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ล าดับ
ที ่

รายวิชาท่ีขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาท่ีเทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนหลักสูตร 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 2560 2560 ไป 2555 

 
 
1 

 
 

1309 100 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ 
แนะน ำวิชำชีพวิศวกรรม  
(Introduction to Engineering) 
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน    :  ไม่ม ี
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี

ประวัติวิศวกรรมศำสตร์ วิชำชีพวิศวกรรมศำสตร์ 
แนวทำงกำรแก้ปัญหำเชิงวิศวกรรม กำรค ำนวณทำง
วิศวกรรม วิชำพื้นฐำนของวิศวกรรมศำสตร์ กำรสื่อ
ควำมหมำยทำงวิศวกรรม โลกำภวิัฒน์ ควำมส ำเร็จและ
ล้มเหลวในงำนวิศวกรรม กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน และ
เศรษฐกิจพอเพียง กฎหมำยวิชำชีพและจรรยำบรรณทำง
วิชำชีพวิศวกรรม  อัตลักษณ์ และส ำนึกไทย  

History of engineering, engineering career, 
problem solving and computation in 
engineering, basics of engineering, 
communication in engineering, globalization, 
sustainable development and sufficiency 
economy, engineering regulations and ethic, 
Thai identity and thinking 

 

 
 

1(1-0-2) 
 

 
 

1309 100 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวชิาพ้ืนฐานวชิาชีพ 
แนะน ำวิชำชีพวิศวกรรม  
(Introduction to Engineering) 
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน    :  ไม่ม ี
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี

ประวัติวิศวกรรมศำสตร์ วิชำชีพวิศวกรรมศำสตร์ 
ในศตวรรษที่ 21 แนวทำงกำรแก้ปัญหำเชิงวิศวกรรม 
กำรค ำนวณ ทำงวิศวกรรม วิชำพื้นฐำนของ
วิศวกรรมศำสตร์ กำรสื่อควำมหมำยทำงวิศวกรรม 
โลกำภิวัฒน์  กำรพัฒนำอยำ่งยั่งยืน และเศรษฐกิจ
พอเพียง กฎหมำยวิชำชีพและจรรยำบรรณวิชำชีพ
วิศวกรรม อัตลักษณ์ และส ำนึกไทย   

History of engineering, engineering career in 
the 21th Century, problem solving and 
computation in engineering, basics of 
engineering, communication in engineering, 
globalization, sustainable development and 
sufficiency economy, engineering regulations 
and ethic, Thai identity and thinking 
 

 
 

1(1-0-2) 
 

 
 

เทียบได ้

 
 

เทียบได ้

2 1309 101 กำรเขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing) 
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน    :  ไม่ม ี
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี

กำรเขียนตัวหนังสือ และตัวเลข ออโตกรำฟฟิค
โปรเจคชั่น กำรเขียนภำพออโตกรำฟฟิค กำรเขียน
ภำพพิคตอเรยีล กำรก ำหนดขนำด และควำมคลำด
เคลื่อน  กำรเขียนภำพตดั กำรเขยีนวิวช่วย และแผ่นคลี่ 
กำรสเกต็ภำพด้วยมือ กำรให้รำยละเอียด และกำรเขียน

3(2-3-4) 1309 101 กำรเขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing) 
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน    :  ไม่ม ี
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี

กำรเขียนตัวหนังสือและตัวเลข ออโตกรำฟฟิค
โปรเจคชั่น กำรเขียนภำพออโตกรำฟฟิคและกำรเขียน
ภำพพิคตอเรยีล กำรก ำหนดขนำดและควำม
คลำดเคลื่อน ภำพตัด วิวช่วย และแผ่นคลี่ กำรสเกต็
ภำพด้วยมือ   กำรให้รำยละเอียดและกำรเขียนภำพแอส

3(2-3-4) เทียบได ้ เทียบได ้

ผ่านมติท่ีประชุมภาควิชาวิศวกรรมโยธา ในคราวการประชุม คร้ังที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 



ล าดับ
ที ่

รายวิชาท่ีขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาท่ีเทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนหลักสูตร 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 2560 2560 ไป 2555 

ภำพแอสเซมบรี พ้ืนฐำนกำรใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในกำร
เขียนแบบ 

Lettering, orthographic projection, 
orthographic drawing, pictorial sketching, 
dimensioning and tolerance, section, auxiliary 
view and development, freehand sketching, 
detail and assembly drawing, basic computer-
aided drawing 

 

เซมบรี พื้นฐำนกำรใช้คอมพิวเตอร์ช่วยเขียนแบบ 
Lettering; orthographic projection; 

orthographic drawing and pictorial drawings, 
dimensioning and tolerance; sections, auxiliary 
views and development; freehand sketches, 
detail and assembly drawings; basic computer-
aided drawing 

 

3 1309 200 กำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
(Computer Programming)      
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน    :  ไม่ม ี
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี

หลักกำรท ำงำนของคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของ
คอมพิวเตอร์ กำรท ำงำนระหว่ำงซอฟต์แวร์และฮำร์ดแวร์ 
หลักกำรของ EDP วิธีกำรออกแบบและพัฒนำโปรแกรม 
โปรแกรมภำษำระดับสูง 

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

 

3(2-3-4) 1305 204 กำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
(Computer Programming)              
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน    :  ไม่ม ี
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี

หลักกำรท ำงำนของคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของ
คอมพิวเตอร์ กำรท ำงำนระหว่ำงซอฟต์แวร์และ
ฮำรด์แวร์ ภำษำคอมพิวเตอร์ในปจัจุบัน ฝึกฝนกำรเขียน
โปรแกรม 

Computer concepts; computer 
components; hardware and software 
interaction; current programming language; 
programming practices 

 

3(2-3-4) เทียบได ้ เทียบได ้

 
4 

 
1305 100 

กลุ่มวชิาชีพบังคับ 
สถิตยศำสตร์วิศวกรรม (Engineering Statics) 
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 1103 123  ฟิสกิสท่ั์วไป 1 
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี 

ระบบแรง ผลรวมของแรง สมดลุของอนุภำคและ
วัตถุคงรูป กำรวิเครำะหโ์ครงสร้ำง ควำมฝืด หลักกำร
ของวิธีงำนสมมุติและเสถยีรภำพ 

 

 
3(3-0-6) 

 
1305 100 

กลุ่มวชิาชีพบังคับ 
สถิตยศำสตร์วิศวกรรม (Engineering Statics)                    
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน :  1103 123  ฟิสิกส์ทั่วไป 1 
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่มี 

ระบบแรง ผลรวมของแรง สมดลุ ควำมฝืด 
หลักกำรของวิธีงำนสมมุติและเสถยีรภำพ จลน์ศำสตร์
เบื้องต้น 

 

 
3(3-0-6) 

 
เทียบได ้

 
เทียบได ้



ล าดับ
ที ่

รายวิชาท่ีขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาท่ีเทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนหลักสูตร 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 2560 2560 ไป 2555 

Force systems, force resultant, equilibrium 
of particles and rigid bodies, analysis of 
structures, friction, principle of virtual work, and 
stability 

 

Force systems; resultant; equilibrium; 
friction; principle of virtualwork, and stability, 
Introduction to dynamics 

 

5 1305 200 ก ำลังวัสด ุ(Strength of Materials) 
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน    : 1305 100 สถิตยศำสตร ์
                                     วิศวกรรม 
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี

แรงและหน่วยแรง ควำมสมัพันธ์ระหว่ำงหน่วยแรง
และควำมเครยีด หน่วยแรงในคำน แผนภำพแรงเฉือน
และแผนภำพโมเมนต์ดัด กำรแอ่นตัวของคำน กำรบิด 
กำรโก่งเดำะของเสำ วงกลมมอร์และหน่วยแรงผสม 
ทฤษฎีกำรวิบัต ิ

Forces and stresses, stress and strain 
relationship, stresses in beams, shear force and 
bending moment diagrams, deflection of 
beams, torsion, buckling of columns, Mohr’s 
circle and combined stresses, theories of failure 

4(4-0-8) 1305 200 ก ำลังวัสด ุ(Strength of Materials) 
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน    : 1305 100 สถิตยศำสตร ์
                                     วิศวกรรม 
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่มี 

แรงและหน่วยแรง ควำมสมัพันธ์ระหว่ำงหน่วยแรง
และควำมเครยีด หน่วยแรงในคำน แผนภำพ  แรงเฉือน
และแผนภำพโมเมนต์ดัด กำรแอ่นตัวของคำน กำรบิด 
กำรโก่งเดำะของเสำ วงกลมมอร์และหน่วยแรงผสม 
เกณฑ์กำรวิบัต ิ

Forces and stresses, stress and strain 
relationship, stresses in beams, shear force and 
bending moment diagrams, deflection of 
beams, torsion, buckling of columns, Mohr’s 
circle and combined stresses, failure criterion 

 

4(4-0-8) เทียบได ้ เทียบได ้

6 1305 203 คณิตศำสตร์ประยุกตส์ ำหรับวิศวกรโยธำ 
(Applied Mathematics for Civil Engineers) 
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน    :  ไม่ม ี
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี

พีชคณิตเชิงเส้น ทฤษฎีกำรประมำณค่ำของฟังก์ชัน 
กำรหำผลเฉลยของสมกำรพีชคณติและอดิศัย ระบบ
สมกำรเชิงเส้น สมกำรเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่งและอันดับ
สอง กำรแปลงฟูเรยีร์และกำรแปลงลำปลำส เวคเตอร์
แคลคูลสั 

Linear algebra, introduction to the theory 
of approximations, solution of  algebraic and 

3(3-0-6) 1305 203 คณิตศำสตร์ประยุกตส์ ำหรับวิศวกรโยธำ 
(Applied Mathematics for Civil Engineers) 
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน    :  ไม่ม ี
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี

พีชคณิตเชิงเส้น ทฤษฎีกำรประมำณค่ำของฟังก์ชัน 
กำรหำผลเฉลยของสมกำรพีชคณติและอดิศัย ระบบ
สมกำรเชิงเส้น สมกำรเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่งและอันดับ
สอง กำรแปลงฟูเรยีร์และกำรแปลงลำปลำส เวคเตอร์
แคลคูลสั 

Linear algebra, introduction to the theory 
of approximations, solution of  algebraic and 

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้



ล าดับ
ที ่

รายวิชาท่ีขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาท่ีเทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนหลักสูตร 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 2560 2560 ไป 2555 

transcendental equations, solution of liner 
system, first and second order differential 
equations, Fourier transforms and Laplace 
transforms, vector calculus 

transcendental equations, solution of liner 
system, first and second order differential 
equations, Fourier transforms and Laplace 
transforms, vector calculus 

 
7 1305 213 กำรส ำรวจ (Surveying) 

รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน    :  ไม่ม ี
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี

บทน ำงำนส ำรวจ พื้นฐำนงำนสนำม กำรท ำระดับ 
หลักกำรและกำรประยุกต์ใช้กล้องธีโอโดไลท์กำรวดั
ระยะทำงและทิศทำง ควำมคลำดเคลื่อนในงำนส ำรวจ 
ควำมคลำดเคลื่อนที่ยอมรับได้ กำรเก็บข้อมูลโครงข่ำย 
สำมเหลี่ยม กำรหำอำซมิุทอย่ำงละเอียด กำรท ำวงรอบ 
ระบบพิกัดทำงรำบ กำรท ำระดับอย่ำงละเอียด กำร
ส ำรวจภูมิประเทศ กำรท ำแผนท่ี 

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

3(3-0-6) 1305 213 กำรส ำรวจ (Surveying) 
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน    :  ไม่ม ี
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี

บทน ำงำนส ำรวจ พื้นฐำนงำนสนำม กำรท ำระดับ 
หลักกำรและกำรประยุกต์ใช้กล้องธีโอโดไลท์  กำรวัด
ระยะทำงและทิศทำง ควำมคลำดเคลื่อนในงำนส ำรวจ 
ควำมคลำดเคลื่อนที่ยอมรับได้ กำรเก็บข้อมูลโครงข่ำย 
สำมเหลี่ยม กำรหำอำซมิุทอย่ำงละเอียด กำรท ำวงรอบ 
ระบบพิกัดทำงรำบ กำรท ำระดับอย่ำงละเอียด         
กำรส ำรวจภูมปิระเทศ กำรท ำแผนท่ี 

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

 

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้

8 1305 214 ปฏิบัติกำรส ำรวจ (Surveying Laboratory) 
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน    :  ไม่ม ี 
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน   :  1305 213 กำรส ำรวจ 

กำรเดินนับก้ำว กำรรังวัดระยะทำงและท ำแผนผัง
ด้วยแถบวัดระยะ กำรตรวจสอบแกนกล้องระดับ กำรหำ
ค่ำระดบัตำมยำวและตำมขวำง กำรรังวัดมมุรำบและมุม
ดิ่งด้วยกล้อง กำรท ำวงรอบ กำรหำพื้นท่ี กำรรังวัดสเต

1(0-3-0) 1305 214 ปฏิบัติกำรส ำรวจ (Surveying Laboratory) 
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน    :  ไม่ม ี 
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน   :  1305 213 กำรส ำรวจ 

แนะน ำกำรส ำรวจ งำนสนำมพื้นฐำน งำนระดับ 
หลักและกำรประยุกต์ใช้กล้องธีโอโดไลท์ กำรวัดระยะ
และทิศทำง ค่ำผดิพลำดในงำนส ำรวจและเกณฑ์ยอมรับ 
กำรปรับแก้ข้อมลู โครงข่ำยสำมเหลี่ยม ควำมแม่นตรง

1(0-3-0) เทียบได ้ เทียบได ้



ล าดับ
ที ่

รายวิชาท่ีขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาท่ีเทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนหลักสูตร 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 2560 2560 ไป 2555 

เดีย โครงข่ำยสำมเหลี่ยม กำรหำอำซิมุธโดยกำรวัดมุมสูง
ของดวงอำทิตย์ กำรวำงโค้งทำงรำบ กำรจัดท ำแผนทีภู่มิ
ประเทศ 

Pacing, distance measurement, leveling, 
angle measurement, traversing, areas of land, 
stadia surveying, elementary triangulation, 
precise determination of azimuth, route survey, 
topographic maps 

 

ของอำซิมุธ ควำมแม่นย ำของพิกัดวงรอบ ควำมแม่นย ำ
ของงำนระดับ ส ำรวจภูมิประเทศ กำรท ำแผนที ่

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

 
 

9 1305 215 
 

กำรฝึกงำนส ำรวจภำคสนำม  
(Practical Training in Surveying) 
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน    :  1305 213 กำรส ำรวจ 
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี

กำรฝึกงำนส ำรวจภำคสนำม (ไม่นอ้ยกว่ำ 80 
ช่ัวโมง) งำนรังวัด ส ำรวจพ้ืนท่ี กำรสรำ้งหมุดควบคมุทำง
รำบและทำงดิ่ง กำรจัดท ำขอบเขตพื้นท่ีส ำรวจ กำรเก็บ
รำยละเอียดบนพ้ืนท่ี กำรจัดท ำแผนท่ีภูมิประเทศ กำร
ค ำนวณหำปริมำณงำนเพื่อน ำไปใช้ประโยชน์ทำง
วิศวกรรม กำรจัดท ำรำยงำนและเอกสำรกำรส ำรวจ 

Practical training in surveying (not less than 
80 hours), field surveying, horizontal and 
vertical control stations, specifying surveyed 
area, collecting details in the area, topographic 
maping, computing practical surveying results 
for engineering works, surveying reports and 
documents 

1(0-3-0) 1305 215 กำรฝึกงำนส ำรวจภำคสนำม  
(Practical Training in Surveying) 
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน     :  1305 213 กำรส ำรวจ 
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่มี 

กำรฝึกงำนส ำรวจภำคสนำม (ไม่นอ้ยกว่ำ 80 
ช่ัวโมง) งำนรังวัด ส ำรวจพ้ืนท่ี กำรสรำ้งหมุดควบคมุ 
ทำงรำบและทำงดิ่ง กำรจดัท ำขอบเขตพื้นท่ีส ำรวจ กำร
เก็บรำยละเอียดบนพื้นที่ กำรจัดท ำแผนที่ภูมิประเทศ   
กำรค ำนวณหำปรมิำณงำนเพื่อน ำไปใช้ประโยชน์ทำง
วิศวกรรม กำรจัดท ำรำยงำนและเอกสำรกำรส ำรวจ    

Practical training in surveying (not less than 
80 hours), field surveying, horizontal and 
vertical control stations, specifying surveyed 
area, collecting details in the area, topographic 
maping, computing practical surveying results 
for engineering works, surveying reports and 
documents 

 
     

1(0-3-0) เทียบได ้ เทียบได ้



ล าดับ
ที ่

รายวิชาท่ีขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาท่ีเทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนหลักสูตร 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 2560 2560 ไป 2555 

10 1305 231 กลศำสตร์ของไหล (Fluid Mechanics)  
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน   :  1305 100 สถิตยศำสตร ์
                                      วิศวกรรม 
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  1305 233 ปฏิบัติกำร 
                                      กลศำสตร์ของไหล 

คุณสมบัติของของไหล ของไหลสถิตย์ โมเมนตัม
และสมกำรพลังงำน สมกำรต่อเนือ่งและสมกำรกำร
เคลื่อนที่ ควำมคล้ำยคลึงและกำรวิเครำะหม์ิติ กำรไหล
แบบคงตัวของของไหลที่อัดตัวไม่ได้  

Properties of fluid, fluid static; momentum 
and energy equations; equation of continuity 
and motion; similitude and dimensional 
analysis; steady incompressible flow 

3(3-0-6) 1305 231 กลศำสตร์ของไหล (Fluid Mechanics)  
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน   :  1305 100 สถิตยศำสตร ์
                                      วิศวกรรม 
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  1305 233 ปฏิบัติกำร 
                                      กลศำสตร์ของไหล 

คุณสมบัติของของไหล ของไหลสถิตย์ โมเมนตัม
และสมกำรพลังงำน สมกำรต่อเนือ่งและสมกำร       
กำรเคลื่อนที่ ควำมคล้ำยคลึงและกำรวิเครำะห์มติิ      
กำรไหลแบบคงตัวของของไหลที่อัดตัวไม่ได้   

Properties of fluid, fluid static; momentum 
and energy equations; equation of continuity 
and motion; similitude and dimensional 
analysis; steady incompressible flow 

 

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้

11 1305 233 ปฏิบัติกำรกลศำสตร์ของไหล  
(Fluid Mechanics Laboratory)   
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน    :   ไม่ม ี
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน   :  1305 231 กลศำสตร ์
                                        ของไหล 

กำรทดลองหำจดุศูนย์กลำงควำมดันของของไหล
สถิตย์ ควำมสูงเมตำเซ็นเตอร์ กำรกระแทกของพวยน้ ำ  
อัตรำกำรไหลผ่ำนเวนจูรี่มเิตอร์และออริฟิซมิเตอร์ กำร
ทดลองของเรย์โนลด์ กำรสูญเสียในระบบท่อ ค้อนน้ ำ 
กำรทดสอบเครื่องสูบน้ ำ กำรกระจำยควำมเร็วและอัตรำ
กำรไหลในทำงน้ ำเปิด กำรไหลผ่ำนฝำยรูปหน้ำตัดต่ำงๆ 
กำรไหลลอดผ่ำนประตรูะบำยน้ ำบำนตรง กำรสูญเสีย
พลังงำนของกำรไหลในทำงน้ ำเปิด กำรเกิดน้ ำกระโดด 
ค่ำสัมประสิทธ์ิควำมขรุขระของทำงน้ ำเปิด กำรวัด
ปริมำณน้ ำฝน กำรทดลองน้ ำใตด้นิ 

Centre of pressure, metacentre, impact of 
jet, venturi and orifice metres, Reynolds 

1(0-3-0) 
 

1305 233 ปฏิบัติกำรกลศำสตร์ของไหล  
(Fluid Mechanics Laboratory)   
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน    :   ไม่ม ี
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน   :  1305 231 กลศำสตร ์
                                        ของไหล 

กำรทดลองหำจดุศูนย์กลำงควำมดันของของไหล
สถิต ควำมสูงเมตำเซ็นเตอร์ กำรกระแทกของพวยน้ ำ  
อัตรำกำรไหลผ่ำนเวนจูรี่มเิตอร์และออริฟิซมิเตอร์ กำร
ทดลองของเรย์โนลด์ กำรสูญเสียในระบบท่อ ค้อนน้ ำ     
กำรทดสอบเครื่องสูบน้ ำ กำรกระจำยควำมเร็วและอัตรำ
กำรไหลในทำงน้ ำเปิด กำรไหลผ่ำนฝำยรูปหน้ำตัดต่ำงๆ 
กำรไหลลอดผ่ำนประตรูะบำยน้ ำบำนตรง กำรสูญเสีย
พลังงำนของกำรไหลในทำงน้ ำเปิด กำรเกิดน้ ำกระโดด      
ค่ำสัมประสิทธ์ิควำมขรุขระของทำงน้ ำเปิด กำรวัด
ปริมำณน้ ำฝน กำรทดลองน้ ำใตด้นิ 

Centre of pressure, metacentre, impact of 
jet, venturi and orifice metres, Reynolds 

1(0-3-0) 
 

เทียบได ้ เทียบได ้



ล าดับ
ที ่

รายวิชาท่ีขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาท่ีเทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนหลักสูตร 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 2560 2560 ไป 2555 

experiment, loss in pipes, water hammer, pump 
test, velocity distribution and flow in open 
channel, flow over weirs, flow through sluice 
gate, energy loss in open channel flow, 
hydraulic jump, channel roughness coefficient, 
rain gauge, ground water experiment 

experiment, loss in pipes, water hammer, 
pump test, velocity distribution and flow in 
open channel, flow over weirs, flow through 
sluice gate, energy loss in open channel flow, 
hydraulic jump, channel roughness coefficient, 
rain gauge, ground water experiment 
 

12 1305 240 ธรณีวิทยำวิศวกรรม (Engineering Geology) 
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน    :  ไม่ม ี
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี

โครงสร้ำงและลักษณะของผิวโลก แร่ หินและดิน 
กำรผุพัง กำรกัดกร่อน กำรเคลื่อนที่ของมวล กำรทับถม 
แผ่นดินไหว ช้ันน้ ำบำดำล ธรณีกำล ธรณโีครงสร้ำง  
แผนที่ธรณีวิทยำ แผนท่ีภูมปิระเทศ กำรส ำรวจทำง
ธรณีวิทยำในงำนวิศวกรรมโยธำ  

Structures and characteristics of the earth’s 
crust, minerals, rocks and soils, process of 
changing the earth’s surface, weathering, 
erosion, transport of mass, sedimentation,  
earthquake, aquifers, geologic time, structural 
geology, topographic and geologic maps, 
geological survey in civil engineering 

3(3-0-6) 1305 240 ธรณีวิทยำวิศวกรรม (Engineering Geology) 
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน    :  ไม่ม ี
รำยวิชำทีต่้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี

โครงสร้ำงและลักษณะของผิวโลก แร่ หินและดิน 
กำรผุพัง กำรกัดกร่อน กำรเคลื่อนที่ของมวล  กำรทับถม 
แผ่นดินไหว ช้ันน้ ำบำดำล ธรณีกำล ธรณโีครงสร้ำง 
แผนที่ธรณีวิทยำ แผนท่ีภูมปิระเทศ กำรส ำรวจทำง
ธรณีวิทยำในงำนวิศวกรรมโยธำ  

Structures and characteristics of the earth’s 
crust, minerals, rocks and soils, process of 
changing the earth’s surface, weathering, 
erosion, transport of mass, sedimentation,  
earthquake, aquifers, geologic time, structural 
geology, topographic and geologic maps, 
geological survey in civil engineering 

 

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้

13 1305 250 วิศวกรรมชลศำสตร์ (Hydraulic Engineering)   
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน   : 1305 231 กลศำสตร ์
                                    ของไหล 
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี 

กำรประยุกต์ใช้ควำมรู้พื้นฐำนกลศำสตร์ของไหลใน
กำรศึกษำและปฏิบัตดิ้ำนชลศำสตร์วิศวกรรม  ระบบท่อ  
ฆ้อนน้ ำ เครื่องสูบน้ ำและกังหัน กำรไหลในทำงน้ ำเปิด 
กำรออกแบบอ่ำงเก็บน้ ำ เขื่อน ทำงน้ ำล้น และ

3(3-0-6) 1305 250 วิศวกรรมชลศำสตร์ (Hydraulic Engineering)   
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน   : 1305 231 กลศำสตร ์
                                    ของไหล 
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี 

กำรประยุกต์ใช้ควำมรู้พื้นฐำนกลศำสตร์ของไหลใน
กำรศึกษำและปฏิบัตดิ้ำนชลศำสตร์วิศวกรรม  ระบบท่อ  
ฆ้อนน้ ำ เครื่องสูบน้ ำและกังหัน  กำรไหลในทำงน้ ำเปิด 
กำรออกแบบอ่ำงเก็บน้ ำ เขื่อน ทำงน้ ำล้น  

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้



ล าดับ
ที ่

รายวิชาท่ีขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาท่ีเทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนหลักสูตร 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 2560 2560 ไป 2555 

แบบจ ำลองชลศำสตร์  
Application of fluid mechanic principles to 

study and practice of hydraulic engineering; 
piping systems; water hammer; pumps and 
turbines; open channel flow; design of 
reservoir, dams, spillways; hydraulic models 

และแบบจ ำลองชลศำสตร์ ระบบระบำยน้ ำ 
Application of fluid mechanic principles to 

study and practice of hydraulic engineering; 
piping system, water hammer; pumps and 
turbines; open channel flow; design of 
reservoir, dams, spillways; hydraulic models; 
drainage system 
 

14 1305 301 กำรเขียนแบบวิศวกรรมโยธำ  
(Civil Engineering Drawing) 
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน  :  1309 101 กำรเขียนแบบ 
                                    วิศวกรรม 
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี

พื้นฐำนกำรเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ระบบ 2 มิติ และ 3 มิติ กำรเขยีนรูปเรขำคณิต รูปทรง
ตัน รูปทรงพ้ืนผิว รูปตัด ตัวอักษร มิติ กำรเขียนแบบ
ก่อสร้ำง กำรพิมพ์แบบ 

Basic 2 and 3 dimensional drawing by 
computer programs, geometric, soild, surface, 
lettering, dimension and section drawing, 
construction plan drawing, plan printing 

1(0-3-0) 1305 301 กำรเขียนแบบวิศวกรรมโยธำ  
(Civil Engineering Drawing) 
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน  :  1309 101 กำรเขียนแบบ 
                                    วิศวกรรม 
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่มี 

พื้นฐำนกำรเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ระบบ 2 มิติ และ 3 มิติ กำรเขยีนรูปเรขำคณิต รูปทรง
ตัน รูปทรงพ้ืนผิว รูปตัด ตัวอักษร มิติ กำรเขียนแบบ
ก่อสร้ำง กำรพิมพ์แบบ 

Basic two and three dimensional drawing 
by computer programs, geometric, soild, 
surface, lettering, dimension and section 
drawing, construction plan drawing, plan 
printing 

 

1(0-3-0) เทียบได ้ เทียบได ้

15 1305 320 ทฤษฎีโครงสร้ำง (Structural Theory) 
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน   :  1305 200 ก ำลังวัสด ุ
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี

หลักกำรเบื้องต้นของกำรวิเครำะห์โครงสร้ำง แรง
ปฏิกริยำ แรงเฉือน และโมเมนต์ดดัในโครงสร้ำงดีเทอร์
มิเนท วิธีสถิตศำสตร์รูปภำพ เส้นอิทธิพลส ำหรับ
โครงสร้ำงดีเทอรม์ิเนท กำรวิเครำะห์กำรเสียรูปของ
โครงสร้ำงดีเทอรม์ิเนทโดยวิธีงำนเสมือน วิธีพลังงำน

3(3-0-6) 1305 320 ทฤษฎีโครงสร้ำง (Structural Theory) 
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน   :  1305 200 ก ำลังวัสด ุ
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่มี 

หลักกำรเบื้องต้นของทฤษฏีโครงสร้ำง แรงปฏิกริยำ 
แรงเฉือน และโมเมนต์ดัดในโครงสร้ำงดเีทอร์มิเนท     
วิธีสถิตศำสตรร์ูปภำพ เส้นอิทธิพลส ำหรับโครงสร้ำง        
ดีเทอร์มิเนท วิเครำะห์กำรเสียรูปของโครงสร้ำง ดีเทอร์
มิเนทโดยวิธโีมเมนต-์แอเรีย วิธีคอนจูเกทบีม วิธีงำน

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้



ล าดับ
ที ่

รายวิชาท่ีขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาท่ีเทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนหลักสูตร 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 2560 2560 ไป 2555 

ควำมเครยีด และวิธีแผนผังของวิลลิออท-มอร์  
Introduction to 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  

เสมือน ทฤษฎีพลังงำน 
Introduction to structural theory; reactions, 

shears and moments in statically determinate 
structures; graphic statics; influence lines of 
determinate structures; deformations of 
determinate structures by methods of 
moment- area, conjugate beam, virtual work, 
energy theorem 

 
16 1305 321 กำรวิเครำะห์โครงสร้ำง (Structural Analysis) 

รำยวิชำทีต่้องเรียนมำก่อน   :  1305 320 ทฤษฎี 
                                      โครงสร้ำง 
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี

กำรวิเครำะห์โครงสร้ำงอินดีเทอรม์ิเนทโดยวิธีกำร
เสียรูปทีส่อดคล้อง วิธีน้ ำหนักบรรทุกยืดหยุ่น วิธีมุมและ
กำรแอ่นตัว วิธีกำรกระจำยโมเมนต์ วิธีพลังงำน
ควำมเครยีด เส้นอิทธิพลส ำหรับโครงสร้ำงอินดเีทอร์
มิเนท กำรวิเครำะหโ์ครงสร้ำงแบบพลำสติกเบื้องต้น  
กำรวิเครำะห์โดยวิธีประมำณ และกำรวิเครำะห์
โครงสร้ำงด้วยวิธีเมทริกซ์เบื้องต้น 

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

 
 
 

3(3-0-6) 1305 321 กำรวิเครำะห์โครงสร้ำง (Structural Analysis) 
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน   :  1305 320 ทฤษฎี 
                                      โครงสร้ำง 
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่มี 

กำรวิเครำะห์โครงสร้ำงอินดีเทอรม์ิเนทโดยวิธเีสีย
รูปที่สอดคล้อง วิธีมุมและกำรแอ่นตัว วิธีกระจำย
โมเมนต ์เส้นอิทธิพลส ำหรับโครงสร้ำงอินดีเทอร์มเินท 
วิเครำะหโ์ดยวิธีประมำณ วิเครำะห์โครงสร้ำง             
ด้วยวิธีเมทริกซเ์บื้องต้น วิเครำะหโ์ครงสร้ำงแบบ
พลำสติกเบื้องต้น 

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

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้



ล าดับ
ที ่

รายวิชาท่ีขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาท่ีเทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนหลักสูตร 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 2560 2560 ไป 2555 

17 1305 322 ปฏิบัติกำรวศิวกรรมโครงสร้ำง  
(Structural Engineering Laboratory) 
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน    :  1305 320 ทฤษฎี 
                                      โครงสร้ำง  
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี

พฤติกรรมโครงข้อแข็ง โครงข้อหมนุ คำน
แบบต่อเนื่อง เส้นอิทธิพล สะพำนโค้ง กำรวัดกำรแอ่นตัว 
กำรทดสอบเสมือนจริงของคำนคอนกรีตเสริมเหล็ก คำน
ไม้ แผ่นพื้นคอนกรตีอัดแรง คำนเหล็ก   

Behaviours of frame, truss, continuous 
beam, influence line and arc bridge, deflection 
measurement of beam, tests of reinforced 
concrete beam, wood beam, prestressed 
concrete slab, steel beams 

 

1(0-3-0) 1305 322 ปฏิบัติกำรวศิวกรรมโครงสร้ำง  
(Structural Engineering Laboratory) 
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน    :  1305 320 ทฤษฎี 
                                      โครงสร้ำง  
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่มี 

พฤติกรรมโครงข้อแข็ง โครงข้อหมนุ คำน
แบบต่อเนื่อง เส้นอิทธิพล สะพำนโค้ง กำรวัดกำรแอ่น
ตัว กำรทดสอบเสมือนจริงของคำนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
คำนไม้ แผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรง คำนเหล็ก   

Behaviours of frame, truss, continuous 
beam, influence line and arc bridge, deflection 
measurement of beam, tests of reinforced 
concrete beam, wood beam, prestressed 
concrete slab, steel beams 

 

1(0-3-0) เทียบได ้ เทียบได ้

18 1305 330 วัสดุทำงวิศวกรรมโยธำและกำรทดสอบ 
(Civil Engineering Materials and Testing) 
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน    :  ไม่ม ี
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี

พฤติกรรมและคณุสมบัติพื้นฐำนของปูนซีเมนต์  
มวลรวมหยำบและละเอียด คอนกรีตสดและแข็งตัวแล้ว 
กำรออกแบบส่วนผสมคอนกรีต ควำมรู้เบื้องต้นเกีย่วกับ
กำรตรวจพินิจและกำรทดสอบวัสดุทำงวิศวกรรมโยธำ
ชนิดต่ำง ๆ  เหล็กและเหล็กเส้น  ไม้  ปูนซีเมนต์        
มวลรวมและสำรผสมเพิ่ม คอนกรตีสดและคอนกรีตที่
แข็งตัวแล้ว  วัสดุงำนทำง  วัสดุทำงวิศวกรรมโยธำอื่น ๆ 

The fundamental behavior and properties 
of cement, coarse and fine aggregates, fresh 
and hardened concrete, concrete mixed design, 
introduction to inspecting and testing of  
various civil engineering materials, steel and 

3(2-3-4) 1305 330 วัสดุทำงวิศวกรรมโยธำและกำรทดสอบ 
(Civil Engineering Materials and Testing) 
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน    :  ไม่ม ี
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี

พฤติกรรมและคณุสมบัติพื้นฐำนของปูนซีเมนต์  
มวลรวมหยำบและละเอียด คอนกรีตสดและแข็งตัวแล้ว 
กำรออกแบบส่วนผสมคอนกรีต ควำมรู้เบื้องต้นเกีย่วกับ
กำรตรวจพินิจและกำรทดสอบวัสดุทำงวิศวกรรมโยธำ
ชนิดต่ำง ๆ  เหล็กและเหล็กเส้น  ไม้  ปูนซีเมนต์        
มวลรวมและสำรผสมเพิ่ม คอนกรตีสดและคอนกรีตที่
แข็งตัวแล้ว  วัสดุงำนทำง  วัสดุทำงวิศวกรรมโยธำอื่น ๆ 

The fundamental behavior and properties 
of cement, coarse and fine aggregates, fresh 
and hardened concrete, concrete mixed 
design, introduction to inspecting and testing of  
various civil engineering materials, steel and 

3(2-3-4) เทียบได ้ เทียบได ้



ล าดับ
ที ่

รายวิชาท่ีขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาท่ีเทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนหลักสูตร 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 2560 2560 ไป 2555 

rebar, wood, cement, aggregates and 
admixtures, fresh and hardened concrete, 
highway materials, others civil engineering 
materials  

rebar, wood, cement, aggregates and 
admixtures, fresh and hardened concrete, 
highway materials, others civil engineering 
materials  

 
19 1305 331 ปฏิบัติกำรวสัดุทำงวิศวกรรมโยธำและกำรทดสอบ     

(Civil Engineering Materials and Testing 
Laboratory) 
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน     :  ไม่ม ี
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน   :  1305 330 วัสดุทำง  
                                       วิศวกรรมโยธำและ  
                                       กำรทดสอบ 

กำรทดสอบคณุสมบัติของวัสดุก่อสร้ำง ซึ่งได้แก่ 
ควำมข้นเหลวและเวลำก่อตัวของปูนซีเมนต์ สำร
ปนเปื้อนและสำรอินทรยี์ในทรำยผสมคอนกรีต กำรพอง
ตัวของทรำย กำรวิเครำะห์คอนกรตีสด ก ำลังรับแรงอัด
ของคอนกรีต ก ำลังรับแรงดึงแยกของคอนกรีต ก ำลังรับ
แรงดัดของคอนกรีต ควำมต้ำนทำนกำรสึกกร่อนของ
มวลรวม ควำมถ่วงจ ำเพำะและกำรดูดซมึของมวลรวม 
หน่วยน้ ำหนักและช่องว่ำงของมวลรวม กำรวิเครำะห์
ขนำดวัสดผุสมหยำบโดยตะแกรง กำรหำค่ำโมดลูัสควำม
ละเอียดของมวลรวมละเอียด ก ำลงัรับแรงอัดของไม้ 
ก ำลังรับแรงดดัของไม้ และ ก ำลังรับแรงดึงของเหล็ก 

Tests for properties of construction 
materials including consistency and setting time 
of portland cement; sand impurities; sand 
bulking; fresh concrete; compressive strength, 
splitting tensile strength and flexural strength of 
concrete; wear resistance of coarse aggregate, 
specific gravity and aggregate water absorption; 
unit weight and air void; sieve analysis, fineness 

1(0-3-0) 1305 331 ปฏิบัติกำรวสัดุทำงวิศวกรรมโยธำและกำรทดสอบ     
(Civil Engineering Materials and Testing 
Laboratory) 
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน     :  ไม่ม ี
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน   :  1305 330 วัสดุทำง  
                                       วิศวกรรมโยธำและ  
                                       กำรทดสอบ 

กำรทดสอบควำมข้นเหลวและเวลำก่อตัวของ
ปูนซีเมนต์ หน่วยน้ ำหนักและช่องว่ำงของมวลรวม  
ควำมถ่วงจ ำเพำะและกำรดูดซมึของมวลรวม กำร
วิเครำะห์ขนำดมวลรวมหยำบโดยตะแกรง ควำม
ต้ำนทำน  กำรสึกกร่อนของมวลรวม สำรปนเปื้อนและ
สำรอินทรีย์ในทรำยผสมคอนกรีต กำรพองตัวของทรำย 
โมดลูัส   ควำมละเอียดของทรำย กำรออกแบบส่วนผสม 
ปริมำณอำกำศและควำมสำมำรถท ำงำนได้ของคอนกรีต
สด   ก ำลังรับแรงอัดของคอนกรีต ก ำลังรับแรงดึงแยก
ของคอนกรีต ก ำลังรับแรงดดัของคอนกรีต ก ำลังรับ
แรงอัดของไม้ ก ำลังรับแรงดึงของไม้ ก ำลังรับแรงดัดของ
ไม้ ก ำลังรับแรงเฉือนของไม้ ก ำลังรับแรงดึงของเหล็ก 

Testing for consistency and setting time of 
cement; unit weight and air void, specific 
gravity and aggregate water absorption, sieve 
analysis, wear resistance of coarse aggregate; 
sand impurities; sand bulking, fineness 
modulus of sand; mixed design; air void and 
workability of fresh concrete; compressive 

1(0-3-0) เทียบได ้ เทียบได ้



ล าดับ
ที ่

รายวิชาท่ีขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาท่ีเทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนหลักสูตร 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 2560 2560 ไป 2555 

modulus; compressive and flexural strengths of 
timber; tensile strength of steel 

 

strength, splitting tensile strength and flexural 
strength of concrete; compressive strength of 
timber, tensile strength of timber,flexural 
strengths of timber; tensile strength of steel 

 
20 1305 341 กลศำสตรด์ิน (Soil Mechanics) 

รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน   :  1305 200 ก ำลังวัสด ุ
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี

ก ำเนิดของดิน ดัชนีคุณสมบตัิของดิน กำรจ ำแนก
ดิน กำรบดอัดดิน กำรซมึผ่ำนและปัญหำจำกกำรไหล
ของน้ ำใต้ดิน ทฤษฎีควำมเค้นประสิทธิผลในดิน กำร
กระจำยควำมเค้นในดิน ทฤษฎีกำรอัดตัวของดิน ก ำลัง
รับแรงเฉือนของดิน ทฤษฎีแรงดันดิน เสถียรภำพของ
หน้ำลำด ทฤษฎีก ำลังรับแรงแบกทำนของดิน 

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

3(3-0-6) 1305 341 กลศำสตรด์ิน (Soil Mechanics) 
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน   :  1305 200 ก ำลังวัสด ุ
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่มี 

ก ำเนิดของดิน ดัชนีคุณสมบตัิของดิน กำรจ ำแนก
ดิน กำรบดอัดดิน กำรซมึผ่ำนและปัญหำจำกกำรไหล
ของน้ ำใต้ดิน ทฤษฎีควำมเค้นประสิทธิผลในดิน กำร
กระจำยควำมเค้นในดิน ทฤษฎีกำรอัดตัวของดิน ก ำลัง
รับแรงเฉือนของดิน ทฤษฎีแรงดันดิน เสถียรภำพของ
หน้ำลำด ทฤษฎีก ำลังรับแรงแบกทำนของดิน 

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

 

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้

21 1305 342 ปฏิบัติกำรกลศำสตร์ดิน  
(Soil Mechanics Laboratory) 
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน    :  ไม่ม ี
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : 1305 341 กลศำสตร์ดิน 

กำรเก็บและเตรียมตัวอย่ำงดิน กำรหำควำม
ถ่วงจ ำเพำะของเม็ดดิน กำรวิเครำะห์ขนำดเม็ดดินโดย
ตะแกรง กำรวิเครำะห์ขนำดเม็ดดนิโดยไฮโดรมิเตอร์  
กำรหำพิกัดควำมข้นเหลวและพิกดัพลำสติก กำรทดลอง
หำควำมซึมผ่ำนได้แบบควำมดันคงที่ กำรทดลองหำ

1(0-3-0) 1305 342 ปฏิบัติกำรกลศำสตร์ดิน  
(Soil Mechanics Laboratory) 
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน    :  ไม่ม ี
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน  : 1305 341 กลศำสตร์ดิน 

กำรเก็บและเตรียมตัวอย่ำงดิน กำรหำควำม
ถ่วงจ ำเพำะของเม็ดดิน กำรวิเครำะห์ขนำดเม็ดดิน          
โดยตะแกรง กำรวิเครำะห์ขนำดเม็ดดินโดยไฮโดรมิเตอร์  
กำรหำพิกัดควำมข้นเหลวและพิกดัพลำสติก กำรทดลอง
หำควำมซึมผ่ำนได้แบบควำมดันคงที่ กำรทดลองหำ

1(0-3-0) เทียบได ้ เทียบได ้



ล าดับ
ที ่

รายวิชาท่ีขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาท่ีเทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนหลักสูตร 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 2560 2560 ไป 2555 

ควำมซึมผ่ำนได้แบบควำมดันแปรเปลี่ยน กำรหำพิกัด
กำรหดตัว กำรทดสอบกำรบดอดัดิน กำรทดลองกำรอัด
ตัวคำยน้ ำในทิศทำงเดียว กำรทดลองหำก ำลังเฉือน
โดยตรง กำรทดสอบกำรอัดทำงเดยีว กำรกดอัดสำมทำง 

Sampling and sample preparation, specific 
gravity test, grain-size analysis by sieve, grain-
size analysis by hydrometer, liquid limit and 
plastic limit, constant head permeability  
test, falling head permeability test, shrinkage 
limit, compaction test, one-dimensional 
consolidation test, direct shear test, unconfined 
compression test, triaxial compression test 

ควำมซึมผ่ำนได้แบบควำมดันแปรเปลี่ยน กำรหำพิกัด               
กำรหดตัว กำรทดสอบกำรบดอดัดิน กำรทดลองกำรอัด
ตัวคำยน้ ำในทิศทำงเดียว กำรทดลองหำก ำลังเฉือน
โดยตรง กำรทดสอบกำรอัดทำงเดยีว กำรกดอัดสำมทำง 

Sampling and sample preparation, specific 
gravity test, grain-size analysis by sieve, grain-
size analysis by hydrometer, liquid limit and 
plastic limit, constant head permeability test, 
falling head permeability test, shrinkage limit, 
compaction test, one-dimensional 
consolidation test, direct shear test, 
unconfined compression test, triaxial 
compression test 

 
22 1305 343 วิศวกรรมฐำนรำก (Foundation Engineering) 

รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน   :  1305 341 กลศำสตร์ดิน 
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี

กำรส ำรวจดิน  กำรวิเครำะห์หำก ำลังรับน้ ำหนัก
บรรทุกของฐำนรำก  ฐำนรำกแผ่ ฐำนรำกแพ ฐำนรำก
เสำเขม็ ฐำนรำกปล่อง กำรวิเครำะห์กำรทรดุตัว ปัญหำ
จำกแรงดันดิน โครงสร้ำงกันดิน เสำเข็มพืด กำรปรับปรุง
สมบัตดิ้ำนวิศวกรรมของดิน ภำคปฏิบัติในกำรออกแบบ 

ภำคปฏิบตั ิ
ฝึกปฏิบัติออกแบบฐำนรำกและกำรให้รำยละเอียด 
Subsurface investigation, bearing capacity 

of foundation, spread and mat foundation 
design, pile and caisson foundation design, 
settlement analysis, earth pressure problems 
and retaining structures and sheet pile wall, 
elementary of soil improvement, design 
practice 

4(3-3-6) 
 

1305 343 วิศวกรรมฐำนรำก (Foundation Engineering) 
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน   :  1305 341 กลศำสตร์ดิน 
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่มี 

กำรส ำรวจดิน  ก ำลังแบกทำนของฐำนรำก               
ฐำนรำกแผ่และฐำนรำกวำงบนเสำเข็ม  วิเครำะห์        
กำรทรุดตัว ปัญหำจำกแรงดันดิน โครงสร้ำงกันดินและ
เข็มพืด กำรปรับปรุงดิน พ้ืนฐำนกำรออกแบบฐำนรำก
แพและเคซอง พื้นฐำนกำรขดุดินและค้ ำยันป้องกัน 
ปฏิบัติกำรออกแบบ 

ภำคปฏิบตั ิ
ฝึกปฏิบัติออกแบบฐำนรำก และเขียนรำยละเอียด 
Subsurface investigation, bearing capacity 

of foundation, spread and pile foundation 
design, settlement analysis, earth pressure 
problems and retaining structures and sheet 
pile wall; elementary of soil improvement; 
introduction to mat and caisson foundation 

4(3-3-6) 
 

เทียบได ้ เทียบได ้



ล าดับ
ที ่

รายวิชาท่ีขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาท่ีเทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนหลักสูตร 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 2560 2560 ไป 2555 

Practice 
Practice in foundation engineering and 

detailing 
 

design; introduction to open cut and braced 
cut; design practice 

Practice 
Practice in foundation engineering and 

detailing 
 
 

23 1305 352 อุทกวิทยำ (Hydrology)   
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน    :  ไม่ม ี
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี

ระบบและกระบวนกำรทำงอุทกวิทยำ วัฏจักรของ
น้ ำ กำรหมุนเวียนของบรรยำกำศและกำรตกของน้ ำลงสู่
ผิวโลก กำรวิเครำะห์ข้อมลูน้ ำฝน คุณสมบัติและลักษณะ
ของฝน กำรสูญหำยทำงอุทกวิทยำ ลักษณะทำงอุทก
วิทยำและกำรไหลของน้ ำใต้ผิวดิน น้ ำท่ำและชลภำพ 
กำรหำกำรเคลื่อนที่ของน้ ำ กำรท ำนำยทำงอุทกวิทยำ 
กำรออกแบบทำงอุทกวิทยำ กำรสร้ำงแบบจ ำลองและ
กำรจ ำลองสภำพทำงอุทกวิทยำ 

Hydrologic system and processes, 
hydrologic cycle, atmospheric circulation and 
precipitation, rainfall data analysis, rainfall 
characteristics, hydrologic abstractions, 
hydrological characteristics and flow of 
subsurface water, streamflow and hydrograph, 
flow routing, hydrological forecasting, 
hydrologic design, hydrologic modelling and 
simulation 

 
 

 
 

3(3-0-6) 1305 352 อุทกวิทยำ (Hydrology)   
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน    :  ไม่ม ี
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี

ระบบและกระบวนกำรทำงอุทกวิทยำ วัฏจักรของ
น้ ำ กำรหมุนเวียนของบรรยำกำศและกำรตกของน้ ำลงสู่
ผิวโลก กำรวิเครำะห์ข้อมลูน้ ำฝน คุณสมบัติและลักษณะ
ของฝน กำรสูญหำยทำงอุทกวิทยำ  ลักษณะทำงอุทก
วิทยำและกำรไหลของน้ ำใต้ผิวดิน น้ ำท่ำและชลภำพ 
กำรหำกำรเคลื่อนที่ของน้ ำ กำรท ำนำยทำงอุทกวิทยำ 
หลักกำรออกแบบทำงอุทกวิทยำเบื้องต้น  

Hydrologic system and processes, 
hydrologic cycle, atmospheric circulation and 
precipitation, rainfall data analysis, rainfall 
characteristics, hydrologic abstractions, 
hydrological characteristics and flow of 
subsurface water, streamflow and hydrograph, 
flow routing, hydrological forecasting, principle 
of hydrologic design 

 

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้



ล าดับ
ที ่

รายวิชาท่ีขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาท่ีเทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนหลักสูตร 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 2560 2560 ไป 2555 

24 1305 360 วิศวกรรมกำรประปำและสุขำภิบำล 
(Water Supply and Sanitary Engineering)  
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน   :  1305 231 กลศำสตร ์
                                      ของไหล 
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี

ระบบประปำและระบบน้ ำเสีย ปรมิำณน้ ำใช้และน้ ำ
ทิ้งในชุมชน คุณลักษณะของน้ ำและน้ ำเสีย มำตรฐำน
คุณภำพน้ ำและน้ ำดื่ม แหล่งน้ ำผิวดินและใตด้ิน ระบบ
ท่อส่งน้ ำ ระบบท่อจ่ำยน้ ำและท่อน้ ำท้ิงในชุมชน หลัก
เบื้องต้นของกำรผลติน้ ำประปำและบ ำบัดน้ ำเสีย 

Water supply and wastewater system, 
water demand and wastewater volume, water 
and wastewater characteristics, drinking water 
standard and quality requirement, surface and  
ground water resources, water transmission, 
water distribution system and sewage system, 
principles of water and wastewater treatment 

3(3-0-6) 1305 360 วิศวกรรมกำรประปำและสุขำภิบำล 
(Water Supply and Sanitary Engineering)  
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน   :  1305 231 กลศำสตร ์
                                      ของไหล 
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่มี 

ระบบประปำและระบบน้ ำเสีย ปรมิำณน้ ำใช้และ
น้ ำท้ิงในชุมชน คุณลักษณะของน้ ำและน้ ำเสีย มำตรฐำน
คุณภำพน้ ำและน้ ำดื่ม แหล่งน้ ำผิวดินและใตด้ิน ระบบ
ท่อส่งน้ ำ ระบบท่อจ่ำยน้ ำและท่อน้ ำท้ิงในชุมชน หลัก
เบื้องต้นของกำรผลติน้ ำประปำและบ ำบัดน้ ำเสีย 

Water supply and wastewater system, 
water demand and wastewater volume, water 
and wastewater characteristics, drinking water 
standard and quality requirement, surface and 
ground water resources, water transmission, 
water distribution system and sewage system, 
principles of water and wastewater treatment 

 

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้

25 1305 371 วิศวกรรมกำรทำง (Highway Engineering) 
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน    :  ไม่ม ี
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี

ประวัติพัฒนำกำรของทำง กำรบริหำรทำง หลักกำร
วำงแผนทำง และวิเครำะห์กำรจรำจร กำรออกแบบ
เรขำคณิต และกำรท ำงำน เศรษฐศำสตร์วิศวกรรม และ
กำรเงินส ำหรับงำนทำง กำรออกแบบผิวทำงชนิดยืดหยุ่น 
และแข็งแกร่ง วัสดสุ ำหรับวิศวกรรมทำง กำรก่อสร้ำง 
และบ ำรุงรักษำทำง 

Historical development of highways, 
highway administration, principles of highway 
planning and traffic analysis, geometric design 
and operations, highway finance and 

3(3-0-6) 1305 371 วิศวกรรมกำรทำง (Highway Engineering) 
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน    :  ไม่ม ี
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี

ประวัติพัฒนำกำรของทำง กำรบริหำรทำง 
หลักกำรวำงแผนทำงและวิเครำะห์กำรจรำจร กำร
ออกแบบเรขำคณติและกำรปฏิบัต ิเศรษฐศำสตร์
วิศวกรรมและกำรเงินส ำหรับงำนทำง กำรออกแบบผิว
ทำง วัสดุส ำหรับวิศวกรรมทำง กำรก่อสร้ำงและ
บ ำรุงรักษำทำง 

Historical development of highways; 
highway administration; principles of highway 
planning and traffic analysis; geometric design 
and operations; highway finance and 

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้



ล าดับ
ที ่

รายวิชาท่ีขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาท่ีเทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนหลักสูตร 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 2560 2560 ไป 2555 

economics, flexible and rigid pavement design, 
highway materials, construction and 
maintenance of highways 

economic; introduction to pavement design; 
highway materials; construction and 
maintenance of highways 
 

26 1305 372 ปฏิบัติกำรวศิวกรรมกำรทำง  
(Highway Engineering Laboratory) 
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน    :  ไม่ม ี
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี

กำรวิเครำะห์มวลรวม โดย กำรคละขนำดของมวล
รวม กำรสูญเสียมวลรวมจำกกำรขัดสีโดยวิธีลอสแอง
เจลลิส กำรบดอัดดิน ควำมหนำแน่นของดินในสนำม ซีบี
อำร์ กำรทดสอบแรงแบกทำนของดิน กำรทดสอบสมบตัิ
ของแอสฟัลท์ซีเมนต์ โดย ควำมตำ้นทำนกำรเจำะทะลุ 
ควำมเหนียว มำร์แชลล์ กำรหลุดลอกของมวลรวม กำร
ทรุดตัวของผิวทำงโดยเบนเคลิแมนบีม 

Analysis of aggregate by gradation, weight 
loss of aggregate by Los Angles abrasive test, 
compaction tests, field density, California 
Bearing Ratio, plate load test, properties of 
asphalt cement by penetration, ductility, 
Marshall test, stripping test, settlement of 
pavement by Benklemen beam 

 

1(0-3-0) 
 
 

1305 372 ปฏิบัติกำรวศิวกรรมกำรทำง  
(Highway Engineering Laboratory) 
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน    :  ไม่ม ี
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี

กำรวิเครำะห์มวลรวม โดยกำรคละขนำดของมวล
รวม กำรสูญเสียมวลรวมจำกกำรขัดสี  โดยวิธลีอสแอง
เจลลิส กำรบดอัดดิน ควำมหนำแน่นของดินในสนำม ซี
บีอำร์ กำรทดสอบแรงแบกทำนของดิน  กำรทดสอบ
สมบัติของแอสฟลัท์ซีเมนต์ โดยควำมต้ำนทำนกำรเจำะ
ทะลุ ควำมเหนียว มำร์แชลล์ กำรหลุดลอก ของมวลรวม 
กำรทรุดตัวของผิวทำงโดยเบนเคิลแมนบีม 

Analysis of aggregate by gradation, weight 
loss of aggregate by Los Angles abrasive test, 
compaction tests, field density, California 
Bearing Ratio, plate load test, properties of 
asphalt cement by penetration, ductility, 
Marshall test, stripping test, settlement of 
pavement by Benklemen beam 

 

1(0-3-0) 
 
 

เทียบได ้ เทียบได ้

27 1305 390 กำรฝึกงำน (Practical Training) 
เงื่อนไขพิเศษ  :  เป็นนักศึกษำช้ันปีท่ี 3 
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน    :  ไม่ม ี
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี

ฝึกงำนในสถำนฝึกงำน  ไม่น้อยกว่ำ 40 วันท ำกำร 
หรือ 320 ช่ัวโมงท ำกำร ส่งรำยงำนกำรฝึกงำนและ
ประเมินกำรฝึกงำน 

 

0(0-0-6) 
 

1305 390 กำรฝึกงำน (Practical Training) 
เงื่อนไขพิเศษ  :  เป็นนักศึกษำช้ันปีท่ี 3 
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน    :  ไม่ม ี
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี

ฝึกงำนในสถำนฝึกงำน  ไม่น้อยกว่ำ 40 วันท ำกำร 
หรือ 320 ช่ัวโมงท ำกำร ส่งรำยงำนกำรฝึกงำนและ
ประเมินกำรฝึกงำน 

 

1(0-0-40) 
 

เทียบได ้ เทียบได ้



ล าดับ
ที ่

รายวิชาท่ีขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาท่ีเทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนหลักสูตร 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 2560 2560 ไป 2555 

Practical training of at least 40 working days 
or 320 working hours with training report and 
final evaluation 

 
 

Practical training of at least 40 working 
days or 320 working hours with training report 
and final evaluation 

 

28 1305 423 กำรออกแบบคอนกรีตเสรมิเหล็ก  
(Reinforced Concrete Design) รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน   :  1305 320 ทฤษฎีโครงสร้ำง 
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน   :  1305 320 ทฤษฎี  
                                      โครงสร้ำง 
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี

หลักมูลขององค์อำคำรคอนกรีตเสริมเหล็กภำยใต้
แรงอัด แรงดัด แรงบิด แรงเฉือน แรงยึดหน่วง และ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงแรงเหล่ำนี้ กำรออกแบบองค์อำคำร
และโครงสร้ำงคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีหน่วยแรงใช้
งำนและวิธีก ำลัง  

ภำคปฏิบตั ิ 
ฝึกปฏิบัติออกแบบคอนกรีตเสรมิเหล็ก และกำรให้

รำยละเอยีด 
Fundamental behavior of 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 
 

 

4(3-3-6) 1305 423 กำรออกแบบคอนกรีตเสรมิเหล็ก  
(Reinforced Concrete Design) รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน   :  1305 320 ทฤษฎีโครงสร้ำง 
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน   :  1305 320 ทฤษฎี  
                                      โครงสร้ำง 
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี

คอนกรีตและเหล็กเสริม หลักมลูพฤติกรรมของแรง
ตำมแกน แรงดดั แรงบิด แรงเฉือน แรงยึดหน่วง และ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงแรงเหล่ำนี้ กำรออกแบบองค์อำคำร
และโครงสร้ำงคอนกรีตเสรมิเหล็กโดยวิธีหน่วยแรงใช้
งำนและวิธีก ำลัง ปฏิบตัิกำรออกแบบ 

ภำคปฏิบตั ิ 
ฝึกปฏิบัติออกแบบคอนกรีตเสรมิเหล็ก และเขียน

รำยละเอียด 
Concrete and reinforcement; fundamental 

behavior in axial load, flexure, torsion, 
shear, bond and combined actions; design of 
reinforced concrete structural components by 
working stress and strength design methods; 
design practice 

Practice 
Practice in reinforced concrete design and 

detailing 
 
 
 
 

4(3-3-6) เทียบได ้ เทียบได ้



ล าดับ
ที ่

รายวิชาท่ีขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาท่ีเทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนหลักสูตร 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 2560 2560 ไป 2555 

29 1305 424 กำรออกแบบโครงสร้ำงเหล็กและไม้  
(Steel and Timber Design) 
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน   :  1305 320 ทฤษฎี 
                                      โครงสร้ำง 
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี

กำรออกแบบโครงสร้ำงเหล็กและไม้ ช้ินส่วนรับแรง
ดึงและช้ินส่วนรับแรงอัด คำน คำนเสำ ช้ินส่วนหน้ำตัด
ประกอบ คำนเหล็กประกอบ กำรออกแบบรอยต่อ
โครงสร้ำงเหล็ก รอยต่อโครงสร้ำงไม้ โดยวิธีหน่วยแรงท่ี
ยอมให้ และวิธีตัวคณูควำมต้ำนทำนและน้ ำหนักบรรทุก 
ภำคปฏิบตัิในกำรออกแบบ 

ภำคปฏิบตั ิ
ปฏิบัติกำรออกแบบโครงสร้ำงเหลก็และไม้ และกำร

เขียนแบบรำยละเอียด 
Design of steel and timber structures, 

tension and compression members, beams, 
beam-columns, built-up members, plate 
girders, connections, ASD and LRFD method, 
design practice  

Practice 
Practice in steel and timber design and 

detailing 
 

4(3-3-6) 1305 424 กำรออกแบบโครงสร้ำงเหล็กและไม้  
(Steel and Timber Design) 
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน   :  1305 320 ทฤษฎี 
                                      โครงสร้ำง 
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่มี 

กำรออกแบบโครงสร้ำงเหล็กและไม้ ช้ินส่วนรับแรง
ดึงและช้ินส่วนรับแรงอัด คำน คำนเสำ ช้ินส่วนหน้ำตัด
ประกอบ คำนเหล็กประกอบ กำรออกแบบจุดต่อยึด 
โครงสร้ำงเหล็ก รอยต่อโครงสร้ำงไม้ โดยวิธีหน่วยแรงท่ี
ยอมให้ และวิธีตัวคณูควำมต้ำนทำนและน้ ำหนักบรรทุก 
ภำคปฏิบตัิในกำรออกแบบ 

ภำคปฏิบตั ิ
ปฏิบัติกำรออกแบบโครงสร้ำงเหลก็และไม้ และ

เขียนรำยละเอยีด 
Design of steel and timber structures, 

tension and compression members, beams, 
beam-columns, built-up members, plate 
girders, connections, ASD and LRFD method, 
design practice  

Practice 
Practice in steel and timber design and 

detailing 
 

4(3-3-6) เทียบได ้ เทียบได ้

30 1305 432 กำรจัดกำรและเทคนิคกำรก่อสร้ำง 
(Construction Technique and Management)  
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน    :  ไม่ม ี
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี

ระบบกำรด ำเนินโครงกำร กำรจัดองค์กรบริหำร
โครงกำร กำรเตรียมสถำนท่ีก่อสรำ้ง กำรวำงแผน 
เทคโนโลยีกำรก่อสร้ำงสมัยใหม่ เครื่องจักรที่ใช้ในงำน
ก่อสร้ำง วิธีวิกฤติ กำรบริหำรทรัพยำกร กำรวัด

3(3-0-6) 1305 432 กำรจัดกำรและเทคนิคกำรก่อสร้ำง 
(Construction Technique and Management)  
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน    :  ไม่ม ี
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี

ระบบกำรด ำเนินโครงกำร กำรจัดองค์กรบริหำร
โครงกำร กำรเตรียมสถำนท่ีก่อสรำ้ง กำรวำงแผน 
เทคโนโลยีกำรก่อสร้ำงสมัยใหม่ เครื่องจักรที่ใช้ในงำน
ก่อสร้ำง วิธีวิกฤติ กำรบริหำรทรัพยำกร                       

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้



ล าดับ
ที ่

รายวิชาท่ีขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาท่ีเทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนหลักสูตร 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 2560 2560 ไป 2555 

ควำมก้ำวหน้ำของงำน ควำมปลอดภัยในงำนก่อสรำ้ง 
ระบบคณุภำพ 

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

 

กำรวัดควำมก้ำวหน้ำของงำน ควำมปลอดภัยในงำน
ก่อสร้ำง ระบบคณุภำพ 

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

 
31 1305 470 วิศวกรรมกำรขนส่ง (Transportation Engineering) 

รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน    :  ไม่ม ี
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี

นโยบำย กำรวำงแผน ออกแบบ และประเมินระบบ
ขนส่ง แบบจ ำลองกำรขนส่ง กำรขนส่งทำงน้ ำ กำรขนส่ง
ทำงท่อ กำรขนส่งทำงบก กำรขนส่งทำงรำง กำรขนส่ง
ทำงอำกำศ กำรออกแบบส ำหรับคนเดินเท้ำ และผู้
บกพร่องควำมสำมำรถ 

Policy, planning, design and evaluation of 
transportation system; transportation models; 
water transportation; pipeline transportation; 
motor transportation; railway transportation; air 
transportation; design for pedestrian and design 
for disabilities 

3(3-0-6) 1305 470 วิศวกรรมกำรขนส่ง (Transportation Engineering) 
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน    :  ไม่ม ี
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี

กำรวำงแผน ออกแบบ และประเมินระบบขนส่ง 
แบบจ ำลองกำรขนส่ง กำรขนส่งทำงน้ ำ กำรขนส่งทำง
ท่อ กำรขนส่งทำงบก กำรขนส่งระบบรำง กำรขนส่งทำง
อำกำศ กำรออกแบบส ำหรับคนเดนิเท้ำและผู้บกพร่อง
ควำมสำมำรถ 

Planning, design and evaluation of 
transportation system; transportation models; 
water transportation; pipeline transportation; 
motor transportation; railway transportation; air 
transportation; design for pedestrian and design 
for disabilities 

 

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้

32 1305 492 กำรสัมมนำทำงวิศวกรรมโยธำ  
(Civil Engineering Seminar) 
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน     :  ไม่ม ี
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี

ศึกษำ ค้นคว้ำ และอภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมเห็น
เกี่ยวกับหัวข้อทำงวิชำกำรในปัจจุบันที่น่ำสนใจ ตลอดจน
กำรฟังค ำบรรยำยจำกวิทยำกรพิเศษ 

1(0-3-0) 1305 492 กำรสัมมนำทำงวิศวกรรมโยธำ  
(Civil Engineering Seminar) 
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน     :  ไม่ม ี
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่มี 
 ศึกษำ ค้นคว้ำ และอภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมเห็น
เกี่ยวกับหัวข้อทำงวิชำกำรในปัจจุบันที่น่ำสนใจ 
ตลอดจนกำรฟังค ำบรรยำยจำกวิทยำกรพิเศษ 

1(0-3-0) เทียบได ้ เทียบได ้



ล าดับ
ที ่

รายวิชาท่ีขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาท่ีเทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนหลักสูตร 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 2560 2560 ไป 2555 

Review and discussion of current literature 
and topics of interest 
 
 

Review and discussion of current literature 
and topics of interest 

33 1305 494 โครงงำนวิศวกรรมโยธำ 1  
(Civil Engineering Project I)   
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน    :  ไม่ม ี
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี

เค้ำโครงงำน ซึ่งประกอบด้วย ท่ีมำ วัตถุประสงค์ 
ขอบเขต ผลงำนท่ีเกี่ยวข้อง วิธีกำร และแผนงำนศึกษำ  

Project proposal including background, 
objectives, scope, literature review, 
methodology and work plan 
 
 

1(0-3-6) 1305 494 โครงงำนวิศวกรรมโยธำ 1  
(Civil Engineering Project I)   
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน    :  ไม่ม ี
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี

เค้ำโครงงำน ซึ่งประกอบด้วย ท่ีมำ วัตถุประสงค์ 
ขอบเขต ผลงำนท่ีเกี่ยวข้อง วิธีกำร  และแผนงำนศึกษำ  

Project proposal including background, 
objectives, scope, literature review, 
methodology and work plan 

 

1(0-3-6) เทียบได ้ เทียบได ้

34 1305 495 โครงงำนวิศวกรรมโยธำ 2  
(Civil Engineering Project II)   
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน   :  1305 494  โครงงำน  
                                      วิศวกรรมโยธำ 1 
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี

ด ำเนินกำรศึกษำโครงงำนตำมที่เสนอในวิชำ 1305 
494 โครงงำนวิศวกรรมโยธำ 1 โดยจะต้องน ำเสนอ
ปริญญำนิพนธ์ และผ่ำนกำรสอบปำกเปล่ำ 

Conducting a study following the proposal 
proposed in 1305 494 Civil Engineering Project I, 
submitting project report and having oral 
examination 
 
 
 
 

1(0-3-6) 1305 495 โครงงำนวิศวกรรมโยธำ 2  
(Civil Engineering Project II)   
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน   :  1305 494  โครงงำน  
                                      วิศวกรรมโยธำ 1 
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่มี 

ด ำเนินกำรศึกษำโครงงำนตำมที่เสนอในวิชำ 1305 
494 โครงงำนวิศวกรรมโยธำ 1 โดยจะต้องน ำเสนอ
ปริญญำนิพนธ์ และผ่ำนกำรสอบปำกเปล่ำ 

Conducting a study following the proposal 
proposed in 1305 494 Civil Engineering Project 
I, submitting project report and having oral 
examination 

 

1(0-3-6) เทียบได ้ เทียบได ้



ล าดับ
ที ่

รายวิชาท่ีขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาท่ีเทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนหลักสูตร 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 2560 2560 ไป 2555 

 
 

35 

 
 

1305 425 

กลุ่มวชิาชีพเลือก 
กลุ่มวชิาวิศวกรรมโครงสร้าง 
กำรออกแบบคอนกรีตอัดแรง  
(Prestressed Concrete Design) รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน   :  1305 423 กำรออกแบบคอนกรตีเสริมเหล็ก 
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน   :  1305 423 กำรออกแบบ 
                                     คอนกรีตเสริมเหล็ก 
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน :  ไมม่ี 

หลักกำร วิธีกำร และวสัดุที่ใช้ในกำรอัดแรง              
กำรวิเครำะห์และออกแบบโดยวิธอีิลำสติกส ำหรับคำน
คอนกรีตอัดแรงแบบง่ำย ก ำลังดัดและก ำลังเฉือนของ
หน้ำตัดคอนกรตีอัดแรง ปริมำณสญูเสยีของกำรอัดแรง 
กำรออกแบบสมอยดึ กำรโก่งตัวของคำน คำนเชิง
ประกอบ พ้ืนและคำนต่อเนื่อง 

Principles, methods and materials of 
prestressing, elastic analysis and design of 
prestressed concrete simple beams, flexural 
and shear strength of prestressed concrete 
sections, losses of prestressing, anchorage 
design, deflection, composite beams, 
continuous beams and slabs 

 
 

3(3-0-6) 

 
 

1305 425 

กลุ่มวชิาชีพเลือก 
กลุ่มวชิาวิศวกรรมโครงสร้าง 
กำรออกแบบคอนกรีตอัดแรง  
(Prestressed Concrete Design) รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน   :  1305 423 กำรออกแบบคอนกรตีเสริมเหล็ก 
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน   :  1305 423 กำรออกแบบ 
                                     คอนกรีตเสริมเหล็ก 
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน :  ไม่มี 

หลักกำร วิธีกำร และวสัดุที่ใช้ในกำรอัดแรง             
กำรวิเครำะห์และออกแบบโดยวิธอีิลำสติกส ำหรับคำน
คอนกรีตอัดแรงแบบง่ำย ก ำลังดัดและก ำลังเฉือนของ
หน้ำตัดคอนกรตีอัดแรง ปริมำณสญูเสยีของกำรอัดแรง          
กำรออกแบบสมอยดึ กำรโก่งตัวของคำน คำนเชิง
ประกอบ พ้ืนและคำนต่อเนื่อง  

Principles, methods and materials of 
prestressing, elastic analysis and design of 
prestressed concrete simple beams, flexural 
and shear strength of prestressed concrete 
sections, losses of prestressing, anchorage 
design, deflection, composite beams, 
continuous beams and slabs 

 

 
 

3(3-0-6) 

 
 

เทียบได ้

 
 

เทียบได ้

36 1305 426 กำรออกแบบอำคำร (Building Design) 
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน   :  1305 423 กำรออกแบบ 
                                     คอนกรีตเสริมเหล็ก   
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี

ประวัติพัฒนำกำรอำคำร และประโยชน์ใช้สอย 
กฎหมำยและมำตรฐำนอำคำร สถำปัตยกรรมอำคำร 
และระบบโครงสรำ้ง ระบบวิศวกรรมในอำคำร วัสดุ  
กำรออกแบบเบื้องต้น กำรจ ำลอง วิเครำะห ์และ
ออกแบบโครงสรำ้ง กำรค ำนวณออกแบบ กำรรำยกำร
ค ำนวณ และแบบรูป ระบบ และฐำนควำมรู้ในงำน

3(3-0-6) 
 

1305 426 กำรออกแบบอำคำร (Building Design) 
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน   :  1305 423 กำรออกแบบ 
                                     คอนกรีตเสริมเหล็ก   
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี

อำคำร และประโยชน์ใช้สอย กฎหมำยและ
มำตรฐำนอำคำร สถำปัตยกรรมอำคำร  และระบบ
โครงสร้ำง ระบบวิศวกรรมในอำคำร วัสดุ กำรออกแบบ
เบื้องต้น กำรจ ำลอง วิเครำะห ์และค ำนวณออกแบบ
โครงสร้ำง นวัตกรรม และฐำนควำมรู้ในงำนออกแบบ
อำคำร และกรณศีึกษำ 

3(3-0-6) 
 

เทียบได ้ เทียบได ้



ล าดับ
ที ่

รายวิชาท่ีขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาท่ีเทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนหลักสูตร 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 2560 2560 ไป 2555 

อำคำร กรณีศึกษำ และปฏิบัต ิ
Historical development of buildings and 

their functions; building regulations and codes; 
building architectural and structural systems; 
engineering systems in buildings; materials, 
conceptual and preliminary design of buildings; 
structural modeling, analysis and design; 
calculation and drawings; knowledge and 
database in building design; case study and 
practice 

 
 

Buildings and functions; building 
regulations and codes; building architectural 
and structural systems; engineering systems in 
buildings; materials, conceptual design; 
structural modeling, analysis and design; 
innovation and database in building design; 
case study 
 

 

37 1305 483 กำรออกแบบคอนกรีตเสรมิเหล็กขั้นสูง 
(Advanced Reinforced Concrete Design) 
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน  :  1305 423  กำรออกแบบ 
                                    คอนกรีตเสริมเหล็ก 
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน   :  ไม่ม ี

ปรัชญำของกำรออกแบบคอนกรีตเสรมิเหล็ก    
กำรวิเครำะหส์ภำวะจ ำกัด ก ำลังตำ้นทำนแรงดัด       
แรงเฉอืนและแรงบิด ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแรงตำมแกน
และโมเมนต์ดัด ควำมสำมำรถในกำรใช้งำน แบบจ ำลอง
ท่อนรับแรงอัดและท่อนรับแรงดึง กำรออกแบบแผ่นพื้น 
กำรออกแบบต้ำนแรงแผ่นดินไหว 

Philosophy of reinforced concrete design, 
limit state analysis, flexural capacity, shear and 
torsion, interaction between axial and bending, 
serviceability, strut and tie model, design of 
slabs, seismic resistant design 

 
 
 

3(3-0-6) 1305 483 กำรออกแบบคอนกรีตเสรมิเหล็กขั้นสูง 
(Advanced Reinforced Concrete Design) 
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน  :  1305 423  กำรออกแบบ 
                                    คอนกรีตเสริมเหล็ก 
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน   :  ไม่มี 

ปรัชญำของกำรออกแบบคอนกรีตเสรมิเหล็ก         
กำรวิเครำะหส์ภำวะจ ำกัด ก ำลังตำ้นทำนแรงดัด           
แรงเฉือนและแรงบิด ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแรงตำมแกน
และโมเมนต์ดัด ควำมสำมำรถในกำรใช้งำน แบบจ ำลอง
ท่อนรับแรงอัดและท่อนรับแรงดึง กำรออกแบบแผ่นพื้น 
กำรออกแบบต้ำนแรงแผ่นดินไหว 

Philosophy of reinforced concrete design, 
limit state analysis, flexural capacity, shear and 
torsion, interaction between axial and bending, 
serviceability, strut and tie model, design of 
slabs, seismic resistant design 

 

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้



ล าดับ
ที ่

รายวิชาท่ีขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาท่ีเทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนหลักสูตร 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 2560 2560 ไป 2555 

38 1305 484 กำรออกแบบสะพำน (Bridge Design)  
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน   :  1305 321 กำรวิเครำะห ์
                                     โครงสร้ำง และ  
                                     1305 423 กำรออกแบบ 
                                     คอนกรีตเสริมเหล็ก 
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี

ระบบโครงสร้ำงสะพำนแบบต่ำง ๆ สะพำน
คอนกรีตหรือสะพำนเหล็ก แรงและน้ ำหนักท่ีกระท ำ 
ข้อก ำหนดและมำตรฐำนที่ใช้ในกำรออกแบบ กำร
ก ำหนดต ำแหน่งท่ีตั้ง กำรวำงแนวสะพำน และเรขำคณติ
ของสะพำน กำรวิเครำะห์และกำรออกแบบโครงสรำ้ง
หลักและโครงสร้ำงรอง หัวข้อท่ีเกี่ยวข้องอื่นๆ 

Types of structural bridge systems, 
concrete or steel bridges, applied forces and 
loadings on bridges, requirements and 
standards for bridge design, location alignment 
and geometric design of bridges, analysis and 
design of superstructures and substructures, 
other related topics 

 

3(3-0-6) 1305 484 วิศวกรรมสะพำน (Bridge Engineering) 
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน   :  1305 321 กำรวิเครำะห ์
                                     โครงสร้ำง และ  
                                     1305 423 กำรออกแบบ 
                                     คอนกรีตเสริมเหล็ก 
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่มี 

ระบบโครงสร้ำงสะพำนและประโยชน์ใช้สอย วัสดุ 
น้ ำหนักและแรง มำตรฐำนและข้อก ำหนด  ต ำแหน่งท่ีตั้ง 
กำรวำงแนวสะพำน และเรขำคณติของสะพำน กำร
วิเครำะห์และค ำนวณออกแบบโครงสร้ำงส่วนบน และ
โครงสร้ำงส่วนลำ่ง ส่วนประกอบอ่ืน กำรตรวจพินิจและ
บ ำรุงรักษำสะพำน 

Structural bridge systems and function; 
materials, loads and forces; standards and 
specification, location, alignment and 
geometric design; analysis and design of 
superstructures, substructures and other 
related components; assessment and 
maintenance 

 

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้

39 1305 485 กำรวิเครำะห์โครงสร้ำงด้วยวิธีเมทริกซ ์ 
(Matrix Structural Analysis) 
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน   :  1305 321 กำรวิเครำะห ์
                                      โครงสร้ำง 
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี

กำรสร้ำงสมกำรเมทริกซ์ในกำรวิเครำะหโ์ครงสร้ำง 
วิธีไดเรค็สติฟเนสส ำหรับวิเครำะหโ์ครงข้อหมุนและโครง
ข้อแข็ง กำรทรุดตัวของจุดรองรับ ผลกระทบของ
อุณหภูมิ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส ำหรับกำรวเิครำะห์
โครงสร้ำง 

 

3(2-3-4) 1305 485 กำรวิเครำะห์โครงสร้ำงด้วยวิธีเมทริกซ ์ 
(Matrix Structural Analysis) 
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน   :  1305 321 กำรวิเครำะห ์
                                      โครงสร้ำง 
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่มี 

กำรสร้ำงสมกำรเมทริกซ์ในกำรวิเครำะหโ์ครงสร้ำง 
วิธีไดเรค็สติฟเนสส ำหรับวิเครำะหโ์ครงข้อหมุนและโครง
ข้อแข็ง กำรทรุดตัวของจุดรองรับ ผลกระทบของ
อุณหภูมิ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส ำหรับกำรวเิครำะห์
โครงสร้ำง 

 

3(2-3-4) เทียบได ้ เทียบได ้



ล าดับ
ที ่

รายวิชาท่ีขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาท่ีเทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนหลักสูตร 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 2560 2560 ไป 2555 

Matrix formulation of structural analysis, 
direct stiffness methods for analysis of frame 
and truss structures, support settlements, 
thermal effects, computer programs for 
structural analysis 

 

Matrix formulation of structural analysis, 
direct stiffness methods for analysis of frame 
and truss structures, support settlements, 
thermal effects, computer programs for 
structural analysis 

 
40 1305 486 พื้นฐำนทำงพลศำสตร์โครงสร้ำง 

(Fundamentals of Structural Dynamics) 
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน  : 1305 203 คณิตศำสตร์  
                                 ประยุกต์ส ำหรับวิศวกรโยธำ 
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี 

แรงพลศำสตร์ในงำนวิศวกรรมโยธำ ภำพรวมของ
พลศำสตร์โครงสร้ำง ระบบที่มหีนึง่ดีกรีของควำมอิสระ 
กำรสั่นแบบอสิระ แรงแบบฮำร์โมนิค แบบคำบ และ
แบบอิมพัล ระบบทีม่ีหลำยดีกรีของควำมอิสระ ระบบ
ของมวลแผ่กระจำย กำรสั่นของคำน 

 Dynamic loads in civil engineering, overview 
of structural dynamics, single-degree-of-
freedom systems, free-vibration, harmonic, 
periodic and impulsive loads, multi-degree-of-
freedom systems, distributed systems, beam 
vibrations 

 

3(3-0-6) 1305 486 พื้นฐำนทำงพลศำสตร์โครงสร้ำง 
(Fundamentals of Structural Dynamics) 
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน  : 1305 203 คณิตศำสตร์  
                                 ประยุกต์ส ำหรับวิศวกรโยธำ 
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 

แรงพลศำสตร์ในงำนวิศวกรรมโยธำ ภำพรวมของ
พลศำสตร์โครงสร้ำง ระบบที่มหีนึง่ดีกรีของควำมอิสระ 
กำรสั่นแบบอสิระ แรงแบบฮำร์โมนิค แบบคำบ และ
แบบอิมพัล ระบบทีม่ีหลำยดีกรีของควำมอิสระ ระบบ
ของมวลแผ่กระจำย กำรสั่นของคำน 

Dynamic loads in civil engineering, 
overview of structural dynamics, single-degree-
of-freedom systems, free-vibration, harmonic, 
periodic and impulsive loads, multi-degree-of-
freedom systems, distributed systems, beam 
vibrations 

 

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้

41 1305 487 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทำงวิศวกรรมโครงสร้ำง 
(Computer Software in Structural Engineering)   
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน  :  1309 200 กำรเขียน 
                                     โปรแกรมคอมพิวเตอร ์
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน :  ไมม่ี 

ทบทวนควำมรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ วิธีทำง
คอมพิวเตอร์ในกำรวเิครำะห์โครงสร้ำง หลักกำร วิธีกำร
และข้อพึงระวังในกำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอรส์ ำหรับ

3(2-3-4) 1305 487 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทำงวิศวกรรมโครงสร้ำง 
(Computer Software in Structural Engineering)   
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน  :  1305 204 กำรเขียน 
                                     โปรแกรมคอมพิวเตอร ์
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน :  ไม่มี 

ทบทวนควำมรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ วิธีทำง
คอมพิวเตอร์ในกำรวเิครำะห์โครงสร้ำง หลักกำร วิธีกำร
และข้อพึงระวังในกำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอรส์ ำหรับ

3(2-3-4) เทียบได ้ เทียบได ้



ล าดับ
ที ่

รายวิชาท่ีขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาท่ีเทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนหลักสูตร 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 2560 2560 ไป 2555 

งำนวิศวกรรมโครงสร้ำง ศึกษำโปรแกรมส ำเร็จรูปที่ใช้
ส ำหรับกำรวิเครำะห์และออกแบบโครงสร้ำงโดยจะเน้น
ศึกษำด้ำนหลักกำรและกำรประยกุต์ใช้โปรแกรม
ส ำเรจ็รูปตำ่งๆ ที่มีอยู่เป็นหลัก 

Review of computer system; review of 
computer method for structural analysis; 
concepts, procedures and precautions in using 
computer programs for structural engineering; 
study of readymade software packages for 
analysis and design of structures with the 
emphasis on concepts and uses of various 
existing software 

 

งำนวิศวกรรมโครงสร้ำง ศึกษำโปรแกรมส ำเร็จรูป        
ที่ใช้ส ำหรับกำรวิเครำะห์และออกแบบโครงสร้ำงโดยจะ
เน้นศึกษำด้ำนหลักกำรและกำรประยุกต์ใช้โปรแกรม
ส ำเรจ็รูปตำ่งๆ ที่มีอยู่เป็นหลัก 

Review of computer system; review of 
computer method for structural analysis; 
concepts, procedures and precautions in using 
computer programs for structural engineering; 
study of readymade software packages for 
analysis and design of structures with the 
emphasis on concepts and uses of various 
existing software 

42 1305 489 กำรตรวจสอบอำคำรและกำรซ่อมบ ำรุง 
(Building Assessment and Maintenance) 
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน    :  ไม่ม ี
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี

บริบทของกำรตรวจสอบอำคำร อำคำรควบคุมหรือ
อำคำรที่ต้องตรวจสอบ ผูต้รวจสอบอำคำร รำยกำร
ตรวจสอบ วิธีตรวจสอบอำคำร รำยงำนกำรตรวจสอบ
อำคำร ควำมเห็นของผู้ตรวจสอบอำคำร กฎหมำยและ
มำตรฐำนเกี่ยวแก่กำรตรวจสอบอำคำร กลไกวิบัติของ
โครงสร้ำงคอนกรีต  กลไกวิบัติของโครงสร้ำงไม้  กลไก
วิบัติของโครงสรำ้งเหล็ก  กำรตรวจสอบและทดสอบ
โครงสร้ำง  วิธีประเมินก ำลังของโครงสร้ำงก่อนและหลัง
กำรซ่อมแซม  วัสดุส ำหรับกำรซ่อมแซมและกำรเสริม
ก ำลังโครงสร้ำง  มำตรกำรเพื่อควำมปลอดภัยขณะ
ท ำงำน  เศรษฐศำสตร์วิศวกรรมในงำนซ่อมแซมหรือ
เสรมิก ำลังอำคำร 

 
 

3(2-3-4) - - - - - 



ล าดับ
ที ่

รายวิชาท่ีขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาท่ีเทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนหลักสูตร 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 2560 2560 ไป 2555 

Context of building assessment, controlled 
building, expert and inspector, assessment 
methodology and process,assessment items 
building assessment report and comment, 
building assessment regulation and code; 
failure mechanism of concrete structure; failure 
mechanism in timber structure and steel 
structure; inspection and testing; strength 
evaluation of existing structure and technique; 
strengthening material and strengthening 
technique; temporary work and safety 
measures; strength evaluation of repaired 
structure; engineering economics aspect of 
repairing or strengthening 

 
 

43 1305 493 หัวข้อศึกษำช้ันสูงทำงวิศวกรรมโยธำ  
(Advanced Study Topics in Civil Engineering) 
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน    :  ไม่ม ี
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี 

หัวข้อท่ีน่ำสนใจในปัจจุบันเกี่ยวกับวิทยำกำรใหม่ๆ 
ด้ำนวิศวกรรมโยธำ  ที่จะเป็นประโยชน์ต่อกำรวิจัยและ
กำรประกอบวิชำชีพ 

Interested topics related to new and 
advanced subjects in civil engineering that will 
benefit professional advancement and research 

3(3-0-6) 1305 496 หัวข้อเฉพำะทำงวิศวกรรมโครงสรำ้ง 
(Special Topics in Structural Engineering)  
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน   : ไมม่ี 
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 

หัวข้อท่ีน่ำสนใจในปัจจุบันเกี่ยวกับวิทยำกำรใหม่ๆ 
ด้ำนวิศวกรรมโครงสร้ำงที่จะเป็นประโยชน ์
ในกำรประกอบวิชำชีพและกำรวิจยั 

Interested topics related to new and 
advanced subjects in structural engineering 
that will benefit professional advancement and 
research 
 
 
 
 

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้



ล าดับ
ที ่

รายวิชาท่ีขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาท่ีเทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนหลักสูตร 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 2560 2560 ไป 2555 

 
44 

 
1305 433 

กลุ่มวชิาการจัดการงานก่อสร้าง 
กำรประมำณและวเิครำะห์รำคำ 
(Construction Cost Estimation and Analysis)  
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน    :  ไม่ม ี
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี

หลัก และวิธีประมำณรำคำ ข้อมูล กำรค ำนวณ
ปริมำณงำน และวิเครำะห์รำคำ ควำมผันผวน ควำม
ผิดพลำดในกำรประมำณรำคำ และกำรควบคุม คำ่
ด ำเนินกำร ก ำไร ภำษี เผื่อขำดเหลือ กำรเตรียม และวิธี
ประมลู 

Principle and methods of estimation, 
quantity surveying and cost analysis, variations, 
errors and control, operation cost, profit, tax, 
contingency, tendering, preparation and 
methods of bidding 

 

 
2(2-0-4) 

 
1305 433 

กลุ่มวชิาการจัดการงานก่อสร้าง 
กำรประมำณรำคำและรำยกำรก่อสร้ำง 
(Construction Cost Estimation and 
Specification)   
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน   : ไมม่ี 
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี 

หลัก และวิธีประมำณรำคำ ข้อมูล กำรค ำนวณ
ปริมำณงำน และวิเครำะห์รำคำ ควำมผิดพลำด               
ในกำรประมำณรำคำ ควำมผันผวน และกำรควบคุม 
รำยกำรก่อสร้ำง กำรประมลูงำน และประกวดรำคำ 

Principle and methods of estimation; 
quantity surveying and cost analysis; errors, 
variations, and control; specification; bidding 
and tendering 

 

 
3(3-0-6) 

 
เทียบไมไ่ด ้

 
เทียบได ้

45 1305 436 คอนกรีตเทคโนโลยีข้ันสูง  
(Advanced Concrete Technology)                
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน   : ไมม่ี 
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี 

กำรผลิตปูนซเีมนต์ปอร์ตแลนด์ปฏิกิริยำกับน้ ำของ
ปูนซีเมนต์ กำรทดสอบคณุสมบัตขิองปูนซีเมนต์สำรผสม
เพิ่ม ชนิดของปูนซีเมนต์ คณุสมบตัิของมวลรวม 
คอนกรีตสดคอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว ก ำลังของคอนกรีต 
กำรทดสอบคอนกรีตกำรออกแบบส่วนผสมคอนกรตี 
กำรประยุกต์คอนกรตีคณุลักษณะพิเศษในงำนก่อสร้ำง 
เช่น คอนกรีตก ำลังสูง คอนกรตีอดัแน่นด้วยตัวเอง 
คอนกรีตพรุนและคอนกรตีบดอัด เป็นต้น 

Production of Portland cement; hydration 
process; testing of hydraulic cement; types of 
hydraulic cement; admixtures; properties of 

3(3-0-6) 1305 436 คอนกรีตเทคโนโลยีข้ันสูง  
(Advanced Concrete Technology)                
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน   : ไมม่ี 
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี 

ชนิด และกำรผลติปูนซีเมนต์ปอรต์แลนด์ 
คุณสมบัติ และกำรทดสอบปูนซเีมนต์ พอสโซลำน  สำร
ผสมเพิ่มมวลรวม ปฏิกิริยำกับน้ ำของปูนซีเมนต์ กำร
ออกแบบส่วนผสมคอนกรีต คอนกรีตสด คอนกรีตที่
แข็งตัวแล้ว ชนิดคอนกรีตพิเศษ และกำรใช้ในงำน
ก่อสร้ำง คอนกรีตก ำลังสูง คอนกรีตอัดแน่นด้วยตัวเอง 
คอนกรีตบดอัด คอนกรีตผสมเส้นใย ควำมคงทนของ
คอนกรีต 

Type and production of portland cement; 
hydration process; properties and testing of 
portland cement, pozzolan, admixtures, 

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้



ล าดับ
ที ่

รายวิชาท่ีขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาท่ีเทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนหลักสูตร 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 2560 2560 ไป 2555 

aggregates; fresh concrete hardened concrete; 
strength of concrete; testing of concrete; 
concrete mixed design; application of special 
concrete in construction e.g. high strength 
concrete, self compacting concrete, porous 
concrete and roller compacted concrete 

aggregates; concrete mixed design; fresh and 
hardened concrete; type and application of 
special concrete in construction, high strength 
concrete, self compacting concrete, roller 
compacted concrete, fiber-reinforced concrete, 
durability of concrete 

 
46 1305 493 หัวข้อศึกษำช้ันสูงทำงวิศวกรรมโยธำ  

(Advanced Study Topics in Civil Engineering) 
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน    :  ไม่ม ี
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี 

หัวข้อท่ีน่ำสนใจในปัจจุบันเกี่ยวกับวิทยำกำรใหม่ๆ 
ด้ำนวิศวกรรมโยธำ  ที่จะเป็นประโยชน์ต่อกำรวิจัยและ
กำรประกอบวิชำชีพ 

Interested topics related to new and 
advanced subjects in civil engineering that will 
benefit professional advancement and research 

3(3-0-6) 1305 493 หัวข้อเฉพำะทำงกำรจัดกำรงำนกอ่สร้ำง   
(Special Topics in Construction Management) 
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน   : ไมม่ี 
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไมม่ี 

หัวข้อท่ีน่ำสนใจในปัจจุบันเกี่ยวกับวิทยำกำรใหม่ๆ 
ด้ำนกำรจดักำรงำนก่อสร้ำงที่จะเป็นประโยชน์          
ในกำรประกอบวิชำชีพและกำรวิจยั 

Interested topics related to new and 
advanced subjects in construction 
management that will benefit professional 
advancement and research 

 

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้

 
47 

 
1305 413 

กลุ่มวชิาวิศวกรรมขนส่ง 
ระบบสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์ส ำหรับวิศวกร  
(Geographic Information System for Engineers) 
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน    :  ไม่ม ี
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี

ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสำรสนเทศทำง
ภูมิศำสตรร์ะบบคอมพิวเตอรส์ ำหรับระบบสำรสนเทศ
ทำงภูมิศำสตร ์ซอฟต์แวร์ส ำหรับระบบสำรสนเทศทำง
ภูมิศำสตร ์ฐำนข้อมูลและ กำรจดักำรระบบฐำนข้อมูล 
กำรเก็บรวบรวมข้อมลู กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมลู กำร
วิเครำะห์ข้อมูล และกำรแสดงผลข้อมูลในเชิงภูมิศำสตร์
พร้อมค ำอธิบำยที่เกี่ยวข้องเพื่อวัตถุประสงคต์่ำงๆ  

 
3(2-3-4) 

 
1305 413 

กลุ่มวชิาวิศวกรรมขนส่ง 
ระบบสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์ส ำหรับวิศวกร  
(Geographic Information System for Engineers) 
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน    :  ไม่ม ี
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี

ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสำรสนเทศทำง
ภูมิศำสตรร์ะบบคอมพิวเตอรส์ ำหรับระบบสำรสนเทศ
ทำงภูมิศำสตร ์ซอฟต์แวร์ส ำหรับระบบสำรสนเทศทำง
ภูมิศำสตร ์ฐำนข้อมูลและ กำรจดักำรระบบฐำนข้อมูล         
กำรเก็บรวบรวมข้อมลู กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมลู 
กำรวิเครำะห์ข้อมลู และกำรแสดงผลข้อมลูในเชิง
ภูมิศำสตร์พร้อมค ำอธิบำยท่ีเกีย่วข้องเพื่อวัตถุประสงค์

 
3(2-3-4) 

 
เทียบได ้

 
เทียบได ้



ล าดับ
ที ่

รายวิชาท่ีขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาท่ีเทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนหลักสูตร 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 2560 2560 ไป 2555 

Introduction to GIS, computer system for 
GIS, GIS softwares, database system and 
management, data collection, collation, 
adjustment and analysis, presentation of 
geographic information and description for 
different purposes 

 

ต่ำงๆ  
Introduction to GIS, computer system for 

GIS, GIS softwares, database system and 
management, data collection, collation, 
adjustment and analysis, presentation of 
geographic information and description for 
different purposes 

 
 

48 1305 473 กำรออกแบบผิวจรำจร (Pavement Design)  
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน  :  1305 371 วิศวกรรมทำง 
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน :  ไมม่ี 

ชนิดของผิวจรำจร น้ ำหนักล้อ หนว่ยแรงในผิว
จรำจรแบบยืดหยุ่นและแบบแข็ง ยวดยำนและ
กำรจรำจร คุณสมบตัิและกำรทดสอบส่วนประกอบของ
ผิวจรำจร กำรออกแบบผิวจรำจรแบบยืดหยุ่นและแบบ
แข็งส ำหรับถนนและสนำมบิน กำรก่อสร้ำง-กำรประเมิน
และกำรปรับปรุงผิวจรำจร 

Pavement types; wheel loads, stress in 
flexible and rigid pavements; vehicle and traffic 
consideration; properties and test of pavement 
components; design of flexible and rigid 
pavements for highways and airports; 
pavement construction, evaluation and 
rehabilitation 

 

3(3-0-6) 1305 473 กำรออกแบบผิวจรำจร (Pavement Design)  
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน  :  1305 371 วิศวกรรมทำง 
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน :  ไมม่ี 

หลักของผิวทำง ผิวจรำจรในท่ำอำกำศยำน ชนิดผิว
จรำจร น้ ำหนักล้อ หน่วยแรงในผวิจรำจรแบบยืดหยุ่น
และแบบแข็ง คุณสมบตัิและส่วนประกอบผิวจรำจรของ
ทำงและท่ำอำกำศยำน วิธีออกแบบผิวจรำจรแบบ
ยืดหยุ่นและแบบแข็งส ำหรับทำงและท่ำอำกำศยำน กำร
ระบำยน้ ำจำกผิวทำง วิธีก่อสร้ำงและบ ำรุงรักษำ 

Principles of highway and airport 
pavements including pavement types and 
wheel loads; stresses in flexible and rigid 
pavements; consideration of properties of 
pavement components including for highway 
and airport; methods of design of flexible and 
rigid pavements for highways and airport; 
pavement drainage; methods of construction 
and maintenance 

 
 
 
 

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้



ล าดับ
ที ่

รายวิชาท่ีขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาท่ีเทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนหลักสูตร 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 2560 2560 ไป 2555 

49 1305 474 กำรวำงแผนด้ำนกำรขนส่ง (Transport Planning) 
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน    :  ไม่ม ี
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี

ปัญหำและแนวโน้มด้ำนกำรขนส่ง กำรพัฒนำอย่ำง
ยั่งยืนในกำรขนส่ง วัตถุประสงค์ของนโยบำยด้ำนกำร
ขนส่ง กระบวนกำรตัดสินใจในนโยบำยด้ำนกำรขนส่ง 
กำรก ำหนดนโยบำยด้ำนกำรขนส่ง เครื่องมือของ
นโยบำยดำ้นกำรขนส่ง กำรจัดกำรควำมต้องกำรในกำร
เดินทำง กำรจัดกำรด้ำนกำรจรำจร กำรด ำเนินกำร
เกี่ยวกับกำรขนส่งสำธำรณะ ยุทธศำสตร์กำรบรูณำกำร
ด้ำนกำรขนส่ง 

Transport problems and trends, sustainable 
development in transport, objectives of 
transport policy, decision making process in 
transport policy, transport policy formulation, 
instruments of transport policy, travel demand 
management, traffic management, public 
transport operation, infrastructure provision, 
integrated transport strategies, introduction to 
transport economics, pricing of road space and 
public transport 

3(3-0-6) 1305 474 กำรวำงแผนด้ำนกำรขนส่ง (Transport Planning) 
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน    :  ไม่ม ี
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี

ปัญหำและแนวโน้มด้ำนกำรขนส่ง กำรพัฒนำอย่ำง
ยั่งยืนในกำรขนส่ง วัตถุประสงค์ของนโยบำย             
ด้ำนกำรขนส่ง กระบวนกำรตัดสินใจในนโยบำยด้ำนกำร
ขนส่ง กำรก ำหนดนโยบำยด้ำนกำรขนส่ง เครื่องมือ           
ของนโยบำยด้ำนกำรขนส่ง กำรจดักำรควำมต้องกำรใน
กำรเดินทำง กำรจดักำรด้ำนกำรจรำจร กำรด ำเนินกำร
เกี่ยวกับกำรขนส่งสำธำรณะ ยุทธศำสตร์กำรบรูณำกำร
ด้ำนกำรขนส่ง  

Transport problems and trends, 
sustainable development in transport, 
objectives of transport policy, decision making 
process in transport policy, transport policy 
formulation, instruments of transport policy, 
travel demand management, traffic 
management, public transport operation, 
infrastructure provision, integrated transport 
strategies, introduction to transport economics, 
pricing of road space and public transport 

  

3(3-0-6) 
 

เทียบได ้ เทียบได ้

50 - - - 1305 475 กำรจัดกำรโลจิสติกส์และห่วงโซ่อปุทำน  
(Logistics and Supply Chain Management) 
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน    :  ไม่ม ี
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี

บทบำทของโลจิสติกส์ในงำนวิศวกรรมโยธำ          
โลจสิติกส์และโซ่อุปทำน กิจกรรมของโลจิสติกส ์           
กำรจัดหำและกำรจัดซื้อ กำรจัดกำรสินค้ำคงคลัง            
กำรจัดกำรวัสดุและกำรผลิต กำรกระจำยสินค้ำและ      
กำรขนส่ง กำรจดักำรคลังสินค้ำ ระบบสำรสนเทศ        

3(3-0-6) - - 



ล าดับ
ที ่

รายวิชาท่ีขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาท่ีเทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนหลักสูตร 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 2560 2560 ไป 2555 

เพื่อกำรจัดกำรโลจิสติกส์  
The role of logistics in civil engineering; 

Logistics and supply chain; Logistics activities, 
Purchasing, Inventory Management, Material 
management, Manufacturing, Distribution and 
Transportation, Warehousing management; 
Logistics information systems 

 
51 - - - 1305 476 วิศวกรรมรถไฟ (Railway Engineering) 

รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน    :  ไม่ม ี
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี

บทน ำวิศวกรรมรถไฟและโครงสรำ้งพื้นฐำนของ
รถไฟ ผลกระทบของรถไฟต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม แนว
เส้นทำงรถไฟ เรขำคณิตของรำง องค์ประกอบของ
โครงสร้ำงส่วนบนและส่วนล่ำง กำรสับหลีก กำรวำงแผน
และควำมจุของรถไฟ หัวลำกและตู้ขบวน ระบบจ่ำย
ไฟฟ้ำและระบบอำณัตสิัญญำณควบคุม กำรก่อสร้ำง 
ปฏิบัติกำรและบ ำรุงรักษำรถไฟ กำรเงินและ
เศรษฐศำสตร์ของกำรพัฒนำรถไฟ 

Introduction to railway engineering and rail 
infrastructures; impacts on society and 
environment; alignment, track geometry, 
superstructures and substructure components; 
switches, railway planning and capacity; power 
supply and signaling control system;  
construction, operation and maintenance of 
railway; economics and finannce of railway 
development 

 
 
 

3(3-0-6) - - 



ล าดับ
ที ่

รายวิชาท่ีขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาท่ีเทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนหลักสูตร 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 2560 2560 ไป 2555 

52 1305 493 หัวข้อศึกษำช้ันสูงทำงวิศวกรรมโยธำ  
(Advanced Study Topics in Civil Engineering) 
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน    :  ไม่ม ี
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี 

หัวข้อท่ีน่ำสนใจในปัจจุบันเกี่ยวกับวิทยำกำรใหม่ๆ 
ด้ำนวิศวกรรมโยธำ  ที่จะเป็นประโยชน์ต่อกำรวิจัยและ
กำรประกอบวิชำชีพ 

Interested topics related to new and 
advanced subjects in civil engineering that will 
benefit professional advancement and research 

3(3-0-6) 1305 497 หัวข้อเฉพำะทำงวิศวกรรมขนส่ง       
(Special Topics in Transportation Engineering)  
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน    :  ไม่ม ี
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี 

หัวข้อท่ีน่ำสนใจในปัจจุบันเกี่ยวกับวิทยำกำรใหม่ๆ 
ด้ำนวิศวกรรมขนส่งท่ีจะเป็นประโยชน์                      
ในกำรประกอบวิชำชีพและกำรวิจยั              

Interested topics related to new and 
advanced subjects in transportation 
engineering that will benefit professional 
advancement and research 

                           

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้

 
53 

 
1305 442 

กลุ่มวชิาวิศวกรรมปฐพี 
กำรทดสอบในสนำมส ำหรับงำนวศิวกรรมธรณ ี       
(Field Testing for Geotechnical Engineering)    
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน   :  1305 341 กลศำสตร์ดิน   
                                     และ 1305 342  
                                     ปฏิบัติกำรกลศำสตร์ดิน 
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี

หลักกำรพื้นฐำนส ำหรบักำรทดสอบในสนำมและ
กำรทดสอบในที่ส ำหรับงำนวิศวกรรมธรณี อุปกรณ์
ทดสอบ กำรปรบัเทียบ ระบบกำรบันทึกข้อมูล หลักกำร
แปรผลข้อมูลและกำรปรับแก้ กำรเจำะส ำรวจและกำร
ทดสอบกำรเจำะหยั่งแบบมำตรฐำน กำรทดสอบกำร
เจำะหยั่งด้วยกรวยแบบไม่วดัแรงดันน้ ำ กำรทดสอบกำร
เจำะหยั่งด้วยกรวยแบบวดัแรงดันน้ ำ กำรวัดสมบัติของ
ดินโดยใช้อุปกรณ์วัดควำมดันด้ำนข้ำง กำรวัดแรงดันน้ ำ
และกำรหำสมัประสิทธ์ิกำรซมึผ่ำนในสนำม กำรหำก ำลัง
รับแรงโดยใช้ใบพัด กำรวัดกำรเคลื่อนตัวของดิน และ
ควำมเครยีดของดินในสนำม กำรถูกรบกวนของดินต่อ
กำรวัดผล ผลของขนำดอุปกรณ์ กำรประยุกต์ใช้ข้อมูล

 
3(3-0-6) 

 
1305 442 

กลุ่มวชิาวิศวกรรมปฐพี 
กำรทดสอบในสนำมส ำหรับงำนวศิวกรรมธรณ ี       
(Field Testing for Geotechnical Engineering)    
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน   :  1305 341 กลศำสตร์ดิน   
                                     และ 1305 342  
                                     ปฏิบัติกำรกลศำสตร์ดิน 
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่มี 

หลักกำรพื้นฐำนส ำหรบักำรทดสอบในสนำมและ
กำรทดสอบในที่ส ำหรับงำนวิศวกรรมธรณี             
อุปกรณ์ทดสอบ กำรปรบัเทียบ ระบบกำรบันทึกข้อมูล 
หลักกำรแปรผลข้อมูลและกำรปรบัแก้ กำรเจำะส ำรวจ
และกำรทดสอบกำรเจำะหยั่งแบบมำตรฐำน            
กำรทดสอบกำรเจำะหยั่งด้วยกรวยแบบไม่วดัแรงดันน้ ำ  
กำรทดสอบ  กำรเจำะหยั่งด้วยกรวยแบบวัดแรงดันน้ ำ 
กำรวัดสมบัติของดินโดยใช้อุปกรณ์วัดควำมดันด้ำนข้ำง 
กำรวัดแรงดันน้ ำและกำรหำสัมประสิทธ์ิกำรซมึผ่ำนใน
สนำม กำรหำก ำลังรับแรงโดยใช้ใบพัด กำรวัดกำร
เคลื่อนตัวของดิน และควำมเครียดของดินในสนำม       
กำรถูกรบกวนของดินต่อกำรวดัผล ผลของขนำด

 
3(3-0-6) 

 
เทียบได ้

 
เทียบได ้



ล าดับ
ที ่

รายวิชาท่ีขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาท่ีเทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนหลักสูตร 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 2560 2560 ไป 2555 

จำกกำรทดสอบในงำนวิศวกรรมธรณ ี
Principle of field testing and In-situ testing, 

equipments, calibrations, data acquisition 
system, principle of data interpretation and 
corrections, soil boring and standard 
penetration test (SPT), cone penetration test 
(CPT), piezocone penetration test (CPTU), 
pressure meter (PMT), flat dilatometer (DMT), 
piezometer, in-situ permeability test, field vane 
test, inclinometer, extensometer, strain 
measurement in field, effects of soil 
disturbance, scale effects, applications of 
obtained data in geotechnical engineering 

 

อุปกรณ์ กำรประยุกต์ใช้ข้อมูลจำกกำรทดสอบในงำน
วิศวกรรมธรณ ี

Principle of field testing and In-situ testing, 
equipments, calibrations, data acquisition 
system, principle of data interpretation and 
corrections, soil boring and standard 
penetration test (SPT), cone penetration test 
(CPT), piezocone penetration test (CPTU), 
pressure meter (PMT), flat dilatometer (DMT), 
piezometer, in-situ permeability test, field vane 
test, inclinometer, extensometer, strain 
measurement in field, effects of soil 
disturbance, scale effects, applications of 
obtained data in geotechnical engineering 

 
54 1305 443 งำนก่อสร้ำงใต้ดิน 

(Underground Construction) 
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน  :  1305 343 วิศวกรรม 
                                    ฐำนรำก  
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน :  ไมม่ี 

กำรส ำรวจข้อมูลธรณสี ำหรับงำนก่อสร้ำงใต้ดิน 
อุโมงค์ตื้น อุโมงค์ลึก เครื่องเจำะอุโมงค์ กำรวิเครำะห์
และออกแบบโครงสร้ำงกันดินส ำหรับงำนก่อสร้ำงใตด้ิน 
เทคนิคกำรก่อสร้ำงอุโมงค์ เครื่องมือตรวจวัดส ำหรับ  
งำนอุโมงค์ 

Subsoil exploration for underground 
construction project, shallow tunneling, deep 
tunneling, Tunnel Boring Machine (TBM), 
analysis and design of earth retaining structure 
for underground construction project, tunnel 
construction technique, tunnel instrumentation 

 
3(3-0-6) 

1305 443 งำนก่อสร้ำงใต้ดิน  
(Underground Construction) 
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน  :  1305 343 วิศวกรรม 
                                    ฐำนรำก  
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน :  ไม่มี 

กำรส ำรวจข้อมูลธรณสี ำหรับงำนก่อสร้ำงใต้ดิน 
อุโมงค์ตื้น อุโมงค์ลึก เครื่องเจำะอุโมงค์ กำรวิเครำะห์
และออกแบบโครงสร้ำงกันดินส ำหรับงำนก่อสร้ำงใตด้ิน 
เทคนิคกำรก่อสร้ำงอุโมงค์ เครื่องมือตรวจวัดส ำหรับ        
งำนอุโมงค์ 

Subsoil exploration for underground 
construction project, shallow tunneling, deep 
tunneling, Tunnel Boring Machine (TBM), 
analysis and design of earth retaining structure 
for underground construction project, tunnel 
construction technique, tunnel instrumentation 

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้



ล าดับ
ที ่

รายวิชาท่ีขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาท่ีเทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนหลักสูตร 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 2560 2560 ไป 2555 

55 1305 446 วิศวกรรมธรณสีิ่งแวดล้อม  
(Geoenvironmental Engineering)  
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน    :  ไม่ม ี
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี

ควำมส ำคญัของทรัพยำกรดินและแหล่งน้ ำใต้ดิน
ในทำงวิศวกรรม แหล่งก ำเนดิและชนิดของกำรปนเปื้อน 
กลไกกำรเคลื่อนที่ของสำรปนเปื้อนในตัวกลำงพรุน 
องค์ประกอบของระบบเก็บกักกำกของเสีย หน้ำท่ีและ
ประเภทของวัสดุกันซึมในกำรควบคุมกำรเคลื่อนที่ของ
สำรปนเปื้อน วัสดุกันซมึและวสัดกุันซึมธรณสีังเครำะห์ 
กำรติดตำมและปรับปรุงคณุภำพของดินและแหล่งน้ ำ  
ใต้ดิน 

Soil and groundwater resources, sources 
and types of contaminants in soil and 
groundwater, contaminant transportation in 
porous media, components of solid waste 
containment, functions and types of barrier for 
controlling contaminant transport, barrier 
materials and geosynthetic barriers, soil and 
groundwater monitoring and site remediation 

 

3(3-0-6) 1305 446 วิศวกรรมธรณสีิ่งแวดล้อม  
(Geoenvironmental Engineering)  
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน    :  ไม่ม ี
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี

ควำมส ำคญัของทรัพยำกรดินและแหล่งน้ ำใต้ดิน
ในทำงวิศวกรรม แหล่งก ำเนดิและชนิดของกำรปนเปื้อน 
กลไกกำรเคลื่อนที่ของสำรปนเปื้อนในตัวกลำงพรุน 
องค์ประกอบของระบบเก็บกักกำกของเสีย  หน้ำท่ีและ
ประเภทของวัสดุกันซึมในกำรควบคุมกำรเคลื่อนที่ของ
สำรปนเปื้อน วัสดุกันซมึและวสัดกุันซึมธรณสีังเครำะห์ 
กำรติดตำมและปรับปรุงคณุภำพของดินและแหล่งน้ ำ  
ใต้ดิน 

Soil and groundwater resources, sources 
and types of contaminants in soil and 
groundwater, contaminant transportation in 
porous media, components of solid waste 
containment, functions and types of barrier for 
controlling contaminant transport, barrier 
materials and geosynthetic barriers, soil and 
groundwater monitoring and site remediation 

 

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้

56 1305 447 กำรปรับปรุงคุณสมบัติทำงวิศวกรรมของดิน     
(Engineering Ground Improvement)  
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน    :  ไม่ม ี
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี

กำรออกแบบระบบเร่งกำรทรดุตัวโดยใช้กำรระบำย
น้ ำในแนวดิ่ง กำรเสริมก ำลังโดยวธิีเสำเข็มดินซีเมนต์ 
กำรบดอัดดิน กำรเสรมิก ำลังด้วยวิธีผสมทีร่ะดับลึก กำร
ฉีดอัดน้ ำปูน กำรปรับปรุงดินโดยใช้วัสดุสังเครำะห์ทำง
ธรณีวิศวกรรม  กำรเสริมก ำลังโดยใช้เส้นใย 

 

3(3-0-6) 1305 447 กำรปรับปรุงคุณสมบัติทำงวิศวกรรมของดิน     
(Engineering Ground Improvement)  
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน    :  ไม่ม ี
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี

กำรออกแบบระบบเร่งกำรทรดุตัวโดยใช้กำรระบำย
น้ ำในแนวดิ่ง กำรเสริมก ำลังโดยวธิีเสำเข็มดินซีเมนต ์
กำรบดอัดดิน กำรเสรมิก ำลังด้วยวิธีผสมทีร่ะดับลึก กำร
ฉีดอัดน้ ำปูน กำรปรับปรุงดินโดยใช้วัสดุสังเครำะห์ทำง
ธรณีวิศวกรรม กำรเสริมก ำลังโดยใช้เส้นใย 

 

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้



ล าดับ
ที ่

รายวิชาท่ีขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาท่ีเทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนหลักสูตร 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 2560 2560 ไป 2555 

Vertical drain design, cement column, soil 
compaction, deep mixing, jet grouting, 
geosynthetic design, fiber reinforcement 

Vertical drain design, cement column, soil 
compaction, deep mixing, jet grouting, 
geosynthetic design, fiber reinforcement 

57 1305 493 หัวข้อศึกษำช้ันสูงทำงวิศวกรรมโยธำ  
(Advanced Study Topics in Civil Engineering) 
รำยวิชำทีต่้องเรียนมำก่อน    :  ไม่ม ี
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี 

หัวข้อท่ีน่ำสนใจในปัจจุบันเกี่ยวกับวิทยำกำรใหม่ๆ 
ด้ำนวิศวกรรมโยธำ  ที่จะเป็นประโยชน์ต่อกำรวิจัยและ
กำรประกอบวิชำชีพ 

Interested topics related to new and 
advanced subjects in civil engineering that will 
benefit professional advancement and research 

3(3-0-6) 1305 498 หัวข้อเฉพำะทำงวิศวกรรมปฐพี  
(Special Topics in Geotechnical Engineering) 
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน    :  ไม่ม ี
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี

หัวข้อท่ีน่ำสนใจในปัจจุบันเกีย่วกบัวิทยำกำรใหม่ๆ 
ด้ำนวิศวกรรมปฐพีท่ีจะเป็นประโยชน์ในกำรประกอบ
วิชำชีพและกำรวิจัย 

Interested topics related to new and 
advanced subjects in geotechnical engineering 
that will benefit professional advancement and 
research 

 

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้

 
58 

 
1305 453 

กลุ่มวชิาทรัพยากรน้ า 
ชลศำสตร์ของน้ ำใต้ดิน (Groundwater Hydraulics)  
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน  :  1305 250 วิศวกรรม 
                                    ชลศำสตร ์
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี

กลศำสตร์กำรไหลผำ่นตัวกลำงพรนุ กฎของดำร์ซี่ 
ระบบช้ันน้ ำใต้ดิน สมกำรกำรไหลในระบบช้ันน้ ำใต้ดิน 
กำรไหลของน้ ำเข้ำสู่บ่อบำดำล กำรไหลของน้ ำใต้ดิน
ชำยฝั่งทะเล กำรจัดกำรน้ ำใต้ดิน กำรอัดเสริมน้ ำใต้ดิน 
แบบจ ำลองเชิงตัวเลขของกำรไหลในระบบน้ ำใต้ดิน 

Mechanics of flow through porous media, 
Darcy’s law, aquifers system, flow equations, 
groundwater flow to wells, freshwater-saltwater 
interface , groundwater management, 
groundwater recharge, numerical models of 
flow in groundwater system 

 
3(3-0-6) 

 
1305 453 

กลุ่มวชิาทรัพยากรน้ า 
ชลศำสตร์ของน้ ำใต้ดิน (Groundwater Hydraulics)  
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน  :  1305 250 วิศวกรรม 
                                    ชลศำสตร ์
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี

กลศำสตร์กำรไหลผำ่นตัวกลำงพรนุ กฎของดำร์ซี่ 
ระบบช้ันน้ ำใต้ดิน สมกำรกำรไหลในระบบช้ันน้ ำ   ใต้
ดิน กำรไหลของน้ ำเข้ำสู่บ่อบำดำล กำรไหลของน้ ำใต้ดิน
ชำยฝั่งทะเล กำรจัดกำรน้ ำใต้ดิน กำรอัดเสริมน้ ำใต้ดิน 
แบบจ ำลองเชิงตัวเลขของกำรไหลในระบบน้ ำใต้ดิน 

Mechanics of flow through porous media, 
Darcy’s law, aquifers system, flow equations, 
groundwater flow to wells, freshwater-
saltwater interface , groundwater management, 
groundwater recharge, numerical models of 
flow in groundwater system 

 
3(3-0-6) 

 
เทียบได ้

 
เทียบได ้



ล าดับ
ที ่

รายวิชาท่ีขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาท่ีเทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนหลักสูตร 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 2560 2560 ไป 2555 

59 1305 454 วิศวกรรมทรัพยำกรน้ ำ  
(Water Resource Engineering) 
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน     :  1305 352 อุทกวิทยำ 
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน   :  ไม่ม ี

กำรวำงแผนโครงกำร กำรวเิครำะห์ระบบลุ่มน้ ำของ
แผนโครงกำรโดยอำศัยกำรจ ำลอง กำรออกแบบ
ส่วนประกอบโครงกำร กำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐศำสตร ์
กำรบริหำรจัดกำรน้ ำของระบบลุ่มน้ ำโดยกำรจ ำลอง เส้น
โค้งเก็บกักของอ่ำงเก็บน้ ำ ตัวอย่ำงกรณีศึกษำ   

Project planning, basin system analysis of 
planned project by modeling, preliminary 
design of project components, economic 
analysis, water management on basin system 
by modeling, reservoir rule curves, case studies 

 
 

3(3-0-6) 1305 454 วิศวกรรมทรัพยำกรน้ ำ  
(Water Resource Engineering) 
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน     :  1305 352 อุทกวิทยำ 
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน   :  ไม่ม ี

กำรวำงแผนโครงกำร กำรวเิครำะห์ระบบลุ่มน้ ำของ
แผนโครงกำรโดยกำรจ ำลอง กำรออกแบบส่วนประกอบ
โครงกำร กำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐศำสตร ์กำรบรหิำร
จัดกำรน้ ำระบบลุ่มน้ ำโดยกำรจ ำลอง เส้นโค้งเก็บกักของ
อ่ำงเก็บน้ ำ ตัวอย่ำงกรณีศึกษำ   

Project planning, basin system, analysis of 
planned project by modeling, preliminary 
design of project components, economic 
analysis, water management on basin system 
by modeling, reservoir rule curves, case studies 

 

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้

60 1305 455 วิศวกรรมชลประทำนและกำรระบำยน้ ำ 
(Irrigation and Drainage Engineering) 
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน   :  1305 352 อุทกวิทยำ 
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน :  ไมม่ี 

ควำมต้องกำรน้ ำ ควำมสัมพันธ์ของน้ ำและดิน 
คุณภำพน้ ำ วิธีกำรชลประทำน โครงสร้ำงทำง
ชลประทำน เครื่องสูบน้ ำ กำรประมำณกำรไหล กำร
ระบำยน้ ำฝนจำกพ้ืนท่ีเมือง กำรระบำยน้ ำจำกพื้นดิน 
กำรระบำยน้ ำจำกถนน  ท่อลอดและสะพำน  

Water requirements, soil-water 
relationships, water quality, irrigation methods, 
irrigation structures, pump, flow estination, 
municipal storm drainage, land drainage, 
highway drainage, culverts and bridges  

 

2(2-0-4) - - - - - 



ล าดับ
ที ่

รายวิชาท่ีขอเทียบในหลักสูตร 2555 รายวิชาท่ีเทียบได้ในหลักสูตร 2560 การเทียบโอนหลักสูตร 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 2555 ไป 2560 2560 ไป 2555 

61 1305 456 โครงสร้ำงทำงชลศำสตร ์(Hydraulic Structures) 
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน  :  1305 250 วิศวกรรม 
                                    ชลศำสตร ์
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี

หลักกำรทำงชลศำสตร์ที่ใช้ในกำรออกแบบ กำร
ออกแบบอำคำรทำงชลศำสตร์ซึ่งประกอบด้วย เขื่อน 
ทำงระบำยน้ ำล้นและคลองส่ง อำคำรสลำยพลังงำน 
อำคำรลดระดับ ประตูน้ ำ อำคำรยกระดับน้ ำ อำคำรวัด
ปริมำณกำรไหลแบบต่ำงๆ และระบบกำรส่งน้ ำตำม
คลอง   

Hydraulic principles for design; designs of 
hydraulic structures including: dams, spillways 
and approach channels, stilling basins, drop 
structures, gates, check, flow measurement 
structures, and open channel distribution 
system 

 

3(3-0-6) 
 

1305 456 โครงสร้ำงทำงชลศำสตร ์(Hydraulic Structures) 
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน  :  1305 250 วิศวกรรม 
                                    ชลศำสตร ์
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่มี 

หลักกำรทำงชลศำสตร์ที่ใช้ในกำรออกแบบ                
กำรออกแบบอำคำรทำงชลศำสตรซ์ึ่งประกอบด้วย          
เขื่อน ทำงระบำยน้ ำล้นและคลองส่ง อำคำรสลำย
พลังงำน อำคำรลดระดบั ประตูน้ ำ อำคำรยกระดับน้ ำ               
อำคำรวัดปรมิำณกำรไหลแบบต่ำงๆ และระบบกำรส่ง
น้ ำตำมคลอง   

Hydraulic principles for design; designs of 
hydraulic structures including: dams, spillways 
and approach channels, stilling basins, drop 
structures, gates, check, flow measurement 
structures, and open channel distribution 
system 

  

3(3-0-6) 
 

เทียบได ้ เทียบได ้

62 1305 493 หัวข้อศึกษำช้ันสูงทำงวิศวกรรมโยธำ  
(Advanced Study Topics in Civil Engineering) 
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน    :  ไม่ม ี
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี 

หัวข้อท่ีน่ำสนใจในปัจจุบันเกี่ยวกับวิทยำกำรใหม่ๆ 
ด้ำนวิศวกรรมโยธำ  ที่จะเป็นประโยชน์ต่อกำรวิจัยและ
กำรประกอบวิชำชีพ 

Interested topics related to new and 
advanced subjects in civil engineering that will 
benefit professional advancement and research 

3(3-0-6) 1305 499 หัวข้อเฉพำะทำงวิศวกรรมแหล่งน้ ำ  
(Special Topics in Water Engineering) 
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน    :  ไม่ม ี
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่ม ี

หัวข้อท่ีน่ำสนใจในปัจจุบันเกี่ยวกับวิทยำกำรใหม่ๆ 
ด้ำนวิศวกรรมแหล่งน้ ำท่ีจะเป็นประโยชน ์
ในกำรประกอบวิชำชีพและกำรวิจยั 

Interested topics related to new and 
advanced subjects in water engineering that 
will benefit professional advancement and 
research 
 
 

3(3-0-6) เทียบได ้ เทียบได ้

 


