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                                                                    หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต 
สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
 

ช่ือสถาบนัอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา   ศูนยรั์งสิต คณะวศิวกรรมศาสตร์ ภาควชิาวศิวกรรมโยธา 

 
 หมวดที ่1. ข้อมูลทัว่ไป  
 
1. ช่ือหลกัสูตร 
ภาษาไทย:   หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา 

 ภาษาองักฤษ:  Bachelor of Engineering Program in Civil Engineering 
 
2.  ช่ือปริญญา  

ภาษาไทย    ช่ือเตม็   วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศิวกรรมโยธา) 
       ช่ือยอ่  วศ.บ. (วศิวกรรมโยธา) 
 ภาษาองักฤษ   ช่ือเตม็  Bachelor of Engineering in Civil Engineering 
       ช่ือยอ่  B. Eng. (Civil Engineering) 
 
3. วชิาเอก 
     ไม่มี 
 
4. จ านวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 
       149 หน่วยกิต 

 
5. รูปแบบของหลกัสูตร 

5.1 รูปแบบ 
หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี ศึกษา  4  ปี  

5.2 ภาษาทีใ่ช้ 
หลกัสูตรจดัการศึกษาเป็นภาษาไทย   

5.3 การรับเข้าศึกษา 
รับทั้งนกัศึกษาไทย และนกัศึกษาต่างชาติท่ีสามารถใชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 

5.4 ความร่วมมอืกบัสถาบันอืน่ 
เป็นหลกัสูตรของสถาบนัโดยเฉพาะ 

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ใหป้ริญญาเพียงสาขาวชิาเดียว 
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6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมตั/ิเห็นชอบหลกัสูตร 
หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 ปรับปรุงจากหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิตสาขาวชิาวศิวกรรมโยธา พ.ศ. 2552 
ก าหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษา  2556 
- ไดพิ้จารณากลัน่กรองโดยคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยั ในการประชุมคร้ังท่ี 18/2555 
 เม่ือวนัท่ี  3  เดือน ธนัวาคม  พ.ศ. 2555 
- ไดพิ้จารณากลัน่กรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวทิยาลยัดา้นหลกัสูตรและการจดัการศึกษา                
  ในการประชุมคร้ังท่ี 7/2555 เม่ือวนัท่ี  4  เดือน ธนัวาคม  พ.ศ. 2555 
- ไดรั้บอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตรจากสภามหาวทิยาลยั ในการประชุมคร้ังท่ี 12/2555 
 เม่ือวนัท่ี  24  เดือน ธนัวาคม  พ.ศ. 2555 

 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่คุีณภาพและมาตรฐาน 
  หลกัสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรี       สาขา
วศิวกรรมศาสตร์  ในปีการศึกษา 2558 

 

8. อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา 
 8.1 วศิวกร 
 8.2 นกัวชิาการ 
 8.3 ท่ีปรึกษาโครงการ 
 8.4 ผูบ้ริหารโครงการ 
 8.5     นกัวจิยั 
  

9. ช่ือ นามสกลุ เลขประจ าตวัประชาชน ต าแหน่งทางวชิการ และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
ล าดบั เลขประจ าตวั

ประชาชน 
ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

ช่ือ-สกลุ คุณวฒิุสูงสุด/สาขาวชิา 

1 565999000xxxx รอง
ศาสตราจารย ์

นคร  ภู่วโรดม 
 

 Ph.D. (Production and Information 
Sciences) Saitama University,Japan  

2 510209903xxxx  ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์

ดนยั  วนัทนากร 
 

 Ph.D. (Construction 
Engineering&Management), 
University of Notingham United 
Kingdom  

3 352080015xxxx อาจารย ์ วรุณศกัด์ิ  เล่ียมแหลม วศ.บ. วศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
M.Eng. Water and Wastewater 
Engineering 
Asian Institute of Technology 

     D.Eng. Environmental Engineering 
     Asian Institute of Technology 



 มคอ.2 
 

3 

 

 
10. สถานทีจ่ดัการเรียนการสอน 
   คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต ปทุมธานี 
 
11. ความจ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกจิ 
 การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ มีความจ าเป็นยิ่งในการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน ซ่ึงมีความเก่ียวขอ้ง

โดยตรงกบัวิศวกรรมโยธา  วิศวกรโยธาจึงมีความจ าเป็นตอ้งมีการเรียนรู้และเขา้ใจศาสตร์ต่างๆ เก่ียวกบังานดา้น
วศิวกรรมโยธา เช่น การออกแบบ กฎระเบียบ และการก่อสร้างสมยัใหม่ รวมถึงการลดผลกระทบทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม
และผลกระทบจราจรอนัเน่ืองมาจากพฒันาท่ีดินรวมถึงการมีความพร้อมในการท างานหลงัจากส าเร็จการศึกษา  
ภาควชิาวศิวกรรมโยธา คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานหน่ึงของรัฐในการ
ให้บริการดา้นการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  จึงได้มีการปรับปรุงบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา เพื่อ
ตอบสนองและสอดคลอ้งกบัการพฒันาประเทศ ซ่ึงในการปรับปรุงหลกัสูตรในคร้ังน้ี ยงัเป็นการปรับปรุงหลกัสูตร
เดิมท่ีมีอยูใ่หท้นัสมยัมากข้ึนอีกดว้ย 

11.2 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม 
ไม่มี 

 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบนั 

12.1 การพฒันาหลกัสูตร 
 โดยการปรับปรุงให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีท่ี เจริญก้าวหน้า และมุ่งปลูกฝัง พัฒนาให้นักศึกษามี
ความสามารถในการรับทราบและแยกแยะขอ้มูลดว้ยเหตุและผล สามารถวิเคราะห์ขอ้มูลในหลาย ๆ  ดา้นเพื่อจ าแนก
ผลดีผลเสียก่อนท่ีจะท าการสรุปและตดัสินใจ นอกจากน้ีเพ่ือผลิตบณัฑิตใหมี้คุณภาพและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
ในหลกัสูตรจึงไดก้ าหนดใหมี้การสอดแทรกในเร่ืองของจริยธรรมในการเรียนการสอนวชิาต่าง ๆ 

12.2 ความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบนั 
วชิาและเน้ือหาในหลกัสูตรจะสนบัสนุนใหเ้กิดการพฒันาในดา้นการสอน การวิจยั และเป็นการตอบสนอง

ต่อความตอ้งการวศิวกรในดา้นวศิวกรรมโยธา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพนัธกิจของมหาวทิยาลยั 
 

13.ความสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรอืน่ทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอืน่ของสถาบัน 
       13.1 กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลกัสูตรนีท้ีเ่ปิดสอนโดยคณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอืน่ 

13.1.1 รายวชิาทีจ่ดัสอนโดยคณะอืน่ 
มธ. 100 พลเมืองกบัความรับผิดชอบต่อสงัคม         3 หน่วยกิต 
TU 100 Civic Education  
มธ. 110 สหวทิยาการมนุษยศาสตร์ 2 หน่วยกิต 
TU 110 Integrated Humanities  
มธ. 120 สหวทิยาการสงัคมศาสตร์       2 หน่วยกิต 
TU 120 Integrated Social Sciences  
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มธ. 130 สหวทิยาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  2 หน่วยกิต 
TU 130 Integrated Sciences and Technology  
มธ. 156 คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน้ 3 หน่วยกิต 
TU 156 Introduction to Computers and Programming  
ท. 161 การใชภ้าษาไทย   3 หน่วยกิต 
TH 161 Thai Usage  
สษ. 070 ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 1    0 หน่วยกิต 
EL 070 English Course 1  
สษ.171 ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 2    3 หน่วยกิต 
EL 171 English Course 2  
สษ. 172 ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 3     3 หน่วยกิต 
EL 172 English Course 3  
สษ.202 ภาษาองักฤษส าหรับการท างาน            3 หน่วยกิต 
EL 202 English for Work  
วท.123 เคมีพ้ืนฐาน   3 หน่วยกิต 
SC 123 Fundamental Chemistry  
วท. 133  ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 1  3 หน่วยกิต 
SC 133 Physics for Engineers 1  
วท. 134  ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2   3 หน่วยกิต 
SC 134 Physics for Engineers 2  
  
วท.173 ปฏิบติัการเคมีพ้ืนฐาน  1 หน่วยกิต 
SC 173 Fundamental Chemistry Laboratory  
วท. 183  ปฏิบติัการฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 1   1 หน่วยกิต 
SC 183 Physics for Engineers Laboratory 1  
วท. 184  ปฏิบติัการฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2   1 หน่วยกิต 
SC 184 Physics for Engineers Laboratory 2  
ค.  111  แคลคูลสัพ้ืนฐาน   3 หน่วยกิต 
MA 111 Fundamentals of Calculus  
ค. 112 เรขาคณิตวเิคราะห์และแคลคูลสัประยกุต ์  3 หน่วยกิต 
MA 112 Analytic Geometry and Applied Calculus  
ค.131 พีชคณิตเชิงเสน้ประยกุต ์ 3 หน่วยกิต 
MA 131 Applied Linear Algernra  
ค.  214  สมการเชิงอนุพนัธ์  3 หน่วยกิต 
MA 214 Differential Equations  
ค.251 วธีิเชิงตวัเลขและการประยกุต ์ 3 หน่วยกิต 
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MA151 Nunerical Methods and Applications  
น.209  หลกักฎหมายแพง่และพาณิชย3์ หน่วยกิต 3 หน่วยกิต 
LA 209 Civil and Commercial Law  
น.249  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา 3 หน่วยกิต 
LA 249 Introduction to Intellectual Property  
พบ.291ธุรกิจเบ้ืองตน้            3 หน่วยกิต 
BA 291 Introduction of Business  
ทม. 201 หลกัการบริหาร 3 หน่วยกิต 
HR 201 Principles of Management  
ธอ.211 ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยเ์บ้ืองตน้ 3 หน่วยกิต 
RB 211 Introduction to Real Estate Business  
ศ. 213   เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบ้ืองตน้    3 หน่วยกิต 
EC 213 Introductory Microeconomics  
  

    13.1.2 รายวชิาทีจ่ดัสอนโดยภาควชิาอืน่ของคณะ   
วก.100  กราฟฟิกวศิวกรรม   3 หน่วยกิต 
ME 100  Engineering  Graphics   
วก. 220 กลศาสตร์วศิวกรรม – พลศาสตร์                                3       หน่วยกิต 
ME 220  Engineering Mechanics – Dynamics   
วฟ.209  วศิวกรรมไฟฟ้าเบ้ืองตน้ 3 หน่วยกิต 
LE 209  Introduction to Electrical Engineering   
วค.211  เธอร์โมไดนามิกส์   3 หน่วยกิต 
AE 211 Thermodynamics   
วอ.121วสัดุวศิวกรรม1    3 หน่วยกิต 
IE 121  Engineering Materials I   
วอ.261 สถิติวศิวกรรม 3 หน่วยกิต 
IE 261 Engineering Statistics   
วอ.302 เศรษฐศาสตร์วศิวกรรม   3 หน่วยกิต 
IE 302  Engineering Economy   
วอ.406 การจดัการทางวศิวกรรม   3 หน่วยกิต 
IE 406 Engineering Management   
   

       13.2 กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนให้ภาควชิา/หลกัสูตรอืน่ทีต้่องมาเรียน 
วย. 100 จริยธรรมส าหรับวศิวกร                 0   หน่วยกิต 
CE 100  Ethics for Engineers 
วย. 106  เทคนิคในการส่ือสารและการน าเสนอ 2  หน่วยกิต  
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CE106  Communication and Presentation Technique  
วย. 202  กลศาสตร์วศิวกรรม - สถิตยศาสตร์ 3 หน่วยกิต 
CE202  Engineering Mechanics – Statics 
วย. 221 กลศาสตร์ของแขง็ 1 3   หน่วยกิต 
CE 221  Mechanics of Solids I 
วย. 295 การเขียนแบบและกราฟิกทางวศิวกรรม             3   หน่วยกิต  
CE295  Graphics and Drawings in Engineering 
วย. 598 การเตรียมโครงงานวศิวกรรมโยธาและการจดัการ          0  หน่วยกิต  
CE598  Preparation for Civil Engineering and Management Project  
วย. 599 โครงงานวศิวกรรมโยธาและการจดัการ             3     หน่วยกิต
CE599 Civil Engineering and Management Project  
 

 13.3 การบริหารจดัการ    
เน่ืองจากรายวิชาท่ีเปิดสอนตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของสภาวิศวกรท่ีก าหนดความรู้ขั้นต ่าส าหรับ

หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตร์ของแต่ละสาขา ดังนั้น เน้ือหาวิชาจะอิงตามท่ีสภาวิศวกรก าหนด แต่อนุญาตให้
นกัศึกษาของคณะอ่ืนของมหาวทิยาลยัสามารถลงทะเบียนเรียนได ้โดยการจดัตารางเรียนและสอบตามก าหนดท่ี
ทางมหาวิทยาลยัก าหนด และความสอดคลอ้งกบัมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรี 
สาขาวศิวกรรมศาสตร์ 
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หมวดที ่2. ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 
 
1. ปรัชญาและวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
 1.1 ปรัชญา 

เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ ความสามารถในการพฒันากระบวนการเรียนรู้การคิดและวิเคราะห์เพื่อการ
พฒันาส่ิงท่ีเกิดข้ึนในประเทศไดท้ั้งน้ีเพ่ือใหเ้กิดความสามารถท่ีจะเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง  มีความเป็นผูน้ าคุณธรรม และ
จรรยาวชิาชีพ 
 1.2 วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 

(1) เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ และความสามารถในการประกอบวชิาชีพทางดา้นวศิวกรรมโยธา  
(2) เพ่ือผลิตบณัฑิตท่ีมีทกัษะ และความพร้อมในการรับการถ่ายทอดและพฒันาเทคโนโลยรีะดบัสูง 

และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
(3) เพ่ือผลิตบณัฑิตท่ีมีความใฝ่รู้ หมัน่แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง และสามารถติดต่อส่ือสารกบั ผูอ่ื้นได้

เป็นอยา่งดี 
(4) เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม ค านึงถึงสงัคม และส่วนรวม 

 
2.แผนพฒันาปรับปรุง  คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนภายใน 5 ปี 

แผนการพฒันา/เปลีย่นแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตวับ่งช้ี 
- ปรับปรุงหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตร
บณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธาใหมี้
มาตรฐานไม่ต ่ากวา่ท่ี สกอ. ก าหนด 

- พฒันาหลกัสูตรโดยมีพ้ืนฐานจาก
หลกัสูตรในระดบัสากล 

- ติดตามประเมินหลกัสูตรอยา่ง
สม ่าเสมอ 

- ก าหนดการประเมินหลกัสูตรตาม
ดชันีบ่งช้ี  

- เอกสารปรับปรุงหลกัสูตร 
- รายงานผลการประเมินหลกัสูตร 
 
 
  
 

- ปรับปรุงหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบั
ความตอ้งการวศิวกรโยธาส าหรับการ
พฒันาประเทศ และการเปล่ียนแปลง
ของเทคโนโลย ี

- ติดตามความเปล่ียนแปลงในความ
ตอ้งการวศิวกรในดา้นวศิวกรรมโยธา
ของประเทศ 

- ขอ้มูลแบบสอบถามเพื่อการ
ปรับปรุงหลกัสูตร  
 

- พฒันาบุคลากรดา้นการเรียนการสอน 
และบริการวชิาการใหมี้ประสบการณ์
เพื่อน าไปปฏิบติังานจริง 

- งานวจิยัเนน้ทางดา้นทฤษฎี 
- งานวจิยัเนน้ทางดา้นการประยกุต ์
   ใชง้าน 

- ขอ้มูลแบบสอบถามจากบริษทัท่ี
รับบณัฑิต ของภาควชิาฯ เขา้ท างาน 
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หมวดที ่3. ระบบการจดัการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของสูตร 
 

1. ระบบการจดัการศึกษา 
1.1 ระบบ  

ใชร้ะบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 16 สปัดาห์ และอาจเปิดภาคฤดูร้อนไดโ้ดยใชเ้วลาการศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 6 สัปดาห์ แต่ให้
เพ่ิมชัว่โมงการศึกษาในแต่ละรายวชิาใหเ้ท่ากบัภาคปกติ 
    1.2   การจดัการศึกษาภาคฤดูร้อน 

มีการจดัการศึกษาในภาคฤดูร้อน ในการเรียนชั้นปีท่ี 3 
      1.3  การเทยีบเคยีงหน่วยกติในระบบทวภิาค 

ไม่มี 
 

2. การด าเนินการหลกัสูตร 
1.2 วนั-เวลา ในการด าเนินการเรียนการสอน 

วนั-เวลาราชการปกติ  
    ภาคการศึกษาท่ี 1    เดือนมิถุนายน – กนัยายน  
    ภาคการศึกษาท่ี 2           เดือนพฤศจิกายน – กมุภาพนัธ์ 

ภาคฤดูร้อน         เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 
 

2.2 คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา 
คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษาตอ้งเป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ วา่ดว้ยการศึกษาชั้นปริญญาตรี 

พ.ศ. 2540 (แกไ้ขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบนั ฉบบัท่ี 3 พ.ศ.2555) ขอ้ 7  

 
การคดัเลอืกผู้เข้าศึกษา 
การคดัเลือกผูเ้ขา้ศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการสอบคดัเลือกบุคคลเพื่อเขา้ศึกษาในสถาบนัการศึกษาขั้น

อุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือการคดัเลือกตามวิธีการท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด โดยความ
เห็นชอบของสภามหาวทิยาลยั 

 
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

1)  นกัศึกษาอาจมีขอ้จ ากดัของความรู้ทางดา้นคณิตศาสตร์และวทิยาศาตร์เพ่ือการเรียนรู้ในวชิาการขั้นสูง 
2)  นกัศึกษาอาจขาดทกัษะในดา้นการน าเสนอผลงาน ซ่ึงอาจส่งผลต่อการถ่ายทอดความรู้และความเขา้ใจ 

   ใหแ้ก่ผูร่้วมงานหรือสาธารณชนหลงัจากส าเร็จการศึกษา 
 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนนิการเพือ่แก้ไขปัญหา/ข้อจ ากดัของนักศึกษาในข้อ 2.3 
1)  มีการบรรจุวชิาพ้ืนฐานทางดา้นคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์เป็นวชิาบงัคบั 
2)  มีการสอดแทรกวธีิการน าเสนอผลงานในกระบวนการเรียนการสอนของวชิาต่างๆ 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

 
นักศึกษา 

ปีการศึกษา 
2556 2557 2558 2559 2560 

ชั้นปีท่ี 1 60 60 60 60 60 

ชั้นปีท่ี 2  60 60 60 60 

ชั้นปีท่ี 3   60 60 60 

ชั้นปีท่ี 4    60 60 

รวม 60 120 180 240 240 
จ านวนท่ีคาดวา่จะส าเร็จการศึกษา - - - 60 60 

 
2.6 งบประมาณตามแผน (ต่อปี) 

ใชง้บประมาณแผน่ดินและงบประมาณรายไดป้ระจ าปีของคณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  ดงัน้ี 
งบบุคลากร   7,667,879 บาท 
1. ค่าจา้งชัว่คราว/เงินเดือน 7,667,879 บาท 
งบด าเนินการ   48,772,410 บาท 
1.หมวดค่าตอบแทนค่าใชส้อย 48,468,410 บาท 
2.หมวดค่าสาธารณูปโภค 304,000 บาท 
งบเงนิอุดหนุน   41,002,500 บาท 
งบรายจ่ายอืน่   2,000,000 บาท 
งบสวสัดกิาร   2,779,000 บาท 
งบลงทุน   26,313,000 บาท 
1.ครุภณัฑ ์   20,073,000 บาท 
2.ส่ิงก่อสร้าง   6,240,000 บาท 
รวมทั้งส้ิน   128,534,789 บาท 

ค่าใชจ่้ายต่อหวัในการผลิตบณัฑิตตามหลกัสูตร 38,039 บาทต่อปี โดยมีการบริหารจดัการเป็นโครงการปกติ 
 

2.7 ระบบการศึกษา 
  แบบชั้นเรียน 
  แบบทางไกลผา่นส่ือส่ิงพิมพเ์ป็นหลกั 
  แบบทางไกลผา่นส่ือแพร่ภาพและเสียงเป็นส่ือหลกั 
  แบบทางไกลทางอิเลก็ทรอนิกส์เป็นส่ือหลกั (E-learning) 
  แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
  อ่ืนๆ (ระบุ) 

2.8 การเทยีบโอนหน่วยกติ รายวชิาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวทิยาลยั (ถ้าม)ี 
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  1) การเทียบโอนหน่วยกิต รายวชิา และการลงทะเบียนเรียนขา้มมหาวทิยาลยั ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบั
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ วา่ดว้ยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540 (แกไ้ขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบนั ฉบบัท่ี 3 พ.ศ.2555) 
ขอ้ 10.10 และ ขอ้ 15  
           2) หลกัเกณฑก์ารลงทะเบียนเรียนขา้มมหาวทิยาลยั ใหเ้ป็นไปตามประกาศมหาวทิยาลยั ธรรมศาสตร์ 
เร่ือง หลกัเกณฑ ์ และเง่ือนไขการจดทะเบียนศึกษารายวชิาขา้มโครงการและการจดทะเบียนศึกษารายวชิาขา้ม
สถาบนัอุดมศึกษาในหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2552 

3. หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

 3.1 หลกัสูตร 
  3.1.1  จ านวนหน่วยกติรวมและระยะเวลาศึกษา 
       จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร 149 หน่วยกิต 

   ระยะเวลาศึกษา เป็นหลกัสูตรแบบเตม็เวลา นกัศึกษาตอ้งใชร้ะยะเวลาศึกษาตลอดหลกัสูตรอยา่งนอ้ย 
7 ภาคการศึกษาปกติ และอยา่งมากไม่เกิน 14 ภาคการศึกษาปกติ  
  3.1.2 โครงสร้างหลกัสูตร 
      นกัศึกษาจะตอ้งจดทะเบียนศึกษารายวชิา รวมใม่นอ้ยกวา่ 149 หน่วยกิต โดยศึกษารายวชิาต่างๆ ครบ
ตามโครงสร้างองคป์ระกอบ และขอ้ก าหนดของหลกัสูตร ดงัน้ี 

1.  วชิาศึกษาทัว่ไป  30 หน่วยกิต 
2.  วชิาเฉพาะ  113 หน่วยกิต 
 2.1 วชิาเฉพาะพ้ืนฐาน 24 หน่วยกิต 
  2.1.1 กลุ่มวชิาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 17 หน่วยกิต 
  2.1.2 กลุ่มวชิาพ้ืนฐานทางวศิวกรรม  7 หน่วยกิต 
 2.2 วชิาเฉพาะดา้น*           89 หน่วยกิต  
  2.2.1 กลุ่มวชิาบงัคบัทางวศิวกรรม 77 หน่วยกิต 
  2.2.2 กลุ่มวชิาเลือกทางวศิวกรรม 12 หน่วยกิต 
3.  วชิาเลือกเสรี             6 หน่วยกิต 

หมายเหตุ * เป็นไปตามองคป์ระกอบท่ีปรากฏในภาคผนวก 
ส าหรับหลกัสูตรท่ีตอ้งการใบอนุญาตประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม ตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดของสภาวศิวกร 
 

  3.1.3 รายวชิาในหลกัสูตร 
               3.1.3.1 รหัสวชิา  

       รายวิชาในหลกัสูตรประกอบดว้ย อกัษรยอ่ 2 ตวั และเลขรหสั 3 ตวั โดยมีความหมายดงัน้ี  
ตวัอกัษรยอ่“วย.” (CE)   หมายถึงอกัษรยอ่ของสาขาวชิาวิศวกรรมโยธา 
ตวัเลข มีความหมาย ดงัน้ี 
หลกัหน่วย  หมายถึง ตวัเลขล าดบัรายวชิาในแต่ละหมวดวชิา 

     0-4    หมายถึง เป็นวชิาบงัคบัของสาขาวชิา 
      5-9    หมายถึง เป็นวชิาเลือก 
 
      หลกัสิบ   หมายถึง  หมวดวชิา   โดยแบ่งออกเป็นหมวดต่าง ๆ ดงัน้ี 
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เลข ความหมาย 

0 หมวดวชิาพ้ืนฐาน 
1 หมวดวชิาการส ารวจ 
2  หมวดวชิาทฤษฏีวเิคราะห์โครงสร้าง 
3  หมวดวชิาคอนกรีตและการออกแบบโครงสร้าง 
4 หมวดวชิาวศิวกรรมการก่อสร้างและการจดัการ 
5 หมวดวชิาวศิวกรรมปฐพี 
6 หมวดวชิาวศิวกรรมการทางและการขนส่ง 
7 หมวดวชิาวศิวกรรมทรัพยากรน ้ า 
8 หมวดวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม 
9 หมวดวชิากลุ่มพิเศษและหวัขอ้พิเศษ 

      หลกัร้อย       หมายถึง  ชั้นปี  คือ วชิาท่ีมีความยากง่ายตามล าดบัในหลกัสูตรชั้นปริญญาตรี จะมี                                      
      เลข  1, 2, 3, 4  และ 5 

 
 3.1.3.2 รายวชิาและข้อก าหนดของหลกัสูตร 
      1) วชิาศึกษาทัว่ไป               30  หน่วยกติ 

                นกัศึกษาจะตอ้งศึกษารายวชิาในหลกัสูตรวชิาศึกษาทัว่ไป รวมแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 30 หน่วยกิต ตาม
โครงสร้างและองคป์ระกอบของหลกัสูตรวชิาศึกษาทัว่ไป ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

      ส่วนที่ 1 เป็นหลกัสูตรกลางของมหาวทิยาลยัท่ีก าหนดใหน้กัศึกษาทุกคนตอ้งเรียน จ านวน 21 หน่วยกิต 
     รหัสวชิา   ช่ือวชิา                                                                                               หน่วยกติ  

                         (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
 : หมวดมนุษยศาสตร์       บงัคบั 1 วชิา       2 หน่วยกิต   
  มธ.110 สหวทิยาการมนุษยศาสตร์          2 (2-0-4)  
  TU 110 Integrated Humanities 
 : หมวดสังคมศาสตร์       บงัคบั 2 วชิา    5 หน่วยกิต 

 มธ. 100 พลเมืองกบัความรับผิดชอบต่อสงัคม       3 (3-0-6)   
 TU 100 Civic Education 

 มธ. 120 สหวทิยาการสงัคมศาสตร์          2 (2-0-4)  
 TU 120 Integrated Social Sciences 
 : หมวดวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
 วทิยาศาสตร์         บงัคบั 1 วชิา        2 หน่วยกิต 

 มธ. 130 สหวทิยาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี      2 (2-0-4)  
 TU 130 Integrated Sciences and Technology 
 คณิตศาสตร์หรือคอมพวิเตอร์    บงัคบั 1 วชิา     3 หน่วยกิต 
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มธ 156 คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน้     3 (3-0-6)  
TU156 Introduction to Computers and Programming 

 : หมวดภาษา          
ท. 161 การใชภ้าษาไทย              3 (3-0-3)  
TH 161 Thai Usage  
สษ. 070 ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 1            0 (3-0-3)  
EL 070 English Course 1 
สษ.171 ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 2            3 (3-0-3)  
EL 171 English Course 2 
สษ. 172 ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 3            3 (3-0-3)  
EL 172 English Course 3 
 
ส่วนที ่2:  ประกอบดว้ย รายวชิาท่ีทางคณะก าหนดใหน้กัศึกษาทุกคนตอ้งเรียน โดยนกัศึกษาตอ้ง

ศึกษาตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวร้วมไม่นอ้ยกวา่ 9 หน่วยกิต ดงัน้ี 

1) บงัคบั 3 วชิา 7 หน่วยกิต 

วท. 123  เคมีพ้ืนฐาน              3 (3-0-6) 
SC 123  Fundamental Chemistry 
วท. 173  ปฏิบติัการเคมีพ้ืนฐาน            1 (0-3-0) 
SC 173  Fundamental Chemistry Laboratory 
สษ. 202  ภาษาองักฤษส าหรับการท างาน         3 (3-0-6) 
EL 202  English For Work 
2) บงัคบัเลือก 1   วชิา ไม่นอ้ยกวา่ 2 หน่วยกิต จากวชิาต่อไปน้ี 
วย. 106   เทคนิคในการส่ือสารและการน าเสนอ 2 (2-0-4)  
CE106  Communication and Presentation Technique  
น. 209 หลกักฎหมายแพง่และพาณิชย ์ 3(3-0-6)   
LA209 Civil and Commercial  Law 
น. 249   ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา  3 (3-0-6)  
LA249 Introduction to Intellectual Property 
พบ.291   ธุรกิจเบ้ืองตน้ 3 (3-0-6)  
BA 291 Introduction of Business 
ทม. 201  หลกัการบริหาร 3 (3-0-6)  
HR 201 Principles of Management 
ศ. 213   เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบ้ืองตน้  3 (3-0-6)  
EC 213 Introductory Microeconomics 
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      2) วชิาเฉพาะ              113  หน่วยกติ 
  2.1) วชิาเฉพาะพืน้ฐาน           24  หน่วยกติ 
   2.1.1) กลุ่มวชิาพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 17  หน่วยกติ 

 วท. 133   ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร1  3 (3-0-6)  
 SC 133    Physics for Engineers 1 
 วท. 134   ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร2  3(3-0-6)  
 SC 134    Physics for Engineers 2 
 วท. 183   ปฏิบติัการฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร1  1(0-3-0)  

SC 183   Physics for Engineers Laboratory 1 
 วท. 184   ปฏิบติัการฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร2  1 (0-3-0)  

 SC 184   Physics for Engineers Laboratory 2 
  ค.  111 แคลคูลสัพ้ืนฐาน  3 (3-0-6)  

 MA111  Fundamentals of Calculus       
 ค.112        เรขาคณิตวเิคราะห์และแคลคูลสัประยกุต ์  3 (3-0-6)  
 MA112  Analytic Geometry and Applied Calculus     
 ค.  214  สมการเชิงอนุพนัธ์  3 (3-0-6)  
 MA214  Differential Equations 

 2.1.2) กลุ่มวชิาพืน้ฐานทางวศิวกรรม 7 หน่วยกติ 
วก. 100   กราฟิกวศิวกรรม  3 (2-3-4) 
ME 100   Engineering Graphics 
วย. 100   จริยธรรมส าหรับวศิวกร  0 (0-0-0)  
CE 100   Ethics for Engineers 
วย. 101 ความรู้เบ้ืองตน้ทางวชิาชีพวศิวกรรมศาสตร์  1(1-0-2)    
CE 101 Introduction to Engineering Profession    
วอ. 121  วสัดุวศิวกรรม 1  3 (3-0-6)  
 IE 121   Engineering Materials I 
 

      2.2) วชิาเฉพาะด้าน           89  หน่วยกติ 
       2.2.1)  กลุ่มวชิาบังคบัทางวศิวกรรม      77  หน่วยกติ 

2.2.1.1)วชิาบังคบัในสาขา       68  หน่วยกติ   
วย.201 เขียนแบบส าหรับงานดา้นวศิวกรรมโยธา  2(1-3-2)  
CE201 Drawing in Civil Engineering 
วย. 202  กลศาสตร์วศิวกรรม - สถิตยศาสตร์  3(3-0-6)  
CE202  Engineering Mechanics - Statics 
วย.203  กลศาสตร์ของไหลส าหรับวศิวกรโยธา  3(3-0-6) 
CE203 Fluid Mechanicsfor Civil Engineers 
วย. 204   ปฎิบติัการกลศาสตร์ของไหล         1(0- 3-0) 
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CE 204   Fluid Mechanics Laboratory       
วย.211 การส ารวจ   3(3-0-6)  
CE211 Surveying 
วย.212 ปฏิบติัการการส ารวจ   1(0-3-0)  
CE212 Surveying Laboratory 
วย.213 การฝึกส ารวจภาคสนาม  1(12-80-0)  
CE213 Surveying Field Practices 
วย. 221 กลศาสตร์ของแขง็ 1  3(3-0-6)  
CE 221  Mechanics of Solids I 
วย. 231 วสัดุก่อสร้าง  3(3-0-6)  
CE 231  Construction Materials 
วย. 232 ปฏิบติัการทดสอบวสัดุก่อสร้าง  1(0-3-0)  
CE 232 Construction Materials Testing 
วย.320 กลศาสตร์ของแขง็ประยกุต ์  3(3-0-6)  
CE320 Applied Mechanics of Solids 
วย.321 การวเิคราะห์โครงสร้าง 1  3(3-0-6)  
CE321 Structural Analysis I 
วย.322 การวเิคราะห์โครงสร้าง 2  3(3-0-6)  
CE322 Structural Analysis II 
วย.331 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็  4(3-3-6)  
CE331 Reinforced Concrete Design 
วย.341 วศิวกรรมการก่อสร้างและการจดัการ  3(3-0-6)  
CE341 Construction Engineering and Management 
วย.351 ปฐพีกลศาสตร์  3(3-0-6)  
CE 351 Soil Mechanics 
วย.352 ปฏิบติัการปฐพีกลศาสตร์  1(0-3-0)  
CE 352 Soil Mechanics Laboratory 
วย.353 วศิวกรรมฐานราก  3(3-0-6)  
CE 353 Foundation Engineering 
วย.361 วศิวกรรมการทาง  3(3-0-6)  
CE361 Highway Engineering 
วย.362 วสัดุการทาง  3(2-3-4)  
CE362 Highway Materials 
วย.371 อุทกวทิยาส าหรับวศิวกร  3(3-0-6)  
CE371 Hydrology for Engineers 
วย.381 วศิวกรรมการประปาและสุขาภิบาล  3(3-0-6)  
CE 381 Water Supply and Sanitary Engineering 
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วย.382 ปฏิบติัการวศิวกรรมการประปาและสุขาภิบาล  1(0-3-0)  
CE382 Water Supply and Sanitary Engineering Laboratory 
วย.390 ฝึกงานทางวศิวกรรมโยธา 0(ไม่นอ้ยกวา่ 6 สปัดาห์)  
CE390 Practical Training in Civil Engineering 
วย.421 การออกแบบโครงสร้างไมแ้ละโครงสร้างเหลก็   4 (3-3-6)  
CE 421 Timber and Steel Design  
วย. 471 วศิวกรรมชลศาสตร์  3(3-0-6)  
CE 471 Hydraulic Engineering 
วย. 472 ปฏิบติัการวศิวกรรมชลศาสตร์  1 (0-3-0)   
CE 472 Hydraulic Engineering Laboratory 
วย. 491 สมัมนาทางวศิวกรรมโยธา  0 (0-3-0)  
CE 491 Civil Engineering Seminar 
วย. 492 โครงงานทางวศิวกรรมโยธา 1  1(0-3-0)  
CE 492 Civil Engineering Project I 
วย. 493 โครงงานทางวศิวกรรมโยธา 2  2(0-6-0)  
CE 493 Civil Engineering Project II 
       
 2.2.1.1)วชิาบังคบันอกสาขาหรือนอกคณะ  9 หน่วยกติ 

 ค. 131    พีชคณิตเชิงเสน้ประยกุต ์  3(3-0-6)  
MA131    Applied Linear Algebra 
ค. 251   วธีิเชิงตวัเลขและการประยกุต ์  3 (3-0-6)  
MA251  Numerical Methods and Applications  
วอ. 261  สถิติวศิวกรรม  3 (3-0-6)  
IE 261  Engineering Statistics  

 
 

 2.2.2) กลุ่มวชิาเลอืกทางวศิวกรรม 12   หน่วยกติ 
นกัศึกษาตอ้งเลือกศึกษารายวชิาในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 

   2.2.2.1)  รูปแบบท่ี 1 วชิาสหกิจศึกษาวศิวกรรมโยธา และวชิาเลือก 
                 (1) วชิาบงัคบัสหกิจศึกษาวศิวกรรมโยธา  9    หน่วยกิต    
    วย.596 การเตรียมสหกิจศึกษาวศิวกรรมโยธา       3 (0-9-0)  
    CE596 Preparation for Co-operative Education in Civil Engineering  
    วย.597 สหกิจศึกษาวศิวกรรมโยธา      6 (ไม่นอ้ยกวา่ 16 สปัดาห์)  
    CE 597 Co-operative Education in Civil Engineering 
 
 
                    (2) วชิาเลือก        3    หน่วยกิต 
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            เลือกศึกษาจากวชิาท่ีก าหนดใหใ้นหมวดวชิาต่างๆ รวมถึงวชิาเลือก 
                                            นอกสาขาหรือนอกคณะ ตามท่ีหลกัสูตรก าหนดไว ้

2.2.2.2)  รูปแบบท่ี 2 วชิาเลือกในสาขาวชิา และนอกสาขาวชิา  จ านวน 12 
หน่วยกิต จากรายวชิาท่ีก าหนดให ้ 
วชิาเลือกท่ีก าหนดใหน้กัศึกษาเลือกศึกษาตามโครงสร้างวชิาบงัคบัเลือก 

      หมวดวชิาการส ารวจ 
 วย.415 การส ารวจดว้ยแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศ  3(3-0-6)  

CE415 Photogrammetry 
 วย.416 เทคโนโลยกีารส ารวจ  3(3-0-6)  

CE416 Surveying Technology 
 

      หมวดวชิาทฤษฎวีเิคราะห์โครงสร้าง 
วย.425 การวเิคราะห์โครงสร้างโดยวธีิเมตริกซ์  3(3-0-6)  
CE425 Matrix Structural Analysis 
วย.426 พลศาสตร์โครงสร้าง  3(3-0-6)  
CE426 Structural Dynamics 
วย.427 วธีิไฟไนตเ์อลิเมนตเ์บ้ืองตน้  3(3-0-6)  
CE427 Introduction to Finite Element Method 
วย. 428   การประเมินและตรวจสอบสภาพโครงสร้างเบ้ืองตน้  3(3-0-6)  
CE 428 Introduction to Structural Condition Evaluation 
วย. 429   พฤติกรรมและการออกแบบโครงสร้างเหลก็ขั้นสูง  3(3-0-6)  
CE 429 Advanced Design and Behavior of Steel Structures 
วย. 525   การจ าลองและเทคนิคการทดลองแบบจ าลองโครงสร้างเบ้ืองตน้ 3(3-0-6)  
CE 525 Introduction to Structural Modeling and Experimental Techniques 
หมวดวชิาคอนกรีตและการออกแบบโครงสร้าง 
วย.435 การออกแบบสะพาน  3(3-0-6)  
CE435 Bridge Design 
วย.436 เทคโนโลยคีอนกรีตประยกุต ์  3(3-0-6)  
CE436 Applied Concrete Technology  
วย.437 การออกแบบคอนกรีตอดัแรง  3(3-0-6)  
CE437 Prestressed Concrete Design 
วย.438 การออกแบบอาคาร  3(3-0-6)  
CE438 Building Design 
วย.439    เทคโนโลยกีารออกแบบและการก่อสร้างในงานวศิวกรรมโยธา 3(3-0-6) 
CE439    Design and Construction Technology in Civil Engineering 
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      หมวดวชิาวศิวกรรมการก่อสร้างและการจดัการ 
      วย.445 สญัญาการออกขอ้ก าหนด และการประมาณราคา     3(3-0-6)  

CE445 Contract, Specification and Estimation 
วย. 446 การตรวจสอบงานก่อสร้าง       3(3-0-6)  
CE 446 Construction Inspection   
วย.447 วธีิการและเคร่ืองจกัรก่อสร้าง  3(3-0-6)  
CE447 Construction Methods and Equipment 
วย. 448 สุขภาพ และความปลอดภยัในงานก่อสร้าง  3(3-0-6)  
CE 448 Health and Safety in Construction 
วย. 449 กฎหมายในงานวศิวกรรมการก่อสร้างและการจดัการ  3(3-0-6)  
CE 449 Laws in Construction Engineering and Management 

 วย. 545   การจ าลองสารสนเทศอาคารในงานวิศวกรรมโยธา    3(3-0-6) 
 CE545    Building Information Modeing in Civil Engineering 
 
      หมวดวชิาวศิวกรรมปฐพ ี

วย.455 ธรณีวศิวกรรม  3(3-0-6)  
CE455 Engineering Geology 
วย.456 การปรับปรุงคุณภาพของดิน  3(3-0-6)  
CE456 Soil Stabilization 
วย. 457 พลศาสตร์ของดิน  3(3-0-6)   
CE 457 Soil Dynamics 
วย. 458  การประกนัคุณภาพและการควบคุมคุณภาพงานดิน  3(3-0-6)    
CE 458   Quality Assurance and Quality Control in Earth Work       
วย.459 กลศาสตร์ของหินเบ้ืองตน้  3(3-0-6)   
CE 459   Introduction to Rock Mechanics 
  

หมวดวชิาวศิวกรรมการทางและการขนส่ง 
วย. 465  วศิวกรรมการจราจร  3(3-0-6)  
CE 465   Traffic Engineering 
วย. 466  การวางแผนการขนส่งในเมือง  3(3-0-6)  
CE 466 Urban Transportation Planning 
วย. 467 วศิวกรรมพ้ืนถนนและการออกแบบ  3(3-0-6)  
CE 467 Pavement Engineering and Design 
วย.468 ระบบขนส่งอจัฉริยะเบ้ืองตน้  3(3-0-6)  
CE 468   Introduction to Intelligent Transportation Systems 
วย. 469   การประเมินผลกระทบของการจราจร        3(3-0-6) 
CE 469   Traffic Impact Assessment 
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วย. 565   วธีิการตดัสินใจทางเศรษฐศาสตร์         3(3-0-6) 
CE565    Economic Decision Methods 
วย.566 การวเิคราะห์การจราจรและความปลอดภยัเบ้ืองตน้  3(3-0-6)  
CE 566 Introduction to Traffic and Safety Data Analysis  
 

      หมวดวชิาวศิวกรรมทรัพยากรน า้ 
วย. 475 การออกแบบโครงสร้างทางชลศาสตร์  3 (3-0-6)  
CE475 Design of Hydraulic Structures 
วย. 476 วศิวกรรมน ้ าใตดิ้น  3 (3-0-6)  
CE 476 Groundwater Engineering  
วย. 477   การจดัการทรัพยากรน ้ าอยา่งย ัง่ยนื        3(3-0-6) 
CE 477   Sustainable Water Resources Management 
วย. 478 กฎหมายดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรน ้ า  3 (3-0-6)  
CE 478 Laws for Water Resources Management  

 
      หมวดวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม 

วย. 485 การบริหารจดัการทางวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม  3 (3-0-6)  
CE 485 Environmental Systems and Management 
วย. 486 การสุขาภิบาลในอาคาร  3 (3-0-6)  
CE 486 Building Sanitation  
วย. 487 การออกแบบวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม  3 (3-0-6)  
CE 487 Environmental Engineering Design    
วย. 488 วศิวกรรมการประปาและการออกแบบ    3 (3-0-6)  
CE 488 Water Supply Engineering and Design 
วย. 489 การออกแบบวศิวกรรมน ้ าเสีย  3 (3-0-6)  
CE 489 Wastewater Engineering Design 
วย. 585  วศิวกรรมและการจดัการขยะมูลฝอย    3 (3-0-6)  
CE 585 Solid Waste Engineering and Management  
วย. 586 การควบคุมมลพษิอากาศและการออกแบบ    3 (3-0-6)  
CE 586 Air Pollution Control and Design  
วย. 587 การวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม    3 (3-0-6)  
CE 587 Environmental Impact Assessment 
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      หมวดวชิากลุ่มพเิศษและหัวข้อพเิศษ 
วย. 295  การเขียนแบบและกราฟิกทางวศิวกรรม       3  (2-3-4) 
CE 295   Graphics and Drawings in Engineering 
วย. 495 หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมโยธา 1  3 (3-0-6)   
CE 495 Special Topic in Civil Engineering I 
วย. 496 หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมโยธา 2  3 (3-0-6)   
CE 496 Special Topic in Civil Engineering II 
วย. 497   การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุส าหรับวศิวกรโยธา     3 (3-0-6)   
CE 497 Object-Oriented Programming for Civil Engineers 
วย. 498 เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับวศิวกรรมโยธา  3(3-0-6)   
CE 498 Information Technology for Civil Engineering 
วย.499 การออกแบบทางสถาปัตยกรรมและงานระบบอาคาร  3(3-0-6)  
CE499 Principle of Architectural Design andBuilding Systems 
วย. 595   บูรณาการทางดา้นวศิวกรรมโยธา         3 (3-0-6)  
CE 595   Integrated Sciences in Civil Engineering 
วย. 598   การเตรียมโครงงานวศิวกรรมโยธาและการจดัการ    0 (0-9-0) 
CE598    Preparation for Civil Engineering and Management Project  
วย. 599  โครงงานวศิวกรรมโยธาและการจดัการ       3 (0-9-0) 
CE599   Civil Engineering  and  Management Project  
 
 

      วชิาเลอืกนอกสาขาหรือนอกคณะ 
 วฟ. 209 วศิวกรรมไฟฟ้าเบ้ืองตน้  3(3-0-6)  
 LE209   Introduction to Electrical Engineering 
 วค. 211 เธอร์โมไดนามิกส์   3 (3-0-6)  

AE211 Thermodynamics  
วก. 220 กลศาสตร์วศิวกรรม - พลศาสตร์  3(3-0-6)  
ME220 Engineering  Mechanics – Dynamics 
วอ. 302 เศรษฐศาสตร์วศิวกรรม  3(3-0-6)  
IE 302 Engineering Economy 
วอ. 406 การจดัการทางวศิวกรรม  3 (3-0-6)  
IE 406 EngineeringManagement 
ธอ. 211   ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยเ์บ้ืองตน้  3 (3-0-6)  
RB 211  Introduction to Real Estate Business 
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2.3  วชิาเลือกเสรี           6  หน่วยกิต 
นกัศึกษาอาจเลือกศึกษาวชิาใดก็ไดต้ั้งแต่ระดบั 200 ข้ึนไป ท่ีเปิดสอนในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ เป็นวชิา

เลือกเสรี ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต และควรเลือกศึกษาวชิาภาษาองักฤษเป็นวชิาเลือกเสรีอยา่งนอ้ย 3 หน่วยกิต ทั้งน้ีให้
หมายรวมถึงวชิาศึกษาทัว่ไป หมวดภาษาต่างประเทศดว้ย 
 นกัศึกษาจะน าวชิาเหล่าน้ีมานบัเป็นวชิาเลือกเสรีไม่ได ้

1. วชิาพ้ืนฐานทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทุกวชิา (รวมทั้งวชิาท่ีไม่ไดก้ าหนดไวใ้นวชิาศึกษาทัว่ไปส่วนท่ี 2) 
2. วชิาในหลกัสูตรวชิาศึกษาทัว่ไปทั้งส่วนท่ี 1 และส่วนท่ี 2 ท่ีใชร้หสัยอ่ “มธ.” ทุกวชิา   
3. วชิา ท.162 การเขียนรายงานทางวชิาการ และ ท.163 การเขียนเพื่อการส่ือสารในองคก์ร
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  3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ไดว้างแผนการจดัรายวิชาส าหรับหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
วศิวกรรมโยธา ไวด้งัน้ี 
 

ปีการศึกษาที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 หน่วยกติ 
วย. 100  จริยธรรมส าหรับวศิวกร 0 
ค.  111 แคลคูลสัพ้ืนฐาน  3 
วอ.121 วสัดุวศิวกรรม 3 
วท.123 เคมีพ้ืนฐาน  3 
วท.133  ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 1  3 
วท.173  ปฏิบติัการเคมีพ้ืนฐาน  1 
วท.183  ปฏิบติัการฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 1 1 
ท.  161  การใชภ้าษาไทย  3 
สษ.xxx ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน   3 

รวม     20 

ภาคการศึกษาที ่2 หน่วยกติ 
วย.  101 ความรู้เบ้ืองตน้ทางวชิาชีพวศิวกรรมศาสตร์ 1 
สษ. xxx ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน  3 
วก.  100 กราฟิกวศิวกรรม   3 
ค.  112 เรขาคณิตวเิคราะห์และแคลคูลสัประยกุต ์ 3 
วท. 134 ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2 3 
วท. 184  ปฏิบติัการฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2  1 
มธ. 130    สหวทิยาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 2 
มธ. 100 พลเมืองกบัความรับผิดชอบต่อสงัคม 3 

รวม            19 
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ปีการศึกษาที ่2 

ภาคการศึกษาที ่1 หน่วยกติ 
วย.201 เขียนแบบส าหรับงานดา้นวศิวกรรมโยธา *1 2 
วย.202 กลศาสตร์วศิวกรรม – สถิตยศาสตร์ *1 3 
วอ.261 สถิติวศิวกรรม 3 
ค.214 สมการเชิงอนุพนัธ์ 3 
มธ.156 คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน้ 3 
วย.203 กลศาสตร์ของไหลส าหรับวศิวกรโยธา *2 3 
วย.204 ปฏิบติัการกลศาสตร์ของไหล *2 1 
XX.xxx วชิาศึกษาทัว่ไปส่วนท่ี 2 

เลือกจาก วย.106 (2 หน่วยกิต)  น.209  น.249  พบ.291  ทม.201 และ ศ.213 
ไม่นอ้ยกวา่ 2 หน่วย

กิต 
รวม    20-21 

ภาคการศึกษาที ่2 หน่วยกติ 
XX.xxx เลือกเสรี 3 

ค.251 วธีิเชิงตวัเลขและการประยกุต ์ 3 
ค.131 พีชคณิตเชิงเสน้ประยกุต ์ 3 
วย.211 การส ารวจ *3 3 
วย.212 ปฏิบติัการการส ารวจ *3 1 
วย.221 กลศาสตร์ของแขง็ 1 *1 3 
วย.231 วสัดุก่อสร้าง *1 3 
วย.232 ปฏิบติัการทดสอบวสัดุก่อสร้าง *1 1 

รวม    20 

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษาที ่2  หน่วยกติ 
วย.213 การฝึกส ารวจภาคสนาม *3                    1 

รวม    1 
*1 กลุ่มความรู้ดา้นวศิวกรรมโครงสร้างและวสัดุ (Structural Engineering and Materials) 
*2 กลุ่มความรู้ดา้นวศิวกรรมปฐพีและชลศาสตร์ (Soil & Hydraulics Engineering) 
*3 กลุ่มความรู้ดา้นวศิวกรรมส ารวจและการจดัการ (Surveying & Engineering Management) 
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ปีการศึกษาที ่3 
ภาคการศึกษาที ่1 หน่วยกติ 
วย.320 กลศาสตร์ของแขง็ประยกุต ์*1 3 
วย.321 การวเิคราะห์โครงสร้าง 1 *1 3 
วย.351 ปฐพีกลศาสตร์ *2 3  
วย.352 ปฏิบติัการปฐพีกลศาสตร์ *2 1 
วย.362 วสัดุการทาง *3 3 
วย.371 อุทกวทิยาส าหรับวศิวกร *2    3 
มธ.110 สหวทิยาการมนุษยศาสตร์ 2 
มธ.120 สหวทิยาการสงัคมศาสตร์ 2 

รวม    20 

ภาคการศึกษาที ่2 หน่วยกติ 
วย.322 การวเิคราะห์โครงสร้าง 2 *1 3 
วย.331 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็ *1 4 
วย.353 วศิวกรรมฐานราก *2 3 
วย.361 วศิวกรรมการทาง *3 3 
วย.381 วศิวกรรมการประปาและสุขาภิบาล *3 3 
วย.382 ปฏิบติัการวศิวกรรมการประปาและสุขาภิบาล *3 1 
วย.372 วศิวกรรมชลศาสตร์ *2 3 
วย.373 ปฏิบติัการวศิวกรรมชลศาสตร์ *2 1 
วย.492 โครงงานทางวศิวกรรมโยธา 1 (กรณีท่ีศึกษาแบบเลือกเรียนวชิาสหกิจศึกษา) 1 

รวม    21-22 

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษาที ่3 หน่วยกติ 
วย. 390 ฝึกงานทางวศิวกรรมโยธา 0 

รวม       0 
*1 กลุ่มความรู้ดา้นวศิวกรรมโครงสร้างและวสัดุ (Structural Engineering and Materials) 
*2 กลุ่มความรู้ดา้นวศิวกรรมปฐพีและชลศาสตร์ (Soil & Hydraulics Engineering) 
*3 กลุ่มความรู้ดา้นวศิวกรรมส ารวจและการจดัการ (Surveying & Engineering Management) 
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โปรแกรมส าหรับนกัศึกษา  กรณีเลอืกการศึกษาแบบเลอืกเรียนรายวชิาเลอืก  
 

ปีการศึกษาที ่4 
ภาคการศึกษาที ่1 หน่วยกติ 
วย.441 วศิวกรรมการก่อสร้างและการจดัการ *3 3 
วย.421 การออกแบบโครงสร้างไมแ้ละโครงสร้างเหลก็ *1 4 
วย.491 สมัมนาทางวศิวกรรมโยธา 0 
วย.492 โครงงานทางวศิวกรรมโยธา 1 1 
วย.xxx วชิาเลือกเฉพาะสาขา  3 
วย.xxx วชิาเลือกเฉพาะสาขา  3 

รวม     14 

ภาคการศึกษาที ่2 หน่วยกติ 
วย.493 โครงงานทางวศิวกรรมโยธา 2 2 
วย.xxx วชิาเลือกเฉพาะสาขา 3 
วย.xxx วชิาเลือกเฉพาะสาขา 3 
สษ.202      ภาษาองักฤษส าหรับการท างาน 3 
XX.xxx วชิาเลือกเสรี 3 

รวม     14 
*1 กลุ่มความรู้ดา้นวศิวกรรมโครงสร้างและวสัดุ (Structural Engineering and Materials) 
*2 กลุ่มความรู้ดา้นวศิวกรรมปฐพีและชลศาสตร์ (Soil & Hydraulics Engineering) 
*3 กลุ่มความรู้ดา้นวศิวกรรมส ารวจและการจดัการ (Surveying & Engineering Management) 
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โปรแกรมส าหรับนกัศึกษา  กรณีเลอืกการศึกษาแบบเลอืกเรียนวชิาสหกจิศึกษาวศิวกรรมโยธา  

 

ปีการศึกษาที ่4 
ภาคการศึกษาที ่1 หน่วยกติ 
วย.441 วศิวกรรมการก่อสร้างและการจดัการ *3 3 
วย.421 การออกแบบโครงสร้างไมแ้ละโครงสร้างเหลก็ *1 4 
วย.491 สมัมนาทางวศิวกรรมโยธา 0 
วย.493 โครงงานทางวศิวกรรมโยธา 2 2 
วย.596 การเตรียมสหกิจศึกษาวศิวกรรมโยธา 3 
วย.xxx วชิาเลือกเฉพาะสาขา  3 
สษ.202 ภาษาองักฤษส าหรับการท างาน 3 
XX.xxx วชิาเลือกเสรี 3 

รวม     21 

ภาคการศึกษาที ่2 หน่วยกติ 
วย.597 สหกิจศึกษาวศิวกรรมโยธา  6 

รวม        6 
*1 กลุ่มความรู้ดา้นวศิวกรรมโครงสร้างและวสัดุ (Structural Engineering and Materials) 
*2 กลุ่มความรู้ดา้นวศิวกรรมปฐพีและชลศาสตร์ (Soil & Hydraulics Engineering) 
*3 กลุ่มความรู้ดา้นวศิวกรรมส ารวจและการจดัการ (Surveying & Engineering Management) 
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3.1.5    ค าอธิบายรายวชิา   
      3.1.5.1   ค าอธิบายรายวชิาภาษาไทย 
วชิาศึกษาทัว่ไป 
ส่วนท่ี 1 
มธ.100  พลเมอืงกบัความรับผดิชอบต่อสังคม            3(3-0-6) 
TU 100  Civic Education 
  การเรียนรู้หลกัการพ้ืนฐานของการปกครองในระบบประชาธิปไตย  และการปกครองโดยกฎหมาย (The Rule 
of Law) เขา้ใจความหมายของ “พลเมือง”  ในระบอบประชาธิปไตย  ฝึกฝนให้นักศึกษาได้พฒันาตนเองให้เป็น 
“พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตยและใหมี้ความรับผิดชอบต่อสงัคม  โดยใชว้ิธีการเรียนรู้โดยลงมือปฏิบติั (Learning 
by doing) 
 
มธ.110  สหวทิยาการมนุษยศาสตร์              2 (2-0-4) 
TU 110  Integrated Humanities   

 ความเป็นมาของมนุษยใ์นยคุต่างๆ ท่ีไดส้ะทอ้นความเช่ือ ความคิด การพฒันาทางสติปัญญาสร้างสรรคข์อง
มนุษย ์ตลอดจนให้รู้จกัมีวิธีการคิด วิเคราะห์และมองปัญหาต่าง ๆ ท่ีมนุษยชาติก าลงัเผชิญอยู่ อาทิ ผลกระทบของการ
พฒันาทางเทคโนโลย ีปัญหาความรุนแรง สงครามและวิกฤตต่าง ๆ ของโลกเพ่ือท่ีเราจะสามารถด าเนินชีวิตต่อไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงของโลกน้ี 
 
มธ.120 สหวทิยาการสังคมศาสตร์              2 (2-0-4) 
TU 120   Integrated Social Sciences 
 วชิาสหวทิยาการสงัคมศาสตร์ มุ่งแสดงใหเ้ห็นวา่วชิาสงัคมศาสตร์มีความหมายต่อมนุษย ์โดยศึกษาก าเนิด
ของสังคมศาสตร์กบัโลกยุคสมยัใหม่ การแยกตวัของสังคมศาสตร์ออกจากวิทยาศาสตร์ การรับเอากระบวนทศัน์ 
(Paradigm) ของวิทยาศาสตร์มาใชอ้ธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมศาสตร์ ศึกษาถึงศาสตร์ (Discipline) มโนทศัน์ 
(Concept) และทฤษฎีต่าง ๆ ส าคญั ๆ ทางสังคมศาสตร์ โดยช้ีให้เห็นถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของสังคมศาสตร์ ศึกษา
วเิคราะห์ปัญหาสงัคมร่วมสมยัแบบต่าง ๆ โดยใชค้วามรู้และมุมมองทางสังคมศาสตร์เป็นหลกัเพื่อให้เขา้ใจและมอง
เป็นปัญหานั้น ๆ ทั้งในระดบัปัจเจกบุคคลระดบักลุ่ม ระดบัมหภาคทางสังคม ระดบัสังคม ท่ีเป็นรัฐชาติและระดบั
สงัคมท่ีรวมเป็นระบบโลก 
 
มธ.130 สหวทิยาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี          2 (2-0-4) 
TU 130   Integrated Sciences and Technology 

 แนวคิด ทฤษฎีปรัชญาพ้ืนฐาน และกฎเกณฑท์างวทิยาศาสตร์ ววิฒันาการของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ท่ีมีความส าคญัและมีส่วนเก่ียวขอ้งต่อการด าเนินชีวติในปัจจุบนั ผลกระทบระหวา่งวทิยาศาสตร์เทคโนโลยกีบั
เศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม และศึกษาประเดน็การถกเถียงท่ีส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์ในปัจจุบนั รวมถึง
จริยธรรม คุณธรรมของความเป็นมนุษย ์
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มธ.156   คอมพวิเตอร์และการเขยีนโปรแกรมเบือ้งต้น          3 (3-0-6) 
TU 156  Introduction to Computers and Programming 
 หลกัการพ้ืนฐานของระบบคอมพิวเตอร์ หลกัการการประมวลผลขอ้มูลอิเลคทรอนิกส์ ซอฟตแ์วร์ระบบ
และซอฟตแ์วร์ประยกุตข์ั้นตอนวธีิ ผงังาน การแทนขอ้มูล วธีิการการออกแบบและพฒันาโปรแกรม การแกปั้ญหา
ดว้ยภาษาโปรแกรมระดบัสูง 
 
ท.161 การใช้ภาษาไทย                  3 (3-0-6) 
TH 161  Thai Usage 

หลกัและฝึกทกัษะการใช้ภาษาไทย ด้านการฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด โดยเน้นการจับใจความ
ส าคญั การถ่ายทอดความรู้ ความคิดและการเขียน เรียบเรียงไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 
สษ.070  ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 1               0 (3-0-6) 
EL 070  English Course 1 

 วชิาบงัคบัก่อน  :  ก าหนดจากการจดัระดบัความรู้ภาษาองักฤษของสถาบนัภาษา 
  เป็นวชิาเสริมท่ีมิไดคิ้ดหน่วยกิต  (Non-Credit)    เพ่ือช่วยนกัศึกษาท่ีมีพ้ืนฐานความรู้ภาษาองักฤษยงัไม่สูง

พอท่ีจะเขา้ศึกษาในระดบัพ้ืนฐานได ้ (รายงานผลการศึกษาระบุเพียงใชไ้ด้ (S) หรือใชไ้ม่ได ้ (U) และจะไม่น าไปคิด
รวมกบัจ านวนหน่วยกิตทั้งหมด  หรือค านวณค่าระดบัเฉล่ีย) 

 หลกัสูตรเบ้ืองตน้เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษา ฝึกทักษะภาษาองักฤษท่ีใชใ้นชีวิตจริงทั้ ง 4 
ทกัษะ คือ ฟัง  พดู อ่าน เขียน 

 
สษ.171  ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 2              3  (3-0-6) 
EL 171  English Course 2 
 วิชาบงัคบัก่อน : สอบได ้สษ. 070 หรือ ก าหนดจากการจดัระดบัความรู้ภาษาองักฤษของสถาบนัภาษา  
 หลกัสูตรระดบักลางเพ่ือส่งเสริมทกัษะฟัง พดู อ่าน เขียน แบบบูรณาการ รวมทั้งเตรียมความพร้อม
นกัศึกษาส าหรับการเรียนภาษาองักฤษในระดบัท่ีสูงข้ึน 
 
สษ.172  ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 3              3  (3-0-6) 
EL 172  English Course 3 
 วิชาบงัคบัก่อน  : สอบได ้สษ.171 หรือ  ก าหนดจากการจดัระดบัความรู้ภาษาองักฤษของสถาบนัภาษา   
 หลกัสูตรระดบักลางสูง เพ่ือส่งเสริมให้นกัศึกษาใชท้กัษะภาษาองักฤษอย่างบูรณาการในระดบัท่ี
ซบัซอ้นกวา่ในวิชาภาษาองักฤษระดบักลาง โดยเนน้ทกัษะการพดูและการเขียน 
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ส่วนท่ี 2 

1) บังคบั 3 วชิา  7 หน่วยกติ 
วท.123  เคมพีืน้ฐาน                    3  (3-0-6) 
SC 123  Fundamental Chemistry 
  โครงสร้างอะตอม ปริมาณสารสมัพนัธ์ พนัธะเคมี สมบติัธาตุเรพิเซนเททีฟและแทรนซิชนั แก๊ส ของเหลว
และสารละลาย ของแขง็ อุณหพลศาสตร์ จลนพลศาสตร์ สมดุลเคมีและกรด-เบส เคมีไฟฟ้า เคมีอินทรีย ์

 
วท.173  ปฏบิัตกิารเคมพีืน้ฐาน                 1 (0-3-0) 
SC 173  Fundamental Chemistry Laboratory 
 วชิาบงัคบัก่อน   :  เคยศึกษา หรือศึกษาพร้อมกบั วท.123 

 ปฏิบติัการเสริมความรู้ทางทฤษฎีรายวชิา วท.123 
 

สษ.202 ภาษาองักฤษส าหรับการท างาน               3  (3-0-6) 
EL 202  English for work 

วชิาบงัคบัก่อน:  สอบได ้ สษ. 172 
เตรียมความพร้อมและฝึกฝนนกัศึกษาเพ่ือเขา้สู่การท างาน ฝึกใชท้กัษะการฟัง พดู อ่านและ  

เขียน ในบริบทการท างาน 
 
2) บังคบัเลอืก 1 วชิา ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกติ จากวชิาต่อไปนี ้

วย.106 เทคนิคในการส่ือสารและการน าเสนอ   2 (2-0-4) 
CE 106  Communication and Presentation Technique 
 เทคนิคการอ่านจบัใจความ และประเด็นส าคญั รวมทั้งการสรุป การเขียนรายงาน การเขียนสรุปผลการ
ทดลอง การน าเสนอขอ้มูลในแบบตาราง รูป หน่วย สญัลกัษณ์และสมการทางคณิตศาสตร์ ศพัทบ์ญัญติัและการทบั
ศพัท ์รูปแบบของรายงาน การน าเสนอผลงานและเทคนิคในการน าเสนอผลงาน 
 
น.209 หลกักฎหมายแพง่และพาณิชย ์  3 (3-0-6) 
LA 209  Civil and Commercial  Law 
 ศึกษาหลกัทั่วไปของกฎหมายแพ่งและพาณิชยใ์นลกัษณะ 1. บุคคล (1. บุคคลธรรมดา-สภาพบุคคล, 
ความสามารถ, สถานะและการจดทะเบียน, ภูมิล าเนา, การส้ินสภาพบุคคล 2. นิติบุคคล) 2. ทรัพย ์(ประเภทและ
ทรัพยสิทธิ) 3. นิติกรรม (หลกัทัว่ไป, การแสดงเจตนา, โมฆะและโมฆียะกรรม, เง่ือนไข, เง่ือนเวลา, ระยะเวลาอายุ
ความ) 4. หน้ีและสญัญา 
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น.249 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา               3 (3-0-6) 
LA 249 Introduction to Intellectual Property 
 วชิาบงัคบัก่อน : เป็นนกัศึกษาตั้งแต่ชั้นปีท่ี 2 ข้ึนไป 
 ความรู้พ้ืนฐานการให้ความคุม้ครอง "ผลงานสร้างสรรคอ์นัเกิดจากความคิดของมนุษย"์ เหตุผลและความ
จ าเป็นในการใหค้วามคุม้ครอง ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการคุม้ครอง ตลอดจนการบงัคบัสิทธิท่ีเกิดจากการคุม้ครอง
โดยยกตวัอย่างกฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีมีอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนัของ
นกัศึกษามากท่ีสุด เช่น กฎหมายลิขสิทธ์ิและเคร่ืองหมายการคา้ 
 
พบ.291 ธุรกิจเบ้ืองตน้                      3 (3-0-6) 
BA 291 Introduction to Business 
 ศึกษาลกัษณะของธุรกิจ สภาพแวดลอ้ม และรูปแบบความเป็นเจา้ของธุรกิจ การบริหารธุรกิจ กิจกรรมทาง
ธุรกิจดา้นการผลิต การตลาด การเงิน การบญัชี การบริหารสารสนเทศ และการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ทั้งน้ีเพ่ือปู
พ้ืนฐานแนวความคิดของการบริหารธุรกิจ และใหเ้กิดความคิดรวบยอดผา่นการจดัท าแผนธุรกิจ 
หมายเหต ุ  เป็นวชิาส าหรับนกัศึกษานอกคณะพาณิชยฯ์ ท่ีประสงคจ์ะเรียนรายวชิาต่างๆ ของคณะฯ เป็นวชิาโท  
  ควรจะเรียนวชิา พบ.291 ก่อนวชิาอ่ืน เพ่ือใชเ้ป็นพ้ืนฐานในการเรียนวชิาต่างๆ ของคณะพาณิชยฯ์ 
 

ทม.201 หลกัการบริหาร                     3 (3-0-6) 

HR 201 Principles of Management  

 แนวคิดทางการบริหาร  ววิฒันาการทฤษฎีการบริหาร หนา้ท่ีและทกัษะผูบ้ริหารองคก์ร  การวางแผน การ

จดัองคก์าร การเป็นผูน้ า และการควบคุม การตดัสินใจทางการบริหาร และจริยธรรมการบริหาร 
 

ศ.213 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบ้ืองตน้                3 (3-0-6) 

EC 213  Introductory Microeconomics 

 (ส าหรับนกัศึกษานอกคณะเศรษฐศาสตร์ ) 

 แนวคิดและการประยกุตใ์ชท้ฤษฎีเศรษฐศาสตร์เก่ียวกบัปัญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ การท างานของกลไก

ราคา อุปสงคแ์ละอุปทานของสินคา้ ทฤษฎีเบ้ืองตน้เก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค พฤติกรรมการผลิต ตน้ทุนการผลิต 

การก าหนดราคาสินคา้ในตลาดท่ีมีการแข่งขนัสมบูรณ์ และไม่สมบูรณ์รูปแบบต่างๆ เปรียบเทียบประสิทธิภาพการ

จดัสรรทรัพยากรการผลิตในตลาดแข่งขนัสมบูรณ์และตลาดอ่ืนๆ ทฤษฎีเบ้ืองตน้เก่ียวกบัตลาดปัจจยัการผลิต และ

ความลม้เหลวของตลาด 
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วชิาเฉพาะพืน้ฐาน 
กลุ่มวชิาพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 
วท.133 ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 1   3 (3-0-6) 
SC 133  Physics for Engineers I 

วชิาบงัคบัก่อน :- 
การเคล่ือนท่ี แรง ความโนม้ถ่วง งานและพลงังาน การชน  การเคล่ือนท่ีแบบหมุน  วตัถุในสภาพสมดุล  

ความยดืหยุน่และการแตกหกั  ของไหล การแกวง่กวดั คล่ืน เสียงและการประยกุต ์ความร้อนและทฤษฎีจลน์ของก๊าซ   
กฎขอ้ 1  และ 2  ของอุณหพลศาสตร์ 

 
วท.134 ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2   3 (3-0-6) 
SC 134  Physics for Engineers II 

วชิาบงัคบัก่อน : เคยศึกษา วท.133   
 ประจุไฟฟ้าและสนามไฟฟ้า  กฎของเกาส์  ศกัยไ์ฟฟ้า  ความจุไฟฟ้า ไดอิเลก็ตริก กระแสไฟฟ้า  

วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและอุปกรณ์  แม่เหลก็และแม่เหลก็ไฟฟ้า  การเหนียวน าแม่เหลก็และกฎของฟาราเดย ์  ตวั
เหน่ียวน า วงจรไฟฟ้ากระแสสลบั ทฤษฎีคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าและการประยกุต ์ แสง เลนส์และทศันอุปกรณ์ การ
สะทอ้น การหกัเห การเล้ียวเบน การแทรกสอดและโพลาไรเซชนั ฟิสิกส์แผนใหม่ 

 
วท.183 ปฏิบติัการฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 1  1 (0-3-0) 
SC 183  Physics for Engineers Laboratory I 

วชิาบงัคบัก่อน :  - 
ปฏิบติัการเก่ียวกบั การวดัและความคลาดเคล่ือน แรงและการเคล่ือนท่ี  พลงังาน โมเมนตมั คล่ืน และความร้อน 
 

วท.184 ปฏิบติัการฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2 1 (0-3-0) 
SC 184  Physics for Engineers Laboratory II 

วชิาบงัคบัก่อน :  - 
ปฏิบติัการเก่ียวกบั สนามแม่เหลก็ไฟฟ้า วงจรและเคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้า ทศันศาสตร์ และฟิสิกส์แผนใหม่ 

   
ค.111 แคลคูลสัพ้ืนฐาน    3 (3-0-6) 
MA 111 Fundamentals of Calculus 

วชิาบงัคบัก่อน  :  - 
ระบบจ านวนและฟังกช์นัเบ้ืองตน้ แคลคูลสัอนุพนัธ์และปริพนัธข์องฟังกช์นัท่ีมีตวัแปรเดียว ลิมิต ความ

ต่อเน่ือง  อนุพนัธ์ และการประยกุตอ์นุพนัธ ์  ปฏิยานุพนัธ์ เทคนิคการหาปริพนัธ์ การประยกุตป์ริพนัธ์  อนุกรม 
ทฤษฎีบทของเทยเ์ลอร์และการประยกุต ์

หมายเหต ุ: ไม่นบัหน่วยกิตใหผู้ท่ี้ก าลงัศึกษาหรือสอบได ้ค.211 หรือ ค.216 หรือ ค.218 
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ค.112 เรขาคณิตวเิคราะห์และแคลคูลสัประยกุต ์ 3 (3-0-6) 
MA 112 Analytic Geometry and Applied Calculus 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้ค.111 
 เรขาคณิตวเิคราะห์ในเร่ืองภาคตดักรวยและสมการก าลงัสอง   เวกเตอร์   การแปลงเชิงพิกดั  พิกดัเชิงขั้วและ
การร่างกราฟ  ฟังก์ชนัหลายตวัแปร  อนุพนัธ์ย่อย  ปริพนัธ์ฟังก์ชนัหลายตวัแปร  สนามสเกลาร์และสนามเวกเตอร์   
อนุพนัธ์ของเวกเตอร์    ปริพนัธ์ในสนามของเวกเตอร์   ทฤษฎีบทของเกาส์  กรีน  และสโตกส์   การวิเคราะห์ฟูเรียร์
และลาปลาซและการประยกุต ์
 
ค.214 สมการเชิงอนุพนัธ์     3 (3-0-6) 
MA 214Differential Equations 

 วชิาบงัคบัก่อน  :  สอบได ้ค.112 หรือ ค.113 
 สมการเชิงอนุพนัธ์อนัดบัท่ีหน่ึง สมการเชิงอนุพนัธ์อนัดบัท่ีสอง สมการเชิงอนุพนัธ์เชิงเสน้เอกพนัธ ์

สมการเชิงอนุพนัธ์เชิงเสน้ไม่เอกพนัธ์ สมการเชิงอนุพนัธ์อนัดบัสูง สมการเชิงอนุพนัธ์เชิงเสน้ท่ีมีผลเฉลยเป็น
อนุกรม ฟังกช์นัพิเศษ สมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ย การหาผลเฉลยโดยการแปลงลาปลาซและผลการแปลงฟเูรียร์ สมการ
เชิงอนุพนัธ์ไม่เชิงเสน้เบ้ืองตน้ การน าไปใชแ้กปั้ญหาทางวศิวกรรม 
 
กลุ่มวชิาพืน้ฐานทางวศิวกรรม 
วก. 100  กราฟิกวศิวกรรม      3 (2-3-4) 
ME 100  Engineering  Graphics 

วชิาบงัคบัก่อน : - 
ความส าคญัของการเขียนแบบ เคร่ืองมือและวธีิใช ้ การเขียนเสน้และตวัอกัษร การเตรียมงานเขียนแบบ 

เรขาคณิตประยกุต ์การระบุขนาดและรายละเอียด  การเขียนภาพออโธกราฟิก  ภาพพิคทอเรียล การเขียนภาพดว้ยมือ
เปล่า การเขียนภาพตดั การใชค้อมพิวเตอร์ช่วยในงานเขียนแบบ 

 
วย. 100 จริยธรรมส าหรับวศิวกร 0 (0-0-0) 
CE 100  Ethics for Engineers 
 วชิาบงัคบัก่อน : - 
 จรรยาบรรณวิศวกรรม ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อสังคม ปัญหาและประเด็นทางด้านจริยธรรมและ
คุณธรรม แนวทางแกไ้ขตลอดจนการป้องกนั เพ่ือไม่ใหเ้กิดกรณีดงักล่าวกบัลกัษณะงานทางวิศวกรรมดา้นต่างๆ การ
เขา้ร่วมโครงการอบรมจริยธรรม เพ่ือพฒันาคุณธรรมและจริยธรรม วดัผลเป็นระดบั S หรือ U 
 (เขา้ร่วมกิจกรรมกบัท่ีทางคณะวศิวกรรมศาสตร์จดัข้ึน) 
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วย.101  ความรู้เบ้ืองตน้ทางวชิาชีพวศิวกรรมศาสตร์           1(1-0-2) 
CE 101  Introduction to Engineering Profession 
 วชิาบงัคบัก่อน : - 
 วิชาชีพวิศวกรรม  บทบาทและหนา้ท่ีของวิศวกร  วิศวกรรมสาขาต่างๆ  หลกัสูตรและการเรียนการสอน
ดา้นวิศวกรรมศาสตร์  วิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ความรับผิดชอบและจรรยาบรรณของ
วิศวกร วิธีการส่ือสารส าหรับงานทางวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับงานทางวิศวกรรม  การแกปั้ญหาทาง
วิศวกรรม  ความส าคญัของการทดสอบ การทดลอง และการเสนอผล  กฎหมายเบ้ืองตน้ส าหรับวิศวกร วิศวกรกบั
ความปลอดภยั วิศวกรกบัสังคมและส่ิงแวดลอ้ม  วิศวกรกบัการพฒันาเทคโนโลยี  คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรม 
ความรู้พ้ืนฐานและปฏิบติัการเก่ียวกบัอุปกรณ์  เคร่ืองมือ  และเคร่ืองจกัร  กรรมวิธีการผลิต  และการใชเ้คร่ืองมือวดั
ในงานอุตสาหกรรม 

 
วอ.121  วสัดุวศิวกรรม 1   3 (3-0-6) 
IE 121 Engineering Materials I 
 วชิาบงัคบัก่อน  :  -  
  สมบติัและโครงสร้างของวสัดุในงานวศิวกรรมประเภท โลหะ โลหะผสม เซรามิค พลาสติก ยาง ยางมะตอย 
ไม ้และคอนกรีต แผนภูมิสมดุล ลกัษณะและการทดสอบสมบติัวสัดุ ความสัมพนัธ์ระหว่างโครงสร้างทางจุลภาค
และมหภาคกบัสมบติัของวสัดุ กรรมวธีิการผลิตของวสัดุแบบต่างๆ ผลของกรรมวิธีทางความร้อนต่อโครงสร้างทาง
จุลภาคและสมบติัของวสัดุ 
 
วชิาบังคบัทีเ่ปิดสอนโดยภาควชิาวศิวกรรมโยธา 
วย.201 เขียนแบบส าหรับงานดา้นวศิวกรรมโยธา  2(1-3-2) 
CE201 Drawing in Civil Engineering 
   วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วก.100 
   ทบทวนเน้ือหาเดิมของเขียนแบบทางวศิวกรรม  1   การเขียนแบบก่อสร้าง และแบบโครงสร้าง  พร้อมทั้ง
แบบขยาย สญัลกัษณ์ส าหรับวสัดุก่อสร้าง การเขียนแบบงานเช่ือม การเขียนแบบทางสถาปัตยกรรม เช่น  แปลน  รูป
ด้าน  รูปตัด  และรูปขยาย  การเขียนภาพ  perspective เบ้ืองตน้เทคนิคการสเก็ตช์ภาพ  สัญลกัษณ์ในแบบทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า  ระบบสุขาภิบาล  และระบบทางเคร่ืองกล การอ่านแบบทางวิศวกรรมไฟฟ้า  ระบบเคร่ืองกล  และ
ระบบสุขาภิบาล 
 
วย. 202   กลศาสตร์วศิวกรรม - สถิตยศาสตร์  3(3-0-6) 
CE202   Engineering Mechanics - Statics 
   วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ท.133 
   การวเิคราะห์แรงกฏของนิวตนั ผลรวมแรงลพัธ์ สมดุลของแรง การประยกุตส์มการสมดุลกบัโครงสร้าง
และเคร่ืองจกัรจุดศูนยถ่์วงทฤษฏีของแปปปัสคานกลศาสตร์ของไหลความฝืดการวเิคราะห์โดยใชห้ลกัของงาน
เสมือนเสถียรภาพของสมดุลเคเบิลโมเมนตค์วามเฉ่ือยของพ้ืนท่ีโมเมนตค์วามเฉ่ือยของมวลความรู้เบ้ืองตน้ในการ
วเิคราะห์หาโมเมนตด์ดัแรงเฉือนและการโก่งตวั 
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วย. 203   กลศาสตร์ของไหลส าหรับวศิวกรโยธา             3(3–0–6) 
CE 203 Fluid Mechanics for Civil Engineers 
   วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ท.133 
   คุณสมบติัของของไหล สถิตยศาสตร์ของของไหล สมการโมเมนตมั สมการพลงังาน สมการการไหล
ต่อเน่ือง การไหลของของไหล การวเิคราะห์ทางมิติ และความเหมือนกนั การไหลในท่อ การวดัการไหล การไหลท่ี
ไม่ยบุตวั 
 
วย.204  ปฎิบติัการกลศาสตร์ของไหล               1 (0-3-0) 
CE 204  Fluid Mechanics Laboratory  

วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้ หรือ ศึกษาพร้อมกบั วย. 203 
 คุณสมบติัของของไหล สถิตยศาสตร์ของของไหล จลศาสตร์ของของไหล สมการโมเมนตมัและแรงพล 
ศาสตร์ในของไหล สมการพลังงานในการไหลแบบคงตัว สมการการไหลต่อเน่ือง การไหลของของไหล การ
วเิคราะห์ทางมิติ และความเหมือนกนั การไหลท่ีไม่ยบุตวัในท่อ การวดัอตัราการไหล การไหลในทางน ้ าเปิด 
 
วย.211     การส ารวจ   3(3-0-6) 
CE211 Surveying 
   วชิาบงัคบัก่อน : - 
   หลกัการเบ้ืองตน้ของการส ารวจทฤษฏีการวดัและความคลาดเคล่ือนและการปรับแกพิ้กดัวงรอบเคร่ืองมือ
ส ารวจทัว่ไปการวดัระยะและการส ารวจดว้ยโซ่และเขม็ทิศการส ารวจดว้ยโตะ๊แผนท่ีการท าระดบัการใชต้รีโกณมิติใน
งานส ารวจ การท าระดบัพ้ืนท่ีตดัดา้นขา้งและพ้ืนท่ีตดัขวางการค านวณพ้ืนท่ีและปริมาตรการท าวงรอบดว้ยกลอ้งวดัมุม
และโซ่ระบบสเตเดียการเก็บรายละเอียดทางราบและทางด่ิงการท าระดบัเสน้ชั้นความสูงและการส ารวจเพ่ือท าแผนท่ี
ภูมิประเทศอยา่งละเอียด การหาอะชิมุทและแบร่ิง การหาระบบ พิกดัของวงรอบการเขียนแผนท่ี การวางแนวและวาง
ระดบัแนวทางกลอ้ง total stationการวางโคง้แนวราบและแนวด่ิงชนิดต่างๆการค านวณงานดินและแผนผงัมวลวสัดุ
หลกัการและความรู้เบ้ืองตน้ของ photogrammetry   วิธีการรีโมทเซนตซ่ิ์ง  และพ้ืนฐานระบบดาวเทียม 
 
วย.212 ปฏิบติัการการส ารวจ   1(0-3-0) 
CE212 Surveying Laboratory 
   วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้หรือศึกษาพร้อมกบั วย. 211 
   การวดัระยะทางดว้ยการนบักา้ว การเก็บรายละเอียดดว้ยการใชเ้ทป การท าระดบัแบบต่อเน่ือง การท าระดบั
ต่อเน่ืองไปกลบับนหมุดเดียวกนั การหาระดบัตามแนวเสน้และแนวตดัขวาง การตรวจสอบแนวเลง็ของกลอ้งระดบั 
การหาเสน้ชั้นความสูง การท าวงรอบดว้ยเขม็ทิศ การรังวดัมุมราบและรังวดัมุมด่ิงดว้ยกลอ้งวดัมุม การท าวงรอบปิด
ดว้ยกลอ้งวดัมุม การค านวณระยะทางโดยใชเ้ทคนิคสเตเดีย เทคนิคการวดัมุมซ ้ า การหาต าแหน่งดว้ยดาวเทียมโดยใช ้
GPS  
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วย.213 การฝึกส ารวจภาคสนาม                1(12-80-0) 
CE213 Surveying Field Practices 
   วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วย. 211 และ วย. 212 
   หลกัการเบ้ืองตน้ในการท างานส ารวจ พ้ืนฐานของการท างานภาคสนาม หลกัการและการประยกุตใ์ชก้ลอ้ง
วดัมุม การวดัระยะทางและทิศทาง ความคลาดเคล่ือนในการส ารวจ ความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้การปรับแกข้อ้มูล 
ทฤษฎีสมาเหล่ียม การค านวณค่าถูกตอ้งของค่าอาซิมุท ความถูกตอ้งในการหาค่าพิกดัของวงรอบในแนวราบ ความ
ถูกตอ้งของค่าระดบั การส ารวจภูมิประเทศ การท าแผนท่ีและสร้างแบบจ าลองภูมิประเทศของพ้ืนท่ีท่ีท าการศึกษา 

 (ปฏิบัติการในสนามไม่น้อยกว่า80ชัว่โมงในช่วงปิดภาคการศึกษา และมีการบรรยายและการอภิปราย
น าเสนอผลงานไม่นอ้ยกวา่ 12 ชัว่โมง) 
 

วย. 221  กลศาสตร์ของแขง็ 1  3(3-0-6) 
CE 221  Mechanics of Solids 1 
   วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ย. 202 
   หลกัการเบ้ืองตน้เก่ียวกบักลศาสตร์ของวตัถุท่ีเปล่ียนรูปไดภ้ายใตก้ารกระท าของแรงความสมัพนัธ์ระหวา่ง
แรงหน่วยแรงและการเสียรูปของวตัถุความสัมพนัธ์ระหวา่งหน่วยแรงและความเครียดทฤษฏีการบิดและการดดัของ
วตัถุในช่วงยดืหยุน่เชิงเสน้ และไดอะแกรมแรงเฉือนและโมเมนตด์ดัหน่วยแรงดดัและหน่วยแรงเฉือนในคานรวมถึง
หน่วยแรงรวมทฤษฎีวงกลมของมอร์และหน่วยแรงรวมทฤษฎีการวบิติัของวสัดุเบ้ืองตน้การโก่งของคานโดยวิธีอินติ
เกรตแรงเยื้องศูนยท์ฤษฏีเบ้ืองตน้ของการโก่งเดาะของวตัถุรับแรงอดัการทดสอบวตัถุ 
 
วย. 231  วสัดุก่อสร้าง  3(3-0-6) 
CE 231  Construction Materials 
   วชิาบงัคบัก่อน : - 
   การจ าแนกประเภท องคป์ระกอบทางเคมี และคุณสมบติัทางกายภาพของปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด์และมวล
รวม  สารผสมเพ่ิม การออกแบบส่วนผสมคอนกรีตและการควบคุมคุณภาพของคอนกรีต  คุณสมบติัของคอนกรีต  
การจ าแนกประเภทและคุณสมบติัของเหลก็เสริมและเหลก็โครงสร้าง โลหะ โลหะผสม และผลิตภณัฑไ์มส้ าหรับงาน
อาคาร  อิฐ  บลอ็ก และกระเบ้ือง 
 
วย. 232  ปฏิบติัการทดสอบวสัดุก่อสร้าง  1(0-3-0) 
CE 232 Construction Materials Testing 
   วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้หรือศึกษาพร้อมกบั วย.231 
   การทดสอบความหนาแน่นและคา่ความละเอียดของปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด ์ การทดสอบแบบลอสแอนเจล
ลิส การทดสอบขนาดคละ หน่วยน ้ าหนกั ความถ่วงจ าเพาะ และการดูดซึมน ้ าของมวลรวม การทดสอบการไหลและ
ก าลงัรับแรงอดัของมอร์ตา้ร์ การวเิคราะห์คอนกรีตสดการทดสอบวสัดุก่อสร้างในการรับแรงดึง แรงเฉือน แรงอดั 
แรงดดั และแรงบิด ความสมัพนัธ์ระหวา่งหน่วยแรงและความเครียด การวดัหน่วยแรงและความเครียดโดยใช้
เคร่ืองมืออีเลก็ทรอนิคส์ ศึกษาพฤติกรรมในช่วงยดืหยุน่ของโครงสร้างจ าลองแบบต่างๆ วสัดุการทาง 
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 วย.320    กลศาสตร์ของแขง็ประยกุต ์                3(3-0-6) 
CE320     Applied Mechanics of Solids 
   วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ย. 221 
   การบิดของวตัถุท่ีมีหนา้ตดัไม่เป็นรูปวงกลมคานโคง้แรงดดัไม่สมมาตรหน่วยแรงเฉือนและจุดศูนยก์ลาง
แรงเฉือนทรงกระบอกและทรงกลมผนังบางภายใตแ้รงดนัเคเบ้ิลวตัถุภายใตแ้รงกระท าร่วมทฤษฎีวงกลมของมอร์
ทฤษฎีการวิบติัของวสัดุความรู้เบ้ืองตน้ของวิธีพลงังานแรงกระแทกและความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการสั่นไหวของ
โครงสร้าง 
 
วย.321    การวเิคราะห์โครงสร้าง 1  3(3-0-6) 
CE321 Structural Analysis I 
   วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วย.221 
   หลกัการเบ้ืองตน้ของการวิเคราะห์โครงสร้างแรงปฏิกิริยาแรงเฉือนและโมเมนต์ดดัในโครงสร้างดีเทอร์
มิเนทเชิงสถิต วธีิวเิคราะห์แรงจากรูปภาพเสน้อิทธิพลส าหรับโครงสร้างดีเทอร์มิเนทเชิงสถิตการวิเคราะห์การเสียรูป
ของโครงสร้างดีเทอร์มิเนทเชิงสถิตโดยวิธีงานเสมือนและพลงังานความเครียด แผนภาพ Williot- Mohr  การ
วเิคราะห์โครงสร้างอินดีเทอร์มิเนทเชิงสถิตโดยวธีิการเสียรูปท่ีคงตวั 
 
วย.322 การวเิคราะห์โครงสร้าง 2  3(3-0-6) 
CE322 Structural Analysis II 
   วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ย.321 
   การวิเคราะห์โครงสร้างอินดีเทอร์มิเนทเชิงสถิตโดยวิธีแรงอีลาสติก วิธีมุมและการเสียรูปวิธีการกระจาย
โมเมนต ์วิธีพลงังานความเครียดเส้นอิทธิพลส าหรับโครงสร้างอินดีเทอร์มิเนทเชิงสถิตการวิเคราะห์โครงสร้างโดย
วิธีการประมาณ หลกัการเบ้ืองตน้ของการวิเคราะห์โครงสร้างโดยวิธีเมตริกซ์ หลกัการเบ้ืองตน้ของการวิเคราะห์
โครงสร้างในช่วงพลาสติก  
 
วย.331 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็  4(3-3-6) 
CE331 Reinforced Concrete Design 
   วชิาบงัคบัก่อน  :  สอบได ้หรือ ศึกษาพร้อมกบัวย.322 และสอบได ้วย. 231  
   คุณสมบติัของคอนกรีตและเหลก็เสริมพฤติกรรมของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็ภายใตแ้รงกระท าแบบ
ต่างๆเช่นแรงดดัแรงเฉือนแรงบิดและแรงอดัการออกแบบองคป์ระกอบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็โดยวธีิหน่วย
แรงใชง้านและวธีิก าลงัประลยัขอ้บทบญัญติัในการออกแบบการออกแบบคานแผน่พ้ืนบนัไดเสาฐานรากก าแพงกนั
ดินและโครงขอ้แขง็การยดึเกาะของเหลก็เสริมการใหร้ายละเอียดเหลก็เสริมปฏิบติัการเสริมสร้างทกัษะและ
ประสบการณ์การออกแบบ 
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วย.441 วศิวกรรมการก่อสร้างและการจดัการ             3(3-0-6) 
CE441 Construction Engineering and Management 
   วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วย.331 
   ความรู้เบ้ืองตน้ในการจดัการหลกัการในการจดัการอุตสาหกรรมการก่อสร้างและองคก์ารก่อสร้างแผนผงั
โครงการ กระบวนการส่งมอบงานวิธีการส าหรับการจัดการเทคโนโลยีการก่อสร้างสมยัใหม่  เคร่ืองจักรในการ
ก่อสร้าง เพิร์ทซีพีเอม็การพฒันาโครงการการจดัการทรัพยากร การวดัความกา้วหนา้ของโครงการ ความปลอดภยัใน
การก่อสร้าง ระบบการควบคุมคุณภาพของโครงการ 
 
วย.351 ปฐพีกลศาสตร์  3(3-0-6) 
CE351 Soil Mechanics 
   วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วย. 221 
   การก าเนิดของดิน คุณสมบติัทางกายภาพและทางวิศวกรรมของดิน การจ าแนกและจดัประเภทของดิน 
ส่วนประกอบและโครงสร้างของดินเหนียว การบดอดัดิน ความดนัของน ้ าในดิน และหน่วยแรงประสิทธิผลของดิน 
การไหลซึมของน ้ าในดิน การทรุดตวัและทฤษฎีคอนโซลิเดชัน่ หน่วยแรง ความเครียด และการกระจายหน่วยแรง
ภายในดิน ความตา้นทานแรงเฉือนของดินท่ีมีความเช่ือมแน่นและดินท่ีไม่มีความเช่ือมแน่น การทดสอบดินและการ
เก็บตวัอยา่ง เพ่ือตรวจสอบคุณสมบติัทางวิศวกรรม พร้อมการประมวลผลเจาะส ารวจชั้นดิน ทฤษฎีก าลงัรับน ้ าหนกั
ของดินทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัรงดนัดิน เสถียรภาพของลาดดิน 
 
วย. 352 ปฏิบติัการปฐพีกลศาสตร์  1(0–3–0) 
CE 352 Soil Mechanics Laboratory 

วชิาบงัคบัก่อน : เคยศึกษา หรือ ศึกษาพร้อมกบั วย. 351 
   การเจาะส ารวจดินเพ่ือเก็บตวัอย่างมาท าการทดสอบในห้องทดลอง โดยการทดสอบดินเพ่ือหาคุณสมบติั
ทางกายภาพและทางวิศวกรรมของดิน เช่น การหาค่าความถ่วงจ าเพาะ การหาค่าดชันีความเหนียว การหาขนาดคละ 
การบดอดัดิน การหาค่าCalifornia bearing ratio การหาค่าความซึมน ้ า การทดสอบก าลงัรับแรงเฉือนโดยไม่มีแรง
กระท าทางดา้นขา้ง การทดสอบแรงเฉือนตรง การทดสอบแรงอดัสามแกน การทดสอบการทรุดตวัของดิน 
 
วย. 353 วศิวกรรมฐานราก  3(3-0-6) 
CE 353 Foundation Engineering 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วย. 351 
   การกระจายของหน่วยแรงภายในดิน การส ารวจดินในสนาม ความสามารถรับแรงแบกทานของดิน การ
ออกแบบฐานรากต้ืน ฐานรากแผ่ ฐานรากเสาเข็มเด่ียว ฐานรากเสาเข็มกลุ่ม การออกแบบฐานรากเสาเข็มรับแรง
ดา้นขา้ง ก าลงัรับแรงถอนของเสาเข็ม การวิเคราะห์การทรุดตวัของฐานรากแผ่และฐานรากเสาเข็ม เสถียรภาพของ
ความลาดชนัของดิน การออกแบบคนัดินถม การออกแบบการขุดดินการป้องกนัการเคล่ือนพงัของดิน การวิเคราะห์
แรงดนัดินดา้นขา้ง การออกแบบก าแพงกนัดิน เข็มพืด ความรู้เร่ืองการปรับปรุงคุณภาพของดิน ความรู้เบ้ืองตน้ใน
เร่ืองพลศาสตร์ของดิน 
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วย.361 วศิวกรรมการทาง   3(3-0-6) 
CE361 Highway Engineering 
   วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ย.211 และ วย.371 และสอบไดห้รือศึกษาพร้อมกบั วย.372  
   ประวติัการพฒันาระบบถนน  หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัถนน หลกัการเบ้ืองตน้ในการวางแผนการสร้าง
ถนนและการวิเคราะห์การจราจร การออกแบบทางเรขาคณิตและการจดัการ เศรษฐศาสตร์การเงินในการสร้างถนน 
การออกแบบผิวจราจรแบบยืดหยุ่นและแบบคอนกรีต วสัดุท าถนน การสร้างและบ ารุงรักษาถนน ความสัมพนัธ์
ระหวา่งปริมาณยวดยานและการใชท่ี้ดิน การออกแบบถนนแบบสองช่องจราจร แบบหลายช่องจราจร และแบบฟรี
เวย ์
 
วย.362 วสัดุการทาง                    3(2-3-4) 
CE362 Highway Materials 
   วชิาบงัคบัก่อน  :  - 
   วิวฒันาการของวสัดุท่ีใชใ้นการก่อสร้างทาง ลกัษณะโครงสร้างของผิวทาง คุณสมบติัของมวลรวม แอส
ฟัลทซี์เมนตค์ทัแบคแอสฟัลท ์และแอสฟัลทอี์มลัชนั ชนิดและการใชง้านแอสฟัลทค์อนกรีตแบบผสมร้อน มาตรฐาน
ของวสัดุและการออกแบบส่วนผสมแอสฟัลทค์อนกรีตแบบผสมร้อน คุณสมบติัของวสัดุพ้ืนทางและรองพ้ืนทาง การ
ปรับปรุงคุณภาพวสัดุการทาง การก่อสร้างผิวทาง ชนิดและการใชง้านแอสฟัลท์แบบผสมเยน็การทดสอบวสัดุการ
ทาง 
 
วย.371 อุทกวทิยาส าหรับวศิวกร  3(3-0-6) 
CE371 Hydrology for Engineers 
   วชิาบงัคบัก่อน :  สอบได ้วย.203 และ วย.204  
   วฏัจกัรของน ้ าการหมุนเวยีนของอากาศการวดัขอ้มูลลมฟ้าอากาศการเกิดฝนตกการซึมการไหลตามผิวดิน
น ้ าท่าการระเหยและการคายน ้ าการวดัน ้ าฝนและน ้ าล าธารการวิเคราะห์ไฮโดรกราฟหน่วยไฮโดรกราฟการประมาณ
ปริมาณฝนเพ่ือใชใ้นการออกแบบการคาดคะเนค่าน ้ าหลากการค านวณน ้ าหลากน ้ าบาดาลสถิติกบัอุทกวทิยา 
 
วย.381 วศิวกรรมการประปาและสุขาภิบาล  3(3-0-6) 
CE381 Water Supply and Sanitary Engineering 
   วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดห้รือศึกษาพร้อมกบั วย.372  
   แหล่งน ้ าดิบ มาตรฐานและคุณภาพน ้ า ความตอ้งการและปริมาณน ้ าใช ้ระบบส่งน ้ าและระบบจ่ายน ้ าประปา  
กระบวนการผลิตน ้ าประปา  โคแอกกูเลชนั-ฟล็อกคูเลชัน  การตกตะกอน  การกรอง  การฆ่าเช้ือโรค  การท าให้
น ้ าอ่อน  การก าจดัเหลก็และมงักานีส  การก าจดักล่ินและรส  
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วย. 382 ปฏิบติัการวศิวกรรมการประปาและสุขาภิบาล           1(0–3–0) 
CE382 Water Supply and Sanitary Engineering Laboratory 
   วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้หรือ ศึกษาพร้อมกบั วย. 381 
   วิเคราะห์น ้ าและน ้ าเสียความขุ่นสีและสภาพน าไฟฟ้า พีเอช ความเป็นกรด และความเป็นด่าง จาร์เทสต์
คลอรีนคงเหลือ ของแขง็ ออกซิเจนละลาย บีโอดี ซีโอดี ตรวจสอบคุณภาพน ้ าทางแบคทีเรียและจุลินทรีย ์
 
วย.390 ฝึกงานทางวศิวกรรมโยธา 0(ไม่นอ้ยกวา่ 6 สปัดาห์) 
CE390 Practical Training in Civil Engineering 

    วิชาบงัคบัก่อน:   นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 ข้ึนไปท่ีผา่นการทดสอบภาษาองักฤษท่ีคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
                                 ก าหนด และมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่นอ้ยกวา่ 2.00  และไดศึ้กษารายวชิาบงัคบัในสาขา 
                                 ไม่นอ้ยกวา่  48  หน่วยกิต หรือไดรั้บอนุมติัจากภาควชิาวศิวกรรมโยธา 
    ฝึกงานดา้นวศิวกรรมโยธากบับริษทัโรงงานหรือหน่วยงานราชการหรือรัฐวสิาหกิจท่ีภาควชิาเห็นชอบมี

ก าหนดระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ ๖ สปัดาห์และไม่นอ้ยกวา่ 240 ชัว่โมง นกัศึกษาจะตอ้งส่งรายงาน พร้อมทั้งน าเสนอส่ิงท่ี
ไดจ้ากการฝึกงาน  การวดัผลเป็นระดบั S หรือ U 

 
วย.421 การออกแบบโครงสร้างไมแ้ละโครงสร้างเหลก็  4 (3-3-6) 
CE421 Timber and Steel Design 
   วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้หรือ ศึกษาพร้อมกบัวย.322 

  คุณสมบติัความยดืหยุน่และก าลงัความตา้นทานของไม ้  การออกแบบคาน  องคอ์าคารท่ีรับแรงอดั แรงดึง  
และจุดต่อ   ขอ้ก าหนด และขอ้บงัคบัในการออกแบบโครงสร้างเหลก็ทั้งวธีิหน่วยแรงท่ียอมให ้(ASD) และวธีิตวัคูณ
ความตา้นทานและน ้ าหนกับรรทุก  (LRFD)  การออกแบบองคอ์าคารรับแรงดึง  คานและคานแผน่เหลก็ประกอบ
ขนาดใหญ่ การออกแบบเสา  เสาประกอบ  โครงสร้างอาคารเหลก็ การออกแบบจุดต่อดว้ยสลกัเกลียวหมุดย  ้าและการ
เช่ือม  การฝึกการออกแบบ และรายละเอียดของโครงสร้างไมแ้ละโครงสร้างเหลก็ 
 
วย. 372 วศิวกรรมชลศาสตร์  3(3–0–6) 
CE 372 Hydraulic Engineering 
   วชิาบงัคบัก่อน  : สอบไดว้ย. 203, วย.351 และ วย.371 
   การประยกุตห์ลกัการของกลศาสตร์ของไหลเพื่อการศึกษาและวิเคราะห์งานทางดา้นวิศวกรรมชลศาสตร์ 
การวิเคราะห์ระบบโครงข่ายท่อวอเตอร์แฮมเมอร์เสิจการไหลในทางน ้ าเปิดและการออกแบบการค านวณการไหล
แบบสม ่าเสมอการค านวณการไหลแบบแปรเปล่ียนการออกแบบหนา้ตดัทางชลศาสตร์ การวดัอตัราการไหลของการ
ไหลในทางน ้ าเปิด ปัญหาของการไหลแบบไม่คงท่ี เข่ือนเก็บกกัน ้ า การเคล่ือนตวัของตะกอนในทางน ้ าไหลเข่ือน
แบบต่างๆ ทางน ้ าลน้ เทอร์ไบน์และป๊ัมแบบจ าลองทางชลศาสตร์การระบายน ้ าการหาแรงกระแทกของล าน ้ า 
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วย. 373 ปฏิบติัการวศิวกรรมชลศาสตร์  1 (0–3–0) 
CE 373 Hydraulic Engineering Laboratory 
 วชิาบงัคบัก่อน  : สอบได ้หรือ ศึกษาพร้อมกบั วย. 372 
 ปฏิบติัการทางวศิวกรรมชลศาสตร์ ประกอบดว้ยการทดลอง ดงัต่อไปน้ี 
 ไฮดรอลิกจัม๊, ลกัษณะการไหลเม่ือน ้ าไหลผา่น, สมัประสิทธ์ิความขรุขระ : Manning ‘n’, การไหลลอด
ประตูน ้ า,คุณสมบติัของการไหลในระบบโครงข่ายท่อ, การหาความสมัพนัธ์ระหวา่งอตัราการไหลในท่อและการ
สูญเสียพลงังาน, การไหลผา่นฝายน ้ าลน้, การตกตะกอนและการกดัเซาะ,  วอเตอร์แฮมเมอร์ เสิจ, ประสิทธิภาพของ
ป๊ัมแรงเหวีย่งหนีศูนย,์ การไหลผา่นออริฟิสหนา้ตดักลม, การวดัอตัราการไหลในท่อปิดดว้ยเคร่ือง, การหาแรง
กระแทกของล าน ้ า  
 
วย. 491 สมัมนาทางวศิวกรรมโยธา  0 (0-3-0) 
CE 491 Civil Engineering Seminar 
   วชิาบงัคบัก่อน :-  
   เป็นการฝึกฝนให้นักศึกษารู้จักคน้ควา้วิเคราะห์วิจารณ์ท ารายงานและน าเสนอรายงานต่อท่ีประชุมโดย
นกัศึกษาเป็นผูเ้ลือกหวัขอ้ท่ีตนเองสนใจมาสมัมนาและน าเสนอรายงานต่อผูเ้ขา้ประชุม การวดัผลเป็นระดบั  S หรือ U 
 

วย. 492 โครงงานทางวศิวกรรมโยธา 1  1 (0-3-0) 
CE 492 Civil Engineering ProjectI 
   วชิาบงัคบัก่อน :  ลงทะเบียนเรียนรายวชิาตามโครงสร้างของหลกัสูตรนบัถึงภาคการศึกษาก่อนหนา้ท่ี 
                                                  ลงทะเบียนเรียนวชิาน้ีไม่นอ้ยกวา่  110 หน่วยกิต   ส าหรับนกัศึกษาท่ีเลือกเรียนวชิา 

เลือก  หรือลงทะเบียนเรียนรายวชิาตามโครงสร้างของหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่  90  
หน่วยกิต ส าหรับนกัศึกษาท่ีเลือกเรียนสหกิจศึกษา  โดยนกัศึกษาตอ้งมีคะแนนเฉล่ีย 
สะสมไม่นอ้ยกวา่ 2.00  และไดรั้บอนุมติัจากอาจารยผ์ูส้อน และตอ้งผา่นการอบรม 
โครงการอบรมภาษาองักฤษตามท่ีคณะวศิวกรรมศาสตร์ก าหนด หรือไดรั้บคะแนน  
TU-GET ไม่ต ่ากวา่  300 คะแนน 

   เป็นโครงงานท่ีเป็นการศึกษาคน้ควา้เบ้ืองตน้และหรือปฏิบติัการในเร่ืองท่ีน่าสนใจทางวิศวกรรมโยธาดว้ย
ตวันกัศึกษาเองและตามท่ีภาควชิาเห็นวา่เหมาะสมโดยจะมีอาจารยข์องภาควชิาเป็นผูค้วบคุมแนะน า  และนกัศึกษาจะ
มีรายงานขอ้เสนอและการน าเสนอโครงงานน้ี  
 
วย. 493 โครงงานทางวศิวกรรมโยธา 2  2(0-6-0) 
CE 493 Civil Engineering ProjectII 
   วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วย.492 และไดรั้บอนุมติัจากอาจารยผ์ูส้อน 
   ต่อเน่ืองในการท าโครงงานทางวิศวกรรมโยธา 1 (วย. 492) จนถึงขั้นสุดท้าย นักศึกษาตอ้งน าเสนอ
โครงงานและมีรายงานพร้อมผลสรุปของโครงงานให้แก่ภาควิชา ในรายงานดงักล่าวจะเนน้การเสนอรายงานโดยใช้
ภาษาไทยท่ีถูกตอ้งตามหลกัไวยากรณ์และหลกัการเขียนรายงานเช่นการใชภ้าษาการคน้หาและการใชข้อ้มูลทาง
วศิวกรรมศาสตร์เป็นตน้ 
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 รายวชิาเลือกท่ีเปิดสอนโดยภาควชิาวศิวกรรมโยธา 
 
วย. 295 การเขียนแบบและกราฟิกทางวศิวกรรม            3  (2-3-4) 
CE 295 Graphics and Drawings in Engineering 
 วชิาบงัคบัก่อน : - 

ความส าคญัของการเขียนแบบ เคร่ืองมือและวิธีใช้ การเขียนเส้น ตวัอกัษร  การบอกขนาดและความ
คลาดเคล่ือน  เรขาคณิตประยกุต ์การก าหนดภาพ และรายละเอียด ทฤษฎีการฉายภาพออโธกราฟิก  การสเก็ตภาพดว้ย
มือ  ภาพพิคทอเรียล  ภาพตดั ภาพวิวเสริม แบบแสดงรายละเอียด แบบถอดประกอบ การใชค้อมพิวเตอร์ช่วยในงาน
เขียนแบบ สาระส าคญัในการเขียนแบบก่อสร้างและแบบโครงสร้าง สัญลกัษณ์ท่ีส าคญัส าหรับวสัดุก่อสร้างและงาน
เช่ือม หลกัการเขียนแบบทางสถาปัตยกรรม สัญลกัษณ์ท่ีส าคญัในแบบทางวิศวกรรมไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล และ
ระบบทางเคร่ืองกล 

 
วย.415 การส ารวจดว้ยแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศ  3(3-0-6) 
CE415 Photogrammetry 
   วชิาบงัคบัก่อน :  สอบไดว้ย. 211 
   หลกัการและประโยชน์ของภาพถ่ายทางอากาศในงานส ารวจความรู้เร่ืองกล้องลกัษณะและชนิดของ
ภาพถ่ายทางอากาศมาตราส่วนภาพถ่ายทางอากาศการวดัพิกดัภาพถ่ายทางอากาศการค านวณระดบับินความเหล่ือม
การมองภาพสามมิติการจดัภาพการปรับแกภ้าพถ่ายทางอากาศการวางแผนการถ่ายภาพการท าภาพโมเสคภาพถ่ายตั้ง
ฉาก การแปลภาพถ่ายทางอากาศ การส ารวจใตพิ้ภพ การส ารวจทอ้งน ้ า การส ารวจโดยการใชเ้คร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ 
ความรู้เบ้ืองตน้ทางดาราศาสตร์ 
 
วย.416 เทคโนโลยกีารส ารวจ  3(3-0-6) 
CE416 Surveying Technology 
   วชิาบงัคบัก่อน :  สอบไดว้ย. 211 
   ก า ร ส า ร ว จ แ ล ะก า ร ใ ช้ เ ค ร่ื อ ง มื อ อิ เ ล็ กท ร อ นิ ค ส์  ก า ร รั ง วัด โ ด ย ใ ช้ ด า ว เ ที ย ม  :  ร ะ บบ
GPS/GLONASS/Galileo/COMPASS/QZSS   ระบบพิกดั และระบบเวลาของดาวเทียมน าหน   การวเิคราะห์ต าแหน่ง
อยา่งง่ายในสองและสามมิติ   เทคนิควิธีการหาต าแหน่ง   สถานภาพทางเรขาคณิตของดาวเทียม (DOPs) ปัจจยัท่ีมี
ผลกระทบต่อการหาต าแหน่งดว้ยดาวเทียมน าหน และความรู้พ้ืนฐานของระบบภูมิสารสนเทศ 
 

วย.425 การวเิคราะห์โครงสร้างโดยวธีิเมตริกซ์  3(3-0-6) 
CE425     Matrix Structural Analysis 
   วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้หรือ ศึกษาพร้อมกบัวย.322 
   หลกัการและทฤษฎีพ้ืนฐานในการวเิคราะห์โครงสร้างโดยวธีิเมตริกซ์แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ในการ
วเิคราะห์หลกัการของวธีิสติฟเนสและวธีิเฟลคซิบิลลิต้ีกระบวนการวเิคราะห์การวเิคราะห์โครงสร้างโดยใชโ้ปรแกรม
คอมพิวเตอร์ความรู้เบ้ืองตน้ของวธีิไฟไนตเ์อลิเมนต ์
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 วย.426 พลศาสตร์โครงสร้าง                  3(3-0-6) 
CE426      Structural Dynamics 
   วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้ หรือศึกษาพร้อมกบั วย.322 
   องคป์ระกอบของระบบพลวติั ระบบท่ีมีระดบัขั้นความเสรีเท่ากบัหน่ึง การสัน่แบบอิสระ การสั่นเน่ืองจาก
แรงภายนอกแบบฮาร์โมนิค ผลตอบสนองจากแรงกระตุน้ การหาผลตอบสนองโดยวิธีทางตวัเลข ระบบท่ีมีระดบัขั้น
ความเสรีมากกว่าหน่ึง ระบบท่ีพิจารณาคุณสมบติัแบบต่อเน่ือง การออกแบบโครงสร้างตา้นทานแรงลมและแรง
เน่ืองจากแผน่ดินไหว 
 
วย.427 วธีิไฟไนตเ์อลิเมนตเ์บ้ืองตน้  3(3-0-6) 
CE427  Introduction to Finite Element Method 
   วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ย.322  
   ปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัวธีิไฟไนตเ์อลิเมนตห์ลกัการและทฤษฎีพ้ืนฐานในการวเิคราะห์ปัญหาโดยใชไ้ฟไนต์
เอลิเมนตส์มการของไฟไนตเ์อลิเมนตก์ารวเิคราะห์ปัญหาหน่ึงและสองมิติการวเิคราะห์โครงสร้างดว้ยวธีิไฟไนตเ์อลิ
เมนตก์ารวเิคราะห์โครงสร้างโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 

วย. 428 การประเมินและตรวจสอบสภาพโครงสร้างเบ้ืองตน้  3 (3-0-6) 
CE 428  Introduction to Structural Condition Evaluation 
   วชิาบงัคบัก่อน : - 

 หลกัการเบ้ืองตน้ส าหรับการประเมินและตรวจสอบสภาพโครงสร้าง วธีิการเลือกสรรการประเมินและ
ตรวจสอบสภาพโครงสร้างท่ีเหมาะสมเบ้ืองตน้ ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัวธีิการตรวจสอบและประเมินสภาพของ
โครงสร้าง เช่น การตรวจสอบโครงสร้างของอาคารโดยวธีิการพินิจ  การทดสอบแบบไม่ท าลายและก่ึงท าลาย  การ
ประเมินและแกไ้ขความไม่แน่นอนและขอ้จ ากดัในประสิทธิภาพของการทดสอบแบบไม่ท าลายและก่ึงท าลาย 

 
วย. 429   พฤติกรรมและการออกแบบโครงสร้างเหลก็ขั้นสูง  3 (3-0-6) 
CE 429   Advanced Design and Behavior of Steel Structures 

   วชิาบงัคบัก่อน :  สอบได ้ วย. 421 
 พฤติกรรมและการออกแบบขั้นสูง องคอ์าคารรับแรงดึง  แรงอดั  แรงดดั  องคอ์าคารรับแรงดดัและแรงอดั

ร่วมกนั  คานแผน่เหลก็ประกอบขนาดใหญ่ การออกแบบจุดต่อและรอยต่อของอาคารเหลก็   หลกัการและทฤษฎี
พ้ืนฐานของมาตรฐานการออกแบบโครงสร้างเหลก็   การออกแบบระบบโครงสร้างอาคารสูง  การออกแบบ
โครงสร้างเหลก็ตา้นทานแรงลมและแรงแผน่ดินไหว 
 

 วย.435 การออกแบบสะพาน  3(3-0-6) 
CE435  Bridge Design 
   วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ย. 331 
   ชนิดของสะพานและการก่อสร้างทฤษฏีการถ่ายน ้ าหนกับรรทุกในโครงสร้างสะพาน การวิเคราะห์สะพาน
แบบมีจุดรองรับธรรมดาและแบบอินดีเทอร์มิเนทการออกแบบสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กสะพานคอนกรีตอดัแรง
และสะพานเหลก็การวางแผนดา้นเศรษฐศาสตร์ในงานสะพาน 



 มคอ.2 
 

42 

 

 
  วย.436 เทคโนโลยคีอนกรีตประยกุต ์               3(3-0-6) 
CE436 Applied Concrete Technology  
   วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ย.231 
   คุณสมบติัการทดสอบและการใชง้านของปูนซีเมนตป์อซโซลานคุณสมบติัต่างๆของคอนกรีตท่ีแขง็ตวัแลว้
เช่นการซึมผา่นไดข้องน ้ าความทนทานโมดูลสัความยดืหยุน่การคืบและการหดตวัผลกระทบของการหดตวัท่ีมีต่อการ
กระจายของหน่วยแรงในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กงานคอนกรีตในอากาศร้อนงานคอนกรีตในอากาศเยน็สาร
ผสมเพ่ิมการทดสอบแบบไม่บุบสลายคุณสมบติั การทดสอบและการใชง้านของคอนกรีตน ้ าหนกัเบาการออกแบบ
สดัส่วนผสมคอนกรีตน ้ าหนกัเบา  แบบหล่อคอนกรีตการตรวจสอบงานคอนกรีตการทดสอบคอนกรีตในสนามการ
ทดสอบการรับน ้ าหนกับรรทุกของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็ 
 
วย.437 การออกแบบคอนกรีตอดัแรง              3(3-0-6) 
CE437  Prestressed Concrete Design 
   วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ย. 331 
   หลกัการเบ้ืองตน้ของการอดัแรงวสัดุและระบบการอดัแรงในคอนกรีตขอ้ก าหนดเก่ียวกบัหน่วยแรงท่ียอม
ใหก้ารสูญเสียก าลงัอดัในคานคอนกรีตอดัแรงการวเิคราะห์และออกแบบคานชนิดคานเด่ียวและคานต่อเน่ืองโครงขอ้
แขง็แผน่พ้ืนส าเร็จรูปการออกแบบเสาเขม็ 
 
วย.438 การออกแบบอาคาร  3(3-0-6) 
CE438       Building Design  
   วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ย. 331 
   ประเภทของอาคารและการก่อสร้างหลกัการในการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างอาคารการวิเคราะห์
โครงขอ้แขง็และคานต่อเน่ืองการออกแบบองคอ์าคารคอนกรีตเสริมเหลก็การออกแบบก าแพงคอนกรีตเสริมเหล็กรับ
แรงเฉือนและแรงอดัการวเิคราะห์โครงสร้างเน่ืองจากแรงลมการรับแรงร่วมของโครงอาคารการออกแบบฐานราก 
 
วย.439:  เทคโนโลยกีารออกแบบและการก่อสร้างในงานวศิวกรรมโยธา       3(3-0-6) 
CE 439:  Design and Construction Technology in Civil Engineering 
 วชิาบงัคบัก่อน: สอบได ้วย.331 วย.421 และ วย.441 

เทคโนโลยกีารออกแบบโครงสร้างและการก่อสร้างท่ีทนัสมยัในงานวศิวกรรมโยธา การท างานร่วมกนั
ระหวา่งงานสถาปัตยกรรม งานวศิวกรรม และงานก่อสร้าง การประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีทนัสมยัเพ่ือการ
วเิคราะห์และออกแบบในระบบ 3 มิติ  ลกัษณะพ้ืนฐานของการก่อสร้าง การประยกุตใ์ชค้วามรู้ทางวศิวกรรมโยธาใน
การท างานก่อสร้าง 
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วย.445 สญัญา การออกขอ้ก าหนด และการประมาณราคา  3(3-0-6) 
CE445 Contract, Specification and Estimation 
   วชิาบงัคบัก่อน : - 
   ชนิดและรูปแบบของสญัญาก่อสร้างเอกสารประกอบสญัญารายการก่อสร้างการแยกจ านวนวสัดุท่ีตอ้งใช้
ในงานก่อสร้างหลกัการประมาณราคาการประมาณราคาอยา่งหยาบและการประมาณอยา่งละเอียดการหาราคาต่อ
หน่วยและการวเิคราะห์ราคาปัญหาทัว่ๆไปเก่ียวกบังานสนามและการควบคุมจรรยาบรรณทางวชิาชีพและความ
รับผิดชอบตามกฎหมาย 

 
วย. 446 การตรวจสอบงานก่อสร้าง       3(3-0-6)  
CE 446 Construction Inspection  
   วชิาบงัคบัก่อน : - 
   มาตรฐาน ขอ้ก าหนด  และเอกสารการตรวจงานก่อสร้าง  แบบฟอร์มการตรวจงาน  การสุ่มตวัอยา่งและวิธี
ทดสอบวสัดุก่อสร้าง รายการและขั้นตอนการตรวจสอบงานในสนาม รายงานการตรวจสอบ  การตรวจสอบขั้น
สุดทา้ยและการอนุมติั  หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของผูต้รวจงาน 
 
วย.447 วธีิการและเคร่ืองจกัรก่อสร้าง  3(3-0-6) 
CE447 Construction Methods and Equipment 
   วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ย. 441  
   วธีิการก่อสร้างและเคร่ืองจกัรส าหรับการก่อสร้างอาคารการก่อสร้างขนาดใหญ่และการก่อสร้างเชิง
อุตสาหกรรมวธีิการก่อสร้างส าหรับฐานรากชนิดต่าง ๆงานดินการก่อสร้างระบบพ้ืนแบบต่างๆรายละเอียดโครงสร้าง
การหาสาเหตุและวธีิป้องกนัการเสียหายในงานก่อสร้าง 
 
วย. 448 สุขภาพ และความปลอดภยัในงานก่อสร้าง  3(3-0-6) 
CE 448 Health and Safety in Construction 
   วชิาบงัคบัก่อน : - 

   หลกัความปลอดภยัในงานก่อสร้าง   สถิติการเกิดอุบติัเหตุ   การตรวจหาสาเหตขุองอบุติัเหตุและวธีิการ
ป้องกนั   การบนัทึก และรายงานอุบติัเหตุ   กฎหมายเก่ียวกบัความปลอดภยั   การวเิคราะห์ความเส่ียง   จิตวทิยาความ
ปลอดภยัเบ้ืองตน้   หลกัการจดัการความปลอดภยั 
 
วย. 449    กฎหมายในงานวศิวกรรมการก่อสร้างและการจดัการ  3(3-0-6) 

        วิชาบงัคบัก่อน :  - 
         ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมาย กฎหมายวศิวกร กฎหมายอาคาร กฎหมายตรวจสอบอาคาร กฎหมาย

เก่ียวกบัความผิดเก่ียวกบัการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ กฎหมายแรงงาน กฎหมายทางดา้นส่ิงแวดลอ้มและ
กฎหมายเร่ืองน ้ าท่ีเก่ียวขอ้งในงานวศิวกรรมการก่อสร้างและการจดัการ 
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วย.455 ธรณีวศิวกรรม  3(3-0-6) 
CE455 Engineering Geology 
   วชิาบงัคบัก่อน: - 

การก าเนิดและการเปล่ียนแปลงของพ้ืนผิวโลก  วฏัจกัรของหิน  การเคล่ือนตวัและการกระจายตวัของพ้ืน
แผ่นดินและพ้ืนทะเล การเกิดแผ่นดินไหว กระบวนการเกิดหินอคันีและหินแปร  การจ าแนกและการตรวจสอบหิน 
ล าดบัอายทุางธรณีวทิยา การส ารวจและการท าแผนท่ีธรณีวทิยา หลกัธรณีโครงสร้าง  รอยเล่ือน รอยแยก และรอยคด
โคง้  ตวัอยา่งปัญหาทางธรณีวทิยาท่ีเกิดข้ึนในอดีต 

 
วย.456 การปรับปรุงคุณภาพของดิน  3(3-0-6) 
CE456 Soil Stabilization 
   วชิาบงัคบัก่อน: สอบได ้วย. 351 
   หลกัการทัว่ไปของการปรับปรุงคุณภาพดิน การแบ่งประเภทของการปรับปรุงคุณภาพดิน วิธีการปรับปรุง
คุณสมบติัของชั้นดินทางกล หลกัการของการบดอดัดิน การออกแบบการระบบระบายน ้ าของความลาดชนั การใช้
น ้ าหนกับรรทุกล่วงหนา้และใชร้ะบบระบายน ้ าตามด่ิง การใชส้ารเคมีผสมเพ่ิม การใช ้jet grouting การใชแ้ผ่นวสัดุ
สงัเคราะห์เสริมก าลงัของดิน   
 

วย.457 พลศาสตร์ของดิน  3(3-0-6) 
CE457 Soil Dynamics 
   วชิาบงัคบัก่อน: สอบได ้วย.353 
   หลกัการทัว่ไปของการสัน่สะเทือน คล่ืนในตวักลางอิลาสติก คุณสมบติัของดินเม่ือรับแรงพลศาสตร์ การ
สัน่ของฐานราก การยบุอดัตวัของดินภายใตแ้รงพลศาสตร์ ก าลงัรับน ้ าหนกับรรทุกแบบพลศาสตร์ของฐานรากต้ืน 
การวเิคราะห์เสถียรภาพความลาดชนัของคนัดินถม หลกัการทัว่ไปของแผน่ดินไหว การเกิด Liquefaction ของทราย 
เกณฑก์ าหนดความสัน่สะเทือนในงานวศิวกรรมปฐพี การลดความสัน่สะเทือนของฐานราก 
 

วย. 458 การประกนัคุณภาพและการควบคุมคุณภาพงานดิน          3(3-0-6) 
CE 458    Quality Assurance and Quality Control in Earth Work    

วชิาบงัคบัก่อน: สอบได ้วย. 351 
บททบทวนดา้นวสัดุ เคร่ืองจกัร และลกัษณะการก่อสร้างของงานดิน มาตรฐานการทดสอบและการ

วเิคราะห์ทางสถิติของผลการทดสอบท่ีเก่ียวขอ้งกบังานดิน การรับผิดชอบการใหอ้ านาจและการออกขอ้ก าหนดใน
การก่อสร้าง ความถ่ีในการทดสอบ เกณฑก์ารยอมรับงาน การเทียบเคียง และการแกไ้ขงาน   กิจกรรมก่อนการ
ก่อสร้างและการประเมินวสัดุ  กิจกรรมในระหวา่งก่อสร้างและหลงัการก่อสร้าง 

 
 

วย.459 กลศาสตร์ของหินเบ้ืองตน้                3(3-0-6) 
CE 459 Introduction to Rock Mechanics  
   วชิาบงัคบัก่อน  :  - 

        การจ าแนกหิน  คุณสมบัติเชิงโครงสร้างมหภาคของหิน  สเตอริโอกราฟิกและสเฟียริเคลโปรเจกชั่น 
ส าหรับธรณีโครงสร้าง  การโก่งตวัและความแข็งแรงของหินแยก  การวิเคราะห์เสถียรภาพความลาดชนัของหิน
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แยก หลกัพ้ืนฐานกลศาสตร์ต่อเน่ืองและกลศาสตร์แตกแยกท่ีใชใ้นการอธิบายก าเนิดและพฤติกรรมทางกายภาพ
ของหิน   

 

วย. 465  วศิวกรรมการจราจร  3(3-0-6) 
CE 465  Traffic Engineering 
   วชิาบงัคบัก่อน  :  - 
   พฤติกรรม และทฤษฎีการจราจร ถนนและ ยานพาหนะ เวลาการเดินทาง และความล่าชา้ ปริมาณ และการ
ไหลของการจราจร ความจุของถนน  อุปกรณ์ควบคุมการจราจร การออกแบบสญัญาณไฟจราจรและการควบคุม
การจราจร 
 
วย. 466     การวางแผนการขนส่งในเมือง               3(3-0-6) 
CE 466 Urban Transportation Planning 
   วชิาบงัคบัก่อน  :  - 
   การขนส่งกบัการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม การขนส่งโดยวธีิการต่างๆ เช่น ทางถนน ทางรถไฟ ทาง
อากาศ ทางน ้ า ทางท่อ และทางสายพาน กระบวนการวางแผนการขนส่งในเมือง การพยากรณ์ความตอ้งการเดินทาง  
การเกิดการเดินทาง การกระจายการเดินทาง การเลือกรูปแบบส าหรับการเดินทางและการระบุเสน้ทางของเท่ียว
เดินทาง แบบจ าลองการใชท่ี้ดินกบัการขนส่ง  เทคโนโลยกีารขนส่งในเมือง การประเมินผลการลงทุนดา้นการขนส่ง 
 
วย. 467 วศิวกรรมพ้ืนถนนและการออกแบบ  3(3-0-6) 
CE 467 Pavement Engineering and Design 

วชิาบงัคบัก่อน : เคยศึกษา หรือศึกษาพร้อมกบั วย. 361 และ วย. 362 
หลกัของโครงสร้างและพ้ืนผิวแบบต่างๆส่วนประกอบของพ้ืนถนนน ้ าหนักการจราจรคุณสมบัติและ

พฤติกรรมของวสัดุแบบอีลาสติกและวิสโคอีลาสติก  การวิเคราะห์หาการเสียรูป ความเคน้ และความเครียด  ความ
ตา้นทานการลา้และอายกุารใชง้านของถนน  การออกแบบพ้ืนถนนประเภทโก่งงอ (ยืดหยุน่) ได ้ การออกแบบพ้ืน
ถนนปอร์ตแลนดซี์เมนตค์อนกรีตการออกแบบรอยต่อถนน  การระบายน ้ าของพ้ืนถนนการตา้นการไถลของผิวจราจร
การประเมินคุณภาพถนนเพื่อการบ ารุงรักษา 
 
 วย.468 ระบบขนส่งอจัฉริยะเบ้ืองตน้  3 (3-0-6) 
CE 468   Introduction to Intelligent Transportation Systems 
   วชิาบงัคบัก่อน: - 
   ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัเทคโนโลยสีมยัใหม่ท่ีใชใ้นดา้นการขนส่ง  การประยกุตใ์ชร้ะบบขนส่งอจัฉริยะ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในดา้นการจราจร ดา้นความปลอดภยั ดา้นการจดัการ และดา้นส่ิงแวดลอ้ม ประเด็นเก่ียวกบั
ระบบขนส่งอจัฉริยะ 
 
วย. 469  การประเมินผลกระทบของการจราจร             3(3-0-6) 
CE 469 Traffic Impact Assessment 
   วชิาบงัคบัก่อน: สอบได ้วย. 361 
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   วธีิในการวเิคราะห์ และกระบวนการต่างๆ เพ่ือจดัท าการประเมินผลกระทบของการจราจรบนถนน
โครงข่ายใกลเ้คียง อนัเน่ืองจากการก่อสร้างต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนใหม่ เช่น การสร้างอาคารส านกังาน หา้งสรรพสินคา้ การ
สร้างถนน  การขยายถนน  การสร้างและปรับปรุงจุดตดัของถนน 

 
วย. 475 การออกแบบโครงสร้างทางชลศาสตร์  3(3-0-6) 
CE475 Design of Hydraulic Structures 
   วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้ หรือศึกษาพร้อมกบั  วย. 372  
   เข่ือนและโครงสร้างต่าง ๆ ทีเก่ียวขอ้ง  ชนิดของเข่ือน การวเิคราะห์แรงต่างๆ ท่ีกระท าต่อเข่ือน  เกณฑก์าร
ออกแบบ  ชนิดของทางน ้ าลน้และเกณฑก์ารออกแบบ  ชนิดของอ่างสลายพลงังานและเกณฑก์ารออกแบบ  ไซฟอน  
ท่อลอด  คลองระบายน ้ าแบบจ าลองทางชลศาสตร์แบบกายภาพการดูงานตามเข่ือนต่าง ๆ และการออกภาคสนาม 
 
วย. 476 วศิวกรรมน ้ าใตดิ้น  3(3-0-6) 
CE 476 Groundwater Engineering  
   วชิาบงัคบัก่อน  :  - 
   การเคล่ือนท่ีของน ้ าใตดิ้น  สมการเชิงอนุพนัธ์ส าหรับการไหลของน ้ าใตดิ้น  ชลศาสตร์ของน ้ าใตดิันแบบ
คงท่ี  ชลศาสตร์ของน ้ าใตดิ้นแบบไม่คงท่ี  การรุกล ้าของน ้ าเคม็  หลกัการเบ้ืองตน้ของการใชว้ธีิทางคณิตศาสตร์เพ่ือ
แกปั้ญหาทางดา้นน ้ าใตดิ้น 
 
วย. 477 การจดัการทรัพยากรน ้ าอยา่งย ัง่ยนื              3(3-0-6) 
CE 477 Sustainable Water Resources Management 
   วชิาบงัคบัก่อน:  - 

ความยัง่ยนืของทรัพยากรน ้ า อุทกภยั ภยัแลง้ การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ การจดัการทรัพยากรน ้ าแบบบูรณา
การ การมีส่วนร่วมของประชาชน เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรน ้ า การวเิคราะห์ระบบทรัพยากรน ้ า กรณีศึกษา: การจดัการ
โครงการทางดา้นทรัพยากรน ้ าอยา่งย ัง่ยนื 
 
วย. 478 กฎหมายดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรน ้ า 3 (3-0-6)  
CE 478 Laws for Water Resources Management  
   วชิาบงัคบัก่อน:  - 
   ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมาย กฎหมายและพระราชบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการทรัพยากรน ้ าใน
ประเทศไทยและในต่างประเทศ  กฎหมายส าหรับการจดัการลุ่มน ้ าระหวา่งประเทศ  แนวทางและมาตรการในการใช้
กฎหมายเพ่ือแกปั้ญหาและขอ้ขดัแยง้ในการบริหารจดัการน ้ าในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัลุ่มน ้ า ระดบัประเทศ และใน
ระดบัระหว่างประเทศ  บทบาทของหน่วยงานราชการและเอกชนต่อการบริหารจดัการทรัพยากรน ้ า  กรณีศึกษาท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
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  วย. 485 การบริหารจดัการทางวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม           3(3-0-6) 
CE 485 Environmental Systems and Management 
   วชิาบงัคบัก่อน : - 
   แนวคิดพ้ืนฐานท่ีเก่ียวขอ้งและสมัพนัธ์กบัผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในมุมมองทางวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม การ
วิเคราะห์เพ่ือการตดัสินใจเก่ียวกบัการป้องกนัส่ิงแวดลอ้ม นโยบายและการด าเนินการท่ีเก่ียวกบัสาธารณะ การจดั
องคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการทางส่ิงแวดลอ้มรวมทั้งโครงสร้างและบทบาทขององคก์ร การพฒันาทางดา้น
นโยบาย วธีิการต่างๆ ในการด าเนินงานดา้นบริหารจดัการ กรณีศึกษาต่างๆ เก่ียวกบัการป้องกนัส่ิงแวดลอ้ม 
 
วย. 486 การสุขาภิบาลในอาคาร  3(3-0-6) 
CE 486 Building Sanitation  

วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วย. 203 
พ้ืนฐานเก่ียวกบัระบบสุขาภิบาลในอาคารเกณฑแ์ละมาตรฐานของระบบท่อการออกแบบระบบท่อประปา 

(ระบบท่อน ้ าร้อน น ้ าเยน็ และน ้ าด่ืม) ระบบสูบน ้ าการออกแบบท่อระบายน ้ าและท่ออากาศ ระบบระบายน ้ าฝนระบบ
ป้องกนัอคัคีภยัระบบประปาในอาคารระบบบ าบดัน ้ าเสียในอาคารและ การจดัการขยะมูลฝอยในอาคาร 

 
วย. 487 การออกแบบวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม  3(3-0-6) 
CE 487 Environmental Engineering Design    
   วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ย.381 
   การวเิคราะห์และออกแบบมาตรการต่างๆท่ีใชใ้นงานควบคุมสภาพแวดลอ้มการประมาณค่าความตอ้งการ
น ้ าใชร้ะบบส่งน ้ าและระบบท่อจ่ายน ้ าประปา ระบบท่อรวบรวมน ้ าเสีย ระบบบ าบดัน ้ าเสียและการก าจดัสลดัจ ์ 
กระบวนการต่างๆ ท่ีใชใ้นงานประปาและงานก าจดัน ้ าเสีย 

 
 วย. 488 วศิวกรรมการประปาและการออกแบบ  3(3-0-6) 
CE 488 Water Supply Engineering and Design 
   วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ย.381 
   แหล่งน ้ าเพ่ือการประปา  การประมาณค่าจ านวนประชากรและความต้องการน ้ าใช้  การออกแบบ
โครงสร้างรับน ้ าและสถานีสูบน ้ า  ถงัผสมเร็วและถงักวนชา้  ถงัตกตะกอน  ถงักรอง  ถงัสัมผสัคลอรีน การวางแผน
และออกแบบโรงงานผลิตน ้ าประปา  การออกแบบระบบจ่ายน ้ า 
 

วย. 489 การออกแบบวศิวกรรมน ้ าเสีย               3(3-0-6) 
CE 489 Wastewater Engineering Design 
   วชิาบงัคบัก่อน : สอบไดว้ย.381 
   อตัราการไหลและลกัษณะเฉพาะของน ้ าเสียการออกแบบท่อรวบรวมน ้ าเสียแบบแยกและแบบรวม  ป๊ัมน ้ า
และสถานีสูบน ้ า  การออกแบบระบบบ าบดัน ้ าเสียทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ และการก าจดัสลดัจ ์  และระบบ
ระบายน ้ าท้ิง   
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วย. 495 หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมโยธา 1  3(3-0-6) 
CE 495 Special Topic in Civil Engineering I 
   วชิาบงัคบัก่อน : ไดรั้บอนุมติัจากอาจารยผ์ูส้อน 

หวัขอ้ท่ีน่าสนใจทางวศิวกรรมโยธา 
 

วย. 496 หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมโยธา 2  3(3-0-6) 
CE 496 Special Topic in Civil Engineering II 
   วชิาบงัคบัก่อน :  ไดรั้บอนุมติัจากอาจารยผ์ูส้อน 

หวัขอ้ท่ีน่าสนใจทางวศิวกรรมโยธา 
 

วย. 497 การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุส าหรับวศิวกรโยธา  3(3-0-6) 
CE 497 Object-Oriented Programming for Civil Engineers 
   วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้มธ.156 

การเขียนและพฒันาโปรแกรมเชิงวตัถุท่ีมีเน้ือหาเหมาะกบัวศิวกรโยธา ครอบคลุมหลกัพ้ืนฐานเชิงวตัถุ 
เช่น คลาส วตัถุ การห่อหุม้ การสืบทอด การพอ้งรูป และการใชน้ามธรรม หลกัและกระบวนการการพฒันาโปรแกรม
อยา่งมีระบบ และตวัอยา่งการพฒันาโปรแกรมดา้นวศิวกรรมโยธา 

 

วย. 498 เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับวศิวกรรมโยธา  3(3-0-6) 
CE 498 Information Technology for Civil Engineering 
   วชิาบงัคบัก่อน : - 
   ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับระบบสารสนเทศในแง่ ทักษะ แนวคิด และศักยภาพ การจ าแนกชนิดของ
สารสนเทศ การวเิคราะห์สารสนเทศเชิงตวัเลข การจดัการโครงการเก่ียวกบัระบบขอ้มูลสารสนเทศ และการตดัสินใจ
เชิงนโยบาย การประยกุตใ์ชส้ารสนเทศในงานวิศวกรรมและการคา้อิเล็กทรอนิคส์  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมาย
อิเลก็ทรอนิคส์ 
 
วย.499 การออกแบบทางสถาปัตยกรรมและงานระบบอาคาร  3(3-0-6) 
CE499 Principle of Architectural Design and Building Systems 
   วชิาบงัคบัก่อน :- 
   ขอ้พิจารณาสถาปัตยกรรมในการวางผงัโดยค านึงถึงประโยชน์และการใชส้อยการเลือกระบบโครงสร้าง
ระบบงานสุขาภิบาลระบบเคร่ืองกลและไฟฟ้าภายในอาคารการเลือกใชว้สัดุและวธีิการก่อสร้างและเทคนิค
ส่วนประกอบต่างๆของอาคารวสัดุโครงสร้างเช่นไมเ้หลก็คอนกรีตเสริมเหลก็วสัดุส าหรับงานตกแต่งทาง
สถาปัตยกรรมและการประกอบติดตั้ง 

 
   วย. 525   การจ าลองและเทคนิคการทดลองแบบจ าลองโครงสร้างเบ้ืองตน้   3(3-0-6) 
   CE525      Introduction to Structural Modeling and Experimental Techniques 

 วชิาบงัคบัก่อน :  สอบได ้ วย. 331 



 มคอ.2 
 

49 

 

  แนวคิดเบ้ืองตน้ดา้นการจ าลองโครงสร้างทางกายภาพ         ประโยชน์และขอ้จ ากดัของ การวเิคราะห์
แบบจ าลองทางกายภาพ  ทฤษฏีพาย ของบกักิงแฮม   แบบจ าลองท่ีมีความคลา้ยคลึงอนัดบัหน่ึง  แบบจ าลองท่ีบิดเบือน  
ความคลา้ยคลึงท่ีตอ้งการ  แบบจ าลองในช่วงและเกินช่วงพิกดัยดืหยุน่  เทคนิคการข้ึนรูปแบบจ าลอง  หลกัและการ
ประยกุตใ์ชเ้คร่ืองมือตรวจวดั  รูปแบบและเทคนิคการใส่น ้ าหนกับรรทุกในหอ้งปฏิบติัการ  อิทธิพลของ ขนาด ความ
แม่นย  า และ ความน่าเช่ือถือ ของแบบจ าลอง  การประยกุตใ์ชง้านแบบจ าลองและกรณีศึกษา 
 
วย.545: การจ าลองสารสนเทศอาคารในงานวศิวกรรมโยธา   3(3-0-6) 
CE 545: Building Information Modeling in Civil Engineering 
 วชิาบงัคบัก่อน: 1) สอบได ้วย.201 วย.331 วย.421 และ วย.441 หรือ 2) สอบได ้วย.201 และ วย.331 และ 
                                        ศึกษาพร้อมกบั วย.421 และ วย.441 
                ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการจ าลองสารสนเทศอาคาร การประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์เพื่อการจ าลองสารสนเทศ
อาคาร การสร้างแบบจ าลองพ้ืนฐานทางโครงสร้าง การสร้างค าอธิบายรายละเอียดและขอ้ความในเอกสารท่ีใชใ้นการ
ก่อสร้าง การสร้างก าหนดการท างานและการจดัท ารายละเอียดเพ่ือการก่อสร้าง การบูรณาการระหวา่งงาน
สถาปัตยกรรม งานโครงสร้าง และงานระบบประกอบอาคาร (งานเคร่ืองกล งานไฟฟ้า และงานระบบท่อ) ในระบบ 
 
วย. 565  วธีิการตดัสินใจทางเศรษฐศาสตร์               3(3-0-6) 
CE565  Economic Decision Methods 

วชิาบงัคบัก่อน:  - 
   การประยกุตใ์ชแ้นวคิดทางเศรษฐศาสตร์  การบริหารและการตดัสินใจกบัระบบวศิวกรรมขนส่ง  การ
วเิคราะห์การลงทุน  การวเิคราะห์ราคา  การวเิคราะห์ความเส่ียงในการลงทุน การตดัสินใจภายใตค้วามเส่ียง การ
วเิคราะห์ผลกระทบของปัจจยัต่างๆ ในการลงทุน  
 

วย.566 การวเิคราะห์การจราจรและความปลอดภยัเบ้ืองตน้  3(3-0-6) 
CE 566 Introduction to Traffic and Safety Data Analysis   
   วชิาบงัคบัก่อน: สอบได ้วอ.261 

การประยกุตแ์ละใชเ้ทคนิคทางสถิติกบัการศึกษาความปลอดภยัของการจราจรมาตรฐานความปลอดภยับน
ทอ้งถนน ขอ้มูลจ าเป็นท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ การปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมความปลอดภยั การประยกุตแ์ละใชเ้ทคนิคทางสถิติ
กบัการวเิคราะห์ทางวศิวกรรมขนส่ง  

 

วย. 585 วศิวกรรมและการจดัการขยะมูลฝอย  3(3-0-6) 
CE585 Solid Waste Engineering and Management 
   วชิาบงัคบัก่อน:- 
   การเกิดมูลฝอย, ปริมาณและองค์ประกอบของมูลฝอยชุมชน การเก็บรวบรวมมูลฝอย การขนส่งมูลฝอย
และสถานีขนถ่ายมูลฝอยการคดัแยกและการน ากลบัมาใช้ใหม่การก าจัดมูลฝอย การหมกัปุ๋ย การเผา การฝังกลบ 
ทรัพยากรและพลงังานท่ีไดจ้ากมูลฝอย การจดัการมูลฝอยชุมชนแบบครบวงจร  
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วย. 586 การควบคุมมลพิษอากาศและการออกแบบ            3(3-0-6) 
CE586 Air Pollution Control and Design  

วชิาบงัคบัก่อน:- 
ผลกระทบเน่ืองจากมลพิษอากาศ สารมลพิษทางอากาศ แหล่งเกิดแบบเคล่ือนท่ีและแบบอยูก่บัท่ี มลพิษ

อากาศแบบโฟโตเคมิคลั อุตุนิยมวทิยาเก่ียวกบัมลพิษอากาศ การลอยข้ึนและการกระจายตวัของพลูม เทคโนโลยใีน
การควบคุมมลพิษอากาศ ขอ้บงัคบัและมาตรฐานเก่ียวกบัมลพิษอากาศ การเก็บตวัอยา่งอากาศและการวเิคราะห์ การ
ออกแบบระบบควบคุมมลพิษอากาศ 
 

วย. 587 การวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  3(3-0-6) 
CE587 Environmental Impact Assessment  

วชิาบงัคบัก่อน:- 
แนวคิดและองคป์ระกอบของระบบนิเวศ การวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในประเทศไทย ขั้นตอนการ

วเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม การท านายผลกระทบท่ีมีต่อคุณภาพอากาศ, เสียง, และคุณภาพน ้ า การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน การป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม การติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ความสัมพนัธ์
ระหวา่งงานทางดา้นวศิวกรรมและปัจจยัทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

 
 

วย. 595 บูรณาการทางดา้นวศิวกรรมโยธา             3(3-0-6) 
CE 595   Integrated Sciences in Civil Engineering 
   วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้หรือศึกษาพร้อมกบั วย.331 วย.441 วย.353 วย.361 วย.381 วย.421 และ วย.372 

เป็นวชิาท่ีจะบูรณาการวชิาทางดา้นวศิวกรรมโยธาโดยใหมี้การเช่ือมโยงจากวชิาพ้ืนฐานทางดา้นวศิวกรรม 
วชิาทางดา้นการวเิคราะห์และการอกแบบทางดา้นวศิวกรรมโยธา โดยอาศยักรณีศึกษา 
 

วย. 596 การเตรียมสหกิจศึกษาวศิวกรรมโยธา             3(0-9-0) 
CE 596 Preparation for Co-operative Education in Civil Engineering  
   วชิาบงัคบัก่อน : เป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 ท่ีสอบผา่นรายวชิาต่าง ๆ ท่ีภาควชิาก าหนด และตอ้งผา่นการอบรม 
                                           โครงการอบรมภาษาองักฤษตามท่ีคณะวศิวกรรมศาสตร์ก าหนด หรือไดรั้บคะแนน TU-GET 
                                            ไม่ต ่ากวา่ 300  คะแนน  หรือไดรั้บอนุมติัจากอาจารยผ์ูส้อนและหวัหนา้ภาควชิาฯ 
    นกัศึกษาปรึกษาปัญหาทางวิศวกรรมท่ีหน่วยงานตอ้งการให้ศึกษาวิเคราะห์ โดยมีอาจารยท่ี์ปรึกษาและ/
หรือวศิวกรท่ีหน่วยงานนั้นเป็นผูใ้ห้ค  าปรึกษาและให้ค  าแนะน า นกัศึกษาตอ้งจดัท ารายงานทางวิศวกรรมท่ีแสดงถึง
การศึกษาเบ้ืองตน้ ปัญหาท่ีจะท าการศึกษา ขอบเขตของการศึกษา และแนวคิดเบ้ืองตน้ในการแกปั้ญหา เพ่ือน าเสนอ
ต่อกรรมการโครงงานสหกิจศึกษา 
 

วย. 597 สหกิจศึกษาวศิวกรรมโยธา             6 (ไม่นอ้ยกวา่ 16 สปัดาห์) 
CE 597 Co-operative Education in Civil Engineering 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วย. 596 
การศึกษาปัญหาโดยละเอียดตามท่ีไดก้ าหนดขอบเขตของการศึกษา และแนวทางเบ้ืองตน้ในการแกปั้ญหา

ไวแ้ลว้ โดยมีอาจารยท่ี์ปรึกษาและ/หรือวศิวกรในหน่วยงานท่ีปฏิบติังานสหกิจศึกษา เป็นผูใ้ห้ค  าปรึกษาและแนะน า 
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นกัศึกษาตอ้งจดัท ารายงานฉบบัสมบูรณ์ท่ีแสดงถึงรายละเอียดการปฏิบติังานสหกิจศึกษา ผลการศึกษาและแกไ้ข
ปัญหา เพื่อน าเสนอต่อกรรมการโครงงานสหกิจศึกษา 
 
วย. 598 การเตรียมโครงงานวศิวกรรมโยธาและการจดัการ         0 (0-9-0) 
CE598 Preparation for Civil Engineering and Management Project  
   วชิาบงัคบัก่อน :  ลงทะเบียนเรียนรายวชิาตามโครงสร้างของหลกัสูตรนบัถึงภาคการศึกษาก่อนหนา้ท่ี 
                                                ลงทะเบียนเรียนวชิาน้ี ไม่นอ้ยกวา่  110  หน่วยกิต  โดยนกัศึกษาตอ้งมีคะแนนเฉล่ีย 
                                                สะสมไม่นอ้ยกวา่ 2.00  และไดรั้บอนุมติัจากอาจารยผ์ูส้อน  และตอ้งผา่นการอบรม 
                                                โครงการอบรมภาษาองักฤษตามท่ีคณะวศิวกรรมศาสตร์ก าหนด หรือไดรั้บคะแนน 
                                                TU-GET  ไม่ต ่ากวา่  300  คะแนน 

  เป็นการเตรียมศึกษา และฝึกปฏิบติัทกัษะในการวเิคราะห์ และแกปั้ญหาแบบบูรณาการโดยท างาน
ร่วมกบัธุรกิจจริง ภายใตก้ารก ากบัดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษา การวดัผลรายวชิาเป็นระดบั S หรือ U 

 
วย. 599 โครงงานวศิวกรรมโยธาและการจดัการ           3 (0-9-0) 
CE599 Civil Engineering and Management Project  

 วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้S ในวชิา วย.598  และไดรั้บอนุมติัจากอาจารยผ์ูส้อน 
 ศึกษา และฝึกปฏิบติัทกัษะในการวเิคราะห์ และแกปั้ญหาแบบบูรณาการโดยท างานร่วมกบัธุรกิจจริง 

ภายใตก้ารก ากบัดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษา ผา่นกระบวนการรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิและปฐมภูมิท่ีเก่ียวขอ้งจากทั้ง
ภายในและภายนอกองคก์ร  การวเิคราะห์สถานการณ์โดยใชก้รอบแนวคิด และเคร่ืองมือท่ีเหมาะสม  รวมทั้งการ
วเิคราะห์เปรียบเทียบ และน าเสนอทางเลือกท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ทางธุรกิจท่ีเป็นโจทยใ์นการศึกษา 
 

 ค าอธิบายรายวชิาเฉพาะทีเ่ปิดสอนโดยสาขาวชิาอืน่ และคณะอืน่ 
 
ค. 131      พีชคณิตเชิงเสน้ประยกุต ์                3(3-0-6) 
MA. 131  Applied Linear Algebra          
 วชิาบงัคบัก่อน  : - 

ทฤษฎีบทเมทริกซ์  เมทริกซ์เฮอร์มิเทียน และยูนิแทรีเมทริกซ์ การแยกตวัประกอบแบบแอลยู ปริภูมิ
เวกเตอร์ อิสระเชิงเส้น มิติ ค่าล าดบัชั้นของเมทริกซ์ การประยกุตข์องเมทริกซ์ในการแกร้ะบบสมการเชิงเส้น เมท
ริกซ์ผกผนั  ดีเทอร์มิแนนต ์หลกัเกณฑค์ราเมอร์ การแปลงเชิงเส้น ปริภูมิผลคูณภายใน  ส่วนเติมเต็มเชิงตั้งฉากและ
ก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด ค่าเฉพาะ เวกเตอร์เฉพาะและการประยกุต ์การท าใหเ้ป็นเมทริกซ์ทแยงมุม เทนเซอร์เบ้ืองตน้ 

หมายเหตุ  ไม่นบัหน่วยกิตใหผู้ท่ี้ก าลงัศึกษาหรือสอบได ้ค.236 
 (บรรยายสปัดาห์ละ 3 ชัว่โมง) 

ค. 251      วธีิเชิงตวัเลขและการประยกุต ์               3  (3-0-6) 

MA.251  Numerical Methods and Applications     
  วชิาบงัคบัก่อน  :  สอบได ้ค.214   
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  ผลเฉลยเชิงตวัเลขของสมการตวัแปรเดียว การประมาณพหุนาม การหาอนุพนัธ์ และปริพนัธ์โดยวธีิเชิง
ตวัเลข  ผลเฉลยเชิงตวัเลขของสมการเชิงอนุพนัธ์สามญัและตวัอยา่งการน าไปใชแ้กปั้ญหาทางวศิวกรรม การ
วเิคราะห์ค่าผิดพลาด การหาผลเฉลยเชิงตวัเลขของระบบสมการเชิงเสน้โดยวธีิตรงและโดยวธีิท าซ ้ า การค านวณเชิง
ตวัเลขของค่าเฉพาะและเวคเตอร์เฉพาะ สมาชิกจ ากดั การแกปั้ญหาทางวศิวกรรมโดยใชว้ธีิเชิงตวัเลขและโปรแกรม
ส าเร็จรูป 

(บรรยายสปัดาห์ละ 3 ชัว่โมง) 
 

วอ.261 สถิติวศิวกรรม 3  (3-0-6) 
IE 261 Engineering Statistics 
  วชิาบงัคบัก่อน  :  - 
     การน าเสนอและการวเิคราะห์ขอ้มูล ทฤษฎีความน่าจะเป็น การแจกแจงทางสถิติ ทฤษฎีการสุ่มตวัอยา่ง การ
ประมาณค่า การอนุมานทางสถิติ การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยและ
สหสมัพนัธ์ การใชว้ธีิการทางสถิติในการแกไ้ขปัญหา การประยกุตส์ถิติในเชิงวศิวกรรม 

 
วฟ.209 วศิวกรรมไฟฟ้าเบ้ืองตน้                3(3-0-6) 
LE 209 Introduction to Electrical Engineering 
 วชิาบงัคบัก่อน : - 

การวิเคราะห์วงจรกระแสตรงและกระแสสลบัเบ้ืองตน้  แรงดนั กระแสและก าลงังาน หมอ้แปลงไฟฟ้า 
แนะน าเคร่ืองจกัรกลไฟฟ้า อาทิ เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้าและการน าไปใชง้าน  สังกปัระบบไฟฟ้าสามเฟส
และวธีิการส่งถ่ายพลงังานไฟฟ้า แนะน าเคร่ืองมือวดัพ้ืนฐานทางไฟฟ้า  

 (ส าหรับนกัศึกษาสาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล เคมี อุตสาหการ) 
วค.  211 เธอร์โมไดนามิกส์                   3 (3-0-6) 
AE  211 Thermodynamics  
   วชิาบงัคบัก่อน : - 
   แนะน าสญัลกัษณ์ต่างๆ ท่ีใชใ้นวชิาเธอร์โมไดนามิกส์ คุณสมบติัของสารบริสุทธ์ิ สมการสภาวะของก๊าซอุดม
คติและก๊าซจริง ความสามารถการอดัตวั แผนภูมิและตารางทางเธอร์โมไดนามิกส์ กฎขอ้ท่ีหน่ึงและสองทางเธอร์โม
ไดนามิกส์ เอนโทรปี การประยกุตก์ฎขอ้ท่ีหน่ึง  กฎขอ้ท่ีสองทางเธอร์โมไดนามิกส์ และเอนโทรปี การค านวณทางเธอร์
โมไดนามิกส์ของกระบวนการจริง 
   (ส าหรับนกัศึกษาสาขาวชิาอ่ืน) 

 
 วก. 220  กลศาสตร์วศิวกรรม – พลศาสตร์                           3 (3-0-6) 
ME 220  Engineering  Mechanics - Dynamics 

วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วย. 202 
ทบทวนกฎเบ้ืองตน้ เก่ียวกบัการเคล่ือนท่ีของวตัถุ  จลนคณิตศาสตร์ของอนุภาค และวตัถุทรงรูป  ไดแ้ก่   

การขจดั  ความเร็ว  และความเร่ง  การเคล่ือนท่ีแบบสมับูรณ์ และสมัพทัธ์ จลนศาสตร์ของอนุภาค และวตัถุทรงรูป 
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ไดแ้ก่  กฎขอ้ท่ีสองของนิวตนั แรง มวล และความเร่ง  งาน และพลงังาน  การกระทบและโมเมนตมั การเคล่ือนท่ี
โดยแรงสู่ศูนยก์ลางความดึงดูด ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการสัน่สะเทือน 

 
วอ.302  เศรษฐศาสตร์วศิวกรรม 3  (3-0-6) 
IE 302 Engineering Economy 
  วชิาบงัคบัก่อน  :  - 
  ค่าของเงินตามกาลเวลา การวเิคราะห์โครงการทางวิศวกรรมในเชิงเศรษฐศาสตร์ ค่าเส่ือมราคา การประเมิน
การทดแทน ความเส่ียงและความไม่แน่นอน การประมาณการรายรับและผลสืบเน่ืองจากภาษี 

 
วอ.406 การจดัการทางวศิวกรรม 3  (3-0-6)  
IE 406 Engineering Management 
  วชิาบงัคบัก่อน  :  นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 หรือสูงกวา่ 
   ววิฒันาการของการจดัการ แนวคิดและทฤษฎีของการจดัการเพ่ือการแข่งขนัในระบบเศรษฐกิจแบบใหม่ การ
จดัการกบังานวศิวกรรม บทบาทของวศิวกรกบัการจดัการในองคก์าร การวางแผนงานวศิวกรรม การบริหารโครงการ 
การบริหารความปลอดภยั การตลาดและการเงินเบ้ืองตน้ส าหรับวิศวกร การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทางการจดัการ 
แรงจูงใจในการท างาน ภาวะผูน้ า หลกัการส่ือสารในองคก์าร กฎหมายอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมเบ้ืองตน้ 

 
ธอ.211  ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยเ์บ้ืองตน้ 3 (3-0-6) 
RB 211 Introduction to Real Estate Business  

หลกัการท าธุรกิจอสงัหาริมทรัพยเ์บ้ืองตน้ วเิคราะห์โครงงาน การตลาดนายหนา้ การบริหารการประเมินราคา 
ภาษี กฎหมาย การลงทุนและการเงิน การตดัสินใจตลอดจนการพฒันาและจดัสรรท่ีดิน การตรวจสอบท่ีดิน เอกสารสิทธ์ิ
และสภาพแวดลอ้มต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ 
  ค าอธิบายรายวชิาเฉพาะทีเ่ปิดสอนให้ภาควชิา/หลกัสูตรอืน่ทีต้่องมาเรียน 
วย.391  ฝึกงานวศิวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง                                                          1 (ไม่นอ้ยกวา่ 6 สปัดาห์) 
CE 391  Practical Training in Civil Engineering and Construction Management 
วชิาบงัคบัก่อน :  นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 ข้ึนไปท่ีผา่นการทดสอบภาษาองักฤษตามท่ีคณะวศิวกรรมศาสตร์ก าหนดและ 
                            ลงทะเบียนเรียนรายวชิาตามโครงสร้างของหลกัสูตรนบัถึงภาคการศึกษาก่อนหนา้ท่ีลงทะเบียนเรียน 
                            วิชาน้ี ไม่นอ้ยกวา่ 110 หน่วยกิต และมีคะแนนเฉล่ียสะสม ไม่นอ้ยกวา่ 2.00 หรือไดรั้บอนุมติัจาก 
                            อาจารยผ์ูส้อน 
                ฝึกงานดา้นวศิวกรรมโยธากบับริษทัโรงงานหรือหน่วยงานราชการหรือรัฐวสิาหกิจ ท่ีภาควชิาเห็นชอบมี
ก าหนดระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่  6  สปัดาห์ นกัศึกษาจะตอ้งส่งรายงาน พร้อมทั้งน าเสนอส่ิงท่ีไดจ้ากการฝึกงาน 
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3.1.5.2  ค าอธิบายรายวชิาภาษาองักฤษ 
  วชิาศึกษาทัว่ไป 
ส่วนท่ี 1 
มธ.100  พลเมืองกบัความรับผิดชอบต่อสงัคม             3(3-0-6) 
TU 100 Civic Education  
 Study of principles of democracy and government by rule of law. Students will gain 
understanding of the concept of ‚citizenship‛ in a democratic rule and will have opportunity for self-
development to become a citizen in a democratic society and to take responsibility in addressing issues in 
their society through real-life practices. 
 
มธ.110  สหวทิยาการมนุษยศาสตร์               2 (2-0-4) 
TU 110  Integrated Humanities  

 To study the history of human beings in different periods, reflecting their beliefs, ideas, intellectual and 
creative development.  To instill analytical thinking, with an awareness of the problems that humanities are 
confronting, such as the impacts of: technological development, violence, wars, and various world crises so that we 
can live well in a changing world. 
 
มธ.120  สหวทิยาการสงัคมศาสตร์               2 (2-0-4) 
TU 120  Integrated Social Sciences 
 This interdisciplinary course focuses on the fact that social sciences play an important role for 
society.     The course explains the origins of the social sciences and the modern world, the separation of 
social sciences from pure sciences, and the acceptance of the scientific paradigm for the explanation of 
social phenomenon. It also involves the analysis of important disciplines, concepts, and major theories of 
social sciences by pointing out strengths and weaknesses of each one. Included is the analysis of 
contemporary social problems, using knowledge and various perspectives—-individual, group, macro-
social, national and world perspectives-- to view those problems.  
 
มธ.130  สหวทิยาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี            2 (2-0-4) 
TU 130  Integrated Sciences and Technology 

 To study basic concepts in science, scientific theory and philosophies. Standard methods for 
scientific investigations. Important evolutions of science and technology influencing human lives as well as 
the impacts of science and technology on economies, societies and environments.  Current issues involving 
the impacts of science and technology on moral, ethics and human values. 
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มธ.156   คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน้           3 (3-0-6) 
TU 156  Introduction to Computers and Programming 
 Basic concepts of computer systems, electronic data processing concepts, system and application 
software, algorithms, flowcharts, data representation, program design and development methodology, problem 
solving using high-level language programming. 
 
ท.161 การใชภ้าษาไทย                    3 (3-0-6) 
TH 161  Thai Usage 
 Thai language usage skills: listening, reading, writing and speaking, with emphases on drawing the main 
idea, communicating knowledge,  thoughts and composing properly. 
 
สษ.070  ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 1                 0 (3-0-6) 
EL 070  English Course 1 

Prerequisite  : Language  Institute  placement 
A non-credit course designed for those students with low English command and unable to enroll directly 

into English Foundation Course (The assessment criteria are ‘S’ for Satisfactory or ‘U’ for Unsatisfactory and will 
not be counted towards the students’ total credits and GPA).   
 A preparatory course designed to enable students to cope up with real English use of four basic integrated skills 
of listening, speaking, reading and writing. 

 
สษ.171  ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 2                3  (3-0-6) 
EL 171  English Course 2 

Prerequisite  : Have earned credits of  EL 070 or  Language  Institute  placement 
 An intermediate English course designed to promote four integrated skills to develop students’ English 
proficiency at a higher level. 

 
สษ.172  ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 3                3  (3-0-6) 
EL 172  English Course 3 

Prerequisite  :  Have earned credits of  EL 171  or  Language  Institute  placement 
 An upper-intermediate English course to enable students to use integrated skills at a more sophisticated level 
than the prior course especially in speaking and writing. 
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ส่วนท่ี 2 
วท.123  เคมพีืน้ฐาน                   3  (3-0-6) 
SC 123  Fundamental Chemistry 
 Atomic structure, Stoichiometry, Chemical bonds, Properties of Representative and Transition Elements, 
Gases, Liquids and Solutions, Solids, Thermodynamics, Chemical Kinetics, Chemical Equilibrium and Acid-Base 
Equilibrium, Electrochemistry, Organic Chemistry. 
 
วท.173  ปฏิบติัการเคมีพ้ืนฐาน                1 (0-3-0) 
SC 173  Fundamental Chemistry Laboratory 
Prerequisite:  Have taken SC 123 or taking SC 123 in the same semester  
     Experiments related to the contents in SC 123 
 
สษ.202  ภาษาองักฤษส าหรับการท างาน              3  (3-0-6) 
EL 202  English for work 
Prerequisite: Have earned credits of  EL 172 

Preparing and training students for careers; using business English reading, writing, speaking and 
listening in the work-related contexts. 

 
บังคบัเลอืก 1 วชิา  ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกติ   
วย.106 เทคนิคในการส่ือสารและการน าเสนอ  2 (2-0-4) 
CE 106  Communication and Presentation Technique 
 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. 
 

 น.209 หลกักฎหมายแพง่และพาณิชย ์ 3 (3-0-6) 
LA 209  Civil and Commercial  Law 
 This course gives an account of general principles in the Civil and Commercial Code in the following 
Titles: (1) Persons  (2) Property (types of property and proprietary rights) (3) Juristic acts (general principles, 
declaration of will, void and voidable acts)  (4) Obligations and contracts 
 
 น.249 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา  3 (3-0-6) 
LA 249  Introduction to Intellectual Property 
        This course seeks to provide students with fundamental knowledge in relation to the protection of 
‚creation of the mind of human-beings‛, justifications and needs for the protection and benefits to be derived from 
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the protection of this kind of property, the enforcement of rights flowing from the protection. For this purpose, 
examples will be drawn from existing intellectual property law, in particular, such legislation most central to the 
daily life of students e.g. the copyright law and the trademarks law. 
 
พบ.291 ธุรกิจเบ้ืองตน้    3 (3-0-6) 
BA 291  Introduction of Business 

The course aims to provide a comprehensive introduction to the  key operations of business, namely 

finance, accounting, , marketing, human resource and production management and management information 

system, placed within organizational, froms of business, environmental, legal and managerial context. Underlying 

business concepts will be discovered through the study of real-world examples and fundamental business plans. 
 

ทม.201 หลกัการบริหาร    3 (3-0-6) 
HR 201  Principles of Management 
 Management concepts, evolution of management, roles and skills of managers, planning, organizing, 
leading, controlling, managerial decision making and ethics 
 
ศ.213 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบ้ืองตน้   3 (3-0-6) 
EC 213  Introductory Microeconomics 

 A study of principles of economics regarding an allocation of scarce resources, theory of value and 

price determination. An introduction to the theory of consumption and production leading to the determination 

of supply and demand of goods and services. Price determination and allocation efficiency in perfectly and 

imperfectly competitive markets. 
 
วชิาเฉพาะ 
กลุ่มวชิาพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 
วท.133 ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 1   3 (3-0-6) 
SC 133  Physics for Engineers I 
            Motion, force, gravity, collisions, rotational motion, bodies in equilibrium, elastic and fractures, fluids, 
oscillations, waves, sound and applications, heat and the kinetic theory of gases, the first and the second laws of 
thermodynamics. 
 
 วท.134 ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2   3 (3-0-6) 
SC 134  Physics for Engineers II 

Prerequisite:  :  Have taken SC 133 
Electric charge and electric fields, Gauss’ law, electric potential, capacitance, dielectrics, electric current, 

DC circuits and devices, magnets and electromagnets, magnetic induction and Faraday’s law, inductors, AC 
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circuits, electromagnetic theory and applications, light, lenses and optical instruments, reflection, refraction, 
diffraction, interference and polarization, modern physics. 

 
วท.183 ปฏิบติัการฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 1  1 (0-3-0) 
SC 183  Physics for Engineers Laboratory I 
    Laboratory practices involving measurement and errors, force and motion, energy, momentum, waves and heat.
  
วท.184 ปฏิบติัการฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2 1 (0-3-0) 
SC 184 Physics for Engineers Laboratory II 

Laboratory practices involving electro-magnetic fields, electric circuits and instruments, optics and modern 
physics. 
 
ค.111 แคลคูลสัพ้ืนฐาน    3 (3-0-6) 
MA 111Fundamentals of Calculus 
     The elecmentary number system and functions, calculus of one variable functions, limit, continuity, the 
derivative and its applications, antiderivatives, techniques of integrations and its applications, series, Taylor’s 
Theorem and its applications 

Note: There no credit for students who studying or passed MA111 or MA216 or MA 218 
 
ค.112 เรขาคณิตวเิคราะห์และแคลคูลสัประยกุต ์ 3 (3-0-6) 
MA 112  Analytic Geometry and Applied Calculus 

Prerequisite: Have earned credits of  MA 111 
 Analytic geometry for conic sections and second degree equations, vectors, transformation of coordinates, polar 
coordinates and graph drawing, functions of several variables, partial derivatives, multiple integrals, scalar fields 
and vector fields, derivative of  vector valued functions, integration in the vector fields, Gauss’s Theorem, Green’s 
Theorem and Stokes’ Theorem, Fourier and Laplace analysis and theirs applications. 

 
  ค.214 สมการเชิงอนุพนัธ์     3 (3-0-6) 
MA214 Differential Equations 

Prerequisite: Have earned credits of  MA112 or MA113 
 First order differential equations, second order differential equations, homogeneous linear differential 

equations, nonhomogeneous linear dirrerential equations,s differential equations of higher order, series solution of 
linear differential equations, special functions, partial differential equations, the Laplace transform and Fourier 
transform, introduction to nonlinear differential equations, applications engineering problem solving. 

 
กลุ่มวชิาพืน้ฐานทางวศิวกรรม 
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วย. 100   จริยธรรมส าหรับวศิวกร 0(0-0-0) 
CE 100   Ethics for Engineers 
   Prerequisite : - 

              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   ความรู้เบ้ืองตน้ทางวชิาชีพวศิวกรรมศาสตร์  1(1-0-2) 
CE 101   Introduction to Engineering Profession    
   Prerequisite : - 

               Engineering profession, Roles and responsibilities of Engineers, Engineering fields, 
Curriculum and courses in engineering, Basic science and engineering subjects, Responsibility and 
ethics for engineers, Engineering communication, Information technology in engineering, Problem 
solving in engineering, Importance of testing, experimentation, and presentation, Basic law for 
engineers, Engineering safety, Engineering and society, Engineering and environment, Engineering 
and technology development, Computers in engineering, Basic knowledge and practice in tool and 
machine, Manufacturing process, Usage of meaturement tool in industrial work. 
 
วก. 100  กราฟิกวศิวกรรม       3 (2-3-4) 
ME 100  Engineering  Graphics 
             Prerequisite : - 
   The significance of drawing.  Instruments and their uses.  Lining and lettering.  Work preparation.  
Applied geometry.  Dimensioning and description.  Orthographic  drawing.  Pictorial drawing.  Freehand  sketchin.  
Sectioning.  Computer aided  drawing. 
วอ.121 วสัดุวศิวกรรม 1 3  (3-0-6) 
IE 121 Engineering Materials I 
  Prerequisite  :  - 
  Properties and structure of engineering materials such as metal, alloy, ceramics, plastics, rubber, wood and 
concrete.  Phase diagram.  Materials characteristics.  Materials properties testing.  Relation of microstructure and 
macrostructure with material properties.  Manufacturing processes of materials.  Effects of  heat treatment on 
microstructure and properties of material. 
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วชิาบังคบัทีเ่ปิดสอนโดยภาควชิาวศิวกรรมโยธา 
วย.201 เขียนแบบส าหรับงานดา้นวศิวกรรมโยธา  2(1-3-2) 
CE201 Drawing in Civil Engineering 
 Prerequisite:  Have earned credits of  ME 100 

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   กลศาสตร์วศิวกรรม - สถิตยศาสตร์  3(3-0-6) 
CE202   Engineering Mechanics – Statics 
 Prerequisite:  Have earned credits of  SC 133 

Force analysis; Newton’s law of motion; resultant; Equilibrium of forces; Application of equilibrium 
equations for structures and machines; Center of gravity; Theorems of Pappus. Beams; Friction; Virtual workand 
stability; Moment of inertia of an area, mass; Introduction for bending moment, shear and deflection 

 
วย. 203   กลศาสตร์ของไหลส าหรับวศิวกรโยธา  3(3–0–6) 
CE203 Fluid Mechanicsfor Civil Engineers 
 Prerequisite:  Have earned credits of  SC 133 

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. 204  ปฎิบติัการกลศาสตร์ของไหล               1(0- 3- 0) 
CE 204  Fluid Mechanics Laboratory   
  Prerequisite:  Have earned credits or taking of CE 203  or taking CE203 in the same semester 
 Properties of fluid; Fluid static; Kinematics of fluid flow, Momentum and dynamic forces in fluid flow, 
Energy equations in a steady flow; Equation of continuity and motion; Similitude and dimensional analysis; Flow 
in incompressible fluid in pipes; Fluid measurements;, Open channel flow. Unsteady flow problems. 
 
วย.211 การส ารวจ   3(3-0-6) 
CE211 Surveying 
 Prerequisite:  - 
             Introduction to surveying; Principle of measurement, error, and mistake; Chain surveying and 

reconnaissance surveying; Levelling and trigonometric levelling; Route surveying; Profile and cross-sectioning; 
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 
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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 

 

วย.212 ปฏิบติัการการส ารวจ   1(0-3-0) 
CE212 Surveying Laboratory 
 Prerequisite:  Have earned credits of CE 211  or taking CE211 in the same semester 

Hand on practice of basic surveying operations; reconnaissance surveying; distance measurement by 
pacing; chain surveying, levelling nets; profile and cross-sectioning; contouring; two-peg 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 การฝึกส ารวจภาคสนาม  1(12-80-0) 
CE213 Surveying Field Practices 
 Prerequisite:  Have earned credits  of CE 211 and CE 212 

Introduction to surveying work; basic field works, leveling; principles and applications of theodolites; 
distance and direction measurements; errors in surveying, acceptable error, data correction, triangulation; precise 
determination of azimuth; precise traverse plane coordinate system, precise leveling; topographic survey; map 
plotting and topographic model. 

 

วย. 221  กลศาสตร์ของแขง็ 1  3(3-0-6) 
CE 221  Mechanics of Solids 1 

Prerequisite:  Have earned credits of CE202 
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 and combined stresss.  Introduction to failure theory; Deflection of beams 
by integration; Eccentric loading; Buckling of compression members; Material testing. 

 
 วย. 231  วสัดุก่อสร้าง                   3(3-0-6) 
CE 231  Construction Materials 

Prerequisite:  - 
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, highway materials, 
and tile  
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วย. 232  ปฏิบติัการทดสอบวสัดุก่อสร้าง  1(0-3-0) 
CE 232 Construction Materials Testing 
 Prerequisite:  Have earned credits of  CE231 or taking CE231 in the same semester 

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 กลศาสตร์ของแขง็ประยกุต ์  3(3-0-6) 
CE320 Applied Mechanics of Solids 
   Prerequisite:  Have earned credits of CE 221 

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. 
วย.321       การวเิคราะห์โครงสร้าง 1  3(3-0-6) 
CE321 Structural Analysis I 
    Prerequisite:  Have earned credits of CE 221 

Introduction to structural analysis; reactions, shears and moments in statically determinate structures; 
graphic statics; influence line of statically determinate structures; deflections of statically determinate structures by 
method of virtual work, strain energy; Williot-Mohr diagrams; analysis of statically indeterminate structures by 
method of consistent deformation. 

 

 วย.322 การวเิคราะห์โครงสร้าง 2                3(3-0-6) 
CE322  Structural Analysis II 
   Prerequisite:  Have earned credits of CE 321 

Analysis of statically indeterminate structures by method of consistent deformation, elastic load method, 
method of slope and deflection, moment distribution method, strain energy; influence line of statically 
indeterminate structures; approximate analysis; introduction to matrix structural analysis; introduction to plastic 
analysis. 

 

วย.331  การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก           4(3-3-6) 
CE331 Reinforced Concrete Design 
    Prerequisite:  Have earned credits of  CE 322 or taking CE322  in the same semester and Have earned 
                                         credits of  CE 231 
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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.441 วศิวกรรมการก่อสร้างและการจดัการ  3(3-0-6) 
CE441 Construction Engineering and Management 
   Prerequisite:  Have earned credits of  CE 331 

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; modern construction technology; construction equipments; critical path method 
(CPM); resource management; progress measurement; construction safety; quality system. 

 
วย.351  ปฐพีกลศาสตร์                   3(3-0-6) 
CE351 Soil Mechanics 
    Prerequisite:  CE 221 

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. 
Earth pressure theory, slope stability. 
 

 วย. 352 ปฏิบติัการปฐพีกลศาสตร์  1(0–3–0) 
CE 352 Soil Mechanics Laboratory 
   Prerequisite:  Have taken CE 351 or taking CE351  in the same semester 

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     
 
วย. 353 วศิวกรรมฐานราก  3(3-0-6) 
CE 353 Foundation Engineering 
   Prerequisite:  Have earned credits of  CE 351 

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 
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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 วศิวกรรมการทาง  3(3-0-6) 
CE361 Highway Engineering 
    Prerequisite:  Have earned credits of  CE 211 and CE 371 and Have earned credits of  CE 372 or taking 
                                        CE372  in the same semester 

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 two-lane highways, multilane highways, and freeway. 

 
วย.362  วสัดุการทาง                   3(2-3-4) 
CE362 Highway Materials 
    Prerequisite:  - 
    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 อุทกวทิยาส าหรับวศิวกร  3(3-0-6) 
CE371 Hydrology for Engineers 
   Prerequisite:  Have earned credits of  CE 203 and CE 204 

The hydrologic cycle; Atmospheric circulation and data collections precipitation; In-filtration; 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 
 
วย.381 วศิวกรรมการประปาและสุขาภิบาล  3(3-0-6) 
CE381 Water Supply and Sanitary Engineering 
    Prerequisite:  Have earned credits of  CE 372 or taking CE 372 in the same semester 

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. 
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วย. 382 ปฏิบติัการวศิวกรรมการประปาและสุขาภิบาล  1(0–3–0) 
CE382 Water Supply and Sanitary Engineering Laboratory 
   Prerequisite:  Have earned credits of  CE 381 or taking CE381 in the same semester 

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. 
 

วย.390 ฝึกงานทางวศิวกรรมโยธา  0(at least 6 weeks) 
CE390 Practical Training in Civil Engineering 

    Prerequisite:  Junior/senior standing passing English examination according to the regulation of faculty 
                          of  engineering. To  eligible to enroll this class, students need to have a minimum GPA of  
                          2.00 and  have taken at least 48 credits of compulsory major courses,  or  consent of the 
                          civil engineering department. 
     Civil engineering  training in private or public sector approved by the department for a minimum of 6 

weeks and a minimum of 240 hours. Each student is  required to submit a report and to present his/her 
accomplishment. Grading is in S or U. 
 

 วย.421 การออกแบบโครงสร้างไมแ้ละโครงสร้างเหลก็  4(3-3-6) 
CE421 Timber and Steel Design 
    Prerequisite:  Have earned credits of  CE 322 or taking CE 322  in the same semester 

    Elastic and strength properties of wood; Design of beams, compression members, tension members, 
joints;  Codes and specifications of steel design of both ASD and LRFD;  Design of tension members, beams and 
plate girder, columns, beam-columns, built-up members, and steel frames;  Design of bolted, riveted and welded 
connections;  Design practice and detailing of steel and timber structures. 

 

วย. 372 วศิวกรรมชลศาสตร์  3(3–0–6) 
CE 372 Hydraulic Engineering 
   Prerequisite:  Have earned credits of  CE 203 CE 351 and CE 371 

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; Impact of jet 

 
วย. 373 ปฏิบติัการวศิวกรรมชลศาสตร์  1 (0–3–0) 
CE 373 Hydraulic Engineering Laboratory 
   Prerequisite : Have earned credits of  CE 372 or taking CE 372  in the same semester  

Lists of laboratory works on Hydraulic Engineering are hydraulic jump, characteristic of flow through a 
Venturi flume, roughness coefficients: Manning ‘n’, discharge beneath a sluice gate, characteristic of a pipe 
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network system, head loss against discharge characteristics, flow over weir, sedimentation and erosion, surge tank 
and water hammer, pumping test, flow through a circular orifice, flow measurement by Venturi meter, impact of 
jet. 
 

วย. 491 สมัมนาทางวศิวกรรมโยธา  0 (0-3-0) 
CE 491 Civil Engineering Seminar 
   Prerequisite:  - 

 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 requires to submit a 
report and makes a presentation. Grading is in S or U. 

 

 วย. 492 โครงงานทางวศิวกรรมโยธา 1               1 (0-3-0) 

CE 492 Civil Engineering Project I 
Prerequisite: Studentwith a minimum GPA of 2.0  and a cumulative credit hours, based on the   

curriculum, prior to the enrolled semester of at least 110 and 90 for the program in 2.2.2.1  
and 2.2.2.2, respectively; and consent of instructor and must pass English Brush-Up 
training program or hold a TU-GET score of at least 300 points. 

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.  
 

วย. 493 โครงงานทางวศิวกรรมโยธา 2  2 (0-6-0) 
CE 493 Civil Engineering ProjectII 
   Prerequisite:  Have earned credits of  CE 492 and consent of instructor 
                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. 

 
รายวชิาเลอืกเปิดสอนโดยภาควชิาวศิวกรรมโยธา 
 
วย. 295 การเขียนแบบและกราฟิกทางวศิวกรรม              3  (2-3-4) 
CE 295 Graphics and Drawings in Engineering 
    Prerequisite:  - 
 The importance of drawing, tools and methods, line drawing, lettering, dimensioning and tolerancing, 
applied geometry, picture defining and details. Orthographic theory, freehand, sketching, pictorial, cross section 
picture, anxiliary views, detail and assembly drawings, drawing by computer.  Principles of construction drawing 
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and infrastructure drawing. Symbols for construction materials and welding. Architectural drawing. Power 
electrical, mechanical, and sanitary system drawings. 

 
วย.415 การส ารวจดว้ยแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศ  3(3-0-6) 
CE415 Photogrammetry 
   Prerequisite:  Have earned credits of  CE 211 

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. 

 
 วย. 416   เทคโนโลยกีารส ารวจ                 3(3-0-6) 
CE416 Surveying Technology 
   Prerequisite:  Have earned credits of  CE 211 

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 การวเิคราะห์โครงสร้างโดยวธีิเมตริกซ์  3(3-0-6) 
CE425 Matrix Structural Analysis 
   Prerequisite: Have earned credits of  CE 322  or taking CE322  in the same semester 

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   
 
วย.426 พลศาสตร์โครงสร้าง  3(3-0-6) 
CE426 Structural Dynamics 
   Prerequisite: Have earned credits of  CE 322 or taking CE 322 in the same semester  

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 วธีิไฟไนตเ์อลิเมนตเ์บ้ืองตน้  3(3-0-6) 
CE427 Introduction to Finite Element Method 
   Prerequisite:  Have earned credits of  CE 322 
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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 

 

วย. 428 การประเมินและตรวจสอบสภาพโครงสร้างเบ้ืองตน้  3 (3-0-6) 
CE 428 Introduction to Structural Condition Evaluation 
   Prerequisite:  - 

 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 
Visual inspection for building structure,  Non-destructive evaluation (NDE) and Semi-destructive evaluation 
(SDE); Calibration and evaluation of uncertainty and limitation in NDE and SDE abilities. 
  วย. 429    พฤติกรรมและการออกแบบโครงสร้างเหลก็ขั้นสูง    3 (3-0-6) 

    CE 429   Advanced Design and Behavior of Steel Structures 
     Prerequisite: Have earned credits of CE 421   
           Advanced design and behavior of tension, compression, and bending member, combined 

compression and bending member, plate girder, connections, concept and basic theory for steel design standard, 
structural system design for high-rise building, wind- and earthquake - resistant design for steel structures. 

 
วย.435 การออกแบบสะพาน  3(3-0-6) 
CE435 Bridge Design 
   Prerequisite: Have earned credits of  CE 331 

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.  

 
วย.436 เทคโนโลยคีอนกรีตประยกุต ์  3(3-0-6) 
CE436 Applied Concrete Technology  
   Prerequisite:  Have earned credits of  CE 231 

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 การออกแบบคอนกรีตอดัแรง  3(3-0-6) 
CE437 Prestressed Concrete Design 
   Prerequisite:  Have earned credits of  CE 331 
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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 

 
 วย.438 การออกแบบอาคาร    3(3-0-6) 
CE438 Building Design  
   Prerequisite:  Have earned credits of  CE 331 

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.439:  เทคโนโลยกีารออกแบบและการก่อสร้างในงานวศิวกรรมโยธา         3(3-0-6) 
CE 439:  Design and Construction Technology in Civil Engineering 
          Prerequisite: Have earned credits of CE331 CE421 and CE441 

State-of-the-art structural design and construction technology for civil engineering; co-operation among 
architectural, structural and construction works; applications of modern computer software for three-dimensional 
structural analysis and design; fundamental characteristics of construction; implementations of civil engineering 
knowledges for construction. 

 
  วย.445 สญัญา การออกขอ้ก าหนด และการประมาณราคา            3(3-0-6) 
CE445 Contract, Specification and Estimation 
   Prerequisite:  - 

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 

 
วย. 446 การตรวจสอบงานก่อสร้าง         3(3-0-6)  
CE 446 Construction Inspection  
   Prerequisite:  - 

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 
 
วย.447 วธีิการและเคร่ืองจกัรก่อสร้าง    3(3-0-6) 
CE447 Construction Methods and Equipment 
   Prerequisite:  Have earned credits of  CE 441 
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Methods and equipment used in residential building; Heavy  and industrialized construction;  Selection 
and efficient use of equipment;  Equipment management and maintenance 

 
วย. 448 สุขภาพ และความปลอดภยัในงานก่อสร้าง            3(3-0-6) 
CE 448 Health and Safety in Construction 
   Prerequisite:  - 

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    กฎหมายในงานวศิวกรรมการก่อสร้างและการจดัการ         3(3-0-6) 
  CE 449    Laws in Construction Engineering and Management 

         Prerequisite: -   
          Introduction to law, Engineer law, Building Control Law, Building inspection law, Law related to 

offense on biding and tendering to public agencies, Labor law, Environmental law and water law related to 
construction engineering and management. 

 
วย.455 ธรณีวศิวกรรม  3(3-0-6) 
CE455 Engineering Geology 
   Prerequisite:  - 

 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) 
CE456 Soil Stabilization 
   Prerequisite:  Have earned credits of  CE 351 

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 พลศาสตร์ของดิน  3(3-0-6) 
CE 457 Soil Dynamics 
   Prerequisite: Have earned credits of  CE 353 

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  การประกนัคุณภาพและการควบคุมคุณภาพงานดิน          3(3-0-6) 
CE 458    Quality Assurance and Quality Control in Earth Work        
   Prerequisite:  Have earned credits of  CE 351 

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. 

 
วย.459   กลศาสตร์ของหินเบ้ืองตน้                3(3-0-6) 
CE 459 Introduction to Rock Mechanics  
   Prerequisite:  - 

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  วศิวกรรมการจราจร  3(3-0-6) 
CE 465  Traffic Engineering 
   Prerequisite:  - 

Behavior and theory of traffic,  roads and vehicles;  Travel time and delay;  Traffic volume and traffic 
flow;  Road capacity; Traffic control devices;   Design of traffic signals;  Traffic operation and control. 

 
  วย. 466     การวางแผนการขนส่งในเมือง               3(3-0-6) 
CE 466 Urban Transportation Planning 
   Prerequisite:  - 

Relationship between transportation and economical and social development; Transportation by 
highways, railways, air, sea, pipelines, and belts;  Process of urban transport planning;  Travel-demand forecasting;  
Trip generation, Trip distribution, Mode choice, and trip assignment;  Transport-land use models;  Urban transport 
technology;  Evaluation of transport investment. 
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วย. 467 วศิวกรรมพ้ืนถนนและการออกแบบ  3(3-0-6) 
CE 467 Pavement Engineering and Design 
   Prerequisite:  Have taken CE 361 and CE 362 or taking CE 361 and CE 362  in the same semester  
   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. 
 
วย.468 ระบบขนส่งอจัฉริยะเบ้ืองตน้  3(3-0-6) 
CE 468   Introduction to Intelligent Transportation Systems 
   Prerequisite:  - 

 Backgrounds of advanced technologies for transportation systems;  application of intelligent 
transportation system for mobility, safety, management, and environment; issues in intelligent transportation 
system. 
 
วย. 469  การประเมินผลกระทบของการจราจร             3(3-0-6) 
CE 469 Traffic Impact Assessment 
   Prerequisite: Have earned credits of  CE 361 

Analytical methods and procedures used for preparation of traffic impact assessments on adjacent road 
networks for new developments, new roads, interchanges, highway expansions, intersection improvements, and 
traffic caused by road constructions. 

 
วย. 475 การออกแบบโครงสร้างทางชลศาสตร์  3(3-0-6) 
CE475 Design of Hydraulic Structures 
    Prerequisite:  Have earned credits of  CE 372  or taking  CE 372 in the same semester 

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.  
 
วย. 476 วศิวกรรมน ้ าใตดิ้น                  3(3-0-6) 
CE 476 Groundwater Engineering  
   Prerequisite:  - 

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. 
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วย. 477 การจดัการทรัพยากรน ้ าอยา่งย ัง่ยนื              3(3-0-6) 
CE 477 Sustainable Water Resources Management 
   Prerequisite:  - 

Water resources sustainability, Floods, Droughts, Climate change, Integrated water resources 
management, Public participation, Water resources economics, Water resources system analysis, Case studies: 
Water resources project management for sustainability 
 
 
วย. 478 กฎหมายดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรน ้ า 3 (3-0-6)  
CE 478 Laws for Water Resources Management  
   Prerequisite:  - 
   Introduction to law, related domestic and international laws and acts for water resources management. 
Alternatives and measures in using laws to relief problems and conflicts in water resources management at local 
level, river basin level, nation level, and international level. Roles of government organizations and privat 
organizations in water resources management. Case studies concerned both in domestic and international levels. 
 
วย. 485 การบริหารจดัการทางวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม  3(3-0-6) 
CE 485 Environmental Systems and Management 
   Prerequisite:  - 

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. 486 การสุขาภิบาลในอาคาร  3(3-0-6) 
CE 486 Building Sanitation  
   Prerequisite:  Have earned credits of  CE 203 

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 
 
วย. 487 การออกแบบวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม  3(3-0-6) 
CE 487 Environmental Engineering Design    
   Prerequisite:  Have earned credits of  CE381 
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Analysis and design of environmental control measures.  Water demand estimation.  Design of water 
transmission and distribution systems, wastewater collection system, wastewater treatment andsludge facilities.  
Treatment processes for water supply and wastewater. 

 
วย. 488 วศิวกรรมการประปาและการออกแบบ  3(3-0-6) 
CE 488 Water Supply Engineering and Design 

Prerequisite: Have earned credits of  CE 381 
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. 

 
วย. 489 การออกแบบวศิวกรรมน ้ าเสีย               3(3-0-6) 
CE 489 Wastewater Engineering Design 

Prerequisite: Have earned credits  of  CE 381 
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. 495 หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมโยธา 1  3(3-0-6) 
CE 495 Special Topic in Civil Engineering I 
   Prerequisite:  Consent of instructor 

Lectures on topics of current and interesting issues in civil engineering. 
 

วย. 496 หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมโยธา 2  3(3-0-6) 
CE 496 Special Topic in Civil Engineering II 
    Prerequisite:Consent of instructor 

Lectures on topics of current and interesting issues in civil engineering. 
 

วย. 497 การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุส าหรับวศิวกรโยธา  3(3-0-6) 
CE 497 Object-Oriented Programming for Civil Engineers 
   Prerequisite:  Have earned credits of  TU 156 

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.  

 

วย. 498 เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับวศิวกรรมโยธา  3(3-0-6) 
CE 498 Information Technology for Civil Engineering 
   Prerequisite:  - 
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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. 

 
วย.499 การออกแบบทางสถาปัตยกรรมและงานระบบอาคาร  3(3-0-6) 
CE499 Principle of Architectural Design and Building Systems 
   Prerequisite:  - 

Consideration of architectural planning with the attention to space  and function;  Selection of structural 
Sanitary systems, Mechanical system, and Electrical system;  Selection of materials and construction techniques;  
Components of building;  Structural components such as woods, steels, reinforced concrete;  Decoration materials 
and installations. 
 

 วย. 525    การจ าลองและเทคนิคการทดลองแบบจ าลองโครงสร้างเบ้ืองตน้  3(3-0-6) 
  CE 525    Introduction to Structural Modeling and Experimental Techniques 

   Prerequisite: Have earned credits of CE 331   
   Introduction to Physical Modeling in Structural Engineering.  Advantages and Limitations of Physical 

Model Analysis.  Bucklingham’s  Pi  Theorem.  Models with First-Order Similarity.  Distorted Models.  Similitude 
Requirement.  Elastic and Inelastic Models.  Model Fabrication Techniques.  Principle and Application of 
Instrumentation.  Loading Systems and Laboratory Techniques.  Size Effects, Accuracy, and Reliabilities in Models.  
Model Applications and Case Studies. 

 
 

วย.545: การจ าลองสารสนเทศอาคารในงานวศิวกรรมโยธา          3(3-0-6) 
CE 545: Building Information Modeling in Civil Engineering 
 Prerequisite: 1) Have earned credits of CE201 CE331 CE421 and CE441 or 2) Have earned credits of CE201   
                          and CE331, and taking CE421 and CE441 in the same semester 

          Introduction to Building Information Modeling (BIM); computer applications for BIM; modeling of 
basic structural models; annotations and texts for construction documents; schedules and detailing for construction; 
integration among architectural models, structural models and mechanical-electrical-piping models within BIM 
approach. 

 
วย. 565  วธีิการตดัสินใจทางเศรษฐศาสตร์               3(3-0-6) 
CE565  Economic Decision Methods 

Prerequisite: - 
            Application of economics in decision-making process to transportation systems, investment analysis, 

pricing analysis, impact analysis, and transport policy as it relates to social, Decision making under risk, economics 
and environmental issues, legislative actions affecting transportation issues. 
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วย.566 การวเิคราะห์การจราจรและความปลอดภยัเบ้ืองตน้  3(3-0-6) 
CE 566 Introduction to Traffic and Safety Data Analysis   

Prerequisite: Have earned credits of  IE 261 
Application of analytical and statistical techniques to traffic safety studies, highway safety standard, data 

requirements, safety enhancements, and other transportation engineering analyses. 
 
วย. 585 วศิวกรรมและการจดัการขยะมูลฝอย       3(3-0-6) 
CE585 Solid Waste Engineering and Management  

Prerequisite:- 
   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  
 
วย. 586 การควบคุมมลพิษอากาศและการออกแบบ            3(3-0-6) 
CE586 Air Pollution Control and Design  

Prerequisite:- 
            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. 587 การวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  3(3-0-6) 
CE587 Environmental Impact Assessment  

Prerequisite:- 
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. 

 
 วย. 595 บูรณาการทางดา้นวศิวกรรมโยธา             3(3-0-6) 
CE 595   Integrated Sciences in Civil Engineering 
   Prerequisite: Have earned credits of  CE 331 CE 441 CE 353 CE 361 CE 381 CE 421 and CE 372 or   
                                      taking CE 331 CE 441 CE 353 CE 361 CE 381 CE 421 and CE 372 in the same semester 

            Integrated Sciences between civil engineering fundamental sciences and civil  engineering  design 
sciences by using Problem Based Leaning as case study. 
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วย. 596 การเตรียมสหกิจศึกษาวศิวกรรมโยธา             3(0-9-0) 
CE 596 Preparation for Co-operative Education in Civil Engineering  
   Prerequisite:   The fourth-year students who has credits of all compulsory courses specified by the Civil 
                                          Engineering Department, must pass the English Brush-Up training course or hold a TU- 
                                          GET score of at least 300 points, or receive permission from instructor and Department Head 
   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.  
 
 วย. 597 สหกิจศึกษาวศิวกรรมโยธา             6(at least 16 weeks) 
CE 597   Co-operative Education in Civil Engineering 
   Prerequisite:  Have earned credits of  CE 596 
   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. 598 การเตรียมโครงงานวศิวกรรมโยธาและการจดัการ          0 (0-9-0) 
CE598 Preparation for Civil Engineering and Management Project  

Prerequisite: Student with a minimum GPA of 2.00 and a cumulative credit hours, based on the  
                         curriculum, prior to the enrolled semester of at least 110 and consent of instructor, and  
                         must pass English Brush-Up training program or hold a TU-GET core of at least 300  points. 
Study, practice, and preparation  to analyze and solve problem related to engineering and business under 

supervisory of adviser. Grading is in U or S. 
 

 วย. 599 โครงงานวศิวกรรมโยธาและการจดัการ            3 (0-9-0) 
CE599 Civil Engineering and Management Project  

Prerequisite: Have earned credits of  CE 598 and or consent of instructor. 
  Study and practice to analyze and solve problem relatedto engineering and business under supervisory of 

adviser. The project starting with data collection, then analyze the problem with appropriated concepts and tools. 
Finally, student can make conclusion, comparing and give suggestion to solve problem.   
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ค าอธิบายรายวชิาเฉพาะทีเ่ปิดสอนโดยสาขาวชิาอืน่ และคณะอืน่ 
 
ค. 131      พีชคณิตเชิงเสน้ประยกุต ์                3(3-0-6) 
MA. 131  Applied Linear Algebra          

Prerequisite:- 
 Therems of  matrices,Hermitian matrices and unitrary matrices, LU-fractorization, vector spaces, linear 
independence, dimensions, rank of matrices, applications of matrices for solving systems of  linear equations, 
inverse of matrices , determinant, Cramer’s Rule, linear transformations, inner product space, orthogonal 
complement and  least square, eigenvalues and its application, diagonalization of matrices, basic concepts of tensor. 
Note: There is no credit for student who are studying or passed MA236 

ค. 251      วธีิเชิงตวัเลขและการประยกุต ์              3 (3-0-6) 

MA.251  Numerical Methods and Applications     
Prerequisite : Have earned credits of  MA 214 

 Numerical solutions of one variable equations, polynomial interpolation, numerical methods of  
differentiation and integration, numerical solutions of ordinary differential equations, draw examples in engineering 
problem solving, error analysis, numerical solutions of systems of linear equations (direct methods and iteration 
methods), numerical methods in determining eigenvalues and eigenvectors, finite elements, solving engineering 
problems by using numerical methods and mathematical package. 
 
วอ.261 สถิติวศิวกรรม  3  (3-0-6) 
IE 261 Engineering Statistics 

Prerequisite:- 
  Presenting and analyzing data. Probability theory. Statistics distribution. Sampling theory. Estimation 
theory statistical inference. Hypothesis testing. Analysis of variance. Regression analysis and correlation. Using 
statistical methods as the tool in engineering problem solving. 
 
วฟ.209 วศิวกรรมไฟฟ้าเบ้ืองตน้                3(3-0-6) 
LE 209 Introduction to Electrical Engineering 
 Prerequisite : - 
 Basic D.C. and A.C. circuit analysis; voltage; current and power; transformers; introduction to electrical 
machinery; generators, motors and their uses; concepts of three-phase system; method of power transmission; 
introduction to some basic electrical instruments. 

 (This course for students in Mechanical, Chemical, and Industrial Engineering) 
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วค.  211 เธอร์โมไดนามิกส์                   3 (3-0-6) 
AE  211 Thermodynamics  

  Prerequisite: - 
   Introduction to thermodynamics and engineering thermodynamics. Definitions of some technical terms related to 
engineering thermodynamics. Properties of pure substances.  Equation of state of ideal and real gases. Compressibility. 
Thermodynamic diagrams and tables. First law of thermodynamics for closed system and for control volume. Second law of 
thermodynamics. Entropy. Applications of first law, second law and entropy on thermodynamics. Calculations for real 
processes. 
   (For students outside the Department of Chemical Engineering) 
 

วก. 220  กลศาสตร์วศิวกรรม – พลศาสตร์                          3 (3-0-6) 
ME 220  Engineering  Mechanics - Dynamics 

Prerequisite : Have earned credits of CE 202 
 Reviews of basic principles governing the laws of motion. Kinematics of particles and rigid bodies. 
Displacement, velocity, and acceleration.  Absolute and relative motion.  Kinetics of particles and rigid bodies. 
Newton's second law of motion.  Force mass and acceleration. Work and energy. Impulse and momentum.  
Centripetal motion.  Introduction to vibration. 
 

วอ.302  เศรษฐศาสตร์วศิวกรรม 3  (3-0-6) 
IE 302 Engineering Economy 
  Prerequisite: - 
  Time value of money. Engineering project analysis using economic approaches. Depreciation. Evaluation 
of replacement alternatives. Risk and uncertainty. Estimating income tax consequences. 

 

วอ.406 การจดัการทางวศิวกรรม 3  (3-0-6)  
IE 406 Engineering Management 
  Prerequisite  :  Students in the third year or higher 
  Evolution of management. Basic concepts and theories of modern management for competing in advanced 
economic system. Management and engineering. Role of engineer and organization management. Engineering 
planning. Project management. Industrial safety management. Marketing and basic finance for engineer. 
Management environment analyses. Work incentive. Leadership. Principle of organization communication. 
Industrial and commercial laws. 

 
ธอ.211  ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยเ์บ้ืองตน้ 3 (3-0-6) 
RB 211 Introduction to Real Estate Business  

Study basic principles, project analysis, brokerage, management, valuation, tax, law, investment and 
finance. Related to the real estate industry as well as subdivision development, surveying land, legal documents and 
environments. 
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  ค าอธิบายรายวชิาเฉพาะทีเ่ปิดสอนให้ภาควชิา/หลกัสูตรอืน่ทีต้่องมาเรียน 
 

CE391   Practical Training in Civil Engineering and Construction Management       1 (at least 6 weeks) 
             Prerequisite:  Junior/senior standing passing the English test given by the faculty of engineering.  
                                   Junior/senior standing with a minimum GPA of 2.0  and a cumulative credit hours,  
                                   based on the  curriculum, prior to the enrolled semester of at least 110 or consent  
                                   of instructor. 

     Each student requires a relevant training in civil engineering for a minimum of  6 weeks. The chosen 
training site must be approved by the department. Student requires to submit a report and also makes a presentation. 
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3.2  ช่ือ สกลุ เลขประจ าตวัประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒขิองอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

ล าดบั 
ที ่

เลขประจ าตวั 
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

ช่ือ – สกลุ คุณวุฒ ิ สาขาวชิา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปีพ.ศ. 
1 565999000xxxx  รองศาสตราจารย ์ นคร  ภู่วโรดม 

 
วศ.บ. 

M.Eng. 
Ph.D. 

วศิวกรรมโยธา 
Structural Engineering 
Structural Engineering 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
Asian Institute of Technology 
Saitama University, Japan 

2534 
2536 
2539 

2 510209903xxxx  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดนยั  วนัทนากร 
 

วศ.บ. 
      M.Sc. 

Ph.D. 

วศิวกรรมโยธา 
Construction Engineering & Management 
Construction Engineering & Management 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารธนบุรี 
University of  Missouri-Columbia, U.S.A. 
University of Nottingham, United Kingdom 

2525 
    2530 

2544 
 

3 352080015xxxx  อาจารย ์ วรุณศกัด์ิ  เล่ียมแหลม วศ.บ. 
M.Eng. 
D.Eng.  

วศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม 
Water and Wastewater Engineering 
Environmental Engineering 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
Asian Institute of Technology 
Asian Institute of Technology 

2544 
2546 
2550 

4 340990064xxxx รองศาสตราจารย ์ สายนัต ์ ศิริมนตรี 
 

วศ.บ. 
วศ.ม. 
ปร.ด. 

วศิวกรรมโยธา 
วศิวกรรมโยธา 
วศิวกรรมโยธา 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

2528 
2532 
2554 

5 333990002xxxx  อาจารย ์ กฤษฏา  ไชยสาร Ph.D. Civil Engineering University of Cambridge 2557 
 
ล าดบัท่ี  1 – 3  เป็นอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 
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3.2.2 อาจารย์ประจ าทีร่่วมสอนในหลกัสูตร 
 

ล าดบั 
ที ่

เลขประจ าตวั 
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

ช่ือ - สกลุ คุณวุฒ ิ สาขาวชิา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี
พ.ศ. 

1 310050154xxxx ผูช่้วยศาสตราจารย ์ กฤดายทุธ์  ชมภูม่ิง วศ.บ. 
M.S. 
Ph.D. 

วศิวกรรมโยธา 
Structural Engineering 
Structural Engineering and Mechanics  

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
Ohio State University, U.S.A. 
Utah State University, U.S.A. 

2527 
2529 
2537 

2 410090002xxxx รองศาสตราจารย ์ กฤติยา  เลิศโภคะสมบติั วท.บ. 
M.Sc. 
D.E.A. 

 
Ph.D. 

เคมี 
Environmental Engineering 
Environmental Engineering 
 
Environmental Engineering 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
Asian  Institute  of  Technology 
Institut National des Sciences Appliquees de 
Toulouse, France 
Institut National des Sciences Appliquees de 
Toulouse, France 

2525 
2527 
2530 

 
2534 

 
3 350990006xxxx รองศาสตราจารย ์ บุรฉตัร ฉตัรวรีะ วศ.บ. 

M.Eng 
D.Eng.  

 วศิวกรรมโยธา 
 Structural Engineering 
 Structural Engineering 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
Asian Institute of Technology 
Asian Institute of Technology 
 

2531 
2533 
2538 

4 510209903xxxx ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดนยั วนัทนากร วศ.บ. 
    M.Sc. 

Ph.D. 

วศิวกรรมโยธา 
Construction Engineering & Management 
Construction Engineering & Management 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
University of  Missouri-Columbia, U.S.A. 
University of Nottingham, United Kingdom 

2525 
  2530 

2544 
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ล าดบั 
ที ่

เลขประจ าตวั 
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

ช่ือ - สกลุ คุณวุฒ ิ สาขาวชิา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี
พ.ศ. 

5 310220156xxxx อาจารย ์ เกษมชาต ศรีวาลยั วศ.บ. 
M.Eng. 

 

วศิวกรรมทรัพยากรน ้ า 
Civil Engineering 
 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
University of  Maryland at College Park, 
U.S.A. 

2527 
2538 

6 310050033xxxx ผูช่้วยศาสตราจารย ์ จิรวฒัน์ ด าริห์อนนัต ์
 

วศ.บ. 
M.Eng. 
Ph.D. 

วศิวกรรมโยธา 
Structural Engineering and Construction 
Civil Engineering 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
Asian Institute of Technology 
University of  New South Wales, Australia 

2532 
2536 
2542 

7 310060004xxxx รองศาสตราจารย ์ ชวลิต ชาลีรักษต์ระกลู 
 

วศ.บ. 
M.Eng 
Ph.D. 

วศิวกรรมโยธา 
Water Resources Engineering 
Water Resources Engineering 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
Asian Institute of Technology 
McGill University, Canada 

2523 
2525 
2538 

8 340990035xxxx ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ชยัศกัด์ิ พิสิษฐไ์พบูลย ์
 

วศ.บ. 
วศ.ม. 
Ph.D. 

วศิวกรรมโยธา 
วศิวกรรมโครงสร้าง 
Civil Engineering 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
University of Nottingham, United Kingdom 

2526 
2529 
2547 

 
9 565999000xxxx รองศาสตราจารย ์ นคร ภู่วโรดม 

 
วศ.บ. 

M.Eng. 
Ph.D. 

วศิวกรรมโยธา 
Structural Engineering 
Structural Engineering 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
Asian Institute of Technology 
Saitama University, Japan 

2534 
2536 
2539 
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ล าดบั 
ที ่

เลขประจ าตวั 
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

ช่ือ - สกลุ คุณวุฒ ิ สาขาวชิา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี

พ.ศ. 
10 59099990xxxx รองศาสตราจารย ์ บุญทรัพย ์วชิญางกรู วศ.บ. 

 
M.Sc. 

    Ph.D. 

วศิวกรรมโยธา 
 
Spatial Information Science and Engineering 
Spatial Information Science and Engineering 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณ
ทหาร ธนบุรี 
University of Maine, U.S.A. 

  University of Maine, U.S.A. 
 

2535 
 

2540 
  2543 
 

11 352080015xxxx อาจารย ์ วรุณศกัด์ิ  เล่ียมแหลม วศ.บ. 
M.Eng. 
D.Eng.  

วศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม 
Water and Wastewater Engineering 
Environmental Engineering 
 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
Asian Institute of Technology 
Asian Institute of Technology 

2544 
2546 
2550 

12 310090284xxxx รองศาสตราจารย ์ วโิรจน์ บุญญภิญโญ 
 

วศ.บ. 
วศ.ม. 

D.Eng. 

วศิวกรรมโยธา 
วศิวกรรมโครงสร้าง 
Structural Engineering 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
Yokohama National University, Japan 

2529 
2532 
2536 

13 345110087xxxx ผูช่้วยศาสตราจารย ์ วนิยั รักสุนทร 
 

วศ.บ. 
M.S. 
Ph.D. 

วศิวกรรมโยธา 
Transportation Engineering  
Civil Engineering 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
Illinois Institute of Technology, U.S.A. 
University of Colorado, U.S.A.  

2535 
2540 
2545 

14 323990009xxxx รองศาสตราจารย ์ วรียา ฉิมออ้ย 
 

วศ.บ. 
วศ.ม. 
D.Eng 

วศิวกรรมโยธา 
วศิวกรรมปฐพี 
Geotechnical Engineering 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
Hiroshima University, Japan 

2533 
2536 
2542 
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ล าดบั 
ที ่

เลขประจ าตวั 
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

ช่ือ - สกลุ คุณวุฒ ิ สาขาวชิา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี
พ.ศ. 

15 340990064xxxx รองศาสตราจารย ์ สายนัต ์ ศิริมนตรี 
 

วศ.บ. 
วศ.ม. 
ปร.ด. 

วศิวกรรมโยธา 
วศิวกรรมโยธา 
วศิวกรรมโยธา 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

2538 
2532 
2554 

16 310060335xxxx ผูช่้วยศาสตราจารย ์ สุนิสา สมิทธากร วศ.บ. 
M.Sc.  
Ph.D. 

วศิวกรรมทรัพยากรน ้ า 
Civil Engineering 
Civil Engineering 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
PolytechnicUniversity, U.S.A. 
Colorado State Univeritsy, U.S.A. 

2532 
2536 
2554 

17 310200045xxxx ผูช่้วยศาสตราจารย ์ นเรศ ลิมสมัพนัธ์เจริญ 
 

วศ.บ. 
M.Eng. 
Ph.D. 

วศิวกรรมโยธา 
Structural Engineering and Construction 
Structural Engineering 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
Asian Institute of Technology 
University of Illinois at Urbana-Champaign, 
U.S.A. 

2536 
2538 
2546 

18 310050110xxxx ผูช่้วยศาสตราจารย ์ สหรัฐ พทุธวรรณะ  
 

วศ.บ. 
วศ.ม. 
Ph.D. 

วศิวกรรมโยธา 
วศิวกรรมโครงสร้าง 
Civil Engineering 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
Colorado State Univeritsy, U.S.A. 

2531 
2536 
2551 

19 310200237xxxx รองศาสตราจารย ์ อุรุยา วสีกลุ วศ.บ. 
M.Eng. 
Ph.D. 

วศิวกรรมโยธา 
Water Resources Engineering  
Mechanical and Civil Engineering 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
Asian Institute of Technology 
University of  Montpellier II, France  

2524 
2526 
2535 
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ล าดบั 
ที ่

เลขประจ าตวั 
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

ช่ือ - สกลุ คุณวุฒ ิ สาขาวชิา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี
พ.ศ. 

20 333990002xxxx อาจารย ์ กฤษฏา  ไชยสาร 
 

Ph.D. Civil Engineering University of Cambridge 2557 

 
 
  3.2.3 อาจารย์พเิศษและผู้ทรงคุณวุฒิทีร่่วมสอนในหลกัสูตร 
  

ล า 
ดบัที ่

เลขประจ าตวั 
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วชิาการ 

ช่ือ – สกลุ คุณวุฒ ิ สาขาวชิา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปีพ.ศ. 

1 - - 
จกัรพนัธ์  ทพัขวา วศ.บ. 

วศ.ม. 
วศิวกรรมโยธา 
วศิวกรรมโยธา 

มหาวทิยลยัอุบลราชธานี 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

2545 
2549 

2 - - 
  วชัรพงษ ์ ประสานเกียว วศ.บ. 

วศ.ม. 
วศิวกรรมโยธา 
วศิวกรรมโยธา 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

2543 
2546 
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4. องค์ประกอบเกีย่วกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกจิศึกษา) 
จากความตอ้งการท่ีบัณฑิตควรมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเขา้สู่การท างานจริง  ดังนั้นหลกัสูตรได้
ก าหนดรายวิชาฝึกงานซ่ึงเป็นวิชาบังคบั และสหกิจศึกษา  ซ่ึงเป็นวิชาบังคบัเลือกโดยนักศึกษาสามารถ
วางแผนการศึกษาไดว้า่ตอ้งการประสบการณ์ภาคสนามในรูปแบบใด  

 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
ความคาดหวงัในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนกัศึกษา มีดงัน้ี 

(1) ทกัษะในการปฏิบติังานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเขา้ใจในหลกัการ ความจ าเป็นในการ
เรียนรู้ทฤษฎีมากยิง่ข้ึน 

(2) บูรณาการความรู้ท่ีเรียนมาเพ่ือน าไปแกปั้ญหาทางในดา้นวศิวกรรมโยธาไดอ้ยา่งเหมาะสม 
(3) มีมนุษยสมัพนัธ์และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้ 
(4) มีระเบียบวนิยั ตรงเวลา เขา้ใจวฒันธรรมและสามารถปรับตวัเขา้กบัสถานประกอบการได ้
(5) มีความกลา้ในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรคไ์ปใชป้ระโยชน์ในงานได ้

 4.2 ช่วงเวลา 
วชิาฝึกงาน ภาคการศึกษาฤดูร้อนของชั้นปีท่ี 3 
วชิาสหกิจกิจศึกษาวศิวกรรมโยธา 2   ภาคการศึกษาท่ี 2 ของปีการศึกษาชั้นปีท่ี 4 

 4.3 การจดัเวลาและตารางสอน 
  วชิาฝึกงาน จดัเตม็เวลาในภาคฤดูร้อน  
  วชิาสหกิจศึกษาวศิวกรรมโยธา 2   จดัเตม็เวลา 1 ภาคการศึกษา 
5. ข้อก าหนดเกีย่วกบัการท าโครงงานหรืองานวจิยั  (ถ้าม)ี 
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ   
 การศึกษาในโครงงานท่ีน่าสนใจทางวิศวกรรมโยธาและน าเสนอโครงการ ในรายงานดงักล่าวจะเน้นการ
เสนอรายงาน โดยใชภ้าษาไทยท่ีถูกตอ้งตามหลกัไวยากรณ์ และหลกัการเขียนรายงาน เช่น การใชภ้าษาไทย การ
คน้หาและการใชข้อ้มูลทางวศิวกรรมศาสตร์  

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
นกัศึกษาสามารถท างานเป็นทีม มีความเช่ียวชาญในการประยกุต์ใชเ้ทคนิคต่าง ๆ ดา้นวิศวกรรมโยธา หรือ

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในด้านวิศวกรรมโยธา หรือโปรแกรมทางด้านวิศวกรรมโยธา ในการท าโครงงาน โครงงาน
สามารถเป็นตน้แบบในการพฒันาต่อได ้
 5.3 ช่วงเวลา 

 ภาคการศึกษาท่ี 1-2 ของปีการศึกษาท่ี 4 
 5.4 จ านวนหน่วยกติ 
  วย.492 โครงงานทางวศิวกรรมโยธา 1   0  หน่วยกิต 
  วย.493 โครงงานทางวศิวกรรมโยธา 2   2  หน่วยกิต 
 5.5 การเตรียมการ 

ปฐมนิเทศนกัศึกษา มีการก าหนดชัว่โมงการใหค้  าปรึกษา มีอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบและบุคลากรสนบัสนุนท่ี
มีหนา้ท่ีประจ าเพ่ือใหข้อ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัโครงงาน อีกทั้งมีตวัอยา่งโครงงานใหศึ้กษา 

 
 
 



 มคอ.2 
 

88 

 

 5.6 กระบวนการประเมนิผล 
  แบ่งการประเมินผลออกเป็น 3 รอบ 

  รอบท่ี 1  การประเมินขอ้เสนอโครงร่างโครงงาน เพ่ือระดบัของการศึกษา ก าหนดขอบเขต และพิจารณา
ความเป็นไปไดใ้นการท าโครงงานในหวัขอ้ท่ีนกัศึกษาน าเสนอ 

  รอบท่ี 2  การประเมินผลจากความกา้วหนา้ในการท าโครงงาน ซ่ึงนกัศึกษาตอ้งมีการจดัท ารายงานท่ี
แสดงใหเ้ห็นวา่นกัศึกษาไดท้ าโครงงานโดยมีวธีิการท่ีเป็นเหตุเป็นผล มีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
และวเิคราะห์ผลท่ีถูกตอ้งตามหลกัทางวชิาการ  

  รอบท่ี 3  การประเมินผลโครงงาน ซ่ึงนกัศึกษาตอ้งมีการจดัท ารายงานฉบบัสมบูรณ์ของโครงงาน โดย
ตอ้งแสดงใหเ้ห็นวา่นกัศึกษาไดด้ าเนินการท าโครงงานจนเกิดผลส าเร็จตามวธีิการด าเนินการ
และบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้

  ทั้งน้ีในการประเมินผลแต่ละรอบเป็นการจดัสอบการน าเสนอท่ีมีอาจารยส์อบไม่ต ่ากวา่ 3 คน 
 

หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมนิผล 
 
1. การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนักศึกษา 

คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนักศึกษา 
มีความตระหนกัและทศันคติท่ีดีต่อจรรยาบรรณทาง
วชิาชีพ 

- การสอดแทรกในวชิาเรียน 

มีทกัษะการเป็นผูน้ าและท างานเป็นทีม - การท างานเป็นทีมในชั้นเรียน 
- การท ากรณีศึกษาและน าเสนอในชั้นเรียน 

มีวนิยั และความรับผิดชอบ - การมอบหมายงานใหน้กัศึกษารับผิดชอบในกิจกรรมต่างๆ 
ทั้งในและนอกชั้นเรียน 

มีทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเอง - การจดัการเรียนการสอนท่ีมีการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เช่น วิชา
สมัมนา  การศึกษาเฉพาะเร่ือง 

มีความสามารถในการส่ือสาร ทั้งการพูด การอ่าน การ
เขียนในเชิงวชิาการ 

- การจดัการเรียนการสอนท่ีมีการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เช่น การ
ท าโครงงาน ท่ีจะตอ้งจดัท ารายงานความกา้วหนา้ น าเสนอ
ผลความก้าวหน้า  และสรุปผลการท าโครงงานต่อ
คณะกรรมการ  
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2. การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของวชิาศึกษาทัว่ไป   
  2.1.1.  คุณธรรม จริยธรรม 
 1) ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  (1)  มีความซ่ือสตัยสุ์จริต 
  (2)  มีความเป็นธรรม 
  (3)  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสงัคม 
  (4)  มีวนิยั 
  (5)  มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในวชิาชีพ 
  (6)  มีจิตอาสา 
 2 ) กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  (1)  เรียนจากบทบาทสมมติ และกรณีตวัอยา่งท่ีครอบคลุมประเดน็ปัญหาดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
  (2) อภิปราย และแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
  (3)  กรณีศึกษาและการมีส่วนร่วมในการวเิคราะห์และใหค้วามเห็นดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
  (4)  การสอดแทรกคุณธรรมในรายวชิาดา้นคุณธรรม จริยธรรม 
  (5)  จดักิจกรรมเสริมและพฒันาคุณธรรม จริยธรรม 
  (6)   การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
  (7)  จดัโครงการพฒันาแนวคิดดา้นความรับผดิชอบต่อตนเองและสงัคม 
  (8)   จดักิจกรรมส่งเสริมในเร่ืองความรับผิดชอบทั้งในชั้นเรียน และนอกชั้นเรียน 
  (9)   แฟ้มสะสมงาน 
 (10)  กรณีศึกษาการเป็นแบบอยา่งท่ีดีของวชิาชีพต่างๆ 
 (11)  จดัโครงการพฒันาแนวคิดดา้นจิตอาสา 
 (12)  ก าหนดชัว่โมงกิจกรรมพฒันาจิตอาสา 
  3)  กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
    (1) การประเมินแบ่งออกเป็น 3 ระยะ  โดยนกัศึกษาประเมินตนเอง เพ่ือน อาจารย ์
   -ก่อนเรียน 
   -ระหวา่งเรียน 
   -หลงัการเรียน/กิจกรรม 

 (2) ประเมินโดยการสะทอ้นความคิดเห็นของตนเองและผูอ่ื้น 
 (3) ประเมินโดยใชแ้บบประเมิน 
 (4) นกัศึกษาท าบนัทึกประสบการณ์จากการเรียนในชั้นเรียน และประสบการณ์จากสงัคม 
 (5) การมีส่วนร่วมและการพฒันาตนเองก่อนเรียน ระหวา่งเรียน  
 (6) ประเมินจากภาระงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 (7) ประเมินจากระยะเวลาในส่งงานตามก าหนด 
 (8) การตรงต่อเวลาในการเขา้ชั้นเรียนและการส่งงานตามก าหนดระยะเวลา 
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 (9)ประเมินโดยใชก้ารสงัเกต 
 (10) ประเมินการมีส่วนร่วมและการพฒันาตนเอง 
 2.1.2. ความรู้ 
  1)  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  (1) มีความรู้อยา่งกวา้งขวางในหลกัการและทฤษฎีองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
  (2) สามารถวเิคราะห์อยา่งเป็นระบบ 
  (3)  สามารถน าความรู้ หลกัการ ทฤษฎีไปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเเหมาะสม 
  (4)  สามารถบูรณาการความรู้และศาสตร์ต่างๆไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 2)  กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  (1) การสอนโดยใชเ้ทคโนโลยกีารศึกษา 
  (2) การท าแผนท่ีความคิด 
  (3) ใหมี้การคิดวเิคราะห์หาสาเหตุของปัญหา/คิดวธีิแกปั้ญหา 
  (4) เนน้การสอน การเรียนโดยใชปั้ญหาเป็นหลกั 
  (5) การท ารายงาน/โครงงาน 
  (6) การระดมสมองเพื่อการเรียนรู้ ตลอดจนการน าไปประยกุตใ์ช ้
  (7) การศึกษาดว้ยตนเองเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ของศาสตร์ต่างๆ 
 3)   กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  (1) การท ารายงานและการน าเสนองาน 
  (2) การประเมินผลสมัฤทธ์ิโดยการสอบ 
  (3) การท ารายงาน/การคน้ควา้ 
  (4) การส่งงานและการน าเสนองาน 
  (5) การน าเสนอรายงาน การวเิคราะห์กรณีศึกษา 
  (6)แบบฝึกหดั 
  (7)การประเมินผลสมัฤทธ์ิ โดยการสอบ การท ารายงาน 
  (8)ประเมินโดยการสอบ /แนวความคิด และความเขา้ใจ 
  (9)การท ารายงานและการน าเสนองาน 
  (10) ประเมินโดยการสอบ /แนวความคิด และความเขา้ใจ 
  (11)การท ารายงานและการน าเสนองาน 
  

2.1.3. ทกัษะทางปัญญา 
 1)  ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
  (1)สามารถก าหนดประเด็นวเิคราะห์ สงัเคราะห์ขอ้มูลข่าวสารไดอ้ยา่งเป็นระบบ 
  (2)สามารถวิเคราะห์ปัญหา ประเมินทางเลือก และเสนอแนะวิธีการแกไ้ขปัญหาและผลการตดัสินใจไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 
  (3)มีความคิดริเร่ิมอยา่งสร้างสรรค ์และมีความคิดในเชิงบวก 
  (4)มีความใฝ่รู้ ติดตามการเปล่ียนแปลงเพ่ือพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
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 2)  กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
 (1) การสอนท่ีเนน้ผูเ้รียน โดยใชปั้ญหาเป็นหลกั 
 (2) กระตุน้ใหผู้เ้รียนสรุปความรู้จากความคิดท่ีไดเ้รียน 
 (3)  การระดมสมอง 
 (4) การแสดงบทบาทสมมติ 
 (5) จดักิจกรรรมการเรียนการสอนใหน้กัศึกษาไดฝึ้กวเิคราะห์ 
 (6) ปัญหา และเสนอแนวทางในการแกปั้ญหาอยา่งนอ้ย 1กิจกรรม/วชิา 
 (7) การจดัการเรียนการสอนโดยใชปั้ญหาเป็นหลกั 
 (8) กระบวนการเรียนการสอนแบบใหส้มัผสัปัญหา (problem- based learning) 

(9) ลงมือปฏิบติัในการแกปั้ญหาดว้ยการใหท้ าโครงงาน (project-based learning) 
 (10) จดักิจกรรมส่งเสริมใหมี้ความคิดสร้างสรรค ์

 (11) บรรยาย/อภิปราย 
 (12) การแลกเปล่ียนเรียนรู้ในทศันะความคิดเชิงบวกในมุมมองของผูเ้รียน และสงัคม 
 (13) การเปิดโอกาสใหมี้การอภิปรายแสดงความคิดเห็น 
 (14) การมอบหมายงาน 
 (15) การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
  3)  กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
 (1) การประเมินการคิดวเิคราะห์ แกไ้ขปัญหา 
 (2) การจดัระบบความคิด 
 (3) การน าเสนอรายงาน 
 (4) การวเิคราะห์กรณีศึกษา 
 (5) โครงงาน/ผลงาน 
 (6) การทดสอบ/การสอบเก่ียวกบัระบบความคิด ความเช่ือมโยง และเหตุผล 
 (7) การมีส่วนร่วมในการวเิคราะห์ปัญหาและการเสนอแนวทาง 
 (8) การประเมินแบ่งออกเป็น 3 ระยะ  โดยนกัศึกษาประเมินตนเอง เพ่ือน อาจารย ์
   -ก่อนเรียน 
   -ระหวา่งเรียน 
   -หลงัการเรียน/กิจกรรม 
 (9) การประเมินจากรายงาน 
 (10) การประเมินจากการน าเสนอรายงาน/โครงงาน 
 

2.1.4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
 1)  ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
  (1) รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นและยอมรับความแตกต่าง 
  (2) มีความเป็นผูน้ าและกลา้ท า กลา้แสดงออกในส่ิงท่ีถูกตอ้ง 
  (3) มีความรับผิดชอบในงาน ในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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  (4) มีวฒิุภาวะทางอารมณ์ มีความสามารถในการปรับตวั การควบคุมอารมณ์และความอดทน 
  (5) ใชสิ้ทธิเสรีภาพโดยไม่กระทบผูอ่ื้น และมีความเป็นพลเมืองดี 
 2) กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
 (1)  การมอบหมายงานใหท้ างาน/โครงงานกลุ่ม 
 (2)  การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ปัญหาต่างๆ 
 (3)  การจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรในเร่ืองภาวะผูน้ า 
 (4) การสอนแบบกลุ่มร่วมมือ 
 (5) ใหค้วามรู้เก่ียวกบัการพ่ึงตนเอง 
 (6) การสอนแบบเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
 (7) การเปิดโอกาสใหแ้สดงความคิดเห็น 
 (8) การบรรยาย/การอภิปราย ยกตวัอยา่งผลกระทบในเร่ืองสิทธิ เสรีภาพ 
 (9) การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ปัญหาของชุมชนของผูเ้รียน 
 (10) สอนและฝึกปฎิบติัเก่ียวกบัการเคารพสิทธิของผูอ่ื้น ความแตกต่างของบุคคล เคารพหลกัความเสมอภาค 
การเคารพกติกา 
  3)  กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
 (1) ประเมินจากการสงัเกต พฤติกรรม 
 (2) ประเมินความสามารถในการแสดงออกในบทบาทภาวะผูน้ า และผูต้ามในในบทบาทภาวะผูน้ า และผูต้าม
ในสถานการณ์ต่างๆ 
 (3) นกัศึกษาประเมินตนเอง 
 (4) ประเมินตามใสภาพจริงจากผลงาน 
 (5) ประเมินจากการมีส่วนร่วม การยอมรับการแสดงออกในเร่ืองการใชสิ้ทธิเสรีภาพ 
 (6) ประเมินจากผลงาน/รายงาน/ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 

2.1.5. ทกัษะในการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 1)  ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะในการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
  (1) มีความรู้ทกัษะในการใชภ้าษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
  (2)มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถประยุกต์ ใช้ในการส่ือสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  (3) มีทกัษะในการคิดค านวณ 
  (4) มีทกัษะในการคิดวเิคราะห์เชิงคณิตศาสตร์และสถิติ เก็บรวบรวม ขอ้มูลและน าเสนอขอ้มูล 
 2)  กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะในการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และ
การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
  (1) การจดัประสบการณ์การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
  (2) การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
  (3) การน าเสนอ/รายงานหนา้ชั้น เรียน 
  (4) การน าเสนองานโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และการส่ือสารท่ีหลากหลาย 
  (5) การฝึกฝนเทคนิค และทกัษะดา้นการคิดค านวณ จากการยกตวัอยา่ง 
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  (6) การก าหนดสถานการณ์จ าลองในการท าโครงการ 
  (7) การใชก้รณีศึกษาเชิงคณิตศาสตร์ สถิติ เก็บรวบรวมขอ้มูล และการน าเสนอขอ้มูล 
  (8) การท าวจิยั 
 3) กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ด้านทกัษะในการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 (1)การประเมินผลงาน/โครงการท่ีไดรั้บมอบหมาย 

(2) การประเมินทกัษะการส่ือสาร การฟัง การพดู การอ่าน และการเขียน 
(3)  การน าเสนองาน /ทกัษะความเขา้ใจ 
(4) การประเมินผลสมัฤทธ์ิในการสอบ 
(5) การท ารายงาน/โครงงาน 

 
2.2 การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของวชิาเฉพาะ   

  2.2.1. คุณธรรม  จริยธรรม 
1)  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

นกัศึกษาตอ้งมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือใหส้ามารถด าเนินชีวิตร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมอยา่งราบร่ืน และ
เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม อาจารยท่ี์สอนในแต่ละวิชาตอ้งพยายามสอดแทรกเร่ืองท่ีเก่ียวกับส่ิงต่อไปน้ี  เพ่ือให้
นกัศึกษาสามารถพฒันาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกบัวิทยาการต่าง ๆ ท่ีศึกษา รวมทั้งอาจารยต์อ้งมีคุณสมบติัดา้น
คุณธรรม จริยธรรมอยา่งนอ้ย 5 ขอ้ตามท่ีระบุไว ้

(1)  เขา้ใจและซาบซ้ึงในวฒันธรรมไทย ตระหนกัในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ 
ซ่ือสตัยสุ์จริต  

(2)  มีวนิยั ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสงัคม เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ ของ
องคก์รและสงัคม  

(3)  มีภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ สามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ ตามล าดบั
ความส าคญั เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของ
ความเป็นมนุษย ์ 

(4)  สามารถวเิคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใชค้วามรู้ทางวศิวกรรมต่อบุคคล องคก์ร สงัคม
และส่ิงแวดลอ้ม  

(5)  มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูป้ระกอบวชิาชีพ รวมถึง
เขา้ใจถึงบริบททางสงัคมของวชิาชีพวศิวกรรมในแต่ละสาขาตั้งแตอ่ดีตจนถึงปัจจุบนั  

 
 2) กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

   ก าหนดใหมี้วฒันธรรมองคก์ร เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นกัศึกษามีระเบียบวินยั โดยเนน้การเขา้ชั้นเรียน 
การส่งการบา้น และการส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายใหต้รงเวลานกัศึกษาตอ้งมีความรับผิดชอบโดยในการท างานกลุ่มนั้น 
ตอ้งฝึกให้รู้หนา้ท่ีของการเป็นผูน้ ากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม นอกจากน้ีอาจารยผ์ูส้อนทุกคนตอ้งสอดแทรกเร่ือง
คุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่อง
นกัศึกษาท่ีท าดี ท าประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ 
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 3) กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนกัศึกษาในการเขา้ชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนดระยะเวลาท่ี

มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม 
(2) ประเมินจากการมีวนิยัและพร้อมเพรียงของนกัศึกษาในการเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 

  2.2.2ความรู้ 
1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

  นกัศึกษาตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัสาขาวิชาท่ีศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม และความรู้เก่ียวกบัสาขาวิชาท่ี
ศึกษานั้ นต้องเป็นส่ิงท่ีนักศึกษาต้องรู้เพ่ือใช้ประกอบอาชีพและช่วยพฒันาสังคม ดังนั้ นมาตรฐานความรู้ต้อง
ครอบคลุมส่ิงต่อไปน้ี 

(1)  มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน วิศวกรรมพ้ืนฐาน และ
เศรษฐศาสตร์ เพ่ือการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง และการสร้าง
นวตักรรมทางเทคโนโลย ี 

(2)  มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการท่ีส าคญั ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบติั ในเน้ือหาของสาขาวิชา
เฉพาะดา้นทางวศิวกรรม  

(3)  สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวชิาท่ีศึกษากบัความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
(4)  สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เคร่ืองมือ ท่ี

เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นตน้  
(5)  สามารถใชค้วามรู้และทกัษะในสาขาวชิาของตน ในการประยกุตแ์กไ้ขปัญหาในงานจริงได ้  

 
2) กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

     ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ใช้ทางปฏิบัติใน
สภาพแวดลอ้มจริง โดยทันต่อการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี มีการเชิญผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ตรงมาเป็น
วทิยากรพิเศษเฉพาะเร่ืองหรือเฉพาะวชิา ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามลกัษณะของรายวชิาตลอดจนเน้ือหาสาระของรายวชิานั้น ๆ 
นอกจากน้ี จดัใหมี้การเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงาน 

3) กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
ประเมินจากผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบติัของนกัศึกษา ในดา้นต่าง ๆ คือ 

(1) การทดสอบยอ่ย 
(2) การสอบกลางภาค และสอบปลายภาค 
(3) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
(4) ประเมินความกา้วหนา้จากการท าโครงงาน  

 
2.2.3 ทกัษะทางปัญญา 

1) ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
                 นกัศึกษาตอ้งสามารถพฒันาตนเองและประกอบวิชาชีพไดโ้ดยพ่ึงตนเองไดเ้ม่ือจบการศึกษาแลว้ ดงันั้น
นกัศึกษาจ าเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันาทกัษะทางปัญญาไปพร้อมกบัคุณธรรม จริยธรรม และความรู้เก่ียวกบัสาขาวิชาท่ี
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ศึกษา ในขณะท่ีสอนนักศึกษา อาจารยต์อ้งเน้นให้นักศึกษาคิดหาเหตุผล เขา้ใจท่ีมาและสาเหตุของปัญหา วิธีการ
แกปั้ญหารวมทั้งแนวคิดดว้ยตนเอง ไม่สอนในลกัษณะท่องจ า นกัศึกษาตอ้งมีคุณสมบติัต่าง ๆ จากการสอนเพ่ือให้
เกิดทกัษะทางปัญญาดงัน้ี 

(1)  มีความคิดอยา่งมีวจิารณญาณท่ีดี 
(2)  สามารถรวบรวม ศึกษา วเิคราะห์ และ สรุปประเดน็ปัญหาและความตอ้งการ 
(3)  สามารถคิด วเิคราะห์ และแกไ้ขปัญหาดา้นวศิวกรรมไดอ้ยา่งมีระบบ รวมถึงการใชข้อ้มูล 

ประกอบการตดัสินใจในการท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
(4)  มีจินตนาการและความยดืหยุน่ในการปรับใชอ้งคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเหมาะสม ในการพฒันา

นวตักรรมหรือต่อยอดองคค์วามรู้จากเดิมไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์ 
(5)  สามารถสืบคน้ขอ้มูลและแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมไดด้ว้ยตนเอง เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวติและทนัต่อ

การเปล่ียนแปลงทางองคค์วามรู้และเทคโนโลยใีหม่ๆ  
2) กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

     ให้โอกาสในการคน้ควา้ และทดลองประยกุต์ส่ิงท่ีเรียน ผ่านทางการท างานท่ีไดรั้บมอบหมายท่ีมี
การเนน้การประยกุตส่ิ์งท่ีเรียนในการแกปั้ญหา การอภิปรายกลุ่ม การท ากรณีศึกษา  

3)  กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
   กลยทุธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะทางปัญญาน้ี สามารถท าไดโ้ดยการออกขอ้สอบท่ีให้
นกัศึกษาฝึกแกปั้ญหา อธิบายแนวคิดของการแกปั้ญหา และวิธีการแกปั้ญหาโดยการประยกุตค์วามรู้ท่ีเรียนมา และ
เนน้การใหน้กัศึกษาไดล้งมือปฏิบติังานในโครงงานหรือกรณีศึกษา ท่ีอยูใ่นวิชาต่าง ๆ การท าโครงงาน โดยประเมิน
ตามสภาพจริงจากผลงานของนกัศึกษา 

2.2.4 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
1)  ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

     นกัศึกษาตอ้งประกอบอาชีพซ่ึงส่วนใหญ่ตอ้งเก่ียวขอ้งกบัคนท่ีไม่รู้จกัมาก่อน คนท่ีมาจากสถาบนั
อ่ืน ๆ และคนท่ีจะมาเป็นผูบ้งัคบับญัชา หรือคนท่ีจะมาอยูใ่ตบ้งัคบับญัชา ความสามารถท่ีจะปรับตวัใหเ้ขา้กบักลุ่มคน
ต่าง ๆ เป็นเร่ืองจ าเป็นอยา่งยิง่ ดงันั้นอาจารยต์อ้งสอดแทรกวธีิการท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณสมบติัต่าง ๆ ต่อไปน้ีให้นกัศึกษา
ระหวา่งท่ีสอนวชิา หรืออาจมอบหมายงานเพ่ือเสริมสร้างคุณสมบติัต่าง ๆ  ดงัน้ี 

(1)  สามารถส่ือสารกบักลุ่มคนท่ีหลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถใชค้วามรู้ในสาขาวชิาชีพมาส่ือสารต่อสงัคมไดใ้นประเดน็ท่ี
เหมาะสม  

(2)  สามารถเป็นผูริ้เร่ิมแสดงประเดน็ในการแกไ้ขสถานการณ์เชิงสร้างสรรคท์ั้งส่วนตวัและส่วนรวม 
พร้อมทั้งแสดงจุดยนือยา่งพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งใหค้วามช่วยเหลือและ
อ านวยความสะดวกในการแกไ้ขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ  

(3)  สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพฒันาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคลอ้งกบัทาง
วชิาชีพอยา่งต่อเน่ือง 

(4) รู้จกับทบาท หนา้ท่ี และมีความรับผิดชอบในการท างานตามท่ีมอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงาน
กลุ่ม สามารถปรับตวัและท างานร่วมกบัผูอ่ื้นทั้งในฐานะผูน้ าและผูต้ามไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
สามารถวางตวัไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัความรับผดิชอบ 
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(5)  มีจิตส านึกความรับผดิชอบดา้นความปลอดภยัในการท างาน และการรักษาสภาพแวดลอ้ม ต่อ
สงัคม  

 
2) กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 
     ใชก้ารสอนท่ีมีการก าหนดกิจกรรมใหมี้การท างานเป็นกลุ่ม การท างานท่ีตอ้งประสานงานกบัผูอ่ื้น 
หรือตอ้งคน้ควา้หาขอ้มูลจากการสมัภาษณ์บุคคลอ่ืน หรือผูมี้ประสบการณ์ โดยมีความคาดหวงัในผลการเรียนรู้ดา้น
ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งตวับุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดงัน้ี 

(1) สามารถท างานกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี 
(2) มีความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
(3) สามารถปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์และวฒันธรรมองคก์รท่ีไปปฏิบติังานไดเ้ป็นอยา่งดี 
(4) มีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูร่้วมงานในองคก์รและกบับุคคลทัว่ไปมีภาวะผูน้ า 

 
3)  กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนกัศึกษาในการน าเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน 
และสงัเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถว้นชดัเจนตรงประเด็นของขอ้มูลท่ีได ้
 2.2.5 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลขการส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

  1)  ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะในการวเิคราะห์เชิงตวัเลขการส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 นกัศึกษาตอ้งมีทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ ดงัน้ี 

(1)  มีทกัษะในการใชค้อมพิวเตอร์ ส าหรับการท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาชีพไดเ้ป็นอยา่งดี 
(2)  มีทกัษะในการวเิคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยกุต ์              

ต่อการแกปั้ญหาท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์ 
(3)  สามารถประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารท่ีทนัสมยัไดอ้ยา่งเหมาะสมและ          มี

ประสิทธิภาพ  
(4)  มีทกัษะในการส่ือสารขอ้มูลทั้งทางการพดู การเขียน และการส่ือความหมายโดยใชส้ญัลกัษณ์ 
(5)  สามารถใชเ้คร่ืองมือการค านวณและเคร่ืองมือทางวศิวกรรม เพื่อประกอบวชิาชีพในสาขา

วศิวกรรมท่ีเก่ียวขอ้งได ้
2)  กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะในการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

กลยทุธ์การสอนท่ีใชใ้นการพฒันาการเรียนรู้ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และ
การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศน้ีอาจท าไดใ้นระหวา่งการสอน โดยอาจให้นกัศึกษาแกปั้ญหา วิเคราะห์ประสิทธิภาพ
ของวธีิแกปั้ญหา และใหน้ าเสนอแนวคิดของการแกปั้ญหา ผลการวเิคราะห์ประสิทธิภาพ ต่อนกัศึกษาในชั้นเรียน อาจ
มีการวจิารณ์ในเชิงวชิาการระหวา่งอาจารยแ์ละกลุ่มนกัศึกษา จดักิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นกัศึกษาได้
วิเคราะห์สถานการณ์จ าลอง และสถานการณ์เสมือนจริง และน าเสนอการแกปั้ญหาท่ีเหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการ
ประยกุตเ์ชิงวศิวกรรมในหลากหลายสถานการณ์ 
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3) กลยุทธ์การประเมนิผลลพัธ์การเรียนรู้ด้านทกัษะในการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
(1) ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใชท้ฤษฎี การเลือกใชเ้คร่ืองมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ

คณิตศาสตร์และสถิติ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจ ากัด เหตุผลในการเลือกใช้เคร่ืองมือต่าง ๆ การ

อภิปราย กรณีศึกษาต่าง ๆ ท่ีมีการน าเสนอต่อชั้นเรียน 
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3. แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา  (Curriculum Mapping) 
 ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดงัน้ี   

3.1 ผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของวชิาศึกษาทัว่ไป  
3.1.1 คุณธรรม จริยธรรม 

1)  มีความซ่ือสตัยสุ์จริต 
2)  มีความเป็นธรรม 
3)  มีความรับผดิชอบต่อตนเองและสงัคม 
4)  มีวนิยั 
5)  มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในวชิาชีพ 
6)  มีจิตอาสา 

3.1.2 ความรู้ 
1) มีความรู้อยา่งกวา้งขวางในหลกัการและทฤษฎีองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
2) สามารถวเิคราะห์อยา่งเป็นระบบ 
3)  สามารถน าความรู้ หลกัการ ทฤษฎีไปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเเหมาะสม 
4)  สามารถบูรณาการความรู้และศาสตร์ต่างๆไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3.1.3 ทกัษะทางปัญญา 
1)  สามารถก าหนดประเด็นวเิคราะห์ สงัเคราะห์ขอ้มูลข่าวสารไดอ้ยา่งเป็นระบบ 
2)  สามารถวเิคราะห์ปัญหา ประเมินทางเลือก และเสนอแนะวธีิการแกไ้ขปัญหา 

            และผลการตดัสินใจไดอ้ยา่งเหมาะสม 
3)  มีความคิดริเร่ิมอยา่งสร้างสรรค ์และมีความคิดในเชิงบวก 
4)  มีความใฝ่รู้ ติดตามการเปล่ียนแปลงเพ่ือพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

3.1.4 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
  1) รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นและยอมรับความแตกต่าง 
  2) มีความเป็นผูน้ าและกลา้ท า กลา้แสดงออกในส่ิงท่ีถูกตอ้ง 
  3) มีความรับผิดชอบในงาน ในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
  4) มีวฒิุภาวะทางอารมณ์ มีความสามารถในการปรับตวั การควบคุมอารมณ์และความอดทน 
  5) ใชสิ้ทธิเสรีภาพโดยไม่กระทบผูอ่ื้น และมีความเป็นพลเมืองดี 
3.1.5 ทกัษะในการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 1) มีความรู้ทกัษะในการใชภ้าษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
2) มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และสามารถประยกุตใ์ชใ้นการ 
    ส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 3) มีทกัษะในการคิดค านวณ 
 4) มีทกัษะในการคิดวเิคราะห์เชิงคณิตศาสตร์และสถิติ เก็บรวบรวม ขอ้มูลและน าเสนอขอ้มูล 
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3.2  ผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของวชิาเฉพาะ  

   3.2.1  คุณธรรม จริยธรรม 
1)  เขา้ใจและซาบซ้ึงในวฒันธรรมไทย ตระหนกัในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ 

ซ่ือสตัยสุ์จริต  
2)  มีวนิยั ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ ขององคก์ร

และสงัคม 
3)  มีภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขขอ้ขดัแยง้ ตามล าดับ

ความส าคญั เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของความ
เป็นมนุษย ์ 

4)  สามารถวเิคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใชค้วามรู้ทางวศิวกรรมต่อบุคคล องคก์ร  สงัคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม  

5)  มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูป้ระกอบวชิาชีพ รวมถึงเขา้ใจ
ถึงบริบททางสงัคมของวชิาชีพวศิวกรรมในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั  

 
   3.2.2  ความรู้ 

1)  มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน วิศวกรรมพ้ืนฐาน และ
เศรษฐศาสตร์ เพ่ือการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง และการสร้าง
นวตักรรมทางเทคโนโลย ี 

2)  มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการท่ีส าคญั ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบติั ในเน้ือหาของสาขาวิชา
เฉพาะดา้นทางวศิวกรรม  

3)  สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวชิาท่ีศึกษากบัความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
4)  สามารถวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหา ดว้ยวธีิการท่ีเหมาะสม รวมถึงการประยกุตใ์ชเ้คร่ืองมือท่ีเหมาะสม 

เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นตน้  
5)  สามารถใชค้วามรู้และทกัษะในสาขาวชิาของตน ในการประยกุตแ์กไ้ขปัญหาในงานจริงได ้  
 

  3.2.3  ทกัษะทางปัญญา 
1)  มีความคิดอยา่งมีวจิารณญาณท่ีดี 
2)  สามารถรวบรวม ศึกษา วเิคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความตอ้งการ 
3)  สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูล 

ประกอบการตดัสินใจในการท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
4)  มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใชอ้งค์ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเหมาะสม ในการพฒันา

นวตักรรมหรือต่อยอดองคค์วามรู้จากเดิมไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์ 
5)  สามารถสืบคน้ขอ้มูลและแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมไดด้ว้ยตนเอง เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทนัต่อ

การเปล่ียนแปลงทางองคค์วามรู้และเทคโนโลยใีหม่ๆ  
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  3.2.4  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

1)  สามารถส่ือสารกบักลุ่มคนท่ีหลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถใชค้วามรู้ในสาขาวชิาชีพมาส่ือสารต่อสงัคมไดใ้นประเด็นท่ีเหมาะสม  

2)  สามารถเป็นผูริ้เร่ิมแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้ งส่วนตวัและส่วนรวม 
พร้อมทั้งแสดงจุดยนือยา่งพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งใหค้วามช่วยเหลือและอ านวย
ความสะดวกในการแกไ้ขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ  

3)  สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพฒันาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคลอ้งกบัทางวิชาชีพ
อยา่งต่อเน่ือง 

4)  รู้จกับทบาท หนา้ท่ี และมีความรับผิดชอบในการท างานตามท่ีมอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม 
สามารถปรับตวัและท างานร่วมกบัผูอ่ื้นทั้งในฐานะผูน้ าและผูต้ามไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
วางตวัไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัความรับผิดชอบ 

5)  มีจิตส านึกความรับผิดชอบดา้นความปลอดภยัในการท างาน และการรักษาสภาพแวดลอ้มต่อสงัคม  
 

 3.2.5  ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  
1)  มีทกัษะในการใชค้อมพิวเตอร์ ส าหรับการท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาชีพไดเ้ป็นอยา่งดี 
2)  มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อการ

แกปั้ญหาท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์ 
3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 
4)  มีทกัษะในการส่ือสารขอ้มูลทั้งทางการพดู การเขียน และการส่ือความหมายโดยใชส้ญัลกัษณ์ 
5)  สามารถใชเ้คร่ืองมือการค านวณและเคร่ืองมือทางวศิวกรรม เพื่อประกอบวชิาชีพในสาขาวิศวกรรมท่ี

เก่ียวขอ้งได ้
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping)  ของวชิาศึกษาทัว่ไป  
         ความรับผดิชอบหลกั          ความรับผดิชอบรอง  
 

รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลขการส่ือสารและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

ส่วนที ่1                        
-หมวดมนุษยศาสตร์                        
มธ.110  สหวทิยาการมนุษยศาสตร์                        

-หมวดสังคมศาสตร์                        

มธ.100   พลเมืองกบัความรับผิดชอบต่อสงัคม                        

มธ.120   สหวทิยาการสงัคมศาสตร์            
         

    

-หมวดวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์หรือ 
คอมพวิเตอร์ 

          
    

         

มธ.130  สหวทิยาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี                        

มธ. 156 คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน้                        

หมวดภาษา                        

ท.161       การใชภ้าษาไทย                        

สษ. 070   ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 1                        

สษ.171    ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 2                        

สษ. 172   ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 3                          
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รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลขการส่ือสารและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

ส่วนที ่2                        

วท.123   เคมีพ้ืนฐาน                        

วท.173   ปฏิบติัการเคมีพ้ืนฐาน                        

สษ.202  ภาษาองักฤษส าหรับการท างาน                       

วย.106   เทคนิคในการส่ือสารและการน าเสนอ                        

น. 209    หลกักฎหมายแพง่และพาณิชย ์                       

น. 249    ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา                       

พบ.291  ธุรกิจเบ้ืองตน้                       

ทม.201 หลกัการบริหาร                       

ศ. 213     เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบ้ืองตน้                       
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping)  ของวชิาเฉพาะ : วชิาแกน 

  ความรับผดิชอบหลกั          ความรับผดิชอบรอง 
 

รายวชิา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 

4. ทกัษะความสมัพนัธ์
ระหวา่งบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และการ
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
วชิาพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์                          

วท.133  ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 1                   ○     ○  

วท.134  ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2                   ○     ○  

วท.183  ปฏิบติัการฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 1                          

วท.184  ปฏิบติัการฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2                          

ค.111  แคลคูลสัพ้ืนฐาน  ○    ●      ●       ○     ○  

ค.112  เรขาคณิตวเิคราะห์และแคลคูลสัประยกุต ์  ○    ●      ●       ○     ○  

ค.214  สมการเชิงอนุพนัธ์  ● ○   ○  ○   ○ ●   ○   ○ ●  ○     
วชิาพืน้ฐานทางวศิวกรรมศาสตร์                          
วก.100  กราฟฟิกวศิวกรรม ○ ● ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● 
วย.100  จริยธรรมส าหรับวศิวกร       ○    ○         ○     ○ 
วย.101  ความรู้เบ้ือตน้ทางวชิาชีพวศิวกรรมศาสตร์     ○               ○      

วอ.121  วสัดุวศิวกรรม 1  ○    ●         ○ ○         ○ 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping)  ของ วชิาเฉพาะ : วชิาแกน 
  ความรับผดิชอบหลกั          ความรับผดิชอบรอง 

 

 
 

รายวชิา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 
4. ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลขการส่ือสารและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

วย.201 เขียนแบบส าหรับงานดา้นวศิวกรรมโยธา                          

วย.202 กลศาสตร์วศิวกรรม – สถิตยศาสตร์                          
วย.203 กลศาสตร์ของไหลส าหรับวศิวกรโยธา                          
วย.204 ปฏิบติัการกลศาสตร์ของไหล                          
วย.211 การส ารวจ                          
วย.212 ปฏิบติัการการส ารวจ                          
วย.213 การฝึกส ารวจภาคสนาม                          
วย.221 กลศาสตร์ของแขง็ 1                          
วย.231 วสัดุก่อสร้าง                          
วย.232 ปฏิบติัการทดสอบวสัดุก่อสร้าง                          
วย.295 การเขียนแบบและกราฟิกทางวศิวกรรม                          
วย.320 กลศาสตร์ของแขง็ประยกุต ์                          
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รายวชิา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 
4. ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลขการส่ือสารและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
วย.321 การวเิคราะห์โครงสร้าง 1                          
วย.322 การวเิคราะห์โครงสร้าง 2                          
วย.331 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็                          
วย.351 ปฐพีกลศาสตร์                          
วย.352 ปฏิบติัการปฐพีกลศาสตร์                          
วย.353 วศิวกรรมฐานราก                          
วย.361 วศิวกรรมการทาง                          

วย.362 วสัดุการทาง                          

วย.371 อุทกวทิยาส าหรับวศิวกร                          
วย.372 วศิวกรรมชลศาสตร์                          
วย.373 ปฏิบติัการวศิวกรรมชลศาสตร์                          

วย.381 วศิวกรรมการประปาและสุขาภิบาล                          
วย.382 ปฏิบติัการวิศวกรรมการประปาและสุขาภิบาล                          
วย.390 ฝึกงานทางวศิวกรรมโยธา                          

วย.391 ฝึกงานวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง                          

วย.415 การส ารวจดว้ยแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศ                          
วย.416 เทคโนโลยกีารส ารวจ                          
วย.421 การออกแบบโครงสร้างไมแ้ละโครงสร้างเหล็ก                          
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รายวชิา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 
4. ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลขการส่ือสารและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

วย.425 การวเิคราะห์โครงสร้างโดยวธีิเมตริกซ์                          

วย.426 พลศาสตร์โครงสร้าง                          

วย.427 วธีิไฟไนตเ์อลิเมนตเ์บ้ืองตน้                          

วย.428 การประเมินและตรวจสอบสภาพโครงสร้างเบ้ืองตน้                          

วย.429 พฤติกรรมและการออกแบบโครงสร้างเหล็กขั้นสูง                          

วย.435 การออกแบบสะพาน                          

วย.436 เทคโนโลยคีอนกรีตประยกุต ์                          

วย.437 การออกแบบคอนกรีตอดัแรง                          

วย.438 การออกแบบอาคาร                          
วย.439:  เทคโนโลยกีารออกแบบและการก่อสร้างในงาน
วิศวกรรมโยธา 

                         

วย.441 วศิวกรรมการก่อสร้างและการจดัการ                          

วย.445 สญัญา การออกขอ้ก าหนด และการประมาณราคา                          

วย.446 การตรวจสอบงานก่อสร้าง                          

วย.447 วธีิการและเคร่ืองจกัรก่อสร้าง                          

วย.448 สุขภาพ และความปลอดภยัในงานก่อสร้าง                          

วย.449 กฎหมายในงานวิศวกรรมก่อสร้างและการจดัการ                          

วย.455 ธรณีวศิวกรรม                          

วย.456 การปรับปรุงคุณภาพของดิน                          
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รายวชิา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 
4. ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลขการส่ือสารและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
วย.457 พลศาสตร์ของดิน                          

วย.458 การประกนัคุณภาพและการควบคุมคุณภาพงานดิน                          

วย.459 กลศาสตร์ของหินเบ้ืองตน้                          

วย.465 วศิวกรรมการจราจร                          

วย.466 การวางแผนการขนส่งในเมือง                          

วย.467 วศิวกรรมพ้ืนถนนและการออกแบบ                          

วย.468 ระบบขนส่งอจัฉริยะเบ้ืองตน้                          

วย.469 การประเมินผลกระทบของการจราจร                          

วย.475 การออกแบบโครงสร้างทางชลศาสตร์                          

วย.476 วศิวกรรมน ้ าใตดิ้น                          

วย.477 การจดัการทรัพยากรน ้ าอยา่งย ัง่ยนื                          

วย.478 กฎหมายดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรน ้ า                          

วย.485 การบริหารจดัการทางวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม                          

วย.486 การสุขาภิบาลในอาคาร                          

วย.487 การออกแบบวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม                          

วย.488 วศิวกรรมการประปาและการออกแบบ                          

วย.489 การออกแบบวศิวกรรมน ้ าเสีย                          
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รายวชิา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 
4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข
การส่ือสารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
วย.491 สมัมนาทางวศิวกรรมโยธา                          

วย.492 โครงงานทางวศิวกรรมโยธา 1                          

วย.493 โครงงานทางวศิวกรรมโยธา 2                          

  วย.495 หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมโยธา 1                          

วย.496 หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมโยธา 2                          

วย.497 การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุส าหรับวิศวกร
โยธา 

                         

วย.498 เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับวิศวกรรม
โยธา 

                         

วย.499 การออกแบบทางสถาปัตยกรรม
และงานระบบอาคาร 

                         

วย.525 การจ าลองและเทคนิคการทดลอง
แบบจ าลองโครงสร้างเบ้ืองตน้ 

                         

วย.545: การจ าลองสารสนเทศอาคารในงาน
วิศวกรรมโยธา 

                         

วย.565 วธีิการตดัสินใจทางเศรษฐศาสตร์                          

วย.566 การวเิคราะห์การจราจรและความ
ปลอดภยัเบ้ืองตน้ 

                         

วย.585 วิศวกรรมและการจดัการขยะมูลฝอย                          
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รายวชิา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 
4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลขการ
ส่ือสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
วย.586 การควบคุมมลพิษอากาศและการ
ออกแบบ 

                         

วย.587 การวเิคราะห์ผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม 

                         

วย.595 บูรณาการทางดา้นวศิวกรรมโยธา                          

วย.596 การเตรียมสหกิจศึกษาวิศวกรรมโยธา                          

วย.597 สหกิจศึกษาวศิวกรรมโยธา                          

วย.598 การเตรียมโครงงานวศิวกรรมโยธา
และการจดัการ 

                         

วย.599 โครงงานวศิวกรรมโยธาและการ
จดัการ 
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รายวชิา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 
4. ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์
เชิงตวัเลขการส่ือสาร

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

วชิาบังคบันอกสาขา                          

ค. 131 พีชคณิตเชิงเสน้ประยกุต ์  ● ○   ○      ○   ○    ●  ○     
ค. 251 วธีิเชิงตวัเลขและการประยกุต ์  ●  ○  ○ ●  ○ ○  ○ ●  ○   ○ ●  ○ ● ○ ○ ● 

วอ.261 สถิติวศิวกรรม     ○     ●    ○     ○      ● 

วฟ. 209 วศิวกรรมไฟฟ้าเบ้ืองตน้                          

วค. 211 เธอร์โมไดนามิกส์   ○  ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○   ○ ● ○    ○ ● 

วก. 220 กลศาสตร์วศิวกรรม – พลศาสตร์  ○    ○ ● ○     ● ○      ○ ○    ● 

วอ. 302  เศรษฐศาสตร์วศิวกรรม  ●    ●      ○       ○      ○ 

วอ. 406 การจดัการทางวศิวกรรม  ○    ●      ○       ○      ○ 

ธอ. 211 ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยเ์บ้ืองตน้ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมนิผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ในการให้ระดบัคะแนน(เกรด) 
 1.1  การวดัผล ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ว่าดว้ยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540 (แกไ้ข
เพ่ิมเติมถึงปัจจุบนั ฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2555 ) ขอ้ 12, 13 และ 14  
 1.2  การวดัผลการศึกษาแบ่งเป็น 8 ระดบั  มีช่ือและค่าระดบัต่อหน่ึงหน่วยกิตดงัต่อไปน้ี 

 

ระดบั A B+ B C+ C D+ D F 
ค่าระดบั 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1 0 
1.3 การวดัผลวชิา วย.100 จริยธรรมส าหรับวศิวกร  วย.390 ฝึกงานทางวศิวกรรมโยธา  วย.491 สมัมนาทางวศิวกรรม

โยธา   และวย.598 การเตรียมโครงงานวศิวกรรมโยธาและการจดัการ  แบ่งเป็น 2 ระดบั คือ ระดบั S (ใชไ้ด)้ 
และ U (ยงัใชไ้ม่ได)้ 

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

    2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายงัไม่ส าเร็จการศึกษา 
(1)    ใหน้กัศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดบัรายวชิา  
(2)   มีคณะกรรมการกลัน่กรองระดบัเกรด 
 

   2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลงัจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
  (1)     การประเมินต าแหน่ง และหรือความกา้วหนา้ในสายงานของบณัฑิต 
  (2)     การประเมินจากบณัฑิตท่ีไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวชิาท่ีเรียน  

        รวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ท่ีก าหนดในหลกัสูตรท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการประกอบอาชีพของบณัฑิต รวมทั้งเปิดโอกาส       
        ใหเ้สนอขอ้คิดเห็นในการปรับปรุงหลกัสูตรใหดี้ยิง่ข้ึน 

   (3)  ความเห็นจากผูท้รงคุณวฒิุภายนอกท่ีมาประเมินหลกัสูตร หรือเป็นอาจารยพิ์เศษ ต่อความพร้อมของ 
       นกัศึกษาในการเรียน และคุณสมบติัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการเรียนรู้ และการพฒันาองคค์วามรู้ของ        
       นกัศึกษา 
 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

3.1 ไดศึ้กษารายวชิาต่างๆ ครบตามโครงสร้างหลกัสูตร และมีหน่วยกิตสะสมไม่นอ้ยกวา่ 149 หน่วยกิต 
3.2  ไดค้่าระดบัเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากวา่ 2.00  
3.3  ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขอ่ืนๆ ตามท่ีมหาวทิยาลยัและคณะวศิวกรรมศาสตร์ก าหนด 
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หมวดที ่6  การพฒันาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

   1) มีการปฐมนิเทศอาจารยใ์หม่ ใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในนโยบายของมหาวทิยาลยั บทบาทหนา้ท่ีของ 
อาจารย ์กฎระเบียบต่างๆ รวมถึงสิทธิผลประโยชน์ของอาจารย ์

   2) ก าหนดใหอ้าจารยจ์ะตอ้งเพ่ิมพนูความรู้โดยเขา้ร่วมอบรมเพ่ือพฒันาการสอน การวดัและการประเมินผล  
การท าวจิยัเพ่ือพฒันาการเรียนการสอน การศึกษาดูงาน ประชุมสมัมนา และการประชุมวชิาการเสนอผลงานทั้งในและ
ต่างประเทศ 

 
2.การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพฒันาทกัษะการจดัการเรียนการสอน การวดัและการประเมนิผล 
             ก าหนดใหอ้าจารยจ์ะตอ้งเพ่ิมพนูความรู้โดยเขา้ร่วมอบรมเพ่ือพฒันาการสอน อบรมการวดั และการประเมินผล 
อบรมการท าวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอน การศึกษาดูงาน ประชุมสมัมนา และการประชุมวิชาการเสนอผลงานทั้งใน
และต่างประเทศ 

 
2.2  การพฒันาวชิาการและวชิาชีพด้านอืน่ ๆ  

1) การใหอ้าจารยมี์ส่วนร่วมในกิจกรรมบริการทางวชิาการแก่ชุมชน ผา่นโครงการบริการวชิาการสู่สงัคม 
ของภาควชิาวศิวกรรมโยธา ท่ีจะไดน้ าความรู้ทางทฤษฎีไปใชใ้นการให้ค  าปรึกษา แนะน าวธีิการแกไ้ขปัญหาต่างๆ ส าหรับ
บุคคลทัว่ไป ซ่ึงเป็นหน่ึงในการพฒันาวชิาการในดา้นวชิาชีพวศิวกรรมโยธาเพ่ือใชใ้นการ ท างานจริงเพ่ือสร้างเสริมประสป
การณ์แก่อาจารยข์องภาควชิาอีกทางหน่ึงดว้ย 

2) ภาควชิาวศิวกรรมโยธาไดรั้บจดัสรรงบประมาณรายไดป้ระจ าปีทั้งในดา้นเคร่ืองมือและอุปกรณ์ รวมถึง 
การท าวจิยัเพ่ือส่งเสริมการท าวจิยัสร้างองคค์วามรู้ใหม่   

3) ภาควชิาวศิวกรรมโยธาไดรั้บจดัสรรงบประมาณรายไดป้ระจ าปี ส าหรับส่งเสริมใหอ้าจารยเ์ขา้ร่วมอบรม  
ทกัษะปฏิบติัในทุกปี 

 
หมวดที ่7  การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 

 
1. การบริหารหลกัสูตร    

1.1  กรรมการวชิาการระดบัคณะดูแลคุณภาพการจดัการเรียนการสอนของหลกัสูตรในภาพรวม 
1.2  มีอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร ท าหนา้ท่ีตรวจสอบขั้นตอนปฏิบติัต่างๆ 
1.3 มีคณะกรรมการประสานงานภาควชิา ท าหนา้ท่ีใหค้  าแนะน าในดา้นวางแผนดา้นการเรียนการสอน และการจดัหา

ผูส้อนในแต่ละรายวชิา 
1.4 มีอาจารย์ผู ้ประสานงานรายวิชา ท าหน้าท่ีจัดท า มคอ.3 วางแผนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชานั้ นๆ 

ด าเนินการจดัการเรียนการสอน และติดตามประเมินผลรายวชิาท่ีรับผิดชอบเป็นไปอยา่งมีคุณภาพ 
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมนิผล 
1. พฒันาหลกัสูตรให้ทนัสมยัโดย
อาจารย์และนักศึกษาสามารถ
กา้วทันหรือสามารถสร้างองค์
ความ รู้ใหม่ๆ  ทางด้าน
วศิวกรรมโยธา 

2. กระตุน้ใหน้กัศึกษาเกิดความใฝ่
รู้  มีแนวทางการเรียนท่ีสร้างทั้ง
ความรู้ความสามารถในวิชาการ
วชิาชีพ ท่ีทนัสมยั 

3 .  ต ร ว จสอบและป รับป รุ ง
หลกัสูตรใหมี้คุณภาพมาตรฐาน 

4. มีการประเมินมาตรฐานของ
หลกัสูตรอยา่งสม ่าเสมอ 

5. นักศึกษาจบการศึกษาตาม
หลกัสูตรอยา่งนอ้ย 80% 

 

1. จัดให้หลักสูตรสอดคล้องกับมาตรฐาน
คุ ณ วุ ฒิ ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี  ส า ข า
วศิวกรรมศาสตร์ สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา   
และขอ้ก าหนดของสภาวศิวกร 

2. ปรับปรุงหลกัสูตรให้ทันสมัยโดยมีการ
พิจารณาปรับปรุงหลกัสูตรทุกๆ 5ปี ตาม
รอบท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 

3. จัดแนวทางการเรียนในวิชาเรียนให้มีทั้ ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ   และมีแนว
ทางการเรียนหรือกิจกรรมประจ าวิชาให้
นักศึกษาได้ศึกษาความรู้ท่ีทันสมัยด้วย
ตนเอง 

4. จัดให้มีผูส้นับสนุนการเรียนรู้  และหรือ 
ผูช่้วยสอน  เพ่ือกระตุ ้นให้นักศึกษาเกิด
ความใฝ่รู้ 

5. ก าหนดให้อาจารย์ท่ีสอนมีคุณวุฒิไม่ต ่า
กวา่ปริญญาโทหรือเป็นผูมี้ประสบการณ์
หลายปีมีจ านวนคณาจารยป์ระจ าไม่น้อย
กวา่เกณฑม์าตรฐาน  

6.  สนับสนุนให้อาจารย์ผู ้สอนเป็นผู ้น า
ในทางวชิาการ   

7. ส่งเสริมอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรให้ไปดู
งานในหลกัสูตรหรือวิชาการท่ีเก่ียวขอ้ง 
ทั้งในและต่างประเทศ 

8. มีการประเมินหลกัสูตรโดยคณะกรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒิภายในทุกปี  และภายนอก
อยา่งนอ้ยทุก 5 ปี  

9. จดัท าฐานขอ้มูลทางดา้นนกัศึกษา อาจารย ์
อุปกรณ์  เคร่ืองมือวิจยั  งบประมาณ  ความ
ร่วมมือกับต่ า งประเทศ   ผลงานทาง
วิชาการทุกภาคการศึกษาเพื่อเป็นขอ้มูล
ในการประเมินของคณะกรรมการ 

10. ติดตามนกัศึกษา เพ่ือติดตามความกา้วหนา้ 
และรับทราบปัญหาเพ่ือหาแนวทางแกไ้ข 

-  ห ลัก สู ต ร ท่ี ส า ม า ร ถ อ้ า ง อิ ง กั บ
มาตรฐานท่ีก าหนดโดยหน่วยงาน
วิชาชีพด้านวิศวกรรมโยธา  มีความ
ทนัสมยัและมีการปรับปรุงสม ่าเสมอ 

- จ านวนวิชาเรียนท่ีมีภาคปฏิบติั  และวิชา
เรียนท่ีมีแนวทางให้นักศึกษาได้ศึกษา
คน้ควา้ความรู้ใหม่ไดด้ว้ยตนเอง 

-จ านวนและรายช่ือคณาจารย์ประจ า  
ป ร ะ วั ติ อ า จ า ร ย์ ด้ า น คุ ณ วุ ฒิ
ประสบการณ์ และการพฒันาอบรม 
ของอาจารย ์
- จ านวนบุคลากรผูส้นบัสนุนการเรียนรู้ 
และบนัทึกกิจกรรมในการสนบัสนุน
การเรียนรู้ 
-  ผลการประเมินการเรียนการสอน
อาจารย์ผู ้สอน  และการสนับสนุน
การเรียนรู้ของผูส้นบัสนุนการเรียนรู้ 
โดยนกัศึกษา 

- ประเมินผลโดยคณะกรรมการท่ี
ประกอบด้วยอาจารยภ์ายในคณะฯ
ทุก 2 ปี 

 -  ประ เ มินผลโดยคณะกรรมการ
ผู ้ทรงคุณวุฒิภายนอก  ทุก  ๆ   4  ปี- 
ประ เ มินผลโดยบัณฑิตผู ้ส า เ ร็ จ
การศึกษาทุกๆ  2 ปี 

- ประเมินผลโดยผูป้ระกอบการท่ีรับ
นกัศึกษาเขา้ฝึกงานทุกๆ ปี 
- จ านวนนกัศึกษาท่ีจบการศึกษา 
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2.การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.1 การบริหารงบประมาณ 
คณะจดัสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผน่ดินและเงินรายไดเ้พ่ือจดัซ้ือต ารา ส่ือการเรียนการสอน 

โสตทศันูปกรณ์ และ วสัดุครุภณัฑอ์ยา่งเพียงพอเพ่ือสนบัสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดลอ้มให้
เหมาะสมกบัการเรียนรู้ดว้ยตนเองของนกัศึกษา 

 
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่อียู่เดมิ 

ห้องสมุดศูนยรั์งสิต และResourceCenterของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนยรั์งสิต  มี
หนงัสือ ต ารา และวารสารวชิาการทางวศิวกรรมศาสตร์ และวทิยาศาสตร์ ดงัน้ี 

(1) หอ้งสมุดศูนยรั์งสิต 
- หนงัสือสาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี มีจ านวนรวมทั้งหมด  39,967  เล่ม 

สาขาวชิา ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ รวม 
1.  คณิตศาสตร์และสถิติ 1,538 3,530 5,068 
2.  เทคโนโลยกีารเกษตร 3,837 1,624 5,461 
3.  คอมพิวเตอร์ศาสตร์ 6,977 4,913 11,890 
4.  เทคโนโลยชีีวภาพ 3,314 3,696 7,010 
5.  ฟิสิกส์ 1,388 2,054 3,442 
6.  เคมี 1,131 1,308 2,439 
7.  เทคโนโลยชีนบท 1,238 540 1,778 
8.  วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 837 856 1,693 
9.  วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 902 284 1,186 

รวม 21,162 18,805 39,967 
- หนงัสือสาขาวศิวกรรมศาสตร์   มีจ านวนรวมทั้งหมด  15,807 เล่ม 

สาขาวชิา ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ รวม 
1. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 2,057 2,559 4,616 
2. สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ 1,340 677 2,017 
3. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา 2,302 2,660 4,962 
4. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 68 87 155 
5. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล 1,906 2,151 4,057 

รวม 7,673 8,134 15,807 
- วารสารวชิาการสาขาวศิวกรรมศาสตร์ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีจ านวน 491  ช่ือเร่ือง 

สาขาวชิา ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ 
วศิวกรรมศาสตร์ 
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

269 222 

- ฐานขอ้มูลออนไลน ์      จ านวน 23 ฐาน  
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(2) Resource Center ของคณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  

- หนงัสือสาขาวศิวกรรมศาสตร์   มีจ านวนรวมทั้งหมด  9,213  เล่ม 
สาขาวชิา ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ รวม 

1. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 248 796 1,044 
2. สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ 207 463 670 
3. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา 374 549 923 
4. สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี 140 542 682 
5. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล 275 607 882 
6. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 302 511 813 
7. โครงงานสาขาวชิาวศิวกรรมศาสตร์ 1,196 762 1,958 
8.  อ่ืนๆ 1,837 404 2,241 

รวม 4,579 4,634 9,213 
 

- วารสารวชิาการสาขาวศิวกรรมศาสตร์   มีจ านวนรวมทั้งหมด  143  เล่ม 
สาขาวชิา ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ รวม 

1. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 24 51 75 
2. สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ 14 - 14 
3. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา 7 2 9 
4. สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี 3 2 5 
5. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล 7 2 9 
6. วศิวกรรมทัว่ไป 31 - 31 

รวม 86 57 143 
 

2.3 การจดัหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่เตมิ 
จดัซ้ือหนงัสือ และต าราท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อบริการให้อาจารยแ์ละนักศึกษาไดค้น้ควา้ และใชป้ระกอบการเรียน

การสอน ในการประสานการจัดซ้ือหนังสือนั้น อาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายช่ือ
หนงัสือ ตลอดจนส่ืออ่ืนๆ ท่ีจ าเป็น 

 
2.4 การประเมนิความเพยีงพอของทรัพยากร 

มีเจา้หนา้ท่ีประจ าหอ้งสมุดของคณะ ซ่ึงจะประสานงานการจดัซ้ือจดัหาหนงัสือกบัคณาจารยผ์ูส้อน 
เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 

จดัใหมี้หนงัสือและส่ืออิเล็กทรอ 
นิกส์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียน
การสอนในรายวชิาต่างๆ ใน

: จดัตั้งงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการ
จดัซ้ือหนงัสือและส่ืออิเล็กทรอนิกส์ทุกปี 
เพื่อใหไ้ดห้นงัสือ ต ารา และส่ืออิเลก็ทรอ 

: รวบรวมจดัท าสถิติจ านวนการยืม-
คืน-จองหนงัสือและวสัดุส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ 
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
หลกัสูตรและคน้ควา้เพ่ิมเติม ท่ี
เพียงพอกบัความตอ้งการ และมี
ประสิทธิภาพ 

นิกส์ท่ีทนัสมยั และเพียงพอกบัความ
ตอ้งการ : จดัใหมี้หนงัสือ ต ารา และส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ เพ่ือใหน้กัศึกษาไดมี้ความ
หลากหลายในการคน้ควา้ 
: จดัใหมี้ฐานขอ้มูลเก่ียวกบัหนงัสือ ต ารา 
และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการสืบคน้ 

: ผลส ารวจความพึงพอใจของ
นกัศึกษาต่อการบริหารทรัพยากร
เพื่อการเรียนรู้ 
: จดัเก็บสถิติของหนงัสือต ารา และ
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

 

3. การบริหารคณาจารย์ 

3.1การรับอาจารย์ใหม่ 
1) มีคุณวฒิุปริญญาเอก หรือ ปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาวศิวกรรมโยธา พร้อมทั้งหาแหล่งเงิน   
    ทุนการศึกษาให ้
2) ผา่นการสอบสมัภาษณ์เพ่ือคดัเลือกบุคลากรในระดบัคณะ 
 

3.2 การมส่ีวนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การตดิตามและทบทวนหลกัสูตร 
1)  อาจารยทุ์กท่านมีส่วนร่วมในการจดัตารางการเรียนการสอนในแต่ละภาควชิา โดยในการจดัตารางสอน   
     ของทุกภาคการศึกษา  
2) อาจารยทุ์กท่านมีส่วนร่วมในการปรับปรุงหลกัสูตร ก าหนดโครงสร้างหลกัสูตร  ก าหนดรายวชิาบงัคบั   
    และวชิาเลือกในหลกัสูตร ในทุกขั้นตอนของการปรับปรุงหลกัสูตรตั้งแต่เร่ิมตน้จนไดห้ลกัสูตรท่ีสมบูรณ์ 

3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พเิศษ 
พิจารณาจากคุณวฒิุ และความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ท่ีตรงกบัสาขา หรือรายวิชานั้น ๆ โดยผ่านประชุม

กรรมการประสานงานภาควชิาฯ และท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ 
 

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1 การก าหนดคุณสมบัตเิฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
บุคลากรสายสนบัสนุนควรมีวฒิุปริญญาตรีท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาระงานท่ีรับผิดชอบและมีความรู้ดา้นวศิวกรรมโยธา หรือ
สาขาท่ีเก่ียวขอ้ง และสนบัสนุนการสอนของอาจารยแ์ละการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
4.2 การเพิม่ทกัษะความรู้เพือ่การการปฏบิัตงิาน 
บุคลากรตอ้งเขา้ใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลกัสูตรและจะตอ้งสามารถบริการใหอ้าจารยส์ามารถใชส่ื้อการสอน
ไดอ้ยา่งสะดวกซ่ึงจ าเป็นตอ้งใหมี้การฝึกอบรมเฉพาะทางเช่น การเตรียมหอ้งปฏิบติัการเพื่อสนบัสนุนงานวจิยัส าหรับ
นกัศึกษา 
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5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 

  5.1. การให้ค าปรึกษาด้านวชิาการและอืน่ ๆ แก่นักศึกษา 
   5.1.1 มีการแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาทางวชิาการใหแ้ก่นกัศึกษาทุกคน โดยนกัศึกษาท่ีมีปัญหาในการเรียนสามารถ

ปรึกษากบัอาจารยท่ี์ปรึกษาทางวชิาการได ้โดยอาจารยข์องคณะทุกคนจะตอ้งท าหนา้ท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาทางวชิาการใหแ้ก่
นกัศึกษา และทุกคนตอ้งก าหนดชัว่โมงใหค้  าปรึกษา (Office Hours) เพื่อใหน้กัศึกษาเขา้ปรึกษาได้ นอกจากน้ีตอ้ง มีท่ี
ปรึกษากิจกรรมเพ่ือใหค้  าปรึกษาแนะน าในการจดัท ากิจกรรมแก่นกัศึกษา 

5.1.2 มีระบบการส่ือสารขอ้มูลใหเ้ขา้ถึงนกัศึกษาอยา่งทัว่ถึง  เช่น การส่ือสารผา่น Website หรือE-mail เป็นตน้ 
   5.1.3 มีการสนบัสนุนใหน้กัศึกษาไดแ้ลกเปล่ียนทางดา้นวชิาการกบัต่างประเทศ 

5.2. การอุทธรณ์ของนกัศึกษา 
5.2.1 กรณีท่ีนกัศึกษามีความสงสยัเก่ียวกบัผลการประเมินในรายวชิาใดสามารถท่ีจะยืน่ค  าร้องขอดู

กระดาษค าตอบ ตลอดจนดูคะแนนและวธีิการประเมินของอาจารยแ์ต่ละรายวชิาได ้
         5.2.2 การอุทธรณ์ของนกัศึกษา ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ วา่ดว้ยวนิยันกัศึกษา พ.ศ. 2547 

หมวดท่ี 4 
 

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน  สังคม  และ/หรือความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 มีการส ารวจหรือรวบรวมขอ้มูล เพื่อวเิคราะห์ความตอ้งการของตลาดแรงงาน สงัคม และ/หรือความพึงพอใจของ

ผูใ้ชบ้ณัฑิต 
 มีการน าเอาขอ้มูลดงักล่าวมาวเิคราะห์หาจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
 มีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายของผูส้นใจเขา้มาศึกษา 
 มีการจดัท าแผนกลยทุธ์  เพื่อใหไ้ดน้กัศึกษาท่ีมีคุณภาพ และเป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางแผนไว ้และ 

เพ่ือปรับปรุงหลกัสูตรใหท้นัสมยั และสอดคลอ้งต่อความตอ้งการของตลาดแรงงาน และสงัคม 
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7. ตวับ่งช้ีผลการด าเนนิงาน (Key Performance Indicators) 

ดชันีบ่งช้ีผลการด าเนนิงาน ปีที ่
1 

ปีที ่
2 

ปีที ่
3 

ปีที ่
4 

ปีที ่
5 

1) อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรอยา่งนอ้ยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลกัสูตร 

     

2) มีรายละเอียดของหลกัสูตรตามแบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคลอ้งกบักรอบมาตรฐาน
คุณวฒิุสาขาวิชา 

     

3) มีรายละเอียดของรายวชิา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถา้มี) ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4 อยา่งนอ้ยก่อนการเปิดสอนในแต่ะ 
ละภาคการศึกษาใหค้รบทุกรายวชิา 

     

4) จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวชิา และรายละเอียดผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ. 5  และมคอ.6 
ภายใน 30 วนั หลงัส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนใหค้รบทุกรายวชิา 

     

5) จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 
วนัหลงัส้ินสุดปีการศึกษา 

     

6) มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ี
ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถา้มี) อยา่งนอ้ยร้อยละ 25ของรายวชิาท่ีเปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

7) มีการพฒันาปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน  
มคอ.7 ปีท่ีแลว้ 

     

8) อาจารยใ์หม่ (ถา้มี) ทุกคนไดรั้บการปฐมนิเทศ หรือค าแนะน าดา้นการ
จดัการเรียนการสอน 

     

9) อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรทุกคนไดรั้บการพฒันาทางวชิาการ และ/หรือ
วชิาชีพอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

     

10) จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถา้มี) ไดรั้บการพฒันาทาง
วชิาการ และ/หรือวชิาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ต่อปี 

     

11) ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ย/บณัฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพ
หลกัสูตรเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

     

12) ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีต่อบณัฑิตใหม่ เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 
 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 
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หมวดที ่8   การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร 
 

1. การประเมนิประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมนิกลยุทธ์การสอน 
(1)  มีการประชุมร่วมของอาจารย์ในภาควิชาเ พ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็น และขอค าแนะน า/

ขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์มีความรู้ในการใชก้ลยทุธ์การสอน 
(2)  การสอบถามจากนกัศึกษา ถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการท่ีใช ้โดยใชแ้บบสอบถามหรือ

การสนทนากบักลุ่มนกัศึกษาระหวา่งภาคการศึกษา โดยอาจารยผ์ูส้อน 
 (3)  ประเมินจากการเรียนรู้ของนกัศึกษา จากการท ากิจกรรม และผลการสอบ 

1.2 การประเมนิทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  ท าการส ารวจเพ่ือประเมินประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย ์โดยแจกแบบประเมินให้กบันกัศึกษาใน
แต่ละรายวิชาก่อนส้ินภาคการศึกษา ขอ้มูลท่ีไดจ้ะถูกวิเคราะห์โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ และส่งให้คณาจารย์
ผูส้อนแต่ละคนในภาคการศึกษาถดัไปเพ่ือใชใ้นการปรับปรุงการสอนและรายวชิาของตน 
 

2. การประเมนิหลกัสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม เพ่ือดูผลสมัฤทธ์ิของบณัฑิตโดยส ารวจขอ้มูลจาก 
 นกัศึกษาปีสุดทา้ย/ บณัฑิตใหม่ 
 ผูว้า่จา้ง 
 ผูท้รงคุณวฒิุภายนอก 

 
3.การะประเมนิผลการด าเนินงานตามรายละเอยีดหลกัสูตร 

การประเมินผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุในหมวดท่ี 7 ขอ้ 7 โดยอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบ
หลกัสูตร และคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดบัภาควิชา มีคณะกรรมการประเมนิอยา่งนอ้ย 3 คน ประกอบดว้ย 
ผูท้รงคุณุวฒิุในสาขาวชิา/สาขาวชิาเดียวกนัอยา่งนอ้ย 1 คน  

 
4.การทบทวนผลการประเมนิและวางแผนปรับปรุง 

  กระบวนการทบทวนผลการประเมินท่ีไดจ้ากอาจารยแ์ละนกัศึกษา ประกอบดว้ย 
(1) วิเคราะห์ปัญหา ขอ้บกพร่อง ตลอดจนขอ้ควรปรับปรุงของแต่ละรายวิชา อนัน าไปสู่การเรียนการสอนท่ีมี

ประสิทธิภาพสูงข้ึน 
(2) ทบทวนภาพรวมของหลกัสูตร และคุณภาพของนกัศึกษา ตลอดจนระดบัความรู้ความสามารถของบณัฑิตท่ี

ส าเร็จการศึกษา 
(3) ประเมินผลงานวชิาการของบณัฑิต 

 กระบวนการวางแผนปรับปรุงหลกัสูตร ประกอบดว้ย 
(1) ศึกษาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขา้งตน้ 
(2) วเิคราะห์หากลยทุธ์เพ่ือใหไ้ดต้ามคุณภาพการศึกษาท่ีก าหนด 
(3) ปรับปรุงเน้ือหาของแต่ละรายวชิาใหเ้หมาะสมและทนักบัวทิยาการปัจจุบนั 
(4) ปรับปรุงหลกัสูตรใหมี้ความทนัสมยัและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิตยิง่ข้ึนทั้งน้ีการปรับปรุง  
        หลกัสูตรจะด าเนินการทุก 5 ปี 
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ภาคผนวก 
 

ภาคผนวก 1  ผลงานทางวชิาการ (ย้อนหลงั 5 ปี)ของอาจารย์ประจ าหลกัสูตรและอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
1.  ผลงานทางด้านวชิาการ รศ.ดร.นคร  ภู่วโรดม 

งานวจิยั 

 รุ่งโรจน ์เทศนา และ นคร ภู่วโรดม (2557) ‚การหาค่าแรงในโครงสร้างรับแรงดึงของหลงัคาสนามบางกอก
อารีนาระหวา่งการก่อสร้าง‛ วิศวกรรมสารฉบบัวิจยัและพฒันา ปีท่ี 25 ฉบบัท่ี 4 

 พีระพฒัน์ บุญธรรม และนคร ภู่วโรดม (2557) ‚การวิเคราะห์ผลตอบสนองต่อแผ่นดินไหวโดยวิธีการ
ประมาณเพ่ือตรวจสอบการใชง้านของอาคาร‛ วิศวกรรมสารฉบบัวิจยัและพฒันา ปีท่ี 25 ฉบบัท่ี 4 

 Poovarodom, N. and Jirasakjamroonsri, A (2014) ‚Evaluation of Seismic Site Effects in Chiangrai, 
Thailand after 2014 Earthquake‛, The 5th Asia Conference on Earthquake Engineering, Taipei, Taiwan. 

 Poovarodom, N. and Jirasakjamroonsri, A (2014) ‚Evaluation of Seismic Site Effects for Bangkok Deep 
Basin‛ Second European Conference on Earthquake Engineering and Seismology, Istanbul, Turkey 

 อมรเทพ จิรศกัด์ิจ ารูญศรี และ นคร ภู่วโรดม (2557) ‚อิทธิพลของแบบจ าลองความเร็วคล่ืนเฉือนของชั้นดิน
ต่อคล่ืนแผน่ดินไหวบริเวณท่ีตั้ง‛  วิศวกรรมสารฉบบัวิจยัและพฒันา ปีท่ี 25 ฉบบัท่ี 3 

 นคร ภู่วโรดม  และ อคัคฤทธ์ิ นนัทยศสกุล (2557) ‚การหาค่าแรงในลวดรับแรงดึงของสะพานคานช้ินส่วน
รูปกล่องดว้ยวิธีเชิงพลศาสตร์‛ การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังท่ี 19, พฤษภาคม 2557, 
จ.ขอนแก่น 

 ณฐัพล มากเทพพงษ ์นคร ภู่วโรดม (2557) ‚โมดูลสัความยืดหยุ่นส าหรับโครงสร้างอิฐก่อของโบราณสถาน
จากผลการตรวจวดัค่าความถ่ีธรรมชาติ‛ การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังท่ี 19, 
พฤษภาคม 2557, จ.ขอนแก่น 

 ภคพงศ ์ภทัราคม และ นคร ภู่วโรดม (2557) ‚การศึกษาพฤติกรรมเชิงพลศาสตร์สะพานแขวนคนเดินขา้มวดั
ไก่จน้ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา‛ การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังท่ี 19, พฤษภาคม 
2557, จ.ขอนแก่น 

 อมรเทพ จิรศกัด์ิจ ารูญศรี และ นคร ภู่วโรดม (2557) ‚อิทธิพลของความเร็วคล่ืนเฉือนและคุณสมบติัเชิง
พลศาสตร์ของชั้นดินต่อความเร่งตอบสนองเชิงสเปกตรัมส าหรับกรุงเทพมหานคร‛ การประชุมทาง
วิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังท่ี 19, พฤษภาคม 2557, จ.ขอนแก่น 

 Poovarodom, N. and Plalinyot N. (2013), ‚Site Characterization in the Greater Bangkok Area by 
Microtremor Observations, Journal of Earthquake Engineering, 17 (Febuary): 209-226. 

 Poovarodom, N., Jirasakjamroonsri, A. and Plalinyot, N. (2013). Exploration of Site Characteristics by 
Microtremor Observations in the Central Area of Thailand. 10th International Conference on Urban 
Earthquake Engineering. Tokyo, Japan. 
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 Poovarodom, N. and Plalinyot N. (2012), ‚Evaluation of Site Effects in the Greater Bangkok by 
Microtremor Observations‛, Proc. of the 15th World Conference on Earthquake Engineering, paper No. 
4115, Lisbon, Portugal. 

 นรากร บุญเต็ม และ นคร ภู่วโรดม (2555) ‚คุณสมบติัของชั้นดินบริเวณท่ีตั้งในจงัหวดัเชียงใหม่เพ่ือการ
ประเมินความรุนแรงจากแผน่ดินไหว‛ การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังท่ี 17 

 นคร ภู่วโรดม และ นนทกร ผลินยศ (2554) ‚คุณลกัษณะของชั้นดินบริเวณท่ีตั้งในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลจากการตรวจวดัคล่ืนขนาดเลก็บนผิวดิน‛  วิศวกรรมสารฉบบัวิจยัและพฒันา ปีท่ี 22  ฉบบัท่ี 3 

 Poovarodom, N. and Magteppong, N. (2011) ‚Combination of wind induced responses of a cylindrical 
shape tower‛ Proc. of the 13th International Conference on Wind Engineering, Amsterdam, The 
Netherlands. 

 Poovarodom, N. and Pitakwong, K. (2010) ‚Microtremor Observations for Site Characterization in 
Thailand‛, Proc. of the 3rd Asia Conference on Earthquake Engineering (ACEE), Bangkok, Thailand. 

 นคร ภู่วโรดม และ กิตติศกัด์ิ พิทกัษว์งศ์ (2553) ‚การศึกษาคุณลกัษณะของชั้นดินบริเวณท่ีตั้งดว้ยการ
ตรวจวดัคล่ืนขนาดเลก็ท่ีผิวดิน‛ วิศวกรรมสารฉบบัวิจยัและพฒันา ปีท่ี 21  ฉบบัท่ี 3 

 เยาวพรรณ  ไชยค าภา และ นคร  ภู่วโรดม (2553) ‚การวิเคราะห์ความถ่ีธรรมชาติของโครงสร้างจาก
ผลตอบสนองแบบไม่สม ่าเสมอ‛ การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังท่ี 15 

 

2. ผลงานทางวชิาการ ผศ. ดร. ดนัย  วนัทนากร 
   งานวจิยั 

 ดนยั วนัทนากร (2557) ‚การศึกษาล าดบัความส าคญัของปัจจยัคุณสมบติัเบ้ืองตน้ในการคดัเลือกผูรั้บเหมา‛  การประชุม

วชิาการระดบัชาติวศิวกรรมและการก่อสร้างคร้ังท่ี 1  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ตะวนัออก วทิยาเขตอุเทนถวาย 

 
 ทองพลู ทาสีเพชร และดนยั วนัทนากร (2554) ‚การประเมินค่าใชจ่้ายการลงทุนอุปกรณ์ป้องกนัภยัส่วนบุคคล (พีพีอี) สา

หรับโครงการก่อสร้างงานอาคาร‛ การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติคร้ังท่ี 16 มหาวิทยาลยัมหิดล โรงแรม

เดอะซายน์ พทัยา ชลบุรี 18 – 20 พฤษภาคม 2554  

 
 ทองพลู ทาสีเพชร และดนยั วนัทนากร (2553) ‚การประเมินค่าใชจ่้ายในการลงทุนวสัดุและอุปกรณ์สาหรับการป้องกนั

อุบติัเหตุตกท่ีสูงจากช่องเปิดของโครงการก่อสร้างงานอาคาร‛ การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติคร้ังท่ี 15 

มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี อุบลราชธานี 12 – 14 พฤษภาคม 2553 

 
 มานิต ฉตัรสุวรรณวไิล และ ดนยั วนัทนากร (2553) ‚ปัญหาในการปฏิบติับงัคบัใชก้ฎหมายส่ิงแวดลอ้มในงานก่อสร้าง

อาคาร‛ การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติคร้ังท่ี 15 มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี อุบลราชธานี 12 – 14 

พฤษภาคม 2553 

http://www.acecoms.ait.ac.th/eventdetail_acee2010.asp
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3.ผลงานทางวชิาการ อาจารย์ ดร.วรุณศักดิ์  เลีย่มแหลม 
     งานวจิยั 

1. Lukkana Benjawan, Seksant Sihawong, Watcharapol Chayaprasert, and Warunsak Liamlaem (2015) Composting 
of Biodegradable Organic Waste from Thai Household in a Semi-Continuous Composter. Compost Science & 
Utilization., 23 11-17 

2. Chongrak Polprasert and Warunsak Liamlaem (2014) A Transdisciplinary Approach for Water Pollution Control: 
Case Studies on Application of Natural Systems. Environmental Engineering Research., 19(3) 185-195. 

3. Naphatsorn Photriphet, Chonrak Polprasert, and Warunsak Liamlaem (2013) Treatment of Wastewaters from 
Offset Printing Industry by Fenton's Reaction Thammasat Int. J. of Sci and Technol., 18 (4) 17-25. 

4. Naphatsorn Photriphet, Chonrak Polprasert, and Warunsak Liamlaem (2013) Treatment of Wastewaters from 
Offset Printing Industry by Fenton's Reaction The 3rd International Symposium on Engineering, Energy and 
Environments, 17-20 November 2013, Bangkok 

5. Chongrak Polprasert and Warunsak Liamlaem (2013) A Transdisciplinary Approach for Environmental 
Sustainability – Case Study on Application of Natural Systems The 2nd EIT International Conference on Water 
Resources Engineering., 5 – 6 September 2013, Chiang Rai 

6. Chongrak Polprasert, Warunsak Liamlaem, and Rachnarin Nitisoravut (2013) Case Study Lessons Learned from 
the Lamtakong Hydropower Project., GIZ: Network for Sustainable Hydropower Development in the Mekong 
Countries (NSHD-M) 
 

4.  ผลงานทางวชิาการ รศ. ดร.สายนัต์  ศิริมนตรี 
ต ารา 
1) สายนัต์  ศิริมนตรี,‛ การออกแบบคอนกรีตเสริมเหลก็โดยวธีิหน่วยแรงใชง้าน‛, โรงพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 

2550, 184หนา้ 
2)  
บทความ 
1.  พจนตัถุ ์หนูบรรจง,สายนัต์ ศิริมนตรี, และ กฤดายทุธ์ ชมภูม่ิง,‛การวเิคราะห์คานคอนกรีตอดัแรงโดยวธีิไฟไนตอิ์ลิ
เมนตแ์บบไม่เชิงเสน้‛, การประชุมวชิาการวศิวกรรมโยธาแห่งชาติคร้ังท่ี11, ภูเก็ต, 2549. 
2.  K. Chompooming, S. Sirimontree ,W. Prasarnklieo,P.Prakalthawong and T. Wiriyagowitaya,‛Finite Element Model 
Updating of Segmental Box Girder Based on Measured Responsed under Load Testing‛, Structural Health Monitoring 
2007,Standford University. 
3.   ณฐัวธุ ขาวศรี,สายนัต์ ศิริมนตรี, และ กฤดายทุธ์ ชมภูม่ิง,‛ก าลงัรับแรงเฉือนของคานคอนกรีตเสริมเหลก็เสริมก าลงั
ดว้ยการอดัแรงภายนอก‛, การประชุมวชิาการวศิวกรรมโยธาแห่งชาติคร้ังท่ี13, พทัยา, 2551 
4.   คณิสร ปิยะตระภูมิ, สายนัต์ ศิริมนตรี, และ กฤดายทุธ์ ชมภูม่ิง,‛ผลของระดบัความเสียหายท่ีมีต่อความแกร่งเชิงดดัและ
ความถ่ีธรรมชาติของคานคอนกรีตอดัแรงแบบดึงภายหลงั‛, การประชุมวชิาการวศิวกรรมโยธาแห่งชาติคร้ังท่ี16, พทัยา, 
2554 
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1) Kiatisak Chueachom , Sayan Sirimontree , and Boonsap Witchayangkoon," Prediction of Flexural and Degradation 
Behaviorsof Full Scale Prestessed Concrete Girder by Finite Element Method", American Transactions onEngineering & 
Applied Sciences,p201-212 ,June 22, 2015. 

2) Paradorn Matchan, Sayan Sirimontree, and Boonsap Witchayagkoon," Simulation of Flexural Behavior of Damaged 
Prestressed Concrete Beam by Finite Element Method", International Transaction Journal of Engineering, Management, 
& Applied Sciences & Technologies, p225-234, July 01, 2015 
3) Sayan Sirimontree , Boonsap Witchayangkoon , and Krittiya Lertpocasombut ," Strengthening of Reinforced Concrete 
Column via Ferrocement Jacketing", American Transactions on Engineering & Applied Sciences,p.39-47, January 05, 
2015. 
4) Eakasak Boonchuy and Sayan Sirimontree,‛ Fatigue Life of Reinforced Concrete Slab Type Bridge‛, The 18th 
National Convention on Civil Engineering ,Chiang Mai, Thailand 2013. 
5) Kridayuth Chompooming, Sayan Sirimontree,and Wacharapong Prasarnklieo, "Field Measurement and Load Testing 
of Rama IX Cable-Stayed Bridge ", 36th IABSE Symposium,Kolkata,India, 24-27 September, 2013. 
6) Sayan Sirimontree, Kridayuth Chompooming,and Wacharapong Prasarnklieo, "Diagnostic Load Test of Continuous 
Prestressed Box Girder Bridge", 36th IABSE Symposium,Kolkata,India, 24-27 September, 2013. 
7) Thananan Phuwadolpaisarn, Sayan Sirimontree, and Boonsab Witchayangkoon," Relation Between Structural 
Damage and Level of External Prestressing Force on the Flexural Behavior of Post-Tensioned Prestressed Concrete 
Beams", International Transaction Journal of Engineering, Management, Applied Science and Technology,2013. 
8) Visitsak Noosuwan and Sayan Sirimontree,‛ Evaluation of Loading Capacity of Prestressed Concrete I-Girder by LFR 
and LRFR Method‛, The 17th National Convention on Civil Engineering, Udon Thanee, Thailand 2012. 
9) Kanisorn Piyatrapoome, Sayan Sirimontree, and Kridayuth Chompooming," Effects of Structural Damage on Flexural 
Rigidity and Natural Frequenciesof Post – Tensioned Prestressed Concrete Beam", The 16th National Convention on 
Civil Engineering, Chonburi, Thailand 2011. 

 
5.  ผลงานทางวชิาการ อาจารย์ ดร.กฤษฏา  ไชยสาร 
     งานวจิยั 

 K. Chaiyasarn, B. Bhakrakom, Automatic image-based 3D reconstruction of historic buildings from Ayuthaya, 
NCCE 20, 2015, 8-10 July, pattaya, Thailand 

 K. Chaiyasarn, TK. Kim, F. Viola, R. Cipolla and K. Soga, Distortion-free image mosaicing for tunnel inspection 
based on robust cylindrical surface estimation via structure from motion, Computing in Civil Engineering, 
accepted 

 K. Soga, K. Chaiyasarn, F. Viola, J. Yan, A. Seshia and R. Cipolla, Innovation in monitoring technologies for 
underground structures, International Conference on Information Technology in Geo-Engineering, Shanghai, 
IOS Press, pp. 3-18, 2010. 

 
 

http://www.krisadachaiyasarn.org/138.pdf
http://www.krisadachaiyasarn.org/138.pdf
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ภาคผนวก 2 ภาระงานของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
 

ล า 
ดบั 

รายนามอาจารย์ ภาระงานสอนก่อนปรับปรุงหลกัสูตร 
(ช่ัวโมง:สัปดาห์) 

ภาระงานสอนภายหลงัปรับปรุงหลกัสูตร 
(ช่ัวโมง:สัปดาห์) 

  ป. ตรี ป.โท ป.เอก รวม ป. ตรี ป.โท ป.เอก รวม 
1. รศ.ดร.นคร  ภู่วโรดม 15 4.5 - 19.5 15 4.5 - 19.5 
2. ผศ.ดร.ดนยั  วนัทนากร 4.5 4.5 - 9 6 4.5 - 10.5 
3. อ.ดร.วรุณศกัด์ิ  เล่ียมแหลม 12 3 - 15 12 3 - 15 
4. รศ.ดร.สายนัต ์  ศิริมนตรี 4.5 3 - 7.5 4.5 3 - 7.5 
5. อ.ดร.กฤษฏา  ไชยสาร - - - - 18 - - 18 
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ภาคผนวก 3   แบบฟอร์มรายละเอยีดในการเสนอขอปรับปรุงแก้ไขหลกัสูตร 
 

การปรับปรุงแก้ไขหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  
ฉบับปี พ.ศ. 2552 เพือ่ใช้ในปีการศึกษา 2556  

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

1. หลกัสูตรฉบับดังกล่าวน้ี (พ.ศ. 2552 )ได้รับทราบ/รับรองการเปิดสอนจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
    เม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม 2552  

2. สภามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ไดอ้นุมติัการปรับปรุงแกไ้ขคร้ังน้ีแลว้ ในคราวประชุมคร้ังท่ี 12/2555   เม่ือวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2555 

3. หลกัสูตรปรับปรุงแกไ้ขน้ี เร่ิมใชก้บันกัศึกษารุ่นปีการศึกษา 2556 ตั้งแต่ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 เป็นตน้ไป 

4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 
 เป็นการปรับปรุงหลกัสูตรเพ่ือให้สอดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และ
ปรับปรุงรายวชิาใหท้นัสมยั 

5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข 

5.1 ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  ดงัน้ี 
  5.1.1 วชิาศึกษาทัว่ไปส่วนท่ี 1 
       1) ปรับวชิา มธ.100 พลเมืองกบัความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นวิชาบงัคบัเพ่ิมในวิชาศึกษาทัว่ไปส่วนท่ี 1 

และปรับลดจ านวนหน่วยกิตของวิชามธ.110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์  มธ.120 สหวิทยาการสังคมศาสตร์  และมธ.130  
สหวทิยาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีจากวชิาละ 3 หน่วยกิต เป็นวชิาละ 2 หน่วยกิต 

2) ปรับปรุงเน้ือหาวชิา ในหมวดภาษา 3 วชิา  
หลกัสูตรฉบับ พ.ศ. 2552 หลกัสูตรฉบับ พ.ศ. 2556 

สษ.070 ภาษาองักฤษ 1 0 (3-0-6) สษ.070 ภาษาองักฤษ 1 0 (3-0-6) 
วชิาบงัคบัก่อน  :  ก าหนดจากการจดัระดบัความรู้ 
ภาษาองักฤษของสถาบนัภาษา 

 เป็นการศึกษาเสริมท่ีมิไดห้น่วยกิต  (Non-Credit)    
เพ่ือช่วยนักศึกษาท่ีมีพ้ืนฐานความรู้ภาษาอังกฤษยงัไม่สูง
พอท่ีจะเขา้ศึกษาในระดบัพ้ืนฐานได้  (รายงานผลการศึกษา
ระบุเพียงใชไ้ด ้(S) หรือใชไ้ม่ได ้ (U) และจะไม่น าไปคิดรวม
กบัจ านวนหน่วยกิตทั้งหมด  หรือค านวณค่าระดบัเฉล่ีย) 

ทบทวนความรู้ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน โดยเน้นการ
ทบทวนความรู้ทางไวยากรณ์ การฟัง การพูด ระดับตน้และ
การอ่านบทความสั้นๆ 

วชิาบงัคบัก่อน  :  ก าหนดจากการจดัระดบัความรู้
ภาษาองักฤษของสถาบนัภาษา 

เป็นวิชาเสริมท่ีมิได้คิดหน่วยกิต  (Non-Credit)    
เพ่ือช่วยนักศึกษาท่ีมีพ้ืนฐานความรู้ภาษาองักฤษยงัไม่สูง
พอท่ีจะเขา้ศึกษาในระดบัพ้ืนฐานได ้ (รายงานผลการศึกษา
ระบุเพียงใชไ้ด ้(S) หรือใชไ้ม่ได้  (U) และจะไม่น าไปคิด
รวมกับจ านวนหน่วยกิตทั้ งหมด  หรือค านวณค่าระดับ
เฉล่ีย) 

หลักสูตรเบ้ืองต้นเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับ
นกัศึกษา ฝึกทกัษะภาษาองักฤษท่ีใชใ้นชีวติจริงทั้ง 4 ทกัษะ 
คือ ฟัง  พดู อ่าน เขียน 
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หลกัสูตรฉบับ พ.ศ. 2552 หลกัสูตรฉบับ พ.ศ. 2556 
สษ.171 ภาษาองักฤษ 2 3  (3-0-6) สษ.171 ภาษาองักฤษ 2 3 (3-0-6) 
วชิาบงัคบัก่อน : ก าหนดจากการจดัระดบัความรู้ภาษาองักฤษ
ของสถาบนัภาษา หรือสอบ สษ. 070 ไดร้ะดบั S 
 ศึกษาและฝึกฝนภาษาองักฤษทั้งส่ีทกัษะ คือ  ฟัง  พดู  
อ่าน  และเขียนโดยการพดูระดบักลางและ การอ่านบทความท่ี
มีความยาวข้ึน 

วิชาบงัคบัก่อน :  สอบได ้สษ. 070 หรือ ก าหนดจากการ
จดัระดบัความรู้ภาษาองักฤษของสถาบนัภาษา  

หลักสูตรระดับกลางเพ่ือส่งเสริมทักษะฟัง พูด 
อ่าน เขียน แบบบูรณาการ รวมทั้ ง เตรียมความพร้อม
นกัศึกษาส าหรับการเรียนภาษาองักฤษในระดบัท่ีสูงข้ึน 

สษ.172 ภาษาองักฤษ 3 3  (3-0-6) สษ.172 ภาษาองักฤษ 3  3 (3-0-6) 
วชิาบงัคบัก่อน  :  ก าหนดจากการจดัระดบัความรู้ภาษาองักฤษ
ของสถาบนัภาษา  หรือสอบ สษ. 171  ไดไ้ม่ต ่ากวา่ระดบั D 
 ศึกษาและฝึกฝนภาษาองักฤษทั้งส่ีทกัษะ โดยเน้นการ
ฝึกฟังข่าว  บทสนทนา  และเน้นการอ่านบทความท่ียากข้ึน  
และฝึกการเขียนระดบัยอ่หนา้ 

วชิาบงัคบัก่อน  : สอบได ้สษ. 171 หรือ  ก าหนดจากการจดั
ระดบัความรู้ภาษาองักฤษของสถาบนัภาษา   
 หลกัสูตรระดับกลางสูง เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาใช้
ทกัษะภาษาองักฤษอย่างบูรณาการในระดบัท่ีซับซ้อนกว่า
ในวิชาภาษาองักฤษระดบักลาง โดยเนน้ทกัษะการพูดและ
การเขียน 

 5.1.2 วชิาศึกษาทัว่ไปส่วนท่ี 2  
 1) ปรับปรุงเน้ือหา  2 วชิา  
หลกัสูตรฉบับ พ.ศ.2552 หลกัสูตรฉบับ พ.ศ.2556 

วท.123  เคมีพ้ืนฐาน                                  3  (3-0-6) 
SC 123  Fundamental Chemistry 

โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี แก็ส ของแข็ง 
ของเหลว และสารละลาย ปริมาณสัมพนัธ์  อุณหพลศาสตร์
เคมี จลนพลษสตร์เคมี สมดุลเคมี สมดุลไอออน เคมีไฟฟ้า 
ตารางธาตุ สารเชิงซ้อน เคมีนิรเคลียร์ เคมีอินทรียเ์ บ้ืองตน้ 
(หมู่ฟังชันทั่วไป) การเรียกช่ือและการเกิดปฏิกิริยา) เคมี 
ส่ิงแวดลอ้ม 

วท.123  เคมีพ้ืนฐาน                                     3 (3-0-6) 
SC 123  Fundamental Chemistry 
  โครงสร้างอะตอม ปริมาณสารสัมพนัธ์ พนัธะเคมี 
สมบติัธาตุเรพิเซนเททีฟและแทรนซิชนั แก๊ส ของเหลว
และสารละลาย ของแข็ง อุณหพลศาสตร์ จลนพลศาสตร์ 
สมดุลเคมีและกรด-เบส เคมีไฟฟ้า เคมีอินทรีย ์
 

สษ.202 ภาษาองักฤษส าหรับการท างาน          3  (3-0-6) 
EL 202  English for work 
  วชิาบงัคบัก่อน:  สอบได ้ สษ. 172 
              วิชาน้ีมีจุดมุ่งหมายในการพฒันาความสามารถใน
การเขียนจดหมายสมคัรงาน จดหมายธุรกิจ และบนัทึกช่วย
จ าทางธุรกิจ ฝึกฝนการฟังและการพดู ดว้ยการตอบค าถามใน
การสมัภาษณ์เป็นภาษาองักฤษ 

สษ.202 ภาษาองักฤษส าหรับการท างาน          3(3-0-6) 
EL 202  English for work 
  วชิาบงัคบัก่อน:  สอบได ้ สษ. 172 

เตรียมความพร้อมและฝึกฝนนักศึกษาเพ่ือเขา้สู่
การท างาน ฝึกใช้ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน ใน
บริบทการท างาน 
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 2) ปรับปรุงเน้ือหาและปรับอกัษรยอ่ 1 วชิา 
หลกัสูตรฉบับ พ.ศ.2552 หลกัสูตรฉบับ พ.ศ.2556 

ทอ.201 หลกัการบริหาร                      3 (3-0-6) 
HO 201 Principles of Management  
 ศึกษาลกัษณะของการบริหาร วิวฒันาการของ
แนวความคิดและทฤษฎีทางการบริหาร ศึกษาหน้าท่ีการ
บริหาร ไดแ้ก่ การวางแผน การจดัองคก์าร การน าหรือ
การบงัคบับญัชา และการควบคุม โดยวิชาน้ีจะมุ่งเนน้ถึง
ความสัมพัน ธ์ระหว่างกันของหน้า ท่ีดังกล่าวและ
ผลกระทบของสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมีต่อองค์การ 
แนวโน้มใหม่ๆ ของการบริหาร รวมทั้ ง ศึกษาเ ร่ือง
จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสงัคมของนกับริหาร 

ทม.201   หลกัการบริหาร                      3  (3-0-6) 
HR 201   Principles of Management 

 แนวคิดทางการบริหาร  ววิฒันาการทฤษฎีการ
บริหาร หน้าท่ีและทักษะผูบ้ริหารองค์กร  การวางแผน 
การจดัองคก์าร การเป็นผูน้ า และการควบคุม การตดัสินใจ
ทางการบริหาร และจริยธรรมการบริหาร 

 

 3) ปรับรหสัวชิา และแกไ้ขวชิาบงัคบัก่อน จ านวน  1 วชิา  
หลกัสูตรฉบับ พ.ศ.2552 หลกัสูตรฉบับ พ.ศ.2556 

 น.246  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา 
                                                                           3 (3-0-6) 
          วชิาบงัคบัก่อน : เป็นนกัศึกษานอก 

                             คณะนิติศาสตร์ตั้งแต่ชั้นปีท่ี 2 
                                     ข้ึนไป 

น.249  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา 
                                                                              3 (3-0-6) 
            วิชาบงัคบัก่อน : เป็นนกัศึกษาตั้งแต่ชั้นปีท่ี 2 
                                       ข้ึนไป 

4) ยกเลิกวชิา วค.106 ความยัง่ยนืทางทรัพยากรธรรมชาติและพลงังาน 
5.2 ปรับปรุงวชิาเฉพาะ ดงัน้ี 

  5.2.1 วชิาเฉพาะพ้ืนฐาน ลดจ านวนหน่วยกิต จาก 27 หน่วยกิต เป็น 24 หน่วยกิต รายละเอียด ดงัน้ี  
 5.2.1.1) กลุ่มวชิาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ปรับปรุงค าอธิบายรายวชิา จ านวน  2 วชิา      

หลกัสูตรฉบับ พ.ศ.2552 หลกัสูตรฉบับ พ.ศ.2556 
วท.134  ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2                      3 (3-0-6) 
SC 134  Physics for Engineers II 
วชิาบงัคบัก่อน : เคยศึกษา วท.133   

  ประจุไฟฟ้าและสนามไฟฟ้า  กฎของเกาส์  ศกัยไ์ฟฟ้า  
ความจุไฟฟ้า ไดอิเลก็ทริก กระแสไฟฟ้า  วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
และอุปกรณ์  แม่เหลก็และแม่เหลก็ไฟฟ้า  การเหน่ียวน าแม่เหล็ก 
และกฎของฟาราเดย์  ตัวเหน่ียวน า วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 
ทฤษฎีคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าและการประยุกต์ แสง เลนส์และ
ทศันูปกรณ์ การสะทอ้น การหักเห การเล้ียวเบน การแทรกสอด
และโพลาไรเซชนั ฟิสิกส์ยคุใหม่ 

 

วท.134  ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2                           3 (3-0-6) 
SC 134  Physics for Engineers II 

วชิาบงัคบัก่อน : เคยศึกษา วท.133   
 ประจุไฟฟ้าและสนามไฟฟ้า  กฎของเกาส์  ศกัยไ์ฟฟ้า  

ความจุไฟฟ้า ไดอิเล็กตริก กระแสไฟฟ้า  วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
และอุปกรณ์  แม่เหล็กและแม่เหล็กไฟฟ้า  การเหน่ียวน าแม่เหล็ก
และกฎของฟาราเดย ์ ตวัเหน่ียวน า วงจรไฟฟ้ากระแสสลบั ทฤษฎี
คล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าและการประยกุต ์แสง เลนส์และทศันอุปกรณ์ 
การสะทอ้น การหกัเห การเล้ียวเบน การแทรกสอดและโพลาไรเซ
ชนั ฟิสิกส์สมยัใหม่ 
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หลกัสูตรฉบับ พ.ศ.2552 หลกัสูตรฉบับ พ.ศ.2556 
ค.112 เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลัสประยุกต์   
                                                       3 (3-0-6) 
MA 112 Analytic Geometry and Applied Calculus 

เรขาคณิตวิเคราะห์ในเรื่องภาคตัดกรวยและสมการ
ก าลังสอง  เวกเตอร์ การแปลงเชิงพิกัด พิกัดเชิงขั้วและการ
ร่างกราฟ  ฟังก์ชันหลายตัวแปร  อนุพันธ์ย่อย   ปริพันธ์
ฟังก์ชันหลายตัวแปร  ฟีลด์เชิงสเกลาร์  และฟีลด์เชิงเวกเตอร์ 
อนุพันธ์ของเวกเตอร์  ปริพันธ์ในฟิลด์ของเวกเตอร์  ทฤษฎี
บทของเกาส์  กรีน  และสโตกส์ การวิเคราะห์ฟูเรียร์และลา
ปลาซและการประยุกต์ 

ค.112 เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลคูลสัประยุกต์    
                                                           3 (3-0-6) 
MA112 Analytic Geometry and Applied Calculus 

 เรขาคณิตวิเคราะห์ในเรื่องภาคตัดกรวย
และสมการก าลังสอง   เวกเตอร์   การแปลงเชิงพิกัด  พิกัดเชิง
ขั้วและการร่างกราฟ  ฟังก์ชันหลายตัวแปร  อนุพันธ์ย่อย  
ปริพันธ์ฟังก์ชันหลายตัวแปร  สนามสเกลาร์และสนามเวกเตอร์   
อนุพันธ์ของเวกเตอร์    ปริพันธ์ในสนามของเวกเตอร์   ทฤษฎี
บทของเกาส์  กรีน  และสโตกส์   การวิเคราะห์ฟูเรียร์และลา
ปลาซและการประยุกต์ 

              5.2.1.2)  แก้ไขวิชาบังคับก่อนและค าอธิบายรายวิชา  จ านวน  1 วิชา 
หลกัสูตรฉบับ พ.ศ.2552 หลกัสูตรฉบับ พ.ศ.2556 

วท.184 ปฏิบติัการฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2         1 (0-3-0) 
SC 184  Physics for Engineers Laboratory II 
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา หรือศึกษาพร้อมกับ วท.134 
              ปฏิบติัการเก่ียวกบั สนามแม่เหลก็ไฟฟ้าวงจร  
และเคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้า ทศันศาสตร์ และฟิสิกส์ยคุใหม่ ปฏิบติัการฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2    1 (0-3-0SC 184  Physics for Engineers Labปฏิบติัการเก่ียวกบั สนามแม่เหลก็ไฟฟ้า วงจรและเคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้า ทศันศาสตร์ และฟิสิกส์ยคุใหม่ 

วท.184 ปฏิบติัการฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2            1 (0-3-0) 
SC 184  Physics for Engineers Laboratory II 
วิชาบังคับก่อน : - 

ปฏิบติัการเก่ียวกบั สนามแม่เหลก็ไฟฟ้า วงจรและ
เคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้า ทศันศาสตร์ และฟิสิกส์แผนใหม่ 

            5.2.1.3)  ปรับวิชาบังคับก่อน จ านวน  1 วิชา 
หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2552  หลักสูตรฉบับ พ.ศ.2556  

วท.183  ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1      1(0-3-0) 
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา หรือศึกษาพร้อมกับ วท.133 

 

วท.183  ปฏิบัติการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1        1 (0-3-0) 
วิชาบังคับก่อน : - 

   2) กลุ่มวชิาพ้ืนฐานทางวศิวกรรม     
 2.1) ลดหน่วยกิตวชิาพ้ืนฐานวศิวกรรม จาก 10 หน่วยกิต เป็น 7 หน่วยกิต   
 2.2) ยา้ยวชิา วอ.261 สถิติวศิวกรรม 3 หน่วยกิต ไปเป็นวชิาบงัคบันอกสาขา    
 2.3) ปรับช่ือวชิา วอ.121 วสัดุวศิวกรรม เป็น วอ.121 วสัดุวศิวกรรม 1 

  5.2.2 วชิาเฉพาะ ปรับเพ่ิมจ านวนหน่วยกิต จาก 86 หน่วยกิต เป็น 89 หน่วยกิต รายละเอียด ดงัน้ี  
 1) วชิาเฉพาะดา้น ปรับเพ่ิมหน่วยกิต จาก 74 หน่วยกิต เป็น 77 หน่วยกิต ดงัน้ี 
  1.1) กลุ่มวชิาบงัคบัทางวศิวกรรม  

1.1.1) เพ่ิมหน่วยกิต จาก 65 หน่วยกิต เป็น 68 หน่วยกิต  
                1.1.2) ปรับวชิาบงัคบัก่อน และค าอธิบายรายวชิา จ านวน   1 วชิา   
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หลกัสูตรฉบับ พ.ศ. 2552 หลกัสูตรฉบับ พ.ศ. 2556 
วย. 390 ฝึกงานทางวศิวกรรมโยธา                0 (0-210-0) วย. 390 ฝึกงานวศิวกรรมโยธา 0 (ไม่นอ้ยกวา่ 6 สปัดาห์ ) 
วิชาบังคบัก่อน : นักศึกษาชั้นปีท่ี 3 ท่ีสอบผ่านการทดสอบ
ภาษาอังกฤษตามท่ีคณะวิศวกรรมศาสตร์ก าหนด มีหน่วยกิต
สะสมของรายวชิาตาหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่  90  หน่วยกิต   และมี
คะแนนเฉล่ียสะสมไม่นอ้ยกวา่2.00 หรือไดรั้บอนุมติัจากอาจารย์
ผูส้อน 

            วิชาบงัคบัก่อน: นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 ท่ีสอบผา่นการ
ทดสอบภาษาองักฤษตามท่ีคณะวศิวกรรมศาสตร์ก าหนด และมี
คะแนนเฉล่ียสะสมไม่นอ้ยกวา่ 2.00 และไดศึ้กษารายวชิาบงัคบั
ในสาขาไม่นอ้ยกวา่  48  หน่วยกิตหรือ 
ไดรั้บอนุมติัจากภาควชิาวศิวกรรมโยธา 

          ฝึกงานด้านวิศวกรรมโยธากับบริษัทโรงงานหรือ
หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจท่ีภาควิชาเห็นชอบมีก าหนด
ระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 6 สัปดาห์หรือ ไม่นอ้ยกวา่ 210 ชัว่โมง 
นักศึกษาจะตอ้งส่งรายงาน พร้อมทั้ งน าเสนอส่ิงท่ีได้จากการ
ฝึกงาน การวดัผลเป็นระดบั S หรือ U 

           ฝึกงานด้านวิศวกรรมโยธากับบริษัทโรงงานหรือ
หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจท่ีภาควิชาเห็นชอบมีก าหนด
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์และไม่น้อยกว่า 240  ชัว่โมง 
นักศึกษาจะต้องส่งรายงาน พร้อมทั้ งน าเสนอส่ิงท่ีได้จากการ
ฝึกงาน  การวดัผลเป็นระดบั S หรือ U 

  
                1.1.3) ปรับวชิาบงัคบัก่อน ค าอธิบายรายวชิา และเพ่ิมจ านวนหน่วยกิต  จ านวน 2 วชิา ดงัน้ี  

หลกัสูตรฉบับ พ.ศ. 2552 หลกัสูตรฉบับ พ.ศ. 2556 
วย.421 การออกแบบโครงสร้างไมแ้ละโครงสร้างเหลก็ 3(3-0-6) 
วชิาบงัคบัก่อน :  สอบได ้วย.322 
             คุณสมบติัความยดืหยุน่และก าลงัความตา้นทานของไม้
ไมอ้ดัไมแ้ผน่ซอ้น การออกแบบคานองคอ์าคารท่ีรับแรงอดั แรง
ดึงและจุดต่อ   
            ขอ้ก าหนดและขอ้บงัคบัในการออกแบบโครงสร้างเหลก็ 
การออกแบบองคอ์าคารรับแรงดึงคานท่ีมีและท่ีไม่มีค ้ายนั
ดา้นขา้ง การออกแบบเสา เสาประกอบ โครงสร้างอาคารเหลก็
การออกแบบจุดต่อดว้ยสลกั เกลียว หมุดย  ้าและการเช่ือม ความรู้
เบ้ืองตน้ในการออกแบบโครงสร้างเหลก็โดยวธีิพลาสติก และ
การฝึกการออกแบบ 

วย.421 การออกแบบโครงสร้างไมแ้ละโครงสร้างเหลก็ 4(3-3-6) 
วชิาบงัคบัก่อน :  สอบได ้หรือ ศึกษาพร้อมกบั วย.322  4 (3-3-6) 

คุณสมบติัความยืดหยุ่นและก าลงัความตา้นทานของไม ้
การออกแบบคาน องค์อาคารท่ีรับแรงอัด แรงดึงและจุดต่อ  
ขอ้ก าหนดและขอ้บงัคบัในการออกแบบโครงสร้างเหล็กทั้งวิธี
หน่วยแรงท่ีผสมให้  (ASD) และ วิธีตวัคูณความตา้นทานและ
น ้ าหนกับรรทุก (LRFD)  การออกแบบองคอ์าคารรับแรงดึง คาน
และคานแผ่นเหล็กประกอบขนาดใหญ่ การออกแบบเสา เสา
ประกอบ โครงสร้างอาคารเหล็ก การออกแบบจุดต่อดว้ยสลกั
เกลียวหมุดย  ้าและการเช่ือม การฝึกการออกแบบ และรายละเอียด
ของโครงสร้างไมแ้ละโครงสร้างเหลก็   

วย. 492 โครงงานทางวศิวกรรมโยธา 1                          0 (0-3-0) 
วิชาบังคับก่อน : มีหน่วยกิตสะสมของรายวิชาตาม

หลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 90 หน่วยกิต หรือไดรั้บอนุมติัจากอาจารย์
ผูส้อน 

เป็นโครงงานท่ีเป็นการศึกษาคน้ควา้เบ้ืองตน้ และหรือ
ปฏิบติัการในเร่ืองท่ีน่าสนใจทางวศิวกรรมโยธาดว้ยตวันกัศึกษา
เอง และตามท่ีภาควิชาเห็นว่าเหมาะสม โดยจะมีอาจารยข์อง
ภาควชิาเป็นผูค้วบคุมแนะน า และนกัศึกษาจะมีรายงานขอ้เสนอ
และการน าเสนอโครงงานน้ี  การวดัผลเป็นระดบั S หรือ U 

 

วย. 492 โครงงานทางวศิวกรรมโยธา 1                        1 (0-3-0) 
วิชาบงัคบัก่อน :ลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามโครงสร้าง

ของหลกัสูตรนับถึงภาคการศึกษาก่อนหน้าท่ี  ลงทะเบียนเรียน
วิชาน้ี ไม่น้อยกว่า  110 หน่วยกิต  ส าหรับนกัศึกษาท่ีเลือกเรียน
วิชาเลือก  หรือลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามโครงสร้างของ
หลักสูตรไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต ส าหรับนักศึกษาท่ีเลือก
เรียนสหกิจศึกษา โดยนกัศึกษาตอ้ง มีคะแนนเฉล่ีย สะสมไม่นอ้ย
กว่า 2.00 และได้รับอนุมติัจากอาจารยผ์ูส้อนและตอ้งผ่านการ
อบรมโครงการอบรมภาษาอังกฤษตามท่ีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ก าหนด หรือไดรั้บคะแนน TU-GET ไม่ต ่ากวา่ 300 คะแนน 
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เป็นโครงงานท่ีเป็นการศึกษาคน้ควา้เบ้ืองตน้และหรือ
ปฏิบติัการในเร่ืองท่ีน่าสนใจทางวิศวกรรมโยธาดว้ยตวันกัศึกษา
และตามท่ีภาควิชาเห็นวา่เหมาะสม โดยจะมีอาจารยข์องภาควิชา
เป็นผูค้วบคุมแนะน า และนกัศึกษาจะมีรายงานขอ้เสนอและการ
น าเสนอโครงการน้ี 

1.1.4) ปรับรหสัวชิา  2 วชิา 
หลกัสูตรฉบับ พ.ศ. 2552 หลกัสูตรฉบับ พ.ศ. 2556 

วย. 372 วศิวกรรมการประปาและสุขาภิบาล       3 (3-0-6) วย. 381 วศิวกรรมการประปาและสุขาภิบาล       3 (3-0-6) 
วย. 373 ปฏิบติัการวศิวกรรมการประปาและ      1 (0-3-0) 
             สุขาภิบาล  

วย. 382 ปฏิบติัการวศิวกรรมการประปาและ      1 (0-3-0) 
             สุขาภิบาล  

 1.2)  วชิาบงัคบันอกสาขา   
 1.2.1) ตดัวชิา วฟ.209 วศิวกรรมไฟฟ้าเบ้ืองตน้ (3 หน่วยกิต) และน าไปก าหนดเป็นวชิาเลือกนอกสาขา 
  1.2.2) เพ่ิมวชิา วอ.261 สถิติวศิวกรรม ซ่ึงยา้ยมาจากวชิาแกน 

   1.2.3) ปรับช่ือวชิา และเน้ือหาวชิา  จ านวน  1 วชิา      
หลกัสูตรฉบับ พ.ศ.2552 หลกัสูตรฉบับ พ.ศ.2556 

ค. 251     วธีิและการประยกุตใ์ชเ้ชิงตวัเลข         3 (3-0-6) 
MA 251  Numerical Methods and Application  
                วิชาบงัคบัก่อน  :  สอบได ้ค.214  
                ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการตัวแปรเดียว  การ
ประมาณพหุนาม การหาอนุพนัธ์ และปริพนัธ์โดยวิธีเชิง
ตวัเลข  ผลเฉลยเชิงตวัเลขของสมการเชิงอนุพนัธ์สามญั และ
ตวัอยา่งการน าไปใชแ้กปั้ญหาทางวิศวกรรม การวิเคราะห์ค่า
ผิดพลาด การหาผลเฉลยเชิงตวัเลขของระบบสมการเชิงเส้น
โดยวิธีตรงและโดยวิธีท  าซ ้ า การค านวณเชิงตัวเลขของค่า
ลกัษณะเฉพาะและเวกเตอร์ลกัษณะเฉพาะ สมาชิกจ ากดั การ
แกปั้ญหาทางวศิวกรรมโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป  

ค.251 วธีิเชิงตวัเลขและการประยกุต ์          3(3-0-6) 
MA251 Numerical Methods and Applications 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้ค.214 
 ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการตัวแปรเดียว  การ
ประมาณพหุนาม การหาอนุพนัธ์และปริพนัธ์โดยวิธีเชิง
ตวัเลข ผลเฉลยเชิงตวัเลขของสมการเชิงอนุพนัธ์สามญัและ
ตวัอยา่งการน าไปใชแ้กปั้ญหาทางวิศวกรรม การวิเคราะห์ค่า
ผดิพลาด   การหาผลเฉลยเชิงตวัเลขของระบบสมการเชิงเส้น
โดยวิธีตรงและโดยวิธีท  าซ ้ า  การค านวณเชิงตวัเลขของค่า
เฉพาะและเวกเตอร์เฉพาะ  สมาชิกจ ากดั  การแกปั้ญหาทาง
วศิวกรรมโดยใชว้ธีิเชิงตวัเลขและโปรแกรมส าเร็จรูป 

1.2.4 แกไ้ขค าอธิบายรายวชิา  จ านวน 1 วชิา 
หลกัสูตรฉบับ พ.ศ.2552 หลกัสูตรฉบับ พ.ศ.2556 

ค.131 พีชคณิตเชิงเสน้ประยกุต ์                         3(3-0-6) 
MA 131 Applied Linear Algebra 
            ทฤษฏีบทเมทริกซ์ เมทริกซ์เฮอร์มิเทียนและ 
ยนิูแทรีเมทริกซ์ การแยกตวัประกอบแบบแอลย ูปริภูมิ 
เวกเตอร์ อิสระเชิงเสน้ มิติ ค่าล าดบัชั้นของเมทริกซ์ การ 
ประยกุตข์องเมทริกซ์ในการแกร้ะบบสมการเชิงเสน้ 
เมทริกซ์ผกผนั ดีเทอร์มิแนนต ์หลกัเกณฑค์ราเมอร์ การ 

ค.131 พีชคณิตเชิงเสน้ประยกุต ์                         3(3-0-6) 
MA 131 Applied Linear Algebra 
            ทฤษฏีบทเมทริกซ์ เมทริกซ์เฮอร์มิเทียนและ 
ยนิูแทรีเมทริกซ์ การแยกตวัประกอบแบบแอลย ูปริภูมิ 
เวกเตอร์ อิสระเชิงเสน้ มิติ ค่าล าดบัชั้นของเมทริกซ์ การ 
ประยกุตข์องเมทริกซ์ในการแกร้ะบบสมการเชิงเสน้ 
เมทริกซ์ผกผนั ดีเทอร์มิแนนต ์หลกัเกณฑค์ราเมอร์ การ 
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แปลงเชิงเสน้ ปริภูมิผลคูณภายใน ส่วนเติมเตม็เชิงตั้งฉาก  
และก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด ค่าลกัษณะเฉพาะ เวกเตอร์ลกัษณะ 
เฉพาะและการประยกุต ์การท าใหเ้ป็นเมทริกซ์ทแยงมุม 
เทนเซอร์เบ้ืองตน้ 

แปลงเชิงเสน้ ปริภูมิผลคูณภายใน ส่วนเติมเตม็เชิงตั้งฉาก  
และก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด ค่าเฉพาะเวกเตอร์ เฉพาะและการ
ประยกุต ์การท าใหเ้ป็นเมทริกซ์ทแยงมุม เทนเซอร์เบ้ืองตน้ 
หมายเหตุ ไม่นบัหน่วยกิตใหผู้ท่ี้ก าลงัศึกษาหรือสอบได ้ 
ค.236 

 
      2) กลุ่มวชิาเลือกทางวศิวกรรม  
   2.1) ปรับเป็นวชิาบงัคบัเลือก โดยก าหนดเง่ือนไขการศึกษาเช่นเดิม คือ คือ เลือกศึกษาจากรายวิชาในหมวด
ต่างๆ จาก 8 หมวดวิชา/วิชาเลือกนอกสาขา/นอกคณะท่ีก าหนดให้ หรือ ศึกษาวิชาสหกิจศึกษา 9 หน่วยกิต และศึกษาวิชา
เลือก 3 หน่วยกิต จาก 8 หมวดวชิา/วชิาเลือกนอกสาขาท่ีก าหนดให ้ 
 
        2.2) ปรับค าอธิบายรายวชิา  จ านวน 1 วชิา 

หลกัสูตรฉบับ พ.ศ.2552 หลกัสูตรฉบับ พ.ศ.2556 
วย.428  การประเมินและตรวจสอบสภาพโครงสร้างเบ้ืองตน้ 
                                                                          3(3-0-6) 
           หลกัการเบ้ืองตน้ส าหรับการประเมินและตรวจสอบ 
สภาพโครงสร้าง วธีิการเลือกสรรการประเมินและตรวจสอบ 
สภาพโครงสร้างท่ีเหมาะสมเบ้ืองตน้ ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบั 
วธีิการตรวจสอบและประเมินสภาพของโครงสร้าง เช่น การ 
ทดสอบแบบไม่ท าลายและก่ึงท าลาย การประเมินและแกไ้ข 
ความไม่แน่นอนและขอ้จ ากดัในประสิทธิภาพของการทดสอบ 
แบบไม่ท าลายและก่ึงท าลาย 

วย.428  การประเมินและตรวจสอบสภาพโครงสร้างเบ้ืองตน้ 
                                                                          3(3-0-6) 
           หลกัการเบ้ืองตน้ส าหรับการประเมินและตรวจสอบ 
สภาพโครงสร้าง วธีิการเลือกสรรการประเมินและตรวจสอบ 
สภาพโครงสร้างท่ีเหมาะสมเบ้ืองตน้ ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบั 
วธีิการตรวจสอบและประเมินสภาพของโครงสร้าง เช่น การ 
ตรวจสอบโครงสร้างของอาคารโดยวธีิการพินิจ การทดสอบ 
แบบไม่ท าลายและก่ึงท าลาย  การประเมินและแกไ้ขความไม่ 
แน่นอนและขอ้จ ากดั ในประสิทธิภาพของการทดสอบ   แบบ 
ไม่ท าลายและก่ึงท าลาย 

   2.3) ปรับช่ือหมวดวชิา  
  -  หมวดวชิาหมวดวชิาเทคนิคการก่อสร้างและการจดัการ เป็น หมวดวชิาวศิวกรรมการก่อสร้างและ

การจดัการ 
  - ปรับหมวดวิชาวิศวกรรมชลศาสตร์และส่ิงแวดลอ้ม เป็น 2 หมวดวิชา คือ หมวดวิชาวิศวกรรม

ทรัพยากรน ้ า และหมวดวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม  
   -  ยบุรวมหมวดหวัขอ้พิเศษ และหมวดวชิากลุ่มพิเศษ เป็นหมวดวชิากลุ่มพิเศษและหวัขอ้พิเศษ   

 
 2.3) ปิดวชิา  3  วชิา   

- วย. 469  ทฤษฎีการไหลของการจราจรเบ้ืองตน้       3 (3-0-6)  
- วย. 488 กฎหมายส าหรับวศิวกรโยธา         3 (3-0-6)  
- วย. 545 การจดัการส าหรับวศิวกรโยธา          3 (3-0-6)  
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 2.4)  เปิดวชิาเพ่ิม  11  วชิา  
วย. 204  ปฏิบติัการกลศาสตร์ของไหล 1 (0 -3- 0) 
CE 204  Fluid Mechanics Laboratory  

 วชิาบงัคบัก่อน :  สอบได ้ หรือ ศึกษาพร้อมกบั วย. 203 
 คุณสมบติัของของไหล สถิตยศาสตร์ของของไหล จลศาสตร์ของของไหล สมการโมเมนตมัและ

แรงพลศาสตร์ในของไหล สมการพลงังานในการไหลแบบคงตัว สมการการไหลต่อเน่ือง การไหลของของไหล การ
วเิคราะห์ทางมิติ และความเหมือนกนั การไหลท่ีไม่ยบุตวัในท่อ การวดัอตัราการไหล การไหลในทางน ้ าเปิด การไหลแบบ
ไม่คงตวั 

 

วย. 295   การเขียนแบบและกราฟิกทางวศิวกรรม 3  (2-3-4) 
CE 295   Graphics and Drawings in Engineering 
             วชิาบงัคบัก่อน : - 
 ความส าคญัของการเขียนแบบ เคร่ืองมือและวิธีใช ้การเขียนเส้น ตวัอกัษร  การบอกขนาดและ

ความคลาดเคล่ือน  เรขาคณิตประยกุต ์การก าหนดภาพ และรายละเอียด ทฤษฎีการฉายภาพออโธกราฟิก  การสเก็ตภาพดว้ย
มือ  ภาพพิคทอเรียล  ภาพตดั ภาพวิวเสริม แบบแสดงรายละเอียด แบบถอดประกอบ การใชค้อมพิวเตอร์ช่วยในงานเขียน
แบบ สาระส าคัญในการเขียนแบบก่อสร้างและแบบโครงสร้าง สัญลกัษณ์ท่ีส าคญัส าหรับวสัดุก่อสร้างและงานเช่ือม 
หลกัการเขียนแบบทางสถาปัตยกรรม สัญลกัษณ์ท่ีส าคญัในแบบทางวิศวกรรมไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล และระบบทาง
เคร่ืองกล  

 
วย. 429    พฤติกรรมและการออกแบบโครงสร้างเหลก็ขั้นสูง                                     3(3-0-6) 
CE 429   Advanced Design and Behavior of Steel Structures 
               วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วย.421 
               พฤติกรรมและการออกแบบขั้นสูง องค์อาคารรับแรงดึง แรงอดั แรงตดั องค์อาคารรับแรงตดัและ

แรงอดัร่วมกนั  คานแผ่นเหล็กประกอบขนาดใหญ่  การออกแบบจุดต่อและรอยต่อของอาคารเหล็กหลกัการและทฤษฏี
พ้ืนฐานของมาตรฐานการออกแบบโครงสร้างเหล็ก  การออกแบบระบบโครงสร้างอาคารสูง การออกแบบโครงสร้างเหล็ก
ตา้นทานแรงลมและแรงแผน่ดินไหว 

 
วย. 449  กฏหมายในงานวศิวกรรมการก่อสร้างและการจดัการ                                    3(3-0-6) 
 CE 449  Laws in Construction Engineering and Management 
               วชิาบงัคบัก่อน :  ไม่มี 
                ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกฏหมาย กฏหมายวิศวกร กฏหมายอาคาร กฏหมายตรวจสอบอาคาร 

กฏหมายเก่ียวกบัความผิดเก่ียวกบัการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ กฏหมายแรงงาน กฏหมายทางดา้นส่ิงแวดลอ้มและ
กฏหมายเร่ืองน ้ าท่ีเก่ียวขอ้งในงานวศิวกรรมการก่อสร้างและการจดัการ 
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วย. 477 การจดัการทรัพยากรน ้ าอยา่งย ัง่ยนื 3(3-0-6) 
CE 477 Sustainable Water Resources Management 
 วชิาบงัคบัก่อน: สอบได ้วย. 371 
 ความยัง่ยนืของทรัพยากรน ้ า อุทกภยั ภยัแลง้ การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ การจดัการทรัพยากรน ้ า

แบบบูรณาการ การมีส่วนร่วมของประชาชน เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรน ้ า การวเิคราะห์ระบบทรัพยากรน ้ า กรณีศึกษา: การ
จดัการโครงการทางดา้นทรัพยากรน ้ าอยา่งย ัง่ยนื 

  
วย. 478  กฎหมายดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรน ้ า  3 (3-0-6)  
CE 478  Laws for Water Resources Management  
 วชิาบงัคบัก่อน:  - 
 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมาย กฎหมายและพระราชบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการทรัพยากร

น ้ าในประเทศไทยและในต่างประเทศ  กฎหมายส าหรับการจดัการลุ่มน ้ าระหวา่งประเทศ  แนวทางและมาตรการในการใช้
กฎหมายเพ่ือแกปั้ญหาและขอ้ขดัแยง้ในการบริหารจดัการน ้ าในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัลุ่มน ้ า ระดบัประเทศ และในระดับ
ระหวา่งประเทศ  บทบาทของหน่วยงานราชการและเอกชนต่อการบริหารจดัการทรัพยากรน ้ า  กรณีศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 

 
วย. 525   การจ าลองและเทคนิคการทดลองแบบจ าลองโครงสร้างเบ้ืองตน้                3(3-0-6) 
 CE 525  Introduction to Structural Modeling and Experimental Techniques  
               วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วย. 331 
               แนวคิดเบ้ืองตน้ดา้นการจ าลองโครงสร้างทางกายภาพ  ประโยชน์และขอ้จ ากดัของการวิเคราะห์

แบบจ าลองทางกายภาพ ทฤษฏีพาย ของบกักิงแฮม แบบจ าลองท่ีมีความคลา้ยคลึงอนัดบัหน่ึง แบบจ าลองท่ีบิดเบือน ความ
คลา้ยคลึงท่ีตอ้งการ แบบจ าลองในช่วงและเกินช่วงพิกดัยืดหยุ่น  เทคนิคการข้ึนรูปแบบจ าลอง หลกัและการประยุกต์ใช้
เคร่ืองมือตรวจวดั รูปแบบและเทคนิคการใส่น ้ าหนกับรรทุกในห้องปฏิบติัการ อิทธิพลของ ขนาด ความแม่นย  า และ ความ
น่าเช่ือถือ ของแบบจ าลอง การประยกุตใ์ชง้านแบบจ าลองและกรณีศึกษา 

 
วย. 565  วธีิการตดัสินใจทางเศรษฐศาสตร์  3(3-0-6) 
CE565  Economic Decision Methods 
 วชิาบงัคบัก่อน:  - 
 การประยกุตใ์ชแ้นวคิดทางเศรษฐศาสตร์  การบริหารและการตดัสินใจกบัระบบวศิวกรรมขนส่ง  

การวเิคราะห์การลงทุน  การวเิคราะห์ราคา  การวเิคราะห์ความเส่ียงในการลงทุน การตดัสินใจภายใตค้วามเส่ียง การ
วเิคราะห์ผลกระทบของปัจจยัต่างๆ ในการลงทุน  

 
วย. 595 บูรณาการทางดา้นวศิวกรรมโยธา 3(3-0-6)   
CE 595   Integrated Sciences in Civil Engineering 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้หรือเรียนพร้อม วย.331 วย.341 วย.353 วย.361 วย.381 วย.421 และ วย.471 
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 เป็นวชิาท่ีจะบูรณาการวชิาทางดา้นวศิวกรรมโยธาโดยใหมี้การเช่ือมโยงจากวชิาพ้ืนฐานทางดา้น
วศิวกรรม วชิาทางดา้นการวเิคราะห์และการอกแบบทางดา้นวศิวกรรมโยธา โดยอาศยักรณีศึกษา 

 
วย. 598 การเตรียมโครงงานวศิวกรรมโยธาและการจดัการ  0 (0-9-6) 
CE598 Preparation for Civil Engineering and Management Project  
 วชิาบงัคบัก่อน : ลงทะเบียนเรียนรายวชิาตามโครงสร้างของหลกัสูตรนบัถึงภาคการศึกษา 
 ก่อนหนา้ท่ีลงทะเบียนเรียนวชิาน้ี ไม่นอ้ยกวา่  110 หน่วยกิต  และ มีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่นอ้ย

กวา่ 2.0 และไดรั้บอนุมติัจากอาจารยผ์ูส้อน 
      เป็นการเตรียมศึกษา และฝึกปฏิบติัทกัษะในการวเิคราะห์ และแกปั้ญหาแบบบูรณาการโดยท างาน

ร่วมกบัธุรกิจจริง ภายใตก้ารก ากบัดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษา การวดัผลรายวชิาเป็นระดบั S หรือ U 
 
วย. 599 โครงงานวศิวกรรมโยธาและการจดัการ  3 (0-9-6) 
CE599 Civil Engineering and Management Project  
 วชิาบงัคบัก่อน :สอบได ้S ในวชิา วย.598  และไดรั้บอนุมติัจากอาจารยผ์ูส้อน 
 ศึกษา และฝึกปฏิบติัทกัษะในการวิเคราะห์ และแกปั้ญหาแบบบูรณาการโดยท างานร่วมกบัธุรกิจ

จริง ภายใตก้ารก ากบัดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษา ผา่นกระบวนการรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิและปฐมภูมิท่ีเก่ียวขอ้งจากทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร  การวิเคราะห์สถานการณ์โดยใช้กรอบแนวคิด และเคร่ืองมือท่ีเหมาะสม  รวมทั้ งการวิเคราะห์
เปรียบเทียบ และน าเสนอทางเลือกท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ทางธุรกิจท่ีเป็นโจทยใ์นการศึกษา 
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รายวชิาในหลกัสูตรท่ีเปิดสอนใหภ้าควชิา/หลกัสูตรอ่ืนท่ีตอ้งมาเรียน 
                            วย.391  ฝึกงานวศิวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง                    1 (ไม่นอ้ยกวา่  6  สปัดาห์) 
                           CE 391 Practical Training in Civil Engineering and Construction Management 
 วชิาบงัคบัก่อน : นกัศึกษาชั้นท่ี 3 ข้ึนไปท่ีสอบผา่นการทดสอบภาษาองักฤษตามท่ีคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
                                                                  ก าหนด และลงทะเบียนเรียนรายวชิาตามโครงสร้างของหลกัสูตรนบัถึงภาคการศึกษา 
                                                                  ก่อนหนา้ท่ีลงทะเบียนเรียนวชิาน้ี ไม่นอ้ยกวา่  110  หน่วยกิต  และมีคะแนนเฉล่ียสะสม 
                                                                  ไม่นอ้ยกวา่ 2.00 หรือไดรั้บอนุมติัจากอาจารยผ์ูส้อน 
                                       ฝึกงานดา้นวศิวกรรมโยธากบับริษทัโรงงานหรือหน่วยงานราชการหรือรัฐวสิาหกิจท่ีภาควชิาเห็นชอบ 
มีก าหนดระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่  6 สปัดาห์นกัศึกษาจะตอ้งส่งรายงาน พร้อมทั้งน าเสนอส่ิงท่ีไดจ้ากการฝึกงาน 
                                   2.5)  เปิดรายวชิาเลือก 
                                           2.5.1  ขอเปิดรายวชิาเลือก หมวดวชิาคอนกรีตและการออกแบบโครงสร้าง จ านวน  1 วชิา 

วย.439:  เทคโนโลยกีารออกแบบและการก่อสร้างในงานวศิวกรรมโยธา   3 (0-9-0) 
CE 439:  Design and Construction Technology in Civil Engineering 

                        วชิาบงัคบัก่อน: สอบได ้วย.331 วย.421 และ วย.441 
                      เทคโนโลยกีารออกแบบโครงสร้างและการก่อสร้างท่ีทนัสมยัในงานวศิวกรรมโยธา การท างาน

ร่วมกนัระหวา่งงานสถาปัตยกรรม งานวศิวกรรม และงานก่อสร้าง การประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีทนัสมยัเพื่อการ
วเิคราะห์และออกแบบในระบบ 3 มิติ  ลกัษณะพ้ืนฐานของการก่อสร้าง การประยกุตใ์ชค้วามรู้ทางวศิวกรรมโยธาในการ
ท างานก่อสร้าง 
    2.5.2  ขอเปิดรายวชิาเลือก หมวดวชิาวศิวกรรมก่อสร้างและการจดัการ จ านวน  1 วชิา 

 วย.545: การจ าลองสารสนเทศอาคารในงานวศิวกรรมโยธา  3 (0-9-0) 
 CE 545: Building Information Modeling in Civil Engineering 

                        วชิาบงัคบัก่อน: 1) สอบได ้วย.201 วย.331 วย.421 และ วย.441 หรือ 2) สอบได ้วย.201 และ  
                                                               วย.331 และศึกษาพร้อมกบั วย.421 และ วย.441 

                      ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการจ าลองสารสนเทศอาคาร การประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์เพื่อการจ าลอง
สารสนเทศอาคาร การสร้างแบบจ าลองพ้ืนฐานทางโครงสร้าง การสร้างค าอธิบายรายละเอียดและขอ้ความในเอกสารท่ีใช้
ในการก่อสร้าง การสร้างก าหนดการท างานและการจดัท ารายละเอียดเพ่ือการก่อสร้าง การบูรณาการระหวา่งงาน
สถาปัตยกรรม งานโครงสร้าง และงานระบบประกอบอาคาร (งานเคร่ืองกล งานไฟฟ้า และงานระบบท่อ) ในระบบการ
จ าลองสารสนเทศอาคาร 
 

  2.6) เปล่ียนรหสัวชิา และวชิาบงัคบัก่อน   9  วชิา  
หลกัสูตรฉบับ พ.ศ. 2552 หลกัสูตรฉบับ พ.ศ. 2556 

วย. 476  การสุขาภิบาลในอาคาร                              3(3-0-6) วย. 486 การสุขาภิบาลในอาคาร                            3(3-0-6)  
วชิาบงัคบัก่อน: สอบได ้วย. 372 วชิาบงัคบัก่อน: สอบได ้วย. 381 
วย. 477  การออกแบบวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม           3(3-0-6) วย. 487 การออกแบบวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม          3(3-0-6)  
วชิาบงัคบัก่อน:  สอบได ้วย. 372 วชิาบงัคบัก่อน: สอบไดว้ย.381 
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หลกัสูตรฉบับ พ.ศ. 2552 หลกัสูตรฉบับ พ.ศ. 2556 
วย. 575 วศิวกรรมการประปาและการออกแบบ      3 (3-0-6) วย. 488วศิวกรรมการประปาและการออกแบบ    3(3-0-6) 
วชิาบงัคบัก่อน:  สอบได ้วย. 372 วชิาบงัคบัก่อน: สอบไดว้ย.381 
วย. 576 การออกแบบวศิวกรรมน ้าเสีย                    3 (3-0-6) วย. 489 การออกแบบวศิวกรรมน ้าเสีย                 3(3-0-6)  
วชิาบงัคบัก่อน:  สอบได ้วย. 372  วชิาบงัคบัก่อน: สอบไดว้ย.381 
วย.341  วศิวกรรมการก่อสร้างและการจดัการ     3 (3-0-6) วย.441  วศิวกรรมการก่อสร้างและการจดัการ    3 (3-0-6) 
วชิาบงัคบัก่อน: ไม่มี วชิาบงัคบัก่อน:สอบได ้วย.331 
วย.471  วศิวกรรมชลศาสตร์                               3 (3-0-6) วย.372  วศิวกรรมชลศาสตร์                              3 (3-0-6) 
วชิาบงัคบัก่อน: สอบได ้วย.203 วชิาบงัคบัก่อน:สอบได ้วย.203 วย.351 และ วย.371 
วย.472 ปฏิบติัการวศิวกรรมชลศาสตร์               3 (3-0-6) วย.373  ปฏิบติัการวศิวกรรมชลศาสตร์             3 (3-0-6) 
วชิาบงัคบัก่อน: สอบได ้หรือ ศึกษาพร้อมกบั วย.471 วชิาบงัคบัก่อน:สอบได ้หรือ ศึกษาพร้อมกบั วย.372 
วย.478  การออกแบบโครงสร้างทางชลศาสตร์  3 (3-0-6) วย.475  การออกแบบโครงสร้างทางชลศาสตร์  3 (3-0-6) 
วชิาบงัคบัก่อน: สอบได ้หรือ ศึกษาพร้อมกบั วย.471 วชิาบงัคบัก่อน:สอบได ้หรือ ศึกษาพร้อมกบั วย.372 
วย.485  การเตรียมสหกิจศึกษาวศิวกรรมโยธา  3 (0-9-0) วย.596  การเตรียมสหกิจศึกษาวศิวกรรมโยธา   3 (0-9-0) 
วชิาบงัคบัก่อน: มีหน่วยกิตสะสมของรายวชิาตามหลกัสูตร 
                         ไม่นอ้ยกวา่ 100  หน่วยกิต หรือไดรั้บอนุมติั 
                          จากอาจารยผ์ูส้อน 

วชิาบงัคบัก่อน:เป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 ท่ีสอบผา่นรายวชิาต่าง ๆ  
                         ท่ีภาควชิาก าหนด และตอ้งผา่นการอบรม 
                         โครงการอบรมภาษาองักฤษตามท่ีคณะ 
                          วศิวกรรมศาสตร์ก าหนด  หรือไดรั้บคะแนน  
                          TU-GET ไม่ต ่ากวา่ 300 คะแนน หรือไดรั้บ 
                          อนุมติัจากอาจารยผ์ูส้อนและหวัหนา้ภาควชิาฯ 

 2.7) เปล่ียนรหสัวชิา  12 วชิา  
หลกัสูตรฉบับ พ.ศ. 2552 หลกัสูตรฉบับ พ.ศ. 2556 

วย. 565 การประเมินผลกระทบของการจราจร  3(3-0-6) วย. 469  การประเมินผลกระทบของการจราจร  3(3-0-6) 
วย. 449 การตรวจสอบงานก่อสร้าง                                3(3-0-6) วย. 446  การตรวจสอบงานก่อสร้าง                            3(3-0-6) 
วย. 478 การออกแบบโครงสร้างทางชลศาสตร์              3(3-0-6) วย. 475  การออกแบบโครงสร้างทางชลศาสตร์           3(3-0-6) 
วย. 479 วศิวกรรมน ้ าใตดิ้น                                             3(3-0-6) วย. 476 วศิวกรรมน ้ าใตดิ้น                                           3(3-0-6) 
วย. 475  การบริหารจดัการทางวศิวกรรม 
              ส่ิงแวดลอ้ม       

3(3-0-6) วย. 485 การบริหารจดัการทางวศิวกรรม 
             ส่ิงแวดลอ้ม   

3(3-0-6) 

วย. 487 การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุส าหรับ 
             วศิวกรโยธา 

3(3-0-6) วย. 497 การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุส าหรับวศิวกร 
              โยธา 

3(3-0-6) 

วย. 489 เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับวศิวกรรม 
            โยธา     

3(3-0-6) วย. 498 เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับวศิวกรรม 
             โยธา     

3(3-0-6) 

วย. 577 วศิวกรรมและการจดัการขยะมูลฝอย                   3(3-0-6) วย. 585 วศิวกรรมและการจดัการขยะมูลฝอย           3(3-0-6) 
วย. 578 การควบคุมมลพษิอากาศและการ 
              ออกแบบ        

3(3-0-6) วย. 586 การควบคุมมลพษิอากาศและการ 
              ออกแบบ 

3(3-0-6) 
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หลกัสูตรฉบับ พ.ศ. 2552 หลกัสูตรฉบับ พ.ศ. 2556 
วย. 579 การวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                   3(3-0-6) วย. 587 การวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม             3(3-0-6) 
วย. 485 การเตรียมสหกิจศึกษาวศิวกรรมโยธา 3(3-0-6) วย.596  การเตรียมสหกิจศึกษาวศิวกรรมโยธา 3(3-0-6) 
วย. 486 สหกิจศึกษาวศิวกรรมโยธา       

6 (ไม่นอ้ยกวา่ 15 สปัดาห์) 
วย.597 สหกิจศึกษาวศิวกรรมโยธา      

6 (ไม่นอ้ยกวา่ 16 สปัดาห์) 

   2.8)  เปล่ียนช่ือวชิา   จ านวน  1  วชิา 
หลกัสูตรฉบับ พ.ศ. 2552 หลกัสูตรฉบับ พ.ศ. 2556 

วย. 499 การออกแบบทางสถาปัตยกรรมและ 
             เทคนิคการก่อสร้าง 

3(3-0-6) วย.499 การออกแบบทางสถาปัตยกรรมและงาน            
            ระบบอาคาร 

3(3-0-6) 

         2.9)  แกไ้ขวชิาบงัคบัก่อน  จ านวน   10  วชิา 
หลกัสูตรฉบบั พ.ศ. 2552 หลกัสูตรฉบบั พ.ศ. 2556 

วย.331 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็  3 (3-0-6) วย.331 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็  3 (3-0-6) 
วชิาบงัคบัก่อน: สอบไดห้รือศึกษาพร้อมกบั วย.322 วชิาบงัคบัก่อน:สอบไดห้รือศึกษาพร้อมกบั วย.322 และ 

                          สอบได ้วย.231 
วย.361  วศิวกรรมการทาง                                         3 (3-0-6) วย.361  วศิวกรรมการทาง                                          3 (3-0-6) 
วชิาบงัคบัก่อน: สอบได ้วย.211 วชิาบงัคบัก่อน:สอบได ้วย.211 และ วย.371 และสอบได ้

                         หรือศึกษาพร้อมกบั วย.372 
วย.371  อุทกวทิยาส าหรับวศิวกร                             3 (3-0-6) วย.371  อุทกวทิยาส าหรับวศิวกร                               3 (3-0-6) 
             วชิาบงัคบัก่อน: ไม่มี              วชิาบงัคบัก่อน:สอบได ้วย.203 และ วย.204 
วย.425การวเิคราะห์โครงสร้างโดยวธีิเมตริกซ์        3(3-0-6) วย.425การวเิคราะห์โครงสร้างโดยวธีิเมตริกซ์           3(3-0-6) 
วชิาบงัคบัก่อน:  สอบได ้วย.322 วชิาบงัคบัก่อน:สอบไดห้รือศึกษาพร้อมกบั วย.322 
วย. 426  พลศาสตร์โครงสร้าง                                 3(3-0-6) 
              วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วย.322 

วย. 426 พลศาสตร์โครงสร้าง                                    3(3-0-6) 
             วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้ หรือศึกษาพร้อมกบั วย.322 

วย.427 วธีิไฟไนตเ์อลิเมนตเ์บ้ืองตน้                       3 (3-0-6) วย.427 วธีิไฟไนตเ์อลิเมนตเ์บ้ืองตน้                         3 (3-0-6) 
วชิาบงัคบัก่อน: สอบได ้วย.322 และ ค.251 วชิาบงัคบัก่อน:สอบได ้วย.322 
วย. 445  สญัญา การออกขอ้ก าหนด และการประมาณราคา 
                                                                                3(3-0-6)    
              วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วย.331 

วย. 445  สญัญา การออกขอ้ก าหนด และการประมาณราคา 
                                                                                  3(3-0-6) 
              วชิาบงัคบัก่อน : - 

วย.447  วธีิการและเคร่ืองจกัรก่อสร้าง                    3 (3-0-6) วย.447  วธีิการและเคร่ืองจกัรก่อสร้าง                     3 (3-0-6) 
             วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วย.341               วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วย.441 
 วย. 476  การสุขาภิบาลในอาคาร  
               วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วย. 372                  

 3(3-0-6) 
 

 วย. 486  การสุขาภิบาลในอาคาร   
              วชิาบงัคบัก่อน : สอบได ้วย.203           

  3(3-0-6) 
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หลกัสูตรฉบบั พ.ศ. 2552 หลกัสูตรฉบบั พ.ศ. 2556 
วย.390  ฝึกงานวศิวกรรมโยธา                             0 (0-210-0) วย.390  ฝึกงานวศิวกรรมโยธา          0 (ไม่นอ้ยกวา่ 6 สปัดาห์) 
วชิาบงัคบัก่อน: นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 ท่ีสอบผา่นการทดสอบ 
                           ภาษาองักฤษตามท่ีคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
                           ก าหนด มีหน่วยกิตสะสมของรายวชิาตาม 
                           หลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 90 หน่วยกิต   และมี 
                           คะแนนเฉล่ียสะสมไม่นอ้ยกวา่ 2.00 หรือ 
                          ไดรั้บอนุมติัจากอาจารยผ์ูส้อน 

วชิาบงัคบัก่อน:นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 ข้ึนไปท่ีผา่นการทดสอบ 
                         ภาษาองักฤษท่ีคณะวศิวกรรมศาสตร์ก าหนด  
                         และมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่นอ้ยกวา่ 2.00 
                         และไดศึ้กษารายวชิาบงัคบัในสาขาไม่นอ้ย 
                        กวา่  48  หน่วยกิต หรือไดรั้บอนุมติัจาก 
                        ภาควชิาวศิวกรรมโยธา 

2.10)  แกไ้ขวชิาบงัคบัก่อน  และ จ านวนหน่วยกิต  จ านวน   1  วชิา 
หลกัสูตรฉบบั พ.ศ. 2552 หลกัสูตรฉบบั พ.ศ. 2556 

วย. 492  โครงงานทางวศิวกรรมโยธา 1 
               วชิาบงัคบัก่อน : มีหน่วยกิตสะสมของ 
รายวชิาตามหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่  90  หน่วยกิต 
หรือไดรั้บอนุมติัจากอาจารยผ์ูส้อน 

0(0-3-0) 
 

วย. 492  โครงงานทางวศิวกรรมโยธา 1 
               วชิาบงัคบัก่อน : ลงทะเบียนเรียน
รายวชิาตามโครงสร้างของหลกัสูตรนบัถึงภาค
การศึกษาก่อนหนา้ท่ีลงทะเบียนเรียนวชิาน้ีไม่
นอ้ยกวา่ 110 หน่วยกิต ส าหรับนกัศึกษาท่ีเลือก
เรียนวชิาเลือก หรือลงทะเบียนเรียนรายวชิาตาม
โครงสร้างของหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 90 หน่วย
กิต ส าหรับนกัศึกษาท่ีเลือกเรียนสหกิจศึกษา 
โดยนกัศึกษาตอ้งมีคะแนนเฉล่ียสะสมไม่นอ้ย
กวา่ 2.00 และไดรั้บอนุมติัจากอาจารยผ์ูส้อน 
และตอ้งผา่นการอบรมโครงการอบรม
ภาษาองักฤษตามท่ีคณะวศิวกรรมศาสตร์ก าหนด
หรือไดรั้บคะแนน TU-GET ไม่ต ่ากวา่ 300 
คะแนน 

 1(0-3-0) 
  

 

5.3 วชิาเลือกเสรี เพ่ิมเติมเง่ือนไขในการเลือกศึกษาวชิาเลือกเสรี โดยก าหนดใหต้อ้งเป็นวชิาระดบั 200 ข้ึนไป   
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6. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิม และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร   
ระดบัปริญญาตรี  พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฎดงันี ้

 

หมวดวชิา เกณฑ์
กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสร้างเดมิ โครงสร้างใหม่ 

1. วชิาศึกษาทัว่ไป 
2. วชิาเฉพาะ 

2.1 วชิาเฉพาะพ้ืนฐาน 
1)กลุ่มวชิาพ้ืนฐานทาง
คณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 

                2)กลุ่มวชิาพ้ืนฐานทาง 
                วศิวกรรม 

2.2 วชิาเฉพาะดา้น 
      1) วชิาบงัคบั 
      2) กลุ่มวชิาบงัคบัทางวศิวกรรม 
      3) วชิาเลือก 
      4) กลุ่มวชิาเลือกทางวศิวกรรม       

3. วชิาเลือกเสรี 

ไม่นอ้ยกวา่ 30 
ไม่นอ้ยกวา่ 84 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่นอ้ยกวา่ 6 

30 
113 

  27 
  17 
     
10 
                              
                            86 
                           74 
 
                            12 
                   
                 6 

30 
113 

24 
17 

 
7 
                           
                         89 

          
                 77 

 
                12 

               6 
หน่วยกติรวมไม่น้อยกว่า 120  149  149  
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ภาคผนวก  4   ตารางเปรียบเทยีบโครงสร้างและองค์ประกอบของหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวชิา 
วศิวกรรมโยธา ฉบับ พ.ศ. 2552 กบั ฉบบั พ.ศ. 2556 
 

หลกัสูตร ฉบับ พ.ศ. 2552 หลกัสูตร ฉบับ พ.ศ. 2556 

  ช่ือหลกัสูตร:วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวศิวกรรมโยธา  ช่ือหลกัสูตร:วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวศิวกรรมโยธา 
   Bachelor of Engineering  Program in Civil Engineering    Bachelor of Engineering  Program in Civil Engineering 
  ช่ือปริญญา : วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศิวกรรมโยธา)   ช่ือปริญญา : วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศิวกรรมโยธา) 
   Bachelor of Engineering  (Civil Engineering)    Bachelor of Engineering  (Civil Engineering) 
   จ านวนนักศึกษา 80 คน     จ านวนนักศึกษา 60 คน 
โครงสร้างและองค์ประกอบของหลกัสูตร หน่วยกิต โครงสร้างและองค์ประกอบของหลกัสูตร                                          หน่วยกิต 

1. วชิาศึกษาทัว่ไป                                30 1. วชิาศึกษาทัว่ไป                                                               30 
1.1 ส่วนท่ี 1    ศึกษารายวชิาตามหลกัสูตรท่ี
มหาวทิยาลยัก าหนดรวม  21  หน่วยกิต 

 1.1 ส่วนท่ี 1    ศึกษารายวชิาตามหลกัสูตรท่ี
มหาวทิยาลยัก าหนดรวม  21  หน่วยกิต 

 

    - หมวดมนุษยศาสตร์                                    3     - หมวดมนุษยศาสตร์                                                       2 
    - หมวดสงัคมศาสตร์                                     3     - หมวดสงัคมศาสตร์                                                        5 
    - หมวดวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์           6     - หมวดวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                              5 
                  : วทิยาศาสตร์                                    3                 : วทิยาศาสตร์                                                      2 
     : คณิตศาสตร์หรือคอมพิวเตอร์     3                 : คณิตศาสตร์หรือคอมพิวเตอร์      3 

    - หมวดภาษา                                               9     - หมวดภาษา                                                                   9 
                ภาษาไทย                  3                 ภาษาไทย                       3 
                ภาษาองักฤษ     6                 ภาษาองักฤษ    6 
1.2  ส่วนท่ี 2    ศึกษาหลกัสูตรตามท่ีคณะก าหนด  
รวมไม่นอ้ยกวา่ 9 หน่วยกิต 

 1.2  ส่วนท่ี 2    ศึกษาหลกัสูตรตามท่ีคณะก าหนด  
รวมไม่นอ้ยกวา่ 9 หน่วยกิต 

 

2. วชิาเฉพาะ         113 2. วชิาเฉพาะ                                                                     113 
    2.1 วชิาแกน                                                 27     2.1 วชิาเฉพาะพ้ืนฐาน                                                                  24 
           2.2.1  พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และ

วทิยาศาสตร์ 
17            2.2.1  กลุ่มวชิาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และ

วทิยาศาสตร์      
17 

2.2.2  พ้ืนฐานทางวศิวกรรม 10 2.2.2  กลุ่มวชิาพ้ืนฐานทางวศิวกรรม                                        7 
    2.2 วชิาเฉพาะสาขา                                      86     2.2 วชิาเฉพาะดา้น                                                         89 
         - วชิาบงัคบั                             74          - กลุ่มวชิาบงัคบัทางวศิวกรรม                                                          77 
         - วชิาเลือก                                12          -กลุ่มวชิาเลือกทางวศิวกรรม                                                                    12 
3. วชิาเลอืกเสรี                                  6 3. วชิาเลอืกเสรี                                                                       6 
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หลกัสูตร ฉบับ พ.ศ. 2552 หลกัสูตร ฉบับ พ.ศ. 2556 

ข้อก าหนดหลกัสูตร  ข้อก าหนดหลกัสูตร  
1. วชิาศึกษาทัว่ไป                                30 1. วชิาศึกษาทัว่ไป                                                                 30 
นักศึกษาจะตอ้งศึกษาวิชาในหลกัสูตรวิชาศึกษาทัว่ไป (ส่วนท่ี 1) 
หมวดมนุษยศาสตร์ หมวดสังคมศาสตร์ หมวดวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ และหมวดภาษา รวม 21 หน่วยกิต  และ ต้องศึกษา
รายวชิาท่ีคณะฯ ก าหนดไว ้(ส่วนท่ี 2) รวมไม่นอ้ยกวา่  9 หน่วยกิต  

นักศึกษาจะต้องศึกษาวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป (ส่วนท่ี 1) 
หมวดมนุษยศาสตร์ หมวดสังคมศาสตร์  หมวดวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ และหมวดภาษา รวม 21 หน่วยกิต  และตอ้งศึกษารายวิชาท่ี
คณะฯ ก าหนดไว ้(ส่วนท่ี 2) รวมไม่นอ้ยกวา่ 9 หน่วยกิต ดงัน้ี 

1.1  ส่วนท่ี  1 21 1.1  ส่วนท่ี 1  
-  หมวดมนุษยศาสตร์  บงัคบั 1 วชิา  (3 หน่วยกิต)  - หมวดมนุษยศาสตร์ บงัคบั 1 วชิา (2 หน่วยกิต) 
            มธ  .110  สหวทิยาการมนุษยศาสตร์            )3(  มธ  .110  สหวทิยาการมนุษยศาสตร์                                   (2) 
- หมวดสังคมศาสตร์ บงัคบั 1 วชิา     (3 หน่วยกิต)  - หมวดสังคมศาสตร์ บงัคบั 2 วชิา     (5 หน่วยกิต) 
           มธ. 100  พลเมืองกบัความรับผิดชอบต่อสงัคม หรือ   (3)            มธ. 100  พลเมืองกบัความรับผิดชอบต่อสงัคม             (3) 
           มธ. 120  สหวทิยาการสงัคมศาสตร์  หรือ      (3)            มธ. 120  สหวทิยาการสงัคมศาสตร์        (2) 
- หมวดวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
   รวม 2 วิชา                                      ( 6  หน่วยกิต)  

 - หมวดวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                                         
   รวม 2 วิชา                     ( 5 หน่วยกิต)           

 

  วทิยาศาสตร์      บงัคบั  1  วชิา (3  หน่วยกิต)    วทิยาศาสตร์      บงัคบั  1  วชิา (2  หน่วยกิต)  
      มธ. 130   สหวทิยาการวทิยาศาสตร์ 
                       และเทคโนโลย ี                               

(3)       มธ. 130   สหวทิยาการวทิยาศาสตร์                               
                       และเทคโนโลย ี                               

(2) 

  คณิตศาสตร์หรือคอมพิวเตอร์    บงัคบั  1  วชิา (3  หน่วยกิต) คณิตศาสตร์หรือคอมพิวเตอร์  บงัคบั 1 วชิา (3  หน่วยกิต) 
  มธ 156 คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน้ (3)   มธ. 156 คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน้           (3) 
  ภาษาไทย  บงัคบั 1 วชิา                    ภาษาไทย  บงัคบั 1 วชิา                  
       ท. 161    การใชภ้าษาไทย                   (3)        ท. 161    การใชภ้าษาไทย                                            (3) 
  ภาษาองักฤษ  บงัคบั 2 วชิา      ภาษาองักฤษ  บงัคบั 4 วชิา    
         สษ. 070   ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน  1                )0(           สษ. 070   ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน  1                             (0) 
         สษ. 171   ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน  2                     )3(           สษ. 171   ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน  2                             (3) 
         สษ. 172   ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน  3                )3(           สษ. 172   ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน  3                             (3) 

    
   1.2 ส่วนท่ี 2 ศึกษารายวชิาตามหลกัสูตรท่ีคณะฯ
ก าหนด ไม่นอ้ยกวา่  9  หน่วยกิต ดงัน้ี 

    1.2 ส่วนท่ี 2 ศึกษารายวชิาตามหลกัสูตรท่ีคณะฯ
ก าหนด    ไม่นอ้ยกวา่  6 หน่วยกิต ดงัน้ี 

 

      วท. 123  เคมีพ้ืนฐาน (3)       วท. 123  เคมีพ้ืนฐาน                                                    (3) 
      วท. 173  ปฏิบติัการเคมีพ้ืนฐาน (1)       วท. 173  ปฏิบติัการเคมีพ้ืนฐาน                                   (1) 
      สษ .202 ภาษาองักฤษส าหรับการท างาน (3)       สษ .202 ภาษาองักฤษส าหรับการท างาน (3) 
เลือก ไม่นอ้ยกวา่ 2 หน่วยกิต จาก รายวชิาต่อไปน้ี  เลือก ไม่นอ้ยกวา่ 2 หน่วยกิต จาก รายวชิาต่อไปน้ี  
วค. 106  ความยัง่ยนืทางทรัพยากรธรรมชาติและ
พลงังาน 

(3) -  

วย. 106  เทคนิคในการส่ือสารและการน าเสนอ (2) วย. 106  เทคนิคในการส่ือสารและการน าเสนอ (2) 
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หลกัสูตร ฉบับ พ.ศ. 2552 หลกัสูตร ฉบับ พ.ศ. 2556 
น. 209  หลกักฎหมายแพง่และพาณิชย ์ (3) น. 209  หลกักฎหมายแพง่และพาณิชย ์ (3) 

  น. 246  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา (3) น. 249  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา (3) 
พบ. 291 ธุรกิจเบ้ืองตน้ (3) พบ. 291 ธุรกิจเบ้ืองตน้ (3) 
ทอ. 201 หลกัการบริหาร (3) ทม. 201 หลกัการบริหาร (3) 
ศ. 213   เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบ้ืองตน้ (3) ศ. 213   เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบ้ืองตน้ (3) 
2. วชิาเฉพาะ                                      113 หน่วยกติ  2. วชิาเฉพาะ                                    113 หน่วยกติ  
    2.1 วชิาแกน                                    27  หน่วยกติ                       2.1 วชิาเฉพาะพืน้ฐาน                    24  หน่วยกติ                   
           2.2.1  พืน้ฐานทางคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์                

17  หน่วยกติ 

            2.1.1  กลุ่มวชิาพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์และ
วทิยาศาสตร์                17  หน่วยกติ 

 

      วท. 133  ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 1                       (3)      วท. 133  ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 1                                 (3) 
     วท. 183  ปฏิบติัการฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 1      (1)      วท. 183  ปฏิบติัการฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 1      (1)  
     วท. 134  ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2                       (3)      วท. 134  ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2                                 (3) 
     วท. 184  ปฏิบติัการฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2      (1)      วท. 184  ปฏิบติัการฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2                (1) 
     ค. 111  แคลคูลสัพ้ืนฐาน                                (3)       ค. 111  แคลคูลสัพ้ืนฐาน                                          (3) 
     ค. 112  เรขาคณิตวเิคราะห์และแคลคูลสัประยกุต ์ (3)       ค. 112  เรขาคณิตวเิคราะห์และแคลคูลสัประยกุต ์       (3) 
     ค. 214  สมการเชิงอนุพนัธ์                              (3)       ค. 214  สมการเชิงอนุพนัธ์                               (3) 

2.2.2  พืน้ฐานทางวศิวกรรม     10 หน่วยกติ  2.1.2  กลุ่มวชิาพืน้ฐานทางวศิวกรรม 7  หน่วยกติ  
  วย. 100  จริยธรรมส าหรับวศิวกร               
  วอ.121  วสัดุวศิวกรรม                                    

)0(          
(3) 

     วย. 100  จริยธรรมส าหรับวศิวกร   
     วอ.121  วสัดุวศิวกรรม 1                                  

(0) 
(3) 

    วอ. 261 สถิติวศิวกรรม                             
    วย. 101  ความรู้เบ้ืองตน้ทางวชิาชีพวศิวกรรมศาสตร์            

(3)         
(1) 

 
     วย. 101  ความรู้เบ้ืองตน้ทางวิชาชีพวศิวกรรมศาสตร์                                          

 
(1)  

วก. 100 กราฟิกวศิวกรรม                                    (3)  วก. 100 กราฟิกวศิวกรรม                                     (3) 
    2.2  วชิาเฉพาะสาขา                     86     2.2  วชิาเฉพาะด้าน                                                                             89 
       2.2.1 วชิาบงัคบั                         74        2.2.1 กลุ่มวชิาบงัคบัทางวศิวกรรม                                                            77 

วชิาบงัคบัในสาขา 65 วชิาบงัคบัในสาขา                      69 
วย. 201 เขียนแบบส าหรับงานดา้นวศิวกรรมโยธา            (2) วย. 201 เขียนแบบส าหรับงานดา้นวศิวกรรมโยธา            (2) 
วย. 202  กลศาสตร์วศิวกรรม – สถิตยศาสตร์                  (3) วย. 202  กลศาสตร์วศิวกรรม – สถิตยศาสตร์                  (3) 
วย. 203   กลศาสตร์ของไหลส าหรับวศิวกรรมโยธา (3) วย. 203   กลศาสตร์ของไหลส าหรับวศิวกรรมโยธา 

วย. 204 ปฎิบติัการกลศาสตร์ของไหล 
(3) 
(1) 
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หลกัสูตร ฉบับ พ.ศ. 2552 หลกัสูตร ฉบับ พ.ศ. 2556 
วย.211  การส ารวจ 
วย.212  ปฏิบติัการการส ารวจ 
วย. 213   การฝึกส ารวจภาคสนาม 
วย. 221  กลศาสตร์ของแขง็ 
วย. 231  วสัดุก่อสร้าง 
วย. 232 ปฏิบติัการทดสอบวสัดุก่อสร้าง 

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

วย.211  การส ารวจ 
วย.212  ปฏิบติัการการส ารวจ 
วย. 213   การฝึกส ารวจภาคสนาม 
วย. 221 กลศาสตร์ของแขง็ 
 วย. 231  วสัดุก่อสร้าง 
วย. 232 ปฏิบติัการทดสอบวสัดุก่อสร้าง 

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

วย.320  กลศาสตร์ของแขง็ประยกุต ์ (3) วย.320  กลศาสตร์ของแขง็ประยกุต ์ (3) 
วย.321  การวเิคราะห์โครงสร้าง 1 (3) วย.321  การวเิคราะห์โครงสร้าง 1 (3) 
วย.322  การวเิคราะห์โครงสร้าง 2 (3) วย.322  การวเิคราะห์โครงสร้าง 2 (3) 
วย.331 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็ (4) วย.331 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็ (4) 
วย.341  วศิวกรรมการก่อสร้างและการจดัการ 
วย.351  ปฐพีกลศาสตร์ 

(3) 
(3) 

วย.441  วศิวกรรมการก่อสร้างและการจดัการ 
วย.351  ปฐพกีลศาสตร์ 

(3) 
(3) 

วย. 352  ปฏิบติัการปฐพีกลศาสตร์ (1) วย. 352  ปฏิบติัการปฐพีกลศาสตร์ (1) 
วย. 353วศิวกรรมฐานราก (3) วย. 353วศิวกรรมฐานราก (3) 
วย.361  วศิวกรรมการทาง (3) วย.361  วศิวกรรมการทาง (3) 
วย.362  วสัดุการทาง  (3) วย.362  วสัดุการทาง (3) 
วย.371อุทกวทิยาส าหรับวศิวกร (3) วย.371  อุทกวทิยาส าหรับวศิวกร (3) 
วย.372 วศิวกรรมการประปาและสุขาภิบาล (3) วย.381 วศิวกรรมการประปาและสุขาภิบาล (3) 
วย. 373 ปฏิบติัการวศิวกรรมการประปาและสุขาภิบาล (1) วย. 382  ปฏิบติัการวศิวกรรมการประปาและสุขาภิบาล      (1) 
วย.390 ฝึกงานทางวศิวกรรมโยธา (0) วย.390 ฝึกงานทางวศิวกรรมโยธา (0) 
วย.421การออกแบบโครงสร้างไมแ้ละโครงสร้างเหลก็ (3) วย.421การออกแบบโครงสร้างไมแ้ละโครงสร้างเหลก็ (4) 
วย. 471วศิวกรรมชลศาสตร์ (3) วย. 372 วศิวกรรมชลศาสตร์ (3) 
วย. 472 ปฏิบติัการวศิวกรรมชลศาสตร์ (1) วย. 373 ปฏิบติัการวศิวกรรมชลศาสตร์ (1) 
วย. 491 สมัมนาทางวศิวกรรมโยธา (0) วย. 491 สมัมนาทางวศิวกรรมโยธา (0) 
วย. 492  โครงงานทางวศิวกรรมโยธา (0) วย. 492  โครงงานทางวศิวกรรมโยธา (0) 
วย. 493  โครงงานทางวศิวกรรมโยธา 2                         (2) วย. 493  โครงงานทางวศิวกรรมโยธา 2 (2) 
วชิาบังคบันอกสาขาหรือนอกคณะ 9  หน่วยกติ 
วฟ. 209   วศิวกรรมไฟฟ้าเบ้ืองตน้                                 

(3) วชิาบังคบันอกสาขาหรือนอกคณะ 9  หน่วยกติ 
 

 
 

  วอ. 261 สถิติวศิวกรรม (3) 
ค. 131     พีชคณิตเชิงเสน้ประยกุต ์                                (3) ค. 131     พีชคณิตเชิงเสน้ประยกุต ์ (3) 
ค. 251     วธีิและการประยกุตใ์ชเ้ชิงตวัเลข                     (3) ค. 251     วธีิเชิงตวัเลขและการประยกุต ์ (3) 
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หลกัสูตร ฉบับ พ.ศ. 2552 หลกัสูตร ฉบับ พ.ศ. 2556 

2.2   วชิาเลอืก 12   หน่วยกิต 
นกัศึกษาสามารถเลือกศึกษาวชิาเลือกไดใ้นรูปแบบใด
รูปแบบหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 
2.2.2.1 การศึกษาแบบเลือกเรียนรายวชิาเลือก  
     เลือกศึกษารายวชิาเลือกในสาขาวชิา และนอก
สาขาวชิา จ านวน 12 หน่วยกิต จากรายวชิา ต่อไปน้ี 

 2.2.2   กลุ่มวชิาเลอืกทางวศิวกรรม 12  หน่วยกิต 
นกัศึกษาสามารถเลือกศึกษาวชิาเลือกไดใ้นรูปแบบใด
รูปแบบหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 
2.2.2.2 การศึกษาแบบเลือกเรียนรายวชิาเลือก  
     เลือกศึกษารายวชิาเลือกในสาขาวชิา และนอก
สาขาวชิา จ านวน 12 หน่วยกิต จากรายวชิา ต่อไปน้ี 

 

หมวดวชิาการส ารวจ 
วย. 415   การส ารวจดว้ยแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศ 
วย. 416   เทคโนโลยกีารส ารวจ 

 
(3) 
(3) 

หมวดวชิาการส ารวจ 
วย. 415   การส ารวจดว้ยแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศ 
วย. 416   เทคโนโลยกีารส ารวจ 

 
(3) 
(3) 

หมวดวชิาทฤษฎวีเิคราะห์โครงสร้าง  หมวดวชิาทฤษฎวีเิคราะห์โครงสร้าง  
วย.425  การวเิคราะห์โครงสร้างโดยวธีิเมตริกซ์ (3) วย.425  การวเิคราะห์โครงสร้างโดยวธีิเมตริกซ์ (3) 
วย.426   พลศาสตร์โครงสร้าง (3) วย.426   พลศาสตร์โครงสร้าง (3) 
วย.427  วธีิไฟไนตเ์อลิเมนตเ์บ้ืองตน้ (3) วย.427  วธีิไฟไนตเ์อลิเมนตเ์บ้ืองตน้ (3) 
วย. 428 การประเมินและตรวจสอบสภาพโครงสร้างเบ้ืองตน้  (3) วย. 428  การประเมินและตรวจสอบสภาพโครงสร้างเบ้ืองตน้ 

วย. 429   พฤติกรรมและการออกแบบโครงสร้างเหล็กชั้นสูง 
วย. 525   การจ าลองและเทคนิคการทดลองแบบจ าลอง 
                โครงสร้างเบ้ืองตน้  (3) 

(3) 
(3) 
(3) 

หมวดวชิาคอนกรีตและการออกแบบโครงสร้าง  หมวดวชิาคอนกรีตการออกแบบโครงสร้าง  
วย.435  การออกแบบสะพาน (3) วย.435  การออกแบบสะพาน (3) 
วย.436   เทคโนโลยคีอนกรีตประยกุต ์ (3) วย.436 เทคโนโลยคีอนกรีตประยกุต ์ (3) 
วย.437  การออกแบบคอนกรีตอดัแรง 
วย.438   การออกแบบอาคาร 

(3) 
(3) 

วย.437 การออกแบบคอนกรีตอดัแรง                                 
วย.438  การออกแบบอาคาร     
วย.439  เทคโนโลยกีารออกแบบและการก่อสร้างในงาน 
             วศิวกรรมโยธา                                        

(3) 
(3) 
(3) 

หมวดวชิาเทคนิคการก่อสร้างและการจดัการ  หมวดวชิาวศิวกรรมการก่อสร้างและการจดัการ  
วย.445  สญัญาการออกขอ้ก าหนด และการประมาณราคา (3) วย.445  สญัญาการออกขอ้ก าหนด และการประมาณราคา  (3) 
วย.446  การออกแบบทางสถาปัตยกรรมและเทคนิค 
             การก่อสร้าง  

(3) 
 

 
 

 
 

วย.447  วธีิการและเคร่ืองจกัรก่อสร้าง (3) วย.447  วธีิการและเคร่ืองจกัรก่อสร้าง (3) 
วย. 448   สุขภาพ และความปลอดภยัในงานก่อสร้าง (3) วย. 448   สุขภาพ และความปลอดภยัในงานก่อสร้าง (3) 
วย. 449   การตรวจสอบงานก่อสร้าง (3) วย. 446   การตรวจสอบงานก่อสร้าง (3) 
วย. 545   การจดัการส าหรับวศิวกรโยธา (3)  

วย. 449  กฏหมายในงานวศิวกรรมการก่อสร้างและ 
              การจดัการ 
วย. 545  การจ าลองสารสนเทศอาคารในงานวศิวกรรมโยธา 

 
(3) 

 
(3) 
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หมวดวชิาวศิวกรรมปฐพ ี หมวดวชิาวศิวกรรมปฐพ ี
วย.455  ธรณีวศิวกรรม                                                             (3) วย.455  ธรณีวศิวกรรม                                                             (3) 
วย.456  การปรับปรุงคุณภาพของดิน                                       (3) วย.456  การปรับปรุงคุณภาพของดิน                                       (3)                                                 
วย. 457  พลศาสตร์ของดิน                                                      (3) วย. 457  พลศาสตร์ของดิน                                                       (3) 
วย. 458  การประกนัคุณภาพและการควบคุมคุณภาพงานดิน       (3) วย. 458   การประกนัคุณภาพและการควบคุมคุณภาพงานดิน      (3)  
วย.459   กลศาสตร์ของหินเบ้ืองตน้                                         (3) วย.459   กลศาสตร์ของหินเบ้ืองตน้                                         (3) 
หมวดวชิาวศิวกรรมการทางและการขนส่ง หมวดวชิาวศิวกรรมการทางและการขนส่ง 
วย. 465  วศิวกรรมการจราจร                                                  (3) วย. 465  วศิวกรรมการจราจร                                                   (3) 
วย. 466  การวางแผนการขนส่งในเมือง                                  (3)                   
วย. 467  วศิวกรรมพ้ืนถนนและการออกแบบ                         (3) 
วย.468  ระบบขนส่งอจัฉริยะเบ้ืองตน้                                     (3) 

วย. 466  การวางแผนการขนส่งในเมือง                                   (3) 
วย. 467  วศิวกรรมพ้ืนถนนและการออกแบบ                          (3) 
วย.468  ระบบขนส่งอจัฉริยะเบ้ืองตน้                                      (3) 

วย.469   ทฤษฎีการไหลของการจราจรเบ้ืองตน้                     (3) 
วย. 565  การประเมินผลกระทบของการจราจรเบ้ืองตน้         (3) 
   
วย.566 การวเิคราะห์การจราจรและความปลอดภยัเบ้ืองตน้           (3) 

 
วย. 469  การประเมินผลกระทบของการจราจรเบ้ืองตน้          (3) 
วย.565  วธีิการตดัสินใจทางเศรษฐศาสตร์                               (3) 
  วย.566 การวเิคราะห์การจราจรและความปลอดภยัเบ้ืองตน้          (3) 

หมวดวชิาวศิวกรรมชลศาสตร์และส่ิงแวดล้อม 
วย. 478การออกแบบโครงสร้างทางชลศาสตร์                        (3) 
วย. 479วศิวกรรมน ้ าใตดิ้น                                                       (3) 

หมวดวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม 

วย. 475  การบริหารจดัการทางวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม             (3) วย. 485การบริหารจดัการทางวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม                (3) 
วย. 476  การสุขาภิบาลในอาคาร                                             (3) วย. 486การสุขาภิบาลในอาคาร                                                (3) 
วย. 477   การออกแบบวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม                          (3) วย. 487การออกแบบวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม                              (3) 
วย. 575วศิวกรรมการประปาและการออกแบบ                       (3) วย. 488วศิวกรรมการประปาและการออกแบบ                        (3) 
วย. 576การออกแบบวศิวกรรมน ้าเสีย                                     (3) วย. 489การออกแบบวศิวกรรมน ้าเสีย                                      (3) 
วย. 577วศิวกรรมและการจดัการขยะมูลฝอย                           (3) 
วย. 578 การควบคุมมลพษิอากาศและการออกแบบ                (3) 
วย. 579การวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                            (3) 
หมวดหัวข้อพเิศษ 
วย. 495    หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมโยธา 1                            (3)     
วย. 496   หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมโยธา 2                             (3)      
หมวดวชิากลุ่มพเิศษ 
วย. 487  การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุส าหรับวศิวกรโยธา       (3)  
วย. 489   เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับวศิวกรรมโยธา         (3) 

วย. 585วศิวกรรมและการจดัการขยะมูลฝอย                           (3) 
วย. 586การควบคุมมลพิษอากาศและการออกแบบ                 (3) 
วย. 587การวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม                            (3) 
หมวดวชิากลุ่มพเิศษและหัวข้อพเิศษ 
วย. 495    หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมโยธา 1                            (3)                   
วย. 496   หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมโยธา 2                             (3)      
 
วย. 497  การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุส าหรับวศิวกรโยธา        (3) 
วย. 498   เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับวศิวกรรมโยธา          (3) 
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หลกัสูตร ฉบับ พ.ศ. 2552 หลกัสูตร ฉบับ พ.ศ. 2556 

วย. 488  กฎหมายส าหรับวศิวกรโยธา                                        (3)                                                                                 
วย. 446   การออกแบบทางสถาปัตยกรรมและเทคนิคการก่อสร้าง   (3) วย.499 การออกแบบทางสถาปัตยกรรมและงานระบบอาคาร       (3) 

   วย. 295  การเขียนแบบและกราฟิกทางวศิวกรรม                    (3) 
 วย. 595   บูรณาการทางดา้นวศิวกรรมโยธา                            (3) 
 วย. 598  การเตรียมโครงงานวศิวกรรมโยธาและการจดัการ         (0) 

 
วย. 599 โครงงานวศิวกรรมโยธาและการจดัการ                     (3) 
รายวชิาท่ีเปิดสอนใหภ้าควชิา/หลกัสูตรอ่ืนท่ีตอ้งมาเรียน 
วย. 391  ฝึกงานวศิวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง    (1) 
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หลกัสูตร ฉบับ พ.ศ. 2552 หลกัสูตร ฉบับ พ.ศ. 2556 

วชิาเลอืกนอกสาขาหรือนอกคณะ 
วค. 211 เธอร์โมไดนามิกส์ 
วก. 220 กลศาสตร์วศิวกรรม – พลศาสตร์ 
วอ. 302 เศรษฐศาสตร์วศิวกรรม 
วอ.406 การจดัการทางวศิวกรรม 

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

วชิาเลอืกนอกสาขาหรือนอกคณะ 
วค. 211 เธอร์โมไดนามิกส์ 
วก. 220 กลศาสตร์วศิวกรรม – พลศาสตร์ 
วอ. 302 เศรษฐศาสตร์วศิวกรรม 
วอ.406 การจดัการทางวศิวกรรม 

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

ธอ.211 ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยเ์บ้ืองตน้ 
 

(3) 
 

ธอ.211 ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยเ์บ้ืองตน้ 
วฟ. 209 วศิวกรรมไฟฟ้าเบ้ืองตน้ 
วย. 391  ฝึกงานทางวศิวกรรมโยธาและการบริหารการ           
              ก่อสร้าง 

(3) 
(3) 
(1) 

2.2.2.2 การศึกษาแบบเลือกเรียนวชิาสหกิจศึกษาวศิวกรรมโยธา  
จ านวน  12 หน่วยกิต จากรายวชิา ต่อไปน้ี 

(1) ศึกษารายวชิาสหกิจศึกษาวศิวกรรมโยธา  9   หน่วยกิต    
วย.485  การเตรียมสหกิจศึกษาวศิวกรรมโยธา   (3)  
วย.486  สหกิจศึกษาวศิวกรรมโยธา                           (6)  
 
(2) ศึกษารายวชิาเลือกในหวัขอ้ 2.2.2.1  3    หน่วยกิต 

2.2.2.1  การศึกษาแบบเลือกเรียนวชิาสหกิจศึกษาวศิวกรรมโยธา  
จ านวน  12 หน่วยกิต จากรายวชิา ต่อไปน้ี 

(1) ศึกษารายวชิาสหกิจศึกษาวศิวกรรมโยธา  9   หน่วยกิต    
วย.596  การเตรียมสหกิจศึกษาวศิวกรรมโยธา    (3)  
วย.597  สหกิจศึกษาวศิวกรรมโยธา                            (6)  
    
(2) ศึกษารายวชิาเลือก                       3         หน่วยกิต 

2.3  วชิาเลือกเสรี                  6  หน่วยกิต 
 นักศึกษาอาจ เ ลือกศึกษาวิชาใดก็ได้ ท่ี เ ปิดสอนใน

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์  เป็นวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต “ยกเวน้
วิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทุกวิชา และวิชาใน
หลกัสูตรวชิาศึกษาทัว่ไป ส่วนท่ี 1 และส่วนท่ี 2 ท่ีใชร้หัสยอ่ มธ. 
ทุกวิชา” ทั้งน้ี ควรเลือกศึกษาวิชาภาษาองักฤษเป็นวิชาเลือกเสรี
อยา่งนอ้ย 3 หน่วยกิต 

2.3 วชิาเลือกเสรี      6   หน่วยกิต 
นกัศึกษาอาจเลือกศึกษาวชิาใดก็ไดต้ั้งแต่ระดบั 200 ข้ึนไป ท่ี

เปิดสอนในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เป็นวิชาเลือกเสรี ไม่น้อย
กว่า 6 หน่วยกิต และควรเลือกศึกษาวิชาภาษาองักฤษเป็นวิชา
เลือกเสรีอย่างน้อย 3 หน่วยกิต ทั้งน้ีให้หมายรวมถึงวิชาศึกษา
ทัว่ไป หมวดภาษาต่างประเทศดว้ย 

นกัศึกษาจะน าวชิาเหล่าน้ีมานบัเป็นวชิาเลือกเสรีไม่ได ้
1.  วชิาพ้ืนฐานทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทุกวชิา 

(รวมทั้งวชิาท่ีไม่ไดก้ าหนดไวใ้นวชิาศึกษาทัว่ไปส่วนท่ี 2) 
2.  วชิาในหลกัสูตรวชิาศึกษาทัว่ไปทั้งส่วนท่ี 1 และส่วนท่ี 2 

ท่ีใชร้หสัยอ่ “มธ.” ทุกวชิา   
3. วชิา ท.162 การเขียนรายงานทางวชิาการ และ ท.163 การ

เขียนเพื่อการส่ือสารในองคก์ร 
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ภาคผนวก  5   ตารางเทยีบรายวชิาในหลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา ฉบับ พ.ศ. 2552 กบัหลกัสูตรฉบับ พ.ศ. 2556 

รายวชิาศึกษาทัว่ไป ส่วนท่ี 1 
หลกัสูตรเดิม (ฉบับ พ.ศ. 2552) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2556) สรุปการเปลีย่นแปลง 

รายวิชาท่ีไม่มีการเปลีย่นแปลง      
มธ.156 คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรม

เบ้ืองตน้ 
(3) มธ.156 คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรม

เบ้ืองตน้ 
(3)  

ท.161  การใชภ้าษาไทย  (3) ท.161  การใชภ้าษาไทย  (3)  
รายวิชาท่ีมีการเปลีย่นแปลง      
มธ.110 สหวทิยาการมนุษยศาสตร์ (3) มธ.110 สหวทิยาการมนุษยศาสตร์ (2) ลดหน่วยกิต 
มธ.100 พลเมืองกบัความรับผดิชอบต่อสังคม     (3)   มธ.100 พลเมืองกบัความรับผดิชอบต่อสังคม (3) ปรับจากวิชาบงัคบั

เลือก เป็นวชิาบงัคบั 
มธ.120 สหวทิยาการสงัคมศาสตร์ (3) มธ.120 สหวทิยาการสงัคมศาสตร์ (2) ลดหน่วยกิต 
มธ.130 สหวทิยาการวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี
(3) มธ.130 สหวทิยาการวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี
(2) ลดหน่วยกิต 

สษ.070 ภาษาองักฤษ 1 (0) สษ.070 ภาษาองักฤษ 1 (0) ปรับค าอธิบายวชิา 
สษ.171 ภาษาองักฤษ 2 (3) สษ.171 ภาษาองักฤษ 2 (3) ปรับค าอธิบายวชิา 
สษ.172 ภาษาองักฤษ 3 (3) สษ.172 ภาษาองักฤษ 3 (3) ปรับค าอธิบายวชิา 

 

รายวชิาศึกษาทัว่ไป ส่วนท่ี 2  
หลกัสูตรเดิม (ฉบับ พ.ศ. 2552) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2556) สรุปการเปลีย่นแปลง 

รายวิชาท่ีไม่มีการเปลีย่นแปลง      
วท. 173 ปฏิบติัการเคมีพ้ืนฐาน              (1) วท. 173 ปฏิบติัการเคมีพ้ืนฐาน              (1)  
วย. 106  เทคนิคในการส่ือสารและการน าเสนอ (2) วย. 106  เทคนิคในการส่ือสารและการน าเสนอ (2)  
น. 209 หลกักฎหมายแพง่และพาณิชย ์ (3) น. 209 หลกักฎหมายแพง่และพาณิชย ์ (3)  
พบ. 291 ธุรกิจเบ้ืองตน้  (3) พบ. 291 ธุรกิจเบ้ืองตน้  (3)  
ศ. 213 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบ้ืองตน้ (3) ศ. 213 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบ้ืองตน้ (3)  
รายวิชาท่ีมีการเปลีย่นแปลง      
สษ. 202 ภาษาองักฤษส าหรับการท างาน  (3) สษ. 202 ภาษาองักฤษส าหรับการท างาน  (3) ปรับค าอธิบายวชิา 
วท. 123 เคมีพ้ืนฐาน                              (3) วท. 123 เคมีพ้ืนฐาน                              (3) ปรับค าอธิบายวชิา 
น. 246 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัทรัพยสิ์น 
           ทางปัญญา 

(3) น. 249 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัทรัพยสิ์น 
           ทางปัญญา 

(3) ปรับรหสัวชิาและวชิา 
บงัคบัก่อน 

ทอ. 201 หลกัการบริหาร (3) ทม. 201 หลกัการบริหาร (3) ปรับค าอธิบายวชิาและ
ปรับอกัษรยอ่ 

รายวิชาท่ีตัดออก     
วค. 106 ความย ัง่ยนืทางทรัพยากรธรรมชาติ    (3)    
              และพลงังาน     
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รายวชิาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์        
หลกัสูตรเดิม (ฉบับ พ.ศ. 2552) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2556) สรุปการเปลีย่นแปลง 

รายวิชาท่ีไม่มีการเปลีย่นแปลง      
วท. 133 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1 (3) วท. 133 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1 (3)  
ค. 111 แคลคูลสัพ้ืนฐาน 
ค. 214 สมการเชิงอนุพนัธ ์

(3) 
(3) 

ค. 111 แคลคูลสัพ้ืนฐาน 
ค. 214 สมการเชิงอนุพนัธ์ 

(3) 
(3) 

 

     
รายวิชาท่ีมีการเปลีย่นแปลง      
วท. 134 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2 (3) วท. 134 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2 (3) ปรับค าอธิบายวชิา 
วท. 183 ปฏิบติัการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1 
วท. 184 ปฏิบติัการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2 

(1) 
(1) 

วท. 183 ปฏิบติัการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 1 
วท. 184 ปฏิบติัการฟิสิกส์ส าหรับวิศวกร 2 

(1) 
(1) 

 ปรับวิชาบงัคบัก่อน 
 ปรับวิชาบงัคบัก่อนและ 
 ค  าอธิบายรายวชิา 

ค. 112 เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลลูลสั 
           ประยกุต ์

(3) ค. 112 เรขาคณิตวิเคราะห์และแคลลูลสั 
            ประยกุต ์

(3) ปรับค าอธิบายวชิา 

     
 

รายวชิาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม  
หลกัสูตรเดิม (ฉบับ พ.ศ. 2552) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2556) สรุปการเปลีย่นแปลง 

รายวิชาท่ีไม่มีการเปลีย่นแปลง      
วย.100 จริยธรรมส าหรับวิศวกร    )0(  วย.100 จริยธรรมส าหรับวิศวกร    )0(   
วย. 101 ความรู้เบ้ืองตน้ทางวิชาชีพ
วิศวกรรมศาสตร์            

(1) วย. 101 ความรู้เบ้ืองตน้ทางวิชาชีพ
วิศวกรรมศาสตร์            

 (1)  

วก. 100 กราฟิกวิศวกรรม                                    (3) วก. 100 กราฟิกวิศวกรรม                                    (3)  
รายวิชาท่ีมีการเปลีย่นแปลง      
วอ.121 วสัดุวิศวกรรม                             (3) วอ.121 วสัดุวิศวกรรม 1                             (3) ปรับช่ือวิชา 
รายวิชาท่ีตัดออก      
-     
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รายวชิาท่ีเปิดสอนโดยภาควชิาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

หลกัสูตร ฉบับ พ.ศ. 2552 หลกัสูตร ฉบับ พ.ศ. 2556 
สรุปการ

เปลีย่นแปลง 
1. รายวชิาทีไ่ม่มกีารเปลีย่นแปลง    
วชิาบงัคบัในสาขา  
วย.201 เขียนแบบส าหรับงานดา้นวศิวกรรมโยธา 
วย.202 กลศาสตร์วศิวกรรม–สถิตยศาสตร์ 
วย.203 กลศาสตร์ของไหลส าหรับวศิวกรโยธา 
วย.211 การส ารวจ  
วย.212 ปฏิบติัการการส ารวจ  
วย.213 การฝึกส ารวจภาคสนาม 
วย.221 กลศาสตร์ของแขง็ 
วย.231 วสัดุก่อสร้าง 
วย.232 ปฏิบติัการทดสอบวสัดุก่อสร้าง 
วย.320  กลศาสตร์ของแขง็ประยกุต ์
วย.321  การวเิคราะห์โครงสร้าง 1 

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

วชิาบงัคบัในสาขา  
วย.201 เขียนแบบส าหรับงานดา้นวศิวกรรมโยธา 
วย.202 กลศาสตร์วศิวกรรม–สถิตยศาสตร์ 
วย.203 กลศาสตร์ของไหลส าหรับวศิวกรโยธา 
วย.211 การส ารวจ  
วย.212ปฏิบติัการการส ารวจ  
วย.213 การฝึกส ารวจภาคสนาม 
วย.221 กลศาสตร์ของแขง็ 
วย.231 วสัดุก่อสร้าง 
วย.232 ปฏิบติัการทดสอบวสัดุก่อสร้าง 
วย.320 กลศาสตร์ของแขง็ประยกุต ์
วย.321 การวเิคราะห์โครงสร้าง 1 

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

 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 

วย.322  การวเิคราะห์โครงสร้าง 2 
   วย.351 ปฐพีกลศาสตร์ 
วย. 352 ปฏิบติัการปฐพีกลศาสตร์ 
วย. 353 วศิวกรรมฐานราก 
วย.362 วสัดุการทาง 
วย. 493 โครงงานทางวศิวกรรมโยธา 2 

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

วย.322 การวเิคราะห์โครงสร้าง 2 
วย.351 ปฐพีกลศาสตร์ 
วย. 352 ปฏิบติัการปฐพีกลศาสตร์ 
วย. 353 วศิวกรรมฐานราก 
วย.362 วสัดุการทาง 
วย. 493 โครงงานทางวศิวกรรมโยธา 2 

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

คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 

วชิาเลือก 
วย.415 การส ารวจดว้ยแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศ   
วย.416  เทคโนโลยกีารส ารวจ 
วย.435  การออกแบบสะพาน  
วย.436   เทคโนโลยคีอนกรีตประยกุต ์
วย.437  การออกแบบคอนกรีตอดัแรง 
วย.438   การออกแบบอาคาร                        

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

วชิาเลอืก 
วย.415 การส ารวจดว้ยแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศ   
วย.416  เทคโนโลยกีารส ารวจ 
วย.435  การออกแบบสะพาน 
วย.436   เทคโนโลยคีอนกรีตประยกุต ์
วย.437  การออกแบบคอนกรีตอดัแรง 
 วย.438   การออกแบบอาคาร            

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

 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 

วย.448  สุขภาพ และความปลอดภยัในงาน 
             ก่อสร้าง 
วย.455  ธรณีวศิวกรรม 
วย.456  การปรับปรุงคุณภาพของดิน 
วย.457  พลศาสตร์ของดิน 
วย.458  การประกนัคุณภาพและการควบคุม 
             คุณภาพงานดิน 

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

วย.448  สุขภาพ และความปลอดภยัในงาน 
             ก่อสร้าง 
วย.455  ธรณีวศิวกรรม 
วย.456  การปรับปรุงคุณภาพของดิน 
วย.457  พลศาสตร์ของดิน 
วย.458  การประกนัคุณภาพและการควบคุม 
              คุณภาพงานดิน 

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

คงเดิม 
 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
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หลกัสูตร ฉบับ พ.ศ. 2552 หลกัสูตร ฉบับ พ.ศ. 2556 
สรุปการ

เปลีย่นแปลง 
  วย.459   กลศาสตร์ของหินเบ้ืองตน้ 
วย. 465  วศิวกรรมการจราจร 
วย. 466  การวางแผนการขนส่งในเมือง 
วย. 467  วศิวกรรมพ้ืนถนนและการออกแบบ 
วย.468  ระบบขนส่งอจัฉริยะเบ้ืองตน้       
วย.566  การวเิคราะห์การจราจรและความปลอดภยั 
               เบ้ืองตน้ 
   วย. 495    หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมโยธา 1 
วย. 496   หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมโยธา 2 

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

วย.459   กลศาสตร์ของหินเบ้ืองตน้                  
วย. 465  วศิวกรรมการจราจร                                               
วย. 466  การวางแผนการขนส่งในเมือง                               
วย. 467  วศิวกรรมพ้ืนถนนและการออกแบบ 
วย.468  ระบบขนส่งอจัฉริยะเบ้ืองตน้    
  วย.566  การวเิคราะห์การจราจรและความปลอดภยั 
                 เบ้ืองตน้  
วย. 495    หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมโยธา 1 
วย. 496   หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมโยธา 2 

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

 
(3) 
(3)                             
  

 

คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
 
คงเดิม 
คงเดิม 

2. รายวชิาทีม่กีารเปลีย่นแปลง     
วชิาบังคบัในสาขา 
วย. 331 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริม

เหลก็ 
วย. 341 วศิวกรรมการก่อสร้างและการจดัการ 
 
 
วย.361  วศิวกรรมการทาง 
วย.371  อุทกวทิยาส าหรับวศิวกร 
วย. 390  ฝึกงานทางวศิวกรรมโยธา 
 
  วย. 372 วศิวกรรมการประปาและสุขาภิบาล 
 
วย. 373 ปฏิบติัการวศิวกรรมการประปาและ

สุขาภิบาล 
วย. 421 การออกแบบโครงสร้างไมแ้ละ 
             โครงสร้างเหลก็ 
วย.471  วศิวกรรมชลศาสตร์ 
วย.472  ปฏิบติัการวศิวกรรมชลศาสตร์ 
 
วย. 491 สมัมนาทางวศิวกรรมโยธา 

 
(4) 

 
(3) 

 
 

(3) 
(3) 
  (0) 

 

   (3) 
 

(1) 
 

   (3) 
 

(3) 
   (1) 
   
 (0) 
 

วชิาบงัคบัในสาขา  
วย. 331 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริม

เหลก็ 
วย. 441 วศิวกรรมการก่อสร้างและการจดัการ 

 
 
  วย.361  วศิวกรรมการทาง 
  วย.371  อุทกวทิยาส าหรับวศิวกร 
วย.390 ฝึกงานทางวศิวกรรมโยธา 
 
  วย.381 วศิวกรรมการประปาและสุขาภิบาล 
 
วย. 382 ปฏิบติัการวศิวกรรมการประปาและ

สุขาภิบาล 
วย.421 การออกแบบโครงสร้างไมแ้ละ 
            โครงสร้างเหลก็ 
วย.372 วศิวกรรมชลศาสตร์ 
วย.373 ปฏิบติัการวศิวกรรมชลศาสตร์ 
 
วย. 491 สมัมนาทางวศิวกรรมโยธา 

 
(4) 

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

(1) 
 

(3) 
 

(3) 
(1) 

 
(0) 

 
ปรับวชิาบงัคบัก่อน 

 

เปล่ียนรหัสวชิาและ

วชิาบงัคบัก่อน 

 

ปรับจ านวนหน่วยกิต 

ปรับวชิาบงัคบัก่อน 

ปรับวชิาบงัคบัก่อน

และค าอธิบายรายวชิา 

เปล่ียนรหัสวชิา 

เปล่ียนรหสัวชิา 

 

ปรับค าอธิบายรายวิชา 

 
เปล่ียนรหสัวิชาและ
วิชาบงัคบัก่อน 
เปล่ียนรหสัวิชาและ
วิชาบงัคบัก่อน 
ปรับค าอธิบายรายวิชา  
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หลกัสูตร ฉบับ พ.ศ. 2552 หลกัสูตร ฉบับ พ.ศ. 2556 
สรุปการ

เปลีย่นแปลง 
วย. 492  โครงงานทางวศิวกรรมโยธา1 (0) วย. 492 โครงงานทางวศิวกรรมโยธา1 (1) เปล่ียนวชิาบงัคบั

ก่อน,ค าอธิบาย
รายวชิา และเพ่ิม
หน่วยกิต 

     

วชิาเลอืก     
วย.425การวเิคราะห์โครงสร้างโดยวธีิเมตริกซ์ 
 
วย.426 พลศาสตร์โครงสร้าง 

(3) 
 

(3) 

วย.425การวเิคราะห์โครงสร้างโดยวธีิเมตริกซ์ 
 
วย.426  พลศาสตร์โครงสร้าง 

(3) 
 

(3) 

เปล่ียนวชิาบงัคบั
ก่อน 
ปรับวชิาบงัคบั
ก่อน 

วย.427วธีิไฟไนตเ์อลิเมนตเ์บ้ืองตน้ 
 
วย.428 การประเมินและตรวจสอบสภาพ 
            โครงสร้างเบ้ืองตน้ 
วย.445 สญัญาการออกขอ้ก าหนดและการ 
             ประมาณราคา 
วย.447  วธีิการและเคร่ืองจกัรก่อสร้าง 

(3) 
 

(3) 
 

(3) 
 

(3) 
 

วย.427วธีิไฟไนตเ์อลิเมนตเ์บ้ืองตน้ 
 
วย.428 การประเมินและตรวจสอบสภาพ 
            โครงสร้างเบ้ืองตน้ 
วย.445  สญัญาการออกขอ้ก าหนดและการ 
            ประมาณราคา 
วย.447 วธีิการและเคร่ืองจกัรก่อสร้าง 

(3) 
 

(3) 
 

(3) 
 

(3) 

เปล่ียนวชิาบงัคบั
ก่อน 
ปรับค าอธิบาย
รายวชิา 
ปรับวชิาบงัคบั
ก่อน 
ปรับวชิาบงัคบั
ก่อน 

วย. 449 การตรวจสอบงานก่อสร้าง              (3) วย. 446 การตรวจสอบงานก่อสร้าง                        (3) เปล่ียนรหสัวชิา 
วย. 478 การออกแบบโครงสร้างทางชลศาสตร์ (3) วย. 475การออกแบบโครงสร้างทางชลศาสตร์ (3) เปล่ียนรหสัวิชา 

และวิชาบงัคบัก่อน 

วย. 475 การบริหารจดัการทางวศิวกรรม
ส่ิงแวดลอ้ม 

(3) วย. 485การบริหารจดัการทางวศิวกรรม
ส่ิงแวดลอ้ม 

(3) เปล่ียนรหสัวชิา 

วย. 479 วศิวกรรมน ้ าใตดิ้น (3) วย. 476วศิวกรรมน ้ าใตดิ้น (3) เปล่ียนรหสัวชิา 
วย. 476  การสุขาภิบาลในอาคาร (3) วย. 486การสุขาภิบาลในอาคาร (3) เปล่ียนรหสัวิชา 

และวิชาบงัคบัก่อน 

วย. 477   การออกแบบวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม   (3) วย. 487การออกแบบวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม    (3) เปล่ียนรหสัวชิา 
วย. 575วศิวกรรมการประปาและการออกแบบ (3) วย. 488วศิวกรรมการประปาและการออกแบบ (3) เปล่ียนรหสัวิชา 

และวิชาบงัคบัก่อน 

วย. 576การออกแบบวศิวกรรมน ้าเสีย   (3) วย. 489การออกแบบวศิวกรรมน ้าเสีย        (3) เปล่ียนรหสัวิชา 
และวิชาบงัคบัก่อน 

วย. 577วศิวกรรมและการจดัการขยะมูลฝอย (3) วย. 585วศิวกรรมและการจดัการขยะมูลฝอย (3) เปล่ียนรหสัวชิา 
วย. 578 การควบคุมมลพษิอากาศและการออกแบบ (3) วย. 586การควบคุมมลพิษอากาศและการ

ออกแบบ 
(3) เปล่ียนรหสัวชิา 

วย. 579 การวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (3) วย. 587การวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (3) เปล่ียนรหสัวชิา 
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หลกัสูตร ฉบับ พ.ศ. 2552 หลกัสูตร ฉบับ พ.ศ. 2556 
สรุปการ

เปลีย่นแปลง 
วย. 487 การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุส าหรับ

วศิวกรโยธา 
(3) วย. 497 การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุส าหรับ

วศิวกรโยธา 
(3) เปล่ียนรหสัวชิา 

วย. 489 เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับวิศวกรรมโยธา (3) วย. 498เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับวิศวกรรมโยธา (3) เปล่ียนรหสัวชิา 
 

วย.446  การออกแบบทางสถาปัตยกรรมและ
เทคนิคการก่อสร้าง 

(3) วย.499 การออกแบบทางสถาปัตยกรรมและงาน 
ระบบ อาคาร 

(3) เปล่ียนรหสัวชิา
และช่ือวชิา 

วย.485  การเตรียมสหกิจศึกษาวศิวกรรมโยธา (3) วย.596  การเตรียมสหกิจศึกษาวศิวกรรมโยธา (3) เปล่ียนรหสัวชิา 
วย.486  สหกิจศึกษาวศิวกรรมโยธา (6) วย.597  สหกิจศึกษาวศิวกรรมโยธา (6) เปล่ียนรหสัวชิา 
3.รายวชิาทีย่กเลกิ    
วย. 469    ทฤษฎีการไหลของการจราจรเบ้ืองตน้ (3)   

วย. 488 กฎหมายส าหรับวศิวกรโยธา (3)   
วย. 545 การจดัการส าหรับวศิวกรโยธา (3)   
 4. รายวชิาทีเ่ปิดเพิม่   
 วย. 295  การเขียนแบบและกราฟิกทาง

วศิวกรรม 
(3)  

 วย. 204  ปฎิบติัการกลศาสตร์ของไหล (1)  
 วย. 439  เทคโนโลยกีารออกแบบและการ  

              ก่อสร้างในงานวศิวกรรมโยธา 
(3) 

 
 

 วย. 477 การจดัการทรัพยากรน ้ าอยา่งย ัง่ยนื  (3)  
 วย. 478 กฎหมายดา้นการบริหารจดัการ

ทรัพยากรน ้ า 
วย. 545 การจ าลองสารสนเทศอาคารในงาน 
             วศิวกรรมโยธา 

(3) 
 

(3) 

 

 วย. 565 วธีิการตดัสินใจทางเศรษฐศาสตร์    (3)  
 วย. 595 บูรณาการทางดา้นวศิวกรรมโยธา   (3)  
 วย. 598 การเตรียมโครงงานวศิวกรรมโยธา 

และการจดัการ 
(0)  

 วย. 599  โครงงานวศิวกรรมและการจดัการ 
รายวชิาท่ีเปิดสอนใหภ้าควชิา/หลกัสูตรอ่ืนท่ี 
ตอ้งมาเรียน 
วย.391  ฝึกงานวศิวกรรมโยธาและการบริหาร 
             การก่อสร้าง 

(3) 
 
 

(1) 
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รายวชิาท่ีเปิดสอนโดยภาควชิาอ่ืน  /นอกคณะวศิวกรรมศาสตร์ 

หลกัสูตรเดิม (ฉบับ พ.ศ. 2552) หลกัสูตรฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2556) สรุปการเปลีย่นแปลง 
รายวชิาทีไ่ม่มกีารเปลีย่นแปลง      
วอ.261 สถิติวศิวกรรม (3) วอ.261 สถิติวศิวกรรม (3)  
วฟ.209 วศิวกรรมไฟฟ้าเบ้ืองตน้ (3) วฟ.209 วศิวกรรมไฟฟ้าเบ้ืองตน้ (3)  
วค. 211 เธอร์โมไดนามิกส์  (3) วค. 211 เธอร์โมไดนามิกส์  (3)  
วก.220 กลศาสตร์วศิวกรรม – พลศาสตร์ (3) วก. 220 กลศาสตร์วศิวกรรม – พลศาสตร์ (3)  
วอ. 302  เศรษฐศาสตร์วศิวกรรม (3) วอ. 302  เศรษฐศาสตร์วศิวกรรม (3)  
วอ. 406 การจดัการทางวศิวกรรม (3) วอ. 406 การจดัการทางวศิวกรรม (3)  
ธอ. 211 ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยเ์บ้ืองตน้ (3) ธอ. 211 ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยเ์บ้ืองตน้ (3)  
รายวชิาทีม่กีารเปลีย่นแปลง      
ค.251 วธีิและการประยกุตใ์ชเ้ชิงตวัเลข 
 
ค.131 พีชคณิตเชิงเสน้ประยกุต ์

(3) 
 

(3) 

ค.251 วธีิเชิงตวัเลขและการประยกุต ์
 
ค.131 พีชคณิตเชิงเสน้ประยกุต ์

(3) 
 

(3) 

เปล่ียนช่ือวชิาและ
ปรับค าอธิบายรายวชิา 
ปรับค าอธิบายรายวชิา 
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ภาคผนวก 6  แขนงวชิาย่อยตามองค์ความรู้ 

เนือ้หาความรู้ องค์ความรู้ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุ่มความรู้ด้านวศิวกรรมโครงสร้างและวสัดุ (Structural Engineering & Materials) 

การวเิคราะห์และออกแบบโครงสร้าง × ×  ×     

วย. 201 เขียนแบบส าหรับงานดา้นวศิวกรรมโยธา         

วย. 202  กลศาสตร์วศิวกรรม - สถิตยศาสตร์         

วย. 221 กลศาสตร์ของแขง็ 1         

วย. 231 วสัดุก่อสร้าง         

วย. 232 ปฏิบติัการทดสอบวสัดุก่อสร้าง         

วย. 295    การเขียนแบบและกราฟิกทางวศิวกรรม         

วย. 320 กลศาสตร์ของแขง็ประยกุต ์         

วย. 321 การวเิคราะห์โครงสร้าง 1         

วย. 322 การวเิคราะห์โครงสร้าง 2         

วย. 331 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็         

วย. 421 การออกแบบโครงสร้างไมแ้ละโครงสร้างเหลก็           

วย .425 การวเิคราะห์โครงสร้างโดยวธีิเมตริกซ์         

วย. 426 พลศาสตร์โครงสร้าง         

วย. 427 วธีิไฟไนตเ์อลิเมนตเ์บ้ืองตน้         

วย. 428    การประเมินและตรวจสอบสภาพโครงสร้างเบ้ืองตน้          

วย. 429    พฤติกรรมและการออกแบบโครงสร้างเหลก็ขั้นสูง         

วย. 435 การออกแบบสะพาน         

วย. 436 เทคโนโลยคีอนกรีตประยกุต ์         

วย. 437 การออกแบบคอนกรีตอดัแรง         

วย. 438 การออกแบบอาคาร 
 

        

วย. 492 โครงงานทางวศิวกรรมโยธา 1         

วย. 493 โครงงานทางวศิวกรรมโยธา 2         

วย. 495 หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมโยธา 1         

วย. 496 หวัขอ้พิเศษทางวศิวกรรมโยธา 2         

วย. 497    การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุส าหรับวศิวกรโยธา         
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เนือ้หาความรู้ องค์ความรู้ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

วย. 525    การจ าลองและเทคนิคการทดลองแบบจ าลองโครงสร้างเบ้ืองตน้         

วย. 596 การเตรียมสหกิจศึกษาวศิวกรรมโยธา         

วย. 597 สหกิจศึกษาวศิวกรรมโยธา         

วย. 598    การเตรียมโครงงานวศิวกรรมโยธาและการจดัการ         

วย. 599    โครงงานวศิวกรรมโยธาและการจดัการ         

(๒)  กลุ่มความรู้ด้านวศิวกรรมปฐพ ีและชลศาสตร์ (Soil & Hydraulic 
      Engineering) 

× × × ×   ×  

วย. 203  กลศาสตร์ของไหลส าหรับวศิวกรโยธา         

วย. 204   ปฎิบติัการกลศาสตร์ของไหล         

วย. 351 ปฐพีกลศาสตร์         

วย. 352 ปฏิบติัการปฐพีกลศาสตร์         

วย .353 วศิวกรรมฐานราก 
 

        

วย. 371 อุทกวทิยาส าหรับวศิวกร         

วย. 471 วศิวกรรมชลศาสตร์         

วย. 472 ปฏิบติัการวศิวกรรมชลศาสตร์         

วย. 455 ธรณีวศิวกรรม         

วย. 456 การปรับปรุงคุณภาพของดิน         

วย. 457 พลศาสตร์ของดิน         

วย. 458  การประกนัคุณภาพและการควบคุมคุณภาพงานดิน         

วย. 459 กลศาสตร์ของหินเบ้ืองตน้ 
 

        

วย. 475 การออกแบบโครงสร้างทางชลศาสตร์         

วย. 476 วศิวกรรมน ้ าใตดิ้น          

วย. 477 การจดัการทรัพยากรน ้ าอยา่งย ัง่ยนื         

วย. 478 กฎหมายดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรน ้ า         

(๓) กลุ่มความรู้ด้านวศิวกรรมส ารวจ และการจดัการ (Surveying &  
     Engineering Management) 

3.1 วศิวกรรมส ารวจ หรือ ×      ×  

วย. 211 การส ารวจ         
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เนือ้หาความรู้ องค์ความรู้ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

วย. 212 ปฏิบติัการการส ารวจ         

วย. 213 การฝึกส ารวจภาคสนาม         

วย. 415    การส ารวจดว้ยแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศ   
 

        

วย. 416    เทคโนโลยกีารส ารวจ         

3.2 การบริหารงานก่อสร้าง หรือ ×      ×  

วย. 101   ความรู้เบ้ืองตน้ทางวชิาชีพวศิวกรรมศาสตร์         

วย. 341   วศิวกรรมการก่อสร้างและการจดัการ         

วย. 390 ฝึกงานทางวศิวกรรมโยธา         

วย. 445 สญัญาการออกขอ้ก าหนด และการประมาณราคา         

วย. 446 การตรวจสอบงานก่อสร้าง              

วย. 447 วธีิการและเคร่ืองจกัรก่อสร้าง         

วย. 448 สุขภาพ และความปลอดภยัในงานก่อสร้าง         

วย. 449 กฎหมายในงานวศิวกรรมการก่อสร้างและการจดัการ         

วย. 491 สมัมนาทางวศิวกรรมโยธา         

วย. 498 เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับวศิวกรรมโยธา         

วย. 499 การออกแบบทางสถาปัตยกรรมและงานระบบอาคาร         

วย. 595    บูรณาการทางดา้นวศิวกรรมโยธา           

3.3 วศิวกรรมระบบประปา หรือสุขาภิบาล หรือ 
 

× × × ×   × × 

วย. 381 วศิวกรรมการประปาและสุขาภิบาล         

วย. 382 ปฏิบติัการวศิวกรรมการประปาและสุขาภิบาล         

วย. 485 การบริหารจดัการทางวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม         

วย. 486 การสุขาภิบาลในอาคาร         

วย. 487 การออกแบบวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม         

วย. 488   วศิวกรรมการประปาและการออกแบบ           

วย. 489 การออกแบบวศิวกรรมน ้ าเสีย          

วย. 585   วศิวกรรมและการจดัการขยะมูลฝอย 
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เนือ้หาความรู้ องค์ความรู้ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

วย. 586   การควบคุมมลพิษอากาศและการออกแบบ         

วย. 587   การวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม         

3.4 วศิวกรรมทาง หรือ × × × ×   ×  

วย. 361 วศิวกรรมการทาง         

วย. 362 วสัดุการทาง         

วย. 467 วศิวกรรมพ้ืนถนนและการออกแบบ         

3.5 วศิวกรรมขนส่ง ×      ×  

วย. 465  วศิวกรรมการจราจร         

วย. 466  การวางแผนการขนส่งในเมือง         

วย. 468 ระบบขนส่งอจัฉริยะเบ้ืองตน้         

วย. 469   การประเมินผลกระทบของการจราจร         

วย. 565   วธีิการตดัสินใจทางเศรษฐศาสตร์         

วย. 566 การวเิคราะห์การจราจรและความปลอดภยัเบ้ืองตน้         
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รายวชิาทีจ่ดัสอนโดยคณะอืน่ 

เนือ้หาความรู้ องค์ความรู้ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

มธ. 100   พลเมืองกบัความรับผิดชอบต่อสงัคม             

มธ. 110   สหวทิยาการมนุษยศาสตร์         

มธ. 120   สหวทิยาการสงัคมศาสตร์             

มธ. 130   สหวทิยาการวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี         

มธ. 156   คอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน้         

ท.  161   การใชภ้าษาไทย           

สษ. 070  ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 1           

สษ. 171  ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 2            

สษ. 172  ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 3             

สษ. 202  ภาษาองักฤษส าหรับการท างาน            

วท. 123  เคมีพ้ืนฐาน           

วท. 133  ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 1          

วท. 134  ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2           

วท. 173  ปฏิบติัการเคมีพ้ืนฐาน          

วท. 183  ปฏิบติัการฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 1           

วท. 184  ปฏิบติัการฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2           

ค. 111   แคลคูลสัพ้ืนฐาน           

ค. 112   เรขาคณิตวเิคราะห์และแคลคูลสัประยกุต ์         

ค. 131   พีชคณิตเชิงเสน้ประยกุต ์         

ค. 214   สมการเชิงอนุพนัธ์          

ค. 251   วธีิเชิงตวัเลขและการประยกุต ์         

น. 209    หลกักฎหมายแพง่และพาณิชย3์ หน่วยกิต         

น. 249   ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางปัญญา         

พบ.291  ธุรกิจเบ้ืองตน้           

ทม.201  หลกัการบริหาร         

ธอ. 211  ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยเ์บ้ืองตน้         

ศ. 213   เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบ้ืองตน้            
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รายวชิาทีจ่ดัสอนโดยภาควชิาอืน่ของคณะ   
เนือ้หาความรู้ องค์ความรู้ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

วก. 100    กราฟฟิกวศิวกรรม           

วก. 220    กลศาสตร์วศิวกรรม – พลศาสตร์                                        

วฟ. 209    วศิวกรรมไฟฟ้าเบ้ืองตน้         

วค. 211    เธอร์โมไดนามิกส์           

วอ. 121    วสัดุวศิวกรรม1            

วอ. 261    สถิติวศิวกรรม         

วอ. 302    เศรษฐศาสตร์วศิวกรรม           

วอ. 406    การจดัการทางวศิวกรรม           

 
กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนให้ภาควชิา/หลกัสูตรอืน่ทีต้่องมาเรียน 

เนือ้หาความรู้ องค์ความรู้ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

วย. 100  จริยธรรมส าหรับวศิวกร         

วย. 106  เทคนิคในการส่ือสารและการน าเสนอ         

วย. 202  กลศาสตร์วศิวกรรม - สถิตยศาสตร์         

วย. 221  กลศาสตร์ของแขง็ 1         

วย. 295  การเขียนแบบและกราฟิกทางวศิวกรรม          

วย. 598  การเตรียมโครงงานวศิวกรรมโยธาและการจดัการ           

วย. 599  โครงงานวศิวกรรมโยธาและการจดัการ 
 

        

 
 


