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148     หน่วยกิต              
อาชีพทีส่ามารถประกอบไดห้ลงัส าเรจ็การศึกษา 
       (1)  ผู้จัดการโครงการวิศวกรรมโยธา 
       (2)  วิศวกรโยธาที่สามารถวิเคราะห์และออกแบบงานวิศวกรรมโยธา 
       (3)  วิศวกรออกแบบวิศวกรรมโครงสร้าง 
       (4)  วิศวกรคุมงานก่อสร้างในงานวิศวกรรมโยธา 
       (5)  นักวิจัยด้านวิศวกรรมโยธาทั่วไป 
       (6)  ผู้ชว่ยนักวิจัยในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน 
       (7)  วิศวกรที่ปรึกษา 
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 
  ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิชาวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ หรือ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาอุตสาหกรรม เช่น ช่างก่อสร้าง ช่างส ารวจ 
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา  

 1. เข้าศึกษาโดยระบบคัดเลือกของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ 
 2. เข้าศึกษาโดยระบบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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ชื่อ เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดบั 
ชื่อ-นามสกลุ 

เลขประจ าตวัประชาชน 
ต าแหนง่
วิชาการ 

คณุวฒุกิารศกึษา สถาบนั ป ีพ.ศ. 

1 นายกฤษณ์  เจ็ดวรรณะ 
 

อาจารย ์ วศ.ม. (วิศวกรรมขนส่ง) 
 

  วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี       
พระจอมเกล้าธนบุร ี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2545 
 

2542 

2  น.ส.ขวัญชนก อุนทะอ่อน 
   

อาจารย ์ วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)  
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

2547 
2544 

3  นายสัจจะชาญ พรัดมะล ิ
 

อาจารย ์ วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)  
 
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี       
พระจอมเกล้าธนบุร ี
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  

2545 
 

2537 

4 นายธวัชชัย  นวเลิศปัญญา 
 

อาจารย ์ วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)  
 
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี       
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุร ี

2549 
 

2532 

5 นายสุนันท์ มนต์แก้ว อาจารย ์ วศ.ม.(วิศวกรรมการบริหาร 
        งานก่อสร้าง) 
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี       
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
(วข.เทเวศร์) 

2549 
 

2534 

6 นายจักรพันธ์ แสงสุวรรณ 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

   วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)   
 อส.บ (วิศวกรรมก่อสร้าง) 

มหาวิทยาลัยรังสิต 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

2543 
2534 

 
สถานที่จัดการเรียนการสอน  
        คณ ะวิศวกรรมศาสตร์  (ศูนย์พระนครเหนื อ ) มหาวิทยาลั ย เทคโน โลยี ราชมงคลพระนคร               
1381 ถนนประชาราษฎร์1 บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 
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โครงสร้างหลกัสตูร 
 

จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร            148    หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนว่ยกติ 

กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ  2 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์   3 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาบูรณาการ  4 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 112 หนว่ยกติ 
       วิชาเฉพาะพื้นฐาน 48 หนว่ยกติ 

        กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 21 หน่วยกิต 
        กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 27 หน่วยกิต 
               1) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมหลัก 24 หน่วยกิต 
               2) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานเพิ่มทักษะทางวิศวกรรม    3 หน่วยกิต 

       วิชาเฉพาะด้าน                          64 หนว่ยกติ 
           กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม 48 หน่วยกิต 
                   1) กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมหลัก   44 หน่วยกิต 
                   2) กลุ่มวิชาบังคับบูรณาการทางวิศวกรรม 4 หน่วยกิต 
           กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ    7 หน่วยกิต 
           กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม 9 หน่วยกิต 
3.  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนว่ยกติ 
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แผนการศกึษา 
 

ปีที ่ 1 /ภาคการศึกษาที ่1 หนว่ยกติ ทฤษฎ ี ปฏบิตั ิ ศึกษาดว้ยตนเอง 

GE2201101 ภาษาอังกฤษ 1 3 3 0 6 

xxxxxxxxx กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ     1 0 2 1 

xxxxxxxxx กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์     3 3 0 6 

ST2031101 แคลคูลัส 1 ส าหรับวิศวกร 3 3 0 6 

ST2051107 ฟิสิกส์ 1  ส าหรับวิศวกร 3 3 0 6 

ST2051108 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 ส าหรับวิศวกร 1 0 2 1 

EN2031104 เขียนแบบวิศวกรรม 3 2 3 4 

EN2031101 การฝึกพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 1 3 1 6 2 

รวม 20 15 13 32 

ชัว่โมง / สปัดาห ์ =  28 
 

ปีที ่ 1 /ภาคการศึกษาที ่2 หนว่ยกติ ทฤษฎ ี ปฏบิตั ิ ศึกษาดว้ยตนเอง 

GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2 3 3 0 6 

xxxxxxxxx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์      3 3 0 6 

ST2031102 แคลคูลัส 2 ส าหรับวิศวกร 3 3 0 6 

ST2041103 เคมีส าหรับวิศวกร 3 3 0 6 

ST2041104 ปฏิบัติการเคมีส าหรับวิศวกร 1 0 2 1 

ST2051109 ฟิสิกส์ 2 ส าหรับวิศวกร 3 3 0 6 

ST2051110 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 ส าหรับวิศวกร 1 0 2 1 

EN2021101 กลศาสตร์วิศวกรรม 3 2 3 4 

รวม 20 18 4 38 

ชัว่โมง / สปัดาห ์ =  22 
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ปีที ่ 2 /ภาคการศึกษาที ่1 หนว่ยกติ ทฤษฎ ี ปฏบิตั ิ ศึกษาดว้ยตนเอง 

xxxxxxxxx วิชากลุ่มภาษาต่างประเทศ 3 3 0 6 

xxxxxxxxx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์      3 3 0 6 

ST2031201 แคลคูลัส 3 ส าหรับวิศวกร 3 3 0 6 

EN2031103 วัสดุวิศวกรรม 3 3 0 6 

EN2041201 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 2 2 5 

EN2071201 ความแข็งแรงของวัสดุ 3 3 0 6 

EN2071202 ชลศาสตร์ 3 3 0 6 

EN2071203 ปฏิบัติการชลศาสตร์ 1 0 3 2 

รวม 22 20 5 43 

ชัว่โมง / สปัดาห ์ =  25 
 

ปีที ่2 /ภาคการศึกษาที ่2 หนว่ยกติ ทฤษฎ ี ปฏบิตั ิ ศึกษาดว้ยตนเอง 

xxxxxxxxx วิชากลุ่มภาษาต่างประเทศ 3 3 0 6 

xxxxxxxxx กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ     1 0 2 1 

xxxxxxxxx กลุ่มวิชาบูรณาการด้านสังคมศาสตร์ 2 2 0 4 

ST2031202 สมการเชิงอนุพันธ์  3 3 0 6 

EN2071204 การส ารวจ 3 3 0 6 

EN2071205 ปฏิบัติการส ารวจ 1 0 3 2 

EN2071206 วัสดุวิศวกรรมทางโยธาและการทดสอบ 1 0 3 2 

EN2071207 คอนกรีตเทคโนโลยี  3 2 3 4 

EN2072208 ทฤษฎีโครงสร้าง 3 3 0 6 

รวม 20 16 11 37 

ชัว่โมง / สปัดาห ์ =  27 
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ปีที ่3 /ภาคการศึกษาที ่1 หนว่ยกติ ทฤษฎ ี ปฏบิตั ิ ศึกษาดว้ยตนเอง 

xxxxxxxxx กลุ่มวิชาบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ 2 2 0 4 

EN2002301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1 0 2 1 

EN2072309 ปฐพีกลศาสตร์ 3 3 0 6 

EN2072310 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ 1 0 3 0 

EN2072311 การวิเคราะห์โครงสร้าง 3 3 0 6 

EN2072312 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมโยธา 1 1 0 2 

EN2072313 อุทกวิทยา   3 3 0 6 

EN2072314 วิศวกรรมการก่อสร้างและการบริหาร   3 3 0 6 

xxxxxxxxx วิชาชีพเลือกทางวิศวกรรม 1 3 x x x 

รวม 20 x x x 

ชัว่โมง / สปัดาห ์ =  xx 
 

ปีที ่3 /ภาคการศึกษาที ่2 หนว่ยกติ ทฤษฎ ี ปฏบิตั ิ ศึกษาดว้ยตนเอง 

xxxxxxxxx วิชากลุ่มภาษาไทย 3 3 0 6 

EN2072315 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กและ

ปฏิบัติ 

4 3 3 6 

EN2072316 วิศวกรรมการทาง 3 3 0 6 

EN2072317 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุการทาง 1 0 3 0 

EN2072318 วิศวกรรมฐานราก 3 3 0 6 

xxxxxxxxx วิชาชีพเลือกเสรี 1  3 x x x 

xxxxxxxxx วิชาชีพเลือกเสรี 2 3 x x x 

รวม 20 x x x 

ชัว่โมง / สปัดาห ์ =  xx 
 

ปีที ่3 /ภาคการศึกษาฤดรู้อน หนว่ยกติ ทฤษฎ ี ปฏบิตั ิ ศึกษาดว้ยตนเอง 

EN2072319 การฝึกส ารวจภาคสนาม 1 0 40 0 

รวม 1 0 40   0 

ฝึกภาคสนามไมน่้อยกวา่ 80 ชัว่โมง 
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ปีที ่4 /ภาคการศึกษาที ่1 หนว่ยกติ ทฤษฎ ี ปฏบิตั ิ ศึกษาดว้ยตนเอง 

EN2072401 สหกิจศึกษาส าหรับวิศวกรรมโยธา 6 0 40 0 

 รวม 6 0 40 0 

ชัว่โมง / สปัดาห ์ =  xx 
 

ปีที ่4 /ภาคการศึกษาที ่2 หนว่ยกติ ทฤษฎ ี ปฏบิตั ิ ศึกษาดว้ยตนเอง 

EN2072320 การประมาณและวิเคราะห์ราคางาน

ก่อสร้าง 

3 

 

3 0 6 

EN2072421 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก 

และปฏิบัติ 

4 3 3 6 

EN2072422 วิศวกรรมชลศาสตร์ 3 3 0 6 

EN2072423 โครงงานวิศวกรรมโยธา 3 1 6 2 

xxxxxxxxx วิชาเลือกทางวิศวกรรม 2 3 x x x 

xxxxxxxxx วิชาเลือกทางวิศวกรรม 3 3 x x x 

รวม 19 x x   x 

 ชัว่โมง / สปัดาห ์ =  xx  
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ค าอธิบายรายวิชา 
 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาภาษาไทย      
GE2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  

Thai for Communication 
3(3-0-6) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 

 

ความรู้พ้ืนฐานในการใช้ภาษาไทย ภาษากับการสื่อสาร ทักษะการฟัง การพูด    
การอ่าน และการเขียนประเภทต่างๆ  

Basic Thai language usage; language and communication; language 
skills, listening, speaking, reading and writing 

 
GE2100102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ  

Thai for Business Communication 
3(3-0-6) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 

 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารทางธุรกิจ แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารทางธุรกิจ 
หลักการเขียนจดหมายทางธุรกิจ จดหมายธุรกิจประเภทต่าง ๆ รายงานธุรกิจ และโครงการทาง
ธุรกิจ 

General knowledge and concepts of business communication; 
principles of business letter writing; types of business letters; business-related 
reports and projects 

 
GE2100103 ภาษาไทยเพื่อการน าเสนอ 

Thai for Presentation 
3(3-0-6) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 

 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการน าเสนอ ทักษะการรับและการส่งสาร การพูดเพ่ือ 
การน าเสนอ การอ่านและการน าเสนอข้อมูลทางสถิติ และการเขียนเพื่อการน าเสนอ 

Basic knowledge of presentation; skills for receiving and sending 
messages; reading and presenting statistical data; writing for presentation 
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GE2100104 วรรณคดีไทย 
Thai Literature 

3(3-0-6) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 

 

วรรณคดีไทย ความหมายและความส าคัญประเภทของวรรณคดี การวิเคราะห์และ 
การประเมินค่าวรรณคดี ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับวิถีไทย 

Thai literature; definitions and importance; types of literature; literature 
analysis and evaluation; the relationship between literature and Thai way of life 

 
GE2100105 การเขียนภาษาไทยวิชาชีพ 

Thai Writing for Careers 
3(3-0-6) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 

 

ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการเขียน การเขียนหนังสือราชการ การเขียนรายงาน    
การประชุม การเขียนสารและค ากล่าวในโอกาสต่าง ๆ การเขียนโครงการ การเขียนบทความ   การ
เขียนค าขวัญและโฆษณา 

Basic Thai writing; writing official letters; minutes; messages; speeches; 
projects; articles; slogan and advertisements 

 
กลุม่วชิาภาษาตา่งประเทศ 

GE2201101 ภาษาอังกฤษ 1  
English 1 

3(3-0-6) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 

 

การใช้ส านวนและโครงสร้างภาษาระดับพ้ืนฐาน การทักทาย การแนะน าตัว      
การบรรยายบุคคล การบรรยายสิ่งของ ความสนใจและงานอดิเรก การบรรยายสถานที่ การบรรยาย
เหตุการณ์ในอดีต และการบรรยายแผนการและการพยากรณ์ในอนาคต  

Basic English language usage of expressions and structures; greetings 
and introductions; describing people; describing things, interest and hobbies; 
describing places; describing past events; describing future plans and predictions 
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GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2  
English 2 

3(3-0-6) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201101  ภาษาอังกฤษ 1 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 

 

การใช้ภาษาระดับสูงขึ้น เพ่ือใช้ภาษาให้ถูกต้องตามสถานการณ์ต่างๆได้อย่าง
เหมาะสม  การเปรียบเทียบ ขั้นตอนการปฏิบัติในชีวิตประจ าวันและการเตือน การก าหนดเงื่อนไข 
ข่าวสารขอ้มูล การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสมัครงาน 

Upper level of English usage in various situations: comparison; 
instructions and warning; conditions; news; exchanging opinions; job application 

 
GE2200101 ภาษาอังกฤษเทคนิค 

Technical English 
3(3-0-6) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  GE2201102  ภาษาอังกฤษ 2 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 

 

การใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวเนื่องกับวิชาชีพ เช่น   ความรู้เกี่ยวกับค าศัพท์และส านวน
เกี่ยวกับวิชาชีพ ใจความส าคัญและรายละเอียดจากเนื้อเรื่อง การให้นิยาม การจ าแนกประเภท  ขั้นตอน
การปฏิบัติ ป้าย ประกาศและฉลาก  การบรรยายกระบวนการ 

English usage for careers in technical fields: technical terms and work-
related expressions; definitions and classification; main ideas and supporting details; 
instructions and process description; cause and effect relationship 
 
GE2200102 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ  

English for Career 
3(3-0-6) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201102  ภาษาอังกฤษ 2  
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือน าไปใช้ในอาชีพต่าง ๆ การพบปะผู้คนในสถาน

ประกอบการ การใช้โทรศัพท์เพ่ือติดต่องานธุรกิจ การนัดหมายเจรจาธุรกิจ การน าเสนอผล
ประกอบการ การบอกคุณสมบัติของสินค้าและบริการ การระบุเป้าหมายและการตัดสินใจท าธุรกิจ การ
ต่อว่าและการแก้ปัญหาข้อร้องทุกข์ การตรวจสอบความก้าวหน้าของการด าเนินงาน ความเข้าใจ
วัฒนธรรมในอาชีพต่างๆ 

English communication in various careers: meeting people in 
workplace; telephoning in business; making  an appointment  in business;  giving 
presentation about company performance;  describing products and services; 
identifying goals and making business decision; making and dealing with complaints;  
checking progress on work; understanding  culture in careers culture 
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GE2200103 การอ่านภาษาอังกฤษ  
English Reading  

3(3-0-6) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 

 

การใช้พจนานุกรม การเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบท องค์ประกอบและ
โครงสร้างของประโยค องค์ประกอบที่ช่วยในการอ่าน ทักษะการอ่านจับใจความ และเทคนิคการ
อ่าน 

Using a dictionary; guessing the meanings of words from context; 
components and sentence structures; components of reading comprehension; 
reading skills of finding main ideas and reading techniques 

 
GE2200104 การฟังภาษาอังกฤษ 

English Listening 
3(3-0-6) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 

 

การฟังภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน การฟังบทสนทนา การ
ฟังระดับย่อหน้า การฟังบทความและตอบค าถาม ทักษะการฟังเพ่ือจับใจความและเทคนิคการฟัง 

English listening skills in various situations in daily lives; listening to 
dialogues, paragraphs, articles and answering; listening comprehension for main 
ideas and listening techniques 
   
GE2200105 การสนทนาภาษาอังกฤษ   

English Conversation 
3(3-0-6) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 

 

การสนทนาในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจ าวันให้ถูกต้องตามวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา การทักทายและแนะน าตัว การให้ค าแนะน า การสนทนาทางโทรศัพท์ การบอกที่ตั้ง
และทิศทาง การขอร้องและการเสนอให้ การขอบคุณและการขอโทษ  

Conversation in various situations in daily lives in accordance with 
native culture: greetings and introductions; advice; telephoning; locations and 
directions; requests and offers; thanking and apologizing 
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GE2200106 ภาษาจนีพืน้ฐาน  
Fundamental Chinese 

3(3-0-6) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 

 

ทักษะภาษาจีนเบื้องต้น ระบบพินอิน ประโยคและไวยากรณ์ การสนทนาและการ
อ่านข้อความภาษาจีนสั้น ๆ การสรุปเนื้อหาและการตอบค าถามเป็นภาษาจีน 

Introduction to Chinese language skills; Pinyin system; sentence patterns 
and grammar; short conversations and reading short messages; making a summary and 
answering questions 

 
GE2200107 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  

Chinese for Communication 
3(3-0-6) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2200107  ภาษาจีนเบื้องต้น 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 

 

ค าศัพท์และส านวนภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน การสนทนาโต้ตอบ การเขียน
จดหมายโต้ตอบ การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

Chinese vocabulary and expressions used in daily life; writing 
correspondence; writing electronic mails 
 
กลุม่วชิาสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ 
GE2300101 พลวัตทางสังคมและความทันสมัย 

Social Dynamics and Modernity 
3(3-0-6) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 

 

 แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมสมัยใหม่ โครงสร้างสังคมและสถาบัน ความทันสมัย
และกระแสโลกาภิวัตน์ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม พัฒนาการทางการเมือง หน้าที่พลเมือง 
ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมือง ปัญหาสังคมและการแก้ไข 

Modern sociological concepts and theories; social organization and 
institutions; modernity and globalization trends; cultural diversity; political 
development; civics; democracy and participation in politics; social problems and 
solutions 
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GE2300102 มนุษยสัมพันธ์ 
Human Relations 

3(3-0-6) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 

 

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ พฤติกรรมและธรรมชาติของมนุษย์ 
แรงจูงใจกับมนุษยสัมพันธ์ในองค์การ การสื่อสารกับมนุษยสัมพันธ์ มนุษยสัมพันธ์ในวัฒนธรรมไทย 
หลักธรรมทางศาสนากับมนุษยสัมพันธ์ 

Introduction to human relations; human behavior and nature; motivation 
and human relations in organizations; communication and human relations; human 
relations in Thai culture; religious principles and human relations 
 
GE2300103 ระเบียบวิธีวิจัย 

Research Methodology 
3(3-0-6) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2600102  สถิติเบื้องต้น 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 

 

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย วัตถุประสงค์และประเภทของการวิจัย ขั้นตอน
และการออกแบบวิจัย วิธีการสุ่มตัวอย่างและการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย 
การตีความและการน าเสนอข้อมูลการวิจัย และการเขียนรายงานการวิจัย 

Introduction to research; objectives and types of research; process 
and research design; sampling and data collection; research analysis; data 
interpretation and presentation; and report writing 
 
GE2300104 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะทางสังคม 

Quality of Life and Social Skill Development 
3(3-0-6) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 

 

การสร้างแนวคิดและเจตคติของตนเอง ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคล    
กลยุทธ์การบริหารตนเอง เทคนิคการครองใจคน การสร้างผลผลิตและการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

Formation of self-world views and attitudes; individual’s duties and 
responsibilities; self-managing strategies; techniques in handling people; efficient 
work performance; morality and professional ethics 
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GE2300105 สังคมกับเศรษฐกิจ 
Society and Economy 

3(3-0-6) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 

 

ความรู้ทั่วไปด้านสังคมเศรษฐกิจ วิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจและกลไกราคา 
สถาบันทางเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจโลกและ
การพัฒนา 

General knowledge of economic society; the development of economic 
system and pricing, economic institution; social and economic development; 
economic cooperation; world economics and development 
 
GE2300106 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

Sufficiency Economy Philosophy 
3(3-0-6) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 

 

หลักการและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาทางเศรษฐกิจ การ
บริหารจัดการที่ดีและความเสี่ยงส าหรับองค์การสมัยใหม่ ปัญหา ผลกระทบและวิกฤติการพัฒนาใน
สังคมไทยและสังคมโลก เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน สังคมสีเขียวและ
นิเวศวิทยา การประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการพระราชด าริ 

Philosophy of sufficiency economy concepts and theories; economic 
development; good governance and risk management for modern organization; the 
problems, impact, and crises of development in Thai and global societies; technology 
and innovation for sustainable development; green society and ecology; application 
of sufficiency economy philosophy and the Royal projects 
 
GE2300107 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ 

Law and Professional Ethics 
3(3-0-6) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 

 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 
การประกอบวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ สิทธิส่วนบุคคล จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม 

Basic knowledge of law; rules; and regulations dealing with 
professions; professional ethics; human-right; ethics and social responsibility 
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GE2300108 อาเซียนศึกษา  
ASEAN Studies 

3(3-0-6) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 

 

 ก าเนิดสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  (อาเซียน) แนวคิด 
การรวมกลุ่มประเทศอาเซียน พัฒนาการและกลไกการท างานของอาเซียน ความร่วมมือทาง
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมภายในอาเซียน บทบาทและความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับโลก
ภายนอก ปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จของการอยู่ร่วมกันเป็นประชาคมอาเซียนและแนวโน้มการ 
บูรณาการภายในภูมิภาค 

Establishment of Association of Southeast Asian Nations (ASEAN); 
concepts of ASEAN integration; Development and mechanism of ASEAN; Social, 
economics, and social cooperation within ASEAN; ASEAN roles and relations with 
international community; factors leading to success of coexistence and 
cooperation together with the integration within the region 
 
GE2300109 สันติศึกษา 

Peace Studies 
3(3-0-6) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 

 

 ความหมายและแนวคิดหลักเกี่ยวกับสันติภาพและสันติศึกษา ปัญหาความขัดแย้ง
และความรุนแรงระดับครอบครัว ชุมชน ชาติ และระหว่างประเทศ การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี 

Definitions and key concepts of peace and peace studies; problems, 
conflict and violence in family, community, nation and international level; non-
violence management of conflict resolution 
 
GE2400101 การรู้สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า 

Information Literacy and Study Skills 
3(3-0-6) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 

 

 แนวคิดและทฤษฎีการรู้สารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ การประเมินและ 
การคัดเลือก ระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ การสืบค้นและเครื่องมือช่วยค้น การอ้างอิงและ
บรรณานุกรม จริยธรรมและการลักลอกผลงานวิชาการ 
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 Information literacy concepts and theories; information resources; 
evaluation and selection; storage systems for information resources; retrieving and 
tools; citation and bibliography; ethics and plagiarism 
 
GE2400102 จิตวิทยาทั่วไป 

General Psychology 
3(3-0-6) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 

 

ความรู้พ้ืนฐานทางจิตวิทยา พันธุกรรม สิ่งแวดล้อมและพัฒนาการของมนุษย์ 
สรีรวิทยาที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ การรับรู้ การเรียนรู้และการจูงใจ เชาวน์ปัญญาและ
ความฉลาดทางอารมณ์ บุคลิกภาพ การปรับตัวและสุขภาพจิต พฤติกรรมทางสังคม 

Basic psychology; genetics; environment and human development; 
influence of physiology on human behaviors; perception, learning, and motivation; 
intelligence and emotional quotient; personality, adjustment and mental health; 
social behavior 
 
GE2400103 ไทยศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

Thai Studies and Local Wisdom 
3(3-0-6) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 

 

ความเป็นมาของชนชาติไทย ลักษณะสังคม เศรษฐกิจ การปกครองของไทย ความเชื่อ 
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมข้าว ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

Background of native Thai nation; social and economics 
characteristics, Thai administration; beliefs; religion; tradition; rice culture; Thai and 
its local wisdom 
 
GE2400104 การพัฒนาบุคลิกภาพ 

Personality Development 
3(3-0-6) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 

 

ความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับบุคลิกภาพ ทฤษฎีบุคลิกภาพ ปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อ
บุคลิกภาพ การปรับปรุงบุคลิกภาพ การรับรู้ เกี่ยวกับตนเอง สุขภาพจิตและการปรับตัว          
มนุษยสัมพันธ์กับบุคลิกภาพและการพัฒนาบุคลิกภาพที่สมบูรณ์ 
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Basic knowledge of personality; theory of personality; factors affecting 
personality; personality improvement; self-perception, mental health and self-
adjustment; human relationship and personality; perfect personality development 
 
GE2400105 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 

Human Behavior and Self Development 
3(3-0-6) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 

 

แนวคิดพฤติกรรมมนุษย์ องค์ประกอบพฤติกรรมมนุษย์ การพัฒนาตน ภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ การพัฒนาการท างาน การปรับตัว มนุษยสัมพันธ์ในองค์การสมัยใหม่ 
และการสื่อสาร สุขภาพจิตและการเสริมสร้างชีวิตให้เป็นสุข 

Human behavior concepts; elements of human behaviors; self-
development; transformational leadership; learning; work development; self-
adjustment; human relations in modern organization and communication; mental 
health and happy life enhancement 
 
GE2400106 การวิจัยเชิงคุณภาพ 

Qualitative Research 
3(3-0-6) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 

 

หลักการและกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ การท าความเข้าใจปรากฏการณ์ทาง
สังคม รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ จรรยาบรรณการวิจัยและการออกแบบการวิจัย กระบวน
การศึกษา การตีความ การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากภาคสนาม การเขียนรายงานวิจัย 

Principle and process of qualitative research for development; 
understanding of social phenomenon; types of qualitative research; research ethics 
and procedures; data collection techniques; the interpretation of field data; report 
writing 
 
GE2400107 การพัฒนาและประเมินโครงการ 

Program Development and Evaluation 
3(3-0-6) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 

 

แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนา การวางแผน การก าหนดวัตถุประสงค์ การออกแบบ
โครงการพัฒนา การสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ การบริหารจัดการโครงการ การ
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ติดตามและประเมินผลโครงการ 
Development concepts and theory; planning; objectives formulation; 

program development design; participation and learning creation; program 
administration; monitoring and evaluation program 

 
กลุม่วชิาพลศึกษาและนนัทนาการ 
GE2500101 พลศึกษา 

Physical Education 
1(0-2-1) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 

 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์การกีฬา การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  
ดัชนีมวลกาย  รูปแบบของการจัดการแข่งขัน และประเภทของกีฬา  การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
และการปฐมพยาบาล  และการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 

General knowledge of sports science; physical fitness testing; body 
mass index; forms of sports competition and types of sports; injury and first aid; 
forms of exercises for health 
 
GE2500102 ลีลาศ 

Social Dance 
1(0-2-1) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 

 

 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับลีลาศ กฎระเบียบ และมารยาทของลีลาศ รูปแบบของลีลาศ 
ฝึกทักษะพ้ืนฐานการลีลาศในจังหวะต่าง ๆ 

 General knowledge of social dance; etiquettes of social dance; types 
of social dance; practice of social dance 
 
GE2500103 กีฬาประเภททีม 

Team Sports 
1(0-2-1) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 

 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาประเภททีม ฝึกทักษะการเล่นกีฬาประเภททีม  การสร้าง
เสริมสมรรถภาพทางกาย กฎระเบียบ กติกาการแข่งขันกีฬาประเภททีม การแข่งขันกีฬาและ     
การจัดการแข่งขันกีฬาประเภททีม การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาล 

 



19 
 

General knowledge of team sports; training team sports; building 
physical fitness; rules, regulations and etiquettes of team sports; competition and 
competition management of team sports; sports injuries and first aid 
 
GE2500104 กีฬาประเภทบุคคล 

Individual Sports 
1(0-2-1) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่   : - 

 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาประเภทบุคคล ฝึกทักษะการเล่นกีฬาประเภทบุคคล    
การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย กฎระเบียบ กติกาการแข่งขันกีฬาประเภทบุคคล การแข่งขัน
กีฬาและการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทบุคคล การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาล 

General knowledge of individual sports; training individual sports; 
building physical fitness; rules, regulations and etiquettes of individual sports; 
competition and competition management of individual sports; sports injuries and 
first aid 
 
GE2500105 นันทนาการ 

Recreation 
1(0-2-1) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่   : - 

 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนันทนาการ ความหมายและความส าคัญ ประเภทของ
นันทนาการ กิจกรรมนันทนาการ ฝึกปฏิบัติการเป็นผู้น านันทนาการ การจัดกิจกรรมนันทนาการ
เพ่ือการฝึกอบรม เกมส์นันทนาการ การอยู่ค่ายพักแรม กับการเลือกกิจกรรมนันทนาการตาม     
ความเหมาะสม 

General knowledge of recreation; meaning and importance of 
recreation; types of recreation; recreational activities; training in recreational 
leadership; recreational activities for training courses; recreational games; camping 
and appropriate recreational activities 
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กลุม่วชิาคณติศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
กลุม่วชิาคณติศาสตร์ 
GE2600101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 

Fundamental Mathematics 
3(3-0-6) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่   : - 

 

ตรรกศาสตร์เบื้องต้น เมตริกซ์และตัวก าหนด กฎการนับ การเรียงสับเปลี่ยน     
และการจัดหมู ่ความน่าจะเป็นเบื้องต้น ทฤษฎีบททวินาม ล าดับและอนุกรม   

Introduction to logic; matrices and determinants; counting rules; 
permutation and combination; introduction to probability; binomial theorem; 
sequences and series 
 
GE2600102 สถิติเบื้องต้น 

Introduction to Statistics 
3(3-0-6) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่   : - 

 

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติตัวแปรสุ่ม การสุ่มตัวอย่าง  การประมาณค่า และการ
ทดสอบสมมติฐาน  

 Introduction to statistics; random variables; sampling; estimation; 
hypothesis testing 
 
GE2600103 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

Mathematics in Daily Life 
3(3-0-6) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่   : - 

 

 ความรู้ เบื้องต้น เกี่ยวกับมาตราชั่ง  ตวง วัด อัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละ
และการประยุกต์ พ้ืนที่และปริมาตร ดอกเบี้ยและเงินผ่อนช าระ ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีเงินได้ เลข
ดัชนี  ตรรกศาสตร์เบื้องต้นและการให้เหตุผล และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ 

Introduction to weights and measurement; ratio, proportion, percentage 
and applications; area and volume; interest and installment payment; value added tax 
and income tax; index; introduction to logic and reasoning;  introduction to statistics 
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กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
GE2700101 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

Science in Daily Life 
3(3-0-6) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่   : - 

 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์กับปรากฏการณ์
ธรรมชาติ พลังงาน ไฟฟ้าและการสื่อสารโทรคมนาคม รังสีและกัมมันตภาพรังสี สารเคมีใน
ชีวิตประจ าวัน วิวัฒนาการและพันธุกรรมของมนุษย์ 

Introduction to science and technology; science and natural 
phenomenon; energy; electricity and telecommunication; radiation and 
radioactivity; chemical substances in everyday life; evolution and human genome 
 
GE2700102 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร 

Environmental and Resource Management 
3(3-0-6) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่   : - 

 

ความรู้พื้นฐานทางสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร หลักนิเวศวิทยาและสมดุล
ธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์ มลพิษสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและการจัดการสิ่งแวดล้อม 

Basic knowledge of environment and resource management; 
ecological principles and natural balance; natural resources and conservation; 
environmental pollution; environmental impact assessment and environment 
management 
 
กลุ่มวิชาบูรณาการ 
บูรณาการด้านสังคมศาสตร์ 
GE2820101 โลกในศตวรรษที่ 21 

World in 21st Century 
2(2-0-4) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่   : - 

 

โลกาภิวัฒน์และความทันสมัย เศรษฐกิจและการเมืองในสังคมโลก วิกฤตการพัฒนา 
ความเป็นพลเมืองโลก สังคมสร้างสรรค์ การพัฒนาที่ยั่งยืน สังคมแห่งการเรียนรู้และทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 
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Globalization and modernity; world economics and political; crises in 
development; global citizenship; creative society, sustainable development; 
learning society and 21 century skills 
 
GE2820102 ศลิปแ์ละศาสตรข์องการพฒันาตนเองเพื่อการเข้าสูอ่าชพี   

Arts and Sciences of Self Development for Careers 
2(2-0-4) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่   : - 

 

  หลักและพ้ืนฐานการพัฒนาตนเอง ทักษะและคุณลักษณะที่จ าเป็นส าหรับการ
ท างาน ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง บุคลิกภาพ การท างานเป็นทีมและความคิดสร้างสรรค์ส าหรับ
การประกอบการและเข้าสู่อาชีพ 

 Principles and foundations in self-development; necessary skills and 
characteristics to work; transformational leadership; personality; team work; and 
creative thinking to entrepreneurship and careers 
 
GE2820103 ชีวิตและการคิดเชิงบวก 

Life and Positive thinking 
2(2-0-4) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 

 

  การพัฒนาทักษะชีวิต การเรียนรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลงตนเอง การคิดเชิงบวก การ
ใคร่ครวญด้วยวิจารณญาณ การพัฒนาสติ การเรียนรู้ตลอดชีวิต ชีวิตและการแก้ปัญหา 

 Life skill development; transformative learning; positive thinking; 
critical reflection; consciousness development; life-long learning; life and problem 
solving 

 
GE2820104 การออกก าลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ 

Exercise and Sports for Health 
2(2-0-4) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 

 

  หลักการของวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรม
ทางกาย การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวกับสุขภาพ การทดสอบสมรรถภาพทางกายด้วย
ตนเอง การบริโภคอาหาร การควบคุมน้ าหนัก การพักผ่อนด้วยกิจกรรมนันทนาการการประยุกต์ 
วิทยาศาสตร์การกีฬากับการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
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 The principles of sports science and fitness; knowledge of physical 
activities; enhancing physical fitness for health; self -physical fitness tests;  food 
consumption;  weight control;  leisure and recreation activities; the application of 
sports science and exercise for health 

 
GE2820105 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ  

Activities for Health 
2(2-0-4) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 

 

  ความหมายและความส าคัญของสุขภาพและสุขปฏิบัติ  การดูแลตนเองให้มีสุข
ปฏิบัติที่ดี กิจกรรมเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพ อาหารและโภชนาการ   การส่งเสริมสุขภาพจิต 

 The meaning and importance of health and health care practitioners; 
self-care for good health practitioners;  activities for enhancing good health; food 
and nutrition; the promotion of mental health 
 
บูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ 
GE2820101 ปกิณกคณิตศาสตร์ 

Miscellaneous Mathematics 
2(2-0-4) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 

 

  เทคนิคและแนวคิดทางคณิตศาสตร์ คณิตคิดเร็ว คณิตศิลป์ คณิตพยากรณ์ คณิต
กับการลงทุน คณิตกับสุขภาพ 

 Technique and mathematical concepts; mathematical tricks; mathematical 
art; mathematics for forecasting; mathematics and investment; mathematics and health 

 
GE2820102 วิทยาศาสตร์กับการด ารงชีวิต 

Science for Living 
2(2-0-4) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 

 

  อาหาร ยา สมุนไพรและเครื่องส าอาง ไฟฟ้าและความปลอดภัย เทคโนโลยี 
สุขภาพและความงาม 

 Foods; drugs herbs and cosmetics; electricity and safety; technologies; 
health and beauty 
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GE2820103 วัสดุและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
Material and Application in Daily Life 

2(2-0-4) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 

 

  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัสดุ วัสดุงานบรรจุภัณฑ์อาหาร วัสดุยานยนต์ วัสดุทาง
การแพทย์ วัสดุส าหรับเครื่องนุ่งห่ม วัสดุในงานก่อสร้าง วัสดุส าหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า 

 Fundamental of materials; food packaging materials; automotive 
materials; medical materials; materials for clothing; construction materials; material 
for electric appliance 

 
หมวดวิชาเฉพาะ  
กลุม่วชิาเฉพาะพืน้ฐาน   
กลุม่วชิาชพีพืน้ฐานทางคณติศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร์ 
ST2031101 แคลคลูสั 1 ส าหรบัวศิวกร 

Calculus 1  for Engineers  
3(3-0-6) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : -  
 พีชคณิตเวกเตอร์ในสามมิติ ฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์       

บทประยุกต์อนุพันธ์และรูปแบบไม่ก าหนดการหาปริพันธ์ เทคนิคของการหาปริพันธ์ ปริพันธ์    
จ ากัดเขตและการประยุกต ์

Vector algebra in three dimensional space; functions; limits and 
continuity; differentiation; application of differentiation and indeterminate forms; 
techniques of integration; definite integral and its application 
 
ST2031102 แคลคลูสั 2 ส าหรบัวศิวกร   

Calculus 2  for Engineers  
3(3-0-6) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ST2031101  แคลคูลัส 1 ส าหรับวิศวกร 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่   : - 

 

พิกัดเชิงขั้วและสมการเชิงอิงตัวแปรเสริม ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ของหนึ่งตัวแปร 
แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ของหนึ่งตัวแปร เส้น ระนาบและผิวในปริภูมิสามมิติ แคลคูลัสของ
ฟังก์ชันค่าจริงของสองตัวแปรและการประยุกต์ แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงของหลายตัวแปรและ
การประยุกต ์

Polar coordinate and parametric equation; vector valued function of 
one variable  calculus of vector valued function of one variable; lines, planes and 
surfaces in three dimensional space; calculus of real valued functions of two 
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variables and applications; calculus of real valued functions of multiple variable 
and application 
 
ST2031201 แคลคูลัส 3 ส าหรับวิศวกร 

Calculus 3 for Engineers 
3(3-0-6) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ST2031102  แคลคูลัส 2 ส าหรับวิศวกร  
สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้นและการประยุกต์ การหาปริ พันธ์เชิงตัวเลข ปริพันธ์    

ไม่ตรงแบบ ปริพันธ์เส้นเบื้องต้น อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ล าดับและอนุกรมของจ านวน การกระจาย
อนุกรมเทย์เลอร์ของฟังก์ชันมูลฐาน 

Introduction to differential equation and application; numerical 
integration; improper integration; introduction to line integrals; mathematical 
induction; sequences and series of numbers; Taylor series expansions of elementary 
functions  

 
ST2041103 เคมีส าหรับวิศวกร 

Chemistry for Engineers 
3(3-0-6) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่   : - 

 

พ้ืนฐานทฤษฎีอะตอมและโครงแบบอิเล็กตรอนของอะตอม ปริมาณสารสัมพันธ์ 
สมบัติพีริออดิก  ธาตุเรพรีเซนเททีฟ อโลหะและโลหะแทรนซิชัน พันธะเคมี สมบัติของแก๊ส 
ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย สมดุลเคมีและจลนพลศาสตร์เคมี และสมดุลไอออน 

Basic of atomic theory and electronic structures of atoms; 
stoichiometry ; periodic properties, representative elements, non-metal and 
transition metals; chemical bonds; properties of gas, solid, liquid and solution; 
chemical equilibrium and chemical kinetics; ionic equilibrium 

 
ST2041104 ปฏิบัติการเคมีส าหรับวิศวกร   

Chemistry for Engineers Laboratory 
1(0-2-1) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ST2041103  เคมีส าหรับวิศวกร  หรือ 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่   : ST2041103  เคมีส าหรับวิศวกร 

 

เทคนิคการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ สมบัติพิริออดิก 
ธาตุเรพรีเซนเททีฟ อโลหะและโลหะแทรนซิชัน สารประกอบ ไอออนิกและสารประกอบโคเวเลนซ์ 
สมบัติของแก๊ส ของแข็ง ของแหลวและสารละลาย สมดุลเคมีและจลนพลศาสตร์เคมี และสมดุล
ไอออน 



26 
 

Instrumental and chemical equipment techniques; stoichiometry; 
periodic properties, representative elements, non-metal and transition metals; ionic 
and covalent compounds; gas properties, solid, liquid and solution; chemical 
equilibrium and chemical kinetics; ionic equilibrium 
 
ST2051107 ฟิสิกส์ 1 ส าหรับวิศวกร 

Physics 1 for Engineers 
3(3-0-6) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 

 

เวกเตอร์ แรงและการเคลื่อนที่ โมเมนตัมและพลังงานระบบอนุภาค  การเคลื่อนที่
ของวัตถุแข็งเกร็ง การเคลื่อนที่แบบออสซิลเลต สมบัติเชิงกลของสสารและกลศาสตร์ของไหล  
ความร้อนและอุณหพลศาสตร์เบื้องต้น คลื่นและคลื่นเสียง 

Vector, force and motion; momentum and energy particle system; 
motion of rigid bodies;  motion of oscillate; mechanical properties of matter and 
fluid mechanics; introduction to heat and thermodynamics; wave and sound 
 
ST2051108 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 ส าหรับวิศวกร   

Physics 1 for Engineers Laboratory 
1(0-2-1) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ST2051107  ฟิสิกส์ 1 ส าหรับวิศวกร  หรือ
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่   : ST2051107  ฟิสิกส์ 1 ส าหรับวิศวกร   

 

ปฏิบั ติ การทดลองเกี่ ยวกับแรงและการเคลื่ อนที่ โม เมนตัมและพลั งงาน          
ระบบอนุภาค สมบัติเชิงกลของสสาร การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง การเคลื่อนที่แบบออสซิลเลต 
กลศาสตร์ของไหล ความร้อนและอุณหพลศาสตร์เบื้องต้น คลื่นกลคลื่นเสียง 

Laboratory study of force and motion; momentum and energy; 
particle system; mechanical properties of matter; motion of rigid bodies; oscillatory 
motion; fluid mechanics; introduction to heat and thermodynamics; wave and 
sound 

 
ST2051109 ฟิสิกส์ 2 ส าหรับวิศวกร 

Physics 2  for Engineers 
3(3-0-6) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ST2051107 ฟิสิกส์ 1 ส าหรับวิศวกร  
ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแสตรง แม่เหล็กไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสสลับ อิเล็กทรอนิกส์

พ้ืนฐาน คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทัศนศาสตร์ ฟิสิกส์ยุคใหม่ ทฤษฎีควอนตัมเบื้องต้น ฟิสิกส์อะตอมและ
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 
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Electrostatic; direct current; electromagnetics; alternating current; 
fundamental electronics; electromagnetic wave; optics; modern physics; 
introduction to quantum theory; atomic physics and nuclear physics 
 
ST2051110 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 ส าหรับวิศวกร 

Physics 2 for Engineers Laboratory 
1(0-2-1) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  ST2051109  ฟิสิกส์ 2 ส าหรับวิศวกร  หรือ     
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่   :  ST2051109  ฟิสิกส์ 2 ส าหรับวิศวกร 

 

ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแสตรง แม่เหล็กไฟฟ้า ไฟฟ้า
กระแสสลับ อิเล็กทรอนิกส์พ้ืนฐาน คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทัศนศาสตร์ ฟิสิกส์ยุคใหม่ ทฤษฎีควอนตัม
เบื้องต้น ฟิสิกส์อะตอมและฟิสิกส์นิวเคลียร์ 

Laboratory study of electrostatic, direct current, electromagnetics, 
alternating current, basics electronics, electromagnetic wave, optics, modern 
physics, quantum theory, atomic physics and nuclear physics 

 
กลุ่มวิชาชีพพื้นฐานทางวิศวกรรม 
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมหลัก 
EN2021101 กลศาสตรว์ศิวกรรม 

Engineering Mechanics 
3(2-3-4) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ST2051107  ฟิสิกส์ 1 ส าหรับวิศวกร  หรือ 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่   : ST2051107  ฟิสิกส์ 1 ส าหรับวิศวกร 

 

หลักการเบื้องต้นของกลศาสตร์ ระบบแรง ผลลัพธ์ของแรง การสมดุล การวิเคราะห์
โครงสร้าง แรงภายใต้ของไหลที่อยู่นิ่ง จลนศาสตร์และจลนพลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง 
กฎการเคลื่อนที่ข้อที่สองของนิวตัน งานและพลังงาน การดลและโมเมนตัม 

Principles of mechanics; force systems; resultant force; equilibrium; 
structural analysis; fluid statics; kinematics and kinetics of particles and  rigid bodies; 
Newton’s second law of motion; work and energy; impulse and momentum 

 
EN2031103 วัสดุวิศวกรรม 

Engineering Materials 
3(3-0-6) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : -  
                   ความสัมพันธ์ระหว่าง โครงสร้าง  สมบัติ  กระบวนการผลิต และการประยุกต์ใช้ 
ของกลุ่มวัสดุวิศวกรรมหลัก เช่น โลหะ โพลีเมอร์  เซรามิก และวัสดุผสม สมบัติทางกล และการ
เสื่อมสภาพของวัสดุ 
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                   Study of Relationship between structures, properties, production 
processes and applications of main groups of engineering materials ie. metals, 
polymers, ceramics and composites; mechanical properties and materials 
degradation 
 
EN2031104 เขียนแบบวิศวกรรม 

Engineering Drawing 
3(2-3-4) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่   : - 

 

ตัวอักษร หลักการฉายภาพ การเขียนแบบภาพฉาย ภาพสามมิติ การก าหนดขนาด
และพิกัดความเผื่อ ภาพตัด ภาพช่วย และภาพคลี่ การสเก็ตช์ภาพ การเขียนภาพแยกชิ้ นและ 
ภาพประกอบ  การอ่านและวิเคราะห์แบบงาน  การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

Lettering; orthographic projection; orthographic drawing, pictorial  
drawing, dimensioning and tolerancing ; sections, auxiliary views and development;  
freehand sketches, detail and assembly drawings; basic computer-aided drawing 
 
EN2041201 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

Computer Programming 
3(2-2-5) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่   : - 

 

ระบบคอมพิวเตอร์การศึกษากิริยาระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การประมวลผล
ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา
ระดับสูง 

Computer components; hardware and software interaction; EDP 
concepts; program design and development methodology; high-level language 
programming 
   
EN2071201 ความแข็งแรงของวัสดุ   

Strength of Materials   
3(3-0-6) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2021101 กลศาสตรว์ศิวกรรม 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 

 

 ชนิดของแรงและความเค้น ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียด สมบัติ
ของวัสดุ แรงตามแนวแกน แรงบิด แรงเฉือนและโมเมนต์ดัด ความเค้นในคาน การโก่งตัวของคาน 
การโก่งเดาะของเสา หน่วยความเค้นประสมและวงกลมของมอร์ เกณฑ์การวิบัติ การประยุกต์ทฤษฎี
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พลังงานความเครียด คานประกอบและคานคอนกรีตเสริมเหล็ก การดัดของคานหน้าตัดไม่สมมาตร 
ความเค้นเฉือนและจุดศูนย์กลางแรงเฉือนในคานหน้าตัดผนังบาง คานโค้ง แรงกระแทกและแรง
กระท าซ้ า  

Type of stresses and strains; relation between stress and strain 
mechanical properties of materials; axial force; torsion; shear and bending moment 
diagrams; bending and shear stresses in beams; deflection of beams; combined 
stresses and principal stresses; Mohr’s circle for plane stresses, buckling of columns; 
theories of failure;  Applied theory strain energy: Composite and reinforced 
concrete beams, unsymmetrical bending, shear stresses in thin-walled members 
subjected to torsion 

 
EN2071202 ชลศาสตร์   

Hydraulics 
3(3-0-6) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2021101 กลศาสตรว์ศิวกรรม 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 

 

คุณสมบัติของของไหล ของไหลสถิต จลนศาสตร์ของการไหล  สมการต่อเนื่อง 
สมการพลังงานของการไหลแบบคงที่  โมเมนต์ตัมและจลนศาสตร์ของแรงเนื่องจากการไหล       
การวิเคราะห์มิติและความคล้ายคลึง การไหลของของไหลแบบอัดตัวไม่ได้ในท่อ การไหลในทาง   
น้ าเปิด การวัดค่าต่าง ๆ จากการไหล ปัญหาของการไหลแบบไม่คงท่ี 

Properties of fluids; static, dynamics and kinematics of fluid flow, 
energy equation in a steady flow, momentum and dynamic forces in fluid flow, 
similitude and dimensional analysis, flow of incompressible fluid in pipes, open - 
channel flow, fluid flow measurements, unsteady flow problems 
 

EN2071204    การส ารวจ 
Surveying 

3(3-0-6) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 

 

ความรู้เบื้องต้นของการส ารวจ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการส ารวจ การระดับ 
หลักการและการประยุกต์ใช้กล้องวัดมุม การวัดระยะและทิศทาง ความคลาดเคลื่อนและชิ้นงานใน 
การส ารวจ การปรับแก้ข้อมูล การท าสามเหลี่ยม การท าหมุดและระดับ การเขียนเส้นชั้นความสูง 
การส ารวจและการเขียนแผนที่ภูมิประเทศ  

Introduction to surveying work; basic field works, leveling, principles 
and applications of theodolites, distance and direction measurements; errors in 
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surveying, acceptable  error, data correction, triangulation, precise determination of 
azimuth, precise traverse plane coordinate system, precise leveling, topographic 
survey, map plotting 

 
ST2031202 สมการเชิงอนุพันธ์ 

Differential Equation 
3(3-0-6) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ST2031201 แคลคูลัส 3 ส าหรับวิศวกร 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 

 

 สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่ง  สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสอง  สมการเชิงอนุพันธ์ 
เชิงเส้นเอกพันธ์ สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นไม่เอกพันธ์ สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสูง สมการเชิง
อนุพันธ์เชิงเส้นที่มีค าตอบเป็นอนุกรม ฟังก์ชันพิเศษ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย การหาผลเฉลยโดย   
การแปลงลาปลาซและการแปลงฟูริเยร์ สมการเชิงอนุพันธ์ไม่เชิงเส้นเบื้องต้น การน าไปใช้แก้ปัญหา
ทางวิศวกรรม    
                     First order differential equations; second order differential equations; 
homogeneous linear differential equations; non-homogeneous linear differential 
equations; differential equations of higher order; series solution of linear differential 
equations; special functions, partial differential equations; the Laplace transform 
and Fourier transform; introduction to nonlinear differential equations; applications 
engineering problem solving 
 
กลุม่วชิาพืน้ฐานเพิม่ทักษะทางวิศวกรรม 
EN2031101 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม 1 

Basic Engineering Training 1 
3(1-6-2) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 

 

งานพ้ืนฐานทางด้านวิศวกรรม ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือกล การใช้เครื่องมือวัด งาน
ตะไบ พ้ืนฐานงานเชื่อมไฟฟ้า งานเจาะ การท าเกลียวด้วยมือ ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ  

Basic engineering  about machine tools; using of measurement 
instruments; filing; drilling basic shield metal arc welding; making screw system; 
instrument and equipments 
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กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 
กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม 
กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมหลัก 
EN2071203 ปฏิบัติการชลศาสตร์  

Hydraulic Laboratory 
1(0-3-2) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2072203 ชลศาสตร์ หรือ 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่   : EN2072203 ชลศาสตร์ 

 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับของไหลสถิต การไหลผ่านรูระบายและฝายน้ าล้น โมเมนตัมและ
แรง การไหลในท่อ การสูญเสียหัวความดันในท่อ การไหลในทางน้ าเปิด การไหลไม่คงที่ 

Practice of fluids static, Flow-passed channel and dam water; 
momentum and forces  in fluid flow; fluid in pipes; head loss; open-channel flow; 
fluid flow; unsteady flow 

 
EN2071205 ปฏิบัติการส ารวจ 

Surveying Practice 
1(0-3-2) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2071204 การส ารวจ 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 

 

การวัดระยะทางด้วยการนับก้าว การเก็บรายละเอียดด้วยการใช้เทป การท าระดับ
แบบต่อเนื่อง การท าระดับต่อเนื่องไปกลับบนหมุดเดียวกัน การหาระดับตามแนวเส้นและแนว
ตัดขวาง การตรวจสอบแนวเล็งของกล้องระดับ การหาเส้นชันความสูง การท าวงรอบด้วยเข็มทิศ 
การรังวัดมุมราบและรังวัดมุมดิ่งด้วยกล้องมุม การท าวงรอบปิดด้วยกล้องวัดมุม การค านวณ
ระยะทางโดยใช้เทคนิคสเตเดีย เทคนิคการวัดมุมซ้ า การหาต าแหน่งด้วยดาวเทียมโดยใช้ GPS  

Reconnaissance surveying distance measurement by pacing; chain 
surveying, leveling nets; profile and cross-sectioning; contouring; two-peg test; 
theodolite; vertical and horizontal angle measurement; traversing; compass 
traversing; tachometry by stadia; determination of stadia constant; angle 
measurement by repetition method, vertical and horizontal curves layout, and 
experience with photogrammetric and GPS 
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EN2071206 วัสดุวิศวกรรมทางโยธาและการทดสอบ 
Civil Engineering Materials and Testing 

1(0-3-2) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  EN2071201 ความแข็งแรงของวัสดุ 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 

 

พฤติกรรมและคุณสมบัติพ้ืนฐานของวัสดุ ข้อก าหนดและการทดสอบวัสดุวิศวกรรม 
เหล็ก ไม้ ซีเมนต์ มวลรวม และวัสดุผสม การออกแบบส่วนผสมคอนกรีต คอนกรีตสดและคอนกรีต
ที่แข็งตัว วัสดุการทาง วัสดุอื่นๆในงานวิศวกรรมโยธา 

Fundamental behaviors and properties; introduction to inspection and 
testing of various civil engineering materials; steel and rebar; wood; cement; 
aggregates and admixtures; mix design; fresh and hardened concrete; highway 
materials; other civil engineering materials 
 
EN2071207 คอนกรีตเทคโนโลยี 

Concrete Technology 
3(3-0-6) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2071201 ความแข็งแรงของวัสดุ 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 

 

โครงสร้างพ้ืนฐานของซีเมนต์เพสต์ วัสดุพ้ืนฐาน การเลือกสารผสม เติมลงและสาร
แต่งเติม การควบคุมอัตราส่วนและคุณภาพ สมบัติของคอนกรีตในสภาพสดและแข็งตัว การ
ออกแบบส่วนผสมคอนกรีตเพ่ือก าลังและความคงทน การประยุกต์คอนกรีตชนิดพิเศษในงานการ
ก่อสร้าง เช่น คอนกรีตที่มีก าลังสูง และคอนกรีตอัดแน่นด้วยตนเองและคอนกรีตบดอัด 

Basic structures of cement paste; basic material; admixture and 
additive selections; proportioning and quality control; fresh and hardened 
properties of concrete; strength and durability design of concrete mixes; 
applications of special concrete in construction such as high strength concrete;     
self compacting concrete and roller compacted concrete 

 
EN2072208 ทฤษฎีโครงสร้าง 

Theory of Structures 
3(3-0-6) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2071201 ความแข็งแรงของวัสดุ  
วิเคราะห์โครงสร้างแบบดิเทอร์มิเนทเพ่ือหาแรงปฏิกิริยา แรงเฉือนและโมเมนต์ดัด

ในคานและโครงข้อแข็ง วิเคราะห์แรงภายในโครงข้อหมุนโดยวิธีค านวณและวิธีกราฟ อินฟูเอ็นไลน์    
ในคานและโครงข้อหมุน การขจัดเชิงมุมและการโก่งของโครงสร้างโดยวิธีพ้ืนที่โมเมนต์ วิธีคาน
เสมือน วิธีงานเสมือน วิธีพลังงานความเครียด และวิธีแผนภูมิวิเลียต -มอร์ การวิเคราะห์โครงสร้าง
แบบอินดิเทอร์มิเนทโดยวิธีการเปลี่ยนรูปร่างสอดคล้องของโครงสร้าง 
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Structural analysis; reactions, shears and moments in statically 
determinate structures;  graphic statics; influence lines of determinate structures; 
deflections of determinate structures by methods of virtual work; strain energy and 
Williot - Mohr diagrams; analysis of statically indeterminate structures by method of 
consistent deformation 

 
EN2072309 ปฐพีกลศาสตร์ 

Soil Mechanics 
3(3-0-6) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2021101 กลศาสตรว์ศิวกรรม 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่   : - 

 

การก าเนิดดิน สมบัติพื้นฐานและการจ าแนกชนิดของดิน การบดอัด การไหล การ
ซึมผ่านของน้ าในดิน หลักการของหน่วยแรงประสิทธิผลภายในมวลดิน การกระจายตัวของหน่วย
แรง การยุบตัวของดิน การรับแรงเฉือนของดิน ทฤษฎีแรงดันด้านข้าง เสถียรภาพของคันดินและ
ก าลังรับแรงแบกทาน 

Soil formation, index properties and classification of soil, compaction, 
permeability of soil and seepage problems, principles of effective stresses within a 
soil mass, stress distribution,  compressibility of soil, shear strength of soil, earth 
pressure theory, slope stability, bearing capacity 
 
EN2072310 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ 

Soil Mechanics Laboratory 
1(0-3-0) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2072309   ปฐพีกลศาสตร์หรือ 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่   : EN2072309   ปฐพีกลศาสตร์ 

 

วิธีการเจาะส ารวจและการเก็บตัวอย่างดินในสนาม การทดสอบค่าพิกัดอัตเตอร์
เบอร์กของดิน การหาขนาดคละและการจ าแนกดินเม็ดหยาบ ความถ่วงจ าเพาะของเม็ดดิน การหา
ขนาดของดินเม็ดละเอียด การบดอัดดิน การหาค่าคาลิฟอร์เนีย แบริงเรโช การหาค่าความหนาแน่น
ของดินในสนาม การซึมผ่านของน้ าใต้ดิน การทดสอบแรงเฉือนตรง การทดสอบแรงอัดแบบไม่ถูก
จ ากัด การทดสอบแรงอัดสามแกน การทดสอบเวนเชียร์และการทดสอบการอัดตัวคายน้ าของดิน 

Soil boring and soil sampling, atterberg limit, sieve analysis and soil 
classification, specific gravity of soil, hydrometer test, compaction test, california 
bearing ratio test, permeability test, direct shear test, unconfined compression test, 
tri-axial test, vane shear test and consolidation test 
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EN2072311 การวิเคราะห์โครงสร้าง 
Structural Analysis 

3(3-0-6) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2072208 ทฤษฎีโครงสร้าง 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 

 

วิเคราะห์โครงสร้างแบบอินดิเทอร์มิเนทโดยวิธีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างที่สอดคล้อง 
วิธีมุมหมุนและระยะโก่ง การกระจายโมเมนต์ เส้นอิทธิพลของโครงสร้างอินดิเทอร์มิเนท การ
วิเคราะห์โดยวิธีประมาณ การวิเคราะห์โครงสร้างโดยวิธีเมตริก เบื้องต้นและการวิเคราะห์แบบ
พลาสติกเบื้องต้น   

Analysis of statically indeterminate structures by method of 
consistent deformation, methods of slope and deflection, moment distribution, 
influence line of indeterminate structures; approximate analysis; introduction to 
matrix structural analysis and plastic analysis 

 
EN2072313 อุทกวิทยา 

Hydrology 
3(3-0-6) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2072202 ชลศาสตร์ 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 

 

วัฏจักรของน้ า งบดุลของน้ า ฝนและการวิเคราะห์ปริมาณน้ าฝน การสูญหายทาง
อุทกวิทยา การระเหยและการคายระเหย การซึมลง น้ าใต้ผิวดิน การไหลของน้ าในล าน้ า          
การวิเคราะห์ชลภาพ เอกชลภาพและการประยุกต์ใช้ การค านวณหาการไหลสูงสุดจากพ้ืนที่รับน้ า 
การประเมินปริมาณน้ าท่า การเคลื่อนที่ของน้ า การท านายทางอุทกวิทยา การวิเคราะห์ทางสถิติเพ่ือ
การออกแบบทางชลศาสตร์ การประยุกต์ใช้วิชาอุทกวิทยา การหาขนาดและปริมาณการระบาย
สูงสุดของอ่างเก็บน้ า    

Hydrologic cycle; water budget; rain and rainfall analysis; hydrologic 
abstractions; evaporation and evapotranspiration; infiltration; subsurface flow; 
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; reservoir design 
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EN2072314 วิศวกรรมการก่อสร้างและการบริหาร 
Construction Engineering and Management 

3(3-0-6) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 

 

ระบบบริหารโครงการก่อสร้าง การจัดองค์กรการก่อสร้าง การวางผังโครงการ 
เทคโนโลยีวิศวกรรมสมัยใหม่ การวางแผนงานก่อสร้างด้วยวิธี CPM การบริหารทรัพยากร การวัด 
ความก้าวหน้าของโครงการ การใช้คอมพิวเตอร์ในการบริหารงานก่อสร้าง ความปลอดภัยในงาน
ก่อสร้าง ระบบคุณภาพ  

Project delivery systems; project organization; site layout; project 
planning; modern construction technology; critical path method (CPM); resource 
management; progress measurement; construction safety; quality systems 
 
EN2072315 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กและปฏิบัติ 

Reinforced Concrete Design and Practice 
4(3-3-6) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2072208 ทฤษฎีโครงสร้าง 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 

 

พ้ืนฐานพฤติกรรมขององค์อาคารที่ รั บแรงอัด แรงดัด แรงบิด  แรงเฉือน          
แรงยึดหน่วง และพฤติกรรมร่วมของแรงเหล่านี้ ชนิดของน้ าหนักบรรทุก ผนังและก าแพงคอนกรีต     
เสริมเหล็ก การออกแบบองค์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีหน่วยแรงใช้งานและวิธีก าลัง         
วิธีปฏิบัติการฝึกออกแบบ 

การฝึกปฏิบัติ 
การฝึกปฏิบัติการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กและการท ารายละเอียด 
Basic fundamental behavior in thrust; flexure; torsion; shear; bond 

and interaction among these forces; design of reinforced concrete structural 
components by working stress and strength design concepts; design practice 

Practice 
Practice in reinforced concrete design and detailing 

 
EN2072316 วิศวกรรมการทาง 

Highway  Engineering 
3(3-0-6) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  EN2072204 การส ารวจ 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 

 

ประวัติความเป็นมาของทางหลวง การจัดระบบงานทางหลวง หลักการวางแผน
สร้างทางและการวิเคราะห์การจราจร การส ารวจและการออกแบบทางเรขาคณิต การบริหารจัดการ



36 
 

จราจรการเงินและเศรษฐศาสตร์การทาง การออกแบบผิวทางแบบยึดหยุ่นและผิวทางแบบแข็ง  
วัสดุการทาง การก่อสร้างและการบ ารุงรักษาทาง  

Historical development of highways; highway administration; 
principles of highway planning and traffic analysis; geometric design and operations; 
highway finance and economic; flexible and rigid pavement design; highway 
materials; construction and  maintenance of highways 

 
EN2073317 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุการทาง 

Highway Materials Testing Laboratory 
1(0-3-0) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2072316 วิศวกรรมการทาง หรือ 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่   : EN2072316 วิศวกรรมการทาง 

 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับการทดสอบวัสดุการทางเพ่ือการออกแบบและการควบคุม    
การก่อสร้างถนน การทดสอบในห้องปฏิบัติการและในสนามเพ่ือประเมินคุณสมบัติพ้ืนฐานของดิน
เดิมและวัสดุก่อสร้างเพ่ือการออกแบบถนน การทดสอบในสนามเพ่ือควบคุมการก่อสร้าง การ
ประเมินผิวจราจรเพื่อการออกแบบเสริมความหนา การส ารวจการจราจร 

Practice of road materials testing methods for design and construction 
control of pavements; laboratory and field tests to evaluate basic properties of sub 
grade and construction materials for pavement design; field tests for construction 
control; pavement evaluations for overlay design; traffic survey methods 

 
EN2073318 วิศวกรรมฐานราก 

Foundation  Engineering 
3(3-0-6) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2072310 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์                                               
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู ่  : EN2072315 การออกแบบคอนกรีต 
                                                   เสริมเหล็กและปฏิบัติ 

 

ตรวจสอบใต้ผิวดิน การแบกทานของวิศวกรรมฐานราก การออกแบบฐานรากตื้น
และฐานรากเสาเข็ม การออกแบบฐานราก การวิเคราะห์เกี่ยวกับการทรุดตัวของฐานรากหยั่งตื้น
และหยั่งลึก ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงดันด้านข้างของดิน ก าแพงกันดินและเข็มพืด เสถียรภาพของผิวลาด 
ปฏิบัติการออกแบบ 

Subsurface investigation; bearing capacity of foundation; spread and 
mat foundation design; pile and caisson foundation design; analysis of settlement 
of shallow and deep foundations; theories of lateral earth pressure; retaining walls; 
sheet pile walls; elementary  of soil improvement and slope stability; design 
practice 
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EN2072319 การฝึกส ารวจภาคสนาม 
Surveying & Field  Camp 

1(0-40-0) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  EN2072204 การส ารวจและ 
EN2072206 ปฏิบัติการส ารวจ 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 

 

การฝึกส ารวจภาคสนามเป็นเวลา 10 วัน (80 ชั่วโมง) ประกอบด้วยการวางแผน 
การส ารวจ การส ารวจสังเขป การส ารวจภูมิประเทศ การท าแผนที่ภูมิประเทศ การถ่ายระดับระยะ
ทางไกล การทดสอบการใช้กล้องวัดมุมรายบุคคล และการหาพิกัดต าแหน่งที่ดินด้วยอุปกรณ์ GPS 

10 days (80 hours) field surveying practice of surveying planning; 
reconnaissance; topographic survey; topographic mapping; long range leveling; 
individual theodolite setting; and using and land coordinated by GPS receiver 

 
EN2072320 การประมาณและวิเคราะห์ราคางานก่อสร้าง 

Construction Cost Estimation and Analysis 
3(3-0-6) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2072315 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กและ 
              ปฏิบัติ 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
วิธีการและอุปกรณ์การก่อสร้าง วิเคราะห์ผลผลิตงานการก่อสร้าง  การถอดวัสดุ 

การวิเคราะห์ราคาค่าแรงและค่าเครื่องจักร หลักการควบคุมราคาการก่อสร้าง 
Method and equipment construction; analysis of product 

construction; estimate of materials; analysis of cost and equipment; principle of 
cost construction control 

 
EN2072421   การออกแบบโครงสร้างเหล็กและไม้และปฏิบัติ 

(Steel and  Timber  Design and Practice) 
4(3-3-6) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2072311 การวิเคราะห์โครงสร้าง  
ชนิดของน้ าหนักบรรทุก การออกแบบองค์อาคารของโครงสร้างไม้และเหล็กส าหรับ

องค์อาคารรับแรงดึง แรงอัด คาน องค์อาคารรับแรงดัดร่วมกับแรงในแนวแกน องค์อาคารประกอบ 
คานประกอบขนาดใหญ่ การออกแบบจุดต่อและฐานรองรับ ด้วยวิธี เอ เอส ดี และ  แอล อา เอฟ ดี 
วิธีปฏิบัติการการออกแบบและแบบขยาย 

Type of load; design of timber and steel structures; tension and 
compression members; beams; beam – columns; built - up members; plate girders; 
connections; ASD and LRFD  method; design practice (Practice in timber and steel 
design and detailing 
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EN2072422 วิศวกรรมชลศาสตร์ 
Hydraulic Engineering 

3(3-0-6) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2072313 อุทกวิทยา 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่   :  - 

 

หลักการของกลศาสตร์ของไหล เพ่ือใช้ในงานวิศวกรรมโยธา  การไหลในระบบท่อ
วอเตอร์แฮมเมอร์ปั๊มและเทอร์ไบน์ การไหลในทางน้ าเปิดและการออกแบบอ่างเก็บน้ า เขื่อน  ทาง
ระบายน้ าล้น แบบจ าลองทางชลศาสตร์ 

Application of Fluid Mechanics principles to study and practice of 
hydraulic engineering; piping systems; water hammer; pumps and turbines; open 
channel flow and design; reservoir, dams, spillways, hydraulic models 
 
กลุ่มวิชาบังคับบูรณาการทางวิศวกรรม 
EN2072312 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมโยธา 

Civil Engineering  Pre-Project 
1(1-0-2) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 

 

วิธีท าโครงการและการเขียนรายงาน ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับหัวข้องาน
โครงการที่นักศึกษาแต่ละคนเลือก ตามความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ จัดท าวัตถุประสงค์ 
แผนงาน และข้ันตอนการด าเนินงานโครงการนั้นๆ  น าเสนอโครงการโดยการเสนอรายงานและสอบ
ปากเปล่า 

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 
 
EN2072423 โครงงานวิศวกรรมโยธา 

Civil Engineering Project 
3(1-6-2) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2072314 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมโยธา 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 

 

นักศึกษาด าเนินงานโครงการที่ได้ศึกษาไว้ในวิชา โครงงานให้เสร็จสมบูรณ์ภายใน
หนึ่งภาคการศึกษา นักศึกษาต้องเขียนรายงานที่สมบูรณ์และสอบปากเปล่าเกี่ยวกับโครงการนั้น 

The student is required to work as planed in civil engineering project, 
A technical report must be submitted and final oral examination will be undertaken 
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กลุม่วชิาเสริมสรา้งประสบการณใ์นวชิาชีพ 
EN2002301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 

Preparation for Co-operative Education 
1(0-2-1) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 

 

กระบวนการสหกิจศึกษา  หลักการเขียนจดหมายสมัครงาน  การเลือกสถาน
ประกอบการ หลักการสัมภาษณ์งานอาชีพ วัฒนธรรมองค์กร  การพัฒนาบุคลิกภาพ จรรยาบรรณ
วิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม กฎหมายแรงงาน การประกันสังคม กิจกรรม 5ส ระบบมาตรฐาน      
การประกันคุณภาพและความปลอดภัยในการท างาน การใช้งานภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร     
การเขียนรายงาน การน าเสนอผลงาน ทักษะการวางแผน ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าและการตัดสินใจ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ เทคโนโลยีสารสนเทศและกฎหมายเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสืบค้นข้อมูล 

Co-operative education processes; principles of job application letter  
writing; how to select working places; how to achieve a job interview; organizational  
culture; personality development; professional ethics; virtue and morality; labour 
law; social security; 5S activities; quality assurance and safety standards; English for 
communication; report writing, presentation; planning skills; analysis skills; facing 
problem solving and decision making skills; general knowledge of information 
technology; IT law and information retrieval 
 
EN2072401 สหกิจศึกษาส าหรับวิศวกรรมโยธา 

Co-operative Education for Civil Engineering 
6(0-40-0) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2001301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 

 

 นักศึกษาต้องปฏิบัติงานจริงด้วยความรับผิดชอบในงานสาขาวิศวกรรมโยธา โดย
ต้องปฏิบัติงานเต็มเวลาตามแผนการท างานที่ชัดเจนตามที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานที่ปรึกษา
อย่างน้อย 15 สัปดาห์ โดยที่ลักษณะงานต้องแตกต่างไปจากการดูงานหรือฝึกงานทั่วไป นักศึกษา
ต้องเขียนรายงานเชิงเทคนิคและถูกประเมินโดยคณะกรรมการประเมินผลของรายวิชา 

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 15 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 
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EN2072402 การฝึกงานทางวิศวกรรมโยธา 
Civil Engineering Practice                                   

  3(0-40-0) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2001301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 

 

การฝึกส ารวจภาคสนามหรือได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหลักสูตรนักศึกษา   
ทุกคนต้องฝึกงานด้านวิศวกรรมโยธา  ในหน่วยงานที่มีวิศวกรโยธาก ากับและดูแล การฝึกงานเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ติดต่อกันหรือไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง โดยนักศึกษาต้องท าบันทึก
ประจ าวันและรายงานสรุป การฝึกงาน 

Training in private sector; government sector or state enterprise 
relating to civil engineering work; All students must be in training for at least           
6 weeks or at least 240 hours; Each student has to submit daily report every week 
and summary report upon the completion of the course 
หมายเหตุ : การประเมินผลเป็น S และ U 

 
EN2072403 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโยธา 

Special Topic in Civil Engineering 
3(3-0-6) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ได้รับอนุมัติจากอาจารย์ผู้สอน 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 

 

หัวข้อที่น่าสนใจทางวิศวกรรมโยธา 
Lectures on topics of current and interesting issues in civil engineering. 

 

กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม 
EN2013323 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า 

Fundamental of Electrical Engineering 
3(2-2-5) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 

 

การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับขั้นพ้ืนฐาน แรงดันไฟฟ้า 
กระแสไฟฟ้าและก าลังไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า ความรู้เบื้องต้นส าหรับเครื่องจักรกลไฟฟ้า เครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้า มอเตอร์ และการใช้งานมโนมติของระบบไฟฟ้าสามเฟส วิธีการส่งจ่ายก าลังไฟฟ้า 
พ้ืนฐานเครื่องวัดไฟฟ้า 

Basic DC and AC circuit analysis; voltage, current and power, 
transformers; introduction to electrical machinery; generator, motors and their uses 
concepts of three-phase systems; method of power transmission; introduction to 
basic electrical instruments 
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EN2073324 การส ารวจเส้นทาง 
Route Surveying 

3(2-3-4) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2072205 การส ารวจ 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 

 

ปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิคการส ารวจเส้นทาง การออกแบบและการให้ต าแหน่งเส้นทาง 
โค้งทางราบและทางดิ่ง การยกโค้งและการขยายโค้ง การท าระดับแนวทาง  งานดิน  การวางแนว
เส้นทาง การส ารวจเพื่อการก่อสร้างทาง  

Practice of surveying techniques, route location and design; horizontal 
and vertical curves; earthwork; alignment layout; route construction survey 

 
EN2073325 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล 

Water Supply and Sanitary Engineering 
3(3-0-6) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 

 

 แหล่งที่มาของน้ า คุณภาพและมาตรฐานของน้ าดื่มน้ าใช้ น้ าใต้ดิน การส่งและ
แจกจ่ายน้ า เทคนิคการปรับปรุงคุณภาพน้ า การกรองแบบหยาบ การตกผลึก  การตกตะกอน     
การกรองละเอียด การฆ่าเชื้อโรค การปรับสภาพน้ า การขจัดโลหะ การขจัดกลิ่นและรส  การ
สุขาภิบาลเบื้องต้น 

Sources of water supply; drinking water standards; quality 
requirement; groundwater collection; water transmission and distribution; water 
treatment technique; screening coagulation and flocculation; sedimentation; 
filtration; disinfection; softening; iron removal ; taste and order removal 

 
EN2073326 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง 

Pre-stressed Concrete Design 
3(3-0-6) 

  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:  EN2072312 การวิเคราะห์โครงสร้าง 
                             EN2072315 ออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กและปฏิบัติ 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : -                                

 

หลักการวิธี และวัสดุที่ใช้ในการอัดแรง การวิเคราะห์และออกแบบโดยวิธีอิลาสติก 
ส าหรับคานคอนกรีตอัดแรงแบบง่าย ก าลังดัดและก าลังเฉือนของหน้าตัดคอนกรีตอัดแรง ปริมาณ
สูญเสียของการอัดแรง การออกแบบสมอยึด การโก่ง คานคอมโพสิ ท คานคอนกรีตอัดแรง
แบบต่อเนื่อง  

Principles; methods and materials in pre-stressing; elastic analysis and 
design of pre-stressed  concrete simple beams; flexural and shear strength of pre-
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stressed concrete sections; losses of pre-stress; anchorage design; deflection; 
composite beams; continuous to pre-stressed  concrete  beams 

 
EN2073327 การออกแบบอาคาร 

Building  Design 
3(3-0-6) 

  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: EN2072312 การวิเคราะห์โครงสร้าง 
                             EN2072315 ออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กและปฏิบัติ  
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : -                                

 

การออกแบบโครงสร้างและฐานรากของอาคารและอุปกรณ์อาคารตามมาตรฐาน 
ของประเทศไทยและอเมริกา เน้นถึงความสัมพันธ์ของความต้องการทางสถาปัตยกรรมและระบบ
เพ่ือน าไปสู่การออกแบบโครงสร้างและรากฐานที่มีคุณภาพ  

Design of structures and foundation for buildings and facilities 
according to international design standards of Thai and US; international of 
architectural and service system requirements are emphasized to achieve          
high-quality structural and foundation design 
 
EN2073328 ธรณีวิทยา 

Geology 
3(3-0-6) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 

 

จักรวาลและโลก ลักษณะผิวของเปลือกโลกและกระบวนการทาง ธรณีวิทยา     
การเปลี่ยนลักษณะของเปลือกโลก หินและแร่ วัฎจักรของหินและกระบวนการผุพัง โครงสร้างหิน 
แผนที่ภูมิประเทศและแผนที่ธรณีวิทยา งานสนาม ของหิน แร่ และโครงสร้างทางธรณีวิทยา 
ธรณีวิทยาประยุกต์ในงานเขื่อน อุโมงค์ และฐานรากบนชั้นหิน ธรณีพิบัติภัย แผ่นดินไหวและ     
ดินถล่ม 

Universe and the earth; surface features of earth’s crust and the 
geological process; deformation of earth’s crust; rocks and minerals; rock cycles 
and weathering process; rock structures; topographic and geologic maps; field work 
on rocks; minerals and geologic structures; application of geology in dam; tunneling 
and foundation on rocks; geohazard ; earthquake and landslide 
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EN2073329 น้ าใต้ดินและการระบายน้ า 
Ground  Water  and  Drainage 

3(3-0-6) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2071202  ชลศาสตร์ 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 

 

การเกิดของน้ าใต้ดินจ าแนกประเภทและคุณสมบัติทางกายภาพของชั้นให้น้ า     
การไหลของน้ าใต้ดิน การไหลแบบคงตัวและแบบไม่คงตัวจากชั้นให้น้ าในลักษณะต่างๆ เข้าสู่บ่อน้ า 
หลักการเกี่ยวกับการสร้างบ่อเสมือน การไหลของน้ าใต้ดินที่มีชั้นน้ าจืด-น้ าเค็ม การส ารวจน้ าใต้ดิน 
การสร้างบ่อน้ าตื้นและบ่อบาดาล การอัดเสริมน้ าใต้ดิน การสุขาภิบาลของน้ าใต้ดิน การจัดการและ
การอนุรักษ์น้ าใต้ดิน และแบบจ าลองของระบบน้ าใต้ดิน  

Occurrence of groundwater, classification and physical properties of 
aquifers; groundwater flow; steady and unsteady flow from various conditions of 
aquifer to well, principle of image wells, groundwater flow in aquifer with fresh 
water and salt water interface; groundwater explorations; shallow wells and deep 
wells construction; artificial recharge, groundwater  sanitation; conservation and 
management of groundwater; groundwater system modeling 
 
EN2073330 การจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในโครงการก่อสร้าง 3(3-0-6) 
 Environment and Safety Management of Construction Projects  
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 

รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 
 

 มาตรฐานและข้อก าหนดด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับงาน
ก่อสร้าง ระบบบริหารและจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือประยุกต์ใช้ในงานก่อสร้าง ระบบบริหารและ
ควบคุมความปลอดภัยในงานก่อสร้าง การวิเคราะห์พฤติกรรมและดัชนีสถิติอุบัติเหตุ ระบบบริหาร
ความปลอดภัยสมัยใหม่เพ่ือประยุกต์ใช้ในงานก่อสร้าง ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของงานก่อสร้าง 
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในงานก่อสร้าง  

 Standard and determination on environment and safety of 
construction; administration and management on environment  for applying in 
construction; administration  system  and construction’s  safety control; analysis on 
behavior and accident index; modern safety administration for applying in 
construction; affect on construction’s environment; construction environment 
system 
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EN2073331 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมโยธา 
Computer Application in Civil Engineering  

3(2-2-5) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2041201 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่  : EN2072311  การวิเคราะห์โครงสร้าง 

 

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับงานวิศวกรรมโยธา  
เช่น  การวิเคราะห์โครงสร้าง  การออกแบบโครงสร้าง  การจัดการงานก่อสร้าง  แนะน าการสร้าง
ภาพด้วยคอมพิวเตอร์ 

Introduction to microcomputer and super minicomputer; computer 
programming revision; ready mode software package in civil engineering; such as; 
structural analysis; structural design; construction management; introduction to 
computer graphics 
 
EN2073332 การประเมินและตรวจสอบสภาพโครงสร้างเบื้องต้น 

Introduction to Structural Condition Evaluation and 
Investigation 

3(3-0-6) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 

 

หลักการเบื้องต้นส าหรับการประเมินและตรวจสอบสภาพโครงสร้าง วิธีการ
เลือกสรรการประเมินและตรวจสอบสภาพโครงสร้างที่เหมาะสมเบื้องต้น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
วิธีการตรวจสอบและประเมินสภาพของโครงสร้าง เช่น การทดสอบแบบไม่ท าลายและกึ่งท าลาย  
การประเมินและแก้ไขความไม่แน่นอนและข้อจ ากัดในประสิทธิภาพของการทดสอบแบบไม่ท าลาย
และก่ึงท าลาย 

Introduction to structural condition evaluation/assessment; basic 
concept for optimal structural condition evaluation/assessment decision making; 
introduction to structural condition evaluation/assessment methods such as Non-
destructive evaluation (NDE) and Semi-destructive evaluation (SDE); Calibration and 
evaluation of uncertainty and limitation in NDE and SDE abilities 

 
EN2073333 การตรวจสอบงานก่อสร้าง 

Construction Inspection 
3(3-0-6) 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : - 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : - 

 
 

                    มาตรฐานข้อก าหนด และเอกสารการตรวจงานก่อสร้าง แบบฟอร์มการตรวจงาน  
การสุ่มตัวอย่างและวิธีทดสอบวัสดุก่อสร้าง รายการและขั้นตอนการตรวจสอบงานในสนาม 
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รายงานการตรวจสอบ การตรวจสอบขั้นสุดท้ายและการอนุมัติ หน้าที่และความรับผิดชอบของ
ผู้ตรวจงาน 
                   Standards; codes and basic construction documents, inspection 
formats and forms, construction materials sampling and testing; checklist and 
procedure for field inspection; inspection report; final inspection and acceptance; 
duties and responsibilities of inspectors 
 


