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ปรัชญาของหลักสูตร 
หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมโยธา  เป็นหลกัสูตรมุ่งเน้นการผลิต ให้มีองค์

ความรู้ ความสามารถ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั เพื่อให้เป็นวิศวกรโยธาที่มีความสามารถในการคิด
วเิคราะห์ การสงัเคราะห์ การแกปั้ญหา การประยกุตแ์ละการวจิยัอยา่งเป็นระบบ รวมทั้งเป็นวิศวกรโยธาที่มี
คุณธรรมและจริยธรรม มีสมรรถนะที่จ  าเป็นต่อการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า  ยดึประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์
เป็นกิจที่หน่ึง  โดยจดัการศึกษาตามแนวทางพฒันาการนิยม (Progressivism) ใหผู้เ้รียนเป็นศูนยก์ลางของการ
เรียนรู้ และพฒันาจากความตอ้งการของผูเ้รียน ผ่านกระบวนการแก้ปัญหาและคน้ควา้ด้วยตนเอง (Self-
directed Learning) กระบวนการที่ตอ้งลงมือปฏิบติัทั้งในและนอกห้องเรียน ซ่ึงจะน าไปสู่การเรียนรู้ที่ย ัง่ยนื 
และจากแนวคิดที่วา่การพฒันาคือการเปล่ียนแปลง การเรียนรู้จึงไม่ไดห้ยดุอยูเ่พยีงภายในมหาวทิยาลยัแต่จะ
ด าเนินไปตลอดชีวิต การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยจึงมุ่งเน้นถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเน้น
กระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  การใชปั้ญหาเป็นฐานในการเรียนรู้ (Problem-based Learning) 
การใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning)  สร้างเสริมการเรียนรู้และพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง 
(Continuous Professional Development) เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของภาครัฐและภาคเอกชน   

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 
PLOs 1 ประยกุต์ความรู้ดา้นคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์พื้นฐาน เพื่อแกไ้ขปัญหาด้าน
วศิวกรรมโยธา โดยเฉพาะการแกปั้ญหาพื้นที่ชายฝ่ังทะเลภาคใต ้
PLOs 2 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ เพื่อการบริหารจัดการแก้ปัญหา
แกปั้ญหาพื้นที่ชายฝ่ังทะเลภาคใต ้
PLOs 3 ประยุกต์ใช้หลักการทางด้านวิศวกรรมโยธา เพื่อการวางแผน ส ารวจ ออกแบบ และควบคุมการ
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค โดยเนน้โครงสร้างชายฝ่ังทะเลภาคใต ้
PLOs 4 มีภาวะผูน้ าและผูต้าม ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นสามารถท างานเป็นทีมเพื่อให้บรรลุเป้า และ
การส่ือสารกบัเพือ่นร่วมงานทั้งภาษาไทยและภาษาสากลเพือ่บรรลุเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 



PLOs 5 ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบคน้ขอ้มูล เพือ่ประกอบการ ตดัสินใจอยา่งมีเหตุผล และแสวงหา 
ความรู้เพือ่พฒันาตนเอง 
PLOs 6 สามารถแสดงออกถึงมีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณวชิาชีพ มีจิตสาธารณะและถือประโยชน์
เพือ่มนุษยเ์ป็นกิจที่หน่ึง 
 

โครงสร้างหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  142 หน่วยกิต 

1. หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป  30 หน่วยกิต 

สาระที่ 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์  4 หน่วยกิต 
001-102  ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาที่ย ัง่ยนื  2((2)-0-4) 
 The King’s Philosophy and Sustainable Development  
388-100 สุขภาวะเพือ่เพือ่นมนุษย ์
 Health for All  1((1)-0-2) 
221-001 ประโยชน์เพือ่นมนุษย ์
 Benefit of Mankinds  1((1)-0-2) 
 

สาระที่ 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ  5 หน่วยกิต 
950-102 ชีวติที่ดี  3((3)-0-6) 
 Happy and Peaceful Life   
895-001 พลเมืองที่ดี  2((2)-0-4) 
 Good Citizens   
 

สาระที่ 3 การเป็นผู้ประกอบการ  1 หน่วยกิต 
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ  1((1)-0-2) 
 Idea to Entrepreneurship 
  

สาระที่ 4 การอยุ่อย่างรู้เท่าทัน และการรู้ดิจิทลั  4 หน่วยกิต 
การอยู่อย่างรู้เท่าทนั (บังคบัเลือก) 
142-121 โลกแห่งอนาคต (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 2((2)-0-4) 
 The Future Earth  
200-103 ชีวติยคุใหม่ดว้ยใจสีเขียว  2((2)-0-4) 
 Modern Life for Green Love  
315-201 ชีวติแห่งอนาคต  2((2)-0-4) 
 Life in the Future 
  



472-115 ฉนัตอ้งรอด  (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 2((2)-0-4) 
 Survival 101  
820-100 รักษโ์ลก รักษเ์รา  2((2)-0-4) 
 Save Earth Save Us  
820-200 เม่ือทะเลป่ันป่วน   2((2)-0-4) 
 Disrupted Sea   
การรู้ดิจิทัล (บังคบัเลือก) 
142-225 ปัจจยัที่ 5 (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ)  2((2)-0-4) 
 The 5th need  
200-107 การเช่ือมต่อสรรพส่ิงเพือ่ชีวติยคุดิจิตลั    2((2)-0-4) 
 Internet of Thing for Digital life  
345-104 รู้ทนัเทคโนโลยดิีจิทลั  2((2)-0-4) 
 Digital Technology Literacy  
472-113 ดาบสองคม (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 2((2)-0-4) 
 Black and White    
 

สาระที่ 5 การคดิเชิงระบบ การคดิเชิงตรรกะและตัวเลข  4 หน่วยกิต 
การคดิเชิงระบบ (เลือกเรียนจากรายวิชาข้างล่างนี้ 1 รายวิชา) 
142-124 การแกปั้ญหาแบบสร้างสรรค ์(จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 2((2)-0-4) 
 Creative Problem Solving  
200-108 โมบาและการพฒันากลยทุธ ์  2((2)-0-4) 
 MOBA and Strategy Development  
315-202 การคิดกบัการใชเ้หตุผล   2((2)-0-4) 
 Thinking and Reasoning  
472-114 กบนอกกะลา (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 2((2)-0-4) 
 Creative Thinking  
895-011 การคิดเพือ่สร้างสุข   2((2)-0-4) 
 Cultivating Happiness through Positivity  
895-012 การคิดเชิงบวก   2((2)-0-4) 
 Positive Thinking  
การคดิเชิงตรรกะและตัวเลข  (เลือกเรียนจากรายวิชาข้างล่างนี้ 1 รายวิชา) 
142-129  คิดไปขา้งหนา้ (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 2((2)-0-4) 
 Organic Thinking 
  



315-100 ค านวณศิลป์     2((2)-0-4) 
 The Art of Computing  
472-118  เงินในกระเป๋า (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 2((2)-0-4) 
 Pocket Money  
895-010 การคิดกบัพฤติกรรมพยากรณ์  2((2)-0-4) 
 Thinking and Predictable Behavior 
  

สาระที่ 6 ภาษาและการส่ือสาร  4 หน่วยกิต 
ก าหนดกลุ่มผู้เรียนตามศักยภาพทางด้านภาษาองักฤษของนักศึกษา 
คะแนน O-NET ( 0 - 30 ) บังคบัเรียน 
890-002 ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั  2((2)-0-4) 
 Everyday English  
890-003 ภาษาองักฤษพร้อมใช ้  2((2)-0-4) 
 English on the Go 
คะแนน O-NET ( 31 - 50 ) บังคบัเรียน    
890-002 ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั  2((2)-0-4)  
 Everyday English    
890-003 ภาษาองักฤษพร้อมใช ้  2((2)-0-4)  
 English on the Go   
คะแนน O-NET ( 51 - 70 ) บังคบัเรียน    
890-003 ภาษาองักฤษพร้อมใช ้  2((2)-0-4)  
 English on the Go  
890-004 ภาษาองักฤษยคุดิจิทลั  2((2)-0-4)  
 English in the Digital World   
คะแนน O-NET ( 71 ขึน้ไป ) บังคับเรียน    
890-004 ภาษาองักฤษยคุดิจิทลั  2((2)-0-4)  
 English in the Digital World   
890-005 ภาษาองักฤษเชิงวชิาการ  2((2)-0-4)  
 English for Academic Success   
 

สาระที่ 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา  2 หน่วยกิต 
สุนทรียศาสตร์ (บังคบัเรียน)  1 หน่วยกิต    
061-001 ความงามของนาฏศิลป์ไทย  1((1)-0-2) 
 Aesthetics of Thai Dance  



142-135 พบัเพยีบเรียบร้อย (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 1((1)-0-2) 
 Paper Craft  
142-136 ป้ันดินใหเ้ป็นดาว (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 1((1)-0-2) 
 Sculpture  
142-137 ใครๆ ก็วาดได ้(จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 1((1)-0-2) 
 Everyone Can Draw  
142-138 มนตรั์กเสียงดนตรี (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 1((1)-0-2) 
 The Sound of Musics  
142-139 ท่องโลกศิลปะ (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 1((1)-0-2) 
 Through The World of Art  
142-234 โลกสวย (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ)  1((1)-0-2) 
 Life is Beautiful  
142-237 ดีไซน์เนอร์ชุดด า (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 1((1)-0-2) 
 The Designers and Their Black Attires  
340-162 สุนทรียศาสตร์การถ่ายภาพ  1((1)-0-2) 
 The Aesthetic in Photography  
472-116 ถกัทอเสน้ใย เขา้ใจทอ้งถ่ิน (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 1((1)-0-2) 
 Local Arts and Fabric  
472-117 สุขภาพดี ชีวมีีสุข* (จดัการเรียนการสอนเป็นภาษาองักฤษ) 1((1)-0-2) 
            Keeping Fit: Enjoy Healthy and Happy Life  
895-020 ขิมไทย  1((1)-0-2) 
 Thai Khim 
895-021 ร้อง เล่น เตน้ร า  1((1)-0-2) 
 Singing, Playing, Dancing  
895-022 จงัหวะจะเพลง  1((1)-0-2) 
 Rhythm and Song  
895-023 กีตาร์  1((1)-0-2) 
 Guitar  
895-024 อูคูเลเล่  1((1)-0-2) 
 Ukulele  
895-025 ฮาร์โมนิกา  1((1)-0-2) 
 Harmonica 
  



895-026 ดูหนงัดูละครยอ้นดูตน  1((1)-0-2) 
 Drama and Self-reflection  
895-027 อรรถรสภาษาไทย  1((1)-0-2) 
 Appreciation in Thai Language  
895-028 การวาดเสน้สร้างสรรค ์  1((1)-0-2) 
 Creative Drawing 
กีฬา (บังคบัเรียน)  1 หน่วยกิต    
895-030 วา่ยน ้ า  1((1)-0-2) 
 Swimming  
895-031 เทนนิส  1((1)-0-2) 
 Tennis  
895-032 บาสเกตบอล  1((1)-0-2) 
 Basketball  
895-033 กรีฑา  1((1)-0-2) 
 Track and Field  
895-034 ลีลาศ  1((1)-0-2) 
 Social Dance  
895-035 เปตอง  1((1)-0-2) 
 Petanque 
895-036 ค่ายพกัแรม  1((1)-0-2) 
 Camping  
895-037 แบดมินตนั  1((1)-0-2) 
 Badminton 
895-038 เทเบิลเทนนิส  1((1)-0-2) 
 Table Tennis  
895-039 การออกก าลงักายเพือ่สุขภาพ  1((1)-0-2) 
 Exercise for Health  
 

วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เรียนไม่น้อยกว่า 3 รายวิชา) 6 หน่วยกิต 
 วชิาเลือก 6 หน่วยกิต ให้นกัศึกษาเลือกเรียนรายวชิาจากกลุ่มสาระที่ 1- 7 หรือจากรายวชิาเลือกของ
หมวดวิชาศึกษาทัว่ไปที่เปิดสอนในคณะ/วิทยาเขตต่างๆ  ทั้ งน้ีตอ้งตรงตามปรัชญาของหมวดวิชาศึกษา
ทัว่ไป (ไม่นบักลุ่มวชิาภาษาไทยเป็นวชิาเลือก) 
 
 



หรือสามารถเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
      

เปิดสอนโดยศูนย์อาเซียนศึกษา    
001-101  อาเซียนศึกษา    2((2)-0-4)  
            ASEAN Studies 
   

เปิดสอนโดยคณะพยาบาลศาสตร์    
001-131  สุขภาวะกายและจิต    2((2)-0-4)  
             Healthy  Body  and  Mind   
เปิดสอนโดยวทิยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ (สอนเป็นภาษาอังกฤษ)    
142-111 ยกเคร่ืองเร่ืององักฤษ   2((2)-0-4)  
  English Booster   
142-112 องักฤษออนแอร์   2((2)-0-4)  
  English On Air   
142-115 ภาษาองักฤษส าหรับพื้นฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ  1((1)-0-2)  
  English for Basic IT   
142-116 องักฤษจริตจะกา้น  1((1)-0-2)  
  English Pronunciation   
142-211 องักฤษกนัทกุวนั   2((2)-0-4)  
  English Everyday  
142-212 ภาษาองักฤษเพือ่การพฒันาปัจเจกบุคคล  2((1)-2-3)  
 English for Personality Development   
142-214 ภาษาส่ือและศิลปะการเล่าเร่ือง  1((1)-0-2)  
 Media Language and Art of Storytelling  
142-224  ส่ือสร้างสรรคส์ าหรับการน าเสนอผลงานวชิาการ  1((1)-0-2)  
 Creative Medias for Academic Presentation   
142-226 การออกแบบการน าเสนอแบบสร้างสรรคส์ าหรับการประชุมวชิาการและการส่ือสาร 1((1)-0-2) 
 Creative Presentation Design for Conference and Communication   
142-227 ท าเงินดว้ย Youtube  1((1)-0-2)  
  Youtube Marketing and Viral Videography   
142-228 การออกแบบผลิตภณัฑแ์ละการสร้างแบรนด์  1((1)-0-2)  
  Basic (Product Design Branding   
142-229 การจดัการส่ือโฆษณาออนไลน์   1((1)-0-2)  
  Online Advertising Management   



142-238 ตะลอนทวัร์  2((2)-0-4)  
  Learn to Roam 
   

เปิดสอนโดยคณะการแพทย์แผนไทย    
190-404 ธรรมชาติบ  าบดั  2((2)-0-4)  
 Natural Therapy 
   

เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์       
315-103 ความรู้ทัว่ไปทางดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา    2((2)-0-4)  
  Introduction to Intellectual Property   
348-103 การประยกุตน์าโนเทคโนโลย ี   2((2)-0-4)  
 Applied nanotechnology   
340-103 วทิยาศาสตร์ประยกุตเ์พือ่ชีวติ   2((2)-0-4)  
  Applied Science for Life   
340-151 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนชีวติประจ าวนั  2((2)-0-4)  
           Science and Technology in Daily Life   
315-203 กุญแจไขธรรมชาติ   2((2)-0-4)  
                 Key to Nature        
336-214 กินดี ชีวติดี     2((2)-0-4)  
 Smart Eating and Being Healthy  
336-215 ชีวติปลอดภยัจากสารพษิ    2((2)-0-4)  
 Safety Life from Toxic Substances   
336-216 ยาและสุขภาพ     2((2)-0-4)  
 Drug and Health 
   

เปิดสอนโดยคณะวิทยาการจัดการ     
472-106 แนวคิดเติบโตส าหรับการน าเสนออยา่งมืออาชีพ  2((2)-0-4)  
 Growth Mindset for Professional Presenter 
    

เปิดสอนโดยคณะนิติศาสตร์    
874-192 กฎหมายเพือ่การประกอบอาชีพและการด าเนินชีวติประจ าวนั  2((2)-0-4)  
   Law relating to Occupations and Everyday Life   
874-193 ความรู้เบื้องตน้เก่ียวกบักฎหมายและกระบวนการยติุธรรม 2((2)-0-4)  
 General Principles of Law and Judicial Process   
874-194 ภาษีอากรกบัชีวติ   2((2)-0-4)  
            Taxation and Life   



874-195 สิทธิมนุษยชนกบัความเป็นพลเมือง   2((2)-0-4)  
 Human Rights and Citizenship 
   

เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์    
890-010 การพฒันาทกัษะการเขียนภาษาองักฤษ  2((2)-0-4)  
            Improving English Writing Skills   
890-011 อ่านไดใ้กลต้วั  2((2)-0-4)  
 Reading All Around  
890-012 เทคนิคพชิิตการอ่าน   2((2)-0-4)  
            Strategic Reading for Greater Comprehension   
890-013 อ่านงานเขียนเชิงวชิาการส าราญใจ  2((2)-0-4)  
 Better Academic Texts Readers   
890-014 ฝึกส าเนียงผา่นเสียงเพลง  2((2)-0-4)  
 English Pronunciation through Songs   
890-015 ไวยากรณ์องักฤษเพือ่การส่ือสารในชีวติจริง   2((2)-0-4)  
 English Grammar for Real Life Communication   
890-020 การสนทนาภาษาองักฤษ  2((2)-0-4)  
 English Conversation  
890-021 ฟังแลว้พดูภาษาองักฤษ   2((2)-0-4)  
 From Listening to Speaking English   
890-022 การน าเสนอและการพดูในที่สาธารณะเป็นภาษาองักฤษ  2((2)-0-4)  
            Presentations and Public Speaking in English   
890-023 การเรียนรู้ภาษาองักฤษผา่นทางวฒันธรรม   2((2)-0-4)  
            Learning English Through Cultures   
890-024 รังสรรคห์นงัสั้นภาษาองักฤษ  2((2)-0-4)  
            Creating English Short Films   
890-025 ทกัษะการเรียนภาษาองักฤษเพือ่การศึกษาต่อ  2((2)-0-4)  
 Study Skills in English for Higher Studies   
890-026 บูรณาการอ่านเขียนภาษาองักฤษ   2((2)-0-4)  
 Reading to Write in English   
890-027 การอ่านและการเขียนภาษาองักฤษเชิงวชิาการ     2((2)-0-4)  
 Academic Reading and Writing in English   
890-030 การส่ือสารภาษาองักฤษเชิงธุรกิจ  2((2)-0-4)  
 English Communication for Business   



890-031 ภาษาองักฤษในที่ท  างาน    2((2)-0-4)  
 English in the Workplace   
890-032 ภาษาองักฤษส าหรับนกัท่องเที่ยว  2((2)-0-4)   
            English for Travelers   
890-033 ภาษาองักฤษส าหรับผูบ้ริโภคและผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ 2((2)-0-4)  
            English for New Generations of Consumers and Entrepreneurs 
890-040 การเขียนเพือ่การสมคัรงาน   2((2)-0-4)  
 Writing for Job Application   
890-041 ภาษาองักฤษเพือ่การสมัภาษณ์งาน  2((2)-0-4)  
 English for Job Interview   
890-050 แปลสิกูเกิล   2((2)-0-4)  
            Google Translate Me   
890-060 ภาษาองักฤษตลอดเวลา   2((2)-0-4)  
 English Twenty-Four/Seven   
890-061 ภาษาองักฤษเพือ่การรู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั  2((2)-0-4)  
 English for Digital Literacy  
890-070 พชิิตขอ้สอบภาษาองักฤษเพือ่การท างาน    2((2)-0-4)  
 Winning English Test for Employment   
890-071 พชิิตขอ้สอบภาษาองักฤษเพือ่การศึกษาต่อ   2((2)-0-4)  
 Winning English Test for Higher Studies   
891-010 ภาษาญี่ปุ่ นเบื้องตน้    2((2)-0-4)  
 Basic Japanese  
891-011 สนทนาภาษาญี่ปุ่ นในชีวติประจ าวนั   2((2)-0-4)  
 Japanese Conversation in Daily Life   
891-012 สนทนาภาษาญี่ปุ่ นในที่ท  างาน   2((2)-0-4)  
 Japanese Conversation in the Workplace   
891-020 ภาษาจีนเบื้องตน้  2((2)-0-4)  
 Basic Chinese   
891-021 สนทนาภาษาจีนในชีวติประจ าวนั   2((2)-0-4)  
 Chinese Conversation in Daily Life   
891-022 สนทนาภาษาจีนในที่ท  างาน   2((2)-0-4)  
 Chinese Conversation in the Workplace 
   



891-030 ภาษามลายเูบื้องตน้   2((2)-0-4)  
 Basic Malay   
891-031 สนทนาภาษามลายใูนชีวติประจ าวนั   2((2)-0-4)  
 Malay Conversation in Daily Life    
891-032 สนทนาภาษามลายเูพือ่การทอ่งเที่ยว   2((2)-0-4)  
 Malay Conversation for Tourism  
891-033 ภาษามลายกูลางส าหรับสตัวแพทย ์  2((2)-0-4)  
 Standard Malay for Veterinary Students   
891-034 ภาษามลายถ่ิูนส าหรับสตัวแพทย ์  2((2)-0-4)  
 Malay Dialect for Veterinary Students   
891-040 ภาษาเกาหลีเบื้องตน้   2((2)-0-4)  
 Basic Korean   
891-041 สนทนาภาษาเกาหลีในชีวติประจ าวนั  2((2)-0-4)  
 Korean Conversation in Daily Life   
891-042 สนทนาภาษาเกาหลีในที่ท  างาน  2((2)-0-4)  
 Korean Conversation in the Workplace  
891-050 ภาษาเยอรมนัเบื้องตน้   2((2)-0-4)  
 Basic German   
895-040 จิตวทิยาความรัก  2((2)-0-4)  
 Psychology of Love   
895-041 ปรัชญาจริยะ   2((2)-0-4)  
 Ethical Philosophy  
895-042 ศิลปะการส่ือสารภาษาไทยในศตวรรษที่ 21  2((2)-0-4)  
 Art of communication in Thai language in the 21st century   
895-043 การใชภ้าษาไทย  2((2)-0-4)  
 Thai Usage   
895-044 ภาษาไทยร่วมสมยั  2((2)-0-4)  
 Contemporary Thai Language   
895-045 ทกัษะการส่ือสาร   2((2)-0-4)  
 Communication Skills   
895-046 ความคิดและการส่ือสาร  2((2)-0-4)  
 Thoughts and Communication 
   



895-047 ประวตัิศาสตร์ในภาพยนตร์   2((2)-0-4)  
 History in Movies   
895-048 การวาดเสน้และระบายสี  2((2)-0-4)  
 Drawing and Painting   
895-049 ศิลปะกบัความสุข   2((2)-0-4)  
 Art for Happiness  
895-050 ศิลปะในสงัคมพหุวฒันธรรม   2((2)-0-4)  
 Arts in Multicultural Society   
895-051 ศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั   2((2)-0-4)  
 Contemporary Arts and Culture   
895-052 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค*์   2((2)-0-4)  
 Creative Tourism   
895-053 การท่องเที่ยวเชิงจิตอาสา*   2((2)-0-4)  
 Volunteer tourism   
895-054  การเรียนรู้ผา่นการท่องเที่ยวแบบประหยดั  2((2)-0-4)  
 Learning through Backpacking Trips  
895-055 ตะลุยแดนมรดกโลก   2((2)-0-4)  
 World Heritage Journey   
895-056 สงขลาศึกษา   2((2)-0-4)  
 Songkhla Studies   
895-057  ดนตรีไทย    2((2)-0-4)  
 Thai Classical Music  
895-058 สงัคีตศิลป์ไทย  2((2)-0-4)  
 Thai Music Art   
895-059 ดนตรีตะวนัตก   2((2)-0-4)  
 Western Music   
895-060 การพลศึกษาและนนัทนาการ   2((2)-0-4)  
 Physical Education and Recreation   
895-061 ฟิตและเฟิร์ม   2((2)-0-4)  
 Fit and Firm   
895-062  ลดเวลานัง่ เพิม่เวลายนื   2((2)-0-4)  
 Active Lifestyle 
   



895-063 อว้นไดก้็ผอมได ้  2((2)-0-4)  
 Fat to Fit   
895-070 ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวติ  2((2)-0-4)  
 Wisdom of Living  
 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  106 หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์เฉพาะ  14 หน่วยกิต 
200-112 คณิตศาสตร์พื้นฐานส าหรับวศิวกร  3((3)-0-6) 
 Fundamental Mathematics for Engineer  
200-113 ฟิสิกส์พื้นฐานส าหรับวศิวกร  3((3)-0-6) 
 Fundamental Physics for Engineer  
200-114 เคมีพื้นฐานส าหรับวศิวกร  2((2)-0-4) 
 Fundamental Chemistry for Engineer  
200-121 คณิตศาสตร์พื้นฐานส าหรับวศิวกร 2  3((3)-0-6) 
 Fundamental Mathematics for Engineer II  
200-122 คณิตศาสตร์พื้นฐานส าหรับวศิวกร 3  3((3)-0-6) 
 Fundamental Mathematics for Engineer III   
 

2.2 กลุ่มวิชาวิศวกรรมพื้นฐาน  15 หน่วยกิต 
200-111 สู่โลกวศิวกรรม  2((2)-0-4) 
 Into Engineering World  
200-115 พื้นฐานไฟฟ้าส าหรับงานวศิวกรรม  3((2)-2-5) 
 Basic Electrical Engineering  
220-116 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ส าหรับวิศวกร  3((2)-2-5) 
 Basic Engineering Programming  
200-117 เขียนแบบวศิวกรรมพื้นฐาน  2((2)-0-4) 
 Basic Engineering Drawing  
221-101 กลศาสตร์วศิวกรรม 1  3((3)-0-6) 
 Engineering Mechanics I  
237-111 วสัดุวศิวกรรม  2((2)-0-4) 
 Engineering Materials  
  
 
 
 
 



2.2 กลุ่มวิชาชีพ  77 หน่วยกิต 
      วิชาบังคบั  61 หน่วยกิต 
216-221 กลศาสตร์วศิวกรรม 2  3((3)-0-6) 
 Engineering Mechanics II  
221-201 กลศาสตร์ของแขง็ 1  3((3)-0-6) 
 Mechanics of Solids I  
221-202 กลศาสตร์ของแขง็ 2  3((3)-0-6) 
 Mechanics of Solids II  
221-231 เทคนิควทิยาคอนกรีต  3((2)-3-4) 
 Concrete Technology   
221-241 ชุดวชิาการส ารวจ   5((3)-4-8) 
 Module : Surveying   
221-251 กลศาสตร์ของไหล  3((3)-0-6) 
 Fluid Mechanics    
221-252 อุทกวทิยา  3((3)-0-6) 
 Hydrology  
221-253 ปฏิบตัิการกลศาสตร์ของไหล  1(0-3-0) 
 Fluid Mechanics Laboratory  
221-301 การวเิคราะห์โครงสร้าง 1  3((3)-0-6) 
 Structural Analysis I  
221-302 การวเิคราะห์โครงสร้าง 2  3((3)-0-6) 
 Structural Analysis II  
221-311 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก  4((3)-3-6) 
 Reinforced Concrete Design  
221-321 ปฐพกีลศาสตร์  3((3)-0-6) 
 Soil Mechanics  
221-322 คุณสมบตัิของดินและการทดสอบ  1(0-3-0) 
 Soil Properties and Testings  
221-323 วศิวกรรมฐานราก  3((3)-0-6) 
 Foundation Engineering   
221-331 ปฏิบตัิการทดสอบวสัดุและโครงสร้าง  1(0-3-0) 
 Material Testing and Structural Laboratory  
 



221-351 วศิวกรรมชลศาสตร์   3((3)-0-6) 
 Hydraulic Engineering  
221-361 วศิวกรรมการทาง  3((3)-0-6) 
 Highway Engineering  
221-381 การประยกุตใ์ชค้อมพวิเตอร์ทางวศิวกรรมโยธา  3((2)-3-4) 
 Computer Application in Civil Engineering  
221-411 การออกแบบโครงสร้างไมแ้ละโครงสร้างเหล็ก  4((3)-3-6) 
 Timber and Steel Design  
225-231 สถิติวศิวกรรม 1  3((3)-0-6) 
 Engineering Statistics I  
236-219 ธรณีวศิวกรรมและการก่อสร้าง  3((2)-3-4) 
 Engineering Geology and Constructions   
 
วิชาเลือกชีพ    16  หน่วยกิต 

นักศึกษาต้องเลือกรูปแบบการศึกษาซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ทางเลือก คือ    
1. ทางเลือกปกติ     
2. ทางเลือกสหกิจศึกษา     
     

1. ทางเลือกปกติ    10 หน่วยกิต  
221-399 การฝึกงาน                                      ไม่นอ้ยกวา่ 320 ชัว่โมง 
 Practical Training  
221-471 สญัญา การออกขอ้ก าหนด และการประมาณราคา  3((3)-0-6) 
 Contract, Specification and Estimation  
221-472 การก่อสร้างและการจดัการงานวศิวกรรมโยธา  3((3)-0-6) 
 Civil Engineering Construction and Management  
221-491 การศึกษาเพือ่จดัท าขอ้เสนอโครงงาน  1(0-3-0) 
 Project Proposal Study  
221-492 โครงงานวศิวกรรมโยธา  3(0-9-0) 
 Civil Engineering Project  
 
วิชาชีพเลือก   ทางเลือกปกติเรียนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต  

221-401 การวเิคราะห์โครงสร้างขั้นสูง  3((3)-0-6) 

 Advanced Structural Analysis 
  



221-402 แนะน าทฤษฎีเสถียรภาพอิลาสติก  3((3)-0-6) 
 Introduction to Theory of Elastic Stability  
221-403 แนะน าทฤษฎีโครงสร้างแผน่แบนและแผน่โคง้  3((3)-0-6) 
 Introduction to Theory of Plates and Shells  
221-404 แนะน าการสัน่สะเทือนของโครงสร้าง  3((3)-0-6) 
 Introduction to Structural Vibration  
221-405 แนะน าวศิวกรรมแผน่ดินไหว  3((3)-0-6) 
 Introduction to Earthquake Engineering  
221-412 การออกแบบทางวศิวกรรมโยธา  3((2)-3-4) 
 Civil Engineering Design  
221-413 การออกแบบอาคาร  3((2)-3-4) 
 Building Design  
221-414 การออกแบบคอนกรีตอดัแรง  3((3)-0-6) 
 Prestressed Concrete Design  
221-415 การออกแบบสะพาน  3((2)-3-4) 
 Bridge Design  
221-416 การออกแบบการทนไฟของโครงสร้าง  3((3)-0-6) 
 Fire Resistant Design of Structure  
221-421 วศิวกรรมธรณีส่ิงแวดลอ้ม  3((3)-0-6) 
 Geoenvironmental Engineering  
221-441 การส ารวจเสน้ทาง  3((3)-0-6) 
 Route Surveying  
221-442 การส ารวจดว้ยภาพถ่าย  3((3)-0-6) 
 Photogrammetry  
221-451 แนะน าโครงสร้างวศิวกรรมทางทะเลและชายฝ่ัง  3((3)-0-6) 
 Introduction to Coastal and Offshore Structures  
221-452 วศิวกรรมฝ่ังทะเล  3((3)-0-6) 
 Coastal Engineering  
221-453 อุทกพลศาสตร์ใกลฝ่ั้ง  3((3)-0-6) 
 Nearshore Hydrodynamics  
221-454 การเคล่ือนตวัของตะกอนและการเปล่ียนแปลงของแนวชายฝ่ัง 3((3)-0-6) 
 Sediment Transport and Morphology of Shoreline Change 
  



221-455 พลศาสตร์ของไหลเชิงค านวณ  3((3)-0-6) 
 Computational Fluid Dynamics   
221-456 โครงสร้างวศิวกรรมชายฝ่ังทะเลและท่าเรือ  3((3)-0-6) 
 Coastal and Harbor Structures  
221-457 โครงสร้างวศิวกรรมนอกฝ่ัง  3((3)-0-6) 
 Offshore Structures  
221-458 ภยัพบิติัชายฝ่ัง  3((3)-0-6) 
 Coastal Disasters  
221-459 การตรวจวดัและวเิคราะห์ขอ้มูลส าหรับวศิวกรรมชายฝ่ังและมหาสมุทร 3((3)-0-6) 
 Data Acquisition and Analysis for Coastal and Ocean Engineering Applications  
221-461 วศิวกรรมการขนส่ง  3((3)-0-6) 
 Transportation Engineering  
221-462 วศิวกรรมการจราจร  3((3)-0-6) 
 Traffic Engineering  
221-463 วสัดุการทาง  3((2)-3-4) 
 Highway Materials  
221-464 การออกแบบผวิทาง  3((3)-0-6) 
 Pavement Design  
221-465 แนะน าการขนส่งระบบาง  3((3)-0-6) 
 Introduction to Railway Transportation  
221-474 การจดัการดา้นวศิวกรรม  3((3)-0-6) 
 Engineering Management  
221-475 เทคนิคการก่อสร้าง  3((3)-0-6) 
 Construction Techniques  
221-481 วศิวกรรมการประปาและวศิวกรรมสุขาภิบาล  3((3)-0-6) 
 Water Supply and Sanitary Engineering  
221-482 การออกแบบวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม  3((3)-0-6) 
 Environmental Engineering Design  
221-483 ระเบียบวิธีค  านวณเชิงตวัเลขส าหรับวิศวกรรมโยธา 3((3)-0-6) 
 Numerical Methods for Civil Engineering  
221-495 หวัขอ้พเิศษวิศวกรรมโยธา 1  1-3(x-y-z) 
 Special Topics in Civil Engineering I  
 



221-496 หวัขอ้พเิศษวศิวกรรมโยธา 2  1-3(x-y-z) 
 Special Topics in Civil Engineering II  
221-497 หวัขอ้พเิศษวิศวกรรมโยธา 3  1-3(x-y-z) 
 Special Topics in Civil Engineering III  
221-498 หวัขอ้พเิศษวิศวกรรมโยธา 4  1-3(x-y-z) 
 Special Topics in Civil Engineering IV  
221-499 หวัขอ้พเิศษวิศวกรรมโยธา 5  1-3(x-y-z) 
 Special Topics in Civil Engineering V  
 
ทางเลือกที่ 2 สหกิจศึกษา  16  หน่วยกิต  
221-473 ชุดวชิาการจดัการโครงการก่อสร้างและความปลอดภยั 9((8)-3-16) 
 Module : Construction Project Management and Safety  
221-493 เตรียมสหกิจศึกษา  1((1)-0-2) 
 Pre-cooperative Education  
221-494 สหกิจศึกษา  6(0-40-0) 
 Cooperative Education     
 
 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต 
 

        นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวชิาใด ๆ ที่สนใจ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ หรือ
มหาวทิยาลยัอ่ืน  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยความเห็นชอบของหลกัสูตร/ภาควชิา 
 

4. หมวดวิชาฝึกงาน   

221-399 การฝึกงาน                                                                                                     ไม่นอ้ยกวา่ 320 ชัว่โมง 
 Practical Training 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร 
 

ปีที่ 1 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 
200-111 สู่โลกวศิวกรรม 2((2)-0-4) 
200-112 คณิตศาสตร์พื้นฐานส าหรับวศิวกร 3((3)-0-6) 
200-113 ฟิสิกส์พื้นฐานส าหรับวศิวกร 3((3)-0-6) 
200-114 เคมีพื้นฐานส าหรับวศิวกร 2((2)-0-4) 
200-115 พื้นฐานไฟฟ้าส าหรับงานวศิวกรรม    3((2)-2-5) 
200-116 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ส าหรับวิศวกร 3((2)-2-5) 
200-117 เขียนแบบวศิวกรรมพื้นฐาน 2((2)-0-4) 
xxx-xxx สาระที่ 6 กลุ่มวชิาภาษาและการส่ือสาร  2((2)-0-4) 
  รวม                                                                                  20((18)-4-38) 
 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
200-121 คณิตศาสตร์พื้นฐานส าหรับวศิวกร 2 3((3)-0-6) 
221-101 กลศาสตร์วศิวกรรม 1 3((3)-0-6) 
237-111 วสัดุวศิวกรรม 2((2)-0-4) 
236-219 ธรณีวศิวกรรมและการก่อสร้าง 3((2)-3-4) 
225-231 สถิติวศิวกรรม 1 3((3)-0-6) 
950-102 สาระที่ 2 ชีวติที่ดี 3((3)-0-6) 
xxx-xxx สาระที่ 6 กลุ่มวชิาภาษาและการส่ือสาร  2((2)-0-4) 
                 รวม                                                                                  19((18)-3-36) 
 
 

 
 
 
 
 
 



ปีที่ 2 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 
200-122 คณิตศาสตร์พื้นฐานส าหรับวศิวกร 3 3((3)-0-6) 
221-201 กลศาสตร์ของแขง็ 1 3((3)-0-6) 
221-231 เทคนิควทิยาคอนกรีต 3((2)-3-4) 
221-241 ชุดวชิาการส ารวจ   5((3)-4-8) 
221-251 กลศาสตร์ของไหล    3((3)-0-6) 
001-102  สาระที่ 1 ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาที่ย ัง่ยนื ** 2((2)-0-4) 
388-100  สาระที่ 1 สุขภาวะเพือ่เพือ่นมนุษย ์  1((1)-0-2) 
  รวม                                                                                 20((17)-7-36) 
    
** หรือเรียนรายวิชา 003-001 ผู้น าจิตอาสากับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน   
  
    
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
216-221 กลศาสตร์วศิวกรรม 2 3((3)-0-6) 
221-202 กลศาสตร์ของแขง็ 2 3((3)-0-6) 
221-252 อุทกวทิยา 3((3)-0-6) 
221-253 ปฏิบตัิการกลศาสตร์ของไหล 1(0-3-0) 
221-001 สาระที่ 1 ประโยชน์เพือ่นมนุษย ์** 1((1)-0-2) 
895-001 สาระที่ 2 พลเมืองที่ดี 2((2)-0-4) 
xxx-xxx สาระที่ 7 สุนทรียศาสตร์ 1((1)-0-2) 
xxx-xxx สาระที่ 7 กีฬา 1((1)-0-2) 
xxx-xxx รายวชิาเลือกหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  2((2)-0-4) 
  รวม                                                                                  17((16)-3-32) 
 
** หรือเรียนรายวิชา 003-001 ผู้น าจิตอาสากับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน    
 
 

 
 



ปีที่ 3 
 
ภาคการศึกษาที่ 1 
221-301 การวเิคราะห์โครงสร้าง 1 3((3)-0-6) 
221-321 ปฐพกีลศาสตร์ 3((3)-0-6) 
221-322 คุณสมบตัิของดินและการทดสอบ 1(0-3-0) 
221-351 วศิวกรรมชลศาสตร์ 3((3)-0-6) 
221-361 วศิวกรรมการทาง 3((3)-0-6) 
001-103 สาระที่ 3 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ 1((1)-0-2) 
xxx-xxx สาระที่ 4 การอยูอ่ยา่งรู้เท่าทนั 2((2)-0-4) 
xxx-xxx สาระที่ 4 การรู้ดิจิทลั 2((2)-0-4) 
xxx-xxx รายวชิาเลือกหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  2((2)-0-4) 
  รวม                                                                                  20((19)-3-38) 
 
 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
221-302 การวเิคราะห์โครงสร้าง 2 3((3)-0-6) 
221-311 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 4((3)-3-6) 
221-323 วศิวกรรมฐานราก 3((3)-0-6) 
221-331 ปฏิบตัิการทดสอบวสัดุและโครงสร้าง 1(0-3-0) 
221-381 การประยกุตใ์ชค้อมพวิเตอร์ทางวศิวกรรมโยธา 3((2)-3-4) 
xxx-xxx สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ 2((2)-0-4) 
xxx-xxx สาระที่ 5 การคิดเชิงตรรกะและตวัเลข 2((2)-0-4) 
xxx-xxx รายวชิาเลือกหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  2((2)-0-4) 
  รวม                                                                                  20((17)-9-34) 
 
ภาคฤดูร้อน 
221-399 การฝึกงาน                                                                                                    ไม่นอ้ยกวา่ 320 ชัว่โมง 
 
 
 
 



ปีที่ 4 ส าหรับนักศึกษาทางเลือกปกติ 
 
ภาคการศึกษาที่ 1 
221-411 การออกแบบโครงสร้างไมแ้ละโครงสร้างเหล็ก 4((3)-3-6) 
221-471 สญัญา การออกขอ้ก าหนด และการประมาณราคา 3((3)-0-6) 
221-491 การศึกษาเพือ่จดัท าขอ้เสนอโครงงาน 1(0-3-0) 
xxx-xxx วชิาเลือกในกลุ่มวชิาชีพ 3(x-y-z) 
xxx-xxx วชิาเลือกเสรี 3(x-y-z)  
  รวม 14(x-y-z) 
 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
221-472 การก่อสร้างและการจดัการงานวศิวกรรมโยธา 3((3)-0-6) 
221-492 โครงงานวศิวกรรมโยธา 3(0-9-0) 
xxx-xxx วชิาเลือกในกลุ่มวชิาชีพ 3(x-y-z) 
xxx-xxx วชิาเลือกเสรี 3(x-y-z) 
  รวม 12(x-y-z) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ปีที่ 3 ส าหรับนักศึกษาทางเลือกสหกิจ 
    
ภาคการศึกษาที่ 1    
221-301 การวเิคราะห์โครงสร้าง 1 3((3)-0-6) 
221-321 ปฐพกีลศาสตร์  3((3)-0-6) 
221-322 คุณสมบตัิของดินและการทดสอบ 1(0-3-0) 
221-351 วศิวกรรมชลศาสตร์  3((3)-0-6) 
221-361 วศิวกรรมการทาง  3((3)-0-6) 
001-103 สาระที่ 3 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ 1((1)-0-2) 
xxx-xxx สาระที่ 4 การอยูอ่ยา่งรู้เท่าทนั 2((2)-0-4) 
xxx-xxx สาระที่ 4 การรู้ดิจิทลั 2((2)-0-4) 
xxx-xxx รายวชิาเลือกหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  2((2)-0-4) 
  รวม                                                                                  20((19)-3-38) 
   
  
   
ภาคการศึกษาที่ 2    
221-302 การวเิคราะห์โครงสร้าง 2 3((3)-0-6) 
221-311 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 4((3)-3-6) 
221-323 วศิวกรรมฐานราก  3((3)-0-6) 
221-331 ปฏิบตัิการทดสอบวสัดุและโครงสร้าง 1(0-3-0) 
221-381 การประยกุตใ์ชค้อมพวิเตอร์ทางวศิวกรรมโยธา 3((2)-3-4) 
xxx-xxx สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ 2((2)-0-4) 
xxx-xxx สาระที่ 5 การคิดเชิงตรรกะและตวัเลข 2((2)-0-4) 
xxx-xxx รายวชิาเลือกหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  2((2)-0-4) 
  รวม                                                                                 20((17)-9-34) 
 
 
 
 
 
 
 



ปีที่ 4 ส าหรับนักศึกษาทางเลือกสหกิจ 
 
ภาคการศึกษาที่ 1 
221-411 การออกแบบโครงสร้างไมแ้ละโครงสร้างเหล็ก 4((3)-3-6) 
221-473 ชุดวชิาการจดัการโครงการก่อสร้างและความปลอดภยั 9((8)-3-16) 
221-493 เตรียมสหกิจศึกษา  1((1)-0-2) 
xxx-xxx วชิาเลือกเสรี  3(x-y-z) 
xxx-xxx วชิาเลือกเสรี  3(x-y-z)  
  รวม 20(x-y-z) 
 
 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
221-494 สหกิจศึกษา  6(0-40-0) 
  รวม 6(0-40-0) 
 
  
   



 ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  กลยทุธ์/วิธีการสอน   และกลยุทธ์/วิธีการวัดและการประเมินผล 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลกัสูตร 

(PLOs) กลยุทธ์/วธิีการสอน 
กลยุทธ์/วธิีการวดัและ 

การประเมนิผล 

PLO 1 ประยุกต์ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์พ้ืนฐาน 
เพ่ื อแก้ไข ปัญหาด้าน วิศวกรรมโยธา 
โดยเฉพาะการแก้ปัญหาพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเล
ภาคใต ้

1. ใชก้ารเรียนการสอนแบบบรรยาย
2. ใชปั้ญหาทางดา้นวิศวกรรมโยธาเป็น
ตวัอยา่งในวิชาพ้ืนฐานทางดา้น คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
3. การสอนแบบบูรณาการการเรียนกบัการ
ท างาน

1. ประเมินดว้ยการสอบ
2. สังเกตการณ์อภิปราย
3. การทดสอบปากเปล่า
4. ประเมินดว้ยงานท่ีนกัศึกษาส่ง

PLO 2 สามารถคิดวิเคราะห์อยา่งเป็นระบบ
และคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ เพ่ือการบริหาร
จดัการแกปั้ญหาแกปั้ญหาพ้ืนท่ีชายฝ่ังทะเล
ภาคใต ้

1. ใชก้ารเรียนการสอนแบบบรรยาย
2. ใชก้ารเรียนการสอนแบบกลุ่มระดมสมอง
และอภิปราย พร้อมให้นกัศึกษาคน้ควา้ดว้ย
ตนเอง
3. การเรียนจากสถานการณ์จ าลอง
4. การเรียนการสอนในวิชาปฏิบติัการ
5. การสอนแบบบูรณาการการเรียนกบัการ
ท างาน

1. ประเมินดว้ยการสอบ
2. ประเมินการปฏิบติังาน
3. สังเกตการณ์อภิปราย

PLO 3  ป ระยุกต์ ใช้ห ลัก ก ารทางด้ าน
วิศวกรรมโยธา เพ่ือการวางแผน ส ารวจ 
ออ ก แบบ  และค วบ คุมก าร ก่ อ ส ร้ าง
โ ค ร ง ส ร้ า ง พ้ื น ฐ า น  แ ล ะ ร ะ บ บ
สาธารณูปโภค โดยเน้นโครงสร้างชายฝ่ัง
ทะเลภาคใต ้

1. ใชก้ารเรียนการสอนแบบบรรยาย
2. ใชก้รณีศึกษาจริงให้นกัศึกษาไดแ้กปั้ญหา
3. ใชก้ารศึกษาดูงานจากสถานท่ีจริง
4. การสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการ
ทางาน

1. ประเมินดว้ยการสอบ
2. ประเมินการปฏิบติังาน
3. ประเมินดว้ยงานท่ีนกัศึกษาส่ง

PLO 4 มีภาวะผูน้ าและผูต้าม ยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผูอ่ื้นสามารถท างานเป็น
ทีมเพ่ือให้บรรลุเป้า และการส่ือสารกับ
เพ่ือนร่วมงานทั้งภาษาไทยและภาษาสากล
เพ่ือบรรลุเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 

1. ใชก้ารเรียนการสอนแบบกลุ่มระดมสมอง
และอภิปราย พร้อมให้นักศึกษาค้นควา้ดว้ย
ตนเอง
2. มอบหมายงานเป็นกลุ่มยอ่ยและแบ่งหนา้ท่ี
ความรับผดิชอบโดยหมุนเวียนกนัในกลุ่ม

1. ประเมินจาการสังเกตการทางานเป็น
กลุ่มของนกัศึกษา
2. ประเมินการจากผลงานของงานกลุ่มท่ี
มอบหมาย
3. ประเมินตนเองและประเมินซ่ึงกนัและ
กนั

PLO 5 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค้นข้อมูล เพ่ือประกอบการ ตัดสินใจ
อย่างมีเหตุผล และแสวงหา ความรู้ พ่ือ
พฒันาตนเอง 

1. การเรียนรู้จากประสบการณ์การแก้ไข
ปัญหา
2. การเรียนจากสถานการณ์จ าลอง
3. การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตวัเอง

1. ประเมินจากรายงานท่ีให้ค้นควา้และ
การฝึกปฏิบติัต่าง ๆ
2. ประเมินดว้ยงานท่ีนกัศึกษาส่ง

PLO 6 สามารถแสดงออกถึงมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มี จิต
สาธารณะและถือประโยชน์เพ่ือมนุษยเ์ป็น
กิจท่ีหน่ึง 

1. สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
2. มอบหมายงานกลุ่ม
3. สอนโดยอา้งอิงจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

1. สังเกตการแสดงพฤติกรรมระหว่าง
ผูเ้รียนร่วมกนัและกบัผูส้อนทุกคน
2. ประเมินด้วยกิจกรรม ท่ีนัก ศึกษ า
ด าเนินการ



ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมโยธำ 

ค ำอธิบำยรำยวิชำที่เปิดสอนโดยภำควิชำวิศวกรรมโยธำ 
221-001 ประโยชน์เพือ่นมนุษย ์ 1((1)-0-2) 

Benefit of Mankinds 
การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการองคค์วามรู้  เนน้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง หลกัการทรงงาน 

หลกัการเขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา เพือ่ประโยชน์เพือ่นมนุษยเ์ป็นกิจที่หน่ึง     
The integrative activities emphasizing; the philosophy of sufficiency economy; work principles; 

understanding and development of King’s philosophy for the benefits of mankind 

221-101 กลศำสตร์วิศวกรรม 1 3((3)-0-6) 
Engineering Mechanics I 
แนวคิดและหลกัการพื้นฐานของสถิตยศาสตร์ ระบบแรงสองมิติและสามมิติ การรวมและการแยก

แรง โมเมนต์ แรงคู่ควบ และระบบแรงสมมูล สมดุลของอนุภาคและวตัถุเกร็ง แผนภาพวตัถุอิสระ การ
วิเคราะห์โครงขอ้หมุน เฟรม แรงเสียดทาน ศูนยถ่์วง เซนทรอยด์ โมเมนต์ความเฉ่ือยของพื้นที่ วงกลม
โมเมนตค์วามเฉ่ือยของโมห์  

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; friction; centres of gravity, 
centroids; moments of inertia of plane areas; Mohr's circle of moment of inertia 

221-201  กลศำสตร์ของแข็ง 1 3((3)-0-6) 
Mechanics of Solids I 
รำยวิชำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน : 221-101 
Prerequisite : 221-101 
แนะน ากลศาสตร์ของวตัถุที่เปล่ียนรูปได ้พฤติกรรมของวตัถุเม่ือรับแรง ความเคน้ ความเครียด 

และกฎของฮุค  ทฤษฎีการบิดเบื้องตน้ การดดัและความเคน้ในคาน แผนภาพแรงเฉือนและโมเมนตข์องคาน 
การโก่งตวัของคาน การวเิคราะห์ความเคน้และความเครียดในระนาบเดียว วงกลมของโมร์ของความเคน้และ
ความเครียด แรงกระท ารวมและแรงเยื้องศูนย ์แรงกระท าทนัทีทนัใดและแรงกระแทก ทฤษฎีการโก่งเดาะ
เบื้องตน้ แนะน าทฤษฎีการวบิติั 



 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  กลศำสตร์ของแข็ง 2 3((3)-0-6) 
 Mechanics of Solids II 
 รำยวิชำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน :  221-201  
 Prerequisite : 221-201 
 หน่วยแรงดัดในคาน คานประกอบ ความเค้นเฉือนและจุดศูนยก์ลางความเฉือน การดัดแบบ
อสมมาตร ความเคน้ในท่อหนา การวเิคราะห์คานชนิดสแตติคล่ีอินดีเทอร์มิเนท การบิดของหน้าตดัไม่เป็น
รูปวงกลม การวเิคราะห์การดดัโดยวธีิพลงังาน ทฤษฎีการวบิตัิ   
 Bending stress in beam; composite beam; shear stress in beam and shear center; unsysmmetrical 
bending of beam; thick-walled cylinder; statically indeterminate beam; torsion of non-circular bar; bending 
analysis by energy method; theory of failure 
  
221-231 เทคนิควิทยำคอนกรีต 3((2)-3-4) 
 Concrete Technology 
 ประวตัิ การผลิต การจ าแนกประเภทของปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด์ องคป์ระกอบทางเคมี สมบตัิทาง
กายภาพและทางเคมี การทดสอบก าลงัของปูนปอร์ตแลนด์ คุณสมบติัของมวลรวม การทดสอบมวลรวม 
คุณสมบัติของคอนกรีตสด  การออกแบบส่วนผสมคอนกรีต และการทดสอบคอนกรีต สารผสมเพิ่ม 
คอนกรีตผสมเสร็จ คอนกรีตชายฝ่ังทะเล 
 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; marine concrete 
 
221-241 ชุดวิชำกำรส ำรวจ   5((3)-4-8) 
 Module : Surveying   
 ลกัษณะและหลกัการเบื้องตน้ของงานส ารวจ เคร่ืองมือส ารวจทัว่ไป กลอ้งระดบัและกลอ้งส ารวจธี
โอโดไลท์ ทฤษฎีการวดัและความคลาดเคล่ือนของการวดั การวดัระยะทาง การวดัมุมราบและมุมด่ิง งาน
ส ารวจจุดบงัคบั เทคนิคการรังวดัจุดบงัคบัทางราบ งานวงรอบชั้นสูง งานโครงข่ายสามเหล่ียมและงานไตร



แลทเทอเรชัน่ งานระดบั งานตดัขวางและแนวระดบัการค านวณเสน้โคง้ทางราบและเสน้โคง้ทางด่ิงการวาง
แนวโคง้ในงานวิศวกรรมโยธาการท างานวงรอบ การท างานระดบั เส้นชั้นความสูง การรังวดัเพื่อท าแผนที่
ภูมิประเทศ การค านวณหาพื้นที่และปริมาตรการวดัระยะทางดว้ยการนบักา้วและเทปวดัระยะ กลอ้งส ารวจธี
โอโดไลท ์การวดัมุมราบและมุมด่ิง การท าวงรอบ งานโครงข่ายสามเหล่ียม การท างานระดบั การตรวจสอบ
แนวเล็งของกลอ้งระดบั การถ่ายระดบัรูปตดัขวางแนวและตามแนว การวางโคง้ราบ การรังวดัเพื่อท าแผนที่
ภูมิประเทศงานรังวดั งานค านวณ และการเขียนแผนที่แสดงรายละเอียดภูมิประเทศ งานส ารวจปริมาณงาน
ดิน การค านวณพกิดัและการท าระดบัตามแนวเส้นฐาน และการท าระดบัตามแนวเสน้ซอย การเขียนเสน้ชั้น
ความสูง งานระดบัตามแนวตดัขวางแนวส ารวจ การเขียนแนวระดบัตามแนวส ารวจและแนวตดัขวาง การ
ค านวณปริมาณงานดินถมและงานดินตดั งานสร้างหมุดหลกัฐานดว้ย จีพีเอส ระยะเวลาในการฝึกภาคสนาม
ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 80 ชัว่โมง 
 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 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 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  
 
221-251  กลศำสตร์ของไหล  3((3))-0-6) 
 Fluid Mechanics 
 สมบตัิของไหล สถิตยศาสตร์ของไหล ความดนัและแรงลอยตวั พลศาสตร์และจลนศาสตร์ของ
ของไหล สมการต่อเน่ือง สมการพลงังานและสมการเบอร์นูลลี สมการโมเมนตมัและแรงพลวตัในของไหล 
ลกัษณะของไหลสมมติและของไหลจริง การไหลเรียบและป่ันป่วน ความคลา้ยคลึงและการวเิคราะห์เชิงมิติ 
การไหลแบบไม่ยบุตวัในท่อ การไหลในรางเปิด การไหลแบบไม่คงตวั การวดัอัตราการไหล หลักการ
เบื้องตน้ของเคร่ืองจกัรกลของไหล    
 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 
 



221-252 อุทกวิทยำ 3((3)-0-6) 
 Hydrology 
 วฏัจกัรของน ้ า การหมุนเวียนของอากาศ การเกิดฝนตก การซึม การไหลตามผิวดิน น ้ าท่า การ
ระเหยและการคายน ้ า การวดัน ้ าฝนและน ้ าล าธาร อุทกธรณีของน ้ าบาดาลและบ่อน ้ าบาดาล การวเิคราะห์เอก
ชลภาพ การค านวณปริมาณน ้ าฝนเพื่อใชใ้นการออกแบบ การหลากของน ้ า ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์
ทางดา้นอุทกวทิยา เช่น ฝน น ้ าท่า น ้ าท่วม การเคล่ือนที่และการตกตะกอนในแม่น ้ 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 
  
221-253 ปฏิบัติกำรกลศำสตร์ของไหล 1(0-3-0) 
 Fluid Mechanics Laboratory  
 รำยวิชำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน : 221-251 
 Prerequisite : 221-251  
 ความดนัและแรงดนัสถิต เสถียรภาพการลอยตวั การสงัเกตการณ์ไหล การเกิดคอ้นน ้ าและถงัเสิร์จ 
การไหลผา่นโอริฟิซผลจากการไหลแบบเจ็ท  ป้ัมน ้ าแบบอนุกรมและแบบขนาน การไหลในท่อ ค่าเรยโ์นลด์
นัมเบอร์ การสูญเสียพลังงานเน่ืองจากความฝืดในท่อ การวดัปริมาณการไหล ในรางน ้ าเปิด การไหลแบบ
เปล่ียนแปลงชา้ในรางเปิด การกระโดดของน ้ า การไหลผา่นฝายสนักวา้ง การไหลลอดประตูน ้ า 
 Pressure and trust; stability of floating body; flow visualization; water hammer and surge tank; 
flow through orifice; impact of jet; serial and parallel water pumps; pipe flow; reynolds number; head loss 
in frictional pipe; flow  measurement; open channel flow; gradually varied flow; hydraulic jump; flow over 
broad crested weirs; flow through sluice gate 
 
221-301 กำรวิเครำะห์โครงสร้ำง 1 3((3)-0-6) 
 Structural Analysis I  
 รำยวิชำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน : 221-201  
 Prerequisite : 221-201 
 แนะน าการวิเคราะห์โครงสร้าง การวิเคราะห์โครงสร้างดีเทอร์มิเนท หลกัการของพลงังาน และ
งานเสมือน การเปล่ียนต าแหน่งของโครงสร้าง เส้นอิทธิพลส าหรับโครงสร้างดีเทอร์มิเนท การวิเคราะห์
โครงสร้างอินดีเทอร์มิเนทโดยวธีิคอนซิสเตนทดี์ฟอร์มเมชนั 



 Introduction to analysis of structures; analysis of determinate structures; principles of energy and 
virtual work; displacement of structures; influence lines for determinate structures; analysis of 
indeterminate structures by the consistent deformation method 
 
221-302 กำรวิเครำะห์โครงสร้ำง 2 3((3)-0-6) 
 Structural Analysis II  
 รำยวิชำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน : 221-301 
 Prerequisite : 221-301 

การวิเคราะห์โครงสร้างคานและเฟรมอินดีเทอร์มิเนท โดยวิธีสโลปดีเฟลคชัน วิธีการกระจาย
โมเมนต ์การวิเคราะห์คานเสา เส้นอิทธิพลของโครงสร้างอินดีเทอร์มิเนท การวิเคราะห์โครงสร้างโดยวิธี
พลาสติกเบื้องตน้ การวิเคราะห์โครงสร้างเฟรมโดยวิธีประมาณ  การวิเคราะห์โครงสร้างโดยวิธีเมตริกซ์
เบื้องตน้  
 Analysis of indeterminate beams and frames by the slope deflection method, moment 
distribution 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 กำรออกแบบโครงสร้ำงคอนกรีตเสริมเหล็ก 4((3)-3-6) 
 Reinforced Concrete Design  
 รำยวิชำบังคบัเรียนก่อน : 221-301 
 Prerequisite : 221-301  
 พฤติกรรมของช้ินส่วนรับแรงกด แรงดัด แรงเฉือน แรงบิด และอนัตรกิริยาระหว่างแรงเหล่าน้ี  
การออกแบบช้ินส่วนโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวธีิก าลงัใชง้าน และวธีิก าลงัประลยั คานที่มีหนา้ตดั
รูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ รูปตวัที และรูปตวัแอล การเสริมเหล็กรับแรงดึง รับแรงอดั รับแรงเฉือน ก าลงัยดึเกาะของ
เหล็กเสริม แผ่นพื้นทางเดียวและแผ่นพื้นสองทาง เสารับน ้ าหนกัตามแนวแกนและรับน ้ าหนักเยื้องแนวแกน 
การออกแบบฐานราก บนัได การฝึกหดัออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กชายฝ่ังทะเล 

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 for marine structure  
 
 



221-321 ปฐพีกลศำสตร์  3((3)-0-6) 
 Soil Mechanics  
 รำยวิชำบังคบัเรียนควบกัน : 221-322 
 Concurrent : 221-322 
 ความรู้เบื้องตน้ของกลศาสตร์ที่เก่ียวเน่ืองกบัดิน การก าเนิดชั้นดิน สินแร่ดินเหนียว การไหลซึม
ของน ้ าในดิน  แรงดนัของน ้ าในดิน การกระจายของความเคน้ในดิน การยบุตวัของดิน ทฤษฎีคอนโซลิเดชนั 
ก าลังเฉือนของดิน  แรงดันด้านข้าง แรงดันแอคทิพและแรงดันพาสซีพ ทฤษฎีการรับน ้ าหนักของดิน 
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 คุณสมบัติของดินและกำรทดสอบ  1(0-3-0) 
 Soil Properties and Testings 
 รำยวิชำบังคบัเรียนควบกัน : 221-321 
 Concurrent : 221-321 
 การทดลองแบ่งกลุ่มของดิน  การหาความถ่วงจ าเพาะของเม็ดดิน การหาพิกัดอัตเตอร์เบิก การ
ทดสอบหาการกระจายของเม็ดดิน การบดอัดดิน การทดสอบซีบีอาร์ อตัราการไหลซึมของน ้ าในดิน การ
ทดสอบหาตวัแปรก าลงัเฉือน การทดสอบคอนโซลิเดชนั 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 วิศวกรรมฐำนรำก  3((3)-0-6) 
 Foundation Engineering 
 รำยวิชำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน : 221-321 
 Prerequisites : 221-321 
 ฐานราก ชนิดของฐานราก ฐานรากต้ืน ฐานรากบนเสาเข็ม ชนิดของเสาเขม็ การหาค่ารับน ้ าหนัก
ของเสาเขม็  การทรุดตวัของฐานราก ก าแพงกนัดิน  เข็มพืด การขุดดินโดยมีโครงค ้ายนั ปัญหาในการขุดดิน  
การเจาะส ารวจชั้นดิน การทดสอบค่ารับน ้ 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 ปฏิบัติกำรทดสอบวัสดุและโครงสร้ำง 1(0-3-0) 
 Material Testing and Structural Laboratory 
 รำยวิชำบังคบัเรียนก่อน : 221-301 
 Prerequisite : 221-301 
 การทดสอบหาค่าความสามารถตา้นแรง ค่าคงที่อิลาสติก และคุณสมบัติอ่ืน ๆ ของวสัดุทาง
วิศวกรรม การทดลองเพื่อพิสูจน์ทฤษฎีและหลักการของกลศาสตร์ของวสัดุ  การทดสอบแบบจ าลอง
โครงสร้างต่าง ๆ 
 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 
 
221-351 วิศวกรรมชลศำสตร์ 3((3)-0-6) 
 Hydraulic Engineering 
 รำยวิชำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน : 221-251 
 Prerequisite : 221-251 
 การประยกุตว์ิชากลศาสตร์ของไหลกบังานทางวิศวกรรมชลศาสตร์ การออกแบบระบบท่อ การ
ไหลแบบไม่คงตวัในท่อ การกระแทกของน ้ าในท่อ การเลือกเคร่ืองสูบน ้ าและกงัหัน การออกแบบทางชล
ศาสตร์ของรางน ้ าเปิด การออกแบบอ่างเก็บน ้ า เขื่อน ทางระบายน ้ าล้น การวิเคราะห์ด้วยแบบจ าลองชล
ศาสตร์ ระบบระบายน ้ า 
 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; drainage system 
  
221-361 วิศวกรรมกำรทำง 3((3)-0-6) 
 Highway Engineering 
 รำยวิชำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน : 221-241 และ 221-321  
 Prerequisites : 221-241 and 221-321 
 วิศวกรรมการทาง วิศวกรรมการจราจร และวิศวกรรมการขนส่ง การวางแผนการขนส่งและการ
คดัเลือกเส้นทาง เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมการทาง การออกแบบเชิงเรขาคณิตของแนวทาง วสัดุก่อสร้างทาง 
การออกแบบผวิทางลาดยางและผวิทางคอนกรีต การบ 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 กำรประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ทำงวิศวกรรมโยธำ 3((2)-3-4) 
 Computer Application in Civil Engineering  
 ความรู้เบื้องตน้ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในงานเขียนแบบ สองมิติ สามมิติ สญัลกัษณ์ตาม
มาตรฐานสากล ส าหรับส่วนประกอบขององค์อาคาร และแผนที่ภูมิประเทศ การก าหนดรายละเอียด
ประกอบแบบ การแสดงแบบแสดงรายการวสัดุ การตรวจสอบแบบ โปรแกรมส าเร็จที่ใชใ้นงานวิศวกรรม
โยธา 
 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; software  packages  for  civil engineering 
 
221-399  กำรฝึกงำน 
 Practical Training 
 เง่ือนไข : ส ำหรับนักศึกษำช้ันปีที่ 3 ขึ้นไป และได้เรียนผ่ำนรำยวิชำในหลักสูตรวิศวกรรมโยธำ
มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 80 หน่วยกิต 
 Condition : for third year students and above and must take at least 8 0  credits in the civil 
engineering curriculum 
 ฝึกงานที่เก่ียวขอ้งกบัสาขาวชิาวิศวกรรมโยธา อยา่งน้อย 320 ชัว่โมง ภายใตค้วามดูแลของวิศวกร
โยธาที่มีประสบการณ์ในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน งานที่เลือกฝึกจะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากภาควชิาก่อน และตอ้งเขียนรายงานเสนอภาควชิาดว้ย 
 Minimum of 3 2 0  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 กำรวิเครำะห์โครงสร้ำงข้ันสูง 3((3)-0-6) 
 Advanced Structural Analysis 
 รำยวิชำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน : 221-302 
 Prerequisite : 221-302 
 การวิเคราะห์โครงสร้างโดยใชเ้มตริกซ์ วิธีเฟลกซิบิลิตีและวิธีสติฟเนส การวิเคราะห์โครงสร้าง
อาคารสูง ความรู้เบื้องตน้เก่ียวกบัการวเิคราะห์โดยวธีิไฟไนทอิ์ลิเมนต ์
 Matrix analysis of structures: flexibility method and stiffness method; analysis of tall building 
structures; introduction to finite element analysis 
  



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

การวิเคราะห์การโก่งเดาะของเสาโดยวธีิละเอียดและวธีิประมาณ คานเสา การวเิคราะห์การโก่งเดาะ
ของโครงขอ้แข็งโดยวิธีเมตริกซ์สติฟเนสวิธีสโลปดิเฟลคชนั การโก่งเดาะแบบบิดตวัของช้ินส่วนผนังบาง
รูปหนา้ตดัเปิด การโก่งเดาะของแผน่แบน การประยกุตว์ธีิพลงังานในการแกปั้ญหาการโก่งเดาะ 
 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  แนะน ำทฤษฎีโครงสร้ำงแผ่นแบนและแผ่นโค้ง 3((3)-0-6) 
 Introduction to Theory of Plates and Shells 
 รำยวิชำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน : 221-202  
 Prerequisite : 221-202 
 การโคง้ดดัของแผ่นแบนส่ีเหล่ียมผืนผา้เป็นรูปแผ่นโคง้เชิงทรงกระบอก การโคง้ดดับริสุทธ์ิของ
แผน่แบน ทฤษฎีส าหรับแผ่นแบนที่มีการแอ่นตวัไม่มาก ทฤษฎีทัว่ไปส าหรับแผ่นโคง้เชิงทรงกระบอก และ
แผน่โคง้ที่มีผวิรูปเชิงทรงหมุน 
 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  แนะน ำกำรส่ันสะเทือนของโครงสร้ำง 3((3)-0-6) 
 Introduction to Structural Vibration  
 รำยวิชำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน : 221-302 
 Prerequisite : 221-302 
 การวเิคราะห์พฤติกรรมของระบบรวมมวลที่มีการเปล่ียนต าแหน่งไดดี้กรีเดียวและหลายดีกรี การ
วิเคราะห์เชิงตวัเลขส าหรับการสั่นสะเทือนของระบบรวมมวลอยา่งง่าย โครงสร้างที่มีมวลแผ่กระจายและ
น ้ าหนกับรรทุกแผก่ระจาย โครงสร้างภายใตแ้รงกระจายชนิดฮาร์มอนิคและชนิดทรานเซียน 
 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 แนะน ำวิศวกรรมแผ่นดินไหว ((3)-0-6) 
 Introduction to Earthquake Engineering  
 รำยวิชำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน : 221-302 และ 221-311 
 Prerequisites : 221-302 and 221-311 
 การวเิคราะห์การตอบสนองของโครงสร้างต่อน ้ าหนกับรรทุกพลวตั โดยเนน้การตอบสนองต่อการ
เคล่ือนที่ของพื้นดินที่เกิดจากแผน่ดินไหว แนวคิดพื้นฐานในการออกแบบอาคารที่ทนทานต่อแผน่ดินไหว   
 Analysis of response of structures to dynamic loads with emphasis on respones to earthquake 
ground motion; basic concept in earthquake resistant design of buildings 
 
221-411 กำรออกแบบโครงสร้ำงไม้และโครงสร้ำงเหล็ก 4((3)-3-6) 
 Timber and Steel Design 
 รำยวิชำบังคบัเรียนก่อน : 221-301 
 Prerequisite : 221-301 
 คุณสมบติัความยดืหยุน่และก าลงัความตา้นทานของไม ้ไมแ้ผ่นซ้อน ไมอ้ดั การออกแบบคานไม ้
องคอ์าคารไมท้ี่รับแรงอดั แรงดึง และจุดต่อ ขอ้ก าหนดและขอ้บงัคบัในการออกแบบโครงสร้างเหล็ก การ
ออกแบบคานเหล็ก ตง คานที่ไม่มีค  ้ายนัทางขา้ง เสา เสาประกอบ และโครงเฟรม การออกแบบจุดต่อดว้ย
สลกัเกลียว  หมุดย  ้า และการเช่ือม วธีิหน่วยแรงใชง้าน และวธีิตวัคูณความตา้นทาน การฝึกหัดการออกแบบ 
การออกแบบโดยวธีิพลาสติกเบื้องตน้ส 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 columns and frames; design of bolted, 
riveted and welded joints; ASD and LRFD method; design practice; introduction to plastic design of steel 
structures; fire resistance 
 
221-412 กำรออกแบบทำงวิศวกรรมโยธำ 3((2)-3-4) 
 Civil Engineering Design 
 รำยวิชำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน : 221-311 
 Prerequisite : 221-311 
 วฏัจกัรของการออกแบบ ค่าและบรรทดัฐานในการเลือก การวิเคราะห์ขอ้เสนอ  การเลือกการ
ออกแบบ การก าหนดรายละเอียดของแบบ โครงการออกแบบตามหัวขอ้ที่เลือก เช่น สะพาน (เหล็กและ
คอนกรีตเสริมเหล็ก) อาคาร อ่างเก็บน ้ า เขื่อน สระวา่ยน ้ า ระบบบ าบดัและระบายน ้ าโสโครก 



 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 กำรออกแบบอำคำร 3((2)-3-4) 
 Building Design 
 รำยวิชำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน : 221-302, 221-311 
 Prerequisite :  221-302, 221-311 
 การออกแบบโครงสร้างและฐานรากของอาคารและอุปกรณ์อาคารตามมาตรฐานของประเทศไทย
และสหรัฐอเมริกา เน้นถึงความสัมพนัธ์ของความตอ้งการทางสถาปัตยกรรมและระบบเพื่อน าไปสู่การ
ออกแบบโครงสร้างและรากฐานที่มีคุณภาพ 
 Design of structures and foundation for buildings and facilities according to international design 
standards of Thai and US international of architectural and service system requirements emphasized to 
achieve high-quality structural and foundation design 
 
221-414 กำรออกแบบคอนกรีตอัดแรง 3((3)-0-6) 
 Prestressed Concrete Design 
 รำยวิชำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน : 221-311 
 Prerequisite :  221-311 
 วสัดุและระบบการอดัแรงในคอนกรีต การสูญเสียก าลังอัด การวิเคราะห์และออกแบบคานชนิด
คานเด่ียวและคานต่อเน่ือง   
 Materials, prestressing systems; losses of prestress; analysis and design of simple and continuous 
prestressed beams 
 
221-415 กำรออกแบบสะพำน 3((2)-3-4) 
 Bridge Design  
 รำยวิชำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน : 221-311 
 Prerequisites : 221-311 
 ความรู้ทัว่ไปของสะพาน  ทฤษฎีการกระจายน ้ าหนักบรรทุกและการวิเคราะห์โครงสร้างสะพาน 
การออกแบบโครงสร้างสะพานแบบคานช่วงเดียว ที่ก่อสร้างดว้ยคอนกรีตและเหล็ก ดว้ยวิธีน ้ าหนกัประลยั  
วธีิการก่อสร้างโครงสร้างสะพาน 



 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 กำรออกแบบกำรทนไฟของโครงสร้ำง 3((3)-0-6) 
 Fire Resistance Design of Structure 
 รำยวิชำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน : 221-311  
 Prerequisites : 221-311 
 พฤติกรรมเพลิงไหมแ้ละปัจจยัที่ส่งผลต่อความรุนแรงของการเกิดเพลิงไหม ้อุณหภูมิไฟเพือ่ใชใ้น
การออกแบบโครงสร้าง  หลักการและแนวคิดพื้นฐานด้านความปลอดภยัจากอัคคีภัยและการออกแบบ
โครงสร้าง การเปล่ียนแปลงคุณสมบติัทางกลและการถ่ายเทความร้อนของคอนกรีตและเหล็กภายใตอุ้ณหภูมิ
สูง การวิเคราะห์การถ่ายเทความร้อนอยา่งง่ายส าหรับหน้าตดัคอนกรีตและเหล็ก การออกแบบการทนไฟ
ของช้ินส่วนโครงสร้าง คสล. และโครงสร้างเหล็ก ขอ้ก าหนดอตัราการทนไฟส าหรับอาคารในประเทศไทย 
 Fire behavior and factors affecting fire severity; fire temperature for structural designs; basic 
principle sand 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 วิศวกรรมธรณส่ิีงแวดล้อม 3((3)-0-6) 
 Geoenvironmental Engineering 
 รำยวิชำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน : 221-321 
 Prerequisites : 221-321 
 พื้นฐานของปฐพีกลศาสตร์ แ ร่ดิน เหนียวทฤษฎีการเคลอนที่ของสารปน เป้ือนการหา
ค่าพารามิเตอร์การเคล่ือนที่การออกแบบชั้นกนัซึมการบดอดัชั้นกนัซึมเสถียรภาพของบ่อฝังกลบมูลฝอย
ระบบเก็บน ้ าชะมูลฝอยการออกแบบระบบปิดทบัชั้นสุดทา้ย 
 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 กำรส ำรวจเส้นทำง 3((3)-0-6) 
 Route Surveying 
 รำยวิชำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน : 221-241 
 Prerequisites : 221-241 
 แนะน าการวดัมุมและระยะทางอยา่งแม่นตรง ทบทวนถึงการท าวงรอบอยา่งละเอียดและโครงข่าย
สามเหล่ียม การหาพิกดัดว้ยดาวเทียม GPS ขั้นแนะน า การส ารวจดว้ยภาพถ่ายและการส ารวจระยะไกลขั้น
แนะน า ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นแนะน า การก าหนดแนวเส้นทางและออกแบบ โคง้ราบและโคง้ด่ิง
งานดิน การวางแนว การส ารวจเพือ่การก่อสร้าง กฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบักรรมสิทธ์ิที่ดินและทรัพยสิ์น 
 Introduction measurement of precise angles and distances; review of precise traverse and 
triangulation; introduction to global positioning system; introduction to photogrammetry and remote 
sensing; introduction to geographic information system; route location and design; horizontal and vertical 
curves; earthwork; alignment layout; construction survey; legal of property 
 
221-442 กำรส ำรวจด้วยภำพถ่ำย 3((3)-0-6) 
 Photogrammetry  
 รำยวิชำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน : 221-241 
 Prerequisites : 221-241 
 แนวคิดพื้นฐานของการส ารวจด้วยภาพถ่าย กล้องถ่ายภาพและหลกัการถ่ายภาพ เรขาคณิตของ
ภาพถ่ายการมองภาพสามมิติ และระยะเหล่ือม หมุดควบคุมในงานส ารวจดว้ยภาพถ่าย การวางแผนการบิน 
เรขาคณิตของภาพถ่ายการดดัแกภ้าพถ่าย ภาพออโธโฟโต ภาพต่อ เคร่ืองร่างแผนที่สามมิติ การท าแผนที่โดย
การส ารวจดว้ยภาพถ่าย 
 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 แนะน ำโครงสร้ำงวิศวกรรมทำงทะเลและชำยฝั่ง 3((3)-0-6) 
 Introduction to Coastal and Offshore Structures 
 รำยวิชำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน : 221-251 
 Prerequisite : 221-251 
 ทฤษฎีของคล่ืนน ้ า น ้ าขึ้นน ้ าลง และกระแสน ้ า รวมถึง การตรวจวดั การวิเคราะห์ การสังเคราะห์  
และการจ าลองขอ้มูล การค านวนแรงกระท าเน่ืองจากคล่ืนและกระแสน ้ า การเคล่ือนตวัของตะกอนและการ
เปล่ียนแปลงทางชายฝ่ัง การออกแบบโครงสร้างป้องกนัชายฝ่ัง  ไดแ้ก่  ก าแพงกนัคล่ืน รอดกัทราย เขื่อนกนั



คล่ืนปากร่องน ้ า การเติมทรายชายหาด โครงสร้างสนัต ่า เช่น เขื่อนใตน้ ้ ากนัคล่ืนและแนวปะการังเทียม การ
ออกแบบโครงสร้างนอกทะเล เช่น หอกงัหนัลม แท่นลอยตวั แท่นยดึติดพื้นทะเล แนวท่อขนส่งในทะเลลึก 
 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 วิศวกรรมฝั่งทะเล 3((3)-0-6) 
 Coastal Engineering 
 รำยวิชำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน : 221-253 
 Prerequisite : 221-253 
 การเกิดคล่ืนและการแผ่กระจายของคล่ืน ทฤษฎีของคล่ืนขนาดเล็ก คล่ืนขนาดจ ากัด การ
เปล่ียนแปลงลักษณะคล่ืนในน ้ าต้ืน การสะท้อนของคล่ืนและการหักเห กระบวนการของชายฝ่ังทะเล 
วศิวกรรมฝ่ังทะเล แรงคล่ืนและการออกแบบโครงสร้างในทะเล การวเิคราะห์แบบจ 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 
 
221-453 อุทกพลศำสตร์ใกล้ฝ่ัง 3((3)-0-6) 
 Nearshore Hydrodynamics 
 รำยวิชำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน : 221-351 
 Prerequisite : 221-351 
 จลศาสตร์และพลศาสตร์ของการไหล กลศาสตร์คล่ืนน ้ าเชิงเสน้ คล่ืนและกระแสน ้ าในบริเวณคล่ืน
แตกตวั การแตกตวัของคล่ืนและการยกตวัของระดบัน ้ า สูตรส าหรับคล่ืนน ้ าขั้นสูง ความเครียดแผข่องคล่ืน 
สมดุลพลงังานบริเวณใกลฝ่ั้ง กระแสน ้ าแนวชายฝ่ัง กระแสน ้ ายอ้นกลบัใตค้ล่ืน ทฤษฎีขอบเขตชั้นชิดผิวของ
คล่ืน สเปกตรัมของคล่ืน แบบจ าลองส าหรับคล่ืนและกระแสน ้ าในบริเวณใกลฝ่ั้ง 
 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; theory of wave boundary 
layers; wave spectra; modeling of wave and currents in the nearshore zone 
 



221-454 กำรเคล่ือนตัวของตะกอนและกำรเปลี่ยนแปลงของแนวชำยฝั่ง  3((3)-0-6) 
 Sediment Transport and Morphology of Shoreline Change 
 รำยวิชำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน : 221-351 
 Prerequisite : 221-351 
 ธรณีสัณฐานทางทะเล ปัจจยัขบัเคล่ือนในทะเลและมหาสมุทร การเปล่ียนแปลงชายฝ่ัง คุณสมบติั
และคุณลกัษณะของตะกอนในทะเล การเร่ิมเคล่ือนตวัของตะกอน ทฤษฎีหาดสมดุล ปริมาณงบตะกอน การ
เคล่ือนตวัของตะกอนในแนวขนานและตั้งฉากกบัชายฝ่ัง การเคล่ือนตวัของตะกอนบนพื้นและในทอ้งน ้ า 
การเคล่ือนตัวของตะกอบแบบคัดเลือกขนาด แบบจ าลองส าหรับการเคล่ือนตัวของตะกอนและการ
เปล่ียนแปลงชายฝ่ัง 
 Marine geology; driving forces in the coastal ocean; coastal morphology change; oceanic 
sediment characteristics and properties; initiation of motion; equilibrium beach profiletheory; sediment 
budget; longshore and cross-shore sediment transport; bedload and suspended load; size-selective sediment 
transport; modeling of sediment transport and coastal morphodynamics 
 
221-455 พลศำสตร์ของไหลเชิงค ำนวณ  3((3)-0-6) 
 Computational Fluid Dynamics 
 รำยวิชำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน : 221-351 
 Prerequisite : 221-351 
 สมการอนุพนัธ์หลายตวัแปรส าหรับพลศาสตร์ของไหล เง่ือนไขขอบเขตของการไหลตาข่ายและ
พิกดัการค านวณ วธีิไฟไนตดิ์ฟเฟอเรนซ์และวิธีไฟไนตว์อลลุ่ม การแบ่งเวลาค านวณแบบในรอบและแบบ
นอกรอบ การวิเคราะห์ระบบสมการโดยตรงและโดยการท าซ ้ า ระเบียบวิธีเชิงตวัเลขแบบต่าง ๆ ส าหรับ
สมการนาเวยีร์-สโตก การวเิคราะห์เสถียรภาพและความแม่นย  าในการค านวณเชิงตวัเลข 
 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; stability and 
accuracy analysis 
 
221-456 โครงสร้ำงวิศวกรรมชำยฝั่งทะเลและท่ำเรือ  3((3)-0-6) 
 Coastal and Harbor Structures 
 รำยวิชำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน : 221-351 
 Prerequisite : 221-351 
 การเปล่ียนแปลงของคล่ืนบริเวณชายฝ่ัง พลศาสตร์ของคล่ืน การเคล่ือนตวัของตะกอนชายฝ่ัง การ
กดัเซาะชายฝ่ัง การป้องกนัชายฝ่ัง แรงกระท าของคล่ืนบนโครงสร้าง การวิเคราะห์สภาวะในการออกแบบ



โครงสร้างวิศวกรรมชายฝ่ัง รอดกัทราย เขื่อนกนัคล่ืนนอกฝ่ัง หินหัวหาดโครงสร้างสันต ่า ก าแพงกนัคล่ืน
และเขื่อนกันคล่ืนปากแม่น ้ าฐานที่ตั้งในทะเลระบบสะพานการเปล่ียนแปลงชายฝ่ังเน่ืองจากโครงสร้าง 
วศิวกรรมอ่าวทะเล 
 Wave transformation; wave dynamics; coastal sediment transport; coastal erosion; coastal 
protection; wave forces on structures; analysis 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 
 
221-457 โครงสร้ำงวิศวกรรมนอกฝั่ง  3((3)-0-6) 
 Offshore Structures 
 รำยวิชำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน : 221-351 
 Prerequisite : 221-351 
 การวิเคราะห์คล่ืนนอกฝ่ัง อุทกพลศาสตร์และอุทกกลศาสตร์ของโครงสร้างนอกฝ่ังทะเล การ
ออกแบบโครงสร้างนอกฝ่ังทะเล กงัหันลมในทะเล ฐานเจาะน ้ ามนัแบบยดึตายตวั ฐานเจาะน ้ ามนัแบบลอย
ได ้ระบบท่อส่งจากทะเลลึก แบบจ าลองส าหรับโครงสร้างนอกฝ่ัง การก่อสร้างและการติดตั้งนอกฝ่ังทะเล 
การใชก้ารและการซ่อมบ ารุงโครงสร้างนอกฝ่ังทะเล 
 Offshore wave analysis; hydrodynamics and hydromechanics of offshore structures; design of 
offshore structures, offshorewind towers, fixed platforms, floating platforms, and offshore pipelines; 
modeling of offshore structures; offshore construction and installation, operation and maintenance of 
offshore structures 
 
221-458 ภัยพิบัติชำยฝั่ง 3((3)-0-6) 
 Coastal Disasters 
 รำยวิชำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน : 221-251 
 Prerequisite : 221-251 
 ทฤษฎีคล่ืนน ้ าแบบไม่เชิงเส้น ทฤษฎีคล่ืนความยาวสูง คล่ืนยกัษ ์กระแสน ้ าดูดกลบั กระบวนการ
เกิดแผน่ดินไหว ธรณีพิบติั คล่ืนสึนามิจากธรณีพบิติัคล่ืนสึนามิจากแผ่นดินไหว คล่ืนพายหุมุนยกซดัฝ่ัง การ
ไหลของซากปรักหักพงัการไหลของโคลนตะกอน พายไุตฝุ้่ น การกดัเซาะและความมัน่คงชายฝ่ัง การทรุด
ตวัชายฝ่ัง การเพิม่ขึ้นของระดบัน ้ าทะเลน ้ าท่วมและการจมตวัของชายฝ่ัง 
 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 



221-459 กำรตรวจวัดและวิเครำะห์ข้อมูลส ำหรับวิศวกรรมชำยฝ่ังและมหำสมุทร 3((3)-0-6) 
 Data Acquisition and Analysis for Coastal and Ocean Engineering Applications 
 ทฤษฎีการวดัคล่ืนและตวัแปรทางอุทกพลศาสตร์เคร่ืองมือตรวจวดัแบบกลศาสตร์ เคร่ืองมือ
ตรวจวดัแบบใชค้ล่ืนเสียง เคร่ืองมือตรวจวดัแบบใชค้ล่ืนแสงเทคโนโลยแีบบไร้สาย ยานส ารวจใตน้ ้ าแบบไร้
คนขบัการแปลงและกลัน่กรองสญัญาณการวเิคราะห์สญัญาณ การตรวจวดัโดยใชว้ีดีโอการประมวลผลจาก
ภาพถ่าย ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานวศิวกรรมชายฝ่ัง 
 Measurement theory of waves and hydrodynamics; mechanical sensors; acoustic sensors; optical 
sensors; remote sensing techniques; autonomous underwater vehicles; signal conditioning and filtering; 
signal analysis; measurement by use of video cameras; image processing techniques; Geographic 
Information System (GIS) in coastal engineering 
 
221-461 วิศวกรรมกำรขนส่ง 3((3)-0-6) 
 Transportation Engineering 
 การวางแผน การออกแบบ และการประเมินระบบคมนาคมขนส่ง แบบจ าลองการคมนาคมขนส่ง 
การคมนาคมขนส่งทางถนน 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  วิศวกรรมกำรจรำจร  3((3)-0-6) 
 Traffic Engineering 
 ทฤษฎีการจราจร ถนน ยานพาหนะ ปริมาณและการไหลของการจราจร ความจุของถนน ทางแยก
ประเภทต่าง ๆ  สัญญาณการจราจร และอุปกรณ์ให้สัญญาณ การด าเนินการและการควบคุมการจราจร 
อุบตัิเหตุจราจรทางถนน 
 Traffic theory; roads, vehicles, traffic volume and traffic flow, road capacity; intersections; 
traffic signs and signal devices; traffic operation and control; road traffic accidents 
 
221-463 วัสดุกำรทำง  3((2)-3-4) 
 Highway Materials 
 คุณสมบติัและลกัษณะของแอสฟัลท ์ชนิดและชั้นคุณภาพของแอสฟัลท ์แอสฟัลทซี์เมนต ์แอส
ฟัลท์คอนกรีต ส่วนผสมของบิทู เมน วสัดุมวลรวม ชนิดและการประยุกต์ใช้การออกแบบส่วนผสม 
ขอ้ก าหนดมาตรฐานและวิธีในการทดสอบวสัดุการทาง การควบคุมการก่อสร้างถนน การใชส้เตบิไลเซอร์
ในงานทาง อุปกรณ์ก่อสร้างส 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 กำรออกแบบผิวทำง 3((3)-0-6) 
 Pavement Design 
 รำยวิชำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน : 221-321 
 Prerequisites : 221-321 
 วิวฒันาการของผิวทาง โครงสร้างของผิวทาง การออกแบบผิวทางลาดยาง การออกแบบผิวทาง
คอนกรีต การระบายน ้ าของผวิทาง การบ ารุงรักษาผวิถนน 
 Development of road pavement, pavement structures; design of flexible pavement; design of 
rigid pavement; pavement drainage; pavement maintenance 
  
221-465 แนะน ำกำรขนส่งระบบรำง 3((3)-0-6) 
 Introduction to Railway Transportation 
 การขนส่งระบบราง การขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ การส ารวจและคาดการณ์การขนส่ง การ
ประเมินโครงการระบบราง การออกแบบเรขาคณิตของราง สถานีและสถานีปลายทาง ขบวนรถไฟและ
องคป์ระกอบต่าง ๆ การขนส่งระบบรางในเขตเมืองและชานเมือง รถไฟความเร็วสูง 
 Railway system, multimodal transport; transport forecast and surveys; railway project appraisal; 
geometric design of track; stations and terminals; rolling stock and other than locomotive; urban and 
suburban rail transport; high speed railway 
 
221-471 สัญญำ กำรออกข้อก ำหนด และกำรประมำณรำคำ 3((3)-0-6) 
 Contract, Specification and Estimation 
 รำยวิชำบังคบัเรียนก่อน : 221-311 
 Prerequisites : 221-311 
 ความรู้เบื้องตน้ของกฎหมายแรงงาน ชนิดและรูปแบบของสญัญาก่อสร้าง เอกสารประกอบสญัญา 
รายการก่อสร้าง หลักการการประมาณงานก่อสร้าง บัญชีแสดงปริมาณวสัดุ  การหาราคาต่อหน่วยการ
วเิคราะห์ราคา ปัญหาทัว่ ๆ ไปเก่ียวกบังานสนาม จรรยาบรรณทางวชิาชีพและความรับผดิชอบตามกฎหมาย 
 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 กำรก่อสร้ำงและกำรจัดกำรงำนวิศวกรรมโยธำ 3((3)-0-6) 
 Civil Engineering Construction and Management 
 เง่ือนไข : มีสถำนภำพเป็นนักศึกษำช้ันปีที่ 4  
 Condition : Fourth-year standing 
 ระบบการส่งมอบโครงการโครงสร้างองค์กรของโครงการการวางผงัพื้นที่ใช้สอยในเขตงาน
ก่อสร้างการวางแผนโครงการเทคโนโลยสีมยัใหม่ส าหรับงานก่อสร้างเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรในงานก่อสร้าง
การบริหารงานโครงการโดยวิธีวถีิวกิฤตการบริหารทรัพยากรงานก่อสร้างการวดัความกา้วหน้างานก่อสร้าง
ความปลอดภยัในงานก่อสร้าง และระบบควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง 
 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 ชุดวิชำกำรจัดกำรโครงกำรก่อสร้ำงและควำมปลอดภัย 9((8)-3-16) 
 Module : Construction Project Management and Safety 
 แนวคิดและหลักการในการจดัการโครงการก่อสร้าง เทคนิคในการวางแผนงาน การควบคุม
ติดตามผลโครงสร้าง องคก์รก่อสร้าง การจดัการดา้นคุณภาพ การจดัการความเส่ียงการจดัการความปลอดภยั 
แนวความคิดเบื้องตน้ในการจดัการตน้ทุนของโครงการก่อสร้าง หลักการพื้นฐานทางด้านการเงิน การ
วางแผนควบคุมตน้ทุน ค่าใชจ่้าย การประมาณการ การจดัระบบการหามาตรการป้องกันการร่ัวไหล การ
วเิคราะห์และประเมินผลตน้ทุนค่าใชจ่้ายโครงการ หลกัการพื้นฐานดา้นความปลอดภยัในงานวศิวกรรมโยธา 
การจดัการความปลอดภยัในงานวิศวกรรมโยธา เทคโนโลยดี้านความปลอดภยัส าหรับงานก่อสร้าง แนว
ปฏิบติัที่ดีเพื่อป้องกันอนัตรายในงานก่อสร้าง การควบคุมส่ิงแวดล้อมทางอุตสาหกรรมการก่อสร้าง การ
จดัระบบการบริหารงานดา้นความปลอดภยัในงานวศิวกรรมโยธา 
 Introduction to principles of construction project management; techniques in planning; 
scheduling and controlling construction projects; organization structure; quality; risk and safety 
management; principles and practice of cost management; basic finance theory; elemental cost planning 
and analysis; cost estimation; and cost control procedures; basic safety principles in civil engineering 
works; safety management in civil engineering; safety technology forcivil construction; good practices in 
construction hazard prevention; environment control in construction industry; safety management system 
in civil engineering 
 
 
 
 



221-474 กำรจัดกำรด้ำนวิศวกรรมโยธำ 3((3)-0-6) 
 Civil Engineering Management 
 หลักการจดัการสมัยใหม่ วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต มนุษยสัมพนัธ์ ความปลอดภัยใน
อุตสาหกรรม กฎหมายการพาณิชย ์หลกัเศรษฐศาสตร์วศิวกรรม 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 
 
221-475 เทคนิคกำรก่อสร้ำง 3((3)-0-6) 
 Construction Techniques 
 การวางแผนและการคดัเลือกผงัการจดัวางพื้นที่ในสถานที่ก่อสร้าง   ระบบการก่อสร้างต่าง ๆ และ
เคร่ืองมือในการงานระบบการก่อสร้างงานขดุดิน การค ้ายนัก าแพงกนัดินทลาย, การยดึร้ังผวิดินดว้ยเคร่ืองยดึ
ร้ัง   การก่อสร้างระบบคอนกรีตอดัแรงและคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อส าเร็จรูป  หลกัการท างานก่อสร้างและ
วธีิการท างานก่อสร้างที่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มเพยีงเล็กนอ้ย  ประมวลกฎหมายก่อสร้างที่เก่ียวขอ้งและ
ขอ้ก าหนดทางกฏหมายที่จ  าเป็น  การบริการแบบบูรณาการและการบริการเพื่อประสานงาน การร้ือถอน
ส่ิงก่อสร้าง  กลวธีิการก่อสร้างชั้นสูง 
 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 วิศวกรรมกำรประปำและวิศวกรรมสุขำภิบำล 3((3)-0-6) 
 Water Supply and Sanitary Engineering   
 ความส าคญัของน ้ า ธรรมชาติและแหล่งที่มาของน ้ า ปริมาณความตอ้งการใชน้ ้ า แหล่งน ้ าประเภท
ต่าง ๆ น ้ าผิวดิน  น ้ าใตดิ้น  คุณภาพน ้ าและมาตรฐานน ้ า กระบวนการบ าบดัน ้ าเพื่อผลิตน ้ าประปา จากแหล่ง
น ้ าผิวดิน น ้ าใตดิ้น  การเติมอากาศ  การรวมตัวเป็นตะกอน  การตกตะกอน  การกรองและฆ่าเช้ือโรค 
ลกัษณะและสมบติัของน ้ าเสีย  ระบบท่อรวบรวมน ้ าเสีย  ระบบสูบน ้ าเสีย  การบ าบดัน ้ าเสียและมาตรฐานน ้ า
ทิ้ง  การบ าบดัน ้ าเสียโดยวิธีการทางกายภาพ  เคมี และชีวภาพ  ระบบบ าบดัน ้ าเสียแบบอ่ืน ๆ  เช่น ระบบ
สลดัจไ์วงาน ระบบบ่อบ าบดัน ้ าเสีย การก าจดัตะกอน  ลักษณะสมบติัของมูลฝอยจากชุมชน  การกลบฝัง  
การเผา  และการหมกัมูลฝอยเพื่อผลิตปุ๋ ยชีวภาพ การลดปริมาณมูลฝอย  และการน ากลบัมาใชใ้หม่  มลพิษ
ทางอากาศ  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 กำรออกแบบวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 3((3)-0-6) 
 Environmental Engineering Design  
 การวเิคราะห์และออกแบบมาตรการต่าง ๆ ที่ใชใ้นงานควบคุมสภาพส่ิงแวดลอ้ม  การท านายความ
ตอ้งการน ้ า  ระบบส่งจ่ายน ้ า ระบบท่อระบายน ้ าเสีย ระบบก าจดัน ้ าทิ้ง กระบวนการต่าง ๆ ที่ใช้ในงาน
น ้ 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 ระเบียบวิธีค ำนวณเชิงตัวเลขส ำหรับวิศวกรรมโยธำ 3((3)-0-6) 
 Numerical Methods for Civil Engineering 
 กา้วแรกสู่ระเบียบวิธีเชิงตวัเลข ระบบสมการเชิงเส้น การหาค่าอินทิกรัลและค่าอนุพนัธเ์ชิงตวัเลข 
การประมาณค่าในช่วงและนอกช่วง สมการเชิงอนุพนัธ์สามญัและสมการเชิงอนุพนัธย์อ่ย ระบบสมการเชิง
เสน้และไร้เชิงเส้น ค่าลกัษณะเฉพาะและเวกเตอร์ลกัษณะเฉพาะ การแกปั้ญหาทางวศิวกรรมโยธาโดยใชว้ิธี
เชิงตวัเลข  
 Introduction to numerical methods; linear equations; numerical differentiation and integration; 
interpolation and extrapolation; ordinary differential equations and patial differential equations; systems of 
linear and nonlinear equations; eigenvalues and eigenvectors; solving civil engineering problems via 
numerical methods 
 
221-491  กำรศึกษำเพ่ือจัดท ำข้อเสนอโครงงำน 1(0-3-0) 
 Project Proposal Study 
 เง่ือนไข : มีสถำนภำพเป็นนักศึกษำช้ันปีที่ 4  
 Condition : Fourth-year standing 
 วิธีท  าโครงการและการเขียนรายงาน ศึกษาวรรณกรรมที่ เก่ียวข้องกับหัวข้องานโครงการที่
นักศึกษาแต่ละคนเลือก ตามความเห็นของอาจารยท์ี่ปรึกษาโครงการ จดัท าวตัถุประสงค์ แผนงาน และ
ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการนั้น ๆ น าเสนอโครงการโดยการเสนอรายงานและสอบปากเปล่า 



 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  โครงงำนวิศวกรรมโยธำ 3(0-9-0) 
 Civil Engineering Project 
 รำยวิชำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน : 221-491 
 Prerequisite : 221-491  
 การท าโครงงานต่อเน่ืองจากวิชา  221-491 ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์วิจยัขอ้มูล/หรือปฏิบตัิการ/หรือ
ออกแบบในเร่ืองที่น่าสนใจทางวิศวกรรมโยธา ภายใตค้วามดูแลของอาจารยผ์ูค้วบคุมโครงงาน โดยตอ้ง
จดัท าและส่งรายงานที่พมิพเ์ป็นรูปเล่มสมบูรณ์แลว้ใหภ้าควชิาดว้ย 
 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  เตรียมสหกิจศึกษำ 1((1)-0-2) 
 Pre-cooperative Education 
 รำยวิชำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน : 221-311 และ 221-323 
 Prerequisite : 221-311 and 221-323 
 เงือ่นไข : ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และไดเ้รียนผา่นรายวชิาในหลกัสูตรวิศวกรรมโยธามาแลว้ไม่
นอ้ยกวา่ 100 หน่วยกิต 
 Condition : Fourth-year standing and above and must take at least 1 0 0  credits in the civil 
engineering curriculum 
 การเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงานสหกิจศึกษา การศึกษาและคน้ควา้เอกสารในเร่ืองที่เก่ียวขอ้ง
กบัการ ฝึกงาน การพฒันาโครงร่างการศึกษาวจิยัส าหรับสหกิจศึกษา การวางแผนงานวจิยัและสัมมนา การ
น าเสนอรายงานหนา้ชั้น 
 Cooperative education preparatory session; review of literature related to the assigned research 
project; development of the project proposal; research planning and seminar; oral presentations 
 
221-494  สหกิจศึกษำ 6(0-40-0) 
 Cooperative Education 
 รำยวิชำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน : 221-493 
 Prerequisite : 221-493 



 การฝึกงานและศึกษาระบบการท างานจริงที่ เก่ียวข้องกับวิศวกรรมโยธา นักศึกษาจะต้อง
ปฏิบติังานในฐานะเสมือนพนกังานของสถานประกอบการ  เพือ่เสริมสร้างใหเ้กิดการพฒันาทกัษะดา้นอาชีพ
จากการบูรณาการความรู้ในห้องเรียนกบัประสบการณ์การท างาน นักศึกษาจะตอ้งมีชัว่โมงการท างานเต็ม
เวลาในสถานประกอบการธุรกิจรวมไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ หรือ 1 ภาคการศึกษา และการประเมินผลการ
ท างานจะปฏิบติัโดยอาจารยท์ี่ปรึกษาร่วมกบัสถานประกอบการ เม่ือส้ินสุดการฝึกงาน นกัศึกษาตอ้งรายงาน
และจดัท ารายงานสรุปผล การท างานฉบบัสมบูรณ์ใหก้บัสถานประกอบการ 
 Practical training and studying of real workplace system related to civil engineering as a full 
time staff of an entrepreneur; establishment of a professional skill based on the integration of classroom 
theory and practical work experience; at least 1 6  weeks or a semester in the workplace; carrying out an 
evaluation by both the project advisor and the entrepreneur; oral presentation and final report submission 
to the entrepreneur 
 
221-495 หัวข้อพิเศษวิศวกรรมโยธำ 1 1-3(x-y-z) 
 Special Topics in Civil Engineering I 
 เง่ือนไข : ตำมที่ภำควิชำก ำหนด 
 Condition : According to the department designated 
 
221-496 หัวข้อพิเศษวิศวกรรมโยธำ 2 1-3(x-y-z) 
 Special Topics in Civil Engineering II 
 เง่ือนไข : ตำมที่ภำควิชำก ำหนด 
 Condition : According to the department designated 
 
221-497 หัวข้อพิเศษวิศวกรรมโยธำ 3 1-3(x-y-z) 
 Special Topics in Civil Engineering III 
 เง่ือนไข : ตำมที่ภำควิชำก ำหนด 
 Condition : According to the department designated 
 
221-498 หัวข้อพิเศษวิศวกรรมโยธำ 4 1-3(x-y-z) 
 Special Topics in Civil Engineering IV 
 เง่ือนไข : ตำมที่ภำควิชำก ำหนด 
 Condition : According to the department designated 
 
 



221-499 หัวข้อพิเศษวิศวกรรมโยธำ 5 1-3(x-y-z) 
 Special Topics in Civil Engineering V 
 เง่ือนไข : ตำมที่ภำควิชำก ำหนด 
 Condition : According to the department designated 
 รายวิชา 221-495 ถึง 221-499 จะเป็นรายวชิาที่น่าสนใจในปัจจุบนั หรือเป็นพฒันาการใหม่ในดา้น
ต่าง ๆ ทางวิศวกรรมโยธา หรือดา้นอ่ืน ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธา โดย
เน้ือหาของรายวชิาดงักล่าวที่จะเปิดสอนนั้น ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะก่อน 
 Courses 221 -495  to 221 -499  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  
 
ค ำอธิบำยรำยวิชำที่เปิดสอนโดยภำควิชำอ่ืน 
200-111 สู่โลกวิศวกรรม 2((2)-0-4) 
 Into Engineering World 
 พฒันาการของวิศวกรรมศาสตร์สาขาต่าง ๆ องค์กรวิชาชีพวิศวกรรม เส้นทางอาชีพวิศวกร 
จรรยาบรรณวิศวกร ปัญหาทางวศิวกรรม เทคนิคการวเิคราะห์และการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ การท างาน
ร่วมกนัเป็นทีม เทคนิคการน าเสนอ 
 Evolution of engineering disciplines; engineering professional organizations; engineering career 
path; engineering ethics; engineering problems; systematic problem analysis and solving; teamwork; 
presentation techniques 
 
200-112 คณติศำสตร์พื้นฐำนส ำหรับวิศวกร 3((3)-0-6) 
 Fundamental Mathematics for Engineer 
 คณิตศาสตร์ในงานวิศวกรรม อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ฟังก์ชนัและกราฟ ลิมิตและความต่อเน่ือง 
อนุพันธ์ของฟังก์ชันและการประยุกต์ในงานวิศวกรรม ปริพนัธ์ของฟังก์ชันและการประยุกต์ในงาน
วศิวกรรม  
 Mathematics in engineering; mathematical induction; functions and graphs; limit and continuity; 
derivatives of functions and applications in engineering; integration of functions and applications in 
engineering 
 
 
 



200-113 ฟิสิกส์พื้นฐำนส ำหรับวิศวกร 3((3)-0-6) 
 Fundamental Physics for Engineer 
ฟิสิกส์ในงานวิศวกรรม หน่วยปริมาณทางฟิสิกส์และเวกเตอร์ ระบบแรงและการเคล่ือนที่ งานและโมเมนต ์
อนุภาคและวตัถุเกร็ง พลงังานและโมเมนตมั 
 Physics in engineering; units, physical quantities, and vectors; force system and motions; work 
and moment; particles and rigid bodies; energy and momentum 
 
200-114 เคมีพื้นฐำนส ำหรับวิศวกร 2((2)-0-4) 
 Chemistry for Engineer 
 สารเคมีในชีวิตประจ าวนัและความปลอดภยั สมบติัทางกายภาพของของแข็ง ของไหล และก๊าซ  
กฎของแก๊ส กฎทรงมวลและปริมาณสารสัมพนัธ์ ปฎิกิริยาเคมีและสมดดุล กรด-เบส  ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี 
เทอร์โมไดนามิกส์ 
 Chemical in daily life and safety; physical properties of solid, fluid and gas; gas law; law of 
mass and stoichiometry; reaction and equilibrium; acid-base; electrochemistry; thermodynamics 
 
200-115 พื้นฐำนไฟฟ้ำส ำหรับงำนวิศวกรรม 3((2)-2-5) 
 Basic Electrical Engineering 
 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง แรงดนัไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และก าลังไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า
เบื้องตน้ กฎของโอห์มและกฎของเคอร์ชอฟฟ์ การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ ก าลังไฟฟ้าจริงและ
ก าลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ ตวัประกอบก าลัง การปรับปรุงค่าตวัประกอบก าลัง การคิดค่าไฟฟ้าแบบหน่ึงเฟส  
ระบบไฟฟ้าสามเฟส หมอ้แปลงไฟฟ้า เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้าเบื้องตน้ เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าและมอเตอร์ไฟฟ้า 
แนะน าเคร่ืองมือวดัทางไฟฟ้า 
 DC circuit analysis; voltage, current and power; basic electrical components; Ohm’s law and 
Kirchhoff’s law; AC circuit analysis; real and reactive power; power factor; power factor correction; 
single-phase electricity bill; three-phase systems; transformers; introduction to electric machinery; electric 
generators and motors; introduction to electrical instruments 
 
200-116 พื้นฐำนกำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส ำหรับวิศวกร   3((2)-2-5) 
 Basic Engineering Programming 
 หลักการและองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ การท างานร่วมกันของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 
หลักการกระบวนการของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หลักการของภาษาชั้นสูง วิธีการออกแบบและพฒันา
โปรแกรม ชนิดขอ้มูลพื้นฐานตวัแปรค่าคงที่ตวัด าเนินการและนิพจน์  ประโยคค าสั่งและประโยคค าสั่งเชิง
ประกอบ  การท างานตามล าดบั การท างานแบบทางเลือกและการท างานแบบวนซ ้ า การตรวจแกจุ้ดบกพร่อง 



การออกแบบและพฒันาโปรแกรมโดยใชภ้าษาระดบัสูงเพื่อประยกุตใ์ชก้บัปัญหาทางดา้นวศิวกรรม การฝึก
เขียนโปรแกรม 
 Computer concepts; computer components; hardware and software interaction; electronic data 
processing 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; debugging; program design and development with applications 
to engineering problems using a high level programming language; programming practices 
  
220-117 เขียนแบบวิศวกรรมพื้นฐำน 2((2)-0-4) 
 Basic Engineering Drawing 
 ความส าคญัของการเขียนแบบวศิวกรรม เคร่ืองมืออุปกรณ์และวธีิใช ้การเขียนตวัเลขและตวัอกัษร
ชนิดของเส้นและมาตรฐานส าหรับงานเขียนแบบ เรขาคณิตประยกุต ์การเขียนภาพสามมิติ การเขียนภาพออ
บลิก การเขียนภาพไอโซเมตริก การเขียนภาพฉายออโธกราฟฟิก การสเก็ตภาพ การเขียนภาพตดั การก าหนด
ขนาดและรายละเอียดอ่ืน ๆ ในแบบงานเขียนแบบวศิวกรรม 
 The importance of engineering drawing; drawing instruments and their uses; lettering; line types 
and standards; applied geometry; pictorial drawing, oblique drawing, isometric drawings, orthographic 
drawing; freehand sketches; section drawing, dimensioning and descriptions in engineering drawing 
 
200-121 คณติศำสตร์พื้นฐำนส ำหรับวิศวกร 2 3((3)-0-6) 
 Fundamental Mathematics for Engineer II  
 รำยวิชำบังคบัเรียนก่อน : 200-112 
 Prerequisite : 200-112 
 อนุพนัธ์ของฟังก์ชนัหลายตวัแปร สมการเชิงอนุพนัธข์ั้นแนะน า สมการเชิงอนุพนัธ์สามญัอนัดบั
หน่ึง สมการเชิงอนุพนัธ์สามญัอนัดบัสูงกวา่ สมการเชิงอนุพนัธ์สามญัเชิงเส้นเอกพนัธ์ที่มีสัมประสิทธ์ิเป็น
ค่าคงที่ สมการเชิงอนุพนัธส์ามญัเชิงเสน้ไม่เอกพนัธท์ี่มีสัมประสิทธ์ิเป็นค่าคงที่ การแปลงลาปลาซ และการ
ประยกุตใ์ชเ้พือ่แกปั้ญหาในเชิงวศิวกรรม 
 Derivatives of functions of several variables; introduction to differential equations; first order 
ordinary differential equation; higher order ordinary differential equation; homogeneous linear differential 
equations with constant coefficients; non-homogeneous linear differential equations with constant 
coefficients; Laplace transformation and application for solving engineering problems  
 
 
 



200-122   คณติศำสตร์พื้นฐำนส ำหรับวิศวกร 3 3((3)-0-6) 
 Fundamental Mathematics for Engineer III 
 รำยวิชำบังคบัเรียนก่อน : 200-121 
 Prerequisite : 200-121 
 ปริพนัธ์หลายชั้น ฟังก์ชันแคลคูลัส ปริพนัธ์ตามเส้นและปริพนัธ์ตามผิว ปริพนัธ์ไม่ตรงแบบ  
สมการเชิงอนุพนัธส์ามญัเชิงเสน้ที่มีสมัประสิทธ์ิเป็นตวัแปร สมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ยและการประยกุตใ์ชเ้พื่อ
แกปั้ญหาในเชิงวศิวกรรม 
 Multiple integrals; vector function; line and surface integrals; improper integrals; partial 
differential equations and application for solving engineering problems 
 
216-221  กลศำสตร์วิศวกรรม 2 3((3)-0-6) 
 Engineering Mechanics II  
 รำยวิชำบังคบัเรียนผ่ำนก่อน : 221-101  
 Prerequisite : 221-101 
 ทบทวนกฎการเคล่ือนที่ของวตัถุเบื้องตน้ ศึกษาจลนพลศาสตร์ของอนุภาคและวตัถุแข็งเกร็งเช่น 
การขจดัความเร็ว ความเร่ง ทั้งการเคล่ือนที่แบบสมบูรณ์และสมัพทัธ ์ ศึกษาจลนศาสตร์ของอนุภาคและวตัถุ
แขง็เกร็ง เช่น วธีินิวตนั-ออยเลอร์ วธีิงานและพลงังานและวธีิอิมพลัส์และโมเมนตมั 

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 
 
225-231  สถิติวิศวกรรม 1 3((3)-0-6) 
 Engineering Statistics I  
 วิธีการทางสถิติ ลกัษณะสมบติัของขอ้มูลและการวิเคราะห์ ความน่าจะเป็น ตวัแปรสุ่ม การแจก
แจงความน่าจะเป็นแบบช่วง การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบต่อเน่ือง การแจกแจงของส่ิงตวัอยา่ง ทฤษฎี
การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นตรง  
สหสมัพนัธ ์
 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 
 
 
 



236-219  ธรณวีิศวกรรมและกำรก่อสร้ำง 3((2)-3-4) 
 Engineering Geology and Constructions 
 หลกัมูลธรณีวิทยา โครงสร้างทางธรณีวิทยา คุณลกัษณะของดิน วสัดุหิน มวลหิน น ้ าบาดาล การ
ส ารวจที่ก่อสร้าง การเจาะและระเบิด วศิวกรรมความลาด การเสริมก าลงัและค ้ายนั  
ภาคปฏิบติั การตรวจสอบและจ าแนกชนิดแร่และหิน การท าภาคตดัขวางธรณีวิทยา ตรวจคุณภาพตวัอยา่ง
หินจากหลุมเจาะ การทดสอบสมบัติทางกายภาพและสมบัติดัชนีของหิน ทดสอบสมบตัิมวลรวม การ
วเิคราะห์ความลาดดว้ยตาข่ายมิติโครงสร้างแผนที่  
 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 
  
237-111 วัสดุวิศวกรรม 2((2)-0-4) 
 Engineering Materials 
 ศึกษาโครงสร้าง สมบตัิ กระบวนการผลิต และการประยกุตใ์ชว้สัดุวิศวกรรม ไดแ้ก่ โลหะ พอลิ
เมอร์ เซรามิก วสัดุผสม วสัดุอิเลกทรอนิกส์ วสัดุอ่ืน ๆ เฟสไดอะแกรม สมบัติเชิงกลของวสัดุ การ
เส่ือมสภาพของวสัดุ  
 Study of structures, properties, production processes and applications of engineering materials 
i.e. metals, polymers, ceramics, composites, electronic materials other materials, phase diagrams, 
mechanical properties and materials degradation 
 
ค ำอธิบำยรำยวิชำหมวดวิชำศึกษำทั่วไป 
กลุ่มสำระที่ 1 ศำสตร์พระรำชำและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์   
001-102 ศำสตร์พระรำชำกับกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 2((2)-0-4)  
 The King’s Philosophy and Sustainable Development 
ความหมาย หลกัการ แนวคิด ความส าคญั และเป้าหมายของหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลกัการทรง
งาน หลกัการเขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา การพฒันาตามศาสตร์พระราชา และการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื การวิเคราะห์
การน าศาสตร์พระราชาไปประยุกตใ์ช้ในพื้นที่ระดบับุคคล องค์กรธุรกิจหรือชุมชนในระดบัทอ้งถ่ิน และ
ระดบัประเทศ  
 Meaning, principles, concept, importance and goal of the philosophy of sufficiency; work 
principles, understanding and development of the King’s philosophy and sustainable development; an 
analysis of application of the King’s philosophy in the area of interest including individual, business or 
community sectors in local and national level 



388-100 สุขภำวะเพ่ือเพ่ือนมนุษย์  1((1)-0-2) 
 Health for All 
  หลกัการและขั้นตอนการช่วยชีวติขั้นพื้นฐาน ปฏิบติัการช่วยชีวติขั้นพื้นฐานในสถานการณ์จ าลอง  
ปัญหาสุขภาพจิตที่พบบ่อย สัญญาณเตือน การประเมินและการดูแลเบื้องตน้ของอาการทางจิต การดูแล
สุขภาพตามวยั แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกบัสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ การปฐมพยาบาลเบื้องตน้ 
  Principle and steps of basic life support, practice of basic life support in simulated situation; 
common mental health problems, warning signs, initial assessment and care; concepts of health and health 
promotion; first aid 
 
221-001 ประโยชน์เพ่ือนมนุษย์ 1((1)-0-2) 
 Benefit of Mankinds 
 การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการองคค์วามรู้  เนน้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง หลกัการทรงงาน 
หลกัการเขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา เพือ่ประโยชน์เพือ่นมนุษยเ์ป็นกิจที่หน่ึง     
 The Integrative activities emphasizing the philosophy of sufficiency economy, work principles, 
understanding and development of King’s philosophy for the benefits of mankind  
 
กลุ่มสำระที่ 2 ควำมเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ 
895-001 พลเมืองที่ดี  2((2)-0-4) 
 Good Citizens 
   บทบาท หนา้ที่ และความรับผดิชอบต่อสงัคมในฐานะพลเมือง การจดัระเบียบทางสงัคม กฎหมาย 
สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค  การอยูร่่วมกนัภายใตส้งัคมพหุวฒันธรรม 
  Role; duty and social responsibility as a citizen; social organization; law; right; liberty; equality; 
living together in a multicultural society  
 
950-102 ชีวิตที่ดี  3((3)-0-6) 
 Happy and Peaceful Life 
 การมีสติและความรู้สึกตวั ความสุขของชีวติ การรู้เท่าทนัตนเองและสังคม การเขา้ใจ ยอมรับ และ
เคารพความแตกต่างหลากหลาย ทกัษะการส่ือสารในการท างาน การแกปั้ญหาร่วมกนัอยา่งสร้างสรรค ์การ
ใชชี้วติในสงัคมที่มีความหลากหลาย 
 Consciousness and mindfulness; happiness; self-awareness; social literacy; understanding and 
respecting diversity; communication and collaboration skills; creative problem-solving; living in diversity 
 
 



กลุ่มสำระที่ 3 กำรเป็นผู้ประกอบกำร   
001-103 ไอเดียสู่ควำมเป็นผู้ประกอบกำร 1((1)-0-2) 
  Idea to Entrepreneurship 
   การเป็นผูป้ระกอบการ การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มธุรกิจ การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ การจดัท า
แนวคิดธุรกิจดว้ยเคร่ืองมือทางธุรกิจสมยัใหม่ 
   Introduction to new entrepreneur creation; business environment analysis; survey for business 
opportunity analysis; using business models with modern business tools 
 
กลุ่มสำระที่ 4 กำรอยู่อย่ำงรู้เท่ำทัน และกำรรู้ดิจิทัล 
กลุ่มสำระที่ 4.1 กำรอยู่อย่ำงรู้เท่ำทัน 
315-201 ชีวิตแห่งอนำคต 2((2)-0-4) 
 Life in the Future 
  การเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มโลกในอนาคต เทคโนโลยชีีวภาพและนาโนเทคโนโลย ีพลงังาน
สะอาด เทคโนโลยสีารสนเทศกบัการใชชี้วติในอนาคต ปัญญาประดิษฐ ์
 Climate change in the future; biotechnology and nanotechnology; clean energy; information 
technology for living in the future; artificial intelligence 
 
820-100 รักษ์โลก รักษ์เรำ 2((2)-0-4) 
 Save Earth Save Us 
 หลักการอยู่อาศัยและใช้ชีวิตอย่างเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และปรับตัวต่อสภาพแวดล้อม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสังคมที่เปล่ียนแปลงไป ทั้ งสร้างจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
ใหก้บัเยาวชนคนรุ่นใหม่อยา่งสร้างสรรค ์ทนัสมยัและย ัง่ยนื  
 Concept for creative, sustainable, and environmental friendly living, survival, and adaptation in 
the changing environment, science and technology, and society including environmental awareness raising 
with up-to-date edutainment for young generation 
 
200-103 ชีวิตยุคใหม่ด้วยใจสีเขียว 2((2)-0-4) 
 Modern Life for Green Love 
  สถานการณ์ส่ิงแวดลอ้มโลกในปัจจุบนั ทรัพยากรธรรมชาติในการด ารงชีวติ มลพษิส่ิงแวดลอ้มใน
ปัจจุบนั สถานการณ์การใชน้ ้ าและผลกระทบจากชีวติประจ าวนั สถานการณ์อากาศเสียและการผลิตขยะมูล
ฝอย วธีิการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและมลพษิ 



 Current situation of world environment, natural resources for living; current pollution in 
community; current situation of water usage and impact from daily life;  current situation ofair pollution 
and solid waste; natural resources and pollution management 
 
142-121 โลกแห่งอนำคต 2((2)-0-4) 
 The Future Earth 
 ความกา้วหน้าทางวิทยาศาสตร์ ก้าวกระโดดทางเทคโนโลยี และผลกระทบต่อชีวิตมนุษยแ์ละ
สังคมยคุใหม่ในศตวรรษที่ 21 พลังงานใหม่ พลังสีเขียว พลังงานทางเลือก ระบบนิเวศน์และส่ิงแวดล้อม 
ปัญหาโลก ปัญหาสงัคม ความเส่ือมถอยของความกา้วหนา้ 
 Advancement in science; fast-growing technologies and their impacts on human lifeand modern 
society in 21st century; new energy, green energy, alternative energy; ecosystem and environment; global 
and social problems; drawbacks of the advancement 
 
472-115 ฉันต้องรอด  2((2)-0-4) 
 Survival 101  
 เขา้ใจและเรียนรู้การเอาตวัรอด การแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ การเอาตวัรอดในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่
แตกต่างกัน เช่น ภยัธรรมชาติ แผ่นดินไหว น ้ าท่วม และ เหตุการณ์สึนามิ การเรียนรู้ในการป้องกันตนเอง
จากภยัใกลต้วั และน าเอาความรู้ที่ไดไ้ปปรับใชใ้นชีวติประจ าวนั  
  Understand and learn how to survival; how to handle the situation; survive in different situations 
such as natural disasters; earthquake; flooding and tsunami disaster; learn self-defensive to protect from 
crime; and apply the knowledge in daily life 
 
กลุ่มสำระที่ 4.2 กำรรู้ดิจิทัล 
345-104 รู้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล 2((2)-0-4) 
 Digital Technology Literacy 
  การเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในปัจจุบนัและแนวโน้มในอนาคตอยา่งเขา้ใจและ
ปลอดภยั ฝึกฝนการใชง้านโปรแกรมประยกุตท์ี่จ  าเป็นต่อการท างาน การฝึกใชง้านแอปพลิเคชนัในคลาวด์
คอมพวิต้ิง เพือ่การปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ  
  Learn and utilize current technology and future trends in a secure and understandable way; 
practice the applications needed to work; uses of cloud computing applications for work effectively 
 
 
 



200-107 กำรเช่ือมต่อสรรพส่ิงเพ่ือชีวิตยุคดิจิตัล 2((2)-0-4) 
 Internet of Thing for Digital life 
  แนะน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ยุคใหม่ , แนะน าเทคโนโลยีการส่ือสารยุคใหม่ , การใช้งาน
อินเตอร์เน็ตอยา่งชาญฉลาด, หลกัการของการเช่ือมต่อสรรพส่ิงและการประยกุตใ์ชง้าน แนะน าโปรแกรม
ประยกุตท์ี่จ  าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 Introduction to modern computer technology; introduction to modern communication 
technology; smart internet usage; introduction to Internet of Things; introduction to program applications 
for 21st century skills 
 
142-225  ปัจจัยที่ 5 2((2)-0-4) 
 The 5th Need 
 ความส าคญัและอิทธิพลของส่ือสังคมในยคุดิจิทลั กลุ่มช่วงอายขุองคนในแต่ละยคุกับส่ือสังคม 
แอปพลิเคชนัส่ือสงัคม ส่ือสังคมในยคุดิจิทลัเพือ่การศึกษาและเพือ่การศึกษาแนวสาระบนัเทิง ประโยชน์และ
โทษของส่ือสงัคม พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการกระท าผดิเก่ียวกบัคอมพวิเตอร์และความเป็นส่วนตวัของขอ้มูล 
 The importance and influence of social media in digital age; age groups of each generation and 
social media; social media applications; social media in digital age for education and educational 
entertainment; advantages and disadvantages of social media; computer crime act and information privacy 
 
472-113 ดำบสองคม 2((2)-0-4) 
 Black and White 
 ตระหนักและรู้เท่าทันส่ือสังคมในยุคดิจิตอล เรียนรู้ในการใช้ประโยชน์จากส่ือดิจิติลเพื่อ
สร้างสรรคส์งัคม และรู้ทนัภยัอนัตรายจากการใชส่ื้อดิจิตอล 
 Understand and know social media in digital age; creating benefit for society by using social 
media; understand the disadvantage from using social media 
 
กลุ่มสำระที่ 5 กำรคดิเชิงระบบ กำรคดิเชิงตรรกะและตัวเลข 
กลุ่มสำระที่ 5.1 กำรคดิเชิงระบบ 
315-202 กำรคดิกับกำรใช้เหตุผล 2((2)-0-4) 
 Thinking and Reasoning 
 นิยามและความส าคญัของการคิดและเหตุผล ระบบการคิดของสมอง ประเภทการคิด หลกัเหตุผล 
การใหเ้หตุผล การคิดเชิงวทิยาศาสตร์และนวตักรรม 
 The definitions and importances of thinking and reasoning; brain thinking process; types of 
thinking; causality; reasoning; scientific and innovative thinking 



895-011 กำรคดิเพ่ือสร้ำงสุข 2((2)-0-4) 
 Creative Thinking 
 ความคิดกบัความสุข  รูปแบบการคิด นานาทศันะ วธีิคิดก าหนดวถีิทาง  รูปแบบความสุข ความคิด
เชิงบวก ความสุขกบัการศึกษา ความสุขกบัความสมัพนัธ ์และการประยกุตรู์ปแบบการคิดมาใชใ้นการด าเนิน
ชีวติและการท างาน 
 Thoughts and happiness; cognitive styles; method of determining; happiness styles; positive 
thinking; happiness and education; happiness and relationships; applying thinking styles in living and 
working    
 
895-012 กำรคดิเชิงบวก 2((2)-0-4) 
 Positive Thinking 
 การคิดเชิงบวก การตรวจสอบความคิดของตนเอง ทกัษะในการด าเนินชีวิตและจุดมุ่งหมายของ
การมีชีวติ 
 Positive thinking; examining one’s own thought; life skills and aims of living 
 
142-124 กำรแก้ปัญหำแบบสร้ำงสรรค์ 2((2)-0-4) 
 Creative Problem Solving  
 ปัจจยัและสาเหตุของปัญหา การท าความเขา้ใจปัญหา ประเภทของปัญหา ขั้นตอนการแกปั้ญหา 
อัลกอริทึม การคิดเพื่อการตัดสินใจและวางขั้นตอนวิธี การแก้ปัญหาด้วยอัลกอริทึม การคิดอย่างมี
วจิารณญาณและมุมมองต่าง ๆ ความน่าเช่ือถือและความสัมพนัธก์นั แหล่งที่มาของขอ้มูล การท าความเขา้ใจ
แหล่งที่มาของขอ้มูล หลกัฐาน ขอ้เทจ็จริง ความถูกตอ้งและความน่าเช่ือถือ 
 Factors and causes of problem; understanding the problem; types of problems, problem solving 
steps; algorithm; thinking for decision making and algorithm; problem solving with algorithm; critical 
thinking and ideas; reliability and relevance; sources of information, understanding the sources of 
information, evidences, facts, validity and reliability 
 
472-114  กบนอกกะลำ 2((2)-0-4) 
 Creative Thinking  
  ความคิดคร่อมกรอบและการกระจายความคิด; พฒันาความคิดสร้างสรรค์ผ่านการระดมสมอง; 
แผนผงัความคิด; การปรับมุมมองใหม่ และ การเล่นบทบาทสมมุติ 
  Thinking out of the box and generate ideas; developing creativity thinking through 
brainstorming; mind mapping; reframing and role playing  
 



กลุ่มสำระที่ 5.2 กำรคดิเชิงตรรกะและตัวเลข 
322-100  ค ำนวณศิลป์ 2((2)-0-4) 
 The Art of Computing  
 คณิตศาสตร์รอบตัว ตัวแบบทางคณิตศาสตร์เพื่อการด าเนินชีวิต  อัตราดอกเบี้ ยค่ารายปี การ
รวบรวมและจดัการขอ้มูลการวเิคราะห์ขอ้มูลเบื้องตน้และการน าเสนอ 
 Mathematics in surrounding; mathematical modeling for life; interest rate; annuity; collection 
and management data; introduction to data analysis and presentation 
 
895-010 กำรคดิกับพฤติกรรมพยำกรณ์ 2((2)-0-4) 
 Thinking and Predictable Behavior 
 การคิดเชิงระบบ การแกปั้ญหา พฤติกรรมศาสตร์ การตดัสินใจ การท านายพฤติกรรม 
 Systematic thinking; problem solving; behavioral science; decision making; behavior prediction 
  
142-129 คดิไปข้ำงหน้ำ 2((2)-0-4) 
 Organic Thinking 
  การคิดวเิคราะห์ การสนันิษฐานและการสมมติ ขอ้สมมติฐาน การคิดแบบเอกนยัและอเนกนยั การ
คน้หาข้อมูล การค้นหาปัญหาและการแก้ปัญหา การท านาย ตรรกศาสตร์ การวิเคราะห์เชิงตวัเลข การ
เช่ือมโยง  และการสร้างสรรคส่ิ์งต่าง ๆ การเพิม่มูลค่า   
  Analytical thinking; presumption and assumption; hypothesis; convergent and divergent 
thinking; data finding; problem and solution finding; predictions; logical; numberical analysis; relating and 
creating things; value adding 
 
472-118 เงินในกระเป๋ำ 2((2)-0-4) 
 Pocket Money 
 ความส าคญัของการออมเงิน การตั้งเป้าหมายการออม วางแผนการใช้จ่ายและการออมอยา่งมี
ประสิทธิภาพ การค านวณเงินออมเพือ่กรณีฉุกเฉิน 
  The importance of money saving; saving target; saving and spending plan to achieve target 
effectively; calculation of saving for emergency case  
 
 
 
 
 



กลุ่มสำระที่ 6 ภำษำและกำรส่ือสำร 
890-001 สรรสำระภำษำอังกฤษ 2((2)-0-4) 
 Essential English 
 โครงสร้างทางไวยากรณ์และค าศพัทภ์าษาองักฤษที่เป็นสาระส าคญั การออกเสียง ทกัษะพื้นฐาน
การฟัง พดู อ่าน และเขียนระดบัประโยค และขอ้ความสั้น ๆ 
 Essential English grammatical structures and vocabulary; pronunciation; basic skills in listening, 
speaking, reading, and writing sentences and short messages 
  

890-002 ภำษำอังกฤษในชีวิตประจ ำวัน 2((2)-0-4) 
 Everyday English 
 การฟังและการอ่านภาษาอังกฤษที่มีเน้ือหาใกล้ตวัและไม่ซับซ้อน เพื่อจบัใจความส าคญัและ
รายละเอียด ไวยากรณ์และส านวนภาษาส าหรับการพดูและเขียนเพือ่ส่ือสารในชีวติประจ าวนั 
 Listening and reading in English on familiar, straightforward topics for main ideas and details; 
grammatical structures and expressions for everyday spoken and written communication 
 

890-003 ภำษำอังกฤษพร้อมใช้ 2((2)-0-4) 
 English on the Go 
 การฟังและการอ่านภาษาองักฤษเก่ียวกบัหัวขอ้ที่เป็นปัจจุบนั เพื่อความเขา้ใจ การสรุปความและ
การตีความ ไวยากรณ์และส านวนภาษาที่ซบัซอ้นส าหรับการพดูและเขียนเพือ่ส่ือสารในบริบทที่หลากหลาย 
 English listening and reading on current topics for comprehension, summarization and 
interpretation; complex grammatical structures and expressions for everyday spoken and written 
communication in various contexts 
 

890-004 ภำษำอังกฤษยุคดิจิทัล 2((2)-0-4) 
 English in the Digital World 
 การฟังและอ่านภาษาองักฤษในยคุดิจิทลั การพูดและเขียนแสดงความคิดเห็นต่อสาระที่ฟังและ
อ่านอยา่งมีวจิารณญาณ 
 Listening and reading in English in the digital world; critically responding to listening and 
reading texts through speaking and writing 
 
890-005 ภำษำอังกฤษเชิงวิชำกำร 2((2)-0-4) 
 English for Academic Success 
 การฟังและการอ่านภาษาองักฤษเชิงวชิาการ การวเิคราะห์สารเชิงวชิาการ การพดูและการเขียนเพื่อ
แสดงความคิดเห็นต่อสารอยา่งมีวจิารณญาณ 



 English listening and reading in academic contexts; analyzing and responding critically to 
academic texts through speaking and writing 
 
กลุ่มสำระที่ 7 สุนทรียศำสตร์และกีฬำ 
กลุ่มสำระที่ 7.1 สุนทรียศำสตร์ 
895-020  ขิมไทย  1((1)-0-2) 
 Thai Khim 
 ขิมไทย องคป์ระกอบของขิมไทย ปฏิบตัิการบรรเลงขิมไทย การบรรเลงเพลงไทย 2 ชั้นดว้ยขิม
ไทย 
 Thai Khim; components of the Thai Khim; Thai Khim practice;  playing Song Chan or moderate 
rhythm traditional Thai music with a Thai Khim 
 
895-021 ร้อง เล่น เต้นร ำ 1((1)-0-2) 
 Singing, Playing, Dancing 
 เพลงพื้นบา้น เพลงร้องและเคร่ืองดนตรีประกอบเพลงพื้นบา้น ร ากลองยาว เพลงเก่ียวขา้ว เพลง
เตน้ร าก าเคียว เพลงงูกินหาง 
 Folk music; singing and folk musical instruments; Klong Yao Dance; Kieo Khao Song; Ten 
Kam Ram Khieo Song; Ngu Kin Hang Song 
 
895-022 จังหวะจะเพลง 1((1)-0-2) 
 Rhythm and Song 
 เคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองตีของไทย ระนาดเอก ระนาดทุม้ ฆอ้งวง เคร่ืองประกอบจงัหวะต่าง ๆ 
กลองยาว กลองแขก โทน ร ามะนา ฉ่ิง ฉาบ กรับ โหม่ง และการบรรเลงเพลงไทยพื้นฐาน 
 Thai percussion instruments, Ranat Ek, Ranat Thum, Khong Wong; rhythm and percussion 
instruments, Klong Yao, Klong Khaek, Thon, Rammana, Ching, Chap, Krap, Mong; playing basic 
traditional Thai music 
 
895-023 กีตำร์  1((1)-0-2) 
 Guitar 
 กีตาร์ขั้นพื้นฐาน ส าเนียง คุณภาพและส าเนียงของเสียง การเล่นบนัไดเสียง บทเพลงของกีตา้ร์ 
เพลงสมยันิยม 
 Basic guitar lessons; tone; sound quality; music scale; guitar melodies; popular music 
 



895-024 อูคูเลเล่  1((1)-0-2) 
 Ukulele 
 อูคูเลเล่ขั้นพื้นฐาน ส าเนียง คุณภาพและส าเนียงของเสียง การเล่นบนัไดเสียง บทเพลงของอูคูเลเล่ 
เพลงสมยันิยม 
 Basic ukulele lessons; tone; sound quality; music scale; ukulele melodies; popular music 
 
895-025 ฮำร์โมนิกำ 1((1)-0-2) 
 Harmonica 
 ฮาร์โมนิกาขั้นพื้นฐาน ส าเนียง คุณภาพและส าเนียงของเสียง การเล่นบนัไดเสียง บทเพลงของฮาร์
โมนิกา เพลงสมยันิยม 
 Basic harmonica lessons; tone; sound quality; music scale; harmonica melodies; popular music 
  
895-026  ดูหนังดูละครย้อนดูตน 1((1)-0-2) 
 Drama and Self-reflection 
 สุนทรียะจากภาพยนตร์และละคร ขอ้คิด ตวัตนมนุษย ์ภาพสะทอ้นทางวฒันธรรมจากภาพยนตร์
และละคร 
 Aesthetics of the film and drama; food for thought; human identity; cultural reflection from the 
film and drama 
 
895-027  อรรถรสภำษำไทย 1((1)-0-2) 
 Appreciation in Thai Language 
 ลักษณะภาษาที่ กระทบความรู้สึกนึกคิด คุณค่า ความงดงาม การส่ือความหมายได้ตาม
วตัถุประสงค ์
 Linguistic features affecting thoughts, feelings, values and aesthetics expressing meanings as 
intended 
 
895-028  กำรวำดเส้นสร้ำงสรรค์ 1((1)-0-2) 
 Creative Drawing 
 วาดเสน้จากส่ิงแวดลอ้ม การร่างภาพสามมิติ การถ่ายทอดจินตนาการดว้ยลายเสน้ 
 Drawing environments; sketching three dimensional images; drawing from imagination 
 
 
 



340-162 สุนทรียศำสตร์กำรถ่ำยภำพ 1((1)-0-2) 
 The Aesthetic in Photography 
 แสง สี และเงา การจดัองค์ประกอบภาพ สุนทรียะในการถ่ายภาพธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
สุนทรียะในการถ่ายภาพพฤติกรรมมนุษย ์สุนทรียะในการถ่ายภาพเพือ่ศิลปะ และ สุนทรียะในการถ่ายภาพ
เพือ่การส่ือสาร  
 Light and shadow; Image composition; aesthetics in natural and environmental photography; 
aesthetics in human behavioral Imaging; aesthetics in photography for the arts; aesthetics in photography 
for communication 
 
061-001 ควำมงำมของนำฏศิลป์ไทย 1((1)-0-2) 
 Aesthetics of Thai Dance 
  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบันาฏศิลป์ไทย  การแต่งกายตามแบบนาฏศิลป์ไทย  เพลงประกอบการแสดง
นาฏศิลป์ไทย  ท่าร าตามแบบนาฏศิลป์ไทย  การแสดงนาฏศิลป์ไทยในรูปแบบต่าง ๆ 
 General knowledge about Thai dance;  costumes for Thai dance;  songs for Thai dance;  basic 
Thai dance movements;   Thai dance performances 
 
472-116 ถักทอเส้นใย เข้ำใจท้องถิ่น 1((1)-0-2) 
 Local Arts and Fabric 
 เรียนรู้ เห็นคุณค่า ซาบซ้ึงในงานศิลปะของทอ้งถ่ิน เห็นประโยชน์ของศิลปะ สะทอ้นความเป็นอยู่
ภายในทอ้งถ่ินผา่นกิจกรรม เช่น การลงพื้นที่ในทอ้งถ่ินเพือ่แลกเปล่ียนพดูคุยและเรียนรู้กบัครูชุมชน 
  Learning, knowing value and appreciate the local arts; knowing the arts of reflecting life of local 
people through visiting and exchanging knowledge with the community leaders  
  
142-234 โลกสวย  1((1)-0-2)  
 Life is Beautiful 
 การสร้างสุนทรียศาสตร์ในชีวติ บนพื้นฐานของความเขา้ใจในวฒันธรรมที่หลากหลาย พลงัของ
ทศันคติบวก การเรียนรู้และซึบซบัความสวยงามของชีวติผา่นงานศิลปะ ผ่านธรรมชาติ ผา่นงานสุนทรียด์า้น
ต่าง ๆ พฒันาการดา้นอารมณ์และความรู้สึก เรียนรู้เขาเรียนรู้เราผ่านการแสดงออกทางศิลปะ การผ่อนคลาย
ความตึงเครียดดว้ยศิลปะแขนงต่าง ๆ การหาแรงบนัดาลใจ การสร้างก าลงัใจ การอยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุข  
 Development of life aesthetics based on multicultural understanding; power of positive attitude; 
feeling and absorbing the beauty of life through arts, nature and other aesthetic creations; getting to know 
yourself and others through expressive art; stress release and relaxation through different types of arts; 
searching for inspiration and spirit; peaceful co-existence 



142-135 พับเพียบเรียบร้อย 1((1)-0-2) 
 Paper Craft 
 การฝึกศิลปะประดิษฐด์ว้ยกระดาษ การตดั การพบั การสร้างสรรคง์านศิลปะจากกระดาษ   
 Paper craft workshop, cutting, folding, creating artworks from paper 
 
142-136 ป้ันดินให้เป็นดำว 1((1)-0-2) 
 Sculpture 
 การสร้างงานป้ันโดยใช้วสัดุต่าง ๆ เช่น ดินเหนียวธรรมชาติ หรือดินเหนียวญี่ปุ่ น เรียนรู้การใช้
วสัดุและเคร่ืองมือต่าง ๆ ในงานป้ันอย่างปลอดภัย การช่ืนชมและวิจารณ์งานป้ันผ่านการอ่านและการ
อภิปราย การพจิารณาพเิคราะห์รูปทรงเรขาคณิต นามธรรม และรูปทรงของส่ิงมีชีวติ ความรู้พื้นฐานดา้นงาน
ป้ันเพือ่ต่อยอดต่อไป 
 Molding sculptures using various materials such as natural clay or Japanese clay; Learning how 
to manipulate these materials and use sculpting tools safely; Appreciating and Criticizing sculpture works 
through reading and discussion; Examining geometric, abstract and organic forms. Fundamentals of 
sculpture program 
  
142-137 ใคร ๆ ก็วำดได้ 1((1)-0-2) 
 Everyone Can Draw 
 ความรู้เบื้องตน้เก่ียวกบัการวาด การฝึกทกัษะ การวาดเส้น การวาดขั้นพื้นฐาน การลงแสงเงา การ
วาดรูปร่างมนุษย ์  
 Introduction to basic drawing and practice; sketching; basic drawing, light and shadow; human 
figures   
 
142-138 มนต์รักเสียงดนตรี 1((1)-0-2) 
 The Sound of Musics 
 การศึกษาประวตัิศาสตร์ ลกัษณะ องคป์ระกอบ ผูป้ระพนัธ ์แนวคิดเชิงดนตรี และการพฒันาทกัษะ
การฟังดนตรีตะวนัตกและตะวนัออก  
 Exploration of historical periods of both Eastern and Western art music; musical styles, musical 
elements, and composers and their works; basic musical concepts; develop music perception skills and 
representative musical compositions 
  
 
 



142-139 ท่องโลกศิลปะ 1((1)-0-2) 
  Through The World of Art 
  ศาสตร์แห่งทศันศิลป์ การใชส่ื้อและเทคนิคในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ  
 Art of Visual art, medium and technique in art creation 
  
142-237 ดีไซน์เนอร์ชุดด ำ 1((1)-0-2) 
 The Designers and Their Black Attires 
 วิวฒันาการในการออกแบบ องค์ประกอบของการออกแบบ กระบวนการการออกแบบ การ
ออกแบบกบัวถีิชีวติประจ าวนั 
 Evolution of design, fundamental of design, design process, design in relation to daily basis 
 
กลุ่มสำระที่ 7.2 กีฬำ 
895-030 ว่ำยน ้ำ  1((1)-0-2) 
 Swimming 
 การเคล่ือนไหวกบัวา่ยน ้ า กิจกรรมว่ายน ้ า การน ากิจกรรมวา่ยน ้ าไปใชส้ร้างสุขภาพและทกัษะทาง
สงัคมในชีวติประจ าวนั 
 Body movements for swimming; swimming activities; application of swimming activities for 
health promotion and social skills in daily life 
 
895-031 เทนนิส  1((1)-0-2) 
 Tennis 
 การเคล่ือนไหวร่างกายดว้ยเทนนิส กิจกรรมเทนนิส การใชเ้ทนนิสเป็นส่ือเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ
และทกัษะทางสงัคมที่จ  าเป็นตอ้งใชใ้นชีวติประจ าวนั 
 Body movement with tennis; activities tennis; the use of tennis as a medium to enhance the 
health and social skills needed in everyday life 
 
895-032 บำสเกตบอล 1((1)-0-2) 
 Basketball 
 สมรรถภาพทางกาย ทกัษะในการเคล่ือนไหว เทคนิคและทักษะบาสเกตบอลเบื้องต้น กติกา 
มารยาทของการเป็นผูเ้ล่นและผูดู้ที่ดี น าไปเสริมสร้างคุณภาพชีวติ   
 Physical fitness; basic movements; basic techniques and skills in basketball; rules; etiquettes of 
players and spectators; improve the quality of life 
 



895-033  กรีฑำ  1((1)-0-2) 
 Track and Field 
 การเคล่ือนไหวกบักรีฑา กิจกรรมกรีฑา การน ากิจกรรมกรีฑาใชส้ร้างสร้างสุขภาพและทกัษะทาง
สงัคมในชีวติประจ าวนั 
 Body movements for track and field; track and field activities; application of track and field 
activities for health promotion and social skills in daily life 
 

895-034  ลีลำศ   1((1)-0-2) 
 Social Dance 
 การเคล่ือนไหวกบัลีลาศ  กิจกรรมลีลาศ การน ากิจกรรมลีลาศใชส้ร้างสร้างสุขภาพและทกัษะทาง
สงัคมในชีวติประจ าวนั    
 Body movements for social dance; social dance activities; application of social dance activities 
for health promotion and social skills in daily life 
 

895-035  เปตอง  1((1)-0-2) 
 Petanque 
 การเคล่ือนไหวร่างกายดว้ยเปตอง กิจกรรมเปตอง การใชเ้ปตองเป็นส่ือเพือ่สร้างเสริมสุขภาพและ
ทกัษะทางสงัคมที่จ  าเป็นตอ้งใชใ้นชีวติประจ าวนั 
 Body movement with petanque; activities petanque; the use of petanque as a medium to enhance 
the health and social skills needed in everyday life 
 

895-036  ค่ำยพักแรม 1((1)-0-2) 
 Camping 
 ความเป็นมาและคุณค่าของค่ายพกัแรม การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติกบัค่ายพกัแรม ชนิดของ
ค่าย กิจกรรมค่าย  การเป็นผูน้ าและผูต้ามที่ดี กฎระเบียบ มารยาทของการอยูค่่ายพกัแรม การน าไปใช ้
 Background; values of camping; conserving natural resources and camping; types of camping; 
camping activities; being good leaders and followers; rules; camping etiquettes; application of the skills 
 

895-037 แบดมินตัน 1((1)-0-2) 
 Badminton 
 การเคล่ือนไหวกับแบดมินตนั  กิจกรรมแบดมินตนั การน ากิจกรรมแบดมินตนัใช้สร้างเสริม
สุขภาพและทกัษะทางสงัคมในชีวติประจ าวนั 
 Body movements for badminton playing; badminton activities; application of badminton 
activities for health promotion and social skills in daily life 



895-038 เทเบิลเทนนิส 1((1)-0-2) 
 Table Tennis 
 กิจกรรมการเคล่ือนไหวร่างกายด้วยกีฬาเทเบิลเทนนิส การใช้กีฬาเทเบิลเทนนิสเป็นส่ือในการ
สร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพทางกาย และน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 
 Body movement with table tennis; using table tennis as a medium for health promotion; 
application in daily life 
 
895-039 กำรออกก ำลังกำยเพ่ือสุขภำพ 1((1)-0-2) 
 Exercise for Health 
 วตัถุประสงค ์คุณค่า และประโยชน์ของการออกก าลงักาย สรีรวทิยาการออกก าลงักาย สมรรถภาพ
ทางกาย หลกัเกณฑแ์ละรูปแบบของกิจกรรม แนวทางการเลือกรูปแบบการออกก าลงักาย  
การน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 
 Objectives, values and benefits of physical exercise; physiology of exercise; physical fitness; 
criteria and formats of activities; selections of exercise model; application in daily life 
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