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โครงสรางหลักสูตร มี 2 แบบ คือ แบบ 1.1 และ แบบ 2.1 

 แบบ 1.1 
 มีจํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 48 หนวยกิต ซึ่งประกอบดวย 

1. วิทยานิพนธ ไมนอยกวา 48 หนวยกิต 
 2.  สัมมนา ไมนอยกวา 4 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 1 หนวยกิต (แตไมนับหนวยกิต) 

 

แบบ 2.1 
 มีจํานวนหนวยกิตรายวิชาเรียน ไมนอยกวา 16 หนวยกิต และวิทยานิพนธ ไมนอยกวา 36 หนวยกิต รวมเปน 
 52 หนวยกิต ซึ่งประกอบดวย 
 1. วิชาในหมวดวิชาที่ศึกษา ไมนอยกวา 16 หนวยกิต (รวมวิชาสัมมนา 4 หนวยกิต ใน 4 ภาคการศึกษา) 
 2.  วิทยานิพนธ ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 
 

 หมวดวิชาท่ีศึกษา 
 นิสิตอาจเลือกเรียนและทําวิทยานิพนธ ในหมวดวิชาที่จะศึกษาไดดังนี้ 
  หมวดวิชาวิศวกรรมโครงสราง 
  หมวดวิชาวิศวกรรมปฐพ ี

   
รายการวิชา 
1. หลักสูตรแบบ 1.1 

01203697 สัมมนา (Seminar)    1,1,1,1 
01203699 วิทยานิพนธ (Thesis)      1-48 

    รายวิชาอื่นใดนอกเหนือจาก 2 วิชาขางตน หากมีการลงทะเบียนเรียนเพื่อการศึกษาในหลักสูตรแบบ 1.1 นี้ จะเปนการเรียน 
โดยไมนับหนวยกิต 
2. หลักสูตรแบบ 2.1  เลือกเรียนในหมวดวิชาใดวิชาหนึ่ง   ไมนอยกวา 16 หนวยกิต 
    2.1 หมวดวิชาวิศวกรรมโครงสราง 

01203521 การวิเคราะหโครงสรางขั้นสูง (Advanced Structural Analysis) 3(3-0)
01203522 การวิเคราะหโครงสรางวิธีแมตริกซ (Matrix Methods in Structural Analysis) 3(3-0)
01203523 ความมั่นคงของโครงสราง (Stability of Structures) 3(3-0)
01203524 ทฤษฎีของโครงสรางเปลือกบาง (Plate and Shell Structures) 3(3-0)
01203525 คณิตศาสตรขั้นสูงทางวิศวกรรม (Advanced Mathematics for Engineering) 3(3-0)
01203526 วิธีใชเลขจํานวนในวิศวกรรมโยธา (Numerical Methods in Civil Engineering) 3(3-0)
01203527 ทฤษฎีการยืดหยุน (Theory of Elasticity) 3(3-0)
01203528 ไดนามิกสของโครงสราง (Structural Dynamics) 3(3-0)
01203529 การวิเคราะหโครงสรางโดยวิธีไฟไนทอิลิเมนต (Finite Element Analysis of Structures) 3(3-0)
01203531 คอนกรีตเสริมเหล็กขั้นสูง (Advanced Reinforced Concrete) 3(3-0)
01203532 โครงสรางคอนกรีตอัดแรง (Prestressed Concrete Structures) 3(3-0)
01203533 การออกแบบสะพาน (Bridge Design) 3(2-3)
01203534 การออกแบบโครงสรางเหล็กวิธีพลาสติค (Plastic Design of Steel Structures) 3(3-0)
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01203535 โครงสรางเหล็กขั้นสูง (Advanced Steel Structures) 3(3-0)
01203536 ความปลอดภัยและความเชื่อถือไดของโครงสราง (Structural Safety and Reliability) 3(3-0)
01203537 การวิเคราะหความเคนภาคทดลอง (Experimental Stress Analysis) 3(2-3)
01203621 คุณสมบัติของคอนกรีตขั้นสูง (Advanced Study in Properties of Concrete) 3(3-0)
01203622 วิศวกรรมแผนดินไหวและลม (Earthquake and Wind Engineering) 3(3-0)
01203623 พสาสติกซิตี้ (Plasticity) 3(3-0)
01203624 โครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กขั้นสูง (Advanced Reinforced Concrete Structures) 3(3-0)
01203696 เร่ืองเฉพาะทางวิศวกรรมโยธา (Selected Topics in Civil Engineering) 1-3
01203697 สัมมนา (Seminar) 1
01203698 ปญหาพิเศษ (Special Problems) 1-3
01203699 วิทยานิพนธ (Thesis) 1-36

   2. หมวดวิชาวิศวกรรมปฐพ ี
01203545 การวิเคราะหความเสี่ยงภัยของโครงสรางทางวิศวกรรมธรณีเทคนิค  

(Risk Assessment of Geotechnical Engineering Structures) 
3(3-0)

01203525 คณิตศาสตรขั้นสูงทางวิศวกรรม (Advanced Mathematics for Engineering) 3(3-0)
01203551 วิศวกรรมฐานรากขั้นสูง (Advanced Foundation Engineering) 3(3-0)
01203552 กลศาสตรของดินขั้นสูง (Advanced Soil Mechanics) 3(3-0)
01203553 การออกแบบเขื่อนดินและเขื่อนหิน (Design of Earth and Rock-fill Dams) 3(3-0)
01203554 การหาพฤติกรรมของดินทางวิศวกรรม (Soil Engineering Behavior Determination) 3(3-0)
01203555 ไดนามิกสของดิน (Soil Dynamics) 3(3-0)
01203556 ฐานรากบนชั้นดินออนและดินที่ไมคงตัว (Foundation  on Soft Soil and Unstable Soil) 3(3-0)
01203557 โครงการทางวิศวกรรมปฐพี (Geotechnical Engineering Projects) 3(3-0)
01203558 กลศาสตรของหิน (Rock Mechanics) 3(3-0)
01203559 การปรับปรุงคุณภาพดิน (Soil Improvement) 3(3-0)
01203651 โครงสรางทางปฐพี (Earth Structures) 3(3-0)
01203652 กลศาสตรทางธรณีประยุกต (Applied Geomechanics) 3(3-0)
01203653 ทฤษฎีการยืดหยุนของวัสดุทางธรณี (Elasticity of Geomedia) 3(3-0)
01203654 การแปลภาพถายทางอากาศทางธรณีเทคนิค (Geotechnical Airphoto Interpretation) 3(3-0)
01203655 วิธีใชเลขจํานวนทางธรณีเทคนิค (Numerical Method in Geotechnique) 3(3-0)
01203656 การวิเคราะหขีดจํากัดของสมดุล (Limit Equilibrium Analysis) 3(3-0)
01203657 การสํารวจและติดตามพฤติกรรมของดิน (Site Investigation and field Monitoring) 3(3-0)
01203658 ธรณีวิทยาประยุกตทางวิศวกรรม (Applied Engineering Geology) 3(3-0)
01203659 การใชกากอุตสาหกรรมเปนวัสดุกอสราง 

(Reutilization of Industrial Wastes as Construction Materials) 3(3-0)
01203696 เร่ืองเฉพาะทางวิศวกรรมโยธา (Selected Topics in Civil Engineering) 1-3
01203697 สัมมนา (Seminar) 1
01203698 ปญหาพิเศษ (Special Problems) 1-3
01203699 วิทยานิพนธ (Thesis) 1-36

3. รายวิชาอื่นๆ  
    นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาระดับหมายเลข 500 ขึ้นไป ของภาควิชาวิศวกรรมโยธา เชน รายวิชาของหมวดวชิาวิศวกรรมขนสง
บริหารการกอสราง เปนตน และรายวิชาในหลักสูตรนี้ ทั้งในหมวดวิชาที่ศึกษา และที่ไมใชรายวิชาของหมวดวิชาที่ศึกษา หรือวิชา 
นอกคณะ ระดับบณัฑิตศึกษา  เพื่อเปนพื้นฐานสําหรับการศึกษา โดยไมนับหนวยกิต ภายใตความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษา
ประจําตัวนิสิต หัวหนาภาควิชา และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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คําอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาวิศวกรรมโครงสราง 

01203521 การวิเคราะหโครงสรางขั้นสูง (Advanced Structural Analysis) 3(3-0)
การวิเคราะหโครงสรางโดยประมาณของโครงสราง ซึ่งรับแรงกระทําทางขางและทางดิ่ง การวิเคราะหคานที่มีหนาตัด 
เปลี่ยนแปลง คานตอเนื่องบนที่รองรับที่ยืดหยุนโครงขอแข็ง อารคและเคเบิล การวิเคราะหโครงสรางโดยวิธี 
พลาสติค 

01203522 การวิเคราะหโครงสรางวิธีแมตรกิซ (Matrix Methods in Structural Analysis) 3(3-0)
การใชพีชคณิตของแมตริกซในการแกปญหาโครงสราง การวิเคราะหสปริง คานตอเนื่อง โครงขอหมุน โครงขอแข็ง 
โดยวิธีสติฟเนสและวิธีเฟลกซิบิลิตี้ การใชคอมพิวเตอรกับแมตริกซ 

01203523 ความมั่นคงของโครงสราง (Stability of Structures) 3(3-0)
การคํานวณหาแรงดัดทุติยภุมิในคานซึ่งรับแรงดัดและตามแนวแกนในเวลาเดียวกัน การวิเคราะหหาน้ําหนักบรรทุก
สูงสุดที่ทําใหเสาและโครงสรางไมเสถียรในชวงอิลาสติคและอินอิลาสติค การวิเคราะหโดยใชวิธีเลขจํานวน 
และหลักของพลังงาน การโกงดานขางของคาน 

01203524 ทฤษฎีของโครงสรางเปลอืกบาง (Plate and Shell Structures) 3(3-0)
การวิเคราะหโครงสรางเปลือกบาง 2 มิติ รูปทรงกลม รูปสี่เหลี่ยม รูปสี่เหลียมตอเนื่อง การวิเคราะหโครงสรางเปลือก
บาง 3 มิติ รูปทรงกระบอก รูปโคน รูปไฮเพอบอลิคพาราโบลลอยค แทงคน้ํา โครงสรางโพลดเดดเพลท  
การวิเคราะห ใชวิธีแบบคลาสิกแบบเลขจํานวนแบบโดยประมาณและแบบไฟไนทอีลิเมนต 

01203525 คณิตศาสตรขั้นสงูทางวิศวกรรม (Advanced Mathematics for Engineering) 3(3-0)
เทคนิคในการใชสมการพาเซียลดิฟเฟอเรนเซียล อันดับฟลูเรียน และแมตริกการวิเคราะหเวคเตอรและ 
ตัวเปลี่ยนเชิงซอน เพื่อการวิเคราะหทางวิศวกรรม 

01203526 วิธีใชเลขจํานวนในวิศวกรรมโยธา (Numerical Methods in Civil Engineering) 3(3-0)
การวิเคราะหโครงสรางชนิดตางๆ ทั้งแบบดิเทอรมิเนท และอินดิเทอรมิเนท โดยวิธีใชเลขจํานวน การวิเคราะหแบบไฟ
ไนทดิเฟอเรน การแกสมการเชิงเสนแบบตางๆ การใชเทคนิคของคอมพิวเตอรชวยในการแกปญหา 

01203527 ทฤษฎีการยืดหยุน (Theory of Elasticity) 3(3-0)
ปญหาความเคนและความเครียดของตวักลางยืดหยุน 2 มิติ องคประกอบความเคนพลังงานความเครียด  
ปญหาความเคนในโครงสรางสมมาตรกับแนวแกน ปญหาความเคนและความเครียดของตัวกลางยืดหยุน 3 มิติ ความ
เคนเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ 

01203528 ไดนามิกสของโครงสราง (Structural Dynamics) 3(3-0)
การสั่นสะเอนชนิดอิสระและบังคับของระบบที่มีเสรีภาพชั้นเดียวและระบบมีเสรีภาพหลายชั้น ทั้งที่มีและไมมี 
เคร่ืองหนวง การวิเคราะหการสั่นสะเทือนของคาน โครงอาคารและโครงสรางชนิดตางๆ โดยใชวิธีเลขจํานวน 
หลักของพลังงาน และวิธีแบบไฟไนทอีลิเมนต 

01203529 การวิเคราะหโครงสรางโดยวิธีไฟไนทอิลิเมนต (Finite Element Analysis of Structures) 3(3-0)
ทฤษฎีของการวิเคราะหแบบไฟไนท ไฟไนทอีลิเมนตชนดิตางๆ สําหรับใชในการวิเคราะหปญหาความเคนของ 
โครงสราง 2 มิติ และ 3 มิติ ปญหาของโครงสรางเปลือกบาง ปญหาความสั่นสะเทือนของโครงสรางและปญหา 
ความมั่นคงของโครงสราง 

01203531 คอนกรตีเสริมเหลก็ขั้นสูง (Advanced Reinforced Concrete) 3(3-0)
พฤติกรรมของคานและสาคอนกรีตเสริมเหล็ก น้ําหนักบรรทุกสูงสุดของเสาโครงสรางอาคาร วิธีการออกแบบ 
กําลังสูงสุด พฤติกรรมของคานที่รับแรงเฉือนและแรงบิดความสามารถในการรับแรงเฉือนในแผนพื้นฐานราก  
กําลังของสวนตอระหวางคานกับเสา 

203532 โครงสรางคอนกรตีอัดแรง (Prestressed Concrete Structures) 3(3-0)
ระบบของคอนกรีตอัดแรง การวิเคราะหการสูญเสียแรงดึงในเสนลวด การออกแบบคานสะพาน คานวงแหวน  
ถังทรงกระบอก ระบบพื้น ความตอเนือ่งในคานคอนกรีตอัดแรง การออกแบบโดยใชหลักกําลังสูงสุด พฤติกรรมของ
องคอาคารที่รับแรงอัดแรงดัดและแรงตามแนวแกน แรงเฉือนและแรงบิด 

01203533 การออกแบบสะพาน (Bridge Design) 3(2-3)
น้ําหนักบรรทุกและขอกําหนด ออกแบบสะพานคอนกรตีและสะพานเหล็ก สะพานแบบแผนพื้น ริบบสแลบ  
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โครงทรงโคง โครงขอหมุน สะพานแขวน สะพานแบบบอกซเกอเดอร ออกแบบเด็คของสะพาน อบัตตเมนต  
ออกแบบฐานราก 

01203534 การออกแบบโครงสรางเหล็กวธิีพลาสติค (Plastic Design of Steel Structures) 3(3-0)
การคํานวณหาน้ําหนักบรรทุกอัลติเมทของโครงสรางเหล็ก วิธีวิเคราะหโครงสรางที่อยูในชวงพลาสิค การออกแบบ
คานตอเนื่อง โครงเหล็กและรอยตอตางๆ ดวยวิธีพลาสตคิ 

01203535 โครงสรางเหลก็ขั้นสูง (Advanced Steel Structures) 3(3-0)
พฤติกรรมของคาน เสาโครงขอหมุนและโครงขอแข็ง การโกงงอของแผนเหล็ก หลักการวาดวยความกวาง 
ประสิทธิผล และคอมแพคทเนสของคานเหล็ก การออกแบบค้ํายันและการเสริมกําลัง ขอกําหนดตางๆ  
ในการออกแบบโดยอางอิงกับผลวิจัยที่เกี่ยวของ 

01203536 ความปลอดภัยและความเชื่อถือไดของโครงสราง (Structural Safety and Reliability) 3(3-0)
หลักและวิธีความนาจะเปนในกลศาสตรโครงสรางที่จะนํามาใชในการวิจัยความปลอดภัยและความแนนอนไมเสยีงาย 
ของโครงสราง หลักความนาจะเปนและกรรมวิธีสโตคาสติก การพิจารณาน้ําหนักบรรทุกและความตานทานของ 
โครงสรางโดยวิธีสถิติ ความหมายทางดานวิศวกรรมของตัวสุดยอดทางสถิติ แฟคเตอรออฟเซฟติ ความนาจะเปน 
ของการพัง ความแนนอน ไมเสียงายของซิสเต็ม การออกแบบเพื่อความปลอดภัยจากแรงทําลายตามธรรมชาติ  
รวมทั้งลมและแผนดินไหว 

01203537 การวิเคราะหความเคนภาคทดลอง (Experimental Stress Analysis) 3(2-3)
แผนภูมิอไลนเมนต คุณสมบัติทางกลของวัสดุวิศวกรรม ทฤษฎีแบบจําลอง การวิจัยแบบไดเมนชันนัลและ 
ซิมิลิทูด-ไฟโตอีลาสติซิตี้ เคร่ืองมือแบบกลและแบบไฟฟาเพื่อวัดความเครียด การคํานวณหาความเคนในแกนหลักและ
หนวยแรงเฉื่อยสูงสุดจากความเครียดที่วัดได การหาอินฟลูเอ็นซไลนของโครงสรางแบบตางๆ 

01203621 คุณสมบัติของคอนกรีตขั้นสูง (Advanced Study in Properties of Concrete) 3(3-0)
การหาอัตราสวนของปริมาณวัสดุผสมคอนกรีต ปจจัยที่มีผลตอคุณสมบัติของคอนกรีตสด กําลังรับแรง  การหดตัว 
การคืบ  และการซึมน้ําของคอนกรีตแข็ง กฎคอนสติติวทฟี การทดสอบแบบทําลายและแบบไมทําลาย ปฏิกิริยาเคมี
ของปูนซีเมนตกับน้ํา การผสมเพิ่มคุณสมบัติของมวลรวม 

01203622 วิศวกรรมแผนดินไหวและลม (Earthquake and Wind Engineering) 3(3-0)
ลักษณะทางดานวิศวกรรมของแรงเนื่องจากแผนดินไหว ลม และระเบิดและพฤติกรรมของอาคารภายใตแรงดังกลาว 
การวิเคราะหแบบประมาณ และแบบละเอียด โดยวิธีสถติยศาสตรและพลศาสตร การวิเคราะห การตอบสนอง
สเปกตรัมแบบไมเปนเสนตรง การวิเคราะหในขอบขายความถี่และเวลา หลักการของมวล เคร่ืองหนวง และสติฟเนส 
ของโครงสรางการออกแบบสําหรับพฤติกรรมในชวงเกินยืดหยุน 

01203623 พสาสติกซติี้ (Plasticity) 3(3-0)
ทฤษฎีทางคณิตศาสตรของของแข็งแบบพลาสติกสมบูรณ ขอกําหนดสําหรับการคลาก ความสัมพันธระหวาง 
ความเคนและความเครียด การบิดของแทงสี่เหลี่ยมและทรงกระบอก ปญหาความเคนในตัวกลางระนาบเดียว 
และเสนเลื่อนตัว ทฤษฎีการวิเคราะหแบบขีดจํากัดในตัวกลาง 3 มิติ การประยุกตใชหลักเกณฑวาริเอชันนัล 
ในการวิเคราะห 

01203624 โครงสรางคอนกรตีเสริมเหล็กขั้นสูง (Advanced Reinforced Concrete Structures) 3(3-0)
การศึกษาหัวขอที่เกี่ยวกับการวิเคราะหพฤติกรรมและการออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก เชน ผนังตานทาน
แรงเฉือนขอตอของเสาและคาน โครงอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก การวิเคราะหกําลังของแผนพื้นสองทางโดยวิธี  
รูปแบบการวิบัติ และวิธีสมดุลของสวนแผนพื้นขอกําหนดในบริเวณแผนดินไหว การออกแบบตามขอกําหนดภาวะ
ขีดจํากัด 

01203696 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมโยธา (Selected Topics in Civil Engineering) 1-3
ศึกษาหัวขอซึ่งกําลังเปนที่สนใจทางดานวิศวกรรมโยธา 

01203697 สัมมนา (Seminar) 1
01203698 ปญหาพิเศษ (Special Problems) 1-3

การศึกษาคนควาขั้นดุษฎีบัณฑิตและเรียบเรียงเขยีนเปนรายงาน 
01203699 วิทยานิพนธ (Thesis) 1-36
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หมวดวิชาปฐพี 

203525 คณิตศาสตรขั้นสงูทางวิศวกรรม (Advanced Mathematics for Engineering) 3(3-0)
เทคนิคในการใชสมการพาเซียลดิฟเฟอเรนเซียล อันดับฟลูเรียน และแมตริกการวิเคราะหเวคเตอร และตัวเปลี่ยน
เชิงซอนเพื่อการวิเคราะหทางวิศวกรรม 

203545 การวิเคราะหความเสี่ยงของโครงสรางทางวิศวกรรมธรณเีทคนิค 
(Risk Assessment of Geotechnical Engineering Structures) 3(3-0)
การประยุกตปฐพีกลศาสตรและวิศวกรรมเขื่อนสําหรับการประเมินคาความเสี่ยงของโครงสรางทางวิศวกรรมธรณี 
เทคนิค โดยใชทฤษฎีความนาจะเปน สถิติขั้นสูง และการวิเคราะหความเชือ่ถือไดทางวิศวกรรม การประเมิน 
ทางเลือกเพื่อลดความเสี่ยงดวยการใชวิศวกรรมธรณีเทคนิคบนพื้นฐานของจุดคุมทุนทางเศรษฐศาสตร 

203551 วิศวกรรมฐานรากขั้นสูง (Advanced Foundation Engineering) 3(3-0)
การสํารวจชั้นดินเพื่อการกอสรางขนาดใหญ ฐานแผรวม ฐานแผรับโมเมนต ฐานแผแบบลอย เสาเข็มขนาดใหญ และ
เข็มเจาะ อิทธิพลความสะเทือนจากการตอกเข็ม ฐานรากเสาเข็มรับโมเมนตและแรงดานขาง ฐานรากเดคซอง การ
คํานวณการทรุดตัว การเรงการทรุดตัว การลดการทรุดตัว เข็ดพืดและเข็มยึดแบบเจาะ การแกไขฐานรากที่มีปญหา การ
ปรับปรุงคุณภาพดินฐานราก 

203552 กลศาสตรของดินขัน้สูง (Advanced Soil Mechanics) 3(3-0)
การสมดุล ระบบความเคนและการกระจายความเคนภายในมวลดิน ความเคน ความเครียดและความแข็งแรง 
ของดินเพอมิบิลิตีข้องดิน การไหลของน้ําผานดินพอรวอเตอรเพรซเซอรแลงดันซีเพช ทฤษฎีคอนโซลิเดชั่น และ 
การวิเคราะหกรยุบตัวของมวลดิน 

203553 การออกแบบเขื่อนดินและเขื่อนหิน (Design of Earth and Rock-fill Dams) 3(3-0)
ทฤษฎีความมั่นคงของลาดหินและดิน ผลของแรงดันน้ําในดิน ปญหาของครอดาวน การวิเคราะหแผนดินเฉือน 
และความมั่นคงของเขื่อนกั้นน้ํา ทฤษฎีและการออกแบบของเขือ่นกั้นน้ําที่ทําดวยดินและหิน แรงดันน้ําภายในดินและ
การระบายฟลเตอรรีลิฟเวอร ปญหาฐานรากของเขื่อนกั้นน้ํา ทฤษฎีอุดรอยร่ัวและคัทออฟการควบคุมและ 
การใชเคร่ืองมือ 

203554 การหาพฤติกรรมของดินทางวิศวกรรม (Soil Engineering Behavior Determination) 3(3-0)
วิธีการหาพฤติกรรมของดินทางวิศวกรรม การสํารวจหาคุณสมบัติของดินในสนาม การสํารวจหาคุณสมบัติของดนิ 
ในหองปฏิบัติการ การปรับปรุงภาพของดิน ความซึมน้ําของดิน การหาแรงเฉือนและการทุดตัวของดินในระบบ  
3 แกน การทดสอบหาทางเดินของความเคนในดิน และการทรุดตัวเมืองแรงดันน้ําในดินเปนศูนย เครื่องมือตางๆ  
ที่ใชในการหาพฤติกรรมของดินทางวิศวกรรม 

203555 ไดนามิกสของดิน (Soil Dynamics) 3(3-0)
การสั่นสะเทือนแบบตางๆ การเกิดเรโซแนนซ การกระจายของคลื่นสั่นสะเทอืนบนตัวกลางเนื้อเดียวและชั้นดิน 
ลักษณะตางๆ คุณสมบัติของดินภายใตแรงสั่นสะเทือน และการทําสอบทฤษฎีของฐานรากที่รับแรงสั่นสะเทือน  
การปองกันคลื่นสั่นสะเทือน และการตรวจสอบในสนาม การออกแบบฐานรากรับแรงสั่นสะเทือนจากเครื่องจักร 
แผนดินไหวและแหลงกําเนิดอื่น 

203556 ฐานรากบนชั้นดินออนและดินท่ีไมคงตัว (Foundation  on Soft Soil and Unstable Soil) 3(3-0)
ทฤษฎีและกลศาสตรของดินที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหฐานราก ลักษณะฐานรากของงานทั่วๆไป ปญหาตางๆ  
ที่เกิดขึ้นกับฐานรากในประเทศไทย การออกแบบฐานรากขั้นดินออนและดนิที่ไมคงตัว การออกแบบโครงสรางใตดิน 
ซึ่งอยูบนชั้นดินออน การปองกันการทรุดตัวที่ตางกันของฐานรากของอาคาร การออกแบบถนนบนชื้นดินออน  
ดินรวนปนทรายและบนภูเขา การปองกันการกัดเซาะลาดชันของดินรวนปนทราย ปญหาและวิธีแกไขงานกอสราง 
บนชั้นดินดอน การวิเคราะหเชิงเศรษฐกิจในการออกแบบระบบฐานราก  

203557 โครงการทางวิศวกรรมปฐพี (Geotechnical Engineering Projects) 3(3-0)
ลักษณะโครงการทางดานวิศวกรรมปฐพี ลักษณะเฉพาะของสัญญาและรายละเอียดประกอบสญัญา ความรับผิดชอบ
ของหนวยตางๆ ที่เกี่ยวของ การบริหารและการวางแผนงาน การสํารวจและการรายงานผลความปลอดภัยในระหวาง
การกอสราง การควบคุมงาน การแนะนําและการแกไขสิ่งผิดพลาดในระหวางดําเนินงาน เครื่องจักรในงานกอสรางทาง
วิศวกรรมปฐพี ความเหมาะสมและสมรรถภาพของเครื่องจักรกับลักษณะงาน เคร่ืองมือที่ใชในโครงการทางวิศวกรรม
ปฐพ ี

203558 กลศาสตรของหิน (Rock Mechanics) 3(3-0)
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ทฤษฎีความแข็งของหิน และการจําแนกชนิดหิน แนวการวิเคราะหปญหาโดยการประยุกตใชสมมติฐานตางๆ ทฤษฎี
ของชวงเปดในมวล หินไฟไนทอิลิเมนต สะเตรนเอ็นนอยี่ ปลองและอุโมงคในชั้นหิน การกระจายของหนวยแรง
รอบๆ อุโมงค การค้ํายัน และการคาดผนังอุโมงค การยึดผนังดวยสลักเกลียว และการเคลื่อนตัวของผนังอุโมงค  
ชองเปดขนาดใหญในชั้นหิน และการปองกันการถลมของหินโดยรอบ ความมั่นคงของหิน ธรรมชาติและการปองกัน
การเคลื่อนพัง ฐานรากบนชั้นหิน การทรุดตัวชั้นดินหรือชั้นหินเหนืออุโมงค หรือเหมือง ทฤษฎีการระเบิดหินและ 
การเจาะหิน 

203559 การปรับปรุงคุณภาพดิน (Soil Improvement) 3(3-0)
ตนกําเนิดของหิน การกัดกรอนผนังของหิน การนําพาและการทับถมของดิน โครงสรางทางเคมีของมวลดินแรงยึดและ
ผลักระหวางเม็ดดิน คุณสมบัติเฉพาะของดินที่พบมากในประเทศไทย  การปรับปรุงคุณภาพดินโดยวิธีคละขนาดและ
บดอัดโดยใชซีเมนตปูนขาวและยางมะตอย การลดการทรุดตัวโดยเทคนิคของแซนตเดรนและปริโหลด  
อีเล็กตรอนออสโมซิส การเพิ่มความแข็งแรงของชั้นดินโดยวิธีบดอัดแบบไดนามิคไวโบรโฟคเคชั่น 

203651 โครงสรางทางปฐพ ี(Earth Structures) 3(3-0)
ลักษณะและประโยชนของโครงสรางปฐพี การสํารวจและทดสอบในการออกแบบ การพัฒนาของทฤษฎีแรงดันดิน 
การบดอัด การปรับปรุงคุณภาพดิน การเสริมกําลังดิน การเรงการทรุดตัว การวิเคราะหความมั่นคงของลาดดินและฐาน
ราก ทฤษฎีของการเคลื่อนตัว การวิบัติตอเนื่อง คาการเคลือ่นตัวที่ยอมได การเลือกใชคุณสมบัติดินใน 
การออกแบบ การออกแบบคันดิน การออกแบบดินเสริมกําลัง การออกแบบการถมพื้นที่ การขุดบอและทะเลสาบ 

203652 กลศาสตรทางธรณปีระยุกต (Applied Geomechanics) 3(3-0)
คําจํากัดความของวสัดุทางธรณี คุณสมบัติของวัสดุมวลเมด็ โครงสรางและแบบจําลอดของวัสดมุวลเม็ด กลศาสตร
ของวัสดุมวลเม็ด แรงเฉือนเฉพาะตําแหนงรอยแตก และรอยเลื่อน กลศาสตรของวัสดุมวลแยก การคืบคลานภายใน
น้ําหนัก กระทําการหกตัวและการเพิ่มอาย ุ

203653 ทฤษฎีการยืดหยุนของวัสดุทางธรณี (Elasticity of Geomedia) 3(3-0)
มวลดินพฤติกรรมยืดหยุนของดินแบบจําลองของดิน-หินและดินฐานราก ความสัมพันธระหวางความเคน-ความเครียด 
สมการของความสมดุล ความสอดคลองของความเครียด สมการแมบท ฟงกชันของความเคน เงือ่นไขของขอบเขต 
ผลลัพธของความเคนและความเครียดของแรงกระทํารูปแบบตางๆ ความเคนและความเครียดในสภาวะยืดหยุนของ
งานชุดกําแพงกับดินฐานรากแข็ง และวัสดุหลายชั้น หนวยงานในระนาบ ความเครียดระนาบ  
การวิเคราะหแผนบางบนฐานยืดหยุน 

203654 การแปลภาพถายทางอากาศทางธรณีเทคนิค (Geotechnical Airphoto Interpretation) 3(3-0)
หลักการของการทําภาพถายทางอากาศ ชนิดมาตรสวน การหาความสูง การวัดพื้นที่ การทําแผนที่จากภาพถาย 
ทางอากาศ การปรับแกโดยหมุดควบคุมทางพื้นดิน การหารายละเอียดจากภาพถาย การจําแนกรูปทรง ธรณีสัณฐาน
ตามลักษณะหินตนกําเนิด และชะลาง และผุพัง การสังเกตการใชพื้นที่แบบตางๆ ทางวิศวกรรมทางผังเมือง 
ทางเกษตรและปาไม การใชภาพถายทางดาวเทียม เพื่อประโยชนทางธรณีวิทยาและวิศวกรรม เคร่ืองมือที่ใช 
กับงานภาพถายทางอากาศ 

203655 วิธีใชเลขจํานวนทางธรณีเทคนิค (Numerical Method in Geotechnique) 3(3-0)
วิธีใชเลขจํานวนในการแกสมการอนุพันธ การวิเคราะหแบบไฟไนทดิฟเฟอเรนท การวิเคราะหแบบไฟไนทอีลิเมนท
โดยเนนการนําไปใชวิเคราะหความเคนและความเครียดในมวลตลอดจนการไหลจองน้ําผานมวลพรุน 

203656 การวิเคราะหขีดจํากัดของสมดุล (Limit Equilibrium Analysis) 3(3-0)
การวิเคราะหขีดจํากัดของสมดุล และพลาสติกซิตี้ของดิน ทฤษฎีการวิเคราะหขีดจํากัดของสมดุล ขีดจํากัดของสมดุล 
โดยวิธีขอบเขตบน-ขอบเขตลาง การพงัทลายตอเนื่องของฐานราก การับน้ําหนักบรรทุกของฐานรากและแรงดัน 
ดินขางที่ขีดจํากัดของสมดุล การรับน้ําหนักบรรทุกของ ฐานรากคอนกรีตบนหิน พฤติกรรมพลาสติกของดิน 

203657 การสํารวจและติดตามพฤติกรรมของดิน (Site Investigation and field Monitoring) 3(3-0)
หลักการธรณีสํารวจ วิธีการสํารวจ และการประมวลผลการสํารวจ การสํารวจทางธรณีฟสิกส การเจาะสํารวจ การเก็บ
ตัวอยางดินและผลกระทบจากการเก็บตัวอยาง การทดสอบคุณสมบัติของดินในสนาม การวางแผนและแปลความ ผล
สํารวจ ชนิด และการใชงานของเครื่องมือสํารวจ เคร่ืองมอืวัดแรงดันในน้ําในดิน การวัดความดันดิน เคร่ืองมือวัดการ
เคลื่อนตัวของดิน เครื่องมือวัดการสั่นสะเทือนของพื้นดนิ กรณีศึกษา งานขุด งานถม การทดสอบเสาเข็ม ลาดชันของ
หินและดิน 
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203658 ธรณีวิทยาประยกุตทางวิศวกรรม (Applied Engineering Geology) 3(3-0)

การเขียนแผนที่ทางธรณีวิศวกรรม ธรณีวิทยาสําหรับงานเขื่อน การหาตําแหนงเขื่อน การสํารวจบริเวณเขื่อน และ 
อางเก็บน้ํา ลักษณะการพิบัติของเขื่อน ธรณีวิทยาสําหรับงานถนน การเลือกแนวถนน สะพาน การระบายน้ํา ลักษณะ
หิน การเคลื่อนตัวของลาดดินและหิน ลักษณะของธรณีวทิยาชายฝง การเกิดหาด และการกัดเซาะและการปองกัน 
ธรณีวิทยาเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม การทรุดตัวของแผนดิน การเคลื่อนตัวของน้ําใตดิน การกระจายของสารพิษจาก 
ของเสีย ธรณีวิทยาที่เกี่ยวของกับเมืองการวางผังเมือง การใชประโยชนที่ดิน 

203659 การใชกากอตุสาหกรรมเปนวัสดุกอสราง 
(Reutilization of Industrial Wastes as Construction Materials) 

3(3-0)

กากอุตสาหกรรมโดยคําจํากัดความและประเภท ผลกระทบจากการอุตสาหกรรมตอสิ่งแวดลอมและมนุษย การใช
ประโยชนกากอุตสาหกรรมในงานธรณีเทคนิค การประเมินความเปนไปได และวิธีการปรับปรุงคุณสมบัติของดิน 
ศักยภาพของการใชกากอุตสาหกรรมสําหรับวัสดุกอสราง การเพิ่มกําลังโดยกระบวนการไฮเดรชั่น 

203696 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมโยธา (Selected Topics in Civil Engineering) 1-3
ศึกษาหัวขอซึ่งกําลังเปนที่สนใจทางดานวิศวกรรมโยธา 

203697 สัมมนา (Seminar) 1
203698 ปญหาพิเศษ (Special Problems) 1-3

การศึกษาคนควาขั้นดุษฎีบัณฑิตและเรียบเรียงเขยีนเปนรายงาน 
203699 วิทยานิพนธ (Thesis) 1-36
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