
2547 2552 2556
1 - 130001 จ.   09:30-10:30(บ) รศ.ดร. อรุุยา วีสกลุ

อ.ดร.วรุณศักด์ิ  เล่ียมแหลม
วศ.301 (M) จ.2ม.ีค.58 12.00-14.00 (F) 19 พ.ค. 58 

13:00-16:00 ไมส่อบทัง้Mและ F

130002 จ.   10:30-11:30(บ) รศ.ดร. อรุุยา วีสกลุ
อ.ดร.วรุณศักด์ิ  เล่ียมแหลม

วศ.301 (M) จ.2ม.ีค.58 12.00-14.00 (F) 19 พ.ค. 58 
13:00-16:00 ไมส่อบทัง้Mและ F

CE106 CE106 2 - 090001 พ.   13:00-15:00(บ) รศ.ดร. อรุุยา วีสกลุ วศ.303 (M) พ.11ม.ีค.58 
14.30-16.30

(F) 26 พ.ค. 58 
09:00-12:00 จัดสอบเอง

3 - 070001 พ.   09:30-11:00(บ)
ศ.   09:30-11:00(บ)

รศ.ดร. นคร ภู่วโรดม
ผศ.ดร. สหรัฐ พุทธวรรณะ

วศ.505/3
วศ.505/3

(M) ส.7ม.ีค.58 12.00-14.00 (F) 13 พ.ค. 58 
13:00-16:00

070002 พ.   09:30-11:00(บ)
ศ.   09:30-11:00(บ)

รศ.ดร. นคร ภู่วโรดม
ผศ.ดร. สหรัฐ พุทธวรรณะ

วศ.606/1
วศ.606/1

(M) ส.7ม.ีค.58 12.00-14.00 (F) 13 พ.ค. 58 
13:00-16:00

810001 จ.   09:30-12:30(บ) อ.ดร.กฤษฎา  ไชยสาร วศ.302 (M) ส.7ม.ีค.58 12.00-14.00 (F) 13 พ.ค. 58 
13:00-16:00

CE211 CE211 3 - 030001 อ.   11:00-12:30(บ)
พฤ. 11:00-12:30(บ)

รศ.ดร. บญุทรัพย์ วิชญางกรู วศ.505/1
วศ.505/1

(M) พฤ.5ม.ีค.58 09.00-11.00(F) 18 พ.ค. 58 
09:00-12:00

1 400 004501 อ.   13:30-16:30(ป) รศ.ดร. บญุทรัพย์ วิชญางกรู
ผศ.ดร.วินัย รักสุนทร

Lab.CE จัดสอบเอง (F) 24 พ.ค. 58 
13:00-16:00

005401 พฤ. 13:30-16:30(ป) รศ.ดร. บญุทรัพย์ วิชญางกรู
ผศ.ดร.วินัย รักสุนทร

Lab.CE จัดสอบเอง (F) 24 พ.ค. 58 
13:00-16:00

3 - 070001 พ.   09:30-11:00(บ)
ศ.   09:30-11:00(บ)

ผศ.ดร. กฤดายุทธ์ ชมภูมิง่ วศ.505/1
วศ.505/1

(M)พ.11ม.ีค.58 12.00-14.00(F) 13 พ.ค. 58 
13:00-16:00

3 - 080001 พ.   11:00-12:30(บ)
ศ.   11:00-12:30(บ)

ผศ.ดร. นเรศ ลิมสัมพันธ์เจริญ วศ.505/1
วศ.505/1

(M)พ.11ม.ีค.58 12.00-14.00(F) 13 พ.ค. 58 
13:00-16:00

CE231 CE231 3 - 020001 อ.   09:30-11:00(บ)
พฤ. 09:30-11:00(บ)

รศ.ดร. บรุฉัตร ฉัตรวีระ วศ.301 (M) อ.3ม.ีค.58 09.00-11.00 (F) 15 พ.ค. 58 
09:00-12:00

กลางภาค สอบไล่

ตารางสอน ภาคการศึกษาท่ี 2/2557
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

รหสัวิชา/หลกัสตูร ลกัษณะวิชา นก
.

ค่า
อุปกรณ์

Sec/gr วันเวลาบรรยาย    อาจารยผู้์สอน หอ้ง
บรรยาย

กลศาสตร์วิศวกรรม-
สถิตยศาสตร์

ความรู้เบือ้งต้นทาง
วิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์

CE101 CE101

เทคนิคในการส่ือสาร
และการน าเสนอ

CE202 CE202

วัสดุกอ่สร้าง

การส ารวจ

CE212 CE212

CE221       CE221       

ปฎิบติัการการส ารวจ

กลศาสตร์ของแข็ง 1



2547 2552 2556
กลางภาค สอบไล่

ตารางสอน ภาคการศึกษาท่ี 2/2557
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

รหสัวิชา/หลกัสตูร ลกัษณะวิชา นก
.

ค่า
อุปกรณ์

Sec/gr วันเวลาบรรยาย    อาจารยผู้์สอน หอ้ง
บรรยาย

CE232 CE232 1 400 009001 
 

009101

พ.   13:30-16:30(ป)    
     ศ.  13.30-16.30 (ป)

รศ.ดร. บรุฉัตร ฉัตรวีระ
ผศ.ดร. กฤดายุทธ์ ชมภูมิง่
ผศ.ดร.ชัยศักด์ิ พิสิษฐ์ไพบลูย์
ผศ.ดร.นเรศ ลิมสัมพันธ์เจริญ
รศ.ดร.สายันต์ ศิริมนตรี
รศ.ดร. นคร ภู่วโรดม
รศ.ดร. วิโรจน์ บญุญภิญโญ
ผศ.ดร. สหรัฐ พุทธวรรณะ

Lab.CE จัดสอบเอง (F) 24 พ.ค. 58 
09:00-12:00

CE321 3 - 030001 อ.   11:00-12:30(บ)
พฤ. 11:00-12:30(บ)

ผศ.ดร. ชัยศักด์ิ พิสิษฐ์ไพบลูย์ วศ.305 (M) พฤ.5ม.ีค.58 09.00-11.00(F) 18 พ.ค. 58 
09:00-12:00

CE322 CE322 3 - 030001 อ.   11:00-12:30(บ)
พฤ. 11:00-12:30(บ)

ผศ.ดร. สหรัฐ พุทธวรรณะ วศ.303 (M) พฤ.5ม.ีค.58 09.00-11.00(F) 18 พ.ค. 58 
09:00-12:00

CE331 4 - 028201 จ.   13:30-16:30(ป)
อ.   09:30-11:00(บ)
พฤ. 09:30-11:00(บ)

รศ.ดร. สายันต์ ศิริมนตรี วศ.505/2
วศ.308

(M) อ.3ม.ีค.58 09.00-11.00 (F) 15 พ.ค. 58 
09:00-12:00

3 - 040001 อ.   13:30-15:00(บ)
พฤ. 13:30-15:00(บ)

ผศ. ดร.ดนัย วันทนากร วศ.310 (M) อา.8ม.ีค.58 09.00-11.00(F) 28 พ.ค. 58 
13:00-16:00

060001 พ. 08.00-09.30(บ)
ศ. 08.00-09.30(บ)

ผศ.ดร. จิรวัฒน์ ด าริหอ์นันต์ วศ.310 (M) อา.8ม.ีค.58 09.00-11.00(F) 28 พ.ค. 58 
13:00-16:00

CE351 3 - 010001 อ. 08.00-09.30  (บ)  
พฤ. 08.00-09.30 (บ)

รศ.ดร.วีรยา  ฉิมออ้ย                
      อ.เกษมชาต  ศรีวาลัย

วศ.309 (M) ส.7ม.ีค.58 14.30-16.30 (F) 14 พ.ค. 58 
09:00-12:00

CE361 3 - 050001 อ.,พฤ.15.00-16.30น. อ.ดร. วีรเดช ชีวาพัฒนานุวงศ์       
อ.ดร.กฤษดา  ไชยสาร               
   รศ.ดร.นคร  ภู่วโรดม             
   (ประสานงาน)

วศ.604-3 (M) พฤ.5ม.ีค.58 14.30-16.30(F) 20 พ.ค. 58 
09:00-12:00

CE362 3 400 819001 จ.   09:00-11:00(บ)
พ.   13:30-16:30(ป)

อ. เกษมชาต ศรีวาลัย
ผศ.ดร. สุนิสา สมทิธากร
ผศ.ดร. สหรัฐ พุทธวรรณะ

วศ.310
Lab.CE

(M) จ.2ม.ีค.58 12.00-14.00 (F) 19 พ.ค. 58 
13:00-16:00

ปฏิบติัการทดสอบวัสดุ
กอ่สร้าง

 การวิเคราะหโ์ครงสร้าง
 1
การวิเคราะหโ์ครงสร้าง
 2
การออกแบบโครงสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก

CE341 วิศวกรรมการกอ่สร้าง
และการจัดการ

ปฐพีกลศาสตร์

วิศวกรรมการทาง

วัสดุการทาง
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กลางภาค สอบไล่

ตารางสอน ภาคการศึกษาท่ี 2/2557
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

รหสัวิชา/หลกัสตูร ลกัษณะวิชา นก
.

ค่า
อุปกรณ์

Sec/gr วันเวลาบรรยาย    อาจารยผู้์สอน หอ้ง
บรรยาย

CE362 3 400 819101 จ.   09:00-11:00(บ)
ศ.   13:30-16:30(ป)

อ. เกษมชาต ศรีวาลัย
ผศ.ดร. สุนิสา สมทิธากร
ผศ.ดร. สหรัฐ พุทธวรรณะ

วศ.310
Lab.CE

(M) จ.2ม.ีค.58 12.00-14.00 (F) 19 พ.ค. 58 
13:00-16:00

CE372 CE372 3 - 080001 พ.   11:00-12:30(บ)
ศ.   11:00-12:30(บ)

รศ.ดร. กฤติยา เลิศโภคะสมบติั วศ.311 (M) ศ.6 ม.ีค.58 12.00-14.00(F) 25 พ.ค. 58 
09:00-12:00

1 400 009001 พ.   13:30-16:30(ป) รศ.ดร. กฤติยา เลิศโภคะสมบติั
อ.ดร. วรุณศักด์ิ เล่ียมแหลม

Lab.CE จัดสอบเอง -

009101 ศ.   13:30-16:30(ป) รศ.ดร. กฤติยา เลิศโภคะสมบติั
อ.ดร. วรุณศักด์ิ เล่ียมแหลม

Lab.CE จัดสอบเอง -

CE421 CE421 3 - 080001 พ.   11:00-12:30(บ)
ศ.   11:00-12:30(บ)

รศ.ดร. สายันต์ ศิริมนตรี วศ.306 (M) ศ.6 ม.ีค.58 12.00-14.00(F) 25 พ.ค. 58 
09:00-12:00

CE426 CE426 3 - 540001 พฤ. 13:30-16:30(บ) รศ.ดร. นคร ภู่วโรดม วศ.304 (M) พฤ.5ม.ีค.58 14.30-16.30(F) 20 พ.ค. 58 
09:00-12:00

CE445 CE445 3 - 320001 พฤ. 08.00-11.00 (บ) ผศ.ดร. ดนัย วันทนากร วจ.519 (M)พฤ.5ม.ีค.58 
09.00-11.00

(F) 18 พ.ค. 58 
09:00-12:00

CE451 CE353 3 - 070001 พ.   09:30-11:00(บ)
ศ.   09:30-11:00(บ)

รศ.ดร.วีรยา ฉิมออ้ย วศ.309 (M) พ.11ม.ีค.58 12.00-14.00(F) 22 พ.ค. 58 
09:00-12:00

CE465 CE465 3 - 820001 จ.   13:30-16:30(บ) ผศ.ดร.วินัย รักสุนทร วศ.305
(M) จ.2ม.ีค.58 14.30-16.30

(F) 20 พ.ค. 58 
13:00-16:00

CE476 3 - 080001 พ.   11:00-12:30(บ)
ศ.   11:00-12:30(บ)

รศ.ดร. อรุุยา วีสกลุ วศ.312 (M) ศ.6 ม.ีค.58 12.00-14.00(F) 25 พ.ค. 58 
09:00-12:00

CE478 CE478 3 400 070001 พ.   09:30-11:00(บ)
ศ.   09:30-11:00(บ)

รศ.ดร. ชวลิต ชาลีรักษต์ระกลู วศ.306
วศ.306

(M) พ.11ม.ีค.58 12.00-14.00(F) 22 พ.ค. 58 
09:00-12:00

CE479 3 - 810001 จ.   09:30-12:30(บ) ผศ.ดร.สุนิสา  สมทิธากร วศ.305 (M) จ.2ม.ีค.58 12.00-14.00 (F) 19 พ.ค. 58 
13:00-16:00

CE485 CE488 3 - 780001 พ.   09:30-12:30(บ) ผศ.ดร. จิรวัฒน์ ด าริหอ์นันต์ วศ.314 (M) พ.11ม.ีค.58 12.00-14.00(F) 22 พ.ค. 58 
09:00-12:00

CE373

วัสดุการทาง

การออกแบบโครงสร้าง
ไมแ้ละโครงสร้างเหล็ก
พลศาสตร์โครงสร้าง

สัญญา การออก
ข้อก าหนดและการ
ประมาณราคาวิศวกรรมฐานราก

วิศวกรรมการจราจร

วิศวกรรมประปาและ
สุขาภิบาล

วิศวกรรมการระบาย
น้ าฝนและน้ าเสียใน
พื้นท่ีชุมชน

การออกแบบโครงสร้าง
ทางชลศาสตร์
วิศวกรรมน้ าใต้ดิน

กฎหมายส าหรับวิศวกร
โยธา

 ปฏิบติัการวิศวกรรม
ประปาและสุขาภิบาล
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กลางภาค สอบไล่

ตารางสอน ภาคการศึกษาท่ี 2/2557
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

รหสัวิชา/หลกัสตูร ลกัษณะวิชา นก
.

ค่า
อุปกรณ์

Sec/gr วันเวลาบรรยาย    อาจารยผู้์สอน หอ้ง
บรรยาย

3 400 000001 ปฏิบติัการสัปดาหล์ะ 9 
ชม. โดยจัดเวลากบั
อาจารย์ผู้สอน

คณาจารย์ทุกท่านในภาควิชาฯ
ผศ.ดร.จิรวัฒน์ ด าริหอ์นันต์
(ผู้ปรสานงาน)

Lab.CE จัดสอบเอง จัดสอบเอง

CE492 0 400 000002 Lab.CE จัดสอบเอง จัดสอบเอง

CE492 0 400 000003 Lab.CE จัดสอบเอง จัดสอบเอง

2 400 000001 ปฏิบติัการสัปดาหล์ะ 9 
ชม. โดยจัดเวลากบั
อาจารย์ผู้สอน

คณาจารย์ทุกท่านในภาควิชาฯ
ผศ.ดร.จิรวัฒน์ ด าริหอ์นันต์
(ผู้ปรสานงาน)

Lab.CE จัดสอบเอง จัดสอบเอง

000002 Lab.CE จัดสอบเอง จัดสอบเอง
CE495 3 - 450001 อ. 13.30-16.30(บ) รศ.ดร.วิโรจน์  บญุญภิญโญ วศ.604-1 (M) อ.3ม.ีค.58 

14.30-16.30
(F) 19 พ.ค. 58 
09:00-12:00

CE575 CE476 3 - 810001 จ.   09:30-12:30(บ) อ.ดร. วรุณศักด์ิ เล่ียมแหลม วศ.304 (M) จ.2ม.ีค.58 12.00-14.00 (F) 19 พ.ค. 58 
13:00-16:00

CE576 3 - 540001 พฤ. 13:30-16:30(บ) รศ.ดร. กฤติยา เลิศโภคะสมบติั วศ.314 (M) พฤ.5ม.ีค.58 14.30-16.30(F) 20 พ.ค. 58 
09:00-12:00

หวัข้อพิเศษทาง
วิศวกรรมโยธา 1

CE492 โครงงานทางวิศวกรรม
โยธา 1

โครงงานทางวิศวกรรม
โยธา 1

โครงงานทางวิศวกรรม
โยธา 1

การสุขาภิบาลในอาคาร

การออกแบบวิศวกรรม
น้ าเสีย

CE493 โครงงานทางวิศวกรรม
โยธา 2



ไมส่อบทัง้Mและ F

ไมส่อบทัง้Mและ F

จัดสอบเอง





 

 




