หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
-------------------------------------------1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ
2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อยอ

: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
: Bachelor of Engineering Program in Civil Engineering

:
:
:
:

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

3. หนวยงานที่รับผิดชอบ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
4. เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
4.1เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร
1. เพื่อใหสอดคลองกับระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร
วาดวยการรับรอง
ปริญญา ประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรเทียบเทาปริญญา ในสาขาวิศวกรรมศาสตร พ.ศ 2543 และ
ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยเกณฑการรับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษาเพื่อเทียบ
ปริญญาประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรเทียบเทาในสาขาวิศวกรรมศาสตร พ.ศ. 2544
2. ปรับรายวิชาศึกษาทั่วไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
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4.2 ปรัชญาของหลักสูตร
ปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว
องคความรูและเทคโนโลยีมกี ารพัฒนาไป
พรอมๆ กับโลกการศึกษาดานวิศวกรรมโยธา ซึง่ มีพนื้ ฐานจากทฤษฎีดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เนนการพัฒนาและประยุกตใชเพื่อกอใหเกิดการพัฒนาดังกลาว จําเปนจะตองเรียนรูและวิจัยอยาง
เขมขน และสรางสรรค โดยคํานึงถึงสภาพแวดลอม เศรษฐกิจ และสังคม ของประเทศ เพื่อใหเกิด
ความสมดุลระหวางการใชทรัพยากรในการพัฒนาและประโยชนที่จะไดรับ
โดยอยูบนพืน้ ฐาน
คุณธรรมและจริยธรรมที่ดี และวิสัยทัศนที่ยาวไกล
4.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะ ดังนี้
4.3.1 มีความรู ความสามารถในการปฏิบตั ิงานดานวิศวกรรมโยธา
4.3.2 มีความสามารถในการพัฒนาทักษะอยางตอเนื่อง และการใชองคความรู
และทักษะที่ไดรับอยางมีประสิทธิภาพ
4.3.3 มีคุณธรรม สํานึกในจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบตอหนาที่
และสังคม
5. กําหนดการเปดสอน
ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2551 เปนตนไป
6. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549
ขอ 5 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา หรือประกาศของมหาวิทยานเรศวร (ภาคผนวก ก)
7. การคัดเลือกผูเขาศึกษา
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549
ขอ 6 การสอบคัดเลือก หรือการคัดเลือกเขาเปนนิสิต หรือประกาศของมหาวิทยานเรศวร
(ภาคผนวก ก)
8. ระบบการศึกษา
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549
(ภาคผนวก)
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9. ระยะเวลาการศึกษา
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549
(ภาคผนวก)
10. การลงทะเบียนเรียน
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549
(ภาคผนวก)
11. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549
(ภาคผนวก)
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12. อาจารยผูสอน
12.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับที่

ชื่อ – นามสกุล

ตําแหนง
ทางวิชาการ
อาจารย

1.

นายกําพล

ทรัพยสมบูรณ

2.

นายกรกฏ

นุสิทธิ์

อาจารย

3.

นายบุญพล

มีไชโย

อาจารย

4.

นายภัคพงศ

หอมเนียม

อาจารย

5.

นายรัฐภูมิ

ปริชาตปรีชา

อาจารย

คุณวุฒิ/สาขา
Ph.D. (Civil Eng.&Eng.Mech.)
M.Eng.(Structural Eng.)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
M.Eng. (Geotechnical Eng.)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
วศ.ม. (วิศวกรรมสํารวจ)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
M.Eng. (Structural Eng.)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)

12.2 อาจารยพิเศษ
ลําดับ
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ชื่อ-นามสกุล
นายตระกูล
นายธีรธร
นายสถาพร
นายสุรพล
นายทศพร
นายธเนศ
นายปรีชา
นายสมชาย
นายสุทธิศักดิ์
นายอิทธิพงษ

อรามรักษ
อัศวรุจานนท
โภคา
จิวาลักษณ
เหลืองกัลยาณคุณ
วีระศิริ
สุขกล่าํ
เดชภิรัตนมงคล
ศรลัมพ
อินพล

ตําแหนง
ทางวิชาการ
รองศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย

คุณวุฒิ
Ph. D. (Structural Eng.)
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
D.Eng. (Structural Eng. & Construction)
Ph.D. (Civil Eng.)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
M. Eng. (Soil)
วศ.ม. (วิศวกรรมทรัพยากรน้าํ )
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
Ph.D. (Civil Engineering)
วศ.ม. (วิศวกรรมโครงสราง)
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13. จํานวนนิสิต
13.1 จํานวนนิสิตที่คาดวาจะรับเขาศึกษาและคาดวาจะสําเร็จการศึกษา มีดงั นี้
ชั้นป
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
รวม
สําเร็จการศึกษา

2551
80
80
-

2552
80
80
160
-

ปการศึกษา
2553
80
80
80
240
-

2554
80
80
80
80
320
80

14. สถานทีแ่ ละอุปกรณการสอน
ใชสถานที่และอุปกรณการสอนที่คณะวิศวกรรมศาสตร และคณะตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยนเรศวร
15. หองสมุด
จํานวนหนังสือตําราเรียนและเอกสารอืน่ ๆ ตลอดจน Website ที่เกีย่ วของกับสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร มีดังนี้
15.1 สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร มีตํารา เอกสารในกลุมวิทยาศาสตรเทคโนโลยี ดังนี้
ตําราเรียน
:
ภาษาไทย
28,654
เลม
:
ภาษาตางประเทศ
14,437
เลม
วารสาร
:
ภาษาไทย
170
ชื่อเรื่อง
:
ภาษาตางประเทศ
150
ชื่อเรื่อง
โสตทัศนวัสดุ วีดีทัศน :
2,466
ฐานขอมูลอิเลคทรอนิกส ACM DAO Loxis-Nexis Science Direct IEEEACS
Emerald Full Text Grolier online Springer link H.W.Wilson (all)
15.2 หองสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร มีตําราตามยอดป 2546 ดังนี้
ตําราเรียน
:
ภาษาไทย
2,765
เลม
:
ภาษาอังกฤษ
1,135
เลม
วารสาร
:
ภายในประเทศ
44
ชื่อเรื่อง
:
ตางประเทศ
28
ชื่อเรื่อง
16. งบประมาณ
ใชงบประมาณของมหาวิทยาลัยและเงินงบประมาณรายไดที่ไดรับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัย
นเรศวร

2555
80
80
80
80
320
80
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17. หลักสูตร
17.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร จํานวน 150 หนวยกิต
17.2 โครงสรางหลักสูตร
ลําดับที่
1
2

3
4

รายการ
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
หมวดวิชาเฉพาะสาขา
2.1 กลุมวิชาพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร
2.2 กลุมวิชาพืน้ ฐานทางภาษา
2.3 กลุมวิชาแกน
2.4 กลุมวิชาบังคับเฉพาะสาขา
2.5 กลุมวิชาเลือกเฉพาะสาขา
หมวดวิชาเลือกเสรี
หมวดวิชาบังคับไมนับหนวยกิต
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร

เกณฑ สกอ.
ไมนอยกวา
ไมนอยกวา

ไมนอยกวา
ไมนอยกวา

17.3รายวิชาในหมวดวิชาตาง ๆ
17.3.1
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จํานวนหนวยกิต
วิชาศึกษาทัว่ ไป วิชาบังคับ จํานวนหนวยกิต
วิชาศึกษาทัว่ ไป วิชาเลือก จํานวนหนวยกิต
วิชาศึกษาทัว่ ไป วิชาบังคับ ประกอบดวย
1.
กลุมวิชาภาษา
001103
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
001111
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English
001112
ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English
2.

กลุมวิชาสังคมศาสตร
001134
อารยธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
Civilization and Local Wisdom

30
84
6
120

30
21
9

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 2551
30
114
21
3
20
61
9
6
(6)
150 (6)

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

9
หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

3
หนวยกิต
3(3-0)
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3.

กลุมวิชาพลานามัย
วิชาบังคับเลือก
จากรายวิชาตอไปนี้
001150
001151
001152
001153
001154
001155
001156
001157
001158
001159
001160
001161
001162
001163

1

กอลฟ
Golf
เกม
Game
บริหารกาย
Body Conditioning
กิจกรรมเขาจังหวะ
Rhythmic Activities
วายน้ํา
Swimming
ลีลาศ
Social Dance
ตะกรอ
Takraw
นันทนาการ
Recreation
ซอฟทบอล
Softball
เทนนิส
Tennis
เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
บาสเกตบอล
Basketball
แบดมินตัน
Badminton
ฟุตบอล
Football

1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)

หนวยกิต
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001164
001165

4.

กลุมวิชาสหศาสตร
001171
001172
001173

วอลเลยบอล
Volleyball
ศิลปะการตอสูปองกันตัว
Art of Self – Defence

2.

กลุมวิชาภาษา
001113

1(0-2)

8
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
การจัดการการดําเนินชีวิต
Living Management
ทักษะชีวิต
Life Skills

วิชาศึกษาทัว่ ไปวิชาเลือก จํานวนหนวยกิต
กําหนดใหนสิ ิตเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
1.

1(0-2)

หนวยกิต
3(3-0)
3(2-2)
2(1-2)

9

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
English for Academic Purposes

กลุมวิชามนุษยศาสตร
001121
สารสนเทศศาสตรเพื่อการศึกษาคนควา
Information Science for Study and Research
001122
ปรัชญาเพื่อชีวิต
Philosophy for Life
001123
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
Language, Society and Culture
001124
ปริทัศนศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
001125
ดุริยางควิจกั ขณ
Music Appreciation

หนวยกิต

3(3-0)

3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
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001126

3.

4.

ศิลปะในชีวิตประจําวัน
Arts in Daily Life

กลุมวิชาสังคมศาสตร
001131
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต
Fundamental Laws for Quality of Life
001132
ไทยกับประชาคมโลก
Thai State and the World Community
001133
วิถีไทย วิถที ัศน
Thai Way and Vision
001135
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics, Economy and Society

3(3-0)

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

กลุมวิชาวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร
001140
มนุษยกับสิง่ แวดลอม
3(3-0)
Man and Environment
001141
คอมพิวเตอรสารสนเทศขั้นพืน้ ฐาน
3(2-2)
Introduction to Computer Information Science
001142
คณิตศาสตรสําหรับชีวิตในยุคสารสนเทศ
3(3-0)
Mathematics for Life in the Information Age
001143
ยาและสารเคมีในชีวิตประจําวัน
3(3-0)
Drugs and Chemicals in Daily Life

001144
001145
001245

5.

กลุมสหศาสตร
001170

อาหารและวิถชี ีวิต
Food and Life Style
พลังงานและเทคโนโลยีใกลตัว
Energy and Technology Around Us
วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
Science in Everyday Life

3(3-0)

พฤติกรรมมนุษย
Human Behavior

3(3-0)

3(3-0)
3(3-0)
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2. หมวดวิชาเฉพาะสาขา
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร
252182
แคลคูลัส 1
Calculus I
252183
แคลคูลัส 2
Calculus II
252284
แคลคูลัส 3
Calculus III
256101
หลักเคมี
Principle of Chemistry
261101
ฟสิกส 1
Physics I
261102
ฟสิกส 2
Physics II
2.2 กลุมวิชาพื้นฐานทางภาษา
205302
การเขียนเชิงวิชาการ
Writing Academic English
2.3 กลุมวิชาแกน
301101
301202
301303
302111
302151
302212

จํานวน 114 หนวยกิต
จํานวน 21 หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
4(3-3)
4(3-2)
4(3-2)

จํานวน 3
หนวยกิต
3(3-0)

จํานวน 20 หนวยกิต
เครื่องมือพืน้ ฐานทางวิศวกรรมและการใชงาน 2(1-3)
Engineering Tools and Operations
วัสดุวิศวกรรม
3(3-0)
Engineering Materials
สถิติวิศวกรรม
3 (3-0)
Engineering Statistics
กลศาสตรวิศวกรรม 1
3(3-0)
Engineering Mechanics I
เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3)
Engineering Drawing
กลศาสตรวิศวกรรม 2
3(3-0)
Engineering Mechanics II
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305171

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
Computer Programming

3(3-0)

2.4 กลุมวิชาบังคับเฉพาะสาขา
จํานวน 61 หนวยกิต
304211
กลศาสตรของวัสดุ 1
3(3-0)
Mechanics of Materials I
304212
การวิเคราะหโครงสราง 1
3(3-0)
Structural Analysis I
304213
กลศาสตรของวัสดุ 2
3(3-0)
Mechanics of Materials II
304231
สํารวจ
3(2-3)
Surveying
304241
กลศาสตรของไหล
3(3-0)
Fluid Mechanics
304242
ปฏิบัติการกลศาสตรของไหล
1(0-3)
Fluid Mechanics Laboratory
304314
การวิเคราะหโครงสราง 2
3(3-0)
Structural Analysis II
304321
วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ
2(1-3)
Civil Engineering Materials and Testing Laboratory
304322
คอนกรีตเทคโนโลยี
2(1-3)
Concrete Technology
304333
วิศวกรรมขนสง
3(3-0)
Transportation Engineering
304344
หลักอุทกวิทยา
3(3-0)
Principle of Hydrology
304351
ปฐพีกลศาสตร
3(3-0)
Soil Mechanics
304352
ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร
1(0-3)
Soil Mechanics Laboratory
2(1-3)
304354
ธรณีวทิ ยาสําหรับวิศวกร
Geology for Engineers
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304385
304392
304417
304427
304434
304443
304445
304453
304495
304496

การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
4(3-3)
Reinforced Concrete Design
การฝกงานสํารวจ
1 หนวยกิต
Surveying Camp
(ไมนอยกวา 80 ชม.)
การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก
3(3-0)
Design of Timber and Steel Structures
การบริหารงานกอสราง
3(3-0)
Construction Management
วิศวกรรมการทาง
3(3-0)
Highway Engineering
วิศวกรรมการประปาและสุขาภิบาล
3(3-0)
Water Supply and Sanitary Engineering
วิศวกรรมชลศาสตร
3(3-0)
Hydraulic Engineering
การออกแบบฐานราก
3(3-0)
Foundation Design
จรรยาบรรณวิศวกร
1(1-0)
Ethic for Engineers
โครงงานทางวิศวกรรมโยธา
2(0-6)
Civil Engineering Project

2.5 กลุมวิชาเลือกเฉพาะสาขา
โดยใหเลือกเรียนจากรายวิชาดังตอไปนี้
304325
วิศวกรรมการจัดการ
Engineering Management
304339
การสํารวจแนวทาง
Route Surveying
304346
กรรมวิธีหนวยสุขาภิบาล
Sanitary Unit Process
304348
วิศวกรรมการระบายน้ํา
Drainage Engineering
304349
การพัฒนาน้าํ ใตดิน
Groundwater Development

จํานวน 9
3(3-0)
3(2-3)
3(2-2)
3(2-2)
3(2-2)

หนวยกิต
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304361
304363
304371
304418
304419
304426
304437
304438
304447
304464
304481
304482
304483
304492

วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา
3(2-2)
Water Resources Engineering
อุทกสถิติ
3(2-2)
Statistical Method in Hydrology
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรสําหรับวิศวกรรมโยธา 3(2-3)
Geographic Information System for Civil Engineering
การออกแบบคอนกรีตอัดแรง
3(2-2)
Prestressed Concrete Design
การออกแบบอาคาร
3(2-2)
Building Design
วิธีการกอสรางและการควบคุมงาน
3(2-2)
Construction Methods and Supervisions
วัสดุการทาง
3(2-3)
Highway Materials
วิศวกรรมจราจร
3(2-2)
Traffic Engineering
การจัดการมูลฝอย
3(2-2)
Solid Waste Management
วิศวกรรมและการออกแบบระบบประปา
3(3-0)
Water Supply Engineering and Design
พฤติกรรมทางกลศาสตรของวัสดุ
3(2-2)
Mechanical Behavior of Materials
วิธีไฟไนทอิลิเมนทในงานวิศวกรรมโยธา
3(2-2)
Finite Element Method in Civil Engineering
พลศาสตรของโครงสรางเบื้องตน
3(2-2)
Introduction to Structural Dynamics
หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมโยธา
3(2-2)
Selected Topics in Civil Engineering
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวน 6 หนวยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยนเรศวรหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอืน่
4. หมวดวิชาบังคับไมนบั หนวยกิต
จํานวน 6 หนวยกิต
304391
การฝกงานดานวิศวกรรมโยธา (ไมนับหนวยกิต) 6 หนวยกิต
Training in Civil Engineering
(ไมนอยกวา 270 ชม.)
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17.4 แผนการศึกษา
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาตน
001111
001134
252182
256101
261101
302151

ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน
Fundamental English
อารยธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
Civilization and Local Wisdom
แคลคูลัส 1
Calculus I
หลักเคมี
Principle of Chemistry
ฟสิกส 1
Physics I
เขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing
รวม

3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
4(3-3)
4(3-2)
3(2-3)
20 หนวยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
001112
001171
001173
001XXX
252183
261102
301101
302111

ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English
ชีวิตและสุขภาพ
Life and Health
ทักษะชีวิต
Life Skills
กลุมวิชาพลานามัย
Personal Hygiene Courses
แคลคูลัส 2
Calculus II
ฟสิกส 2
Physics II
เครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรมและการใชงาน
Engineering Tools and Operations
กลศาสตรวิศวกรรม 1
Engineering Mechanics I
รวม

3(3-0)
3(3-0)
2(1-2)
1(0-2)
3(3-0)
4(3-2)
2(1-3)
3(3-0)
21 หนวยกิต
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แผนการศึกษา (ตอ)
ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาตน
001103
001113
001172
252284
301202
302212
304211

ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
English for Academic Purposes
การจัดการการดําเนินชีวิต
Living Management
แคลคูลัส 3
Calculus III
วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials
กลศาสตรวิศวกรรม 2
Engineering Mechanics II
กลศาสตรของวัสดุ 1
Mechanics of Materials I
รวม

3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
21 หนวยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
205302
304212
304213
304231
304241
304242
305171

การเขียนเชิงวิชาการ
Writing Academic English
การวิเคราะหโครงสราง 1
Structural Analysis I
กลศาสตรของวัสดุ 2
Mechanics of Materials II
สํารวจ
Surveying
กลศาสตรของไหล
Fluid Mechanics
ปฏิบัติการกลศาสตรของไหล
Fluid Mechanics Laboratory
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
Computer Programming
รวม
ภาคฤดูรอน

304392

การฝกงานสํารวจ
Survey Camp

3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-3)
3(3-0)
1(0-3)
3(3-0)
19 หนวยกิต
1 หนวยกิต
(120 ชม.)
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แผนการศึกษา (ตอ)
001xxx

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาตน
วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)
General Education Elective Course

3(x-x)

301303

สถิติวิศวกรรม
Engineering Statistics

3 (3-0)

304314

การวิเคราะหโครงสราง 2
Structural Analysis II
วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ
Civil Engineering Materials and
Testing Laboratory
คอนกรีตเทคโนโลยี
Concrete Technology
วิศวกรรมขนสง
Transportation Engineering
ธรณีวิทยาสําหรับวิศวกร
Geology for Engineers
รวม

3(3-0)

304321
304322
304333
304354

001xxx
304xxx
304344
304351
304352
304385

304391

ภาคการศึกษาปลาย
วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)
General Education Elective Course
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
Civil Engineering Electives
หลักอุทกวิทยา
Principle of Hydrology
ปฐพีกลศาสตร
Soil Mechanics
ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร
Soil Mechanics Laboratory
การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
Reinforced Concrete Design
รวม

2(1-3)
2(1-3)
3(3-0)
2(1-3)
18 หนวยกิต
3(x-x)
3(x-x)
3(3-0)
3(3-0)
1(0-3)
4(3-3)
17 หนวยกิต

ภาคฤดูรอน
การฝกงานดานวิศวกรรมโยธา(ไมนับหนวยกิต)
6 หนวยกิต
Training in Civil Engineering
(ไมนอยกวา 270 ชม.)
รวม
6 หนวยกิต
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แผนการศึกษา (ตอ)
ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาตน
xxxxxx
304xxx
304417
304445
304453
304495

xxxxxx
304xxx
304427
304434
304443
304496

วิชาเลือกเสรี
Free Electives
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
Civil Engineering Electives
การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก
Design of Timber and Steel Structures
วิศวกรรมชลศาสตร
Hydraulic Engineering
การออกแบบฐานราก
Foundation Design
จรรยาบรรณวิศวกร
Ethic for Engineers
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
วิชาเลือกเสรี
Free Electives
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
Civil Engineering Electives
การบริหารงานกอสราง
Construction Management
วิศวกรรมการทาง
Highway Engineering
วิศวกรรมการประปาและสุขาภิบาล
Water Supply and Sanitary Engineering
โครงงานทางวิศวกรรมโยธา
Civil Engineering Project
รวม

3(x-x)
3(x-x)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
1(1-0)
16 หนวยกิต

3(x-x)
3(x-x)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)
2(0-6)
17 หนวยกิต
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17.5 คําอธิบายรายวิชา
001103

ทักษะภาษาไทย
3(3-0)
Thai Language Skills
พัฒนาทักษะการใชภาษาทัง้ ในดานการฟง การอาน การพูดและการเขียนเพื่อการ
สื่อสาร โดยเนนทักษะการเขียนเปนสําคัญ
A study of the significance and characteristics of Thai language. Practice to
achieve effective language usage with concentration on listening, analytical reading,
speaking in daily life, public speaking, and communicative writing skills
001111

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0)
Fundamental English
พัฒนาทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษและไวยากรณระดับพื้นฐาน เพื่อการ
สื่อสารในปริบททางวิชาการและปริบทอื่นๆ
Development of English listening, speaking, reading, and writing skills, and
grammar for communicative purposes in academic contexts and others
001112

ภาษาอังกฤษพัฒนา
3(3-0)
Developmental English
พัฒนาทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษและไวยากรณระดับซับซอน เพื่อการ
สื่อสารในปริบททางวิชาการและปริบทอื่นๆ
Development of more complete English listening, speaking, reading, and
writing skills, and grammar for communicative purposes in academic contexts and others
001113

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

(0-3)3

English for Academic Purposes
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเนนทักษะการอานและการเขียนงานวิชาการและ
การศึกษาคนควาวิจยั ทีเ่ กี่ยวของกับสาขาของผูเรียน
Development of English skills with an emphasis on reading and writing
pertaining to students’ academics areas and their research interest
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001121

สารสนเทศศาสตรเพื่อการศึกษาคนควา
3(3-0)
Information Science for Study and Research
ความหมาย ความสําคัญของสารสนเทศ ประเภทของแหลงสารสนเทศ การเขาถึง
แหลงสารสนเทศตาง ๆ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การเลือก การสังเคราะห และการนําเสนอ
สารสนเทศ ตลอดจนการเสริมสรางใหผูเรียนมีเจตคติทดี่ ี และมีนิสัยในการใฝหาความรู
The meaning and importance of information, types of information sources,
approaches, information technology application, selection, synthesis, and presentation of
information as well as creating positive attitudes and a sense of inquiry in students
001122

ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0)
Philosophy for Life
ความรูพนื้ ฐานเกีย่ วกับปรัชญาและแนวคิด โลกทัศน ชีวทัศน ปรัชญาชีวิต และวิถีการ
ดําเนินชีวิต ประสบการณอันทรงคุณคา ตลอดจนปจจัยหรือเงื่อนไขที่สงผลตอความสําเร็จในชีวิตและ
งานในทุกมิตขิ องผูมีชื่อเสียง เพื่อประยุกตใชในการสรางสรรค พัฒนาชีวิตที่มีคุณภาพ มีประโยชนและ
คุณคาตอสังคม
Basic philosophical and conceptual knowledge on worldview, attitude,
philosophy for life, lifestyle, valuable experience and factors or conditions which influence
success in all aspects of life and profession of respected people
001123

ภาษา สังคม และวัฒนธรรม
3(3-0)
Language, Society and Culture
ความรูทวั่ ไปเกี่ยวกับภาษา สังคม และวัฒนธรรมไทยและสากล ความสัมพันธระหวาง
ภาษาที่มีตอสังคมและวัฒนธรรม โลกทัศนสังคมในภาษา โครงสรางทางสังคม และวัฒนธรรมไทยกับ
การใชภาษาไทย ตลอดจนการแปรเปลี่ยนของภาษาอันเนื่องมาจากปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม
A study of the relationship between language and society and language and
culture in terms of the ways in which language reflects society and culture. The study
includes the interaction between the Thai language usage and Thai social and cultural
structure. The study also includes language change caused by social and cultural factors
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001124

ปริทัศนศิลปะการแสดงไทย
3(3-0)
Thai Performing Arts
ลักษณะและคุณคาของนาฎศิลปไทยแบบมาตรฐานและแบบพื้นบานเพื่อใหเกิด
สุนทรียะในการชมนาฏศิลปไทยประเภทตาง ๆ
A study of the characteristics and values of both Thai classical and local dance
to enable students to understand and have background knowledge of different kinds
of Thai dance
001125

ดุริยางควิจกั ขณ
3(3-0)
Music Appreciation
ศึกษาลักษณะ ความสําคัญ พัฒนาการ องคประกอบทางดานดนตรี บทเพลง คีตกวี
สุนทรียศาสตรทางดานดนตรีไทย และตะวันตก ลักษณะและบทเพลงที่ใชในการแสดงดนตรี มารยาท
ในการเขาฟงดนตรี การวิจารณและอภิปรายจากการฟงและชมการแสดงดนตรี รวมทั้งบทบาทของ
ดนตรีไทย และตะวันตกในสังคมไทยตัง้ แตอดีตจนถึงปจจุบัน
A study of musical characteristics, importance of music development,
musical components, lyrics, music composers, aesthetics of Thai and Western music, the
characteristics and repertoire for musical performance, music etiquette, criticism and
discussion on the musical performance including the roles of Thai and Western music
in Thai society from the past to the present
001126

ศิลปะในชีวิตประจําวัน
3(3-0)
Arts in Daily Life
การรับรูทางดานศิลปกรรมและสถาปตยกรรม
เพื่อประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
ประกอบดวย ทัศนศิลป หัตถศิลป การออกแบบผลิตภัณฑ การออกแบบแฟชั่น ศิลปะภาพถาย
ภาพเคลื่อนไหว การออกแบบการสื่อสาร รวมทัง้ ความรูทางสถาปตยกรรม เชน การประหยัดพลังงาน
คติความเชื่อตางๆ อันจะนําไปสูการเห็นคุณคาของรสนิยมและสุนทรียในการดํารงชีวิตที่สมั พันธกับ
บริบทตางๆ ทัง้ ของไทยและสากล
Recognition of the arts and architecture for application in daily life. Topics
include visual art, craftsmanship, product design, fashion design, photography, animation
and visual communicative design. Knowledge of architecture such as energy-saving
management. Beliefs concerning appreciation of values in taste and aesthetics to live in
harmony in national and international contexts
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กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0)
Fundamental Laws for Quality of Life
ศึกษาถึงวิวัฒนาการของกฎหมาย สิทธิมนุษยชนและสิทธิขั้นพื้นฐานตาม รัฐธรรมนูญ
รวมทัง้ ศึกษาถึงกฎหมายที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตของนิสิต เชน กฎหมายทรัพยสินทางปญญา
กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายสิ่งแวดลอม กฎหมายที่เกี่ยวของกับการปกครองทองถิน่ และภูมิ
ปญญาทองถิน่ รวมทั้งกฎหมายอืน่ ๆ ที่เกีย่ วของกับการพัฒนา
The evolution of the law and human rights under the constitution including
laws concerning the quality of the students’ life such as intellectual property law,
environmental law, laws concerning local administration, traditional knowledge, and the
development of the quality of life

3(3-0)
ไทยกับประชาคมโลก
Thai State and the World Community
ความสัมพันธระหวางประเทศไทยกับสังคมโลก ภายใตการเปลี่ยนแปลงในชวงเวลา
ตาง ๆ ตัง้ แตกอนสมัยใหมจนถึงสังคมในปจจุบัน และบทบาทของไทยบนเวทีโลก ตลอดจนแนวโนมใน
อนาคต
Relations between Thailand and the world community under changes during
various times stating from the pre-modern age up to the present and roles of Thailand in the
world forum including future trends
001132

3(3-0)
วิถีไทย วิถที ัศน
Thai Way and Vision
ความหมาย ความสําคัญของ วิถีไทย-วิถีทัศน พัฒนาการของวิถีไทยสูปจจุบัน
ลักษณะเฉพาะและอัตลักษณความเปนไทย กระบวนการเปลี่ยนแปลง แนวคิดทีเ่ กี่ยวกับวิถีไทย การ
ดํารงความเปนไทยในโลกปจจุบัน
Meaning, significance of Thai ways and vision, development of Thai ways up
to the present, specific features and identity of Thai-ness, the change process, concepts
regarding the Thai way, and conservation Thai-ness in a changing world

001133
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อารยธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
3(3-0)
Civilization and Local Wisdom
อารยธรรมในยุคตาง ๆ วิถีวฒ
ั นธรรม วิถีชีวิต ประเพณี พิธกี รรม คติความเชื่อ
ภูมิปญญาทองถิน่ และการอนุรักษ สืบทอด และพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น
Civilizations throughout history, cultural evolution, ways of life, traditions, ritual
practices, beliefs, and contributions, development are preservation of local wisdom
001135

การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
3(3-0)
Politics, Economy and Society
ความหมายและความสัมพันธของการเมือง เศรษฐกิจ สังคม พัฒนาการการเมือง
ระดับสากล การเมืองและ การปรับตัวของประเทศพัฒนาและกําลังพัฒนา ระบบเศรษฐกิจโลก
ผลกระทบของโลกาภิวัตนทางเศรษฐกิจ ความสัมพันธ ของระบบโลกกับประเทศไทย
Meaning and relations among politics, economy, and society. International
political development, politics and adjustment of developed countries the global economics
system, impacts of globalization on economy and relations between the world system and
Thailand
001140

มนุษยกับสิง่ แวดลอม
3(3-0)
Man and Environment
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม สาเหตุปญ
 หาสิง่ แวดลอม ผลของการ
เปลี่ยนแปลงประชากรมนุษย และสิ่งแวดลอม กรณีปญหาสิง่ แวดลอม ทั้งในระดับโลก ระดับประเทศ
และระดับทองถิ่น การเปลีย่ นแปลงภูมิอากาศโลก และอุบัติภัยธรรมชาติ การพัฒนากับสิ่งแวดลอม การ
ปลูกจิตสํานึก การสรางความตระหนัก และการมีสว นรวมในการจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
The relationship between man and the environment, cause of environmental
problems, effects of population change related to environmental problems case studies of
global climate change and natural disasters at the global and local scale and the building of
environmental awareness and participation in sustainable environmental management
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คอมพิวเตอรสารสนเทศขั้นพืน้ ฐาน
3(2-2)
Introduction to Computer Information Science
คอมพิวเตอรเพื่อชีวิตประจําวัน ระบบคอมพิวเตอร คอมพิวเตอรฮารดแวร คอมพิวเตอร
ซอฟตแวร เครือขายคอมพิวเตอร อินเตอรเน็ต และการประยุกตใชงาน ระบบสํานักงานอัตโนมัติ
ระบบจํานวนและการแทนขอมูล
การจัดการขอมูลและระบบฐานขอมูล
ระบบสารสนเทศ
ภาษาคอมพิวเตอร การพัฒนาระบบสารสนเทศ การออกแบบโปรแกรม และการเขียนโปรแกรมภาษา
เบสิกเบื้องตน
Computers for daily life, computer systems, computer hardware, computer
software, computer networks, the Internet and its applications, office automation systems,
number system and data representation, data management and database systems,
information systems, programming languages, information system development, program
design, and introduction to BASIC programming

คณิตศาสตรสําหรับชีวิตในยุคสารสนเทศ
3(3-0)
Mathematics for Life in the Information Age
การประยุกตวชิ าคณิตศาสตรเพื่อใชไดจริงกับชีวิตประจําวัน เชน การเงินการธนาคาร
การประกันภัย การตัดสินใจทางธุรกิจ และการรวบรวมขอมูลทางสถิติเพื่อการสํารวจและการตัดสินใจ
เบื้องตน
The application of mathematics for everyday life including banking and
finance, insurance, business and statistics for data collection and decision making
001142

001143

ยาและสารเคมีในชีวิตประจําวัน
3(3-0)
Drugs and Chemicals in Daily Life
ความรูเบื้องตนของยาและเคมีภัณฑรวมถึงเครื่องสําอางและยาจากสมุนไพรที่ใชใน
ชีวิต ประจําวัน ทีเ่ กี่ยวของกับสุขภาพตลอดจนการเลือกใชและการจัดการเพื่อใหเกิดความปลอดภัยกับ
สุขภาพและสิง่ แวดลอม
Basic Knowledge of drugs and chemicals including cosmetics and herbal
medicinal products commonly used in daily life and related to health as well as their proper
selection and management for health and environmental safety
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อาหารและวิถชี ีวิต
3(3-0)
Food and Life Style
บทบาทและความสําคัญของอาหารในชีวติ ประจําวัน วัฒนธรรมและพฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร ในภูมิภาคตางๆของโลกและในประเทศไทย รวมถึงอิทธิพลของอารยธรรมตางประเทศ
ตอพฤติกรรมการบริโภค ของไทย เอกลักษณและภูมิปญญาดานอาหารของไทย การเลือกอาหารที่
เหมาะสมตอความตองการของรางกาย อาหารทางเลือก ขอมูลประกอบการพิจารณาเลือกซื้ออาหาร
และอาหารและวิถีชวี ิตกับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน
Roles and importance of food in daily life, cultures and consumption behavior
around the world including the influence of foreign cultures on Thai consumption behavior,
identity and wisdom of food in Thailand, proper food selections according to basic needs,
food choices, information for purchasing food, and food and life style according in the age of
globalization

3(3-0)
พลังงานและเทคโนโลยีใกลตัว
Energy and Technology Around Us
ความรูพนื้ ฐานดานพลังงานและเทคโนโลยี การอนุรักษพลังงาน การใชพลังงานอยาง
ฉลาดที่มาและการบรรเทาสภาวะโลกรอน ที่มาของพลังงานไฟฟาและการใชอยางถูกตอง ประหยัด
และปลอดภัย หลักการทํางานและการเลือกใชระบบปรับอากาศ รถยนต เทคโนโลยีสารสนเทศ
พื้นฐาน การใชพลังงานในอนาคต อันไดแกความเขาใจเรื่องการผลิตไฟฟาจากพลังงานนิวเคลียร
เทคโนโลยีสําหรับรถยนตในอนาคต ระบบขนสงมวลชนประสิทธิภาพสูง การเตรียมความพรอมสําหรับ
การเปลี่ยนแปลงและการตัดสินใจเลือกใชอยางเหมาะสม
Basic energy and technology including; energy conservation, consuming
energy intelligently, source of global warming and how to prevent it, electricity generation and
how to consume it properly, economically, and safely, air conditioning, automobiles, and
basic information technology as well as how to use them effectively and efficiently; and newer
technology, such as understanding electricity generation from nuclear energy, future
automotive technology, high performance mass transportation systems to prepare for the
change in technology and be able to choose accordingly
001145
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กอลฟ
1(0-2)
Golf
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬากอลฟ
การฝกทักษะเบื้องตน และกฏกติกามารยาทของกีฬากอลฟ
History, definition, importance, and physical fitness for golf; basic skill training,
rules, and etiquette of golf
001151

เกม
1(0-2)
Game
ประวัติ ปรัชญา ความหมาย ความสําคัญ ลักษณะของเกมชนิดตางๆ การเปนผูน าํ เกม
เบื้องตน และการเขารวมเกม
History, philosophy, definition, and importance of games; type of games,
basic game leadership, and games participation
001152

บริหารกาย
1(0-2)
Body Conditioning
ประวัติ ความหมายความสําคัญของการบริหารกาย หลักการออกกําลังกาย กิจกรรม
การสรางสมรรถภาพทางกาย และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
History, definition, and importance of body conditioning; principle of exercises,
physical fitness activities, and physical fitness test
001153

กิจกรรมเขาจังหวะ
1(0-2)
Rhythmic Activities
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเคลือ่ นไหวเบื้องตน ทาเตนรําพืน้ เมือง และ
วัฒนธรรมการเตนรําของนานาชาติ
History, definition, importance, and basic movements of folk dances and
international folk dances
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วายน้ํา
1(0-2)
Swimming
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬา
วายน้ํา การฝกทักษะเบื้องตน และกฎกติกา มารยาทของกีฬาวายน้ํา
History, definition, importance, physical fitness, basic skill training, rules, and
etiquette of swimming
001155

ลีลาศ
1(0-2)
Social Dance
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเคลือ่ นไหวเบื้องตน รูปแบบการเตนรําสากล และ
มารยาทของการเตนรําสากล
History, definition, importance, basic movement, types, and etiquette of social
dances
001156

ตะกรอ
1(0-2)
Takraw
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬา
ตะกรอ การฝกทักษะเบื้องตน และกฎกติกา มารยาทของกีฬาตะกรอ
History, definition, importance, physical fitness, basic, skill training, rules and
etiquette of takraw
001157

นันทนาการ
1(0-2)
Recreation
ประวัติ ปรัชญา ความหมาย และความสําคัญของนันทนาการ ลักษณะของกิจกรรม
นันทนาการ และการเขารวมกิจกรรมนันทนาการ
History, philosophy, definition and importance of recreation; nature of
activities and recreation participation
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ซอฟทบอล
1(0-2)
Softball
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬาซอฟท
บอล การฝกทักษะเบื้องตน และกฎกติกามารยาทของกีฬาซอฟทบอล
History, definition, importance, and physical fitness for softball; basic skill
training, rules, and etiquette of softball
001159

เทนนิส
1(0-2)
Tennis
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬา
เทนนิส การฝกทักษะเบื้องตน และกฎกติกา มารยาทของกีฬาเทนนิส
History, definition, importance, and physical fitness for tennis; basic skill
training, rules, and etiquette of tennis
001160

เทเบิลเทนนิส
1(0-2)
Table Tennis
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬาเทเบิล
เทนนิส การฝกทักษะเบื้องตนและกฎกติกา มารยาทของกีฬาเทเบิลเทนนิส
History, definition, importance, and physical fitness for table tennis; basic skill
training, rules, and etiquette of table tennis
001161

บาสเกตบอล
1(0-2)
Basketball
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬา
บาสเกตบอล การฝกทักษะเบื้องตน และกฎกติกา มารยาทของกีฬาบาสเกตบอล
History, definition, importance, and physical fitness for basketball; basic skill
training, rules, and etiquette of basketball
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แบดมินตัน
1(0-2)
Badminton
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬา
แบดมินตัน การฝกทักษะเบื้องตน และกฎกติกา มารยาทของกีฬาแบดมินตัน
History, definition, importance, and physical fitness for badminton; basic skill
training, rules, and etiquette of badminton
001163

ฟุตบอล
1(0-2)
Football
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬา
ฟุตบอล การฝกทักษะเบื้องตน และกฎกติกา มารยาทของกีฬาฟุตบอล
History, definition, importance, and physical fitness for football; basic skill
training, rules, and etiquette of football
001164

วอลเลยบอล
1(0-2)
Volleyball
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับกีฬา
วอลเลยบอล การฝกทักษะเบื้องตน และกฎกติกา มารยาทของกีฬาวอลเลยบอล
History, definition, importance, and physical fitness for volleyball; basic skill
training, rules, and etiquette of volleyball
001165

ศิลปะการตอสูปองกันตัว
1(0-2)
Art of Self – Defense
ประวัติ ความหมาย ความสําคัญ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายสําหรับศิลปะการ
ตอสูปองกันตัว ทักษะเบื้องตนของศิลปะการตอสูปองกันตัว กฎหมายสําหรับการปองกันตัว และกฎ
กติกา มารยาทของศิลปะการตอสูปองกันตัว
History, definition, importance, and physical fitness for the art of self-defense;
basic skill of the art of self-defense, laws for self-defense; rules, and etiquette
of the art of self-defense
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พฤติกรรมมนุษย
3(3-0)
Human Behavior
แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดพฤติกรรม พืน้ ฐานทางชีวภาพของพฤติกรรมและประเภทของ
พฤติกรรม ความรูสึกและการรับรู การมีสติสัมปชัญญะ การเรียนรูและความจํา การคิดและภาษา
เชาวนปญญาและการยกระดับเชาวนปญญา การจัดการอารมณและการสรางแรงจูงใจ พฤติกรรม
มนุษยทางสังคม พฤติกรรมอปกติ และการวิเคราะหกรณีศึกษาพฤติกรรมมนุษยเพื่อการประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน
Concept of human behavior, biology and types of behavior, sensation and
perception, state of consciousness, learning and memory, thinking and language,
intelligence and intelligence management of emotions and development of motivation, human
social behavior, abnormal behavior, analysis of human behavior case studies for application
in everyday life

001171

ชีวิตและสุขภาพ
3(3-0)
Life and Health
ความรูความเขาใจเชิงบูรณาการเกี่ยวกับวงจรชีวิต พฤติกรรม และการดูแลสุขภาพ
ของมนุษย วัยรุนและสุขภาพการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพและนันทนาการ การสงเสริมสุขภาพจิต
อาหารและสุขภาพ ยาและสุขภาพ สิ่งแวดลอมและสุขภาพ การประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกัน
อุบัติเหตุ ประกันสังคม การปองกันตัวจากอุบัติภัย อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ และโรคระบาด
Integrated knowledge and understanding about the life cycle; healthy
behaviors and human health care; adolescence and exercise and recreation for health;
enrichment of mental health; medicine and health; environment and health; health insurance,
life insurance. Accident insurance. And social security; protection from danger, accidents,
natural disasters and communicable diseases
001172

การจัดการการดําเนินชีวิต
3(2-2)
Living Management
ความรูและทักษะ เกี่ยวกับบทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของบุคคลในครอบครัว

และสังคมการปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก การติดตอสื่อสาร การจัดการความขัดแยง
วิธีการคิดการแกปญหาอยางสรางสรรค เศรษฐศาสตรกับการดําเนินชีวิตที่ดี และคุณธรรมจริยธรรม
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Knowledge and skills relating to role, duty, and responsibity of an individual
both as a member of a family and a member of a society which include an adaptation to
changes in a global society, world communication, conflict management resolutions, and
methods to bring about creative problem solutions leading to a better economy and living
conditions along with a more ethical society
001173

ทักษะชีวิต
2(1-2)
Life Skills
การพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอก ฝกทักษะการทํางานเปนทีมที่เนนการ
เปนผูนาํ และผูต ามที่ดี การพัฒนาบุคคลใหมีจิตสาธารณะและการพัฒนาคุณสมบัติดานอื่น ๆ ของ
บุคคล
Development of personality both mental and physical characteristics; practice
in team working skills focusing on leader and follower roles, along with the development of
public consciousness and other desirable personal characteristics
001245

วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0)
Science in Everyday Life
บทบาทของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางดานชีวภาพ กายภาพ และบูรณาการ
ไดแก
สิ่งมีชีวติ และ
ความรูทางดานวิทยาศาสตรของโลกทัง้ ระบบที่เกีย่ วของกับชีวิตประจําวัน
สิ่งแวดลอมพลังงานและไฟฟา การสื่อสารและโทรคมนาคม อุตุนยิ มวิทยา โลกและอวกาศ
The role of science and technology with concentration on both biological and
physical sciences and integration of earth science in everyday life, including organisms and
environments, chemical, energy and electricity, telecommunications, meteorology, earth and
space

205302

การเขียนเชิงวิชาการ
3(3-0)
Writing Academic English
ฝกเขียนในรูปแบบงานวิชาการ เชน รายงาน บทคัดยองานวิจัย เนนการเรียน โดยใช
สถานการณจําลอง ฝกการแปลที่จําเปนในสาขาวิชา
Practice writing skills for academic purpose for example report, abstract,
research paper.
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252182

แคลคูลัส 1
3(3-0)
Calculus I
การอุปนัยเชิงคณิตศาสตร ฟงกชันพีชคณิตและฟงกชนั อดิศัย ลิมิตและความตอเนื่อง
อนุพนั ธ ปริพนั ธ และการประยุกต เทคนิคการอินทิเกรต อินทิกรัลไมตรงแบบ
Mathematical induction, functions, limit and continuity derivatives. Integrals
and applications. Improper integrals and Taylor's formula analytic geometry and conic
section polar coordinate.
252183

แคลคูลัส 2
3(3-0)
Calculus II
วิชาบังคับกอน : 252182 แคลคูลัส 1
Prerequisite : 252182 Calculus I
ลําดับและอนุกรม การทดสอบอนุกรม อนุกรมกําลัง อนุกรมเทยเลอร (อนุกรมโลรองต)
เมตริกซและตัวกําหนด คาลําดับขั้นของเมตริกซ การหาผลเฉลยเชิงตัวเลขของระบบสมการเชิงเสนดวย
เมตริ ก ซ หลักเกณฑเครเมอร ปริภูมิ เวกเตอร ปริภูมิยอย ฐานและมิติ การแปลงเชิง เส น คา เฉพาะ
เวกเตอรเฉพาะ
The techniques of integration, sequence and series of real number. Partial
derivatives, first order differential equations. Vectors algebra matrices and determinants.
252284

แคลคูลัส 3
3(3-0)
Calculus III
วิชาบังคับกอน : 252183 แคลคูลัส 2
Prerequisite : 252183 Calculus II
สมการเชิงอนุพันธเชิงเสนอันดับทีห่ นึง่ และอันดับสูง วิธีหาผลเฉลยเชิงวิเคราะหและเชิง
ตัวเลข การแปลงลาพลาซกับการแกสมการเชิงอนุพันธ พีชคณิตของเวกเตอร ไดเวอรเจนซ เคิรล การ
หาอนุพนั ธและอินทิกรัลของฟงกชันหลายตัวแปร อินทิกรัลตามเสน ตามผิว และตามปริมาตร ระบบ
พิกัดเชิงขั้ว ทฤษฎีบทของกรีน เกาสและสโตกส
Multiple integrate, Jacopian and theorem of change variable, geometric
vectors, divergence, curl, line integrals, surface integrals, Green's theorem, Gauss's
theorem, and Stokes' theorem.
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256101

หลักเคมี
4(3-3)
Principle of Chemistry
การศึกษาปริมาณสารสัมพันธ โครงสรางอะตอม พันธะเคมี ตารางธาตุและสมบัติของ
ธาตุ กาซและของแข็ง ของเหลวและสารละลาย เทอรโมไดนามิกสเคมี จลนศาสตรเคมี กรด-เบส ไฟฟา
เคมี เคมีนิวเคลียรและเคมีสิ่งแวดลอม
Stoichiometry; atom structure; chemical bonding; Periodic Table and
properties of elements, gas solid and liquid; liquid and solution; chemical thermodynamics;
chemical kinetics; acid-base; electrochemistry; nuclear chemistry; environmental chemistry.
261101

ฟสิกส 1
4(3-2)
Physics I
ศึกษาการเคลือ่ นที่แบบเปลีย่ นตําแหนงในหนึ่งและสองมิติ การเคลือ่ นที่แบบหมุน งาน
และพลังงาน กลศาสตรของอนุภาคและวัตถุเกร็ง สมบัติของสสาร กลศาสตรของของไหล การ
สั่นสะเทือนและเสียง ระบบของเลนส ทฤษฎีคลื่นของแสง ความรอนและระบบกาซอุดมคติ เทอรโม
ไดนามิกส และเครื่องกลจักร ความรอนทางทฤษฎีจลน
One- and two-dimension motion; rotation; work and energy; mechanics of
particles and rigid bodies; properties of matter; mechanics of fluids; vibration and noise; lens
system; wave theory of light; heat and systems of ideal gases; thermodynamics; theoretical
heat engine.
261102

ฟสิกส 2
4(3-2)
Physics II
ไฟฟาสถิต ประจุไฟฟา และสนามไฟฟา กฎของเกาส ศักยไฟฟา กระแสตรง และ
อุปกรณแมเหล็กไฟฟา การเหนี่ยวนําแมเหล็ก และกฎของฟาราเดย ตัวเหนี่ยวนํากระแสไฟฟา
วงจรไฟฟากระแสสลับ สนามแมเหล็ก เนื่องจากกระแสไฟฟาที่เปลี่ยนแปลง สนามแมเหล็ก
สนามแมเหล็กไฟฟา การสั่นและคลื่นแมเหล็กไฟฟา อิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน ทฤษฎีสัมพันธภาพ
อีเลคตรอน กัมมันตภาพรังสี และนิวเคลียส กําเนิดของทฤษฎีควอนตัม คลื่นและอนุภาค สมบัติบาง
ประการของสสาร สมบัติบางประการของนิวเคลียส
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Electrostatic; electrical charge and field; Gauss’ laws; electrical potential;
direct current (DC); magnetic and electromagnetic instruments; magnetic induction;
Faraday’s law; electrical inductance; alternating current (AC); electrical circuit; magnetic field
due to electrical current; changing field and current; electromagnetic field (EMF); vibration
and electromagnetic wave; basic electronics; theory of relativity; electron; radioactivity;
nucleus; history of quantum theory; wave and particle; properties of matter; properties of
nucleus.
301101

เครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรมและการใชงาน
2(1-3)
Engineering Tools and Operations
ศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงฝกงาน เครื่องมือวัดและเครื่องมือพื้นฐานทางดาน
วิศวกรรม โดยเนนถึงวิธีใชเครื่องมือ เครื่องจักรอยางถูกตองและปลอดภัย ปฏิบัติงานเบื้องตนเกี่ยวกับ
งานฝมือ งานเครื่องมือ และเครื่องจักร งานเชื่อม และงานโลหะแผน
Safety in workshop; measuring instrument and basic engineering tools
emphasized on correct and safe tool using techniques; workshop practice: hand tools,
machining, welding and sheet metal.
301202

วัสดุวิศวกรรม
3(3-0)
Engineering Materials
วิชาบังคับกอน : 256101 หลักเคมี, 261102 ฟสิกส 2
Prerequisite : 256101 Principle of Chemistry, 261102 Physics II
ศึกษาคุณสมบัติและโครงสรางของวัสดุประเภทโลหะ โลหะผสม เซรามิคและโพลีเมอร
ความสัมพันธระหวางโครงสรางทางจุลภาค คุณสมบัติทางกลของโลหะ แผนภูมิสมดุลย กรรมวิธีทาง
ความรอนตอโครงสรางทางจุลภาคของโลหะผสม การแตกหัก การกัดกรอนและควบคุมการเสื่อมสภาพ
การวิเคราะหความวิบัติ
Properties and structures of metal, alloy, ceramic and polymeric material;
relationship between microstructure and mechanical properties; phase diagram; effect of
heat treatment on microstructure of alloys; fracture; corrosion and deterioration control; failure
analysis.
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301303

สถิติวิศวกรรม
3 (3-0)
Engineering Statistics
วิชาบังคับกอน : 252182 แคลคูลัส 1
Prerequisite : 252182 Calculus I
ความนาจะเปน ตัวแปรสุม
การแจกแจงความนาจะเปนแบบไมตอ เนื่องและแบบ
ตอเนื่อง คาคาดหมายและโมเมนตฟง กชัน การทดสอบสมมติฐาน
การถดถอยเชิงเสนและ
สหสัมพันธ การวิเคราะหความแปรปรวน การประยุกตใชสถิติในการควบคุมทางอุตสาหกรรม
Probability, random variables, continuous and discrete probability distribution,
expected values and function moment, hypothesis testing, linear regression and
correlation, variance analysis, applying statistics to industrial control

302111

กลศาสตรวิศวกรรม 1
3(3-0)
Engineering Mechanics I
วิชาบังคับกอน : 252182 แคลคูลัส 1, 261101 ฟสิกส 1
Prerequisite : 252182 Calculus I, 261101 Physics I
บทนําเกี่ยวกับสถิตยศาสตร การวิเคราะหระบบแรง 2 มิติ 3 มิติ การประยุกตสมการ
สมดุลในการวิเคราะหแรง โครงถัก โครงกรอบเครื่องจักรกล การวิเคราะหแรงกระจายบนคานและเคเบิล
ความเสียดทานในสภาวะแหง งานเสมือนและเสถียรภาพ โมเมนตความเฉื่อยของพื้นที่
Introduction to statics; two and three force system analysis; applications of
equilibrium equation for force anslysis; truss; frame machine; distributed force analysis of
beam and cable; dry friction; virtual work and stability; area moment of inertia.
302151

เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3)
Engineering Drawing
การใช เครื่ อ งมื อ และการเขีย นตัว อั ก ษร การสร า งรูป เรขาคณิต การเขี ย นภาพฉาย
ออโธกราฟฟค การใหขนาดและเกณฑความคลาดเคลื่อน การเขียนภาพสามมิติ การเขียนภาพตัด
วิวชวย เรขาบรรยายเบื้องตน การเขียนแผนคลี่ การเขียนแบบสั่งงาน การเขียนแบบโดยใชคอมพิวเตอร
ชวย การเขียนแบบรางดวยมือ การเขียนแบบเฉพาะดานสําหรับวิศวกรรมแตละสาขา
Drafting equipment and lettering; geometric construction; orthographic
projection; dimensioning and tolerancing; pictorial drawing; sectional drawing; auxiliary view;
fundamentals of descriptive geometry; intersection; development; working drawing;
computer-aided drafting; freehand sketches; specialized engineering drawing.
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302212

กลศาสตรวิศวกรรม 2
3(3-0)
Engineering Mechanics II
วิชาบังคับกอน : 302111 กลศาสตรวิศวกรรม 1
Prerequisite : 302111 Engineering Mechanics I
จลนศาสตรของอนุภาคและของเทหวัตถุแข็งเกร็ง การเคลื่อนที่เชิงเสนตรง การเคลื่อนที่
เชิ ง เส น โค ง บนระนาบ การเคลื่ อ นที่ แ บบหมุ น การเคลื่ อ นที่ สั ม บู ร ณ กั บ การเคลื่ อ นที่ สั ม พั ท ธ
จลนพลศาสตร ของอนุภาค และเทหวัตถุแข็งเกร็ง กฎการเคลื่อนที่ขอที่ 2 ของนิวตัน งานและพลังงาน
การดลและโมเมนตัม พื้นฐานการสั่นสะเทือน
Kinematics of particle and rigid body; rectilinear motion; plane curvilinear
motion; rotation; absolute and relative motion; kinetecs of particle and rigid body; Newton’s
second law of motion; work and energy; impulse and momentum; fundamentals of vibration.
304211

กลศาสตรของวัสดุ 1
3(3-0)
Mechanics of Materials I
วิชาบังคับกอน : 302111 กลศาสตรวิศวกรรม 1
Prerequisite : 302111 Engineering Mechanics I
แรง ความเคน ความเครียด ความเคนในภาชนะเปลือกบาง ความสัมพันธระหวาง
ความเคนและความเครียด กฎของฮุค อัตราสวนของปวซอง ความเคนเนื่องจากการเปลีย่ นแปลง
อุณหภูมิ แรงบิด แรงเฉือนและโมเมนตในคาน การโกงของคาน
Forces; stress; strain; stress in thin-wall cylinders; stress-strain relationships;
Hook’s law; Poisson ratio; stress from temperature changes; torsion; shear and mement in
beam; deflction of beams.
304212

การวิเคราะหโครงสราง 1
3(3-0)
Structural Analysis I
วิชาบังคับกอน : 304211 กลศาสตรของวัสดุ 1
Prerequisite : 304211 Mechanics of Materials I
ความรูพื้นฐานของการวิเคราะหโครงสราง ศึกษาแรงตางชนิดที่กระทําบนโครงสราง
ระบบหนึ่งหนวย และระบบโครงสราง แรงปฏิกิริยา แรงเฉือน และโมเมนตดัดของโครงสรางดีเทอรมิเนท
การวิเคราะหโครงขอหมุนและโครงขอแข็ง การโกงของโครงสรางดีเทอรมิเนท วิธีงานสมมติ พลังงาน
ความเครียด เสนอิทธิพลสําหรับโครงสรางดีเทอรมิเนท
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Fundamental of structural analysis; study of various forces in structure; unit
systems and structural systems; reaction forces ; shear and bending moment of determinate
structures; trusses and frames analysis; deflection of determinate structures; virtual works;
strain energy; influence lines for determinate structures.
304213

กลศาสตรของวัสดุ 2
3(3-0)
Mechanics of Materials II
วิชาบังคับกอน : 304211 กลศาสตรของวัสดุ 1
Prerequisite : 304211 Mechanics of Materials I
คานอิ น ดี เ ทอร มี เ นตและคานต อ เนื่ อ ง ทฤษฎี ส มการสามโมเมนต ความเค น รวม
ความเครียดรวม วงกลมของมอร เงื่อนไขการวิบัติ คานประกอบจากวัสดุตางชนิด เสายาวและเสาสั้น
น้ําหนักบรรทุกวิกฤติ สูตรของออยเลอร การวิบัติของเสา การตอโครงสรางดวยการเชื่อมหรือหมุดย้ํา
และสลักเกลียว
Indeterminate beam and continuous beam; Theory of Three-moment
equations; combined stress; combined strain; Mohr-circle; failure condition; composite beam;
long and short column; critical loads; Euler formula; failure of column; connections of
structure using welding, rivet, bolts.
304231

สํารวจ
3 (2-3)
Surveying
หลักการสํารวจ เครื่องมือในงานสํารวจ การวัดมุมและระยะทาง การทําระดับ
ความคลาดเคลื่อนในงานสํารวจ การคํานวณขอมูลและปรับแก ความคลาดเคลื่อน งานโครงขาย
สามเหลี่ยม การหมุนอาซิมุท เสนชั้นความสูง การเก็บรายละเอียด การทําแผนที่ การสํารวจแนวทาง
เบื้องตน
Principle of surveying; survey instruments; angle and distance measurement;
leveling; accuracy and errors in survey; data calculation and error adjustment; triangulation;
azimuth calculation; contouring; detailing; mapping; fundamental of route survey.
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304241

กลศาสตรของไหล
3(3-0)
Fluid Mechanics
วิชาบังคับกอน : 252284 แคลคูลัส 3
Prerequisite : 252284 Calculus III
คุณสมบัติของของไหล ของไหลสถิตย สมการโมเมนตตัม สมการพลังงาน สมการ
ตอเนื่อง การเคลื่อนที่ของของไหล การวิเคราะหมิติและความคลายคลึงของการไหลของของไหล การ
ไหลคงตัวแบบไมยุบในทอ ทางน้ําเปด เครื่องจักรเทอรโบ การวัดของไหลและเครื่องมือวัด
Properties of fluid; fluid statics; momentum equation; work-energy equation;
continuity equation; fluid flow; dimensional analysis and similitude; steady incompressible
flow in pipes; open channels; turbo machinery; flow measurement and instruments.
304242

ปฏิบัติการกลศาสตรของไหล
1(0-3)
Fluid Mechanics Laboratory
ปฏิบัติการทดลองเพื่อทดสอบหลักการของกลศาสตรของไหล ของไหลสถิตย การไหล
ของน้ําผานทอและทางน้าํ เปด การวัดการไหลในทอและทางน้ําเปดแบบตาง ๆ
Experiments for testing of fluid mechanics principle; fluid statics; flow in pipe
and open channel; flow measurement in pipe and open channel.
304314

การวิเคราะหโครงสราง 2
3(3-0)
Structural Analysis II
วิชาบังคับกอน : 304212 การวิเคราะหโครงสราง 1
Prerequisite : 304212 Structural Analysis I
หลักการในการวิเคราะหโครงสรางอินดีเทอรมิเนท เสนอิทธิพลสําหรับโครงสรางอินดี
เทอรมีเนท วิธีพลังงาน วิธกี ระจายโมเมนต วิธีมุมหมุนและระยะโกง วิธีเปลี่ยนรูปรางสอดคลอง วิธี
เมตริกซ วิธีวิเคราะหแบบพลาสติกเบื้องตน วิธีวิเคราะหดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
Principle of indeterminate structures analysis; influence line for indeterminate
structures; energy method; moment distribution method; slope and deflection method;
displacement method; metrix method; introduction of plastic analysis; structure analysis using
computer program.
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304321

วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ
2(1-3)
Civil Engineering Materials and Testing Laboratory
วิชาบังคับกอน : 304211 กลศาสตรของวัสดุ 1
Prerequisite : 304211 Mechanics of Materials I
คุณสมบัติของวัสดุกอสราง เชน เหล็ก โลหะไมมีธาตุเหล็ก ไม ทราย หิน ความแข็งแรง
ของวัสดุ การใชเครื่องมือทดสอบในหองปฏิบัติการ
Properties of construction materials such as steel, Non-Ferrous metals, timber,
sand, gravel; strength of materials ; implementation of testing equipments in laboratory.
304322

คอนกรีตเทคโนโลยี
2(1-3)
Concrete Technology
คุณสมบัติของปูนซีเมนตปอรตแลนด มอรตา มวลรวม คอนกรีตสด และคอนกรี ต
แข็งตัวแลว กําลังของคอนกรีต การทดสอบคอนกรีต การทดสอบตัวอยาง และการควบคุมคุณภาพของ
คอนกรีต
Properties of Portland cement, mortar, aggregate, fresh concrete and
hardening concrete; strength of concrete; concrete testing; testing of concrete specimens
and quality control of concrete.
304325

วิศวกรรมการจัดการ
3(3-0)
Engineering Management
หลักการบริหารงาน วิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน มนุษยสัมพันธและการ
ทํางานรวมกับผูอื่น การจัดการดานความปลอดภัย กฎหมายดานการคา เศรษฐศาสตรสําหรับวิศวกรรม
หลักการเงิน หลักการตลาด การบริหารโครงการ
Concepts of management; methods of improving work efficiency; work
relations safety management; commercial law; engineering economics; finance; marketing;
project management.

40
304333

วิศวกรรมขนสง
3(3-0)
Transportation Engineering
องคประกอบหลัก และลักษณะเฉพาะของระบบขนส ง แนวคิดในการวางแผน การ
ออกแบบและการดําเนินการ สําหรับการขนสงทางบก ทางอากาศ ทางน้ําและระบบขนส งแบบตอเนื่อง
หลักการเบื้องตนสําหรับการวางแผนการขนสงระดับเมืองและภูมิภาค
Major elements in transportation system; planning, design and operation for
land, air and water transportation and continuos transportation system; fundamental concept
for urban and regional transportation system planning.
304339

การสํารวจแนวทาง
3(2-3)
Route Surveying
วิชาบังคับกอน : 304231 สํารวจ
Prerequisite : 304231 Surveying
วิธีการทางเทคนิคและการปฏิบัติงานในสนามในการสํารวจวางแนวทาง ถนน คลองสง
การออกแบบดานเรขาคณิต การสํารวจแนวเสนทางโคงแนวราบ และแนวตั้ง การ
น้ํา และอื่น ๆ
กําหนดหมุดของงานลาดงานดินและกราฟมวลดิน หลักการออกแบบและความปลอดภัยของเสนทาง
การสํารวจเพื่อทําการกอสราง การสํารวจชองน้ําขนาดใหญ เพื่อการกอสรางสะพาน
Surveying techniques and field practice in route, road, channal, etc.;
geometric design; horizontal and vertical earth work alignment layout; route construction
survey and profile of highway construction.
304344

หลักอุทกวิทยา
3(3-0)
Principle of Hydrology
วัฏจักรของน้ํา อุทกวิทยาเบื้องตน การวิเคราะหความถี่ของน้ําหลาก น้ําฝน การระเหย
และการคายน้ํา การสูญหายของน้ําผิวดินและการซึม น้ําทา การวัดน้ําทา ไฮโดรกราฟ กราฟหนึ่ง
หนวยน้ําทา การเคลื่อนตัวของน้ําหลาก ความสัมพันธระหวางน้ําฝนและน้ําทา น้ําใตดินเบื้องตนและ
การตกตะกอนในทางน้ํา
Water cycle; introduction to hydrology; flood-frequency analysis; precipitation;
evaporation and transpiration; losses in surface water and infiltration; streamflow; streamflow
measurement; hydrograph; unit hydrograph; flood routing; rainfall-runoff relationship;
elementary of groundwater; and sediment in flow channel.
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304346

กรรมวิธีหนวยสุขาภิบาล
3(2-2)
Sanitary Unit Process
วิชาบังคับกอน : 304343 วิศวกรรมการประปาและสุขาภิบาล
คุณสมบัติของน้ําและการทน้าํ สะอาด ปริมาณและคุณภาพของน้ําเสีย สุขาภิบาลของ
ลําน้าํ การออกแบบระบบรวบรวมและระบายน้ําเสีย การบําบัดขั้นตน การตกตะกอน การเติมอากาศ
การกําจัดสลัดจ ระบบบําบัดน้ําเสียแบบใชออกซิเจนและไมใชออกซิเจน การออกแบบโรงบําบัดน้ําเสีย
Water characteristics and water treatment, Wastewater quantity and quality,
Stream sanitation; Collection and drainase wastewater system, Primary treatment
sedimentation, Aeration,, sludge treatment, Aerobic and anaerobic wastewater treatment
system, wastewater treatment plant design.
304348

วิศวกรรมการระบายน้ํา
3(2-2)
Drainage Engineering
การวัดและการวิเคราะหขอมูลระบายน้ํา
ทฤษฎีการระบายและการออกแบบระบบ
ระบายน้ําบนผิวดิน-ใตดิน โครงขายระบบระบายน้ํา ปญหาและการแกไขปรับปรุงระบบระบายน้ํา
Drainage data measurement and analysis; surface and sub-surface water
drainage theory and system design; drainage network system; drainage system problems
and improvement.
304349

การพัฒนาน้าํ ใตดิน
3(2-2)
Groundwater Development
ทฤษฎีการไหลและชลศาสตรของน้ําใตดิน การสํารวจและการทดสอบแหลงน้าํ ใตดิน
การวิเคราะหปริมาณการไหลของน้าํ ใตดิน บอน้ําใตดนิ และการตรวจวัดปริมาณน้าํ ที่สูบไดจากบอ การ
เลือกใชเครื่องสูบน้ําใหเหมาะสม คุณภาพน้ําและการปองกันปญหามลภาวะปนเปอน
Flow theory and hydraulic of groundwater; groundwater surveyings and field
test; groundwater quantity analysis; wells and the measurements of pumping quatities; pump
selections; ground qualities and contaminant protections.

42
304351

ปฐพีกลศาสตร
3(3-0)
Soil Mechanics
วิชาบังคับกอน : 304211 กลศาสตรของวัสดุ 1
Prerequisite : 304211 Mechanics of Materials I
การกําเนิดดิน คุณสมบัติทางฟสิกสของดิน การจําแนกดินทางวิศวกรรม การสํารวจ
และทดสอบดินเพื่อการกอสราง ความหนาแนน การบดอัดและการปรับปรุงคุณภาพดิน ความสัมพันธ
ของดินและน้าํ ในมวลดิน การไหลของน้าํ ในดิน หนวยแรงในมวลดิน กําลังแรงเฉือนและความมัง่ คงของ
ดิน การทรุดตัวของดินและการกระจายของความเคนในดิน ทฤษฎีกาํ ลังรับแรงแบกทาน
Formation of soil; physical properties of soil; soil classification in engineering;
soil sampling and testing for construction; soil moisture-density relation; compressibility;
water flow in soils, stresses in soil mass; shear strength and soil stability; introduction of
settlement and stress paths in soil; bearing capacity theory.

304352

ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร
1(0-3)
Soil Mechanics Laboratory
วิธีทดสอบมาตรฐานเพื่อทดสอบคุณสมบัติของดิน การเจาะสํารวจดิน การเก็บตัวอยาง
ดิน การทดสอบคุณสมบัติดินในสนาม การทดสอบแอตเตอเบิรกลิมิต ความถวงจําเพาะของเม็ดดิน การ
วิเคราะหขนาดเม็ดดิน การวิเคราะหขนาดเม็ดดิน การจําแนกดินทางวิศวกรรม การบดอัดดิน
แคลิฟอรเนียแบริ่งเรโช ความหนาแนนของดินในสนาม ความซึมน้ําของดิน การทดสอบกําลังรับแรง
เฉือนแบบไดเร็คเชีย และแบบเวน การทดสอบ กําลังรับแรงอัดแบบอันคอนไฟน และแบบไทรแอกเซียล
การทรุดตัวของดิน การรวบรวม, ประมวลผล และรายงานผลขอมูล การประยุกตใชผลทดสอบในงาน
วิศวกรรมโยธา
Standard tests of soil properties; soil exploration; sampling methods; soil test
in field; Atterberg’s Limit; specific gravity; particle distribution; soil classification in
engineering; compaction; California bearing ratio; field density; permeability; direct shear and
vane shear test; unconfined and triaxial compression test; soil consolidation; data collection,
analysis and report; application of testing output in civil engineering.
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304354

ธรณีวิทยาสําหรับวิศวกร
2(1-3)
Geology for Engineers
คุณสมบัติทางกายภาพของแรและหิน; ระยะเวลาทางธรณีวิทยา; การลําดับอายุของ
ชั้นหินขบวนการกัดกรอน; แผนทีท่ างธรณีวิทยา; การแปลแผนที่ทางธรณีวิทยา; การสํารวจสภาพ
ธรณีวิทยาของแหลงวัสดุกอสราง;
สภาพธรณีวทิ ยาของบริเวณสันเขื่อนและอางเก็บน้ํา;
สภาพ
ธรณีวิทยาสําหรับเสนทางคมนาคม
Physical properties of minerals and rocks; geological time; datings of rocks;
erosion processes; geology of Thailand; geological maps; geological map inter pretations;
geological explorations for construction materials; geology of dams and reservoirs; geology
of roads.
304361

วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา
3(2-2)
Water Resources Engineering
การวางแผนและการวิ เ คราะห ร ะบบทรั พ ยากรแหล ง น้ํ า การจัด การลุ ม น้ํ า ความ
ตองการใชน้ํา สมดุลยของน้ํา การตกตะกอน การกัดเซาะในทางน้ําและการปองกัน การออกแบบ
อาคารเก็บกักน้ําและอาคารประกอบตาง ๆ การพัฒนาแหลงน้ําใตผิวดินและการจัดการน้ําแบบบูรณา
การ
Water resources system planning and analysis; watershed management;
water demand; water balance; sedimentation; erosion in water channel and protection;
storage and hydraulic structure design; ground water development; and integrated water
management.
304363

อุทกสถิติ
3(2-2)
Statistical Method in Hydrology
การใชหลักทฤษฎีทางสถิติสําหรับอุทกวิทยาวิเคราะห หลักการของการแจกแจงความ
นาจะเปนแบบไมตอเนื่อง หลักการของการแจกแจงความนาจะเปนแบบตอเนื่อง การวิเคราะหความถี่
สําหรับขอมูล น้ําฝน
การวิเคราะหปริมาณฝนสูงสุดที่อาจเปนไปได การวิเคราะหน้ําทวมดวยหลัก
ความถี่ของการเกิด ทฤษฎี ล็อก-เพียรสัน การวิเคราะหขอมูลแบบอนุกรมเวลาทางอุทกวิทยา หลักการ
ของแบบจําลองสโตแคซติก
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Application of statistical concepts in hydrological analysis; principles of
discrete and continuous probabilistic distribution; frequency analysis for precipitation;
probable maximum precipitation; flood frequency analysis; Log-Pearson theory; hydrological
time series; principle of stochastic hydrological model.
304371

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรสําหรับวิศวกรรมโยธา
3(2-3)
Geographic Information System for Civil Engineering
ทฤษฎีและปฏิบัติการนําเขาขอมูลไปสูระบบสารสนเทศภูมิศาสตร การวิเคราะห
ขอมูลและการประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรสําหรับงานทางวิศวกรรมโยธา
Theory and practice of GIS data input; analysis and system application for
civil engineering
304385

การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
4(3-3)
Reinforced Concrete Design
วิชาบังคับกอน : 304212 การวิเคราะหโครงสราง 1
Prerequisite : 304212 Structural Analysis I
ขอบัญญัติในการออกแบบ การศึกษาการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีหนวย
แรงใชงานและวิธีกําลังประลัย การคํานวณหนวยแรงตาง ๆ แรงดัด แรงเฉือน แรงดึงทะแยงและแรงยึด
เหนี่ยว การออกแบบองคอาคารตาง ๆ
Design criteria; study of reinforced concrete design by working and strength
design concepts; calculation of forces, flexure stress, shear, diagonal tension and bonding;
design of structural members.
6 หนวยกิต
การฝกงานดานวิศวกรรมโยธา (ไมนับหนวยกิต)
Training in Civil Engineering
(ไมนอยกวา 270 ชั่วโมง)
นิสิตสาขาวิศวกรรมโยธา ทุกคนไดมีโอกาสฝกฝนทักษะกับสถานประกอบการในสาย
งานวิศวกรรมโยธา กับสถาบัน หรือองคกรของรัฐและ/หรือเอกชน ไมนอยกวา 270 ชั่วโมง เพื่อพัฒนา
นิสิตใหมีความรูทางวิชาการและทักษะที่เกี่ยวของ
All civil engineering students need to practice in civil engineering in either
private sectors or governmental institutions. Students are required at least 270 hours, in order
to gain both academic and work-related experience in field training.
304391
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304392

การฝกงานสํารวจ
1 หนวยกิต
Survey Camp
(ไมนอยกวา 80ชม.)
วิชาบังคับกอน : 304231 สํารวจ
ฝกงานตามหลักสูตรวิชา 304231 ไมต่ํากวา 80 ชั่วโมง
Field work of 304231 at least 80 hrs.

304417

การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก
3(3-0)
Design of Timber and Steel Structures
วิชาบังคับกอน : 304314 การวิเคราะหโครงสราง 2
Prerequisite : 304314 Structural Analysis II
การวิเคราะหและการออกแบบองคอาคารของโครงสรางไมและเหล็ก องคอาคารรับแรง
ดึง แรงอัด แรงบิด และแรงดัด รอยตอ คานประกอบ การออกแบบโครงถักและโครงขอแข็ง
Analysis and design of timber and steel structures; tensile, compressive,
torsion and bending members; connections; composite beam; design of trusses and frames.
304418

การออกแบบคอนกรีตอัดแรง
3(2-2)
Prestressed Concrete Design
วิชาบังคับกอน : 304385 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
Prerequisite : 304385 Reinforced Concrete Design
หลักการขององคอาคารคอนกรีตอัดแรง คุณสมบัติของวัสดุที่ใชในงานคอนกรีตอัดแรง
ขอกําหนดเกี่ยวกับหนวยแรงที่ยอมใหสําหรับวัสดุ การวิเคราะหหนวยแรงที่เกิดขึ้นในคานคอนกรีตอัด
แรง การออกแบบองคอาคารคอนกรีตอัดแรง การแอนตัวของคานในชวงน้ําหนั กบรรทุกปกติ การ
สูญเสียแรงอัดในคานคอนกรีตอัดแรง กําลังประลัยของคาน การออกแบบเข็ม การออกแบบคอนกรีตอัด
แรงชนิดดึงเหล็กทีหลัง
Concept of pre-stressing members; properties of material used in
pre-stressed concrete work; allowable strength limitations for material; stress analysis for
pre-stressed member; pre-stressed member design; deflection of pre-stressed beam under
normal load; loss of pre-stress in pre-stressed beam; ultimate strength of beam Pile design;
design of post-tension prestressed concrete.
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304419

การออกแบบอาคาร
3(2-2)
Building Design
วิชาบังคับกอน : 304385 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
Prerequisite : 304385 Reinforced Concrete Design
ประเภทของอาคารและประโยชนใชสอย องคอาคารและระบบโครงสรางประเภทตาง ๆ
ปจจัยและขอกําหนดการออกแบบอาคาร กฎหมายควบคุมอาคาร มาตรฐานสถาปตยกรรมของอาคาร
ระบบวิศวกรรมตาง ๆ ในอาคาร การจําลองและวิเคราะหโครงสราง การเตรียมรายการคํานวณและแบบ

Types of building and usage; building and structural system; factors and
criteria for building design; building codes; architectural standards; engineering systems in
building; model and structural analysis; preparation of calculations and drawings.
304426

วิธีการกอสรางและการควบคุมงาน
3(2-2)
Construction Methods and Supervisions
วิธีการกอสรางและการควบคุมงานกอสรางประเภทตาง ๆ สัญญาการกอสราง ความ
สัมพันธของการออกแบบและการกอสราง ความสัมพันธระหวางงานดานโครงสรางกับงานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ ไดแก ระบบทอ สุขาภิบาล ความรอน ระบายอากาศ ปรับอากาศ แสงสวางและไฟฟา
Construction methods and supervisions; construction contracts; relationships
between design and construction; relationships between structural works and other works
such as piping, sanitary, heating, ventilating and air-Conditioning (HVAC); lighting and
electrical system.
304427

การบริหารงานกอสราง
3(3-0)
Construction Management
หลักการบริหารและจัดการงานกอสราง กระบวนการกอสราง รูปแบบสัญญาและ
โครงสรางองคกร การวางผัง การวางแผนการดําเนินงาน การจัดการดานทรัพยากรและวัตถุดิบ การ
ตรวจสอบความกาวหนาของการดําเนินงาน เทคนิคที่ใชในการวางแผนและตรวจสอบการดําเนินงาน
เชน เพิรท ซีพีเอ็ม การบริหารดานการเงินที่ใชในงานกอสราง ความปลอดภัย การควบคุมคุณภาพ
การประยุกตใชคอมพิวเตอรในการบริหารงานกอสราง การประมาณการกอสราง

47
Concepts of construction management; construction process; contracts and
organization; scheduling; planning; material and resource management; project control;
technics for planning and control including PERT, CPM; financial management for
construction; safety; quality control; computer applications for construction management;
construction estimation.
304434

วิศวกรรมการทาง
3(3-0)
Highway Engineering
วิชาบังคับกอน : 304231 สํารวจ, 304351 ปฐพีกลศาสตร
Prerequisite : 304231 Surveying, 304351 Soil Mechanics
ประวัติความเปนมาของถนน และพัฒนาการของทางหลวง หลักการการวางแผนทาง
หลวง การจราจร การสํารวจเสนทาง การสํารวจดินและการทดสอบ การออกแบบทางดานเรขาคณิต
การออกแบบถนนราดยาง ถนนคอนกรีต ผิวทาง การระบายน้ํา การกอสรางและบํารุงรักษา
Historical development of road and highways; principal of highway planning;
traffic; route survey; material survey and testing; geometric design; asphalt pavement,
concrete pavement and drainage design; construction and maintenance of highways.
304437

วัสดุการทาง
3(2-3)
Highway Materials
วิชาบังคับกอน : 304351 ปฐพีกลศาสตร
Prerequisite : 304351 Soil Mechanics
ลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุการทาง เชน ดิน มวลรวม แอสฟลท มาตรฐานการการ
ออกแบบสวนผสมวัสดุผิวทาง เชน แอสฟลทติคคอนกรีต การปรับปรุงคุณภาพของดิน และการทดสอบ
วัสดุการทาง
Properties and characteristics of highway materials such as soil, aggregate,
asphalt; highway material standard regulations such as asphaltic concrete; soil quality
improvement; material testing.
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304438

วิศวกรรมจราจร
3(2-2)
Traffic Engineering
องคประกอบหลักของการจราจร เชน คนขับ คนเดินเทา ยานพาหนะ ถนน
ลักษณะเฉพาะของการจราจร ความเร็ว ปริมาณการจราจร ความเร็วและความลาชาในการเดินทาง ที่
จอด ทฤษฎีเบือ้ งตนของกระแสจราจร องคประกอบพื้นฐานสําหรับการออกแบบถนน การออกแบบทาง
แยกและระบบควบคุมทางแยก
Various components in traffic such as drivers, pedestrians, vehicles,
roadways, traffic characteristics, speeds, volumes, travel times and delays, parking; basic
theory of traffic flows; basic elements for roadways design; intersections and controls design.

304443

วิศวกรรมการประปาและสุขาภิบาล
3(3-0)
Water Supply and Sanitary Engineering
วิชาบังคับกอน : 304241 กลศาสตรของไหล
Prerequisite : 304241 Fluid Mechanics
แหลงน้ําดิบสําหรับผลิตประปา มาตรฐานคุณภาพน้ําดื่ม ความตองการเชิงคุณภาพ
ระบบจายน้ําประปา เทคนิคการปรับปรุงคุณภาพน้ํา ตะแกรง การตกตะกอน การกรอง การกําจัด
ความกระดาง การกําจัดเหล็ก การควบคุมรสและกลิ่น ระบบระบายน้ําฝนและรวบรวมน้ําเสียเบื้องตน
Raw water source for water supply; drinking water standard; water quality
demand; water supply system; water quality improving technique; screen; sedimentation;
filtering; softening; iron removal; taste and odor control; introduction to rainfall drainage and
waste water collection system.
304445

วิศวกรรมชลศาสตร
3(3-0)
Hydraulic Engineering
วิชาบังคับกอน : 304241 กลศาสตรของไหล
Prerequisite : 304241 Fluid Mechanics
การประยุกตหลักการของของไหล เพื่อใชศึกษาออกแบบและปฏิบัติงานที่เกีย่ วของกับ
งานดานวิศวกรรมชลศาสตร การวิเคราะหระบบทอ แรงกระแทกน้ํา เครื่องสูบน้ําและกังหันน้าํ การไหล
ในทางน้ําเปด อางเก็บน้ํา เขื่อนและฝาย ทางระบายน้าํ ลน อาคารประกอบตาง ๆ ของเขื่อนและระบบ
ชลประทาน แบบจําลองชลศาสตร
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Application of fluid mechanics for design and operating in hydraulic
engineering; pipe system analysis; water hammer and surge tank; turbine and pump; open
channel flow; reservoir; dam and weir; spillway; hydraulic structure of dam and irrigation
system; hydraulic model.
304447

การจัดการมูลฝอย
3(2-2)
Solid Waste Management
แหลงที่มาและคุณภาพของมูลฝอย หลักการทางวิศวกรรมในการออกแบบ
ระบบ
ขนสงและกําจัดมูลฝอย การเผา การฝงกลบ การหมักทําปุย และการนํามาใชประโยชนใหม การประเมิน
คาทางเศรษฐกิจ และปจจัยตาง ๆ ที่มผี ลการเลือกระบบกําจัดมูลฝอย
Sources and characteristics of solid waste; engineering design principle; solid
waste transportation and disposal system; incineration; landfill; composting and recycle;
economic evaluation and other factors affecting the selection of disposal system.
304453

การออกแบบฐานราก
3(3-0)
Foundation Design
วิชาบังคับกอน : 304351 ปฐพีกลศาสตร
Prerequisite : 304351 Soil Mechanics
การประยุกตใชปฐพีกลศาสตรในการออกแบบฐานราก ฐานรากระดับพื้น ฐานราก
เสาเข็ม การวิเคราะหการทรุดตัวของฐานราก โครงสรางกันดิน โครงสรางใตดิน เสถียรภาพของความ
ลาดการปรับปรุงและการแกไขฐานราก การออกแบบทํานบดินและเขื่อนดิน
Applications of soil mechanics in foundation design; footings; pile
foundations; consolidation analysis; retaining walls; underground structures; slope stability;
foundation improvement; earth embankment and dam design.
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304464

วิศวกรรมและการออกแบบระบบประปา
3(3-0)
Water Supply Engineering and Design
วิชาบังคับกอน : 304443 วิศวกรรมการประปาและสุขาภิบาล
Prerequisite : 304443 Water Supply and Sanitary Engineering
การออกแบบระบบทอประปา การออกแบบระบบผลิตน้ําประปา การวางแผนระบบ
ทอภายในอาคาร การออกแบบระบบประปาและอุปกรณ การเพิ่มความดันของน้ําในระบบทอ การ
ออกแบบระบบทอระบายน้าํ อุปกรณและวัสดุของระบบทอ การตรวจสอบ ทดสอบและการบํารุงรักษา
ระบบทอภายในอาคาร
Water distribution system design; water treatment plant design; building
piping planning; water supply and equipment design; pressure increasing in the piping
system; water drainage piping system design; equipment and material of piping system;
checking, testing and maintenance of building sanitary system
304481

พฤติกรรมทางกลศาสตรของวัสดุ
3(2-2)
Mechanical Behavior of Materials
วิชาบังคับกอน : 304213 กลศาสตรของวัสดุ 2
Prerequisite : 304213 Mechanics of Materials II
โครงสรางและการเปลี่ยนแปลงรูปรางของวัสดุ วัสดุชนิดตาง ๆ ในงานวิศวกรรม เชน
อัลลอย เหล็ก โพลิเมอร เซรามิกส และคอนกรีต ความสัมพันธและพฤติกรรมของความเคนและ
ความเครียด พฤติกรรมชวงอิลาสติกและพลาสติกของวัสดุ การคราก การแตกราว การลาและการคืบ
ของวัสดุ
Structure and deformation of material; engineering materials: alloy, steel,
polymer, ceramic and concrete; relationships and behavior of stress and strain; elastic and
plastic behavior of material; yield, crack, fatigue and creep of materials.
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304482

วิธีไฟไนทอิลิเมนทในงานวิศวกรรมโยธา
3(2-2)
Finite Element Method in Civil Engineering
วิชาบังคับกอน : 304314 การวิเคราะหโครงสราง 2
Prerequisite : 304314 Structural Analysis II
หลักการทัว่ ไปของวิธีไฟไนทอิลิเมนท การวิเคราะหปญหามิติเดียว การวิเคราะหความ
เคนและความเครียดระนาบ การวิเคราะหโครงขอหมุน คาน และโครงขอแข็ง การใชไอโซพาราเมตริกซอิ
ลิเมนทสําหรับปญหาสองมิติ วิธีการถวงน้ําหนักเศษตกคาง การอินทิเกรตและฟงกชน่ั การประมาณ
ภายในอิลิเมนทเมตริกซ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อใชในการวิเคราะหโครงสราง
Fundamental of finite element method; one-dimensional problem analysis;
plane stress and plane strain problems analysis; truss, beam and frame analysis; isoparametric elements for two-dimensional problem weighted residual method; integration and
approximated function in element matrix; computer program for structural analysis.
304483

พลศาสตรของโครงสรางเบื้องตน
3(2-2)
Introduction to Structural Dynamics
วิชาบังคับกอน : 304314 การวิเคราะหโครงสราง 2
Prerequisite : 304314 Structural Analysis II
พลศาสตรของโครงสรางที่มีระดับขั้นความเสรีเดียวและความเสรีหลายขั้น การสั่นแบบ
ฮารโมนิค การสั่นแบบอิสระและแบบบังคับ เครื่องมือวัดการสั่นสะเทือน สเปคตรัมการตอบสนองของ
โครงสราง การวิเคราะหระบบดวยวิธีเชิงตัวเลข วิศวกรรมแผนดินไหวเบื้องตน
Dynamic of single-degree-of-freedom and multi-degree-of-freedom structures;
harmonic vibrations; free and force vibrations; vibration measurement instrument; response
spectrum of structures; system analysis by numerical method; fundamental of earthquake
engineering.
304492

หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมโยธา
Selected Topics in Civil Engineering
ศึกษาหัวขอทีน่ าสนใจทางวิศวกรรมโยธา
Study of interesting topics in civil engineering.

3(2-2)
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304495

จรรยาบรรณวิศวกร
1(1-0)
Ethic for Engineers
จรรยาบรรณวิศวกร วัตถุประสงคของจรรยาบรรณ กรณีศึกษา ผลกระทบอันเนื่องจาก
การผิดจรรยาบรรณวิศวกร
Ethic for engineers, objectives, case studies, effects due to ignorance of ethic
for engineers.
304496

โครงงานทางวิศวกรรมโยธา
2(0-6)
Civil Engineering Project
จัดทําโครงงานทีน่ าสนใจในแขนงตางๆ ของวิศวกรรมโยธา ภายใตการดูแลของ
อาจารยที่ปรึกษา จัดทําการสัมมนาเพื่อนําเสนอโครงงานและความกาวหนาของการดําเนินงาน และ
จัดทํารูปเลมรายงานของโครงงาน เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
Conducting of interesting project in different fields of civil engineering under
supervision of teaching staffs; project and progress presentation in seminar; project report at
the end of semester.
305171

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
3(3-0)
Computer Programming
หลักการทางคอมพิวเตอร สวนประกอบของคอมพิวเตอร การทํางานรวมกันระหวาง
ฮารดแวรและซอฟตแวร หลักการประมวลผลขอมูลแบบอิเล็กทรอนิกส วิธีการออกแบบและพัฒนา
โปรแกรม การเขียนโปรแกรมดวยภาษาระดับสูง การเขียนโปรแกรมเพื่อประยุกตใชในการแกไขปญหา
ทางวิศวกรรมโยธา
Computer concepts; computer systems, computer component; hardware &
software coprocessing; electronics data processing; programming design and development
technique; high level language programming; application of programming for civil
engineering problems solution.
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17.6 ความหมายของเลขรหัสรายวิชา
17.6.1 หมวดวิชาพื้นฐานและวิชาเฉพาะสาขา
เลขรหัสสามตัวแรก
301
หมายถึง
302
หมายถึง
304
หมายถึง
305
หมายถึง
เลขรหัสสามตัวหลัง
เลขรหัสตัวแรก
เลขรหัสตัวที่สอง
เลข 0
เลข 1 และ 8
เลข 2
เลข 3 และ 7
เลข 4 และ 6
เลข 5
เลข 9
เลขรหัสตัวที่สาม

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมเครือ่ งกล
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร

ชั้นปทเี่ ปดสอน
หมวดหมูในสาขาวิชา
พื้นฐานทางดานวิศวกรรม
วิศวกรรมโครงสราง
วิศวกรรมการกอสราง
วิศวกรรมสํารวจ/วิศวกรรมขนสง
วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา/สุขาภิบาล
วิศวกรรมธรณีวิทยา
โครงงานทางวิศวกรรมโยธา/สัมมนา/ฝกงาน
อนุกรมในหมวดหมูสาขาวิชา
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18. การประกันคุณภาพหลักสูตร
18.1 การบริหารหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมโยธา มีวิธีการดําเนินงานที่เปนการควบคุมใหกระบวนการใชหลักสูตร
เป น ไปอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ก อ ให เ กิ ด ผลผลิ ต คื อ บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพ ทั้ ง นี้ การบริ ห ารหลั ก สู ต ร
ประกอบดวยปจจัยดังนี้
คณะไดจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยกําหนดวิชาที่จะเรียนกอนเปดภาคการศึกษา ให
เปนไปตามแผนการเรียนในหลักสูตร จัดตารางเรียนและหองเรียนใหสอดคลองกับแผนการเรียน
คณะไดจัดหาอาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยผูสอนแตละวิชาที่มีคุณสมบัติและจํานวน
ครบตามเกณฑ
คณะไดจัดการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนรายวิชาสวนใหญที่เปดสอน ทุกภาค
การศึกษา และนําผลการประเมินแจงแกอาจารยผูสอน เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนตอไป
18.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
คณะไดจัดทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อใหเกิดการ
เรียนรูของนิสติ เชน หองเรียน หองปฏิบัติการทางดานสิ่งแวดลอมและโยธา หองศึกษาคนควาดวย
ตัวเองของนิสติ หองสมุดของทัง้ คณะและมหาวิทยาลัย ซึ่งในหองสมุดมีทั้งตํารา หนังสือ เอกสารสิง่ พิมพ
วารสารทางวิชาการ และระบบสืบคนขอมูลอิเลคทรอนิกส
18.3 การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสิต
คณะไดจัดอาจารยที่ปรึกษาวิชาโครงงาน จัดอาจารยที่ปรึกษานิสิต และจัดอาจารยที่ปรึกษา
กิ จ กรรมประจํ า สาขาวิ ช า สํ า หรั บ แต ล ะชั้ น ป และกํ า หนดนโยบายการเข า พบนิ สิ ต อย า งน อ ยภาค
การศึกษาละ 2 ครั้ง
18.4 ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม
วิศวกรรมโยธา เปนหลักสูตรที่นับไดวาอยูในสาขาขาดแคลน ยังเปนที่ตองการ ของสังคมและ
ตลาดแรงงาน โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนลาง และสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ
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19. การพัฒนาหลักสูตร
1. คณะไดมีดัชนีบงชี้มาตรฐานและคุณภาพสําหรับหลักสูตร ดังตอไปนี้
1.1 คณะไดจัดแผนการศึกษา เพื่อใหไดคุณลักษณะของบัณฑิตตามวัตถุประสงคของ
หลักสูตร
1.2 คณะไดจัดหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑและมาตรฐานของ สกอ.
1.3 คณะมีระบบหรือกลไกในการบริหารหลักสูตรผานทางกรรมการวิชาการคณะและ
มติประชุมของภาควิชา
1.4 คณะไดแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
2. การประเมินหลักสูตรตามดัชนีขางตน กระทําทุก ๆ ระยะ 3-5 ป
กําหนดการประเมินครั้งแรก พ.ศ. 2555
มีกระบวนการติดตามขอมูลการปรับปรุงหลักสูตรจากนิสิต ที่จบการศึกษาไปแลว ประมาณ 1 ป โดย
การแจกแบบสอบถาม
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20. สาระในการปรับปรุงแกไข และโครงสรางหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแกไข
สาระในการปรับปรุงหลักสูตรปรับหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่ไดรับความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที่ 133 (6/2550) เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2550
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หนวยกิต
วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
21 หนวยกิต
1. กลุมวิชาภาษา
9หนวยกิต
001103 ทักษะภาษาไทย
3(3-0)
001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
3(3-0)
001112 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
3(3-0)
2. กลุมวิชาสังคมศาสตร
3หนวยกิต
001134 ภูมิปริทัศนภาคเหนือ
3(3-0)
ตอนลาง
3. กลุมวิชาพลานามัย
3หนวยกิต
001151 การเสริมสรางคุณภาพ
2 (2-0)
ชีวิต
เลือกเรียนจากรายวิชา
1หนวยกิต
ตอไปนี้
001152 การบริหารกาย
1(0-2)
001153 กิจกรรมเขาจังหวะ
1(0-2)
001154 วายน้ํา
1(0-2)
001155 ลีลาศ
1(0-2)
001156 ตะกรอ
1(0-2)
001157 กิจกรรมกีฬาและ
1(0-2)
นันทนาการ

1.

001103
001111
001112
001134

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
สาระที่ปรับปรุง
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต
วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ 21 หนวยกิต
1. กลุมวิชาภาษา
9หนวยกิต
ทักษะภาษาไทย
3(3-0)
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0)
ภาษาอังกฤษพัฒนา
3(3-0)
2. กลุมวิชาสังคมศาสตร 3หนวยกิต
อารยธรรมและภูมิ
3(3-0)
ปญญาทองถิ่น
3. กลุมวิชาพลานามัย
1หนวยกิต
วิชาบังคับเลือก
จากรายวิชาตอไปนี้

001150
001151
001152
001153
001154
001155
001156
001157
001158
001159
001160
001161
001162
001163
001164
001165

กอลฟ
เกม
บริหารกาย
กิจกรรมเขาจังหวะ
วายน้ํา
ลีลาศ
ตะกรอ
นันทนาการ
ซอฟทบอล
เทนนิส
เทเบิลเทนนิส
บาสเกตบอล
แบดมินตัน
ฟุตบอล
วอลเลยบอล
ศิลปะการตอสูปองกันตัว

1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)
1(0-2)

ปรับปรุงตาม
นโยบายของ
มหาวิทยาลัย
นเรศวร

57

001160

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548
4 .กลุมวิชาสหศาสตร
3หนวยกิต
พฤติกรรมมนุษย
3(3-0)

001171
001172
001173

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก

001132
001133
001135

1. กลุมวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
2. กลุมวิชามนุษยศาสตร
สารสนเทศศาสตรเพื่อ
การศึกษาคนควา
ปรัชญาชีวิต
ภาษา สังคมและ
วัฒนธรรม
ปริทรรศนศิลปะการแสดง
ไทย
ศิลปะการฟงและความ
เขาใจเกี่ยวกับดนตรี
มนุษยกับสิ่งแวดลอม
3. กลุมวิชาสังคมศาสตร
กฎหมายพื้นฐานเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
อารยธรรมโลก
การเปนผูประกอบการ
ไทยศึกษา

001136

สภาวการณโลก

001113
001121
001122
001123
001124
001125
001127
001131

9หนวยกิต

3(3-0)

001113

3(3-0)

001121

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

001122
001123

3(3-0)

001124

3(3-0)

001125

3(3-0)

001126

3(3-0)

001131

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

001132
001133
001135

3(3-0)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
4 .กลุมวิชาสหศาสตร
8หนวยกิต
ชีวิตและสุขภาพ
3(3-0)
การจัดการการดําเนิน
3(2-2)
ชีวิต
ทักษะชีวิต
2(1-2)
วิชาศึกษาทั่วไปวิชาเลือก
เลือกเรียนจากรายวิชา
ตอไปนี้
1. กลุมวิชาภาษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
2. กลุมวิชามนุษยศาสตร
สารสนเทศศาสตรเพื่อ
การศึกษาคนควา
ปรัชญาเพื่อชีวิต
ภาษา สังคมและ
วัฒนธรรม
ปริทัศน
ศิลปะการแสดงไทย
ดุริยางควิจักขณ
ศิลปะในชีวิตประจําวัน
3. กลุมวิชาสังคมศาสตร
กฎหมายพื้นฐานเพื่อ
คุณภาพชีวิต
ไทยกับประชาคมโลก
วิถีไทย วิถีทัศน
การเมือง เศรษฐกิจ
และสังคม

สาระที่ปรับปรุง

9หนวยกิต

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

ปรับปรุงตาม
นโยบายของ
มหาวิทยาลัย
นเรศวร
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001141
001142
001143
001245

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2548
4. กลุมวิชาวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร
คอมพิวเตอรสารสนเทศขั้น 3(2-2)
พื้นฐาน
คณิตศาสตรสําหรับชีวิตใน 3(3-0)
ยุคสารสนเทศ
ยาและสุขภาพ
3(3-0)

001140
001141

วิทยาศาสตรใน
ชีวิตประจําวัน

001143
001144

3(3-0)

001142

001145
001245

001170
001126

5. กลุมวิชามนุษยศาสตร
การคิดการใชเหตุผลและ
จริยธรรม

3หนวยกิต
3(3-0)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
4. กลุมวิชาวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร
มนุษยกับสิ่งแวดลอม
3(3-0)
คอมพิวเตอรสารสนเทศ 3(2-2)
ขั้นพื้นฐาน
คณิตศาสตรสําหรับชีวิต 3(3-0)
ในยุคสารสนเทศ
ยาและสารเคมีใน
ชีวิตประจําวัน
อาหารและวิถีชีวิต
พลังงานและเทคโนโลยี
ใกลตัว
วิทยาศาสตรใน
ชีวิตประจําวัน
5. กลุมสหศาสตร
พฤติกรรมมนุษย

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

3(3-0)

สาระที่ปรับปรุง

ปรับปรุง
ตามนโยบาย
ของ
มหาวิทยาลัย
นเรศวร
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2548
2. หมวดวิชาเฉพาะสาขา
กลุมวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร
จํานวน 21 หนวยกิต
256101 หลักเคมี
4(3-3)
261101 ฟสิกส 1
4(3-2)
261102 ฟสิกส 2
4(3-2)
252182 แคลคูลัส 1
3(3-0)
252183 แคลคูลัส 2
3(3-0)
252284 แคลคูลัส 3
3(3-0)
กลุมวิชาพื้นฐานทางภาษา จํานวน 3 หนวยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
2. หมวดวิชาเฉพาะสาขา
กลุมวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร
จํานวน 21 หนวยกิต
256101 หลักเคมี
4(3-3)
261101 ฟสิกส 1
4(3-2)
261102 ฟสิกส 2
4(3-2)
252182 แคลคูลัส 1
3(3-0)
252183 แคลคูลัส 2
3(3-0)
252284 แคลคูลัส 3
3(3-0)
กลุมวิชาพื้นฐานทางภาษา จํานวน 3 หนวยกิต

สาระที่ปรับปรุง

205302 การเขียนเชิงวิชาการ
3(3-0)
กลุมวิชาแกน จํานวน 20 หนวยกิต
301101 เครื่องมือพื้นฐานทาง
วิศวกรรมและการใชงาน
2(1-3)
301202 วัสดุวิศวกรรม
3(3-0)
3 (3-0)
301303 สถิติวิศวกรรม
302111 กลศาสตรวิศวกรรม 1
3(3-0)
302151 เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3)
302212 กลศาสตรวิศวกรรม 2
3(3-0)
305171 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(3-0)

205302 การเขียนเชิงวิชาการ
3(3-0)
กลุมวิชาแกน จํานวน 20 หนวยกิต
301101 เครื่องมือพื้นฐานทาง
วิศวกรรมและการใชงาน
2(1-3)
301202 วัสดุวิศวกรรม
3(3-0)
3 (3-0)
301303 สถิติวิศวกรรม
302111 กลศาสตรวิศวกรรม 1
3(3-0)
302151 เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3)
302212 กลศาสตรวิศวกรรม 2
3(3-0)
305171 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(3-0)

ไมมี
การปรับปรุง
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2548
กลุมวิชาบังคับเฉพาะสาขา จํานวน 61 หนวยกิต
304211 กลศาสตรของวัสดุ 1
3(3-0)
304212 การวิเคราะหโครงสราง 1
3(3-0)
304213 กลศาสตรของวัสดุ 2
3(3-0)
304231 สํารวจ
3(2-3)
304241 กลศาสตรของไหล
3(3-0)
304242 ปฏิบัติการกลศาสตรของไหล
1(0-3)
304314 การวิเคราะหโครงสราง 2
3(3-0)
304321 วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ2(1-3)
304322 คอนกรีตเทคโนโลยี
2(1-3)
304333 วิศวกรรมขนสง
3(3-0)
304344 หลักอุทกวิทยา
3(3-0)
304351 ปฐพีกลศาสตร
3(3-0)
304352 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร
1(0-3)
304354 ธรณีวิทยาสําหรับวิศวกร
2(1-3)
304385 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 4(3-3)
304417 การออกแบบโครงสรางไม
และเหล็ก
3(3-0)
304427 การบริหารงานกอสราง
3(3-0)
304434 วิศวกรรมการทาง
3(3-0)
304443 วิศวกรรมการประปาและ
สุขาภิบาล
3(3-0)
304445 วิศวกรรมชลศาสตร
3(3-0)
304453 การออกแบบฐานราก
3(3-0)
304495 จรรยาบรรณวิศวกร
1(0-3)
304496 โครงงานทางวิศวกรรมโยธา
2(0-6)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
กลุมวิชาบังคับเฉพาะสาขา จํานวน 61 หนวยกิต
304211 กลศาสตรของวัสดุ 1
3(3-0)
304212 การวิเคราะหโครงสราง 1
3(3-0)
304213 กลศาสตรของวัสดุ 2
3(3-0)
304231 สํารวจ
3(2-3)
304241 กลศาสตรของไหล
3(3-0)
304242 ปฏิบัติการกลศาสตรของไหล
1(0-3)
304314 การวิเคราะหโครงสราง 2
3(3-0)
304321 วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ2(1-3)
304322 คอนกรีตเทคโนโลยี
2(1-3)
304333 วิศวกรรมขนสง
3(3-0)
304344 หลักอุทกวิทยา
3(3-0)
304351 ปฐพีกลศาสตร
3(3-0)
304352 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร
1(0-3)
304354 ธรณีวิทยาสําหรับวิศวกร
2(1-3)
304385 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 4(3-3)
304417 การออกแบบโครงสรางไม
และเหล็ก
3(3-0)
304427 การบริหารงานกอสราง
3(3-0)
304434 วิศวกรรมการทาง
3(3-0)
304443 วิศวกรรมการประปาและ
สุขาภิบาล
3(3-0)
304445 วิศวกรรมชลศาสตร
3(3-0)
304453 การออกแบบฐานราก
3(3-0)
304495 จรรยาบรรณวิศวกร
1(0-3)
304496 โครงงานทางวิศวกรรมโยธา
2(0-6)

สาระที่ปรับปรุง

ไมมี
การปรับปรุง
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2548
กลุมวิชาเลือกเฉพาะสาขา จํานวน 9 หนวยกิต
304325 วิศวกรรมการจัดการ
3(3-0)
304339 การสํารวจแนวทาง
3(2-3)
304346 กรรมวิธีหนวยสุขาภิบาล
3(2-2)
304348 วิศวกรรมการระบายน้ํา
3(2-2)
304349 การพัฒนาน้ําใตดิน
3(2-2)
304361 วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา
3(2-2)
304363 อุทกสถิติ
3(2-2)
304371 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรสําหรับ
วิศวกรรมโยธา
3(2-3)
304418 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง
3(2-2)
304419 การออกแบบอาคาร
3(2-2)
304426 วิธีการกอสรางและการควบคุมงาน 3(2-2)
304437 วัสดุการทาง
3(2-3)
304438 วิศวกรรมจราจร
3(2-2)
304447 การจัดการมูลฝอย
3(2-2)
304464 วิศวกรรมและการออกแบบ
ระบบประปา
3(3-0)
304481 พฤติกรรมทางกลศาสตรของวัสดุ 3(2-2)
304482 วิธีไฟไนทอิลิเมนทในงาน
วิศวกรรมโยธา
3(2-2)
304483 พลศาสตรของโครงสรางเบื้องตน 3(2-2)
304492 หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมโยธา 3(2-2)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
กลุมวิชาเลือกเฉพาะสาขา จํานวน 9 หนวยกิต
304325 วิศวกรรมการจัดการ
3(3-0)
304339 การสํารวจแนวทาง
3(2-3)
304346 กรรมวิธีหนวยสุขาภิบาล
3(2-2)
304348 วิศวกรรมการระบายน้ํา
3(2-2)
304349 การพัฒนาน้ําใตดิน
3(2-2)
304361 วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา
3(2-2)
304363 อุทกสถิติ
3(2-2)
304371 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรสําหรับ
วิศวกรรมโยธา
3(2-3)
304418 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง
3(2-2)
304419 การออกแบบอาคาร
3(2-2)
304426 วิธีการกอสรางและการควบคุมงาน 3(2-2)
304437 วัสดุการทาง
3(2-3)
304438 วิศวกรรมจราจร
3(2-2)
304447 การจัดการมูลฝอย
3(2-2)
304464 วิศวกรรมและการออกแบบ
ระบบประปา
3(3-0)
304481 พฤติกรรมทางกลศาสตรของวัสดุ 3(2-2)
304482 วิธีไฟไนทอิลิเมนทในงาน
วิศวกรรมโยธา
3(2-2)
304483 พลศาสตรของโครงสรางเบื้องตน 3(2-2)
304492 หัวขอคัดสรรทางวิศวกรรมโยธา 3(2-2)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวน 6 หนวยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวน 6 หนวยกิต

4. หมวดวิชาบังคับไมนับหนวยกิต
4. หมวดวิชาบังคับไมนับหนวยกิต
จํานวน 6 หนวยกิต
จํานวน 6 หนวยกิต
1 หนวยกิต
304392 การฝกงานสํารวจ
1 หนวยกิต 304392 การฝกงานสํารวจ
(ไมนอยกวา 80 ชม.)
(ไมนอยกวา 80 ชม.)

สาระที่ปรับปรุง

ไมมี
การปรับปรุง
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โครงสรางหลักสูตรหลังการปรับปรุงแลว
หมวดวิชา

เกณฑ สกอ.

หลักสูตรเดิม
พ.ศ. 2548

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2551

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะสาขาวิศวกรรมโยธา
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร
2.2 กลุมวิชาพื้นฐานทางภาษา
2.3 กลุมวิชาแกนวิศวกรรมโยธา
2.4 กลุมวิชาบังคับเฉพาะสาขาวิศวกรรมโยธา
2.5 กลุมวิชาเลือกเฉพาะสาขาวิศวกรรมโยธา
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
4. หมวดวิชาบังคับไมนับหนวยกิต

ไมนอยกวา 30
ไมนอยกวา 84

ไมนอยกวา 6
-

30
114
21
3
20
61
9
6
(6)

30
114
21
3
20
61
9
6
(6)

รวมตลอดหลักสูตร

120

150 (6)

150 (6)
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษาเดิมพ.ศ. 2548 เมื่อเปรียบเทียบกับแผนการศึกษา
ปรับปรุง พ.ศ. 2551 มีรายละเอียดดังนี้
แผนการเรียนเดิม พ.ศ. 2548

แผนการเรียนปรับปรุง พ.ศ. 2551

ชั้นปที่ 1

ชั้นปที่ 1

ภาคการศึกษาตน

ภาคการศึกษาตน

001111
001141

ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 1
คอมพิวเตอรสารสนเทศขั้น
พื้นฐาน

3 (3-0) 001111 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน
3 (3-0) 001134 อารยธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
หรือ

001134
252182
256101
261101
302151

ภูริปริทัศนภาคเหนือตอนลาง
แคลคูลัส 1
หลักเคมี
ฟสิกส 1
เขียนแบบวิศวกรรม

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

รวม

252182
256101
261101
302151

แคลคูลัส 1
หลักเคมี
ฟสิกส 1
เขียนแบบวิศวกรรม

20 หนวยกิต

001112
001151
001160
001xxx
252183
261102
301101

ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน 2
การสรางเสริมคุณภาพชีวิต
พฤติกรรมมนุษย
วิชาเลือกกลุมวิชาพลานามัย
แคลคูลัส 2
ฟสิกส 2
เครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรม
และการใชงาน
302111 กลศาสตรวิศวกรรม 1
รวม

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

รวม

ภาคการศึกษาปลาย

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

20 หนวยกิต

ภาคการศึกษาปลาย

3 (3-0)
2 (2-0)
3 (3-0)
1 (0-2)
3 (3-0)
4 (3-2)
2 (1-3)

ภาษาอังกฤษพัฒนา
ชีวิตและสุขภาพ
ทักษะชีวิต
กลุมวิชาพลานามัย
แคลคูลัส 2
ฟสิกส 2
เครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรม
และการใชงาน
3 (3-0) 302111 กลศาสตรวิศวกรรม 1

21 หนวยกิต

001112
001171
001173
001xxx
252183
261102
301101

รวม

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

1(0-2)
3 (3-0)
4 (3-2)
2 (1-3)
3 (3-0)
21 หนวยกิต
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001103
001113
001126

แผนการเรียนเดิม พ.ศ. 2548

แผนการเรียนปรับปรุง พ.ศ. 2551

ชั้นปที่ 2

ชั้นปที่ 2

ภาคการศึกษาตน

ภาคการศึกษาตน
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)

252284
301202
302212

การคิด การใชเหตุผลและ
จริยธรรม
แคลคูลัส 3
วัสดุวิศวกรรม
กลศาสตรวิศวกรรม 2

3 (3-0) 001103 ทักษะภาษาไทย
3(3-0) 001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3 (3-0) 001172 การจัดการการดําเนินชีวิต
3 (3-0) 252284 แคลคูลัส 3
3 (3-0) 301202 วัสดุวิศวกรรม
3 (3-0) 302212 กลศาสตรวิศวกรรม 2

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

304211

กลศาสตรของวัสดุ 1

3 (3-0) 304211 กลศาสตรของวัสดุ 1

3 (3-0)

ทักษะภาษาไทย
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

รวม

21 หนวยกิต

รวม

ภาคการศึกษาปลาย

21 หนวยกิต

ภาคการศึกษาปลาย

205302
304212
304213

การเขียนเชิงวิชาการ
การวิเคราะหโครงสราง 1
กลศาสตรของวัสดุ 2

3 (3-0) 205302 การเขียนเชิงวิชาการ
3 (3-0) 304212 การวิเคราะหโครงสราง 1
3 (3-0) 304213 กลศาสตรของวัสดุ 2

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

304231
304241
304242
305171

สํารวจ
กลศาสตรของไหล
ปฏิบัติการกลศาสตรของไหล
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร

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

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

รวม
ภาคฤดูรอน
304392 การฝกงานสํารวจ

19 หนวยกิต
1 (120 ชม.)

304231
304241
304242
305171

สํารวจ
กลศาสตรของไหล
ปฏิบัติการกลศาสตรของไหล
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
รวม
ภาคฤดูรอน

304392 การฝกงานสํารวจ

19 หนวยกิต
1 (120 ชม.)
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แผนการเรียนเดิม พ.ศ. 2548

แผนการเรียนปรับปรุง พ.ศ. 2551

ชั้นปที่ 3

ชั้นปที่ 3

ภาคการศึกษาตน

ภาคการศึกษาตน

001141

คอมพิวเตอรสารสนเทศขั้นพื้นฐาน

001134
301303
304314
304321
304322
304333

ภูมิปริทัศนภาคเหนือตอนลาง

304354

ธรณีวิทยาสําหรับวิศวกร
รวม

สถิติวิศวกรรม

การวิเคราะหโครงสราง 2
วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ
คอนกรีตเทคโนโลยี
วิศวกรรมขนสง

3 (2-2)
หรือ
3 (3-0)
3 (3-0)
3 (3-0)
2 (1-3)
2 (1-3)
3 (3-0)

001xxx

วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)

301303
304314
304321
304322
304333

สถิติวิศวกรรม

2 (1-3) 304354
18 หนวยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
001xxx
304xxx
304344
304351
304352
304385

3 (3-0)
3 (x-x)
3 (3-0)
3 (3-0)
1 (0-3)
4 (3-3)

ธรณีวิทยาสําหรับวิศวกร
รวม

001xxx
304xxx
304344
304351
304352
304385

วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
หลักอุทกวิทยา
ปฐพีกลศาสตร
ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร
การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก

17 หนวยกิต

รวม

6 หนวยกิต

ภาคฤดูรอน
304491 การฝกงานดานวิศวกรรมโยธา

(ไมนอยกวา 270 ชม.)
รวม

3 (3-0)
การวิเคราะหโครงสราง 2
3 (3-0)
วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ 2 (1-3)
คอนกรีตเทคโนโลยี
2 (1-3)
วิศวกรรมขนสง
3 (3-0)
2 (1-3)
18 หนวยกิต

ภาคการศึกษาปลาย

วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
หลักอุทกวิทยา
ปฐพีกลศาสตร
ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร
การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก

รวม
ภาคฤดูรอ น
304491 การฝกงานดานวิศวกรรมโยธา

3(x-x)

3(x-x)
3 (x-x)
3 (3-0)
3 (3-0)
1 (0-3)
4 (3-3)
17 หนวยกิต
6 หนวยกิต

(ไมนอ ยกวา 270 ชม.)
6 หนวยกิต

รวม

6 หนวยกิต
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xxxxxx

แผนการเรียนเดิม พ.ศ. 2548

แผนการเรียนปรับปรุง พ.ศ. 2551

ชั้นปที่ 4

ชั้นปที่ 4

ภาคการศึกษาตน

ภาคการศึกษาตน

วิชาเลือกเสรี

3 (x-x) xxxxxx

วิชาเลือกเสรี

3 (x-x)

304xxx วิชาเลือกเฉพาะสาขา

3 (x-x) 304xxx

วิชาเลือกเฉพาะสาขา

3 (x-x)

304417

3 (3-0) 304417

การออกแบบโครงสรางไมและหล็ก

3 (3-0)

3 (3-0) 304445
3 (3-0) 304453
1 (1-0) 304495

วิศวกรรมชลศาสตร
การออกแบบฐานราก
จรรยาบรรณวิศวกร

3 (3-0)
3 (3-0)
1 (1-0)

การออกแบบโครงสรางไมและหล็ก

304445 วิศวกรรมชลศาสตร
304453 การออกแบบฐานราก
304495 จรรยาบรรณวิศวกร
รวม

16 หนวยกิต

รวม

ภาคการศึกษาปลาย
xxxxxx
304xxx
304427
304434
304443

วิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
การบริหารงานกอสราง
วิศวกรรมการทาง
วิศวกรรมการประปา
และสุขาภิบาล
304496 โครงงานทางวิศวกรรมโยธา
รวม

16 หนวยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
3 (x-x)
3 (x-x)
3 (3-0)
3 (3-0)
3 (3-0)

xxxxxx
304xxx
304427
304434
304443

2 (0-6) 304496
17 หนวยกิต

วิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเฉพาะสาขา
การบริหารงานกอสราง
วิศวกรรมการทาง
วิศวกรรมการประปาและ
สุขาภิบาล
โครงงานทางวิศวกรรมโยธา
รวม

3 (x-x)
3 (x-x)
3 (3-0)
3 (3-0)
3 (3-0)
2 (0-6)
17 หนวยกิต

