
 

จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท   48  หน่วยกิต 
สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี  72 หน่วยกิต 

(1) วิชาบังคับ 
220-580 *ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านวิศวกรรมโยธา (3)  220-593 คณิตศาสตร์ประยุกต์เชิงวิศวกรรม (3)
  
(2) วิชาเลือก จํานวน 12 หน่วยกิต 

1. กลุ่มวิชาวิศวกรรมขนส่ง 
220-564 การประเมินโครงการด้านการขนส่ง (3) 
220-565 การวิเคราะห์โครงข่ายการขนส่ง (3) 
220-566 ระบบควบคุมการจราจรและระบบขนส่งอัจฉริยะ (3) 
220-567 การวางแผนการขนส่งในเมือง (3) 
220-571 การออกแบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่ง  (3) 
220-572 การออกแบบโครงสร้างพ้ืนฐานของงานทาง  (3) 
220-573 แนวคิดการออกแบบสะพานและอุโมงค์  (3) 
220-574 การออกแบบผิวทาง (3 
220-575 วัสดุผิวทาง (3) 
220-576 การบํารุงรักษาถนน (3) 
220-577 การระบายน้ําของถนน (3) 
220-578 การจัดการสําหรับวิศวกร (3) 
220-660 การวางแผนและนโยบายด้านการขนส่ง  (3) 
220-661 การวิเคราะห์พฤติกรรมและทัศนคติเกี่ยว 
 กับการเดินทาง  (3) 
220-662 การวางแผนและจัดการการขนส่งสาธารณะ (3) 
220-663 การขนส่งและสิ่งแวดล้อม (3) 
220-664 การวางแผนและจัดการโลจิสติกส์ (3) 
220-665 โลจิสติกส์ในเขตเมือง (3) 
220-666 วิศวกรรมท่าอากาศยาน (3) 
220-667 การขนส่งระบบราง (3) 
220-668 การขนส่งทางน้ํา (3) 

 
2. กลุ่มวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง 

220-504 วิธีไฟไนต์อิลิเมนต์เบื้องต้น (3) 
220-505 ความน่าเชื่อถือของโครงสร้าง (3) 
220-506 เสถียรภาพของโครงสร้าง (3) 
220-507 ทฤษฎีอิลาสติกซิตี (3) 
220-508 กลศาสตร์การแตกหัก (3) 
220-509 กลศาสตร์ของแข็งข้ันสูง 2 (3) 
220-511 การออกแบบคอนกรีตอัดแรงข้ันสูง (3) 
220-512 พฤติกรรมขององค์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก (3) 
220-513 พฤติกรรมของโครงสร้างเหล็ก (3) 
220-601 การหาค่าเหมาะท่ีสุดในงานโครงสร้าง (3) 

220-602 วิศวกรรมแผ่นดินไหว (3) 
220-603 ทฤษฎีโครงสร้างแผ่นบางและเปลอืกบาง(3) 
220-605 วิธีไฟไนต์อิลิเมนต์ไร้เชิงเส้น (3) 
220-606 วิธีไฟไนต์อิลิเมนต์ข้ันสูง (3) 
220-607 การคํานวณกลศาสตร์ของของแข็งและโครงสร้าง (3) 
220-608 กลศาสตร์ของโครงสร้างจากวัสดุประกอบ (3) 
220-611 การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างเหล็ก 
 ในช่วงพลาสติก  (3) 
220-612 การออกแบบสะพาน (3) 
220-613 การออกแบบคอนกรีตเสริมกําลังด้วยวัสดุ 
 ประกอบเชิงเส้นใย  (3) 
220-614 การควบคุมการสัน่ไหวของอาคารเบื้องต้น (3) 
220-615 การวิเคราะห์การทนไฟของโครงสร้าง (3) 
 

3. กลุ่มวิชาวิศวกรรมธรณีเทคนิค 
220-523 เทคนิคการปรับปรุงคุณภาพดิน (3) 
220-524 ธรณีเทคนิคของของเสีย (3) 
220-525 โครงสร้างดินถม (3) 
220-526 กลศาสตร์ของดินไม่อ่ิมตัว (3) 
220-527 วิศวกรรมวัสดุสังเคราะห์ในดิน (3) 
220-528 ปฐพีพลศาสตร์ (3) 
220-529 ธรณีเทคนิคในการปรับปรุงดินท่ีปนเปื้อน (3) 
220-620 สถิติธรณีและการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ 
 สําหรับวิศวกรธรณีเทคนิค (3) 
220-621 อุทกธรณีของสารปนเปื้อน (3) 
220-622 การจําลองการไหลของนํ้าในดินและการเคลื่อนท่ี 
 ของสารปนเปื้อน (3) 
220-623 วิศวกรรมธรณีฟิสิกส์ (3) 
220-624 กลศาสตร์ของหิน (3) 
220-625 ธรณีวิศวกรรม (3 
220-626 การเปิดหน้างานใต้ดินและการขุดอุโมงค์ (3) 
220-627 การวิเคราะห์และออกแบบฐานรากเสาเข็ม (3) 
220-628 ทฤษฎีพลาสติกในปฐพีกลศาสตร์ (3) 
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4. กลุ่มวิชาวิศวกรรมชายฝ่ังและมหาสมุทร 
220-543 อุทกพลศาสตร์ใกล้ฝั่ง (3) 
220-544 การเคล่ือนตัวของตะกอนและการเปลี่ยนแปลง 
 ของแนวชายฝั่ง (3) 
220-545 พลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณ (3) 
220-546 โครงสร้างวิศวกรรมชายฝั่งทะเลและท่าเรือ (3) 
220-547 โครงสร้างวิศวกรรมชายฝั่ง (3) 
220-548 ภัยพิบัติชายฝั่ง (3) 
220-549 การตรวจวัดและวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับวิศวกรรม 
 ชายฝั่งและมหาสมุทร (3) 

220-640 กลศาสตร์คลื่นน้าํแบบไม่เชิงเส้น (3) 
220-641 สมุทรศาสตร์กายภาพ (3) 
220-642 การจัดการทรัพยากรชายฝั่ง (3) 
220-643 กระบวนการในชะวากทะเล (3) 
 
(3) วิชาวิทยานิพนธ์ แบบ 1.1 และ 2.2 จํานวน 48 หน่วยกิต 
และแบบ 2.1 จํานวน 36 หน่วยกิต 
220-882 วิทยานิพนธ์ (48) 
220-883 วิทยานิพนธ์ (36) 

 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
หลักสูตรแบบ 1.1 

ชั้นปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

220-581 สัมมนาวิศวกรรมโยธา 1(0-3-6)* 220-881 วิทยานิพนธ์   8 (0-24-0) 
220-881 วิทยานิพนธ์  8 (0-24-0) 220-580 ระเบียบวิธีวิจัยทางด้าน

วิศวกรรมโยธา  
3 (3-0-6)* 

รวม 8 (0-24-0) รวม 8 (0-24-0) 
 

ชั้นปีท่ี 2 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

220-581 สัมมนาวิศวกรรมโยธา 1(0-3-6)* 220-881 วิทยานิพนธ์   8 (0-24-0) 
220-881 วิทยานิพนธ์  8 (0-24-0)    

รวม 8 (0-24-0) รวม 8 (0-24-0) 
 

ชั้นปีท่ี 3 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

220-581 สัมมนาวิศวกรรมโยธา 1(0-3-6)* 220-881 วิทยานิพนธ์   8 (0-24-0) 
220-881 วิทยานิพนธ์  8 (0-24-0)    

รวม 8 (0-24-0) รวม 8 (0-24-0) 
 
หลักสูตรแบบ 2.1  

ชั้นปีท่ี 1  
ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

220-581 สัมมนาวิศวกรรมโยธา 1(0-3-6)* 220-580 ระเบียบวิธีวิจัยทางด้าน
วิศวกรรมโยธา  

3 (3-0-6)* 

220-xxx รายวิชาบังคับในกลุ่มวิชา 12 (12-0-28) 220-xxx รายวิชาเลือก 6 (6-0-12) 
   220-880 วิทยานิพนธ์   3 (0-9-0) 

รวม 12(12-3-34) รวม 9 (0-27-0) 
 

ชั้นปีท่ี 2  
ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

220-581 สัมมนาวิศวกรรมโยธา 1(0-3-6)* 220-880 วิทยานิพนธ์   9 (0-27-0) 
220-880 วิทยานิพนธ์  6 (0-18-0)    

รวม 6(0-21-6) รวม 9 (0-27-0) 
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ชั้นปีท่ี 3  
ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

220-581 สัมมนาวิศวกรรมโยธา 1(0-3-6)* 220-880 วิทยานิพนธ์   9 (0-27-0) 
220-880 วิทยานิพนธ์  9 (0-27-0)    

รวม 9 (0-27-0) รวม 9 (0-27-0) 
 
หลักสูตรแบบ 2.2  

ชั้นปีท่ี 1  
ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

220-581 สัมมนาวิศวกรรมโยธา 1(0-3-6)* 220-580 ระเบียบวิธีวิจัยทางด้าน
วิศวกรรมโยธา  

3 (3-0-6)* 

220-xxx รายวิชาบังคับในกลุ่มวิชา 12 (12-0-28) 220-xxx รายวิชาเลือก 6 (6-0-12) 
   220-881 วิทยานิพนธ์   3 (0-9-0) 

รวม 12 (12-0-28) รวม 9 (6-9-12) 
 

ชั้นปีท่ี 2  
ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

220-581 สัมมนาวิศวกรรมโยธา 1(0-3-6)* 220-881 วิทยานิพนธ์   6 (0-18-0) 
220-881 วิทยานิพนธ์  9 (0-27-0) 220-xxx รายวิชาเลือก 6 (6-0-12) 

รวม 9 (0-27-0) รวม 12 (6-18-12) 
 

ชั้นปีท่ี 3  
ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

220-581 สัมมนาวิศวกรรมโยธา 1(0-3-6)* 220-881 วิทยานิพนธ์   9 (0-27-0) 
220-881 วิทยานิพนธ์  6 (0-18-0)    

รวม 6 (0-18-0) รวม 9 (0-27-0) 
 

ชั้นปีท่ี 4  
ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

220-581 สัมมนาวิศวกรรมโยธา 1(0-3-6)* 220-881 วิทยานิพนธ์   9 (0-27-0) 
220-881 วิทยานิพนธ์  6 (0-18-0)    

รวม 6 (0-18-0) รวม 9 (0-27-0) 
 


