
เอกสาร 1-4 
คําอธิบายรายวิชา 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์
ภาควชิาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

220-593  คณิตศาสตร์ประยุกต์เชิงวิศวกรรม 3(3-0-6) 
Applied Engineering Mathematics 

ระบบสมการเชิงเส้น  เมตริกซ์ และการประยุกต์ใช้ในเชิง
วิศวกรรม  ปัญหาค่าคงตัวไอเก้นและการประยุกต์ใช้ในงาน
วิศวกรรมโยธา  สมการเชิงอนุพันธ์สามัญการวิเคราะห์แบบฟูเรียห์
และการประยุกต์ใช้ในเชิงวิศวกรรมโยธา  สมการเชิงอนุพันธ์
ส่วนย่อย เทคนิคการหาค่าท่ีเหมาะสมที่สุด วิธีการเชิงตัวเลข การ
ประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ข้ันสูงในเชิงวิศวกรรมโยธา สถิติ 

System of linear equations; matrix and its 
engineering applications; eigen value problems and its 
applications for civil engineering; ordinary differential 
equation; fourier analysis and its applications for civil 
engineering; partial differential equations; optimization 
techniques; numerical method; applications of 
advanced mathematics to civil engineering; statistics 

 
220-580 ระเบียบวิธีวจิัยทางด้านวิศวกรรมโยธา    3(2-2-5) 
Research Methodology in Civil Engineering 

องค์ประกอบของการวิจัย โจทย์วิจัยทางด้านวิศวกรรมโยธา  
การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย หลักการทางสถิติและโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในการวิจัย กรณีศึกษา 

 Research composition; research problem in 
civil engineering; development of research proposal; 
statistical principles and computer program used for 
research; case studies 

 
220-581 สัมมนาวิศวกรรมโยธา      1(0-2-1) 
Civil Engineering Seminar 

การทบทวนเอกสารทางวิชาการด้านวิศวกรรมโยธาท่ีจะ
เกี่ยวข้องกับงานวิจัยสําหรับวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโทและ
ระดับปริญญาเอก การมีส่วนร่วมในการนําเสนอและการอภิปราย
ในกิจกรรมสัมมนาของภาควิชา 

Review of civil engineering literatures related to 
possible research works for master thesis and PhD 
thesis; participation in presentations and discussions in 
department seminars 
 
(1) กลุ่มวิชาวิศวกรรมขนส่ง 
220-561 หลักการของระบบขนส่งและการวางแผนขนส่ง 3(3-0-6) 
Principles of Transport System and Planning 

หลักการพื้นฐานและหน้าท่ีของระบบขนส่ง การจัดการระบบ
ขนส่ง แนวคิดการขนส่งท่ีย่ังยืน ระบบขนส่งสาธารณะ รถเมล์ 
รถราง รถไฟขนส่งมวลชน ระบบขนส่งอัจฉริยะ การวางแผนการ
ขนส่งในเมืองและระหว่างเมือง แบบจําลองการขนส่ง ปฏิสัมพันธ์

ระหว่างระบบขนส่งและการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ผลกระทบจากการ
ขนส่ง สภาวะโลกร้อน มลพิษทางอากาศและเสียง 

Fundamentals and functions of transport system; 
transport system management; concept of sustainable 
transport; public transportation: bus, tram, rapid transit, 
ferries; intelligent transport system (ITS); urban and 
intercity transport planning; transportation models; 
interrelationship between transportation and land-use; 
impacts of transportation: global warming, air and noise 
pollution 

 
220-562  หลักการของวิศวกรรมการจราจร      3(3-0-6) 
Principles of Traffic Engineering  

ลักษณะขององ ค์ประกอบด้ านการจราจร  ผู้ ใ ช้ทาง 
ยานพาหนะ และถนน การศึกษาปริมาณการจราจร ความเร็ว และ
ความล่าช้า สาเหตุของอุบัติเหตุจราจรและการป้องกัน แนวคิดและ
การประยุกต์ใช้หลักการความจุของถนน ความสัมพันธ์ระหว่าง
กระแสจราจร ความหนาแน่น และความเร็ว ทฤษฎีรถวิ่งตามกัน 
ทฤษฎีแถวคอย การออกแบบทางแยก การออกแบบระบบสญัญาณ
ไฟจราจร  

Characteristics of traffic components; road users, 
vehicles, and roads; volume, speed, and delay , and 
parking studies; accident causes and preventions, traffic 
flow characteristics ; traffic flow, density, and speed 
relationship; car following theory; queuing theory; design 
of intersection; fundamentals of signal timing and design 
 
220-563 ความปลอดภัยและความมั่นคงด้านการขนส่ง   3(3-0-6)
Transport Safety and Security 

อุบัติเหตุ การเสียชีวิต การบาดเจ็บ ความเสี่ยง ความมั่นคง
ด้านการขนส่ง ความสูญเสียเน่ืองจากอุบัติเหตุการขนส่ง ปัจจัยท่ี
เกี่ยวข้องกับคน ถนน และยานพาหนะ การพัฒนายุทธศาสตร์ความ
ปลอดภัยด้านการขนส่ง การป้องกันและการลดจํานวนอุบัติเหตุ
และการบาดเจ็บ การพัฒนามาตรการป้องกันและบรรเทาอุบัติเหตุ 
การตรวจสอบความปลอดภัย การตรวจสอบและแก้ไขจุดอันตราย 
การออกแบบถนนและทางแยกท่ีปลอดภัย ความปลอดภัยบริเวณ
ข้างทาง การออกแบบวงเวียน จุดตัดทางรถไฟระดับเดียวกับถนน 
ความปลอดภัยของคนเดินเท้า การประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของมาตรการลดอุบัติเหตุ กลยุทธ์ความมั่นคงด้านการ
ขนส่ง การวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือและความเปราะบางของ
โครงข่ายการขนส่ง 

Crash, fatality, injury; risk, transport security; losses 
due to transport accidents; contributing factors: human, 
road, and vehicle; development of transport safety 
strategies: accident and injury prevention and reduction; 



development of countermeasures and accident 
mitigation; safety audit; black spot location identification 
and treatment; design of safer roads and intersections; 
roadside safety; design of roundabouts; at-grade railway 
crossing; pedestrian safety; evaluation of effectiveness 
and efficiency of  remedial  measures; transport security 
strategies; transport network reliability and vulnerability 
analysis 

 
(2) กลุ่มวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง 
220-501 การวิเคราะห์โครงสร้างโดยวิธีเมตรกิซ์     3(3-0-6) 
Matrix Structural Analysis 

ทบทวนพีชคณิตของเมตริกซ์ วิธี เมตริกซ์สําหรับการ
วิเคราะห์คานต่อเน่ือง โครงข้อแข็งสองมิติ และ สามมิติภายใต้แรง
สถิตและกึ่งสถิตโดยวิธีการเมตริกซ์ วิธีสติฟเนสและ เฟลกซิบิลิตี 
เทคนิคการหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้นขนาดใหญ่ แนว
ทางการปฏิบัติโดยใช้คอมพิวเตอร์ 

Review of matrix algebra; matrix procedures for 
analysis of continuous beams, plane frames and space 
frames under static and quasi-static loading; stiffness 
and flexibility methods; techniques for solving large 
linear equation systems; computer application 
 
220-502 กลศาสตร์ของแข็งข้ันสงู 1  3(3-0-6) 
Advanced Mechanics of Solids I 

การตอบสนองของกลศาสตร์ของวัสดุ แรงดึงแบบง่ายในองค์
อาคารอิลาสติก พลาสติก และวิสโคอิลาสติก กลศาสตร์ความ
ต่อ เ น่ือง  เทนเซอร์ของความเ ค้นและความเครียด  สมดุล 
จลนศาสตร์ ปัญหาทางอิลาสติก พลาสติกและวิสโคอิลาสติกในสาม
มิติ หลักการจุดอ่อนและการหาค่าต่ําสุด 

Mechanical response of materials; simple tension 
in elastic, plastic, and viscoelastic members; continuum 
mechanics; stress and strain tensors; equilibrium; 
kinematics; three-dimensional elastic, plastic, and 
viscoelastic problems; weak and minimization principles 

 
220-503 พลศาสตร์ของโครงสร้าง 3(3-0-6) 
Dynamics of Structures 

การวิเคราะห์ระบบท่ีมีความอิสระระดับเดียวและหลาย
ระดับ การสั่นสะเทือนอย่างอิสระและภายใต้แรง การหาความถ่ี
ธรรมชาติของโครงสร้าง ระบบมวลกระจาย การส่ันสะเทือน
ตามยาวและตามขวางขององค์อาคารที่รับแรงดัด ปัญหาท่ี
เกี่ยวข้องกับการหน่วงและความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับการ
เคลื่อนท่ีไม่เป็นเชิงเส้น 

Analysis of systems with single and multi degree of 
freedom; free and forced vibration; determination of 
natural frequencies of structures; distributed mass 
system; longitudinal and lateral vibration of flexural 
members; problems involving nonlinear force-
displacement relation and damping 
 

(3) กลุ่มวิชาวิศวกรรมธรณีเทคนิค 
220-520 ปฐพีกลศาสตร์ข้ันสูง 3(3-0-6) 
Advanced Soil Mechanics 

ความ เ ค้นในมวลดิน  พฤติกรรมของความ เ ค้นและ
ความเครียด โมเดลพ้ืนฐานของดิน แรงดันของนํ้า การไหลซึมของ
นํ้าในดินและการเขียนตาข่ายการไหล การยุบตัวของดินเหนียวตาม
กระบวนการคอนโซลิเดชัน ผลเฉลยโดยวิธีไฟไนต์ดิฟเฟอเรนซ์ การ
วิเคราะห์การทรุดตัว การวิเคราะห์เสถียรภาพความลาดโดยใช้
คอมพิวเตอร์ คุณสมบัติของดินไม่อิ่มตัว 

Stresses in soil mass; stress-strain behaviors and 
constitutive models of soils; porewater pressure in soils; 
seepage and flownet; consolidation of clay; finite 
difference solution; analysis of settlement; computer 
analysis of slope stability problems; properties of 
unsaturated soils 
 
220-521  วิศวกรรมฐานรากข้ันสูง      3(3-0-6) 
Advanced Foundation Engineering 

การวิเคราะห์และออกแบบลาดดิน คันดินบนช้ันดินอ่อน 
กําแพงกันดิน ฐานรากตื้นและฐานรากลึก การขุดแบบมีคํ้ายันและ
ไม่มีคํ้ายัน แนะนําวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์ในงานวิศวกรรมฐานราก 

Design and analysis of slope; embankments on 
soft clays; retaining structures; shallow and deep 
foundations; braced and unbraced excavations; 
introduction to finite element method in foundation 
engineering 

 
220-522 การทดสอบดา้นธรณีเทคนิคข้ันสูง 3(2-3-4) 
Advanced Geotechnical Testing 
 การทดสอบในห้องปฏิบัติการขั้นสูง การทดสอบการอัดตัว
คายนํ้า การทดสอบการบดอัด การทดสอบสัมประสิทธิ์การยอมให้
นํ้าซึมผ่าน การทดสอบสามแกนแบบอัดตัวคายนํ้า-ไม่ระบายน้ํา 
การใช้อุปกรณ์ในทางธรณีเทคนิค สแตรนเกจ ทรานสดิวเซอร์อีเลค
โทรนิค และการปรับเทียบ การทดสอบในท่ี การทดสอบตอก
ทะลวงแบบมาตรฐาน การเจาะหย่ังด้วยหัวกรวย เพรสเชอร์มิเตอร์ 
อินไคลโนมิเตอร์ 

Advanced laboratory testing; consolidation tests, 
compaction tests, hydraulic conductivity tests, 
consolidated-undrained triaxial test; geotechnical 
instrumentation; strain gauges, electronic transducers, 
and their calibration techniques; in-situ testing; standard 
penetration test, cone penetration test, pressuremeter, 
inclinometer 

 
(4) กลุ่มวิชาวิศวกรรมชายฝ่ังและมหาสมุทร 
220-540 กลศาสตร์คลื่นนํ้าเชิงเส้น 3(3-0-6)  
Linear Water Wave Mechanics 

สมการอนุพันธ์หลายตัวแปรสําหรับคลื่นนํ้า สูตรสําหรับ
ปัญหาคลื่นนํ้าแบบเชิงเส้น คุณสมบัติและคุณลักษณะของคล่ืนนํ้า
แบบเชิงเส้น ตัวแปรทางจลศาสตร์และพลศาสตร์ของคลื่นนํ้าแบบ
เชิงเส้น แรงและพลังงานจากคลื่นนํ้า การเปลี่ยนแปลงตัวของคลื่น



นํ้า คลื่นนํ้าท่ีมีความยาวสูง การสั่นสะท้อนและคลื่นพายุหมุนยกซัด
ฝั่ง การกําเนิดของคลื่นและหลักการทางสถิติ การวัดคลื่น ทฤษฎี
การสร้างคลื่นและเครื่องกําเนิดคลื่น 

Partial differential wave equations; linearized water 
wave solutions; linear wave properties and 
characteristics; dynamic and kinematic wave parameters; 
wave forces and energy; wave transformation; long 
waves; seiching and storm surge; wave generation and 
statistics; wave measurement; wavemaker theory 

 
220-541 วิศวกรรมชายฝั่งและมหาสมุทร 3(3-0-6) 
Coastal and Ocean Engineering 

ทฤษฎีคลื่น นํ้าพื้นฐาน  นํ้ า ข้ึน นํ้าลงและกระแสน้ํ า ใน
มหาสมุทร กระแสนํ้าซ่ึงเหน่ียวนําโดยคลื่นผิวนํ้า ปฏิสัมพันธ์คลื่น
และกระแสนํ้า คลื่นนํ้าลึก การเคลื่อนตัวและการเปลี่ยนแปลงของ
คลื่นนํ้าชายฝั่ง  การตรวจวัดและวิเคราะห์คลื่น คลื่นยักษ์และ
คลื่นสึนามิ ธรณีสัณฐานชายฝั่ง การเคลื่อนตัวของตะกอนชายฝั่ง 
การเปลี่ยนแปลงของชายฝั่งทะเล โครงสร้างป้องกันชายฝั่ง การ
ออกแบบอ่าวและท่าเทียบเรือ โครงสร้างทะเลลึก แบบจําลอง
สําหรับปัญหาวิศวกรรมชายฝั่งและมหาสมุทร 

Basic water wave mechanics; tides and ocean 
currents; wave induced currents; wave and current 
interaction; deep water waves; transformation of 
irregular waves; wave measurement and analysis; rogue 
waves and tsunamis; coastal geology; coastal sediment 
transport; shoreline change; coastal protection 
structures; port and harbor design; offshore structures; 
modeling of coastal and ocean engineering problems 

 
220-542 กลศาสตร์ของไหลขั้นสูง  3(3-0-6) 
Advanced Fluid Mechanics 

เวกเตอร์และเทนเซอร์ในกลศาสตร์ของไหล คุณสมบัติและ
คุณลักษณะของของไหล สมการความต่อเน่ือง สมการโมเมนตัม 
สมการพลังงาน พลศาสตร์ของการหมุนวน การไหลแบบไม่หมุนวน 
การไหลแบบมีความหนืด ความปั่นป่วนในการไหล ทฤษฎีขอบเขต 
ความคล้ายคลึงทางพลศาสตร์ ปัญหากลศาสตร์ของไหลแบบ
ขอบเขต แนะนําพลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณ 

Vectors and tensors in fluid mechanics; fluid 
characteristics and properties; continuity equation; 
momentum equation; energy equation; vorticity 
dynamics; irrotational flow; viscous flow; turbulence; 
boundary layer theory; dynamic similarity; boundary 
value problems in fluid mechanics; introduction to 
computational fluid dynamics 

 
 
 
 
 
 
 

รายวิชาเลือก 
(1) กลุ่มวิชาวิศวกรรมขนส่ง 
220-564 การประเมินโครงการด้านการขนส่ง 3(3-0-6) 
Evaluation of Transport Projects 

หลักการประเมินโครงการ ทฤษฎีด้านเศรษฐศาสตร์ท่ีถูก
ประยุกต์ใช้สําหรับการประเมินโครงการ ปัญหาด้านการขนส่ง 
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการขนส่ง วิธีการประเมินและ
ตัดสินใจในการวางแผนการขนส่ง การวัดค่าตัวแปรและค่า
นามธรรมในการตัดสินใจขนส่ง การคํานวณค่าบริการ อัตรา
ดอกเบี้ย และอัตราส่วนลด การแจกแจงรายจ่ายและการปัน
ผลประโยชน์ ความไม่แน่นอนและความเสี่ยง ผลกระทบจากการ
ปรับปรุงระบบขนส่ง 

Principles of appraisal, economic theory applied to 
project appraisal; transportation problems, goals, and 
objectives; assessment and decision-making techniques 
in transportation planning; measuring variables and 
intangibles in transportation decision; service fee, 
interest, and discount rate determination; cost 
allocation and benefit transfer; uncertainty and risk; 
impact of transportation improvement 

 
220-565 การวิเคราะห์โครงข่ายการขนส่ง 3(3-0-6) 
Transport Network Analysis 

ทฤษฎีอุปสงค์และอุปทานของการขนส่ง สมดุลของโครงข่าย
การขนส่ง การแก้ปัญหาสมดุลของผู้เดินทาง แบบจําลองของ
ทางเลือกในการเดินทางร่วมกัน ความเช่ือมั่นและความไม่แน่นอน
ของโครงข่ายการขนส่ง แบบจําลองการแจกแจงการจราจรบน
เส้นทาง แบบจําลองสภาพการจราจรระดับจุลภาค โปรแกรม
คณิตศาสตร์สําหรับปัญหาการขนส่งและจราจร 

Theory of transport demand and supply; transport 
network equilibrium; solving for user equilibrium; 
models of joint travel choices; transport network 
reliability and uncertainty; traffic assignment model, 
traffic micro-simulation model; mathematical program 
of transport and traffic problems 

 
220-566 ระบบควบคุมการจราจรและระบบขนส่งอัจฉริยะ 

 3(3-0-6) 
Traffic Control Systems and Intelligent Transport 
Systems 

หลักการเบื้องต้นและนิยาม การวัดและประมาณการค่าการ
ไหลของกระแสจราจรท่ีจุดอิ่มตัว ค่าหน่วยของรถยนต์ส่วนบุคคล 
ความล่าช้าท่ีทางแยกเดีย่ว วิธีการหาระยะเวลาสัญญาณไฟจราจรท่ี
เหมาะสม การออกแบบช่วงสัญญาณไฟจราจร หลักการควบคุม
โครงข่ายสัญญาณไฟจราจร ระบบควบคุมการจราจร ระบบขนส่ง
อัจฉริยะและการประยุกต์ใช้งาน 

Basic principles and definitions, saturation flow 
measurement and estimation, passenger car unit (PCU) 
values, delays at isolated junctions, method for 
optimising timing, design of sequences, co-ordinated 



network control principles, traffic control systems; 
intelligent transport systems and their applications 
 
220-567 การวางแผนการขนส่งในเมือง 3(3-0-6) 
Urban Transport Planning 

กระบวนการวางแผนการขนส่ ง ใน เมือง  การจัด ทํา
แบบจําลองการขนส่งในเมือง แบบจําลองความต้องการของการ
เดินทาง การเกิดการเดินทาง การกระจายการเดินทาง การเลือก
รูปแบบการเดินทาง และการแจกแจงเส้นทางของการเดินทาง 
แบบจําลองการใช้ท่ีดิน ปฏิสัมพันธ์ของการใช้ท่ีดินและการขนส่ง 
การวางแผนการเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง การ
จัดเส้นทางและตารางเวลาการเดินรถ 

Urban transportation planning process; design of 
urban transportation models; travel demand model, trip 
generation, trip distribution, modal split, and route 
assignment; land-use models; interrelationship between 
land-use and transportation; urban public transports 
planning; vehicle routing and scheduling; crew 
scheduling 

 
220-571 การออกแบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่ง   3(3-0-6) 
Design of Transport Infrastructure 

แนะนําโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่ง เกณฑ์ในการ
ออกแบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่ง การประมาณราคา การ
สํารวจและออกแบบรายละเอียดโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่ง 
การออกแบบสถานีและสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับจุดเช่ือมต่อ
ผู้โดยสาร การออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวกด้านการขนส่ง
สําหรับผู้ทุพพลภาพ 

Introduction to transport infrastructure; criteria of 
transport infrastructure; cost estimation, surveying and 
design of transport infrastructures, design of terminal 
and passenger interchange facilities; design of transport 
facilities for disabled persons 

 
220-572 การออกแบบโครงสร้างพ้ืนฐานของงานทาง     3(3-0-6) 
Design of Highway Infrastructure 

การสํารวจเบื้องต้นและการสํารวจรายละเอียด การออกแบบ
เชิงเรขาคณิตของถนนชนบทและถนนในเมือง ระยะมองเห็น ระยะ
หยุด ระยะแซง ความลาดของถนน การยกระดับขอบถนน โค้งราบ
และโค้งดิ่ง การประสานของโค้งราบและโค้งดิ่ง แบบจําลองการ
ออกแบบ ชนิดของภาคตัดขวาง ช่องการจราจรสําหรับเปลี่ยน
ความเร็ว เกาะกลางถนน จุดเปิดของเกาะ การออกแบบทางแยก
ระดับเดียวกันและทางด่วน ชนิดและการออกแบบทางแยกต่าง
ระดับ 

Preliminary and detail surveys; geometric design of 
roads for rural and urban conditions; sight distances, 
stopping distances, passing distances; road gradients, 
super-elevation, horizontal and vertical curves; 
combinations of horizontal and vertical curves; design 
models; types of cross section, speed change lanes, 
median lanes, median openings; design of at-grade road 

junctions and expressways; types and design of grade-
separated crossings 

 
220-573 แนวคิดการออกแบบสะพานและอุโมงค์  3(3-0-6) 
Conceptual Design of Bridge and Tunnel 

ประโยชน์ใช้สอยของสะพานและอุโมงค์ องคาพยพของ
สะพานและอุโมงค์ การกําหนดตําแหน่งท่ีตั้ง การวางแนว และการ
ออกแบบเรขาคณิตของสะพานและอุโมงค์ รูปแบบของสะพาน ช่วง
ห่าง วัสดุและระบบโครงสร้าง การถ่ายนํ้าหนักและผลท่ีตามมา 
แนวคิดการคํานวณออกแบบ การก่อสร้างและบํารงุรักษาโครงสร้าง
สะพานและอุโมงค์  

Functions of bridge and tunnel; factors of bridge 
and tunnel; location, alignment and geometric design of 
bridge and tunnel; types of bridge, span, materials and 
structural system; loads and effects; design concept, 
construction and maintenance of bridge and tunnel 

 
220-574 การออกแบบผิวทาง    3(3-0-6) 
Pavement Design 

ชนิดของผิวทาง การกระจายหน่วยแรงในผิวทางทางทฤษฎี
และที่เป็นจริง สภาวะของดินคันทางกับนํ้าหนักจากการจราจร 
หลักการ วิธีการและมาตรฐานการออกแบบ ผิวทางลาดยาง ผิว
ทางคอนกรีตและผิวทางแบบอ่ืน ๆ สาเหตุและรูปแบบต่าง ๆ ของ
การชํารุดของผิวทาง และวิธีแก้ไข การประเมินสภาพของผิวทาง 
การซ่อมบํารุงและการพ้ืนฟูผิวทางเบื้องต้น 

Pavement types; stress distribution of pavements 
in theoretical and actual; sub-grade conditions and 
traffic loadings; design principles, methods, and criteria 
for flexible, concrete, and other pavement types; causes 
and mitigation of various types of pavement distress; 
evaluation of pavement condition; basic maintenance 
and rehabilitation of pavement 

 
220-575 วัสดุผิวทาง     3(3-0-6) 
Pavement Materials 

คุณสมบัติของดิน หิน บิทูเมน แอสฟัลท์ และคอนกรีต การ
แก้ไขและการประเมิน คุณสมบัติของการใช้งาน เกณฑ์ในการไปนํา
ใช้และการทดสอบเพื่อยอมรับ ความแปรปรวนและการควบคุม
คุณภาพ การใช้วัสดุนอกมาตรฐานสําหรับผิวทาง สภาวะขณะใช้
งานและพฤติกรรมของวัสดุ 

Properties of soils, rocks, bitumens, asphalts, and 
concrete; modification and evaluation of these 
properties; criteria for use and acceptance testing; 
variability and quality control; use of non-standard 
materials in pavements; service conditions and material 
performance 

 
 
 
 
 



220-576 การบํารุงรักษาถนน    3(3-0-6) 
Road Maintenance 

ลักษณะความเสียหายของถนน การวิเคราะห์ลักษณะความ
เสียหายของผิวทาง การประเมินและการจัดลําดับความสําคัญใน
การบํารุงรักษา การบํารุงรักษาและฟื้นฟูบูรณะถนนและเครื่องมือท่ี
ใช้ในการบํารุงรักษาถนน การจัดการเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ใน
การก่อสร้างถนน 

Charecteristics of road failures; analysis of 
pavement distress characteristics; assessment and 
priority of road maintenance; road and equipment 
maintenance and rehabilitation; construction equipment 
management 

 
220-577 การระบายน้ําของถนน    3(3-0-6) 
Road Drainage 

หลักการออกแบบการระบายน้ําในเมือง การออกแบบทาง
ชลศาสตร์ของโครงสร้างทางหลวง การคาดการณ์การไหลบ่าของ
นํ้า พื้นฐานทางทฤษฎีของวิธีการคํานวณท่อลอด และขนาดคู
ระบายน้ํา การควบคุมการกัดเซาะ และการอนุรักษ์ผิวดิน การใช้ 
และการควบคุมพืชคลุมดินข้างถนน 

Principles of urban drainage design; hydraulic 
design of highway structures; introduction to runoff 
forecasting and estimates; theoretical basis for the 
methods of calculating culvert and gully sizes; erosion 
control and soil conservation; use and control of 
roadside vegetation 

 
220-578 การจัดการสําหรับวิศวกร    3(3-0-6) 
Management for Engineers  

วิ ศ วกรกั บกา รจั ดการ  เ ศรษฐศาสต ร์ จุ ลภาค  และ
เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น การวิเคราะห์การตัดสินใจในระดับ
ผู้จัดการ พฤติกรรมของคนในองค์กร การจัดการทรัพยากรมนุษย์  
การจัดการเชิงยุทธศาสตร์  การตลาด การจัดการโครงการ
วิศวกรรม  การติดต่อสื่อสาร กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับวิศวกร 
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 

Engineers and management; introduction to 
microeconomics and macroeconomics; managerial 
decision analysis; behavior of people in organizations; 
human resources management; strategic management; 
marketing; managing engineering projects; 
communication; legal aspects of professional practice; 
feasibility study 

 
220-590 หัวข้อข้ันสูงทางวิศวกรรมขนส่ง 1    3(3-0-6) 
Advanced Topics in Transportation Engineering I 

หัวข้อเรื่องท่ีเป็นวิชาการข้ันสูงและเป็นท่ีสนใจในสาขาวิชา
วิศวกรรมขนส่ง 

Advanced topics of interest in transportation 
engineering 

 
 

220-591 หัวข้อข้ันสูงทางวิศวกรรมขนส่ง 2   3(3-0-6) 
Advanced Topics in Transportation Engineering II 

หัวข้อเรื่องท่ีเป็นวิชาการข้ันสูงและเป็นท่ีสนใจในสาขาวิชา
วิศวกรรมขนส่ง 

Advanced topics of interest in transportation 
engineering 

 
220-660 การวางแผนและนโยบายด้านการขนส่ง   3(3-0-6) 
Transport Planning and Policy 

ปัญหาและแนวโน้มด้านการขนส่ง การพัฒนาอย่างย่ังยืน
ด้ านการขนส่ ง  วัต ถุประสง ค์ของนโยบายด้ านการขนส่ ง 
กระบวนการตัดสินใจเลือกนโยบายด้านการขนส่ง การกําหนด
นโยบายด้านการขนส่ง เครื่องมือของนโยบายด้านการขนส่ง 
ยุทธศาสตร์การบูรณาการด้านการขนส่ง เศรษฐศาสตร์การขนส่ง
เบื้องต้น การเก็บค่าใช้ทาง  การขนส่งสาธารณะ 

Transport problems and trends, sustainable 
development in transport, objectives of transport policy, 
decision making process in transport policy, transport 
policy formulation, instruments of transport policy, 
integrated transport strategies; introduction to transport 
economics, pricing of road space, public transport 

 
220-661 การวิเคราะห์พฤติกรรมและทัศนคติเกี่ยวกับการเดินทาง 
     3(3-0-6) 
Analysis of Travel Behavior and Attitude  

การเติบโตของความต้องการในการเดินทาง เศรษฐศาสตร์
ของการเลือกรูปแบบการเดินทาง การตอบสนองในด้านทัศนคติ
และพฤติกรรม การคาดการณ์พฤติกรรมการเดินทางโดยใช้เทคนิค
การวัดความพอใจต่อสภาพการณ์ปัจจุบันและอนาคต และวิธีการ
วิเคราะห์ฐานกิจกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและพฤติกรรม 
วิธีการทางจิตวิทยาในการวิเคราะห์พฤติกรรมและทัศนคติเกี่ยวกับ
การเดินทาง 

Growth in travel demand, economics of travel 
choice, attitudinal and behavioral responses, forecasting 
travel behavior by using revealed and stated preference 
techniques and activity-based analysis method, 
relationship between attitude and behavior; 
psychological methods for analysis of travel behavior 
and attitude 

 
220-662 การวางแผนและจัดการการขนสง่สาธารณะ     3(3-0-6) 
Public Transport Planning and Management 

แนวโน้มในการครอบครองยานพาหนะส่วนบุคคลและ
ปริมาณผู้โดยสารรถสาธารณะ การวิเคราะห์อุปสงค์และอุปทาน 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกรูปแบบการเดินทาง หลักการของการ
ดําเนินการรถประจําทางและรถไฟ การขนส่งสาธารณะในเมือง  
การขนส่งระหว่างเมือง โครงสร้างพ้ืนฐานสําหรับการขนส่ง
สาธารณะ ข้อมูลสารสนเทศสําหรับผู้โดยสาร การคํานวณค่า
โดยสารและระดับการให้บริการ การสนับสนุนทางด้านการเงินและ
การลงทุน 



Trends in private vehicle ownership and public 
transport patronage, demand and supply analysis, 
factors influencing modal choice; principles of bus and 
rail operations; urban public transport; intercity 
transport; infrastructure for public transports; passenger 
information; determining fares and service levels, 
subsidy and investment 

 
220-663 การขนส่งและสิ่งแวดล้อม    3(3-0-6) 
Transport and the Environment 

ผลกระทบด้านการขนส่งต่อสิ่งแวดล้อม การระบุประเด็น
ปัญหา  การประเมินและการลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม 
ผลกระทบจากการก่อสร้าง การใช้ท่ีดินและผลกระทบจากการใช้
ท่ีดิน ผลกระทบต่อบรรยากาศโลก การใช้พลังงานและทรัพยากร 
การประยุกต์ใช้มาตรฐานสิ่งแวดล้อมและการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม เทคนิคการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

Environmental effects of transport, problem 
identification, assessment and attenuation, construction 
effects, land consumption and land-use effects, global 
climate effect, energy and resource use; implications of 
environmental standards and assessment of 
environmental impact, Environmental Impact 
Assessment (EIA) techniques 

 
220-664 การวางแผนและจัดการโลจิสติกส์    3(3-0-6) 
Logistics Planning and Management 

เครื่องมือและคลังสินค้า รูปแบบการควบคุม กระบวนการ
สําหรับการคํานวณและการจัดเก็บค่าขนส่ง ค่าใช้จ่ายทางสังคม
จากการขนส่งสินค้า การเลือกรูปแบบการขนสินค้า การกําหนด
เส้นทางและตารางเวลาเดินรถ การระบุตําแหน่งคลังสินค้า การ
ผสมผสานการจัดการสินค้าคงคลังกับระบบขนส่ง เทคโนโลยี
สารสนเทศในการกระจายสินค้า การบริหารจัดการค่าใช้จ่าย
โดยรวมของการกระจายสินค้า ระบบการกระจายสินค้าในทาง
ปฏิบัติ 

Equipment and warehousing, regulatory 
framework, procedures for determining and charging 
track costs, social costs of freight transport, mode 
choice, vehicle routing and scheduling, depot location, 
integration of inventory and transportation systems, 
information technology in distribution, total distribution 
cost management, distribution systems in practice 

 
220-665 โลจิสติกส์ในเขตเมือง    3(3-0-6) 
City Logistics 

แบบจําลองอุปสงค์และอุปทานของการขนส่ง แบบจําลอง 
โลจิสติกส์ในเขตเมือง การประยุกต์ใช้ระบบขนส่งอัจฉริยะกับ     
โลจิสติกส์เขตเมือง การวางแผนตําแหน่งสถานีสินค้า การวางแผน
เส้นทางและตารางยานพาหนะ  

Transport demand and supply modeling, city 
logistics modeling, city logistics with intelligent transport 

system, location of logistics terminals, vehicle routing 
and scheduling 

 
220-666 วิศวกรรมท่าอากาศยาน    3(3-0-6) 
Airport Engineering 

การจําแนกประเภทของท่าอากาศยาน หลักการเบื้องต้นใน
การวางแผน การเลือกท่ีตั้งและการออกแบบสิ่งอํานวยความ
สะดวกของสนามบิน ทางวิ่ง อาคาร ระบบระบายน้ํา ระบบแสง
สว่าง  อุปกรณ์ควบคุมการจราจรทางอากาศขั้นพ้ืนฐาน 

Classification of airports; principles in planning; 
location and design of airport facilities, runways, 
buildings, drainage, lighting; basic air traffic control 
devices 

 
220-667 การขนส่งระบบราง    3(3-0-6) 
Railway Transportation 

การจําแนกประเภทของระบบรถไฟ เศรษฐศาสตร์ของการ
วางแนวทาง ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการและการลงทุน งานดินตัด
และงานดินถม ลักษณะและการทํางานของรถจักรดีเซล แรงต้าน
จากความฝืด ความลาด และความโค้งของเส้นทาง ความสัมพันธ์
ระหว่างความเร็ว-เวลา-ระยะทาง ความเร็วท่ีเหมาะสมทาง
เศรษฐศาสตร์ พลังงานและเช้ือเพลิงในการเดินรถ การวางและการ
ยึดรางรถไฟ อุปกรณ์ควบคุมการเดินรถ  การปรับปรุงเส้นทางท่ีต่ํา
กว่ามาตรฐาน เศรษฐศาสตร์ของการวางแนวใหม่ของเส้นทาง 

Classification of rail systems; economics of 
alignment, operating cost and capital outlay; cuttings 
and embankments; characteristics and performance of 
diesel locomotives; resistance due to friction, grade, and 
curves; speed-time-distance relationship; optimal 
economic speed; energy and fuel consumption; laying 
and anchoring of tracks; block systems; up-grading of 
low standard lines; economics of realignment 

 
220-668 การขนส่งทางนํ้า    3(3-0-6) 
Waterway Transportation 

ทางนํ้าในแผ่นดิน ชายฝั่ง  และข้ามสมุทร การพัฒนาแม่นํ้า 
เข่ือน และประตูระบายน้ํา ท่าเทียบเรือและส่วนประกอบ ลม คลื่น 
ระดับนํ้าข้ึนลง กระแสนํ้า และตะกอน การขุดลอกร่องนํ้าเดินเรือ
และอ่าว กําแพงต้านคลื่นชายฝั่ง การป้องกันชายฝั่งและการ
ควบคุมตะกอน การขนถ่ายสินค้าท่ีท่าเรือและอ่าว 

Inland, coastal and ocean waterways; river 
development; dams and lock; seaports and 
components; wind, waves, tides, currents, and 
sediments; navigation trench and harbor dredging; 
breakwaters; coastal protection; sediment control; port 
and harbor cargo handling 

 
 
 
 
 



(2) กลุ่มวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง 
220-504 วิธีไฟไนต์อิลิเมนต์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
Introduction to Finite Element Method 

ทฤษฎีและการประยุกต์ของวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์ สําหรับ
วิเคราะห์ระบบโครงสร้าง การพัฒนาสูตรสําหรับองค์อาคาร หน่ึง 
สองและสามมิติ การจําลองและวิเคราะห์โครงสร้างโดยใช้อิลิเมนต์
แบบเส้น แบบระนาบ และแบบรูปทรง 

Theory and application of the finite element 
method for analyzing structural systems; formulations 
for a variety of elements in one, two, and three 
dimensions; modeling and analysis of structures using 
line, planar, and solid elements 
 
220-505 ความน่าเช่ือถือของโครงสร้าง    3(3-0-6) 
Structural Reliability 

แนวคิดและวิธีการด้านความน่าเช่ือถือของโครงสร้าง การจัด
สูตรสําหรับการออกแบบเพื่อประกันความปลอดภัยท่ีเหมาะสม 
ความน่าเช่ือถือขององค์อาคารและระบบโครงสร้าง 

Concepts and methods of structural reliability; 
formulation of bases for design to insure adequate 
safety;  reliability of elements and structural systems 
 
220-506 เสถียรภาพของโครงสร้าง    3(3-0-6) 
Stability of Structures 

การโก่งงอและกําลังรับนํ้าหนักของเสาซ่ึงรับแรงตาม
แนวแกนหรือแรงเย้ืองศูนย์ การโก่งงอทางด้านข้างของคาน กําลัง
รับนํ้าหนักประลัยของเสาประกอบ เสถียรภาพของโครงสร้าง
อาคาร 

Buckling and loading capacity of concentrically and 
eccentrically loaded columns; lateral buckling of beams; 
failure capacity of built-up columns; stability of frame 
works 

 
220-507 ทฤษฎีอิลาสติกซิต ี    3(3-0-6) 
Theory of Elasticity 

สมการแห่งความสมดุลและความต่อเน่ืองในของแข็งอิลา
สติก การแก้ไขปัญหาแบบสองมิติในคาน ลิ่ม แผ่นกลม และวง
แหวนภายใต้แรงกระทําชนิดต่างๆ หน่วยแรงเฉพาะจุด การแก้ไข
ปัญหาโดยใช้วิธีการพลังงานความเครียด 

Equations of equilibrium and continuity in elastic 
solid; two-dimensional solutions of beams, wedges, 
disks, and rings under various conditions of loading; 
stress concentration; strain energy methods of solution 

 
220-508 กลศาสตร์การแตกหัก    3(3-0-6) 
Fracture Mechanics 

แบบของการวิบัติ กําลังเกาะกันของวัสดุ ทฤษฎีการแตกหัก 
การวิเคราะห์ความเค้นท่ีปลายรอยแยก ระนาบความเค้นและ
ระนาบความเครียด การแตกหักของวัสดุเหนียว การแตกหักของ
วัสดุเปราะ การเกิดและการขยายตัวของรอยแยก การออกแบบ

ป้องกันการแตกหัก การทดสอบการแตกหักของวัสดุเหนียว การ
ทดสอบแบบไม่ทําลาย 

Modes of failure; adhesive strength of materials; 
theories of fracture; analysis of stress at cleavage, plane 
stress, and plane strain; ductile fracture; brittle fracture; 
formation and propagation of crack; design against 
fracture; testing of ductile fracture; non-destructive 
testing 

 
220-509 กลศาสตร์ของแข็งข้ันสงู 2     3(3-0-6)  
Advanced Mechanics of Solids II 

หลักการพื้นฐานของกลศาสตร์ของวัสดุต่อเน่ือง การเสียรูปท่ี
มีขอบเขตจํากัด ความเครียดท่ีมีขอบเขตจํากัด แบบลากรานจ์ เทน
เซอร์ ความเค้นของคอซีและพิโอลาเคอร์ซอฟฟ์ สภาพพลาสติก 
และสภาพยืดหยุ่น-ถ่ายโอน ความร้อน กลศาสตร์การเสียหาย
เบื้องต้นและกลศาสตร์ การแตกหักเบื้องต้น ทฤษฎีรีออโลยีและ
วิสโคอิลาสติกและเทคนิคการทําการทดลองสมัยใหม่ 

Fundamentals of continuum mechanics, finite 
deformations, Lagrangian finite strains, Cauchy and Piola-
Kirchhoff stress tensors, plasticity and thermo-elasticity, 
elements of damage mechanics, elements of fracture 
mechanics, rheological and viscoelastic theories, and 
modern experimental techniques  

 
220-511 การออกแบบคอนกรีตอัดแรงขั้นสูง    3(3-0-6) 
Advanced Prestressed Concrete Design 

ระบบอัดแรงชนิดต่างๆ พฤติกรรมของคานคอนกรีตอัดแรง 
ความสัมพันธ์ระหว่างโมเมนต์และความโค้งของคาน ความสัมพันธ์
ระหว่างนํ้าหนักบรรทุกและระยะโก่งของคาน การวิเคราะห์และ
คํานวณออกแบบองค์อาคารประกอบ  องค์อาคารต่อเน่ืองรับการ
ดัด โครงข้อแข็งอัดแรงและสะพานประกอบเป็นส่วนๆ  

Prestressing system; behavior of prestressed 
concrete beams; moment-curvature relationship; load-
deflection relationship; analysis and design of composite 
members, continuous flexural members, prestressed 
frames, and segmental bridges 

 
220-512 พฤติกรรมขององค์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก   3(3-0-6)
Behavior of Reinforced Concrete Members 

พฤติกรรมและกําลังรับนํ้าหนักขององค์อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก ได้แก่ คานซ่ึงรับโมเมนต์ดัด โมเมนต์ดัดและแรงเฉือน เสาซ่ึง
รับแรงตามแนวแกนและแรงเย้ืองศูนย์ การคํานวณหาระยะโก่งของ
โครงสร้าง แรงยึดเหน่ียวและรอยแตกร้าว การศึกษาผลงานวิจัย
เกี่ยวกับงานคอนกรีตเสริมเหล็กท่ีได้กระทํามาแล้ว การใช้และ
ขอบเขตของข้อกําหนดท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน 

Behavior and strength of reinforced concrete 
members; beams subjected to bending, combined 
bending and shear; columns under axial compression 
and eccentric loading; deflection computation of 
structures; bond and cracking; review of research and 



pertinent literatures; uses and limitations of present 
design specifications 

 
220-513 พฤติกรรมของโครงสรา้งเหล็ก 3(3-0-6) 
Behavior of Steel Structures 

ผลงานวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมพื้นฐานขององค์อาคาร
โครงสร้างเหล็กและโครงสร้างข้อแข็ง เพื่อนํามาใช้ในการออกแบบ 
การใช้และข้อจํากัดของมาตรฐานในปัจจุบัน 

Researches relating the basic behavior of structural 
steel members and frames to present design 
approximations; use and limitations of the current 
specifications 
 
220-594 หัวข้อข้ันสูงทางวศิวกรรมโครงสร้าง 1 3(3-0-6) 
Advanced Topics in Structural Engineering I 

หัวข้อเรื่องท่ีเป็นวิชาการข้ันสูงและเป็นท่ีสนใจในสาขาวิชา
วิศวกรรมโครงสร้าง 

Advanced topics of interest in structural 
engineering 

 
220-595 หัวข้อข้ันสูงทางวศิวกรรมโครงสร้าง 2 3(3-0-6) 
Advanced Topics in Structural Engineering II 

หัวข้อเรือ่งท่ีเป็นวชิาการข้ันสูงและเป็นท่ีสนใจในสาขาวิชา
วิศวกรรมโครงสรา้ง 
Advanced topics of interest in structural engineering 
 
220-601 การหาค่าเหมาะท่ีสุดในงานโครงสร้าง 3(3-0-6) Structural Optimization 

แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบเชิงออปติไมซ์ การประยุกต์ใช้
วิธีโปรแกรมเชิงเส้นและไร้เชิงเส้นกับการออกแบบโครงสร้าง  

Introduction to optimum design concepts; 
application of linear and nonlinear programming 
methods for structural design 
 
220-602 วิศวกรรมแผ่นดินไหว 3(3-0-6) 
Earthquake Engineering 

การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างรับแรงแผ่นดินไหว การ
เคลื่อนท่ีของแผ่นดินไหว  กฎการกระจายความเข้มของแรง
แผ่นดินไหว การวิเคราะห์แรงแบบวัฏจักรท่ีอันตราย วิธีเชิงตัวเลข
สําหรับการวิเคราะห์ในขอบเขตของเวลาและความถ่ีการตอบสนอง
ของโครงสร้างแบบเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น การตอบสนองสเปกตรัม
แบบอิลาสติกและอินอิลาสติก การสร้างสเปกตรัมออกแบบ การ
วิ เคราะห์การยึดรั้ งของโครงสร้างดิน วิธีการออกแบบแรง
แผ่นดินไหว และข้อกําหนดการก่อสร้าง 

Analysis and design of structures for earthquake 
loading; earthquake ground motions; attenuation laws; 
seismic hazard analysis; numerical methods for time-
domain and frequency-domain analysis; response of 
linear and nonlinear structures; elastic and inelastic 
response spectra; construction of design spectra; soil 
structure interaction analysis; seismic design methods 
and building code requirements 

220-603 ทฤษฎีโครงสร้างแผ่นบางและเปลือกบาง 3(3-0-6) 
Theory of Plates and Shells 

สมการดิฟเฟอเรนเชียลสําหรับการดัดของแผ่นบาง การดัด
ของแผ่นบางรูปวงกลมและแผ่นบางรูปสี่เหลี่ยมภายใต้แรงกระทํา
ด้านข้างและแรงในระนาบ การวิเคราะห์ด้วยวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์ 
ทฤษฎีเมมเบรนของโครงสร้างเปลือกบาง โครงสร้างเปลือกบางท่ีมี
ผิวอันเกิดจากการหมุนรอบแกนและการเลื่อนไถลของเส้น ทฤษฎี
โดยท่ัวไปของโครงสร้างเปลือกบาง การดัดตัวเชิงสมมาตรของ
โครงสร้างเปลือกบางท่ีมีผิวอันเกิดจากการหมุนรอบแกนของเส้น 
หลังคาเปลือกบางรูปผิวโค้ง รูปทรงกระบอกและหลังคาเปลือกบาง
แผ่นเรียบ 

Differential equations for bending of plates; 
axisymmetrical bending of circular and orthotropic 
plates: combined action of lateral loads and in-plane 
forces; finite element analysis; membrane theory of 
shells; rotational and translation shells; general theory 
of shells; axisymmetrical bending of shells of revolution; 
cylindrical shell roofs; and prismatic shell roofs 

 
220-605 วิธีไฟไนต์อิลิเมนต์ไร้เชิงเสน้    3(3-0-6) 
Nonlinear Finite Element Method 

การพัฒนาสูตรและการหาผลเฉลยเชิงตัวเลขของปัญหา
โครงสร้างแบบไร้เชิงเส้นโดยวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์ ความไร้เชิงเส้นทาง
เรขาคณิตและเสถียรภาพของโครงสร้าง  ความไร้เชิงเส้นของวัสดุ 

The formulation and numerical solution of 
nonlinear structural problems by finite element 
methods; geometric nonlinearities and structural 
stability; material nonlinearities  
 
220-606 วิธีไฟไนต์อิลิเมนต์ข้ันสูง 3(3-0-6) 
Advanced Finite Element Method 

การประยุกต์ข้ันสูงต่อปัญหาทางสถิตยศาสตร์และพลศาสตร์
เชิงเส้นในกลศาสตร์ โครงสร้างไฟไนต์อิลิเมนต์   สามมิติ หลักการ
แปรผันข้ันสูงของคาน โครงสร้างแผ่นบางและโครงสร้างแผ่นโค้ง 

Advanced applications to linear static and dynamic 
problems in structural mechanics; three-dimensional 
finite elements; advanced variational principles of 
beams, plates, and shells 

 
220-607 การคํานวณกลศาสตร์ของของแข็งและโครงสร้าง 

  3(3-0-6)  
Computational Mechanics of Solids and Structures 

วิธีไฟไนต์อิลิเมนต์สําหรับไม่เชิงเส้นทางเรขาคณิตและวัสดุ 
สูตรการแบ่งช่วงและแนวทางของผลเฉลยซํ้าสําหรับความถูกต้อง
ของแบ่งช่วงกว้าง ๆ ปัญหากึ่งสถิตยศาสตร์และพลศาสตร์สําหรับ
การเปลี่ยนรูปมากและอินอิลาสติก 

Finite element methodology for geometric and 
material nonlinearities; incremental formulations and 
iterative solution strategies for truly finite increments; 
quasi-static and dynamic applications to large 
deformation and inelastic problems 



220-608 กลศาสตร์ของโครงสร้างจากวสัดุประกอบ  3(3-0-6) 
Mechanics of Composite Structures 

เทคนิคต่าง ๆ ท่ีใช้ในการผลิตองค์อาคารโครงสร้างจากวัสดุ
ประกอบ  กลศาสตร์ระดับไมโคร ทฤษฎีแผ่นบางประเภทหลาย ๆ 
ช้ัน คุณสมบัติของวัสดุและทฤษฎีการวิบัติ การหาผลเฉลยของ
โครงสร้างแผ่นบางและผลเฉลยด้วยวิธีอีลาสติกของโครงสร้างท่ี
สนใจโดยผู้เรียน 

Manufacturing techniques of composite structures; 
micromechanics; classical lamination plate theory; 
materials properties and failure theories; plate solutions 
and elasticity solutions covered as required to meet 
special interests of students 
 
220-611 การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างเหล็กในช่วง
พลาสติก  3(3-0-6) 
Plastic Analysis and Design of Steel Structures 

สมมติฐานเบื้องต้นของทฤษฎีพลาสติก การวิบัติแบบ
พลาสติกและทฤษฎีการวิบัติ วิธีการออกแบบแบบพลาสติกและ
การประมาณความแอ่นตัวของโครงสร้าง การออกแบบชนิด
โครงสร้างนํ้าหนักต่ําสุด ทฤษฎีการเชคดาวน์ 

Basic hypothesis of plastic theory; plastic collapse 
and failure theorems; methods for plastic design and 
estimate of deflections; minimum weight design; shake 
down theorem 
 
220-612   การออกแบบสะพาน 3(3-0-6) 
Bridge Design 

นํ้าหนักและแรงท่ีกระทําต่อสะพาน ทฤษฎีการกระจายของ
นํ้าหนักบรรทุกบนโครงสร้างสะพานและการประยุกต์ การเลือก
ระบบ รูปแบบ และกําหนดตําแหน่งสะพาน สะพานคอนกรีตเสริม
เหล็ก คอนกรีตอัดแรงและสะพานเหล็ก การวิเคราะห์และการ
ออกแบบโครงสร้างส่วนบนและส่วนล่างของสะพาน 

Bridge loads; theory of load distribution and 
application; selection of bridge systems and types; 
bridge locations; reinforced concrete, steel, and 
prestressed concrete bridges; analysis and design of 
superstructures and substructures of bridges 
 
220-613 การออกแบบคอนกรีตเสริมกาํลงัด้วยวัสดปุระกอบเสริม
เส้นใย    3(3-0-6) 
Reinforced Concrete Design with FRP Composite 

การเสริมกําลังขององค์อาคารของโครงสร้าง  การออกแบบ
เสริมกําลังดัดด้วยการห่อด้วยวัสดุประกอบเสริมเส้นใย พฤติกรรม
การเฉือนในองค์อาคารคอนกรีตห่อด้วยวัสดุประกอบเสริมเส้นใย 
การออกแบบและพฤติกรรมของคานคอนกรีตเสริมด้วยวัสดุ
ประกอบเสริมเส้นใยประเภทเสริมภายในคาน การยึดเหน่ียวและ
ระยะพัฒนาการยึดหน่วง  การโก่งตัวและความกว้างของรอย
แตกร้าว   

Strengthening of structural members; design of 
flexural strengthening with FRP wraps; shear behavior of 
wrapped concrete member; design and behavior of 

internally FRP reinforced concrete beams, bond and 
development length, deflection and crack width   

 
220-614 การควบคุมการสั่นไหวของอาคารเบื้องต้น 3(3-0-6) 
Introduction to Vibration Control in Buildings 

การสั่นไหวของระบบท่ีมีความอิสระระดับเดียวและหลาย
ระดับ สเปคตรัมการตอบสนองของโครงสร้าง แรงลมและแรง
แผ่นดินไหวต่อโครงสร้าง ระบบการแยกฐานอาคาร การควบคุม
แบบแพสซีฟและแอคทีฟ ตัวดูดซับการสั่นไหวทางพลศาสตร์ 
พารามิเตอร์การควบคุมท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

Vibration of systems with single and multi degree 
of freedom; response spectrum of structures; wind and 
earthquake forces on structures; base isolation system; 
passive and active control; dynamic vibration absorbers; 
optimal control parameters 
 
220-615 การวิเคราะห์การทนไฟของโครงสร้าง 3(3-0-6) 
Analysis of Structure Fire Resistance 

หลักการและแนวคิดพื้นฐานด้านความปลอดภัยจากอัคคีภัย
และการออกแบบโครงสร้าง การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกลและ
การถ่ายเทความร้อนของคอนกรีตและเหล็กภายใต้อุณหภูมิสูง การ
วิเคราะห์การถ่ายเทความร้อนอย่างง่ายสําหรับหน้าตัดคอนกรีต
และเหล็ก การออกแบบการทนไฟของช้ินส่วนโครงสร้าง คสล. และ
โครงสร้างเหล็ก   การวิเคราะห์การทนไฟของโครงสร้างโดยใช้
แบบจําลองไฟไนต์อิลิเมนต์ 

Basic principles and concepts for fire safety and 
structural designs; variation of mechanical and thermal 
properties of concrete and steel with high temperature; 
simplified heat transfer analysis for concrete and steel 
sections; fire resistance designs of RC and steel 
members; analysis of structural fire resistance by using 
finite element model  
 
(3) กลุ่มวิชาวิศวกรรมธรณีเทคนิค 
220-523 เทคนิคการปรบัปรุงคุณภาพดิน 3(3-0-6) 
Ground Improvement Techniques 

การเพ่ิมนํ้าหนักบรรทุกก่อนรับนํ้าหนักจริง  การระบายน้ําใน
แนวดิ่ง การทําเสาเข็มหินในดิน การอุดช่องว่างในดิน การบดอัด
แบบไดนามิค การผสมดินขาว/ซีเมนต์ในดินท่ีลึก การทําเจ็ตเกร๊าท์
ติ้ง การใช้วัสดุสังเคราะห์ในดิน กรณีศึกษา การออกแบบ การ
ประยุกต์ใช้งานและข้อจํากัดของเทคนิคการปรับปรุงคุณภาพดิน 

Pre-loading; vertical drain; stone column; grouting; 
dynamic compaction; lime/cement deep mixing; jet 
grouting; geo-synthetics; case studies, designs, 
applications, and limitations of ground improvement 
techniques 
 
 
 
 
 



220-524 ธรณีเทคนิคของของเสีย 3(3-0-6) 
Waste Geotechnics 

แร่ดินเหนียว ทฤษฎีการเคลื่อนท่ีของสารปนเปื้อน การหา
ค่าพารามิเตอร์การเคลื่อนท่ี การออกแบบช้ันกันซึม การบดอัดช้ัน
กันซึมดินเหนียว เสถียรภาพของบ่อฝังกลบมูลฝอย ระบบเก็บนํ้าชะ
มูลฝอย การออกแบบระบบปิดทับช้ันสุดท้าย 

Clay mineralogy; theory of contaminant transport; 
determination of transport parameters; liner design; clay 
liner compaction; stability of landfill; leachate collection 
system; final cover design 
 
220-525 โครงสร้างดินถม 3(3-0-6) 
Earth Structures 

การไหลซึมของนํ้าผ่านดิน ความสามารถอัดตัวได้และกําลัง
เฉือนของดินบดอัดแน่น เสถียรภาพความลาด การเสริมกําลังคัน
ทางดินถมด้วยเส้นใยสังเคราะห์ การทรุดตัวและการเคล่ือนตัวทาง
ด้านข้างของคันทางดินถม การวิ เคราะห์และการออกแบบ
โครงสร้างดินถม 

Seepage through soils; compressibility and shear 
strength of compacted soils; slope stability; 
geosynthetic reinforced embankment; settlement and 
horizontal movement in embankment; analysis and 
design of earth structures 
 
220-526 กลศาสตร์ของดินไม่อิ่มตวั  3(3-0-6) 
Unsaturated Soil Mechanics 

เมทริคซัคชัน สถานะของความเค้น เส้นโค้งลักษณะดิน-นํ้า 
การ ไหล ในดิ น ท่ี ไ ม่ อิ่ ม ตั ว  กํ า ลั ง เ ฉื อนของดิ น ท่ี ไ ม่ อิ่ ม ตั ว 
ความสามารถอัดตัวได้ของดินท่ีไม่อิ่มตัว 

Matric suction; state of stress; soil-water 
characteristic curves: unsaturated flow; shear strength of 
unsaturated soils; compressibility of unsaturated soils 
 
220-527 วิศวกรรมวสัดสุังเคราะห์ในดิน 3(3-0-6) 
Geosynthetic Engineering 

ประวัติและภาพรวมของจีโอซินธีติก จีโอเท็กส์ไทล์ จีโอกริด 
จีโอเน็ทจีโอเมมเบรน จีโอซินธีติกเคลย์ไลน์เนอร์ จีโอคอมโพสิท 
คุณสมบัติของจีโอซินธีติก คุณสมบัติทางกายภาพ คุณสมบัติทางกล 
คุณสมบัติทางชลศาสตร์ คุณสมบัติความทนทาน คุณสมบัติการ
เสื่อมสภาพ การนําจีโอซินธีติกไปใช้การทําเป็นวัสดุเสริมแรง การ
กรอง การระบายน้ํา การทําช้ันกันซึม 

History and overview of geosynthetics: geotextiles, 
geogrids, geonet, geomembranes, geosynthetic clay 
liners, geocomposites; properties of geosynthetics: 
physical properties, mechanical properties, hydraulic 
propertics, endurance properties, degradation 
properties; applications of geosynthetics: reinforcement, 
filtration, drainage and liquid containment liners 
 
 
 

220-528   ปฐพีพลศาสตร ์    3(3-0-6) 
Soil Dynamics 

หลักการพื้นฐานของการสั่น คลื่นในตัวกลางอิลาสติค คุณสมบัติ
ของดินท่ีรับแรงไดนามิค การส่ันของฐานราก แผ่นดินไหวและการ
สั่นของดิน การยุบตัวของดินภายใต้แรงไดนามิค การกลายสภาพ
เป็นของไหลของดิน 

Fundamentals of vibration; wave in elastic 
medium, properties of dynamically loaded soils; 
foundation vibration; earthquake and ground vibration; 
compressibility of soils under dynamic loads; 
liquefaction of soil 

 
220-529 ธรณีเทคนิคในการปรับปรุงดินท่ีปนเปื้อน 3(3-0-6)  
Remediation Geotechnics 

การตรวจสอบสารปนเปื้อนเพ่ือการปรับปรุง การตรวจสอบ
ลักษณะของพื้นท่ีปนเป้ือนในสนามแบบไม่ทําลายและแบบทําลาย 
การออกแบบบ่อสังเกตการณ์ การเก็บตัวอย่างนํ้า กําแพงกันนํ้า 
การแยกไอนํ้าจากดิน การฉีดอากาศ กําแพงรีแอคทีพ 

Remediation investigation; non-invasive site 
characterization; invasive site characterization; 
monitoring well design; water sampler; cut-off walls; soil 
vapor extraction; air sparging; reactive wall   
 
220-596 หัวข้อข้ันสูงทางวิศวกรรมธรณีเทคนิค 1 3(3-0-6) 
Advanced Topics in Geotechnical Engineering I 

หัวข้อเรือ่งท่ีเป็นวชิาการข้ันสูงและเป็นท่ีสนใจในสาขาวิชา
วิศวกรรมธรณีเทคนิค 

Advanced topics of interest in geotechnical 
engineering 
 
220-597 หวัข้อข้ันสูงทางวิศวกรรมธรณีเทคนิค 2  3(3-0-6) 
Advanced Topics in Geotechnical Engineering II 

หัวข้อเรือ่งท่ีเป็นวชิาการข้ันสูงและเป็นท่ีสนใจในสาขาวิชา
วิศวกรรมธรณีเทคนิค 

Advanced topics of interest in geotechnical 
engineering 
 
220-598 หวัข้อข้ันสูงทางวิศวกรรมธรณีเทคนิค 3        3(3-0-6) 
Advanced Topics in Geotechnical Engineering III 

หัวข้อเรือ่งท่ีเป็นวชิาการข้ันสูงและเป็นท่ีสนใจในสาขาวิชา
วิศวกรรมธรณีเทคนิค 

Advanced topics of interest in geotechnical 
engineering 
 
220-620 สถิติธรณีและการวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือสาํหรบัวิศวกร
ธรณีเทคนิค    3(3-0-6)  
Geostatistics and Reliability Analysis for Geotechnical 
Engineers 

ทบทวนทฤษฎีความน่าจะเป็น มอนติคาร์โลซิมูเลช่ัน การซิมู
เลทแรนดอมฟิวด์ในทางธรณี วิธีสถิติธรณี วิธีกริกกิ้ง การวิเคราะห์



ความน่าเช่ือถือสําหรับการออกแบบในทางธรณีเทคนิค วิธีพอยท์เอ
สติเมท วิธีเฟิร์สออเดอร์-เซคคันด์โมเมนต์ 

Review of probability theory; Monte Carlo 
simulation; simulating random field of geologic media; 
geostatistical method; kriging method; reliability analysis 
for geotechnical design; point estimate method, first 
order second moment method 
 
220-621 อุทกธรณีของสารปนเป้ือน 3(3-0-6) 
Contaminant Hydrogeology 

แหลง่ของสารปนเปื้อนในนํ้าใตด้ิน การเคลือ่นท่ีของมวลสาร
ในตัวกลางท่ีอิ่มตัว การเปลี่ยนรูป การหน่วง และ การทําให้เบา
บางของสารละลาย สารเคมีอนินทรย์ีในนํ้าใต้ดิน สารอินทรีย์ในนํ้า
ใต้ดิน 

Sources of groundwater contamination; mass 
transported in saturated media; transformation, 
retardation and attenuation of solutes; inorganic 
chemicals in groundwater; organic compounds in 
groundwater 
 
220-622 การจาํลองการไหลของนํ้าใต้ดินและการเคลือ่นท่ีของ 
สารปนเปื้อน  3(3-0-6) 
Groundwater Flow and Contaminant Transport Modeling 

กฎของดาร์ซ่ี ช้ันดินอุ้มนํ้าแบบมีและไม่มีแรงดัน สมการของ
ลาปลาสและพัวส์ซอง การไหลในสภาวะคงท่ี  การไหลในสภาวะไม่
คงท่ี แนะนําสู่มอดโฟล แบบจําลองเชิงความคิดเงื่อนไขเริ่มต้นและ
เงื่อนไขขอบเขต   การจําลองการไหล การเปรียบเทียบค่าและการ
ตรวจสอบความถูกต้อง การตามรอยสารปนเปื้อน  

Darcy’s law; confined and unconfined aquifer; 
Laplace and Poisson equation; steady-state flow; 
transient flow; introduction to MODFLOW; conceptual 
models; initial and boundary conditions; flow 
simulation; calibration and verification; particle tracking  
 
220-623วิศวกรรมธรณฟีิสิกส ์ 3(3-0-6) 
Engineering Geophysics 

วิธีแม่เหล็กธรณี วิธีไฟฟ้าธรณี (วิธีสภาพต้านทานไฟฟ้าและ
แม่เหล็กไฟฟ้า) วิธีคลื่นไหวสะเทือน วิธีสนามโน้มถ่วง วิธีเรดาร์หย่ัง
ช้ันดิน ความร้อนธรณี การหย่ังในบ่อเจาะ วิธีกัมมันตรังสีและ
กรณีศึกษาในงานวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม 

Geomagnetic method; geoelectric methods 
(resistivity and electromagnetic methods); seismic 
method; gravity method; ground penetrating radar; 
geothermometry; well logging radioactivity method; case 
study in engineering and environmental problems 
 
220-624 กลศาสตร์ของหิน 3(3-0-6) 
Rock Mechanics 

สมบัติของหินทดสอบ สมบัติดัชนีและการจําแนกประเภท 
สมบัติกําลังและสภาพ  เปลี่ยนรูป มวลหินและความไมต่่อเน่ืองทาง
ธรณีวิทยา การจําแนกประเภทมวลหิน วิธีการถ่ายโอนข้อมูลแบบ

ครึ่ งทรงกลมโลก สภาพเปลี่ยนรูปของมวลหินและปัญหาท่ี
เกี่ยวข้อง ฐานรากบนหิน เสถียรภาพความลาดหิน 

Properties of intact rocks; index properties and 
classifications; strength and deformability properties; 
rock mass and geologic discontinuities; rock mass 
classification; hemispherical projection methods; 
deformability of rock mass and related problems; 
foundations on rocks; rock slope stability 
 
220-625 ธรณีวิศวกรรม  3(3-0-6) 
Engineering Geology 

การบรรยายเชิงคุณภาพและปริมาณและการจําแนกประเภท
มวลดินและหิน สมบัติทางกายภาพและเชิงกลของมวลดินและหิน 
กระบวนการทางธรณีวิทยาการจําแนกอิทธิพลของโครงสร้างทาง
ธรณีต่อโครงงานทางวิศวกรรม การประยุกต์ใช้และกรณีศึกษา 

Qualitative and quantitative description and 
classification of soil and rock masses, their physical and 
mechanical properties; geological processes; 
identification of the influence of geological structures on 
engineering projects; practical application with case 
studies 
 
220-626 การเปดิหน้างานใต้ดินและการขุดอุโมงค์  3(3-0-6) 
Underground Excavation and Tunneling 

ชนิดช่องเปิดใต้ดิน ความเค้นยืดหยุ่นและยืดหยุ่นพลาสติก
และการเคลื่อนรอบช่องเปิดใต้ดิน เส้นโค้งปฏิกิริยาพื้นดิน สภาพ
พื้นอุโมงค์ วิธีการขุด ระบบงานขุดสําหรับช่องเปิดขนาดใหญ่และ
สภาพพ้ืนท่ียุ่งยาก การคํ้ายันและการดาดผิว การหาค่านํ้าหนัก
บรรทุกหิน การสํารวจสภาพและการติดตั้งอุปกรณ์ กรณีในอดีต 

Types of underground opening; elastic and elasto-
plastic stresses and displacements around underground 
openings; ground reaction curve; tunnel ground 
condition; excavation methods; excavation systems for 
large openings and difficult ground conditions; supports 
and linings; determination of rock loads; exploration and 
instrumentation; case histories 
 
220-627 การวิเคราะหแ์ละออกแบบฐานรากเสาเข็ม      3(3-0-6) 
Pile Foundation Analysis and Design 

หลักการท่ัวไปของฐานรากเสาเข็ม วิธีการติดตั้งฐานราก
เสาเข็มและผลกระทบต่าง ๆ กําลังรับนํ้าหนักประลัยของฐานราก
เสาเข็ม การประเมินนํ้าหนักบรรทุกโดยวิธีพลศาสตร์ การวิเคราะห์
การทรุดตัวของฐานรากเสาเข็ม แรงต้านทานด้านข้างของเสาเข็ม 
ระบบฐานรากเสาเข็มแพ ผลของแรงเสียดทานด้านลบต่อเสาเข็ม
รับแรงท่ีปลาย การทดสอบการรับนํ้าหนักของเสาเข็ม 

Principle of pile foundation; pile installation and its 
effects; ultimate load capacity of piles; evaluation load 
capacity by dynamic methods; settlement analysis; 
lateral resistance of piles; pile-raft system; negative 
friction on end bearing pile; pile load tests 
 



220-628 ทฤษฎีพลาสติกในปฐพีกลศาสตร ์    3(3-0-6) 
Plasticity in Soil Mechanics 

หลักการของดินสถานะวิกฤต สมการสมดุลจํากัด การอินทิเก
รทระบบท่ีมีสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 2  สมการ คําตอบของคริส
เตียนโนวิชในกรณีดินไร้นํ้าหนักและดินเหนียว การหาค่าความเค้น
ของผนัง 

Critical state soil concept; limiting equilibrium 
equations; integration of a system of two partial 
differential equations; solution of christianovitch on the 
weightless and purely cohesive soil; deformation of 
stress exerted on walls 

 
 (4) กลุ่มวิชาวิศวกรรมชายฝ่ังและมหาสมุทร 
220-543 อุทกพลศาสตรใ์กล้ฝัง่ 3(3-0-6) 
Nearshore Hydrodynamics 

จลศาสตร์และพลศาสตร์ของการไหล กลศาสตร์คลื่นนํ้าเชิง
เส้น คลื่นและกระแสนํ้าในบริเวณคลื่นแตกตัว  การแตกตัวของ
คลื่นและการยกตัวของระดับนํ้า  สูตรสําหรับคลื่น นํ้า ข้ันสูง  
ความเครียดแผ่ของคลื่น สมดุลพลังงานบริเวณใกล้ฝั่ง กระแสนํ้า
แนวชายฝั่ง กระแสนํ้าย้อนกลับใต้คลื่น ทฤษฎีขอบเขตช้ันชิดผิว
ของคลื่น สเปกตรัมของคลื่น แบบจําลองสําหรบัคลื่นและกระแสน้าํ
ในบริเวณใกล้ฝั่ง 

Kinematics and dynamics of fluid flow; linear water 
wave mechanics; surf zone waves and currents; wave 
breaking and wave setup; higher-order water wave 
solutions; wave radiation stresses; energy balance in the 
nearshore zone; longshore currents; undertow currents; 
wave boundary layers; wave spectra; modeling of 
nearshore circulation 
 
220-544  การเคลือ่นตัวของตะกอนและการเปล่ียนแปลงของแนว
ชายฝั่ง       3(3-0-6) 
Sediment Transport and Morphology of Shoreline 
Change 

ธรณีสัณฐานทางทะเล  ปัจจัยขับเคลื่อนในทะเลและ
มหาสมุทร การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งและสัณฐานวิทยากายภาพ 
คุณสมบัติและคุณลักษณะของตะกอนในทะเล การเริ่มเคลื่อนตัว
ของตะกอน ทฤษฎีหาดสมดุล ปริมาณงบตะกอน การเคลื่อนตัว
ของตะกอนในแนวขนานและตั้งฉากกับชายฝั่ง การเคลื่อนตัวของ
ตะกอนบนพื้นและในท้องนํ้า การเคลื่อนตัวของตะกอบแบบ
คัดเลือกขนาด  แบบจําลองสําหรับการเคลื่อนตัวของตะกอนและ
การเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง 

Marine geology; driving forces in the coastal ocean; 
coastal morphology change; oceanic sediment 
characteristics and properties; initiation of motion; 
equilibrium beach profile; sediment budget; longshore 
and cross-shore sediment transport; bedload and 
suspended load; size-selective sediment transport; 
modeling of sediment transport and coastal 
morphodynamics 
 

220-545 พลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณ  3(3-0-6) 
Computational Fluid Dynamics 

สมการอนุพันธ์หลายตัวแปรสําหรับพลศาสตร์ของไหล 
เงื่อนไขขอบเขตของการไหล ตาข่ายและพิกัดการคํานวณ วิธีไฟ
ไนต์ดิฟเฟอเรนซ์และวิธีไฟไนต์วอลลุ่มการแบ่งเวลาคํานวณแบบใน
รอบและแบบนอกรอบ การวิเคราะห์ระบบ สมการโดยตรงและโดย
การทําซํ้า ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขแบบต่าง ๆ สําหรับสมการนาเวียร์-
สโตกการวิเคราะห์เสถียรภาพและความแม่นยําในการคํานวณเชิง
ตัวเลข 

Partial differential equations in fluid dynamics; 
boundary conditions; computational grids and 
coordinates; finite difference and finite volume 
methods; implicit and explicit time discretization; direct 
and iterative solvers for equation systems; numerical 
solutions of Navier-Stokes equation: vorticity, 
streamfunction, and pressure correction methods; 
stability and accuracy analysis 
 
220-546  โครงสร้างวิศวกรรมชายฝั่งทะเลและท่าเรือ     3(3-0-6) 
Coastal and Harbor Structures 

การเปลี่ยนแปลงของคลื่นบริเวณชายฝั่ง พลศาสตร์ของคลื่น 
การเคลื่อนตัวของตะกอนชายฝ่ัง การกัดเซาะชายฝั่ง การป้องกัน
ชายฝั่ง แรงกระทําของคลื่นบนโครงสร้าง การวิเคราะห์สภาวะใน
การออกแบบโครงสร้างวิศวกรรมชายฝั่ง รอดักทรายเข่ือนกันคลื่น
นอกฝั่ง หินหัวหาดโครงสร้างสันต่ํา กําแพงกันคลื่นและเข่ือนกัน
คลื่นปากแม่นํ้า ฐานท่ีตั้งในทะเลระบบสะพานการเปล่ียนแปลง
ชายฝั่งเน่ืองจากโครงสร้าง วิศวกรรมอ่าวทะเล 

Wave transformation; wave dynamics; coastal 
sediment transport; coastal erosion; coastal protection; 
wave forces on structures; evaluation of design storm; 
coastal engineering structures; groin; offshore 
breakwater; headland; low crest structures; seawall and 
river mouth jetty; platform and viaduct; shoreline 
change due to coastal structures; harbor engineering 
 
220-547  โครงสร้างวิศวกรรมนอกฝ่ัง     3(3-0-6) 
Offshore Structures 

การวิเคราะห์คลื่นนอกฝั่ง อุทกพลศาสตร์และอุทกกลศาสตร์
ของโครงสร้างนอกฝั่งทะเล การออกแบบโครงสร้างนอกฝั่งทะเล  
กังหันลมในทะเล ฐานเจาะน้ํามันแบบยึดตายตัว  ฐานเจาะน้ํามัน
แบบลอยได้ ระบบท่อส่งจากทะเลลึก แบบจําลองสําหรับโครงสร้าง
นอกฝั่ง การก่อสร้างและการติดตั้งนอกฝั่งทะเล การใช้การและการ
ซ่อมบํารุงโครงสร้างนอกฝั่งทะเล 

Offshore wave analysis; hydrodynamics and 
hydromechanics of offshore structures; design of 
offshore structures including wind towers, fixed 
platforms, floating platforms, and offshore pipelines; 
modeling of offshore structures; offshore construction 
and installation, operation and maintenance of offshore 
structures 

 



220-548  ภัยพิบัติชายฝั่ง  3(3-0-6) 
Coastal Disasters 

ทฤษฎีคลื่นนํ้าแบบไม่เชิงเส้น ทฤษฎีคลื่นความยาวสูง คลื่น
ยักษ์ กระแสนํ้าดูดกลับ กระบวนการเกิดแผ่นดินไหว ธรณีพิบัติ 
คลื่นสึนามิจากธรณีพิบัติ คลื่นสึนามิจากแผ่นดินไหว คลื่นพายุหมุน
ยกซัดฝั่ง การไหลของซากปรักหักพัง การไหลของโคลนตะกอน 
พายุไต้ฝุ่น การกัดเซาะและความมั่นคงชายฝั่ง การทรุดตัวชายฝั่ง 
การเพ่ิมข้ึนของระดับนํ้าทะเล นํ้าท่วมและการจมตัวของชายฝั่ง 

Nonlinear wave theory; long wave theory; rogue 
waves; rip current, mechanisms of earthquake; landslide 
and slope failure; earthquake tsunamis, landslide 
tsunamis, storm surge; debris flow; muddy flow; 
typhoons; coastal erosion and stability of coastal 
structures; land subsidence; sea level rise; coastal flood 
and inundation 
 
220-549 การตรวจวัดและวเิคราะห์ข้อมลูสาํหรับวิศวกรรมชายฝัง่ 
และมหาสมุทร  3(3-0-6) 
Data Acquisition and Analysis for Coastal and Ocean 
Engineering Applications 

ทฤษฎีการวัดคลื่นและตัวแปรทางอุทกพลศาสตร์ เครื่องมือ
ตรวจวัดแบบกลศาสตร์ เครื่องมือตรวจวัดแบบใช้คลื่นเสียง 
เครื่องมือตรวจวัดแบบใช้คลื่นแสง เทคโนโลยีแบบไร้สาย  ยาน
สํารวจใต้นํ้าแบบไร้คนขับ การแปลงและกลั่นกรองสัญญาณ การ
วิเคราะห์สัญญาณ การตรวจวัดโดยใช้วีดีโอ การประมวนผลจาก
ภาพถ่าย ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานวิศวกรรมชายฝั่ง 

Measurement theory of waves and hydrodynamics; 
mechanical sensors; acoustic sensors; optical sensors; 
remote sensing techniques; autonomous underwater 
vehicles; signal conditioning and filtering; signal 
processing; measurement by use of video cameras; 
image processing techniques; GIS in coastal engineering 
 
220-640 กลศาสตร์คลื่นนํ้าแบบไม่เชิงเส้น   3(3-0-6) 
Nonlinear Water Wave Mechanics 

ทฤษฎีแรกเริ่มของคลื่นนํ้าแบบไม่เชิงเส้น คลื่นแบบสโต
กในระดับสูง คลื่นท่ีมีความยาวสูง สมการคลื่นนํ้าแบบไม่เชิงเส้นใน
นํ้าตื้น คลื่นนํ้าแบบท้องคลื่นต่ํา คลื่นนํ้าเดี่ยว ทฤษฎีคลื่นโดยเส้น
การไหลของดิน แบบจําลองคลื่นแบบบูวซิเนซก์ ปฏิสัมพันธ์ของ
คลื่นและกระแสน้ํา ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคลื่น ระเบียบวิธีเชิง
ตัวเลขสําหรับคลื่นนํ้าแบบไม่เชิงเส้น 

Classical nonlinear wave  theory; higher order 
stokes waves; long waves; nonlinear shallow water wave 
equations; cnoidal waves; solitary waves; dean’s stream-
function theory; Boussinesq wave model; wave-current 
interaction; wave-wave interaction; numerical methods 
for nonlinear waves 
 
 
 
 

220-641 สมุทรศาสตรก์ายภาพ  3(3-0-6) 
Physical Oceanography 

ธรณีสัณฐานท้องทะเล ปริมาณงบความร้อนในมหาสมุทร 
คุณสมบัติของนํ้าทะเล ปฏิกิริยาระหว่างมหาสมุทรและและ
บรรยากาศ กระแสนํ้าจากแรงโน้มถ่วง กระแสนํ้าจากลม คลื่นลม 
การไหลวนใต้ทะเลลึก ปรากฏการณ์บริเวณศูนย์สูตร กระบวนการ
บริเวณชายฝั่งและทะเลย่อย นํ้าข้ึนนํ้าลง ตะกอนในมหาสมุทร การ
สํารวจมหาสมุทร 

Ocean floor geology; oceanic heat budget; sea 
water properties; oceanic-atmospheric interaction; 
geotropic currents; wind-driven circulation; wind-driven 
ocean waves; deep water circulation; equatorial 
phenomena; coastal and marginal sea processes; tides; 
marine sediment; oceanic exploration 
 
220-642 การจดัการทรัพยากรชายฝั่ง  3(3-0-6) 
Coastal Resources Management 

การจัดการความย่ังยืนและความเป็นบูรณาการในพื้นท่ี
ชายฝั่ง แผนการจัดการพื้นท่ีแบบพิเศษ การจัดทําข้อมูลการใช้
ประโยชน์ท่ีดินชายฝั่ง การคัดเลือกและระบุพื้นท่ีชายฝั่งวิกฤติ 
ความเข้าใจในผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและหน้าท่ีของแต่ละฝ่าย การ
วิเคราะห์ความเสี่ยงและการปรับเปลี่ยน การจัดระเบียบพื้นท่ี
ชายฝั่ง การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมและการกําหนด
กฎเกณฑ์เพ่ือปกป้องทรัพยากรชายฝั่ง ตัวอย่างกรณีศึกษาแบบ
ครบวงจร 

Management sustainability and integration in the 
coastal zone; special area management plans (SAMP); 
mapping of existing coastal land uses; selection and 
identification of critical zones; understanding in roles of 
stakeholders; risk analysis and adaptation; zoning policy 
in the coastal zone; EIA and regulatory standards for 
protecting coastal resources; comprehensive case study 
of problems 
 
220-643 กระบวนการในชะวากทะเล    3(3-0-6) 
Estuarine Processes 

การจําแนกลักษณะและประเภทของชะวากทะเล นํ้าข้ึนนํ้า
ลงในชะวากทะเล รูปแบบธรณีสัณฐานของพ้ืนท่ี การแบ่งช้ันของ
นํ้า คุณสมบัติของน้ําในชะวากทะเล การรวมตัวและผสมของนํ้า
จากหลายแหล่ง การไหลวนเน่ืองจากแรงโน้มถ่วง การไหลวน
เน่ืองจากนํ้าข้ึนนํ้าลง การเคลื่อนตัวของตะกอนเกลือและการรุกล้ํา
ของนํ้าเค็มในชะวากทะเล สมการความสมดุลของเกลือ พลศาสตร์
ของคลื่นในชะวากทะเล การเคลื่อนตัวของตะกอน แบบจําลอง
สําหรับกระบวนการในชะวากทะเล 

Classification of estuaries; oceanographic tides; 
geomorphology; estuarine stratification; property of 
estuarine water; mixing in estuaries; density-driven 
circulation; tide-driven circulation, salt transport and 
saline water intrusion in estuaries; salt balance equation; 
wave dynamics in estuaries; estuarine sediment 
transport; modeling of estuarine processes 



220-599 หัวข้อข้ันสูงทางวศิวกรรมชายฝั่งและมหาสมุทร1 
 3(3-0-6) 
Advanced Topics in Coastal and Ocean Engineering II 

หัวข้อเรือ่งท่ีเป็นวชิาการข้ันสูงและเป็นท่ีสนใจในสาขาวิชา
วิศวกรรมชายฝัง่และมหาสมุทร 

Particular topics of interest in coastal and ocean 
engineering, focusing on state-of-the-art research, 
innovation, and application in the subject area 
   
220-600  หัวข้อข้ันสูงทางวิศวกรรมชายฝั่งและมหาสมุทร2
 3(3-0-6) 
Advanced Topics in Coastal and Ocean Engineering II 

 หัวข้อเรื่องท่ีเป็นวิชาการข้ันสงูและเป็นท่ีสนใจในสาขาวิชา
วิศวกรรมชายฝัง่และมหาสมุทร 

Particular topics of interest in coastal and ocean 
engineering, focusing on state-of-the-art research, 
innovation, and application in the subject area 
 
 (5) รายวิชาวิทยานิพนธ ์
220-880 วิทยานิพนธ ์    18(0-54-0) 
Thesis 
 ศึกษาวจิัยในหัวข้อหรือโจทย์ทางวิศวกรรมโยธา ภายใต้การ
ดแูลและปรึกษาของอาจารย์ผู้ควบคุม วางแผนในกรอบทิศทางการ
วิจัย วิธกีารดําเนินการวิจัย ออกแบบการศึกษาวิจัย การตีความ
ข้อมูล อภิปรายและสรุปผลการวิจยัและเขียนวิทยานิพนธ์ตามแบบ
ท่ีเหมาะสม 
Research on topics of interested in civil engineering 
under the supervision of advisors; scope of research 
planning; research methodologies; research 
experimental design; data interpretation; research 
discussion and conclusion; preparation of thesis in 
proper form 
 
220-881 วิทยานิพนธ ์   36(0-108-0) 
Thesis   
 ศึกษาวจิัยในหัวข้อหรือโจทย์ทางวิศวกรรมโยธา ภายใต้การ
ดูแลและปรึกษาของอาจารย์ผู้ควบคุม วางแผนในกรอบทิศทางการ
วิจัย วิธกีารดําเนินการวิจัย ออกแบบการศึกษาวิจัย การตีความ
ข้อมูล อภิปรายและสรุปผลการวิจยัและเขียนวิทยานิพนธ์ตามแบบ
ท่ีเหมาะสม 

Research on topics of interested in civil engineering 
under the supervision of advisors; scope of research 
planning; research methodologies; research 
experimental design; data interpretation; research 
discussion and conclusion; preparation of thesis in 
proper form  
 
 
 
 
 

220-882 วิทยานิพนธ์        48(0-144-0) 
Thesis 

ศึกษาวิจัยในหัวข้อหรือโจทย์ทางวิศวกรรมโยธา ภายใต้การ
ดูแลและปรึกษาของอาจารย์ผู้ควบคุม วางแผนในกรอบทิศทางการ
วิจัย วิธีการดําเนินการวิจัย ออกแบบการศึกษาวิจัย การตีความ
ข้อมูล อภิปรายและสรุปผลการวิจัยและเขียนวิทยานิพนธ์ตามแบบ
ท่ีเหมาะสม 
Research on topics of interested in civil engineering 
under the supervision of advisors; scope of research 
planning; research methodologies; research 
experimental design; data interpretation; research 
discussion and conclusion; preparation of thesis in 
proper form 
 
220-883 วิทยานิพนธ ์      36(0-108-0) 
Thesis 

ศึกษาวิจัยในหัวข้อหรือโจทย์ทางวิศวกรรมโยธา ภายใต้การ
ดูแลและปรึกษาของอาจารย์ผู้ควบคุม วางแผนในกรอบทิศทางการ
วิจัย วิธีการดําเนินการวิจัย ออกแบบการศึกษาวิจัย การตีความ
ข้อมูล อภิปรายและสรุปผลการวิจัยและเขียนวิทยานิพนธ์ตามแบบ
ท่ีเหมาะสม 

Research on topics of interested in civil engineering 
under the supervision of advisors; scope of research 
planning; research methodologies; research 
experimental design; data interpretation; research 
discussion and conclusion; preparation of thesis in 
proper form 


