมน้ํา การควบคุมแมน้ํา
Use of river and main functions, Properties of rivers, water movement in rivers,
steady flow, unsteady flow, Sediment transport, bedform and alluvial roughness,
transport formulae, river morphology, river survey, river models, river training.

CVE 490

อุทกวิทยาประยุกต
3(3-0-6)
(Applied Hydrology)
วิชาบังคับกอน : CVE 385
ลุมน้ําและอิทธิพลของลุมน้ําตอกราฟน้ําทา การวิเคราะหขอมูลน้ําฝน การออกแบบ
พายุฝน การออกแบบปริมาณน้ําทวมสูงสุด การออกแบบอางเก็บน้ํา การตกตะกอน
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ในอางเก็บน้ํา แบบจําลองทางอุทกวิทยา การนําอุทกวิทยาไปประยุกตใชกับปญหา
ทางวิศวกรรม
Watershed and its influence on hydrograph, rainfall data analysis, design storms,
design of flood peak, reservoir design, reservoir sedimentation, hydrologic
modelling, applications to engineering problems.
CVE 491

การประยุกตใชคอมพิวเตอรสําหรับงานวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา
3 (3-0-6)
(Computer Applications for Water Resources Engineering)
วิชาบังคับกอน : CVE 385
ทบทวนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับงานวิศวกรรม
ทรั พ ยากรน้ํ า เช น แบบจํ า ลองอุ ท กวิ ท ยา ชลศาสตร น้ํ า ใต ดิ น คุ ณ ภาพน้ํ า
วิศวกรรมชายฝงทะเล และ ระบบทรัพยากรน้ํา
Computer programming revision, software package in water resources engineering
such as hydrology, hydraulics, groundwater, water quality, coastal engineering and
water resources system.

CVE 498

การออกแบบงานวิศวกรรมเทคนิคธรณี
3(3-0-6)
(Geotechnical Engineering Design)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การแปลผลจากขอมูลการเจาะสํารวจดิน การออกแบบเสาเข็มเดี่ยวและกลุม การ
ออกแบบงานขุดลึก การออกแบบกําแพงกันดินแบบเสริมแรง การออกแบบเสาเข็ม
ดินซีเมนต การวิเคราะหเสถียรภาพของลาด อุปกรณในงานวิศวกรรมเทคนิคธรณี
Interpretation of soil report; pile and pile group design, design of deep excavation,
design of reinforced wall, Design of cement column; slope stability analysis,
geotechnical instrumentation.

CVE 499

การใชคอมพิวเตอรในงานวิศวกรรมเทคนิคธรณี
3(2-3-6)
(Computer Applications in Geotechnical Engineering)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ไฟไนตเอลิเมนตเบื้องตน แบบจําลองคอนสติทิวทีฟสําหรับดิน การวิเคราะหการเสีย
รูป การวิเคราะหแบบลิมิตของสมดุล การวิเคราะหการไหลของน้ําในดิน ประเด็นที่
ตองพิจารณาในการวิเคราะหทางดานวิศวกรรมเทคนิคธรณี การประยุกตการ
วิเคราะหโดยใชคอมพิวเตอรกับปญหาทางดานวิศวกรรมเทคนิคธรณี
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Fundamental of finite element method, constitutive model of soil, deformation
analysis, limit equilibrium analysis, seepage analysis, geotechnical consideration in
analysis, application to geotechnical engineering problems.
CVE574

การขนสงมวลชนสาธารณะในตัวเมือง
3 (3 – 0 – 9)
(Urban Public Mass Transportation)
วิชาบังคับกอน: ไมมี
ลักษณะของระบบการขนสงมวลชนสาธารณะในตัวเมือง ประเภทตางๆของระบบ
การขนสงมวลชน พื้นฐานการวางแผนออกแบบและการเลือกเสนทางของระบบ
ขนสงมวลชน รูปแบบของสถานี ระบบของทางวิ่ง และระบบสงกําลังของระบบ
ขนสงมวลชน
Characteristics of urban public mass transit, types of urban mass transit,
fundamental of planning and layout of mass transit routes and networks,
configuration of mass transit stations, supporting systems and power supply of
mass transit system.

CVE576

การออกแบบทางเรขาคณิตของถนน
3 (3 – 0 – 9)
(Geometric Design of Highways)
วิชาบังคับกอน: CVE371
ระบบถนนและประเภทถนน หลักและตัวควบคุมในการออกแบบ องคประกอบของ
การออกแบบ องคประกอบหนาตัดถนน ถนนทองถิ่น ถนนสายรอง ถนนสายหลัก
ทางดวน ทางแยกระดับเดียวกัน ทางแยกตางระดับ
Highway functions, design control and criteria, elements of design; cross section
elements, local roads and streets, collector roads and streets; rural and urban
arterials, freeways, intersections, grade separations and interchanges.

LNG 101

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
3 (2-2-6)
(Fundamental English 1)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
รายวิชานี้มุงที่จะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเบื้องตนและสรางเสริมทัศนคติในเชิง
บวกตอการเรียนรูภาษา เนื้อหาของรายวิชาจะครอบคลุมการบูรณาการ ทักษะการฟง
พูด อาน เขียนโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน และการฝก
กลวิธีในการเรียน ซึ่งจะกระตุนใหผูเรียนเกิดการตระหนัก รูทั้งดานภาษาและดาน
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การเรียนรู ทําใหเกิดความเขาใจ และสามารถใชภาษาไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อ
สรางทักษะในการเรียนรูตลอดชีวิต รายวิชานี้จึงไดผนวกการเรียนในชั้นเรียนกับการ
เรียนรูดวยตนเอง จากแหลงสืบคนอิเล็กทรอนิกสตางๆ ซึ่งสงเสริมใหผูเรียนไดศึกษา
ในสิ่งที่ตรงกับความตองการเปนรายบุคคลดวยการทําโครงงาน และผูเรียนจะได
พัฒนาทักษะทางภาษาและมีโอกาสประยุกตใชกลวิธีตางๆที่ไดเรียนมาในการทํา
กิจกรรมของรายวิชา
The course aims to strengthen the basic knowledge of English and to build positive
attitudes towards language learning. Covering all four skills integrated through
topic related to everyday English and basic skills-oriented strategy training, the
course raises the students’ awareness of both language and learning, and thus
enables them to use and understand English with relative ease and efficiency. To
enhance life-long learning skills, the course, then, combines classroom learning
with self-access learning via electronic resources to encourage students to focus on
their own specific needs through a mini-project. To accomplish the tasks, the
students are expected to develop language skills and apply strategies learned
throughout the course.
LNG 102

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
3 (2-2-6)
(Fundamental English II)
วิชาบังคับกอน : วิชาบังคับกอน : LNG 101 Fundamental English I or Desired
Level of English Proficiency
รายวิชานี้มีจุดมุงหมายใหนักศึกษาฝกทักษะการจดบันทึกและการเขียนยอความจาก
การอาน นักศึกษาจะไดฝกกลยุทธพื้นฐานในการอานเพื่อนําไปใชทําความเขาใจ
เนื้อหาที่มีความยากในระดับกลาง หลังจากนั้นนักศึกษาจะไดเรียนรูวิธีการจดบันทึก
จากการอ า นและฝ ก การเขี ย นในระดั บ ย อ หน า ที่ มี ค วามยาวพอสมควรโดยผ า น
กระบวนการเขียนอยางเปนระบบ นอกจากนี้ นักศึกษาจะไดเรียนรูรูปแบบการเขียน
ประเภทตางๆ ตระหนักในหลักของการเขียนที่ถูกตอง และสามารถแกไขงานเขียน
ของตนเองได ในรายวิชานี้นักศึกษาจะมีโอกาสฝกทักษะในการอานและเขียนดวย
การใชแบบฝกหัดการเรียนรูดวยตนเองซึ่งประกอบดวยสื่อออนไลนและสื่อสิ่งพิมพ
ณ ศูนย การเรี ยนรูแบบพึ่งตนเอง ซึ่งจะมีสัดสวนประมาณรอยละ 40 ของเนื้อหา
รายวิชา เพื่อสงเสริมการเรียนรูแบบพึ่งตนเอง นักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตาม
ความเหมาะสมและความสนใจ การวัดผลของรายวิชาจะพิจารณาจากการเรียนรูทั้ง
ในและนอกหองเรียน
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The course aims at providing students with note-taking from reading and summary
writing skills. Primarily, students are equipped with necessary and fundamental
reading strategies, which enable them to understand reading texts at the preintermediate and intermediate levels. Then, how to make notes from reading is
introduced. From the notes, the students are to further write paragraphs of
considerable lengths through the training of process writing and summary writing.
Conventions of writing are taught to the students to make aware of good paragraph
writing, together with the ability to edit their own works. Students are also
expected to navigate their own learning with the use of self-access materials. A
wide selection of self-access materials covers the skills of reading and writing both
online and paper-based materials in the Self-Access Centre. The self-study portion
takes up to 40% of the coursework. To foster independent learning, the students
will be able to work on their own, at their own pace and based on their own interest
in their preferred time. Both in-class and outside-class assessment will be
conducted.
LNG 103

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
3 (2-2-6)
(Fundamental English III)
วิชาบังคับกอน : LNG 102
เปาหมายหลักของรายวิชานี้คือการเตรียมผูเรียนใหสามารถเขารวมและเรียนรูใน
หองเรียนที่ใชภาษาอังกฤษเปนสื่อกลางในการสอนซึ่งครอบคลุมถึงทักษะการคิด
และทักษะดานภาษา นอกจากนี้รายวิชานี้ยังชวยใหผูเรียนสามารถพัฒนาภาษาใน
อนาคตของตนเองได โดยผานการฝกกลวิธีในการเรียนดวยทักษะที่เกี่ยวกับ
ขบวนการเรียนรู (metacognitive) รวมทั้งยังชวยใหผูเรียนสามารถตั้งจุดมุงหมายใน
การเรียน วางแผนการเรียนที่ปฏิบัติจริงไดเพื่อไปสูจุดมุงหมายที่ตั้งไว และปฏิบัติ
ตามแผนการเรียนนั้นโดยผานการเรียนรูแบบพึ่งตนเอง รายวิชานี้มีวัตถุประสงคเพื่อ
เปลี่ยนทัศนคติที่มีตอภาษาและการเรียนของผูเรียน โดยเสริมสรางความมั่นใจใน
ตนเอง สงเสริมใหเกิดความกลาในการลองผิดลองถูก และจูงใจใหผูเรียนไดพัฒนา
ความสามารถดวยตนเอง รายวิชานี้ใชรูปแบบของชุดกิจกรรมที่ครอบคลุมทักษะ
หลายดาน รวมถึงการจําลองสถานการณ กิจกรรมที่เนนการเรียนรูแบบพึ่งตนเอง การ
ใชจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) ติดตอระหวางประเทศ และการทําโครงงานปาก
เปลาแบบปฏิสัมพันธโดยใชอินเทอรเน็ต
While also covering language and thinking skills, the main focus of this course is to
prepare students to be able to fully participate and learn in an English-medium
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environment. In addition, the course enhances students’ ability to take control over their
future language development through metacognitive strategy training, including the
abilities to set learning goals, to make realistic and practicable plans to reach the goals,
and to implement the plan through self-access and other forms of independent learning.
To help students benefit most from an English-language environment, the course aims to
change their attitudes towards language and learning by building their confidence,
enhancing risk-taking attitudes and motivating them to develop further by themselves.
The course takes the form of a series of large-scale tasks, including simulations, selfaccess based tasks, and international e-mail and Internet based interactive oral projects.

LNG 104

การเรียนภาษาโดยอิงเนื้อหา 1
3 (2-2-6)
(Content-based Language Learning I)
วิชาบังคับกอน : LNG 103
รายวิชานี้เนนใหผูเรียนไดมีโอกาสทําโครงงานในลักษณะที่ครอบคลุมทักษะหลาย
ดาน เพื่อจําลองขั้นตอนการเตรียมงานและการนําเสนอรายงานโดยการคนควาจาก
หนังสืออางอิงเพื่อเขียนโครงรางรายงานฉบับสมบูรณ และนําเสนอรายงานปากเปลา
รายวิชานี้มุงใชเนื้อหาที่เปนจริง โดยรวมกับอาจารยผูสอนจากตางคณะซึ่งจะให
ความชวยเหลือในดานเนื้อหาที่ลงลึก นอกเหนือจากการสอนภาษาและการฝกอบรม
ผูเรียน ดังนั้น รายวิชานี้จึงเปนการจําลองสถานการณที่มุงเนนดานเนื้อหาที่เปนจริง
โดยใชภาษาอังกฤษ การที่ผูสอนใหคําแนะนําและชวยเหลือดานภาษา ทําใหผูเรียน
สามารถเรียนในสภาพแวดลอมทางวิชาการที่มีการใชภาษาอังกฤษเปนสื่อกลางได
อยางมีประสิทธิภาพ
This course takes the form of a large-scale project, and thus simulates the stages
undertaken in preparing and presenting research, from finding references to writing
a final draft and giving an oral presentation. The course uses authentic content
prepared in cooperation with staff from other faculties and in-depth content support
is provided in addition to language teaching and learner training. The course
therefore acts as a simulation of a content course from another faculty, but by
providing language support and guidance, prepares students for learning in an
English-medium academic environment.
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SSC 101

พลศึกษา
1(0–2–2)
(Physical Education)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึ ก ษาเพื่ อ ให เ กิ ด ความรู ค วามเข า ใจถึ ง ความจํ า เป น ในการเล น กี ฬ าเพื่ อ สุ ข ภาพ
หลักการออกกําลังกาย การปองกันการบาดเจ็บจากการเลนกีฬา โภชนาการและ
วิทยาศาสตรการกีฬา ตลอดจนฝกทักษะกีฬาสากล ซึ่งเปนที่นิยมโดยทั่วไปตาม
ความสนใจหนึ่งชนิดกีฬา จากหลายชนิดกีฬาที่เปดโอกาสใหเลือก เพื่อพัฒนาความ
เปนผูมีสุขภาพและบุคลิกที่ดีมีน้ําใจนักกีฬา รูจักกติกามารยาทที่ดีในการเลนและชม
กีฬา
This course is to study and practice the sports for health, principles of exercise,
care and prevention of athletic injuries, nutrition and sports science including basic
skills in sports with sport rules and strategy from popular sports. The students can
choose one of several sports available, according to their own interest. This course
will create good health, personality and sportsmanship in learners as well as
develop the awareness in etiquette of playing sport rules, fair play and being good
spectators.

SSC 162

สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
(Social and Culture)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ร ะหว า งสั ง คมศาสตร ส าขาต า งๆ ธรรมชาติ ข องมนุ ษ ย
ธรรมชาติของสังคมมนุษย การขัดเกลาทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรมและวัฒนะธรรมและวิกฤตการณทางสังคม
Studies of the relationships between various disciplines in social sciences; the
nature of mankind; human society and socialization; social and cultural changes;
social crisis.

SSC 210

มนุษยกับหลักจริยศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
(Man and Ethics for Quality of Life)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาแนวคิดในการดําเนินชีวิตและการทํางาน โดยการเนนการบูรณาการความรู
เพื่อสงเสริมใหผูเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อนําไปใชในการดําเนินชีวิตและ
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มีคุณ ลัก ษณะที่พึงประสงค เชน ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย ความมีร ะเบีย บ
วินัย มีความใฝรู เปนตน สามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข
This course covers ideas about life and work, emphasizing the integration of
knowledge to generate values and morality to learners to apply in their life and
create appropriate virtues including responsibility, honesty, discipline, enthusiasm,
etc. in order to live happily in the society.
SSC 231

จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
(General Psychology)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาพฤติกรรมของมนุษยโดยใชระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร ศึกษาเกี่ยวกับ
พัฒนาการของมนุษย พื้นฐานทางชีววิทยาของพฤติกรรม ความรูสึก การรับรู การ
เรียนรู ความจํา การคิดและภาษา เชาวนปญญา แรงจูงใจ อารมณ ความเครียด
และการเผชิญความเครียด บุคลิกภาพ พฤติกรรมอปกติ และการบําบัดรักษา
This study of human behavior by scientific methods, including the biological
foundations of behaviour, sensation and perception, learning, memory, cognition
and language, intelligence, motivation, emotion, personality, abnormal behavior,
and health psychology.

SSC 261

มนุษยกับสังคม
3(3-0-6)
(Human and Society)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาถึงพฤติกรรมและความสัมพันธของมนุษยที่อยูรวมกันเปนสังคมโดยเนนให
เห็น วาตัว ตนของเราเกี่ยวของกับคนอื่นในสั งคมอยางไร โดยเริ่มจากการศึกษา
ธรรมชาติ ข องมนุ ษ ย แ ละสภาพแวดล อ มทางสั ง คม ซึ่ ง ก อ ให เ กิ ด แรงผลั ก ดั ง
พฤติกรรมตางๆ จากนั้นจึงเริ่มศึกษาถึงวิธีการจัดระเบียบและโครงสรางของสังคม
การสรางวัฒนธรรมและสัญลักษณตางๆ ซึ่งเปนพื้นฐานเบื้องตนของการสื่อสาร
ศึกษาถึงระบบตางๆ ที่มีอยูในสังคมและเปนเรื่องราวที่จะตองประสบอยูเสมอใน
ชีวิตประจําวัน อันไดแกเรื่องราวที่เกี่ยวกับการศึกษา เศรษฐกิจ และการเมืองเพื่อให
ผูเรียนไดทราบถึ งวัตถุประสงคหรื อกลไกที่สําคัญๆ ของแตละระบบอันจะเปน
ความรูพื้นฐาน สําหรับใชประกอบการพิจารณาปญหาตางๆ ทางดานสังคมศาสตร
ซึ่งจะไดหยิบบกขึ้นมาพิจารณา ตามเหตุการณที่เปนปจจุบัน หลังจากที่ผูเรียน
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ไดรับการแนะนําถึงวิธีการ หรือแนวทางในการศึกษาปญหาตางๆ ทางสังคมศาสตร
ดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร
Study human behavior and human relationship, emphasizes on relationship with
the others. Begin with the human nature, human environments, which cause human
drive. Then study social organization, social structures, cultural reaction, social
symbols, (which are the basic of communication), social systems and events which
are met in everyday life, for examples, education, economics and political. To
understand the objectives and social mechanism of social systems, which are the
basic knowledge for criticism present social problems, that will be criticized in the
class by the method of social study.
SSC 281

เศรษฐศาสตรเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to Economics)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ทฤษฎี เ บื้ อ งต น หลั ก การ ป ญ หาข อ เท็ จ จริ ง และผลกระทบอั น
เนื่องมาจากกลไกของราคา ศึกษาเกี่ยวกับแหลงที่ที่มาและการจัดสรรของรายได
ประชาชาติ ระบบเงินตราและการธนาคาร การใชนโยบายการเงินและการคลัง เพื่อ
แกปญหาการขาดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ภาวะเงินเฟอ ภาวะเงินฝดและความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
Basic facts, principles, and problems of economics, determination of pricing
analysis, national income allocation of resources, the monetary and banking
systems, problems of labor economic instability, depression, inflation, economic
growth and principles of economic development.

SSC 291

มนุษยกับสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
(Man and Environment)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การศึกษาความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม ในแงวิวัฒนาการของมนุษย
การเพิ่มขึ้นของประชากรมนุษย ระบบนิเวศ สภาวะแวดลอมและความสมดุลใน
ธรรมชาติ ความสัมพันธของมนุษยกับทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ ดิน น้ํา พืชพรรณ
ธรรมชาติ ปาไมและแรธาตุ วัฒนธรรมกับการใชทรัพยากร มนุษยกับสิ่งแวดลอม
ทางสังคม ปญหาสิ่งแวดลอม แนวทางการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมในประเทศไทย
และการพัฒนาพฤติกรรมมนุษยใหมีจริยธรรมสิ่งแวดลอม
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Study of relationships between humans and the environment. Topics covered
include human evolution; population growth; ecosystems; environmental
surroundings and the balance of nature; humans and natural resources (land, water,
flora, forest and minerals); culture and the use of resources; environmental
problems and solutions in Thailand; and the development of human behavior for
environmental ethics.
SSC 311

พุทธปรัชญา
3(3-0-6)
(Buddhist Philosophy)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาความคิดพื้นฐานที่มีอยูกอนพุทธกาล ในฐานะวัฒนธรรมเดิมในพระเวท กอน
เขาสูความรู ในด านพุทธปรัชญา ทฤษฎีความรู(Epistemology) ทฤษฎีคุ ณคา
(Axiology) เนนพุทธจริยธรรมสัมพันธกับปจเจกบุคคลและสังคม
Study about previous doctrine PRA Watt(พระเวท), and then, study Buddhist
Philosophy, theory Epistemology, theory of Axiology, emphasizes on of Ethics of
relationship between individual and society.

SSC 331

มนุษยสัมพันธ
3(3-0-6)
(Human Relations)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาพื้นฐานธรรมชาติและความตองการของมนุษย ในแงจิตวิทยาและสังคมวิทยา
เพื่อใหเขาใจถึงพฤติกรรมและทัศนคติของมนุษยในการอยูรวมกันในสังคม และใน
การประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยเนนในเรื่องบุคลิกภาพและการแสดงออก
ประมุขศิลป ความแตกตางของบุคคลในการทํางานและการจูงใจ การฝกอบรมและ
เลือกบุคลากร การบริหารความขัดแยง ความสัมพันธระหวางนายจางกับลูกจาง และ
หลักการสรางมนุษยสัมพันธในเชิงปฏิบัติ เพื่อคุณภาพชีวิตในการอยูรวมกันใน
สังคม
A study to furnish background for all psychology and sociology, to provide a better
understanding of attitudes and human behavior in business and industry. Effects to
training, individual differences on job performance. Training and selecting of
supervisors. Employer and employee communication.
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SSC 333

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
3(3-0-6)
(Industrial and Organizational Psychology)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาแนวคิดทางจิตวิทยา เพื่อนํามาประยุกตใชในการทํางานทั้งในระบบบุคคล
ระดับกลุม และระดับองคกร เพื่อใหสามารถทํางานในองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ
หัวขอที่ศึกษา ไดแก ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคกร
วิธีการวิจัยในจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคกร การวิเคราะหงาน การประเมินผล
การปฏิบัติงาน วิธีการประเมินเพื่อการคัดเลือก การคัดเลือกพนักงาน การฝกอบรม
แรงจูงใจในการทํางาน ความพึงพอใจในงาน พฤติกรรมที่สงเสริมการทํางาน
สุขภาพและความปลอดภัย กลุมและทีมงาน การสื่อสารในองคกร ความเปนผูนาํ และ
การพัฒนาองคกร
A study of introduction to I/0 psychology, research methods in I/0 psychology, job
analysis, performance appraisal, assessment methods for selection, selecting
employees, training, motivational work, job satisfaction, productive employee
behavior, employee health and safety, work groups and work teams, organization
communication, leadership in organization and organization development.

SSC 334

จิตวิทยาการปรับตัว
3(3-0-6)
(Psychology of Adjustment)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาแนวคิดทางจิตวิทยา เพื่อนํามาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตในสังคมที่มีก าร
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไดแก บุคลิกภาพ แรงจูงใจ อารมณ ความเครียด รางกาย
และสุขภาพ มโนทัศนเกี่ยวกับตนเอง การสรางสัมพันธภาพและความใกลชิด การ
แตงงานและการใชชีวิตรวมกัน เพศศึกษา การทํางานและการใชเวลาวาง การควบคุม
ตนเองและการตัดสินใจ ความผิดปกติทางจิตใจและการบําบัดรักษา การดําเนิน
ชีวิตในวัยผูใหญ และวัยชรา การพลัดพรากและความตาย
This is the study of basic concepts of psychology to apply for living in a changing
society. It will include personality, motivation, emotions, stress, body and health,
self-concept, creating relationships and intimacy, marriage and mutual self–
disclosure, sexuality, work and leisure, personal control and decision making,
psychological disorders and therapy, adulthood and aging transition, and
bereavement and death.
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SSC 360

สังคมศาสตรบูรณาการ
3 (3-0-6)
(Integrative Social Sciences)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิชานี้เปนการบูรณาการเนื้อหาวิชาหลักทางสังคมศาสตร 4 ดาน ไดแก ดานสังคม
วัฒนธรรม ดานเศรษฐกิจ ดานการเมื องและกฎหมาย และดานสิ่งแวดลอม โดย
ครอบคลุมประเด็นทางสังคมที่ไดรับความสนใจในปจจุบัน อาทิเชน ปญหาดาน
ความแตกต า งทางชาติ พัน ธุ ปญ หาการกระจายทรั พ ยากร ปญ หาความไม มั่ น คง
ทางการเมือง และปญหาความเสื่อมโทรมดานสิ่งแวดลอม เปนตน
The course integrates four major contents in social sciences, i.e., society and
culture, economics, politics and laws, along with the environment. This course also
covers interesting contemporary social issues, such as ethnic problems, resource
distributions, political instability, and environmental deterioration.

SSC 371

การตลาดเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to Marketing)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการเบื้องตนของการตลาด โครงสรางของตลาดและการตลาด
ประเภทของสินคาและบริการตางๆ หนาที่ของการตลาด สถาบันการตลาด และ
สภาวะตางๆ ของการตลาด พฤติ ก รรมของผูบริโ ภค และปจ จัย ต างๆ ที่มี
ผลกระทบตอความตองการของผูบริโภค
Basic concepts in marketing, market segmentation, classification of good and
services, marketing function, institution and channels, market and the
environments, the changing market, consumer’s buying behavior, and factors
effecting consumer’s demand.

MTH 101

แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1
3(3-0-6)
(Calculus and Analytic Geometry I)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน : ลิมิตของฟงกชนั การหาคาลิมิต ฟงกชัน
ตอเนื่อง ทฤษฎีคาสูงสุดและคาระหวางกลาง
อนุพันธ : แนวคิดมูลฐานของอนุพนั ธ ปฏิกิริยานุพนั ธ อนุพันธของฟงกชันเชิง
พีชคณิตอนุพนั ธของฟงกชนั ตรีโกณมิติ กฎลูกโซ
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การประยุกตอนุพันธ : ทฤษฎีของโรลล และทฤษฎีบทคาเฉลี่ย ความเวาและอนุพนั ธ
อันดับสอง การใชอนุพันธและลิมิตในการเขียนกราฟ การประยุกตปญ
 หาคาสูงสุด
และคาต่ําสุด การหาอนุพนั ธของฟงกชันโดยปริยาย ผลตางอนุพันธ
อินทิกรัลจํากัดเขต : แนวคิดมูลฐานของอินทิกรัลจํากัดเขต ทฤษฎีบทหลักมูลของ
แคลคูลัส คุณสมบัติของปฏิยานุพนั ธ และอินทิกรัลจํากัดเขต จํานวน e ฟงกชั่น
ลอการิทึม อนุพันธของฟงกชั่นลอการิทมึ ลอการิทึมธรรมชาติ ซึ่งนิยามในรูป
อินทิกรัลจํากัดเขต ฟงกชั่นผกผันและอนุพันธของ bX อนุพันธของฟงกชัน
ตรีโกณมิติผกผัน ฟงกชันชี้กําลังที่นิยามในพจนของลอการิทึม ฟงกชันไฮเปอรโบ
ลิกและตัวผกผัน อัตราสัมพันธ กฎของโลปตาล
ระเบียบวิธีการอินทิเกรต : การอินทิเกรตโดยการแทนคา การอินทิเกรตทีละสวน
การประยุกตอนิ ทิเกรตจํากัดเขต : พื้นที่ ปริมาตร จุดรวมมวล งาน ความยาวของเสน
โคง พื้นผิวของการหมุนอินทิเกรตไมตรงแบบ
Limits and continuous functions : limits of function, computation of limits,
continuous functions, the maximum-value theorem and the intermediate-value
theorem.
Derivatives : basic concepts of the derivative, anti-derivative. Derivative
of algebraic functions, derivative of trigonometric functions, the chain rule.
Applications of derivatives : Rolle’s theorem and mean-value theorem, concavity
and second derivatives, using the derivative and limits in sketching graph,
applied maximum and minimum problems, implicit differentiation, differentials.
The definite integral : basic concepts of definite integrals, Fundamental theorem
of calculus, properties of anti-derivatives and definite integrals. The number e,
logarithmic functions, derivatives of logarithmic functions. Natural
logarithm defined as a definite integral, inverse functions and the
derivative of bx , derivatives of inverse trigonometric functions, related
rates, L’hopital’s rules.
MTH 102

แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 2
3(3-0-6)
(Calculus and Analytic Geometry II)
วิชาบังคับกอน : MTH 101
เสนโคงระนาบและพิกดั เชิงขั้ว : พื้นที่ในพิกัดเชิงขัว้ สมการอิงตัวแปรเสริม ความ
ยาวของสวนโคงและอัตราเร็วบนเสนโคง มุมระหวางเสนตรง เสนสัมผัส อนุพันธ
อันดับสอง และความโคงของเสนโคง จํานวนเชิงซอน กราฟของสมการ ฟงกชัน

65

และเสนโคงระดับ อนุพันธยอย ผลตางอนุพันธ กฎลูกโซ จุดวิกฤต อนุพันธยอย
อันดับสอง และคาสุดขีดสัมพัทธ อินทิเกรต จํากัดเขตบนบริเวณระนาบและบริเวณ
สามมิติ ในระบบพิกัดฉาก ระบบพิกดั ทรงกลม และระบบพิกัดทรงกระบอก
อนุกรม : ลําดับ อนุกรม การทดสอบดวยอินทิกรัล การทดสอบดวยการเปรียบเทียบ
และการทดสอบดวยอัตราสวน อนุกรมสลับ และการทดสอบการลูเขาแบบสัมบูรณ
การกระจายทวินาม อนุกรมกําลังสูงของ เทยเลอร อนุกรมฟูริเยร ฟงกชันคาบ สูตร
ของออยเลอร การลูเขาของอนุกรม ฟูริเยร ฟูริเยรอินทิเกรต
Plane curve and polar coordinates : areas in the polar coordinate, parametric
equations, arc length and speed on a curve, the angle between a line and a
tangent line, the second derivative and the curvature of a curve. Complex
numbers. Graph of equations. Functions and level curves. Partial derivatives,
differentials, the chain rule, Critical points, second order partial derivative and
relative extreme, Definite integrals over plane and solid regions.
Series : sequences, series, the integral test, the comparison test, the ratio test, the
alternative series and absolute convergence tests, binomial expansion, power
series, the Taylor’s formula, Fourier series, Periodic functions, the Euler
formula, convergence of Fourier series, Fourier integral.
MTH 201

พีชคณิตเชิงเสนและเวกเตอรแคลคูลัส
3(3-0-6)
(Linear Algebra and Vector Calculus)
วิชาบังคับกอน : MTH 102
เวกเตอร : สเกลารและเวกเตอร การบวกเวกเตอร การคูณดวยสเกลาร ผลคูณภายใน
ผลคูณ เชิงเวกเตอร ผลคูณเชิงสเกลารสามชั้น
เมทริกซและตัวกําหนด : แนวคิดมูลฐานการบวกเมทริกซ การคูณดวยสเกลาร การ
คูณ เมทริกซ การสลับเปลี่ยนของเมทริกซ ระบบสมการเชิงเสน คุณสมบัติทั่วไปของ
ผลเฉลย ตัวผกผันของเมทริกซ ตัวกําหนด คาลําดับขั้นในพจนของตัวกําหนด กฎ
ของคราเมอร คาเจาะจง และเวกเตอรเจาะจง
แคลลูลัสเชิงอนุพันธของเวกเตอร : สนามสเกลาร และสนามเวกเตอร แคลคูลัสของ
เวกเตอร เสนโคง เสนสัมผัส ความยาวสวน โคงของเสนโคง และความบิดของเสน
โคง อนุพันธระบุทิศทาง เกรเดียนตของสนามสเกลาร เวกเตอรแนวฉาก ระนาบ
สัมผัส ไดเวอรเจนซของสนามเวกเตอร เคีรลของสนามเวกเตอร ระบบพิกัดเชิงเสน
โคง
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การอินทิเกรตเวกเตอร : อินทิกรัลตามเสน ทฤษฎีบทของกรีน อินทิกรัลตามพื้นผิว
ทฤษฎีบทไดเวอรเจนซ ทฤษฎีบทของสโตกส
Vectros : Scalars and vectors, addition of vectors, multiplication by scalars.
Inner product. Vector product. Scalar triple product.
Matrices and determinants : basic concepts, addition of matrices, multiplication
by scalars, matrix multiplication, transpose of a matrix. Systems of linear
equations, general properties of solutions, Inverse of a matrix, Determinants,
Rank in terms of determinants, Cramer’s rule, Given-values, given-vectors.
Vector differential calculus : Scalar fields and vector fields. vector calculus,
curves, tangent, arc length of a curve, velocity and acceleration, curvature and
torsion of a curve. Directional derivative. Gradient of scalar field. Divergence of
a vector field. Curl of a vector field. curvilinear coordinate.
Vector integration : line integral, Green’s theorem, surface integral, divergence
theorem, Stoke’s theorem.
MTH 202

สมการเชิงอนุพันธ
3(3-0-6)
(Differential Equations)
วิชาบังคับกอน : MTH 201 หรือตามความเหมาะสม
แนวคิดมูลฐาน (ชนิด อันดับ และระดับขั้น) สมการอันดับหนึ่ง สมการแมนตรง
และสมการไมแมนตรง ตัวประกอบเพื่ออินทิเกรด สมการอันดับสูง สมการเชิงเสน
ผลเฉลยของสมการเชิงเสนที่มีสัมประสิทธิ์เปนคาคงที่ และตัวแปร เทคนิคการ
แปลงลาปลาซ ระบบสมการเชิงเสน ผลเฉลยในรูปอนุกรมกําลัง ผลเฉลยของ
สมการไมเอกพันธ ฟงชันเบสเซล สมการเชิงอนุพันธยอยเบื้องตน การหาผลเฉลย
โดยการแยกตัวแปร
Basic Concepts (type, order, degree), First Order Equations, Exact and Non-Exact
Equations, Integrating Factors, Order Equations, Linear Equations, Solution of
Linear Equations with constant coefficients and with Variable coefficients, Laplace
Transforms Technique, System of Linear Equations, Power Series solution,
Solutions of Nonhomogeneous Equations, Bessel Functions, Introduction to Partial
Differential Equations, Solution by Separation of Variables
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PHY 103

ฟสิกสทั่วไปสําหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร 1
3(3-0-6)
(General Physics for Engineering Students I)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ฟสิกสทั่ วไปสําหรับนัก ศึกษาวิศวกรรมศาสตร เนนการประยุก ตใ ชกฎตางๆทาง
ฟ สิ ก ส เวกเตอร การเคลื่ อ นที่ ใ น 1-,2- และ 3- มิ ติ กฎการเคลื่ อ นที่ ข องนิ ว ตั น
พลังงานและงาน โมเมนตัมเชิงเสน การหมุน ทอรกและโมเมนตัมเชิงมุม ของไหล
การสั่น คลื่นและเสียง อุณหพลศาสตร ทฤษฎีจลนของกาซ
General physics for engineering students, emphasizing on the applications of the
laws of physics. Vector. Motions in 1-,2- and 3- dimensions. Newton’s laws of
motion. Energy and work. Linear momentum. Rotation. Torque and angular
momentum. Equilibrium and elasticity. Fluids. Oscillations. Waves and sound.
Thermodynamics. The kinetic theory of gases.

PHY 104

ฟสิกสทั่วไปสําหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร 2
3(3-0-6)
(General Physics for Engineering Students II)
วิชาบังคับกอน : PHY 103
ฟสิกสทั่วไปสําหรั บนัก ศึกษาวิศวกรรมศาสตรเนนการประยุก ตใ ช กฎตางๆทาง
ฟสิกส สนามไฟฟา กฎของเกาส ศักยไฟฟา ความจุไฟฟา กระแสไฟฟาและความ
ตานทาน วงจรไฟฟา สนามแมเหล็ก กฎของแอมแปร การเหนี่ยวนําและความ
เหนี่ยวนํา สมการของแมกซเวลล คลื่นแมเหล็กไฟฟา การแทรกสอด การเลี้ยวเบน
โฟตอนและคลื่นสสาร อะตอม
General physics for engineering students, emphasizing on the applications of the
laws of physics. Electric field. Gauss’s law. Electric potential. Capacitance.
Current and resistance. Circuits. Magnetic field due to currents. Maxwell’s
equations. Electromagnetic oscillations alternating current. Electromagnetic waves.
Interference. Diffraction. Photon and matter waves. Atoms.

PHY 191

ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1
1(0-2-2)
(General Physics Laboratory I)
วิชาบังคับกอน : PHY 101/PHY 103 หรือ พรอมกับ PHY 101/PHY 103
การทดลองที่ครอบคลุมเนื้อหา PHY 101/PHY 103
A laboratory course that accompanies the topics covered in PHY 101/PHY 103.
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PHY 192

ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2
1(0-2-2)
(General Physics Laboratory II)
วิชาบังคับกอน : PHY 101/PHY 103 , PHY 102/PHY 104 หรือ พรอมกับ PHY
102/PHY 104
การทดลองที่ครอบคลุมเนื้อหา PHY 102/PHY 104
A laboratory course that accompanies the topics covered in PHY 102/PHY 104.

CHM 103

เคมีพื้นฐาน
3(3-0-6)
(Fundamental Chemistry)
วิชาบังคับกอน: ไมมี
ปริมาณสารสัมพันธ โครงสรางอะตอม พันธะเคมี ตารางธาตุ ธาตุเรพรีเซนเตตีฟ
ธาตุทรานสิชัน กาซ ของแข็ง ของเหลว สารละลาย และสมดุลเคมี
Stoichiometry, atomic structure, chemical bonding, periodic table, representative
elements, transition elements, gases, solids, liquids, solutions and chemical
equilibrium.

CHM 160

ปฏิบัติการเคมี
1(0-3-2)
(Chemistry Laboratory)
วิชาบังคับกอน: CHM 101, 103 หรือเรียนพรอมกับวิชา CHM 101,103
เทคนิคพื้นฐานที่ใชสําหรับปฏิบัติการเคมีที่เกี่ยวของกับทฤษฎีตาง ๆ ที่ตองเรียนใน
วิชา CHM 101, 103
Practice on basic laboratory techniques in topics concurrent with CHM 101, 103.

PRE 151

วัสดุงานวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Materials)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
โครงสรางและรูปทรงของผลึก ความบกพรอง ความไมสมบูรณและการแพรใน
ของแข็ง คุณสมบัติพื้นฐานของโลหะ และแผนของวัฏภาค การควบคุมโครงสราง
จุลภาคเหล็กกลาคารบอนและเหล็กกลาเจือ โลหะผสมนอกกลุมเหล็ก เซรามิกส
โพลิเ มอร วั สดุผ สม การวิบั ติ การกัด กรอน การออกแบบ และกระบวนการ
เลือกใชวัสดุ
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Atomic and crystalline solids structure. Defects and imperfections in solids.
Diffusion. Mechanical behavior and properties. Dislocation and strengthening
mechanisms. Phase diagrams. Phase transformations and thermal processing of
metals. Metallic and non-metallic materials structures and their applications
including ferrous alloys, non-ferrous alloys. Ceramics, polymers, composite, etc.
Corrosion and degradation of materials.
BIO 100

วิทยาศาสตรชวี ภาพสําหรับเทคโนโลยียุคใหม
3(3-0-6)
(Biological Science in Modern Technology)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิชานี้เปนวิชาแนะนําหลักการพื้นฐานเบื้องตนวิทยาศาสตรชีวภาพสําหรับนักศึกษา
ในสาขาอื่นๆที่ไมใชวิทยาศาสตร ในชวงแรกของวิชาเนนความรูพื้นฐานสิ่งมีชีวิต
และชีววิทยา ซึ่งประกอบดวย วิวัฒนาการสิ่งมีชีวิต เซลล และพันธุศาสตร ในชวงที่
สองของวิชาจะเปนการสรางความเขาใจการ บูรณาการระหวางชีววิทยากับวิศวกรรม
ดวยการแกปญหาจากโจทยปญหาจริง ปญหาที่ใชในการเรียนการสอนจะเปนปญหา
จากสาขาวิชาอื่นๆที่เนนการบูรณาการความรูดานชีววิทยากับวิศวกรรม อาทิเชน
ชี ว วิ ท ยาระบบ
ชี ว กลศาสตร แ ละชี ว วั ส ดุ การประมวลภาพชี ว ภาพ และ
เทคโนโลยีชีวภาพระดับนาโน เปนตน
This course is an introduction of biological concepts for non-science students. The
first section will focus on fundamental knowledge of life and biology including
evolution, cell and genetics. The second section of the course will be a problembased learning approach in order to assist the students in integrating Biology with
Engineering. Problems used in this course will be the problems from courses
which focus on integrating Biology with Engineering such as Systems biology,
Biomechanics and Biomaterials, Bioimaging and Nanobiotechnology.

CHM 010

เคมีกับการพิสจู นหลักฐานทางคณิตศาสตร
3(3-0-6)
(Chemistry and Scientific Investigation)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
หลักการและการประยุกตใชวิธีการและเทคนิคทางเคมีสําหรับการวิเคราะหทางเคมี
ในเคมี คลิ นิ ก เช น การวิเ คราะห ห าสารเคมี ใ นเลื อ ดและสารน้ํ า ชนิ ด ต า ง ๆ ใน
ร า งกาย ทางนิ ติ พิ ษ วิ ท ยา ได แ ก การตรวจวิ เ คราะห ย าและสารพิ ษ ทางนิ ติ
วิทยาศาสตร ไดแก การตรวจพิสูจนดีเอ็นเอ การตรวจพิสูจนลายนิ้วมือ และทาง
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โบราณคดี เชน การวิเคราะหโลหะ การวิเคราะหโบราณวัตถุ การกําหนดอายุดวย
เทคนิคทางกัมมันตรังสี และเนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
Principle and application of chemical methods and techniques for chemical
analysis in clinical chemistry such as determination of chemical substances in
blood and aqueous substances in body, in forensic toxicology such as analysis for
drugs and toxicants, in forensic science such as DNA identification and fingerprint
identification, and in archaeology such as metal analysis, antique analysis, dating
with radioisotopes, and other related topics.
CHM 011

ความปลอดภัยและอุบัตภิ ัยจากสารเคมี
2(2-0-4)
(Chemical Safety and Accident)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
เพื่อใหนักศึกษาเขาใจถึงอันตรายที่เกิดจากสารเคมีแตละประเภท ไดแก สารไวไฟ
สารที่ไวตอการเกิดปฏิกิริยา สารระเบิดได สารกัมมันตรังสีและสารกัดกรอน
เรียนรูการจัดการสารเคมีอันตรายใหปลอดภัย ในการเก็บ การใช การกําจัด การ
ขนสง การเกิด อุบั ติภัยจากสารเคมีในการลําเลี ยงขนสงและในกระบวนการ
อุตสาหกรรม การปองกันและการจัดการเกี่ยวกับอุบัติเหตุและอุบัติภัย รวมทั้งโรค
ที่เกิดจากการไดรับหรือสัมผัสกับสารเคมีอันตราย
Understanding the hazard of chemical compounds, i.e. inflammable compounds,
reactive compounds, explosive compounds, radioactive compounds and corrosive
compounds. Hazardous chemicals management and safety, i.e. handling, storage,
usage, disposal and transportation of chemical compounds. A nature of accident in
handing and industrial processes of hazardous chemicals. Prevention and treatment
of accidents and hazards including diseases caused by receiving and contacting
with some hazardous compounds.

CHM 012

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมเบื้องตน
3(3-0-6)
(Introduction to Environmental Science)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
บทนําทางวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับ น้ํา อากาศ และกากของเสียและ
ของเสียอันตราย ลักษณะของน้ําผิวดิน น้ําใตดิน และน้ําเสีย การวิเคราะหทาง
กายภาพ เคมีและชีวภาพของน้ํา และการบําบัดน้ําเสีย ชั้นบรรยากาศ สารมลพิษใน
อากาศ แหลงกําเนิดและผลกระทบของมลพิษในอากาศ วิธีการควบคุมและปองกัน
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มลพิษในอากาศ ลักษณะการจําแนก การจัดการ การจัดเก็บ การปองกัน การบําบัด
และการกําจัดกากของเสียและของเสียอันตรายขั้นสุดทายอยางถูกวิธี
Introduction to environmental science involving water, air and solid wastes and
hazardous wastes. Characteristics of surface water, groundwater and wastewater,
physical, chemical and biological analysis of water and wastewater treatment.
Atmospheric layer, air pollutants, sources and effects of air pollution, control and
prevention of atmospheric pollution. Characteristics, classification, handling,
storage, protection, treatment and appropriate disposal of solid wastes and
hazardous wastes.
CHM 013

เคมีในชีวติ ประจําวัน
3(3-0-6)
(Chemistry in Daily Life)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
เนื้อหาเกี่ยวของกับพื้นฐานความรูทางเคมี และการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน เชน
ผลิตภัณฑปโตรเคมีและพอลิเมอร สิ่งทอ การผลิตโลหะ อาหาร ยา และเครื่องสําอาง
เปนตน สารพิษในชีวิตประจําวันและการปองกัน แกไข และหัวขอ อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
ตอการดําเนินชีวิต
The content involving basic knowledge chemistry and applications to daily life
such as petrochemical products and polymers, textiles, production of metals, food
chemistry, drugs and cosmetics. Toxic chemicals in daily life and protection.
Topics related to lifestyle of human.

FST 010

อาหารและสุขภาพ
3(3-0-6)
(Food and Health)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
บทบาทของอาหารตอสุขภาพ เมตาบอลิซึมของอาหาร อาหารสําหรับวัยตางๆ
การจัดการและการปองกันภาวะโภชนาการที่ผิดปกติ พิษภัยจากอาหาร อาหารตาน
โรค อาหารบําบัดโรค ผลิตภัณฑอาหารเสริมสุขภาพ กิจกรรมเสริมที่ชวยในดาน
สุขภาพ
The role of food in human health, food metabolism, food requirement through the
life cycle, management and protection of nutritional deficiencies, food allergen and
intolerance, medicinal food, therapeutic food, food supplement/health food,
health-supporting activity.
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MIC 010

เปดโลกพันธุศาสตร
3(3-0-6)
(Exploring Genetics)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
เซลล ดีเอ็นเอ อารเอ็นเอ ยีน การสืบทอดลักษณะทางพันธุกรรม การแสดงออก
และการควบคุมการทํางานของยีน โรคทางพันธุกรรม แผนที่ยีนและประโยชน
บทบาทของพันธุศาสตรในชีวิตประจําวัน เชน ลายพิมพดีเอ็นเอและการสืบจากดี
เอ็นเอ การบําบัดโรคดวยยีน สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม
Cell, DNA, RNA, genes, pattern of inheritance, gene expression and regulation,
genetic disorder, gene mapping and application, genetic roles in daily life such as
DNA fingerprint and forensic DNA, gene therapy, genetically modified organisms.

MIC 011

จุลชีววิทยากับชีวิตและสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
(Microbiology for Life and Environment)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับจุลินทรียในสิ่งแวดลอมและชีวิตประจําวัน ความหมายของจุลิ
นทรีย การเจริญ และเมตาบอลิซึมของจุลินทรีย ปจจัยที่มีผลตอการเจริญและการอยู
ร อ ด นิ เ ว ศ วิ ท ย า ข อ ง จุ ลิ น ท รี ย บ ท บ า ท ข อ ง จุ ลิ น ท รี ย ท า ง ด า น อ า ห า ร
เทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรม การเกษตร สิ่งแวดลอม และการแพทย กรณีศึกษา
Basic knowledge of microorganisms in an environment and daily life, description
of microorganisms, microbial growth and metabolisms, factors affecting growth
and survival, microbial ecology, roles of microorganisms in food, industry,
agriculture, environment, and medicine, case study.

PHY 010

ฟสิกสในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Physics in Daily Life)
.
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิชานี้มุงเนนความเขาใจในความคิดพื้นฐานและหลักการทางฟสิกสที่แทรกอยูใน
ชีวิตประจําวันและการทํางาน เนื้อหาวิชาครอบคลุม การเคลื่อนที่ ดาวเคราะหและ
แรงโน ม ถ ว ง คลื่ น เชิ ง กล แสงและการประยุ ก ต ไฟฟ า และแม เ หล็ ก ที่ พ บใน
ชีวิตประจําวัน คลื่นแมเหล็กไฟฟาและการสื่อสาร กัมมันตรังสีและการประยุกตใช
ทางการแพทย
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This course focuses on the understandings of the concept and principles of physics
within daily life experience. The topics cover the law of motions, planets and
gravity, mechanical wave, optic and its applications, electricity and magnetism in
daily experience, electromagnetic wave and communications, radioactivity and its
applications in medicine.
.
PHY 011

ฟสิกสกับเทคโนโลยี
3(3-0-6)
(Physics in Technology)
.
วิชาบังคับกอน : ไมมี
วิ ช านี้ มุ ง เน น ในการประยุ ก ต ใ ช ฟ สิ ก ส ท างด า นอุ ต สาหกรรมทางการแพทย
เทคโนโลยี อ าหาร การเกษตร การทหาร เทคโนโลยี ส ารสนเทศ พลั ง งานและ
สิ่งแวดลอม
Applications of physics in industry, medicine, food technology, agriculture, army,
information technology, energy and environment.

MTH 010

คณิตศาสตรกบั ชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Mathematics in Daily Life)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การสรางตัวแบบปญหา การแกปญหาตัวแบบกําหนดการเชิงเสนโดยวิธีกราฟ การ
ตัดสินใจและการแกปญหาเกมผลรวมศูนยที่มีผูแขงขันสองฝาย การหาทางเดินสั้น
ที่สุดและการประยุกตหาผลตอบแทนสูงสุด ปญหาการขนสง การคํานวณดอกเบี้ย
การคํานวณภาษีและคาเงินปจจุบัน ตรรกศาสตรและการใหเหตุผล ประพจนและ
ตัวเชื่อม ตัวบงปริมาณ นิเสธ ความสมเหตุสมผล การใหเหตุผลแบบอนุมานและ
การใหเหตุผลแบบอุปมาน
Problem formulations, graphical solution of linear programming model,
decision making and two-person zero-sum games, shortest path method and
application to maximum return, transportation problems, evaluation of interest,
tax and present value, logics and proof, proposition and connective, quantifier,
negative, validity, deductive reasoning, inductive reasoning.
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MTH 011

โปรแกรมสําเร็จรูปในการแกปญหาทางคณิตศาสตร
3(2-2-6)
(Software Package for Solving Mathematics Problems)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
แนะนําโปรแกรมสําเร็จรูป ตัวแปร ตัวดําเนินการทางคณิตศาสตร ตัวดําเนินการ
ตรรก รูปแบบการแสดงผล ฟงกชันสําหรับคณิตศาสตร การดําเนินการกับแถว
ลําดับ (เวกเตอร เมตริกซ) โปรแกรมยอย การหาคําตอบของสมการเชิงเสน
การหาคําตอบของสมการพหุนาม ฟงกชันสําหรับสถิติ การสรางรูปสองมิติ การ
สรางรูปสามมิติ การปรับเสนโคง
Introduction to software packages, variables, arithmetic operators, logical
operators, display formats, built-in functions for mathematics, operation with
arrays (vectors, matrices), subprograms, solving linear equations, solving
polynomial equations, built-in functions for statistics, function files, twodimensional plots, three-dimensional plots, curve fitting.

STA 010

สถิติธุรกิจในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Business Statistics in Daily Life)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
สถิติพรรณนาที่ใชในชีวิตประจําวัน การสรุปผลขอมูลรายจายในชีวิตประจําวัน การ
ใช ค า กลางในการสรุ ป รายจ า ย การวั ด การกระจายในการสรุ ป ผลรายจ า ยใน
ชีวิตประจําวัน การใชความนาจะเปนในการคาดคะเนผลตอบแทนจากการลงทุนใน
ธุรกิจครัวเรือน การใชการทดสอบสมมุติฐานในการเปรียบเทียบธุรกิจครัวเรือน (
การทดสอบแบบ z การทดสอบแบบ t และการวิเคราะหความแปรปรวน) การใช
สมการการถดถอยในการคาดคะเนการทําธุรกิจในอนาคต
Descriptive statistics for everyday life, summary of expenses for everyday life,
using central tendency for summary of expenses, measure of dispersion for
summary of expenses for everyday life, using the probability for estimating the
reward from the investment in household business, hypothesis testing for
comparing the household business (z-test, t-test and analysis of variance), business
forecasting by regression equation.
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18. การประกันคุณภาพของหลักสูตร
18.1 การบริหารหลักสูตร
เปาหมาย
1. พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย
โดยอาจารยและนักศึกษา
สามารถกาวทันหรือเปน
ผูนําในการสรางองคความรู
ใหม ๆ ทางดานวิศวกรรม
โยธา
2. กระตุนใหนักศึกษาเกิด
ความใฝรู มีแนวทางการ
เรียนที่สรางทั้งองคความรู
ทักษะทางวิชาการและ
วิชาชีพ ที่ทันสมัย
3. ตรวจสอบและปรับปรุง
หลักสูตรใหมีคุณภาพและ
ไดมาตรฐานตามเกณฑของ
สภาวิศวกร
4. มีการประเมินมาตรฐานของ
หลักสูตรอยางตอเนื่อง

การดําเนินการ
1. จัดหลักสูตรใหสอดคลองกับมาตรฐาน
หลักสูตรปริญญาตรีของสกอ.และ
มาตรฐานวิชาชีพวิศวกรตามเกณฑของ
สภาวิศวกร
2. ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยโดยมีการ
พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ป
3. จัดการเรียนการสอนใหมีทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ โดยเนนการเรียนรูที่มี
ผูเรียนเปนศูนยกลางหรือผูเรียนเปนแกน
เพื่อใหนักศึกษามีทักษะ รูจักคิด วิเคราะห
และแกปญหาไดดวยตนเอง
4. จัดใหมีผูสนับสนุนการเรียนรู และ/หรือ
ผูชวยสอน เพือ่ กระตุนใหนักศึกษาเกิด
ความใฝรูตลอดเวลา
5. กําหนดใหอาจารยที่สอนมีคุณวุฒิไมต่ํา
กวาปริญญาโทหรือมีตําแหนงทาง
วิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารยหรือ
เปนผูมีประสบการณมีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดาน และมีจํานวนคณาจารยประจํา
ไมนอยกวาเกณฑมาตรฐาน
6. สนับสนุนใหอาจารยผูสอนเปนผูนํา
ในทางวิชาการ และ/หรือ เปนผูเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพวิศวกรหรือในสาขาที่
เกี่ยวของ
7. สงเสริมใหอาจารยประจําหลักสูตรไปดู
งานในหลักสูตรหรือวิชาการทีเ่ กี่ยวของ
ทั้งในและตางประเทศ
8. มีการประเมินหลักสูตรโดย
คณะกรรมการวิชาการภาควิชาฯ ทุกป
และคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก
อยางนอยทุก 5 ป

การประเมินผล
1. หลักสูตรเปนไปตามมาตรฐาน
ของสกอ. และเกณฑของสภา
วิศวกร
2. จํานวนวิชาที่มีการจัดการเรียนรู
โดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง หรือ
มีผูเรียนเปนแกน
3. จํานวนรายชือ่ อาจารย พรอม
ประวัติ ประสบการณ ผลงานทาง
วิชาการและการพัฒนาฝกอบรม
4. จํานวนบุคลากรผูสนับสนุนการ
เรียนรู และบันทึกกิจกรรมในการ
สนับสนุนการเรียนรู
5. ผลการประเมินการเรียนการสอน
ของอาจารยและการสนับสนุนการ
เรียนรูของผูสนับสนุนการเรียนรู
โดยนักศึกษา
6. ผลการประเมินหลักสูตร โดย
คณะกรรมการวิชาการภาควิชาฯ
7. การประเมินผลโดย
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอก ทุก ๆ 5 ป
8. การประเมินผลโดยบัณฑิตผูสําเร็จ
การศึกษา และผูใชบัณฑิตทุกป
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เปาหมาย

การดําเนินการ
9. จัดทําฐานขอมูลของนักศึกษา อาจารย
อุปกรณ เครื่องมือวิจยั งบประมาณ ความ
รวมมือกับหนวยงานอื่น ทั้งในและ
ตางประเทศ และผลงานทางวิชาการทุก
ปการศึกษาเพื่อเปนขอมูลในการพัฒนา
หลักสูตร
10. ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตร
และการเรียนการสอน โดยบัณฑิตที่
สําเร็จการศึกษา และผูใชบัณฑิตทุกป

การประเมินผล

18.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
เปาหมาย
การดําเนินการ
1. จัดหาหองเรียน
1. จัดใหมีหองเรียน ที่มีระบบมัลติมีเดีย เพื่อ
หองปฏิบัติการ ระบบเครือขาย ใชประกอบการเรียนการสอนที่ทันสมัย
อุปกรณการเรียน การสอน
สามารถใชงานอยางมีประสิทธิภาพ
ทรัพยากร สื่อและชองทางการ 2. จัดเตรียมหองปฏิบัติการที่มีเครื่องมือ
เรียนรู ที่เพียบพรอม เพื่อ
ทันสมัยและเครื่องมือวิชาชีพในระดับสากล
สนับสนุนทั้งการศึกษาใน
เพื่อใหนกั ศึกษาสามารถฝกปฏิบัติ และสราง
หองเรียน นอกหองเรียน และ
ความพรอมในการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
การเรียนรูดวยตนเอง อยาง
3. จัดใหมีระบบเครือขายคอมพิวเตอรที่
นักศึกษาสามารถหาความรูเพิม่ เติมไดดวย
เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
ตนเอง ดวยจํานวนและประสิทธิภาพที่
เหมาะสม
4. จัดใหมีหองสื่อการเรียนการสอน มีบริการ
ทั้งหนังสือตํารา และสื่อมัลติ
มีเดีย เพื่อชวยการเรียนรู และคนควา
เพิ่มเติมแกผูเรียน
5. กําหนดแผนการดูแล ซอมบํารุงอุปกรณการ
เรียนการสอน เพื่อใหมีจํานวนเพียงพอและ
ยืดอายุการใชงาน

การประเมินผล
1. รวบรวมขอมูลจํานวนหองเรียน
เครื่องมือ อุปกรณ สื่อการเรียน
การสอน
2. จัดทําสถิติการใชงานหองเรียน
หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ในมิติ
จํานวนชั่วโมงตอสัปดาห และ
จํานวนนักศึกษาที่มาใชงานตอหัว
นักศึกษา
2. จํานวนนักศึกษาที่เรียนในรายวิชา
ที่มีการฝกปฏิบัติดวยเครื่องมือ
เครื่องจักร และอุปกรณตางๆ
3. สถิติของจํานวนหนังสือตํารา และ
สื่อมัลติมีเดีย ที่มีใหบริการ รวมทั้ง
สถิติการใชงานหนังสือตําราและ
มัลติมีเดีย
4. ผลสํารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาตอการใหบริการ
ทรัพยากรเพื่อการเรียนรูและการ
ปฏิบัติการ
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18.3 การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
เปาหมาย
การดําเนินการ
เพื่อใหนักศึกษาสามารถสําเร็จ 1. จัดใหมีการใหคําปรึกษาโดยอาจารยที่
การศึกษา เปนบัณฑิตที่มี
ปรึกษาชั้นป มีชั่วโมงใหคําปรึกษาที่ชัดเจน
คุณภาพไดในระยะเวลาตาม
ในตารางภาระงาน
เกณฑที่กําหนดของหลักสูตร 2. จัดทําฐานขอมูลในการติดตามนักศึกษาของ
โดยมีทั้งการศึกษาดานวิชาการ อาจารยที่ปรึกษา
การปฏิบัติวิชาชีพ การใช
3. มีการอํานวยความสะดวกใหนักศึกษา
ทักษะ ชีวิตระหวางการศึกษา
สามารถขอรับคําปรึกษาและสื่อสารกับ
และการพัฒนาตนเองดวย
อาจารยผูสอนและอาจารยที่ปรึกษาได
กิจกรรมนักศึกษา
โดยสะดวกและรวดเร็ว
4. จัดเจาหนาที่ประสานงานสนับสนุนการจัด
การศึกษา ที่สามารถอํานวยความสะดวก
และใหคําปรึกษาในเบื้องตน
5. สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของนักศึกษา
ทั้งดานการจัดกิจกรรม โครงการ
งบประมาณ สถานที่เพื่อใหนักศึกษา
รวมงานกิจกรรม
6. จัดใหมีอาจารยที่ปรึกษากิจกรรม

การประเมินผล
1. จํานวนชั่วโมงของการใหคําปรึกษา
แกนักศึกษา
2. จํานวนและอัตราสวนรอยละของ
นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาแตละป
การศึกษา
3. จํานวนขอมูลที่อาจารยที่ปรึกษา
สามารถติดตามใหคําปรึกษาแก
นักศึกษาได
4. จํานวนโครงการ/กิจกรรมนักศึกษา
จํานวนผูเขารวมกิจกรรม จํานวน
งบประมาณ คิดเปนรอยละของ
งบประมาณดําเนินการ
5. จํานวนบุคลากรประสานงานดาน
การจัดการเรียนการสอนประจํา
หลักสูตรและประสานงานดาน
กิจกรรมนักศึกษา
6. ผลสํารวจความพึงพอใจในการใช
บริการดานตางๆ ของนักศึกษาทุกป
ภาคการศึกษา

18.4 ความตองการของตลาดแรงงาน สังคมและความพึงพอใจของผูใชบณ
ั ฑิต
เปาหมาย
ผลิตบัณฑิตวิศวกรรมโยธาที่มี
ทั้งองคความรู ทักษะ และ
เจตคติ ตรงตามความตองการ
ของผูใชบัณฑิต เปนผูที่มี
เกียรติและมีความเคารพ
ตนเองและสิทธิผูอื่น มีความ
เปนผูนํา ทํางานรวมกับผูอื่น
ในองคกร มีจริยธรรม
จรรยาบรรณ มีความ
รับผิดชอบตอสังคม และ
รวมกันทํานุบํารุง

การดําเนินการ
1. สํารวจความตองการของผูใชบัณฑิต เพื่อใช
ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอยาง
ตอเนื่อง
2. สํารวจความพึงพอใจในคุณภาพของบัณฑิต
ทั้งการเปนผูมีความรูในวิชาการ
ความสามารถในการปฏิบัติงานวิชาชีพ
ความเปนผูมีจริยธรรม คุณธรรม
จรรยาบรรณ และการทํางานรวมกันใน
หนวยงาน ทุกๆ ป
3. จัดใหผูเรียนมีรายวิชาที่มีภาคปฏิบัติโดยใช
เครื่องมือในวิชาชีพที่มีความทันสมัยเพื่อให

การประเมินผล
1. นําความเห็นของผูใชบัณฑิต
ผูประกอบการมาเปนสวนรวมใน
การพิจารณาพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรทุกครั้ง
2. ผลสํารวจความพึงพอใจในการใช
บัณฑิต ในดานตางๆ
3. รายชื่อวิชาที่เกี่ยวของดานสังคม
การทํางานรวมกัน จริยธรรม
คุณธรรม
4. รายชื่อโครงการกิจกรรมที่เกี่ยวของ
กับความรับผิดชอบตอสังคมและ
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เปาหมาย
การดําเนินการ
ศิลปวัฒนธรรมไทยที่ดี
ผูเรียน มีความสามารถในการปฏิบัติงาน
ภายใตคุณธรรมและกฎหมาย และมีความรูในหลักการสําคัญที่จะใช
และใชชีวิตบนพื้นฐานของ
พัฒนางานโดยเครื่องมือนั้นๆ
เศรษฐกิจพอเพียง
4. สอดแทรกดานคุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณ ทั้งตอวิชาชีพและตอสังคม
สวนรวม ทั้งในหองเรียน นอกหองเรียน
และจัดใหมีกิจกรรมนักศึกษา หรือ
กิจกรรมตางๆ ของคณะฯ หรือของ
มหาวิทยาลัยฯ
5. กําหนดใหมีวชิ าดานสังคม และการ
ทํางานรวมกันกับผูอื่น โดยยึดถือ
จริยธรรม คุณธรรม บรรจุอยูในหลักสูตร
6. สนับสนุนการจัดและการรวมกิจกรรม
นักศึกษา โดยเนนความรับผิดชอบตอ
สังคมและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
อันดีงามของไทย
7. สนับสนุนและพัฒนาคณาจารยในดาน
การสอนจริยธรรม ควบคูกับวิชาการ

การประเมินผล
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5. สถิติการไดงานทําของบัณฑิตที่ตรง
กับสาขาที่เรียน และสาขาอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ

19. การพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรจะมีการพัฒนาใหทันสมัยอยูเสมอ เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัย รองรับกับการ
เปลี่ยนแปลงในระยะยาว โดยจะปรับปรุงดัชนีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเปนระยะๆ อยางนอย
ทุก ๆ 4 ป และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง ทุก 4 ป
19.1 ดัชนีบงชี้มาตรฐาน และคุณภาพการศึกษาสําหรับหลักสูตร ดังนี้
1. ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจและคุ ณ ภาพของการเรีย นการสอน ทัศ นคติ ท าง
วิชาการ เกี่ยวกับเนื้อหาวิชา แนวทางการสอนของอาจารย รวมถึงการประเมินวัดผลการสอนโดย
ผูเรียน ประเมินทุกภาคการศึกษา
2. จํานวนนักศึกษาที่รับเขาเปนไปตามแผน
3. ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใชในการศึกษาจนสําเร็จการศึกษา
4. รอยละของนักศึกษาที่ไดงานทําภายใน 1 ป
5. ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
19.2 กําหนดการประเมินหลักสูตร โดยกําหนดการประเมินครั้งแรกในป 2555 หรือทุกๆ 4 ป
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20. เหตุผลของการปรับปรุงแกไขหลักสูตร
1. เพื่ อ ให ห ลั ก สู ต รมี ค วามสอดคล อ งตามเกณฑ ข องสภาวิ ศ วกร “ว า ด ว ยวิ ช าพื้ น ฐานทาง
วิทยาศาสตรที่ สภาวิศวกรจะใหการรับรอง ปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตรเทียบเทา
ปริ ญ ญาในสาขาวิ ศ วกรรมศาสตร ” “ว า ด ว ยรายวิ ช าและเนื้ อ หาวิ ช าพื้ น ฐานทาง
วิ ศ วกรรมศาสตร ที่ ส ภาวิ ศ วกรจะให ก ารรั บ รองปริ ญ ญา ประกาศนี ย บั ต ร และวุ ฒิ บั ต ร
เทียบเทาปริญญาในสาขาวิศวกรรมศาสตร” และ “วาดวย รายวิชาและเนื้อหาวิชาวิศวกรรม
หลักเฉพาะของสาขาวิศวกรรมโยธา ที่สภาวิศวกรจะใหการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร
และวุฒิบัตรเทียบเทาปริญญาในสาขาวิศวกรรมศาสตร (ฉบับรางป พ.ศ. 2550)” เพื่อให
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ได
2. เพื่อใหบัณฑิตมีความรูในดานวิศวกรรมโยธาที่กวางขวาง ทันสมัย และสามารถประยุกตองค
ความรูเพื่อออกแบบ ดําเนินการควบคุม งานทางดานโยธาไดอยางมีประสิทธิภาพและถูกตอง
ตามหลั ก วิช าการ เพื่ อ ให บัณ ฑิ ตที่ สํา เร็ จ การศึก ษามีค วามรู ความสามารถ เพี ย งพอที่ จ ะ
ตอบสนองความตองการของผูใชบัณฑิตอยางสมบูรณ
3. เพื่ อ ให ห ลั ก สู ต รมีค วามหลากหลาย และเป น หลั ก สู ต รที่ นั ก ศึ ก ษาสามารถเลื อ กเรี ย นใน
แผนการศึกษาที่เหมาะสมกับความถนัดและศักยภาพของตนเองไดมากขึ้น ตามเปาหมายของ
การจัดกลุมการศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร ซึ่งแบงเปน 2 แบบ ดังนี้
- แบบที่ 1 ไมเรียนสหกิจศึกษา เพื่อสรางพื้นฐานที่ดีทางดานงานโยธาขั้นสูงในการศึกษาตอ
ทางวิ ศ วกรรมศาสตร ใ นระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา หรื อ การเป น ที ม งานวิ จั ย พั ฒ นาทางด า น
วิศวกรรมและเทคโนโลยีในองคกรตางๆ
- แบบที่ 2 สหกิจศึกษา เพื่อวางพื้นฐานการศึกษา ใหสามารถประกอบวิชาชีพการเปนวิศวกร
มืออาชีพได เพื่ อใหเปนวิศวกรที่มีความชํานาญงานในทักษะดานการปฏิบัติ อันเปน ที่
ตองการของตลาดแรงงาน
4. หลั ก สู ต รมี ค วามยื ด หยุ น เพิ่ ม ขึ้ น เพื่ อ รองรั บ โครงการความร ว มมื อ ด า นวิ ช าการกั บ
มหาวิทยาลัยตางๆ ทั้งใน และตางประเทศ
21. ปการศึกษาที่เริ่มใชหลักสูตรเดิมและปการศึกษาที่ใชหลักสูตรปรับปรุง
21.1 หลักสูตรเดิมเริ่มใชภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2547
21.2 หลักสูตรปรับปรุง เริ่มใชภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2552
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22. การเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
22.1 โครงสรางหลักสูตรเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2548 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หมวดวิชา
เกณฑ สกอ.
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
- กลุมวิชาภาษา
- กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
- กลุมวิชาเลือกวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
- กลุมวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร
- กลุมวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร
- กลุมวิชาบังคับในภาควิชา
- กลุมวิชาเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนหนวยกิตรวม

≥30
≥84
≥6
≥120

จํานวนหนวยกิต
หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2552
32
49
13
13
9
9
7
27
3
110
93
20
26
61
6
6
148

18
57
15
6
148

จํานวนหนวยกิต
ที่แตกตาง
-17
-20
+3
+17
+20
-8
-4
+9
-
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22.2 การเปรียบเทียบรายวิชาที่เปลี่ยนแปลงไปตามหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2547
1. หมวดศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
สําหรับนักศึกษาทุกกลุม
1) วิชาบังคับทางสังคมและมนุษยศาสตร
SSC 101 พลศึกษา
(Physical Education)
SSC 210 มนุษยกับหลักจริยศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต
(Man and Ethics for Quality of Life)
SSC 260 ความรูเบื้องตนทางสังคมศาสตร
(Introduction to Social Science)
SSC 290 สิ่งแวดลอมกับการพัฒนา
(Environment and Development)
วิชาเลือกทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
1.2 กลุมวิชาภาษาอังกฤษ
LNG 101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
(Fundamental English I)
LNG 102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
(Fundamental English II)
LNG 103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
(Fundamental English III)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552
1. หมวดศึกษาทั่วไป
13 หนวยกิต 1.1 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
สําหรับนักศึกษาทุกกลุม
10 หนวยกิต 1) วิชาบังคับทางสังคมและมนุษยศาสตร
1(0-2-2) SSC 101 พลศึกษา
(Physical Education)
3(2-2-6) SSC 210 มนุษยกับหลักจริยศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต
(Man and Ethics for Quality of Life)
3(3-0-6) SSC 360 สังคมศาสตรบูรณาการ
(Integrative Social Sciences)
3(3-0-6)
3 หนวยกิต วิชาบังคับเลือกทางสัมคมศาสตรและมนุษยศาสตร
1.2 กลุมวิชาภาษา
9 หนวยกิต
LNG 101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
3(2-2-6)
(Fundamental English I)
LNG 102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
3(2-2-6)
(Fundamental English II)
LNG 103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
3(2-2-6)
(Fundamental English III)

เหตุผล
13 หนวยกิต จั ด ก ลุ ม วิ ช า สั ง ค ม ศ า ส ต ร แ ล ะ
มนุษยศาสตรใหมตามที่มหาวิทยาลัย
7 หนวยกิต กําหนดโดยยกเลิกวิชา SSC 260 และ
1(0-2-2) SSC 290 เพิ่มวิชา SSC 360 และเพิ่ม
วิชาบังคับเลือกทางสังคมศาสตรและ
3(2-2-6) มนุ ษ ยศาสตร จ าก 3 หน ว ยกิ ต เป น 6
หนวยกิต
3(3-0-6)

6 หนวยกิต
9 หนวยกิต ปรับปรุงเนื้อหาวิชา LNG 101 และ
3(2-2-6) LNG 102
3(2-2-6)
3(2-2-6)
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2547
LNG 104 การเรียนภาษาโดยอิงเนื้อหา 1
(Content-Based Language Learning I)
1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
CHM 103 เคมีพื้นฐาน
(Fundamental Chemistry)
CHM 160 ปฏิบัติการเคมี
(Chemistry Laboratory)
PHY 103 ฟสิกสทั่วไป 1
(General Physics I)
PHY 104 ฟสิกสทั่วไป 2
(General Physics II)
PHY 191 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1
(General Physics Laboratory I for Engineers)
PHY 192 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2
(General Physics Laboratory II for Engineers
MTH 101 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1
(Calculus and Analytic Geometry I)
MTH 102 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 2
(Calculus and Analytic Geometry II)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552
3(2-2-6)
LNG 104 การเรียนภาษาโดยอิงเนื้อหา 1
(Content-Based Language Learning I)
27 หนวยกิต 1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
สําหรับนักศึกษาทุกกลุม
3(3-0-6) CHM 103 เคมีพื้นฐาน
(Fundamental Chemistry)
1(0-3-2) CHM 160 ปฏิบัติการเคมี
(Chemistry Laboratory)
3(3-0-6)

เหตุผล
3(2-2-6)
7 หนวยกิต
3(3-0-6)
1(0-3-2)

จัดรายวิชาใหเปนไปตามเกณฑ
ของสภามหาวิทยาลัยครั้งที่
2/2551 ตามประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ พ.ศ. 2548

3(3-0-6)
1(0-3-2)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

จัดรายวิชาใหเปนไปตามเกณฑ
ของ สกอ.
โดยยายไปกลุมวิชาพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2547
MTH 201 พีชคณิตเชิงเสนและเวกเตอร
(Linear Algebra and Vector Calculus)
MTH 202 สมการเชิงอนุพันธ
(Differential Equations)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552

เหตุผล
จัดรายวิชาใหเปนไปตามเกณฑ
ของ สกอ.
โดยยายไปกลุมวิชาพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

3(3-0-6)
3(3-0-6)
BIO 100 วิทยาศาสตรชีวภาพสําหรับเทคโนโลยียุคใหม
(Biological Science in Modern Technology)
CHM 010 เคมีกับการพิสูจนหลักฐานทางวิทยาศาสตร
(Chemistry and Scientific Investigation)
CHM 011 ความปลอดภัยและอุบัติภัยจากสารเคมี
(Chemical Safety and Accident)
CHM 012 วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมเบื้องตน
(Introduction to Environmental Science)
CHM 013 เคมีในชีวิตประจําวัน
(Chemistry in Daily Life)
FST 010 อาหารและสุขภาพ
(Food and Health)
MIC 010 เปดโลกพันธุศาสตร
(Exploring Genetics)
MIC 011 จุลชีววิทยาชีวิตและสิ่งแวดลอม
(Microbiology for Life and Environment)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

เพิ่มรายวิชาเลือกในกลุม
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
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PHY 010 ฟสิกสในชีวิตประจําวัน
(Physics in Daily Life)
PHY 011 ฟสิกสกับเทคโนโลยี
(Physics in Technology)
MTH 010 คณิตศาสตรกับชีวิตประจําวัน
(Mathematics in Daily Life)
MTH 011โปรแกรมสําเร็จรูปในการแกปญหาทางคณิตศาสตร
(Software Package for Solving Mathematics Problems)
STA 010 สถิติธุรกิจในชีวิตประจําวัน
(Business Statistics in Daily Life)
1.4 กลุมวิชาเลือกวิชาศึกษาทั่วไป
สําหรับนักศึกษาทุกกลุม

เหตุผล
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

เพิ่มรายวิชาเลือกพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

3(2-2-6)
3(3-0-6)

3 หนวยกิต

เพิ่มรายวิชาเลือกวิชาศึกษาทั่วไป
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2 หมวดวิชาเฉพาะ
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93 หนวยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ
1) กลุมวิชาทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
สําหรับนักศึกษาทุกกลุม
MTH 101 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1
(Calculus and Analytic Geometry I)
MTH 102 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 2
(Calculus and Analytic Geometry II)
MTH 201 พีชคณิตเชิงเสนและเวกเตอร
(Linear Algebra and Vector Calculus)
MTH 202 สมการเชิงอนุพันธ
(Differential Equations)
PHY 103 ฟสิกสทั่วไปสําหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร 1
(General Physics for Engineering Students I)
PHY 104 ฟสิกสทั่วไปสําหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร 2
(General Physics for Engineering Students II)
PHY 191 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1
(General Physics Laboratory I)
PHY 192 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2
(General Physics Laboratory II)

เหตุผล
111 หนวยกิต
20 หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-2)
1(0-2-2)

ยายวิชามาจากกลุมวิชาศึกษา
ทั่วไปทางวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตรตามเกณฑของ
สกอ.
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1) กลุมวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร
26 หนวยกิต
CVE 100 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรรมโยธา
(Computer Programming for Civil Engineering)
3(2-2-6)
PRE 151 วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Materials)
CVE 111 เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-6)
(Engineering Drawing)
CVE 131 กลศาสตรวิศวกรรม 1
3(3-1-7)
(Engineering Mechanics I)
CVE 232 กลศาสตรวิศวกรรม 2
3(3-1-7)
(Engineering Mechanics II)
CVE 281 กลศาสตรของไหล
3(3-0-6)
(Fluid Mechanics)
EEE 100 เทคโนโลยีไฟฟา (ไฟฟากําลัง)
3(3-0-6)
(Electrotechnology, (Power))
PRE 102 ปฏิบัติการการผลิต สําหรับนักศึกษาวิศวกรรมโยธา
1(0-3-1)
(Production Workshop for Civil Engineering Students)
MEE 234 วิศวกรรมอุณหภาพ
3(3-0-6)
(Thermal Engineering)
CVE 113 การฝกงานวิศวกรรมโยธา
1(0-3-1)
(Civil Engineering Workshop)
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2) กลุมวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร
18
CVE 100 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรรมโยธา
(Computer Programming for Civil Engineering)
PRE 151 วัสดุวิศวกรรม
(Engineering Materials)
CVE 111 เขียนแบบวิศวกรรม
(Engineering Drawing)
CVE 131 กลศาสตรวิศวกรรม 1
(Engineering Mechanics I)
CVE 232 กลศาสตรวิศวกรรม 2
(Engineering Mechanics II)
CVE 281 กลศาสตรของไหล
(Fluid Mechanics)

เหตุผล
หนวยกิต
3(2-2-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
คงเดิม
3(3-1-7)
3(3-1-7)
3(3-0-6)

ยกเลิกรายวิชา
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2) กลุมวิชาบังคับในภาควิชา
CVE 221 สํารวจ
(Surveying)
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66 หนวยกิต 3) กลุมวิชาบังคับในภาควิชา
3.1) สําหรับนักศึกษาแบบไมเรียนสหกิจ
3(2-3-5) CVE 221 สํารวจ
(Surveying)
CVE 223 การปฏิบัติงานสํารวจ
(Surveying Practices)
CVE 224 โครงงานสํารวจ
(Surveying Project)
ไมมีหนวยกิต(S/U) CVE 225 การฝกภาคสนามวิชาสํารวจ
(Surveying Field Camp)
3(3-2-5)

CVE 225 การฝกภาคสนามวิชาสํารวจ
(Surveying Field Camp)
CVE 226 การสํารวจเสนทาง
(Route Surveying)
CVE 233 กลศาสตรวัสดุ
3(3-1-7)
(Mechanics of Materials)
CVE 236 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุและกลศาสตร
1(0-3-1)
(Materials Testing and Mechanics Laboratory)
CVE 237 การวิเคราะหโครงสราง 1
3(3-0-6)
(Structural Analysis I)
CVE 300 ฝกงานอุตสาหกรรม
2 หนวยกิต (S/U)
(Industrial Training)
CVE 311 การบริหารงานวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Management)

CVE 233 กลศาสตรวัสดุ
(Mechanics of Materials)
CVE 236 วัสดุในงานวิศวกรรมโยธา
(Civil Engineering Materials)
CVE 237 การวิเคราะหโครงสราง 1
(Structural Analysis I)
CVE 300 ฝกงานอุตสาหกรรม
(Industrial Training)
CVE 311 การบริหารงานวิศวกรรม
(Engineering Management)

เหตุผล
57 หนวยกิต
3(3-0-6) ปรับสาระวิชาและวิชาบังคับกอน
1(0-3-1) เพิ่มรายวิชา
1(0-3-1) เพิ่มรายวิชา
ไมมีหนวยกิต(S/U) ปรับสาระวิชาและวิชาบังคับกอน
ยายไปกลุมวิชาเลือก
3(3-1-7) ปรับสาระวิชาและวิชาบังคับกอน
2(1-3-4) ปรับสาระวิชาและวิชาบังคับกอน
3(3-0-6) ปรับสาระวิชาและวิชาบังคับกอน
2 หนวยกิต (S/U) ปรับสาระวิชาและวิชาบังคับกอน
3(3-0-6) ปรับสาระวิชาและวิชาบังคับกอน
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CVE 335 วัสดุซีเมนตและคอนกรีต
(Cement and Concrete Materials)
CVE 338 การวิเคราะหโครงสราง
(Structural Analysis II)
CVE 341 การออกแบบโครงสรางเหล็กและไม
(Steel and Timber Design)
CVE 342 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
(Reinforced Concrete Design)
CVE 361 วิศวกรรมธรณีวิทยา
(Engineering Geology)
CVE 362 ปฐพีกลศาสตร
(Soil Mechanics)
CVE 363 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร
(Soil Mechanics Laboratory)
CVE 364 วิศวกรรมฐานราก
(Foundation Engineering)
CVE 371 วิศวกรรมการทาง
(Highway Engineering)
CVE 372 ปฏิบัติการวัสดุการทาง
(Highway Materials Laboratory)
CVE 382 วิศวกรรมชลศาสตร
(Hydraulic Engineering)
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เหตุผล
ยายไปกลุมวิชาเลือก

3(2-3-5)
3(3-0-6) CVE 338 การวิเคราะหโครงสราง 2
(Structural Analysis II)
3(2-3-5) CVE 341 การออกแบบโครงสรางเหล็กและไม
(Steel and Timber Design)
4(3-2-8) CVE 342 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
(Reinforced Concrete Design)
2(2-0-4) CVE 361 วิศวกรรมธรณีวิทยา
(Engineering Geology)
3(3-0-6) CVE 362 ปฐพีกลศาสตร
(Soil Mechanics)
1(0-3-1) CVE 363 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร
(Soil Mechanics Laboratory)
3(3-0-6) CVE 364 วิศวกรรมฐานราก
(Foundation Engineering)
3(3-0-6) CVE 371 วิศวกรรมการทาง
(Highway Engineering)
1(0-3-1)
3(3-0-6) CVE 382 วิศวกรรมชลศาสตร
(Hydraulic Engineering)

3(3-0-6)
3(2-3-5)
4(3-2-8)
2(2-0-4)
3(3-0-6)

ปรับสาระวิชาและ
วิชาบังคับกอน

1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
ยายไปกลุมวิชาเลือก
3(3-0-6) ปรับสาระวิชาและวิชาบังคับกอน
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CVE 385 อุทกวิทยา
(Hydrology)
CVE 394 การทดลองชลศาสตร
(Hydraulic Laboratory)
CVE 401 โครงรางงานวิศวกรรมโยธา
(Civil Engineering Project Proposal)
CVE 402 โครงงานวิศวกรรมโยธา
(Civil Engineering Project)
CVE 414 การประมาณราคาและการกําหนดรายการกอสราง
(Construction Estimating and Specifications)
CVE 415 การบริหารงานกอสราง
(Construction Management)
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3(3-0-6) CVE 385 อุทกวิทยา
(Hydrology)
1(0-3-1) CVE 394 การทดลองชลศาสตร
(Hydraulic Laboratory)
1(0-3-2) CVE 401 โครงรางงานวิศวกรรมโยธา
(Civil Engineering Project Proposal)
3(0-6-9) CVE 402 โครงงานวิศวกรรมโยธา
(Civil Engineering Project)
3(3-0-6) CVE 414 การประมาณราคาและการกําหนดรายการกอสราง
(Construction Estimating and Specifications)
3(3-0-6) CVE 415 การบริหารงานกอสราง
(Construction Management)

เหตุผล
3(3-0-6)
1(0-3-1)
1(0-3-2)
ปรับสาระวิชาและวิชาบังคับกอน
3(0-6-9)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3) กลุมวิชาบังคับในภาควิชา
66 หนวยกิต
3.2) สําหรับนักศึกษาแบบสหกิจ
รายวิ ช าเช น เดี ย วกั บ กลุ ม วิ ช าบั ง คั บ ของนั ก ศึ ก ษาแบบไม มี ส หกิ จ ทุ ก วิ ช า
ยกเวนวิชา CVE 401 โครงรางงานวิศวกรรมโยธา และ CVE 402 โครงงาน
วิศวกรรมโยธา โดยเพิ่มวิชา CVE 301 สหกิจศึกษา จํานวน 13 หนวยกิต
CVE 301 สหกิจศึกษา
13 หนวยกิต เพิ่มรายวิชา
(Cooperative education)
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3) กลุมวิชาเลือก

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552
6 หนวยกิต

CVE 403 หัวขอศึกษาพิเศษ 1
(Special Study I)
CVE 404 หัวขอศึกษาพิเศษ 2
(Special Study II)
CVE 405 หัวขอศึกษาพิเศษ 3
(Special Study III)
CVE 411 เทคโนโลยีในการกอสราง
(Construction Technology)

3(3-0-6)

CVE 412 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานวิศวกรรมโยธา
(Computer Applications in Civil Engineering)
CVE 413 การบริหารความปลอดภัยในการกอสราง
(Safety Management in Construction)
CVE 416 เศรษฐศาสตรวิศวกรรมสําหรับวิศวกรโยธา
(Engineering Economics for Civil Engineers)
CVE 417 เครื่องจักรกลในงานกอสราง
(Construction Methods and Equipment)
CVE 419 การบริหารคุณภาพงานกอสราง
(Quality Management in Construction)

3(2-2-4)

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

เหตุผล

4) กลุมวิชาเลือก
15 หนวยกิต
4.1) สําหรับนักศึกษาแบบไมมีสหกิจ
CVE 403 หัวขอศึกษาพิเศษ 1
3(3-0-6)
(Special Study I)
คงเดิม
CVE 404 หัวขอศึกษาพิเศษ 2
3(3-0-6)
(Special Study II)
CVE 405 หัวขอศึกษาพิเศษ 3
3(3-0-6)
(Special Study III)
CVE 411 วิศวกรรมและเทคโนโลยีการกอสรางสมัยใหม
3(3-0-6) เปลี่ยนชื่อวิชาจาก “เทคโนโลยีในการ
กอสราง” เปน “วิศวกรรมและ
(Modern Construction Engineering & Technology)
เทคโนโลยีการกอสรางสมัยใหม”

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

ยกเลิก
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CVE 423 ภาพถายทางอากาศ
(Photogrammetry)
CVE 424 การสํารวจดวยการสงขอมูลระยะไกล
(Remote Sensing)
CVE 425 การสํารวจดวยดาวเทียม
(Satellite Surveying)
CVE 426 ระบบภูมิศาสตรสารสนเทศเบื้องตน
(Introduction to GIS)

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

CVE 434 กลศาสตรวัสดุชั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Mechanics of Materials)
CVE 435 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีหนวยแรงใชงาน 3(3-0-6)
(Working Stress Design for Concrete Structures)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552
CVE 418 เทคโนโลยีสารสนเทศในงานกอสราง
(Information Technology in Construction)
CVE 419 การจัดการผลิตภาพและคุณภาพงานกอสราง
(Productivity & Quality Management in Construction)
CVE 226 การสํารวจเสนทาง
(Route Surveying)
CVE 421 ภาพถายทางอากาศเชิงเลข
(Digital Photogrammetry)
CVE 422 การวิเคราะหภาพดาวเทียม
(Satellite Image Analysis)
CVE 425 การสํารวจดวยดาวเทียม
(Satellite Surveying)
CVE 426 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเบื้องตน
(Introduction to GIS)
CVE 428 การคํานวณปรับแกในงานสํารวจ
(Adjustment Computation in Surveying)

เหตุผล
3(3-0-6)
เพิ่มรายวิชา
3(3-0-6)
3(2-3-6) ปรับสาระวิชาและวิชาบังคับกอน
3(3-0-6) ปรับสาระวิชาและวิชาบังคับกอน
3(2-3-6) ปรับสาระวิชาและวิชาบังคับกอน
3(3-0-6)
คงเดิม
3(2-3-6)
3(3-1-6) เพิ่มรายวิชา

ยกเลิก
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CVE 440 การวิเคราะหโครงสรางโดยวิธีเมทริกซ
3(3-0-6)
(Matrix Analysis of Structures)
CVE 443 การออกแบบอาคาร
3(3-0-6)
(Building Design)
CVE 444 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง
3(3-0-6)
(Prestressed Concrete Design)
CVE 445 การออกแบบโครงสรางเหล็กโดยวิธีพลาสติก
3(3-0-6)
(Plastic Design of Steel Structures)
CVE 446 การออกแบบสะพาน
3(3-0-6)
(Bridge Design)
CVE 447 การออกแบบทางดานวิศวกรรมโยธา
3(3-0-6)
(Civil Engineering Design)
CVE 448 วิธีการไฟไนตเอลิเมนตเบื้องตน
3(3-0-6)
(Fundamental of Finite Element Method)
CVE 449 การออกแบบโครงสรางเหล็กโดยวิธีตัวคูณความตานทาน
และน้ําหนักบรรทุก
3(3-0-6)
(Load and Resistance Factor Design of Steel Structures)

CVE 473 วิศวกรรมจราจร
(Traffic engineering)
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CVE 443 การออกแบบอาคาร
(Building Design)
CVE 444 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง
(Prestressed Concrete Design)
CVE 445 การออกแบบโครงสรางเหล็กโดยวิธีพลาสติก
(Plastic Design of Steel Structures)
CVE 446 การออกแบบสะพาน
(Bridge Design)
CVE 447 การออกแบบทางดานวิศวกรรมโยธา
(Civil Engineering Design)
CVE 448 วิธีการไฟไนตเอลิเมนตเบื้องตน
(Fundamental of Finite Element Method)
CVE 449 การออกแบบโครงสรางเหล็กโดยวิธีตัวคูณความตานทาน
และน้ําหนักบรรทุก
(Load and Resistance Factor Design of Steel Structures)
CVE 372 วิศวกรรมขนสง
(Transportation Engineering)
3(2-3-5) CVE 473 วิศวกรรมจราจร
(Traffic engineering)

เหตุผล
ยกเลิก
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
คงเดิม
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-1-6)
3(3-0-6) ยายมาจากกลุมวิชาบังคับ
3(2-3-6) ปรับสาระวิชาและวิชาบังคับกอน
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CVE 474 วิศวกรรมการขนสง
(Transportation Engineering)

CVE 483 การพัฒนาแหลงน้ํา
(Water Resource Development)
CVE 486 วิศวกรรมการประปาและสุขาภิบาล
(Water Supply and Sanitary Engineering)
CVE 487 โครงสรางทางชลศาสตร
(Hydraulic Structures)
CVE 488 วิศวกรรมแมน้ําเบื้องตน
(Introduction to River Engineering)
CVE 489 วิศวกรรมชายฝงทะเลเบื้องตน
(Introduction to Coastal Engineering)
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3(3-0-6) CVE 474 การขนสงอยางยั่งยืน
(Sustainable Transportation)
CVE 574 การขนสงมวลชนในตัวเมือง
(Urban Mass Transportation)
CVE 576 การออกแบบทางเรขาคณิตของถนน
(Geometric Design of Highways)
3(3-0-6) CVE 483 การพัฒนาแหลงน้ํา
(Water Resources Development)
3(3-0-6)
3(3-0-6) CVE 487 โครงสรางทางชลศาสตร
(Hydraulic Structures)
3(3-0-6) CVE 488 วิศวกรรมแมน้ําเบื้องตน
(Introduction to River Engineering)
3(3-0-6)

เหตุผล
3(3-0-6) เปลี่ยนชื่อวิชาจากวิศวกรรมการขนสง
เปนการขนสงอยางยั่งยืน
3(3-0-9)
เพิ่มรายวิชา
3(3-0-9)
3(3-0-6) ปรับสาระวิชาและวิชาบังคับกอน
ยกเลิก
3(3-0-6)
3(3-0-6)

CVE 490 อุทกวิทยาประยุกต
3(3-0-6)
(Applied Hydrology)
CVE 491 การประยุกตใชคอมพิวเตอรสําหรับงาน
ดานวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา
3(3-0-6)
(Computer Applications for Water Resources Engineering)

ปรับสาระวิชาและ
วิชาบังคับกอน

เพิ่มรายวิชา
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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CVE 498 การออกแบบงานวิศวกรรมเทคนิคธรณี
(Geotechnical Engineering Design)
CVE 499 การใชคอมพิวเตอรในงานวิศวกรรมเทคนิคธรณี
(Computer Applications in Geotechnical Engineering)

6 หนวยกิต

เหตุผล
3(3-0-6)
เพิ่มรายวิชา
3(2-3-6)

4) กลุมวิชาเลือก
6 หนวยกิต
4.2) สําหรับนักศึกษาแบบสหกิจ
จะเลือกวิชาในกลุมวิชาเลือกเหมือนเชนนักศึกษาแบบไมมีสหกิจแตจํานวน
หนวยกิตมีจํานวน 6 หนวยกิต โดยลดวิชาเลือกลงจํานวน 9 หนวยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
คงเดิม
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