คำอธิบำยรำยวิชำ
010403001

เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-2-5)
(Engineering Drawing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ข้อกาหนดและมาตรฐานการเขียนแบบ การเขียนภาพด้วยมือเปล่า การฉาย
รูปทรงเรขาคณิต การกาหนดขนาด รูปทรงและตาแหน่งอ้างอิง ภาพสามมิติ ภาพตัด
ภาพคลี่

010403002

วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Materials)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
โลหะและโลหะวิทยาเบื้องต้น แผนภู มิสมดุลของโลหะผสม โครงสร้างจุลภาค
และโครงสร้างมหภาคของโลหะ การผลิตเหล็กและเหล็กกล้า คุณสมบัติของเหล็กกล้า
เหล็กกล้าไร้สนิมและเหล็กหล่อ การปรับปรุง คุณสมบัติของเหล็กกล้าด้วยความร้ อน
คุณสมบัติของโลหะนอกกลุ่มเหล็ก พอลิเมอร์ เซรามิก คอมโพสิต คอนกรีต แอสฟัลท์
และไม้ หลักการเบื้องต้นของการทดสอบวัสดุแบบทาลายและไม่ทาลาย

010403003

สถิตยศำสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Statics)
วิชาบังคับก่อน : 040203111 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
040313005 ฟิสิกส์ 1
การจาแนกความรู้เกี่ยวกับกลศาสตร์วิศวกรรม สภาพและพฤติกรรมของวัตถุ
ในทางสถิตยศาสตร์วิศวกรรม ระบบและผลลัพธ์ของแรงต่างๆที่กระทาต่อวัตถุ การรวม
และแยกแรง การสมดุลของแรง การวิเคราะห์โครงสร้างอย่างง่าย จุดศูนย์กลางและ
จุดศูนย์ถ่วงของวัตถุ แรงเสียดทาน โครงสร้างข้อหมุน โมเมนต์ความเฉื่อยของพื้นที่ งาน
เสมือนและความเสถียร

010403004

010813001

กำรโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
(Computer Programming)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลั ก การท างานพื้ น ฐานของคอมพิ ว เตอร์ ส่ ว นประกอบในการท างานของ
คอมพิวเตอร์ ความสัมพันธ์เชิงการทางานระหว่างฮาร์ดแวร์ การประมวลผลข้อมูลแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หลักการทางาน พื้นฐานของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ด้วยภาษา
ระดับ สู ง ขั้น ตอนการพัฒ นาและออกแบบโปรแกรม การแก้ปัญหาโดยใช้โ ปรแกรม
คอมพิวเตอร์
กำรสำรวจ
3(3-0-6)
(Surveying)
วิชาบังคับก่อน : 010403001 เขียนแบบวิศวกรรม
040203111 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
การวัดในสนามเชิงวิศวกรรมและการสังเกต การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน
ทฤษฎีและการใช้เครื่องส ารวจ การวัดระยะทาง การวัดระดับ มุมและทิศทาง การ
สารวจในการก่อสร้าง การปฏิบัติ งานในสนาม การสารวจเส้นทาง การวางโค้งทางราบ
และทางดิ่ง หน้าตัด วงรอบ โครงข่ายสามเหลี่ยม การปฏิบัติงานการสารวจทางน้า การ
หาตาแหน่งของดวงอาทิตย์และดวงดาว ตลอดจนอะซิมุทในสนาม

010813002

ปฏิบัติกำรสำรวจ
1(0-3-1)
(Surveying Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 010813001 การสารวจ หรือเรียนร่วมกัน
การทดลองปฏิบัติงานจริงในสนามเพื่อเรียนรู้ การใช้เครื่องสารวจ การวัด
ระยะทาง การวัดระดับ มุมและทิศทาง การสารวจในงานก่อสร้าง การสารวจเส้นทาง
การวางโค้งทางราบ และทางดิ่ง หน้าตัด วงรอบ โครงข่ายสามเหลี่ยม การปฏิบัติงานการ
สารวจทางน้า การหาตาแหน่งของดวงอาทิตย์และดวงดาว อะซิมุทในสนาม

010813003

กำรสำรวจภำคสนำม

1(0-3-1)

(Field Surveying)
วิชาบังคับก่อน : 010813001 การสารวจ
การส ารวจภาคสนามไม่ต่ ากว่า 80 ชั่ว โมง เพื่อประยุกต์ใช้ห ลั ก ทฤษฎี ก าร
สารวจในการปฏิบัติงานจริง
010813004 กำรรังวัดด้วยภำพถ่ำย
3(3-0-6)
(Photogrammetry)
วิชาบังคับก่อน : 010813001 การสารวจ
หลักการใช้การรังวัดด้วยภาพถ่าย ในการหาตาแหน่งระยะทาง ทิศทาง พื้นที่
และความสูง กล้องถ่ายภาพทางอากาศ เครื่องเขียนแผนที่ และแผนการบินถ่ายภาพทาง
อากาศ
010813005

กำรแปลภำพถ่ำยทำงอำกำศ
3(3-0-6)
(Aerial Photograph Interpretation)
วิชาบังคับก่อน : 010813001 การสารวจ
เทคนิคและกระบวนการถ่ายภาพ ลักษณะการเกิดแผ่นดิน การรวมตัวของดิน
หิ น อุป กรณ์การส ารวจ การประยุกต์ใช้ภ าพถ่ายทางอากาศในการส ารวจพื้นดินใน
วิศวกรรมการขนส่ง สิ่งแวดล้อม งานกลศาสตร์ของดิน การวิเคราะห์การใช้ประโยชน์
ของที่ดินจากภาพถ่าย

010813101

กำลังของวัสดุ 1
3(3-0-6)
(Strength of Materials I)
วิชาบังคับก่อน : 010403003 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
040203112 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
คุ ณ สมบั ติ ท างกลของวั ส ดุ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งแรงและความเค้ น
ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้น และความเครียด แรงบิด ความเค้นดัดและความเค้น
เฉือนในคาน ความเค้นหลักและวงกลมของมอร์ แผนภาพแรงเฉือนและโมเมนต์ดัด การ
แอ่นตัวของคาน ความเสถียรของเสา และรูปแบบการพังทลายของวัสดุ

010813102

กำลังของวัสดุ 2
3(3-0-6)
(Strength of Materials II)
วิชาบังคับก่อน : 010813101 กาลังของวัสดุ 1
ความเค้นเฉือนในคาน การไหลของแรงเฉือน ศูนย์กลางแรงเฉือน แรงกระแทก
คานหน้าตัดประกอบ การวิเคราะห์ความเค้นความเครียด กฎทั่วไปของฮุก พลังงาน
ความเครียดของวัตถุสามมิติ การแอ่นตัวของคานโดยวิธีพลังงาน ความเค้นในระนาบ
ความเครียดในระนาบ

010813103

ทฤษฎีโครงสร้ำง
3(3-0-6)
(Theory of Structures)
วิชาบังคับก่อน : 010813101 กาลังของวัสดุ 1
การวิเคราะห์โครงสร้างระบบดิเทอร์มิเนท เส้นอิทธิพลของคานและโครงข้อ
หมุน การคานวณมุมลาดและระยะแอ่นของโครงสร้างด้วยวิธีพื้นที่โมเมนต์ คานเสมือน
งานเสมือน และทฤษฎีของคาสติกิอาโน การวิเคราะห์โ ครงสร้างชนิดอินดิเทอร์ มิเน
ทด้วยวิธีรวมผล สมการสามโมเมนต์ การวิเคราะห์โครงสร้างโดยประมาณ

010813104

กำรวิเครำะห์โครงสร้ำง
3(3-0-6)
(Structural Analysis)
วิชาบังคับก่อน : 010813103 ทฤษฎีโครงสร้าง
การวิเคราะห์โครงสร้างชนิดอินดิเทอร์มิเนท โดยวิธี งานต่าสุด วิธีมุมลาดและ
การแอ่นตัว การกระจายโมเมนต์ เส้นอิทธิพล การวิเคราะห์ด้วยวิธีพลาสติก เบื้องต้น
การวิเคราะห์โครงสร้างด้วยวิธีเมตริกซ์เบื้องต้น

010813105

กำรวิเครำะห์โครงสร้ำงด้วยวิธีเมตริกซ์
3(3-0-6)
(Matrix Analysis of Structures)
วิชาบังคับก่อน : 010813104 การวิเคราะห์โครงสร้าง
การวิเคราะห์โครงสร้างด้วยเมตริกซ์ ทั้งวิธีแรงและวิธีเปลี่ยนตาแหน่ง รวมทั้ง
ปัญหาที่เกิดจากการทรุดตัวของจุดรองรับ การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ และความ
ผิดพลาดจากการติดตั้ง

010813106

ไฟไนท์อีลีเมนต์เบื้องต้น
3(3-0-6)
(Elementary Finite Element)
วิชาบังคับก่อน : 010813104 การวิเคราะห์โครงสร้าง
วิธีไฟไนท์อีลีเมนต์ในปัญหาหนึ่งมิติและสองมิติ การประยุกต์ใช้ในปัญหาของ
ไหล การวิเคราะห์ ความเค้น และการยืดหดตัวตามแกน การดัด และการบิด ตลอดจน
การดัดในแผ่นพื้น

010813107

พลศำสตร์ของโครงสร้ำงและวิศวกรรมแผ่นดินไหว
3(3-0-6)
(Structural Dynamics and Earthquake Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 010813104 การวิเคราะห์โครงสร้าง
040203211 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
การสั่ น ของระบบหนึ่ ง ดี ก รี อิ ส ระ การตอบสนองจากแรงพลวั ต ต่ า งๆ การ
ตอบสนองของโครงสร้างแบบไม่เป็นเส้ นตรง ระบบที่มีมากกว่าหนึ่งดีกรีอิส ระ การ
วิเคราะห์แรงจากแผ่นดินไหว การออกแบบเพื่อป้องกันแรงจากแผ่นดินไหว

010813108

กำรออกแบบงำนวิศวกรรมโยธำด้วยคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
(Computer-aided Design in Civil Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 010813104 การวิเคราะห์โครงสร้าง
การเขียนกราฟิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ การเขียนแบบด้วยการใช้คอมพิวเตอร์
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบองค์อาคารรับแรงดัด แรงเฉือนและแรงอัด
คาน พื้น เสา บันได กาแพงกันดิน ฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีกาลังและวิธี
หน่วยแรงใช้งาน

010813201

กำรออกแบบด้ำนวิศวกรรมโยธำและวิศวกรรมอำคำร
3(1-6-5)
(Civil and Building Engineering Design)
วิชาบังคับก่อน : 010813202 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
010813204 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก
การออกแบบด้ า นวิ ศ วกรรมโยธาและระบบงานอาคารเน้ น ให้ นั ก ศึ ก ษา
ประยุกต์ใช้ทฤษฎี หลักการทางด้านวิศวกรรมโยธาการออกแบบอาคาร ระบบน้าประปา

ระบบโครงสร้ า งอาคารคอนกรี ต แรงและน้ าหนัก บรรทุ ก ที่ ก ระท ากั บ อาคาร การ
วิเคราะห์โครงสร้าง ข้อกาหนดที่ใช้ในการออกแบบ มาตรฐานที่ใช้ในการออกแบบ การ
ออกแบบอาคารหลายชั้น รวมทั้งการจัดทาแบบแปลนที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่เลื อก
ศึกษา
010813202

กำรออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
4(3-3-7)
(Reinforced Concrete Design)
วิชาบังคับก่อน : 010813103 ทฤษฎีโครงสร้าง
010813802 เทคโนโลยีคอนกรีต
วัสดุ พฤติกรรมและการออกแบบองค์อาคารรับแรงดัด แรงเฉือนและแรงอัด
คาน พื้น เสา บันได กาแพงกันดิน ฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีกาลังและวิธี
หน่วยแรงใช้งาน การปฏิบัติการฝึกการออกแบบและเขียนแบบ

010813203

กำรออกแบบคอนกรีตอัดแรง
3(3-0-6)
(Prestressed Concrete Design)
วิชาบังคับก่อน : 010813202 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
การออกแบบคอนกรีตอัดแรง ระบบคอนกรีตอัดแรงชนิดดึงเหล็กก่อนและดึง
เหล็ ก ภายหลั ง วั ส ดุ ส าหรั บ คอนกรี ต อั ด แรง การสู ญ เสี ย ของแรงอั ด ในองค์ อ าคาร
คอนกรีตอัดแรง การวิเคราะห์และออกแบบองค์อาคารรับโมเมนต์ดัดและแรงเฉือน การ
แอ่น ตัว ขององค์ อาคารคอนกรีต อัด แรง การออกแบบส่ ว นปลายยึด ขององค์ อ าคาร
คอนกรีตอัดแรง การออกแบบคานต่อเนื่องและแผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรง

010813204

กำรออกแบบโครงสร้ำงไม้และเหล็ก
4(3-3-7)
(Design of Timber and Steel Structures)
วิชาบังคับก่อน : 010813103 ทฤษฎีโครงสร้าง
010813801 วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ
คุณสมบัติของไม้ เหล็ก และตัวยึด การออกแบบองค์อาคารไม้ด้วยวิธีหน่วยแรงที่ยอมให้
การออกแบบโครงสร้างเหล็กด้วยวิธีตัวคูณน้าหนักบรรทุกและความต้านทาน (Load and
Resistance Factor Design) ในการรับแรงดัด แรงดึง แรงเฉือน และแรงอัดขององค์อาคาร

ประเภท คาน คาน-เสา คานเหล็กประกอบ ออกแบบจุดต่อในลักษณะต่างๆ การปฏิบัติการฝึก
ออกแบบ และเขียนแบบรายละเอียดต่างๆ ของทั้งอาคารไม้ และเหล็ก
010813205

กำรออกแบบโครงสร้ำงเหล็กด้วยวิธีพลำสติก
3(3-0-6)
(Plastic Design of Steel Structures)
วิชาบังคับก่อน : 010813204 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก
คุณสมบัติของเหล็ก การวิเคราะห์โครงสร้างโดยวิธีพลาสติก พฤติกรรมและการ
ออกแบบองค์อาคารรับแรงดัด แรงอัด แรงดึง และการออกแบบจุดต่อด้วยวิธีพลาสติก
การออกแบบโครงสร้างอย่างง่าย

010813206

กำรออกแบบโครงสร้ำงวัสดุก่อ
3(3-0-6)
(Design of Masonry Structures)
วิชาบังคับก่อน : 010813103 ทฤษฎีโครงสร้าง
คุณสมบัติของอิฐที่ใช้ในการก่อสร้าง การออกแบบองค์อาคารต่าง ๆ คุณสมบัติ
ของอิฐ คุณสมบัติของปูนก่อ การออกแบบโครงสร้างอิฐทั้งแบบเสริมแรงและไม่เสริมแรง

010813207

กำรออกแบบสะพำน
3(3-0-6)
(Bridge Design)
วิชาบังคับก่อน : 010813202 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
010813204 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก
010813304 วิศวกรรมฐานราก
ระบบโครงสร้างสะพานแบบต่าง ๆ แรงและน้าหนักที่กระทา การวิเคราะห์
โครงสร้าง ข้อกาหนดที่ใช้ในการออกแบบ มาตรฐานที่ใช้ในการออกแบบ การออกแบบ
สะพานคอนกรีตหรือสะพานเหล็ก และการจัดทาแบบแปลน

010813208

เขียนแบบก่อสร้ำง

3(3-0-6)

010813301

(Construction Drawing)
วิชาบังคับก่อน : 010403001 เขียนแบบวิศวกรรม
เขียนแบบผังพื้น รูปด้าน รูปตัด รูปขยาย ของแบบงานสถาปัตยกรรมอาคารพัก
อาศัยทั่วไป และเขียนแบบผังฐานราก ผังคาน ผังโครงหลังคา รูปขยายรายละเอียดฐาน
ราก คาน และเสา ของแบบงานวิศวกรรมโครงสร้างอาคารพักอาศัยทั่วไป เขียนแบบผัง
รูปตัด ของรูปขยาย ของงานบันไดและห้องน้า
ธรณีวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Geology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ชนิดของหิน ธรณีโครงสร้าง กระบวนการพิ้นผิวโลก น้าใต้ดิน คุณสมบัติและ
พฤติกรรมของดินและหิน วัสดุธรณีที่ใช้ในการก่อสร้าง การสารวจสถานที่ก่อสร้าง แผน
ที่ทางธรณี แร่ กระบวนการผุ พัง พัดพาและทับถม น้าท่า และน้าใต้ดิน หิ นและดิน
ในทางวิศวกรรมโยธา แผนที่ธรณีวิทยา ธรณีวิทยาและการก่อสร้าง

010813302

กลศำสตร์ของดิน
3(3-0-6)
(Soil Mechanics)
วิชาบังคับก่อน : 010813101 กาลังของวัสดุ 1
010813301 ธรณีวิศวกรรม
การกาเนิดดิน คุณสมบัติทางกายภาพของดิน การจาแนกชนิดของดิ น ทาง
วิศวกรรม การบดอัดดิน การไหลของน้าผ่านดินและพฤฒิกรรมในการซึมผ่าน หน่วยแรง
ประสิทธิผล หน่วยแรงในมวลดิน ความสามารถในการยุบอัดตัวของดิน กาลังเฉือนของ
ดิน แรงดันดินด้านข้าง เสถียรภาพของลาด กาลังแบกทานของดิน

010813303

ปฏิบัติกำรกลศำสตร์ของดิน
1(0-3-1)
(Soil Mechanics Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 010813302 กลศาสตร์ของดิน หรือเรียนร่วมกัน
ทดลองเพื่อหาคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดิน การกระจายของขนาดเม็ดดิน
ความถ่วงจาเพาะ พิกัดอัตเตอร์เบิ ร์ก ปริมาณความชื้น ความหนาแน่นของดินจากการ
บดอัดดิน ค่าแคลิฟอร์เนียแบริงเรโช ความหนาแน่นของดินในสนาม สัมประสิทธิ์การ

ซึมได้ การยุบตัวจากการขับน้าออกจากมวลดิน กาลังเฉือนโดยตรง กาลังอัดแกนเดียว
กาลังอัดสามแกน
010813304

วิศวกรรมฐำนรำก
4(3-3-7)
(Foundation Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 010813302 กลศาสตร์ของดิน
การส ารวจใต้ ดิ น ของสถานที่ ก่ อ สร้ า งและเก็ บ ตั ว อย่ า งดิ น การวิ เ คราะห์
ออกแบบฐานรากตื้น การทรุดตัวของฐานรากตื้น การวิเคราะห์ออกแบบฐานรากลึก
กาแพงกันดิน เสาเข็มพืด และระบบค้ายันในงานขุด การทดสอบเพื่อหาน้าหนักบรรทุก
ประลั ย ของฐานรากตื้น การทดสอบเสาเข็มเพื่อหาน้าหนักบรรทุกประลั ย การเจาะ
สารวจดินในสนาม การเขียนแบบทางวิศวกรรมฐานราก

010813305

โครงสร้ำงกันดิน
3(3-0-6)
(Earth Retaining Structures)
วิชาบังคับก่อน : 010813304 วิศวกรรมฐานราก
ชนิ ด ของโครงสร้ า งกั น ดิ น การออกแบบโครงสร้ า งกั น ดิ น การวิ เ คราะห์
เสถียรภาพของโครงสร้างกันดิน ตัวแปรของดินที่ใช้ในการออกแบบ ข้อกาหนดและ
มาตรฐานที่ใช้ในการออกแบบ

010813401

กำรจัดกำรทำงวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการบริหารจัดการ วิธีการเพิ่ม ผลิตภาพ มนุษยสัมพันธ์ ความปลอดภัย
กฎหมายธุรกิจเบื้องต้น พื้นฐานของเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม การเงิน การตลาด และการ
บริหารโครงการ

010813402

เศรษฐศำสตร์วิศวกรรมสำหรับวิศวกรโยธำ
(Engineering Economy for Civil Engineers)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

3(3-0-6)

หลักการและแนวทางการประยุกต์ใช้ ความสัมพันธ์ระหว่างของเงิน และเวลา
การตัดสินใจเลือกข้อเสนอโครงการก่อสร้างภายใต้เงื่อนไขต่างๆ วิธีการคานวณค่าเสื่อม
ราคาเครื่ องจั กร การวิเคราะห์ การเปลี่ ยนแปลงทดแทนและจุด คุ้ม ทุน ในการลงทุ น
โครงการ เงินทุนและงบประมาณโครงการ
010813403

วิศวกรรมกำรก่อสร้ำงและกำรจัดกำร
3(3-0-6)
(Construction Engineering and Management)
วิชาบังคับก่อน : 010813401 การจัดการทางวิศวกรรม
เทคนิคการก่อสร้าง เครื่องจักรกลและอุปกรณ์การก่อสร้าง การจัดการ การ
วางแผน การปฏิบัติการก่อสร้าง การประมาณราคา การเตรียมการประมูล การวางแผน
โครงการ และการจั ด ก าลั ง คน การใช้ วิ ธี ส ายทางวิก ฤติ และ เพิ ร์ ต (PERT) ในการ
บริหารงานก่อสร้าง ระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดองค์กร
ทฤษฎีองค์กร การบริหารโครงการในช่วงอายุการใช้งาน

010813404

ข้อกำหนด สัญญำ และกำรประมำณรำคำ
3(3-0-6)
(Specifications, Contracts and Cost Estimates)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
สาหรับนักศึกษาไม่ต่ากว่าชั้นปีที่ 4
การเขียนรายการประกอบแบบ การประมาณราคา การจัดทาเอกสารเพื่อการ
ประมูลการประกวดราคา การทาสัญญา การจัดทาปริมาณวัสดุ การประมาณราคาค่า
ก่อสร้างที่ใช้เครื่องจักร

010813405

อุปกรณ์กำรก่อสร้ำงและวิธีกำร
3(3-0-6)
(Construction Equipment and Methods)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
สาหรับนักศึกษาไม่ต่ากว่าชั้นปีที่ 4
คุณสมบัติของอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างถนน สร้างอาคาร สร้างเขื่อน รวมถึงการ
ใช้งานและขีดจากัดของอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ปั้นจั่ น อุปกรณ์ผสมคอนกรีต ปั๊มคอนกรีต
รถขุด รถเกรด รถบด รวมถึงวิธีการก่อสร้างต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

010813406

กฎหมำยกับงำนวิศวกรรมโยธำ
3(3-0-6)
(Law and Civil Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
สาหรับนักศึกษาไม่ต่ากว่าชั้นปีที่ 4
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร กฎหมาย
อาคารชุด พระราชบัญญัติวิชาชีพ พระราชบัญญัติแรงงาน ตลอดจนกฎกระทรวงต่าง ๆ
และผลกระทบจากกฎหมายดังกล่าว

010813501

วิศวกรรมกำรทำง
3(3-0-6)
(Highway Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 010813001 การสารวจ
010813302 กลศาสตร์ของดิน
การออกแบบทางหลวงและผิวทางแบบต่าง ๆ รวมทั้งการออกแบบจุดตัดทาง
แนวราบและแนวดิ่ง การระบายน้า การบารุงรักษา การปฏิบัติการจราจรและวัสดุการ
ทาง การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการตัดสินใจทางวิศวกรรม

010813502

วิศวกรรมขนส่ง
3(3-0-6)
(Transportation Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การดาเนินงานของลักษณะการขนส่งระบบต่าง ๆ การขนส่งทางบก ทางรถไฟ
ทางน้ า และทางอากาศ อุปกรณ์ควบคุมจราจร การออกแบบเส้ นทาง การวางแผน
ระบบขนส่งในเมือง การประเมินค่าทางเศรษฐกิจของระบบขนส่งแบบต่างๆ

010813503

วิศวกรรมจรำจร
3(3-0-6)
(Traffic Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
คุณลักษณะของการจราจร ผู้ใช้ถนน ถนน และยานพาหนะ การใช้สัญญาณ
ควบคุมการจราจร การออกแบบสัญญาณไฟจราจร หลักการและเทคนิคการใช้อุปกรณ์
ควบคุมประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบการเคลื่อนตัวของการจราจร รวมทั้ง
ทฤษฎีเบื้องต้นของกระแสจราจร

010813504

กำรออกแบบผิวทำง
3(3-0-6)
(Pavement Design)
วิชาบังคับก่อน : 010813302 กลศาสตร์ของดิน
010813501 วิศวกรรมการทาง
การออกแบบโครงสร้างของผิวทางแบบอ่อนตัวและผิวทางแบบแกร่ง รวมทั้ง
น้าหนักบรรทุกที่กระทา คุณสมบัติของส่วนประกอบผิวทาง การกระจายของแรง และ
ผลกระทบของดินฟ้าอากาศต่อผิวทาง ข้อกาหนดและมาตรฐานที่ใช้ในการออกแบบ

010813505

วัสดุกำรทำง
1(0-3-1)
(Highway Materials)
วิชาบังคับก่อน : 010813801 วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ
คุณสมบัติของวัสดุบิทุมินัส การเชื่อมประสานกับวัสดุชนิดอื่นๆ วัสดุที่ใช้ในการ
ทาแอสฟัลติกคอนกรีต การก่อสร้างและอุปกรณ์ การปฏิบัติการทดลองหาคุณสมบัติของ
วัสดุและส่วนผสม

010813506

ระบบขนส่งและเทคโนโลยี
3(3-0-6)
(Transportation Systems and Technology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ระบบขนส่งผู้โดยสารในเมืองและระหว่างเมือง ระบบขนส่งอัจฉริยะ ระบบ
ขนส่ ง สิ น ค้ า การวิ เ คราะห์ โ ครงข่ า ย เทคโนโลยี ด้ า นการขนส่ ง ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ การจาลองสภาพจราจร

010813507

กำรวิเครำะห์ผลกระทบด้ำนกำรจรำจร
3(3-0-6)
(Traffic Impact Analysis)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนะนาการวิเคราะห์ผลกระทบด้านการจราจร, บริบทและกรอบการวิเคราะห์,
การคาดการณ์ป ริ มาณจราจรบริเวณนอกพื้นที่วิเคราะห์ , การเกิดการเดินทาง, การ
กระจายการเดิน ทางและการเลื อกเส้ นทาง, การวิเคราะห์ ระดับการให้ บริการ, การ
ปรับปรุงทางเข้าพื้นที่และบริเวณรอบพื้นที่ , การวางแผนด้านการจราจรและที่จอดรถ
บริเวณพื้นที่โครงการ

010813601

ชลศำสตร์
3(3-0-6)
(Hydraulics)
วิชาบังคับก่อน : 040313005 ฟิสิกส์ 1
คุณสมบัติของของไหล ของไหลสถิต จลนศาสตร์ของของไหล สมการอนุรักษ์
มวล พลังงาน โมเมนตัมแบบคงตัว และไม่คงตัว แรงกระทาของของไหล การวิเคราะห์
มิติไร้หน่วยและความคล้ายคลึงกันทางชลศาสตร์ การไหลของของไหลแบบไม่อัดตัวใน
ท่อ การไหลในทางน้าเปิด การวัดปริมาณการไหล

010813602

อุทกวิทยำ
3(3-0-6)
(Hydrology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการของอุทกวิทยา วงจรของน้า ด้านภูมิอากาศวิทยา น้าจากอากาศ การ
ระเหยและการคายน้า น้าใต้ดิน น้าท่า น้าท่วม ตัวอย่างของระบบทรัพยากรน้า สถิติ
ในทางอุทกวิทยาเพื่อวิเคราะห์ความถี่ในการเกิดน้าหลาก

010813603

วิศวกรรมชลศำสตร์
3(3-0-6)
(Hydraulic Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 010813601 ชลศาสตร์
การไหลในรางเปิดและการออกแบบ การวิเคราะห์โครงข่ายท่อ ค้อนน้า อ่าง
เก็บน้า การเคลื่อนตัวของตะกอนในลาน้า เขื่อน ทางระบายน้าล้น กังหันน้าและเครื่อง
สูบน้า หุ่นจาลองชลศาสตร์ การระบายน้า
ปฏิบัติกำรชลศำสตร์
1(0-3-1)
(Hydraulic Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 010813601 ชลศาสตร์ หรือเรียนร่วมกัน
การทดลองและศึกษาพลังงานจาเพาะและปรากฏการณ์น้ากระโดดในทางน้า
เปิด การไหลข้ามฝายน้าล้นสันคม การไหลข้ามฝายน้าล้นสันกว้าง การสูญเสียพลังงาน
ของการไหลในท่อกลมและการวัดอัตราการไหล แรงกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโมเม
นตัมของลาน้าด้วยเครื่องกังหันน้าขนาดเล็ก การหาจุดศูนย์กลางของความดัน การไหล
แบบราบเรียบและปั่นป่วน การต่อเครื่องสูบน้าแบบขนานและอนุกรม การเกิดค้อนน้า

010813604

010813605

โครงสร้ำงด้ำนชลศำสตร์
3(3-0-6)
(Hydraulic Structures)
วิชาบังคับก่อน : 010813603 วิศวกรรมชลศาสตร์
การวิเคราะห์เชิงชลศาสตร์และออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมสาหรับควบคุม
น้า รวมทั้งอ่างเก็บน้า เขื่อน ทางระบายน้าล้น อาคารระบายน้า ตลอดจนการสร้าง
หุ่นจาลองทางชลศาสตร์ มาตรฐานในการออกแบบที่เกี่ยวข้อง

010813606

กำรจัดกำรทรัพยำกรแหล่งน้ำ
3(3-0-6)
(Water Resources Management)
วิชาบังคับก่อน : 010813602 อุทกวิทยา
ปัญหาในการจัดการทรัพยากรน้า หลักการจัดการทรัพยากรน้า การจัดการน้า
ในโครงการชลประทาน โครงการแหล่งน้าเพื่อการอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรม การ
วิ เ คราะห์ ป ริ ม าณความต้ อ งการใช้ น้ าเพื่ อ การชลประทาน อุ ป โภคบริ โ ภคและ
อุตสาหกรรม

010813701

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Environmental Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ระบบทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมที่เป็นของแข็งทางอากาศ ทางน้า และขยะมูล
ฝอย ระดับ คุณภาพของของเสียหรือสิ่งแวดล้อมที่ยอมรับได้ ระบบบาบัดน้าเสียในแบบ
ต่ า ง ๆ ค่ า Biochemical Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand
(COD) การควบคุมคุณภาพน้า การกาจัดขยะประเภทต่างๆ การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) มาตรฐาน ISO 14000

010813702

ระบบสิ่งแวดล้อมและกำรจัดกำร
3(3-0-6)
(Environmental Systems and Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ระบบทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อม แนวทางการจัดการแก้ไข
กฎหมายสิ่ ง แวดล้ อ ม หลั ก การและแนวทางของพระราชบัญ ญั ติส่ ง เสริม และรั กษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ การบริหารงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อ มของ

ประเทศไทย การจัดการน้าเสีย การจัดการขยะมูลฝอย การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ด้านอากาศ การจัดการสิ่งแวดล้อมด้านอื่น ๆ
010813703

กำรประปำและวิศวกรรมสุขำภิบำล
3(3-0-6)
(Water Supply and Sanitary Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 010813601 ชลศาสตร์
010813702 ระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
การออกแบบระบบน้าประปา และการบาบัดน้าเสียสาหรับชุมชนและภายใน
อาคาร กระบวนการผลิตน้าประปา การจ่ายน้าประปา การออกแบบขนาดท่ อและ
อุปกรณ์ระบายน้าเสีย การกาจัดกาก รวมถึงการออกแบบระบบสุขาภิบาลต่าง ๆ ระบบ
กาจัดขยะมูลฝอย ระบบน้าดับเพลิงสาหรับชุมชนและภายในอาคาร

010813704

กำรควบคุมมลพิษและกำกอุตสำหกรรม
3(3-0-6)
(Pollution and Industrial Waste Control)
วิชาบังคับก่อน : 010813702 ระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
การพัฒนาอุตสาหกรรมกับปัญหาสิ่งแวดล้อม มลพิษอุตสาหกรรม กฎหมาย
สิ่ ง แวดล้ อ มพระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ
พระราชบัญญัติโรงงาน พระราชบัญญัติสาธารณสุข พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย การ
ควบคุมมลพิษทางน้า การจัดการขยะมูลฝอย การควบคุมมลพิษทางอากาศ การควบคุม
มลพิษอุตสาหกรรมอื่นๆ กรณีศึกษาการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจาก
โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ

010813801

วัสดุวิศวกรรมโยธำและกำรทดสอบ
2(1-3-3)
(Civil Engineering Materials and Testing)
วิชาบังคับก่อน : 010403002 วัสดุวิศวกรรม
010813101 กาลังของวัสดุ 1
การทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและทางกลของโลหะ เหล็ก ไม้ ยาง วัสดุ
ทางหลวง และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ

010813802

เทคโนโลยีคอนกรีต
2(2-0-4)
(Concrete Technology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
คุณสมบัติของคอนกรีต วัสดุใช้ทาคอนกรีต การออกแบบส่วนผสมของคอนกรีต
เพื่อการใช้งาน สารเคมีที่ใช้ผสมคอนกรีต พฤติกรรมของคอนกรีตในสิ่งแวดล้อมและ
ภายใต้แรงกระทาต่างๆ

010813804

ปฏิบัติกำรคอนกรีต
1(0-3-1)
(Concrete Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การทดสอบคุ ณ สมบั ติ ข องวั ส ดุ ที่ ใ ช้ใ นคอนกรี ต การทดสอบคุ ณ สมบั ติ ทาง
กายภาพ ทางกลและด้านความคงทนของคอนกรีต

010813803

กำรตรวจสอบโครงสร้ำงคอนกรีตและกำรทดสอบแบบไม่ทำลำย 3(3-0-6)
(Inspection of Concrete Structures and Non-Destructive Testing)
วิชาบังคับก่อน : 010813802 เทคโนโลยีคอนกรีต
ปัญหาการเสื่อมสภาพของโครงสร้างคอนกรีต แนวทางการตรวจสอบสภาพ
โครงสร้าง การตรวจสอบเบื้องต้นและการตรวจสอบโดยละเอียด วัสดุซ่อม การเลือก
วัสดุซ่อม การทดสอบแบบไม่ทาลายในคอนกรีต แนวทางการออกแบบโครงสร้างให้มี
ความคงทน

010813901

จริยธรรมในกำรทำงำน
1(1-0-2)
(Ethics for Profession)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
จริ ย ธรรม คุณธรรม ศีล ธรรม จรรยาบรรณ ลั กษณะงานสาขาต่างๆ ข้อพึง
ปฏิบัติ และข้อละเว้นในการทางาน

010813902

สัมมนำด้ำนวิศวกรรมโยธำ
1(0-3-1)
(Seminar in Civil Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
สาหรับนักศึกษาไม่ต่ากว่าชั้นปีที่ 3
วัตถุประสงค์ของวิชานี้เพื่อให้นักศึกษาได้คุ้นเคยกับงานด้านวิศวกรรมโยธามาก
ขึ้น โดยการเชิญผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยาย การดูงานก่อสร้างทั้งที่มีอยู่
แล้วและกาลังก่อสร้าง เยี่ยมชมหน่วยงานทางวิศวกรรมโยธา เปิดโอกาสให้นักศึกษา
เสนอผลงาน

010813903

หัวข้อพิเศษด้ำนวิศวกรรมโยธำ 1
3(3-0-6)
(Special Topics in Civil Engineering I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
สาหรับนักศึกษาไม่ต่ากว่าชั้นปีที่ 4
วิชาที่น่าสนใจในปัจจุบัน หรือเป็นพัฒนาการใหม่ในด้านต่างๆ ทางวิศวกรรม
โยธา หรือด้านอื่นๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธา
หัวข้อเฉพำะด้ำนวิศวกรรมโยธำ 2
3(3-0-6)
(Selected Topics in Civil Engineering II)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
สาหรับนักศึกษาไม่ต่ากว่าชั้นปีที่ 4
โดยความเห็นชอบของภาควิชาเลือกหัวข้อที่น่าสนใจโดยเฉพาะ โดยทาแผนการ
สอนเสนอหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาเพื่อให้ความเห็นชอบ อาจวัดผลโดยการสอบ
หรือส่งรายงาน

010813904

010813905

ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขในงำนวิศวกรรมโยธำ
3(3-0-6)
(Numerical Methods in Civil Engineering)
วิชาบังคับก่อน : 010813103 ทฤษฎีโครงสร้าง
040203211 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
ระบบจานวนและความผิดพลาด การหาคาตอบของสมการเส้นตรง และไม่ใช่
เส้ น ตรง อนุ พัน ธ์ และอินติเกรชัน การหาคาตอบของสมการเชิงอนุพันธ์ ปัญหาค่า

ขอบเขตในสมการเชิงอนุพันธ์อย่างง่าย และสมการเชิงอนุ พันธ์ย่อย การประยุกต์ในการ
หาแรงเฉือนโมเมนต์ มุมลาด การแอ่นตัวของคานและโครงข้อแข็ง
010813906

โครงงำนด้ำนวิศวกรรมโยธำ 1
1(0-3-1)
(Civil Engineering Project I)
วิชาบังคับก่อน : 010813202 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือโดยความเห็นชอบ
จากภาควิชา
การเตรี ย มหั ว ข้ อ ท าโครงงานเพื่ อ แก้ ปั ญ หาทางวิ ศ วกรรมโยธา และ/หรื อ
การศึกษารายละเอียดในหัวข้อที่เลือกในงานวิศวกรรมโยธา

010813907

โครงงำนด้ำนวิศวกรรมโยธำ 2
3(0-9-4)
(Civil Engineering Project II)
วิชาบังคับก่อน : 010813906 โครงงานด้านวิศวกรรมโยธา 1
วิช าต่อเนื่องจากโครงงานด้านวิศวกรรมโยธา 1 โดยเป็นการแก้ปัญหาทาง
วิศวกรรมโยธา และ/หรือการศึกษารายละเอียดในงานวิศวกรรมโยธา

010813908

กำรประยุกต์คอมพิวเตอร์ในงำนวิศวกรรมโยธำ
3(3-0-6)
(Computer Applications in Civil Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
สาหรับนักศึกษาไม่ต่ากว่าชั้นปีที่ 4
การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปที่มีอยู่ในงานวิศวกรรมโยธา และหรือพัฒนาโปรแกรม
ขึ้นเองเพื่อแก้ปัญหาในงานวิศวกรรมโยธา ตัวอย่างการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ทางด้าน
วิศวกรรมโยธา

020003102

เทคโนโลยีสำรสนเทศเบื้องต้น
3(2-2-5)
(Introduction to Information Technology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
บทบาทและความสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้เกี่ยวกับ ฮาร์ดแวร์
ซอฟต์ แ วร์ ฐานข้ อ มู ล อิ น เทอร์ เ น็ ต ระบบเครื อ ข่ า ยและสื่ อ ประสม การใช้ ง าน
ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์ที่จาเป็นในชีวิตประจาวัน การใช้อินเทอร์เน็ต

เพื่อการสื่อสารและสืบค้นข้อมูล
คอมพิวเตอร์

การสร้างเว็บไซต์ ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ

020003104

ไฟฟ้ำในชีวิตประจำวัน
3(2-2-5)
(Electrical in Everyday Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ประวัติการนาไฟฟ้ามาใช้งานของมนุษย์ ศัพท์แ ละสัญลักษณ์ทางไฟฟ้า ไฟฟ้า
เบื้ อ งต้ น แหล่ ง จ่ า ยกระแสไฟฟ้ า และการผลิ ต วงจรไฟฟ้ า กระแสตรง วงจรไฟฟ้ า
กระแสสลับ อุปกรณ์และวงจรไฟฟ้าในบ้าน ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบไฟฟ้าสื่อสาร
ระบบไฟฟ้ า ก าลั ง เครื่ อ งก าเนิ ด ไฟฟ้ า และมอเตอร์ การใช้ ง านมอเตอร์ ใ นบ้ านและ
อุ ต สาหกรรม วงจรควบคุ ม มอเตอร์ อ ย่ า งง่ า ย ระบบไฟฟ้ า อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ วงจร
อิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย อุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ภายในบ้าน การคานวณปริมาณ
การใช้ไฟภายในบ้าน การเสื่อมเสียและการตรวจซ่อมเบื้องต้น อุปกรณ์ป้องกันทางไฟฟ้า
ภายในบ้าน กฎการระวังภัยจากไฟฟ้า การปฐมพยาบาลผู้ได้รับอันตรายจากไฟฟ้า

040113001

เคมีสำหรับวิศวกร
3(3-0-6)
(Chemistry for Engineers)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
สสารและการวัดทางวิทยาศาสตร์ อะตอม โมเลกุล และไอออน มวลสาร
สั มพัน ธ์ในปฏิกิริ ยาเคมี โครงสร้างของอะตอม สมบัติตามตารางธาตุ พันธะเคมี
รู ป ร่ า งโมเลกุ ล แก๊ ส ของเหลว ของแข็ ง และสารละลาย อุ ณ หพลศาสตร์เคมี
จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี สมดุลกรด-เบส เคมีไฟฟ้า

040113002

ปฏิบัติกำรเคมีสำหรับวิศวกร
1(0-3-1)
(Chemistry Laboratory for Engineers)
วิชาบังคับก่อน : 040113001 เคมีสาหรับวิศวกรหรือเรียนร่วมกัน
ปฏิบัติการต่างๆมีเนื้อหาสอดคล้องและสนับสนุนทฤษฎีในการบรรยายรายวิชา
040113001 เคมีสาหรับวิศวกร

040203111

คณิตศำสตร์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เรขาคณิตวิเคราะห์ พิกัดเชิงขั้ว สมการอิงตัวแปรเสริม พืชคณิตของเวกเตอร์
เส้ น ตรงและระนาบในปริ ภู มิ ส ามมิ ติ ลิ มิ ต ความต่ อ เนื่ อ ง การหาอนุ พั น ธ์ แ ละการ
อินทิเกรตฟังก์ชันค่าจริงของหนึ่งตัวแปรจริง และการประยุกต์ รูปแบบยังไม่กาหนด
เทคนิคการอินทิเกรต การอินทิเกรตเชิงตัวเลข อินทิกรัลไม่ตรงแบบ

040203112

คณิตศำสตร์วิศวกรรม 2
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics II)
วิชาบังคับก่อน : 040203111 คณิตศาสตร์วศิ วกรรม 1
อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ลาดับและอนุกรม การกระจายแบบอนุกรมเทย์เลอร์ของ
ฟังก์ชันมูลฐาน อนุกรม ฟูเรียร์ เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนท์ ระบบสมการเชิงเส้น ค่า
เจาะจงและเวกเตอร์เจาะจง พื้นผิวในปริภูมิสามมิติ ลิมิต ความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์
และการอินทิเกรตฟังก์ชันค่าจริงของหลายตัวแปร และการประยุกต์

040203211

คณิตศำสตร์วิศวกรรม 3
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics III)
วิชาบังคับก่อน : 040203112 คณิตศาสตร์วศิ วกรรม 2
ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ เส้นโค้งปริภูมิ อนุพันธ์และอินทิกรัลของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์
เกรเดียนท์ เคิร์ลและไดเวอร์เจนซ์ อินทิกรัลตามเส้น อินทิกรัลตามพื้นผิว บทนาสู่สมการ
เชิงอนุพันธ์และการประยุกต์ สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นการแปลงลาปลาซ ระบบสมการ
เชิงอนุพันธ์เชิงเส้น คาตอบแบบอนุกรม

040313005

ฟิสิกส์ 1
3(3-0-6)
(Physics I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เวกเตอร์ กลศาสตร์การเคลื่อนที่ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน การเคลื่อนที่แบบ
เส้นตรง การเคลื่อนที่แบบวงกลม การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิกส์ การซ้อนกันของสอง
ซิมเปิลฮาร์โมนิกส์ การออสซิเลตแบบแดมป์ การออสซิเลตด้วยแรง การจาแนกคลื่น สมการ

คลื่นนิ่ง คลื่นกระแทก บีตส์ ความเข้มและระดับความเข้มเสียง ปรากฏการณ์ดอปเปลอร์
โมเมนต์ความเฉื่อย สมการแห่งการหมุน ทอร์ก โมเมนตัมเชิงมุม การกลิ้ง การเคลื่อนที่
แบบไจโรสโคป สมบัติของสสาร การส่งผ่านความร้อน สมการก๊าซอุดมคติ กฎแห่งอุณหพล
ศาสตร์ กลจักรความร้อนและกลจักรทวน คุณสมบัติทางกายภาพของของไหล การพยุง กฎ
ของปาสคาล สมการแห่งความต่อเนื่อง สมการแบร์นุยยี การวัดความดัน การวัดอัตราการ
ไหล
040313006

ปฏิบัติกำรฟิสิกส์ 1
1(0-2-1)
(Physics Laboratory I)
วิชาบังคับก่อน : 040313005 ฟิสิกส์ 1 หรือเรียนร่วมกัน
หัวข้อการทดลองให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา 040313005 ฟิสิกส์ 1

040313007

ฟิสิกส์ 2
3(3-0-6)
(Physics II)
วิชาบังคับก่อน : 040313005 ฟิสิกส์ 1
คุณสมบัติของคลื่น การสะท้อน การหักเห การแทรกสอด การเลี้ยวเบน
ทัศนศาสตร์ทางเรขาคณิต ทัศนอุปกรณ์ กฎของคูลอมป์ สนามไฟฟ้า กฎของเกาส์
ศักย์ไฟฟ้า สารไดอิเล็กตริก ตัวเก็บประจุ สนามแม่เหล็ก แรงลอเรนท์ กฎของบิโอต์ สวาร์ท กฎของแอมแปร์ แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ ยวนา ตัวเหนี่ยวนา สารแม่เหล็กวงจร
กระแสสลับและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น การแผ่รังสีของวัตถุดา อิทธิพลแสงไฟฟ้า การ
กระเจิ งแบบคอมป์ตัน รังสี เอ็กซ์ อะตอมไฮโดรเจน ความทวิภ าค อะตอมหลาย
อิเล็กตรอน ทฤษฎีแถบพลังงาน โครงสร้างนิวเคลียส กัมมันตภาพรังสี ปฏิกิริยา
นิวเคลียร์

040313008

ปฏิบัติกำรฟิสิกส์ 2
1(0-2-1)
(Physics Laboratory II)
วิชาบังคับก่อน : 040313007 ฟิสิกส์ 2 หรือเรียนร่วมกัน
หัวข้อการทดลองให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา 040313007 ฟิสิกส์ 2

040423001

สิ่งแวดล้อมและพลังงำน
3(3-0-6)
(Environment and Energy)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสิ่ ง แวดล้ อ มกั บ สิ่ ง มี ชี วิ ต ปั ญ หาและผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อมที่สาคัญในปัจจุบัน มลพิษทางสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ และการจัดการเบื้องต้น
ความสาคัญของพลังงานต่อสิ่งมี ชีวิต แหล่งพลังงาน พลังงานทดแทน และการอนุรักษ์
พลังงาน

040503011

สถิติสำหรับวิศวกรและนักวิทยำศำสตร์
3(3-0-6)
(Statistics for Engineers and Scientists)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
พื้นฐานความรู้ทางสถิติ แซมเปิลสเปซและความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจก
แจงความน่ า จะเป็ น ของตั ว แปรสุ่ ม ฟั ง ก์ ชั น การแจกแจงสะสม ค่ า คาดหวั ง ความ
แปรปรวน การแจกแจงความน่าจะเป็นไม่ต่อเนื่องและต่อเนื่องบางชนิด การแจกแจง
ของฟั ง ก์ ชั น ที่ ไ ด้ จ ากตั ว อย่ างสุ่ ม การประมาณค่ า และการทดสอบ สมมติ ฐ านของ
ค่าเฉลี่ย ความแปรปรวนและสัดส่วน กรณี 1 ประชากรและ 2 ประชากร การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์การถดถอย และสหพันธ์เชิงเส้นอย่างง่าย

080103001

ภำษำอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
บรูณาการทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในระดับพื้นฐาน เพื่อ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันโดยคานึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของการใช้
ภาษา ผ่านการเรียนรู้คาศัพท์และไวยากรณ์จากบทสนทนา บทความเชิงวิชาการและ
บทความทั่วไป การเขียนประโยคและการย่อหน้าที่มีโครงสร้างไม่ซับซ้อนตลอดจนการ
ฝึกทักษะเพิ่มเติมที่ศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเอง

080103002

ภำษำอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English II)
วิชาบังคับก่อน : 080103001 ภาษาอังกฤษ 1
บรูณาการทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในระดับ ที่สูงขึ้นเพื่อ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันโดยคานึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของการใช้
ภาษา ผ่านการเรียนรู้คาศัพท์และไวยากรณ์จากบทสนทนา บทความเชิงวิชาการและ
บทความทั่วไป การเขียนประโยคที่มีโครงสร้างซับซ้อนและย่อหน้าขนาดสั้น การฝึก
ทักษะเพิ่มเติมที่ศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองเพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

080103011

ทักษะกำรเรียนภำษำอังกฤษ
3(3-0-6)
(English Study Skills)
วิชาบังคับก่อน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2 หรือ
080103062 การใช้ภาษาอังกฤษ 2
ส่งเสริมทักษะในการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยอาศัยเทคนิคต่างๆ ในการ
เรียนภาษาอังกฤษ เช่น การใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษเพื่อช่วยในการพูด การอ่าน
และการเขียน การจดบันทึกย่อ และการย่อความ การจัดระเบียบตนเองในการเรียน เช่น
การวางแผน การตรวจสอบ และการประเมินการเรียนรู้ของตนเอง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
สาหรับศึกษาภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้น

080103012

กำรอ่ำน 1
3(3-0-6)
(Reading I)
วิชาบังคับก่อน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2
กลวิธีการอ่าน การอ่านแบบกวาดสายตา การอ่านเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ การเดา
ความหมายโดยอาศัยบริบท เพื่อประยุกต์ใช้ในการอ่านและการสร้างความเข้าใจด้วย
ตนเอง พัฒนาทักษะการอ่านโดยการทากิจกรรมแลลแบบฝึกหัดในชั้นเรียน

080203907

ธุรกิจกับชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
(Business and Everyday Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความคิ ด พื้ น ฐานด้ า นการบริ ห ารธุ ร กิ จ ลั ก ษณะของธุ ร กิ จ สภาพแวดล้ อ ม
รูปแบบความเป็นเจ้าของธุรกิจ กรณีศึกษา และปัญหาเฉพาะด้านทางธุรกิจ

080303501

บำสเกตบอล
1(0-2-1)
(Basketball)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิวัฒนาการต่างๆ เกี่ยวกับกีฬาบาสเกตบอลตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงปัจจุบัน ฝึกให้มี
ทักษะ พื้นฐานเพื่อนาไปใช้ในการเล่นทีม ตลอดจนความรู้ ความเข้าใจ กฎกติกา การ
เตรียมอุปกรณ์ และมีทัศนคติที่ดี

080303503

แบดมินตัน
1(0-2-1)
(Badminton)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาแบดมินตัน การฝึกทักษะเบื้องต้น เทคนิคการเล่น กฎ
กติกา การเตรียมอุปกรณ์ เลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมและสามารถนาทักษะเบื้องต้นไป
ใช้ในการเล่นแบดมินตันได้ การเป็นผู้เล่นและผู้ชมที่ดี

080303606

กำรคิดเชิงระบบและควำมคิดสร้ำงสรรค์
3(3-0-6)
(Systematic and Creative Thinking)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
พื้นฐานการทางานของสมอง ความสาคัญของการคิด ลักษณะการคิดของสมอง
ซีกซ้ายและซีกขวา ความหมายของการคิดเชิงระบบ ลั กษณะของการคิดเชิงระบบ
คุณลั กษณะของนักคิดเชิงระบบ เทคนิคการคิดเชิงระบบ ความส าคัญของความคิด
สร้ า งสรรค์ ลั ก ษณะพิ เ ศษของความคิ ด สร้ า งสรรค์ ลั ก ษณะของบุ ค คลที่ มี ค วามคิ ด
สร้างสรรค์ กระบวนการคิดสร้างสรรค์ เทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการ
ประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์

