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221-101  3(3-0-6)  
กลศาสตร์วศิวกรรม 1 
Engineering Mechanics I                  
รายวชิาบังคบัเรียนร่วม : 322-171 
Corequisite : 322-171  
 แนวคิดและหลกัการพ้ืนฐานของสถิตยศาสตร์ ระบบ
แรงสองมิติและสามมิติ การรวมและการแยกแรง โมเมนต์ แรง
คู่ควบ และระบบแรงสมมูล สมดุลของอนุภาคและวตัถุเกร็ง 
แผนภาพวัตถุอิสระ การวิเคราะห์โครงข้อหมุน เฟรมและ
เคร่ืองจักรกล แรงเสียดทาน ศูนยถ่์วง เซนทรอยด์ โมเมนต์
ความเฉ่ือยของพ้ืนท่ี วงกลมโมเมนต์ความเฉ่ือยของโมห์ 
หลักการงานเสมือน เสถียรภาพของวตัถุ แนะน าพลศาสตร์
เบ้ืองตน้ 
 Fundamental concepts and principles of statics; two 
and three dimensional force systems; composition and 
resolution of forces; moments, couples and equivalent force 
system; equilibrium of particles and rigid bodies; free body 
diagrams; analysis of trusses, frames and machines;  friction; 
centres of gravity, centroids; moments of inertia of plane 
areas; Mohr's circle of moment of inertia; method of virtual 
work; stability; introduction to dynamics 
 
221-201      3(3-0-6) 
กลศาสตร์ของแข็ง 1  
Mechanics of Solids I 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน : 221-101 
Prerequisite : 221-101 
 แนะน ากลศาสตร์ของวตัถุท่ีเปล่ียนรูปได ้พฤติกรรม
ของวัตถุเม่ือรับแรง ความเค้น ความเครียด และกฎของฮุค  
ทฤษฎีการบิดเบ้ืองต้น การดดัและความเคน้ในคาน แผนภาพ
แรงเฉือนและโมเมนต์ของคาน การโก่งตัวของคาน การ
วิเคราะห์ความเคน้และความเครียดในระนาบเดียว วงกลมของ
โมร์ของความเคน้และความเครียด แรงกระท ารวมและแรงเยื้อง
ศูนย ์แรงกระท าทนัทีทนัใดและแรงกระแทก ทฤษฎีการโก่ง
เดาะเบ้ืองตน้ แนะน าทฤษฎีการวิบติั 

 Introduction to mechanics of deformable 
bodies; behavior of materials under loads; stress, strain 
and Hooke's law; elementary theory of torsion; bending 
and stresses in beams; shear force and bending moment 
diagrams; deflection of beams; analysis of plane stress 
and plane strain; Mohr’s circle of stresses and strains; 
combined and eccentric loadings; shock and impact 
loads; elementary theory of buckling; introduction to 
failure theory               
 
221-202      3(3-0-6) 
กลศาสตร์ของแข็ง 2  
Mechanics of Solids II 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน :  221-201  
Prerequisite : 221-201 

การดัดของคานเชิงประกอบ คานท่ีหน้าตัดไม่
สม ่าเสมอและคานโคง้ การวิเคราะห์การดดัโดยวิธีพลงังาน 
การดัดแบบอสมมาตร ความเค้นเฉือนและจุดศูนยก์ลาง
ความเฉือน การบิดของวตัถุผนังบางท่ีหน้าตัดไม่เป็นรูป
วงกลม ความเคน้ในท่อหนา การวิเคราะห์โดยวิธีพลงังาน 
การวิเคราะห์คานชนิดสแตติคล่ีอินดีเทอร์มิเนท ทฤษฎีการ
วิบติั  ทฤษฎีความยดืหยุน่ พลาสติกซิตีและวิสโคอิลาสติก
ซิตีเบ้ืองตน้ 
 Bending of composite beams; non-prismatic 
beams and curved beams; bending analysis by using 
energy method; unsymmetrical bending; shear stress and 
shear center; warping torsion of thin-walled members 
with non-circular sections; stress in thick-walled 
cylinders; analysis of energy method; analysis of 
statically indeterminate beams; theory of failure; 
elementary theory of elasticity; plasticity; and 
viscoelasticity 
 
 
 



221-231      3(2-3-4) 
เทคนิควิทยาคอนกรีต  
Concrete Technology 

ประวติั การผลิต การจ าแนกประเภทของปูนซีเมนต์
ปอร์ตแลนด ์องคป์ระกอบทางเคมี สมบติัทางกายภาพและทาง
เคมี การทดสอบก าลงัของปูนปอร์ตแลนด์ คุณสมบติัของมวล
รวม การทดสอบมวลรวม คุณสมบัติของคอนกรีตสด  การ
ออกแบบส่วนผสมคอนกรีต และการทดสอบคอนกรีต สาร
ผสมเพ่ิม คอนกรีตผสมเสร็จ  
 History, production and classification of portland 
cement; chemical composition; chemical and physical 
properties and strength testing of portland cement; properties 
of aggregates; testing of aggregates,  properties of fresh 
concrete and testing of concrete in laboratory; design of 
concrete mixes;  admixtures; ready mixed concrete 
 
221-241     3(3-0-6) 
การส ารวจ        
Surveying  
รายวชิาบังคบัเรียนควบกนั : 221-242 
Concurrent : 221-242 

ลักษณะและหลักการ เ บ้ืองต้นของงานส ารวจ 
เคร่ืองมือส ารวจทัว่ไป กลอ้งระดบัและกลอ้งส ารวจธีโอโดไลท ์
ทฤษฎีการวัดและความคลาดเค ล่ือนของการวัด การวัด
ระยะทาง การวดัมุมราบและมุมด่ิง งานส ารวจจุดบงัคบั เทคนิค
การรังวดัจุดบงัคับทางราบ งานวงรอบชั้นสูง งานโครงข่าย
สามเหล่ียมและงานไตรแลทเทอเรชัน่ งานระดบั งานตดัขวาง
และแนวระดบัการค านวณเส้นโคง้ทางราบและเส้นโคง้ทางด่ิง
การวางแนวโคง้ในงานวิศวกรรมโยธาการท างานวงรอบ การ
ท างานระดับ เส้นชั้ นความสูง การรังวัดเ พ่ือท าแผนท่ีภูมิ
ประเทศ การค านวณหาพ้ืนท่ีและปริมาตร 

Principles and introduction to elementary surveying; 
general surveying instruments; levels and theodolites; theory 
of errors and measurements; distance measurement; 
measurement of horizontal and vertical angles; control survey; 
horizontal control surveying techniques, high precision 
traverse, triangulation and trilateration; leveling; cross section 
and profiling; horizontal and vertical curve computation; 

curve layout techniques in civil engineering; contour line, 
topographic mapping; area and volume computation 
 
221-242     1(0-3-0) 
ปฏบิัตกิารส ารวจ  
Surveying Laboratory  
รายวชิาบังคบัเรียนควบกนั : 221-241 
Concurrent : 221-241 

การวดัระยะทางดว้ยการนบักา้วและเทปวดัระยะ 
กลอ้งส ารวจธีโอโดไลท ์การวดัมุมราบและมุมด่ิง การท า
วงรอบ งานโครงข่ายสามเหล่ียม การท างานระดับ การ
ตรวจสอบแนวเล็งของกล้องระดับ การถ่ายระดับรูป
ตดัขวางแนวและตามแนว การวางโคง้ราบ การรังวดัเพ่ือ
ท าแผนท่ีภูมิประเทศ 

Pacing and taping; theodolite, horizontal and 
vertical angles measurement; traverse; triangulation; 
leveling; two pegs test; differential leveling; cross section 
and profiling; curve layout; topographic mapping 
 
221-251     3(3-0-6) 
กลศาสตร์ของไหล   
Fluid Mechanics 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน :   332-103  
Prerequisite : 332-103 

สมบติัของไหล สถิตยศาสตร์ของไหล ความดนั
และแรงลอยตวั พลศาสตร์และจลนศาสตร์ของของไหล 
สมการต่อเน่ือง สมการพลังงานและสมการเบอร์นูลลี 
สมการโมเมนตมัและแรงพลวตัในของไหล ลกัษณะของ
ไหลสมมติและของไหลจริง การไหลเรียบและป่ันป่วน 
ความคล้ายคลึงและการวิเคราะห์เชิงมิติ การไหลแบบไม่
ยุบตัวในท่อ การไหลในรางเปิด การไหลแบบไม่คงตัว 
การวดัอตัราการไหล หลกัการเบ้ืองตน้ของเคร่ืองจกัรกล
ของไหล   

 Properties of fluids; fluid statics, pressure, and 
buoyancy; dynamics and kinematics of fluids; continuity 
equation, energy and Bernoulli’s equation, momentum 
equation and fluid forces, ideal and real fluids; laminar 
and turbulent flow; similitude and dimensional analysis; 



incompressible flow in pipe; open channel flow; unsteady 
flow; flow measurement; principles of turbomachinery 
 
221-301      3(3-0-6) 
การวเิคราะห์โครงสร้าง 1  
Structural Analysis I  
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน : 221-201  
Prerequisite : 221-201 

แนะน าการวิเคราะห์โครงสร้าง การค านวณแรงใน
โครงสร้างดีเทอร์มิเนท การหาค่าการเปล่ียนต าแหน่งของ
โครงสร้างข้อหมุนสองมิติโดยใช้วิธีเชิงกราฟ หลักการของ
พลงังาน และงานเสมือน เส้นอิทธิพลส าหรับโครงสร้างดีเทอร์
มิเนท การวิเคราะห์โครงสร้างอินดีเทอร์มิเนทโดยวิธีคอนซิส
เตนทดี์ฟอร์มเมชนั 

Introduction to analysis of structures; force computation in 
determinate structures; displacement determination of 2D-trusses 
by graphical method; principles of energy and virtual work; 
influence lines for determinate structures, analysis of 
indeterminate structures by the consistent deformation method  
 
221-302     3(3-0-6) 
การวเิคราะห์โครงสร้าง 2       
Structural Analysis II  
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน : 221-301 
Prerequisite : 221-301 

การวิเคราะห์โครงสร้างคานและเฟรมอินดีเทอร์มิเนท 
โดยวิธีสโลปดีเฟลคชนั วิธีการกระจายโมเมนต์ และวิธีสเตรน
เอนเนอย ีการวิเคราะห์คานเสา เส้นอิทธิพลของโครงสร้างอินดี
เทอร์มิเนท การวิเคราะห์โครงสร้างโดยวิธีพลาสติกเบ้ืองต้น 
การวิเคราะห์โครงสร้างเฟรมโดยวิธีประมาณ  การวิเคราะห์
โครงสร้างโดยวิธีเมตริกซ์เบ้ืองตน้  

Analysis of indeterminate beams and frames by the 
slope deflection method, moment distribution method and 
strain energy method; beam-column analysis; influence lines 
for indeterminate structures, introduction to plastic method of 
structural analysis; approximate analysis of frame structures; 
introduction to matrix method of structural analysis 
 
 

221-311     4(3-3-6) 
การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็       
Reinforced Concrete Design  
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน : 221-201  
Prerequisite : 221-201  
รายวชิาบังคบัเรียนร่วม : 221-301 
Corequisite : 221-301 

พฤติกรรมของช้ินส่วนรับแรงกด แรงดัด แรง
เฉือน แรงบิด และอันตรกิริยาระหว่างแรงเหล่าน้ี การ
ออกแบบช้ินส่วนโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธี
ก  าลังใช้งาน และวิ ธีก  าลังประลัย คานท่ีมีหน้าตัดรูป
ส่ีเหล่ียมผืนผา้ รูปตัวที และรูปตวัแอล การเสริมเหล็กรับ
แรงดึง รับแรงอัด รับแรงเฉือน ก าลังยึดเกาะของเหล็ก
เสริม แผ่นพ้ืนทางเดียวและแผ่นพ้ืนสองทาง เสารับ
น ้ าหนักตามแนวแกนและรับน ้ าหนักเยื้องแนวแกน การ
ออกแบบฐานราก บนัได การฝึกหัดออกแบบโครงสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

Fundamental behaviour of structural members 
under compression, bending, shear and torsion, and 
interaction between these forces; design of reinforced 
concrete members by working stress and ultimate 
strength methods; proportioning of rectangular, T, and L 
beams; tension and compression reinforcements; shear 
and bond strength; one way and two-way slabs; 
concentrically and eccentrically loaded columns; 
footings; stairs; design practice 
 
 
221-321     3(3-0-6) 
ปฐพีกลศาสตร์        
Soil Mechanics  
รายวชิาบังคบัเรียนควบกนั : 221-322 
Concurrent : 221-322 

ความรู้เบ้ืองตน้ของกลศาสตร์ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัดิน 
การก าเนิดชั้นดิน สินแร่ดินเหนียว การไหลซึมของน ้ าใน
ดิน  แรงดนัของน ้าในดิน การกระจายของความเคน้ในดิน 
การยบุตวัของดิน ทฤษฎีคอนโซลิเดชนั ก าลงัเฉือนของดิน  
แรงดนัดา้นขา้ง แรงดนัแอคทิพและแรงดนัพาสซีพ ทฤษฎี
การรับน ้าหนกัของดิน เสถียรภาพของคนัดินและไหล่ตล่ิง 



Basic principles in soil mechanics; soil formation; 
clay minerals; seepage; pore water pressure distribution in soil 
mass; stress distribution in soil mass; compressibility, 
consolidation theory; shear strength of soils; lateral pressure; 
active and passive earth pressure; bearing capacity theories; 
stability of slopes 
 

221-322      1(0-3-0) 
คุณสมบัตขิองดินและการทดสอบ        
Soil Properties and Testings 
รายวชิาบังคบัเรียนควบกนั :  221-321 
Concurrent : 221-321 

การทดลองแบ่งกลุ่มของดิน  การหาความถ่วงจ าเพาะ
ของเมด็ดิน การหาพิกดัอตัเตอร์เบิก การทดสอบหาการกระจาย
ของเม็ดดิน การบดอัดดิน การทดสอบซีบีอาร์ อตัราการไหล
ซึมของน ้าในดิน การทดสอบหาตวัแปรก าลงัเฉือน การทดสอบ
คอนโซลิเดชนั การหาความหนาแน่นในสนาม   
 Soil classification; specific gravity; atterberg’s 
limits, sieve analysis, compaction; California bearing ratio 
(CBR); hydraulic conductivity; shear strength parameters; 
consolidation; field density test 
 

221-323     3(3-0-6) 
วศิวกรรมฐานราก        
Foundation Engineering 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน : 221-321 
Prerequisites : 221-321 
 ฐานราก ชนิดของฐานราก ฐานรากต้ืน ฐานรากบน
เสาเข็ม ชนิดของเสาเข็ม การหาค่ารับน ้ าหนักของเสาเข็ม  การ
ทรุดตัวของฐานราก ก าแพงกันดิน  เข็มพืด การขุดดินโดยมี
โครงค ้ ายนั ปัญหาในการขุดดิน  การเจาะส ารวจชั้นดิน การ
ทดสอบค่ารับน ้าหนกัในสนาม 
 Types of foundations; shallow foundation; pile 
foundation; types of piles, methods for determining pile 
capacity; foundation settlement; retaining walls; sheetpiles; 
excavation and braced system, problem relating to excavation; 
subsurface exploration; field loading test 
 
 
 

221-331     1(0-3-0) 
ปฏบิัตกิารทดสอบวสัดุและโครงสร้าง  
Material Testing and Structural Laboratory 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน : 221-301 
Prerequisite : 221-301 

การทดสอบหา ค่ าคว ามสามารถต้านแรง 
ค่าคงท่ีอิล าสติก และคุณสมบัติ อ่ืนๆ ของวัสดุทาง
วิศวกรรม การทดลองเพ่ือพิสูจน์ทฤษฎีและหลกัการของ
กลศาสตร์ของวสัดุ  การทดสอบแบบจ าลองโครงสร้าง
ต่างๆ 

Testings for strength, elastic constant and other mechanical 
properties of engineering materials; experimental verification of 
certain principles in theory of structures using  small 
scale model structures 
 
221-341     1(0-0-6) 
งานสนามวชิาส ารวจ       
Surveying Field Camp 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน : 221-241   
Prerequisite : 221-241 

งานรังวดั งานค านวณ และการเขียนแผนท่ีแสดง
รายละเอียดภูมิประเทศ งานส ารวจปริมาณงานดิน การ
ค านวณพิกดัและการท าระดบัตามแนวเส้นฐาน และการท า
ระดับตามแนวเส้นซอย การเขียนเส้นชั้นความสูง งาน
ระดับตามแนวตัดขวางแนวส ารวจ การเขียนแนวระดับ
ตามแนวส ารวจและแนวตดัขวาง การค านวณปริมาณงาน
ดินถมและงานดินตดั งานสร้างหมุดหลกัฐานดว้ย จีพีเอส 
ระยะเวลาในการฝึกภาคสนามตอ้งไม่นอ้ยกว่า 80 ชัว่โมง 

Survey measurement and computation for 
topographic mapping; earthwork survey and computation; 
coordinates computation and leveling along base line; 
cross-section and profiling; contour drafting along cross-
section and profile line; survey by GPS; minimum of  80 
hours of training 
 
 
 
 
 



221-351     3(3-0-6) 
อุทกวทิยา  
Hydrology 

วฏัจกัรของน ้ า การหมุนเวียนของอากาศ การเกิดฝน
ตก การซึม การไหลตามผวิดิน น ้ าท่า การระเหยและการคายน ้ า 
การวดัน ้ าฝนและน ้ าล  าธาร อุทกธรณีของน ้ าบาดาลและบ่อน ้ า
บาดาล การวิเคราะห์เอกชลภาพ การค านวณปริมาณน ้ าฝนเพ่ือ
ใช้ในการออกแบบ การหลากของน ้ า ความน่าจะเป็นของ
เหตุการณ์ทางด้านอุทกวิทยา เช่น ฝน น ้ าท่า น ้ าท่วม การ
เคล่ือนท่ีและการตกตะกอนในแม่น ้ า และอ่างเก็บน ้ า  

Hydrologic cycle; atmospheric circulation, 
precipitation, infiltration, overland flow, runoff, evaporation 
and transpiration; rain and stream gauging, hydrology of 
ground water and well hydraulic; hydrograph analysis and 
unit hydrograph; synthesis of design storms; flood routing; 
hydrologic probability of rainfall, runoff, flood etc.; 
sedimentation and sedimentransport in river and reservoir 
 
221-352     3(3-0-6) 
วศิวกรรมชลศาสตร์  
Hydraulic Engineering 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน : 221-251  
Prerequisite : 221-251 

การประยุกต์วิชากลศาสตร์ของไหลกับงานทาง
วิศวกรรมชลศาสตร์ การออกแบบระบบท่อ การไหลแบบไม่คง
ตวัในท่อ การกระแทกของน ้าในท่อ การเลือกเคร่ืองสูบน ้ าและ
กงัหัน การออกแบบทางชลศาสตร์ของรางน ้าเปิด การออกแบบ
อ่างเก็บน ้ า  เ ข่ือน  ทางระบายน ้ าล้น  การวิ เคราะห์ด้วย
แบบจ าลองชลศาสตร์ 

Application of fluid mechanics principles to the 
study and practice of hydraulic engineering; piping system, 
unsteady flow in pipes, water hammer; selection of pumps and 
turbines; design of open channel; design of hydraulic 
structures, reservoirs, dams and spillways; hydraulic models 
 
 
 
 
 

221-353     1(0-3-0) 
ปฏบิัตกิารกลศาสตร์ของไหล       
Fluid Mechanics Laboratory                         
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน : 221-251 
Prerequisite : 221-251 

ความดนัและแรงดนัสถิต เสถียรภาพการลอยตวั 
การสังเกตการณ์ไหล การเกิดคอ้นน ้าและถงัเสิร์จ การไหล
ผ่านโอริฟิซ การไหลในท่อ ค่าเรยโ์นลด์นัมเบอร์ การ
สูญเสียพลังงานเน่ืองจากความฝืดในท่อ การวดัปริมาณ
การไหล ในรางน ้าเปิด การไหลแบบเปล่ียนแปลงชา้ในราง
เปิด การกระโดดของน ้ า การไหลผ่านฝาย การไหลลอด
ประตนู ้ า 

Pressure and trust;stability of floating 
body;flow visualization;water hammer and surge tank; 
flow through orifice; pipe flo;reynoldsnumber;head loss 
in frictional pipe;flow  measurement;open channel 
flow;gradually varied flow;hydraulic jump;flow over 
weirs; flow through 
 
221-361     3(3-0-6) 
วศิวกรรมการทาง  
Highway Engineering 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน : 221-241 และ 221-321 
Prerequisites : 221-241 and 221-321 

วิศวกรรมการทาง วิศวกรรมการจราจร และ
วิศวกรรมการขนส่ง การวางแผนการขนส่งและการ
คัดเลือกเส้นทาง เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมการทาง การ
ออกแบบเชิงเรขาคณิตของแนวทาง วสัดุก่อสร้างทาง การ
ออกแบบผิวทางลาดยางและผิวทางคอนกรีต  การ
บ ารุงรักษาทาง 

Highway, traffic and transportation engineering; 
transport planning and route selection; economics for 
highway engineering; geometric design of alignments; 
highway materials; design of flexible pavement and rigid 
pavement; highway maintenance 
 
 
 
 



221-381     3(3-0-6) 
ระเบียบวธิีค านวณเชิงตวัเลขส าหรับวศิวกรรมโยธา 
Numerical Methods for Civil Engineering  
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน : 322-271, 240-101   
Prerequisite : 322-271, 240-101 

ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการตัวแปรเดียว การ
ประมาณพหุนาม  การหาอนุพันธ์และปริพันธ์ โดยวิธีเชิง
ตวัเลข ผลเฉลยเชิงตวัเลขของสมการเชิงอนุพนัธ์สามญั การ
วิเคราะห์ค่าผิดพลาด   การหาผลเฉลยเชิงตัวเลขของระบบ
สมการเชิงเส้นและไร้เชิงเส้นโดยวิธีตรงและโดยวิธีท  าซ ้ า การ
ค านวณเชิงตัว เลขของค่ าลักษณะเฉพาะและ เวกเตอ ร์
ลกัษณะเฉพาะ การแกปั้ญหาทางวิศวกรรมโยธาโดยใชว้ิธีเชิง
ตวัเลข 

Numerical solutions of equations in one variable, 
polynomial approximation, numerical differentiation and 
integration, numerical solutions of ordinary differential 
equations, error analysis; direct and iterative numerical 
solutions of systems of linear and nonlinear equations; 
numerical computation of eigenvalues and eigenvectors, 
solving civil engineering problems via numerical methods 
 
221-399 
การฝึกงาน 
Practical Training 
เงื่อนไข : ส าหรับนักศึกษาช้ันปีที่ 3 ขึ้นไป และได้เรียนผ่าน
รายวชิาในหลกัสูตรวศิวกรรมโยธามาแล้วไม่น้อยกว่า 88 หน่วย
กติ 
Condition : for third year students and above and must 
take at least 88 credits in the civil engineering curriculum 

ฝึกงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา อย่าง
น้อย 320 ชั่วโมง ภายใต้ความดูแลของวิศวกรโยธาท่ีมี
ประสบการณ์ในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน 
งานท่ีเลือกฝึกจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากภาควิชาก่อน และ
ตอ้งเขียนรายงานเสนอภาควิชาดว้ย 

Minimum of 320 hours of relevant training in civil 
engineering, under supervision of experienced engineers in 
private sectors or state enterprises or government agencies; 
the pratical work must be carried out with the approval of the 

practical training committees; submission of a written 
report is required at the end of the training 
 

221-401     3(3-0-6) 
การวเิคราะห์โครงสร้างข้ันสูง  
Advanced Structural Analysis 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน : 221-302 
Prerequisite : 221-302 

การวิเคราะห์โครงสร้างโดยใชเ้มตริกซ์ วิธีเฟลก
ซิบิลิตีและวิธีสติฟเนส การวิเคราะห์โครงสร้างอาคารสูง 
ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการวิเคราะห์โดยวิธีไฟไนท์อิลิ
เมนต ์

Matrix analysis of structures: flexibility method 
and stiffness method; analysis oftall building structures; 
introduction to finite element analysis 
 

221-402     3(3-0-6) 
แนะน าทฤษฎเีสถียรภาพอลิาสตกิ  
Introduction to Theory of Elastic Stability 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน : 221-302 
Prerequisite : 221-302 

การวิเคราะห์การโก่งเดาะของเสาโดยวิธีละเอียด
และวิธีประมาณ คานเสา การวิเคราะห์การโก่งเดาะของ
โครงขอ้แข็งโดยวิธีเมตริกซ์สติฟเนสวิธีสโลปดิเฟลคชัน 
การโก่งเดาะแบบบิดตวัของช้ินส่วนผนังบางรูปหน้าตัด
เปิด การโก่งเดาะของแผน่แบน การประยกุตว์ิธีพลงังานใน
การแกปั้ญหาการโก่งเดาะ 

Elastic buckling of column; exact and 
approximate method of solutions; beam-columns; 
buckling of frame by exact solution and by matrix 
stiffness method; buckling of columns and frames by 
slope deflection method; torsional buckling of thin-
walled open sections; buckling of thin plates; energy 
method applied to buckling problems 
 

 
 
 
 
 



221-403     3(3-0-6) 
แนะน าทฤษฎโีครงสร้างแผ่นแบนและแผ่นโค้ง  
Introduction to Theory of Plates and Shells 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน : 221-202  
Prerequisite : 221-202 

การโคง้ดดัของแผ่นแบนส่ีเหล่ียมผืนผา้เป็นรูปแผ่น
โคง้เชิงทรงกระบอก การโคง้ดดับริสุทธ์ิของแผ่นแบน ทฤษฎี
ส าหรับแผ่นแบนท่ีมีการแอ่นตัวไม่มาก ทฤษฎีทัว่ไปส าหรับ
แผน่โคง้เชิงทรงกระบอก และแผน่โคง้ท่ีมีผวิรูปเชิงทรงหมุน 

Bending of rectangular plates to cylindrical surfaces; 
pure bending of plates; small deflection theory for plates; 
general theory for cylindrical shells; shells having the form of 
a surface of revolution 
 
221-404     3(3-0-6) 
แนะน าการส่ันสะเทอืนของโครงสร้าง  
Introduction to Structural Vibration                                   
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน : 221-302 
Prerequisite : 221-302 

การวิเคราะห์พฤติกรรมของระบบรวมมวลท่ีมีการ
เปล่ียนต าแหน่งไดดี้กรีเดียวและหลายดีกรี การวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขส าหรับการสั่นสะเทือนของระบบรวมมวลอย่างง่าย 
โครงสร้างท่ีมีมวลแผ่กระจายและน ้ าหนักบรรทุกแผ่กระจาย 
โครงสร้างภายใต้แรงกระจายชนิดฮาร์มอนิคและชนิดทราน
เซียน 

Analysis of lumped-mass systems for single degree 
and multi-degree of displacement; numerical analysis for 
vibration of simple lumped-mass systems; structures with 
distributed mass and loads; structures subjected to harmonic 
and transient disturbing load 
 
221-405     3(3-0-6) 
แนะน าวศิวกรรมแผ่นดินไหว  
Introduction to Earthquake Engineering  
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน : 221-302 และ 221-311  
Prerequisites : 221-302 and 221-311 

การวิ เคราะห์การตอบสนองของโครงสร้างต่อ
น ้าหนักบรรทุกพลวตั โดยเน้นการตอบสนองต่อการเคล่ือนท่ี

ของพ้ืนดินท่ีเกิดจากแผ่นดินไหว แนวคิดพ้ืนฐานในการ
ออกแบบอาคารท่ีทนทานต่อแผน่ดินไหว   

Analysis of response of structures to dynamic 
loads with emphasis on respondes to earthquake ground 
motion; basic concept in earthquake resistant design of 
buildings 
 
221-411     4(3-3-6) 
การออกแบบโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหลก็  
Timber and Steel Design 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน : 221-301 
Prerequisite : 221-301 

คุณสมบติัความยืดหยุ่นและก าลงัความตา้นทาน
ของไม ้ไม้แผ่นซ้อน ไมอ้ัด การออกแบบคานไม้ องค์
อาคารไมท่ี้รับแรงอัด แรงดึง และจุดต่อ ขอ้ก าหนดและ
ขอ้บงัคบัในการออกแบบโครงสร้างเหล็ก การออกแบบ
คานเหล็ก ตง คานท่ีไม่มีค ้ ายนัทางข้าง เสา เสาประกอบ 
และโครงเฟรม การออกแบบจุดต่อดว้ยสลกัเกลียว หมุดย  ้า 
และการเช่ือม การออกแบบโดยวิ ธีพลาสติกเบ้ืองต้น
ส าหรับโครงสร้างเหล็ก ความทนไฟ 

Elastic and strength properties of wood, 
laminated wood, plywood; design of wood beams, 
compression members, tension members, joints; codes 
and specifications of steel design; design of steel beams, 
girders, laterally unsupported beams, columns, built-up 
columnsand frames; design of bolted, riveted and welded 
joints; introduction to plastic design of steel structures; 
fire resistance 
 
221-412     3(2-3-4) 
การออกแบบทางวศิวกรรมโยธา   
Civil Engineering Design 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน : 221-311  
Prerequisite : 221-311 

วฏัจกัรของการออกแบบ ค่าและบรรทดัฐานใน
การเลือก การวิเคราะห์ขอ้เสนอ  การเลือกการออกแบบ 
การก าหนดรายละเอียดของแบบ โครงการออกแบบตาม
หัวขอ้ท่ีเลือก เช่น สะพาน (เหล็กและคอนกรีตเสริมเหล็ก) 



อาคาร อ่างเก็บน ้ า เข่ือน สระว่ายน ้ า ระบบบ าบดัและระบายน ้ า
โสโครก 

Design cycle; value and criterion for selection; 
generation and analysis of proposal; selection of design; 
specification; design projects on selected topics such as (steel 
and reinforced concrete) bridges and buildings, reservoirs, 
dams, swimming pools, water and sewage treatment plants 
221-413     3(2-3-4) 
การออกแบบอาคาร  
Building Design 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน : 221,302, 221-311  
Prerequisite :  221,302, 221-311 

การออกแบบโครงสร้างและฐานรากของอาคารและ
อุปกร ณ์อ า ค า รต ามม าตร ฐานของประ เทศไทยแล ะ
สหรัฐอเมริกา เน้นถึงความสัมพันธ์ของความต้องการทาง
สถาปัตยกรรมและระบบเพ่ือน าไปสู่การออกแบบโครงสร้าง
และรากฐานท่ีมีคุณภาพ 

Design of structures and foundation for buildings 
and facilities according to international design standards of 
Thai and USinternational of architectural and service system 
requirements areemphasized to achieve high-quality structural 
and foundation design  
 

221-414     3(3-0-6) 
การออกแบบคอนกรีตอดัแรง 
Prestressed Concrete Design 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน : 221-311  
Prerequisite :  221-311 

วสัดุและระบบการอัดแรงในคอนกรีต การสูญเสีย
ก าลงัอดั การวิเคราะห์และออกแบบคานชนิดคานเด่ียวและคาน
ต่อเน่ือง   

Materials, prestressing systems; losses of prestress; 
analysis and design of simple and continuous prestressed 
beams 
 

 
 
 
 
 

221-415     3(2-3-4) 
การออกแบบสะพาน  
Bridge Design  
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน : 221-311  
Prerequisites : 221-311 

ความรู้ทั่วไปของสะพาน  ทฤษฎีการกระจาย
น ้ าหนักบรรทุกและการวิเคราะห์โครงสร้างสะพาน การ
ออกแบบโครงสร้างสะพานแบบคานช่วงเดียว ท่ีก่อสร้าง
ด้วยคอนกรีตและเหล็ก ด้วยวิธีน ้ าหนักประลัย  วิธีการ
ก่อสร้างโครงสร้างสะพาน 

General knowledge on bridge. Theories of load 
distribution and structural analysis; design of simply 
supported concrete bridges; design of simply supported 
steel bridges; design of prestressed concrete bridges; 
bridge construction 
 
221-416     3(3-0-6) 
การออกแบบการทนไฟของโครงสร้าง  
Fire Resistance Design of Structure 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน : 221-311  
Prerequisites : 221-311 

พฤติกรรมเพลิงไหมแ้ละปัจจยัท่ีส่งผลต่อความ
รุนแรงของการเกิดเพลิงไหม ้อุณหภูมิไฟเพ่ือใช้ในการ
ออกแบบโครงสร้าง  หลักการและแนวคิดพ้ืนฐานด้าน
ความปลอดภัยจากอัคคีภัยและการออกแบบโครงสร้าง 
การเปล่ียนแปลงคุณสมบติัทางกลและการถ่ายเทความร้อน
ของคอนกรีตและเหล็กภายใต้อุณหภูมิสูง การวิเคราะห์
การถ่ายเทความร้อนอยา่งง่ายส าหรับหน้าตดัคอนกรีตและ
เหล็ก การออกแบบการทนไฟของช้ินส่วนโครงสร้าง 
คสล. และโครงสร้างเหล็ก ข้อก าหนดอัตราการทนไฟ
ส าหรับอาคารในประเทศไทย 

Fire behavior and factors affecting fire severity; 
fire temperature for structural designs; basic 
principlesand concepts for fire safety and structural 
designs; variation of mechanical and thermal properties 
of concrete and steel with temperature; simplified heat 
transfer analysis for concrete and steel sections; fire 
resistance designs of RC and steel members; 
requirements of fire resistance rate for Thai buildings 



221-421     3(3-0-6) 
วศิวกรรมธรณส่ิีงแวดล้อม  
Geoenvironmental Engineering 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน : 221-321 
Prerequisites : 221-321 

พ้ืนฐานของปฐพีกลศาสตร์ แร่ดินเหนียวทฤษฎีการเค
ลอนท่ีของสารปนเป้ือนการหาค่าพารามิเตอร์การเคล่ือนท่ีการ
ออกแบบชั้นกันซึมการบดอดัชั้นกนัซึมเสถียรภาพของบ่อฝัง
กลบมลูฝอยระบบเก็บน ้ าชะมูลฝอยการออกแบบระบบปิดทบั
ชั้นสุดทา้ย 

Basic soil mechanics; clay mineralogy; theory of 
contaminant transport; determination of transport parameters; 
liner design; liner compaction; stability of landfill; leachate 
collection system; final cover design 
 
221-441     3(3-0-6) 
การส ารวจเส้นทาง  
Route Surveying 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน : 221-241 
Prerequisites : 221-241 

แนะน าการวัดมุมและระยะทางอย่างแม่นตรง 
ทบทวนถึงการท าวงรอบอยา่งละเอียดและโครงข่ายสามเหล่ียม 
การหาพิกัดด้วยดาวเทียม GPS ขั้ นแนะน า การส ารวจด้วย
ภาพถ่ายและการส ารวจระยะไกลขั้นแนะน า ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ขั้นแนะน า การก าหนดแนวเส้นทางและออกแบบ 
โค้งราบและโค้งด่ิงงานดิน การวางแนว การส ารวจเพ่ือการ
ก่อสร้าง กฎหมายท่ีเก่ียวข่องกบักรรมสิทธ์ิท่ีดินและทรัพยสิ์น 

Introduction measurement of precise angles and 
distances;review of precise traverse and triangulation; 
introduction to globalpositioning system; introduction to 
photogrammetry and remotesensing; introduction to 
geographic information system; routelocation and design; 
horizontal and vertical curves; earthwork;alignment layout; 
construction survey; legal of property 
 
 
 
 
 

221-442     3(3-0-6) 
การส ารวจด้วยภาพถ่าย  
Photogrammetry  
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน : 221-241 
Prerequisites : 221-241 

แนวคิดพ้ืนฐานของการส ารวจด้วยภาพถ่าย 
กลอ้งถ่ายภาพและหลกัการถ่ายภาพ เรขาคณิตของภาพถ่าย
การมองภาพสามมิติ และระยะเหล่ือม หมุดควบคุมในงาน
ส ารวจด้วยภาพถ่าย การวางแผนการบิน เรขาคณิตของ
ภาพถ่ายการดดัแกภ้าพถ่าย ภาพออโธโฟโต ภาพต่อ เคร่ือง
ร่างแผนท่ีสามมิติ การท าแผนท่ีโดยการส ารวจด้วย
ภาพถ่าย 

Basic concepts of photogrammetry, cameras 
and photography, geometry of photograph stereoscopic 
viewing and stereoscopicparallax, ground control for 
photogrammetry, project planning,rectification, 
orthophotography, mosaic, photogrammetric stereoscopic 
plotting instruments, photogrammetric mapping 
 

221-451     3(3-0-6) 
แนะน าโครงสร้างวศิวกรรมทางทะเลและชายฝ่ัง  
Introduction to Coastal and Offshore Structures 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน :221-251, 322-172 
Prerequisite : 221-251, 322-172 

ทฤษฎีของคล่ืนน ้ า น ้ าข้ึนน ้ าลง และกระแสน ้ า 
รวมถึง การตรวจวดั การวิเคราะห์ การสังเคราะห์  และการ
จ าลองข้อมูล การค านวนแรงกระท าเน่ืองจากคล่ืนและ
กระแสน ้า การเคล่ือนตวัของตะกอนและการเปล่ียนแปลง
ทางชายฝ่ัง การออกแบบโครงสร้างป้องกนัชายฝ่ัง  ไดแ้ก่  
ก  าแพงกนัคล่ืน รอดกัทราย เข่ือนกนัคล่ืนปากร่องน ้ า การ
เติมทรายชายหาด โครงสร้างสันต ่าเช่น เข่ือนใตน้ ้ ากนัคล่ืน
และแนวปะการังเทียม การออกแบบโครงสร้างนอกทะเล
เช่น หอกงัหันลม แท่นลอยตวั แท่นยดึติดพ้ืนทะเล แนวท่อ
ขนส่งในทะเลลึก 
  Water wave mechanics; tide and current theory; 
measurement, analysis, synthesis, and modeling of waves 
and hydrodynamics in the sea; estimation of various 
forces due to  waves and hydrodynamics;  sediment 
transport and coastal morphology change 
(Morphodynamics); design of coastal protection 



structures including seawalls, groins, jetties, beach 
nourishment, and low-crested structures such as submerged 
breakwaters and artificial reefs; design of offshore structures 
including wind towers, fixed platforms, floating platforms, 
and offshore pipelines 
 
221-452     3(3-0-6) 
วศิวกรรมฝ่ังทะเล  
Coastal Engineering 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน : 221-353  
Prerequisite : 221-353   

การเกิดคล่ืนและการแผ่กระจายของคล่ืน ทฤษฎีของ
คล่ืนขนาดเล็ก คล่ืนขนาดจ ากดั การเปล่ียนแปลงลกัษณะคล่ืน
ในน ้าต้ืน การสะทอ้นของคล่ืนและการหักเห กระบวนการของ
ชายฝ่ังทะเล วิศวกรรมฝ่ังทะเล แรงคล่ืนและการออกแบบ
โครงสร้างในทะเล การวิเคราะห์แบบจ าลองทางชลศาสตร์ 

Wave generation and propagation; small amplitude 
wave theory; finite amplitude waves;  characteristics of 
shallow water waves; wave reflection and diffraction; coastal 
processes; coastal engineering, wave forces and design of 
marine structures, hydrodynamic model analysis 
 
221-461     3(3-0-6) 
วศิวกรรมการขนส่ง  
Transportation Engineering 

การวางแผน การออกแบบ และการประเมินระบบ
คมนาคมขนส่ง แบบจ าลองการคมนาคมขนส่ง การคมนาคม
ขนส่งทางถนน ราง น ้ า อากาศ และระบบท่อ 

Planning, design and evaluation of transportation 
systems; transportation models; road transportation; railway 
transportation; water transportation; air transportation; 
pipeline transportation 
 
221-462     3(3-0-6) 
วศิวกรรมการจราจร   
Traffic Engineering 

ทฤษฎีการจราจร ถนน ยานพาหนะ ปริมาณและการ
ไหลของการจราจร ความจุของถนน ทางแยกประเภทต่างๆ  

สัญญาณการจราจร  และ อุปกรณ์ให้สัญญาณ การ
ด าเนินการและการควบคุมการจราจร อุบติัเหตุจราจรทาง
ถนน 

Traffic theory; roads, vehicles, traffic 
volumeand traffic flow, road capacity; intersections; 
traffic signs and signal devices; traffic operation and 
control; road traffic accidents 
 
221-463     3(2-3-4) 
วสัดุการทาง   
Highway Materials 

คุณสมบติัและลกัษณะของแอสฟัลท ์ชนิดและ
ชั้ นคุณภาพของแอสฟัลท์แอสฟัลท์ซี เมนต์ แอสฟัลท์
คอนกรีต ส่วนผสมของบิทเูมน วสัดุมวลรวม ชนิดและการ
ประยุกต์ใช้การออกแบบส่วนผสม ข้อก าหนดมาตรฐาน
และวิ ธีในการทดสอบวัสดุการทาง การควบคุมการ
ก่อสร้างถนน การใช้สเตบิไลเซอร์ในงานทาง อุปกรณ์
ก่อสร้างส าหรับงานแอสฟัลท ์

Properties and characteristics of asphalt; types 
and grades of asphalt; asphalt cement, asphalt concrete; 
mix compositions, aggregates, types and application of 
mix design; standard specification and methods of 
highway materials testing; control of road construction; 
stabilization for highway engineering; asphalt 
construction equipments 
 
221-464     3(3-0-6) 
การออกแบบผวิทาง  
Pavement Design 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน : 221-321 
Prerequisites : 221-321 

วิวฒันาการของผิวทาง โครงสร้างของผิวทาง 
การออกแบบผวิทางลาดยางการออกแบบผิวทางคอนกรีต 
การระบายน ้าของผวิทาง การบ ารุงรักษาผวิถนน 

Development of road pavement, pavement 
structures; design of flexible pavement; design of rigid 
pavement; pavement drainage; pavement maintenance 
 
 



221-471     3(3-0-6) 
สัญญา การออกข้อก าหนด และการประมาณราคาContract, 
Specification and Estimation 
เงื่อนไข : มสีถานภาพเป็นนักศึกษาช้ันปีที ่4  
Condition : Fourth-year standing 

ความรู้เ บ้ืองต้นของกฎหมายแรงงาน ชนิดและ
รูปแบบของสัญญาก่อสร้าง เอกสารประกอบสัญญา รายการ
ก่อสร้าง หลกัการการประมาณงานก่อสร้าง บญัชีแสดงปริมาณ
วสัดุ  การหาราคาต่อหน่วยการวิเคราะห์ราคา ปัญหาทัว่ๆ ไป
เ ก่ียวกับงานสนาม จรรยาบรรณทางวิชาชีพและความ
รับผดิชอบตามกฎหมาย 

Basic labour law; types and forms of construction 
contract; contract documents; specification for construction 
works; principles of estimating; Bill of quantities; unit cost; 
cost analysis; general problems of field inspection and 
supervision; professional ethics; legal liability 
 
221-472     3(3-0-6) 
การก่อสร้างและการจัดการงานวศิวกรรมโยธา  
Civil Engineering Construction and Management 
เงื่อนไข : มสีถานภาพเป็นนักศึกษาช้ันปีที ่4  
Condition : Fourth-year standing 

ระบบการส่งมอบโครงการโครงสร้างองค์กรของ
โครงการการวางผงัพ้ืนท่ีใชส้อยในเขตงานก่อสร้างการวางแผน
โครงการเทคโนโลยีสมยัใหม่ส าหรับงานก่อสร้างเคร่ืองมือ
เคร่ืองจักรในงานก่อสร้างการบริหารงานโครงการโดยวิธีวิถี
วิกฤตการบริหารทรัพยากรงานก่อสร้างการวดัความกา้วหน้า
งานก่อสร้างความปลอดภยัในงานก่อสร้าง และระบบควบคุม
คุณภาพงานก่อสร้าง 

Project delivery systems; project organization; site 
layout; project planning; modern construction technology; 
construction equipments; critical path method (CPM); 
resource management; progress measurement; construction 
safety; construction quality control systems 
 
 
 
 
 

221-473     3(3-0-6) 
การจัดการด้านวศิวกรรมโยธา  
Civil Engineering Management 

ห ลั ก ก า ร จั ด ก า ร ส มั ย ใ ห ม่  วิ ธี ก า ร เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพการผลิต มนุษยสัมพนัธ์ ความปลอดภัยใน
อุตสาหกรรม กฎหมายการพาณิชย์ หลักเศรษฐศาสตร์
วิศวกรรม การเงิน การตลาด การบริหารโครงการ  

Principle of new era management, methods of 
increasing productivity, human relation, safety, 
commercial laws, basis of engineering economy, finance, 
marketing, project management 
 
221-474     3 (3-0-6) 
เทคนิคการก่อสร้าง  
Construction Techniques 

การวางแผนและการคดัเลือกผงัการจดัวางพ้ืนท่ี
ในสถานท่ีก่อสร้าง    ระบบการก่อสร้างต่าง ๆ และ
เคร่ืองมือในการงานระบบการก่อสร้างงานขุดดิน การค ้ า
ยนัก าแพงกนัดินทลาย การยึดร้ังผิวดินดว้ยเคร่ืองยึดร้ัง   
การก่อสร้างระบบคอนกรีตอัดแรงและคอนกรีตเสริม
เหล็กหล่อส าเร็จรูป  หลกัการท างานก่อสร้างและวิธีการ
ท างานก่อสร้างท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มเพียงเล็กน้อย  
ประมวลกฎหมายก่อสร้างท่ีเก่ียวขอ้งและขอ้ก าหนดทาง
กฏหมายท่ีจ าเป็น  การบริการแบบบูรณาการและการ
บริการเพ่ือประสานงาน การร้ือถอนส่ิงก่อสร้าง  กลวิธีการ
ก่อสร้างชั้นสูง 

Planning and selection of site layout, equipment 
and various construction systems: excavation; shoring; 
ground anchorage; underpinning; piling; formwork; 
cranage; material handling. pre-stressed and pre-cast 
concrete construction. construction methods and method 
statement with minimal impact on the environment; 
related construction code and laws requirements; 
integration and coordination of services; demolition; 
advanced construction techniques 
 
 
 
 



221-481     3(3-0-6) 
วศิวกรรมการประปาและวศิวกรรมสุขาภบิาล  
Water Supply and Sanitary Engineering   

ความส าคัญของน ้ า ธรรมชาติและแหล่งท่ีมาของน ้ า 
ปริมาณความต้องการใชน้ ้ า แหล่งน ้ าประเภทต่างๆ น ้ าผิวดิน  
น ้ าใต้ดิน  คุณภาพน ้ าและมาตรฐานน ้ า กระบวนการบ าบดัน ้ า
เพ่ือผลิตน ้าประปา จากแหล่งน ้าผวิดิน น ้ าใตดิ้น  การเติมอากาศ  
การรวมตวัเป็นตะกอน  การตกตะกอน  การกรองและฆ่าเช้ือ
โรค ลกัษณะและสมบติัของน ้ าเสีย  ระบบท่อรวบรวมน ้ าเสีย  
ระบบสูบน ้ าเสีย  การบ าบดัน ้ าเสียและมาตรฐานน ้ าท้ิง  การ
บ าบดัน ้ าเสียโดยวิธีการทางกายภาพ  เคมี และชีวภาพ  ระบบ
บ าบดัน ้ าเสียแบบอ่ืนๆ  เช่น ระบบสลดัจไ์วงาน ระบบบ่อบ าบดั
น ้ าเสีย การก าจดัตะกอน  ลกัษณะสมบติัของมูลฝอยจากชุมชน  
การกลบฝัง  การเผา  และการหมกัมูลฝอยเพ่ือผลิตปุ๋ยชีวภาพ 
การลดปริมาณมูลฝอย  และการน ากลบัมาใชใ้หม่  มลพิษทาง
อากาศ  ผลกระทบของน ้าเสียต่อส่ิงแวดลอ้ม 

Significance of water, nature and sources of water; 
water demand; types of water sources: surface water; 
groundwater; water quality and standard; water treatment 
system for surface water and groundwater; aeration process; 
coagulation and flocculation process; filtration and 
disinfection process; wastewater characteristics and 
properties; wastewater collection system; wastewater 
treatment system and standard; physical, chemical and 
biological treatment system of wastewater; characteristics and 
properties of municipal solid waste; source reduction and 
recovery of municipal solid waste; composting and 
incineration of municipal solid waste; air and noise pollution 
 
221-482      3(3-0-6) 
การออกแบบวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม  
Environmental Engineering Design 

การวิเคราะห์และออกแบบมาตรการต่างๆ ท่ีใช้ใน
งานควบคุมสภาพส่ิงแวดล้อม  การท านายความต้องการน ้ า  
ระบบส่งจ่ายน ้ า ระบบท่อระบายน ้ าเสีย ระบบก าจัดน ้ าท้ิง 
กระบวนการต่างๆ ท่ีใชใ้นงานน ้ าประปาและงานบ าบดัน ้ าเสีย 
ระบบก าจดัขยะ 

Design and analysis of environmental control 
measures; water demand forecast; water distribution system; 

wastewater collection and treatment; selected treatment 
processes for water and wastewater and solid wastes 
disposal 
 
221-483     3(2-3-4) 
การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบในงานวิศวกรรม
โยธาComputer-Aided Design in Civil Engineering 

ความรู้เบ้ืองตน้ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วย
ในงานเ ขียนแบบ สองมิ ติ  สามมิติ  สัญลักษณ์ตาม
มาตรฐานสากล ส าหรับส่วนประกอบขององค์อาคาร และ
แผนท่ีภูมิประเทศ การก าหนดรายละเอียดประกอบแบบ 
การแสดงแบบแสดงรายการวสัดุ การตรวจสอบแบบ  

Basic computer programing system knowledge 
in 2D and 3D drawing work using international standard 
symbols in structural members; topographic mapping; 
plan detailing; list of construction materials; plan 
inspection 
 
221-484     3(2-3-4) 
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ทางวศิวกรรมโยธา  
Computer Application in Civil Engineering  

ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือช่วยในการวิเคราะห์ 
ออกแบบ และแกปั้ญหาต่างๆ ทางวิศวกรรมโยธา   

Using software package to analyze, design and 
solve problems in Civil Engineering 
 
221-485     3(3-0-6) 
ภาษองักฤษส าหรับวศิวกรรมโยธา  
English for civil engineering 

ความรู้พ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษส าหรับการ
ท างานหรือการขอทุนเรียนต่อดา้นวิศวกรรม การทบทวน
ความรู้ทางไวยากรณ์ การฟัง และการอ่านบทความท่ี
เก่ียวขอ้งกบัวิศวกรรมโยธา 

Basic English knowledge for working and 
applying for scholarships in civil engineering; reviews 
basic English knowledge with an emphasis on grammar, 
listening and reading articles about civil engineering 
 
 



221-491     1(0-3-0) 
การศึกษาเพื่อจัดท าข้อเสนอโครงงาน  
Project Proposal Study 
เงื่อนไข : มสีถานภาพเป็นนักศึกษาช้ันปีที ่4  
Condition : Fourth-year standing 

วิ ธีท  า โครงการและการ เ ขี ยนราย งาน ศึ กษ า
วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัหัวขอ้งานโครงการท่ีนักศึกษาแต่ละ
คนเลือก ตามความเห็นของอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ จัดท า
วตัถุประสงค์ แผนงาน และขั้นตอนการด าเนินงานโครงการ
นั้ นๆ น าเสนอโครงการโดยการเสนอรายงานและสอบปาก
เปล่า 

Procedure to work on project and writing report, 
study the literature that concerns to student’s topics according 
to the approval of advisor, writing the objectives, work plan 
and steps to proceed that project by proposing in form of the 
report and oral examination 
 
221-492      3(0-9-0) 
โครงงานวศิวกรรมโยธา  
Civil Engineering Project 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน : 221-491   
Prerequisite : 221-491  

การท าโครงงานต่อเน่ืองจากวิชา  221-491 ซ่ึงเป็น
การวิเคราะห์วิจยัขอ้มลู /หรือปฏิบติัการ/หรือออกแบบในเร่ือง
ท่ีน่าสนใจทางวิศวกรรมโยธา ภายใตค้วามดูแลของอาจารยผ์ู ้
ควบคุมโครงงาน โดยต้องจัดท าและส่งรายงานท่ีพิมพ์เป็น
รูปเล่มสมบรูณ์แลว้ให้ภาควิชาดว้ย 

Continuation of the work outlined in the project 
proposal study to a satisfactory completion; under supervision 
of the instructor; submission of a written report to the 
department at the conclusion of the project 
 
221-493     1-3(x-y-z) 
หัวข้อพิเศษวศิวกรรมโยธา 1  
เงื่อนไข : ตามทีภ่าควชิาก าหนด 
Condition : According to the department designated 
 
 
 

221-494 1-3(x-y-z) 
หัวข้อพิเศษวศิวกรรมโยธา 2  
เงื่อนไข : ตามทีภ่าควชิาก าหนด 
Condition : According to the department designated 
 
221-495  1-3(x-y-z) 
หัวข้อพิเศษวศิวกรรมโยธา 3  
เงื่อนไข : ตามทีภ่าควชิาก าหนด 
Condition : According to the department designated 
 
221-496  1-3(x-y-z 
หัวข้อพิเศษวศิวกรรมโยธา 4 ) 
เงื่อนไข : ตามทีภ่าควชิาก าหนด 
Condition : According to the department designated 

รายวิชา 221-493 ถึง 221-496 จะเป็นรายวิชาท่ี
น่าสนใจในปัจจุบนั หรือเป็นพฒันาการใหม่ในดา้นต่างๆ 
ทางวิศวกรรมโยธา หรือดา้นอ่ืนๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อ
การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธา โดยเน้ือหาของ
รายวิชาดงักล่าวท่ีจะเปิดสอนนั้น ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจ าคณะก่อน 
 Courses 221-493 to 221-496 deal with topics of 
current interest, or advanced topics, or new developments 
in various fields of civil engineering; the content of the 
course must be approved by the faculty committees 
  
200-101     1(1-0-2) 
แนะน าวศิวกรรมศาสตร์  
Introduction to Engineering 

ประวติัความเป็นมาของวิศวกรรมศาสตร์ และ
พฒันาการของวิศวกรรมศาสตร์สาขาต่างๆ ส่ิงประดิษฐ์ท่ี
ส าคัญทางวิศวกรรมศาสตร์ในยุคสมัยต่างๆ  องค์กร
วิชาชีพท่ีเ ก่ียวข้อง จรรยาบรรณวิศวกร เทคนิคการ
วิเคราะห์และการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ เทคนิคการ
น าเสนอ 

History of engineering and evolution of various 
fields of engineering; major engineering achievements in 
each historical ages; some related engineering 
professional organizations; engineering ethics; systematic 
problem analysis and solving; presentation techniques 



211-211     3(3-0-6) 
หลกัมูลวศิวกรรมไฟฟ้า  
Fundamentals of Electrical Engineering 

การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง  แรงดันไฟฟ้า 
กระแสไฟฟ้า และก าลงัไฟฟ้า  กฎของโอห์มและกฎของเคอร์
ชอฟฟ์   การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลบั   ก  าลงัไฟฟ้าจริง
และก าลงัไฟฟ้ารีแอกทีฟ  ตวัประกอบก าลงั  การปรับปรุงค่าตวั
ประกอบก าลัง ระบบไฟฟ้าสามเฟส การส่งจ่ายก าลังไฟฟ้า 
หมอ้แปลงไฟฟ้า เคร่ืองจักรกลไฟฟ้าเบ้ืองต้น เคร่ืองก าเนิด
ไฟฟ้าและมอเตอร์ไฟฟ้า เคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้าเบ้ืองตน้ 
 DC circuit analysis, voltage, current and power, 
Ohm’s law and Kirchhoff’s law, AC circuit analysis, real and 
reactive power; power factor; power factor correction; three-
phase systems; methods of  power transmission; transformers; 
introduction to electric machinery; generators and motors; 
basic electrical instruments 
 

216-111     3(2-3-4) 
เขียนแบบวศิวกรรม 1  
Engineering Drawing I 

ความส าคัญของการเขียนแบบวิศวกรรม เคร่ืองมือ
อุปกรณ์และวิธีใช ้การเขียนตวัเลขและตวัอกัษร ชนิดของเส้น
และมาตรฐานส าหรับงานเขียนแบบเรขาคณิตประยุกต์ การ
เขียนภาพสามมิติ ภาพฉายออโธกราฟฟิกและการเขียนภาพฉาย
ออโธกราฟฟิก การเขียนภาพสเก็ตการเขียนภาพตดั การเขียน
แยกส่วนและภาพประกอบ การก าหนดขนาด และความคลาด
เคล่ือน และรายละเอียดอ่ืน ๆ พ้ืนฐานการเขียนแบบด้วย
คอมพิวเตอร์ 

The importance of engineering drawing; drawing 
instruments and their uses; lettering; line types and standards; 
applied geometry; pictorial drawings, orthographic projection, 
orthographic drawing; freehand sketches; section drawing, 
detail and assembly drawing; dimensioning and tolerancing 
descriptions; basic computer aided drawings 
 

216-221      3(3-0-6) 
กลศาสตร์วศิวกรรม 2    
Engineering Mechanics II  
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน: 221-101 กลศาสตร์วศิวกรรม 1 

ทบทวนกฎการเคล่ือนท่ีของวัตถุเ บ้ืองต้น ศึกษา
จลนพลศาสตร์ของอนุภาคและวตัถุแข็งเกร็งเช่น การขจัด

ความเร็ว ความเร่ง ทั้ งการเคล่ือนท่ีแบบสมบูรณ์และ
สัมพทัธ์  ศึกษาจลนศาสตร์ของอนุภาคและวตัถุแข็งเกร็ง 
เช่น วิธีนิวตัน-ออยเลอร์ วิธีงานและพลังงานและวิธีอิม
พลัส์และโมเมนตมั 

Revision of basic principles governing the laws 
of motion:  Kinematics of particles and rigid bodies: 
displacement, velocity, and acceleration (absolute vs. 
relative motion); Kinetics of particles and rigid bodies : 
Newton's-Euler method, Work & Energy method, and 
Impulse & Momentum method 
 

223-462   3(3-0-6) 
การประเมนิผลกระทบส่ิงแวดล้อม   
Environmental Impact Assessment 
รายวชิาบังคบัเรียนผ่านก่อน : 223-201 
 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โดยเนน้หนัก
ดา้นองค์ประกอบต่าง ๆ ของส่ิงแวดลอ้ม เช่น ทรัพยากร
กายภาพ ทรัพยากรนิเวศวิทยา คุณค่าการใช้ประโยชน์ของ
มนุษย์  แล ะ คุณภาพ ชีวิ ต  อ ธิ บา ยและยกตัว อ ย่ า ง
ความสัมพนัธ์ระหว่างงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และ
องค์ประกอบส่ิงแวดล้อม มาตรการแก้ไขผลกระทบ 
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ การเขียนรายงาน
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม การมีส่วนร่วมของชุมชนและการ
ประเมินผลกระทบดา้นสุขภาพ 
 Environmental impact assessment focusing on 
environmental compositions such as physical resources, 
ecological resources, human use values and quality of 
life; explanation and case studies of the relationship 
between engineering frameworks and the compositions of 
environment; prevention and mitigation measures; 
environmental impact monitoring measures; preparation 
of written documentation and report for environmental 
impact assessment; public participation and health impact 
assessment 
 

225-251      3(3-0-6) 
สถิตวิศิวกรรม 1           
Engineering Statistics I  
 วิธีการทางสถิติ ลักษณะสมบติัของข้อมูลและ
การวิเคราะห์ ความน่าจะเป็น ตวัแปรสุ่ม การแจกแจงความ



น่าจะเป็นแบบช่วง การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบต่อเน่ือง 
การแจกแจงของส่ิงตวัอยา่ง ทฤษฎีการประมาณค่า การทดสอบ
สมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การ
ถดถอยเชิงเส้นตรง  สหสัมพนัธ์ 
 Statistical methods; properties of data and analysis; 
probability; random variable; discrete probability distribution 
function; continuous probability distribution function; 
sampling distribution; estimation theory; test of hypothesis; 
analysis of variance; linear regression analysis, correlation 
 
225-441     3(3-0-6) 
การจัดการธุรกจิส าหรับวศิวกรและการเป็นผู้ประกอบการ                     
Business Management for Engineer and Entrepreneurship
 ประเภทขององค์การธุรกิจ กระบวนการจดัการ การ
วางแผน  การจดัองคก์ร  การบริหารบุคคล  การสั่งการ และการ
ควบคุม  หลักการของการตลาด การเป็นผูป้ระกอบการใหม่  
การประเมินศกัยภาพในการเป็นผูป้ระกอบการ การประเมิน
โอกาสทางธุรกิจ การวิเคราะห์ความเป็นไปไดข้องโครงการ 
แผนธุรกิจและการจัดท าแผนธุรกิจ การวิเคราะห์สถานการณ์
เป้าหมาย การส ารวจและการวิจัยตลาด กลยุทธ์การตลาด
ส าหรับธุรกิจใหม่ การพยากรณ์ความต้องการทางการตลาด 
เทคนิคการขาย การวางแผนการตลาด การบริหารการผลิต การ
วางแผนการผลิต/บริการ การวางแผนการบริหารองค์กรและ
ทรัพยากรมนุษย ์ระบบบญัชีผูป้ระกอบการ วิเคราะห์งบการเงิน 
การจดัท าแผนการเงิน การวิเคราะห์ความเส่ียงและความไวใน
การประกอบการธุรกิจ  การจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาในการ
ประกอบการธุรกิจ  แหล่งเงินทุน ระบบภาษีอากรและกฎหมาย
ท่ีเ ก่ียวข้อง  เครือข่ายธุรกิจ   การบริการของภาครัฐเพ่ือ
ผูป้ระกอบการจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ  

Type of business; management process, planning, 
organizing, staffing, directing, controlling; marketing concept, 
introduction to new entrepreneur creation; entrepreneurship 
appraisal; business  opportunity  analysis; project feasibility 
study; business plan;  SWOT analysis; market survey and 
research; marketing strategy for new business; business 
marketing; marketing planning;  production management; 
production and service planning; organization and human 
resource management;  accounting; financial analysis; 
financial planning; business’s risk analysis; intellectual 

property management; investment funding sources; tax 
and business laws and regulations; business networking; 
public sector’s services and facilities; business ethics 

 
226-215      2(1-3-2) 
กระบวนการผลติขั้นพืน้ฐาน    
Basic Manufacturing Processes   

ระบบการผลิต การเ ลือกกระบวนการผลิต 
เคร่ืองจกัรกล ใบมีด และอุปกรณ์จบัยึดช้ินงานแบบต่าง ๆ 
การกลึงโลหะ การค านวณเวลาท่ีใชใ้นการกลึง ปฏิบติัการ
กลึงโลหะดว้ยเคร่ืองกลึงธรรมดา ชนิดและลกัษณะสมบติั
ของโลหะแผ่น กระบวนการผลิตช้ินงานโลหะแผ่นด้วย
เคร่ืองจักรกลในโรงงานอุตสาหกรรม เคร่ืองจักรกล
ซีเอ็นซีเลขส าหรับงานโลหะแผน่ การเขียนแผน่คล่ี การยึด
โลหะแผ่น ปฏิบัติการโลหะแผ่น หลักการเช่ือมโลหะ 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์การเช่ือม ความปลอดภยัในงานเช่ือม 
กระบวนการเช่ือมโลหะแบบต่างๆ ท่าเช่ือม แนวเช่ือมและ
การตรวจสอบ ปฏิบติัการเช่ือมดว้ยก๊าซออกซีอะเซทิลีน 
และการเช่ือมอาร์ค 

Manufacturing systems; manufacturing 
processes selection; machine tools and fixtures; metal 
turning, turning time calculation, typical metal turning 
practices, types and characteristics of sheet metals, sheet 
metal forming processes, CNC machines for sheet metal 
forming, sheet metal pattern development, sheet metal 
fastening, sheet metal operation practices; principles of 
metal welding, machines and equipment for welding, 
welding safety, welding processes, welding posture, weld 
and inspection, oxy acetylene welding and arc welding 
practices 
 
236-219     3(2-3-4) 
ธรณวีศิวกรรมและการก่อสร้าง   
Engineering Geology and Constructions 
รายวชิาบังคบัเรียนก่อน : 322-171, 332-103  

หลักมูลธรณีวิทยา โครงสร้างทางธรณีวิทยา 
คุณลกัษณะของดิน วสัดุหิน มวลหิน น ้ าบาดาล การส ารวจ
ท่ีก่อสร้าง การเจาะและระเบิด วิศวกรรมความลาด การ
เสริมก าลงัและค ้ายนั  



ภาคปฏิบติั การตรวจสอบและจ าแนกชนิดแร่และหิน 
การท าภาคตัดขวางธรณีวิทยา ตรวจคุณภาพตัวอย่างหินจาก
หลุมเจาะ การทดสอบสมบติัทางกายภาพและสมบติัดชันีของ
หิน ทดสอบสมบติัมวลรวม การวิเคราะห์ความลาดดว้ยตาข่าย
มิติโครงสร้างแผนท่ี  
 Fundamentals of geology; geological structure; 
characterization of soil; rock materials; rock mass; 
groundwater; site investigation; drilling and blasting; slope 
engineering; reinforcement and supports 
 Laboratory: Identification and classification of 
rocks; geological cross-section determination of basic and 
index properties of rock; aggregate properties; slope analysis 
by stereo-net projection 
 
238-230     3(3-0-6) 
วสัดุวศิวกรรม  
Engineering Materials 

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง  สมบัติ 
กระบวนการผลิต และการประยุกต์ใช้วสัดุวิศวกรรม ได้แก่ 
โลหะ พอลิเมอร์ เซรามิก  ว ัสดุผสม วัสดุอิ เล็กทรอนิกส์ 
คอนกรีตและไม้ แผนภาพสมดุลเฟสและการน าไปใช้
ประโยชน์ สมบติัเชิงกลของวสัดุ การเส่ือมสภาพของวสัดุ 

Study of relationship between structures, properties, 
production processes and applications of engineering 
materials i.e. metals, polymers, ceramics, composites, 
electronic materials, concrete and wood; phase equilibrium 
diagrams and their interpretation; mechanical properties and 
materials degradation 
 
240-101     3(2-2-5) 
แนะน าการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
Introduction to Computer Programming 

หลักการและองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ การ
ท า งาน ร่วมกันของฮา ร์ดแว ร์และซอฟต์แว ร์หลักการ
กระบวนการของขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ หลกัการเบ้ืองตน้ของ
การโปรแกรมแบบเหตุการณ์ขับ หลักการของภาษาชั้ นสูง 
วิธีการออกแบบและพฒันาโปรแกรม ชนิดขอ้มูลพ้ืนฐาน ตัว
แปร ค่าคงท่ี ตัวด าเนินการและนิพจน์  ประโยคค าสั่งและ
ประโยคค าสั่งเชิงประกอบ  การท างานตามล าดับ การท างาน

แบบทางเลือกและการท างานแบบวนซ ้ า  โปรแกรมย่อย
และกระบวนการส่งพารามิเตอร์ ขอบเขตการใช้งานของ
ตวัแปรและโปรแกรมย่อย  ขอ้มูลแบบอาร์เรย ์ขอ้มูลแบบ
โครงสร้างภาษาการเขียนโปรแกรมปัจจุบนั การฝึกเขียน
โปรแกรม 
 Computer concepts, computer components; 
hardware and software interaction; electronic data 
processing concepts;  event-driven programming 
concepts; high-level language programming concepts; 
program design and development methodology; data 
types; constant; operations and expression; statement and 
compound statement, flow controls, sequence, alteration 
and iteration; subprograms and parameter passing 
process, scope of variable and subprogram, arrays and 
data structures; current programming language; 
programming practices  
 
322-171     3(3-0-6) 
คณติศาสตร์วทิยาศาสตร์กายภาพ 1   
Physical Science Mathematics I 

อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ฟังก์ชันและกราฟ ลิมิต
และความต่อเน่ือง อนุพนัธ์ของฟังก์ชนั การประยุกต์ของ
อนุพันธ์ ปริพันธ์ของฟังก์ชัน ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ การ
ประยกุตข์องปริพนัธ์ 

Mathematical induction; functions and graphs; 
limit and continuity; derivatives of functions; applications 
of derivatives; integration of functions; improper 
integrals; application of integrals 
 

322-172     3(3-0-6) 
คณติศาสตร์วทิยาศาสตร์กายภาพ 2  
Physical Science Mathematics II 
รายวิชาบั งคับ เ รียนก่อน :   322 -171  คณิตศาสตร์
วทิยาศาสตร์ 
                                          กายภาพ 1 

ล าดับและอนุกรมของจ านวนจริง อนุพนัธ์ของ
ฟังก์ชันหลายตัวแปร สมการเชิงอนุพนัธ์สามญัอันดับท่ี
หน่ึงและการประยุกต์ สมการเชิงอนุพนัธ์สามญัเชิงเส้น
อนัดบัท่ีสองท่ีมีสัมประสิทธ์ิเป็นค่าคงตวัและการประยุกต ์
ผลการแปลงลาปลาซและการประยกุต ์ระบบพิกดัเชิงขั้ว 



Sequences and series of real numbers; derivatives of 
functions of several variables; ordinary differential equations 
of first order and first degree; second order ordinary 
differential equations with constant coefficients; Laplace 
transforms and applications; polar coordinate system 
 

322-271     3(3-0-6) 
คณติศาสตร์วทิยาศาสตร์กายภาพ 3  
Physical Science Mathematics III 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน :  322-172 คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์
กายภาพ 2 

ปริพนัธ์หลายชั้น เวกเตอร์แคลคูลสั ปริพน์ัตามเส้น
และปริพันธ์ตามผิว สมการเชิง อนุพันธ์สามัญเชิงเส้นท่ีมี
สัมประสิทธ์ิเป็นตวัแปร อนุกรมฟเูรียร์ สมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ย 

Multiple integrals; vector calculus; line integrals and 
surface integrals; linear ordinary differential equations with 
variable coefficients; Fourier series; partial differential 
equations 
 

324-103     3(3-0-6) 
เคมทีัว่ไป  
General Chemistry 

ปริมาณสัมพนัธ์ ทฤษฎีอะตอม โครงสร้างอิเล็กตรอน
ของอะตอม สมบติัของธาตุตามตารางธาตุ ธาตเรฟพรีเซนเตทีพ 
อโลหะ และธาตุทรานซิชัน พันธะเคมี เทอร์โมไดนามิกส์ 
ของเหลวและสารละลาย ของแข็ง แก๊ส  จลนพลศาสตร์เคมี 
สมดุลเคมี สมดุลไอออนในน ้า 

Stoichiometry, basis of atomic theory, electronic 
structures of atoms, periodic properties, representative 
elements, nonmetal and transition metals, chemical bonding, 
thermodynamics, liquid and solution, solid, gas, chemical 
kinetic, chemical equilibrium, ionic equilibrium 

 

325-103     1(0-3-0) 
ปฎบิัตกิารเคมทีัว่ไป  
General Chemistry Laboratory 

ความไม่แน่นอนในการชัง่และตวง การหาค่าวความ
เป็นกรด-เบสของสารละลายและการหาปริมาณด้วยการ
ไทเทรต เทอร์โมเคมี สมบติัคอลลิเกทีฟของสารละลายอตัรา
การเกิดปฏิกิริยาเคมี การวิเคราะห์แอนไอออนและแคตไอออ
หมู่หน่ึงแบบก่ึงจุลภาค 

Uncertainty of measurement; pH measurements 
and quantitative analysis by titration; thermochemistry; 
colligative properties of solutions; rate of reactions; 
semimicro-qualitative analysis of anions and group I 
cations 

 

332-103      3(3-0-6) 
ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 1  
Physics for Engineers I 

หน่วยปริมาณทางฟิสิกส์ และเวกเตอร์ แรงและ
การเคล่ือนท่ี งานพลังงานและโมเมนตัม ระบบอนุภาค 
การเคล่ือนท่ีของวตัถุแข็ง เกร็ง การเคล่ือนท่ีแบบออสซิ
เลต การเคล่ือนท่ีแบบคล่ืน  อนัตรกิริยาโนม้ถ่วง กลศาสตร์
ของไหล ความร้อนและเทอร์โมไดนามิกส์ 

Units, physical quantities, and vectors; forces 
and motions; work; energy, and momentum; system of 
particles; motion of rigid bodies; oscillatory motion; 
wave motions; gravitational interaction; fluid mechanics; 
heat and thermodynamics 
 
332-104     3(3-0-6) 
ฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2  
Physics for Engineers II 

ไฟฟ้าสถิต แม่เหล็ก สนามแม่เหล็กไฟฟ้าท่ี
เปล่ียนตามเวลา กระแสไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คล่ืน
แม่เหล็กไฟฟ้า ทัศนศาสตร์ ทฤษีสัมพันธภาพพิเศษ 
กลศาสตร์ควอนตมัเบ้ืองตน้ โครงสร้างอะตอมนิวเคลียส
และอนุภาคมลูฐาน 

Electrostatics; magnetism; time varying 
electromagnetic field; electric currents and electronics; 
electromagnetic waves; optics; special relativity; 
introduction to quantum mechanics; atomic structure; 
nucleus and particle physics 
 
332-113     1(0-2-1) 
ปฏบิัตกิารฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 1  
Physics Laboratory for Engineers I 
รายวชิาบังคบัเรียนควบกนั: 332-103  

การใชเ้วอร์เนียคาลิเปอร์และไมโครมิเตอร์ การ
วดัและความผิดพลาด กราฟและสมการ การเคล่ือนท่ีเป็น



วงกลม การเคล่ือนท่ีแบบโปรเจกไทล ์การชน สมดุลแรง สปริง
และการสั่น โมเมนตค์วามเฉ่ือย สมดุลสถิตของวตัถุแข็งเกร็ง 

Vernier caliper & micrometer; measurement and 
uncertainty; graph and equation; circular motion; projectile 
motion; collision; force equilibrium; spring & oscillation; 
moment of inertia; static equilibrium of rigid bodies 
 
332-114     1(0-2-1) 
ปฏบิัตกิารฟิสิกส์ส าหรับวศิวกร 2   
Physics Laboratory for Engineers II 
รายวชิาบังคบัเรียนควบกนั: 332-104 

การใช้อุปกรณ์และมาตรวัดไฟฟ้า  วงจรไฟฟ้า
กระแสตรง สนามไฟฟ้า การเหน่ียวน าแม่เหล็กไฟฟ้า ตัวเก็บ
ประจุไฟฟ้า การใชอ้อสซิลโลสโคป วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 
พฤติกรรม การก าทอนของวงจรอนุกรม RLC 

Electronics devices and multimeter; dc circuit; 
electric field; electromagnetic induction; capacitor; 
oscilloscope; ac  circuits; resonance in RLC circuits 
 


