สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (302xxx)
ปรับปรุง พ.ศ. 2551
คําอธิบายรายวิชา
203211**การสํารวจ
3(2-3)
(Surveying)
หลักการทั่วไป ความคลาดเคลื่อนในการสํารวจ แผนที่และมาตราสวน
หลักการและการใชงานกลองวัดมุม การวัดระยะและการวัดมุมอยางละเอียด งาน
สํารวจวงรอบ การระดับและการระดับอยางละเอียด การคํานวณและปรับแกขอมูล
งานภาคสนาม ขอกําหนดความคลาดเคลื่อน งานขายสามเหลี่ยมและการคํานวณ
แอซิมัธอยางละเอียด ระบบพิกัดระนาบราบ การสํารวจรายละเอียดเพื่อการเขียน
แผนที่ภูมิประเทศ การสํารวจเพื่อการกอสราง โคงทางราบและทางดิ่ง
General principles; errors in surveying; map and scales; principles
and the use of theodolite; distance and precise angle measurements;
traverse, levelling and precise levelling; calculation and adjustment of field
data work; error specification; triangulation and precise determination of
azimuth; plane coordinate system; detail surveying for plotting topographic
map; construction surveying; horizontal and vertical curves.
203212 การฝกงานสํารวจ
1
(Survey Camp)
พื้นฐาน : 203211
การฝกงานภาคสนามตามหลักสูตรวิชา 203211 ไมต่ํากวา 170 ชั่วโมง
Field practice for the course 203211 not less than 170 hours.
203221 กลศาสตรของวัสดุ I
3(3-0)
(Mechanics of Materials I)
หนวยแรง ความเครียด กฎของฮุค อัตราสวนของปวสซอง หนวยแรงใน
ทรงกระบอกเปลือกบาง แรงบิดในชิ้นสวนรูปทรงกระบอก สปริงขด หนวยแรง แรง
เฉือนและโมเมนตดัดในคาน การโกงของคาน หนวยแรงรวม วงกลมของมอร
ความเครียดรวม
** วิชาปรับปรุง

Stress, strain, Hooke's law, Poisson's ratio; stresses in thin walled
cylinders; torsion in cylinders; helical springs; stress, shear and bending
moment in beams; deflection of beams; total stress; Mohr’s circle; total
strain.
203222 การวิเคราะหโครงสราง I
3(3-0)
(Structural Analysis I)
พื้นฐาน : 208221
บทนําเกี่ยวกับการวิเคราะหโครงสราง แรงปฏิกิริยา แรงเฉือน และโมเมนต
ของโครงสรางดีเทอรมิเนทเชิงสถิตย การวิเคราะหโดยวิธีกราฟฟก สแตติกส เสน
อิทธิพล การวิเคราะหหนวยแรงในโครงขอหมุน โครงสรางที่มีน้ําหนักเคลื่อนที่กระทํา
การโกงของคานและโครงอาคาร วิธีงานเสมือนและวิธีพลังงานความเครียด
แผนภาพวิลลอทมอร การวิเคราะหโครงสรางอินดีเทอรมิเนทเชิงสถิตยโดยวิธีการ
เปลี่ยนรูปรางสอดคลอง
Introduction to structural analysis, reactions, shears and moments
in statically determinate structures; graphic statics; influence lines; analysis
of stresses in trusses; structures subjected to moving loads; deflections of
beams and frames, method of virtual work and strain energy; Williot-Mohr
diagrams; analysis of statically indeterminate structures by method of
consistent deformation.
203223 กลศาสตรของวัสดุ II
3(3-0)
(Mechanics of Materials II)
พื้นฐาน : 203221
จุดศูนยกลางแรงเฉือน การดัดแบบไมสมมาตร คานโคง คานบนจุดรองรับ
แบบยืดหยุน แรงบิดในชิ้นสวนหนาตัดที่ไมเปนวงกลม แรงบิดในหนาตัดบาง คาน
ประกอบจากวัสดุตางชนิด เสายาวปานกลางและเสายาว น้ําหนักบรรทุกวิกฤติ สูตร
ของออยเลอร วิธีพลังงานความเครียด ทฤษฎีการประลัย
Shear center; unsymmetrical bending; curves beams; beams on
elastic foundation; torsion of shafts of noncircular cross-section, torsion of
thin-walled section; composite beams; medium length column and long
column, critical load, Euler formula; strain energy method; theories of
failure.
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203251**ธรณีวิทยาทางวิศวกรรม
3(3-0)
(Engineering Geology)
พื้นฐาน : 203211
จักรวาลและโลก ลักษณะผิวของเปลือกโลกและกระบวนการทาง
ธรณีวิทยา การเปลี่ยนลักษณะของเปลือกโลก หินและแร วัฎจักรของหินและ
กระบวนการผุพัง โครงสรางหิน แผนที่ภูมิประเทศและแผนที่ธรณีวิทยา งานสนาม
ของหิน แร และโครงสรางทางธรณีวิทยา ธรณีวิทยาประยุกตในงานเขื่อน อุโมงค
และฐานรากบนชั้นหิน ธรณีพิบัติภัย แผนดินไหวและดินถลม
Universe and the earth; surface features of earth’s crust and the
geological process; deformation of earth’s crust; rocks and minerals; rock
cycles and weathering process, rock structures; topographic and geologic
maps; field work on rocks, minerals and geologic structures; application of
geology in dam, tunneling and foundation on rocks; geohazard, earthquake
and landslide.
203311**เทคโนโลยีการสํารวจทางวิศวกรรม
3(2-3)
(Engineering Surveying Technology)
พื้นฐาน : 203211
แนวคิดพื้นฐานของการสํารวจทางวิศวกรรม การสํารวจเพื่อการกอสราง
การสํารวจทางอุทกศาสตร การสํารวจเสนทาง การสํารวจดวยอิเล็กทรอนิกส การ
สํารวจดวยภาพถาย ระบบกําหนดตําแหนงบนโลก การสํารวจขอมูลระยะไกล ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร มีการศึกษานอกสถานที่
Basic concepts of engineering surveying; construction surveying;
hydrographic surveying; route surveying; electronic surveying;
photogrammetry; global positioning systems; remote sensing; geographic
information system; field trip required.

** วิชาปรับปรุง
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203312 การสํารวจดวยภาพถาย
3(2-3)
(Photogrammetry)
พื้นฐาน : 203211
หลักการสํารวจดวยภาพถาย กลองถายภาพและการถายภาพ ระบบพิกัด
ภาพถายและการปรับแตงคาพิกัด ภาพถายดิ่ง เรขาคณิตภาพถาย การมองภาพ
สามมิติ ระยะเหลื่อมของภาพคูซอน การวางแผนงานถายภาพทางอากาศ จุด
ควบคุมในงานถายภาพทางอากาศ การตอภาพถายทางอากาศ ภาพถายเอียงและ
การดัดแกภาพ เครื่องรางแผนที่สามมิติ งานภาพออโธโฟโต การสํารวจดวยภาพถาย
ภาคพื้นดิน การแปลงคาพิกัด
Principles of photogrammetry, cameras and photography,
photographic coordinate system and refinement, vertical photographs,
geometry of photographs; stereoscopic viewing, stereoscopic parallax;
aerial photography planning, control point for aerial photography, aerial
mosaics; tilted photographs and rectification; stereoplotter,
orthophotography; terrestrial photogrammetry, coordinate transformations.
1(0-3)
203322**ปฏิบัติการทดสอบวัสดุวิศวกรรมโยธา
(Civil Engineering Materials Testing Laboratory)
พื้นฐาน : 203221
การทดสอบในหองปฏิบัติการของวัสดุกอสราง เหล็ก โลหะไมมีธาตุเหล็ก
ไม มวลรวม คอนกรีตและยางมะตอย การรับแรงอัด แรงดึง แรงเฉือน แรงบิด แรงดัด
และความแข็ง การทดสอบแบบไมทําลาย
Laboratory testing of construction materials: steel, non-ferrous
metals, wood, aggregates, concrete and asphalt; compression, tension,
shear, torsion, flexure, and hardness; non-destructive tests.

** วิชาปรับปรุง
สาขาวิชาวิศวกรรรมวัสดุ ปรับปรุง พ.ศ. 2551

4

203323 การวิเคราะหโครงสราง II
3(3-0)
(Structural Analysis II)
พื้นฐาน : 203222
การวิเคราะหโครงสรางอินดีเทอรมิเนทโดยวิธีน้ําหนักยืดหยุน วิธีพลังงาน
ความเครียด วิธีมุมหมุนและระยะโกง วิธีการกระจายโมเมนต เสนอิทธิพลสําหรับ
คานตอเนื่องและโครงอาคาร การวิเคราะหโดยวิธีพลาสติกเบื้องตน การวิเคราะห
อันดับที่สอง โดยวิธีแรงและการเปลี่ยนตําแหนงดานขาง การวิเคราะหโครงอาคาร
โดยวิธีประมาณ วิธีเมตริกซ โปรแกรมคอมพิวเตอรในการวิเคราะหโครงสราง
Analysis of indeterminate structures by elastic load method, strain
energy method, slope-deflection method, moment distribution method;
influence line of continuous beams and frames; introduction to plastic
analysis; second order analysis by load and lateral deflection method;
approximate analysis of building frame; matrix method; computer program
in structural analysis.
203331**การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
3(3-0)
(Reinforced Concrete Design)
พื้นฐาน : 203221 และ 203222
หลักมูลพฤติกรรมของแรงตามแนวแกน แรงดัด แรงเฉือน แรงบิด การยึดเหนี่ยว
และปฏิสัมพันธความสัมพันธระหวางแรง การออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริม
เหล็กโดยวิธีหนวยแรงใชงานและวิธีกําลังประลัย หลักการออกแบบ การประยุกต
สําหรับชิ้นสวนพื้นฐานของโครงสราง การออกแบบโครงสรางสําหรับคานลึก แปนหู
ชาง และกําแพงกันดิน วิธีปฏิบัติในการออกแบบ
Fundamental behavior in trust, flexure, shear, torsion, bond and
interaction among forces; design of reinforced concrete structures by
working stress method and ultimate strength method; design principles;
application to basic structural members; structural design for deep beam,
corbel, and retaining wall; design practice.

** วิชาปรับปรุง
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203332**คอนกรีตและวัสดุวิศวกรรม
3(3-0)
(Concrete and Engineering Materials)
การผลิตปูนซีเมนตปอรตแลนด กระบวนการไฮเดรชั่น ประเภทและการ
ทดสอบไฮดรอลิกซีเมนต สารผสมเพิ่ม สมบัติของมวลรวม คอนกรีตสด กําลังของ
คอนกรีต สมบัติทางกายภาพและทางวิศวกรรม และการใชงานของเหล็ก โลหะไมมี
ธาตุเหล็ก ไม และยางมะตอย
Production of Portland cement; hydration process; types and
testing of hydraulic cement; admixtures; properties of aggregates; fresh
concrete; strength of concrete; physical and engineering properties and
applications of steel, non-ferrous metals, wood and asphalt.
203333 การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก
3(2-3)
(Design of Timber and Steel Structures)
พื้นฐาน : 203222
การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก องคอาคารรับแรงดึงและแรงอัด คาน
คานรับแรงอัด องคอาคารประกอบ คานประกอบ รอยตอ วิธีปฏิบัติในการออกแบบ
Design of timber and steel structures, tension and compression
members, beams, beam-columns, built-up members, plate girders,
connections; design practice.
203352 ปฐพีกลศาสตร
3(3-0)
(Soil Mechanics)
พื้นฐาน : 203221
การกําเนิดดิน สมบัติทางกายภาพของดิน การจําแนกดินทางวิศวกรรม
การสํารวจและทดสอบดิน ความหนาแนน การบดอัดและการปรับปรุงคุณภาพดิน
ความสัมพันธของดินและน้ําในมวลดิน การไหลของน้ําในดิน หนวยแรงในมวลดิน
กําลังและความมั่นคงของดิน ทฤษฎีการรับน้ําหนักแบกทาน การยุบตัวคายน้ําและ
การทรุดตัวของดิน
Soil genesis; physical properties of soil; engineering soil
classifications; soil investigation and testing; density, compaction and soil
improvement; soil and pore water relationship, flow of water in soil; stress
within soil mass; strength and stability of soil; bearing capacity theories;
consolidation and settlement.
** วิชาปรับปรุง
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203353 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร
1(0-3)
(Soil Mechanics Laboratory)
หลักเบื้องตนในการทดสอบดินทางวิศวกรรม การรวบรวมและแปลผล
ขอมูล การรายงานผล การประยุกตใชผลทดสอบในงานวิศวกรรมโยธา การ
ปฏิบัติการในงานเจาะสํารวจดิน การเก็บตัวอยาง การทดสอบสมบัติทางกายภาพ
การจําแนกดินทางวิศวกรรม สมบัติทางวิศวกรรม การบดอัดดิน ความหนาแนนของ
ดินในสนาม ความซึมน้ําของดิน
Principles of engineering soil testing; data collection and
interpretation; report, applications of test results in civil engineering works;
laboratory works on soil boring, sampling, physical properties, engineering
soil classification, engineering properties, soil compaction, field density,
permeability.
203354 การออกแบบฐานราก
3(3-0)
(Foundation Design)
พื้นฐาน : 203352
การประยุกตใชหลักการปฐพีกลศาสตรในการแกไขปญหาทางวิศวกรรม
โยธา การสํารวจชั้นดินเพื่อการออกแบบฐานราก การออกแบบฐานรากระดับตื้นและ
ฐานรากเสาเข็ม การวิเคราะหการทรุดตัวของฐานราก การออกแบบโครงสรางดิน
และโครงสรางกันดิน การออกแบบความมั่นคงของลาดดิน วิธีปฏิบัติในการออกแบบ
Application of soil mechanics principles to solve civil engineering
problems; soil investigation for foundation design; design of shallow and
piled foundations; settlement analysis of foundations; design of earth
structures and earth retaining structures; stability design of earth slopes;
design practice.
203361 วิศวกรรมกอสรางและการจัดการ
3(3-0)
(Construction Engineering and Management)
พื้นฐานทางดานการจัดการงานกอสราง การบริหารองคกร การประมูลการ
กอสรางและการประมาณราคา สัญญาและขอกําหนดการกอสราง การวางแผน การ
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กําหนดเวลาและการควบคุมงานกอสราง การจัดการทรัพยากร เครื่องจักรกลงาน
ความปลอดภัยในงานกอสราง
The fundamental of construction management; organizational
administration; construction bidding and cost estimation; construction
contract and specifications; construction planning, scheduling and
controlling; resource management; equipment; safety in construction.
203371 วิศวกรรมขนสง
3(3-0)
(Transportation Engineering)
การวางแผนและประเมินผลระบบขนสง แบบจําลองการขนสง การขนสง
ทางน้ํา การขนสงทางทอ การขนสงทางรถยนต การขนสงทางรถไฟ การขนสงทาง
อากาศ
Planning and evaluation of transportation systems, transportation
models; water transportation; pipeline transportation; road transportation;
railway transportation; air transportation.
203381* การประยุกตคอมพิวเตอรในงานวิศวกรรมโยธา
1(0-3)
(Computer Applications in Civil Engineering)
ซอฟตแวรสําเร็จที่ใชในงานวิศวกรรมโยธา การประยุกตคอมพิวเตอรใน
งานวิศวกรรมโยธา
Software packages for civil engineering; applications of computer
in civil engineering.
203411 การแปลภาพถายทางอากาศ
3(2-3)
(Aerial Photography Interpretation)
พื้นฐาน : 203211
หลักเกณฑการแปลภาพถายทางอากาศ กรรมวิธีทางธรณีวิทยาเกี่ยวกับ
การกําเนิดของพื้นดิน ลักษณะของสิ่งตาง ๆ บนพื้นดินที่ปรากฎบนภาพถาย การ
ประยุกตภาพถายเพื่อวางแผนและแกปญหาทางวิศวกรรม เชน การหาแหลงวัสดุ
กอสราง การกําหนดขอบเขตพื้นที่ระบายน้ํา การพิจารณาวางแนวเสนทางหลวง
แนวท อ แนวที่ ตั้ ง เชื่ อ มจุ ด ที่ เ หมาะสมในการสร า งหมุ ด หลั ก ฐานของงานสํ า รวจ
ภาคพื้นดินชั้นละเอียด
* วิชาเปดใหม
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Principles of interpretation of aerial photographs; geological
processes of land formation, patterns of land forms as seen on aerial
photographs; application of airphoto for planning and solving the
engineering problems such as location of granular materials, drainage area
delineations, highway location, pipeline, selection of photo central points
and optimum monumentation sites for survey of high precision.
203415 การสํารวจขอมูลระยะไกลสําหรับวิศวกร
3(2-3)
(Remote Sensing for Engineers)
พื้นฐาน : 203211
หลักการสํารวจขอมูลระยะไกล ทฤษฎีของคลื่นพลังงานแมเหล็กไฟฟา การแปล
ความหมายภาพถาย การประมวลผลขอมูลภาพเชิงตัวเลข การประยุกตใชภาพถาย
จากดาวเทียมเพื่อการสํารวจทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม
Principles of remote sensing; theory of electromagnetic energy; photo
interpretation; digital image processing; applications of satellite imageries
for natural resource and environmental surveying.
203416 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรสําหรับวิศวกร
3(2-3)
(Geographic Information Systems for Engineers)
พื้นฐาน : 203211
ความหมายและแนวคิดของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร การออกแบบ
ฐานขอมูลและแผนที่ฐาน การเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล การสืบคนและการ
นําเสนอขอมูล การประยุกตใชซอฟตแวรในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
Definition and concepts of geographic information system; design of
database and base map; data capture, data analysis, data retrieval and
presentation; software application for geographic information system.
203417* การสํารวจดวยดาวเทียมสําหรับวิศวกร
(Satellite Surveying for Engineers)
พื้นฐาน : 203211

3(2-3)

* วิชาเปดใหม
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หลักมูลของการสํารวจดวยดาวเทียม การกําหนดตําแหนง ระบบดาวเทียมใน
งานสํารวจ ระบบกําหนดตําแหนงบนพื้นโลก วงโคจร โครงสรางสัญญาณ เสา
อากาศและเครื่องรับสัญญาณ สมการคาสังเกต คาคลาดเคลื่อน ปฏิบัติการสํารวจ
ดวยดาวเทียม การดําเนินงานภาคสนามและกระบวนการประมวลขอมูล
Fundamental of satellite surveying; positioning; satellite systems in
surveying; global positioning systems; orbit; signal structure; antennas and
receivers; observation equations; errors; satellite surveying practice, field
operation and data processing.
203421 การประยุกตคอมพิวเตอรในงานวิศวกรรมโครงสราง
3(2-3)
(Computer Applications in Structural Engineering)
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขเบื้องตน เทคนิคการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร การ
ประยุกตคอมพิวเตอรในการวิเคราะหและออกแบบโครงสราง การประยุกตใชวิธีการ
วิเคราะหชิ้นประกอบอันตะในการวิเคราะหโครงสราง
Introduction to numerical methods; computer programming techniques;
computer applications in structural analysis and design, application of finite
element method in structural analysis.
203422* ความเสียหายของโครงสรางและการฟนฟูสภาพ
3(3-0)
(Structural Damage and Rehabilitation)
พื้นฐาน : 203322 และ 203332
ความสําคัญและหลักการประเมิน การบํารุงรักษา การซอมแซมและเสริมกําลัง
ชนิดและสาเหตุของการเสียหายและเสื่อมสภาพของโครงสราง การตรวจสอบและ
การประเมินโครงสราง หลักและกระบวนงานของการบํารุงรักษา การซอมแซมและ
เสริมกําลัง
Importance and principle for evaluation, maintenance, repair and
strengthening; types and causes of structural damage and deterioration;
inspection and evaluation of structure; principle and procedure of
maintenance, repair and strengthening.

* วิชาเปดใหม
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203431**การออกแบบคอนกรีตอัดแรง
3(3-0)
(Prestressed Concrete Design)
พื้นฐาน : 203331
หลักการของชิ้นสวนคอนกรีตอัดแรง สมบัติของวัสดุ และหนวยแรงที่ยอมให
การวิเคราะหหนวยแรงในคานคอนกรีตอัดแรง การสูญเสียแรงอัด การออกแบบคาน
เพื่อตานทานแรงดัดและแรงเฉือน การแอนตัวของคานในชวงน้ําหนักบรรทุกใชงาน
กําลังของคานคอนกรีตอัดแรง การออกแบบคานประกอบและระบบแผนพื้น
สําเร็จรูป การออกแบบแผนพื้นไรคานคอนกรีตอัดแรง
Principle of prestressed concrete members; material properties and
allowable stresses; analysis for stressed in prestressed concrete beams;
loss of prestress; design of beams for flexure and shear; deflection of
beams under working load; strength of prestressed concrete beams;
design of composite beams and precast composite floor system; floor
system design of prestressed flat slabs.
203432 การออกแบบโครงสรางสะพาน
3(3-0)
(Bridge Structural Design)
พื้นฐาน : 203331
ชนิดของสะพาน ขอกําหนดการออกแบบและการกําหนดน้ําหนักบรรทุก การ
ออกแบบโครงสรางสวนบนของสะพานเหล็ก คอนกรีต และคอนกรีตอัดแรง การ
ออกแบบโครงสรางสวนลางของสะพาน
Types of bridges; design codes and loading requirements;
superstructure design of steel, concrete and prestressed concrete bridges;
substructure design.
203433 การออกแบบโครงสรางอาคาร
3(2-3)
(Building Structural Design)
พื้นฐาน : 203331
การออกแบบโครงสรางอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ระบบโครงสรางอาคาร
ระบบพื้นและฐานราก การวิเคราะหโครงอาคารเนื่องจากน้ําหนักบรรทุกและแรงลม
กฎหมายอาคารที่เกี่ยวของ มาตรฐานและขอกําหนดการออกแบบ การออกแบบองค
อาคาร กําแพงรับแรงเฉือนและถังเก็บน้ําในอาคาร
** วิชาปรับปรุง
สาขาวิชาวิศวกรรรมวัสดุ ปรับปรุง พ.ศ. 2551
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Structural design of reinforced concrete buildings; building structural
systems; slab and footing systems; frame analysis due to vertical loads and
wind loads; building laws, standards and codes; member design; shear
wall and water tank in building.
203434 เทคโนโลยีของเหล็กโครงสราง
3(3-0)
(Structural Steel Technology)
พื้นฐาน : 203223
สมบัติและขอกําหนดของเหล็กโครงสราง สาเหตุที่กอใหเกิดการแตกหักแบบ
ทันทีทันใดและการปองกัน ความลาตัวในเหล็กโครงสราง พฤติกรรมของรอยตอชนิด
หมุดย้ํา สลักเกลียวและรอยเชื่อม หลักการและขอกําหนดการออกแบบองคอาคาร
เหล็กบางขึ้นรูปเย็น
Properties and specifications of structural steel; causes of brittle
fracture and protective measure; fatigue of structural steel; behavior of
riveted, bolted and welded connection; principle and design specification
for cold formed light gage steel members.
203451 การวิเคราะหและออกแบบโครงสรางดิน
3(3-0)
(Analysis and Design of Earth Structures)
พื้นฐาน : 203352
คุณลักษณะของโครงสรางที่ใชดินเปนวัสดุกอสราง การสํารวจและทดสอบ
สมบัติของดินเพื่อการออกแบบ การวิเคราะหความมั่นคงของลาดดิน การวิเคราะห
การไหลซึมของน้ําและความดันน้ําในระหวางการกอสรางและใชงาน การออกแบบ
เชิงลาดและบอขุด การวิเคราะหการทรุดตัว การออกแบบเสริมความแข็งแรงของดิน
การกอสรางและควบคุมงานสนาม
Characteristics of earth structures, soil investigation and properties
evaluation for design, stability analysis of earth slopes, seepage analysis
and pore pressure during construction and service, slope and excavation
design; settlement analysis; soil strengthening design, construction and
field control.
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203452 การสํารวจดินทางวิศวกรรม
3(2-3)
(Engineering Soil Exploration)
พื้นฐาน : 203352
การวางแผนการสํารวจดิน การใชแผนที่ภาพถายทางอากาศและทางธรณีวิทยา
เพื่อการสํารวจ วิธีการสํารวจ การเก็บตัวอยางดินและการทดสอบในสนาม การ
สํารวจแหลงวัสดุ การแปลและสรุปผลการสํารวจ การเขียนรายงานการสํารวจ
หลักการของเครื่องมือวัดพฤติกรรมของดินในสนาม การติดตั้งและการตรวจวัด การ
ปฏิบัติงานในสนาม
Soil exploration planning; use of aerial photograph and geologic maps
for soil exploration; exploration methods, soil samplings and field tests;
material investigation; interpretation and conclusion of exploration results;
exploration report writing; principles of geotechnical instruments, installation
and monitoring; field works.
203453 หลักการธรณีกลศาสตร
3(3-0)
(Principles of Geomechanics)
พื้นฐาน : 203352
การประยุกตใชทฤษฎีสภาพยืดหยุนและสภาพพลาสติกกับวัสดุธรณี การ
วิเคราะหหนวยแรงและความเครียด การวิเคราะหการไหลของของไหลในวัสดุพรุน
การวิเคราะหปญหาทางวิศวกรรมปฐพี
Applications of theory of elasticity and plasticity for geomaterials,
analysis of stress and strain, analysis of fluid flow in porous materials,
analysis of geotechnical engineering problems.
203454 การประยุกตคอมพิวเตอรในงานวิศวกรรมปฐพี
3(2-3)
(Computer Applications in Geotechnical Engineering)
พื้นฐาน : 203352
การแกไขปญหาในทางวิศวกรรมปฐพี ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข การวิเคราะหชิ้น
ประกอบอันตะของการไหลของน้ําในดิน การยุบตัวคายน้ํา หนวยแรงและ
ความเครียด การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการวิเคราะหและออกแบบดาน
วิศวกรรมปฐพี
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Geotechnical problem solving; numerical methods; finite element
analysis of flow of water in soil, consolidation, stress and strain; the use of
computer software in geotechnical analysis and design.
203455 หลักการกลศาสตรของหินและงานอุโมงค
3(2-3)
(Principles of Rock Mechanics and Tunneling)
พื้นฐาน : 203352
การจําแนกประเภทของหิน สมบัติทางกายภาพ สมบัติทางวิศวกรรมและความ
แข็งแรงของหิน อุโมงคและหนวยแรงรอบอุโมงค การออกแบบระบบค้ํายันและการ
ดาดอุโมงค การทรุดตัวของดินเหนืออุโมงค เครื่องจักรและวิธีขุดอุโมงค การหา
สมบัติทางกายภาพและทางวิศวกรรมของหินในหองปฏิบัติการ
Rock classifications; physical properties, engineering properties and
strength of rock; tunnels and stresses around tunnels; tunnel supporting
and lining design; settlement of soil upon tunnel; machine and excavation
method of tunnel; laboratory determination of physical properties and
engineering properties of rock.
203456 วิศวกรรมปฐพีสิ่งแวดลอม
3(3-0)
(Geo-environmental Engineering)
พื้นฐาน : 203352
แนวคิดและหลักการของวิศวกรรมปฐพี สิ่งแวดลอม การอนุรักษและฟนฟู
สภาพสิ่งแวดลอม การปองกันภัยพิบัติทั้งจากธรรมชาติ และจากการกอสรางโดย
ประยุกตความรูพื้นฐานทางสาขาวิศวกรรมปฐพี เทคโนโลยีคอนกรีต และวิศวกรรม
สิ่งแวดลอม หลักการเบื้องตนในการใชประโยชนของกากของเสียสําหรับเปนวัสดุ
กอสราง วิศวกรรมปฐพีในการฝงกลบมูลฝอย การปรับปรุงฐานรากเพื่อปองกันการ
ปนเปอนของน้ําบาดาล
Concepts and principles of geo-environmental engineering;
environmental conservation and rehabilitation; disaster prevention from
nature and construction by applying knowledge in geotechnical
engineering, concrete technology and environmental engineering; basic
principles of waste utilization as construction materials; geotechnical
engineering of solid waste landfill; foundation improvement to prevent
groundwater contamination.
สาขาวิชาวิศวกรรรมวัสดุ ปรับปรุง พ.ศ. 2551

14

203461 เครื่องมือในงานกอสราง
3(3-0)
(Construction Equipment)
พื้นฐาน : 203361
เครื่องมือสําหรับงานไม งานเคลื่อนยายดิน งานคอนกรีต งานขนสง งานบดอัด
และงานทดสอบวัสดุ การจัดการเครื่องมือ
Equipment for wood, earthworks, concreting, transporting, compacting,
and material testing; equipment management.
203462 สัญญา ขอกําหนดและการประมาณการกอสราง
3(3-0)
(Contract Specification and Construction Estimation)
การประมาณราคาการกอสรางรวมถึงดานการเงิน งาน ระยะเวลา และวัสดุ
เพื่อสามารถนํามาวิเคราะหขอมูลทรัพยากรที่มีความจําเปนสําหรับวิธีการหา
เสนทางวิกฤติ การเขียนรายละเอียดและขอกําหนดสําหรับแนบในแผนงาน การทํา
สัญญาเพื่อการกอสรางและขั้นตอนการดําเนินการตามสัญญา
Construction cost estimate involving budget, work, time limit and
material to be used in resource analysis required for critical path method;
details and specification listing for attachment with the plan; construction
contracting and work procedure under the contract.
203463* การพัฒนาโครงการและการออกแบบ
3(3-0)
(Project and Design Development)
การริเริ่มโครงการและแนวคิดในการออกแบบ แนวคิดของวิศวกรรมคุณคา การ
ออกแบบอยางยั่งยืน วิธีปฏิบัติในประเทศไทย กรณีศึกษา
Project initiation and conceptual design; concept of value engineering;
sustainable design; practice in Thailand; case study.

* วิชาเปดใหม
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203464 วัสดุและวิธีการกอสราง
3(3-0)
(Materials and Methods of Construction)
พื้นฐาน : 203361
วัสดุและวิธีการกอสรางสําหรับงานโครงสราง งานตกแตงและงานระบบ งาน
โครงสราง ฐานราก คอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตอัดแรง คอนกรีตชิ้นสวนสําเร็จรูป
ไมและเหล็ก งานตกแตงพื้น ผนัง ฝาเพดาน และหลังคา งานระบบ งานเกี่ยวกับ
เครื่องกลและไฟฟา
Materials and methods of construction for structural, finishing, and
system works; structural works including foundation, reinforced concrete,
prestressed concrete, prefabricated concrete, timber and steel; finishing
works including floor, wall, ceiling, and roofing; system works including
mechanical and electrical related works.
203465 การประยุกตคอมพิวเตอรในงานกอสราง
3(2-3)
(Computer Applications in Construction)
พื้นฐาน : 203361
การแกปญหาทางการจัดการงานกอสรางดวยคอมพิวเตอร โปรแกรมสําเร็จรูปที่
ใชในการจัดการงานกอสราง การประยุกตคอมพิวเตอรในงานวิศวกรรมกอสรางและ
การจัดการ
Construction management problems solving by computers; software
packages for construction management; applications of computer in
construction engineering and management.
203466**การวิเคราะหโครงการกอสราง
3(3-0)
(Construction Project Analysis)
พื้นฐาน : 203361
มูลคาเงินตามกาลเวลา การตัดสินใจในการลงทุน การวิเคราะหคาใชจาย
ผลตอบแทนการลงทุนและการวิเคราะหการเงินของโครงการกอสราง การวิเคราะห
โครงการกอสรางภายใตความเสี่ยง
Time-value of money; decision making for investment, cost analysis,
return on investment and financial analysis of construction project,
construction project analysis under risk.
** วิชาปรับปรุง
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203467**การควบคุมและตรวจสอบงานกอสราง
3(3-0)
(Supervision and Inspection in Construction)
พื้นฐาน : 203361
การประกอบวิชาชีพและจรรยาบรรณในงานวิศวกรรม บทบาทและคุณลักษณะ
ของผูตรวจงาน การควบคุมงานทั่วไป การตรวจสอบสําหรับงานโครงสราง งาน
สถาปตยกรรม และงานระบบ การตรวจสอบดานความปลอดภัย การวิบัติและการ
ซอมแซมในงานกอสราง การเตรียมกําหนดการโดยใชคอมพิวเตอร
Professionalism and ethics in engineering practice; roles and
characteristics of inspectors; general supervision; inspection for structural,
architectural, and system works; safety inspections; failure and repair in
construction; computer–aided schedule preparation.
203471 วิศวกรรมการทาง
3(3-0)
(Highway Engineering)
พื้นฐาน : 203211 และ 203352
ประวัติความเปนมาของถนน พัฒนาการทางหลวงในประเทศไทย การ
บริหารงานทางหลวง หลักการวางแผนทางหลวงและการวิเคราะหจราจร การสํารวจ
เสนทางเพื่อออกแบบกอสรางถนน การสํารวจดินและการทดสอบ การออกแบบถนน
ทางดานเรขาคณิตและการดําเนินงาน การศึกษาทางดานการเงินและเศรษฐศาสตร
ทางหลวง การออกแบบถนนราดยางและถนนคอนกรีต วัสดุสําหรับงานทาง ผิวทาง
ราดยางและวัสดุแอสฟลต การระบายน้ํา การกอสรางและบํารุงรักษา
Historical development of highways; development of highways in
Thailand; highway administration; principles of highway planning and traffic
analysis; route survey for design and construction of highway; soil
investigation and testing; geometric design and operations of highways;
highway finance and economic; design of flexible pavement and rigid
pavement; highway materials; bituminous surface and asphalt; highway
drainage; highway construction and maintenance.

** วิชาปรับปรุง
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203472 วัสดุการทาง
3(2-3)
(Highway Materials)
พื้นฐาน : 203352
ลักษณะและสมบัติของวัสดุการทาง ดิน มวลรวม แอสฟลต มาตรฐานและ
ขอกําหนด การออกแบบสวนผสมแอสฟลทคอนกรีตโดยวิธีมารแชลลและวิธีซูเปอร
เพฟ การปรับปรุงคุณภาพดิน การทดสอบวัสดุสําหรับงานทางในหองปฏิบัติการ
Characteristics and properties of highway materials: soil, aggregate,
asphalt; standards and specifications; mix design methods for asphalt
concrete by Marshall and superpave methods; soil improvement; laboratory
tests of highway materials.
203473 วิศวกรรมจราจร
3(3-0)
(Traffic Engineering)
พื้นฐาน : 203371
ลักษณะของถนน ยานพาหนะ คนขับ และคนเดินเทา ลักษณะการจราจรทั่วไป
ทฤษฎีกระแสการจราจร ความจุทางหลวงและระดับการบริการ การศึกษาขอมูล
การจราจร การออกแบบสัญญาณไฟจราจร
Road, vehicle, driver and pedestrian characteristics; general traffic
characteristics; traffic flow theory; highway capacity and level of services;
traffic studies; traffic signal design.
203474 การวางแผนการขนสงเขตเมือง
3(3-0)
(Urban Transportation Planning)
พื้นฐาน : 203371
ลักษณะและปญหาของการขนสงเขตเมือง กระบวนการวางแผนการขนสง การ
วิเคราะหและการพยากรณปริมาณความตองการดานการขนสง การสํารวจ รวบรวม
และวิเคราะหขอมูลที่ใชในการวางแผนการขนสง การวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตร
สําหรับแผนการขนสง
Urban transportation characteristics and problems; transportation
planning process; analysis and forecast of transport demand; survey,
collection and analysis of transportation planning data; economic analysis
for transport plans.
สาขาวิชาวิศวกรรรมวัสดุ ปรับปรุง พ.ศ. 2551
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203475 การวางแผนการขนสงมวลชนเขตเมือง
3(3-0)
(Urban Mass Transportation Planning)
พื้นฐาน : 203371
บทบาทและประวัติของระบบขนสงมวลชน รูปแบบของการขนสงมวลชน ระบบ
กึ่งขนสงมวลชน เทคโนโลยีนําสมัย การวางแผนโครงขายการขนสงมวลชน การ
ดําเนินการและการจัดการ การประเมินเงินลงทุนระบบ
Roles and history of mass transit system; conventional mass transit
modes, paratransit system, innovative technology; mass transit networks
planning; operations and management; system costs estimation.
203476 การวางแผนและการออกแบบสนามบิน
3(3-0)
(Airport Planning and Design)
พื้นฐาน : 203371
ลักษณะอากาศยาน การควบคุมการจราจรทางอากาศ การวางแผนสนามบิน
แบบแผนสนามบิน การออกแบบทางเรขาคณิตของสนามบิน การวางแผนและ
ออกแบบอาคารผูโดยสาร การออกแบบโครงสรางผิวทางและไฟ เครื่องหมายและ
ปายสนามบิน
Aircraft characteristics; air traffic control; airport planning; airport
configuration; geometric design of the airfield; planning and design of the
terminal building; structural design of pavement and lighting; airport
marking and signing.
203477 โครงสรางพื้นผิวทาง
3(3-0)
(Pavement Structures)
พื้นฐาน : 203371
การออกแบบโครงสรางพื้นผิวทางแบบคอนกรีตและราดยาง ลักษณะการ
บรรทุก สมบัติของสวนประกอบพื้นผิวทาง การกระจายหนวยแรง ผลกระทบของตัว
แปรเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศตอเกณฑการออกแบบ การจัดการพื้นผิวทาง
Structural design of rigid and flexible pavements; loading
characteristics; properties of pavement components; stress distribution;
effects of climatic variables on design criteria; pavement management.
สาขาวิชาวิศวกรรรมวัสดุ ปรับปรุง พ.ศ. 2551
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203478 การออกแบบและการดําเนินงานการจราจร
3(3-0)
(Traffic Design and Operations)
พื้นฐาน : 203371
การศึกษาการจราจร เครื่องมือควบคุมการจราจร การออกแบบความปลอดภัย
บนทางหลวง การออกแบบระบบไฟฟาแสงสวาง สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับที่
จอดรถ การขนถายและสถานี การวิเคราะหอุบัติเหตุ การจัดการระบบการจราจร
Traffic studies; traffic control devices; highway safety design; lighting
design; parking, loading and terminal facilities; accidental analysis; traffic
system management.
203481 วิศวกรรมสุขาภิบาลและการประปา
3(3-0)
(Sanitary Engineering and Water Supply)
พื้นฐาน : 209211
ปริมาณน้ําใชและน้ําทิ้ง การประปา การสงน้ํา การออกแบบระบบแจกจาย
น้ํา การคํานวณ ปริมาณน้ําฝน ชลศาสตรของทอระบายน้ํา การระบายน้ําทิ้ง การ
ออกแบบทอระบบน้ําทิ้งและน้ําฝน ปมน้ําและสถานีการสูบน้ํา สุขาภิบาลและการ
เดินทอของอาคาร
Quantity of water and sewage; water supply; water transmission;
design of water distribution system; amount of storm sewage; hydraulics of
sewer; wastewater collection and disposal; design of sanitary and storm
sewers; pumps and pumping stations; building sanitation and piping.
203495 การเตรียมการโครงงานวิศวกรรมโยธา
1(0-3)
(Civil Engineering Project Preparation)
การจัดเตรียมขอเสนอโครงงาน การตรวจเอกสารและรายงานความกาวหนา
Preparation of project proposal, literature review and progress report.
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203496 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมโยธา
1-3
(Selected Topics in Civil Engineering)
เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมโยธาในระดบปริญญาตรี หัวขอเรื่องเปลี่ยนไปในแต
ละภาคการศึกษา
Selected topics in civil engineering at the bachelor’s degree level.
Topics are subject to change each semester.
203497 สัมมนา
1
(Seminar)
การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางวิศวกรรมโยธาในระกับปริญญาตรี
Presentation and discussion on current interesting topics in civil
engineering at the bachelor’s degree level.
203499 โครงงานวิศวกรรมโยธา
(Civil Engineering Project)
พื้นฐาน : 203495
โครงงานที่นาสนใจ ในแขนงตาง ๆ ของวิศวกรรมโยธา
Interesting project in various disciplines of civil engineering.
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