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วัตถุประสงค     

หล ักส ูตรว ิศวกรรมศาสตรบ ัณฑิต สาขาว ิชาว ิศวกรรมโยธา (หล ักส ูตรปร ับปร ุง พ.ศ. 2565)  

มีวัตถุประสงคเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้ 

1 มีคุณธรรม จริยธรรม ถอมตน มีวินัย รับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว องคกร สังคม และประเทศชาติ 

ทําหนาที่เปนพลเมืองดี ประกอบวิชาชีพดวยความซื่อสัตยสุจริตและมีจรรยาบรรณ    

2 มีความรูความสามารถดานวิชาการในศาสตรดานวิศวกรรมโยธา ทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ 

สามารถประยุกตใชความรูในศาสตรดังกลาวไดอยางเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ และการศึกษาตอ

ในระดับที่สูงข้ึน 

3 มีความสนใจใฝรู รูจักแสวงหาความรูดวยตนเอง สามารถพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาสังคมอยาง

ตอเนื่อง ทันตอความกาวหนา และการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในศาสตรดานวิศวกรรมโยธา พรอมทั้ง

สามารถตอยอดความรูไดดวยตนเอง 

4 มีสามารถในการคิดวิเคราะห ริเริ ่มสรางสรรคงาน และแกไขปญหาทางวิศวกรรมโยธา ไดอยางมี

ประสิทธิภาพและเหมาะสม    

5 มีวุฒิภาวะ ความเปนผูนํา มนุษยสัมพันธ มีจิตสาธารณะ และทักษะในการทํางานเปนหมูคณะและ

เครือขาย สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน สามารถบริหารจัดการงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

6 มีความสามารถในการใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และศัพทเทคนิคทางวิชาชีพในการติดตอสื่อสาร การ

เรียนรู และการปฏิบัติงาน  

7 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 

8 มีแนวคิดและทักษะของการเปนผูประกอบการนวัตกรรมสามารถนําเสนอเพื่ออธิบายโครงการทางดาน

ธุรกิจและเขาใจความรูในการประกอบอาชีพที่เปนธุรกิจของตนเองได 

 



 

โครงสรางหลักสูตร 

 จํานวนหนวยกิต 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 145 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

1.1 กลุมวิชาภาษา  

1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

 1.3 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวทิยาศาสตร  

30 

12 

9 

9 

2) หมวดวิชาเฉพาะ             ไมนอยกวา 109 

ฝกงาน สหกิจศึกษา 

2.1 กลุมวิชาพื้นฐาน 36 36 

2.2 กลุมวิชาบังคับ 67 64 

2.3 กลุมวิชาเลือก 6 3 

2.4 กลุมวิชาฝกงานและสหกิจศึกษา   

 - ฝกงาน               (ไมนับหนวยกิต) 1   

 - สหกิจศึกษา  6 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี           ไมนอยกวา 6 

 

 

3.1.3  รายวิชา 

3.1.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                   30   หนวยกิต 

   นักศึกษาตองเรียนและสอบผานรายวิชาที่กําหนดไวในกลุมตาง ๆ ดังรายละเอียด 

แยกตามกลุมวิชาดังตอไปนี้ 

(1) กลุมวิชาภาษา             12   หนวยกิต 

   นักศึกษาตองเรียนและสอบผานรายวิชาในกลุมวิชาภาษา จํานวน 12 หนวยกิต  

ทุกรายวิชาดังตอไปนี ้

LI 101 001 ภาษาอังกฤษ 1  3(3-0-6) 

 English I  

LI 101 002 ภาษาอังกฤษ 2  3(3-0-6) 

 English II  

LI 102 003 ภาษาอังกฤษ 3  3(3-0-6) 

 English III  

LI 102 004 ภาษาอังกฤษ 4  3(3-0-6) 

 English IV  



 

(2) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                              9  หนวยกิต  

                          นักศึกษาตองเรียนและสอบผานรายวิชาในกลุ มมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

จํานวน 9 หนวยกิต ทุกรายวิชาดังตอไปนี้  

EN 001 100 การพัฒนาทักษะการเรียนรู 3(3-0-6) 

 Learning Skill Development  

EN 003 102 การเตรียมความพรอมในการทํางานและการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 3(3-0-6) 

 Work Preparation and Continuing Self-development  

GE 142 145 ภาวะผูนําและการจัดการ 3(3-0-6) 

 Leadership and Management  

 

(3) กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร                            9   หนวยกิต                      

นักศึกษาตองเรียนและสอบผานรายวิชาในกลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 

จํานวน 9 หนวยกิต ทุกรายวิชาดังตอไปนี้ 

EN 002 101 การบมเพาะจิตวิญญาณผูประกอบการ                                              3(3-0-6) 

 Entrepreneurial Spirit Incubation  

*GE 341 511 การคิดเชิงคํานวณและเชิงสถิติสําหรับเอบีซีดี 3(2-2-5) 

 Computational & Statistical Thinking for ABCD  

*GE 341 512 เอบีซีดีสําหรับทุกวิชาชีพ 3(2-2-5) 

 ABCD for All Professions  

 

3.1.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ   ไมนอยกวา   109 หนวยกิต 

(1) กลุมวิชาพ้ืนฐาน                                                  36 หนวยกติ 

นักศึกษาตองเรียนและสอบผานรายวิชาในกลุมวิชาพื้นฐานทุกรายวิชาดังตอไปนี ้

 

วิชาพืน้ฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  24 หนวยกิต 

SC 201 005 เคมีทั่วไป 3(3-0-6) 

 General Chemistry  

SC 201 006 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-2) 

 General Chemistry Laboratory  

SC 401 206 แคลคูลัสสาํหรับวิศวกรรมศาสตร 1 3(3-0-6) 

 Calculus for Engineering I  

SC 401 207 แคลคูลัสสาํหรับวิศวกรรมศาสตร 2 3(3-0-6) 

 Calculus for Engineering II  



SC 402 202 แคลคูลัสสาํหรับวิศวกรรมศาสตร 3 3(3-0-6) 

 Calculus for Engineering III  

SC 402 302 สมการเชิงอนุพันธสําหรับวิศวกรรมศาสตร 3(3-0-6) 

 Differential Equations for Engineering  

SC 501 003 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1 1(0-3-2) 

 General Physics Laboratory I  

SC 501 004 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2 1(0-3-2) 

 General Physics Laboratory II  

SC 501 005 ฟสิกสมูลฐาน 1 3(3-0-6) 

 Fundamentals of Physics I  

SC 501 006 ฟสิกสมูลฐาน 2 3(3-0-6) 

 Fundamentals of Physics II  

   

วิชาพืน้ฐานทางวิศวกรรม 12 หนวยกิต 

**EN 001 200 สถิตยศาสตร  3(3-0-6) 

 Statics  

EN 001 202 การเขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-6) 

 Engineering Drawing  

**EN 001 203 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

 Computer Programming  

*EN 001 205 การพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม 1(0-3-2) 

 Engineering Skills Development                                      ไมนับหนวยกิต 

EN 002 204 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Engineering Materials 

 

(2) กลุมวิชาบังคับ                                                 64 หรือ 67  หนวยกิต  

วิชาพืน้ฐานวิศวกรรมโยธา 16  หนวยกิต 

นักศึกษาตองเรียนและสอบผานรายวิชาในกลุมวิชาพื้นฐานวิศวกรรมโยธา ทุกรายวิชาตอไปนี ้

* EN 112 303 กําลังวัสด ุ 4(4-0-8) 

 Strength of Materials  

**EN 112 402 การสํารวจ 3(3-0-6) 

 Surveying  

**EN 112 403 ปฏิบัติการสาํรวจ 1(0-3-2) 

 Surveying Laboratory  



**EN 112 602 กลศาสตรของไหล 3(3-0-6) 

 Fluid Mechanics  

**EN 112 603 ปฏิบัติการกลศาสตรของไหล 1(0-3-2) 

 Fluid Mechanics Laboratory  

*EN 112 700 สถิติสําหรับวิศวกรรมโยธา 3(3-0-6) 

 Statistics for Civil Engineering  

EN 113 410 การสํารวจภาคสนาม 1(0-3-2) 

 Field Survey  

   

วิชาชีพวิศวกรรมโยธา                                                                       48 หรือ 51  หนวยกิต 

นักศึกษาจะมีสิทธิ์สําเร็จการศึกษาตองผานเกณฑ ดังนี้ 

-  นักศึกษาตองเรียนและสอบผานรายวิชาในกลุมวิชาชีพวิศวกรรมโยธาทุกรายวิชา  และ 

- นักศึกษาตองไดระดับคะแนนแตละวิชาไมตํ่ากวา C หรือตองไดคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมตํ่ากวา 2.00 

โดยการคิดคาคะแนน G.P.A.Point คํานวณจากระดับคะแนนที่ดีที ่สุดของแตละรายวิชาในกลุม

วิชาชีพวิศวกรรมโยธา และ 

-  สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชา EN 114 785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมโยธา จะไดรับการยกเวน

ไมตองเรียนวิชา EN 114 998 การเตรียมโครงการวิศวกรรมโยธา และ EN 114 999 โครงการ

วิศวกรรมโยธา 

EN 112 200 ธรณีวิทยาวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Engineering Geology  

*EN 112 304 การวิเคราะหโครงสราง 1 3(3-0-6) 

 Structural Analysis I  

**EN 112 305 วัสดุวิศวกรรมโยธา 3(3-0-6) 

 Civil Engineering Materials  

**EN 112 306 ปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรมโยธา 1(0-3-2) 

 Civil Engineering Materials Laboratory  

*EN 113 101 เศรษฐศาสตรวิศวกรรมและกฎหมายงานกอสราง 3(3-0-6) 

 Engineering Economics and Construction Laws  

EN 113 201 ปฐพีกลศาสตร 3(3-0-6) 

 Soil Mechanics  

EN 113 202 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร 1(0-3-2) 

 Soil Mechanics Laboratory  

EN 113 203 วิศวกรรมฐานราก 4(3-3-8) 

 Foundation Engineering & Practice  



*EN 113 305 การวิเคราะหโครงสราง 2 3(3-0-6) 

 Structural Analysis II  

**EN 113 306 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 4(3-3-8) 

 Reinforced Concrete Design & Practice  

**EN 113 307 การออกแบบโครงสรางเหล็กและไม 4(3-3-8) 

 Steel and Timber Design & Practice  

EN 113 500 วิศวกรรมการขนสง 3(3-0-6) 

 Transportation Engineering  

EN 113 501 วิศวกรรมการทาง 3(3-0-6) 

 Highway Engineering   

**EN 113 505 ปฏิบัติการวิศวกรรมการจราจรและการทาง 1(0-3-2) 

 Traffic and Highway Engineering Laboratory  

EN 113 602 อุทกวิทยา 3(3-0-6) 

 Hydrology  

**EN 114 101 การจัดการงานกอสรัาง 3(3-0-6) 

 Construction Management  

**EN 114 601 วิศวกรรมชลศาสตร 3(3-0-6) 

 Hydraulic Engineering  

EN 114 998 การเตรียมโครงการวิศวกรรมโยธา 1(0-3-2) 

 Civil Engineering Pre-project  

EN 114 999 โครงการวิศวกรรมโยธา 2(0-6-3) 

 Civil Engineering Project  

  

(3) กลุมวิชาเลือก                               ไมนอยกวา 3 หรือ 6 หนวยกิต 

นักศึกษาตองเลือกเรียนและสอบผานรายวิชาตอไปนี้ หรือรายวิชาที่คณะฯ 

เปดเพิ่มเติมภายหลัง โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะฯ สําหรับนักศึกษาที่เลือก

เรียนวิชา EN 114 785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมโยธา อยางนอย 3 หนวยกิต หรือ สําหรับนักศึกษาที่

เลือกเรียนวิชา EN 113 796 การฝกงาน อยางนอย 6 หนวยกิต 

วิชาเลือกสาขาวิศวกรรมโยธา 

EN 113 100 วิศวกรรมงานกอสราง 3(3-0-6) 

 Construction Engineering   

**EN 113 313 เทคโนโลยีคอนกรีต 3(3-0-6) 

 Concrete Technology   

EN 113 403 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรข้ันแนะนาํ 3(2-3-6) 



 Introduction to Geographic Information Systems  

**EN 113 405 การสํารวจเสนทาง 3(3-0-6) 

 Route Surveying  

EN 113 503 การวางแผนการขนสงในเมอืง 3(3-0-6) 

 Urban Transportation Planning  

EN 113 504 วิศวกรรมการจราจร 3(3-0-6) 

 Traffic Engineering  

EN 114 102 การบริหารผลิตภาพงานกอสราง 3(3-0-6) 

 Construction Productivity Management  

**EN 114 104 การบริหารสัญญาและกฎหมายงานกอสราง 3(3-0-6) 

 Construction Contract and Related Law Management  

EN 114 105 การจัดการงานวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Engineering Management  

**EN 114 106 การวางแผนและการกําหนดเวลางานกอสราง 3(3-0-6) 

 Construction Planning and Scheduling   

*EN 114 107 การประมาณและวิเคราะหราคางานกอสราง 3(3-0-6) 

 Construction Cost Estimation and Analysis  

EN 114 206 ฐานรากเสาเข็ม 3(3-0-6) 

 Pile  Foundation  

EN 114 207 โครงสรางดนิ 3(3-0-6) 

 Earth Structures  

**EN 114 208 การปรับปรุงดนิ 3(3-0-6) 

 Soil Improvement   

**EN 114 209 ปฐพีพลศาสตรข้ันแนะนาํ 3(3-0-6) 

 Introduction to Soil Dynamics  

EN 114 308 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง 3(3-0-6) 

 Pretressed Concrete Design  

EN 114 309 การออกแบบอาคาร 3(3-0-6) 

 Building Design  

**EN 114 312 การออกแบบโครงสรางเหล็กข้ันสูง 3(3-0-6) 

 Advanced Steel Structures Design  

*EN 114 313 พลศาสตรโครงสรางข้ันแนะนํา 3(3-0-6) 

 Introduction to Structural Dynamics  

**EN 114 405 การสํารวจดวยภาพถาย 3(3-0-6) 



 Photogrammetry  

*EN 114 406 การสํารวจทางรถไฟ 3(3-0-6) 

 Railway Surveying  

EN 114 505 ระบบการจัดการโลจสิติกสในการขนสง 3(3-0-6) 

 Transport Logistics Management Systems  

EN 114 508 การออกแบบผิวจราจร 3(3-0-6) 

 Pavement Design  

**EN 114 510 การออกแบบถนนทางเรขาคณิต 3(3-0-6) 

 Geometric Design of Highways  

*EN 114 602 การออกแบบระบบระบายนํ้าฝนของพื้นที่เมือง 3(2-3-6) 

 Urban Stormwater System Design  

**EN 114 700 การประยุกตคอมพิวเตอรในงานวิศวกรรมโยธา 3(2-3-6) 

 Computer  Applications in Civil Engineering   

EN 114 774 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมโยธา 3(3-0-6) 

 Special Topics in Civil Engineering 

  

 

วิชาเลือกสาขาวิศวกรรมอ่ืนๆ 

EN 003 300 วิศวกรรมระบบรางข้ันแนะนาํ 3(3-0-6) 

 Introduction to Railway System Engineering  

EN 003 301 ความเสียดทานและการสึกหรอในงานวิศวกรรมระบบราง 3(3-0-6) 

 Tribology in Rail Way System Engineering  

EN 003 302 วิศวกรรมลอเลื่อน 3(3-0-6) 

 Rolling Stock Engineering  

EN 003 303 ระบบอาณัตสิัญญาณและควบคุมรถไฟ 3(3-0-6) 

 Railway Signaling and Control  

EN 003 304 การวางแผนและการจัดการขนสงระบบราง 3(3-0-6) 

 Railway System Planning and Administration  

EN 003 305 การจัดการโครงการระบบขนสงทางราง 3(3-0-6) 

 Railway Project Management  

EN 003 306 การออกแบบทางรถไฟ 3(3-0-6) 

 Rail Track Design  

EN 003 307 การบํารุงรักษาระบบรางข้ันแนะนํา 3(3-0-6) 

 Introduction to Railway Maintenance  

EN 003 308 ระบบจายไฟฟาสาํหรับรถไฟ 3(3-0-6) 



 Railway Electrification  

EN 003 309 ระบบลากจูงรถไฟ 3(3-0-6) 

 Railway Traction Systems  

*EN 003 312 ระบบอัตโนมัต ิ 1(0-3-2) 

 Automation  

*EN 003 313 ระบบจาํลองสารสนเทศอาคาร 1(0-3-2) 

 Building Information Modeling  

EN 004 310 ระบบขับเคลื่อนรถไฟ 3(3-0-6) 

 Rail Propulsion System  

EN 004 311 การควบคุมและการปฏิบัติการเดินรถ 3(3-0-6) 

 Train Operation and Control  

EN 900 003 หลักการบินเบื้องตน 3(3-0-6) 

 Fundamentals of flight  

EN 900 004 ปฏิบัติการดานการบิน 3(3-0-6) 

 Flight Operation  

**EN 900 005 อุตุนิยมวิทยาการบิน และ การเดินอากาศ 2(1-2-3) 

 Aviation Weather and Navigation  

**EN 900 006 บูรณาการความรูดานนักบินและทักษะดานการบิน 3(2-2-5) 

 Integration Pilot Knowledge and Skills  

 

                            (4)  กลุมวิชาฝกงานและสหกิจศึกษา                          1 หรือ 6 หนวยกิต 

 นักศึกษาตองเรียนและสอบผานรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งดังตอไปนี ้

**EN 113 796 การฝกงาน 1 (0-3-1) 

 Practical Training ไมนับหนวยกิต 

**EN 114 785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมโยธา 6 หนวยกิต 

 Cooperative Education in Civil Engineering  

  

3.1.3.3  หมวดวิชาเลือกเสรี          ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

ใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรีที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแกน 

หรือสถาบันการศึกษาอ่ืน หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยประกาศเพิ่มเติมภายหลัง  โดยไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต  

หมายเหตุ       *   หมายถึง  รายวิชาใหม 

                  **   หมายถึง  รายวิชาเปลี่ยนแปลง 

 

 



3.3 คําอธิบายรายวิชา 

EN 001 100 การพัฒนาทักษะการเรียนรู 3(3-0-6) 

 Learning Skill Development  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

  ลักษณะพื้นฐานของการทํางาน ทักษะการเรียนรูในศตวรรษ

ที่ 21 ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง การประยุกตใชคอมพิวเตอรเพื่อ

การเรียนรู การจัดการคุณภาพในองคกร หลักพื้นฐานความปลอกภัย 

ทักษะการตั้งคําถามและจดบันทึก ทักษะความคิดสรางสรรค ไคเซน

ในการศึกษา ทักษะการทํางานเปนทีม เทคนิคการนําเสนอผลงาน 

ทักษะการแกไขปญหา  

 

  Basic description of work, 21st century learning skill, 

self-paced learning, introduction of computer for learning, 

quality management system in organization, principles of 

safety, inquity skill, noting skill, creative thinking skill, 

kaizen in education, team work skill, presentation 

technique, problem solving skill 

 

   

**EN 001 200 สถิตยศาสตร 3(3-0-6) 

 Statics  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

  แนวคิดของสถิตยศาสตร ระบบแรงและแรงลัพธ สภาวะ

สมดุล การวิเคราะหโครงสรางเบื้องตน แรงเสียดทาน จุดศูนยถวง

กลางเรขาคณิต หลักการงานสมมติ และ พลศาสตรเบื้องตน 

 

  Statics concept, force system and resultant, 

equilibrium, fundamental structural analysis, friction, 

centroid, principle of virtual work and introduction to 

dynamics 

 

   

EN 001 202 การเขียนแบบวิศวกรรม  3(2-3-6) 

 Engineering Drawing   

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

  ตัวอักษรมาตรฐาน ภาพราง หลักการฉายภาพ แบบภาพ

ฉาย การใหขนาดและ ระยะคลาดเคลื ่อนยินยอม ภาพตัด ภาพ

 



รูปทรง ภาพชวยและแผนคลี่ แบบรายละเอียดและแบบประกอบใช

คอมพิวเตอรชวยเขียนแบบข้ันพื้นฐาน 

  Standard lettering, freehand sketches, orthographic 

projection, orthographic drawing, dimensioning and 

tolerancing, sections, pictorial drawing, auxiliary view and 

development, detail and assembly drawing, basic 

computer-aided drawing 

 

   

**EN 001 203 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

 Computer Programming  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

  แนวคิดของคอมพิวเตอร ว ิว ัฒนาการของคอมพิวเตอร 

แนวคิดของระบบคอมพิวเตอร  องค ประกอบของฮาร ดแวร  

องคประกอบของซอฟตแวร ปฏิสัมพันธระหวางฮารดแวรและ

ซอฟตแวร แนวคิดการประมวลผลขอมูลอิเล็กทรอนิกส การแปลง

ขอมูลเปนสารสนเทศ การประมวลผลขอมูลคอมพิวเตอร การ

ออกแบบและระเบียบวิธีการพัฒนาโปรแกรม แนวคิดการออกแบบ

จากบนลงลาง ผังงานโปรแกรม การเขียนโปรแกรมภาษาระดับสูง 

หลักมูลการเขียนโปรแกรมภาษาระดับสูง ชนิดขอมูลพื้นฐาน การ

นําเขาและการสงออกขอมูล โครงสรางควบคุม ฟงกชัน แถวลําดับ 

สายอักขระและแฟมขอมูล 

 

  Computer concepts: evolution of computer, 

computer system concepts, hardware components, 

software components, hardware and software interaction, 

electronic data processing concepts, data into information 

transforming, computer data processes, program design 

and development Methodology, top-down design 

approach, program flowchart, high level language 

programming, high level language programming 

fundamental, fundamental data types, data input and 

output, control structures, functions, arrays, strings and 

files 

 

  

 

 



*EN 001 205 การพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม 1(0-3-2) 

 Engineering Skills Development                                ไมนับหนวยกิต 

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 การคิดเชิงออกแบบ การระบุความตองการ การรวบรวม

ขอมูล การวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย การวิจัยเชิงปฏิบัติการ การ

วิเคราะหอ ันตราย การสรางขอมูลจ ําเพาะ การออกแบบเชิง

สรางสรรค การออกแบบแนวความคิด การออกแบบตนแบบและ

การตรวจสอบ           

 

 Design thinking, identify needs, gather information, 

stakeholder analysis, operational research, hazard analysis, 

specification creation, creative design, conceptual design, 

prototype design and verification 

 

   

EN 002 101 การบมเพาะจิตวิญญาณผูประกอบการ   3(3-0-6) 

 Entrepreneurial Spirit Incubation  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

  กระบวนการบมเพาะจ ิตว ิญญาณผู ประกอบการ การ

ประเมินศักยภาพของตนเอง คุณลักษณะและจิตวิญญาณของ

ผู ประกอบการที ่ดี หลักการพัฒนาสรางเสริมคานิยมที ่ดีในการ

ทํางานและการเปนผูประกอบการที่ดี หลักการสรางแรงจูงใจภายใน

และความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง หลักการเสริมสรางทศันคติ

และการคิดเชิงบวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน   หลักมนุษย

สัมพันธและการทํางานเปนทีม  การสรางเสริมภาวะผูนํา  หลัก

คุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบการ หลักพุทธธรรมกับการ

ทํางาน  หลักในการประกอบการที่มีความรับผิดชอบตอสังคม การ

พัฒนาทักษะการคิดเชิงสรางสรรคและนวัตกรรม การสรางแนวคิด

และโอกาสทางธ ุรก ิจใหม ๆ และเคล ็ดล ับส ู ความสําเร ็จของ

ผู ประกอบการ  องคความรู ในการประกอบธุรกิจเบื ้องตนและ

หลักการใหบริการที่เปนเลิศ  องคความรูเบื้องตนในการเขียนแผน

ธุรกิจ  การวางแผนกลยุทธธุรกิจ  การวางแผนดานการตลาด  การ

ฝกปฏิบัติพัฒนาทักษะการเปนผูประกอบการที่ดีในแตละดาน 

 

  Process of entrepreneurial spirit incubation, 

evaluation of one’ s own potential, characteristics and 

spirit of good entrepreneurs, principles for the 

 



development and enhancement of good value in working 

and being good entrepreneurs, internal self- motivation 

and self-confidence, principle for reinforcing attitudes and 

positive thinking to improve work performance, principles 

of human relation and teamwork, enhancement of 

leadership, Buddhism related to work, ethics and morals 

of entrepreneurs, corporate social responsibility ( CSR) , 

development of creative and innovation skills, creation of 

new business ideas and opportunities and tips for 

entrepreneurial success, basic knowledge in business 

operations and principles of service excellence, basics in 

business plan writing, business strategy plan, marketing 

plan, practice work for developing entrepreneurial skills 

   

EN 002 204 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Engineering Materials  

 เงื่อนไขของรายวิชา  : ไมมี  

  ความสัมพันธระหวางโครงสราง กระบวนการผลิต และการ

ใชงานวัสดุวิศวกรรมกลุมหลัก แผนภาพสมดุลเฟสและการแปล

ความหมาย สมบัติทางกลและการเสื่อมสภาพของวัสดุ 

 

  Relationship among structures production 

processes applications of main groups of engineering 

materials, phase equilibrium diagrams and their 

interpretations, mechanical properties and materials 

degradation 

 

   

EN 003 102 การเตรียมความพรอมในการทํางานและการพัฒนาตนเองอยาง

ตอเน่ือง                      

3(3-0-6) 

 Work Preparation and Continuing Self-development  

 เงื่อนไขของรายวิชา  : ไมมี  

  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยส ําหรับการพัฒนาประเทศ 

จริยธรรมและจรรยาบรรณ องคการและการจัดการ การบริหารการ

เปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การปรับปรุงอยางตอเนื่อง อาชี

วอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน การสรางแรงจูงใจ การคิด

 



เช ิงว ิพากษและการค ิดเช ิงสร างสรรค  การพัฒนานวัตกรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม การเขียนประวตัิและ

จดหมายสมัครงาน การเขียนรายงานและการนําเสนอ การพัฒนา

บุคลิกภาพสูความเปนผูนํา 

  Human resource development for country 

development, code of ethics and conduct, organization 

and management, change management for sustainable 

development, continuous improvement, occupational 

health and safety, creating motivation, critical and creative 

thinking, innovation development, modern information 

and communication technology, writing of curriculum 

vitae and application letter, report writing and 

presentation, personality development for leadership 

 

   

EN 003 300 วิศวกรรมระบบรางขั้นแนะนํา 3(3-0-6) 

 Introduction to Railway  System Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

 ประวัติและวิวัฒนาการของระบบขนสงทางราง การวางแผน

นโยบายการพัฒนาโครงการ การคาดการณปริมาณการเดินทางและ

การใชการขนสงทางราง การจัดการโครงการในระบบขนสงทางราง 

โครงสรางทางรถไฟ ขบวนรถไฟและการขับเคลื่อน สถานีรถไฟ 

ระบบการจายไฟฟาแกทางรถไฟ ระบบไฟฟาภายในตัวรถ ระบบ

อาณัติสัญญาณและการสื่อสาร การกอสรางงานโยธา การเดินรถ 

การจัดการการซอมบํารุง การดําเนินธุรกิจในระบบขนสงทางราง 

และรถไฟความเร็วสูง 

 

 

 History and evolution of rail transport system, 

policy planning, project development, forecast of travel 

demand and using rail transport, project management in 

rail transport system, railway track structure, bogies and 

motive power, railway station, railway electrification 

system, electrical system in rolling stock, signaling system 

and communication, civil construction, railway operation, 

maintenance management, business operation in rail 

transport system and high speed train 

 



EN 003 301 ความเสียดทานและการสึกหรอในงานวิศวกรรมระบบราง 3(3-0-6) 

 Tribology in Rail Way System Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

 ความเสียดทานและการสึกหรอในระบบรางข้ันแนะนํา กลไก

การสัมผัส ความเสียดทานของพื้นผิวสัมผัสระหวางลอกับรางรถไฟ 

การหลอลืน่ระหวางลอและราง กลไกการเสียหายของผิวลอและราง 

ระบบแพนโทกราฟ ระบบลูกปน ระบบตัวลดการสั่นสะเทือน ระบบ

เกียรและการสงกําลัง องคประกอบของเครื่องยนตดีเซล และการ

เฝาตรวจสภาวะของเคร่ืองจักร 

 

 

 Introduction to tribology in railway system, contact 

mechanics, friction in wheel-rail contact, lubrication in rail 

wheel, surface damage mechanism in rail wheel, 

pantograph system, brake system, damper suspension 

system, gear and transmission system, components of 

diesel engine and machine condition monitoring 

 

   

EN 003 302 วิศวกรรมลอเลื่อน 3(3-0-6) 

 Rolling Stock Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

 ว ิศวกรรมล อเล ื ่อนข ั ้นแนะนํา ส วนประกอบที ่ส ําคัญ 

ภาพรวมหลักพลศาสตรของตัวรถ พลศาสตรของตัวรถตามแนวยาว 

(รางและเบรค) ลอและผิวสัมผัส การขับขี่สบาย ตูรถไฟ ระบบรับ

นํ้าหนัก ระบบเบรคและรูปแบบตูโดยสารในขบวนรถไฟ แนวคิดการ

ออกแบบพื้นฐาน การบํารุงรักษาและการติดตาม ระบบลอเลื่อน 

 

 

 Introduction to railway rolling stock and major 

components, rail vehicle dynamics, longitudinal rail 

vehicle dynamics ( traction and brake) , wheel and rail 

contact, comfort ride, bogie, suspension, brake system and 

rail coach body, rolling stock monitoring, maintenance and 

basic design concept are introduced 

 

   

EN 003 303 ระบบอาณัติสัญญาณและควบคุมรถไฟ 3(3-0-6) 

 Railway Signaling and Control  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  



 

 ระบบการขนสงข้ันแนะนํา ระบบอาณัติสัญญาณและควบคุม

สําหรับรถไฟ ระบบปองกันการเดินรถไฟ ระบบอาณัติสัญญาณและ

ควบคุมรถไฟ มาตรฐานที่เกี่ยวของตางๆ กับระบบอาณัติสัญญาณ

และการควบคุมการเดินรถไฟ ระบบอาณัติสัญญาณที่ใชกับรถไฟเม

โทรหรือรถไฟในเมืองกับรถไฟทางไกล  รถสินคาและรถไฟความเร็ว

สูงจุดสับราง ประแจกล ไฟสัญญาณ ระบบการควบโยง ระบบการ

ควบคุมรถไฟ ระบบอาณัติสัญญาณบนรถไฟและนอกรถไฟ ผังระบบ

อาณัติสัญญาณ การวางแผน การออกแบบและการเลือกเทคโนโลยี 

และระบบอาณัติสัญญาณที่เหมาะสม 

 

 

 Introduction to transport system, overview of 

signaling system and controlling for train, automatic train 

protection, standard related to signaling system and traffic 

control, signaling system for mass rapid transit, urban train, 

inter-city train and high speed train, the shunt, mechanical 

railroad switch, light signal, interlocking system, train 

control system, signaling system inside and outside the 

train, signaling system diagram, planning, design and 

technology selecting and suitable signaling system  

 

   

EN 003 304 การวางแผนและการจัดการขนสงระบบราง 3(3-0-6) 

 Railway System Planning and Administration  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

 ความเป นมาของระบบรางท ั ้ ง ในประเทศไทยและ

ตางประเทศ ระบบรางกับการพัฒนาเมืองและการใชประโยชนที่ดิน 

คุณลักษณะเชิงเศรษฐศาสตรและพาณิชยของระบบราง นโยบาย 

กฎหมาย การจัดการและบริหารองคกรรถไฟ การพยากรณปริมาณ

ผูโดยสารและสินคา การกําหนดโครงสรางอัตราคาโดยสาร การ

วิเคราะหและศึกษาความเหมาะสมโครงการระบบราง การรวมทุน

และผลจากการดําเนินธุรกิจระบบราง 

 

 

 History of rail transport system in Thailand and 

foreign countries, railway system with urban development 

and land utilization, commerce and economic 

characteristics of railway system, policy, law, railway 

organization management and administration, forecast of 

 



passenger and merchandise demand, determination of 

train fares structure, feasibility study and analysis in railway 

system project, joint venture and impact of railway 

business operation 

   

EN 003 305 การจัดการโครงการระบบขนสงทางราง 3(3-0-6) 

 Railway Project Management  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

 การวางแผนการจัดการโครงการ การประเมินแบบบูรณา

การ การจัดการกําหนดการตาง ๆ ระบบการจัดการทรัพยากร การ

จัดการขอมูลและเอกสาร การจัดการความเสี่ยง การวิเคราะหการ

ตัดสินใจเก่ียวกับการวางแผนและการจัดการโครงการระบบราง 

 

 

 Planning and project management, integration 

assessment, schedule management, resources 

management system, document and information 

management, risk management, decision analysis related 

to railway project management 

 

   

EN 003 306 การออกแบบทางรถไฟ 3(3-0-6) 

 Rail Track Design  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

 ระบบขนสงทางรางและการบริหารกิจการรถไฟขั้นแนะนํา 

ลอเลื่อนข้ันแนะนํา การเคลื่อนที่และการหยุดขบวนรถที่มีผลตอทาง

รถไฟ การออกแบบวางแนวเสนทาง รถไฟระหวางเมือง รถไฟชาน

เมือง รถไฟในเมือง โครงสรางทางรถไฟและองคประกอบ ความ

เสถียรของทางที ่ใชรางเชื ่อมยาว ระบบอาณัติสัญญาณ และสิ่ง

อํานวยความสะดวกในการเดินรถที่เก่ียวกับงานโยธา  

 

 

 Introduction to rail transport system and railway 

business administration, rolling stock, train moving, stop 

effected to rail track, rail track design, inter- city rail, sub-

urban rail, urban rail, rail track structure and composition, 

stability of rail track in long rail link, signaling system 

facilities in railway operating related to civil work 

 

   



EN 003 307 การบํารุงรักษาระบบรางขั้นแนะนํา 3(3-0-6) 

 Introduction to Railway Maintenance  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

 แนวคิดพื้นฐานการบํารุงรักษา หลักการบํารุงรักษา การ

วางแผนการบํารุง โรงซอมบํารุง เคร่ืองมือและอุปกรณ คุณภาพและ

ความปลอดภัยในการบํารุงรักษา กรณีศึกษาอุปกรณระบบตัวรถไฟ 

ระบบตัวรถไฟ ระบบรางสถานี การเปลี่ยนแปลงระบบราง ระบบ

อาณัติสัญญาณและการสื่อสารระบบไฟฟา สิ่งอํานวยความสะดวก

และรถไฟความเร็วสูง 

 

  Basic concept of maintenance, principle of 

maintenance, maintenance planning, maintenance plants, 

tools and equipments, quality and safety in maintenance, 

case study in auxiliary systems on rolling stock, rolling 

stockpower systems, rail track system and station, railroad 

switching, signaling and communication system in 

electrical system, facilities 

 

   

EN 003 308 ระบบจายไฟฟาสําหรับรถไฟ 3(3-0-6) 

 Railway Electrification  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

 ระบบการขนสงทางรางขั้นแนะนํา ภาพรวมของระบบจาย

ไฟฟาสําหรับรถไฟ ระบบจายไฟฟากระแสไฟตรง ระบบไฟฟาลากจงู

รถไฟมอเตอรกระแสไฟสลับ หลักการและการออกแบบ คารีเลย

ปองกันและระบบกราวด การจําลองทางคอมพิวเตอรสําหรับระบบ

ไฟฟาสําหรับรถไฟ คุณภาพกําลังไฟฟา ระบบควบคุมประมวลผล

และการจัดเก็บขอมูล ระบบกําลังไฟฟาเสริมและการบํารุงรักษา 

 

 

 Introduction to rail transport system, overview of 

railway electrification, DC railway power supply system, AC 

traction power system, principle and design of protective 

relay and grounding system, computer simulation of 

railway electrification, power quality, supervisory control 

and data acquisition ( SCADA) , auxiliary power supply 

system and maintenance 

  

 



EN 003 309 ระบบลากจูงรถไฟ 3(3-0-6) 

 Railway Traction Systems  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

 โครงสรางพื้นฐานของระบบรางขั้นแนะนํา ระบบจายไฟฟา

สําหรับรถไฟ ภาพรวมของระบบไฟฟาลากจูงรถไฟ ฟสิกสพื้นฐาน

ของมอเตอรลากจูง กระแสตรงและมอเตอรกระแสสลับ ระบบการ

ขับเคลื ่อนควบคุมความเร็วมอเตอรกระแสไฟตรงและมอเตอร

กระแสไฟสลับ ระบบการเบรกทางกล ระบบการเบรกทางพลศาสตร

และรีเยนเนอเรทีฟ เทคโนโลยีรถไฟที่ใชพลังงานจากแรงแมเหล็กใน

การเคลื่อนที่  

 

 

 Introduction to infrastructure, railway 

electrification, overview of railway traction systems, basic 

physics of DC traction motor and AD traction motor, 

velocity control for DC motor and AC motor drive system, 

mechanical brake system, dynamic and regenerative 

braking system, magnetically levitating technology 

 

   

*EN 003 312 ระบบอัตโนมัติ 1(0-3-2) 

 Automation  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN 001 203 หรือ EN 811 300  

 

 ระบบอัตโนมัติขั้นแนะนํา บทบาทของระบบอัตโนมัติ การ

ประยุกตในภาคอุตสาหกรรม องคประกอบของระบบอัตโนมัติ รีเลย 

สวิทช  เซนเซอร แอคชูเอเตอร โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอลโทรล

เลอร และอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่งสําหรับอุตสาหกรรม 

 

 

 Introduction to automation, Role of automation, 

Industrial Applications, Automation Components, Relays, 

Switches, Sensors,  Actuators, Programmable logic 

controller (PLC) and Industrial internet of things (IIoT) 

 

   

*EN 003 313 ระบบจําลองสารสนเทศอาคาร 1(0-3-2) 

 Building Information Modeling  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN 001 203 หรือ EN 811 300  

 
 ระบบจําลองสารสนเทศอาคารขั้นแนะนํา แบบจําลอง วัสดุ 

แฟมมิลี เอกสาร วิว และ การจัดการโครงการ 
 



 

 Introduction to Building Information Modeling, 

Modeling, Materials, Families, Documentation, Views and 

Project Management 

 

   

EN 004 310 ระบบขับเคลื่อนรถไฟ 3(3-0-6) 

 Rail Propulsion System  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

 พลศาสตรของยานพาหนะที่ใชราง ระบบการขับเคลื่อน

รถไฟและระบบหยุดรถราง  ระบบการขับเคลื่อนเครื่องยนตดีเซล 

รถจักรดีเซลไฮดรอลิค รถจักรดีเซลทางกล รถจกัรดีเซลไฟฟา ระบบ

มอเตอรลากจูงไฟฟาที่ใชกระแสสลับและตรง ระบบแบบมอเตอรเชิง

เสนและระบบลอยตัวดวยสนามแมเหล็ก ระบบเบรคแบบรีเจนเนอร

เรทีฟ 

 

 

 Dynamics of rail vehicles, rail propulsion and tram 

stop system, diesel engine propulsion system, diesel-

hydraulics locomotive, diesel mechanical locomotive, 

diesel electrical locomotive, DC and AC direct and 

alternating current, linear motor system and 

electromagnetic suspension, transmission system and 

regenerative brake system 

 

   

EN 004 311 การควบคุมและการปฏิบัติการเดินรถ 3(3-0-6) 

 Train Operation and Control  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

 การเคลื่อนที่ของขบวนรถไฟ โปรไฟลความเร็วของขบวนรถ 

การคํานวณตาราง ระยะทาง เวลา หลักการของความปลอดภยัและ

ความเชื่อถือได การจัดระยะหางระหวางขบวนรถไฟในการจัดการ

เดินรถ อาณัติสัญญาณประเภทตางๆ ผลตอการจัดระยะหางระหวาง

ขบวนรถ หลักการของสหสัมพันธ การวิเคราะหความจุของการเดิน

รถ การออกแบบผังทางและสวนประกอบเพื่อรองรับการเดินรถ การ

จัดการและควบคุมการเดินรถของผูใหบริการขนสงระบบราง 

 

  Motion of train, velocity profile of rolling stock, 

calculation of schedule, distance, time, principle of safety 

and reliability, distance arrangement between rolling stock 

 



in train operation, type railway signaling, effect of distance 

arrangement between rolling stock in train, principle of 

correlation, capacity analysis of train operation, flow 

design and the components for train operation, train  

operation  and  control  for  service  providers  in railway 

transport system 

   

EN 900 003 หลักการบินเบื้องตน 3(3-0-6) 

 Fundamentals of flight  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

           หลักการบิน สภาพแวดลอมสําหรับการบิน ระบบและ

สมรรถนะของอากาศยาน สรีรวิทยาการบิน การตัดสินใจของผูที่ทํา

หนาที่เดินอากาศ 

 

 

          Principles of flight, the flight environment, aircraft 

systems and performance, aviation physiology, 

aeronautical decision making 

 

   

EN 900 004 ปฏิบัติการดานการบิน 3(3-0-6) 

 Flight Operation  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

          กฎการบิน และการบริการจารจรทางอากาศ นิรภัยการบิน 

กฎหมายดานการบิน ระบบเครื ่องชวยเดินทาง ความรู พื ้นฐาน

เกี่ยวกับอากาศยาน ระบบการสื่อสาร และเครื่องหมายที่เกี่ยวของ

กับการบิน ขั้นตอนปฏิบัติเกี่ยวกับทาทางการบินในสภาวะปกติและ

สภาวะฉุกเฉิน 

 

 

          Rules of the air and air traffic service, flying safety, 

air law, radio navigation systems, technical type 

knowledge, radio telephony and signals, normal and 

emergency procedure 

 

 

 

 

 

 

 

 



**EN 900 005 อุตุนิยมวิทยาการบิน และ การเดินอากาศ 2(1-2-3) 

 Aviation Weather and Navigation  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 
อุตุนิยมวิทยาสําหรับนักบินการแปลขอมูลสภาพอากาศ เทคนิคการ

นําทางเบื้องตน การคํานวณสมรรถนะและวิธีการวางแผนการบิน 
 

 

Meteorology for pilots, interpreting weather data, basic 

navigation, flight performance calculation and planning 

performance 

 

   

**EN 900 006 บูรณาการความรูดานนักบินและทักษะดานการบิน 3(2-2-5) 

 Integration Pilot Knowledge and Skills  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

          การบริการภาคพื้น ระบบการจัดการความปลอดภัยระบบ

บริหารงานคุณภาพ การวางแผนและควบคุมการผลิตการขนสง

สินคาอันตราย การใชคอมพิวเตอรเพื ่อการวางแผนการบิน การ

ฝกอบรมสําหรับพนักงานอํานวยการบิน การวางแผนและควบคุม

การผลิต การเตรียมความพรอมสําหรับการสอบ  

 

 

 Ground handling, safety management system, quality 

management system, planning and production control, 

transportation of dangerous goods, computer for flight 

planning, the dispatcher training, planning and production 

control, examination and preparation 

 

   

EN 112 200 ธรณีวิทยาวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Engineering Geology  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

  โลก การเคลื่อนตัวของเปลือกโลก แผนดินไหว ธรณีกาล แร

และหิน การผุพังและกัดกรอนของดิน การเคลื่อนที่ของมวล การ

ปรับปรุงเชิงลาด นํ้าบาดาล ธรณีโครงสราง แผนที่ธรณีวิทยา การ

สํารวจสถานที่กอสราง 

 

  The earth, plate tectonic, earthquake, geological 

time, minerals and rocks, weathering and erosion, soil 

formation, mass movement, slope stabilization, 

 



groundwater, structural geology, geological map, site 

investigation 

    

* EN 112 303 กําลังวัสดุ 4(4-0-8) 

 Strength of Materials  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN 001 200  

  หนวยแรงและความเครียด ความสัมพันธระหวางหนวยแรง

และความเครียด สมบัติทางกลของวัสดุ แรงภายในและแรงภายนอก 

แรงภายในแนวแกนและผลของอุณหภูมิ แผนภูมิแรงเฉือนและ

โมเมนตดัดภายใน หนวยแรงดัดและหนวยแรงเฉือนในคาน  หนวย

แรงบิด หนวยแรงระนาบ และความเครียดระนาบ  หนวยแรงรวม

และหนวยแรงหลัก วงกลมโมรสําหรับหนวยแรงระนาบ การโกง

เดาะของเสา ทฤษฎีการวิบัติ คานประกอบ ความเขมขนของหนวย

แรง การบิดของทอผนังบาง การบิดของชิ ้นส วนที ่ไมเป นรูป

ทรงกระบอก การดัดไมสมมาตร หนวยแรงเฉือนในชิ้นสวนผนังบาง

เนื่องจากโมเมนตดัดและจุดศูนยกลางการเฉือน   

 

  Stresses and strain, relation between stress and 

strain, mechanical properties of materials, internal and 

external forces, internal axial force and temperature 

effect, internal shear force and bending moment diagrams, 

bending and shear stresses in beams,  torsional stresses, 

plane stress and plane strain, combined stresses and 

principal stresses, Mohr’s circle for plane stresses, buckling 

of columns, theories of failure, composite beam, stress 

concentration, torsion of thin- walled tubes, torsion of 

noncircular members, unsymmetrical bending, shear 

stresses in thin- walled members subjected to subjected 

to bending and shear center 

 

   

*EN 112 304 การวิเคราะหโครงสราง 1 3(3-0-6) 

 Structural Analysis I  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN 112 303  

  แนะนําการวิเคราะหโครงสราง เสถียรภาพและดีเทอรมเินซี

ของโครงสราง แรงปฏิกิริยา แรงเฉือนและโมเมนตในโครงสรางดี

 



เทอรมิเนท เสนอิทธิพลของโครงสรางดีเทอรมิเนท การเสียรูป วิธี

ประมาณ การวิเคราะหโครงสรางอินดีเทอรมิเนทโดยวิธีการเสียรูปที่

สอดคลอง และวิธีงานนอยที่สุด 

  Introduction to structural analysis, stability and 

determinacy, reactions, shear and moments in statically 

determinate structures, influence lines of determinate 

structures, deflections, approximate analysis, analysis of 

indeterminate structures by method of consistent 

deformation and method of least work 

 

   

**EN 112 305 วัสดุวิศวกรรมโยธา 3(3-0-6) 

 Civil Engineering Materials  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN 112 303  

  พฤต ิกรรมพื ้นฐาน  ค ุณสมบัต ิ  และการทดสอบว ัสดุ

วิศวกรรมโยธาตางๆ เชน ปูนซีเมนต คอนกรีตและสวนประกอบ 

คอนกรีตสดและคอนกรีตที่แข็งตัวแลว เหล็กและเหล็กเสน ไม วัสดุ

การทาง และวัสดุวิศวกรรมโยธาอ่ืน ๆ 

 

  Fundamental behaviors, properties of various civil 

engineering materials such as cement, concrete and 

components, fresh and hardened concrete, steel and 

rebar, wood, highway materials, and others civil 

engineering materials 

 

   

**EN 112 306 ปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรมโยธา 1(0-3-2) 

 Civil Engineering Materials Laboratory  

 เงื่อนไขของรายวิชา  : รายวิชารวม EN 112 305  

  การทดสอบสารอินทรียในทรายสําหรับคอนกรีต คาทราย

สมมูลยของดินและมวลรวมละเอียด การพองตัวของทราย การ

ทดสอบความตานทานการสึกกรอนของมวลรวมหยาบขนาดเล็กโดย

เครื่องลอสแอนเจลิส การทดสอบการวิเคราะหขนาดมวลรวมหยาบ

และละเอียดโดยตะแกรง การทดสอบหนวยนํ้าหนักของมวลรวม 

การทดสอบความถวงจําเพาะและความดูดซึมของมวลรวมหยาบ

และละเอียด การทดสอบคอนกรีตสด การทดสอบความขนเหลว

และความสามารถทํางานไดของคอนกรีต การทดสอบความขนเหลว

 



ปกติและเวลาการกอตัวของปูนซีเมนตไฮดรอลิก การทดสอบกําลัง

อัด กําลังดึงแยกและกําลังดัดของคอนกรีต การทดสอบกําลังอัดและ

ดัดของไม การทดสอบความแข็งของไม การทดสอบกําลังดึง กําลัง

ฉีกแตก และกําลังเฉือนของไม การทดสอบกําลังดึงของเหล็กและ

อลูมิเนียม การทดสอบแรงบิดของเหล็กกลา เหล็กหลอ และ

ทองเหลือง 

  Test for original impurities in sand, sand equivalent 

value and bulking of sand, test for batching, mixing and 

casting of concrete, test for resistance to abrasions by 

using the Los Angeles machine, test for sieve analysis of 

fine and coarse aggregates, test for unit weight of 

aggregate, test for specific gravity and absorption of 

aggregates, tests of fresh concrete, test for consistency and 

workability of fresh concrete, test for normal consistency 

and time of setting of hydraulic cement, test for 

compressive, splitting tensile and flexural strength of 

concrete, test for compressive and flexural strength of 

timber, test for hardness of timber, test for cleavage, 

tensile and shear strength of timber, test for tensile 

strength of steel and aluminum, test for torsion strength 

of steel, cast iron, and brass  

 

**EN 112 402 การสํารวจ 3(3-0-6) 

 Surveying  

 เงื่อนไขของรายวิชา  : ไมมี  

  ความรูเบื้องตนในงานสํารวจ งานสนามขั้นพื้นฐาน การทํา

ระดับ หลักและการประยุกตใชกลองทีโอโดไลทและกลองสํารวจ

แบบประมวลผล ระยะทางและการวัดทิศทาง คาคลาดเคลื่อนใน

งานรังวัด คาคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได การแกไขขอมูล โครงขาย

สามเหลี่ยม การหาอาซิมัธอยางละเอียด วงรอบอยางละเอียดและ

การปรับแก ระบบพิกัดระนาบ การทําระดับอยางละเอียด สเตเดีย 

การสํารวจภูมิประเทศ การเขียนแผนที่ การรังวัดพิกัดดวยระบบ

กําหนดตําแหนงโลกดวยดาวเทียมนําหนพิภพข้ันแนะนํา 

 

  Introduction to surveying work, basic field works, 

leveling, principles and applications of theodolites and 

 



total station, distance and direction measurements, errors 

in surveying, acceptable error, data correction, 

triangulation, precise determination of azimuth, precise 

traverse and adjustments, plane coordinate system, 

precise leveling, stadia, topographic survey, map plotting, 

introduction to Surveying using Global Navigation Satellite 

System 

   

**EN 112 403 ปฏิบัติการสํารวจ 1(0-3-2) 

 Surveying Laboratory  

 เงื่อนไขของรายวิชา  : รายวิชารวม EN 112 402  

  การใชสมุดสนาม เลขนัยสําคัญ การวัดระยะทางโดยการเดิน

นับกาว การทําแผนที่ทางราบดวยแถบวัดระยะ การตรวจสอบกลอง

ระดับโดยวิธี 2 หมุด การหาคาผลตางระดับ การหาคาระดับตามทาง

ยาวและทางขวาง การรังวัดมุมราบและมุมดิ่งดวยกลองสํารวจแบบ

ประมวลผล การทําวงรอบโดยใชกลองสํารวจแบบประมวลผล การ

วางหมุดควบคุมดวยวิธีการเล็งสกัดตรง การวางหมุดควบคุมดวยวิธี

เล็งสกัดยอน การหาอาซิมุทอยางละเอียดดวยจีเอ็นเอสเอส การทํา

แผนที่ภูมิประเทศโดยสเตเดีย การทําแผนที่ภูมิประเทศโดยใชกลอง

สํารวจแบบประมวลผล 

 

  A use of surveying field books, significant figures, 

measurement of distance by pacing, planimetric mapping 

by tapes, checking a level by two- peg test,  differential 

leveling, profile and cross section leveling, measurement 

of horizontal and vertical angles by theodolite, traversing 

using total station, control point by intersection method, 

control point by resection method, determination of 

precise azimuth by Global Navigation Satellite System 

( GNSS) , topographic mapping by stadia, topographic 

mapping using Total Station 

 

  

 

 

**EN 112 602 กลศาสตรของไหล 3(3-0-6) 

 Fluid Mechanics  



 เงื่อนไขของรายวิชา  : EN 001 200  

  คุณสมบัติของของไหล ของไหลสถิต จลนศาสตรของการ

ไหล สมการความตอเนื่อง สมการโมเมนตัม และสมการพลังงานของ

การไหลคงที่ ความคลายคลึงและการวิเคราะหมิติ การไหลของของ

ไหลผานทอ การวัดการไหลของของไหล เครื่องจักรกลของไหลข้ัน

แนะนํา แรงกระทําตอวัตถุที่จมในการไหล 

 

  Properties of fluid; fluid statics; kinematics of fluid 

flow; continuity, momentum and energy equations in 

steady flow; similitude and dimensional analysis; fluid flow 

through pipes; fluid flow measurement; introduction to 

fluid machinery; forces on immersed object 

 

   

**EN 112 603 ปฏิบัติการกลศาสตรของไหล 1(0-3-2) 

 Fluid Mechanics Laboratory  

 เงื่อนไขของรายวิชา  : รายวิชารวม EN 112 602  

  คุณสมบัติพื้นฐานของของไหล จุดศูนยกลางของความดัน 

จุดศูนยเสถียร แรงที่ลําของไหลกระทําตอแผนระนาบ แรงที่ลําของ

ไหลกระทําตอวัตถุรูปถวย มาตรเวนจูรี การไหลผานชองเปดขอบคม 

การไหลขามฝายสันคมรูปสี่เหลี่ยมผืนผา การไหลขามฝายสันคมรูป

สามเหลี่ยม การทดลองของเรยโนลด การสูญเสียพลังงานของการ

ไหลในทอ การสูญเสียพลังงานของการไหลผานอุปกรณทอ 

 

  Basic properties of fluid, center of pressure, 

metacentre, impact of jet on plate, impact of jet on cup, 

venturi meter, flow through orifice, flow over V-notch weir, 

flow over rectangular sharp- crested weir, Reynolds’ 

experiment, friction loss along pipe, friction loss through 

pipe fittings 

 

   

*EN 112 700 สถิติสําหรับวิศวกรรมโยธา 3(3-0-6) 

 Statistics for Civil Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา  : ไมมี  

  ความนาจะเปนขั้นมูลฐาน ตัวแปรเชิงสุมและการแจกแจง

ความนาจะเปน การแจกแจงของตัวสถิติ การประมาณคา ชวงความ

เชื่อมั่น การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหความแปรปรวน การ

 



ทดสอบไคกําลังสอง การวิเคราะหการถดถอยและสหสัมพันธ สถิติ

ไมอิงพารามิเตอรข้ันแนะนํา การประยุกตสําหรับงานวิศวกรรมโยธา 

  Basic concepts of probability, random variables and 

probability distributions, sampling distribution, estimation, 

confidence interval, hypothesis testing, analysis of 

variance, chi- square testing, regression and correlation 

analysis, introduction to nonparametric statistics, 

applications in civil engineering 

 

   

EN 113 100 วิศวกรรมงานกอสราง 3(3-0-6) 

 Construction Engineering   

 เงื่อนไขของรายวิชา  : EN 112 305 หรือ EN 113 320  

  เทคนิคการกอสรางหองใตดิน (วิธีการกอสรางเทคนิคการขุด

เปดหนาดินเทคนิคการกอสรางจากบนลงลาง) การขนสงวัสดุ      

(การขนดินการขนสงวัสดุในแนวราบและแนวดิ ่ง) เทคนิคการ

กอสรางผนังและพื้น (เทคนิคการกอสราง Core wall การกอสราง

พื้นชิ้นสวนสําเร็จรูปคอนกรีตอัดแรงโครงสรางเหล็กคอนกรีตไมแบบ

นั่งราน) การติดตั้งผนังภายนอก (ผนังคอนกรีตสําเร็จรูป  GRP GRC 

ผนังกระจก) และเทคนิคการกอสรางหลังคา 

 

  Basement construction ( construction method, 

open cut technique, top down technique) , materials 

handling and mechanization (earth moving, horizontal and 

vertical movement), wall and floor construction (core wall 

construction, floor construction, pre- cast prefabricated 

elements, pre- stressed slab, steel structure, concrete, 

formwork, scaffoldings) , external cladding construction 

( pre- cast concrete panel, GRP, GRC, curtain walling)  and 

roof construction 

 

  

 

 

 

*EN 113 101 เศรษฐศาสตรวิศวกรรมและกฎหมายงานกอสราง 3(3-0-6) 

 Engineering Economics and Construction Laws  

 เงื่อนไขของรายวิชา  : ไมมี  



  พื้นฐานของเศรษฐศาสตรวิศวกรรม การจัดการดานการเงิน 

การจัดการดานการตลาด กฎหมายที่เก่ียวกับการกอสราง 

 

  Basic of engineering economics, financial 

management, marketing, construction related law, FIDIC, 

claims and disputes, conflict resolution 

 

   

EN 113 201 ปฐพีกลศาสตร 3(3-0-6) 

 Soil Mechanics  

 เง ื ่อนไขของรายวิชา  : EN 112 303 และ EN 112 602 หรือ  

EN 112 300 และ EN 112 600 

 

  กําเนิดดิน คุณสมบัติข้ันพื้นฐานและการจําแนกประเภทของ

ดิน การบดอัดดิน คาความซึมผานและปญหาการไหลซึมของนํ้าผาน

ดิน หลักการความเคนประสิทธิผลในมวลดิน การกระจายความเคน    

การทรุดตัวของดิน กําลังรับแรงเฉือนของดิน ทฤษฎีหนวยแรงใน

มวลดิน เสถียรภาพเชิงลาด กําลังรับนํ้าหนักของดิน 

 

  Soil formation of soil, index properties and 

classification of soil, compaction, permeability of soil and 

seepage problems, principle of effective stresses within a 

soil mass, stress distribution, compressibility of soil, shear 

strength of soil, earth pressure theory, slope stability, 

bearing capacity 

 

   

EN 113 202 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร 1(0-3-2) 

 Soil Mechanics Laboratory  

 เงื่อนไขของรายวิชา  : รายวิชารวม EN 113 201  

  การเก็บตัวอยางและการเตรียมตัวอยางดิน การหาคา

ความชื้นในดิน การหาคาความถวงจําเพาะของเม็ดดิน การวิเคราะห

ขนาดของเม็ดดินโดยวิธีรอนผานตะแกรง การวิเคราะหขนาดเม็ดดิน

โดยวิธีตกตะกอน พิกัดอัตเทอรเบอรก การทดสอบความซึมไดของ

นํ้าในดิน การทดสอบหากําลังเฉือนโดยตรง การทดสอบหากําลังอัด

แบบไมถูกจํากัด การทดสอบหากําลังแบบสามแกน การทดสอบการ

อัดตัวในทิศทางเดียว การบดอัดดิน และการทดสอบความหนาแนน

ของดินในสนาม 

 



  Introduction to methods of sampling and sample 

preparation, soil moisture content, specific gravity of soil 

solids, sieve analysis, hydrometer analysis, atterberg limits, 

permeability test, direct shear test, unconfined 

compression test, triaxial compression test, one 

dimensional consolidation test, compaction test, field 

density test 

 

   

EN 113 203 วิศวกรรมฐานราก 4(3-3-8) 

 Foundation Engineering & Practice  

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN 113 201  

  การเจาะสํารวจดิน การวิเคราะหเกี่ยวกับกําลังและการทรุด

ตัวของฐานรากหยั่งตื้นและหยั่งลึก ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงดันดานขาง

ของดินกําแพงกันดินและเข็มพืด หลักการเบื้องตนของการปรับปรุง

ดิน การออกแบบฐานรากแพแบบปูพรมและแบบปลองเบื้องตน        

การออกแบบวิธีขุดเปดและระบบค้ํายันเบื้องตน 

 

  Subsurface investigation, bearing capacity of 

foundation, spread and pile foundation design, settlement 

analysis, earth pressure problems and retaining structures 

and sheet pile wall, elementary of soil improvement, 

introduction to mat and caisson foundation design, 

introduction to open cut and braced cut, design practice 

  

 

*EN 113 305 การวิเคราะหโครงสราง 2 3(3-0-6) 

 Structural Analysis II  

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN 112 304  

  การวิเคราะหโครงสรางอินดีเทอรมิเนทโดยวิธีความลาด-การ

โกงตัว และวิธีการกระจายโมเมนต       เสนอิทธิพลของโครงสราง

อินดิเทอรมิเนท วิธีเมตริกซ วิธีพลาสติกเบื้องตน แรงกระทําตอ

โครงสรางตางๆ ตามมาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง (มยผ.)  

โปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหโครงสราง 

 

  Analysis of indeterminate structures by slope-

deflection method and moment distribution method, 

influence lines of indeterminate structures, matrix 

 



structural analysis, introduction to plastic analysis, design 

loads for various structures  according to the standards of 

the Department of Public Works and Town & Country, 

structural analysis softwares 

   

**EN 113 306 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 4(3-3-8) 

 Reinforced Concrete Design & Practice  

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN 112 304  

  คุณสมบัติทางกลของคอนกรีตและเหล็กเสริม กลไกการรับ

แรงดัด แรงเฉือน แรงในแนวแกน แรงบิด และอันตรกิริยาระหวาง

แรงภายในเหลานี้ในชิ้นสวนโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก  หนวย

แรงยึดเหนี่ยว การโกงตัวและรอยแตกราวที ่เกี ่ยวของ หลักการ

ออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีหนวยแรงใชงานและ

วิธีกําลัง การวิเคราะหและออกแบบชิ้นสวน คาน พื้นทางเดียว พื้น

สองทาง พื ้นไรคาน บันได เสา และฐากราก ของอาคารเพื ่อรับ

แรงลมและแรงแผนดินไหว การแนะนํามาตรฐานการออกแบบที่

เก่ียวของ การฝกปฏิบัติออกแบบ 

 

  Mechanical properties of concrete and steel 

reinforcement, resisting mechanism of reinforced concrete 

members under internal forces ( flexure, shear force, axial 

force, torsion)  and combined actions, bond stress, 

deflection and associated cracking, principle of analysis 

and design by Working Stress Design ( WSD)  and Strength 

Design ( SD)  concepts, analysis and design of structural 

elements ( beam, one- way slab, two- way slab, flat slab, 

stair, column, and footing)  under wind and seismic 

loadings.  introduction of relevant design standards and 

guidelines, design practice 

 

  

 

 

 

**EN 113 307 การออกแบบโครงสรางเหลก็และไม 4(3-3-8) 

 Steel and Timber Design & Practice  

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN 112 304  



  การออกแบบเหล็ก : สมบัติเชิงกลและเชิงกายภาพของเหล็ก

โครงสราง การออกแบบโครงสรางเหล็กโดยวิธีกําลังที่ยอมให (ASD) 

และว ิธ ีต ั วค ูณน ํ ้ าหน ักบรรท ุกและความต านทาน (LRFD) 

ประกอบดวย องคอาคารรับแรงดึงและแรงอัด คานเหล็ก เสารับแรง

ดัด องคอาคารประกอบ และโครงขอหมุน รอยตอแบบหมุดยํ้า แบบ

สลักเกลียวและแบบเชื่อม และฝกปฏิบัติการออกแบบ 

 การออกแบบไม : สมบัติเชิงกลและเชิงกายภาพของไม

โครงสราง การออกแบบโครงสรางไมโดยวิธ ีหนวยแรงใชงาน 

ประกอบดวย องคอาคารรับแรงดึงและแรงอัด คานและรอยตอไม

และฝกปฏิบัติการออกแบบ 

 

  Steel design: Mechanical and physical properties of 

structural steel, design of steel structures by Allowable 

Strength Design ( ASD)  and Load Resistance Factor Design 

( LRFD) , namely tension and compression members, 

beams, beam-columns, built-up members, riveted, bolted 

and welded connections, and design practice. 

 Timber design:  Mechanical and physical properties 

of structural timber, design of timber structures by 

allowable stresses design, namely tension and 

compression members, beams, timber connections, and 

design practice 

 

   

**EN 113 313 เทคโนโลยีคอนกรีต 3(3-0-6) 

 Concrete Technology  

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN 112 305 และ EN 112 306  

  โครงสรางพื้นฐานของซีเมนตเฟสต วัสดุพื้นฐาน การเลือก

วัสดุผสมและสารแตงเติม การออกแบบสวนผสมคอนกรีต คุณสมบัติ

ของคอนกรีตสดและแข็งตัว การควบคุมคุณภาพ การประยุกตใช

คอนกรีตชนิดพิเศษในงานการกอสราง เชน คอนกรีตกําลังสูง 

คอนกรีตเบา ปอซโซลานคอนกรีต และคอนกรีตอัดแนนดวยตนเอง 

เปนตน 

 

  Basic structures of cement paste, basic materials, 

admixture and additive selections, design of concrete 

mixes, fresh and hardened properties of concrete, quality 

 



control, applications of special concrete in construction 

such as high strength concrete, lightweight concrete, 

pozzolan concrete, and self-compacting concrete, etc. 

   

EN 113 403 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรขั้นแนะนํา 3(2-3-6) 

 Introduction to Geographic Information Systems  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

  ความหมายและหลักการของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  

แหลงขอมูลจีไอเอส รูปแบบขอมูลจีไอเอส โทโปโลยี  การแปลง

ขอมูลระหวางรูปแบบราสเตอรและเวกเตอร การนําเขาขอมูล การ

จัดเก็บขอมูล การแกไขขอมูล การนําเสนอขอมูลของระบบ

สารสนเทศภูม ิศาสตร  การประย ุกตใช งานระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร 

 

  Definition and principle of Geographic Information 

Systems, GIS data sources, GIS data format, topology, GIS 

data conversion between raster and vector format, 

functionality of GIS, data input, data capture, data storage, 

data analysis, display, data retrieval,  editing data 

presentation of GIS, GIS applications 

 

   

**EN 113 405 การสํารวจเสนทาง 3(3-0-6) 

 Route Surveying  

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN 112 402 และ EN 112 403  

  เทคนิคการสํารวจ การกําหนดตําแหนงและการออกแบบ

เสนทาง โคงทางราบและโคงทางดิ่ง งานดิน การวางแนวเสนทาง 

การสํารวจเพื ่อการกอสรางเสนทาง กฎหมายที ่ เก ี ่ยวของกับ

กรรมสิทธิ์ที่ดิน 

 

  Surveying techniques, route location and design, 

horizontal and vertical curves, earthwork, alignment 

layout, route construction survey, legal of property 

 

   

EN 113 410 การสํารวจภาคสนาม 1(0-3-2) 

 Field Survey  

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN 112 402 และ EN 112 403  



  ปฏิบัติการสํารวจภาคสนามในพื้นที่ที่กําหนดใหระยะเวลา 

80 ชั่วโมง ในชวงเดือนพฤษภาคม หรือธันวาคม พรอมทั้งจัดทําแผน

ที่พล็อตมือ จัดทําแผนที่ดิจิทัลผานการใชโปรแกรมเขียนแผนที่ เชน 

Autodesk Civil3D และ การนําเสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน

พรอมสงรูปเลมรายงานและแผนที ่ภูมิประเทศ และเรียนรู การ

ประยุกตใชสเกลแฟคเตอรในการคํานวณปรับแกขอมูล 

 

  Field surveying at a given area for 80 hours in May 

or December  and presenting the survey results including 

manual- plotting map, digital- plotting map using mapping 

software such as Autodesk Civil3D together with the final 

report and topographic map and learning to use scale 

factor for data adjustment 

 

   

EN 113 500 วิศวกรรมการขนสง 3(3-0-6) 

 Transportation Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา    :  ไมมี  

  ระบบการขนสง การขนสงและโลจิสติกส ทฏษฎีการไหล

และตัวแปรดานการจราจร  การวิเคราะหความจุและระดับการ

ใหบริการ การวางแผนการขนสง แบบจําลองการขนสง ผลกระทบ

จากการขนสง การประเมินโครงการดานการขนสง การพัฒนาระบบ

การขนสงอยางยั่งยืน 

 

  Transportation systems,  transportation and 

logistics, traffic flow theory and parameters, capacity and 

level of service analysis, transportation planning, 

transportation models, transportation impacts, 

transportation projects evaluation, sustainable 

transportation system development 

 

   

EN 113 501 วิศวกรรมการทาง 3(3-0-6) 

 Highway Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา    :  ไมมี   

  ประวัติความเปนมาของทางหลวง การบริหารทางหลวง 

หล ักการการวางแผนทางหลวงและการว ิเคราะหการจราจร         

การออกแบบทางเรขาคณิต และการดําเนินการ การเง ินและ

 



เศรษฐศาสตรทางหลวง คุณลักษณะของผู ใชถนนและยวดยาน    

การระบายนํ ้าทางหลวง การออกแบบผิวจราจรเบื ้องตน การ

ออกแบบผิวทางแบบลาดยางและแบบคอนกรีต วัสดุทางหลวง การ

กอสรางและการบํารุงรักษาทางหลวง ความปลอดภัยทางถนน 

  Historical development of highways, highway 

administration, principles of highway planning and traffic 

analysis, geometric design and operations, highway finance 

and economic, road user and vehicle characteristics, 

highway drainage, introduction to pavement design, 

flexible and rigid pavement design, highway materials, 

construction and maintenance of highways, road safety 

 

   

EN 113 503 การวางแผนการขนสงในเมือง 3(3-0-6) 

 Urban Transportation Planning  

 เงื่อนไขของรายวิชา    :  EN 113 500   

  ความรู เบ ื ้องตนเกี ่ยวกับการวางแผนการขนสงในเมือง 

เทคนิคทั่วไปทางคณิตศาสตรและสถิติที่จําเปนในการวางแผนการ

ขนสง  การเก็บรวบรวมและการนําเสนอขอมูล การพยากรณการใช

ที ่ดิน การพยากรณความตองการในการเดินทาง ความรูเบื ้องตน

เกี่ยวกับการวิเคราะหระบบการขนสง การวางแผนและการจัดการ

การจราจร 

 

  Introduction to urban transportation planning, 

common mathematic and statistical techniques in 

transportation planning, data collection and presentation, 

land use forecasting, travel demand forecasting, 

introduction to transportation system analysis, traffic 

management and planning 

 

   

EN 113 504 วิศวกรรมการจราจร 3(3-0-6) 

 Traffic Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา    :  EN 113 500   

 

 การศึกษาและวิเคราะหการจราจร ทฤษฎีการไหลของ

การจราจร ความจุของทางหลวง การจอดรถ อุบัติเหตุและความ

ปลอดภัย  อุปกรณควบคุมการจราจร  การจัดการการจราจร 

 



 

 Traffic studies and analysis, traffic flow theory, 

highway capacity, parking, traffic accidents and safety, 

traffic control devices, traffic management 

 

   

**EN 113 505 ปฏิบัติการวิศวกรรมการจราจรและการทาง 1(0-3-2) 

 Traffic and Highway Engineering Laboratory  

 เงื่อนไขของรายวิชา : รายวิชารวม  EN 113 501  

  การวัดความเร็วรถ  การนบัจํานวนยวดยาน การศึกษาความ

ลาชาและแถวคอย การศึกษาอัตราการไหลอิ่มตัว การออกแบบ

สัญญาณควบคุมการจราจร การทดสอบความหนาแนนแหงสุดของ

ดิน   การทดสอบความหนาแนนแหงของดินในสนาม   การทดสอบ

แคลิฟอรเนียแบริ่งเรโช  การทดสอบเพนิเทรชั่นและความเหนียว

ของบิทุเมน การทดสอบการรับนํ้าหนักบรรทุกของดิน การออกแบบ

สวนผสมแอสฟลตติกคอนกรีตโดยวิธีมารแชลล   

 

  Spot speed study, traffic counts, vehicle delay and 

queue length, Saturation flow rate study, traffic signalized 

designed, maximum dry density test, dry density in- situ 

test, California Bearing Ratio test,  penetration and ductility 

test of bitumen, mixed design of asphaltic concrete by 

Marshall method 

 

   

EN 113 602 อุทกวิทยา 3(3-0-6) 

 Hydrology  

 เงื่อนไขของรายวิชา    :  EN 112 602  

  วัฏจักรทางอุทกวิทยา งบนํ้า ขอมูลปริมาณนํ้าฝน การสูญ

หายทางอุทกวิทยา การระเหยและการคายระเหย การซึม นํ้าใตดิน 

การไหลในลําน ํ ้า การว ิ เคราะหชลภาพ เอกชลภาพและการ

ประยุกตใชงาน การคํานวณหาการไหลสูงสุดจากพื้นที่รับนํ้า การ

ประมาณการปริมาณนํ ้าทา การคํานวณการหลากของนํ ้า การ

ทํานายทางอุทกวิทยา การวิเคราะหทางสถิติเพื่อการออกแบบทาง

ชลศาสตร การประยุกตใชวิชาอุทกวิทยา 

 

  Hydrologic cycle, water budget, rainfall data, 

hydrologic abstractions, evaporation and 

evapotranspiration, infiltration, groundwater, stream flow, 

 



hydrograph analysis, unit hydrograph and its application, 

flood peak calculation, runoff estimation, flow routing, 

hydrological forecasting, statistical analysis for hydraulic 

design, application of Hydrology 

   

**EN 113 796 การฝกงาน             1(0-3-1) 

 Practical Training                                                     (ไมนับหนวยกิต) 

 เงื่อนไขของรายวิชา    :  ไมมี  

  นักศึกษาตองฝกงานในงานที่เก่ียวของกับสาขาวิชาวิศวกรรม

โยธา อยางนอย 30 วันทําการติดตอกัน กับหนวยงานที่สาขาวิชา

เห็นชอบ และนักศึกษาตองนําเสนอรายงานการฝกงาน 

 

  Each student is required to complete practical work 

related to his or her chosen field of Civil engineering at 

least 30 working days. The practical work must be carried 

out with the approval of the practical training committee. 

A written report on the work done during the training must 

be submitted 

 

   

**EN 114 101 การจัดการงานกอสรัาง 3(3-0-6) 

 Construction Management  

 เงื่อนไขของรายวิชา    :  ไมมี   

 

 ระบบสงมอบโครงการ องคกรของโครงการ การวางแผน

โครงการ การวางผังโครงการกอสราง เทคโนโลยีการกอสราง

สมัยใหม เครื่องจักรกลสําหรับงานกอสราง วิธีวิถีวิกฤติ การจัดการ

ทรัพยากร การวัดความกาวหนา ความปลอดภัยในการกอสราง 

ระบบคุณภาพ  

 

 

 Project delivery systems, project organization, 

project planning, site layout planning, modern 

construction technology, construction equipments, Critical 

Path Method ( CPM) , resource management, progress 

measurement, construction safety, quality systems 

 

EN 114 102 การบริหารผลิตภาพงานกอสราง 3(3-0-6) 

 Construction Productivity Management  

 เงื่อนไขของรายวิชา    :  ไมมี  



 

 ผลิตภาพในงานกอสรางเบื้องตนการวินิจฉัยผลิตภาพในงาน

กอสรางการปรับปรุงผลิตภาพในงานกอสรางการปรับปรุงผลิตภาพ

ในงานกอสรางโดยการวัดงานการวิเคราะหผลิตภาพงานกอสรางการ

วางแผนและการควบคุมงานกอสรางการจูงใจทีมงานการประยุกตใช

คอมพิวเตอรในงานปรับปรุงผลิตภาพงานกอสรางการบริหาร

โครงการกอสรางใหมีผลิตภาพผลิตภาพงานกอสรางและเจาของ

โครงการผลิตภาพงานกอสรางและการออกแบบโครงการองคกรและ

การจัดผังองคกรผลิตภาพงานกอสรางและเคร่ืองจักร 

 

 

 Introduction to construction productivity, failing 

productivity diagnosis, method improvement in 

construction operations, productivity improvement by 

work measurement, construction productivity, 

construction  planning and control, construction workforce 

motivation, computer applications in improving 

productivity,  management construction projects for 

improved productivity, productivity and project owner, 

productivity and design, company and job- site 

organization, construction productivity and equipment 

 

   

**EN 114 104 การบริหารสัญญาและกฎหมายงานกอสราง 3(3-0-6) 

 Construction Contract and Related Law Management  

 เงื่อนไขของรายวิชา    :  ไมมี  

 

 เอกสารขอเสนอประกวดราคา การเจรจาตอรอง เอกสาร

สัญญา การดําเนินงานตามสัญญา เงื่อนไขแหงสัญญา กฎหมายที่

เกี ่ยวของกับสัญญา กฎหมายการคา กฎหมายเกี ่ยวกับผังเมือง 

กฎหมายแรงงาน การประกันสัญญา ผูค้ําประกันสัญญา หลักประกัน

การใชหนี้ กฎหมายที่กี่ยวของกับการประกวดราคา การเรียกรอง

สิทธิ 

 

 

 Tenders documents, contract negotiation, contract 

documents, Compliance with conditions of the contract, 

contract law, commercial law, planning law, employment 

law, bonds and bonding, guarantees and sureties, liens 

and other security interests, tendering, construction claims 

 

   



EN 114 105 การจัดการงานวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Engineering Management  

 เงื่อนไขของรายวิชา    :  ไมมี  

 

 หลักการจัดการเบื้องตน การจัดการทรัพยากรเบื้องตน หลัก

ความปลอดภัยในงานวิศวกรรม ผลิตภาพในงานวิศวกรรมเบื้องตน 

เศรษฐศาสตรวิศวกรรมเบื้องตน พื้นฐานการเงิน หลักการบัญชี

เบื้องตน พื้นฐานการบริหารและการจัดการโครงการ 

 

 

 Principle of management, fundamental of human 

resource management, principle of engineering safety, 

fundamental of engineering productivity, principle of 

engineering economics, principle of financial management, 

principle of engineering of engineering accounting, 

fundamental of engineering project management 

 

   

**EN 114 106 การวางแผนและการกําหนดเวลางานกอสราง 3(3-0-6) 

 Construction Planning and Scheduling  

 เงื่อนไขของรายวิชา    :  ไมมี  

  การวางแผนโครงการ การก ําหนดเวลา การควบคุม

ความกาวหนาของการกอสราง เทคนิคโครงขายกิจกรรม และ

กําหนดเวลาของทรัพยากรที่ใชในการกอสราง เทคนิคของการทํา

เสนดุลยภาพ, วิธ ีว ิถ ีว ิกฤต การคํานวณหาเสนทางวิกฤต การ

ประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการวางแผนการกอสราง (MS 

Project และ Primavira) 

 

  Planning, scheduling and progress control of 

construction operations, network diagram technique, 

resources scheduling, line of balance technique, CPM 

diagram, CPM calculation and application of computer 

programming (MS Project and Primavira) 

 

  

 

 

 

*EN 114 107 การประมาณและวิเคราะหราคางานกอสราง 3(3-0-6) 

 Construction Cost Estimation and Analysis  

 เงื่อนไขของรายวิชา    :  ไมมี  



  หลักการและสถิติที ่เกี ่ยวกับการประมาณราคา การถอด

ปริมาณวัสดุ การวิเคราะหราคาคาแรง คาเครื่องจักร กลยุทธในการ

ประมูล การวิเคราะหแนวโนมและการคาดการณคาใชจาย 

 

  Principle and statistic analysis of cost estimate, bill 

of quantity, analysis of labor cost, machine cost, strategy 

of auction, and trend analysis and cost forecasting 

 

   

EN 114 206 ฐานรากเสาเข็ม 3(3-0-6) 

 Pile Foundation  

 เงื่อนไขของรายวิชา    :  EN 113 203   

 

 วิธีการติดตั ้งเสาเข็ม การหากําลังรับนํ ้าหนักสูงสุดของ

เสาเข็มตอกและเสาเข็มเจาะ การวิเคราะหการทรุดตัว  การ

ออกแบบเสาเข็มรับแรงดานขาง  การรับแรงของกลุ มเสาเข็ม  

ความสามารถในแรงเสียดทานของผิวเปนลบ  การทดสอบเสาเข็ม 

 

 

 Methods of pile installation, ultimate capacity of 

driven piles and bored piles, settlement analysis, design 

of laterally – loaded piles, load – carrying capacity of pile 

group, negative skin friction and pile load test 

 

   

EN 114 207 โครงสรางดิน 3(3-0-6) 

 Earth Structures  

 
เงื ่อนไขของรายวิชา  : EN 113 201 และ EN 113 202  และ  

EN 113 203  

 

 

 การใชดินเปนวัสดุกอสราง การบดอัดดินและคุณสมบัติตางๆ 

ของดินที ่บดอัด ปญหาเกี ่ยวกับการซึมของนํ ้า การวิเคราะห 

เสถียรภาพของผิวลาด การออกแบบและการกอสรางทํานบดนิ และ

เข่ือนดิน 

 

 

 Soil as construction materials, compaction and 

properties of compacted soils, seepage problems, slope 

stability analysis, design and construction of earth 

embankment and earth dam 

 

**EN 114 208 การปรับปรุงดิน 3(3-0-6) 

 Soil Improvement  

 เงื่อนไขของรายวิชา    :  EN 113 203  



  วัตถุประสงคและความสําคัญในการปรับปรุงดิน การบดอัด

ที่ผิว การบดอัดในระดับลึก วิธีการกําจัดนํ้าและการอัดตัวคายนํ้า 

การฉีดและอัดสารปองกันการซึม  สารผสมเพิ่มเสถียรภาพและการ

เสริมสมบัติดินใหมีกําลังสูงข้ึน 

 

  Objectives and essential roles of soil improvement, 

surface compaction, deep compaction, dewatering and 

consolidation, injection and grouting, admixture 

stabilization and soil reinforcement 

  

 

**EN 114 209 ปฐพีพลศาสตรขั้นแนะนํา 3(3-0-6) 

 Introduction to Soil Dynamics  

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN 113 203  

  บทนํา การสั่นสะเทือนของระบบมูลฐาน พฤติกรรมของดิน

ภายใตแรงพลวัตร ทฤษฎีสําหรับการสั ่นสะเทือนของฐานราก      

การกําจัดการสั่นสะเทือนของฐานราก การทดลองในหองปฏิบัตกิาร

และในสนาม ข้ันตอนการออกแบบฐานรากภายใตแรงพลวัตร 

 

  Introduction, vibration of elementary systems, 

behavior of dynamically loaded soils, theories for vibration 

of foundations, isolation of foundations, laboratory and 

field testing, design procedures for dynamically loaded 

foundations 

 

   

EN 114 308 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง 3(3-0-6) 

 Prestressed Concrete Design  

 เงื่อนไขของรายวิชา    :  EN 113 306   

 

 หลักการ วิธี และวัสดุที่ใชในการอัดแรง การวิเคราะหและ

ออกแบบโดยวิธีอิลาสติกสําหรับคานคอนกรีตอัดแรงแบบงาย กําลัง

ดัดและกําลังเฉือนของหนาตัดคอนกรีตอัดแรง ปริมาณสูญเสียของ

การอัดแรง การออกแบบสมอยึด การโกง คานคอมโพสิท คาน

คอนกรีตอัดแรงแบบตอเนื่อง 

 

 

 Principles, methods and materials in prestressing, 

elastic analysis and design of prestressed concrete simple 

beams, flexural and shear strength of prestressed concrete 

sections, losses of prestress, anchorage design, deflection, 

 



composite beams, continuous to prestressed  concrete  

beams 

   

EN 114 309 การออกแบบอาคาร 3(3-0-6) 

 Building Design  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN 113 203 และ  EN 113 306  

  การวิเคราะหและออกแบบโครงสรางและฐานรากของ

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กตามมาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมอืง 

(มยผ.) วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย (วสท.) ACI และ IBC เพื่อ

ตานทานแรงโนมถวง แรงลมและแรงเนื่องจากแผนดินไหว 

 

  The analysis and design of structures and 

foundations of reinforced concrete buildings according to 

the standards of the Department of Public Works and 

Town & Country, the Engineering Institute of Thailand (EIT), 

American Concrete Institute ( ACI)  standards and the 

International Building Code ( IBC)  to resist the force of 

gravity, wind loads and earthquake forces 

 

   

**EN 114 312 การออกแบบโครงสรางเหล็กขั้นสูง 3(3-0-6) 

 Advanced Steel Structures Design  

 เงื่อนไขของรายวิชา    :  EN 113 307  

 

 คานแผนเหล็กประกอบ แผนพื้นและเสาวัสดุผสมเหล็ก-

คอนกรีต อาคารชั้นเดียว และอาคารหลายชั้น ออกแบบโดยวิธี ASD 

และ LRFD และการประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการออกแบบ 

 

 

 Plate girders, composite steel- concrete slabs and 

columns, single- story and multistory buildings, design by 

ASD and LRFD, and Application of software packages for 

designing 

 

  

 

 

*EN 114 313 พลศาสตรโครงสรางขั้นแนะนํา 3(3-0-6) 

 Introduction to Structural Dynamics  

 เงื่อนไขของรายวิชา  : EN 113 305  



  แนวคิดพลศาสตรโครงสราง การตอบสนองของแบบระบบที่

มีระดับความอิสระเดี่ยวตอแรงพลศาสตรแบบตางๆ การตอบสนอง

ของระบบที่มีระดับความอิสระหลายขั้น การควบคุมการสั่นตัวของ

โครงสราง พื้นฐานวิศวกรรมแรงลม วิศวกรรมแผนดินไหวข้ันหลักมูล 

 

  Concepts of structural dynamic, response of single 

degree of freedom system, responses of multi degree of 

freedom system, vibration control of structure, 

fundamentals of wind engineering, fundamentals of 

earthquake engineering 

  

 

 **EN 114 405 การสํารวจดวยภาพถาย 3(3-0-6) 

 Photogrammetry  

 เงื่อนไขของรายวิชา  : EN 112 402 และ EN 112 403  

 

 แนวคิดพื้นฐานของการสํารวจดวยภาพถาย กลองถายภาพ

และการถายภาพ การวางแผนการบิน เรขาคณิตของภาพถาย 

วิธีการรังวัดหรือสํารวจจากภาพถาย การทําแผนที่โดยการสํารวจ

ดวยภาพถาย หมุดควบคุมภาคพื้นดินในงานสํารวจดวยภาพถาย 

ภาพตอ การดัดแกภาพถาย ภาพออรโธโฟโต การมองภาพสามมิติ

และระยะเหลื่อม เคร่ืองรางแผนที่สามมิติ 

 

 

Basic concepts of photogrammetry, cameras and 
photography, flight planning, geometry of photograph,  
photogrammetric methods, photogrammetric mapping, 
ground control points, mosaic, rectification, 
orthophotography,  stereoscopic viewing and stereoscopic 
parallax, stereoscopic plotting 

 

   

*EN 114 406 การสํารวจทางรถไฟ 3(3-0-6) 

 Railway Surveying  

 เงื่อนไขของรายวิชา  : EN 112 402 และ EN 112 403  

  แนวคิดพื ้นฐานของกอสรางราง เรขาคณิตของราง การ

สํารวจเพื ่อออกแบบสรางราง ภูม ิสารสนเทศและการสํารวจ

กรรมสิทธิ์ที่ดิน การวางแนวกอสรางรางรถไฟ การตรวจสอบสภาพ

เรขาคณิตของรางดวยเทคโนโลยีดานวิศวกรรมสํารวจ 

 

  Basic concepts of track construction, track 

geometry, surverying for track geometry design,  

 



geoinfomatics and cadastral survey for railway 

construction,alignment procedure, track geometry check 

using surveying technology 

   

EN 114 505 ระบบการจัดการโลจิสติกสในการขนสง 3(3-0-6) 

 Transport Logistics Management Systems  

 เงื่อนไขของรายวิชา    :  ไมมี  

 

 นิยาม หลักการ สวนประกอบของระบบโลจิสติกสในหวงโซ

อุปทาน ความสําคัญและบทบาทของระบบโลจิสติกสและระบบการ

ขนสงในหวงโซอุปทาน ความสัมพันธระหวางระบบการขนสงและ

ระบบโลจิสติกส การวิเคราะหและสรางแบบจําลองระบบโลจิสติกส

ใชเปนเครื่องมือในการจัดการดานการผลิตและการกระจายสินคา

ของสินคาหรือผลิตภัณฑ การใชโปรแกรมสําหรับการขนสงและโลจิ

สติกส 

 

 

 Definition, principles, components of logistics in 

supply chain, importance and roles of logistics systems 

and transportation systems in supply chain, relationship 

between logistics and transportation systems, analysis and 

logistics systems modeling as a management tools in 

production and distribution of products, software sin 

transportation and logistics 

 

   

EN 114 508 การออกแบบผิวจราจร 3(3-0-6) 

 Pavement Design  

 เงื่อนไขของรายวิชา : รายวิชารวม  EN 113 501   

 

 หลักการผิวจราจรของทางหลวงและสนามบิน ประเภทของ

ผิวจราจรและนํ้าหนักลอ หนวยแรงในผิวจราจรแบบลาดยางและ

คอนกรีต การพิจารณาสมบัติของสวนประกอบของผิวจราจรรวม

สําหรับทางหลวงและสนามบิน วิธีการออกแบบผิวจราจรแบบลาด

ยางและคอนกรีตสําหรับทางหลวงและสนามบิน การระบายนํ้าของ

ผิวจราจร วิธีการกอสรางและบํารุงรักษา การประเมินคุณภาพ      

ผิวจราจร 

 

 
 Principles of highway and airport pavements 

including pavement types and wheel loads, stresses in 
 



flexible and rigid pavements, consideration of properties 

of pavement components including for highway and 

airport, methods of design of flexible and rigid pavements 

for highways and airport, pavement drainage, methods of 

construction and maintenance, pavement evaluation 

   

**EN 114 510 การออกแบบถนนทางเรขาคณิต 3(3-0-6) 

 Geometric Design of Highways  

 เงื่อนไขของรายวิชา    :  EN 113 501   

  องคประกอบของการออกแบบ องคประกอบของรูปตัด       

การออกแบบถนนสายซอย ถนนสายรอง ถนนสายหลัก  ทางดวน  

ทางแยกระดับเดียวกันและทางแยกตางระดบั 

 

 Elements of design, cross section elements, design of local 

roads and streets, collector roads and streets, rural and 

urban arterials, freeways, at- grade intersections, grade 

separations and interchanges 

 

 

**EN 114 601 วิศวกรรมชลศาสตร 3(3-0-6) 

 Hydraulic Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา    :  EN 112 602   

  การประยุกตใชหลักการทางกลศาสตรของไหล สําหรับ

การศึกษาวิศวกรรมชลศาสตร การไหลในทางนํ ้าเปด และการ

ออกแบบ อางเก็บนํ้า เขื่อน ทางระบายนํ้าลน อาคารสลายพลังงาน 

เคร่ืองสูบนํ้าและกังหัน นํ้ากระแทก ระบบการระบายนํ้า แบบจําลอง

ชลศาสตรกายภาพ 

 

  Application of fluid mechanics principle to study 

and practice of hydraulic engineering open channel flow 

and design reservoirs, dams, spillways, stilling basins, 

pumps and turbines, water hammer, drainage system and 

physical hydraulic models 

 

*EN 114 602 การออกแบบระบบระบายน้ําฝนของพ้ืนที่เมือง 3(2-3-6) 

 Urban Stormwater System Design  

 เงื่อนไขของรายวิชา    :  EN 114 601  



  ลักษณะของฝนที่ตกในพื้นที่เมือง การออกแบบพายุฝนจาก

ขอมูลที่ไดบันทึกไวและจากการสังเคราะห ความสัมพันธระหวางฝน

และนํ้าทาในพื้นที่เมือง องคประกอบของระบบระบายนํ้าในพื้นที่

เมือง การวิเคราะหปริมาณการไหลในระบบระบายนํ้าในพื้นที่เมือง 

แบบจําลองทางคณิตศาสตรของระบบระบายนํ้าในพื้นที่เมือง การ

ออกแบบและการดําเนินการของระบบระบายนํ้าในพื้นที่เมือง 

 

  Characteristics of urban rainfall, historical and 

synthetic data for design storm, relationship between 

urban rainfall and runoff, components of urban drainage 

system, analysis of flow in urban drainage system, 

mathematical model of urban drainage system, design and 

operation of urban drainage system 

 

   

**EN 114 700 การประยุกตคอมพิวเตอรในงานวิศวกรรมโยธา 3(2-3-6) 

 Computer Applications in Civil Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา    :  ไมมี  

 

 แนะนําการประยุกตคอมพิวเตอรในงานวิศวกรรมโยธา 

โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับงานวิศวกรรมโยธาที่มีอยูในปจจุบัน การ

ใชงานโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับงานวิศวกรรมโยธา เชน การ

วิเคราะหโครงสราง  การออกแบบโครงสราง การจัดการงานกอสราง 

 

 

 Introduction to computer application in civil 

engineering, ready made software package in civil 

engineering, structural analysis, structural design, 

construction management 

 

   

EN 114 774 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมโยธา 3(3-0-6) 

 Special Topics in Civil Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา    :  ไมมี  

  ศึกษาเก่ียวกับหัวขอเร่ืองทางเทคโนโลยีในปจจุบันที่นาสนใจ  

 
 Selected topics and technological development of 

current interest will be discussed 
 

**EN 114 785  สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมโยธา 6 หนวยกิต 

 Cooperative Education in Civil Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา :  EN 003 102  



  นักศึกษาตองปฏิบัติงานจริงดวยความรับผิดชอบในงาน

สาขาวิศวกรรมโยธา โดยตองปฏิบัติงานเต็มเวลาตามแผนการทาํงาน

ที่ชัดเจนตามที่ไดรับมอบหมายจากพนักงานที่ปรึกษา ไมนอยกวา 

16 สัปดาห ตอเนื่องกัน โดยที่ลักษณะงานตองแตกตางไปจากการดู

งานหรือฝกงานทั่วไป นักศึกษาตองเขียนรายงานเชิงเทคนิคและถูก

ประเมินโดยคณะกรรมการประเมินผลของรายวิชา 

 

  Each student required to work responsively in the 

area of Civil engineering, Fulltime work plan must be 

established and followed under supervision of his/ her 

advisors at least 16 weeks, Job description must be 

different from that of normal practical training or visiting, 

student required to write a technical report and assessed 

by subject committee 

 

   

EN 114 998 การเตรียมโครงการวิศวกรรมโยธา 1(0-3-2) 

 Civil Engineering Pre-project  

 เงื่อนไขของรายวิชา    :  ไมมี  

 

 วิธีทําโครงการและการเขียนรายงาน ศึกษาวรรณกรรมที่

เกี ่ยวของกับหัวของานโครงการที่นักศึกษาแตละคนเลือก ตาม

ความเห็นของอาจารยที ่ปรึกษาโครงการ จัดทําวัตถุประสงค 

แผนงาน และขั ้นตอนการดําเนินงานโครงการนั ้นๆ  นําเสนอ

โครงการโดยการเสนอรายงานและสอบปากเปลา 

 

 

 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 

 

   

EN 114 999 โครงการวิศวกรรมโยธา 2(0-6-3) 

 Civil Engineering Project  

 เงื่อนไขของรายวิชา    :  EN 114 998   

 

 น ักศ ึกษาด ํา เน ินงานโครงการท ี ่ ได ศ ึกษาไว  ในว ิชา  

EN 114 998 ใหเสร็จสมบูรณภายในหนึ่งภาคการศึกษา นักศึกษา

ตองเขียนรายงานที่สมบูรณและสอบปากเปลาเก่ียวกับโครงการนั้น 

 



 

 The Student is required to work as planed in 

course EN 114 998. A technical report must be submitted 

and final oral examination will be undertaken 

 

   

GE 142 145 ภาวะผูนําและการจัดการ 3(3-0-6) 

 Leadership and Management  

 เงื่อนไขของรายวิชา    :  ไมมี  

  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนํา บุคลิกภาพ ลักษณะ

และบทบาทผูนํา การสรางทีมงานและการทํางานเปนทีม หลักการ

และทฤษฎีการจัดการ การจัดการตัวเอง การจัดการภาวะวิกฤต การ

จัดการการเปลี่ยนแปลง การจัดการความขัดแยง การจัดการเชิงกล

ยุทธ แนวทางการพัฒนาภาวะผูนําและการจัดการ 

 

  Concepts and theories of leadership, personalities, 

characteristics and roles of leadership, team building and 

team working, principle and theories of management, self 

management, crisis management, change management, 

conflict management, strategic management, 

development of leadership and  management 

 

   

*GE 341 511 การคิดเชิงคํานวณและเชิงสถิติสําหรับเอบีซีด ี 3(2-2-5) 

 Computational & Statistical Thinking for ABCD  

 เงื่อนไขของรายวิชา    :  ไมมี  

  แนวคิดเกี่ยวกับการคิดเชิงคํานวณและเชิงสถิติสําหรับการ

แกปญหา การวิเคราะหสถานการณปญหา หลักการสรางขั้นตอนวิธี

และโมเดล เทคโนโลยีดิจิทัลและเคร่ืองมือในการแกปญหา การเขียน

โปรแกรมและกระบวนการแกปญหา การประเมินผลและปรับปรุง

กระบวนการแกปญหา จริยธรรมทางวิชาการ การเขียนในเชิง

วิชาการ การนําเสนอ 

 

  Concepts of computational and statistical thinking 

for problem solving, analyzing the problem situations, 

producing algorithms and models, digital technology and 

tools for problem solving, programming and problem 

solving process, assessment and improvement of problem 

 



solving process, academic ethics, academic writing, 

presentation and critique 

   

*GE 341 512 เอบีซีดีสําหรับทกุวิชาชีพ 3(2-2-5) 

 ABCD for All Professions  

 เงื่อนไขของรายวิชา    :  ไมมี  

  แนะนําเทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับการจัดการขอมูล การ

ประมวลผลขอมูล การประยุกตใชปญญาประดิษฐ การประมวลผล

แบบกลุมเมฆ การรักษาความมั่นคงและความเปนสวนตัวของขอมูล 

สกุลเงินดิจิทัลขั้นแนะนํา บล็อกเชนขั้นแนะนํา สัญญาอัจฉริยะข้ัน

แนะนํา ตัวอยางการประยกุตใชในดานตางๆ 

 

  Introduction to digital technology for data 

management, data processing, applying artificial 

intelligence, cloud computing, data security and data 

privacy, introduction of cryptocurrency, introduction of 

blockchain, introduction of smart contract, example 

applications in various areas 

 

   

LI 101 001 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 

 English I  

 เงื่อนไขของรายวิชา :  ไมมี  

 พัฒนาทักษะการอาน เขียน พูด ฟง ในชีวิตประจําวัน การ

เลาเรื ่องราวเกี ่ยวกับตนเอง การแสดงความรู สึก การบรรยาย

บุคลิกภาพ การบรรยายลักษณะคน สิ่งของ สถานที่ การตรวจสอบ

ความเขาใจความหมาย การบอกเลาประสบการณ (โดยรวมเนื้อหา

ระดับ 1 ถึงระดับ 5) 

Development of reading, writing, speaking, and listening 

skills for use in every-day life; expressing feelings; 

describing personalities, human characteristics, objects, 

places; inspecting and understanding meanings and 

relating experiences (Levels 1 to 5) 

 

   

LI 101 002 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 

 English II  



 เงื่อนไขของรายวิชา : 000 101 หรือ LI 101 001 หรือ เทียบเทา  

 ทักษะการฟง พูด อาน เขียน ในบริบทเชิงวิชาการเบื้องตน 

การแสดงความรูสึก การตั้งคําถาม การเปรียบเทียบ และการแสดง

ความคิดเห็น (โดยรวมเนื้อหาระดับ 2 ถึงระดับ 6) 

Listening, speaking, reading and writing skills in 

basic academic contexts: expressing feelings, asking 

questions, making comparison and contrast; and 

expressing ideas. (Levels 2 to 6) 

 

   

LI 102 003 ภาษาอังกฤษ 3  3(3-0-6) 

 English III  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  000 102 หรือ LI 101 002 หรือ เทียบเทา  

 ทักษะการฟง พูด อาน เขียน เชิงวิชาการ การนําเสนอ การ

อภิปราย การแสดงความคิดเห็น การตีความ การเขาใจความหมายจาก

บริบท การจับใจความสําคัญ (โดยรวมเนื้อหาระดับ 3 ถึงระดบั 7)  

Academic English skills in listening, speaking, 

reading, writing, presentation, discussion, expressing ideas, 

interpretation, understanding context clues, finding main 

ideas (Levels 3 to 7) 

 

   

LI 102 004 ภาษาอังกฤษ 4 3(3-0-6) 

 English IV  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  000 103 หรือ LI 102 003 หรือ เทียบเทา  

 ทักษะการฟง พูด อาน เขียนเชิงวิชาการขั ้นสูง การฟง

บรรยาย การแสดงความคิดเห็นกับเรื่องราวตางๆ การพูดเพื่อโนม

นาว การรายงานสถานการณ การวิเคราะหขอมูลขาวสาร การเขียน

เรียงความ (โดยรวมเนื้อหาระดับ 4 ถึงระดับ 8) 

Listening, speaking, reading and writing skills 

focusing on academic uses, expressing opinions on given 

themes, inducing speaking, reporting situations, analyzing 

information, and essay writing. (Level 4 to 8) 

 

   

SC 201 005 เคมีทั่วไป 3(3-0-6) 

 General Chemistry  



 

เงื่อนไขของรายวิชา : CON SC 201 006 

 บทนํา ปริมาณสัมพันธ โครงสรางอะตอม พันธะเคมี แกส 

ของแข็ง ของเหลวและสารสะลาย อุณหพลศาสตรเคมี ระบบการ

ถายโอนอิเล็กตรอน จลนพลศาสตรเคมี สมดุล เคมีและสมดุลไอออน 

ตารางธาตุ และธาตุเรพรี เซนเททีฟ โลหะแทรนซิชัน เคมีนิวเคลียร 

 Introduction, stoichiometry, atomic structure, 

chemical boding, gas, solid, liquid and solution, chemical 

thermodynamics, electron transferring system, chemical 

kinetics, chemical and ionic equilibria, periodic table and 

representative elements, transition metals, nuclear 

chemistry 

 

   

SC 201 006 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-2) 

 General Chemistry Laboratory  

 
เงื่อนไขของรายวิชา : CON SC 201 005 หรือ CON SC 201 007 หรือ CON 

SC 201 008 

 

 ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาในวิชา SC 201 005 (เคมีทั่วไป) 

หรือ SC 201 007 (เคมีพื้นฐาน) หรือ SC 201 008 (เคมีหลักมูล) 

 The la  boratory experiments related to contents 

in SC 201 005 ( General Chemistry)  or SC 201 007 ( Basic 

Chemistry) or SC 201 008 (Fundamental Chemistry) 

 

   

SC 401 206 แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 1 3(3-0-6) 

 Calculus for Engineering I  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

 พีชคณิตเวกเตอรส ําหรับหาผลเฉลยของระบบสมการ 

พีชคณิตเวกเตอรใน 2 มิติและ 3 มิติ เรขาคณิตวิเคราะห ลิมิตและ

ความตอเนื่องของฟงกชันคาจริงตัวแปรเดียว อนุพันธของฟงกชันตัว

แปรเดียวและการประยุกต พิกัดเชิงขั้ว จํานวนเชิงซอน อุปนัยเชิง

คณิตศาสตร ปริพันธข้ันแนะนํา การหาปริพันธเชิงตัวเลข 

 

 

 Matrix algebra for solving system equations, vector 

algebra in 2- D and  3- D, analytic geometry, limits and 

continuity of real valued functions of one variable, 

derivatives and their applications, polar coordinates, 

 



complex number, math induction, introduction to integral,  

numerical integration 

   

SC 401 207 แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 2 3(3-0-6) 

 Calculus for  Engineering  II  

 เงื่อนไขของรายวิชา : SC 401 206  

 

 เทคนิคของการหาปริพันธ การประยุกตของปริพันธของ

ฟงกชันตัวแปรเดียว ฟงกชันหลายตัวแปร ลิมิตและความตอเนื่อง

ของฟงกชันหลายตัวแปร อนุพันธยอย ลําดับและอนุกรมอนันตของ

จํานวนจริง อนุกรมกําลัง สมการเชิงอนุพันธและการประยุกตข้ัน

แนะนํา 

 

 

 Techniques of integration, application of 

integration of  real valued functions of one variable, 

functions of several variables, limits and continuity of  

functions of several variable, partial derivatives, sequence 

and series of real numbers, power series introduction to 

differential equations and their applications 

  

 

SC 402 202 แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 3 3(3-0-6) 

 Calculus for  Engineering  III  

 เงื่อนไขของรายวิชา : SC 401 207  

 

 พีชคณิตเวกเตอรใน 3 มิติ เสนตรง ระนาบและพื้นผิวใน 3 

มิติ ปริภูมิยูคลิด ฟงกชันหลายตัวแปร จาโคเบียน การหาอนุพันธ

ของฟงกชันหลายตัวแปร อนุพันธระบุทิศทาง การประยุกตของ

อนุพันธของฟงกชันหลายตัวแปร ปริพันธหลายชั้น ระบบพิกัดและ

การหาปริพันธในระบบตางๆ ปริพันธตามเสน ปริพันธตามผิว ทฤษฎี

บทปริพันธ 

 

 

 Vector algebra in three dimensions, line, plane and 

surface in 3D, euclidean space, functions of several 

variables, Jacobian, derivatives of functions of several 

variables, directional derivatives, applications of 

derivatives of functions of several variables, multiple 

integrals, coordinate systems and integration in various 

systems, line integrals, surface integrals, integral theorems 

 



   

SC 402 302 สมการเชิงอนุพันธสําหรับวิศวกรรมศาสตร 3(3-0-6) 

 Differential Equations for Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา : SC 401 207  

 

 สมการเชิงอนุพันธอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธอันดับสอง 

สมการเชิงอนุพันธอันดับสูง และการประยุกต สมการเชิงอนุพันธเชิง

เสนที่มีสัมประสิทธิ์เปนตัวแปร ระบบสมการเชิงอนุพันธเชิงเสน ผล

การแปลงลาปลาซ และการประยุกต อนุกรมฟูเรียร ขอปญหาคา

ขอบ สมการเชิงอนุพันธยอยเบื้องตน 

 

 

 First order differential equations, second order 

differential equations, higher order  differential equations 

and applications, linear differential equations with variable 

coefficients, system of linear differential equations, 

Laplace transforms and applications, Fourier series, 

boundary value problems, elementary partial differential 

equations 

 

   

SC 501 003 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1 1(0-3-2) 

 General Physics Laboratory I  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

การวัดและวิเคราะหขอมูล การรวมแรงยอย โมดูลัสของยัง 

ลูกตุมนาิกาอยางงาย เคร่ืองชั่งความถวงจําเพาะ การวัดความหนืด

ของของเหลวโดยใชกฎของสโตกส พลศาสตรการหมุน สัมประสิทธิ์

ของการขยายตัวตามเสน การสั่นพองในทออากาศ การทดลองของ

เมลด 

Measurement and data analysis, adding multiple 

forces, Young’s modulus, simple pendulum, Westphal 

specific gravity balance, measuring viscosity by Stokes’ 

law, rotational dynamics, coefficient of linear expansion, 

resonance in air columns and Melde’s experiment 

 

 
 

 
 

SC 501 004 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2 1(0-3-2) 

 General Physics Laboratory II  



 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

 วีทสโตนบริดจ แทนเจนตแกลวานอมิเตอร วงจร RC มัลติ

มิเตอร ออสซิลโลสโคป การหาความยาวโฟกัสของกระจก การหา

ความยาวโฟกัสของเลนส การหาคาดัชนีหักเหของของเหลว สเปก

โตรมิเตอร วงแหวนของนิวตัน 

 Wheatstone bridge, tangent galvanometer, RC-

circuit, mustimeter, oscilloscope, determine the focal 

lengths of the concave and convex spherical mirrors, 

determine the focal lengths of the concave and convex 

lenses, determine of the refractive  index of liquid by using 

a convex lens and a plane mirror, spectrometer and 

Newton’s rings 

 

   

SC 501 005 ฟสิกสมูลฐาน 1 3(3-0-6) 

 Fundamentals of Physics I  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

      เวกเตอร แรงและการเคลื่อนที่ การคงตัวของโมเมนตัมและ

พลังงาน การเคลื่อนที่แบบออสซิลเลต การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็ง

เกร็ง กลศาสตรของของไหล ความรอน และเทอรโมไดนามิกส 

อันตรกิริยาความโนมถวง 

 Vectors, force and motion, conservation of 

momentum and energy, oscillation motion, rigid bodies 

motion, fluids dynamics, heat and thermodynamics and 

gravitational interaction 

 

   

SC 501 006 ฟสิกสมูลฐาน 2 3(3-0-6) 

 Fundamentals of Physics II  

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี  

 

 อันตรกิริยาทางไฟฟา อันตรกิริยาทางแมเหล็ก สนามไฟฟา

สถิตและสนามแมเหล็กสถิต สนามแมเหล็กไฟฟาที ่ขึ ้นตอเวลา 

กระแสไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส การเคลื ่อนที ่แบบคลื ่น คลื่น

แมเหล็กไฟฟา ทัศนศาสตร ทฤษฎีควอนตัมเบื้องตน โครงสราง

อะตอม นิวเคลียสและรังสีฟสิกสเบื้องตน   

 



 

 

 Electric interaction, magnetic interaction, 

electrostatic and static magnetic field, electromagnetic 

induction, electric current and electronics, wave motion, 

electromagnetic wave, optics, introduction to quantum 

theory, atomic structure nucleus and introduction to 

radiation physics 

 

 

เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

1 เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2558 และ 

2 เปนไปตามระเบยีบมหาวทิยาลยัขอนแกน วาดวย การศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2562 หมวดที่ 10 ขอ 36 

(เอกสารแนบทายหมายเลข 5) หรือระเบียบที่จะปรับปรุงใหม 

3 สอบผานเกณฑการสอบวัดความรูความสามารถทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีข้ันพื้นฐาน สําหรับนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

4 เขารวมกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการครบตามเกณฑที่กําหนด ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

5 มีผลการสอบวัดความรูทางภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยขอนแกนยอมรับ 

6 ผานเงื่อนไขในกลุมวชิาบังคับตามที่หลักสูตรกําหนด ดังนี ้

-  นักศึกษาตองเรียนและสอบผานรายวิชาในกลุมวิชาชพีวิศวกรรมโยธาทุกรายวิชา  และ 

- นักศึกษาตองไดระดบัคะแนนแตละวิชาไมตํ่ากวา C หรือตองไดคะแนนเฉลี่ยสะสม  

ไมตํ่ากวา 2.00 โดยการคิดคาคะแนน G.P.A.Point คํานวณจากระดับคะแนนที่ดีทีสุ่ด 

ของแตละรายวิชาในกลุมวชิาชพีวิศวกรรมโยธา และ 

-  สําหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชา EN 114 785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมโยธา  

จะไดรับการยกเวนไมตองเรียนวิชา EN 114 998 การเตรียมโครงการวิศวกรรมโยธา และ EN 114 

999 โครงการวิศวกรรมโยธา 

7 การใหอนุปริญญา  

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตรที่สมควรไดรับอนปุริญญาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑสิาขาวิชา

วิศวกรรมโยธา จะตองมีคุณสมบัติ ดังนี ้

1) ไมอยูในระหวางการรับโทษทางวินัยที่ระบุใหงดการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาหรืออนปุริญญา 

2) ไมเปนผูคางหนีส้ินกับทางมหาวิทยาลัย 

3) ศึกษาและสอบผานรายวชิาตาง ๆ ครบตามหลักสูตรแลวและมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึง 2.00 

แตไมตํ่ากวา 1.75 


