หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552)
1. ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
Bachelor of Engineering Program in Civil Engineering

2. ชื่อปริญญา (ชื่อเต็มภาษาไทย)
(ชื่อยอภาษาไทย)
(ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ)
(ชื่อยอภาษาอังกฤษ)

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

3. หนวยงานที่รับผิดชอบ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
4. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
4.1 ปรัชญาของหลักสูตร
เพื่อผลิ ต บัณ ฑิ ต ที่มีค วามรู ความสามารถในการพัฒ นากระบวนการเรีย นรู การคิด และ
วิเคราะหเพื่อการพัฒนาสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศได ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความสามารถที่จะเรียนรูอยางตอเนื่อง
มีความเปนผูนํา คุณธรรม และจรรยาวิชาชีพ
4.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร
(1) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู และความสามารถในการประกอบวิชาชีพทางดาน
วิศวกรรมโยธา
(2) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ และความพรอมในการรับการถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี
ระดับสูง และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
(3) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความใฝรู หมั่นแสวงหาความรูดวยตนเอง และสามารถติดตอสื่อสาร
กับ ผูอื่นไดเปนอยางดี
(4) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรม คํานึงถึงสังคม และสวนรวม
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5. กําหนดการเปดสอน
ปการศึกษา 2552 เปนตนไป
6. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
คุณสมบัติของผูเขาศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาชั้น
ปริญญาตรี ฉบับ พ.ศ. 2540 ขอ 7
7. การคัดเลือกผูเขาศึกษา
การคั ด เลื อ กผู เ ข า ศึ ก ษาให เ ป น ไปตามระเบี ย บการสอบคั ด เลื อ กบุ ค คลเพื่ อ เข า ศึ ก ษาใน
สถาบันการศึกษาขั้น อุดมศึกษา สํานัก งานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือการคัดเลือกตามวิธีก ารที่
มหาวิทยาลัยกําหนด โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
8. ระบบการศึกษา
การศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรใชระบบทวิภาค โดยแบงเวลาการศึกษาในปหนึ่งๆ เปน
สองภาคการศึกษาปกติ ซึ่งเปนภาคการศึกษาที่บังคับ คือภาคหนึ่งและภาคสอง ภาคการศึกษาหนึ่งๆ มี
ระยะเวลาสิบหกสัปดาหและอาจเปดภาคฤดูรอนได โดยใชเวลาการศึกษาไมนอยกวาหกสัปดาห แตให
เพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแตละรายวิชาใหเทากับภาคการศึกษาปกติ
การคิดหนวยกิตของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนดังนี้
(1) วิชาบรรยาย (ภาคทฤษฎี) 1 ชั่วโมงตอสัปดาหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต
(2) วิชาฝกหรือทดลอง (ภาคปฏิบัติ) 2 หรือ 3 ชั่วโมงตอสัปดาหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต
(3) ฝกภาคสนาม (ภาคฝกงานอาชีพ) ใชเวลาฝก 3-6 ชั่วโมงตอสัปดาห ตลอด
ภาคการศึกษาปกติรวม 45-90 ชั่วโมง มีคาเทากับ 1 หนวยกิต
(4) วิชาโครงงานทางวิศวกรรมโยธา 1 นักศึกษาใชเวลาฝกปฏิบัติ (ภายใตการควบคุมของอาจารย)
3 ชั่วโมงตอสัปดาห ตลอดภาคการศึกษาปกติรวม 45 ชั่วโมง มีคาเทากับ 0 หนวยกิต
(5) วิชาโครงงานทางวิศวกรรมโยธา 2 นักศึกษาใชเวลาฝกปฏิบัติ (ภายใตการควบคุมของอาจารย)
6 ชั่วโมงตอสัปดาห ตลอดภาคการศึกษาปกติรวม 45 ชั่วโมง มีคาเทากับ 2 หนวยกิต
(6) การฝกงาน นักศึกษาตองใชเวลาฝกปฏิบัติ ตามบริษัทหรือหนวยงานที่มีการดําเนินกิจกรรม
ทางวิศวกรรมโยธา เปนระยะเวลาไมนอยกวา 6 สัปดาห หรือไมนอยกวา 210 ชั่วโมง
9. ระยะเวลาการศึกษา
หลักสูตรการศึกษาชั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในภาคปกติเปนหลักสูตร 4 ป
นักศึกษาจะตองใชระยะเวลาในการศึกษาอยางมากไมเกิน 7 ปการศึกษา และใชระยะเวลาศึกษา อยาง
นอย 7 ภาคการศึกษาปกติ
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10. การลงทะเบียนเรียน
การลงทะเบียนในแตละภาคการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดว ย
การศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540 ขอ 10
11. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540 ขอ 11,
12,13,14,15 และ 22
การวัดผลการศึกษาแบงเปน 8 ระดับ มีชื่อและคาระดับตอหนวยกิต ดังนี้
ระดับ
คาระดับ

A
4.0

B+
3.5

B
3.0

C+
2.5

C
2.0

D+
1.5

D
1

F
0

12. อาจารยผูสอน
12.1 รายนามและคุณวุฒิของอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ตําแหนงทางวิชาการ
ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิสูงสุด/สาขาวิชา
รองศาสตราจารย
สายันต ศิริมนตรี
M.Eng. (Structural Engineering)
B.Eng. (Civil Engineering),
ผูชวยศาสตราจารย
วินัย รักสุนทร
Ph.D. (Civil Engineering)
M.Sc. (Transportation Engineering)
B.Eng. (Civil Engineering)
ผูชวยศาสตราจารย
สุนิสา สมิทธากร
Ph.D. (Civil Engineering)
M.S. (Civil Engineering)
B.Eng. (Water Resources Engineering)
ผูชวยศาสตราจารย
ดนัย วันทนากร
Ph.D. (Construction Management)
M.Sc. (Construction Engineering Management)
B.Eng. (Civil Engineering)
อาจารย
วรุณศักดิ์ เลี่ยมแหลม
D.Eng. (Environmental Engineering)
M.Eng. (Environmental Engineering)
B.Eng. (Environmental Engineering)
ลําดับที่ 1– 3 เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
12.2 รายนามอาจารยผูสอน/รายละเอียดอื่น ๆ ปรากฏตามภาคผนวก
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13. จํานวนนักศึกษา
จํานวนนักศึกษาจําแนกตามชั้นปในแตละปการศึกษามีดังตอไปนี้
ปการศึกษา
นักศึกษา
2552
2553
2554
2555
80
80
80
80
ชั้นปที่ 1
80
80
80
ชั้นปที่ 2
80
80
ชั้นปที่ 3
80
ชั้นปที่ 4
รวม
80
160
240
320
จํานวนที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
80
-

2556
80
80
80
80
320
80

14. สถานที่และอุปกรณการสอน
ใชสถานที่และอุปกรณการสอนที่มีอยูแลว ของคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
15. หองสมุด
หองสมุดศูนยรังสิต และResource Center ของคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ศูนยรังสิต มีหนังสือ ตํารา และวารสารวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร และวิทยาศาสตร ดังนี้

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

(1) หองสมุดศูนยรังสิต
- หนังสือสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีจํานวนรวมทั้งหมด 39,967 เลม
สาขาวิชา
ภาษาไทย ภาษาตางประเทศ
รวม
คณิตศาสตรและสถิติ
1,538
3,530
5,068
เทคโนโลยีการเกษตร
3,837
1,624
5,461
คอมพิวเตอรศาสตร
6,977
4,913
11,890
เทคโนโลยีชีวภาพ
3,314
3,696
7,010
ฟสิกส
1,388
2,054
3,442
เคมี
1,131
1,308
2,439
เทคโนโลยีชนบท
1,238
540
1,778
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
837
856
1,693
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
902
284
1,186
รวม
21,162
18,805
39,967
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- หนังสือสาขาวิศวกรรมศาสตร มีจํานวนรวมทั้งหมด 15,807 เลม
สาขาวิชา
ภาษาไทย ภาษาตางประเทศ
รวม
1. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
2,057
2,559
4,616
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
1,340
677
2,017
3. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
2,302
2,660
4,962
4. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
68
87
155
5. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
1,906
2,151
4,057
รวม
7,673
8,134
15,807
- วารสารวิชาการสาขาวิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 491 ชื่อเรื่อง
สาขาวิชา
ภาษาไทย
ภาษาตางประเทศ
วิศวกรรมศาสตร
269
222
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- ฐานขอมูลออนไลน

จํานวน 23 ฐาน

(2) Resource Center ของคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
- หนังสือสาขาวิศวกรรมศาสตร มีจํานวนรวมทั้งหมด 9,213 เลม
สาขาวิชา
ภาษาไทย
ภาษาตางประเทศ
1. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
248
796
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
207
463
3. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
374
549
4. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
140
542
5. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
275
607
6. สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
302
511
7. โครงงานสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
1,196
762
8. อื่นๆ
1,837
404
รวม
4,579
4,634
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รวม
1,044
670
923
682
882
813
1,958
2,241
9,213

- วารสารวิชาการสาขาวิศวกรรมศาสตร มีจํานวนรวมทั้งหมด 143 เลม
สาขาวิชา
ภาษาไทย
ภาษาตางประเทศ
รวม
1. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
24
51
75
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
14
14
3. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
7
2
9
4. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
3
2
5
5. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
7
2
9
6. วิศวกรรมทั่วไป
31
31
รวม
86
57
143
16. งบประมาณ
ใชงบประมาณแผนดินและงบประมาณรายไดประจําป ของคณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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17. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
17.1 โครงสรางและองคประกอบของหลักสูตร
นักศึกษาจะตองจดทะเบียนศึกษารายวิชารวมไมนอยกวา 149 หนวยกิต โดยไดศึกษา
รายวิชาตางๆ ครบตามโครงสรางองคประกอบและขอกําหนดของหลักสูตร ดังนี้
1. วิชาศึกษาทั่วไป
30 หนวยกิต
2. วิชาเฉพาะ
113 หนวยกิต
2.1 วิชาแกน
27 หนวยกิต
2.1.1 วิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
17 หนวยกิต
2.1.2 วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
10 หนวยกิต
2.2 วิชาเฉพาะสาขา
86 หนวยกิต
2.2.1 วิชาบังคับ
74 หนวยกิต
2.2.2 วิชาเลือก
12 หนวยกิต
6 หนวยกิต
3. วิชาเลือกเสรี
17.2 ขอกําหนดหลักสูตร
1. วิชาศึกษาทั่วไป
30 หนวยกิต
นักศึกษาจะตองศึกษารายวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป รวมแลวไมนอยกวา 30 หนวยกิต ตาม
โครงสรางและองคประกอบของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งแบงเปน 2 สวน คือ
1.1 สวนที่ 1 รวม 21 หนวยกิต
หมวดมนุษยศาสตร
บังคับ 1 วิชา
3 หนวยกิต
มธ.110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร
3 หนวยกิต
TU 110 Integrated Humanities
หมวดสังคมศาสตร
บังคับ 1 วิชา
3 หนวยกิต
มธ. 120 สหวิทยาการสังคมศาสตร
3 หนวยกิต
TU 120 Integrated Social Sciences
หมวดวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
: วิทยาศาสตร
บังคับ 1 วิชา
3 หนวยกิต
มธ. 130 สหวิทยาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3 หนวยกิต
TU 130 Integrated Sciences and Technology
: คณิตศาสตรหรือคอมพิวเตอร
บังคับ 1 วิชา
3 หนวยกิต
มธ 156 คอมพิวเตอรและการเขียนโปรแกรมเบื้องตน
3 หนวยกิต
TU156 Introduction to computers and programming
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หมวดภาษา
ท. 161 การใชภาษาไทย
3 หนวยกิต
TH 161 Thai Usage
สษ. 070 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
0 หนวยกิต
EL 070 English Course 1
สษ.171 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
3 หนวยกิต
EL 171 English Course 2
สษ. 172 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
3 หนวยกิต
EL 172 English Course 3
1.2 สวนที่ 2 รวมไมนอยกวา 9 หนวยกิต
นักศึกษาจะตองศึกษารายวิชาตางๆ ตามเงื่อนไขรายวิชาที่คณะฯ กําหนดไวดังนี้ คือ
วท. 123 เคมีพื้นฐาน
3 หนวยกิต
SC 123 Fundamental Chemistry
วท. 173 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
1 หนวยกิต
SC 173 Fundamental Chemistry Laboratory
สษ. 202 ภาษาอังกฤษสําหรับการทํางาน
3 หนวยกิต
EL 202 English For Work
และบังคับเลือก 1 วิชา ไมนอยกวา 2 หนวยกิต จากวิชาตอไปนี้
วค. 106 ความยั่งยืนทางทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน 3 หนวยกิต
AE 106 Sustainability of Natural Resources and Energy
วย. 106 เทคนิคในการสื่อสารและการนําเสนอ
2 หนวยกิต
CE 106 Communication and Presentation Technique
น. 209 หลักกฎหมายแพงและพาณิชย
3 หนวยกิต
LA209 Civil and Commercial Law
น. 246 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา
3 หนวยกิต
LA246 Introduction to Intellectual Property
พบ.291 ธุรกิจเบื้องตน
3 หนวยกิต
BA 291 Introduction of Business
ทอ. 201 หลักการบริหาร
3 หนวยกิต
HO 201 Principles of Management
ศ. 213 เศรษฐศาสตรจุลภาคเบื้องตน
3 หนวยกิต
EC 213 Introductory Microeconomics
8

2. วิชาเฉพาะ
113
2.1 วิชาแกน
27
2.1.1 วิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 17
ศึกษาวิชาตาง ๆ ตามหลักสูตรที่คณะกําหนด ดังตอไปนี้
วท. 133 ฟสิกสสําหรับวิศวกร 1
3
SC 133 Physics for Engineers I
วท. 134 ฟสิกสสําหรับวิศวกร 2
3
SC 134 Physics for Engineers 2
วท. 183 ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร 1
1
SC 183 Physics for Engineers Laboratory I
วท. 184 ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร 2
1
SC 184 Physics for Engineers Laboratory II
ค. 111 แคลคูลัสพื้นฐาน
3
MA111 Fundamentals of Calculus
ค.112 เรขาคณิตวิเคราะหและแคลคูลัสประยุกต 3
MA112 Analytic Geometry and Applied Calculus
ค. 214 สมการเชิงอนุพันธ
3
MA214 Differential Equation
2.1.2 วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
10
ศึกษาวิชาตาง ๆ ตามหลักสูตรที่คณะกําหนด ดังตอไปนี้
วก. 100 กราฟกวิศวกรรม
3
ME 100 Engineering Graphics
วย. 100 จริยธรรมสําหรับวิศวกร
0
CE 100 Ethics for Engineers
วย. 101 ความรูเบื้องตนทางวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร
CE 101 Introduction to Engineering Profession
วอ. 121 วัสดุวิศวกรรม
3
IE 121 Engineering Materials
วอ. 261 สถิติวิศวกรรม
3
IE 261 Engineering Statistics
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หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
1 หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

2.2. วิชาเฉพาะสาขา
86
หนวยกิต
นักศึกษาตองศึกษาวิชาเฉพาะสาขา รวม 86 หนวยกิต ดังตอไปนี้
2.2.1 วิชาบังคับ
74
หนวยกิต
วิชาบังคับในสาขา
65
หนวยกิต
วย. 201 เขียนแบบสําหรับงานดานวิศวกรรมโยธา 2
หนวยกิต
CE 201 Drawing in Civil Engineering
วย. 202 กลศาสตรวิศวกรรม - สถิตยศาสตร
3
หนวยกิต
CE 202 Engineering Mechanics - Statics
วย. 203 กลศาสตรของไหลสําหรับวิศวกรโยธา
3
หนวยกิต
CE 203 Fluid Mechanics for Civil Engineers
วย. 211 การสํารวจ
3
หนวยกิต
CE 211 Surveying
วย. 212 ปฏิบัติการการสํารวจ
1
หนวยกิต
CE 212 Surveying Laboratory
วย. 213 การฝกสํารวจภาคสนาม
1
หนวยกิต
CE 213 Surveying Field Practices
วย. 221 กลศาสตรของแข็ง
3
หนวยกิต
CE 221 Mechanics of Solids 1
วย. 231 วัสดุกอสราง
3
หนวยกิต
CE 231 Construction Materials
วย. 232 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุกอสราง
1
หนวยกิต
CE 232 Construction Materials Testing
วย. 320 กลศาสตรของแข็งประยุกต
3
หนวยกิต
CE 320 Applied Mechanics of Solids
วย. 321 การวิเคราะหโครงสราง 1
3
หนวยกิต
CE 321 Structural Analysis I
วย. 322 การวิเคราะหโครงสราง 2
3
หนวยกิต
CE 322 Structural Analysis II
วย. 331 การออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก 4
หนวยกิต
CE 331 Reinforced Concrete Design
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วย.341 วิศวกรรมการกอสรางและการจัดการ
3
CE 341 Construction Engineering and Management
วย.351 ปฐพีกลศาสตร
3
CE 351 Soil Mechanics
วย. 352 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร
1
CE 352 Soil Mechanics Laboratory
วย. 353 วิศวกรรมฐานราก
3
CE 353 Foundation Engineering
วย. 361 วิศวกรรมการทาง
3
CE 361 Highway Engineering
วย. 362 วัสดุการทาง
3
CE 362 Highway Materials
วย. 371 อุทกวิทยาสําหรับวิศวกร
3
CE 371 Hydrology for Engineers
วย. 372 วิศวกรรมการประปาและสุขาภิบาล
3
CE 372 Water Supply and Sanitary Engineering
วย. 373 ปฏิบัติการวิศวกรรมการประปาและสุขาภิบาล 1
CE 373 Water Supply and Sanitary Engineering Laboratory
วย. 390 ฝกงานวิศวกรรมโยธา
0
CE 390 Practical Training in Civil Engineering
วย. 421 การออกแบบโครงสรางไมและโครงสรางเหล็ก 3
CE 421 Timber and Steel Design
วย. 471 วิศวกรรมชลศาสตร
3
CE 471 Hydraulic Engineering
วย. 472 ปฏิบัติการวิศวกรรมชลศาสตร
1
CE 472 Hydraulic Engineering Laboratory
วย. 491 สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา
0
CE 491 Civil Engineering Seminar
วย. 492 โครงงานทางวิศวกรรมโยธา 1
0
CE 492 Civil Engineering Project I
วย. 493 โครงงานทางวิศวกรรมโยธา 2
2
CE 493 Civil Engineering Project II
11

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

วิชาบังคับนอกสาขาหรือนอกคณะ
วฟ. 209 วิศวกรรมไฟฟาเบื้องตน
LE 209 Introduction to Electrical Engineering
ค. 131 พีชคณิตเชิงเสนประยุกต
MA 131 Applied Linear Algebra
ค. 251 วิธีและการประยุกตใชเชิงตัวเลข
MA 251
Application

9
3

หนวยกิต
หนวยกิต

3

หนวยกิต

3
หนวยกิต
Numerical Methods and

12
หนวยกิต
2.2.2 วิชาเลือก
นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาวิชาเลือกไดในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังตอไปนี้
2.2.2.1 การศึกษาแบบเลือกเรียนรายวิชาเลือก
เลือกศึกษารายวิชาเลือกในสาขาวิชา และนอกสาขาวิชา
จํานวน 12 หนวยกิต จากรายวิชา ตอไปนี้
หมวดวิชาการสํารวจ
วย. 415 การสํารวจดวยแผนที่ภาพถายทางอากาศ
3
หนวยกิต
CE 415 Photogrammetry
วย. 416 เทคโนโลยีการสํารวจ
3
หนวยกิต
CE 416 Surveying Technology
หมวดวิชาทฤษฎีวิเคราะหโครงสราง
วย. 425 การวิเคราะหโครงสรางโดยวิธีเมตริกซ
3
CE 425 Matrix Structural Analysis
วย. 426 พลศาสตรโครงสราง
3
CE 426 Structural Dynamics
วย. 427 วิธีไฟไนตเอลิเมนตเบื้องตน
3
CE 427 Introduction to Finite Element Method
วย. 428 การประเมินและตรวจสอบสภาพ
3
โครงสรางเบื้องตน
CE 428 Introduction to Structural Condition Evaluation
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หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

หมวดวิชาคอนกรีตและการออกแบบโครงสราง
วย. 435 การออกแบบสะพาน
CE 435 Bridge Design
วย. 436 เทคโนโลยีคอนกรีตประยุกต
CE 436 Applied Concrete Technology
วย. 437 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง
CE 437 Prestressed Concrete Design
วย. 438 การออกแบบอาคาร
CE 438 Building Design

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

หมวดวิชาเทคนิคการกอสรางและการจัดการ
วย. 445 สัญญาการออกขอกําหนด และการประมาณราคา 3
CE 445 Contract, Specification and Estimation
วย. 446 การออกแบบทางสถาปตยกรรม
และเทคนิคการกอสราง
3
CE 446 Principle of Architectural Design
and Construction Techniques
วย. 447 วิธีการและเครื่องจักรกอสราง
3
CE 447 Construction Methods and Equipment
วย. 448 สุขภาพ และความปลอดภัยในงานกอสราง
3
CE 448 Health and Safety in Construction
วย. 449 การตรวจสอบงานกอสราง
3
CE 449 Construction Inspection
วย. 545 การจัดการสําหรับวิศวกรโยธา
3
CE 545 Management for Civil Engineers
หมวดวิชาวิศวกรรมปฐพี
วย. 455 ธรณีวิศวกรรม
CE 455 Engineering Geology
วย. 456 การปรับปรุงคุณภาพของดิน
CE 456 Soil Stabilization
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หนวยกิต

หนวยกิต

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

วย. 457 พลศาสตรของดิน
3
หนวยกิต
CE 457 Soil Dynamics
วย. 458 การประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพงานดิน 3
หนวยกิต
CE 458 Quality Assurance and Quality Control in Earth Work
วย. 459 กลศาสตรของหินเบื้องตน
3
หนวยกิต
CE 459 Introduction to Rock Mechanics
หมวดวิชาวิศวกรรมการทางและการขนสง
วย. 465 วิศวกรรมการจราจร
3
CE 465 Traffic Engineering
วย. 466 การวางแผนการขนสงในเมือง
3
CE 466 Urban Transportation Planning
วย. 467 วิศวกรรมพื้นถนนและการออกแบบ
3
CE 467 Pavement Engineering and Design
วย. 468 ระบบขนสงอัจฉริยะเบื้องตน
3
CE 468 Introduction to Intelligent Transportation Systems
วย. 469 ทฤษฎีการไหลของการจราจรเบื้องตน
3
CE 469 Introduction to Traffic Flow Theory
วย. 565 การประเมินผลกระทบของการจราจรเบื้องตน 3
CE 565 Introduction to Traffic Impact Assessment
วย. 566 การวิเคราะหการจราจรและความปลอดภัยเบื้องตน
CE 566 Introduction to Traffic and Safety Data Analysis
หมวดวิชาวิศวกรรมชลศาสตรและสิ่งแวดลอม
วย. 475 การบริหารจัดการทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
CE 475 Environmental Systems and Management
วย. 476 การสุขาภิบาลในอาคาร
CE 476 Building Sanitation
วย. 477 การออกแบบวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
CE 477 Environmental Engineering Design
วย. 478 การออกแบบโครงสรางทางชลศาสตร
CE 478 Design of Hydraulic Structures
14

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
3 หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

วย. 479 วิศวกรรมน้ําใตดิน
CE 479 Groundwater Engineering
วย. 575 วิศวกรรมการประปาและการออกแบบ
CE 575 Water Supply Engineering and Design
วย. 576 การออกแบบวิศวกรรมน้ําเสีย
CE 576 Wastewater Engineering Design
วย. 577 วิศวกรรมและการจัดการขยะมูลฝอย
CE 577 Solid Waste Engineering and Management
วย. 578 การควบคุมมลพิษอากาศและการออกแบบ
CE 578 Air Pollution Control and Design
วย. 579 การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
CE 579 Environmental Impact Assessment

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

หมวดวิชากลุมพิเศษ
วย. 487 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุสําหรับวิศวกรโยธา
3 หนวยกิต
CE 487 Object-Oriented Programming for Civil Engineers
วย. 488 กฎหมายสําหรับวิศวกรโยธา
3 หนวยกิต
CE 488 Law for Civil Engineers
วย. 489 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับวิศวกรรมโยธา 3 หนวยกิต
CE 489 Information Technology for Civil Engineering
หมวดหัวขอพิเศษ
วย. 495 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมโยธา 1
CE 495 Special Topic in Civil Engineering I
วย. 496 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมโยธา 2
CE 496 Special Topic in Civil Engineering II
วิชาเลือกนอกสาขาหรือนอกคณะ
วค. 211 เธอรโมไดนามิกส
AE 211 Thermodynamics
วก. 220 กลศาสตรวิศวกรรม - พลศาสตร
ME 220 Engineering Mechanics – Dynamics
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3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

วอ. 302
IE 302
วอ. 406
IE 406
ธอ. 211
RB 211

เศรษฐศาสตรวิศวกรรม
Engineering Economy
การจัดการทางวิศวกรรม
Engineering Management
ธุรกิจเชิงอสังหาริมทรัพยเบื้องตน
Introduction to Real Estate Business

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

3

หนวยกิต

2.2.2.2 การศึกษาแบบเลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษาวิศวกรรมโยธา
จํานวน 12 หนวยกิต จากรายวิชา ตอไปนี้
2.2.2.2.(1) ศึกษารายวิชาสหกิจศึกษาวิศวกรรมโยธา
9 หนวยกิต
วย.485 การเตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมโยธา
3 หนวยกิต
CE485 Preparation for Co-operative Education in Civil Engineering
วย.486 สหกิจศึกษาวิศวกรรมโยธา
6 หนวยกิต
CE 486 Co-operative Education in Civil Engineering
2.2.2.2.(2) ศึกษารายวิชาเลือกในหัวขอ 2.2.2.1

3

หนวยกิต

6 หนวยกิต
3. วิชาเลือกเสรี
นักศึกษาอาจเลือกศึก ษาวิชาใดก็ไดที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เปนวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต “ยกเวนวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรทุกวิชา
และวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป สวนที่ 1 และสวนที่ 2 ที่ใชรหัสยอ มธ. ทุกวิชา” ทั้งนี้
ควรเลือกศึกษาวิชาภาษาอังกฤษเปนวิชาเลือกเสรีอยางนอย 3 หนวยกิต
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ดังนี้

17.3 หลักเกณฑการกําหนดรหัสวิชา
คณะวิศวกรรมศาสตรมีหลักเกณฑการกําหนดรหัสวิชาของสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
(1) กําหนดรหัสไว 5 ตัว โดยที่ 2 ตัวแรกเปนตัวอักษร 3 ตัวหลังเปนตัวเลข
(2) ตัวอักษร 2 ตัวแรก จะแสดงถึงภาควิชา ใช “วย.” (CE) แทนวิศวกรรมโยธา
(3) ตัวเลข 3 ตัวหลังมีหลักเกณฑดังนี้

หลักรอย
หลักสิบ

หลักหนวย

หมายถึง ชั้นป คือ วิชาที่มีความยากงายตามลําดับในหลักสูตรชั้นปริญญาตรี จะมี
เลข 1, 2, 3, 4 และ 5
หมายถึง หมวดวิชา โดยแบงออกเปนหมวดตาง ๆ ดังนี้
เลข
ความหมาย
0
หมวดวิชาพื้นฐาน
1
หมวดวิชาการสํารวจ
2
หมวดวิชาทฤษฏีวิเคราะหโครงสราง
3
หมวดวิชาคอนกรีตและการออกแบบโครงสราง
4
หมวดวิชาเทคนิคการกอสรางและการจัดการ
5
หมวดวิชาวิศวกรรมปฐพี
6
หมวดวิชาวิศวกรรมการทางและการขนสง
7
หมวดวิชาวิศวกรรมชลศาสตรและสิ่งแวดลอม
8
หมวดวิชากลุมพิเศษ
9
หมวดหัวขอพิเศษ
หมายถึง ตัวเลขลําดับรายวิชาในแตละหมวดวิชา
0-4
หมายถึง เปนวิชาบังคับของสาขาวิชา
5-9
หมายถึง เปนวิชาเลือก
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17.4 รายวิชาที่สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาเปดสอนมีดังตอไปนี้
(บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
วย. 100 จริยธรรมสําหรับวิศวกร
0(0-0-0)
CE 100 Ethics for Engineers
วย. 101 ความรูเบื้องตนทางวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร
1(1-0-2)
CE 101 Introduction to Engineering Profession
วย.106 เทคนิคในการสื่อสารและการนําเสนอ
2(2-0-4)
CE 106 Communication and Presentation Technique
วย. 201 เขียนแบบสําหรับงานดานวิศวกรรมโยธา
2(1-3-2)
CE 201 Drawing in Civil Engineering
วย. 202 กลศาสตรวิศวกรรม - สถิตยศาสตร
3(3-0-6)
CE 202 Engineering Mechanics - Statics
วย. 203 กลศาสตรของไหลสําหรับวิศวกรโยธา
3(3–0–6)
CE 203 Fluid Mechanics for Civil Engineers
วย. 211 การสํารวจ
3(3-0-6)
CE 211 Surveying
วย. 212 ปฏิบัติการการสํารวจ
1(0-3-0)
CE 212 Surveying Laboratory
วย. 213 การฝกสํารวจภาคสนาม
1(12-80-0)
CE 213 Surveying Field Practices
วย. 221 กลศาสตรของแข็ง 1
3(3-0-6)
CE 221 Mechanics of Solids 1
วย. 231 วัสดุกอสราง
3(3-0-6)
CE 231 Construction Materials
วย. 232 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุกอสราง
1(0-3-0)
CE 232 Construction Materials Testing
วย. 320 กลศาสตรของแข็งประยุกต
3(3-0-6)
CE 320 Applied Mechanics of Solids
วย. 321 การวิเคราะหโครงสราง 1
3(3-0-6)
CE 321 Structural Analysis I
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วย. 322
CE 322
วย.331
CE 331
วย.341
CE 341
วย.351
CE 351
วย. 352
CE 352
วย. 353
CE 353
วย. 361
CE 361
วย. 362
CE 362
วย. 371
CE 371
วย. 372
CE 372
วย. 373
CE 373
วย. 390
CE 390
วย. 415
CE 415
วย. 416
CE 416
วย. 421
CE 421

(บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
3(3-0-6)

การวิเคราะหโครงสราง 2
Structural Analysis II
การออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก
Reinforced Concrete Design
วิศวกรรมการกอสรางและการจัดการ
Construction Engineering and Management
ปฐพีกลศาสตร
Soil Mechanics
ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร
Soil Mechanics Laboratory
วิศวกรรมฐานราก
Foundation Engineering
วิศวกรรมการทาง
Highway Engineering
วัสดุการทาง
Highway Materials
อุทกวิทยาสําหรับวิศวกร
Hydrology for Engineers
วิศวกรรมการประปาและสุขาภิบาล
Water Supply and Sanitary Engineering
ปฏิบัติการวิศวกรรมการประปาและสุขาภิบาล
Water Supply and Sanitary Engineering Laboratory
ฝกงานวิศวกรรมโยธา
Practical Training in Civil Engineering
การสํารวจดวยแผนที่ภาพถายทางอากาศ
Photogrammetry
เทคโนโลยีการสํารวจ
Surveying Technology
การออกแบบโครงสรางไมและโครงสรางเหล็ก
Timber and Steel Design
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4(3-3-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0–3–0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0–3–0)
0(0-210-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

(บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
วย. 425
CE 425
วย. 426
CE 426
วย. 427
CE 427
วย. 428
CE 428
วย. 435
CE 435
วย. 436
CE 436
วย. 437
CE 437
วย. 438
CE 438
วย. 445
CE 445
วย. 446
CE 446
วย. 447
CE 447
วย. 448
CE 448
วย. 449
CE 449
วย. 455
CE 455

การวิเคราะหโครงสรางโดยวิธีเมตริกซ
Matrix Structural Analysis
พลศาสตรโครงสราง
Structural Dynamics
วิธีไฟไนตเอลิเมนตเบื้องตน
Introduction to Finite Element Method
การประเมินและตรวจสอบสภาพโครงสรางเบื้องตน
Introduction to Structural Condition Evaluation
การออกแบบสะพาน
Bridge Design
เทคโนโลยีคอนกรีตประยุกต
Applied Concrete Technology
การออกแบบคอนกรีตอัดแรง
Prestressed Concrete Design
การออกแบบอาคาร
Building Design
สัญญา การออกขอกําหนด และการประมาณราคา
Contract, Specification and Estimation
การออกแบบทางสถาปตยกรรมและเทคนิคการกอสราง
Principle of Architectural Design and Construction Techniques
วิธีการและเครื่องจักรกอสราง
Construction Methods and Equipment
สุขภาพ และความปลอดภัยในงานกอสราง
Health and Safety in Construction
การตรวจสอบงานกอสราง
Construction Inspection
ธรณีวิศวกรรม
Engineering Geology
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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)
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)

วย. 456
CE 456
วย. 457
CE 457
วย. 458
CE 458
วย. 459
CE 459
วย. 465
CE 465
วย. 466
CE 466
วย. 467
CE 467
วย. 468
CE 468
วย. 469
CE 469
วย. 471
CE 471
วย. 472
CE 472
วย. 475
CE 475
วย. 476
CE 476
วย. 477
CE 477

(บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
3(3-0-6)

การปรับปรุงคุณภาพของดิน
Soil Stabilization
พลศาสตรของดิน
Soil Dynamics
การประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพงานดิน
Quality Assurance and Quality Control in Earth Work
กลศาสตรของหินเบื้องตน
Introduction to Rock Mechanics
วิศวกรรมการจราจร
Traffic Engineering
การวางแผนการขนสงในเมือง
Urban Transportation Planning
วิศวกรรมพื้นถนนและการออกแบบ
Pavement Engineering and Design
ระบบขนสงอัจฉริยะเบื้องตน
Introduction to Intelligent Transportation Systems
ทฤษฎีการไหลของการจราจรเบื้องตน
Introduction to Traffic Flow Theory
วิศวกรรมชลศาสตร
Hydraulic Engineering
ปฏิบัติการวิศวกรรมชลศาสตร
Hydraulic Engineering Laboratory
การบริหารจัดการทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
Environmental Systems and Management
การสุขาภิบาลในอาคาร
Building Sanitation
การออกแบบวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
Environmental Engineering Design
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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)
3 (3-0-6)
3(3–0–6)
1(0–3–0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

วย. 478
CE 478
วย. 479
CE 479
วย. 485
CE 485
วย. 486
CE 486
วย. 487
CE 487
วย. 488
CE 488
วย. 489
CE 489
วย. 491
CE 491
วย. 492
CE 492
วย. 493
CE 493
วย. 495
CE 495
วย. 496
CE 496
วย. 545
CE 545
วย. 565
CE 565
วย. 566
CE 566

(บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
3(2-3-4)

การออกแบบโครงสรางทางชลศาสตร
Design of Hydraulic Structures
วิศวกรรมน้ําใตดิน
Groundwater Engineering
การเตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมโยธา
Preparation for Co-operative Education in Civil Engineering
สหกิจศึกษาวิศวกรรมโยธา
Co-operative Education in Civil Engineering
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุสําหรับวิศวกรโยธา
Object-Oriented Programming for Civil Engineers
กฎหมายสําหรับวิศวกรโยธา
Law for Civil Engineers
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับวิศวกรรมโยธา
Information Technology for Civil Engineering
สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา
Civil Engineering Seminar
โครงงานทางวิศวกรรมโยธา 1
Civil Engineering Project I
โครงงานทางวิศวกรรมโยธา 2
Civil Engineering Project II
หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมโยธา 1
Special Topic in Civil Engineering I
หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมโยธา 2
Special Topic in Civil Engineering II
การจัดการสําหรับวิศวกรโยธา
Management for Civil Engineers
การประเมินผลกระทบของการจราจรเบื้องตน
Introduction to Traffic Impact Assessment
การวิเคราะหการจราจรและความปลอดภัยเบื้องตน
Introduction to Traffic and Safety Data Analysis
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3(3-0-6)
3(0-9-0)
6(ไมนอยกวา 16 สัปดาห)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
0(0-3-0)
0(0-3-0)
2(0-6-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

(บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
วย. 575
CE 575
วย. 576
CE 576
วย. 577
CE 577
วย. 578
CE 578
วย. 579
CE 579

วิศวกรรมการประปาและการออกแบบ
Water Supply Engineering and Design
การออกแบบวิศวกรรมน้ําเสีย
Wastewater Engineering Design
วิศวกรรมและการจัดการขยะมูลฝอย
Solid Waste Engineering and Management
การควบคุมมลพิษอากาศและการออกแบบ
Air Pollution Control and Design
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
Environmental Impact Assessment
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

17.5 แผนการศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดวางแผนการจัดรายวิชาสําหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ไวดังนี้
ปการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
วย. 100 จริยธรรมสําหรับวิศวกร

0 หนวยกิต

ค. 111 แคลคูลัสพื้นฐาน
วก. 100 กราฟกวิศวกรรม หรือ
วอ. 121 วัสดุวิศวกรรม
วท. 123 เคมีพื้นฐาน

3 หนวยกิต สษ. xxx
3 หนวยกิต วอ. 121
วก. 100
3 หนวยกิต ค. 112

วท. 133 ฟสิกสสําหรับวิศวกร 1
วท. 173 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน

3 หนวยกิต
1 หนวยกิต

วท. 134
วท. 184

วท. 183 ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร 1

1 หนวยกิต

มธ.156

ท. 161 การใชภาษาไทย

3 หนวยกิต

มธ. 130

สษ. xxx ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
รวม

3 หนวยกิต
20 หนวยกิต

รวม
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วย. 101

ภาคการศึกษาที่ 2
ความรูเบื้องตนทางวิชาชีพ
วิศวกรรมศาสตร
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
วัสดุวิศวกรรม หรือ
กราฟกวิศวกรรม
เรขาคณิตวิเคราะหและ
แคลคูลัสประยุกต
ฟสิกสสําหรับวิศวกร 2
ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับ
วิศวกร 2
คอมพิวเตอรและการเขียน
โปรแกรมเบื้องตน
สหวิทยาการวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

1 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
1 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต

20 หนวยกิต

ปการศึกษาที่ 2
วย. 201
วย. 202
วอ. 261
วฟ. 209
ค. 214
ค. 131
xx. xxx

ภาคการศึกษาที่ 1
เขียนแบบสําหรับงานดาน
วิศวกรรมโยธา
กลศาสตรวิศวกรรม สถิตยศาสตร
สถิติวิศวกรรม
วิศวกรรมไฟฟาเบื้องตน
สมการเชิงอนุพันธ
พีชคณิตเชิงเสนประยุกต
วิชาศึกษาทั่วไปสวนที่ 2
เลือกจาก วค.106, วย.106 น.209,
น.246, พบ.291, ทอ.201, และ
ศ.213

รวม

วย. 213
รวม

2 หนวยกิต

วย. 203

3 หนวยกิต ค. 251
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
ไมนอยกวา
2 หนวยกิต

วย. 211
วย. 212
วย. 221
วย. 231
วย. 232

ภาคการศึกษาที่ 2
กลศาสตรของไหลสําหรับ
วิศวกรโยธา
วิธีและการประยุกตใชเชิง
ตัวเลข
การสํารวจ
ปฏิบัติการการสํารวจ
กลศาสตรของแข็ง 1
วัสดุกอสราง
ปฏิบัตกิ ารทดสอบวัสดุ
กอสราง

มธ. xxx วิชาศึกษาทั่วไปหมวด
สังคมศาสตร
หรือมนุษยศาสตร
19 หนวยกิต รวม

3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
1 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
1 หนวยกิต

3 หนวยกิต

20 หนวยกิต

ภาคฤดูรอน ปการศึกษาที่ 2
การฝกสํารวจภาคสนาม
1 หนวยกิต
ปฏิบัติการในสนามไมนอยกวา 80 ชั่วโมง
1 หนวยกิต
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ปการศึกษาที่ 3
วย. 320
วย. 321

ภาคการศึกษาที่ 1
กลศาสตรของแข็งประยุกต
การวิเคราะหโครงสราง 1

3 หนวยกิต วย. 322
3 หนวยกิต วย. 331

วย. 351

ปฐพีกลศาสตร

3 หนวยกิต วย. 341

วย. 352
วย. 361
วย. 371

ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร
วิศวกรรมการทาง
อุทกวิทยาสําหรับวิศวกร

1 หนวยกิต วย. 353
3 หนวยกิต วย. 362
3 หนวยกิต วย. 372

มธ. xxx

วิชาพื้นฐานหมวดสังคมศาสตร 3 หนวยกิต วย. 373
หรือมนุษยศาสตร
ภาษาอังกฤษสําหรับการทํางาน 3 หนวยกิต วย. 492

สษ. 202

(ในกรณีที่ศึกษาแบบเลือกเรียน
วิชาสหกิจศึกษาทางวิศวกรรม
โยธา ในขอ 2.2.2.2)

รวม

เลือกเรียนตามขอ 2.2.2.1
เลือกเรียนตามขอ 2.2.2.2

วย. 390

ภาคการศึกษาที่ 2
การวิเคราะหโครงสราง 2
การออกแบบโครงสราง
คอนกรีตเสริมเหล็ก
วิศวกรรมการกอสรางและการ
จัดการ
วิศวกรรมฐานราก
วัสดุการทาง
วิศวกรรมการประปาและ
สุขาภิบาล
ปฏิบัติการวิศวกรรมการประปา
และสุขาภิบาล
โครงงานทางวิศวกรรมโยธา 1
(ในกรณีที่ศึกษาแบบเลือกเรียน

3 หนวยกิต
4 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
1 หนวยกิต
0 หนวยกิต

วิชาสหกิจศึกษาทางวิศวกรรม
โยธา ในขอ 2.2.2.2)

19 หนวยกิต รวม
22 หนวยกิต

ภาคฤดูรอน ปการศึกษาที่ 3
ฝกงานวิศวกรรมโยธา

รวม
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20 หนวยกิต

0 หนวยกิต
(ฝกงานไมนอยกวา 6 สัปดาห)
0 หนวยกิต

โปรแกรมสําหรับนักศึกษา กรณีเลือก การศึกษาแบบเลือกเรียนรายวิชาเลือก (2.2.2.1)
ปการศึกษาที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
วย. 421
วย. 471
วย. 472
วย. 491
วย. 492
วย. xxx
วย. xxx
XX. xxx
รวม

การออกแบบโครงสรางไมและ
โครงสรางเหล็ก
วิศวกรรมชลศาสตร
ปฏิบัติการวิศวกรรมชลศาสตร
สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา
โครงงานทางวิศวกรรมโยธา 1
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเลือกเสรี

ภาคการศึกษาที่ 2
3 หนวยกิต

วย. 493

โครงงานทางวิศวกรรมโยธา 2

2 หนวยกิต

3 หนวยกิต
1 หนวยกิต
0 หนวยกิต
0 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
16 หนวยกิต

วย. xxx
วย. xxx
สษ. 202
XX. xxx

วิชาเลือกเฉพาะสาขา
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
ภาษาอังกฤษสําหรับการทํางาน
วิชาเลือกเสรี

3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต

รวม

14 หนวยกิต

โปรแกรมสําหรับนักศึกษา กรณีเลือกการศึกษาแบบเลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษาวิศวกรรมโยธา (2.2.2.2)
ปการศึกษาที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
วย. 421
วย. 471
วย. 472
วย. 491
วย. 493
XX. xxx
XX. xxx
วย. xxx
วย.485
รวม

การออกแบบโครงสรางไมและ
โครงสรางเหล็ก
วิศวกรรมชลศาสตร
ปฏิบัติการวิศวกรรมชลศาสตร
สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา
โครงงานทางวิศวกรรมโยธา 2
วิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
การเตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมโยธา

ภาคการศึกษาที่ 2
3 หนวยกิต

วย.486

สหกิจศึกษาวิศวกรรมโยธา

6 หนวยกิต

3 หนวยกิต
1 หนวยกิต
0 หนวยกิต
2 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
21 หนวยกิต รวม
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6 หนวยกิต

17.6 คําอธิบายรายวิชา
17.6.1 รายวิชาบังคับ
วย. 100 จริยธรรมสําหรับวิศวกร
0(0-0-0)
CE 100 Ethics for Engineers
วิชาบังคับกอน : จรรยาบรรณวิศ วกรรม ผลกระทบของเทคโนโลยีตอสัง คม ปญ หาและประเด็น ทางดา น
จริยธรรมและคุณธรรม แนวทางแกไขตลอดจนการปองกัน เพื่อไมใหเกิดกรณีดังกลาวกับลักษณะงาน
ทางวิศวกรรมดานตางๆ การเขารวมโครงการอบรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม วัดผล
เปนระดับ S หรือ U
(เขารวมกิจกรรมกับที่ทางคณะวิศวกรรมศาสตรจัดขึ้น)
Ethical issues relevant to the engineering profession. Potential impact of technology transfers
and implementation with respect to society and its members. Potential problems that may arise are
studied along with possible ways to prevent them from occurring and ways to deal with them once they
occur.
วย. 101 ความรูเบื้องตนทางวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร
1(1-0-2)
CE 101 Introduction to Engineering Profession
วิชาบังคับกอน : วิชาชีพวิศวกรรม บทบาทและหนาที่ของวิศวกร วิศวกรรมสาขาตางๆ หลักสูตรและการ
เรียนการสอนดานวิศวกรรมศาสตร วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ความรับผิดชอบ
และจรรยาบรรณของวิศวกร วิธีการสื่อสารสําหรับงานทางวิศวกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับงาน
ทางวิศวกรรม การแกปญหาทางวิศวกรรม ความสําคัญของการทดสอบ การทดลอง และการเสนอผล
กฎหมายเบื้องตนสําหรับวิศวกร วิศวกรกับความปลอดภัย วิศวกรกับสังคมและสิ่งแวดลอม วิศวกรกับ
การพัฒนาเทคโนโลยี คอมพิวเตอรในงานวิศวกรรม
Engineering profession, Role and responsibility, Engineering fields, Curriculum and courses
in engineering, Problem solving in engineering, Mathematical and scientific tools, Tests and
experiments, Engineers and society and environment, Computers in engineering.
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วย. 201 เขียนแบบสําหรับงานดานวิศวกรรมโยธา
2(1-3-2)
CE 201 Drawing in Civil Engineering
วิชาบังคับกอน : สอบได วก.100
ทบทวนเนื้อหาเดิมของเขียนแบบทางวิศวกรรม 1
การเขียนแบบกอสราง และแบบ
โครงสราง พรอมทั้งแบบขยาย สัญลักษณสําหรับวัสดุกอสราง การเขียนแบบงานเชื่อม การเขียนแบบ
ทางสถาปตยกรรม เชน แปลน รูปดาน รูปตัด และรูปขยาย การเขียนภาพ perspective เบื้องตน
เทคนิคการสเก็ตชภาพ สัญลักษณในแบบทางวิศวกรรมไฟฟา ระบบสุขาภิบาล และระบบทางเครื่องกล
การอานแบบทางวิศวกรรมไฟฟา ระบบเครื่องกล และระบบสุขาภิบาล
Review the course of Engineering Graphics 1. Construction Drawing and structure drawing
and detail. Symbols of construction materials. Welding drawing. Architectural graphics – plan view,
side view, section and component details. Perspective. Technique of free-hand sketching. Symbols of
electrical system, sanitary system and mechanical system.
วย. 202 กลศาสตรวิศวกรรม - สถิตยศาสตร
3(3-0-6)
CE 202 Engineering Mechanics - Statics
วิชาบังคับกอน : สอบได วท.133
การวิเคราะหแรง กฏของนิวตัน สมดุลของแรง การประยุกตสมการสมดุลกับโครงสราง และ
เครื่องจักร จุดศูนยถวง ทฤษฏีของแปปปส คาน กลศาสตรของไหล ความฝด การวิเคราะหโดยใช
หลักของงานเสมือน เสถียรภาพของสมดุล เคเบิล โมเมนตความเฉื่อยของพื้นที่ โมเมนตความเฉื่อย
ของมวล ความรูเบื้องตนในการวิเคราะหหาโมเมนตดัด แรงเฉือน และการโกงตัว
Force analysis; Newton’s law of motion; Equilibrium of forces; Application of equilibrium
equations for structures and machines; Center of gravity; Theorems of Pappus. Beams; Friction;
Virtual work; Moment of inertia of an area, mass; Introduction for bending moment, shear and
deflection
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วย. 203 กลศาสตรของไหลสําหรับวิศวกรโยธา
3(3–0–6)
CE 203 Fluid Mechanics for Civil Engineers
วิชาบังคับกอน : สอบได วท.133
คุณสมบัติของของไหล สถิตยศาสตรของของไหล สมการโมเมนตัม สมการพลังงาน สมการ
การไหลตอเนื่อง การไหลของของไหล การวิเคราะหทางมิติ และความเหมือนกัน การไหลในทอ การวัด
การไหล การไหลที่ไมยุบตัว
Properties of fluid; Fluid static; Momentum and energy equations; Equation of continuity and
motion; Similitude and dimensional analysis; Flow in pipes; Flow measurement; Steady incompressible
flow
วย. 211 การสํารวจ
3(3-0-6)
CE 211 Surveying
วิชาบังคับกอน : หลักการเบื้องตนของการสํารวจ ทฤษฏีการวัดและความคลาดเคลื่อน และการปรับแกพิกัด
วงรอบ เครื่องมือสํารวจทั่วไป การวัดระยะและการสํารวจดวยโซ และเข็มทิศ การสํารวจดวยโตะแผน
ที่ การทําระดับ การใชตรีโกณมิติในงานสํารวจ การทําระดับพื้นที่ตัดดานขาง และพื้นที่ตัดขวาง การ
คํานวณพืน้ ที่ และปริมาตร การทําวงรอบดวยกลองวัดมุม และโซ ระบบสเตเดีย การเก็บรายละเอียด
ทางราบ และทางดิ่ง การทําระดับเสนชั้นความสูงและการสํารวจเพื่อทําแผนที่ภูมิประเทศอยางละเอียด
การหาอะชิมุทและแบริ่ง การหาระบบ พิกัดของวงรอบ การเขียนแผนที่ การวางแนวและวางระดับ
แนวทางกลอง total station การวางโคงแนวราบและแนวดิ่งชนิดตางๆ การคํานวณงานดินและแผนผัง
มวลวัสดุ หลักการและความรูเบื้องตนของ photogrammetry วิธีการรีโมทเซนตซิ่ง และพื้นฐานระบบ
ดาวเทียม
Introduction to surveying; Principle of measurement, error, and mistake; Chain surveying and
reconnaissance surveying; Levelling and trigonometric levelling; Route surveying; Profile and crosssectioning; Theodolite and traversing; Stadia surveying; Measurement of horizontal and vertical
angles; Data adjustment and correction; Error propagation; Directions in surveying; Compass
surveying; Plane tabling; Topographic mapping and contouring; Tacheometry; Triangulation and
Trilateration; Volume of earthwork; Mass diagram; Horizontal curves; Vertical curves; Introduction
and basic principles of photogrammetry; Fundamental of remote sensing; Basic Global Positional
System
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วย. 212 ปฏิบัติการการสํารวจ
1(0-3-0)
CE 212 Surveying Laboratory
วิชาบังคับกอน : สอบได หรือศึกษาพรอมกับ วย. 211
การวัดระยะทางดวยการนับกาว การเก็บรายละเอียดดวยการใชเทป การทําระดับแบบตอเนื่อง
การทําระดับตอเนื่องไปกลับบนหมุดเดียวกัน การหาระดับตามแนวเสนและแนวตัดขวาง การตรวจสอบ
แนวเล็งของกลองระดับ การหาเสนชั้นความสูง การทําวงรอบดวยเข็มทิศ การรังวัดมุมราบและรังวัดมุม
ดิ่งดวยกลองวัดมุม การทําวงรอบปดดวยกลองวัดมุม การคํานวณระยะทางโดยใชเทคนิคสเตเดีย เทคนิค
การวัดมุมซ้ํา การหาตําแหนงดวยดาวเทียมโดยใช GPS
Hand on practice of basic surveying operations; reconnaissance surveying; distance
measurement by pacing; chain surveying, levelling nets; profile and cross-sectioning; contouring; twopeg test; theodolite; vertical and horizontal angle measurements; traversing; compass traversing;
tacheometry by stadia; determination of stadia constant; angle measurement by repetition method;
vertical and horizontal curves layout; and experience with photogrammetry and GPS
วย. 213 การฝกสํารวจภาคสนาม
1(12-80-0)
CE 213 Surveying Field Practices
วิชาบังคับกอน : สอบได วย. 211 และ วย. 212
การฝ ก งานด า นวิ ศ วกรรมสํ ารวจโดยการฝ ก ทํ างานที่ ไ ด รับ มอบหมายเป น กลุม ภายใต
สถานการณภูมิประเทศจริง ที่ตองมีการวางแผนการปฏิบัติงานและการตัดสินใจ เพื่อแกปญหาที่ไดรับ
มอบหมายและปญหาเฉพาะหนาในงานสนาม โดยใชอุปกรณมาตรฐานและเครื่องมือที่ทันสมัย นักศึกษา
แตละกลุมจะตองสงรายงานภาคสนาม รายงานสรุป แผนที่ภูมิประเทศที่ครอบคลุมงานวงรอบ และสราง
แบบจําลองภูมิประเทศของพื้นที่ที่ทําการศึกษา
(ปฏิบัติการในสนามไมนอยกวา 80 ชั่วโมง ในชวงปดภาคการศึกษา และมีการบรรยายและ
การอภิปรายนําเสนอผลงานไมนอยกวา 12 ชั่วโมง)
Surveying exercise of groups of students under real situation involving planning and making
decision to solve the assigned problems, using classical and modern equipments and technology. Field
notes, final reports, topographic map with detail of control traverse and topographic model for each
group required. Minimum eighty working hours with twelve lecture hours for presentation and
discussion the accomplished results of the assigned works.
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วย. 221 กลศาสตรของแข็ง 1
3(3-0-6)
CE 221 Mechanics of Solids 1
วิชาบังคับกอน : สอบได วย. 202
หลั ก การเบื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ กลศาสตร ข องวั ต ถุ ที่ เ ปลี่ ย นรู ป ได ภ ายใต ก ารกระทํ า ของแรง
ความสัมพันธระหวางแรง หนวยแรง และการเสียรูปของวัตถุ ความสัมพันธระหวางหนวยแรงและ
ความเครียด ทฤษฏีการบิดและการดัดของวัตถุในชวงยืดหยุนเชิงเสน และไดอะแกรมแรงเฉือนและ
โมเมนตดัด หนวยแรงดัดและหนวยแรงเฉือนในคานรวมถึงหนวยแรงรวม ทฤษฎีวงกลมของมอร
ทฤษฎีการวิบัติของวัสดุเบื้องตน การโกงของคานโดยวิธีอินติเกรต แรงเยื้องศูนย ทฤษฏีเบื้องตนของ
การโกงเดาะของวัตถุรับแรงอัด การทดสอบวัตถุ
Introduction to mechanics of deformable bodies; Relations among loads and deformations;
Stress-strain relationship; Axial loading. Torsion; Bending in elastic range; Bending and shearing
stresses in beams; Transformation of stress; Mohr’s circles. Introduction to failure theory; Deflection
of beams by integration; Eccentric loading; Buckling of compression members; Material testing
วย. 231 วัสดุกอสราง
3(3-0-6)
CE 231 Construction Materials
วิชาบังคับกอน : การจําแนกประเภท องคประกอบทางเคมี และคุณสมบัติทางกายภาพของปูนซีเมนตปอรต
แลนดและมวลรวม สารผสมเพิ่ม การออกแบบสวนผสมคอนกรีตและการควบคุมคุณภาพของคอนกรีต
คุณสมบัติของคอนกรีต การจําแนกประเภทและคุณสมบัติของเหล็กเสริมและเหล็กโครงสราง โลหะ
โลหะผสม และผลิตภัณฑไมสําหรับงานอาคาร อิฐ บล็อก และกระเบื้อง
Classification, chemical composition, and physical properties of Portland cement and
aggregates; Admixtures; Mix design and concrete quality control; Properties of concrete;
Classification and properties of reinforcing and structural steel; Metals, alloys, and wood products in
building; Brick, block, and tile
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วย. 232 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุกอสราง
1(0-3-0)
CE 232 Construction Materials Testing
วิชาบังคับกอน : สอบได หรือศึกษาพรอมกับ วย.231
การทดสอบความหนาแนนและคาความละเอียดของปูนซีเมนตปอรตแลนด การทดสอบแบบ
ลอสแอนเจลลิส การทดสอบขนาดคละ หนวยน้ําหนัก ความถวงจําเพาะ และการดูดซึมน้ําของมวลรวม
การทดสอบการไหลและกําลังรับแรงอัดของมอรตาร การวิเคราะหคอนกรีตสด การทดสอบวัสดุกอสราง
ในการรับแรงดึง แรงเฉือน แรงอัด แรงดัด และแรงบิด ความสัมพันธระหวางหนวยแรงและความเครียด
การวัดหนวยแรงและความเครียดโดยใชเครื่องมืออีเล็กทรอนิคส ศึกษาพฤติกรรมในชวงยืดหยุนของ
โครงสรางจําลองแบบตางๆ
Test of density and fineness for Portland cement; Los Angeles Test; Test of gradation, unit
weight, specific gravity and water absorption of aggregates; Flow and compression tests of mortar;
Fresh concrete analysis; Construction materials tests for tension, shear, compression, bending and
torsion; Stress-strain curves; Stress and strain measurement by using electrical instruments; Studies of
elastic behavior of various structural models
วย. 320 กลศาสตรของแข็งประยุกต
3(3-0-6)
CE 320 Applied Mechanics of Solids
วิชาบังคับกอน : สอบได วย. 221
การบิดของวัตถุที่มีหนาตัดไมเปนรูปวงกลม คานโคง แรงดัดไมสมมาตร หนวยแรงเฉือนและ
จุดศูนยกลางแรงเฉือน ทรงกระบอกและทรงกลมผนังบางภายใตแรงดัน เคเบิ้ล วัตถุภายใตแรงกระทํา
รวม ทฤษฎีวงกลมของมอร ทฤษฎีการวิบัติของวัสดุ ความรูเบื้องตนของวิธีพลังงาน แรงกระแทก และ
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการสั่นไหวของโครงสราง
Torsion of noncircular sections and thin-walled members; Curved beams. Unsymmetrical
bending; Shear center; Thin-walled cylinders and spheres under pressure; Cables; Members under
combined loading; Mohr’s circle; Failure theory; Introduction to energy methods; Impact and
repeated loading; Introduction to structural vibration
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วย. 321 การวิเคราะหโครงสราง 1
3(3-0-6)
CE 321 Structural Analysis I
วิชาบังคับกอน : สอบได วย.221
หลักการเบื้องตนของการวิเคราะหโครงสราง แรงปฏิกิริยา แรงเฉือน และโมเมนตดัดใน
โครงสรางดีเทอรมิเนทเชิงสถิต เสนอิทธิพลสําหรับโครงสรางดีเทอรมิเนทเชิงสถิต การวิเคราะหการเสีย
รูปของโครงสรางดีเ ทอร มิเ นทเชิง สถิต โดยวิธี งานเสมือ นและพลัง งานความเครี ย ด การวิเ คราะห
โครงสรางโดยวิธีทางเรขาคณิต การวิเคราะหโครงสรางอินดีเทอรมิเนทเชิงสถิตโดยวิธีการเสียรูปที่คงตัว
Introduction to structural analysis; reactions, shears and moments in statically determinate
structures; influence line of statically determinate structures; deflections of statically determinate
structures by method of virtual work, strain energy; graphic methods for structural analysis; analysis of
statically indeterminate structures by method of consistent deformation
วย. 322 การวิเคราะหโครงสราง 2
3(3-0-6)
CE 322 Structural Analysis II
วิชาบังคับกอน : สอบได วย.321
การวิเคราะหโครงสรางอิน ดีเทอรมิเนทเชิงสถิต โดยวิธีแรงอีลาสติก วิธีมุมและการเสีย รูป
วิธีการกระจายโมเมนต วิธีพลังงานความเครียด เสนอิทธิพลสําหรับโครงสรางอินดีเทอรมิเนทเชิงสถิต
การวิเคราะหโ ครงสรางโดยวิธีก ารประมาณ หลั ก การเบื้องตน ของการวิเคราะหโ ครงสรางโดยวิ ธี
เมตริกซ หลักการเบื้องตนของการวิเคราะหโครงสรางในชวงพลาสติก การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําหรับการวิเคราะหโครงสราง
Analysis of statically indeterminate structures, elastic load method, method of slope and
deflection, moment distribution, strain energy; influence line of statically indeterminate structures;
approximate analysis; introduction to matrix structural analysis; introduction to plastic analysis;
computer software for structural analysis
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วย.331 การออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก
4(3-3-6)
CE 331 Reinforced Concrete Design
วิชาบังคับกอน : สอบได หรือ ศึกษาพรอมกับ วย.322
คุณสมบัติของคอนกรีตและเหล็กเสริม พฤติกรรมของโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กภายใต
แรงกระทําแบบตางๆ เชน แรงดัด แรงเฉือน แรงบิด และแรงอัด การออกแบบองคประกอบโครงสราง
คอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีหนวยแรงใชงานและวิธีกําลังประลัย ขอบทบัญญัติในการออกแบบ การ
ออกแบบคาน แผนพื้น บันได เสา ฐานราก กําแพงกันดิน และโครงขอแข็ง การยึดเกาะของเหล็กเสริม
การใหรายละเอียดเหล็กเสริม ปฏิบัติการเสริมสรางทักษะและประสบการณการออกแบบ
Properties of concrete and reinforcing steel; Behaviors of reinforced concrete members
under bending, shear, torsion, and compression; Working stress and ultimate strength design; Building
code requirement and related laws; Design of beam, slab, stair, column, footing, retaining wall, and
rigid frame; Bonding of steel and concrete; Design practice and detailing
วย.341 วิศวกรรมการกอสรางและการจัดการ
3(3-0-6)
CE 341 Construction Engineering and Management
วิชาบังคับกอน : ความรูเบื้องตนในการจัดการ หลักการในการจัดการอุตสาหกรรมการกอสราง และองคการ
กอสราง แผนผังโครงการ กระบวนการสงมอบงาน วิธีการสําหรับการจัดการ เพิรท ซีพีเอ็ม การพัฒนา
โครงการ การจัดการทรัพยากร การวัดความกาวหนาของโครงการ ความปลอดภัยในการกอสราง ระบบ
การควบคุมคุณภาพของโครงการ
An introduction to the business aspects of construction management including organization
and financial concerns during entry into business and for continued operation. Project delivery
systems; project organization; site layout; project planning; critical path method (CPM); resource
management; progress measurement; construction safety; quality system.
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วย.351 ปฐพีกลศาสตร
3(3-0-6)
CE 351 Soil Mechanics
วิชาบังคับกอน : สอบได วย. 221
การกําเนิดของดิน คุณสมบัติทางกายภาพและทางวิศวกรรมของดิน การจําแนกและจัด
ประเภทของดิน สวนประกอบและโครงสรางของดินเหนียว การบดอัดดิน ความดันของน้ําในดิน และ
หนวยแรงประสิทธิผลของดิน การไหลซึมของน้ําในดิน การทรุดตัวและทฤษฎีคอนโซลิเดชั่น หนวยแรง
ความเครียด และการกระจายหนวยแรงภายในดิน ความตานทานแรงเฉือนของดินที่มีความเชื่อมแนน
และดินที่ไมมีความเชื่อมแนน การทดสอบดินและการเก็บตัวอยาง เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติทาง
วิศวกรรม พรอมการประมวลผลเจาะสํารวจชั้นดิน ทฤษฎีกําลังรับน้ําหนักของดิน
Formation of soil; Physical and engineering properties of soil; Soil classification; Soil
composition and clay minerals; Soil compaction; Pore water pressure in soil and effective stress
concepts; Permeability of soil; Settlement and consolidation theory; Stresses, strain and stress
distribution within soil mass; Shear strength of cohesive and cohesionless soil; Subsoil exploration, soil
boring, sampling and testing; Bearing capacity theory
วย. 352 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร
1(0–3–0)
CE 352 Soil Mechanics Laboratory
วิชาบังคับกอน : เคยศึกษา หรือ ศึกษาพรอมกับ วย. 351
การเจาะสํารวจดินเพื่อเก็บตัวอยางมาทําการทดสอบในหองทดลอง โดยการทดสอบดินเพื่อหา
คุณสมบัติทางกายภาพและทางวิศวกรรมของดิน เชน การหาคาความถวงจําเพาะ การหาคาดัชนีความ
เหนียว การหาขนาดคละ การบดอัดดิน การหาคา California bearing ratio การหาคาความซึมน้ํา การ
ทดสอบกําลังรับแรงเฉือนโดยไมมีแรงกระทําทางดานขาง การทดสอบแรงเฉือนตรง การทดสอบแรงอัด
สามแกน การทดสอบการทรุดตัวของดิน
Soil boring and sampling; Tests for physical and engineering properties of soil such as
Specific gravity test, Plasticity index test, Grain size distribution test, Compaction test, California
bearing ratio test, Permeability test, Unconfined compressive strength test, Direct shear test, Triaxial
test, and Consolidation test
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วย. 353 วิศวกรรมฐานราก
3(3-0-6)
CE 353 Foundation Engineering
วิชาบังคับกอน : สอบได วย. 351
การกระจายของหนวยแรงภายในดิน การสํารวจดินในสนาม ความสามารถรับแรงแบกทาน
ของดิน การออกแบบฐานรากตื้น ฐานรากแผ ฐานรากเสาเข็มเดี่ยว ฐานรากเสาเข็มกลุม การออกแบบ
ฐานรากเสาเข็มรับแรงดานขาง กําลังรับแรงถอนของเสาเข็ม การวิเคราะหการทรุดตัวของฐานรากแผและ
ฐานรากเสาเข็ม เสถียรภาพของความลาดชันของดิน การออกแบบคันดินถม การออกแบบการขุดดินการ
ปองกันการเคลื่อนพังของดิน การวิเคราะหแรงดันดินดานขาง การออกแบบกําแพงกันดิน เข็มพืด ความรู
เรื่องการปรับปรุงคุณภาพของดิน ความรูเบื้องตนในเรื่องพลศาสตรของดิน
Stress distribution within soil mass; Subsoil exploration and testing; Soil-bearing capacity;
Shallow foundation analysis and design; Mat foundation; Deep foundation analysis and design, single
pile foundation, group effects; Laterally loaded pile foundation design; Pullout resistance of pile;
Settlement analysis of soil; Slope stability; Embankment and slope excavation design; Slope
protection; Lateral earth pressure; Earth retaining structure analysis and design, retaining wall and
sheet piles; Soil improvement; Introduction of soil dynamics
วย. 361 วิศวกรรมการทาง
3(3-0-6)
CE 361 Highway Engineering
วิชาบังคับกอน : สอบได วย.211
ประวัติการพัฒนาระบบถนน หนวยงานที่เกี่ยวของกับถนน หลักการเบื้องตนในการวาง
แผนการสรางถนนและการวิเคราะหการจราจร การออกแบบทางเรขาคณิตและการจัดการ เศรษฐศาสตร
การเงินในการสรางถนน การออกแบบผิวจราจรแบบยืดหยุนและแบบคอนกรีต วัสดุทําถนน การสราง
และบํารุงรักษาถนน ความสัมพันธระหวางปริมาณยวดยานและการใชที่ดนิ การออกแบบถนนในชนบท
และในเขตเมือง
Historical development of highways; highway administration; principles of highway
planning and traffic analysis; geometric design and operations; highway finance and economic;
flexible and rigid pavement design; highway materials; construction and maintenance of highways;
Interaction between traffic demand and land use; design of roads in rural and urban areas.
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วย. 362 วัสดุการทาง
3(2-3-4)
CE 362 Highway Materials
วิชาบังคับกอน : วิวัฒนาการของวัสดุที่ใชในการกอสรางทาง ลักษณะโครงสรางของผิวทาง คุณสมบัติของมวล
รวม แอสฟลทซีเมนต คัทแบคแอสฟลท และแอสฟลทอีมัลชัน ชนิดและการใชงานแอสฟลทคอนกรีต
แบบผสมรอน มาตรฐานของวัสดุและการออกแบบสวนผสมแอสฟลทคอนกรีตแบบผสมรอน คุณสมบัติ
ของวัสดุพื้นทางและรองพื้นทาง การปรับปรุงคุณภาพวัสดุการทาง การกอสรางผิวทาง ชนิดและการใช
งานแอสฟลทแบบผสมเย็น การทดสอบวัสดุการทาง
Historical development of materials used. in highway construction; pavement structures;
Properties of aggregates, asphalt cement, cut-back asphalt, and asphalt emulsion; types of hot-mix
asphalt and their applications; standard specification and mix design of hot-mix asphalt; properties of
base and sub bare materials; improvement of highway materials; pavement construction; types of
cold-mix asphalt and their applications; and methods of testing of highway materials.
วย. 371 อุทกวิทยาสําหรับวิศวกร
3(3-0-6)
CE 371 Hydrology for Engineers
วิชาบังคับกอน : วัฏจักรของน้ํา การหมุนเวียนของอากาศ การวัดขอมูล ลม ฟา อากาศ การเกิดฝนตก การซึม
การไหลตามผิวดิน น้ําทา การระเหยและการคายน้ํา การวัดน้ําฝนและน้ําลําธาร การวิเคราะหไฮโดร
กราฟ หนวยไฮโดรกราฟ การประมาณปริมาณฝนเพื่อใชในการออกแบบ การคาดคะเนคาน้ําหลาก การ
คํานวณน้ําหลาก น้ําบาดาล สถิติกับอุทกวิทยา
The hydrologic cycle; Atmospheric circulation and data collections precipitation; Infiltration; Overland flow; Runoff; Evapo-transpiration; Rain and stream gauging; Hydrograph
analysis; Unit hydrograph; Synthesis of design storms; Flood estimation; Flood routing; Soil and
ground water hydrology; Long term catchment; Yield and storage determination; Probability
concepts in design
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วย. 372 วิศวกรรมการประปาและสุขาภิบาล
3(3-0-6)
CE 372 Water Supply and Sanitary Engineering
วิชาบังคับกอน : แหลงน้ําดิบ มาตรฐานและคุณภาพน้ํา ความตองการและปริมาณน้ําใช ระบบสงน้ําและระบบ
จายน้ําประปา กระบวนการผลิตน้ําประปา โคแอกกูเลชัน-ฟล็อกคูเลชัน การตกตะกอน การกรอง การ
ฆาเชื้อโรค การทําใหน้ําออน การกําจัดเหล็กและมังกานีส การกําจัดกลิ่นและรส
Water supply resources; Water quality standards; Water quantity and community demand;
Water transmission and distribution systems; Water treatment processes: coagulation-flocculation,
sedimentation, filtration, disinfection, Softening, Iron and Manganese removal, odor and taste removal;
Wastewater flows and characteristics; Wastewater processing and collection systems
วย. 373 ปฏิบัติการวิศวกรรมการประปาและสุขาภิบาล
1(0–3–0)
CE 373 Water Supply and Sanitary Engineering Laboratory
วิชาบังคับกอน : สอบได หรือ ศึกษาพรอมกับ วย. 372
วิเคราะหน้ําและน้ําเสีย ความขุน สีและสภาพนําไฟฟา พีเอช ความเปนกรดและความเปนดาง
จารเทสต คลอรีนคงเหลือ ของแข็ง ออกซิเจนละลาย บีโอดี ซีโอดี ตรวจสอบคุณภาพน้ําทางแบคทีเรีย
และจุลินทรีย
Water and wastewater analysis; Turbidity color and conductivity; pH acidity and alkalinity;
Jar test; Residual chlorine; Solids; Dissolved oxygen; Biochemical oxygen demand; Chemical oxygen
demand; Bacterial and microorganism examination of water.
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วย. 390 ฝกงานวิศวกรรมโยธา
0(0-210-0)
CE 390 Practical Training in Civil Engineering
วิชาบังคับกอน : นักศึกษาชั้นปที่ 3 ที่สอบผานการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่คณะ
วิศวกรรมศาสตรกําหนด มีหนวยกิตสะสมของรายวิชาตามหลักสูตร
ไมนอยกวา 90 หนวยกิต และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 2.00
หรือไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอน
ฝกงานดานวิศวกรรมโยธาในภาคฤดูรอน กับบริษัท โรงงาน หรือหนวยงานราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจที่ภาควิชาเห็นชอบ มีกําหนดระยะเวลาไมนอยกวา 6 สัปดาห หรือ ไมนอยกวา 210 ชั่วโมง
นักศึกษาจะตองสงรายงาน พรอมทั้งนําเสนอสิ่งที่ไดจากการฝกงาน การวัดผลเปนระดับ S หรือ U
(ฝกงานไมนอยกวา 6 สัปดาห หรือ 210 ชั่วโมงในชวงปดภาคการศึกษา)
Students whose cumulative credits have reached 90 credits or above are required to seek
relevant training in civil engineering for a minimum of 210 working hours or 6 weeks duration. The
training chosen must be approved by the department.
Each student is required to submit a report graded in S or U by the advisor.
วย. 421 การออกแบบโครงสรางไมและโครงสรางเหล็ก
3(3-0-6)
CE 421 Timber and Steel Design
วิชาบังคับกอน : สอบได วย. 322
คุณสมบัติความยืดหยุนและกําลังความตานทานของไม ไมอัด ไมแผนซอน การออกแบบคาน
องคอาคารที่รับแรงอัด แรงดึง และจุดตอ
ขอกําหนด และขอบังคับในการออกแบบโครงสรางเหล็ก การออกแบบองคอาคารรับแรงดึง
คานที่มีและที่ไมมีค้ํายันดานขาง การออกแบบเสา เสาประกอบ โครงสรางอาคารเหล็ก การออกแบบ
จุดตอดวยสลัก เกลียว หมุดย้ํา และการเชื่อม ความรูเบื้องตนในการออกแบบโครงสรางเหล็กโดยวิธี
พลาสติก และการฝกการออกแบบ
Elastic and strength properties of wood, laminated wood, plywood; Design of beams,
compression members, tension members, joints; Codes and specifications of steel design; Design of
tension members, beams, columns, beam-columns, built-up members, and steel frames; Design of
bolted, riveted and welded connections; Introduction to plastic design of steel structures
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วย. 471 วิศวกรรมชลศาสตร
3(3–0–6)
CE 471 Hydraulic Engineering
วิชาบังคับกอน : สอบได วย. 203
การประยุกตหลักการของกลศาสตรของไหลเพื่อการศึกษาและวิเคราะหงานทางดานวิศวกรรม
ชลศาสตร การวิเคราะหระบบโครงขายทอ วอเตอรแฮมเมอร เสิจ การไหลในทางน้ําเปดและการ
ออกแบบการคํานวณการไหลแบบสม่ําเสมอ การคํานวณการไหลแบบแปรเปลี่ยน การออกแบบหนาตัด
ทางชลศาสตร การวัดอัตราการไหลของการไหลในทางน้ําเปด ปญหาของการไหลแบบไมคงที่ เขื่อน
เก็บกักน้ํา การเคลื่อนตัวของตะกอนในทางน้ําไหล เขื่อนแบบตางๆ ทางน้ําลน เทอรไบนและปม
แบบจําลองทางชลศาสตร การระบายน้ํา
Application of Fluid Mechanics principles to study and practice of hydraulic engineering;
Piping systems; Water hammer; Surge; Pumps and turbines; Open channel flow and design; Open
channel flow measurement; Reservoir; Dams; Spillways; Hydraulic models
วย. 472 ปฏิบัติการวิศวกรรมชลศาสตร
1(0–3–0)
CE 472 Hydraulic Engineering Laboratory
วิชาบังคับกอน : สอบได หรือ ศึกษาพรอมกับ วย. 471
ปฏิบัติการทางวิศวกรรมชลศาสตร ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาของวิชาวิศวกรรมชลศาสตร
A laboratory work on Hydraulic Engineering to illustrate topics covered in CE 471
วย. 491 สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา
0(0-3-0)
CE 491 Civil Engineering Seminar
วิชาบังคับกอน :เปนการฝกฝนใหนักศึกษารูจักคนควา วิเคราะห วิจารณ ทํารายงาน และนําเสนอรายงานตอที่
ประชุม โดยนักศึกษาเปนผูเลือกหัวขอที่ตนเองสนใจมาสัมมนา และนําเสนอรายงานตอผูเขาประชุม
การวัดผลเปนระดับ S หรือ U
Students are trained to research, analyse, discuss, and write reports. Students may choose the
selected topics or their topics interested and have to present their works in the class. Each student is
required to submit a report which is graded in S or U.
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วย. 492 โครงงานทางวิศวกรรมโยธา 1
0(0-3-0)
CE 492 Civil Engineering Project I
วิชาบังคับกอน : มีหนวยกิตสะสมของรายวิชาตามหลักสูตรไมนอยกวา 90 หนวยกิต
หรือไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอน
เปน โครงงานที่เปน การศึก ษาคน ควาเบื้องตน และหรือปฏิ บัติก ารในเรื่องที่นาสนใจทาง
วิศวกรรมโยธาดวยตัวนักศึกษาเอง และตามที่ภาควิชาเห็นวาเหมาะสม โดยจะมีอาจารยของภาควิชาเปน
ผูควบคุมแนะนํา และนักศึกษาจะมีรายงานขอเสนอและการนําเสนอโครงงานนี้ การวัดผลเปนระดับ S
หรือ U
An individual research topic in various fields of civil engineering as approved by the
instructor with the consent of the Department. The project must be supervised by the instructor.
A proposal report and a presentation are required at the end of the course. Grading is S or U.
วย. 493 โครงงานทางวิศวกรรมโยธา 2
2(0-6-0)
CE 493 Civil Engineering Project II
วิชาบังคับกอน : สอบได วย.492 และไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอน
ตอเนื่องในการทําโครงงานทางวิศวกรรมโยธา 1 (วย. 492) จนถึงขั้นสุดทาย นักศึกษาตอง
นําเสนอโครงงานและมีรายงานพรอมผลสรุปของโครงงานใหแกภาควิชา ในรายงานดังกลาวจะเนนการ
เสนอรายงานโดยใชภาษาไทยที่ถูกตองตามหลักไวยากรณและหลักการเขียนรายงาน เชน การใชภาษา
การคนหา และการใชขอมูลทางวิศวกรรมศาสตร เปนตน
Continuation of civil engineering project I (CE492) to the final stage; a project report and a
presentation are required at the end of the course. The report must be written with the correct Thai
grammar and in the form of formal report.
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17.6.2 รายวิชาเลือก
วย.106 เทคนิคในการสื่อสารและการนําเสนอ
2(2-0-4)
CE 106 Communication and Presentation Techniques
วิชาบังคับกอน : เทคนิคการอานจับใจความ และประเด็นสําคัญ รวมทั้งการสรุป การเขียนรายงาน การเขียน
สรุปผลการทดลอง การนําเสนอขอมูลในแบบตาราง รูป หนวย สัญลักษณและสมการทางคณิตศาสตร
ศัพทบัญญัติและการทับศัพท รูปแบบของรายงาน การนําเสนอผลงานและเทคนิคในการนําเสนอ
ผลงาน
Proficient reading comprehension techniques: interpret, analyse and summarize reading
information. Report writing: Style in reports, formats. Methods of compiling data for report-writing in
tables and figures. Units, Symbols and Mathematical equations. Terminology and transliterate,
Presentation skills and techniques for presentation.
วย. 415 การสํารวจดวยแผนที่ภาพถายทางอากาศ
3(3-0-6)
CE 415 Photogrammetry
วิชาบังคับกอน : สอบได วย. 211
หลักการและประโยชนของภาพถายทางอากาศในงานสํารวจความรูเรื่องกลอง ลักษณะและ
ชนิดของภาพถายทางอากาศ มาตราสวนภาพถายทางอากาศ การวัดพิกัดภาพถายทางอากาศ การ
คํานวณระดับบิน ความเหลื่อม การมองภาพสามมิติ การจัดภาพ การปรับแกภาพถายทางอากาศ การ
วางแผนการถายภาพ การทําภาพโมเสค ภาพถายตั้งฉาก การแปลภาพถายทางอากาศ การสํารวจใตพิภพ
การสํารวจทองน้ํา การสํารวจโดยการใชเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส ความรูเบือ้ งตนทางดาราศาสตร
Principles of photogrammetry. Geometry of aerial photographs. Cameras and
Photogrammetric optics. Stereoscopic viewing and parallax measurement. Flight planning. Ground
control. Mosaic Rectification. Orthophotography Underground surveying. Hydrological surveying.
Measurement by electronic instrument. Introduction to astronomy.
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วย. 416 เทคโนโลยีการสํารวจ
3(3-0-6)
CE 416 Surveying Technology
วิชาบังคับกอน : สอบได วย. 211
การสํ า รวจและการใช เ ครื่ อ งมื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ค ส การรั ง วั ด โดยใช ด าวเที ย ม : ระบบ
GPS/GLONASS/Galileo/COMPASS/QZSS ระบบพิกัด และระบบเวลาของดาวเทียมนําหน การ
วิเคราะหตําแหนงอยางงายในสองและสามมิติ เทคนิควิธีการหาตําแหนง คาสถานภาพทางเรขาคณิต
ของดาวเทียม (DOPs) ปจจัยที่มีผลกระทบตอการหาตําแหนงดวยดาวเทียมนําหน และความรูพื้นฐาน
ของระบบภูมิสารสนเทศ
Electronic surveying; Fundamental satellite navigation, positioning, timing and surveying.
Satellite systems: GPS/GLONASS/Galileo/COMPASS/QZSS, Geodetic coordinate systems. Satellite
timing system, Positioning 2D and 3D analysis. Positioning techniques. Factor affecting precision of
satellite positioning. Dilutions of precision (DOPs), GIS fundamental.
วย. 425 การวิเคราะหโครงสรางโดยวิธีเมตริกซ
3(3-0-6)
CE 425 Matrix Structural Analysis
วิชาบังคับกอน : สอบได วย. 322
หลักการและทฤษฎีพื้นฐานในการวิเคราะหโครงสรางโดยวิธีเมตริกซ
แบบจําลองทาง
คณิตศาสตรในการวิเคราะห หลักการของวิธีสติฟเนสและวิธีเฟลคซิบิลลิตี้ กระบวนการวิเคราะห การ
วิเคราะหโครงสรางโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร ความรูเบื้องตนของวิธีไฟไนตเอลิเมนต
Principles and basic concepts in structural analysis using matrix method; Mathematical
modelling of structural problems; Matrix and flexibility method; Analysis procedure; Applications
to computer programming; Introduction to finite element method
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วย. 426 พลศาสตรโครงสราง
3(3-0-6)
CE 426 Structural Dynamics
วิชาบังคับกอน : สอบได วย. 322
องคประกอบของระบบพลวัติ ระบบที่มีระดับขั้นความเสรีเทากับหนึ่ง การสั่นแบบอิสระ การ
สั่นเนื่องจากแรงภายนอกแบบฮารโมนิค ผลตอบสนองจากแรงกระตุน การหาผลตอบสนองโดยวิธีทาง
ตัวเลข ระบบที่มีระดับขั้นความเสรีมากกวาหนึ่ง ระบบที่พิจารณาคุณสมบัติแบบตอเนื่อง การออกแบบ
โครงสรางตานทานแรงลมและแรงเนื่องจากแผนดินไหว
Basic components of dynamic system; single degree-of-freedom system; free vibration;
harmonically forced vibration; impulse response; numerical analysis of dynamic response; multi
degree-of-freedom system; continuous system; wind and earthquake resistant design of structures
วย. 427 วิธีไฟไนตเอลิเมนตเบื้องตน
3(3-0-6)
CE 427 Introduction to Finite Element Method
วิชาบังคับกอน : สอบได วย. 322 และ ค. 251
ปญหาที่เกี่ยวของกับวิธีไฟไนตเอลิเมนต หลักการและทฤษฎีพื้นฐานในการวิเคราะหปญหา
โดยใชไฟไนตเอลิเมนต สมการของไฟไนตเอลิเมนต การวิเคราะหปญหาหนึ่งและสองมิติ การ
วิเคราะหโครงสรางดวยวิธีไฟไนตเอลิเมนต การวิเคราะหโครงสรางโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
Finite element method and problem solving; Principles and basic concepts of finite elements;
Equations of finite elements; One- and two-dimensional problems; Structural analysis using the finite
element method; Computer programming
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วย. 428 การประเมินและตรวจสอบสภาพโครงสรางเบื้องตน
3 (3-0-6)
CE 428 Introduction to Structural Condition Evaluation
วิชาบังคับกอน : หลัก การเบื้องตนสําหรับการประเมินและตรวจสอบสภาพโครงสราง วิธีการเลือกสรรการ
ประเมินและตรวจสอบสภาพโครงสรางที่เหมาะสมเบื้องตน ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบ
และประเมินสภาพของโครงสราง เชน การทดสอบแบบไมทําลายและกึ่งทําลาย การประเมินและแกไข
ความไมแนนอนและขอจํากัดในประสิทธิภาพของการทดสอบแบบไมทําลายและกึ่งทําลาย
Introduction to structural condition evaluation/assessment; Basic concept for optimal
structural condition evaluation/assessment decision making; Introduction to structural condition
evaluation/assessment methods such as Non-destructive evaluation (NDE) and Semi-destructive
evaluation (SDE); Calibration and evaluation of uncertainty and limitation in NDE and SDE abilities
วย. 435 การออกแบบสะพาน
3(3-0-6)
CE 435 Bridge Design
วิชาบังคับกอน : สอบได วย. 331
ชนิดของสะพานและการกอสราง ทฤษฏีการถายน้ําหนักบรรทุกในโครงสรางสะพาน การ
วิเคราะหสะพานแบบมีจุดรองรับธรรมดา และแบบอินดีเทอรมิเนท การออกแบบสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็ก สะพานคอนกรีตอัดแรง และสะพานเหล็ก การวางแผนดานเศรษฐศาสตรในงานสะพาน
Selection of bridge and construction types. Theories of load distribution and applications.
Analysis of simple and continuous bridges. Bridges design made of reinforced concrete, prestressed
concrete and steel. Bridge economy.
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วย. 436 เทคโนโลยีคอนกรีตประยุกต
3(3-0-6)
CE 436 Applied Concrete Technology
วิชาบังคับกอน : สอบได วย.231
คุณสมบัติ การทดสอบ และการใชงานของปูนซีเมนตปอซโซลาน คุณสมบัติตาง ๆ ของ
คอนกรีตที่แข็งตัวแลว เชน การซึมผานไดของน้ํา ความทนทาน โมดูลัสความยืดหยุน การคืบ และการ
หดตัว ผลกระทบของการหดตัวที่มีตอการกระจายของหนวยแรงในโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก งาน
คอนกรีต ในอากาศรอน งานคอนกรีต ในอากาศเย็น สารผสมเพิ่ม การทดสอบแบบไมบุบสลาย
คุณสมบัติ การทดสอบ และการใชงานของคอนกรีตน้ําหนักเบา การออกแบบสัดสวนผสมคอนกรีต
น้ําหนักเบา แบบหลอคอนกรีต การตรวจสอบงานคอนกรีต การทดสอบคอนกรีตในสนาม การทดสอบ
การรับน้ําหนักบรรทุกของโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก
Properties, testing and applications of pozzolan cement; Properties of hardened
concrete such as permeability, durability, modulus of elasticity, creep and shrinkage; Effects of
shrinkage on stress distribution in reinforced concrete structures; Concreting during hot and cold
weather; Admixture; Non-destructive testing; Properties, testing and applications of lightweight
concrete; Design of lightweight concrete mixes; Formwork for concrete; Inspection of concrete work;
Field testing of concrete; Load test of reinforced concrete structures
วย. 437 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง
3(3-0-6)
CE 437 Prestressed Concrete Design
วิชาบังคับกอน : สอบได วย. 331
หลักการเบื้องตนของการอัดแรง วัสดุและระบบการอัดแรงในคอนกรีต ขอกําหนดเกี่ยวกับ
หนวยแรงที่ยอมให การสูญเสียกําลังอัดในคานคอนกรีตอัดแรง การวิเคราะหและออกแบบคานชนิดคาน
เดี่ยวและคานตอเนื่อง โครงขอแข็ง แผนพื้นสําเร็จรูป การออกแบบเสาเข็ม
Fundamental concept of prestressed concrete; Materials and prestressing systems; Allowable
stresses provided by building code; Losses of prestressing force; Design of simply supported beam,
continuous beam, rigid frame, precast slab, and pile
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วย. 438 การออกแบบอาคาร
3(3-0-6)
CE 438 Building Design
วิชาบังคับกอน : สอบได วย. 331
ประเภทของอาคารและการกอสราง หลักการในการวิเคราะหและออกแบบโครงสรางอาคาร
การวิเคราะหโครงขอแข็ง และคานตอเนื่อง การออกแบบองคอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก การออกแบบ
กําแพงคอนกรีตเสริมเหล็กรับแรงเฉือนและแรงอัด การวิเคราะหโครงสรางเนื่องจากแรงลม การรับแรง
รวมของโครงอาคาร การออกแบบฐานราก
Types of buildings and construction; Principles in analysis and design; Analysis of frames
and continuous beams; Reinforced concrete design; Design of reinforced concrete walls for shear and
compression; Wind loading; Structures under combined loads; Foundation design
วย. 445 สัญญา การออกขอกําหนด และการประมาณราคา
3(3-0-6)
CE 445 Contract, Specification and Estimation
วิชาบังคับกอน : สอบได วย. 331
ชนิด และรูปแบบของสัญญากอสราง เอกสารประกอบสัญญา รายการกอสราง การแยกจํานวน
วัสดุที่ตองใชในงานกอสราง หลักการประมาณราคา การประมาณราคาอยางหยาบ และการประมาณ
อยางละเอียด การหาราคาตอหนวย และการวิเคราะหราคา ปญหาทั่วๆไปเกี่ยวกับงานสนาม และการ
ควบคุม จรรยาบรรณทางวิชาชีพ และความรับผิดชอบตามกฎหมาย
Types and forms of contract; Contract documents; Specification for construction works;
Bill of quantities; Principles of estimating, gross estimation and detailed estimation; Unit cost and
cost analysis; General problems of field inspection and supervision; Professional ethics and legal
liability
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วย. 446 การออกแบบทางสถาปตยกรรมและเทคนิคการกอสราง
3(3-0-6)
CE 446 Principle of Architectural Design and Construction Techniques
วิชาบังคับกอน :ขอพิจารณาสถาปตยกรรมในการวางผังโดยคํานึงถึงประโยชนและการใชสอยการเลือกระบบ
โครงสราง ระบบเสนทอในอาคาร น้ําใช และน้ําทิ้ง ระบบไฟฟาภายในอาคาร การเลือกใชวัสดุและ
วิธีการกอสรางและเทคนิค สวนประกอบตางๆ ของอาคารวัสดุโครงสราง เชน ไม เหล็ก คอนกรีตเสริม
เหล็ก วัสดุสําหรับงานตกแตงทางสถาปตยกรรมและการประกอบติดตั้ง
Consideration of architectural planning with the attention to space and function; Selection
of structural types; Piping systems; Water supply; Wastewater; Electrical system; Selection of
materials and construction techniques; Components of building; Structural components such as
woods, steels, reinforced concrete; Decoration materials and installations
วย. 447 วิธีการและเครื่องจักรกอสราง
3(3-0-6)
CE 447 Construction Methods and Equipment
วิชาบังคับกอน : สอบได วย. 341
วิธีการกอสรางและเครื่องจักรสําหรับการกอสรางอาคาร การกอสรางขนาดใหญ และการ
กอสรางเชิงอุตสาหกรรม วิธีการกอสรางสําหรับฐานรากชนิดตาง ๆ งานดิน การกอสรางระบบพื้น
แบบตางๆ รายละเอียดโครงสราง การหาสาเหตุและวิธีปองกันการเสียหายในงานกอสราง
Methods and equipment used in residential building; Heavy and industrialized construction;
Selection and efficient use of equipment; Equipment management and maintenance
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วย. 448 สุขภาพ และความปลอดภัยในงานกอสราง
3(3-0-6)
CE 448 Health and Safety in Construction
วิชาบังคับกอน : หลักความปลอดภัยในงานกอสราง สถิติการเกิดอุบัติเหตุ การตรวจหาสาเหตุของอุบัติเหตุ
และวิธีการปองกัน การบันทึก และรายงานอุบัติเหตุ กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย การวิเคราะห
ความเสี่ยง จิตวิทยาความปลอดภัยเบื้องตน หลักการจัดการความปลอดภัย
Introduction to safety in construction, statistical data concerning accidents, causes of
accidents and safety measures, safety record and report, laws and regulations, risk analysis,
psychology in safety, construction safety management
วย. 449 การตรวจสอบงานกอสราง
3(3-0-6)
CE 449 Construction Inspection
วิชาบังคับกอน : มาตรฐาน ขอกําหนด และเอกสารการตรวจงานกอสราง แบบฟอรมการตรวจงาน การสุม
ตัว อยางและวิธีทดสอบวัสดุกอสราง รายการและขั้น ตอนการตรวจสอบงานในสนาม รายงานการ
ตรวจสอบ การตรวจสอบขั้นสุดทายและการอนุมัติ หนาที่และความรับผิดชอบของผูตรวจงาน
Standards, codes and basic construction documents, inspection formats and forms,
construction materials sampling and testing, checklist and procedure for field inspection, inspection
report, final inspection and acceptance, duties and responsibilities of inspectors
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วย. 455 ธรณีวิศวกรรม
3(3-0-6)
CE 455 Engineering Geology
วิชาบังคับกอน: การกําเนิดและการเปลี่ยนแปลงของพื้นผิวโลก วัฏจักรของหิน การเคลื่อนตัวและการกระจาย
ตัวของพื้นแผนดินและพื้นทะเล การเกิดแผนดินไหว กระบวนการเกิดหินอัคนีและหินแปร การจําแนก
และการตรวจสอบหิ น ลําดับอายุทางธรณีวิทยา การสํารวจและการทําแผนที่ ธรณีวิทยา หลัก ธรณี
โครงสราง รอยเลื่อน รอยแยก และรอยคดโคง ตัวอยางปญหาทางธรณีวิทยาที่เกิดขึ้นในอดีต
Origin, growth, and deformation of the earth’s crust; Rock cycle, seafloor spreading and
plate tectonics; Earthquakes, igneous, and metamorphic processes and their products; Classification
and identification of rocks; Geological age determination and summary of historical geology; Site
investigations and basic field mapping; Introduction to structural geology and continuum mechanics;
Stress and strain in rocks; Faults, joints, and folds; Case histories of geological problems in
engineering
วย. 456 การปรับปรุงคุณภาพของดิน
3(3-0-6)
CE 456 Soil Stabilization
วิชาบังคับกอน: สอบได วย. 351
หลักการทั่วไปของการปรับปรุงคุณภาพดิน การแบงประเภทของการปรับปรุงคุณภาพดิน
วิธีการปรับปรุงคุณสมบัติของชั้นดินทางกล หลักการของการบดอัดดิน การออกแบบการระบบระบาย
น้ําของความลาดชัน การใชน้ําหนักบรรทุกลวงหนาและใชระบบระบายน้ําตามดิ่ง การใชสารเคมีผสม
เพิ่ม การใช jet grouting การใชแผนวัสดุสังเคราะหเสริมกําลังของดิน
Introduction to engineering ground modification; Classification of ground modification
techniques; Mechanical modification; Principles of soil densification; Drainage of slope; Preloading
and the use of vertical drains; Chemical modification; Modification at depth by grouting; Soil
reinforcement
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วย. 457 พลศาสตรของดิน
3(3-0-6)
CE 457 Soil Dynamics
วิชาบังคับกอน: สอบได วย. 353
หลักการทั่วไปของการสั่นสะเทือน คลื่นในตัวกลางอิลาสติก คุณสมบัติของดินเมื่อรับแรง
พลศาสตร การสั่นของฐานราก การยุบอัดตัวของดินภายใตแรงพลศาสตร กําลังรับน้ําหนักบรรทุกแบบ
พลศาสตรของฐานรากตื้น การวิเคราะหเสถียรภาพความลาดชันของคันดินถม หลักการทั่วไปของ
แผนดินไหว การเกิด Liquefaction ของทราย เกณฑกําหนดความสั่นสะเทือนในงานวิศวกรรมปฐพี การ
ลดความสั่นสะเทือนของฐานราก
Fundamentals of vibration; Wave in elastic medium; Properties of dynamically loaded soil;
Compressibility of soil under dynamic loads; Foundation vibration; Dynamic bearing capacity of
shallow foundation; Seismic stability of embankments; General characteristics of earthquakes;
Liquefaction of sand; Standard codes of dynamic in geotechnical engineering; Vibration reducing of
foundations
วย. 458 การประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพงานดิน
3(3-0-6)
CE 458 Quality Assurance and Quality Control in Earth Work
วิชาบังคับกอน: สอบได วย. 351
บททบทวนดานวัสดุ เครื่องจักร และลักษณะการกอสรางของงานดิน มาตรฐานการทดสอบ
และการวิเคราะหทางสถิติของผลการทดสอบที่เกี่ยวของกับงานดิน การรับผิดชอบ การใหอํานาจและ
การออกขอกําหนดในการกอสราง ความถี่ในการทดสอบ เกณฑการยอมรับงาน การเทียบเคียง และการ
แกไขงาน กิจกรรมกอนการกอสรางและการประเมินวัสดุ กิจกรรมในระหวางกอสรางและหลังการ
กอสราง
Review of materials, construction equipments, construction methods, and standard testing
used in earth work construction; Responsibility and authority; Construction specification: testing
frequencies, acceptance/rejection criteria, compatibility, and corrective action; Preconstruction
activities and material evaluation; Activities during construction and post construction activities
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วย. 459 กลศาสตรของหินเบื้องตน
3(3-0-6)
CE 459 Introduction to Rock Mechanics
วิชาบังคับกอน : การจําแนกหิน คุณสมบัติเชิงโครงสรางมหภาคของหิน สเตอริโอกราฟกและสเฟยริเคลโปร
เจกชั่น สําหรับธรณีโครงสราง การโกงตัวและความแข็งแรงของหินแยก การวิเคราะหเสถียรภาพความ
ลาดชันของหินแยก หลักพื้นฐานกลศาสตรตอเนื่องและกลศาสตรแตกแยกที่ใชในการอธิบายกําเนิดและ
พฤติกรรมทางกายภาพของหิน
Rock classification, macrostructure properties of rock, stereographic and spherical projection
for structural geology, deformation and strength characteristics of jointed rocks, and stability analysis
of slopes in jointed rocks; Principles of continuum and fracture mechanics applied to the origin and
physical behaviors of rock
วย. 465 วิศวกรรมการจราจร
3(3-0-6)
CE 465 Traffic Engineering
วิชาบังคับกอน : พฤติกรรม และทฤษฎีการจราจร ถนน ยานพาหนะ เวลาการเดินทาง และความลาชา ปริมาณ
และการไหลของการจราจร ความจุของถนน อุปกรณควบคุมการจราจร การออกแบบสัญญาณไฟจราจร
และการควบคุมการจราจร
Behavior and theory of traffic, roads, vehicles; Travel time and delay; Traffic volume and
traffic flow; Road capacity; Traffic control devices; Design of traffic signals; Traffic operation and
control
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วย. 466 การวางแผนการขนสงในเมือง
3(3-0-6)
CE 466 Urban Transportation Planning
วิชาบังคับกอน : การขนสงกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การขนสงโดยวิธีการตางๆ เชน ทางถนน ทาง
รถไฟ ทางอากาศ ทางน้ํา ทางทอ และทางสายพาน กระบวนการวางแผนการขนสงในเมือง การพยากรณ
ความตองการเดินทาง การกระจายและการระบุเสนทางของเที่ยวเดินทาง การเลือกรูปแบบสําหรับการ
เดินทาง รูปแบบการขนสง การใชที่ดิน เทคโนโลยีการขนสงในเมือง การประเมินผลการลงทุนดานการ
ขนสง
Relationship between transportation and economical and social development; Transportation
by highways, railways, air, sea, pipelines and belts; Process of urban transport planning; Traveldemand forecasting; Trip generation, Trip distribution, Mode choice, and trip assignment; Transportland use models; Urban transport technology; Evaluation of transport investment.
วย. 467 วิศวกรรมพื้นถนนและการออกแบบ
3(3-0-6)
CE 467 Pavement Engineering and Design
วิชาบังคับกอน : เคยศึกษา หรือ ศึกษาพรอมกับ วย. 361 และ วย. 362
หลักของโครงสรางและพื้น ผิวแบบตางๆ สวนประกอบของพื้น ถนน น้ําหนัก การจราจร
คุณสมบัติและพฤติกรรมของวัสดุแบบอีลาสติกและวิสโคอีลาสติก การวิเคราะหหา การเสียรูป ความ
เคน และความเครียด ความตานทานการลาและอายุการใชงานของถนน การออกแบบพื้นถนนประเภท
โกงงอได การออกแบบพื้นถนนปอรตแลนดซีเมนตคอนกรีต การออกแบบรอยตอถนน การระบายน้ํา
ของพื้นถนน การตานการไถลของผิวจราจร การประเมินคุณภาพถนนเพื่อการบํารุงรักษา
Pavement structures and pavement types; pavement components; traffic loads; proportion
and behaviors of elastic and viscoelastic materials; determination of displacement, stress, and strain;
fatigue resistance and pavement life; design of flexible pavement; design of Portland cement concrete
pavement and joints; pavement drainage; skid resistance of wearing surface; pavement evaluation
for maintenance.
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วย. 468 ระบบขนสงอัจฉริยะเบื้องตน
3 (3-0-6)
CE 468 Introduction to Intelligent Transportation Systems
วิชาบังคับกอน: การใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการออกแบบ ควบคุม ประเมิน และวิเคราะหระบบขนสง ทั้ง
ในดานปญหารถติด ความปลอดภัย การจัดการ และคุณภาพของอากาศ
Application of advanced technology to transportation system; Traffic congestion; safety,
management, and air quality issues
วย. 469 ทฤษฎีการไหลของการจราจรเบื้องตน
3 (3-0-6)
CE 469 Introduction to Traffic Flow Theory
วิชาบังคับกอน: พื้นฐานการไหลของการจราจร คุณลักษณะของการไหลของการจราจร การกระจายของ
การจราจร แบบจําลองของการไหลของจราจร แบบจําลองการขับรถตามกัน การวิเคราะหการติดของ
รถแบบตอเนื่อง การวิเคราะหการสดุดของการไหลของการจราจรเนื่องจากคอขวด แบบจําลองการไหล
ของจราจรที่ทางแยก แบบจําลองการไหลและควบคุมการจราจรในระบบถนน แบบจําลองระบบจราจร
โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
Fundamentals of traffic flow; traffic flow characteristics; statistical distribution of flow
parameters; traffic stream models; car following models; queuing analysis; shockwave analysis; traffic
flow models for intersections; network flow models and control; traffic simulations
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วย. 475 การบริหารจัดการทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
CE 475 Environmental Systems and Management
วิชาบังคับกอน : แนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวของและสัมพันธกับผลกระทบสิ่งแวดลอมในมุมมองทางวิศวกรรม
สิ่งแวดลอม การวิเคราะหเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับการปองกันสิ่งแวดลอม นโยบายและการดําเนินการที่
เกี่ยวกับสาธารณะ การจัดองคกรที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการทางสิ่งแวดลอมรวมทั้งโครงสรางและ
บทบาทขององคก ร การพัฒ นาทางดานนโยบาย วิธีก ารตางๆ ในการดําเนินงานดานบริหารจัด การ
กรณีศึกษาตางๆ เกี่ยวกับการปองกันสิ่งแวดลอม
Basic interrelating effects on environmental in terms of environmental engineering aspects;
An analysis for decision making in environmental protection programs; Public policy and action;
Arrangement of organizations and institutes related to environmental management including their
structures and roles; Policy development; Management approaches and program implementation; Case
studies of specific environmental protection
วย. 476 การสุขาภิบาลในอาคาร
3(3-0-6)
CE 476 Building Sanitation
วิชาบังคับกอน : สอบได วย. 372
พื้นฐานเกี่ยวกับระบบสุขาภิบาลในอาคาร เกณฑและมาตรฐานของระบบทอ การออกแบบ
ระบบทอประปา (ระบบทอน้ํารอน น้ําเย็น และน้ําดื่ม) ระบบสูบน้ํา การออกแบบทอระบายน้ําและทอ
อากาศ ระบบระบายน้ําฝน ระบบปองกันอัคคีภัย ระบบประปาในอาคาร ระบบบําบัดน้ําเสียในอาคาร
และ การจัดการขยะมูลฝอยในอาคาร
Fundamentals of Building Sanitation; Law & regulations; Design of building water supply
(hot, cold & drinking water), Pumping system, Design of building drainage and vent systems, Storm
drainage system; Fire protection system; Building water treatment system, building wastewater
treatment system; Solid waste management in building
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วย. 477 การออกแบบวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
CE 477 Environmental Engineering Design
วิชาบังคับกอน : สอบได วย. 372
การวิเคราะหและออกแบบมาตรการตางๆ ที่ใชในงานควบคุมสภาพแวดลอม การประมาณคา
ความตองการน้ําใช ระบบสงน้ําและระบบทอจายน้ําประปา ระบบทอรวบรวมน้ําเสีย ระบบบําบัดน้ํา
เสียและการกําจัดสลัดจ กระบวนการตางๆ ที่ใชในงานประปาและงานกําจัดน้ําเสีย
Analysis and design of environmental control measures. Water demand estimation. Design
of water transmission and distribution systems, wastewater collection system, wastewater treatment
and sludge facilities. Treatment processes for water supply and wastewater.
วย. 478 การออกแบบโครงสรางทางชลศาสตร
3(2-3-4)
CE 478 Design of Hydraulic Structures
วิชาบังคับกอน : สอบได วย. 471
เขื่อนและโครงสรางตาง ๆ ทีเกี่ย วของ ชนิด ของเขื่อน การวิเคราะหแรงตางๆ ที่กระทําตอ
เขื่อน เกณฑการออกแบบ ชนิดของทางน้ําลนและเกณฑการออกแบบ ชนิดของอางสลายพลังงานและ
เกณฑการออกแบบ ไซฟอน ทอลอด คลองระบายน้ําแบบจําลองทางชลศาสตรแบบกายภาพ การดูงาน
ตามเขื่อนตาง ๆ และการออกภาคสนาม
Dams and related structures types of dam; analysis of forces acting on dam; design criteria;
types of spillway and design criteria; siphon; culvert; diversion; physical hydraulic modeling; site visits
and field investigation

57

วย. 479 วิศวกรรมน้ําใตดิน
3(3-0-6)
CE 479 Groundwater Engineering
วิชาบังคับกอน : การเคลื่อนที่ของน้ําใตดิน สมการเชิงอนุพันธสําหรับการไหลของน้ําใตดิน ชลศาสตรของน้ํา
ใตัดินแบบคงที่ ชลศาสตรของน้ําใตดินแบบไมคงที่ การรุกล้ําของน้ําเค็ม หลักการเบื้องตนของการใช
วิธีทางคณิตศาสตรเพื่อแกปญหาทางดานน้ําใตดิน
Groundwater movement; differential equation for groundwater flow; Steady state
groundwater hydraulics; unsteady state groundwater hydraulics; Saltwater intrusion; Introduction to
numerical solution to groundwater flow problems
วย. 485 การเตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมโยธา
3(0-9-0)
CE 485 Preparation for Co-operative Education in Civil Engineering
วิชาบังคับกอน : มีหนวยกิตสะสมของรายวิชาตามหลักสูตรไมนอยกวา 100 หนวยกิต
หรือไดรบั อนุมัติจากอาจารยผูสอน
นักศึกษาปรึกษาปญหาทางวิศวกรรมที่หนวยงานตองการใหศึกษาวิเคราะห โดยมีอาจารยที่
ปรึกษาและ/หรือวิศวกรที่หนวยงานนั้นเปนผูใหคําปรึกษาและใหคําแนะนํา นักศึกษาตองจัดทํารายงาน
ทางวิศวกรรมที่แสดงถึงการศึกษาเบื้องตน ปญหาที่จะทําการศึกษา ขอบเขตของการศึกษา และแนวคิด
เบื้องตนในการแกปญหา เพื่อนําเสนอตอกรรมการโครงงานสหกิจ
Student consults with the organization about a specific engineering problem to be studied.
This must be conducted under supervision of a project advisor and/or engineer(s) in the organization.
An engineering report that shows preliminary study, problem to be studied, scopes of work and
preliminary concepts of the study must be submitted and presented to a cooperative project committee.
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วย. 486 สหกิจศึกษาวิศวกรรมโยธา
6(ไมนอยกวา 16 สัปดาห)
CE 486 Co-operative Education in Civil Engineering
วิชาบังคับกอน : สอบได วย. 485
การศึกษาปญหาโดยละเอียดตามที่ไดกําหนดขอบเขตของการศึกษา และแนวทางเบื้องตนใน
การแกปญหาไวแลว โดยมีอาจารยที่ปรึกษาและ/หรือวิศวกรในหนวยงานที่ปฏิบัติงานสหกิจ เปนผูให
คําปรึกษาและแนะนํา นักศึกษาตองจัดทํารายงานฉบับสมบูรณที่แสดงถึงรายละเอียดการปฏิบัติงานสห
กิจ ผลการศึกษาและแกไขปญหา เพื่อนําเสนอตอกรรมการโครงงานสหกิจ
A detail study following the scope of work and preliminary concepts previously defined in
the prerequisite subject. The study will be conducted under a project advisor and/or an engineer of the
cooperative organization. Upon finishing of the study, the student must submit a complete report that
presents details of the work done and present to a cooperative project committee.
วย. 487 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุสําหรับวิศวกรโยธา
3(3-0-6)
CE 487 Object-Oriented Programming for Civil Engineers
วิชาบังคับกอน : สอบได มธ.156
การเขียนและพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุที่มีเนื้อหาเหมาะกับวิศวกรโยธา ครอบคลุมหลักพื้นฐาน
เชิงวัตถุ เชน คลาส วัตถุ การหอหุม การสืบทอด การพองรูป และการใชนามธรรม หลักและกระบวนการ
การพัฒนาโปรแกรมอยางมีระบบ และตัวอยางการพัฒนาโปรแกรมดานวิศวกรรมโยธา
Object-oriented programming and software development for civil engineers. Topics cover
basic concepts of object-oriented programming such as: class, object, encapsulation, inheritance,
polymorphism, and abstraction; good programming practice and software development process; and
case study on civil engineering software development projects.
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วย. 488 กฎหมายสําหรับวิศวกรโยธา
3(3-0-6)
CE 488 Law for Civil Engineers
วิชาบังคับกอน : ความรูเบื้องตน เกี่ยวกับกฎหมาย ระบบกฎหมายของประเทศไทย ความรูเบื้องตน เกี่ยวกับ
กฎหมายอาคารและกฎหมายตรวจสอบอาคาร กฎหมายแรงงาน กฎหมายเกี่ยวกับความผิดเกี่ยวกับการ
เสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ กฎหมายวิศวกร กฎหมายทางดานสิ่งแวดลอม กฎหมายเรื่องน้ํา
Introduction to law, Thai legal system, Introduction to building and building inspection laws,
Labor law, Law related to offense on biding and tendering to public agencies, Engineer law,
Environmental law, Water related law.
วย. 489 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับวิศวกรรมโยธา
3(3-0-6)
CE 489 Information Technology for Civil Engineering
วิชาบังคับกอน : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบสารสนเทศในแง ทักษะ แนวคิด และศักยภาพ การจําแนกชนิด
ของสารสนเทศ การวิเคราะหสารสนเทศเชิงตัวเลข การจัดการโครงการเกี่ยวกับระบบขอมูลสารสนเทศ
และการตัดสิน ใจเชิงนโยบาย การประยุกตใ ชสารสนเทศในงานวิศวกรรมและการคาอิเล็กทรอนิค ส
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายอิเล็กทรอนิคส
Introduction to information technology: skills, concepts, and capabilities; Classify of
information; Analysis of numerical information; Information technology project management and
strategic decision-making; Application of information technology in engineering and E-commerce;
Digital law fundamental.
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วย. 495 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมโยธา 1
3(3-0-6)
CE 495 Special Topic in Civil Engineering I
วิชาบังคับกอน : ไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอน
หัวขอที่นาสนใจทางวิศวกรรมโยธา
Lectures on topics of current and interesting issues in civil engineering.
วย. 496 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมโยธา 2
3(3-0-6)
CE 496 Special Topic in Civil Engineering II
วิชาบังคับกอน : ไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอน
หัวขอที่นาสนใจทางวิศวกรรมโยธา
Lectures on topics of current and interesting issues in civil engineering.
วย. 545 การจัดการสําหรับวิศวกรโยธา
3(3-0-6)
CE 545 Management for Civil Engineers
วิชาบังคับกอน : พื้นฐานการจัดการสําหรับวิศวกรโยธา วิธีเพิ่มผลผลิต หลักมนุษยสัมพันธ การจัดการดาน
ความปลอดภัย และกฎหมายพาณิชยกรรม หลักเศรษฐศาสตรวิศวกรรม การเงิน การตลาด และการ
บริหารโครงการ
Principle of management for civil engineers. Methods of increasing productivity, human
relation, safety, and commercial laws. Basis of engineering economy, finance, marketing, and project
management
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วย. 565 การประเมินผลกระทบของการจราจรเบื้องตน
3(3-0-6)
CE 565 Introduction to Traffic Impact Assessment
วิชาบังคับกอน: สอบได วย. 361
กระบวนการและวิธีการเสนอและจัดทําผลกระทบของปริมาณการจราจร สําหรับการกอสราง
ตางๆ ที่ทําขึ้นใหม เชน การสรางอาคารสํานักงาน หางสรรพสินคา การสรางถนน การขยายถนน การ
สรางและปรับปรุงจุดตัดของถนน
Methods and procedures used to prepare transportation impact assessments for new
developments, new roads, interchanges, highway expansions, intersection improvements, and traffic
caused by road constructions.
วย. 566 การวิเคราะหการจราจรและความปลอดภัยเบื้องตน
3(3-0-6)
CE 566 Introduction to Traffic and Safety Data Analysis
วิชาบังคับกอน: สอบได วอ. 261
การประยุกตและใชเทคนิคทางสถิติกับการศึกษาความปลอดภัยของการจราจร มาตรฐาน
ความปลอดภัยบนทองถนน ขอมูลจําเปนที่ใชในการวิเคราะห การปรับปรุงเพื่อเพิ่มความปลอดภัย การ
ประยุกตและใชเทคนิคทางสถิติกับการวิเคราะหทางวิศวกรรมขนสง
Application of analytical and statistical techniques to traffic safety studies, highway safety
standard, data requirements, safety enhancements, and other transportation engineering analyses.
วย. 575 วิศวกรรมการประปาและการออกแบบ
3(3-0-6)
CE 575 Water Supply Engineering and Design
วิชาบังคับกอน : สอบได วย. 372
แหลงน้ําเพื่อการประปา การประมาณคาจํานวนประชากรและความตองการน้ําใช การ
ออกแบบโครงสรางรับน้ําและสถานีสูบน้ํา ถังผสมเร็วและถังกวนชา ถังตกตะกอน ถังกรอง ถังสัมผัส
คลอรีน การวางแผนและออกแบบโรงงานผลิตน้ําประปา การออกแบบระบบจายน้ํา
Sources of public water supply, population prediction, water demand estimation, design of
raw water intake and pumping station, rapid and slow mixing unit, sedimentation unit, filtration unit,
disinfection unit, planning and design of water treatment plant, design of water distribution system.
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วย. 576 การออกแบบวิศวกรรมน้ําเสีย
3(3-0-6)
CE 576 Wastewater Engineering Design
วิชาบังคับกอน : สอบได วย. 372
อัตราการไหลและลักษณะเฉพาะของน้ําเสีย การออกแบบทอรวบรวมน้ําเสียแบบแยกและ
แบบรวม ปมน้ําและสถานีสูบน้ํา การออกแบบระบบบําบัดน้ําเสียทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ และการ
กําจัดสลัดจ และระบบระบายน้ําทิ้ง
Flow rate and wastewater characteristics, design of combined and separated sewers, pump
and pumping stations, design of facilities for physical, chemical and biological treatment of wastewater
and disposal of sludge.
วย. 577 วิศวกรรมและการจัดการขยะมูลฝอย
3(3-0-6)
CE 577 Solid Waste Engineering and Management
วิชาบังคับกอน: การเกิดมูลฝอย, ปริมาณและองคประกอบของมูลฝอยชุมชน การเก็บรวบรวมมูลฝอย การ
ขนสงมูลฝอยและสถานีขนถายมูลฝอย การคัดแยกและการนํากลับมาใชใหม การกําจัดมูลฝอย การหมัก
ปุย การเผา การฝงกลบ ทรัพยากรและพลังงานที่ไดจากมูลฝอย การจัดการมูลฝอยชุมชนแบบครบวงจร
Solid waste generation; Quantity and composition of solid wastes; Waste collection; Solid
waste transportation and transfer station; Waste separation and recycling; Final disposal; Composting;
Incineration; Land filling, Resources and energy recovery from solid waste; Integrated solid waste
management
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วย. 578 การควบคุมมลพิษอากาศและการออกแบบ
3(3-0-6)
CE 578 Air Pollution Control and Design
วิชาบังคับกอน: ผลกระทบเนื่องจากมลพิษอากาศ สารมลพิษทางอากาศ แหลงเกิดแบบเคลื่อนที่และแบบอยูกับ
ที่ มลพิษอากาศแบบโฟโตเคมิคัล อุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับมลพิษอากาศ การลอยขึ้นและการกระจายตัวของ
พลูม เทคโนโลยีในการควบคุมมลพิษอากาศ ขอบังคับและมาตรฐานเกี่ยวกับมลพิษอากาศ การเก็บ
ตัวอยางอากาศและการวิเคราะห การออกแบบระบบควบคุมมลพิษอากาศ
Effects of air pollution; Air pollutants; Mobile and stationary sources; Photochemical smog
pollution; Meteorological aspects of air pollution; Plume rise and plume distribution; Air pollution
control technology; Air pollution control regulation and standard; Sampling and analysis; Design of air
pollution control system
วย. 579 การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
CE 579 Environmental Impact Assessment
วิชาบังคับกอน: แนวคิดและองคประกอบของระบบนิเวศ การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมในประเทศไทย
ขั้น ตอนการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม การทํานายผลกระทบที่มีตอคุณ ภาพอากาศ, เสียง, และ
คุณ ภาพน้ํา การมีสว นรวมของประชาชน การปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม การติด ตาม
ตรวจสอบคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ ม ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งงานทางดา นวิ ศ วกรรมและป จ จั ย ทางด า น
สิ่งแวดลอม
Concept and organization of ecosystem; Environmental Impact Assessment (EIA) in
Thailand, EIA methodology; Prediction of impacts: Air quality, Noise, Water quality and its
environmental impact; Public participation; Mitigation of environmental impact; Environmental quality
monitoring: Interrelationship of engineering aspects and environmental parameters
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18. แนวทางการประกันคุณภาพหลักสูตร
แนวทางการประกันคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2552) คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ใหเปนไปตามกระบวนการประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร ประกอบดวย 4 ประเด็น
หลักดังตอไปนี้
1. การบริหารหลักสูตร
การบริหารจัดการ
§ มีการกําหนดปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
§ มีการกําหนดโครงสรางการบริหารและการจัดการที่คลองตัว
§ มีระบบการสรรหาที่โปรงใส
§ มีการกําหนดอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของผูบริหารอยางชัดเจน
§ มีก ารกํา หนดนโยบาย ทิ ศทาง วางแผน การจัด การเรี ยนการสอน จัด หาอาจารย
ผูสอน ทําแผนพัฒนาอาจารยในหลักสูตร สรรหาทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการศึกษา
ติ ด ตามและประเมิ น ผลหลั ก สู ต ร ตลอดจนพั ฒ นากลไกการควบคุ ม คุ ณ ภาพ
หลักสูตร
§ มีการจัดวางระบบขอมูลและสารสนเทศ เพื่อการดําเนินงาน การวางแผน และการ
ตัดสินใจอยางมีระบบ
§ เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการบริหาร
§ มีการวิเคราะหและจัดทําแผนงานอยางเปนลายลักษณอักษร
§ มีการดําเนินการตามแผนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนด
§ มีการประเมินแผนงานและโครงการเปนระยะ ๆ และมีการปรับปรุงแผนงานและ
โครงการใหสอดคลองและทันตอการเปลี่ยนแปลง
การบริหารหลักสูตร
§ หลักสูตรทุกหลักสูตรสอดคลองกับปณิธาน และวัตถุประสงคของคณะ
§ มีการพัฒนาหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษา
§ มีการกําหนดปรัชญา วัตถุประสงคของหลักสูตร และคุณสมบัติของนักศึกษาอยางชัดเจน
§ โครงสรางหลักสูตรและรายวิชาของหลักสูตรตอบสนองตอวัตถุประสงคของหลักสูตร
§ ในการเปดหลักสูตรจะตองมีความพรอมของบุคลากรเชิงวิชาการและเชิงบริหาร
หลักสูตร
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§ มีบุคลากรรับผิดชอบในการดําเนินงานดานหลักสูตร

§ มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรใหมและการ
§
§
§

§
§

ปรับปรุง
หลักสูตรเกา ควรมีผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกรวมเปนกรรมการ หรือควรพิจารณา
ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกดวย
มีการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรเปนระยะตามรอบของมหาวิทยาลัย
(ภายใน 2-5 ป)
มีการจัดทําเอกสารหลักสูตร คูมือและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ ตลอดจน
ประชาสัมพันธและใหขอมูลที่เกี่ยวของเกี่ยวกับหลักสูตรแกบุคลากรภายในและ
ภายนอกสถาบัน
นักศึกษามีความพึงพอใจตอคุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
บัณฑิตจบการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนดไวในแผนการศึกษา

การเงินและงบประมาณ
§ มีการจัดทํางบประมาณรายรับและงบประมาณรายจายที่ชัดเจน
§ มีการแสวงหาแหลงทุนตาง ๆ เพิ่มเติม
§ มี ก ารจั ด สรรงบประมาณการใช จ า ยในหมวดงบลงทุ น งบดํ า เนิ น การ และเงิ น
อุ ด หนุ น ทั่ ว ไปอย า งมี เ หตุ ผ ล และสอดคล อ งกั บ งบประมาณรายรั บ โดยมี
วัต ถุประสงคเพื่อปรับปรุงคุณ ภาพการสอนและการวิจัย ตามวัต ถุประสงคและ
แผนงาน
§ มีการพัฒนาระบบการบริหารงบประมาณใหมีความคลองตัวและตรวจสอบได
§ มีระบบบัญชีที่เปนปจจุบันและตรวจสอบได
การประกันคุณภาพ
§ มีการกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพหลักสูตรที่ชัดเจน
§ มีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
- มีการแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
- มีการกําหนดดัชนีบงชี้วัดผลการดําเนินงานของหลักสูตร
- มีการกําหนดวิธีการควบคุมคุณภาพภายใน
- มีการจัดทํารายงานการศึกษาตนเอง/รายงานการประเมินตนเองอยางนอยปละ 1 ครั้ง
§ มีการดําเนินการประกันคุณภาพอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
§ มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพใหเหมาะสมอยางสม่ําเสมอ
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§ มีการวางแผน และดําเนินการตรวจสอบคุณภาพภายใน

§ มีการจัดระบบประกันคุณภาพที่เอื้อตอการตรวจสอบคุณภาพโดยหนวยงานภายนอก

§ มีการจัดเก็บรายงานการตรวจติดตามเพื่อการปรับปรุงแกไขใหการปฏิบัติงานดีขึ้น

2. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย
อาจารย
§ มีการกําหนดคุณสมบัติอาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
§ มีการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ การมอบหมายงานและคิดภาระงานใหอาจารย
อยางเหมาะสมชัดเจน
§ มีการประเมินการสอนของอาจารยและนําผลการประเมินมาเพื่อพัฒนาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนทุกวิชา
§ มีการสอนแบบทีมหรือมีการเชิญวิทยากร ผูทรงคุณวุฒิมาจากภายนอกตามความจําเปน
ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย
§ มีการจัดปจจัยเกื้อหนุนเพื่อสงเสริมการเรียนรูของนักศึกษาอยางมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ
§ มีการจัดทําเคาโครงการสอนโดยกําหนดวัตถุประสงค เนื้อหา สื่อ วิธีการ และการ
ประเมินผล
§ มีตํารา/เอกสารประกอบการเรียนการสอน/เอกสารคําสอนครบถวน ถูกตอง
ทันสมัย เขาใจงาย
§ จัดใหมีอาคารสถานที่ ที่เอื้ ออํานวยต อการจัด การเรีย นการสอน และการวิจัย อั น
ไดแก หองบรรยาย หองปฏิบัติการ หองประชุม/สัมมนา หองน้ํา อยางเหมาะสม
และเพียงพอ พรอมทั้งมีการบํารุงรักษาที่ดี
§ จัดใหมีหองสมุดที่มีตํารา หนังสือ สิ่งพิมพ วารสารทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
ทรัพยากรสารสนเทศ และเอกสารอางอิงตาง ๆ ที่ทันสมัยอยางเพียงพอ
§ มีหองคนควาดวยตนเอง หองคอมพิวเตอร และหอง Study Room
§ จัดใหมีคอมพิวเตอร สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและวัสดุอุปกรณที่เอื้อ อํานวย
ตอการสืบคน ที่ทันสมัยอยางเพียงพอ พรอมทั้งมีการบํารุงรักษาที่ดี
§ จัดใหมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ไดแก การจัดหองบัณฑิต
§ จัดใหมีขอมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษา
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3. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
§ มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยเฉพาะการเรียนรูจากการปฏิบัติ
และประสบการณจริง
§ จัดใหมีร ะบบใหคํ าแนะนํา ปรึกษาโดยอาจารยที่ปรึก ษา และการปฐมนิเทศนแ ก
นักศึกษา เพื่อใหความรูความเขาใจแกนักศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนการศึกษาที่
ถูกตองตามหลักวิชาการ และแนวทางการเรียนการสอนของแตละหลักสูตร
§ มีการแนะนําหลักสูตร การบริการขอมูลทางวิชาการ การรับคํารองของนักศึกษา
อยางมีประสิทธิภาพ
§ มีระบบการติดตามผลการศึกษาของนักศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
§ มีระบบการสื่อสารขอมูลใหเขาถึงนักศึกษาอยางทั่วถึง เชน การสื่อสารผาน
Website หรือ E-mail เปนตน
§ มีการสนับสนุนใหนักศึกษาไดแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับตางประเทศ
4. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
§ มีการสํารวจหรือรวบรวมขอมูล เพื่อวิเคราะหความตองการของตลาดแรงงาน
สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
§ มีการนําเอาขอมูลดังกลาวมาวิเคราะหหาจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค
§ มีการกําหนดกลุมเปาหมายของผูสนใจเขามาศึกษา
§ มีการจัดทําแผนกลยุทธ
- เพื่อใหไดนักศึกษาที่มีคุณภาพ และเปนไปตามเปาหมายที่วางแผนไว
- เพื่อปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย และสอดคลองตอความตองการของ
ตลาดแรงงาน และสังคม
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19. การพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552) มีการ
พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเปนระยะทุกๆ 5 ป
และมีการประเมิน เพื่อพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องทุก 5 ป กําหนดการประเมินครั้งแรกป พ.ศ. 2556
ดัชนีบงชี้มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา สําหรับหลักสูตรนี้
19.1 รอยละระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
19.2 รอยละของบัณฑิตที่จบการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนดไวในแผนการศึกษา
19.3 รอยละของอัตราการแขงขันในการสอบคัดเลือกเขาศึกษา
19.4 ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต
19.5 ผลงานวิชาการตออาจารยประจําทุกระดับ
19.6 รอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา
20. เงื่อนไขอื่นๆ
เงื่อนไขอื่นๆ นอกจากที่ระบุไวในหลักสูตรนี้ใหเปนตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวย
การศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540 รวมทั้งระเบียบและประกาศตางๆ ของมหาวิทยาลัย
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก 1

ผลงานทางวิชาการ (ยอนหลัง 5 ป) ของอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

ผศ.ดร.วินัย รักสุนทร
งานวิจัย
1.

Logistics Management at the Intermodal Terminals, Shinya Hanaoka, Sittha Jaensirisak, Mongkut
Piantanakulchai, WINAI RAKSUNTORN 1 November 2005 to 31 October 2006,

บทความ
1. Raksuntorn, W and S. I. Khan (2003). “Saturation Flow Rate, Start-Up Lost Time, and
Capacity for Bicycles at Signalized Intersections.” Transportation Research Record 1852.
pp. 105-113.
2. Raksuntorn, Winai and N. Raksuntorn , The Effects of Countdown Signals on Intersection
Capacity, Institute of Transportation Engineers Annual Meeting 2005, Melbourne, Australia,
Victoria, 2005.
3. Raksuntorn, W and S. I. Khan (2006). “Decision to Pass and Passing Maneuvers of
Bicyclists.” Transportation Research Board, Washington, D.C., USA
4. Raksuntorn, W and S. I. Khan (2006). “Behavior of Bicyclist in Following.” Transportation
Research Board 85th Annual Meeting, Washington, D.C., USA
5. วินัย รักสุนทร, คาเสียเวลาเริ่มตนรวมของการเคลื่อนตัวและอัตราการไหลที่จุดอิ่มตัวของ
รถจักรยานยนตสําหรับทางแยกที่ควบคุมดวยสัญญาณไฟจราจร, วารสารวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี )ภาษาไทย (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปที่ 14ฉบับที่ 1, 2549.
6. วินัย รักสุนทร, คาเสียเวลาเริ่มตนรวมของการเคลื่อนตัวและอัตราการไหลที่จุดอิ่มตัวของ
รถจักรยานยนตสําหรับทางแยกที่ควบคุมดวยสัญญาณไฟจราจร, วารสารวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี )ภาษาไทย (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ปที่ 14ฉบับที่, 2549.
7. วินัย รักสุนทร, ผลกระทบของรถเลี้ยวซายตอขีดจํากัดของทางแยก, เอกสารประกอบการ
ประชุมทางวิชาการ วิศวกรรมโยธาแหงชาติ ครั้งที่ 11, ป พ.ศ2549 .
8. จักรพันธ ทับขวา และ วินัย รักสุนทร, อัตราการเกิดการเดินทางสําหรับโรงเรียนประถมศึกษา
และโรงเรียนอนุบาล, เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ วิศวกรรมโยธาแหงชาติ ครั้งที่
12, ป พ.ศ2550 .
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ผศ.ดร.สุนิสา สมิทธากร

บทความ
1.

Charoenpun, B., Koontanakulvong, S. and Smittakorn, S. (2005) Factor affected the transport of
fecal coliform. Proceedings of the 10th National Convention on Civil Engineering, ChonBuri,
Thailand. ENV 14 - 19.
2. Arphiwatkarun, D., Katchamart, S. and Smittakorn, S. (2005) Sorption isotherm of atrazine.
Proceedings of the 10th National Convention on Civil Engineering, ChonBuri, Thailand. ENV 20 25.
3. Ardkaew, C, Danwanichakul, P and Smittakorn, S. (2005) The adsorption of arsenic using sugar
cane baggase. Proceedings of the 10th National Convention on Civil Engineering, ChonBuri,
Thailand. ENV 26 - 31.
4. ณัฐวิทย โตทินา ,สุนิสา สมิทธากร ,และเกษมชาต ศรีวาลัย “การดูดซับสารหนูโดยใชกากของเสีย
จากอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษและตะกอนสลัดจจากโรงประปา” ,การประชุมวิชาการวิศวกรรม
โยธาแหงชาติครั้งที่ ,11ภูเก็ต2549,
5. วิมรรศนา อุนทะออน ,สุนิสา สมิทธากร ,“การบําบัดสารหนูดวยการดูดซับ” ,การประชุมวิชาการ
วิศวกรรมโยธาแหงชาติครั้งที่ 11 ภูเก็ต, 2549
6. วัลลภ วาหสะ ,สุนิสา สมิทธากร ,และเกษมชาต ศรีวาลัย ,“การบําบัดสารหนูโดยวิธี
PERMEABLE REACTIVE BARRIERS” ,การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแหงชาติครั้งที่ ,11
ภูเก็ต2549,
7. โยธิน มัชฌิมาดิลก ,สุนิสา สมิทธากร ,และสุจริต คูณธนกุลวงศ, “EFFECT OF CLAY AND
LATERITE IN THE TRANSPORT OF FECAL COLIFORM IN GROUNDWATER”, การ
ประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแหงชาติครั้งที่ ,11ภูเก็ต2549,
8. สุรเวท ศิริพานิช ,สุนิสา สมิทธากร ,และเกษมชาต ศรีวาลัย ,“เทคนิคการใชพืชบําบัด )พฤกษา
บําบัด (แคดเมียมที่ปนเปอนในดินและน้ําใตดิน” ,ประชุมทางวิชาการ วิศวกรรมโยธาแหงชาติ ครั้ง
ที่ 11 ภูเก็ต 22- 20เมษายน 2549
9. Totina, N., Smittakorn, S. and Sriwalai, K. (2006) Adsorption of arsenic using waste from paper
milled industry and sludge from water supply plant. Thai Science and Technology Journal, vol.
14 no. 3 pp. 19 – 30.
10. Smittakorn, S., Koontanakulvong, S. and Charoenpun, B. (2006) Effects of Soil Type and
Moisture Content on the Transport of Fecal Coliform in Groundwater, Research and
development Journal of the engineering institute of Thailand under H.M. the King’s patronage,
vol. 17 no.3. pp. 9 – 13.
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รศ. สายันต ศิริมนตรี
ตํารา
1.
สายันต ศิริมนตรี,” การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีหนวยแรงใชงาน”, โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2550, 184หนา
บทความ
1. พจนัตถุ หนูบรรจง, สายันต ศิริมนตรี, และ กฤดายุทธ ชมภูมิ่ง,”การวิเคราะหคานคอนกรีตอัด
แรงโดยวิธีไฟไนตอิลิเมนตแบบไมเชิงเสน”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแหงชาติครั้งที่
11, ภูเก็ต, 2549.
2. K. Chompooming, S. Sirimontree ,W. Prasarnklieo, P. Prakalthawong and E. Lueangvilai,
“Field Measurement of Cable Forces and Modal Properties of Cable-Stayed Bridge”,
Structural Health Monitoring 2005, Standford University, pp166-173.
3. K. Chompooming, S. Sirimontree ,W. Prasarnklieo, P. Prakalthawong and T.
Wiriyagowitaya, “Finite Element Model Updating of Segmental Box Girder Based on
Measured Response under Load Testing”, Structural Health Monitoring 2007, Standford
University.
4. ณัฐวุธ ขาวศรี, สายันต ศิริมนตรี, และ กฤดายุทธ ชมภูมิ่ง, “กําลังรับแรงเฉือนของคานคอนกรีต
เสริมเหล็กเสริมกําลังดวยการอัดแรงภายนอก”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแหงชาติครั้ง
ที่13, พัทยา, 2551.
ผศ.ดร.ดนัย วันทนากร
บทความ
1. ชิชญาสุ บุญมี บุญทรัพย วิชญางกูร และ ดนัย วันทนากร (2547 ) “การประยุกตใชระบบ
ฐานความรูในงานกอสราง” การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแหงชาติครั้งที่ 9โรงแรม
ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 21-19พฤษภาคม 2547
2. Techanatthanitinan, C. and Wantanakorn, D. (2548) “Impact of Overtime Work on
Construction Project Efficiency” การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแหงชาติครั้งที่ 10
โรงแรมแอมบาสเดอรซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี 2– 4 พฤษภาคม 2548
3. ศรัณย อินทรพรหม และ ดนัย วันทนากร(2549) “ปจจัยที่มีผลกระทบตอคุณภาพงาน
อาคารในชวงการกอสราง” การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแหงชาติครั้งที่ 11โรงแรมเมอร
ลินบีช รีสอรท ปาตอง จังหวัดภูเก็ต 20– 22 เมษายน 2549
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อ.ดร .วรุณศักดิ์ เลี่ยมแหลม
งานวิจัย
1. การพัฒนาตนแบบระบบกําจัดขยะขนาดเล็ก สําหรับบานเรือน , ตุลาคม 2550– ปจจุบัน, ผูวิจัย:
(นางสาวลักขณา เบ็ญจวรรณ) หัวหนาโครงการ ,(นายเสกสรร สีหวงษ) ผูรวมโครงการวิจัย
คนที่ (1) นายวรุณศักดิ์ เลี่ยมแหลม ผูรวมโครงการวิจัย คนที่ (2) นางสาวสุรัตนวดี จิวะจินดา
ผูรวมโครงการวิจัย คนที่ (3)
2. การปนเปอนของไนเตรทในแหลงน้ําบาดาล พื้นที่ภาคตะวันตก และการประเมินความเสี่ยง ,
ตุลาคม 2550– ปจจุบัน ,ผูวิจัย: นางสาวลักขณา เบ็ญจวรรณ (หัวหนาโครงการ), นายวรุณศักดิ์
เลี่ยมแหลม ผูรวมโครงการวิจัย คนที่ (1) , นายชัชวาลย สิงหกันต ผูรวมโครงการวิจัย คนที่ (2)
นางสาวทัศนีย ชัยคงดี ผูรวมโครงการวิจัย คนที่ (3)
3. การตรวจติดตามและประเมินคุณภาพน้ําจากสถานประกอบการของบริษัทโตโยตา บานโพธิ์
จํากัด คลองสาขาและลุมน้ําบางปะกงตอนลาง ,สิงหาคม 2549– กรกฎาคม 2551, ผูวิจัย: นางธีร
ดา บุบผามาลา (หัวหนาโครงการ) นางสาวลักขณา เบ็ญจวรรณ ผูรวมโครงการวิจยั คนที่ (1) ,
นายวรุณศักดิ์ เลี่ยมแหลม ผูรวมโครงการวิจัย คนที่ (2)
บทความ
1. Tran Thi Hien Hoa, Warounsak Liamleam and Ajit P. Annachhatre (2007) “Lead removal
through biological sulfate reduction process”, Bioresource Technology, 98(13), 2538-2548
2. Liamleam, W., and Annachhatre, A.P. (2007) “Treating industrial discharges by
thermophilic sulfate reduction process with molasses as electron donor”, Environmental
Technology, Article In press.
3. Liamlaem, W., and Annachhatre, A.P. (2007) “Electron donors for biological sulfate
reduction” Biotechnology Advances, 25, 452-463.
4. Warounsak Liamleam and Ajit P. Annachhatre (2004), “Anaerobic Treatment of Sulfate
Containing Wastewater”, AIT-KIST International Joint Symposium, Asian Institute of
Technology, Pathumthani, Thailand, 20-21 May.
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ภาคผนวก 2 ขอมูลอาจารยประจําภาควิชา ที่รวมสอนในหลักสูตร
ลําดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตําแหนง
คุณวุฒิ
ทางวิชาการ
1.
นายกฤดายุทธ ชมภูมิ่ง
ผศ.
Ph.D. (Structural Engineering and
Mechanics),
Utah State University, U.S.A.
M.S. (Structural Engineering),
Ohio State University, U.S.A.
B.Eng. (Civil Engineering),
Chulalongkorn University, Thailand.
D.E.A. (Environmental Engineering),
2.
น.ส.กฤติยา เลิศโภคสมบัติ
รศ.
Institut National des Sciences Appliquees de
Toulouse, France.
Ph.D. (Environmental Engineering),
Institute National des Sciences Appliquees de
Toulouse, France.
M.Sc. (Environmental Engineering),
Asian Institute of Technology, Thailand.
B.Sc. (Chemistry),
Chulalongkorn University, Thailand.
3.
นายเกษมชาต ศรีวาลัย
อ.
M.S. (Civil Engineering),
University of Maryland, U.S.A.
B.Eng. (Water Resources Engineering),
Kasetsart University, Thailand.
4.
นายจิรวัฒน ดําริหอนันต
ผศ.
Ph.D. (Civil Engineering),
University of New South Wales, Australia.
M.Eng. (Structural Engineering and
Construction),
Asian Institute of Technology, Thailand.
B.Eng. (Civil Engineering),
Chiangmai University, Thailand.
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ลําดับที่

ชื่อ - นามสกุล

5.

นายชวลิต ชาลีรักษตระกูล

6.

นายชัยศักดิ์ พิสิษฐไพบูลย

7.

นายบุรฉัตร ฉัตรวีระ

8.

นายบุญทรัพย วิชญางกูร

9.

นายนคร

ภูวโรดม

ตําแหนง
คุณวุฒิ
ทางวิชาการ
รศ.
Ph.D. (Environmental and Water Resources
Engineering),
McGill University, Canada.
M.Eng. (Water Resources Development),
Asian Institute of Technology, Thailand.
B.Eng. (Civil Engineering),
Kasetsart University, Thailand.
ผศ.
Ph.D. (Civil Engineering),
University of Nottingham, U.K.
M.Eng. (Structural Engineering),
Khon Kaen University, Thailand.
B.Eng. (Civil Engineering),
Khon Kaen University, Thailand.
D.Eng. (Structural Engineering),
รศ.
Asian Institute of Technology, Thailand.
M.Eng. (Structural Engineering),
Asian Institute of Technology, Thailand.
B.Eng. (Civil Engineering),
Chiangmai University, Thailand.
รศ.
Ph.D. (GPS & GIS Engineering)
University of Maine, U.S.A.
M.S. (GPS & GIS Engineering),
University of Maine, U.S.A
B.Eng. (Civil Engineering),
King Mongkut’s Institute of Technology
Thonburi, Thailand.
D.Eng. (Structural Engineering),
รศ.
Saitama University, Japan.
M.Eng. (Structural Engineering and
Construction),
Asian Institute of Technology, Thailand.
B.Eng. (Civil Engineering),
Chulalongkorn University, Thailand.
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ลําดับที่

ชื่อ - นามสกุล

10.

นายนเรศ ลิมสัมพันธเจริญ

11.

นายดนัย วันทนากร

12.

นายวิโรจน บุญญภิญโญ

13.

นางวีรยา ฉิมออย

ตําแหนง
คุณวุฒิ
ทางวิชาการ
ผศ.
Ph.D. (Structural Engineering),
University of Illinois at Urbana -Champaign,
U.S.A.
M.Eng. (Structural Engineering and
Construction), Asian Institute of Technology,
Thailand.
B.Eng. (Civil Engineering),
Chulalongkorn University, Thailand.
ผศ.
Ph.D. (Construction Engineering and
Management), University of Nottingham,
M.Sc. (Construction Engineering and
Management),
University of Missouri-Columbia, U.S.A
U.K.B.Eng. (Civil Engineering),
King Mongkut’s Institute of Technology
Thonburi, Thailand.
รศ.
D.Eng. (Structural Engineering),
Yokohama National University, Japan.
M.Eng. (Structural Engineering),
Chulalongkorn University, Thailand.
B.Eng. (Civil Engineering),
Chulalongkorn University, Thailand.
รศ.
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D.Eng. (Geotechnical Engineering),
Hiroshima University, Japan.
M.Eng. (Geotechnical Engineering),
Kasetsart University, Thailand.
B.Eng. (Civil Engineering),
Kasetsart University, Thailand.

ลําดับที่

ชื่อ - นามสกุล

ตําแหนง
คุณวุฒิ
ทางวิชาการ
Ph.D. (Civil Engineering),
ผศ.
University of Colorado, U.S.A.
M.S. (Transportation Engineering)
Illinois Institute of Technology, U.S.A.
B.Eng. (Civil Engineering),
Khon Kaen University, Thailand.

14.

นายวินัย รักสุนทร

15.

นายสายันต ศิริมนตรี

รศ.

M.Eng. (Civil Engineering),
Chulalongkorn University, Thailand.
B.Eng. (Civil Engineering),
Khon Kaen University, Thailand.

16.

นางสุนิสา สมิทธากร

ผศ.

Ph.D. (Civil Engineering),
Colorado State University, U.S.A.
M.Sc. (Civil Engineering),
Polytechnic University, U.S.A.
B.Eng. (Water Resources Engineering),
Kasetsart University, Thailand.

17.

นายสหรัฐ

พุทธวรรณะ

ผศ.

Ph.D. (Civil Engineering),
Colorado State University, U.S.A.
M.Eng. (Structural Engineering),
KhonKaen University, Thailand.
B.Eng. (Civil Engineering) ,
KhonKaen University, Thailand.

18.

นายวรุณศักดิ์ เลี่ยมแหลม

อ.

D.Eng. (Environmental Engineering),
Asian Institute of Technology, Thailand.
M.Eng. (Environmental Engineering),
Asian Institute of Technology, Thailand.
B.Eng. (Environmental Engineering),
Chiangmai University, Thailand.
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ลําดับที่
19.

ชื่อ - นามสกุล
นางอุรุยา วีสกุล

ตําแหนง
คุณวุฒิ
ทางวิชาการ
Ph.D. (Mechanical and Civil Engineering),
รศ.
University of Montpellier II, France.M.Eng.
(Water Resources Engineering),
Asian Institute of Technology, Thailand.
B.Eng. (Civil Engineering),
KhonKaen University, Thailand.

ภาคผนวก 3 อาจารยพิเศษ และผูทรงคุณวุฒิที่รวมสอนในหลักสูตร
ลําดับ
รายนามอาจารย
คุณวุฒิ / ตําแหนง / ประสบการณ
1 นายพรชัย ชลชาติตระกูล
วท.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ,
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
2 นายวัชระพงษ ประสานเกลียว
วศ.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
3 นายอรรถยุทธ ลียะวณิช
นิติศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคําแหง
เนติบัณฑิตไทย
ภาคผนวก 4 ภาระงานของอาจารยประจําหลักสูตร
ภาระงานสอนกอนเปดหลักสูตร ภาระงานสอนหลังเปดหลักสูตร
ลําดับ รายนามอาจารย
(ชั่วโมง:สัปดาห)
(ชั่วโมง:สัปดาห)
ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม
1 ผศ.ดร.วินัย รักสุนทร
6
12
0
18
6
12
0
18
2 ผศ.ดร.สุนิสา สมิทธากร
3
0
0
3
3
3
7
13
3 รศ.สายันต ศิริมนตรี
6
3
0
9
6
3
0
9
4 ผศ.ดร.ดนัย วันทนากร
5.5
3
7
15.5 5.5
3
7
15.5
5 อ.ดร.วรุณศักดิ์ เลี่ยมแหลม
4.5
3
7
14.5 5.5
3
0
8.5
**
**

ภาระงานโดยเฉลี่ยภาระงานสอนกอนเปดหลักสูตร 12 ชั่วโมง/สัปดาห
ภาระงานโดยเฉลี่ยภาระงานสอนหลังเปดหลักสูตร 12.8 ชั่วโมง/สัปดาห
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ภาคผนวก 5 แบบฟอรมรายละเอียดในการเสนอขอปรับปรุงแกไขหลักสูตร
การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ฉบับป พ.ศ. 2547 เพื่อใชในปการศึกษา 2552
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
-----------------------------------------------1. หลักสูตรฉบับดังกลาว (ฉบับ พ.ศ. 2547) นี้ไดรับทราบ/รับรองการเปดสอนจากสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2549
2. สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน ไดอนุมัติการปรับปรุงแกไขครั้งนี้แลว ในคราวประชุมครั้งที่
......................./.......................เมื่อวันที่.....................................................................................
3. หลักสูตรปรับปรุงแกไขนี้ เริ่มใชกับนักศึกษารุนปการศึกษา 2552 ตั้งแตภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา
2552 เปนตนไป
4. เหตุผลในการปรับปรุง
เพื่อปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยและใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ฉบับ พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ
5. สาระในการปรับปรุงแกไข เมื่อเปรีย บเทียบกับโครงสรางเดิมและเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏดังนี้
5.1. ปรับปรุงโครงสรางและองคประกอบหลักสูตร ดังนี้
5.1.1 ปรับลดจํานวนหนวยกิตรวมจาก 150 หนวยกิต เปน 149 หนวยกิต
5.1.2 ลดจํานวนหนวยกิตวิชาศึกษาทั่วไป จาก 48 หนวยกิตเปน 30 หนวยกิต
5.1.3 เปลี่ยนแปลงลักษณะวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ดังนี้
1) เปลี่ยนวิชา วท. 124 เปน วท. 123
2) เปลี่ยนวิชา วท. 174 เปน วท. 173
3) เปลี่ยนวิชา วพ. 208 เปน มธ.156
4) ยายวิชา ค. 131 เปนวิชาบังคับนอกคณะ
5) ยายวิชา ค. 251 เปนวิชาบังคับนอกคณะ
6) ยายวิชา วท. 133, วท. 183, วท. 134, วท. 184, ค. 111, ค. 112 และ ค. 214
ไปเปนวิชาแกน
7) กําหนดใหเลือก 1 วิชา จาก พบ. 291, น. 209, น. 246, ศ. 213, ทอ. 210 วย.106
และ วค. 106
8) เพิ่มรายวิชา สษ. 202
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5.2
5.3

5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14

5.1.4 ปรับจํานวนหนวยกิตวิชาแกนจาก 11 หนวยกิต เปน 27 หนวยกิต โดยแบงเปน
พื้นฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 17 หนวยกิต และพื้นฐานทางวิศวกรรม
10 หนวยกิต
5.1.5 เพิ่มจํานวนหนวยกิตวิชาบังคับจาก 70 หนวยกิต เปน 74 หนวยกิต
5.1.6 ลดจํานวนหนวยกิตวิชาเลือกจาก 15 หนวยกิต เปน 12 หนวยกิต โดยลดวิชาเลือก 1
วิชาที่ใหนักศึกษาตองเลือกศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษโดยสถาบันภาษา จํานวน 3
หนวยกิต
เปลี่ยนรหัสวิชา จํานวน 4 วิชา ไดแก วย. 353, วย.476, วย.488, วย.489
ปรับปรุงเนื้อหา จํานวน 27 วิชา ไดแก วย. 211, วย. 213, วย. 231, วย. 321, วย. 322,
วย. 351, วย. 362 วย. 372, วย. 373, วย. 390, วย. 415, วย. 416, วย. 421, วย. 426,
วย. 436, วย. 465, วย. 466, วย. 467, วย. 475, วย. 476, วย. 477, วย. 488, วย. 489,
วย. 491, วย. 492, วย. 493 และ วย.576
ลดหนวยกิตจาก 3 เปน 2 หนวยกิต จํานวน 1 วิชา ไดแก วย.492
ลดหนวยกิตจาก 2 เปน 1 หนวยกิต จํานวน 1 วิชา ไดแก วย.101
ลดหนวยกิตจาก 1 เปน 0 หนวยกิต จํานวน 1 วิชา ไดแก วย.491
แกไขวิชาบังคับกอน จํานวน 8 วิชา ไดแก วย.201, วย.352, วย. 426, วย.457, วย.467,
วย. 477, วย.492 และ วย.493
เพิ่มวิชาบังคับกอน จํานวน 1 วิชาไดแก วย.390
เปลี่ยนชื่อวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จํานวน 2 วิชา ไดแก วย. 489 และ วย.576
เปลี่ยนชื่อวิชาภาษาไทย จํานวน 3 วิชา ไดแก วย.372, วย.373, และ วย. 475
เปลี่ยนชื่อวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 1 วิชา ไดแก วย. 458
แยกวิชา วย.492 เปน วย.492 และ วย. 493
รายวิชาที่ตัดออก 3 วิชา ไดแก วย.476, วย.576 และ วย.577
เปดวิชาเพิ่ม จํานวน 10 วิชา ไดแก
วย.106 เทคนิคในการสื่อสารและการนําเสนอ
2(2-0-4)
CE 106 Communication and Presentation Technique
วย. 428 การประเมินและตรวจสอบสภาพโครงสรางเบื้องตน
3 (3-0-6)
CE 428 Introduction to Structural Condition Evaluation
วย. 575 วิศวกรรมการประปาและการออกแบบ
3(3-0-6)
CE 575 Water Supply Engineering and Design
วย. 576 การออกแบบวิศวกรรมน้ําเสีย
3(3-0-6)
CE 576 Wastewater Engineering Design
วย. 577 วิศวกรรมและการจัดการขยะมูลฝอย
3(3-0-6)
CE 577 Solid Waste Engineering and Management
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วย. 578
CE 578
วย. 579
CE 579
วย. 485
CE 485
วย. 487
CE 487
วย. 486
CE 486

การควบคุมมลพิษอากาศและการออกแบบ
3(3-0-6)
Air Pollution Control and Design
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Environmental Impact Assessment
การเตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมโยธา
3(0-9-0)
Preparation for Co-operative Education in Civil Engineering
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุสําหรับวิศวกรโยธา
3(3-0-6)
Object-Oriented Programming for Civil Engineers
สหกิจศึกษาวิศวกรรมโยธา
6(ไมนอยกวา 16 สัปดาห)
Co-operative Education in Civil Engineering

5. โครงสรางหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแกไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสรางเดิมและเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏดังนี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาแกน
2.2 วิชาเฉพาะสาขา
2.2.1 วิชาบังคับ
2.2.2 วิชาเลือก
3. หมวดเลือกเสรี
หนวยกิตรวมไมนอยกวา

เกณฑ สกอ.
30
84

6
120
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โครงสรางเดิม
48
96
11
85
70
15
6
150

โครงสรางใหม
30
113
27
86
74
12
6
149

ภาคผนวก 6 ตารางเปรียบเทียบโครงสรางและองคประกอบของหลักสูตร พ.ศ. 2547 กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552
หลักสูตร พ.ศ. 2547
ปรัชญาของหลักสูตร
-

วัตถุประสงค
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู และความสามารถใน
การประกอบวิชาชีพในทางดานวิศวกรรมโยธา
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ และความพรอมในการ
รับการถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูง
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความใฝรู และมีความคิดสรางสรรค
4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม

โครงสรางและองคประกอบของหลักสูตร
นักศึกษาจะตองจดทะเบียนศึกษารายวิชารวมไมนอยกวา
150 หนวยกิต โดยไดศึกษารายวิชาตาง ๆ ครบตามโครงสราง
องคประกอบและขอกําหนดของหลักสูตร
องคประกอบของหลักสูตร
1. วิชาศึกษาทั่วไป
48 หนวยกิต
โครงสรางหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป
แบงออกเปน 2 สวน คือ
1.1 สวนที่ 1 ศึกษารายวิชาตามหลักสูตรที่
มหาวิทยาลัยกําหนดรวม 21 หนวยกิต
- หมวดมนุษยศาสตร
3
- หมวดสังคมศาสตร
3
- หมวดวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
6
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3
คณิตศาสตรหรือคอมพิวเตอร
3
- หมวดภาษา
9
ภาษาไทย
3
ภาษาอังกฤษ
6
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หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2552)
ปรัชญาของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถในการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู การคิด และวิเคราะหเพื่ อ
การพัฒนาสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศได ทั้งนี้ เพื่อใหเกิด
ความสามารถที่ จะเรี ย นรู อย างต อเนื่อ ง มีค วามเป น
ผูนํา คุณธรรม และจรรยาวิชาชีพ
วัตถุประสงค
(1) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู และความสามารถใน
การประกอบวิชาชีพทางดานวิศวกรรมโยธา
(2) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ และความพรอมใน
การรับการถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี
ระดับสูง และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
(3) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความใฝรู หมั่นแสวงหา
ความรูดวยตนเอง และสามารถติดตอสื่อสารกับ
ผูอื่นไดเปนอยางดี
(4) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรม
คํานึงถึงสังคม และสวนรวม
โครงสรางและองคประกอบของหลักสูตร
นักศึกษาจะตองจดทะเบียนศึกษารายวิชารวมไมนอยกวา
149 หนวยกิต โดยไดศึกษารายวิชาตาง ๆ ครบตาม
โครงสรางองคประกอบและขอกําหนดของหลักสูตร
องคประกอบของหลักสูตร
1. วิชาศึกษาทั่วไป
30 หนวยกิต
โครงสรางหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป
แบงออกเปน 2 สวน คือ
1.1 สวนที่ 1 ศึกษารายวิชาตามหลักสูตรที่
มหาวิทยาลัยกําหนดรวม 21 หนวยกิต
- หมวดมนุษยศาสตร
3
- หมวดสังคมศาสตร
3
- หมวดวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
6
วิทยาศาสตร
3
คณิตศาสตรหรือคอมพิวเตอร
3
- หมวดภาษา
9
ภาษาไทย
3
ภาษาอังกฤษ
6

หลักสูตร พ.ศ. 2547
1.2 สวนที่ 2 ศึกษาหลักสูตรที่คณะกําหนดรวม 27
หนวยกิต
2. วิชาเฉพาะ
2.1 วิชาแกน

96
11

2.2 วิชาเฉพาะสาขา
- วิชาบังคับ
- วิชาเลือก
2.3 การฝกงาน (ไมนับหนวยกิต)
3. วิชาเลือกเสรี

85
70
15
6

ขอกําหนดหลักสูตร
1. วิชาศึกษาทั่วไป
48
นักศึกษาจะตองศึกษาวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป
(สวนที่ 1) หมวดมนุษยศาสตร หมวดสังคมศาสตรหมวด
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร และหมวดภาษารวม 21 หนวยกิต
และตองศึกษา (สวนที่ 2) จํานวน 27 หนวยกิต ดังนี้
1.1 สวนที่ 1
- หมวดมนุษยศาสตร บังคับ 1 วิชา ( 3 หนวยกิต)
มธ. 110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร
(3)
- หมวดสังคมศาสตร บังคับ 1 วิชา (3 หนวยกิต)
มธ. 120 สหวิทยาการสังคมศาสตร
(3)
- หมวดวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
รวม 2 วิชา
(6 หนวยกิต)
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
บังคับ 1 วิชา (3 หนวยกิต)
มธ. 130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร
(3)
และเทคโนโลยี
คณิตศาสตรหรือคอมพิวเตอร
วพ. 208 การโปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตน
- หมวดภาษา รวม 3 วิชา
(9 หนวยกิต)
ภาษาไทย บังคับ 1 วิชา
(3 หนวยกิต)
ท. 161 การใชภาษาไทย 1
ภาษาอังกฤษ บังคับ 2 วิชา (6 หนวยกิต)
สษ. 070 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
สษ. 171 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2

(3)

(3)
(0)
(3)
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หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2552)
1.2 สวนที่ 2 ศึกษารายวิชาตามหลักสูตรที่คณะฯ
กําหนด ไมนอยกวา 9 หนวยกิต
2. วิชาเฉพาะ
2.1 วิชาแกน
2.2.1 พื้นฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
2.2.2 พื้นฐานทางวิศวกรรม
2.2 วิชาเฉพาะสาขา
- วิชาบังคับ
- วิชาเลือก
เปลี่ยนเปนวิชาเลือกเฉพาะสาขา
3. วิชาเลือกเสรี

113
27
17
10
86
74
12
6

ขอกําหนดหลักสูตร
1. วิชาศึกษาทั่วไป
30
นักศึกษาจะตองศึกษาวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป (สวนที่
1) หมวดมนุษยศาสตร หมวดสังคมศาสตรหมวดวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร และหมวดภาษารวม 21 หนวยกิต และตอง
ศึกษา (สวนที่ 2) จํานวนไมนอยกวา 9 หนวยกิต ดังนี้
1.1 สวนที่ 1
- หมวดมนุษยศาสตร บังคับ 1 วิชา ( 3 หนวยกิต)
มธ. 110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร
(3)
- หมวดสังคมศาสตร บังคับ 1 วิชา (3 หนวยกิต)
มธ. 120 สหวิทยาการสังคมศาสตร
(3)
- หมวดวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
รวม 2 วิชา
(6 หนวยกิต)
วิทยาศาสตร
บังคับ 1 วิชา (3 หนวยกิต)
มธ. 130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร
(3)
และเทคโนโลยี
คณิตศาสตรหรือคอมพิวเตอร
บังคับ 1 วิชา (3 หนวยกิต)
มธ 156 คอมพิวเตอรและการเขียนโปรแกรมเบื้องตน
(3)
- หมวดภาษา รวม 3 วิชา
(9 หนวยกิต)
ภาษาไทย บังคับ 1 วิชา
(3 หนวยกิต)
ท. 161 การใชภาษาไทย
(3)
ภาษาอังกฤษ บังคับ 2 วิชา (6 หนวยกิต)
สษ. 070 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
(0)
สษ. 171 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
(3)

หลักสูตร พ.ศ. 2547
สษ. 172 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
1.2 สวนที่ 2 รายวิชาที่คณะกําหนดไวในหลักสูตร
วท. 124
วท. 174
วท. 133
วท. 183

(3)
27

เคมีสําหรับวิศวกร
ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
ฟสิกสสําหรับวิศวกร 1
ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร 1

(3)
(1)
(3)
(1)

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2552)
สษ. 172 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
1.2 สวนที่ 2 รายวิชาตามหลักสูตรที่คณะฯ
กําหนดไวในหลักสูตรรวม ไมนอยกวา 9 หนวยกิต ดังนี้
วท. 123 เคมีพื้นฐาน
วท. 173 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน
ยายไปเปนหมวดวิชาแกน พฐ. คณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตร
สษ. 202 ภาษาอังกฤษสําหรับการทํางาน
เลือก ไมนอยกวา 2 หนวยกิต จาก รายวิชาตอไปนี้
วค. 106 ความยั่งยืนทางทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน

วท. 134 ฟสิกสสําหรับวิศวกร 2
วท. 184 ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร 2
ค. 111 แคลคูลัสพื้นฐาน
ค. 112 เรขาคณิตวิเคราะหและแคลคูลัสประยุกต
ค. 131 พีชคณิตเชิงเสนประยุกต
ค. 214 สมการเชิงอนุพันธ
ค. 251 วิธีและการประยุกตใชเชิงตัวเลข
2. วิชาเฉพาะ
96 หนวยกิต
2.1 วิชาแกน
11 หนวยกิต

(3)
(1)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
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วย. 106 เทคนิคในการสื่อสารและการนําเสนอ
น. 209 หลักกฎหมายแพงและพาณิชย
น. 246 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญา
พบ. 291 ธุรกิจเบื้องตน
ทอ. 201 หลักการบริหาร
ศ. 213 เศรษฐศาสตรจุลภาคเบื้องตน
เปลี่ยนเปนวิชาแกน
เปลี่ยนเปนวิชาแกน
เปลี่ยนเปนวิชาแกน
เปลี่ยนเปนวิชาแกน
เปลี่ยนเปนวิชาบังคับนอกคณะ
เปลี่ยนเปนวิชาแกน
เปลี่ยนเปนวิชาบังคับนอกคณะ
2. วิชาเฉพาะ
113 หนวยกิต
2.1 วิชาแกน
27 หนวยกิต
2.2.1 พื้นฐานทางคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตร
17 หนวยกิต
วท. 133 ฟสิกสสําหรับวิศวกร 1
วท. 183 ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร 1
วท. 134 ฟสิกสสําหรับวิศวกร 2
วท. 184 ปฏิบัติการฟสิกสสําหรับวิศวกร 2
ค. 111 แคลคูลัสพื้นฐาน
ค. 112 เรขาคณิตวิเคราะหและแคลคูลัสประยุกต
ค. 214 สมการเชิงอนุพันธ

(3)

(3)
(1)

(3)
(3)
(2)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)

(3)
(1)
(3)
(1)
(3)
(3)
(3)

หลักสูตร พ.ศ. 2547
วย.100 จริยธรรมสําหรับวิศวกร
วอ.121 วัสดุวิศวกรรม 1
วอ. 261 สถิติวิศวกรรม
วย. 101 ความรูเบื้องตนทางวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร

(0)
(3)
(3)
(2)

วก. 111 กราฟกวิศวกรรม
2.2 วิชาเฉพาะสาขา
2.2.1 วิชาบังคับ
70 หนวยกิต
วิชาบังคับในสาขา
วย. 201 เขียนแบบสําหรับงานดานวิศวกรรมโยธา
วย. 202 กลศาสตรวิศวกรรม –สถิตยศาสตร
วย. 203 กลศาสตรของไหลสําหรับวิศวกรโยธา
วย. 211 การสํารวจ
วย. 212 ปฏิบัติการการสํารวจ
วย. 213 การฝกสํารวจภาคสนาม
วย. 221 กลศาสตรของแข็ง 1
วย. 231 วัสดุกอสราง
วย. 232 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุกอสราง
วย. 320 กลศาสตรของแข็งประยุกต
วย. 321 การวิเคราะหโครงสราง 1
วย. 322 การวิเคราะหโครงสราง 2
วย. 331 การออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก
วย. 341 วิศวกรรมการกอสรางและการจัดการ
วย. 351 ปฐพีกลศาสตร
วย. 352 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร
วย. 361 วิศวกรรมการทาง
วย. 362 วัสดุการทาง
วย. 371 อุทกวิทยาสําหรับวิศวกร
วย. 372 วิศวกรรมประปาและวิศวกรรมสุขาภิบาล
วย. 373 ปฏิบัติการวิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล

(3)
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วย. 390 ฝกงานวิศวกรรมโยธา
วย. 421 การออกแบบโครงสรางไม
และโครงสรางเหล็ก
วย. 451 วิศวกรรมฐานราก
วย. 471 วิศวกรรมชลศาสตร

(0)
(3)

(2)
(3)
(3)
(3)
(1)
(1)
(3)
(3)
(1)
(3)
(3)
(3)
(4)
(3)
(3)
(1)
(3)
(3)
(2)
(3)
(1)

(3)
(3)
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2.2.2 พื้นฐานทางวิศวกรรม 10 หนวยกิต
วย.100 จริยธรรมสําหรับวิศวกร
วอ.121 วัสดุวิศวกรรม
วอ. 261 สถิติวิศวกรรม
วย. 101 ความรูเบื้องตนทางวิชาชีพ
วิศวกรรมศาสตร
วก. 100 กราฟกวิศวกรรม
2.2 วิชาเฉพาะสาขา
2.2.1 วิชาบังคับ
74 หนวยกิต
วิชาบังคับในสาขา
วย. 201 เขียนแบบสําหรับงานดานวิศวกรรมโยธา
วย. 202 กลศาสตรวิศวกรรม –สถิตยศาสตร
วย. 203 กลศาสตรของไหลสําหรับวิศวกรโยธา
วย. 211 การสํารวจ
วย. 212 ปฏิบัติการการสํารวจ
วย. 213 การฝกสํารวจภาคสนาม
วย. 221 กลศาสตรของแข็ง 1
วย. 231 วัสดุกอสราง
วย. 232 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุกอสราง
วย. 320 กลศาสตรของแข็งประยุกต
วย. 321 การวิเคราะหโครงสราง 1
วย. 322 การวิเคราะหโครงสราง 2
วย. 331 การออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก
วย. 341 วิศวกรรมการกอสรางและการจัดการ
วย. 351 ปฐพีกลศาสตร
วย. 352 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร
วย. 361 วิศวกรรมการทาง
วย. 362 วัสดุการทาง
วย. 371 อุทกวิทยาสําหรับวิศวกร
วย. 372 วิศวกรรมการประปาและสุขาภิบาล
วย. 373 ปฏิบัติการวิศวกรรมการประปาและ
สุขาภิบาล
วย. 390 ฝกงานวิศวกรรมโยธา
วย. 421 การออกแบบโครงสรางไม
และโครงสรางเหล็ก
วย. 363 วิศวกรรมฐานราก
วย. 471 วิศวกรรมชลศาสตร

(0)
(3)
(3)
(1)
(3)
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(2)
(3)
(3)
((3
(1)
(1)
(3)
(3)
(1)
(3)
(3)
(3)
(4)
(3)
(3)
(1)
(3)
(3)
(3)
(3)
(1)
(0)
(3)
(3)
(3)
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วย. 472 ปฏิบัติการวิศวกรรมชลศาสตร
วย. 491 สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา
วย. 492 โครงงานทางวิศวกรรมโยธา

(1)
(1)
(3)

วิชาบังคับนอกสาขา
วฟ. 209 วิศวกรรมไฟฟาเบื้องตน

(3)

2.2.2 วิชาเลือก
15 หนวยกิต
ทั้งนี้ตองเลือกศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษที่เปดสอน
โดยสถาบันภาษา จํานวน 3 หนวยกิต และอีก 12 หนวยกิต
ใหเลือกจากรายวิชาในหมวดตาง ๆ ดังนี้

วิชาเลือกในสาขา
หมวดวิชาการสํารวจ
วย. 415 การสํารวจดวยแผนที่ภาพถายทางอากาศ
วย. 416 เทคโนโลยีการสํารวจ
หมวดวิชาทฤษฎีวิเคราะหโครงสราง
วย. 425 การวิเคราะหโครงสรางโดยวิธีเมตริกซ
วย. 426 พลศาสตรโครงสราง
วย. 427 วิธีไฟไนตเอลิเมนตเบือ้ งตน

(3)
(3)
(3)
(3)
(3)

หมวดวิชาคอนกรีตและการออกแบบโครงสราง
วย. 435 การออกแบบสะพาน
วย. 436 เทคโนโลยีคอนกรีตประยุกต
วย. 437 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง
วย. 438 การออกแบบอาคาร
หมวดวิชาเทคนิคการกอสรางและการจัดการ
วย. 445 สัญญา การออกขอกําหนดและการ
ประมาณราคา
วย. 446 การออกแบบทางสถาปตยกรรม
และเทคนิคการกอสราง
วย. 447 วิธีการและเครื่องจักรกอสราง
วย. 448 สุขภาพและความปลอดภัยในงานกอสราง

(3)
(3)
(3)
(3)

(3)
(3)
(3)
(3)
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วย. 472 ปฏิบัติการวิศวกรรมชลศาสตร
(1)
วย. 491 สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา
(0)
วย. 492 โครงงานทางวิศวกรรมโยธา 1
(0)
วย. 493 โครงงานทางวิศวกรรมโยธา 2
(2)
วิชาบังคับนอกสาขา
วฟ. 209 วิศวกรรมไฟฟาเบื้องตน
(3)
วิชาบังคับนอกคณะ
ค. 131 พีชคณิตเชิงเสนประยุกต
(3)
ค. 251 วิธีและการ ประยุกตใชเชิงตัวเลข
(3)
2.2.2 วิชาเลือก
12 หนวยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาวิชาเลือกไดในรูปแบบใด
รูปแบบหนึ่ง ดังตอไปนี้
2.2.2.1 การศึกษาแบบเลือกเรียนรายวิชาเลือก
เลือกศึกษารายวิชาเลือกในสาขาวิชา และนอกสาขาวิชา
จํานวน 12 หนวยกิต จากรายวิชา ตอไปนี้
วิชาเลือกในสาขา
หมวดวิชาการสํารวจ
วย. 415 การสํารวจดวยแผนที่ภาพถายทางอากาศ
(3)
วย. 416 เทคโนโลยีการสํารวจ
(3)
หมวดวิชาทฤษฎีวิเคราะหโครงสราง
วย. 425 การวิเคราะหโครงสรางโดยวิธีเมตริกซ
(3)
วย. 426 พลศาสตรโครงสราง
(3)
วย. 427 วิธีไฟไนตเอลิเมนตเบื้องตน
(3)
วย. 428 การประเมินและตรวจสอบสภาพ
(3)
โครงสรางเบื้องตน
หมวดวิชาคอนกรีตและการออกแบบโครงสราง
วย. 435 การออกแบบสะพาน
(3)
วย. 436 เทคโนโลยีคอนกรีตประยุกต
(3)
วย. 437 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง
(3)
วย. 438 การออกแบบอาคาร
(3)
หมวดวิชาเทคนิคการกอสรางและการจัดการ
วย. 445 สัญญา การออกขอกําหนดและการ
ประมาณราคา
(3)
วย. 446 การออกแบบทางสถาปตยกรรม
(3)
และเทคนิคการกอสราง
วย. 447 วิธีการและเครื่องจักรกอสราง
(3)
วย. 448 สุขภาพและความปลอดภัยในงานกอสราง (3)

หลักสูตร พ.ศ. 2547
วย. 449 การตรวจสอบงานกอสราง
วย. 545 การจัดการสําหรับวิศวกรโยธา
หมวดวิชาวิศวกรรมปฐพี
วย. 455 ธรณีวิศวกรรม
วย. 456 การปรับปรุงคุณภาพดิน
วย. 457 พลศาสตรของดิน
วย. 458 การประกันคุณภาพและการควบคุม
คุณภาพงานดิน
วย. 459 กลศาสตรของหินเบื้องตน
หมวดวิชาวิศวกรรมการทางและการขนสง
วย. 465 วิศวกรรมการจราจร
วย. 466 การวางแผนการขนสงในเมือง
วย. 467 วิศวกรรมพื้นถนนและการออกแบบ
วย. 468 ระบบขนสงอัจฉริยะเบื้องตน
วย. 469 ทฤษฏีการไหลของการจราจรเบื้องตน
วย. 565 การประเมินผลกระทบของการจราจร
เบื้องตน
วย. 566 การวิเคราะหการจราจร
และความปลอดภัยเบื้องตน
หมวดวิชาวิศวกรรมชลศาสตรและแหลงน้ํา
วย. 475 การบริหารจัดการทางวิศวกรรมแหลงน้ํา
และสิ่งแวดลอม
วย. 476 วิศวกรรมการระบายน้ําฝนและน้ําเสีย
ในพื้นที่ชุมชน
วย. 477 การออกแบบวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
วย. 478 การออกแบบโครงสรางทางชลศาสตร
วย. 479 วิศวกรรมน้ําใตดิน
วย. 575 การสุขาภิบาลในอาคาร

(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)

(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)

วย. 576 วิศวกรรมน้ําเสีย
วย. 577 การจัดการคุณภาพน้ํา

(3)
(3)
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วย. 449 การตรวจสอบงานกอสราง
วย. 545 การจัดการสําหรับวิศวกรโยธา
หมวดวิชาวิศวกรรมปฐพี
วย. 455 ธรณีวิศวกรรม
วย. 456 การปรับปรุงคุณภาพดิน
วย. 457 พลศาสตรของดิน
วย. 458 การประกันคุณภาพและการควบคุม
คุณภาพงานดิน
วย. 459 กลศาสตรของหินเบื้องตน
หมวดวิชาวิศวกรรมการทางและการขนสง
วย. 465 วิศวกรรมการจราจร
วย. 466 การวางแผนการขนสงในเมือง
วย. 467 วิศวกรรมพื้นถนนและการออกแบบ
วย. 468 ระบบขนสงอัจฉริยะเบื้องตน
วย. 469 ทฤษฏีการไหลของการจราจรเบื้องตน
วย. 565 การประเมินผลกระทบของการจราจร
เบื้องตน
วย. 566 การวิเคราะหการจราจร
และความปลอดภัยเบื้องตน
หมวดวิชาวิศวกรรมแหลงน้ําและสิ่งแวดลอม
วย. 475 การบริหารจัดการทางวิศวกรรม
สิ่งแวดลอม
ตัดออกจากหลักสูตร
วย. 477 การออกแบบวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
วย. 478 การออกแบบโครงสรางทางชลศาสตร
วย. 479 วิศวกรรมน้ําใตดิน
วย. 476 การสุขาภิบาลในอาคาร
วย. 575 วิศวกรรมการประปาและการออกแบบ
วย. 576 การออกแบบวิศวกรรมน้ําเสีย
ตัดออกจากหลักสูตร
วย. 577 วิศวกรรมและการจัดการขยะมูลฝอย
วย. 578 การควบคุมมลพิษอากาศและการออกแบบ
วย. 579 การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม

(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)

(3)

(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
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หมวดวิชาพิเศษ

วย. 485 กฏหมายสําหรับวิศวกรโยธา
วย. 486 เทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวดหัวขอพิเศษ
วย. 495 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมโยธา 1
วย. 496 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมโยธา 2
วิชาเลือกนอกสาขาหรือนอกคณะ
วก. 211 พลศาสตรความรอน
วก. 221 กลศาสตรวิศวกรรม - พลศาสตร
วอ. 302 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม
วอ. 406 การจัดการทางวิศวกรรม
ธอ. 211 ธุรกิจอสังหาริมทรัพยเบื้องตน
พบ. 291 ธุรกิจเบื้องตน

(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)

3. วิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
นักศึกษาอาจเลือกศึกษาวิชาใดก็ไดที่เปดสอนใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต ทั้งนี้ควรเลือกศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษ
ที่เปดสอนโดยสถาบันภาษาอยางนอย 3 หนวยกิต
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หมวดวิชากลุมพิเศษ
วย. 487 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุสําหรับ
วิศวกรโยธา
วย. 488 กฏหมายสําหรับวิศวกรโยธา
วย. 489 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับวิศวกรรมโยธา
หมวดหัวขอพิเศษ
วย. 495 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมโยธา 1
วย. 496 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมโยธา 2
วิชาเลือกนอกสาขาหรือนอกคณะ
วค. 211 เธอรโมไดนามิกส
วก. 220 กลศาสตรวิศวกรรม - พลศาสตร
วอ. 302 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม
วอ. 406 การจัดการทางวิศวกรรม
ธอ. 211 ธุรกิจอสังหาริมทรัพยเบื้องตน
ยายไปเปนวิชาศีกษาทั่วไปสวนที่ 2
2.2.2.2 การศึกษาแบบเลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา
วิศวกรรมโยธา
ศึกษารายวิชาสหกิจศึกษาวิศวกรรมโยธา
จํานวน 12 หนวยกิต จากรายวิชา ตอไปนี้
2.2.2.2.(1) ศึกษารายวิชาสหกิจศึกษาวิศวกรรมโยธา
9 หนวยกิต
วย.485 การเตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมโยธา
วย.486 สหกิจศึกษาวิศวกรรมโยธา
2.2.2.2.(2) ศึกษารายวิชาเลือกในหัวขอ 2.2.2.1
3 หนวยกิต
วย..xxx
3. วิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
นักศึกษาอาจเลือกศึกษาวิชาใดก็ไดที่เปดสอน
ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนวิชาเลือกเสรี 6
หน ว ยกิ ต “ยกเว น วิ ชาพื้ น ฐานวิ ท ยาศาสตร แ ละ
คณิตศาสตรทุกวิชา และวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษา
ทั่วไป สวนที่ 1 และสวนที่ 2 ที่ใชรหัสยอ มธ. ทุก
วิชา” ทั้ งนี้ ควรเลื อกศึ กษาวิชาภาษาอังกฤษเป น
วิชาเลือกเสรีอยางนอย 3 หนวยกิต

(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)

(3)
(6)

(3)

ภาคผนวก 7 ตารางเทียบรายวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาขาวิชา วิศวกรรมโยธา
พ.ศ. 2547 กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552

หลักสูตรปจจุบัน (พ.ศ. 2547)

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2552)

สรุปการเปลี่ยนแปลง

รายวิชาที่ไมมีการเปลี่ยนแปลง
วิชาแกน

วิชาแกน

วย. 100 จริยธรรมสําหรับวิศวกร

(0) วย. 100 จริยธรรมสําหรับวิศวกร

วย. 202 กลศาสตรวิศวกรรม - สถิตยศาสตร

(3) วย. 202 กลศาสตรวิศวกรรม - สถิตยศาสตร (3)

วิชาบังคับ

วิชาบังคับ

วย. 203 กลศาสตรของไหลสําหรับ

วย. 203 กลศาสตรของไหลสําหรับ

วิศวกรโยธา

(3)

วิศวกรโยธา

(0)

(3)

วย. 212 ปฏิบัติการการสํารวจ

(1) วย. 212 ปฏิบัติการการสํารวจ

(1)

วย. 221 กลศาสตรของแข็ง 1

(3) วย. 221 กลศาสตรของแข็ง 1

(3)

วย. 232 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุกอสราง

(1) วย. 232 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุกอสราง

(1)

วย. 320 กลศาสตรของแข็งประยุกต

(3) วย. 320 กลศาสตรของแข็งประยุกต

(3)

วย. 331 การออกแบบโครงสรางคอน
กรีตเสริมเหล็ก

วย. 331 การออกแบบโครงสรางคอน
(4)

กรีตเสริมเหล็ก

(4)

วย. 341 วิศวกรรมการกอสรางและการจัดการ (3) วย. 341 วิศวกรรมการกอสรางและการจัดการ (3)
วย. 361 วิศวกรรมการทาง

(3) วย. 361 วิศวกรรมการทาง

(3)

วย. 371 อุทกวิทยาสําหรับวิศวกร

(3) วย. 371 อุทกวิทยาสําหรับวิศวกร

(3)

วย. 471 วิศวกรรมชลศาสตร

(3) วย. 471 วิศวกรรมชลศาสตร

(3)

วย. 472 ปฏิบัติการวิศวกรรมชลศาสตร

(1) วย. 472 ปฏิบัติการวิศวกรรมชลศาสตร

(1)

วิชาเลือก

วิชาเลือก

หมวดวิชาทฤษฏีวิเคราะหโครงสราง

หมวดวิชาทฤษฏีวิเคราะหโครงสราง

วย. 425 การวิเคราะหโครงสรางโดยวิธี

วย. 425 การวิเคราะหโครงสรางโดยวิธี

เมตริกซ
วย. 427 วิธีไฟไนตเอลิเมนตเบื้องตน
หมวดวิชาคอนกรีตและการออกแบบโครงสราง

(3)

เมตริกซ

(3) วย. 427 วิธีไฟไนตเอลิเมนตเบื้องตน

(3)
(3)

หมวดวิชาคอนกรีตและการออกแบบโครงสราง

วย. 435 การออกแบบสะพาน

(3) วย. 435 การออกแบบสะพาน

(3)

วย. 437 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง
วย. 438 การออกแบบอาคาร

(3) วย. 437 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง
(3) วย. 438 การออกแบบอาคาร

(3)
(3)

หมวดวิชาเทคนิคการกอสรางและการจัดการ
วย. 445 สัญญา การออกขอกําหนด
และการประมาณราคา

หมวดวิชาเทคนิคการกอสรางและการจัดการ
วย. 445 สัญญา การออกขอกําหนด
(3)
และการประมาณราคา
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(3)

หลักสูตรปจจุบัน (พ.ศ. 2547)

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2552)

รายวิชาที่ไมมีการเปลี่ยนแปลง (ตอ)

รายวิชาที่ไมมีการเปลี่ยนแปลง (ตอ)

วิชาเลือก

วิชาเลือก

วย. 446 การออกแบบทางสถาปตยกรรม

วย. 446 การออกแบบทางสถาปตยกรรม

และเทคนิคการกอสราง
วย. 447 วิธีการและเครื่องจักรกอสราง

(3)

(3) วย. 447 วิธีการและเครือ่ งจักรกอสราง

วย. 448 สุขภาพและความปลอดภัย
ในงานกอสราง

และเทคนิคการกอสราง

สรุปการเปลี่ยนแปลง

(3)
(3)

วย. 448 สุขภาพและความปลอดภัย
(3)

ในงานกอสราง

(3)

วย. 449 การตรวจสอบงานกอสราง

(3) วย. 449 การตรวจสอบงานกอสราง

(3)

วย. 545 การจัดการสําหรับวิศวกรโยธา

(3) วย. 545 การจัดการสําหรับวิศวกรโยธา

(3)

หมวดวิชาวิศวกรรมปฐพี

หมวดวิชาวิศวกรรมปฐพี

วย. 455 ธรณีวิศวกรรม

(3) วย. 455 ธรณีวิศวกรรม

(3)

วย. 456 การปรับปรุงคุณภาพดิน

(3) วย. 456 การปรับปรุงคุณภาพดิน

(3)

วย. 459 กลศาสตรของหินเบื้องตน

(3) วย. 459 กลศาสตรของหินเบื้องตน

(3)

หมวดวิชาวิศวกรรมการทางและการขนสง

หมวดวิชาวิศวกรรมการทางและการขนสง

วย. 565 การประเมินผลกระทบของ

วย. 565 การประเมินผลกระทบของ

การจราจรเบื้องตน
วย. 468 ระบบขนสงอัจฉริยะเบื้องตน

(3)

การจราจรเบื้องตน

(3) วย. 468 ระบบขนสงอัจฉริยะเบื้องตน

(3)
(3)

วย. 469 ทฤษฏีการไหลของการจราจรเบื้องตน (3) วย. 469 ทฤษฏีการไหลของการจราจรเบื้องตน (3)

วย. 566 การวิเคราะหการจราจรและ
ความปลอดภัยเบื้องตน
หมวดวิชาวิศวกรรมแหลงน้ําและสิ่งแวดลอม

วย. 566 การวิเคราะหการจราจรและ
(3)

ความปลอดภัยเบื้องตน

(3)

หมวดวิชาวิศวกรรมแหลงน้ําและสิ่งแวดลอม

วย. 478 การออกแบบโครงสรางทางชลศาสตร (3) วย. 478 การออกแบบโครงสรางทางชลศาสตร (3)

วย. 479 วิศวกรรมน้ําใตดิน
หมวดหัวขอพิเศษ
วย 495 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมโยธา 1
วย.496 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมโยธา 2

(3) วย. 479 วิศวกรรมน้ําใตดิน

(3)

หมวดหัวขอพิเศษ
(3) วย 495 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมโยธา 1
(3) วย.496 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมโยธา 2
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(3)
(3)

หลักสูตรปจจุบัน (พ.ศ. 2547)

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2552)

สรุปการเปลี่ยนแปลง

รายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลง
วิชาแกน
วย. 101 ความรูเบื้องตนทางวิชาชีพ
วิศวกรรมศาสตร

วย. 101 ความรูเบื้องตนทางวิชาชีพ
(2)

วิศวกรรมศาสตร

ลดจํานวนหนวยกิตจาก 2 เปน 1
(1) หนวยกิต

วิชาบังคับ
วย. 201 เขียนแบบสําหรับงานดาน
วิศวกรรมโยธา

วย. 201 เขียนแบบสําหรับงานดาน
(2)

วิศวกรรมโยธา

แกไขวิชาบังคับกอนจากสอบได
(2)

วก.111 เปนสอบได วก.100

วย. 211 การสํารวจ

(3) วย. 211 การสํารวจ

(3) ปรับปรุงเนื้อหา

วย. 213 การฝกสํารวจภาคสนาม

(1) วย.213 การฝกสํารวจภาคสนาม

(1) ปรับปรุงเนื้อหา

วย. 231 วัสดุกอสราง

(3) วย. 231 วัสดุกอสราง

(3) ปรับปรุงเนื้อหา

วย. 321 การวิเคราะหโครงสราง 1

(3) วย. 321 การวิเคราะหโครงสราง 1

(3) ปรับปรุงเนื้อหา

วย. 322 การวิเคราะหโครงสราง 2

(3) วย. 322 การวิเคราะหโครงสราง 2

(3) ปรับปรุงเนื้อหา

วย. 351 ปฐพีกลศาสตร

(3) วย. 351 ปฐพีกลศาสตร

(3) ปรับปรุงเนื้อหาเล็กนอย

วย. 352 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร

(1) วย. 352 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร

(1) แกไขวิชาบังคับกอนจากศึกษาพรอม
หรือสอบได วย 351 เปน ศึกษาพรอม
หรือเคยศึกษา วย. 351

วย. 362 วัสดุการทาง

(3) วย. 362 วัสดุการทาง

วย. 372 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล

(3) วย. 372 วิศวกรรมการประปาและ
สุขาภิบาล

วย. 373 ปฏิบัติการวิศวกรรมประปา
และสุขาภิบาล
วย. 390 ฝกงานวิศวกรรมโยธา

วย. 373 ปฏิบัติการวิศวกรรมการ
(1)

ประปาและสุขาภิบาล

(0) วย. 390 ฝกงานวิศวกรรมโยธา

(3) ปรับปรุงเนื้อหา
เปลี่ยนชื่อภาษาไทยเล็กนอย และ
(3) ปรับปรุงเนื้อหา
เปลี่ยนชื่อภาษาไทยเล็กนอย และ
(1) ปรับปรุงเนื้อหาเล็กนอย
(0) ปรับปรุงเนื้อหา และเพิ่มวิชาบังคับ
กอนเปนนักศึกษาชั้นปที่ 3 ที่สอบ

วย. 451 วิศวกรรมฐานราก

(3) วย. 353 วิศวกรรมฐานราก

ผานการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่
คณะฯ กําหนด มีหนวยกิตสะสมของ
รายวิชาตามหลักสูตรไมนอยกวา 90
หนวยกิต และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม
นอยกวา 2.00 หรือไดรับอนุมัติจาก
อาจารยผูสอน
(3) เปลี่ยนรหัสวิชา

วย. 491 สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา

(1) วย. 491 สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา

(0) ปรับปรุงเนื้อหาเล็กนอย และลดจํานวน
หนวยกิตจาก 1 เปน 0 หนวยกิต
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หลักสูตรปจจุบัน (พ.ศ. 2547)
วย. 492 โครงงานทางวิศวกรรมโยธา

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2552)
(3) วย. 492 โครงงานทางวิศวกรรมโยธา1
วย. 493 โครงงานทางวิศวกรรมโยธา2

สรุปการเปลี่ยนแปลง
(0) ปรับปรุงเนื้อหา, แยกเปน 2 วิชา และ
(2) ลดจํานวนหนวยกิตจาก 3 หนวยกิต
เปน 2 หนวยกิต และแกไขวิชาบังคับ
กอนจากไดรับอนุมัติจากอาจารย
ผูสอนเปนสอบได วย. 492
และไดรับอนุมัติจากอาจารยผูสอน

วิชาเลือก
หมวดวิชาการสํารวจ
วย. 415 การสํารวจดวยแผนที่ภาพถาย
ทางอากาศ
วย. 416 เทคโนโลยีการสํารวจ

วย. 415 การสํารวจดวยแผนที่
(3)

ภาพถายทางอากาศ

ปรับปรุงเนื้อหา
(3)

(3) วย. 416 เทคโนโลยีการสํารวจ

(3) ปรับปรุงเนื้อหา

(3) วย. 457 พลศาสตรของดิน

(3) แกไขวิชาบังคับกอนจากสอบได

หมวดวิชาวิศวกรรมปฐพี
วย. 457 พลศาสตรของดิน

วย.451 เปนสอบได วย.353
วย. 458 การประเมินคุณภาพและการ
ควบคุมคุณภาพของดิน

วย. 458 การประเมินคุณภาพและการ
(3)

ควบคุมคุณภาพของดิน

หมวดวิชาทฤษฏีวิเคราะหโครงสราง

หมวดวิชาทฤษฏีวิเคราะหโครงสราง

วย. 421 การออกแบบโครงสรางไม

วย. 421 การออกแบบโครงสรางไม

และโครงสรางเหล็ก
วย. 426 พลศาสตรโครงสราง

(3)

และโครงสรางเหล็ก

(3) วย. 426 พลศาสตรโครงสราง

แกไขชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
(3)
ปรับปรุงเนื้อหา
(3)
(3) ปรับปรุงเนื้อหา แกไขวิชาบังคับกอน
จากสอบได วก. 211 และ วย. 322
เปนสอบได วย. 322

หมวดวิชาคอนกรีตและการออกแบบ
โครงสราง
วย. 436 เทคโนโลยีคอนกรีตประยุกต

หมวดวิชาคอนกรีตและการออกแบบ
โครงสราง
(3) วย. 436 เทคโนโลยีคอนกรีตประยุกต

หมวดวิชาวิศวกรรมการทางและการขนสง
วย. 465 วิศวกรรมการจราจร
วย. 466 การวางแผนการขนสงในเมือง
วย. 467 วิศวกรรมพื้นถนนและการ
ออกแบบ

หมวดวิชาวิศวกรรมการทางและการขนสง
(3) วย. 465 วิศวกรรมการจราจร
(3) ปรับปรุงเนื้อหา
(3) วย. 466 การวางแผนการขนสงในเมือง
(3) ปรับปรุงเนื้อหา
(3) วย. 467 วิศวกรรมพื้นถนนและการ
(3) ปรับปรุงเนื้อหา และแกไขวิชาบังคับ
ออกแบบ
กอนจากเดิมสอบได วย. 361 เปนเรียน
พรอม หรือเคยศึกษา วย. 361 และ
วย. 362

(3) ปรับปรุงเนื้อหา

หมวดวิชาวิศวกรรมชลศาสตรและสิ่งแวดลอม
หมวดวิชาวิศวกรรมชลศาสตรและสิ่งแวดลอม
วย. 475 การบริหารจัดการทางวิศวกรรม
(3) วย. 475 การบริหารจัดการทาง
(3) เปลี่ยนชื่อภาษาไทย และปรับปรุง

แหลงน้ําและสิ่งแวดลอม

วิศวกรรมสิ่งแวดลอม
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หลักสูตรปจจุบัน (พ.ศ. 2547)
วย. 477 การออกแบบวิศวกรรมสิ่ง

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2552)
(3) วย. 477 การออกแบบวิศวกรรมสิ่ง

แวดลอม

สรุปการเปลี่ยนแปลง
(3) ปรับปรุงเนื้อหา และแกไขวิชาบังคับ

แวดลอม

กอนจากสอบได วย.373 เปนสอบ
ได วย. 372

วย. 575 การสุขาภิบาลในอาคาร

(3) วย. 476 การสุขาภิบาลในอาคาร

(3) เปลี่ยนรหัสวิชา และปรับปรุงเนื้หา

วย. 576 วิศวกรรมน้ําเสีย

(3) วย. 576 การออกแบบวิศวกรรมน้ําเสีย

(3) เปลี่ยนชื่อวิชา และปรับปรุงเนื้หา

หมวดวิชาพิเศษ
วย. 485 กฎหมายสําหรับวิศวกรโยธา
วย 486 เทคโนโลยีสารสนเทศ

หมวดวิชากลุมพิเศษ
(3) วย. 488 กฎหมายสําหรับวิศวกรโยธา
วย 489 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับ
(3)
วิศวกรรมโยธา

(3) เปลี่ยนรหัสวิชา และปรับปรุงเนื้อหา
เปลี่ยนรหัสวิชา เปลี่ยนชื่อวิชา และ
(3)
ปรับปรุงเนื้หา

รายวิชาที่เปดเพิ่ม
วย 106 เทคนิคในการสื่อสารและ
การนําเสนอ

(2)

หมวดวิชาทฤษฏีวิเคราะหโครงสราง
วย. 428 การประเมินและตรวจสอบ
สภาพโครงสรางเบื้องตน

(3)

หมวดวิชากลุมพิเศษ
วย.485 การเตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรม
โยธา
วย.486 สหกิจศึกษาวิศวกรรมโยธา

(3)
(6)

วย. 487 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
สําหรับวิศวกรโยธา
(3)
หมวดวิชาวิศวกรรมชลศาสตรและสิ่งแวดลอม
วย. 575 วิศวกรรมการประปาและ
การออกแบบ

(3)

วย. 577 วิศวกรรมและการจัดการ
ขยะมูลฝอย

(3)

วย. 578 การควบคุมมลพิษอากาศ
และการออกแบบ

(3)

วย. 579 การวิเคราะหผลกระทบสิ่ง
แวดลอม

(3)

รายวิชาที่ตัดออก
หมวดวิชาวิศวกรรมชลศาสตรและสิ่งแวดลอม
วย. 476 วิศวกรรมระบายน้ําฝนและน้ําเสีย
ในพื้นที่ชุมชน
วย. 577 การจัดการคุณภาพน้ํา

(3)
(3)
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