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ปรัชญาของหลกัสูตร 
หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรรมโยธา มุ่งผลิตนักวิชาการและนักวิชาชีพท่ีมีความสามารถด้าน
วชิาการ การวิจยั การปฏิบติั และการเรียนรู้ดว้ยตวัเอง โดยมีความเขา้ใจ ความสามารถประยกุตใ์ชง้านวิชาการและงานวิจยั การ
คิดวิเคราะห์ การประเมินผล และการสร้างสรรค์งานดา้นวิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมขนส่ง วิศวกรรมธรณีเทคนิค หรือ
วศิวกรรมชายฝ่ังและมหาสมุทร เพ่ือแกไ้ขปัญหาทอ้งถ่ินและภาคใต ้รับใชส้ังคม ตลอดจนมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยยึดพระ
ราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก “ขอให้ถือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง” ผ่านการจดัการศึกษาตามแนวทาง
พฒันาการนิยม (Progressivism) ให้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางของการเรียนรู้ เน้นกระบวนการเรียนรู้ท่ีใช้กิจกรรมปฏิบัติ (Active 
Learning) และกระบวนการเรียนรู้ท่ีบูรณาการกบัการท างาน (Work-Integrated Learning) ส่งเสริมและสนบัสนุนการเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง (Self-Directed Learning) ท่ีผูเ้รียนสามารถเรียนรู้และพฒันาวิชาชีพของตนไดอ้ย่างต่อเน่ือง (Continuous Professional 
Development) 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร 
PLO 1 ใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยัในการสืบคน้ วิเคราะห์ และน าเสนอขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง ผ่านการเรียนรู้ดว้ยตนเองเพื่อพฒันา

ศกัยภาพของตนเองไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
PLO 2  ถ่ายทอดองคค์วามรู้ดา้นวศิวกรรมโยธาดว้ยภาษาไทยหรือภาษาองักฤษไดอ้ยา่งถูกตอ้งและชดัเจน ทั้งในวงการวชิาการ

และวชิาชีพรวมถึงชุมชนทัว่ไป 
PLO 3 ประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรู้ดา้นวศิวกรรมโครงสร้าง หรือวศิวกรรมธรณีเทคนิค หรือวศิวกรรมชายฝ่ังและมหาสมุทร หรือ

วศิวกรรมขนส่ง เพ่ือแกปั้ญหาท่ีซบัซอ้นในงานวศิวกรรมโยธา 
PLO 4  สร้างวิธีการเพื่อการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิศวกรรมโยธาส าหรับท้องถ่ิน ภาคใต ้ชายฝ่ัง และประเทศ ตาม

ยทุธศาสตร์ชาติ ในยคุท่ีโลกเปล่ียนแปลง ผา่นกระบวนการวจิยัท่ีเป็นระบบ 
PLO 5  แสดงออกถึงการมีจรรยาบรรณในการท างานทั้งดา้นวชิาการและวชิาชีพวศิวกรรมโยธา 
PLO 6  แสดงออกถึงการมีจิตสาธารณะในการใหค้  าแนะน าในงานวศิวกรรมโยธาโดยถือประโยชน์เพื่อนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง 



โครงสร้างหลกัสูตร 
จ านวนหน่วยกติ รวมตลอดหลกัสูตร   
 - แผน ก 1 ไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกติ 
  วทิยานิพนธ์ ไม่นอ้ยกวา่  36 หน่วยกิต 
 - แผน ก 2 ไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกติ 
  หมวดวชิาบงัคบั (เรียนร่วม) ไม่นอ้ยกวา่  6 หน่วยกิต 
  หมวดวชิาบงัคบั (กลุ่มวชิา) ไม่นอ้ยกวา่  9 หน่วยกิต 
  หมวดวชิาเลือก ไม่นอ้ยกวา่  3 หน่วยกิต 
  วทิยานิพนธ์ ไม่นอ้ยกวา่  18 หน่วยกิต 
 
1. หมวดวชิาสัมมนา  

200-502 สมัมนาวศิวกรรม 
(Seminar in Engineering) 

1(0-2-1) หน่วยกิต* 

หมวดวชิาบังคบั (ทุกกลุ่มวชิา) ส าหรับหลกัสูตร แผน ก 2       6   หน่วยกติ 
200-501 ระเบียบวธีิวจิยัดา้นวศิวกรรม  

(Research Methodology in Engineering) 
3((3)-0-6) หน่วยกิต* 

220-580  วศิวกรรมโยธาในยคุท่ีโลกเปล่ียนแปลง 
(Civil Engineering in Transforming World) 

3((2)-3-4) หน่วยกิต 

220-681 
 

คณิตศาสตร์ขั้นสูงส าหรับวศิวกรรมโยธา 
(Advanced Mathematics for Civil Engineering) 

3((3)-0-6) หน่วยกิต 

หมายเหตุ * ลงทะเบียนโดยไม่นบัหน่วยกิต (Audit) 
2. หมวดวชิาบังคบั (เฉพาะกลุ่มวชิา) ส าหรับหลกัสูตร เเผน ก 2  9 หน่วยกติ 

1) กลุ่มวชิาวศิวกรรมโครงสร้าง 
220-500 การวเิคราะห์โครงสร้างโดยวธีิเมตริกซ์ 

(Matrix Structural Analysis)  
3((3)-0-6) หน่วยกิต 

220-501 กลศาสตร์ของแขง็ขั้นสูง 1 
(Advanced Mechanics of Solids I) 

3((3)-0-6) หน่วยกิต 

220-502  พลศาสตร์ของโครงสร้าง 
(Dynamics of Structures) 

3((3)-0-6) หน่วยกิต 

2) กลุ่มวชิาวศิวกรรมธรณีเทคนคิ 
220-520 ปฐพีกลศาสตร์ขั้นสูง  

(Advanced Soil Mechanics) 
3((3)-0-6)  หน่วยกิต 

220-521 วศิวกรรมฐานรากขั้นสูง 
(Advanced Foundation Engineering) 

3((3)-0-6)  หน่วยกิต 

220-522 ปฐพีพลศาสตร์ 
(Soil Dynamics) 

3((3)-0-6)  หน่วยกิต 



3) กลุ่มวชิาวศิวกรรมชายฝ่ังและมหาสมุทร 
220-540 กลศาสตร์คล่ืนน ้ าเชิงเสน้ 

(Linear Water Wave Mechanics) 
3((3)-0-6)  หน่วยกิต 

220-541 วศิวกรรมชายฝ่ังและมหาสมุทร 
(Coastal and Ocean Engineering) 

3((3)-0-6)  หน่วยกิต 

220-542 กลศาสตร์ของไหลขั้นสูง 
(Advanced Fluid Mechanics) 

3((3)-0-6)  หน่วยกิต 

4) กลุ่มวชิาวศิวกรรมขนส่ง 
220-560 หลกัการของระบบขนส่งและการวางแผนขนส่ง 3((3)-0-6) หน่วยกิต 
 (Principles of Transport System and Planning)  
220-561 หลกัการของวศิวกรรมจราจร  

(Principles of Traffic Engineering)  
3((3)-0-6) หน่วยกิต 

220-562 ความปลอดภยัและความมัน่คงดา้นการขนส่ง 
(Transport Safety and Security) 

3((3)-0-6) หน่วยกิต 

3. หมวดวชิาเลือก หลกัสูตร แผน ก 2        3  หน่วยกติ 
 1) กลุ่มวชิาวศิวกรรมโครงสร้าง 

220-500** การวเิคราะห์โครงสร้างโดยวธีิเมตริกซ์ 
(Matrix Structural Analysis)  

3((3)-0-6) หน่วยกิต 

220-501** กลศาสตร์ของแขง็ขั้นสูง 1 
(Advanced Mechanics of Solids I) 

3((3)-0-6) หน่วยกิต 

220-502** พลศาสตร์ของโครงสร้าง 
(Dynamics of Structures) 

3((3)-0-6) หน่วยกิต 

220-503 วธีิไฟไนตอิ์ลิเมนต ์
(Finite Element Method) 

3((3)-0-6) หน่วยกิต 

220-504 เสถียรภาพของโครงสร้าง 
(Stability of Structures) 

3((3)-0-6) หน่วยกิต 

220-505 ทฤษฎีอิลาสติกซิตี 
(Theory of Elasticity) 

3((3)-0-6) หน่วยกิต 

220-506 กลศาสตร์การแตกหกั 
(Fracture Mechanics) 

3((3)-0-6) หน่วยกิต 

220-507 กลศาสตร์ของแขง็ขั้นสูง 2 
(Advanced Mechanics of Solids II) 

3((3)-0-6) หน่วยกิต 

220-508 พฤติกรรมขององคอ์าคารคอนกรีตเสริมเหลก็ 
(Behavior of Reinforced Concrete Members) 

3((3)-0-6) หน่วยกิต 

220-509 พฤติกรรมของโครงสร้างเหลก็ 
(Behavior of Steel Structures) 

3((3)-0-6) หน่วยกิต 

220-590 หวัขอ้ขั้นสูงทางวศิวกรรมโครงสร้าง 1 3((3)-0-6) หน่วยกิต 
 (Advanced Topics in Structural Engineering I)  



220-591 หวัขอ้ขั้นสูงทางวศิวกรรมโครงสร้าง 2 3((3)-0-6) หน่วยกิต 
 (Advanced Topics in Structural Engineering II)  
220-600 วศิวกรรมแผน่ดินไหว 

(Earthquake Engineering) 
3((3)-0-6) หน่วยกิต 

220-601 วธีิไฟไนตอิ์ลิเมนตไ์ร้เชิงเสน้ 
(Nonlinear Finite Element Method) 

3((3)-0-6) หน่วยกิต 

220-602 วธีิไฟไนตอิ์ลิเมนตข์ั้นสูง 
(Advanced Finite Element Method) 

3((3)-0-6) หน่วยกิต 

220-603 กลศาสตร์ของโครงสร้างจากวสัดุประกอบ 
(Mechanics of Composite Structures) 

3((3)-0-6) หน่วยกิต 

220-610 การออกแบบสะพาน 
(Bridge Design) 

3((3)-0-6) หน่วยกิต 

220-611 การออกแบบคอนกรีตเสริมก าลงัดว้ยวสัดุประกอบเสริม
เสน้ใย 

3((3)-0-6) หน่วยกิต 

 (Reinforced Concrete Design with FRP Composite)  
220-612 การวเิคราะห์การทนไฟของโครงสร้าง 

(Analysis of Structure Fire Resistance) 
3((3)-0-6) หน่วยกิต 

2) กลุ่มวชิาวศิวกรรมธรณีเทคนคิ 
220-520** ปฐพีกลศาสตร์ขั้นสูง  

(Advanced Soil Mechanics) 
3((3)-0-6)  หน่วยกิต 

220-521** วศิวกรรมฐานรากขั้นสูง 
(Advanced Foundation Engineering) 

3((3)-0-6)  หน่วยกิต 

220-522** ปฐพีพลศาสตร์ 
(Soil Dynamics)  

3((3)-0-6)  หน่วยกิต 

220-523 เทคนิคการปรับปรุงคุณภาพดิน 
(Ground Improvement Techniques) 

3((3)-0-6) หน่วยกิต 

220-524 ธรณีเทคนิคของของเสีย 
(Waste Geotechnics) 

3((3)-0-6) หน่วยกิต 

220-525 โครงสร้างดินถม 
(Earth Structures) 

3((3)-0-6) หน่วยกิต 

220-526 กลศาสตร์ของดินไม่อ่ิมตวั 
(Unsaturated Soil Mechanics) 

3((3)-0-6) หน่วยกิต 

220-527 วศิวกรรมวสัดุสงัเคราะห์ในดิน 
(Geosynthetic Engineering) 

3((3)-0-6) หน่วยกิต 

220-528 การทดสอบดา้นธรณีเทคนิคขั้นสูง 
(Advanced Geotechnical Testing) 

3((2)-3-4) หน่วยกิต 

220-529 ธรณีเทคนิคในการปรับปรุงดินท่ีปนเป้ือน 
(Remediation Geotechnics) 

3((3)-0-6) หน่วยกิต 



220-530 วธีิการวเิคราะห์และวธีิทางตวัเลข 
ในวศิวกรรมเทคนิคธรณี 

3((3)-0-6) หน่วยกิต 

 (Analytical and Numerical Methods in Geotechnical Engineering) 
220-592 หวัขอ้ขั้นสูงทางวศิวกรรมธรณีเทคนิค 1 3((3)-0-6) หน่วยกิต 
 (Advanced Topics in Geotechnical Engineering I)  
220-593 หวัขอ้ขั้นสูงทางวศิวกรรมธรณีเทคนิค 2 3((3)-0-6) หน่วยกิต 
 (Advanced Topics in Geotechnical Engineering II)  
220-620 สถิติธรณีและการวเิคราะห์ความน่าเช่ือถือส าหรับวศิวกร

ธรณีเทคนิค 
3((3)-0-6) หน่วยกิต 

 (Geostatistics and Reliability Analysis for Geotechnical Engineers) 
220-621 อุทกธรณีของสารปนเป้ือน 

(Contaminant Hydrogeology) 
3((3)-0-6) หน่วยกิต 

220-622 การจ าลองการไหลของน ้ าใตดิ้นและการเคล่ือนท่ีของสาร
ปนเป้ือน 

3((3)-0-6) หน่วยกิต 

 (Groundwater Flow and Contaminant Transport Modeling) 
220-623 วศิวกรรมธรณีฟิสิกส์ 

(Engineering Geophysics) 
3((3)-0-6) หน่วยกิต 

220-624 กลศาสตร์ของหิน 
(Rock Mechanics) 

3((3)-0-6) หน่วยกิต 

220-625 ธรณีวศิวกรรม 
(Engineering Geology) 

3((3)-0-6) หน่วยกิต 

220-626 การเปิดหนา้งานใตดิ้นและการขดุอุโมงค ์
(Underground Excavation and Tunneling) 

3((3)-0-6) หน่วยกิต 

220-627 การวเิคราะห์และออกแบบฐานรากเสาเขม็ 
(Pile Foundation Analysis and Design) 

3((3)-0-6) หน่วยกิต 

220-628 ทฤษฎีพลาสติกในปฐพีกลศาสตร์ 
(Plasticity in Soil Mechanics) 

3((3)-0-6) หน่วยกิต 

3) กลุ่มวชิาวศิวกรรมชายฝ่ังและมหาสมุทร 
220-540** กลศาสตร์คล่ืนน ้ าเชิงเสน้ 

(Linear Water Wave Mechanics) 
3((3)-0-6)  หน่วยกิต 

220-541** วศิวกรรมชายฝ่ังและมหาสมุทร 
(Coastal and Ocean Engineering) 

3((3)-0-6)  หน่วยกิต 

220-542** กลศาสตร์ของไหลขั้นสูง 
(Advanced Fluid Mechanics) 

3((3)-0-6)  หน่วยกิต 

220-543 อุทกพลศาสตร์ใกลฝ่ั้ง 
(Nearshore Hydrodynamics) 

3((3)-0-6) หน่วยกิต 



220-544 การเคล่ือนตวัของตะกอนและการเปล่ียนแปลงของแนว
ชายฝ่ัง 

3((3)-0-6) หน่วยกิต 

 (Sediment Transport and Morphology of Shoreline Change) 
220-545 พลศาสตร์ของไหลเชิงค านวณ 

(Computational Fluid Dynamics) 
3((3)-0-6) หน่วยกิต 

220-546 โครงสร้างวศิวกรรมชายฝ่ังทะเลและท่าเรือ 
(Coastal and Harbor Structures) 

3((3)-0-6) หน่วยกิต 

220-547 โครงสร้างวศิวกรรมนอกฝ่ัง 
(Offshore Structures) 

3((3)-0-6) หน่วยกิต 

220-548 ภยัพิบติัชายฝ่ัง 
(Coastal Disasters) 

3((3)-0-6) หน่วยกิต 

220-549 การตรวจวดัและวเิคราะห์ขอ้มูลส าหรับวศิวกรรมชายฝ่ัง
และมหาสมุทร 
(Data Acquisition and Analysis for Coastal and Ocean 
Engineering Applications) 

3((3)-0-6) หน่วยกิต 

220-594 หวัขอ้ขั้นสูงทางวศิวกรรมชายฝ่ังและมหาสมุทร 1 3((3)-0-6) หน่วยกิต 
 (Advanced Topics in Coastal and Ocean Engineering I)  
220-595 หวัขอ้ขั้นสูงทางวศิวกรรมชายฝ่ังและมหาสมุทร 2 3((3)-0-6) หน่วยกิต 
 (Advanced Topics in Coastal and Ocean Engineering II)  
220-640 กลศาสตร์คล่ืนน ้ าแบบไม่เชิงเสน้ 

(Nonlinear Water Wave Mechanics) 
3((3)-0-6) หน่วยกิต 

220-641 สมุทรศาสตร์กายภาพ 
(Physical Oceanography) 

3((3)-0-6) หน่วยกิต 

220-642 การจดัการทรัพยากรชายฝ่ัง 
(Coastal Resources Management) 

3((3)-0-6) หน่วยกิต 

220-643 กระบวนการในชะวากทะเล 
(Estuarine Processes) 

3((3)-0-6) หน่วยกิต 

4) กลุ่มวชิาวศิวกรรมขนส่ง 
220-560** หลกัการของระบบขนส่งและการวางแผนขนส่ง 3((3)-0-6) หน่วยกิต 
 (Principles of Transport System and Planning)  
220-561** หลกัการของวศิวกรรมจราจร  

(Principles of Traffic Engineering)  
3((3)-0-6) หน่วยกิต 

220-562** ความปลอดภยัและความมัน่คงดา้นการขนส่ง 
(Transport Safety and Security) 

3((3)-0-6) หน่วยกิต 

220-563 การวางแผนการขนส่งในเมือง 3((3)-0-6) หน่วยกิต 
 (Urban Transport Planning)   
220-564 การวเิคราะห์โครงข่ายการขนส่ง 

(Transport Network Analysis) 
3((3)-0-6)  หน่วยกิต 



220-570 การออกแบบผิวทาง 
(Pavement Design) 

3((3)-0-6)  หน่วยกิต 

220-571 วสัดุผิวทาง 
(Pavement Materials) 

3((3)-0-6)  หน่วยกิต 

220-596 หวัขอ้ขั้นสูงทางวศิวกรรมขนส่ง 1 3((3)-0-6)  หน่วยกิต 
 (Advanced Topics in Transportation Engineering I)  
220-597 หวัขอ้ขั้นสูงทางวศิวกรรมขนส่ง 2 3((3)-0-6)  หน่วยกิต 
 (Advanced Topics in Transportation Engineering II)  
220-660 การวางแผนและนโยบายดา้นการขนส่ง 

(Transport Planning and Policy) 
3((3)-0-6)  หน่วยกิต 

220-661  การวางแผนและจดัการการขนส่งสาธารณะ  3((3)-0-6) หน่วยกิต 
 (Public Transport Planning and Management)  
220-662 โลจิสติกส์ในเขตเมือง 

(City Logistics) 
3((3)-0-6)  หน่วยกิต 

220-663 วศิวกรรมท่าอากาศยาน 
(Airport Engineering) 

3((3)-0-6)  หน่วยกิต 

220-664 การขนส่งระบบราง 
(Railway Transportation) 

3((3)-0-6)  หน่วยกิต 

220-665 การขนส่งทางน ้ า 
(Waterway Transportation) 

3((3)-0-6)  หน่วยกิต 

5) วชิาเลือกอ่ืน ๆ 
220-565  ชุดวชิาการวางแผน ออกแบบ และด าเนินการส าหรับ

ระบบขนส่ง 
(Module : Planning, Design, and Operation for 
Transportation Systems) 

6((5)-2-11) หน่วยกิต 

220-582 การจดัการขั้นสูงในโครงการวศิวกรรมโยธา 3((3)-0-6)  หน่วยกิต 
 (Advanced Management in Civil Engineering Projects)  

หมายเหต ุ - ** เป็นวชิาบงัคบั (เฉพาะกลุ่มวชิา) ของแผนการเรียนแบบ 2.2 
- นกัศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวชิาอ่ืน ๆ ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ได ้โดยไดรั้บความเห็นชอบ
จากอาจารยท่ี์ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรฯ 

 
4. หมวดวชิาวทิยานิพนธ์ 

- แผน ก 1 
220-883 วทิยานิพนธ์  

(Thesis) 
36(0-108-0) หน่วยกิต 

- แผน ก 2 
220-882 วทิยานิพนธ์  

(Thesis)  
 18(0-54-0) หน่วยกิต 



 
ทั้ งน้ี ชุดวิชา (Module) ออกแบบมาส าหรับผูเ้รียนท่ีสนใจทั้ งท่ีอยู่ในหลกัสูตรน้ี (เป็นวิชาเลือกของการเรียน

ปริญญาโทแผน ก 2 และปริญญาเอก แบบ 2.1 และ แบบ 2.2) และหลกัสูตรอ่ืน เพื่อรองรับการเรียนรู้แบบบูรณาการของ
มหาวทิยาลยัและคณะวศิวกรรมศาสตร์ 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
แผน ก แบบ ก1 

ช้ันปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 
200-501 ระเบียบวธีิวจิยัดา้นวศิวกรรม* 3((3)-0-6) 200-502 สมัมนาวศิวกรรม* 1(0-2-1) 
220-883 วทิยานิพนธ์ 9(0-27-0) 220-883 วทิยานิพนธ์ 9(0-27-0) 

รวม 9(0-27-0) รวม 9(0-27-0) 
ช้ันปีที ่2 

ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 
220-883 วทิยานิพนธ์  9(0-27-0) 200-502 สมัมนาวศิวกรรม* 1(0-2-1) 

220-883 วทิยานิพนธ์  9(0-27-0) 
รวม 9(0-27-0) รวม 9(0-27-0) 

หมายเหตุ * นกัศึกษาทุกคนตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวิชา 200-501 ระเบียบวธีิวิจยัดา้นวิศวกรรม และรายวิชา 200-502 สัมมนา
วศิวกรรม แบบ Audit (A) ตามแผนท่ีก าหนด และตอ้งผา่นการประเมินเป็น S (เป็นท่ีพอใจ) จากผูส้อนและกรรมการสอบ แต่จะ
ไม่นับหน่วยกติ 

แผน ก แบบ ก2 
ช้ันปีที ่1 

ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 
200-501 ระเบียบวธีิวจิยัดา้นวศิวกรรม* 3((3)-0-6) 200-502 สมัมนาวศิวกรรม* 1(0-2-1) 
220-580 วศิวกรรมโยธาในยคุท่ีโลก

เปล่ียนแปลง 
3((2)-3-4) 220-xxx รายวชิาบงัคบัในกลุ่มวชิา 3((3)-0-6) 

220-581  คณิตศาสตร์ประยกุตส์ าหรับ
วศิวกรรมโยธา 

3((3)-0-6) 220-xxx รายวชิาเลือกในกลุ่มวชิา 3(x-y-z) 

220-xxx รายวชิาบงัคบัในกลุ่มวชิา 6((6)-0-12) 220-882 วทิยานิพนธ์ 3(0-9-0) 
รวม 12((11)-3-22) รวม 9(x-y-z) 

ช้ันปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 
220-882 วทิยานิพนธ์ 9(0-27-0) 200-502 สมัมนาวศิวกรรม* 1(0-2-1) 

220-882 วทิยานิพนธ์ 6(0-18-0) 
รวม 9(0-27-0) รวม 6(0-18-0) 

หมายเหตุ * นกัศึกษาทุกคนตอ้งลงทะเบียนเรียนรายวิชา 200-501 ระเบียบวธีิวิจยัดา้นวิศวกรรม และรายวิชา 200-502 สัมมนา
วศิวกรรม แบบ Audit (A) ตามแผนท่ีก าหนด และตอ้งผา่นการประเมินเป็น S (เป็นท่ีพอใจ) จากผูส้อนและกรรมการสอบ แต่จะ
ไม่นับหน่วยกติ 



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วธีิการสอน   และกลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมนิผล 

ระดบัปริญญาโท 
ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร (PLOs) กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

PLO1 ใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการสืบค้น 
วิเคราะห์ และน าเสนอข้อมูลอย่างถูกตอ้ง ผ่าน
การเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

1) ใชก้ารเรียนจากประสบการณ์
กรณีศึกษา และงานวจิยัจริง

2) การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตวัเอง

1) ประเมินจากรายงานท่ีมอบหมาย
2) ประเมินจากงานท่ีมอบหมาย
3) ประเมินการปฏิบติังาน

PLO2 ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา
ดว้ยภาษาไทยหรือภาษาองักฤษได้อย่างถูกตอ้ง
และชัดเจน ทั้ งในวงการวิชาการและวิชาชีพ
รวมถึงชุมชนทัว่ไป 

1) ใชก้ารเรียนการสอนแบบกลุ่มระดม
สมองและอภิปราย

2) ใชก้ารน าเสนอในชั้นเรียน

1) ประเมินโดยสงัเกตการอภิปราย
2) ประเมินจากทกัษะในการพดูและการ

น าเสนอ

PLO3 ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านวิศวกรรม
โครงสร้าง หรือวิศวกรรมธรณีเทคนิค หรือ
วิศวกรรมชายฝ่ังและมหาสมุทร หรือวิศวกรรม
ขนส่ง เพ่ือแกปั้ญหาท่ีซับซ้อนในงานวิศวกรรม
โยธา 

1) ใชก้ารเรียนการสอนแบบบรรยาย
2) ใชก้ารเรียนจากสถานการณ์จ าลอง
3) ใชก้ารเรียนจากการปฏิบติัการ
4) ใชก้ารเรียนจากประสบการณ์

กรณีศึกษา และงานวจิยั
5) ใชก้ารเรียนการสอนแบบกลุ่มระดม

สมองและอภิปราย
6) ใชก้ารสอนแบบบูรณาการการเรียน

จากปัญหาจริง
7) การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตวัเอง

1) ประเมินดว้ยการสอบ
2) ประเมินการปฏิบติังาน
3) ประเมินโดยสงัเกตการอภิปราย
4) ประเมินจากการทดสอบปากเปล่า
5) ประเมินจากงานท่ีมอบหมาย
6) ประเมินจากรายงานท่ีมอบหมาย
7) ประเมินจากงานท่ีมอบหมาย

PLO4 สร้างวิธีการเพื่อการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านวิศวกรรมโยธาส าห รับท้องถ่ิน 
ภาคใต ้ชายฝ่ัง และประเทศ ตามยทุธศาสตร์ชาติ 
ในยคุท่ีโลกเปล่ียนแปลง ผ่านกระบวนการวิจยัท่ี
เป็นระบบ 

1) ใชก้ารสอนแบบบูรณาการการเรียน
จากปัญหาจริง 

2) ใชก้ระบวนการการวจิยั
3) การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตวัเอง

1) ประเมินจากความกา้วหนา้ของงานวจิยั
2) ประเมินจากผลงานวจิยัท่ีไดรั้บการเผยแพร่
3) ประเมินจากเล่มวทิยานิพนธ์

PLO5 แสดงออกถึงการมีจรรยาบรรณในการ
ท างานทั้งดา้นวชิาการและวชิาชีพวศิวกรรมโยธา 

1) สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
2) มอบหมายงานกลุ่ม
3) สอนโดยอา้งอิงจรรยาบรรณทาง

วชิาการและวิชาชีพ

1) ประเมินจากการสงัเกตพฤติกรรมระหวา่ง
ผูเ้รียนร่วมกนั และกบัผูส้อนทุกคน

2) ประเมินตนเองและประเมินซ่ึงกนัและกนั
3) ประเมินดว้ยกิจกรรมท่ีนกัศึกษาด าเนินการ

PLO6 แสดงออกถึงการมีจิตสาธารณะในการให้
ค  าแน ะน าใน งาน วิศ วกรรม โยธ าโด ย ถื อ
ประโยชน์เพ่ือนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง 

1) สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
2) มอบหมายงานกลุ่ม

1) ประเมินจากการสงัเกตพฤติกรรมระหวา่ง
ผูเ้รียนร่วมกนั และกบัผูส้อนทุกคน

2) ประเมินตนเองและประเมินซ่ึงกนัและกนั



ค าอธิบายรายวชิา 
คณะ วศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา 

ค าอธิบายรายวชิา/ชุดวชิา (Module) 
หมวดวชิาสัมมนา 

200-502 สัมมนาวศิวกรรม 1(0-2-1) 
Seminar in Engineering 
การคน้ควา้จากหอ้งสมุดและแหล่งอ่ืน ๆ เพ่ือหาขอ้มูลความกา้วหนา้ทางวชิาการของหวัขอ้ทางวศิวกรรม

ในสาขาวิชาหรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง การเขา้ร่วมฟังและอภิปรายในกิจกรรมสัมมนาเพ่ือฝึกฝนทกัษะการอ่าน การเขียน และการ
น าเสนองานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิทยานิพนธ์ภายใตค้  าแนะน าในการเตรียมการของอาจารยป์ระจ าวิชา หรือคณาจารยส์าขาวิชา 
การน าเสนอการประยกุตใ์ชค้วามรู้เพ่ือแกไ้ขปัญหา 

Literature survey in libraries and other sources to follow the progress in topic of interested in 
engineering program and related areas; particiaption in presentation and discussion in seminar in order to train research 
publication reading, writing, and presentation skills under supervision of course instructions; presentation of knowledge 
application to solve problems 

หมวดวชิาบังคบั (ทุกกลุ่มวชิา) หลกัสูตรปริญญาโท 
200-501 ระเบียบวธีิวจิยัด้านวศิวกรรม 3((3)-0-6) 

Research Methodology in Engineering 
ความหมาย ประเภทของงานวิจยั จรรยาบรรณวิจยั การก าหนดปัญหาหรือโจทยว์ิจยั วตัถุประสงค์ของ

การวิจยั ขอบเขตการวิจยั การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง การเขียนขอ้เสนอโครงการวิจยั ความรู้ทางสถิติของการวิจยัดา้น
วิศวกรรม ระเบียบวิธีการวิจยั การวิเคราะห์และแปลผล การเสนอผลงานวิจยั การเขียนรายงานวิจัย กรณีศึกษา การส่ือสาร
งานวจิยั การบริหารงานวจิยั 

Definition; classification of research; research ethics; research topic or problem; research objective; 
scope of research; literature review; research proposal writing; statistical methods for engineering research; research 
metholodogy; analysis and interpretation of data; research presentation; research report writing; case studies; research 
communication; research management 

220-580 วศิวกรรมโยธาในยุคทีโ่ลกเปลีย่นแปลง 3((2)-3-4) 
Civil Engineering in Transforming World 
การเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้ม แนวโน้มและการพฒันา งานวิศวกรรมโยธาแห่งศตวรรษท่ี 21 การ

เปล่ียนกระบวนทศัน์ในทฤษฎีและการปฏิบติั การคาดการณ์อนาคตส าหรับวิศวกรรมโยธา ครอบคลุม วิศวกรรมโครงสร้าง 
วศิวกรรมธรณีเทคนิค วศิวกรรมขนส่ง และวศิวกรรมชายฝ่ัง 

Transforming environment; trends and developments; civil engineering work of the 21st century; 
shifting paradigms in theory and practice; prediction on the civil engineering future, covering the structural, geotechnical , 
transportation, and coastal engineering specializations 



220-581  คณิตศาสตร์ประยุกต์ส าหรับวศิวกรรมโยธา 3((3)-0-6) 
  Applied Mathematics for Civil Engineering 

ระบบสมการเชิงเส้น เมตริกซ์และการประยุกต์ใช้ในเชิงวิศวกรรม ปัญหาค่าคงตัวไอเก้นและการ
ประยกุตใ์ชใ้นงานวิศวกรรมโยธา สมการเชิงอนุพนัธ์สามญั การวเิคราะห์แบบฟเูรียห์และการประยกุตใ์ชใ้นเชิงวศิวกรรมโยธา 
สมการเชิงอนุพนัธ์ส่วนยอ่ย เทคนิคการหาค่าท่ีเหมาะสมท่ีสุด วธีิการเชิงตวัเลข สถิติ การประยกุตใ์ชใ้นงานวศิวกรรมโครงสร้าง 
วศิวกรรมธรณีเทคนิค วศิวกรรมชายฝ่ังและมหาสมุทร และวศิวกรรมขนส่ง  

System of linear equations; matrix and engineering applications; eigen value problems and applications 
for civil engineering; ordinary differential equation; fourier analysis and applications for civil engineering; partial differential 
equations; optimization techniques; numerical method; statistics; applications to structural engineering, geotechnical 
engineering, coastal and ocean engineering, and transportation engineering  

 
หมวดวชิาบังคบั (กลุ่มวชิา) หลกัสูตรปริญญาโท แผน ก 2  
หมวดวชิาเลือก หลกัสูตรปริญญาเอก แบบ 2.1 
หมวดวชิาบังคบั (กลุ่มวชิา) หลกัสูตรปริญญาเอก แบบ 2.2 

(1) กลุ่มวชิาวศิวกรรมโครงสร้าง 
 220-500 การวเิคราะห์โครงสร้างโดยวธีิเมตริกซ์  3((3)-0-6) 
  Matrix Structural Analysis 

ทบทวนพีชคณิตของเมตริกซ์ วิธีเมตริกซ์ส าหรับการวิเคราะห์คานต่อเน่ือง โครงขอ้แข็งสองมิติ และ 
สามมิติภายใตแ้รงสถิตและก่ึงสถิตโดยวิธีการเมตริกซ์ วิธีสติฟเนสและ เฟลกซิบิลิตี เทคนิคการหาผลเฉลยของระบบสมการ
เชิงเสน้ขนาดใหญ่ แนวทางการปฏิบติัโดยใชค้อมพิวเตอร์ 

Review of matrix algebra; matrix procedures for analysis of continuous beams, plane frames and space 
frames under static and quasi-static loading; stiffness and flexibility methods; techniques for solving large linear equation 
systems; practical computer application 

 
 220-501 กลศาสตร์ของแขง็ขั้นสูง 1 3((3)-0-6) 
  Advanced Mechanics of Solids I 

การตอบสนองของกลศาสตร์ของวสัดุ แรงดึงแบบง่ายในองคอ์าคารอิลาสติก พลาสติก และวิสโคอิลาส
ติก กลศาสตร์ความต่อเน่ือง เทนเซอร์ของความเคน้และความเครียด สมดุล จลนศาสตร์ ปัญหาสามมิติทางอิลาสติก พลาสติก
และวสิโคอิลาสติกในสามมิติ หลกัการจุดอ่อนและการหาค่าต ่าสุด 

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

 
 220-502 พลศาสตร์ของโครงสร้าง  3((3)-0-6) 
  Dynamics of Structures 

การวเิคราะห์ระบบท่ีมีความอิสระระดบัเดียวและหลายระดบั การสัน่สะเทือนอยา่งอิสระและภายใตแ้รง 
การหาความถ่ีธรรมชาติของโครงสร้าง ระบบมวลกระจาย การสั่นสะเทือนตามยาวและตามขวางขององค์อาคารท่ีรับแรงดดั 
ปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการหน่วงและความสมัพนัธ์ระหวา่งแรงกบัการเคล่ือนท่ีไม่เป็นเชิงเสน้ 



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

 
(2) กลุ่มวชิาวศิวกรรมธรณีเทคนคิ 

 220-520 ปฐพกีลศาสตร์ขั้นสูง 3((3)-0-6) 
  Advanced Soil Mechanics 

ความเคน้ในมวลดิน พฤติกรรมของความเคน้-ความเครียด และโมเดลพ้ืนฐานของดิน แรงดนัของน ้ า การ
ไหลซึมของน ้ าในดินและการเขียนตาข่ายการไหล การยบุตวัของดินเหนียวตามกระบวนการคอนโซลิเดชนั ผลเฉลยโดยวิธีไฟ
ไนตดิ์ฟเฟอเรนซ์ การวเิคราะห์การทรุดตวั การวเิคราะห์เสถียรภาพความลาดโดยใชค้อมพิวเตอร์ คุณสมบติัของดินไม่อ่ิมตวั 

Stresses in soil mass; stress-strain behaviors and constitutive; models of soils; porewater pressure in 
soils; seepage and flownet; consolidation of clay; finite difference solution; analysis of settlement; computer analysis of slope 
stability; properties of unsaturated soils 

 
 220-521  วศิวกรรมฐานรากขั้นสูง 3((3)-0-6) 
  Advanced Foundation Engineering 

การวิเคราะห์และออกแบบลาดดิน คนัดินบนชั้นดินอ่อน ก าแพงกนัดิน ฐานรากต้ืนและฐานรากลึก การ
ขดุแบบมีค ้ายนัและไม่มีค ้ายนั วธีิไฟไนตอิ์ลิเมนตใ์นงานวศิวกรรมฐานราก 

Design and analysis of slope; embankments on soft clays; retaining structures; shallow and deep 
foundations; braced and unbraced excavations; finite element method in foundation engineering 
 220-522 ปฐพพีลศาสตร์ 3((3)-0-6) 

 Soil Dynamics 
หลกัการของการสั่น คล่ืนในตวักลางอิลาสติค คุณสมบัติของดินท่ีรับแรงไดนามิค การสั่นของฐานราก 

แผน่ดินไหวและการสัน่ของดิน การยบุตวัของดินภายใตแ้รงไดนามิค การกลายสภาพเป็นของไหลของดิน 
Fundamentals of vibration; wave in elastic medium, properties of dynamically loaded soils; foundation 

vibration; earthquake and ground vibration; compressibility of soils under dynamic loads; liquefaction of soil 
 

(3) กลุ่มวชิาวศิวกรรมชายฝ่ังและมหาสมุทร 
 220-540  กลศาสตร์คล่ืนน า้เชิงเส้น 3((3)-0-6) 
  Linear Water Wave Mechanics 

สมการอนุพนัธ์หลายตวัแปรส าหรับคล่ืนน ้ า สูตรส าหรับปัญหาคล่ืนน ้ าแบบเชิงเส้น คุณสมบัติและ
คุณลกัษณะของคล่ืนน ้ าแบบเชิงเส้น ตวัแปรทางจลศาสตร์และพลศาสตร์ของคล่ืนน ้ าแบบเชิงเส้น แรงและพลงังานจากคล่ืนน ้ า 
การเปล่ียนแปลงตวัของคล่ืนน ้ า คล่ืนน ้ าท่ีมีความยาวสูง การสั่นสะทอ้นและคล่ืนพายหุมุนยกซัดฝ่ัง การก าเนิดของคล่ืนและ
หลกัการทางสถิติ การวดัคล่ืน ทฤษฎีเคร่ืองก าเนิดคล่ืน 

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

 



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

ทฤษฎีคล่ืนน ้ า น ้ าข้ึนน ้ าลงและกระแสน ้ าในมหาสมุทร กระแสน ้ าซ่ึงเหน่ียวน าโดยคล่ืนผิวน ้ า 
ปฏิสัมพนัธ์คล่ืนและกระแสน ้ า คล่ืนน ้ าลึก การเคล่ือนตวัและการเปล่ียนแปลงของคล่ืนน ้ าชายฝ่ัง  การตรวจวดัและวิเคราะห์
คล่ืน คล่ืนยกัษ์และคล่ืนสึนามิ ธรณีสัณฐานชายฝ่ัง การเคล่ือนตัวของตะกอนชายฝ่ัง การเปล่ียนแปลงของชายฝ่ังทะเล 
โครงสร้างป้องกนัชายฝ่ัง การออกแบบอ่าวและท่าเทียบเรือ โครงสร้างทะเลลึก แบบจ าลองส าหรับปัญหาวศิวกรรมชายฝ่ังและ
มหาสมุทร 

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

 
 220-542 กลศาสตร์ของไหลขั้นสูง  3((3)-0-6) 

 Advanced Fluid Mechanics 
เวกเตอร์และเทนเซอร์ในกลศาสตร์ของไหล คุณสมบัติและคุณลกัษณะของของไหล สมการความ

ต่อเน่ือง สมการโมเมนตมั สมการพลงังาน พลศาสตร์ของการหมุนวน การไหลแบบไม่หมุนวน การไหลแบบมีความหนืด ความ
ป่ันป่วนในการไหล ทฤษฎีขอบเขต ความคลา้ยคลึงทางพลศาสตร์ ปัญหากลศาสตร์ของไหลแบบขอบเขต แนะน าพลศาสตร์
ของไหลเชิงค านวณ 

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

 
(4) กลุ่มวชิาวศิวกรรมขนส่ง 

 220-560 หลกัการของระบบขนส่งและการวางแผนขนส่ง 3((3)-0-6) 
  Principles of Transport System and Planning 

หลกัการพ้ืนฐานและหน้าท่ีของระบบขนส่ง การจดัการระบบขนส่ง แนวคิดการขนส่งท่ีย ัง่ยืน ระบบ
ขนส่งสาธารณะ รถเมล ์รถราง รถไฟขนส่งมวลชน การขนส่งทางเรือ ระบบขนส่งอจัฉริยะ การวางแผนการขนส่งในเมืองและ
ระหวา่งเมือง ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งระบบขนส่งและการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน ผลกระทบจากการขนส่ง การใชพ้ลงังานและทรัพยากร 
ท่ีดิน มลพิษทางอากาศและเสียง ผลต่อบรรยากาศโลก 

Fundamentals and functions of transport system; transport system management; concept of sustainable 
transport; public transportation systems: bus, tram, rapid transit, ferries; intelligent transport system (ITS); urban and intercity 
transport planning; interaction between transportation and land-use; impacts of transportation: energy and resource use, air 
and noise pollution, global climate effect  
 
 220-561 หลกัการของวศิวกรรมจราจร 3((3)-0-6) 
  Principles of Traffic Engineering 

ลักษณะขององค์ประกอบการจราจร ผูใ้ช้ทาง ยานพาหนะ และถนน การศึกษาปริมาณการจราจร 
ความเร็ว ความล่าช้า และการจอดรถ สาเหตุของอุบัติเหตุจราจรและการป้องกัน ลกัษณะของกระแสจราจร ความสัมพนัธ์



ระหวา่งกระแสจราจร ความหนาแน่น และความเร็ว ทฤษฎีรถวิ่งตามกนั ทฤษฎีแถวคอย การออกแบบทางแยก หลกัการพ้ืนฐาน
ของสญัญาณไฟจราจรและการออกแบบ ระบบควบคุมการจราจร ระบบขนส่งอจัฉริยะและการประยกุตใ์ชง้าน 

Characteristics of traffic components, road users, vehicles, and roads; traffic volume, speed, delay, and 
parking studies; accident causes and preventions; traffic flow characteristics; traffic flow, density, and speed relationship; car 
following theory, queuing theory; design of intersection; fundamentals of signal timing and design; traffic control systems; 
intelligent transport systems and applications 

 
220-562 ความปลอดภัยและความมัน่คงด้านการขนส่ง  3((3)-0-6) 
 Transport Safety and Security 

อุบติัเหตุ การเสียชีวิต การบาดเจ็บ ความเส่ียง ความมัน่คงดา้นการขนส่ง ความสูญเสียเน่ืองจากอุบติัเหตุ
การขนส่ง ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัคน ถนน และยานพาหนะ การพฒันายทุธศาสตร์ความปลอดภยัดา้นการขนส่ง การป้องกนัและ
การลดจ านวนอุบติัเหตุและการบาดเจ็บ การพฒันามาตรการป้องกนัและบรรเทาอุบติัเหตุ การตรวจสอบความปลอดภยั การ
ตรวจสอบและแกไ้ขจุดอนัตราย การออกแบบถนนและทางแยกท่ีปลอดภยั ความปลอดภยับริเวณขา้งทาง การออกแบบวงเวยีน 
จุดตดัทางรถไฟระดบัเดียวกบัถนน ความปลอดภยัของคนเดินเทา้ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของมาตรการลด
อุบติัเหตุ กลยทุธ์ความมัน่คงดา้นการขนส่ง การวเิคราะห์ความน่าเช่ือถือและความเปราะบางของโครงข่ายการขนส่ง 

Crash, fatality, injury; risk, transport security; losses due to transport accidents; contributing factors: 
human, road, and vehicle; development of transport safety strategies: accident and injury prevention and reduction; 
development of countermeasures and accident mitigation; safety audit; black spot location identification and treatment; design 
of safer roads and intersections; roadside safety; design of roundabouts; at-grade railway crossing; pedestrian safety; 
evaluation of effectiveness and efficiency of  remedial  measures; transport security strategies; transport network reliability 
and vulnerability analysis 
หมายเหต ุ นกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาเอกท่ีสามารถเลือกรายวชิาในหมวดน้ีได ้ตอ้งเป็นนกัศึกษาท่ีไม่เคยลงทะเบียนเรียนใน

รายวชิาดงักล่าวมาก่อน 
 
หมวดวชิาบังคบั หลกัสูตรปริญญาเอก 

200-501 ระเบียบวธีิวจิยัด้านวศิวกรรม 3((3)-0-6) 
 Research Methodology in Engineering 

ความหมาย ประเภทของงานวิจยั จรรยาบรรณวิจยั การก าหนดปัญหาหรือโจทยว์ิจยั วตัถุประสงค์ของ
การวิจยั ขอบเขตการวจิยั การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง การเขียนขอ้เสนอโครงการวจิยั ความรู้ทางสถิติของการวิจยัขั้นสูง
ดา้นวิศวกรรม ระเบียบวิธีการวิจยั การวิเคราะห์และแปลผล การเสนอผลงานวจิยั การเขียนรายงานวิจยั กรณีศึกษา การส่ือสาร
งานวจิยั การบริหารงานวจิยั 

Definition; classification of research; research ethics; research topic or problem; research objective; 
scope of research; literature review; research proposal writing; statistical methods for advanced research in engineering; 
research metholodogy; analysis and interpretation of data; research presentation; research report writing; case studies; 
research communication; research management 

 



220-681  คณิตศาสตร์ขั้นสูงส าหรับวศิวกรรมโยธา 3((3)-0-6) 
 Advanced Mathematics for Civil Engineering 

ทฤษฎีและการประยกุตใ์ชค้ณิตศาสตร์ขั้นสูงในงานวิศวกรรมโยธา ระบบสมการเชิงเส้น เมตริกซ์และ
การประยกุตใ์ชใ้นเชิงวิศวกรรมโยธา ปัญหาค่าคงตวัไอเกน้และการประยกุตใ์ชใ้นงานวิศวกรรมโยธา สมการเชิงอนุพนัธ์ การ
วิเคราะห์แบบฟูเรียห์และการประยกุตใ์ชใ้นเชิงวิศวกรรมโยธา สมการเชิงอนุพนัธ์ส่วนย่อย เทคนิคการหาค่าท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
วธีิการเชิงตวัเลข 

Theory and applications of advanced mathematics to civil engineering; system of linear equations; 
matrix and its engineering applications; eigen value problems and its applications for civil engineering; ordinary differential 
equation for engineering mechanic problems; fourier analysis and its applications for civil engineering; partial differential 
equations; optimization techniques; numerical methods 
 
หมวดวชิาเลือก  

(1) กลุ่มวชิาวศิวกรรมโครงสร้าง 
220-503 วธีิไฟไนต์อลิเิมนต์ 3((3)-0-6) 
 Finite Element Method 

ทฤษฎีและการประยกุตข์องวธีิไฟไนตอิ์ลิเมนต ์ส าหรับวเิคราะห์ระบบโครงสร้าง การพฒันาสูตรส าหรับ
องคอ์าคาร หน่ึง สองและสามมิติ การจ าลองและวเิคราะห์โครงสร้างโดยใชอิ้ลิเมนตแ์บบเสน้ แบบระนาบ และแบบรูปทรง 

Theory and application of the finite element method for analyzing structural systems; formulations for 
a variety of elements in one, two, and three dimensions; modeling and analysis of structures using line, planar, and solid 
elements 
 

220-504 เสถียรภาพของโครงสร้าง 3((3)-0-6) 
 Stability of Structures 

การโก่งงอและก าลงัรับน ้ าหนกัของเสาซ่ึงรับแรงตามแนวแกนหรือแรงเยื้องศูนย ์การโก่งงอทางดา้นขา้ง
ของคาน ก าลงัรับน ้ าหนกัประลยัของเสาประกอบ เสถียรภาพของโครงสร้างอาคาร 

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

 
220-505 ทฤษฎอีลิาสตกิซิต ี 3((3)-0-6) 
 Theory of Elasticity 

สมการแห่งความสมดุลและความต่อเน่ืองในของแข็งอิลาสติก การแกไ้ขปัญหาแบบสองมิติในคาน ล่ิม 
แผน่กลม และวงแหวนภายใตแ้รงกระท าชนิดต่าง ๆ หน่วยแรงเฉพาะจุด การแกไ้ขปัญหาโดยใชว้ธีิการพลงังานความเครียด 

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

 
220-506 กลศาสตร์การแตกหัก 3((3)-0-6) 

 Fracture Mechanics 



แบบของการวิบัติ ก าลงัเกาะกันของวสัดุ ทฤษฎีการแตกหัก การวิเคราะห์ความเคน้ท่ีปลายรอยแยก 
ระนาบความเคน้และระนาบความเครียด การแตกหักของวสัดุเหนียว การแตกหักของวสัดุเปราะ การเกิดและการขยายตวัของ
รอยแยก การออกแบบป้องกนัการแตกหกั การทดสอบการแตกหกัของวสัดุเหนียว การทดสอบแบบไม่ท าลาย 

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

 
220-507 กลศาสตร์ของแขง็ขั้นสูง 2 3((3)-0-6)  
 Advanced Mechanics of Solids II 

หลกัการพ้ืนฐานของกลศาสตร์ของวสัดุต่อเน่ือง การเสียรูปท่ีมีขอบเขตจ ากดั ความเครียดท่ีมีขอบเขต
จ ากดัแบบลากรานจ ์เทนเซอร์ ความเคน้ของคอซีและพิโอลาเคอร์ซอฟฟ์ สภาพพลาสติก และสภาพยืดหยุน่-ถ่ายโอน ความร้อน 
กลศาสตร์การเสียหายเบ้ืองตน้และกลศาสตร์ การแตกหักเบ้ืองตน้ ทฤษฎีรีออโลยีและวิสโคอิลาสติกและเทคนิคการท าการ
ทดลองสมยัใหม่ 

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

220-508 พฤตกิรรมขององค์อาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ 3((3)-0-6) 
 Behavior of Reinforced Concrete Members 

พฤติกรรมและก าลงัรับน ้ าหนกัขององคอ์าคารคอนกรีตเสริมเหลก็ ไดแ้ก่ คานซ่ึงรับโมเมนตด์ดั โมเมนต์
ดดัและแรงเฉือน เสาซ่ึงรับแรงตามแนวแกนและแรงเยื้องศูนย ์การค านวณหาระยะโก่งของโครงสร้าง แรงยึดเหน่ียวและรอย
แตกร้าว การศึกษาผลงานวิจยัเก่ียวกบังานคอนกรีตเสริมเหล็กท่ีไดก้ระท ามาแลว้ การใชแ้ละขอบเขตของขอ้ก าหนดท่ีใชอ้ยูใ่น
ปัจจุบนั 

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

 
220-509 พฤตกิรรมของโครงสร้างเหลก็ 3((3)-0-6) 
 Behavior of Steel Structures 

ผลงานวจิยัเก่ียวกบัพฤติกรรมพ้ืนฐานขององคอ์าคารโครงสร้างเหลก็และโครงสร้างขอ้แข็ง เพื่อน ามาใช้
ในการออกแบบ การใชแ้ละขอ้จ ากดัของมาตรฐานในปัจจุบนั 

Researches relating the basic behavior of structural steel members and frames to present design 
approximations; use and limitations of the current specifications 
   

220-590 หัวข้อขั้นสูงทางวศิวกรรมโครงสร้าง 1 3((3)-0-6) 
 Advanced Topics in Structural Engineering I 

หวัขอ้เร่ืองท่ีเป็นวชิาการขั้นสูงและเป็นท่ีสนใจในสาขาวชิาวศิวกรรมโครงสร้าง 
Advanced topics of interest in structural engineering 



220-591 หัวข้อขั้นสูงทางวศิวกรรมโครงสร้าง 2 3((3)-0-6) 
 Advanced Topics in Structural Engineering II 

หวัขอ้เร่ืองท่ีเป็นวชิาการขั้นสูงและเป็นท่ีสนใจในสาขาวชิาวศิวกรรมโครงสร้าง 
Advanced topics of interest in structural engineering 
 

220-600 วศิวกรรมแผ่นดนิไหว 3((3)-0-6) 
 Earthquake Engineering 

การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างรับแรงแผ่นดินไหว การเคล่ือนท่ีของแผ่นดินไหว  กฎการกระจาย
ความเขม้ของแรงแผ่นดินไหว การวิเคราะห์แรงแบบวฏัจกัรท่ีอนัตราย วิธีเชิงตวัเลขส าหรับการวิเคราะห์ในขอบเขตของเวลา
และความถ่ี การตอบสนองของโครงสร้างแบบเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น การตอบสนองสเปกตรัมแบบอิลาสติกและอินอิลาสติก การ
สร้างสเปกตรัมออกแบบ การวเิคราะห์การยดึร้ังของโครงสร้างดิน วธีิการออกแบบแรงแผน่ดินไหว และขอ้ก าหนดการก่อสร้าง 

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

 
220-601 วธีิไฟไนต์อลิเิมนต์ไร้เชิงเส้น 3((3)-0-6) 
 Nonlinear Finite Element Method 

การพฒันาสูตรและการหาผลเฉลยเชิงตวัเลขของปัญหาโครงสร้างแบบไร้เชิงเสน้โดยวิธีไฟไนตอิ์ลิเมนต ์
ความไร้เชิงเสน้ทางเรขาคณิตและเสถียรภาพของโครงสร้าง  ความไร้เชิงเสน้ของวสัดุ 

Formulation and numerical solution of nonlinear structural problems by finite element methods; 
geometric nonlinearities and structural stability; material nonlinearities 

 
220-602 วธีิไฟไนต์อลิเิมนต์ขั้นสูง 3((3)-0-6) 
 Advanced Finite Element Method 

การประยกุตข์ั้นสูงต่อปัญหาทางสถิตยศาสตร์และพลศาสตร์เชิงเสน้ในกลศาสตร์ โครงสร้าง ไฟไนตอิ์ลิ
เมนตส์ามมิติ หลกัการแปรผนัขั้นสูงของคาน โครงสร้างแผน่บางและโครงสร้างแผน่โคง้ 

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

 
220-603 กลศาสตร์ของโครงสร้างจากวสัดุประกอบ 3((3)-0-6) 
 Mechanics of Composite Structures 

เทคนิคต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการผลิตองค์อาคารโครงสร้างจากวสัดุประกอบ  กลศาสตร์ระดบัไมโคร ทฤษฎี
แผน่บางประเภทหลาย ๆ ชั้น คุณสมบติัของวสัดุและทฤษฎีการวิบติั การหาผลเฉลยของโครงสร้างแผน่บางและผลเฉลยดว้ยวิธี
อีลาสติกของโครงสร้างท่ีสนใจโดยผูเ้รียน 

Manufacturing techniques of composite structures; micromechanics; classical lamination plate theory; 
materials properties and failure theories; plate solutions and elasticity solutions covered as required to meet special interests 
of students 



220-610 การออกแบบสะพาน 3((3)-0-6) 
Bridge Design 
น ้าหนกัและแรงท่ีกระท าต่อสะพาน ทฤษฎีการกระจายของน ้ าหนกับรรทุกบนโครงสร้างสะพานและการ

ประยกุต ์การเลือกระบบและรูปแบบ ก าหนดต าแหน่งสะพาน สะพานคอนกรีตเสริมเหลก็ สะพานคอนกรีตอดัแรงและสะพาน
เหลก็ การวเิคราะห์และการออกแบบโครงสร้างส่วนบนและส่วนล่างของสะพาน 

Bridge loads; theory of load distribution and applications; selection of bridge systems and types; bridge 
locations; reinforced concrete with steel, prestressed concrete bridges and steel bridges; analysis and design of superstructures 
and substructures of bridges 

 
220-611 การออกแบบคอนกรีตเสริมก าลงัด้วยวสัดุประกอบเสริมเส้นใย 3((3)-0-6) 
  Reinforced Concrete Design with FRP Composite 

การเสริมก าลงัขององคอ์าคารของโครงสร้าง  การออกแบบเสริมก าลงัดดัดว้ยการห่อดว้ยวสัดุประกอบ
เสริมเส้นใย พฤติกรรมการเฉือนในองคอ์าคารคอนกรีตห่อดว้ยวสัดุประกอบเสริมเส้นใย การออกแบบและพฤติกรรมของคาน
คอนกรีตเสริมดว้ยวสัดุประกอบเสริมเส้นใยประเภทเสริมภายในคาน การยึดเหน่ียวและระยะพฒันาการยึดหน่วง  การโก่งตวั
และความกวา้งของรอยแตกร้าว   

Strengthening of structural members; design of flexural strengthening with Fibre Reinforced Polymers 
(FRP) wraps; shear behavior of wrapped concrete member with fiber reinforcement; design and behavior of internally FRP 
reinforced concrete beams, bond and development length, deflection and crack width   

 
220-612 การวเิคราะห์การทนไฟของโครงสร้าง 3((3)-0-6) 
 Analysis of Structure Fire Resistance 

หลกัการและแนวคิดด้านความปลอดภัยจากอัคคีภัยและการออกแบบโครงสร้าง การเปล่ียนแปลง
คุณสมบติัทางกลและการถ่ายเทความร้อนของคอนกรีตและเหล็กภายใตอุ้ณหภูมิสูง การวิเคราะห์การถ่ายเทความร้อนอยา่งง่าย
ส าหรับหน้าตดัคอนกรีตและเหล็ก การออกแบบการทนไฟของช้ินส่วนโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก และโครงสร้างเหล็ก   
การวเิคราะห์การทนไฟของโครงสร้างโดยใชแ้บบจ าลองไฟไนตอิ์ลิเมนต ์

Principles and concepts for fire safety and structural designs; variation of mechanical and thermal 
properties of concrete and steel with high temperature; simplified heat transfer analysis for concrete and steel sections; fire 
resistance designs of reinforced and steel members; analysis of structural fire resistance by using finite element model  

 
(2) กลุ่มวชิาวศิวกรรมธรณีเทคนคิ 

220-523 เทคนิคการปรับปรุงคุณภาพดนิ 3((3)-0-6) 
  Ground Improvement Techniques 

การเพ่ิมน ้ าหนักบรรทุกก่อนรับน ้ าหนักจริง  การระบายน ้ าในแนวด่ิง การท าเสาเข็มหินในดิน การอุด
ช่องวา่งในดิน การบดอดัแบบไดนามิค การผสมดินขาว/ซีเมนต์ในดินท่ีลึก การท าเจ็ตเกร๊าท์ติ้ง การใชว้สัดุสังเคราะห์ในดิน 
กรณีศึกษา การออกแบบ การประยกุตใ์ชง้านและขอ้จ ากดัของเทคนิคการปรับปรุงคุณภาพดิน 

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

 



220-524 ธรณีเทคนิคของของเสีย 3((3)-0-6) 
Waste Geotechnics 
แร่ดินเหนียว ทฤษฎีการเคล่ือนท่ีของสารปนเป้ือน การหาค่าพารามิเตอร์การเคล่ือนท่ี การออกแบบชั้น

กนัซึม การบดอดัชั้นกนัซึมดินเหนียว เสถียรภาพของบ่อฝังกลบมูลฝอย ระบบเก็บน ้ าชะมูลฝอย การออกแบบระบบปิดทบัชั้น
สุดทา้ย 

Clay mineralogy; theory of contaminant transport; determination of transport parameters; liner design; 
clay liner compaction; stability of landfill; leachate collection system; final cover design 

 
220-525 โครงสร้างดนิถม 3((3)-0-6) 

 Earth Structures 
การไหลซึมของน ้ าผ่านดิน ความสามารถอดัตวัไดแ้ละก าลงัเฉือนของดินบดอดัแน่น เสถียรภาพความ

ลาด การเสริมก าลังคันทางดินถมด้วยเส้นใยสังเคราะห์ การทรุดตวัและการเคล่ือนตัวทางด้านขา้งของคนัทางดินถม การ
วเิคราะห์และการออกแบบโครงสร้างดินถม 

Seepage through soils; compressibility and shear strength of compacted soils; slope stability; 
geosynthetic reinforced embankment; settlement and horizontal movement in embankment; analysis and design of earth 
structures 

 
220-526 กลศาสตร์ของดนิไม่อิม่ตวั 3((3)-0-6) 
 Unsaturated Soil Mechanics 

เมทริคซคัชนั สถานะของความเคน้ เสน้โคง้ลกัษณะดิน-น ้า การไหลในดินท่ีไม่อ่ิมตวั ก าลงัเฉือนของดิน
ท่ีไม่อ่ิมตวั ความสามารถอดัตวัไดข้องดินท่ีไม่อ่ิมตวั 

Matric suction; state of stress; soil-water characteristic curves: unsaturated flow; shear strength of 
unsaturated soils; compressibility of unsaturated soils 

 
220-527 วศิวกรรมวสัดุสังเคราะห์ในดนิ 3((3)-0-6) 
  Geosynthetic Engineering 

ประวตัิและภาพรวมของจีโอซินธีติก จีโอเท็กส์ไทล ์จีโอกริด จีโอเน็ทจีโอเมมเบรน จีโอซินธีติกเคลย์
ไลน์เนอร์ จีโอคอมโพสิท คุณสมบัติของจีโอซินธีติก คุณสมบัติทางกายภาพ คุณสมบัติทางกล คุณสมบัติทางชลศาสตร์ 
คุณสมบติัความทนทาน คุณสมบติัการเส่ือมสภาพ การน าจีโอซินธีติกไปใชก้ารท าเป็นวสัดุเสริมแรง การกรอง การระบายน ้ า 
การท าชั้นกนัซึม 

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

 
 220-528 การทดสอบด้านธรณีเทคนิคขั้นสูง 3((2)-3-4) 
  Advanced Geotechnical Testing 



การทดสอบในห้องปฏิบติัการขั้นสูง การทดสอบการอดัตวัคายน ้ า การทดสอบการบดอดั การทดสอบ
สัมประสิทธ์ิการยอมให้น ้ าซึมผ่าน การทดสอบสามแกนแบบอดัตวัคายน ้ า-ไม่ระบายน ้ า การใชอุ้ปกรณ์ในทางธรณีเทคนิค 
สแตรนเกจ ทรานสดิวเซอร์อีเลคโทรนิค และเทคนิคการปรับเทียบ การทดสอบในท่ี การทดสอบตอกทะลวงแบบมาตรฐาน การ
เจาะหยัง่ดว้ยหวักรวย เพรสเชอร์มิเตอร์ อินไคลโนมิเตอร์ 

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

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

การตรวจสอบสารปนเป้ือนเพื่อการปรับปรุง การตรวจสอบลกัษณะของพ้ืนท่ีปนเป้ือนในสนามแบบไม่
ท าลายและแบบท าลาย การออกแบบบ่อสังเกตการณ์ การเก็บตวัอย่างน ้ า ก าแพงกนัน ้ า การแยกไอน ้ าจากดิน การฉีดอากาศ 
ก าแพงรีแอคทีพ 

Remediation investigation; non-invasive site characterization; invasive site characterization; 
monitoring well design; water sampler; cut-off walls; soil vapor extraction; air sparging; reactive wall   

 
220-530 วธีิการวเิคราะห์และวธีิทางตวัเลขในวศิวกรรมเทคนิคธรณ ี 3((3)-0-6) 
 Analytical and Numerical Methods in Geotechnical Engineering 

ปัญหาค่าขอบเขตและการวิเคราะห์เชิงตวัเลขเบ้ืองตน้ การวิเคราะห์แบบขีดจา้กดัสมดุล วิธีไฟไนท์เอลิ
เมนท์เบ้ืองตน้ การจ าลองและการค านวณเมทริกซ์ของช้ินส่วนยอ่ย ทฤษฏีความต่อเน่ืองของปฐพีกลศาสตร์ ขอ้พิจารณาในการ
วเิคราะห์งานปฐพีกลศาสตร์ พฤติกรรมไม่เชิงเส้นและกฎคอนสติทิวทีฟของวสัดุปฐพี การไหลผ่านวสัดุพรุน ทฤษฎีการอดัตวั
คายน ้ า การประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์ในการวเิคราะห์ปัญหาทางดา้นเทคนิคธรณี 

Boundary value problem and principle of numerical analysis; limit equilibrium analysis; introduction 
to finite element method; formulation and calculation of the finite element  matrices; continuum theory of geo-mechanics; 
considerations in geotechnical analyses; nonlinear behavior and constitutive laws of geo-materials; flow through porous 
media; consolidation theory; computer application in geotechnical analysis 

220-592 หัวข้อขั้นสูงทางวศิวกรรมธรณีเทคนิค 1 3((3)-0-6) 
  Advanced Topics in Geotechnical Engineering I 

หวัขอ้เร่ืองท่ีเป็นวชิาการขั้นสูงและเป็นท่ีสนใจในสาขาวชิาวศิวกรรมธรณีเทคนิค 
Advanced topics of interest in geotechnical engineering 

 
220-593 หัวข้อขั้นสูงทางวศิวกรรมธรณีเทคนิค 2 3((3)-0-6) 
 Advanced Topics in Geotechnical Engineering II 

หวัขอ้เร่ืองท่ีเป็นวชิาการขั้นสูงและเป็นท่ีสนใจในสาขาวชิาวศิวกรรมธรณีเทคนิค 
Advanced topics of interest in geotechnical engineering 

 
220-620 สถิตธิรณีและการวเิคราะห์ความน่าเช่ือถือส าหรับวศิวกรธรณีเทคนิค 3((3)-0-6) 
 Geostatistics and Reliability Analysis for Geotechnical Engineers 



ทบทวนทฤษฎีความน่าจะเป็น มอนติคาร์โลซิมูเลชัน่ การซิมูเลทแรนดอมฟิวด์ในทางธรณี วธีิสถิติธรณี 
วิธีกริกก้ิง การวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือส าหรับการออกแบบในทางธรณีเทคนิค วิธีพอยท์เอสติเมท วิธีเฟิร์สออเดอร์-เซคคนัด์
โมเมนต ์

Review of probability theory; Monte Carlo simulation; simulating random field of geologic media; 
geostatistical method; kriging method; reliability analysis for geotechnical design; point estimate method, first order second 
moment method 

 
220-621 อุทกธรณีของสารปนเป้ือน 3((3)-0-6) 
 Contaminant Hydrogeology 

แหล่งของสารปนเป้ือนในน ้ าใตดิ้น การเคล่ือนท่ีของมวลสารในตวักลางท่ีอ่ิมตวั การเปล่ียนรูป การ
หน่วง และ การท าใหเ้บาบางของสารละลาย สารเคมีอนินทรียใ์นน ้ าใตดิ้น สารอินทรียใ์นน ้ าใตดิ้น 

Sources of groundwater contamination; mass transported in saturated media; transformation, 
retardation and attenuation of solutes; inorganic chemicals in groundwater; organic compounds in groundwater 

 
220-622 การจ าลองการไหลของน า้ใต้ดนิและการเคล่ือนทีข่องสารปนเป้ือน 3((3)-0-6) 
 Groundwater Flow and Contaminant Transport Modeling 

กฎของดาร์ซ่ี ชั้นดินอุม้น ้ าแบบมีและไม่มีแรงดนั สมการของลาปลาสและพวัส์ซอง การไหลในสภาวะ
คงท่ี  การไหลในสภาวะไม่คงท่ี มอดโฟล แบบจ าลองเชิงความคิดเง่ือนไขเร่ิมตน้และเง่ือนไขขอบเขต   การจ าลองการไหล การ
เปรียบเทียบค่าและการตรวจสอบความถูกตอ้ง การตามรอยสารปนเป้ือน  

Darcy’s law; confined and unconfined aquifer; Laplace and Poisson equation; steady-state flow; 
transient flow: MODFLOW; conceptual models; initial and boundary conditions; flow simulation; calibration and 
verification; particle tracking  

220-623 วศิวกรรมธรณีฟิสิกส์ 3((3)-0-6) 
 Engineering Geophysics 

วิธีแม่เหล็กธรณี วิธีไฟฟ้าธรณี (วิธีสภาพตา้นทานไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟ้า) วิธีคล่ืนไหวสะเทือน วิธี
สนามโน้มถ่วง วิธีเรดาร์หยัง่ชั้นดิน ความร้อนธรณี การหยัง่ในบ่อเจาะ วิธีกมัมนัตรังสีและกรณีศึกษาในงานวิศวกรรมและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

Geomagnetic method; geoelectric methods (resistivity and electromagnetic methods); seismic method; 
gravity method; ground penetrating radar; geothermometry; well logging radioactivity method; case study in engineering and 
environmental problems 

 
220-624 กลศาสตร์ของหิน 3((3)-0-6) 
 Rock Mechanics 

สมบติัของหินทดสอบ สมบติัดชันีและการจ าแนกประเภท สมบติัก าลงัและสภาพ  เปล่ียนรูป มวลหิน
และความไม่ต่อเน่ืองทางธรณีวิทยา การจ าแนกประเภทมวลหิน วิธีการถ่ายโอนขอ้มูลแบบคร่ึงทรงกลมโลก สภาพเปล่ียนรูป
ของมวลหินและปัญหาท่ีเก่ียวขอ้ง ฐานรากบนหิน เสถียรภาพความลาดหิน 



Properties of intact rocks; index properties and classifications; strength and deformability properties; 
rock mass and geologic discontinuities; rock mass classification; hemispherical projection methods; deformability of rock 
mass and related problems; foundations on rocks; rock slope stability 

 
220-625 ธรณีวศิวกรรม  3((3)-0-6) 
 Engineering Geology 

การบรรยายเชิงคุณภาพและปริมาณและการจ าแนกประเภทมวลดินและหิน สมบัติทางกายภาพและ
เชิงกลของมวลดินและหิน กระบวนการทางธรณีวิทยา การจ าแนกอิทธิพลของโครงสร้างทางธรณีต่อโครงงานทางวิศวกรรม 
การประยกุตใ์ชแ้ละกรณีศึกษา 

Qualitative and quantitative description and classification of soil and rock masses, their physical and 
mechanical properties; geological processes; identification of the influence of geological structures on engineering projects; 
practical application with case studies 

 
220-626 การเปิดหน้างานใต้ดนิและการขุดอุโมงค์ 3((3)-0-6) 
 Underground Excavation and Tunneling 

ชนิดช่องเปิดใตดิ้น ความเคน้ยืดหยุน่และยืดหยุ่นพลาสติกและการเคล่ือนรอบช่องเปิดใตดิ้น เส้นโคง้
ปฏิกิริยาพ้ืนดิน สภาพพ้ืนอุโมงค ์วิธีการขุด ระบบงานขุดส าหรับช่องเปิดขนาดใหญ่และสภาพพ้ืนท่ียุง่ยาก การค ้ ายนัและการ
ดาดผิว การหาค่าน ้ าหนกับรรทุกหิน การส ารวจสภาพและการติดตั้งอุปกรณ์ กรณีในอดีต 

Types of underground opening; elastic and elasto-plastic stresses and displacements around 
underground openings; ground reaction curve; tunnel ground condition; excavation methods; excavation systems for large 
openings and difficult ground conditions; supports and linings; determination of rock loads; exploration and instrumentation;  
case histories 

 
220-627 การวเิคราะห์และออกแบบฐานรากเสาเข็ม 3((3)-0-6) 

  Pile Foundation Analysis and Design 
หลกัการของฐานรากเสาเข็ม วิธีการติดตั้งฐานรากเสาเข็มและผลกระทบต่าง ๆ ก าลงัรับน ้ าหนกัประลยั

ของฐานรากเสาเข็ม การประเมินน ้ าหนักบรรทุกโดยวิธีพลศาสตร์ การวิเคราะห์การทรุดตวัของฐานรากเสาเข็ม แรงตา้นทาน
ดา้นขา้งของเสาเขม็ ระบบฐานรากเสาเขม็แพ ผลของแรงเสียดทานดา้นลบต่อเสาเขม็รับแรงท่ีปลาย การทดสอบการรับน ้ าหนกั
ของเสาเขม็ 

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

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

หลกัการของดินสถานะวิกฤต สมการสมดุลจ ากดั การอินทิเกรทระบบท่ีมีสมการเชิงอนุพนัธ์ย่อยสอง
สมการ ค าตอบของคริสเตียนโนวชิในกรณีดินไร้น ้ าหนกัและดินเหนียว การหาค่าความเคน้ของผนงั 



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

 
(3) กลุ่มวชิาวศิวกรรมชายฝ่ังและมหาสมุทร 

220-543 อุทกพลศาสตร์ใกล้ฝ่ัง 3((3)-0-6) 
 Nearshore Hydrodynamics 

จลศาสตร์และพลศาสตร์ของการไหล กลศาสตร์คล่ืนน ้ าเชิงเส้น คล่ืนและกระแสน ้ าในบริเวณคล่ืนแตก
ตวั  การแตกตวัของคล่ืนและการยกตวัของระดบัน ้ า สูตรส าหรับคล่ืนน ้ าขั้นสูง  ความเครียดแผ่ของคล่ืน สมดุลพลงังานบริเวณ
ใกลฝ่ั้ง กระแสน ้ าแนวชายฝ่ัง กระแสน ้ ายอ้นกลบัใตค้ล่ืน ทฤษฎีขอบเขตชั้นชิดผิวของคล่ืน สเปกตรัมของคล่ืน แบบจ าลองของ
คล่ืนและกระแสน ้ 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 
 

220-544 การเคล่ือนตวัของตะกอนและการเปลีย่นแปลงของแนวชายฝ่ัง  3((3)-0-6) 
 Sediment Transport and Morphology of Shoreline Change 

ธรณีสัณฐานทางทะเล ปัจจยัขบัเคล่ือนในทะเลและมหาสมุทร การเปล่ียนแปลงชายฝ่ัง คุณสมบติัและ
คุณลกัษณะของตะกอนในทะเล การเร่ิมเคล่ือนตวัของตะกอน ทฤษฎีหาดสมดุล ปริมาณงบตะกอน การเคล่ือนตวัของตะกอนใน
แนวขนานและตั้งฉากกบัชายฝ่ัง การเคล่ือนตวัของตะกอนบนพ้ืนและในทอ้งน ้ า การเคล่ือนตวัของตะกอบแบบคดัเลือกขนาด  
แบบจ าลองส าหรับการเคล่ือนตวัของตะกอนและการเปล่ียนแปลงชายฝ่ัง 

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

 
220-545 พลศาสตร์ของไหลเชิงค านวณ  3((3)-0-6) 
 Computational Fluid Dynamics 

สมการอนุพนัธ์หลายตวัแปรส าหรับพลศาสตร์ของไหล เง่ือนไขขอบเขตของการไหล  ตาข่ายและพิกดั
การค านวณ วิธีไฟไนต์ดิฟเฟอเรนซ์และวิธีไฟไนต์วอลลุ่ม การแบ่งเวลาค านวณแบบในรอบและแบบนอกรอบ การวิเคราะห์
ระบบสมการโดยตรงและโดยการท าซ ้ า ระเบียบวธีิเชิงตวัเลขแบบต่าง ๆ ส าหรับสมการนาเวียร์-สโตก การวิเคราะห์เสถียรภาพ
และความแม่นย  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 

 
220-546 โครงสร้างวศิวกรรมชายฝ่ังทะเลและท่าเรือ  3((3)-0-6) 



 Coastal and Harbor Structures 
การเปล่ียนแปลงของคล่ืนบริเวณชายฝ่ัง พลศาสตร์ของคล่ืน การเคล่ือนตวัของตะกอนชายฝ่ัง การกดั

เซาะชายฝ่ัง การป้องกนัชายฝ่ัง แรงกระท าของคล่ืนบนโครงสร้าง การวิเคราะห์สภาวะในการออกแบบโครงสร้างวิศวกรรม
ชายฝ่ัง รอดกัทราย เข่ือนกนัคล่ืนนอกฝ่ัง หินหัวหาดโครงสร้างสันต ่า ก าแพงกนัคล่ืนและเข่ือนกนัคล่ืนปากแม่น ้ า ฐานท่ีตั้งใน
ทะเลระบบสะพานการเปล่ียนแปลงชายฝ่ังเน่ืองจากโครงสร้าง 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 

 
220-547 โครงสร้างวศิวกรรมนอกฝ่ัง  3((3)-0-6) 
 Offshore Structures 

การวิเคราะห์คล่ืนนอกฝ่ัง อุทกพลศาสตร์และอุทกกลศาสตร์ของโครงสร้างนอกฝ่ังทะเล การออกแบบ
โครงสร้างนอกฝ่ังทะเล  กงัหนัลมในทะเล ฐานเจาะน ้ ามนัแบบยึดตายตวั  ฐานเจาะน ้ ามนัแบบลอยได ้ระบบท่อส่งจากทะเลลึก 
แบบจ าลองส าหรับโครงสร้างนอกฝ่ัง การก่อสร้างและการติดตั้งนอกฝ่ังทะเล การใชก้ารและการซ่อมบ ารุงโครงสร้างนอกฝ่ัง
ทะเล 

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

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

ทฤษฎีคล่ืนน ้ าแบบไม่เชิงเส้น ทฤษฎีคล่ืนความยาวสูง คล่ืนยกัษ์ กระแสน ้ าดูดกลบั กระบวนการเกิด
แผ่นดินไหว ธรณีพิบัติ คล่ืนสึนามิจากธรณีพิบัติ คล่ืนสึนามิจากแผ่นดินไหว คล่ืนพายุหมุนยกซัดฝ่ัง การไหลของซาก
ปรักหักพงั การไหลของโคลนตะกอน พายุไตฝุ้่ น การกัดเซาะและความมั่นคงชายฝ่ัง การทรุดตัวชายฝ่ัง การเพ่ิมข้ึนของ
ระดบัน ้ าทะเล น ้ 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 

 
220-549 การตรวจวดัและวเิคราะห์ข้อมูลส าหรับวศิวกรรมชายฝ่ังและมหาสมุทร 3((3)-0-6) 
 Data Acquisition and Analysis for Coastal and Ocean Engineering Applications 

ทฤษฎีการวดัคล่ืนและตวัแปรทางอุทกพลศาสตร์ เคร่ืองมือตรวจวดัแบบกลศาสตร์ เคร่ืองมือตรวจวดั
แบบใชค้ล่ืนเสียง เคร่ืองมือตรวจวดัแบบใชค้ล่ืนแสง เทคโนโลยีแบบไร้สาย  ยานส ารวจใตน้ ้ าแบบไร้คนขบั การแปลงและ
กลัน่กรองสญัญาณ การวเิคราะห์สัญญาณ การตรวจวดัโดยใชว้ดีีโอ การประมวลผลจากภาพถ่าย ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ใน
งานวศิวกรรมชายฝ่ัง 

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 

 
220-594 หัวข้อขั้นสูงทางวศิวกรรมชายฝ่ังและมหาสมุทร 1 3((3)-0-6) 
 Advanced Topics in Coastal and Ocean Engineering I 

หวัขอ้เร่ืองท่ีเป็นวชิาการขั้นสูงและเป็นท่ีสนใจในสาขาวชิาวศิวกรรมชายฝ่ังและมหาสมุทร 
Particular topics of interest in coastal and ocean engineering, focusing on state-of-the-art research, 

innovation, and application in the subject area 
 

220-595 หัวข้อขั้นสูงทางวศิวกรรมชายฝ่ังและมหาสมุทร 2 3((3)-0-6) 
 Advanced Topics in Coastal and Ocean Engineering II 

หวัขอ้เร่ืองท่ีเป็นวชิาการขั้นสูงและเป็นท่ีสนใจในสาขาวชิาวศิวกรรมชายฝ่ังและมหาสมุทร 
Particular topics of interest in coastal and ocean engineering, focusing on state-of-the-art research, 

innovation, and application in the subject area 
 

220-640 กลศาสตร์คล่ืนน า้แบบไม่เชิงเส้น 3((3)-0-6) 
 Nonlinear Water Wave Mechanics 

ทฤษฎีแรกเร่ิมของคล่ืนน ้ าแบบไม่เชิงเสน้ คล่ืนแบบสโตกในระดบัสูง คล่ืนท่ีมีความยาวสูง สมการคล่ืน
น ้ าแบบไม่เชิงเส้นในน ้ าต้ืน คล่ืนน ้ าแบบทอ้งคล่ืนต ่า คล่ืนน ้ าเด่ียว ทฤษฎีคล่ืนโดยเส้นการไหลของดิน แบบจ าลองคล่ืนแบบบูว
ซิเนซก ์ปฏิสมัพนัธ์ของคล่ืนและกระแสน ้ า ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งกลุ่มคล่ืน ระเบียบวธีิเชิงตวัเลขส าหรับคล่ืนน ้ าแบบไม่เชิงเสน้ 

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

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

ธรณีสัณฐานท้องทะเล ปริมาณงบความร้อนในมหาสมุทร คุณสมบัติของน ้ าทะเล ปฏิกิริยาระหว่าง
มหาสมุทรและและบรรยากาศ กระแสน ้ าจากแรงโน้มถ่วง กระแสน ้ าจากลม คล่ืนลม การไหลวนใตท้ะเลลึก ปรากฏการณ์
บริเวณศูนยสู์ตร กระบวนการบริเวณชายฝ่ังและทะเลยอ่ย น ้ าข้ึนน ้ าลง ตะกอนในมหาสมุทร การส ารวจมหาสมุทร 

Ocean floor geology; oceanic heat budget; sea water properties; oceanic-atmospheric interaction; 
geotropic currents; wind-driven circulation; wind-driven ocean waves; deep water circulation; equatorial phenomena; coastal 
and marginal sea processes; tides; marine sediment; oceanic exploration 

 
220-642 การจดัการทรัพยากรชายฝ่ัง 3((3)-0-6) 
 Coastal Resources Management 

การจดัการความยัง่ยนืและความเป็นบูรณาการในพ้ืนท่ีชายฝ่ัง แผนการจดัการพ้ืนท่ีแบบพิเศษ การจดัท า
ขอ้มูลการใชป้ระโยชน์ท่ีดินชายฝ่ัง การคดัเลือกและระบุพ้ืนท่ีชายฝ่ังวิกฤติ ความเขา้ใจในผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและหนา้ท่ีของแต่



ละฝ่าย การวิเคราะห์ความเส่ียงและการปรับเปล่ียน การจดัระเบียบพ้ืนท่ีชายฝ่ัง การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและการ
ก าหนดกฎเกณฑเ์พ่ือปกป้องทรัพยากรชายฝ่ัง ตวัอยา่งกรณีศึกษาแบบครบวงจร 

Management sustainability and integration in the coastal zone; special area management plans 
(SAMP); mapping of existing coastal land uses; selection and identification of critical zones; understanding in stakeholders 
and their individual roles; risk analysis and adaptation; zoning policy in the coastal zone; Environmental Impact Assessment 
(EIA) and regulatory standards for protecting coastal resources; comprehensive case study of problems 

 
220-643 กระบวนการในชะวากทะเล 3((3)-0-6) 
 Estuarine Processes 

การจ าแนกลกัษณะและประเภทของชะวากทะเล น ้ าข้ึนน ้ าลงในชะวากทะเล รูปแบบธรณีสัณฐานของ
พ้ืนท่ี การแบ่งชั้นของน ้ า คุณสมบติัของน ้ าในชะวากทะเล การรวมตวัและผสมของน ้ าจากหลายแหล่ง การไหลวนเน่ืองจากแรง
โนม้ถ่วง การไหลวนเน่ืองจากน ้ าข้ึนน ้ าลง การเคล่ือนตวัของตะกอนเกลือและการรุกล ้าของน ้ าเคม็ในชะวากทะเล สมการความ
สมดุลของเกลือ พลศาสตร์ของคล่ืนในชะวากทะเล การเคล่ือนตวัของตะกอน แบบจ าลองส าหรับกระบวนการในชะวากทะเล 

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

 
(4) กลุ่มวชิาวศิวกรรมขนส่ง 

220-563 การวางแผนการขนส่งในเมือง 3((3)-0-6) 
 Urban Transport Planning 

กระบวนการวางแผนการขนส่งในเมือง การจัดท าแบบจ าลองการขนส่งในเมือง แบบจ าลองความ
ตอ้งการของการเดินทาง การเกิดการเดินทาง การกระจายการเดินทาง การเลือกรูปแบบการเดินทาง และการแจกแจงเสน้ทางของ
การเดินทาง แบบจ าลองการใชท่ี้ดิน ปฏิสมัพนัธ์ของการใชป้ระโยชน์ท่ีดินและระบบขนส่ง การวางแผนการขนส่งสาธารณะใน
เขตเมือง การจดัเสน้ทางและตารางเวลาการเดินรถ การจดัการตารางเวลาลูกเรือ 

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

 
220-564 การวเิคราะห์โครงข่ายการขนส่ง 3((3)-0-6) 
 Transport Network Analysis 

ทฤษฎีอุปสงค์และอุปทานของการขนส่ง สมดุลของโครงข่ายการขนส่ง การแก้ปัญหาสมดุลของผู ้
เดินทาง แบบจ าลองของทางเลือกในการเดินทางร่วมกนั ความเช่ือมัน่และความไม่แน่นอนของโครงข่ายการขนส่ง แบบจ าลอง
การแจกแจงการจราจรบนเสน้ทาง แบบจ าลองสภาพการจราจรระดบัจุลภาค โปรแกรมคณิตศาสตร์ส าหรับปัญหาการขนส่งและ
จราจร 

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



220-570 การออกแบบผวิทาง 3((3)-0-6) 
 Pavement Design 

ชนิดของผิวทาง การกระจายหน่วยแรงในผิวทางทางทฤษฎีและท่ีเป็นจริง สภาวะของดินคนัทางกับ
การจราจร หลกัการ วิธีการและมาตรฐานการออกแบบของผิวทางลาดยาง ผิวทางคอนกรีตและผิวทางแบบอ่ืน ๆ  สาเหตุและ
ชนิดต่าง ๆ ของการช ารุดของผิวทาง การประเมินสภาพของผิวทาง การซ่อมบ ารุงและการพ้ืนฟผูิวทางเบ้ืองตน้ 

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

220-571 วสัดุผวิทาง 3((3)-0-6) 
 Pavement Materials 

คุณสมบติัของดิน หิน บิทูเมน แอสฟัลท์ และคอนกรีต การแกไ้ขและการประเมิน คุณสมบติัของการใช้
งาน เกณฑ์ในการไปน าใช้และการทดสอบเพื่อยอมรับ ความแปรปรวนและการควบคุมคุณภาพ การใช้วสัดุนอกมาตรฐาน
ส าหรับผิวทาง สภาวะขณะใหบ้ริการและพฤติกรรมของวสัดุ 

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

220-596 หัวข้อขั้นสูงทางวศิวกรรมขนส่ง 1 3((3)-0-6) 
 Advanced Topics in Transportation Engineering I 

หวัขอ้เร่ืองท่ีเป็นวชิาการขั้นสูงและเป็นท่ีสนใจในสาขาวชิาวศิวกรรมขนส่ง 
Advanced topics of interest in transportation engineering 

220-597 หัวข้อขั้นสูงทางวศิวกรรมขนส่ง 2 3((3)-0-6) 
 Advanced Topics in Transportation Engineering II 

หวัขอ้เร่ืองท่ีเป็นวชิาการขั้นสูงและเป็นท่ีสนใจในสาขาวชิาวศิวกรรมขนส่ง 
Advanced topics of interest in transportation engineering 

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

ปัญหาและแนวโน้มด้านการขนส่ง การก าหนดนโยบายด้านการขนส่ง กระบวนการตัดสินใจเลือก
นโยบายดา้นการขนส่ง เคร่ืองมือของนโยบายดา้นการขนส่ง ยทุธศาสตร์การบูรณาการดา้นการขนส่ง เศรษฐศาสตร์การขนส่ง 
การวดัค่าตวัแปรและค่านามธรรมในการตดัสินใจขนส่ง การคาดการณ์พฤติกรรมการเดินทางโดยใชเ้ทคนิคการวดัความพอใจ
ต่อสถานการณ์ปัจจุบนัและสถานการณ์สมมติ และวิธีการวเิคราะห์ฐานกิจกรรม การแจกแจงรายจ่ายและการปันผลประโยชน์ 
ความไม่แน่นอนและความเส่ียง 

Transport problems and trends, transport policy formulation, decision making process in transport 
policy, instruments of transport policy, integrated transport strategies; transport economics; measuring variables and 
intangibles in transportation decision; forecasting travel behavior by using revealed and stated preference techniques and 
activity-based analysis method; cost allocation and benefit transfer; uncertainty and risk. 

 
 



220-661 การวางแผนและจดัการการขนส่งสาธารณะ  3((3)-0-6) 
 Public Transport Planning and Management 

แนวโนม้ในการครอบครองยานพาหนะส่วนบุคคลและปริมาณผูโ้ดยสารรถสาธารณะ การวิเคราะห์อุป
สงคแ์ละอุปทาน ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกรูปแบบการเดินทาง หลกัการของการด าเนินการรถประจ าทางและรถไฟ การขนส่ง
สาธารณะในเมือง การขนส่งระหว่างเมือง โครงสร้างพ้ืนฐานส าหรับการขนส่งสาธารณะ ขอ้มูลสารสนเทศส าหรับผูโ้ดยสาร 
การค านวณค่าโดยสารและระดบัการใหบ้ริการ การสนบัสนุนทางดา้นการเงินและการลงทุน 

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

220-662 โลจสิตกิส์ในเขตเมือง 3((3)-0-6) 
 City Logistics 

เคร่ืองมือและคลงัสินคา้ รูปแบบการควบคุม กระบวนการส าหรับการค านวณและการจดัเก็บค่าขนส่ง 
การบริหารจดัการค่าใชจ่้ายโดยรวมของการกระจายสินคา้ ค่าใช้จ่ายทางสังคมจากการขนส่งสินคา้ แบบจ าลองอุปสงค์และ
อุปทานของการขนส่งสินคา้ แบบจ าลองโลจิสติกส์ในเขตเมือง การวางแผนต าแหน่งสถานีสินคา้ การเลือกรูปแบบการขนสินคา้ 
การวางแผนเสน้ทางและตารางยานพาหนะ การประยกุตใ์ชร้ะบบขนส่งอจัฉริยะกบัโลจิสติกส์เขตเมือง 

Equipment and warehousing, regulatory framework, procedures for determining and charging track 
costs, total distribution cost management, social costs of freight transport; freight transport demand and supply  modeling, city 
logistics modeling; location of logistics terminals, vehicle routing and scheduling; city logistics with intelligent transport 
system 

220-663 วศิวกรรมท่าอากาศยาน 3((3)-0-6) 
 Airport Engineering 

การจ าแนกประเภทของท่าอากาศยาน หลกัการเบ้ืองตน้ในการวางแผน การเลือกท่ีตั้งและการออกแบบ
ส่ิงอ านวยความสะดวกของสนามบิน ทางวิ่ง อาคาร ระบบระบายน ้ า ระบบแสงสวา่ง  อุปกรณ์ควบคุมการจราจรทางอากาศขั้น
พ้ืนฐาน 

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

220-664 การขนส่งระบบราง 3((3)-0-6) 
 Railway Transportation 

การจ าแนกประเภทของระบบรถไฟ เศรษฐศาสตร์ของการวางแนวทาง ค่าใชจ่้ายในการด าเนินการและ
การลงทุน งานดินตดัและงานดินถม ลกัษณะและการท างานของรถจกัรดีเซล แรงตา้นจากความฝืด ความลาด และความโคง้ของ
เสน้ทาง ความสมัพนัธ์ระหวา่งความเร็ว-เวลา-ระยะทาง ความเร็วท่ีเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ พลงังานและเช้ือเพลิงในการเดิน
รถ การวางและการยึดรางรถไฟ อุปกรณ์ควบคุมการเดินรถ  การปรับปรุงเส้นทางท่ีต ่ากวา่มาตรฐาน เศรษฐศาสตร์ของการวาง
แนวใหม่ของเสน้ทาง 

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



220-665 การขนส่งทางน า้ 3((3)-0-6) 
 Waterway Transportation 

ทางน ้ าในแผ่นดิน ชายฝ่ัง  และขา้มสมุทร การพฒันาแม่น ้ า เข่ือน และประตูระบายน ้ า ท่าเทียบเรือและ
ส่วนประกอบ ลม คล่ืน ระดบัน ้ าข้ึนลง กระแสน ้ า และตะกอน การขุดลอกร่องน ้ าเดินเรือและอ่าว ก าแพงตา้นคล่ืนชายฝ่ัง การ
ป้องกนัชายฝ่ังและการควบคุมตะกอน การขนถ่ายสินคา้ท่ีท่าเรือและอ่าว 

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

 
(5) วชิาอ่ืน ๆ 

220-565 ชุดวชิาการวางแผน ออกแบบ และด าเนินการส าหรับระบบขนส่ง  6((5)-2-11)
  
 (Module : Planning, Design, and Operation for Transportation Systems) 

รูปแบบและหน้าท่ีของระบบขนส่งในภาพรวมทั้ งทางบก น ้ า อากาศ และอ่ืน ๆ การวางแผนส าหรับ
ระบบขนส่งในเขตเมืองและระหวา่งเมือง แนวคิดการขนส่งท่ีย ัง่ยนื การวิเคราะห์เชิงปริมาณส าหรับการออกแบบและการเลือก
ระบบขนส่ง การออกแบบโครงข่ายการขนส่ง แบบจ าลองการขนส่ง วิธีการหาค่าค าตอบท่ีดีท่ีสุดส าหรับปัญหาโครงข่ายการ
ขนส่ง ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งระบบขนส่งและการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน การด าเนินการและการจดัการระบบขนส่ง การจดัเสน้ทางและ
ตารางเวลาการเดินรถ การจดัการตารางเวลาลูกเรือ การควบคุมการขนส่งและจราจร 

Type and function of transport systems including land, water, air, and others; planning for urban and 
intercity transport systems; concept of sustainable transport; quantitative analysis for designing and selecting transport 
system; design of transport network; transport modeling; optimization methods for transport network  problems; interaction 
between transport systems and landuse; operation and management of transport systems; vehicle routing and timetable 
scheduling; crew scheduling; transport and traffic controls 

 
220-582 การจดัการขั้นสูงในโครงการวศิวกรรมโยธา 3((3)-0-6) 
 Advanced Management in Civil Engineering Projects  

วศิวกรกบัการจดัการ เศรษฐศาสตร์จุลภาค และเศรษฐศาสตร์มหภาค การวเิคราะห์การตดัสินใจในระดบั
ผูบ้ริหาร พฤติกรรมของคนในองค์กร การจดัการทรัพยากรมนุษย ์การจดัการเชิงยุทธศาสตร์ การตลาด การจดัการโครงการ
วศิวกรรม การติดต่อส่ือสาร กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัวศิวกร การศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ 

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

 
 
 
 
 
 



หมวดวชิาวทิยานิพนธ์ หลกัสูตรปริญญาเอก 
220-880 วทิยานิพนธ์ 36(0-108-0) 
 Thesis 

ศึกษาวิจัยในหัวขอ้หรือโจทย์ทางวิศวกรรมโยธา ภายใต้การดูแลและปรึกษาของอาจารยผ์ูค้วบคุม 
วางแผนในกรอบทิศทางการวิจยั วิธีการด าเนินการวิจยั ออกแบบการศึกษาวจิัย การตีความขอ้มูล อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
และเขียนวทิยานิพนธ์ตามแบบท่ีเหมาะสม 

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

 
220-881 วทิยานิพนธ์  48(0-144-0) 
 Thesis 

ศึกษาวิจัยในหัวขอ้หรือโจทย์ทางวิศวกรรมโยธา ภายใต้การดูแลและปรึกษาของอาจารยผ์ูค้วบคุม 
วางแผนในกรอบทิศทางการวิจยั วิธีการด าเนินการวิจยั ออกแบบการศึกษาวจิยั การตีความขอ้มูล อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
และเขียนวทิยานิพนธ์ตามแบบท่ีเหมาะสม 

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

 
หมวดวชิาวทิยานิพนธ์ หลกัสูตรปริญญาโท 

220-882 วทิยานิพนธ์  18(0-54-0) 
 Thesis 

ศึกษาวิจัยในหัวขอ้หรือโจทย์ทางวิศวกรรมโยธา ภายใต้การดูแลและปรึกษาของอาจารยผ์ูค้วบคุม 
วางแผนในกรอบทิศทางการวิจยั วิธีการด าเนินการวิจยั ออกแบบการศึกษาวจิยั การตีความขอ้มูล อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
และเขียนวทิยานิพนธ์ตามแบบท่ีเหมาะสม 

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

220-883 วทิยานิพนธ์ 36(0-108-0) 
 Thesis 

ศึกษาวิจัยในหัวขอ้หรือโจทย์ทางวิศวกรรมโยธา ภายใต้การดูแลและปรึกษาของอาจารยผ์ูค้วบคุม 
วางแผนในกรอบทิศทางการวิจยั วิธีการด าเนินการวิจยั ออกแบบการศึกษาวจิยั การตีความขอ้มูล อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
และเขียนวทิยานิพนธ์ตามแบบท่ีเหมาะสม 

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