
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

(หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2555) 
 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
คณะ   โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี   
    โปรแกรมวิชาวิศวกรรมโยธา 

 

หมวดท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไป 
1. ช่ือหลักสูตร    
 ภาษาไทย   :  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
  ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Engineering Program in Civil Engineering 

2. ช่ือปริญญา    
 ชื่อเต็ม (ไทย)  : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 
 ชื่อย่อ (ไทย)  : วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Civil Engineering) 
 ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Eng. (Civil Engineering) 
 

3. วิชาเอก 
 วิศวกรรมโยธา 
 

4. จํานวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
 จํานวนไม่น้อยกว่า 150  หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ  
  ระดับปริญญาตรี 4 ปี 
 5.2 ภาษาท่ีใช้ 
  ภาษาไทย 
 5.3 การรับเข้าศึกษา 
  รับนักศึกษาไทย  และนักศึกษาต่างประเทศท่ีมีความสามารถในการใช้ภาษาไทย 
 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา 
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร 
 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 
 เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2555 
 สภาวิชาการเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 1 วันท่ี 19 /สิงหาคม/ พ.ศ 2554       



 สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 10 วันท่ี 1 /ตุลาคม / พ.ศ 
2554   
และครั้งท่ี 2 วันท่ี 28 /มกราคม /2555 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐาน  ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  ในปี
การศึกษา 2558 
 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา 
 8.1 รับราชการตําแหน่งวิศวกรโยธา และตําแหน่งอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
 8.2 รัฐวิสาหกิจ 
 8.3 วิศวกรท่ีปรึกษา 
 8.4 วิศวกรออกแบบ 
 8.5 วิศวกรควบคุมงาน 
 8.6 เจ้าของกิจการทางด้านวิศวกรรมโยธา 
 8.7 ประกอบอาชีพอิสระ 
9.  หลักสูตร 
  9.1.1  จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  150 หน่วยกิต 
  9.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 
   โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  หมวดวิชาเฉพาะ  และหมวดวิชา
เลือกเสรี  โดยสอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
พ.ศ.  2548  ดังนี้  

  จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า         150  หน่วยกิต 
  ก.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวนไม่น้อยกว่า           30  หน่วยกิต 
      (1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  บังคับ    9  หน่วยกิต 
    (2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  บังคับ     3  หน่วยกิต 
    (3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ บังคับ     6  หน่วยกิต 
    (4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์  บังคับ   6  หน่วยกิต 
    ข้อกําหนดเฉพาะ เลือกเรียนในกลุ่มวิชาใดอีกไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
   ข.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน  จํานวนไม่น้อยกว่า         114   หน่วยกิต 
    (1) กลุ่มวิชาแกน              62   หน่วยกิต 
    (2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ            46   หน่วยกิต 
    (3) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า    6   หน่วยกิต 
     (4) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ    -    หน่วยกิต 
   ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี       6 หน่วยกิต
    

  3.1.3  รายวิชา 
   ก.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  จํานวนไม่น้อยกว่า            30  หน่วยกิต 
  (1)  กลุ่มวิชาภาษา  จํานวนไม่น้อยกว่า    9  หน่วยกิต 
  รายวิชาบังคับ       9  หน่วยกิต 



รหัสวิชา  ชื่อวิชา         น(ท-ป-ค) 
1500125 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6)  
  Thai for Communication  
 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา         น(ท-ป-ค) 
1500126 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน    3(3-0-6)  

  English for Everyday Communication   
1500127         ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในระดับนานาชาติ    3(3-0-6)  
  English for International Communication  
   รายวิชาเลือก 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา         น(ท-ป-ค) 
1500128 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6)  
  Chinese for Communication  
1500129 สนทนาภาษาจีนเพ่ือการทํางาน      3(3-0-6) 
  Chinese Conversation for Work  
1500130 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6)  

  Japanese for Communication     
1500131 สนทนาภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการทํางาน      3(3-0-6)   

  Japanese Conversation for Work   
1500132 ภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน       3(3-0-6)  

  Language of Neighboring Country  
   (2)  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  จํานวนไม่น้อยกว่า   3  หน่วยกิต 
  รายวิชาบังคับ       3  หน่วยกิต 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา         น(ท-ป-ค) 
2000106  วิถีไทย         3(3-0-6)  

 Thai Living 
   รายวิชาเลือก 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา         น(ท-ป-ค) 
2000107 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม       3(3-0-6)  
  Human and Environment  
2000108 กฎหมายในชีวิตประจําวัน       3(3-0-6)  
  Laws in Daily Life 
2000109 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง       3(3-0-6)  

  Sufficiency Economy Ways of Life 
2000110 การเมืองการปกครองไทย       3(3-0-6)  

  Thai Politics and Government 
2000111 อาเซียนศึกษา        3(3-0-6)  

  ASEAN Studies  



 
 
 
 

   (3)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  จํานวนไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
  รายวิชาบังคับ       6  หน่วยกิต 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา         น(ท-ป-ค) 
2500109 จริยธรรมและทักษะชีวิต       3(3-0-6)  
  Ethics and Life Skills  
2500110 สุนทรียภาพของชีวิต       3(3-0-6)  
  Aesthetic Appreciation 
   รายวิชาเลือก 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา         น(ท-ป-ค) 
2500111 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน      3(3-0-6)  
  Human Behavior and Self Development  
2500112 ทักษะการรู้สารสนเทศ       3(3-0-6) 
  Information Literacy Skills  
2500113 ทวารวดีศึกษา        3(3-0-6)  
  Dvaravati Studies  
 (4)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์  จํานวนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
   รายวิชาบังคับ       6  หน่วยกิต 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา         น(ท-ป-ค) 
4000116 การคิดและการตัดสินใจ       3(3-0-6)  
  Thinking and Decision Making 
4000117 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     3(3-0-6) 
   Information and Communication Technology  
   รายวิชาเลือก 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา         น(ท-ป-ค) 
4000118 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน      3(3-0-6)  
  Mathematics in Daily Life  
4000119 โลกกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี     3(3-0-6)  
  World, Science and Technology  
4000120 เกษตรในชีวิตประจําวัน       3(3-0-6) 
  Agriculture in Daily Life  
4000121 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือสุขภาพ      3(3-0-6)
  Sport Science for Health                
4000122 การสร้างเสริมสุขภาวะ       3(3-0-6)  

  Health Promotion  



4000123 นันทนาการเพ่ือชีวิต       3(3-0-6)  
  Recreation for Life 

ข้อกําหนด  ให้เลือกเรียนรายวิชาเลือกในกลุ่มหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปกลุ่มใดก็ได้ จํานวนไม่น้อยกว่า   
     6   หน่วยกิต 

 
 

  ข.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน  จํานวนไม่น้อยกว่า           114 หน่วยกิต 
       (1)  กลุ่มวิชาแกน  จํานวน      62 หน่วยกิต 
        รายวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์     24 หน่วยกิต 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา         น(ท-ป-ค) 
6001211 เคมีสําหรับวิศวกร       (3-0-6)  
  Chemistry for Engineers 
6001212  ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร      1(0-3-0)  
  Chemistry Laboratory for Engineers 
6001311  ฟิสิกส์สําหรับวิศวกร  1       3(3-0-6)  
  Physics for Engineers 1 
6001312  ปฏิบัติการฟิสิกส์สําหรับวิศวกร  1      1(0-3-0)  
  Physics Laboratory for Engineers 1 
6001313  ฟิสิกส์สําหรับวิศวกร  2       3(3-0-6)  
  Physics for Engineers 2 
6001314  ปฏิบัติการฟิสิกส์สําหรับวิศวกร  2      1(0-3-0)  
  Physics Laboratory for Engineers 2 
6001411  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1       3(3-0-6)  
  Engineering Mathematics 1 
6001412  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2       3(3-0-6)  
  Engineering Mathematics 2 
6001413  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3       3(3-0-6)  
  Engineering Mathematics 3 
6001414  สมการเชิงอนุพันธ์       3(3-0-6)  
  Differential Equation 

     รายวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม     38 หน่วยกิต 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา         น(ท-ป-ค) 
5501011  เขียนแบบวิศวกรรม       3(2-3-4)  
  Engineering Drawing 
5501021  โปรแกรมคอมพิวเตอร์       3(3-0-6)  
  Computer Programming 
5501022  ความรู้เบื้องต้นทางวิชาชีพวิศวกรรมโยธา     1(0-3-0)  
  Introduction to Civil Engineering Profession 
 



5501023  วัสดุวิศวกรรม        3(3-0-6)  
  Engineering Materials 
5501121  กลศาสตร์วิศวกรรม       3(3-0-6)  
  Engineering Mechanics 
5502031  สถิติวิศวกรรม        3(3-0-6)  
  Engineering Statistics 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา         น(ท-ป-ค) 
5502032  วิศวกรรมเครื่องกลไฟฟ้าเบื้องต้น      3(3-0-6)  
  Fundamental of Electrical Mechanics Engineering 
5502131  กําลังวัสดุ        4(4-0-8)  
  Strength of Materials 
5502341  ชลศาสตร์        3(3-0-6)  
  Hydraulics 
5502342  ปฏิบัติการชลศาสตร์       1(0-3-0)  
  Hydraulics Laboratory 
5502431  วิศวกรรมสํารวจ        3(3-0-6)  
  Survey Engineering 
5502432  ปฏิบัติการสํารวจ        1(0-3-0) 
  Surveying Field Work 
5502441  การฝึกงานสํารวจภาคสนาม      1(0-90-0)  
  Field Practice on Topography Surveying 
6002111  ภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกร 1      3(3-0-6) 
  English for Engineers 1 
6002112  ภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกร 2      3(3-0-6) 
  English for Engineers 2 
       (2)  กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ  จํานวน    46 หน่วยกิต 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา         น(ท-ป-ค) 
5512141  ทฤษฎีโครงสร้าง        3(3-0-6) 
  Theory of Structure 
5512142  วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ     2(1-3-4) 
  Civil Engineering Materials and Testing 
5512143  เทคโนโลยีคอนกรีต       3(2-3-4) 
  Concrete Technology 
5513153  วิเคราะห์โครงสร้าง       3(3-0-6) 
  Structural Analysis 
5513155  การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก      4(3-3-6) 
  Reinforced Concrete Design 
 



5513163  การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก     3(3-0-6) 
  Timber and Steel Design 
5513252  ปฐพีกลศาสตร์        3(3-0-6) 
  Soil Mechanics 
5513253  ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์       1(0-3-0) 
  Soil Mechanics Laboratory 
 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา         น(ท-ป-ค) 
5513264  วิศวกรรมฐานราก       3(3-0-6) 
  Foundation Engineering 
5513352  อุทกวิทยา        3(3-0-6) 
  Hydrology  
5513363 วิศวกรรมชลศาสตร์       3(3-0-6) 
  Hydraulic Engineering  
5513551 วิศวกรรมการขนส่ง       3(3-0-6) 
    Transportation Engineering   
5514671 การบริหารงานก่อสร้าง       3(3-0-6) 
  Construction Management 
5514672 สัญญาข้อกําหนดและประมาณราคางานก่อสร้าง    3(3-0-6) 
    Contract, Specification and Cost Estimation                                           
5513561 วิศวกรรมการทาง       3(3-0-6) 
  Highway Engineering 
5514571 วัสดุการทางและการทดสอบ      1(0-3-0) 
  Highway Material and Testing  
5514872  สัมมนาโครงงานวิศวกรรมโยธา      1(0-3-0) 
  Seminar on Civil Engineering Project 
5514882  โครงงานวิศวกรรมโยธา       1(0-3-0) 
  Civil Engineering Project 
  (3)  กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก  จํานวนไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 
  เลือกเรียนในวิชาใดก็ได้ ดังต่อไปนี้ 
   กลุ่มวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา                      น(ท-ป-ค) 
5524101 การออกแบบสะพาน       3(3-0-6) 
  Bridge Design 
5524102 วิศวกรรมแผ่นดินไหวเบื้องต้น      3(3-0-6) 
    Introduction to Earthquake Engineering 
5524103 วิธีไฟไนท์อิลิเมนต์ข้ันต้น       3(3-0-6) 
  Introduction to Finite Element Method 



5524104 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง      3(3-0-6) 
  Pre-stressed Concrete Design 
5524105 การออกแบบอาคาร       3(2-3-4) 
  Building Design       
 

กลุ่มวิชาวิศวกรรมธรณีเทคนิค 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา         น(ท-ป-ค) 
5524201  ธรณีวิทยาทางวิศวกรรม       3(3-0-6) 
  Engineering Geology  
5524202 การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างดิน     3(3-0-6) 
  Analysis and Design of Earth Structures 
5524203 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมปฐพี    3(3-0-6) 
  Computer Applications in Geotechnical Engineering 
5524204  หลักการกลศาสตร์ของหินและงานอุโมงค์     3(3-0-6) 
  Principles of Rock Mechanics and Tunneling 

กลุ่มวิชาวิศวกรรมแหล่งน้ํา 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา         น(ท-ป-ค) 
5524301 การออกแบบอาคารชลศาสตร์      3(3-0-6) 
  Hydraulic Structures Design   
5524302 วิศวกรรมแหล่งน้ําและการจัดการ      3(3-0-6) 
  Water Resource Engineering and Management 
5524303 การออกแบบเข่ือนขนาดเล็ก      3(3-0-6) 
  Design of Small Dam 
5524304 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล      3(3-0-6) 
  Water Supply and Sanitary Engineering 
5524305  วิศวกรรมการประปาและการออกแบบ     3(3-0-6) 
  Water Supply Engineering and Design 

กลุ่มวิชาวิศวกรรมสํารวจ 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา         น(ท-ป-ค) 
5524401 การสํารวจเส้นทาง       3(3-0-6) 
  Route Surveying   
5524402 การสํารวจด้วยภาพถ่ายทางอากาศ      3(3-0-6) 
           Photogrammetry 
5524403  การแปลภาพถ่ายทางอากาศ      3(3-0-6) 
           Airphoto Interpretation 
5524404       ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์      3(3-0-6) 
                     Geographic Information System 
 



5524405       การสํารวจทางไกล       3(3-0-6) 
                    Remote Sensing 

กลุ่มวิชาวิศวกรรมขนส่ง 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา         น(ท-ป-ค) 
5524501 การออกแบบผิวทาง       3(3-0-6) 
    Pavement Design 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา         น(ท-ป-ค) 
5524502 การวางแผนการขนส่งในบริเวณเมือง     3(3-0-6) 
    Town Transportation Planning 
5524503 วิศวกรรมการจราจร       3(3-0-6) 
    Traffic Engineering 
5524504 การออกแบบและการดําเนินงานจราจร     3(2-3-4) 
    Traffic Design and Operation 
5524505 วิศวกรรมความปลอดภัยทางถนน      3(3-0-6) 
    Road Safety Engineering 
5524506 โลจิสติกส์งานขนส่ง       3(3-0-6) 
    Transportation Logistics 

กลุ่มวิชาวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา         น(ท-ป-ค) 
5524601  การจัดการวิศวกรรม       3(3-0-6)  
  Engineering Management 
5524602  การจัดการความปลอดภัยงานก่อสร้าง     3(3-0-6) 
    Construction Safety Management 
5524603  การควบคุมและตรวจสอบงานก่อสร้าง     3(3-0-6) 
    Supervision and Inspection in Construction 
5524604  เครื่องมือในงานก่อสร้าง       3(3-0-6) 
    Construction Equipments 
5524605  การวิเคราะห์โครงการก่อสร้าง      3(3-0-6) 
    Construction Project Analysis 
  (4)  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ  จํานวน    -  หน่วยกิต 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา         น(ชั่วโมง) 
5513861   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมโยธา     0(350)   
  Professional Internship in Civil Engineer 
  ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกิต
   ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  โดยไม่ซํ้ากับ
รายวิชา ท่ีเคยเรียนมาแล้ว  และต้องไม่เป็นรายวิชาท่ีกําหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การ
สําเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้ 
 



10.  คําอธิบายรายวิชา 
  ก.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
  (1)  กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร 
  รายวิชาบังคับ 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
1500125 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร        3(3-0-6) 
  Thai for Communication  
  การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยให้สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ความสามารถ     
ในการฟังเพ่ือจับใจความสําคัญ  การอ่านจับใจความ  อ่านตีความและอ่านขยายความ  การฝึกพูดใน
สถานการณ์ต่าง ๆ  การนําเสนอผลการสืบค้นโดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา  และการเขียน
ประวัติส่วนตัวประกอบการสมัครงาน   
1500126 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน     3(3-0-6)  
  English for Everyday Communication 
  การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนท่ีเก่ียวข้อง    
กับชีวิตประจําวัน  การทักทายและแนะนําตัวเอง การระบุความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว  การถามตอบ
เก่ียวกับสถานท่ี  การเลือกซ้ือสินค้า  การพูดคุยเก่ียวกับตัวเอง  การเชื้อเชิญและการนัดหมาย  การขออนุญาต  
การพูดโทรศัพท์  ตลอดจนการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมโดยใช้ศัพท์ สํานวนและโครงสร้างไวยากรณ์ ได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์  และการเขียนประวัติส่วนตัวประกอบการสมัครงาน   
1500127 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในระดับนานาชาติ     3(3-0-6)  
  English for International Communication  
   การพัฒนาทักษะบูรณาการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในบริบทสากล  โดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์
และอิเล็กทรอนิกส์ การซ้ือขายสินค้าและบริการ  การให้คําแนะนําและแสดงความคิดเห็น  การบรรยาย
เหตุการณ์และประสบการณ์  รวมถึงการสร้างความตระหนักในการสื่อสารต่างวัฒนธรรม 
  รายวิชาเลือก 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
1500128  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร        3(3-0-6)  
  Chinese for Communication 
  การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การทักทาย การลา          
การแนะนําตนเองและผู้อ่ืน การกล่าวคําขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหาร เครื่องดื่ม การซ้ือของ การถาม
ตอบข้อมูลเก่ียวกับตนเอง ผู้อ่ืน และสถานท่ี การอ่านป้ายประกาศ และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ 
1500129 สนทนาภาษาจีนเพ่ือการทํางาน       3(3-0-6)  
  Chinese Conversation for Work 
  การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาจีนในสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวกับการทํางาน การ
อธิบายชี้แจงเก่ียวกับการปฏิบัติงาน การขอข้อมูล การสนทนาทางโทรศัพท์ การนัดหมาย  การสัมภาษณ์ การ
รับฝากข้อความ เน้นคําศัพท์และข้อความท่ีใช้ในการสนทนาขณะทํางาน การเขียนจดหมายสมัครงานและ
ประวัติย่อ 
 
 



 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
1500130 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6)  
  Japanese for Communication 
  การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การทักทาย การลา        
การแนะนําตนเองและผู้อ่ืน การกล่าวคําขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหาร เครื่องดื่ม การซ้ือสินค้าและบริการ  
การถามตอบข้อมูลเก่ียวกับตนเอง ผู้อ่ืน และสถานท่ี การอ่านป้ายประกาศ และการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ 
1500131  สนทนาภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการทํางาน       3(3-0-6)  
  Japanese Conversation for Work 
  การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับการทํางาน        
การอธิบายชี้แจงเก่ียวกับการปฏิบัติงาน การขอข้อมูล การสนทนาทางโทรศัพท์  การนัดหมาย การสัมภาษณ์   
การรับฝากข้อความ เน้นคําศัพท์และข้อความท่ีใช้ในการสนทนาขณะทํางาน การเขียนจดหมายสมัครงานและ
ประวัติย่อ 
1500132  ภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน        3(3-0-6)  
  Language of Neighboring Country  
  การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน ภาษาใดภาษาหนึ่ง สําหรับ
ใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นกับผู้อ่ืนในสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจําวันได้ 
  (2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  
  รายวิชาบังคับ 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
2000106 วิถีไทย          3(3-0-6)  

 Thai Living 
  วิวัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยผ่านลักษณะทางภูมิศาสตร์  การตั้งถ่ินฐาน  
สถาบันทางสังคมของไทย  ความหลากหลายทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทยและแนวพระราชดําริ   
ท่ีส่งเสริมการปรับตัวและดําเนินชีวิตแบบไทย  สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาสังคมไทย  การ
วิเคราะห์สถานการณ์โลกในปัจจุบันเพ่ือความเข้าใจการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆของสังคมโลก  
รวมท้ัง   การปรับตัวของไทยในสังคมโลก 
  รายวิชาเลือก 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
2000107 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม         3(3-0-6)  
  Human and Environment  
  ความหมาย  ความสําคัญของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  ความสัมพันธ์ เชิงระบบ
ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  ความหลากหลายทางชีวภาพ  วิกฤตการณ์ทางสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ 
เทคโนโลยีท่ีมีผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม  การจัดการทรัพยากรโดยเน้นทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม   
 
 



 
 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
2000108 กฎหมายในชีวิตประจําวัน        3(3-0-6)  
  Laws in Daily Life 
  ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับกฎหมายท่ีมีความสัมพันธ์และจําเป็นต้องใช้ในชีวิตประจําวันตาม
ปรากฏการณ์ทางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน  หลักกฎหมายและนิติสัมพันธ์ของกฎหมาย
มหาชน 
และกฎหมายเอกชน หลักสิทธิและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับ
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์  กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา  การประยุกต์และบูรณาการการใช้กฎหมายให้ได้เป็นผลจริงในชีวิตประจําวัน 
2000109 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง        3(3-0-6)  
  Sufficiency Economy Ways of Life 
  ความหมาย  ลักษณะ  ความสําคัญ  แนวคิดทฤษฎีและหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง  การ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในอดีตและปัจจุบัน  การนําองค์ความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวันของตนเองและชุมชน  
2000110 การเมืองการปกครองไทย       3(3-0-6)  

  Thai Politics and Government 
  ความหมายและความสําคัญของการเมืองการปกครอง  หลักการท่ัวไปเก่ียวกับระบอบ
การเมืองการปกครองของไทย  สถาบันและกระบวนการทางการเมืองการปกครองของไทยในปัจจุบัน  การ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  และการได้มาซ่ึงสมาชิกวุฒิสภา  การบริหารราชการแผ่นดินของไทยใน
ปัจจุบัน  สภาพปัญหา สาเหตุ และแนวทางการแก้ไขปัญหาการเมืองการปกครองของไทย  ตลอดจนบทบาท
การเมืองการปกครองไทยในประชาคมอาเซียน 
2000111 อาเซียนศึกษา         3(3-0-6)  

  ASEAN Studies  
  พัฒนาการการรวมตัวของกลุ่มประเทศแบบภูมิภาคนิยม  ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของ
อาเซียน  สถานภาพและบทบาทของประเทศสมาชิกหลังสงครามโลกครั้งท่ีสอง  และการเข้าเป็นประเทศ
สมาชิกของอาเซียน  ความร่วมมือและการแข่งขันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน  และระหว่างอาเซียนกับ
ประเทศและกลุ่มประเทศอ่ืน  บทบาทประเทศไทยในเวทีอาเซียน  คุณลักษณะของพลเมืองอาเซียน 
  (3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   
  รายวิชาบังคับ 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
2500109 จริยธรรมและทักษะชีวิต       3(3-0-6)
   Ethics and Life Skills 
  แนวคิดเก่ียวกับชีวิตในมิติปรัชญา ศาสนา และวิทยาศาสตร์ ทฤษฎีทางจริยธรรม  หลัก
จริยธรรมเพ่ือการดําเนินชีวิตท่ีดีงาม  การพัฒนาทักษะชีวิตด้านต่าง ๆ กระบวนการแสวงหาความรู้และพัฒนา
ปัญญาเพ่ือการดํารงตนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข 
 



 
 
 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
2500110 สุนทรียภาพของชีวิต       3(3-0-6)  
  Aesthetic Appreciation 
ความหมายและคุณค่าของสุนทรียศาสตร์ด้านทัศนศิลป์  ดุริยางคศิลป์  ศิลปะการแสดง       การเสริมสร้าง
รสนิยมด้านสุนทรีย์   เพ่ือประโยชน์ในการดํารงชีวิตอย่างมีความสุข  และพัฒนาความเป็นมนุษย์   ท่ีสมบูรณ์ 
   รายวิชาเลือก 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
2500111 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน      3(3-0-6)
   Human Behavior and Self Development 

 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับพฤติกรรมมนุษย์  ปัจจัยพ้ืนฐานของพฤติกรรมมนุษย์ด้านชีววิทยา  
จิตวิทยา  สังคมวิทยา  และจริยธรรม  ความสําคัญในการพัฒนาตนและการเข้าใจบุคคล  การปรับตัว การ
ทํางานเป็นทีม  การจัดการภาวะความขัดแย้ง  มนุษยสัมพันธ์  และการเสริมสร้างความสุขในชีวิต 
2500112 ทักษะการรู้สารสนเทศ       3(3-0-6)  
  Information Literacy Skills 
   ความหมาย ความสําคัญของสารสนเทศและการรู้สารสนเทศ แหล่งสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้
ตลอดชีวิต และการให้บริการยุคใหม่  การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ  กลยุทธ์และทักษะการสืบค้น
ทรัพยากรสารสนเทศแบบออนไลน์ (OPAC)  การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วารสาร
อิเล็กทรอนิกส์ และกฤตภาคออนไลน์ แหล่งสารสนเทศอ้างอิงประเภทสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ การรวบรวม
และประเมินค่าสารสนเทศ การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ เพ่ือการนําไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ การ
นําเสนอผลการรู้สารสนเทศด้วยการเขียนรายงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพ การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม
ตามหลักสากลและมีจริยธรรมในการใช้สารสนเทศ 
2500113 ทวารวดีศึกษา         3(3-0-6)  
  Dvaravati Studies  
  ความเป็นมาของอาณาจักรทวารวดี  ลักษณะทางภูมิศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง       
การปกครองในสมัยทวารวดี  ความเจริญความเสื่อมถอยของอาณาจักรทวารวดี  ความสําคัญของอารยธรรม    
ยุคทวารวดีท่ีมีต่อจังหวัดนครปฐมและประเทศไทย 
  (4)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร ์  
  รายวิชาบังคับ 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
4000116 การคิดและการตัดสินใจ       3(3-0-6)
   Thinking and Decision Making 
  หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์  การพัฒนาลักษณะการคิดและกระบวนการคิด  
ความคิดสร้างสรรค์  การคิดเชิงระบบ  การแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล 
การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร กระบวนการตัดสินใจ  และการประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน 
 



 
 
 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
4000117 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     3(3-0-6)  
  Information and Communication Technology 
   ความหมายและองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับการสืบค้นข้อมูล  โปรแกรมประยุกต์ด้านการประมวลผลคํา  
ด้านตารางคํานวณ  ด้านการนําเสนอ  ด้านการสื่อสารผ่านเครือข่าย  ระบบความปลอดภัยของเครือข่าย
คอมพิวเตอร์  กฎหมายและจรรยาบรรณท่ีเก่ียวข้องกับการใช้งานคอมพิวเตอร์  รวมถึงสุขภาวะของการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ 
  รายวิชาเลือก 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
4000118 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน      3(3-0-6)  
  Mathematics in Daily Life 
   คณิตศาสตร์พ้ืนฐานท่ีใช้ในชีวิตประจําวัน สัดส่วน ร้อยละ การคํานวณอัตราก้าวหน้าท่ีใช้ใน
การชําระค่าไฟฟ้าและน้ําประปา การคิดดอกเบี้ย ระบบการผ่อนชําระ สถิติเบื้องต้น  และคณิตศาสตร์
ประกันภัย 
4000119 โลกกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี     3(3-0-6)
   World, Science and Technology 
  ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมีต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน  ด้าน
การพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ  ด้านพลังงาน  ภาวะโลกร้อน  ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ         
ภัยธรรมชาติ  ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
4000120 เกษตรในชีวิตประจําวัน       3(3-0-6)
   Agriculture in Daily Life 

 เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดํารัสกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เกษตรอินทรีย์  
สารเคมีทางการเกษตร  การเลือกบริโภคผลผลิตทางการเกษตรอย่างปลอดภัย  และการจัดการผลผลิต
ทางการเกษตรในระดับครัวเรือน 
4000121 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือสุขภาพ      3(3-0-6)
  Sport Science for Health 
  ประวัติ ความหมาย ขอบข่ายและจุดมุ่งหมายของวิทยาศาสตร์การกีฬา  หลักการ  ประโยชน์
ประเภท ข้อควรระวังและการป้องกันการบาดเจ็บของการออกกําลังกายและเล่นกีฬา  การสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกาย  การปฏิบัติกิจกรรมกีฬา  กติกาการแข่งขัน  มารยาทของการเป็นผู้เล่นและผู้ดูท่ีดี  การ
สร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต 

4000122 การสร้างเสริมสุขภาวะ       3(3-0-6)
   Health Promotion 
  เรียนรู้ความสําคัญของสุขภาวะทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณ  อาหาร ยา 
และสมุนไพร อนามัยส่วนบุคคลและสิ่งแวดล้อมในชุมชน การสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ทักษะส่วนบุคคล และ



ทักษะชีวิตเชื่อมโยงระหว่างตนเองและผู้อ่ืนให้ดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข หลักและวิธีป้องกันควบคุม
โรค  หลักการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม  หลักการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ  ตระหนักและเห็นคุณค่าของ
การออกกําลังกาย สมรรถภาพทางกายและการตรวจสอบสุขภาพ 
 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
4000123 นันทนาการเพ่ือชีวิต       3(3-0-6)  

  Recreation for Life 
  ความหมาย  ความสําคัญ ประโยชน์และขอบข่ายของกิจกรรมนันทนาการ  การเลือก
กิจกรรมนันทนาการให้สอดคล้องเหมาะสมกับวัยและโอกาส  การนํากิจกรรมนันทนาการไปใช้ใน
ชีวิตประจําวัน  การเป็นผู้นํานันทนาการและการจัดค่ายนันทนาการ  มารยาททางสังคมในการเข้าร่วม
กิจกรรมนันทนาการ  การกิจกรรมนันทนาการสําหรับตนเอง ครอบครัวและสังคม      
  ข.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
  (1)  กลุ่มวิชาแกน 
  รายวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
6001211 เคมีสําหรับวิศวกร        3(3-0-6)  
  Chemistry for Engineers 

 มวลสารสัมพันธ์ สมบัติของก๊าซ ของเหลว ของแข็ง และสารละลายอุณหพลศาสตร์ เคมี 
สมดุลเคมี กรด-เบส ปฏิกริยาออกซิเดชัน จลนพลศาสตร์เคมี โครงสร้างของอะตอม พันธะเคมี ตารางธาตุและ
สารเคมีเบื้องต้น 
6001212  ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร        1(0-3-0)  
  Chemistry Laboratory for Engineers 
    รายวิชาท่ีต้องสอบผ่านมาก่อน หรือศึกษาพร้อมกัน : 6001211 เคมีสําหรับวิศวกร 
                     เทคนิคการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ โครงสร้างของโลหะ และผลึก สมดุลเคมี อินดิเคเตอร์ การ
ไทเทรตกรด-เบส พีเอชของสารละลายและการเกิดปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส 
6001311  ฟิสิกส์สําหรับวิศวกร  1        3(3-0-6)  
  Physics for Engineers 1 

           แรงและการเคลื่อนท่ี งานและพลังงาน ระบบของอนุภาค การเคลื่อนท่ีแบบหมุน และวัตถุ
แข็งเกร็ง สัมพันธภาพ การเคลื่อนท่ีแบบฮาโมนิกและคลื่นกล ทฤษฎีจลน์ของแก๊สและอุณหพลศาสตร์ 
กลศาสตร์ของไหล การประยุกต์ความรู้พ้ืนฐานด้านฟิสิกส์ในการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ 
6001312  ปฏิบัติการฟิสิกส์สําหรับวิศวกร  1       1(0-3-0)  
  Physics Laboratory for Engineers 1 

รายวิชาท่ีต้องสอบผ่านมาก่อน หรือศึกษาพร้อมกัน : 6001311 ฟิสิกส์สําหรับวิศวกร 1 
    ปฏิบัติการเสริมความรู้ทางทฤษฎีรายวิชาฟิสิกส์สําหรับวิศวกร 1 
6001313  ฟิสิกส์สําหรับวิศวกร  2        3(3-0-6)  
  Physics for Engineers 2 
    รายวิชาท่ีต้องสอบผ่านมาก่อน : 6001311 ฟิสิกส์สําหรับวิศวกร 1 



                    ไฟฟ้า การเหนี่ยวนําแม่เหล็กไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ไดอิเล็กตริกและสารแม่เหล็ก ทัศน
ศาสตร์เชิงกายภาพและเชิงเรขาคณิต ฟิสิกส์ควอนตัมเบื้องต้น การประยุกต์ความรู้พ้ืนฐานด้านฟิสิกส์ใน
การศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ 
 
 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
6001314  ปฏิบัติการฟิสิกส์สําหรับวิศวกร  2       1(0-3-0)  
  Physics Laboratory for Engineers 2 

รายวิชาท่ีต้องสอบผ่านมาก่อน หรือศึกษาพร้อมกัน : 6001311 ฟิสิกส์สําหรับวิศวกร 1 
 ปฏิบัติการเสริมความรู้ทางทฤษฎีรายวิชาฟิสิกส์สําหรับวิศวกร 2 

6001411  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1        3(3-0-6)  
  Engineering Mathematics 1 

             เรขาคณิตวิเคราะห์ พิกัดเชิงข้ัว  สมการอิงตัวแปรเสริม พีชคณิตของเวกเตอร์  เส้นตรงและ
ระนาบในปริภูมิสามมิติ ลิมิต ความต่อเนื่อง  การหาอนุพันธ์และการอินทิเกรต  ฟังก์ชันค่าจริงของหนึ่งตัวแปร
จริงและการประยุกต์รูปแบบยังไม่กําหนด  เทคนิคการอินทิเกรต  การอินทิเกรตเชิง ตัวเลขอินทิกรัลไม่ตรง
แบบ 
6001412  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2        3(3-0-6)  
  Engineering Mathematics 2 

          รายวชิาท่ีต้องสอบผ่านมาก่อน : 6001411  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1   
  อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์  ลําดับและอนุกรม  การกระจายแบบอนุกรมเทย์เลอร์ของฟังก์ชันมูล
ฐาน อนุกรมฟูเรียร์ เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนท์  ระบบสมการเชิงเส้น  ค่าเจาะจงและเวกเตอร์เจาะจง  พ้ืนผิว
ในปริภูมิสามมิติ  ลิมิตความต่อเนื่อง  การหาอนุพันธ์ และการอินทิเกรตฟังค์ชั่นค่าจริงของหลายตัวแปรและ
การประยุกต์ 
6001413  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3        3(3-0-6)  
  Engineering Mathematics 3 
    รายวิชาท่ีต้องสอบผ่านมาก่อน : 6001412  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2   
    ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์  เส้นโค้งปริภูมิ  อนุพันธ์และอินทิกรัลของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์  เกร
เดียนท์   ไดเวอร์เจนซ์และเคิร์ล  อินทิกรัลตามเส้น  อินทิกรัลตามพ้ืนผิว  สมการเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์
สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น  การแปลงลาปลาซ  ระบบสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น  คําตอบแบบอนุกรม 
6001414  สมการเชิงอนุพันธ์        3(3-0-6)  
  Differential Equation 

รายวิชาท่ีต้องสอบผ่านมาก่อน : 6001413   คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3 
          สมการเชิงอนุพันธ์อันดับท่ีหนึ่งและการประยุกต์ สมการเชิงอนุพันธ์อันดับท่ี n การหาคําตอบ

ประกอบ การหาคําตอบเฉพาะ โดยวิธีตัวดําเนินการ วิธีเทียบสัมประสิทธิ์ วิธีแปรตัวพารามิเตอร์ การประยุกต์
ของสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับสูงกว่าหนึ่ง การแปลงลาปลาซ ฟังก์ชันข้ันบันไดและอิมพัลส์ฟังก์ชัน การ
แปลงลาปลาซผกผัน ทฤษฎีคอนโวลูชัน การแก้สมการเชิงอนุพันธ์โดยใช้การแปลงลาปลาซ 

 
 



รายวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
5501011  เขียนแบบวิศวกรรม        3(2-3-4)  
  Engineering Drawing 

          เทคนิคการเขียนแบบ  การเขียนตัวอักษร รูปทรงเรขาคณิตประยุกต์  ทฤษฎีการเขียนภาพ
ฉาย (ออโธกราฟฟิค) การเขียนภาพฉาย  การเรียนภาพพิคทอเรียล  การกําหนดขนาดและภาพตัด การร่าง
แบบเส้น และระนาบข้ันพ้ืนฐาน สัญลักษณ์ในแบบวิศวกรรมโยธา  ไฟฟ้า  เครื่องกลเบื้องต้น เขียนแบบ Auto 
CAD ในงานวิศวกรรมโยธา 

 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
5501021  โปรแกรมคอมพิวเตอร์       3(3-0-6)  
  Computer Programming 

             ความรู้ความเข้าใจการทํางานของคอมพิวเตอร์  ท้ังทางด้านฮาร์ดแวร์  และซอฟต์แวร์  การ
ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์  การเขียนผังงาน โครงสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการเขียนภาษาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ การแก้ไข และการทดสอบโปรแกรม 
5501022  ความรู้เบื้องต้นทางวิชาชีพวิศวกรรมโยธา      1(0-3-0)  
  Introduction to Civil Engineering Profession 

          วชิาชีพวิศวกรรม วิศวกรรมโยธาสาขาต่างๆ บทบาท หน้าท่ีและจรรยาบรรณของวิศวกรโยธา 
วัสดุก่อสร้าง ข้ันตอนและเทคนิคก่อสร้าง การแก้ปัญหาทางวิศวกรรมโยธา การฝึกปฏิบัติงานก่อสร้างเบื้องต้น 
5501023  วัสดุวิศวกรรม         3(3-0-6)  
  Engineering Materials 

              โครงสร้างพ้ืนฐานของวัสดุวิศวกรรม  ชนิด  คุณสมบัติ  และการทดสอบวัสดุท่ีมีความสําคัญ
ต่องานอุตสาหกรรม  เฟสไดอะแกรม  กรรมวิธีทางความร้อน  การกัดกร่อนวัสดุโลหะประเภทต่าง ๆ วัสดุ
อโลหะ  เช่น  โพลิเมอร์  เซรามิกส์  วัสดุสงเคราะห์  จุดกําเนิดความเสียหาย  การตรวจสอบและป้องกันการ
เลือกใช้วัสดุ 
5501121  กลศาสตร์วิศวกรรม        3(3-0-6)  
  Engineering Mechanics 

          รายวชิาท่ีต้องสอบผ่านมาก่อน : 6001313 ฟิสิกส์สําหรับวิศวกร 1   
  หลักการเบื้องต้นของสถิตยศาสตร์  ระบบแรงในสองมิติและสามมิติ  การหาแรงลัพธ์ การ
สมดุลในสองมิติ และสามมิติของอนุภาค  และวัตถุแข็งเกร็ง  สถิตยศาสตร์ของไหล โครงสร้าง โครงและ
เครื่องจักร  ศูนย์กลางมวล เซนทรอยด์ของเส้น  พ้ืนท่ีปริมาตร  และวัตถุผสม  ทฤษฎีแพพพัส  ผลของแรง
ภายนอกและภายในต่อคาน  สายเคเบิล  ความเสียดทาน  กฎการเคลื่อนท่ีข้อท่ีสองของนิวตันงานเสมือน  
โมเมนต์  ความเฉ่ือยของพ้ืนท่ี 
5502031  สถิติวิศวกรรม         3(3-0-6)  
  Engineering Statistics 

          ทฤษฎีความน่าจะเป็น  ตัวแปรสุ่ม  การแจกแจงความน่าจะเป็นไม่ต่อเนื่อง  และ
แบบต่อเนื่อง  ค่าคาดหมายและโมเมนต์ฟังก์ชัน การประยุกต์ใช้กับทฤษฎีของความเชื่อถือ  ทฤษฎีการสุ่ม



ตัวอย่าง  ทฤษฎีการประมาณค่า  การทดสอบสมมติฐาน  การถดถอยเชิงเส้นและสหสัมพันธ์  การวิเคราะห์
ความแปรปรวน การประยุกต์สถิติกับการควบคุมอุตสาหกรรม 
5502032  วิศวกรรมเครื่องกลไฟฟ้าเบื้องต้น       3(3-0-6)  
  Fundamental of Electrical Mechanics Engineering 
    ความรู้เก่ียวกับระบบวงจรไฟฟ้า  ไฟฟ้ากระแสสลับ  กระแสตรง  ระบบไฟฟ้าสามเฟส  
เครื่องกําเนิดไฟฟ้า  และมอเตอร์ไฟฟ้าแบบต่าง ๆ ระบบการป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร  สายล่อฟ้า  ระบบการ
ควบคุมความปลอดภัย  การจัดการพลังงานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น  อุปกรณ์เครื่องจักร  เครื่องมือทาง
ไฟฟ้า  เครื่องกลในอาคาร เช่น ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง  ลิฟต์  เครื่องปรับอากาศ  เครื่องมือสื่อสาร  การควบคุม
แบบ  และสัญลักษณ์ในแบบ  ระเบียบและมาตรฐานต่าง ๆ 
 
 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
5502131  กําลังวัสดุ          4(4-0-8)  
  Strength of Materials 

รายวิชาท่ีต้องสอบผ่านมาก่อน : 5501121  กลศาสตร์วิศวกรรม 
    แรงและหน่วยความเค้น ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยความเค้น และหน่วยความเครียด หน่วย
ความเค้นในคาน ไดอะแกรมของแรงเฉือน และโมเมนต์ดัด การโก่งของคาน โมเมนต์แรงบิด การโก่งงอของเสา 
วงกลมของมอร์ และหน่วยความเค้นจากแรงกระทําร่วมกัน และ เกณฑ์ของการวิบัติ 
5502341  ชลศาสตร์         3(3-0-6)  
  Hydraulics 
    รายวิชาท่ีต้องสอบผ่านมาก่อน :  5501121 กลศาสตร์วิศวกรรม  
    คุณสมบัติของของไหล สถิตยศาสตร์ของของไหล พลศาสตร์และจลน์ศาสตร์ของของไหล 
สมการการไหลต่อเนื่อง สมการพลังงานในการไหลแบบคงตัว (Steady Flow) สมการโมเมนตัม และแรง
พลศาสตร์ในของไหล การวิเคราะห์มิติ และความคล้ายคลึง การไหลของของไหลท่ีไม่ยุบตัวในท่อ การไหล
ในทางน้ําเปิด การวัดการไหล ปัญหาการไหลแบบไม่คงตัว (Unsteady Flow Problems) 
5502342  ปฏิบัติการชลศาสตร์        1(0-3-0)  
  Hydraulics Laboratory 

           รายวชิาท่ีต้องสอบผ่านมาก่อน หรือศึกษาพร้อมกัน : 5502341  ชลศาสตร์  
  การทดลองทฤษฎีชลศาสตร์  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมและลักษณะต่าง ๆ ของการไหล ตาม
ทฤษฎีของไหล ประกอบด้วย สถิตยศาสตร์ของไหล  แรงลอยตัว  การไหลในท่อ  การสูญเสียพลังงาน  การ
ไหลในทางน้ําเปิด  การไหลคงท่ีและไม่คงท่ี  และอุปกรณ์ทางชลศาสตร์ เช่น กังหันน้ํา เครื่องสูบน้ํา  และอ่ืนๆ  
โดยประกอบด้วยการทดลอง 12 ถึง 14 การทดลอง 
5502431  วิศวกรรมสํารวจ          3(3-0-6)  
  Survey Engineering 

             หลักการสํารวจ  และเครื่องมืออุปกรณ์ในงานสํารวจ  การทําระดับ  การวัดมุม  การวัดระยะ
ความคลาดเคลื่อนในการสํารวจความละเอียดของงานสํารวจ  การคํานวณ  และปรับแก้ข้อมูล  รังวัดสนาม
งาน  วงรอบทางราบทางดิ่ง  งานเก็บรายละเอียดเพ่ือการเขียนแผนท่ีภูมิประเทศ  การวางผังงานสิ่งก่อสร้าง  
การวางแนวทางโค้ง  ทางราบ  ทางดิ่ง 



5502432  ปฏิบัติการสํารวจ         1(0-3-0) 
  Surveying Field Work 

          รายวชิาท่ีต้องสอบผ่านมาก่อน หรือศึกษาพร้อมกัน : 5502431 วิศวกรรมสํารวจ   
  ปฏิบัติการวัดระยะด้วยเครื่องมือชนิดต่างๆการใช้เข็มทิศ การทําระดับเส้นชั้นความสูง การ
วัดมุมด้วยกล้องสํารวจ การทําแผนท่ีตามวิชา 5502431 การฝึกปฏิบัติงานสนาม การทํางานแผนท่ีโครงข่าย 
การทําแผนท่ีเส้นชั้นความสูง การทําแผนผัง 

 
 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
5502441  การฝึกงานสํารวจภาคสนาม      1(0-90-0)  
  Field Practice on Topography Surveying 
      รายวิชาท่ีต้องสอบผ่านมาก่อน หรือศึกษาพร้อมกัน : 5502431 วิศวกรรมสํารวจ   
และ 5502432 ปฏิบัติการสํารวจ 
    การฝึกภาคสนามท่ีค่ายฝึกสํารวจเพ่ือทําแผนผัง และแผนท่ีภูมิประเทศของพ้ืนท่ีท่ีกําหนดให้
จนสมบูรณ์ การระดับชั้นสามและงานวงรอบ และการรังวัดรายละเอียดสําหรับงานแผนท่ีภูมิประเทศ 
6002111  ภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกร 1       3(3-0-6) 
  English for Engineers 1 

             ศึกษาและปฏิบัติด้านคําศัพท์ ไวยากรณ์ การอ่าน การเขียน การฟัง และการสนทนา
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในการสังคม การบรรยายลักษณะงาน และการสอบถาม การอ่านคู่มือปฏิบัติงาน
สําหรับงานวิศวกรรม 
6002112  ภาษาอังกฤษสําหรับวิศวกร 2       3(3-0-6) 
  English for Engineers 2 

              ศึกษาและพัฒนาทักษะความสามารถด้ านภาษาอังกฤษท่ี เหมาะสมกับงานด้ าน
วิศวกรรมศาสตร์ คําศัพท์สําหรับงานวิศวกรรม การเขียน และการนําเสนองานทางด้านวิชาการ วิธีพูดในฐานะ
พิธีกรและวิทยากร 

(2)  กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 

บังคับเรียน 
5512141  ทฤษฎีโครงสร้าง         3(3-0-6) 
  Theory of Structure 
    รายวิชาท่ีต้องสอบผ่านมาก่อน :   5502131 กําลังวัสดุ               
       การวิเคราะห์โครงสร้างดิเทอร์มิเนท เแรงปฏิกิริยา แรงเฉือน และโมเมนต์ดัด เส้นอิทธิพล 
การวิเคราะห์หน่วยแรงในโครงข้อหมุน โครงสร้างท่ีมีน้ําหนักเคลื่อนท่ีกระทํา การโก่งของคานและโครงอาคาร 
วิธีงานสมมติและพลังงานความเครียด แผนภูมิวิเลียต-มอร์ การวิเคราะห์โครงสร้างอินดิเทอร์มิเนทโดยวิธี
สมมติการเปลี่ยนรูปของโครงสร้าง 
5512142  วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ      2(1-3-4) 
  Civil Engineering Materials and Testing 



             รายวิชาท่ีต้องสอบผ่านมาก่อน :   5502131 กําลังวัสดุ    
  การทดสอบในห้องปฏิบัติการของวัสดุก่อสร้าง คอนกรีต เหล็ก โลหะ อโลหะ ไม้ อิฐ ทราย 
หิน และวัสดุสังเคราะห์ การรับแรงของวัสดุ กําลังด้านแรงดึง แรงกด แรงเฉือน แรงกระแทก แรงบิด แรงดัด 
และความแข็ง การทดสอบแบบไม่ทําลาย มาตรฐานการทดสอบ และการทํารายงานผลการทดสอบ 
 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
5512143  เทคโนโลยีคอนกรีต        3(2-3-4) 
  Concrete Technology 

             รายวิชาท่ีต้องสอบผ่านมาก่อน :   5502131 กําลังวัสดุ    
  ชนิดของปูนซีเมนต์ คุณสมบัติการใช้งานของปูนซีเมนต์ ส่วนผสมคอนกรีต คอนกรีตสด 
คอนกรีตชนิดพิเศษ สารผสมเพ่ิม คุณสมบัติของมวลรวม กําลังของคอนกรีต การควบคุมคุณภาพคอนกรีต การ
ทดสอบคอนกรีต และส่วนผสม  
5513153  วิเคราะห์โครงสร้าง        3(3-0-6) 
  Structural Analysis 

รายวิชาท่ีต้องสอบผ่านมาก่อน :   5512141 ทฤษฎีโครงสร้าง         
การวิเคราะห์โครงสร้างแบบอินดิเทอร์มิเนท วิธีมุมหมุนและระยะโก่ง สมการสามโมเมนต์  

วิธีการกระจายโมเมนต์ วิธีพลังงานความเครียด เส้นอิทธิพลของคานต่อเนื่องและโครงอาคาร การวิเคราะห์
แบบพลาสติกเบื้องต้น การวิเคราะห์โดยวิธีประมาณ วิธีเมตริก โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์
โครงสร้าง 
5513155 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก       4(3-3-6) 
  Reinforced Concrete Design 

รายวิชาท่ีต้องสอบผ่านมาก่อน :   5512141 ทฤษฎีโครงสร้าง           
ศึกษาและปฏิบัติการเก่ียวกับพฤติกรรมขององค์อาคารท่ีรับแรงอัดแรงดัด แรงบิด แรง 

เฉือน แรงยึดหน่วง และพฤติกรรมร่วมของแรงเหล่านี้ การออกแบบองค์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธี
หน่วยแรงใช้งานและวิธีกําลัง ปฏิบัติการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝึกการออกแบบอาคารเพ่ือให้
เกิดทักษะ 
5513163  การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก      3(3-0-6) 
  Timber and Steel Design 

           รายวชิาท่ีต้องสอบผ่านมาก่อน :   5512141 ทฤษฎีโครงสร้าง   
     ศึกษาและปฏิบัติการเก่ียวกับออกแบบองค์อาคารของโครงสร้างไม้และเหล็กท่ีรับแรงดึง 
แรงอัด แรงดัด แรงเฉือน แรงดัดร่วมกับแรงในแนวแกน องค์อาคารประกอบ คานประกอบขนาดใหญ่ การ
ออกแบบจุดต่อปฏิบัติการออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก ฝึกการออกแบบอาคารเพ่ือให้เกิดทักษะ 
5513252  ปฐพีกลศาสตร์         3(3-0-6) 
  Soil Mechanics 
    รายวิชาท่ีต้องสอบผ่านมาก่อน : 5502131 กําลังวัสดุ  
     การกําเนิดดิน สมบัติทางกายภาพของดิน การจําแนกประเภทของดินทางวิศวกรรม ความซึม
ได้ของน้ําและการไหลของน้ําในมวลดิน  หน่วยแรงในมวลดิน  การหาค่าหน่วยแรงและความเครียดของดิน   



การยุบอัดตัวคายน้ําและการทรุดตัวของดิน   กําลังและความม่ันคงของดิน การเจาะสํารวจชั้นดิน    การบด
อัดดิน การหาความสามารถในการรับน้ําหนักของดิน 
 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
5513253  ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์        1(0-3-0) 
  Soil Mechanics Laboratory 
    รายวิชาท่ีต้องสอบผ่านมาก่อน หรือศึกษาพร้อมกัน : 5513252 ปฐพีกลศาสตร์  
    หลักเบื้องต้นในการทดสอบดินทางวิศวกรรม การรวบรวมและแปลผลข้อมูล การรายงานผล 
การประยุกต์ใช้ผลทดสอบในงานวิศวกรรมโยธา การปฏิบัติการในงานเจาะสํารวจดิน การเก็บตัวอย่าง การ
ทดสอบสมบัติทางกายภาพ การจําแนกดินทางวิศวกรรม สมบัติทางวิศวกรรม การบดอัดดิน ความหนาแน่น
ของดินในสนาม ความซึมน้ําของดิน โดยมีการทดลองตลอดรายวิชาไม่น้อยกว่า 12 การทดลอง 
5513264  วิศวกรรมฐานราก        3(3-0-6) 
  Foundation Engineering 
    รายวิชาท่ีต้องสอบผ่านมาก่อน : 5513252 ปฐพีกลศาสตร์    
    การออกแบบฐานรากตื้นชนิดต่าง ๆ ฐานรากเสาเข็มประสิทธิภาพของเข็มกลุ่ม การวิเคราะห์
การ 
ทรุดตัวของฐานราก โครงสร้างใต้ดิน กําแพงกันดิน แรงดันดินด้านข้าง ความเสถียรของคันดิน และไหล่ตลิ่ง 
การออกแบบเข่ือน ชีตไพล์ คอฟเฟอร์แดม 
5513352  อุทกวิทยา         3(3-0-6) 
  Hydrology  
    รายวิชาท่ีต้องสอบผ่านมาก่อน : 5502341  ชลศาสตร์    
    วัฎจักรของน้ํา  การวัดข้อมูลอุตุนิยมวิทยา การรวบรวมตรวจสอบข้อมูลทางด้านอุทกวิทยา 
น้ําฝนและการวิเคราะห์น้ําฝน  การเก็บกักน้ํา  การระเหย  การคายน้ํา  การซึมลงดิน  การวัดน้ําท่า  ชลภาพ
น้ําท่า  การวิเคราะห์ชลภาพน้ําท่า น้ําท่วม  น้ําหลาก  การไหลเข้า – ออกอ่างเก็บน้ํา น้ําใต้ดินเบื้องต้น 
ตะกอนในลําน้ํา การประเมินปริมาณตะกอน การประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมโยธา 
5513363 วิศวกรรมชลศาสตร์        3(3-0-6) 
  Hydraulic Engineering  
    รายวิชาท่ีต้องสอบผ่านมาก่อน : 5502341  ชลศาสตร์    
    หลักการไหลในทางน้ําเปิด     การไหลแบบต่าง  ๆ   การออกแบบระบบท่อ   และเครื่องสูบ
น้ํา   
วอเตอร์แฮมเมอร์  เสิร์จแท้งก์  ความต้านทานการไหล  กังหันน้ํา เครื่องสูบน้ํา ตะกอนท้องน้ําและตะกอน
แขวนลอย  การออกแบบคลองส่งน้ํา  การออกแบบเบื้องต้นอาคารทางชลศาสตร์ชนิด ต่าง ๆ เช่น เข่ือน  ทาง
ระบายน้ําล้น  สติลลิ่งเบซ่ิน  ระบบส่งน้ํา  และแบบจําลองทางกายภาพของชลศาสตร์ 
5513551 วิศวกรรมการขนส่ง        3(3-0-6) 
    Transportation Engineering          

           ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการคมนาคมขนส่งโดยระบบราง การขนส่งทางบก ทางน้ํา   ทาง
อากาศ   และทางท่อ  การวางแผนการขนส่งสําหรับเมืองและภูมิภาค วิศวกรรมจราจร เศรษฐศาสตร์การ



ขนส่ง การวางแผนระบบขนส่งสาธารณะ การขนส่งสินค้าและห่วงโซ่อุปทาน   การจัดการด้านการขนส่งและ
การจราจร 
 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค)                     
5514671 การบริหารงานก่อสร้าง        3(3-0-6) 
  Construction Management 

 พ้ืนฐานทางด้านการจัดการงานก่อสร้าง การบริหารองค์กร การประมูลการก่อสร้าง และการ  
ประมาณราคา สัญญาและข้อกําหนดการก่อสร้าง การวางแผน การกําหนดเวลาและการควบคุมงานก่อสร้าง 
วิธีการวางแผนงานแบบวิถีวิกฤต การจัดการทรัพยากร เครื่องจักรกล ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง 
5514672  สัญญาข้อกําหนดและประมาณราคางานก่อสร้าง       3(3-0-6) 
    Contract, Specification and Cost Estimation 
    รายวิชาท่ีต้องสอบผ่านมาก่อน: 5514671 การบริหารงานก่อสร้าง 
    การคํานวณ และประมาณการค่าก่อสร้างจากแบบก่อสร้างในด้านเงิน  งาน  เวลา  และวัสดุ  
เพ่ือสามารถนํามาวิเคราะห์วางแผน เพ่ือการก่อสร้าง  การกําหนดรายละเอียด  คุณลักษณะเฉพาะขององค์
อาคารและงานทางด้านวิศวกรรมโยธาต่างๆ เพ่ือเป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้างต่างๆ ข้อกําหนดสัญญาจ้าง
แบบต่างๆ  การทําสัญญาเพ่ือ การก่อสร้าง การประกันภัยและเสี่ยงภัย ข้ันตอนการดําเนินการตามสัญญา 
5513561 วิศวกรรมการทาง        3(3-0-6) 
  Highway Engineering 

รายวิชาท่ีต้องสอบผ่านมาก่อน : 5502431วิศวกรรมสํารวจ และ 5513252 ปฐพีกลศาสตร์ 
      ประวัติทางหลวง  การจัดระบบทางหลวง   การวางแผนสร้างทางและการวิเคราะห์

การจราจรเบื้องต้น การออกแบบทางเรขาคณิต เศรษฐศาสตร์ทางหลวง การออกแบบผิวทางแบบยืดหยุ่นและ
ผิวทางแบบแข็ง วัสดุการทาง การก่อสร้างและการบํารุงรักษาทาง  
5514571  วัสดุการทางและการทดสอบ       1(0-3-0) 
  Highway Material and Testing 

รายวิชาท่ีต้องสอบผ่านมาก่อน : 5513252 ปฐพีกลศาสตร์ 
  วิธีการทดสอบวัสดุการทางเพ่ือการออกแบบ และการควบคุมการก่อสร้างถนน การทดสอบ
ในห้องปฏิบัติการ และในสนามเพ่ือประเมินคุณสมบัติพ้ืนฐานของดินเดิม และวัสดุก่อสร้างเพ่ือการออกแบบ
ถนน การทดสอบในสนามเพ่ือควบคุมการก่อสร้าง การประเมินผิวจราจรเพ่ือการออกแบบเสริมความหนา 
5514872  สัมมนาโครงงานวิศวกรรมโยธา       1(0-3-0) 
  Seminar on Civil Engineering Project 
    รายวิชาท่ีต้องสอบผ่านมาก่อน : 5513861 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมโยธา 
    การค้นคว้าและอภิปรายเรื่องท่ีน่าสนใจทางวิศวกรรมโยธา โดยนักศึกษาจะต้องศึกษาค้นคว้า
หาข้อมูล/ความรู้ ทางด้านวิศวกรรมโยธาสาขาต่าง ๆ เช่น ผลการวิจัย เทคนิคใหม่ วิทยาการความก้าวหน้า 
เป็นต้น ค้นคว้าจากเอกสาร นิตยสาร จุลสารทางวิชาการต่าง ๆ ท้ังของต่างประเทศและภายในประเทศ เพ่ือ
นําเสนอและอภิปรายในท่ีประชุม และทํารายงาน อาจใช้หัวข้อสัมมนาเป็นแนวทางการจัดทําโครงงาน
วิศวกรรมโยธา 
 
 



5514882  โครงงานวิศวกรรมโยธา        1(0-3-0) 
  Civil Engineering Project 

             รายวิชาท่ีต้องสอบผ่านมาก่อน : 5514872 สัมมนาโครงงานวิศวกรรมโยธา  
  โครงงาน / ปฏิบัติการท่ีน่าสนใจในด้านต่าง ๆ ของสาขาวิศวกรรมโยธาท่ีเน้นการศึกษาของ
ท้องถ่ิน และภูมิภาค ซ่ึงโครงร่างต้องผ่านความเห็นชอบจากคณาจารย์แล้ว โดยจะต้องทําโครงงานภายใต้การ
ควบคุมของอาจารย์ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งภาคการศึกษา นักศึกษาจะต้องส่งรายงานและสอบปากเปล่า 

(3)  กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก 
  กลุ่มวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
5524101 การออกแบบสะพาน        3(3-0-6) 
  Bridge Design 

             รายวิชาท่ีต้องสอบผ่านมาก่อน : 5513155 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก  
  การออกแบบสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตอัดแรงและเหล็กแบบต่าง ๆ ฐานรากจุด
รองรับช่วงต่อหัวสะพาน ทฤษฎีการรับแรงและการกระจายน้ําหนักบรรทุกของสะพาน  สะพานแบบอินดีเทอร์
มิเนท  รูปแบบของสะพาน และการเลือกใช้วัสดุสร้างสะพาน  แบบก่อสร้างสะพาน 
5524102 วิศวกรรมแผ่นดินไหวเบื้องต้น       3(3-0-6) 
    Introduction to Earthquake Engineering 
    การวิเคราะห์การตอบสนองของโครงสร้างต่อน้ําหนักบรรทุกพลวัต แบบทางสถาปัตยกรรม  
โดยเน้นการตอบสนองต่อการเคลื่อนท่ีของพ้ืนดินท่ีเกิดจากแผ่นดินไหว  แนวคิดพ้ืนฐานในการออกแบบอาคาร
ท่ีทนทานต่อแผ่นดินไหว  การสํารวจแผ่นดินไหว  การประเมินค่าอัตราความรุนแรงของแผ่นดินไหว  วัสดุ
ก่อสร้างและการเลือกใช้ 
5524103 วิธีไฟไนท์อิลิเมนต์ข้ันต้น        3(3-0-6) 
  Introduction to Finite Element Method 

             รายวิชาท่ีต้องสอบผ่านมาก่อน : 5513153 วิเคราะห์โครงสร้าง   
  พ้ืนฐานทางด้านทฤษฎี และแนวความคิดเก่ียวกับวิธีไฟไนท์อิลิเมนต์ การใช้วิธีการต่าง ๆ ใน
การสร้างรูปแบบของวิธีไฟไนท์อิลิเมนต์ เช่น วิธีการดิสเพลสเมนต์ วิธีการเหวตเตดเรซซิดวล วิธีการวาริเอชั่น 
การแก้ปัญหาความเค้นกับความยืดหยุ่น ปัญหาไหลท่ีข้ึนกับเวลา การประยุกต์ใช้กับการวิเคราะห์โครงสร้าง
ทาง 
วิศวกรมโยธา  การใช้คอมพิวเตอร์ในการช่วยคํานวณ 
5524104 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง       3(3-0-6) 
  Pre-stressed Concrete Design 
    รายวิชาท่ีต้องสอบผ่านมาก่อน :   5502131 กําลังวัสดุ     
    หลักการขององค์อาคารคอนกรีตอัดแรง คุณสมบัติของวัสดุท่ีใช้ในงานคอนกรีตอัดแรง ระบบ
การอัดแรง ข้อกําหนดเก่ียวกับหน่วยแรงท่ียอมให้สําหรับวัสดุการวิเคราะห์หน่วยแรงท่ีเกิดข้ึนในคานคอนกรีต
อัดแรง การวิเคราะห์และออกแบบหน้าตัดเพ่ือต้านโมเมนต์ดัด แรงเฉือนการแอ่นตัวของคานในช่วงน้ําหนัก
บรรทุกปกติ การสูญเสียแรงอัดในคานคอนกรีตอัดแรง กําลังประลัยของงาน การออกแบบคานชนิดคอมโพสิต 
แผ่นพ้ืนสําเร็จรูป การออกแบบเสาเข็ม คานแบบต่อเนื่อง  
5524105 การออกแบบอาคาร        3(2-3-4) 



  Building Design        
             รายวิชาท่ีต้องสอบผ่านมาก่อน : 5513155 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก  

  ออกแบบโครงสร้างอาคารเพ่ือรับแรงด้านข้างได้แก่ แรงลม และแรงจากแผ่นดินไหว ท้ัง
ระบบโครงสร้างเสาคาน และแผ่นพ้ืนไร้คาน หลักการวิเคราะห์โครงสร้างให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของ
โครงสร้างท่ีได้วางไว้ รวมถึงการออกแบบองค์อาคารท่ีรับแรงด้านข้างเป็นหลักเช่น กําแพงรับแรงเฉือน และ
ฐานราก เสา คาน พ้ืน การให้รายละเอียดการเสริมเหล็ก        

       
กลุ่มวิชาวิศวกรรมธรณีเทคนิค 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
5524201  ธรณีวิทยาทางวิศวกรรม        3(3-0-6) 
  Engineering Geology  
    การกําเนิดและการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนผิวโลก วัฏจักรของหิน การเคลื่อนตัวและการ
กระจายตัวของพ้ืนแผ่นดินและพ้ืนทะเล การเกิดแผ่นดินไหว กระบวนการเกิดหินอัคนีและหินแปร การจําแนก
และการตรวจสอบหิน ลําดับอายุทางธรณีวิทยา  หลักธรณีโครงสร้าง รอยเลื่อน รอยแยก และรอยคดโค้ง 
ตัวอย่างปัญหาทางธรณีวิทยาท่ีเกิดข้ึนในอดีต      การสํารวจท่ัวไปทางธรณีวิทยาท่ีเก่ียวข้องกับงานวิศวกรรม
โยธา 
5524202 การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างดิน      3(3-0-6) 
  Analysis and Design of Earth Structures 

          รายวชิาท่ีต้องสอบผ่านมาก่อน : 5513252 ปฐพีกลศาสตร์     
คุณลักษณะของโครงสร้างท่ีใช้ดินเป็นวัสดุก่อสร้าง การสํารวจ และทดสอบสมบัติของดินเพ่ือ

การ 
ออกแบบ     การวิเคราะห์ความม่ันคงของลาดดิน     การวิเคราะห์การไหลซึมของน้ําและความดันในระหว่าง
การก่อสร้างและใช้งาน  การออกแบบเชิงลาดและบ่อขุด  การวิเคราะห์การทรุดตัว   การออกแบบเสริมความ
แข็งแรงของดิน การก่อสร้างและควบคุมงานสนาม 
5524203 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมปฐพี     3(3-0-6) 
  Computer Applications in Geotechnical Engineering 
    รายวิชาท่ีต้องสอบผ่านมาก่อน : 5513252 ปฐพีกลศาสตร์     
    การแก้ปัญหาในทางวิศวกรรมธรณีเทคนิค ระเบียบวิธี เชิงตัวเลข การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์และออกแบบด้านวิศวกรรมธรณีเทคนิค 
5524204  หลักการกลศาสตร์ของหินและงานอุโมงค์      3(3-0-6) 
  Principles of Rock Mechanics and Tunneling 
    รายวิชาท่ีต้องสอบผ่านมาก่อน : 5513252 ปฐพีกลศาสตร์    
    การจําแนกประเภทของหิน สมบัติทางกายภาพ สมบัติทางวิศวกรรมและความแข็งแรงของ
หินอุโมงค์และความเค้นรอบอุโมงค์ การหาสมบัติทางกายภาพ และสมบัติทางวิศวกรรมของหินใน
ห้องปฏิบัติการ 

กลุ่มวิชาวิศวกรรมแหล่งน้ํา 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
5524301 การออกแบบอาคารชลศาสตร์       3(3-0-6) 



  Hydraulic Structures Design   
             รายวิชาท่ีต้องสอบผ่านมาก่อน : 5513352 อุทกวิทยา และ 5513363 วิศวกรรมชลศาสตร์

  หลักการออกแบบอาคารชลศาสตร์   หรืออาคารบังคับน้ําชนิดต่าง ๆ ในระบบส่งน้ํา เช่น 
คลอง   รางน้ํา สะพานน้ํา ท่อลวด   น้ําตก   รางเท   ทางน้ําล้น   ท่อส่งน้ํา   ระบบการส่งน้ําต่าง ๆ และการ
เขียนแบบก่อสร้าง 
 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
5524302 วิศวกรรมแหล่งน้ําและการจัดการ       3(3-0-6) 
  Water Resource Engineering and Management 

             รายวิชาท่ีต้องสอบผ่านมาก่อน : 5513352 อุทกวิทยา และ 5513363  วิศวกรรมชลศาสตร์
  หลักการใช้น้ํา  กฎหมายการใช้น้ํา  การประยุกต์  หลักการอุทกวิทยา ชลศาสตร์ และทฤษฏี 
โครงสร้างในการออกแบบอาคารชลศาสตร์  อ่างเก็บน้ํา  เข่ือน   ทางระบายน้ําล้น  ประดูน้ํา  อาคารบังคับน้ํา  
และอ่ืน ๆ การวางแผนโครงการพัฒนาแหล่งน้ํา  หลักเศรษฐศาสตร์ของทรัพยากรน้ําเบื้องต้น  การทํารายงาน  
การศึกษากรณีเฉพาะ 
5524303 การออกแบบเข่ือนขนาดเล็ก       3(3-0-6) 
  Design of Small Dam 

              รายวิชาท่ีต้องสอบผ่านมาก่อน : 5513352 อุทกวิทยา และ 5513363 วิศวกรรมชลศาสตร์
  หลักการออกแบบเข่ือนขนาดเล็ก   ประเภทเข่ือนดิน    เข่ือนหินท้ิง    เข่ือนคอนกรีตขนาด
เล็ก  ฝายน้ําล้นชนิดต่าง  ๆ  ข้อพิจารณาในการออกแบบต่าง  ๆ  เช่น  การสํารวจภูมิประเทศ การสํารวจธรณี
ฐานราก  การสํารวจอุทกวิทยา  ชลศาสตร์ของแม่น้ํา  และวัสดุก่อสร้าง  เป็นต้น 
5524304  วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล      3(3-0-6) 
    Water Supply and Sanitary Engineering 
    รายวิชาท่ีต้องสอบผ่านมาก่อน : 5513352 อุทกวิทยา และ 5513362 วิศวกรรมชลศาสตร์
    แหล่งของการผลิตน้ําประปา คุณภาพ และปริมาณท่ีต้องการของน้ําประปา การทํานาย
มาตรฐานน้ํา การผันแปรของการบริโภคน้ํา และการไหล การออกแบบการกระจายของระบบน้ําประปา การ
ออกแบบโรงงานบําบัดน้ําเสีย และการวางแผน 
5524305  วิศวกรรมการประปาและการออกแบบ     3(3-0-6) 
               Water Supply Engineering and Design 
  รายวิชาท่ีต้องสอบผ่านมาก่อน: 5513352 อุทกวิทยา และ 5512341 วิศวกรรมชลศาสตร์ 
                 ความสําคัญของระบบประปา แหล่งน้ํา คุณภาพและมาตรฐานน้ําเพ่ือการประปา  การ
พยากรณ์จํานวนประชากร ปริมาณการใช้น้ําและอัตราการเปลี่ยนแปลง แนวคิดและผังกระบวนการในการ
ปรับปรุงคุณภาพน้ํา การผสม การเพ่ิมขนาดตะกอน การกรอง การกําจัดความกระด้าง การกําจัดเหล็กและ
แมงกานีส การฆ่าเชื้อโรค การออกแบบระบบสูบน้ํา และจ่ายน้ํา เกณฑ์ในการเลือกกระบวนการปรับปรุง
คุณภาพน้ํา การออกแบบถังผสมและเพ่ิมขนาดตะกอน ถังตกตะกอน ถังกรอง กระบวนการฆ่าเชื้อโรคด้วย
คลอรีน การออกแบบระบบปรับปรุงคุณภาพน้ําบางประเภท กระบวนการลดความกระด้าง กระบวนการกําจัด
เหล็กและแมงกานีส 
 
 



กลุ่มวิชาวิศวกรรมสํารวจ 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
5524401 การสํารวจเส้นทาง            3(3-0-6) 
  Route Surveying   

 รายวิชาท่ีต้องสอบผ่านมาก่อน : 5502431 วิศวกรรมสํารวจ และ 5502432 ปฏิบัติการ
สํารวจ 

         ศึกษาและปฏิบัติการเก่ียวกับการสํารวจ ออกแบบและการให้ตําแหน่งเส้นทางโค้งทางราบ
และทางดิ่ง การยกโค้งและการขยายโค้ง  การทําระดับแนวทาง  การสํารวจเพ่ือการก่อสร้างทาง การคํานวณ
ปริมาณงานดิน การฝึกปฏิบัติวางแนวเส้นทาง  
 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
5524402 การสํารวจด้วยภาพถ่ายทางอากาศ                                      3(3-0-6) 
           Photogrammetry 

รายวิชาท่ีต้องสอบผ่านมาก่อน : 5502431 วิศวกรรมสํารวจ 
    หลักเกณฑ์ของเซนทรัลโปรเจคชัน เรขาคณิตภายในของกล้องถ่ายภาพ  ภาพถ่ายหลักเกณฑ์
ของแสงการปรับภาพถ่ายเข้าหากัน  การมองเห็นภาพสามมิติ  การเกิดพาราแลกซ์  เรขาคณิตของภาพถ่าย 
เรขาคณิตของภาพสเตอริโอแพร์  ทฤษฎีและการปฏิบัติให้เกิดภาพสามมิติ  เครื่องมือในการเขียนแผนท่ีจาก
ภาพถ่าย  ภาพถ่ายท้ังทางภาคพ้ืนดินและทางอากาศ 
5524403  การแปลภาพถ่ายทางอากาศ                                                    3(3-0-6) 
           Airphoto Interpretation 

             รายวิชาท่ีต้องสอบผ่านมาก่อน : 5524402  โฟโตแกรมเมตรี    
  หลักเกณฑ์การแปลภาพถ่ายทางอากาศ  กรรมวิธีทางธรณีวิทยาเก่ียวกับการกําเนิดของ
พ้ืนดิน  ท้ังประเภทคอนโซลิเดตเตทและอันคอนโซลิเดตเตท  ลักษณะของสิ่งต่าง ๆ บนพ้ืนดินท่ีปรากฏบน
ภาพถ่าย  การประยุกต์ภาพถ่ายเพ่ือวางแผนแก้ปัญหาทางวิศวกรรม  เช่น  การหาแหล่งวัสดุก่อสร้าง  การ
กําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีระบายน้ํา  การพิจารณาวางแนวเส้นทางหลวงแนวท่อ  แนวท่ีตั้งเชื่อม  จุดท่ีเหมาะสม  
ในการสร้างหมุดหลักฐานของงานสํารวจภาคพ้ืนดินชั้นละเอียด 
5524404       ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์                                   3(3-0-6) 
                     Geographic Information System  
    รายวิชาท่ีต้องสอบผ่านมาก่อน : 5502431 วิศวกรรมสํารวจ     
    การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดระบบข้อมูลภูมิศาสตร์ วิเคราะห์ปัญหา  การตัดสินใจทาง
วิศวกรรมโยธา  และการนําเสนอผลในรูปแบบของรายงานและแผนท่ีเบื้องต้น 
5524405        การสํารวจทางไกล                                               3(3-0-6) 

Remote Sensing 
    รายวิชาท่ีต้องสอบผ่านมาก่อน : 5502431 วิศวกรรมสํารวจ 
    การดึงข้อมูลชั้นสูงจากข้อมูล RS data เทคนิคการเชื่อมโยงระหว่างแบบจําลองกับข้อมูลการ
สํารวจระยะไกล การปรับแก้ภูมิอากาศ การวิเคราะห์ข้อมูล Multi-temporal/Multi-Resolution data 
ระบบฐานข้อมูลของ Web Image และการวิเคราะห์ข้อมูลจากเรดาร์ 

กลุ่มวิชาวิศวกรรมขนส่ง 



รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
5524501 การออกแบบผิวทาง        3(3-0-6) 
    Pavement Design 
    รายวิชาท่ีต้องสอบผ่านมาก่อน  : 5513561 วิศวกรรมการ 
    การออกแบบผิวทางแบบแข็ง  และยืดหยุ่น  พฤติกรรมของผิวทางภายใต้พฤติกรรมท่ี
เคลื่อนท่ี  วัสดุในการสร้างผิวทาง  วิธีการก่อสร้าง  รอยต่อแผ่นทาง  ความลื่น  การบํารุงรักษาผิวทาง 
 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
5524502 การวางแผนการขนส่งในบริเวณเมือง      3(3-0-6) 
    Town Transportation Planning 
   รายวิชาท่ีต้องสอบผ่านมาก่อน: 5513551 วิศวกรรมการขนส่ง 
    ลักษณะและปัญหาของการขนส่งในบริเวณเมือง  กระบวนการวางแผนการขนส่ง  การ
วิเคราะห์  และการพยากรณ์ปริมาณความต้องการด้านการขนส่ง  การสํารวจ  รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลท่ี
ใช้ในการวางแผนการขนส่ง  การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์สําหรับแผนการขนส่ง 
5524503 วิศวกรรมการจราจร        3(3-0-6) 
    Traffic Engineering 
   รายวิชาท่ีต้องสอบผ่านมาก่อน: 5513551 วิศวกรรมการขนส่ง 
    ลักษณะพฤติกรรมผู้ขับข่ียานพาหนะ  รวมท้ังสภาพการจราจร  ระยะเวลาในการเดินทาง
และอุบัติเหตุทฤษฎีการไหลของกระแสจราจร  การประยุกต์ใช้ทฤษฎีแถวคอย  การวิเคราะห์ความจุของทาง
แยกชนิดมีสัญญาณไฟ  การวางแผนสัญญาณไฟบนทางแยกเดี่ยวและแบบทางแยกร่วม  การวิเคราะห์เพ่ือคัด
แยกข้อมูล  การออกแบบเครื่องหมาย  และป้ายจราจร 
5524504 การออกแบบและการดําเนินงานจราจร      3(2-3-4) 
    Traffic Design and Operation 
   รายวิชาท่ีต้องสอบผ่านมาก่อน: 5512531  วิศวกรรมการขนส่ง 
                 ระบบการจราจร การออกแบบความปลอดภัยบนทางหลวง ป้ายและเครื่องหมายจราจร การ
ออกแบบไฟฟ้าแสงสว่าง สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับท่ีจอด การขนถ่ายและสถานี การวิเคราะห์อุบัติเหตุ 
การจัดการระบบการก่อสร้าง 
5524505 วิศวกรรมความปลอดภัยทางถนน       3(3-0-6) 
    Road Safety Engineering 
   รายวิชาท่ีต้องสอบผ่านมาก่อน: 5513551 วิศวกรรมการขนส่ง 
                ทฤษฎีพ้ืนฐานความเสี่ยงและอุบัติเหตุจราจร  ความสูญเสียเนื่องจากอุบัติเหตุจราจร ปัจจัยท่ี
เก่ียวข้อง  คน  ถนน และยานพาหนะ การพัฒนายุทธศาสตร์ความปลอดภัยของถนน ยุทธศาสตร์ด้าน
วิศวกรรมความปลอดภัยทางถนน  การป้องกัน การลดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บเชิงวิศวกรรม การพัฒนา
มาตรการและการป้องกันบรรเทาอุบัติเหตุ การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน การตรวจสอบและแก้ไข
บริเวณอันตราย  ความปลอดภัยของคนเดินเท้าและบริเวณข้างทาง   การออกแบบวงเวียน จุดตัดทางรถไฟ
ระดับเดียวกับถนน การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของมาตรการลดอุบัติเหตุ 
 
 



5524506 โลจิสติกส์งานขนส่ง               3(3-0-6) 
    Transportation Logistics 
   รายวิชาท่ีต้องสอบผ่านมาก่อน: 5513551  วิศวกรรมการขนส่ง 
  การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน การวิเคราะห์ระบบโลจิสติกส์ การวางแผนระบบโลจิสติกส์ 
การเลือกผู้กระจายสินค้า การวางแผนการจัดซ้ือ ทฤษฎีการกําหนดตําแหน่ง การวางแผนการบริหาร การ
กําหนดเส้นทางของยานพาหนะ พ้ืนฐานของโลจิสติกส์และงานขนส่งด้วยวิธีทางคณิตศาสตร์ กําหนดการเชิง
เส้น ปัญหาคู่ควบ ปัญหาการขนส่ง ปัญหาการมอบหมายงาน การสร้างแบบจําลองเครือข่ายการขนส่ง ปัญหา
เส้นทางสั้นท่ีสุด วิธีการหาเส้นทางวิกฤต  
 

กลุ่มวิชาวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
5524601  การจัดการวิศวกรรม         3(3-0-6)  
  Engineering Management 
  รายวิชาท่ีต้องสอบผ่านมาก่อน: 5514671 การบริหารงานก่อสร้าง 

          หลักการและวิธีการจัดการทางวิศวกรรม การเพ่ิมผลผลิตในงานวิศวกรรม สัญญาและ
รายการข้อกําหนดก่อสร้าง การจัดการด้านความปลอดภัย การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการด้าน
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม การจัดการโครงการและเครื่องจักรกลก่อสร้าง 
5524602  การจัดการความปลอดภัยงานก่อสร้าง     3 (3-0-6) 
    Construction Safety Management 
    รายวิชาท่ีต้องสอบผ่านมาก่อน: 5514671 การบริหารงานก่อสร้าง 
    ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง สาเหตุและวิธีป้องกันอุบัติเหตุต่างๆในงานก่อสร้าง สถิติ
อุบัติเหตุ หลักการจัดการความปลอดภัย  กฎหมายเก่ียวกับความปลอดภัย  จิตวิทยาความปลอดภัยเบื้องต้น  
วิศวกรรมความปลอดภัยในก่อสร้าง  การประกันภัยในการก่อสร้าง 
5524603  การควบคุมและตรวจสอบงานก่อสร้าง     3(3-0-6) 
    Supervision and Inspection in Construction 
    รายวิชาท่ีต้องสอบผ่านมาก่อน: 5514671 การบริหารงานก่อสร้าง 
    บทบาทและคุณลักษณะของผู้ตรวจงาน ควบคุมงานท่ัวไป การตรวจสอบงานโครงสร้าง 
สถาปัตยกรรม และงานระบบ การตรวจสอบด้านความปลอดภัย การวิบัติและการซ่อมแซมในงานก่อสร้าง 
5524604  เครื่องมือในงานก่อสร้าง        3(3-0-6) 
    Construction Equipments 
    รายวิชาท่ีต้องสอบผ่านมาก่อน: 5514671 การบริหารงานก่อสร้าง 
    เครื่องมือสําหรับงานไม้ งานเคลื่อนย้ายดิน งานคอนกรีต งานขนส่ง งานบดอัด และงาน
ทดสอบวัสดุ การจัดการเครื่องมือ 
5524605  การวิเคราะห์โครงการก่อสร้าง       3(3-0-6) 
    Construction Project Analysis 
    รายวิชาท่ีต้องสอบผ่านมาก่อน: 5514671 การบริหารงานก่อสร้าง 



    กระบวนการวางแผนโครงการก่อสร้าง การตัดสินใจในการลงทุน การวิเคราะห์มูลค่า 
ผลตอบแทนการลงทุน และการวิเคราะห์การเงินของโครงการก่อสร้าง การวิเคราะห์โครงการก่อสร้างภายใต้
ความเสี่ยง 
 
  (4)  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ  
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
5513861     การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมโยธา               350 ช.ม. 
       Professional Internship in Civil Engineer 
    การฝึกงานวิศวกรรมในสาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ภายใต้การดูแลของวิศวกรท่ีมี
ประสบการณ์ประจําหน่วยงานราชการในท้องถ่ิน หรือองค์กรเอกชน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 350 ชั่งโมง 
  ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี  
  ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  โดยไม่ซํ้ากับ
รายวิชา ท่ีเคยเรียนมาแล้ว  และต้องไม่เป็นรายวิชาท่ีกําหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การ
สําเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้ 
 
 


