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โครงสรางหลักสูตร 
  แผน ก แบบ ก 2 
  มีจํานวนหนวยกิตรายวิชาเรียนไมนอยกวา 24 หนวยกิต และวิทยานิพนธ ไมนอยกวา 12 หนวยกิต  
รวมเปน 36 หนวยกิต ซึ่งประกอบดวย 
  1. วิชาเอก ไมนอยกวา 24 หนวยกิต  
      1.1 สัมมนา  2  หนวยกิต 
      1.2 วิชาเอกบังคับ  13  หนวยกิต  
      1.3 วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา  9  หนวยกิต 
  2. วิทยานิพนธ ไมนอยกวา 12  หนวยกิต  
 

รายการวิชา 
1. วิชาเอก ไมนอยกวา 24 หนวยกิต 
      1.1 สัมมนา  2  หนวยกิต 

01203597 สัมมนา  (Seminar)  1,1 
    1.2 วิชาเอกบังคับ  13  หนวยกิต  

01203591 ระเบียบวิธีวิจยัทางวิศวกรรมโยธา  (Research Methodology in Civil Engineering) 1(1-0) 
    และใหเลือกเรียนรายวิชาจากหมวดใดหมวดหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

หมวดวิชาบริหารการกอสราง   12   หนวยกิต 
01203511 วิศวกรรมการกอสรางและการบริหารโครงการ (Construction Engineering and Project Management) 3(3-0) 
01203512 การวางแผนและการควบคุมโครงการขั้นสูง(Advanced Project Planning and Controlling) 3(3-0) 
01203513 การวิเคราะหการลงทุนโครงการ  (Project Investment Analysis) 3(3-0) 
01203514 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการดําเนินงานกอสราง 

(Information Technology for Construction Operation) 
 

3(3-0) 
 หมวดวิชาวิศวกรรมปฐพี  12   หนวยกิต 

01203525 กลศาสตรของดินขั้นสูง (Advanced Soil Mechanics)  3(3-0) 
01203526 วิศวกรรมฐานรากขั้นสูง (Advanced Foundation Engineering)  3(3-0) 
01203527 การหาพฤติกรรมของดินทางวิศวกรรม (Engineering Soil Behavior Determination) 3(2-3) 
01203528 การออกแบบเขื่อนดินและเขื่อนหิน (Design of Earth and Rock-fill Dams)  3(3-0) 

 หมวดวิชาวิศวกรรมโครงสราง  12   หนวยกิต 
01203541 วิธีทางคณิตศาสตรในวิศวกรรมโครงสราง (Mathematical Methods in Structural Engineering) 3(3-0) 
01203542 กลศ าสตรของแข็งขั้นสูง (Advanced Solid Mechanics)   3(3-0) 
01203543 วิธีเมทริกซในการวิเคราะหโครงสราง  (Matrix Methods in Structural Analysis)  3(3-0) 
01203544 คอนกรีตเสริมเหล็กขั้นสูง (Advanced Reinforced Concrete)  3(3-0) 

 หมวดวิชาวิศวกรรมสํารวจ  12  หนวยกิต 
01203561 การคํานวณปรับแกขั้นสงู (Advanced Adjustment Computation)  3(3-0) 
01203562 การทําแผนที่จากภาพถายทางอากาศเชิงตัวเลขขั้นสูง (Advanced Digital Photogrammetry)  3(2-3) 
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01203563 การสํารวจดวยดาวเทียมขั้นสูง (Advanced Satellite Surveying) 3(2-3) 
01203564 การรับรูจากระยะไกลขั้นสูง (Advanced Remote Sensing) 3(3-0) 

 หมวดวิชาวิศวกรรมขนสง  12  หนวยกิต 
01203574 การออกแบบผิวทาง (Pavement Design)   3(3-0) 
01203575 ทฤษฎีพฤติกรรมจราจร (Theory of Traffic Behavior) 3(3-0) 
01203576 การวางแผนการขนสง (Transportation Planning) 3(3-0) 
01203577 การวิเคราะหการจราจร (Traffic Analysis) 3(3-0) 

  1.3  วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา  9 หนวยกิต 
           ใหเลือกเรียนรายวิชาในหมวดเดียวกับวิชาเอกบังคับ ไมนอยกวา 9 หนวยกิต ดังตัวอยางรายวิชาดังตอไปนี้ 
 หมวดวิชาบริหารการกอสราง 

01203515 การปรับปรุงผลิตภาพการกอสราง  (Construction Productivity Improvement) 3(3-0) 
01203516 เทคโนโลยีการกอสรางอาคาร (Building Construction Technology) 3(3-0) 
01203517 เทคโนโลยีการกอสรางงานวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering Construction Technology)  3(3-0) 
01203518 การบริหารกระบวนการกอสราง (Construction Process Management) 3(3-0) 
01203519 เทคนิคการวิเคราะหสําหรับการบริหารการกอสราง  

(Analytical Techniques for Construction Management) 
 

3(3-0) 
01203521 กฎหมายและการจัดการสัญญากอสราง (Law and Administration of Construction Contracts) 3(3-0) 
01203522 การบริหารองคกรกอสราง (Management of Construction Organization)  3(3-0) 
01203523 การประยุกตคอมพิวเตอรขั้นสูงในการกอสราง (Advanced Computer Applications in Construction) 3(3-0) 
01203524 วิธีการและเครื่องจักรที่ใชในการกอสราง (Construction Methods and Equipment) 3(3-0) 
01203596 เร่ืองเฉพาะทางวิศวกรรมโยธา (Selected Topics in Civil Engineering) 1-3 
01203598 ปญหาพิเศษ  (Special Problems)  1-3 

 หมวดวิชาวิศวกรรมปฐพี 
01203529 วิศวกรรมแผนดินไหวทางธรณีเทคนิค (Geotechnical Earthquake Engineering) 3(3-0) 
01203531 การปรับปรงุดินทางวิศวกรรม (Soil Improvement in Engineering) 3(3-0) 
01203532 ฐานรากบนชั้นดินออนและดินไมคงตวั (Foundation on Soft Soil and Unstable Soil)  3(3-0) 
01203533 กลศาสตรของหิน (Rock Mechanics) 3(3-0) 
01203534 โครงการทางวิศวกรรมธรณีเทคนิค (Geotechnical Engineering Projects) 3(3-0) 
01203535 การประเมินความเสี่ยงของโครงสรางทางวิศวกรรมธรณีเทคนิค  

(Risk Assessment of Geotechnical Engineering Structures) 
 

3(3-0) 
01203536 กลศาสตรของดินไมอิ่มน้ํา (Unsaturated Soil Mechanics)  3(3-0) 
01203596 เร่ืองเฉพาะทางวิศวกรรมโยธา (Selected Topics in Civil Engineering) 1-3 
01203598 ปญหาพิเศษ (Special Problems) 1-3 

 หมวดวิชาวิศวกรรมโครงสราง 
01203545 ระบบโครงสรางขั้นสูง (Advanced Structural System) 3(3-0) 
01203546 เสถียรภาพของโครงสราง (Stability of Structures)  3(3-0) 
01203547 ทฤษฎีโครงสรางแผนและเปลือก (Theory of Plate and Shell Structures) 3(3-0) 
01203548 ทฤษฎีสภาพยืดหยุน (Theory of Elasticity) 3(3-0) 
01203549 พลศาสตรโครงสราง (Structural Dynamics) 3(3-0) 
01203551 การวิเคราะหสมาชิกจํากัดของโครงสราง (Finite Element Analysis of Structures) 3(3-0) 
01203552 โครงสรางคอนกรีตอัดแรง (Prestressed Concrete Structures) 3(3-0) 
01203553 การออกแบบสะพาน (Bridge Design)  3(3-0) 
01203554 การออกแบบโครงสรางเหล็กวิธีพลาสติก (Plastic Design of Steel Structures) 3(3-0) 
01203555 โครงสรางเหล็กขั้นสูง (Advanced Steel Structures) 3(3-0) 
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01203556 ความปลอดภัยและความเชื่อถือไดของโครงสราง (Structural Safety and Reliability)   3(3-0) 
01203557 เทคโนโลยีคอนกรีตขั้นสูง (Advanced Concrete Technology)  3(3-0) 
01203558 การตรวจสอบและฟนฟูสภาพโครงสราง (Inspection and Rehabilitation of Structures) 3(3-0) 
01203559 การวิเคราะหสมาชิกจํากัดแบบไมเชิงเสน(Nonlinear Finite Element Analysis)  3(3-0) 
01203596 เร่ืองเฉพาะทางวิศวกรรมโยธา (Selected Topics in Civil Engineering)  1-3 
01203598 ปญหาพิเศษ (Special Problems)  1-3 

 หมวดวิชาวิศวกรรมสํารวจ 
01203565 ภูมิมาตรศาสตรขั้นสูง  (Advanced Geodesy) 3(2-3) 
01203566 การสํารวจภูมิมาตรศาสตรขั้นสูง (Advanced Geodetic Surveying) 3(2-3) 
01203567 การตีความรูปถายทางอากาศ (Airphoto Interpretation) 3(2-3) 
01203568 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและการรับรูระยะไกล 

(Geographic Information System and Remote Sensing)  
 

3(2-3) 
01203569 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรขั้นสูง (Advanced Geographic Information System) 3(2-3) 
01203571 เทคโนโลยีอวกาศ (Aerospace Technology) 3(3-0) 
01203572 ดาราศาสตรเชงิภูมิมาตรศาสตร (Geodetic Astronomy)  3(2-3) 
01203596 เร่ืองเฉพาะทางวิศวกรรมโยธา (Selected Topics in Civil Engineering)     1-3 
01203598 ปญหาพิเศษ (Special Problems) 1-3 

 หมวดวิชาวิศวกรรมขนสง 
01203568 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและการรับรูระยะไกล 

(Geographic Information System and Remote Sensing)  
 

3(2-3) 
01203578 สถิติขั้นสูงสําหรับวิศวกรรมขนสง (Advanced Statistics for Transport Engineer)  3(3-0) 
01203579 การออกแบบทางหลวงขั้นสูง (Advanced Highway Design) 3(2-3) 
01203581 ความปลอดภัยของทางหลวงและการจราจร (Highway and Traffic Safety) 3(2-3) 
01203582 การวิเคราะหทางดานเศรษฐศาสตรสําหรับวิศวกรรมขนสง 

(Economic Analysis for Transportation Engineering)  
 

3(3-0) 
01203583 ปฏิบัติการทดลองวัสดุการทางขั้นสูง (Advanced Highway Material Laboratory)  3(2-3) 
01203584 โลจิสติกสสําหรับวิศวกรขนสง (Logistics for Transportation Engineer)  3(3-0) 
01203585 ระบบขนสงอัจฉริยะ(Intelligent Transport System)  3(3-0) 
01203586 การประมวลภาพเชิงตัวเลขทางวิศวกรรมขนสง 

(Digital image processing in Transportation Engineering)  
 

3(2-3) 
01203587 พลวัตระบบของการขนสง (System dynamics of Transportation)  3(2-3) 
01203588 การวางแผนและการวิเคราะหการพัฒนาเมืองอยางยั่งยืน  

(Sustainable Urban Development Planning and Analysis) 
 

3(3-0) 
01203589 การปฏิบัติการและการควบคุมวิศวกรรมจราจร (Operation and Control in Traffic Engineering)  3(2-3) 
01203596 เร่ืองเฉพาะทางวิศวกรรมโยธา (Selected Topics in Civil Engineering) 1-3 
01203598 ปญหาพิเศษ (Special Problems) 1-3 

2. วิทยานิพนธ ไมนอยกวา  12 หนวยกิต 

01203599 วิทยานิพนธ (Thesis) 1-12 

  

คําอธิบายรายวิชา 
01203511 วิศวกรรมการกอสรางและการบริหารโครงการ (Construction Engineering and Project Management) 3(3-0) 

โครงสรางอุตสาหกรรมการกอสราง การกําหนดและขอบเขตโครงการ การทํางบประมาณโครงการ การวางแผนและ 

การควบคุมโครงการ การประสานการออกแบบ ระยะเวลาการกอสราง การปดโครงการ  การบริหารทรัพยากร  เทคนิค 

ในการบริหารการกอสราง  
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01203512 การวางแผนและการควบคุมโครงการขั้นสูง (Advanced Project Planning and Controlling) 3(3-0) 
การวางแผนและการจัดกําหนดการโครงการ การบริหารทรัพยากร การควบคุมโครงการ ปจจัยที่เปนผลกระทบ 

ตอการวางแผนและการบริหารโครงการ การประยุกตคอมพิวเตอรเพื่อการบริหารโครงการ 
01203513 การวิเคราะหการลงทุนโครงการ  (Project Investment Analysis) 3(3-0) 

การทํางบประมาณเงินทุน เกณฑการตัดสินใจการประเมินผลโครงการเพื่อการลงทุน การวิเคราะหอัตราผลตอบแทน 
หลักการบัญชี การรับรองรายรับและคาใชจาย งบการเงิน กระแสเงินสดโครงการ การลงทุนจากการกอหนี้ การลงทุน
ภายใตความเสี่ยง การวิเคราะหจุดคุมทุน 

01203514 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการดําเนินงานกอสราง  
(Information Technology for Construction Operation) 

 
3(3-0) 

การออกแบบฐานขอมูลและการทําใหเกินผล ฐานขอมูลการกอสรางบนเว็บ การจัดการเอกสารและเนื้อหา การบริหาร
โครงการระดับวิสาหกิจ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรสําหรับการกอสราง ฐานขอมูลเพื่อการจําลองสารสนเทศอาคาร  
เว็บทาสําหรับโครงการกอสรางขนาดใหญ 

01203515 การปรับปรุงผลิตภาพการกอสราง  (Construction Productivity Improvement) 3(3-0) 
ผลิตภาพในการกอสราง ปจจัยที่เปนผลกระทบตอผลิตภาพการกอสราง การวัดผลิตภาพ การปรับปรุงผลิตภาพ  
ปจจัยเกี่ยวกับมนุษยในผลิตภาพการกอสราง ผลกระทบของความปลอดภัยตอผลิตภาพ คอมพิวเตอรและเครื่องมือสําหรับ
การปรับปรุงผลิตภาพ  

01203516 เทคโนโลยีการกอสรางอาคาร (Building Construction Technology) 3(3-0) 
การกอสรางโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสรางอาคารชิ้นสวนสําเร็จรูป โครง สรางคอนกรีตอัดแรง โครงสรางไม
และเหล็ก การรื้อถอนอาคาร การตรวจสอบอาคารที่เกิดการวิบัติและการแกไข  เทคนิคพิเศษทางการกอสรางอาคาร 

01203517 เทคโนโลยีการกอสรางงานวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering Construction Technology)  3(3-0) 
การกอสรางทางวิศวกรรมโยธาในงานชั่วคราวและงานสนาม งานโครงสรางใตดินและงานโครงสรางเหนือพื้นดิน 
เทคโนโลยีในการกอสรางอาคาร ถนนและสะพาน สนามบิน สะพานเทียบเรือ เขื่อน อุโมงค โรงงานอุตสาหกรรม 
เทคโนโลยีขั้นสูงในการกอสรางทางวิศวกรรมโยธา  

01203518 การบริหารกระบวนการกอสราง (Construction Process Management) 3(3-0) 
การบริหารโซอุปทาน การบริหารคงคลัง การออกแบบและพัฒนาแผนการกอสราง การวางแผนความตองการทรัพยากร 
การกอสรางแบบลีน การวัดผลการปฎิบัติงาน  

01203519 เทคนิคการวิเคราะหสําหรับการบริหารการกอสราง  
(Analytical Techniques for Construction Management) 

 
3(3-0) 

เทคนิคการตัดสินใจ  ทฤษฎีความนาจะเปน การตัดสินใจภายใตความไมแนนอน ตนไมการตัดสินใจ มูลคาของสารสนเทศ 
การประยุกตการวิจัยดําเนินงานในการกอสราง การสรางขอปญหา การโปรแกรมเชิงเสน การวิเคราะหดวยการจําลอง 

01203521 กฎหมายและการจดัการสัญญากอสราง (Law and Administration of Construction Contracts)  3(3-0) 
กฎหมายกอสราง กฎหมายเกี่ยวกับการทําสัญญา เอกสารสัญญากอสราง สัญญามาตรฐาน การจัดการสัญญาระหวาง 
การออกแบบ การยื่นประมูล และการกอสราง กรณีศึกษา 

01203522 การบริหารองคกรกอสราง (Management of Construction Organization) 3(3-0) 
ลักษณะเฉพาะพิเศษขององคการกอสราง  การสรางยุทธศาสตร การตลาด การสรางองคกรพลวัต การบริหารทรัพยากร
บุคคล การทําใหประสิทธิภาพสูงสุด แผนสูความสําเร็จของโครงการ สัมฤทธิ์ผลของเสถียรภาพการเงิน ทักษะการบริหาร
จัดการ  

01203523 การประยกุตคอมพวิเตอรขั้นสูงในการกอสราง (Advanced Computer Applications in Construction) 3(3-0) 
การใชงานคอมพิวเตอรในการจัดกําหนดการโครงการ การบริหารทรัพยากร การติดตามความกาวหนาโครงการ  
การประมาณราคา การสรางแบบจําลองสารสนเทศอาคาร การบริหารองคความรู การวิเคราะหความเสี่ยง เทคโนโลยี 
ไรสายในการกอสราง และระบบอัตโนมัติ  
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01203524 วิธีการและเครื่องจกัรท่ีใชในการกอสราง (Construction Methods and Equipment) 3(3-0) 

การเลือกใชเคร่ืองจักรและวิธีการกอสรางสําหรับงานดินและงานคอนกรีต เคร่ืองมือที่ใชในการเคลื่อนยาย  
การยก การลําเลียง และการสูบมวลดินและคอนกรีต เสาเข็มและเครื่องตอกเสาเข็ม งานอุโมงค มวลรวมสําหรับสวนผสม
คอนกรีตและเครื่องจักรสําหรับการผลิตคอนกรีต การประมาณคาใชจายในขบวนการผลิต 

01203525 กลศาสตรของดินขัน้สงู (Advanced Soil Mechanics)  3(3-0) 
ผลของการกอเกิดดินตอสมบัติทางวิศวกรรมของดิน  เคมีเชิงฟสิกสและวิทยาแรของดิน  ความสัมพันธของความเคน-
ความเครียด  ทางเดินของความเคน เกณฑการวิบัติ   แรงดันน้ําและการไหลของน้ําในมวลดิน  การอัดตัวของดิน  กําลัง
ของดินแบบระบายและไมระบายน้ํา   การประยุกตกลศาสตรของดินในปญหาทางวิศวกรรม     

01203526 วิศวกรรมฐานรากขั้นสูง (Advanced Foundation Engineering)  3(3-0) 
ความเคนในมวลดิน การประยุกตทฤษฎีสภาพยืดหยุนและพลาสติกสําหรับดิน ความสามารถในการรับน้ําหนักของดิน 
การวิเคราะหการทรุดตัวของฐานราก พฤติกรรมและความสามารถของเสาเข็มในการรับภาระตามแนวแกนและดานขาง 
แรงดันดินและเสถียรภาพของโครงสรางกันดิน เสถียรภาพของโครงสรางดินและการขุดดิน การประยุกตวิธีเชิงตัวเลข 

ในวิศวกรรมฐานราก 
01203527 การหาพฤติกรรมของดินทางวิศวกรรม (Engineering Soil Behavior Determination) 3(2-3) 

ธรณีวิทยาประเทศไทย การตรวจสอบชั้นดิน การทดสอบในสนาม สมบัติทางกายภาพของดิน การแปลผลการเจาะสํารวจ
ดิน พฤติกรรมของแรในมวลดิน การทดสอบเพื่อการวิเคราะหการไหลซึม การทดสอบเพื่อควบคุมคุณภาพการบดอัด  
การออกแบบการอัดแนน เคร่ืองมือในหองปฏิบัติการเพื่อการหาพฤติกรรมของดิน ทฤษฎีอิเลคทรอนิคเพื่อควบคุมและ 

การวัดการทดสอบ การทดสอบแรงเฉือนของดินเพื่อการออกแบบและการวิเคราะห เครื่องมือภาคสนาม 
01203528 การออกแบบเขื่อนดินและเขื่อนหิน (Design of Earth and Rock-fill Dams)  3(3-0) 

หลักการออกแบบเขื่อน การวิบัติและปญหาที่เกิดขึ้นกับเขื่อนถม การตรวจสอบทางธรณีเทคนิคสําหรับงานเขื่อน ขั้นตอน
การออกแบบเขื่อน  การเลือกหนาตัดเขื่อน  การวิเคราะหการไหลซึม ความดันน้ําและการออกแบบชั้นกรองในเขื่อน   
การวิเคราะหเสถียรภาพของความชันเขื่อน  การกอสรางเขื่อน และการตรวจติดตามพฤติกรรม 
 วิชาพื้นฐาน: 01203525 

01203529 วิศวกรรมแผนดินไหวทางธรณีเทคนิค (Geotechnical Earthquake Engineering) 3(3-0) 
ธรณีวิทยาแผนดินไหว ทฤษฎีการเคลื่อนที่ของแผนเปลือกโลก การตรวจสอบรอยเลื่อน รอยเลื่อนมีพลัง ขนาดของ
แผนดินไหว ความรุนแรงของแผนดินไหว ความเขมของแผนดินไหว การวัดคลื่นไหวสะเทือน คลื่นแผนดินไหว สมบัติ
ของดินทางพลศาสตรและการวิเคราะหการตอบสนองของชั้นดิน เสถียรภาพของความชันเชิงพลศาสตร การเปลี่ยน
ลักษณะถาวรจากการไหวสะเทือน การวิเคราะห การทําใหเหลว 

01203531 การปรับปรุงดินทางวิศวกรรม (Soil Improvement in Engineering) 3(3-0) 
หลักการการปรับปรุงดิน ทฤษฎีการอัดแนนและการควบคุม การปรับปรุงคุณภาพดินโดยใชสารผสมเพิ่ม กลไกการเชื่อม
ประสาน การปรับปรุงดินระดับลึก การออกแบบเสาเข็มดิน-ซีเมนตเพื่อรับภาระในแนวดิ่งและดานขาง  การเรงการทรุดตัว
โดยการใหภาระกอน การออกแบบแถบระบายน้ําในแนวดิ่งสําเร็จรูป การออกแบบการเสริมแรงดินสําหรับโครงสราง 
กันดินและเสถียรภาพของความชัน 
 วิชาพื้นฐาน: 01203525 

01203532 ฐานรากบนชั้นดินออนและดินไมคงตวั (Foundation on Soft Soil and Unstable Soil) 3(3-0) 
ทฤษฎีและกลศาสตรของดินที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหฐานราก ลักษณะฐานรากของงานทั่วๆไป ปญหาตางๆที่เกิดขึ้น 

กับฐานรากในประเทศไทย การออกแบบฐานรากขั้นดินออนและดินที่ไมคงตัว การออกแบบโครงสรางใตดินซึ่งอยูบน 

ชั้นดินออน การปองกันการทรุดตัวที่ตางกันของฐานรากของอาคาร การออกแบบถนนบนชื้นดินออนดินรวนปนทรายและ
บนภูเขา การปองกันการกัดเซาะลาดชันของดินรวนปนทราย ปญหาและวิธีแกไขการกอสรางบนชั้นดินดอน การวิเคราะห
เชิงเศรษฐกิจในการออกแบบระบบฐานราก 
 วิชาพื้นฐาน: 01203525 
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01203533 กลศาสตรของหิน (Rock Mechanics) 3(3-0) 

กําเนิดของหิน การจําแนกหินและมวลหิน สมบัติทางวิศวกรรมของหินและการทดสอบ ทฤษฎีกริฟฟทเกี่ยวกับเกณฑ 
การพังของหิน เสถียรภาพความชันของหิน การเจาะอุโมงค การวิเคราะหความเคนรอบอุโมงค สลัเกรียวและการอัดฉีด 

น้ําปูน 
 วิชาพื้นฐาน : 01203525 

01203534 โครงการทางวิศวกรรมธรณเีทคนิค (Geotechnical Engineering Projects) 3(3-0) 
ประเภทโครงการทางวิศวกรรมธรณีเทคนิค การบริหารและวิธีดําเนินการในโครงการ ฐานขอมูล เครื่องจักรและเครื่องมือ
ในงานวิศวกรรมธรณีเทคนิค กลวิธีการกอสรางพิเศษ สัญญาและการควบคุมการกอสราง การแกไขความขัดแยง 
 วิชาพื้นฐาน : 01203526 

01203535 การประเมินความเสี่ยงของโครงสรางทางวิศวกรรมธรณเีทคนิค 
(Risk Assessment of Geotechnical Engineering Structures) 

3(3-0) 

ทฤษฎีความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพ แผนภูมิเหตุการณในการวิเคราะหความเสี่ยง ทฤษฎีความไมแนนอน 
ความไมแนนอนทางวิศวกรรมปฐพี การวเิคราะหความนาจะเปน การออกแบบฐานราก ลาดชัน กําแพงกันดิน ฯลฯ  
โดยการคํานึงถึงความไมแนนอนของคุณสมบัติดิน การออกแบบโดยใชฐานดานความเสี่ยง การประเมินทางเลือก 

ในการลดความเสี่ยง 
 วิชาพื้นฐาน : 01203526 

01203536 กลศาสตรของดินไมอิ่มน้ํา (Unsaturated Soil Behavior) 3(3-0) 
ฟสิกสของดิน การวัดการดูด มาตรความตึงผิว  เสนโคงลักษณะเฉพาะของดินน้ํา ความเคนและความเครียด ความแข็งแรง
ของดินไมอิ่มน้ํา การวิเคราะหเสถียรภาพของดินไมอิ่มน้ํา การเปลี่ยนแปลงเชิงปริมาตรของดินไมอิ่มน้ํา การไหลซึม 

ผานดินไมอิ่มน้ํา  

 วิชาพื้นฐาน : 01203525 
01203541 วิธีทางคณิตศาสตรในวิศวกรรมโครงสราง (Mathematical Methods in Structural Engineering) 3(3-0) 

เทคนิคในการแกปญหาทางวิศวกรรมโดยวิธีสมการเชิงอนุพันธและสมการเชิงอนุพันธยอย อนุกรมฟูเรียร และเมทริกซ 
ปญหาคาลักษณะเฉพาะ การวิเคราะหเชิงตัวเลขของชิ้นสวนโครงสรางแบบสิ้นสุดและไมสิ้นสุด วิธีผลตางอันตะ ผลเฉลย
ของสมการเชิงเสนแบบหลายชั้น ขั้นตอนวิธีแบบไมเชิงเสน การประยุกตคอมพิวเตอร 

01203542 กลศาสตรของแข็งขั้นสูง (Advanced Solid Mechanics)  3(3-0) 
ความสัมพันธและการแปลงคาความเคนและความเครียด สมดุลในโครงสราง เงื่อนไขความเขากันได เกณฑการวิบัติ  
การดัดและบิดของคาน การดัดในชิ้นสวนแบบแผน และปญหาเสถียรภาพชวงยืดหยุน 

01203543 วิธีเมทริกซในการวเิคราะหโครงสราง (Matrix Methods in Structural Analysis) 3(3-0) 
หลักการของระบบโครงสรางไมตอเนื่อง การวิเคราะหคาน โครงขอหมุน และโครงขอแข็งโดยวิธีสติฟเนสและวิธีเฟลกซ
สิบิลิตี้ การแปลงระบบพิกัด กระบวนการประกอบระบบโครงสราง การแบงวิเคราะหโครงสราง ขั้นตอนวิธีเกาะกลุมและ
คืนสภาพของเมทริกซ การสั่นของระบบโครงสราง หลักมูลของวิธีสมาชิกจํากัด 

01203544 คอนกรตีเสริมเหลก็ขั้นสูง (Advanced Reinforced Concrete) 3(3-0) 
พฤติกรรมของชิ้นสวนหลักคอนกรีตเสริมเหล็ก ภาระสูงสุดของชิ้นสวนหลักคอนกรีตเสริมเหล็กในโครงอาคารและ
วิธีการออกแบบ พฤติกรรมของคานที่รับแรงเฉือนและแรงบิด สภาพดึงยืดไดของโครง แผนพื้น และโครงสรางที่มีค้ํายัน 
ความแข็งแรงของสวนตอระหวางคานกับเสา 

01203545 ระบบโครงสรางขั้นสูง  (Advanced Structural System) 3(3-0) 
ประเภทของโครงสรางขั้นสูง โครงสรางโคง โครงสรางประกอบดวยเคเบิ้ล โครงสรางที่มีชวงยาวพิเศษ โครงสราง 
แบบเยื่อแผนบาง หลักการและวิธีการวิเคราะหโครงสราง กรณีศึกษา 
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01203546 เสถียรภาพของโครงสราง (Stability of Structures)  3(3-0) 
โมเมนตทุติยภูมิในคานที่รับภาระตามแนวแกนและดานขางในเวลาเดียวกัน การกําหนดภาระวิกฤตในชวงยืดหยุนและ 

ไมยืดหยุน การวิเคราะหโดยวิธีเชิงตัวเลขและหลักพลังงาน การโกงดานขางของคาน ขอกําหนดการออกแบบ 

ตามการวิเคราะหเสถียรภาพ 
01203547 ทฤษฎีโครงสรางแผนและเปลอืก (Theory of Plate and Shell Structures) 3(3-0) 

การวิเคราะหแผนวงกลม แผนสี่เหลี่ยม และแผนตอเนื่อง การวิเคราะหและออกแบบโครงสรางเปลือก ยอดโคงรูป
ทรงกระบอก โดม ชั้นเพดานโคงซอน ถัง แผนสวนทบ วิธีคลาสสิก วิธีเชิงตัวเลข วิธีประมาณ และวิธีสมาชิกจํากัดสําหรับ
แผนและเปลือก  

01203548 ทฤษฎีสภาพยืดหยุน (Theory of Elasticity)  3(3-0) 
ปญหาความเคนและความเครียดแนวระนาบ ฟงกชันความเคน พลังงานความเครียด ความเครียดในโครงสรางสมมาตร 
ความเคนและความเครียดในตัวกลางยืดหยุน 3 มิติ 

01203549 พลศาสตรโครงสราง (Structural Dynamics) 3(3-0) 
การสั่นสะเทือนชนิดอิสระและบังคับของระบบองศาเสรีเดียวและหลายองศาเสรีที่มีและไมมีการหนวง การสั่นสะเทือน
ของแทง คาน และโครงระนาบ วิธีเชิงตัวเลขและพลังงาน การออกแบบการไหวสะเทือนและวิศวกรรมแผนดินไหว 

01203551 การวิเคราะหสมาชกิจํากัดของโครงสราง (Finite Element Analysis of Structures) 3(3-0) 
ฐานหลักเชิงทฤษฎีของวิธีสมาชิกจํากัด สมาชิกที่ใชในการหาคําตอบของปญหาความเคนสองและสามมิติ ปญหาของ 
การโคงของแผนและเปลือก ปญหาเสถียรภาพและปญหาไมเชิงเสนของโครงสราง 

01203552 โครงสรางคอนกรตีอัดแรง (Prestressed Concrete Structures) 3(3-0) 
ระบบของคอนกรีตอัดแรง การวิเคราะหการสูญเสียแรงดึงในเสนลวดอัดแรง การออกแบบคานใหญ ระบบพื้น คาน
ตอเนื่อง พฤติกรรมของชิ้นสวนหลักที่รับแรงตามแนวแกน แรงดัด แรงเฉือนและแรงบิด การโกงตัวของโครงสราง 
กรณีศึกษา 

01203553 การออกแบบสะพาน (Bridge Design) 3(3-0) 
ภาระและขอกําหนด การออกแบบสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตอัดแรง และเหล็ก สะพานแบบแผนพื้นตัน 

แบบไอเกอเดอร แบบบอกซเกอเดอร สะพานแบบคานตอเนื่อง แบบโครงขอหมุน การออกแบบแผนพื้นทางและ 

ตอมอสะพาน กรณีศึกษา 
01203554 การออกแบบโครงสรางเหล็กวธิีพลาสติก (Plastic Design of Steel Structures) 3(3-0) 

ความสามารถรับภาระสูงสุดของโครงสรางเหล็ก  วิธีวิเคราะหโครงสรางในชวงพลาสติก การออกแบบคานตอเนื่อง  
โครงและรอยตอดวยวิธีพลาสติก 

01203555 โครงสรางเหลก็ขั้นสูง (Advanced Steel Structures)  3(3-0) 
พฤติกรรมของคานเหล็ก เสาเหล็ก โครงขอหมุนเหล็ก และโครงขอแข็งเหล็ก การโกงงอของแผนเหล็ก แนวคิดของ 
ความกวางประสิทธิผลและคอมแพคเนสของคานเหล็ก การออกแบบค้ํายัน ความลาในโลหะ  

01203556 ความปลอดภัยและความเชื่อถือไดของโครงสราง (Structural Safety and Reliability) 3(3-0) 
ความนาจะเปนและกระบวนการสโทแคสติก การพิจารณาภาระและความตานทานของโครงสรางทางสถิติ แฟกเตอร 
ความปลอดภัยและความนาจะเปนของการวิบัติ นัยสําคัญดานวิศวกรรมของคาสุดขีดทางสถิติ การทํานายความเชื่อถือได
ของระบบ  

01203557 เทคโนโลยีคอนกรตีขั้นสูง (Advanced Concrete Technology) 3(3-0) 
ไฮเดรชั่นของซีเมนตและโครงสรางจุลภาค การทําสวนผสมคอนกรีตและการใชสารผสมเพิ่ม ปจจัยที่มีผลตอสมบัติและ
สมรรถนะคอนกรีต คอนกรีตที่มีสมรรถนะสูง คอนกรีตเสริมใยพิเศษ คอนกรีตพอลีเมอรและคอนกรีตผสมเถาลอย 
ความกาวหนาในดานคอนกรีตเทคโนโลยี 

01203558 การตรวจสอบและฟนฟูสภาพโครงสราง (Inspection and Rehabilitation of Structures)   3(3-0) 
การวิเคราะหวัฏจักรชีวิต สาเหตุการเสื่อมสภาพของโครงสราง วิธีการตรวจสอบ การทดสอบแบบไมทําลาย การประเมิน
ความแข็งแรงและอายุ การวินิจฉัยและการประเมินคาการเสื่อมสภาพของโครงสรางคอนกรีต การซอมแซมและฟนฟู
สภาพของโครงสรางที่เสียหาย การซอมแซมดวยวัสดุสมรรถนะสูง กรณีศึกษา 
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01203559 การวิเคราะหสมาชกิจํากัดแบบไมเชิงเสน (Nonlinear Finite Element Analysis) 3(3-0) 
หลักการวิเคราะหโดยวิธีสมาชิกจํากัด  ทฤษฎีสภาพยืดหยุนและความสัมพันธเนื่องจากโครงสรางระหวางความเคนและ
ความเครียด แนวคิดและแหลงของสภาพไมเชิงเสน ขั้นตอนวิธีแบบไมเชิงเสน ความสัมพันธเนื่องจากโครงสรางแบบ 

ไมยืดหยุนและเกณฑการวิบัติ การวิเคราะหการโกงเดาะ ทฤษฎีอันดับที่สอง และความไมเชิงเสนดานเรขาคณิต ปญหา 
การสัมผัส การวิเคราะหสมาชิกจํากัดของโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก 

01203561 การคํานวณปรับแกขั้นสูง (Advanced Adjustment Computation)   3(3-0) 
แนวคิดของคาสังเกตและแบบจําลองทางคณิตศาสตร คุณสมบัติทางสถิติของคาสังเกต หลักการแพรกระจาย 

ความคลาดเคลื่อน ความแปรปรวนและความแปรปรวนรวม หลักการของวิธีกําลังสองนอยที่สุดและการปรับแก วิธีสมการ
คาสังเกต วิธีสมการเงื่อนไข ปญหาสมการไมเชิงเสน วงรีความคลาดเคลื่อน การแปลงฉาก การประมาณคาในชวง  
ตัวกรองคาลมาน ขอพิจารณาเชิงเลขและเชิงสถิติในการปรับแก   

01203562 การทําแผนที่จากภาพถายทางอากาศเชิงตัวเลขขั้นสูง (Advanced Digital Photogrammetry) 3(2-3) 
ระบบ วิธีการ และเทคนิคดานการทําแผนที่จากภาพถายทางอากาศเชิงตัวเลข การสามเหลี่ยมทางอากาศ การปรับแกบล็อก
แบบกลุมดวยการเทียบและไมเทียบมาตรฐานตนเอง การเทียบมาตรฐานกลองภาพถายเชิงตัวเลข การประมวลผลภาพ 

ขั้นสูง การเทียบคูแบบอัตโนมัติ แบบจําลองเรขาคณิตของภาพถายดาวเทียม 
01203563 การสํารวจดวยดาวเทียมขั้นสูง (Advanced Satellite Surveying) 3(2-3) 

หลักมูลของการสํารวจดวยดาวเทียม  ระบบดาวเทียมในการสํารวจ  ระบบการกําหนดตําแหนงบนพื้นโลก  โครงสราง
สัญญาณ  เสาอากาศและเครื่องรับสัญญาณความคลาดเคลื่อนในจีพีเอส  สมการคาสังเกตในจีพีเอส  การวางแผนการ
สํารวจและวิธีภาคสนาม  การประมวลผลขอมูลจีพีเอส  การควบคุมคุณภาพในการสํารวจจีพีเอส  การหาความสูงดวย 

จีพีเอส  แนวโนมและการประยุกตเทคโนโลยีจีพีเอส 
01203564 การรับรูจากระยะไกลขั้นสูง (Advanced Remote Sensing) 3(3-0) 

การแกขอผิดพลากจากบรรยากาศ การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของพืชพรรณ การวิเคราะหตะกอนและการปลอยน้ํา  
การวิเคราะหขอมูลเชิงเวลาหลายระดับและหลายความละเอียด เครื่องบริการภาพจากการรับรูระยะไกลบนเว็บ ภาพจาก
การรับรูระยะไกลความละเอียดกลางถึงต่ํา ระบบเรดารแบบรูเปดสังเคราะห 

01203565 ภูมิมาตรศาสตรขั้นสูง (Advanced Geodesy) 3(2-3) 
ขนาดและรูปรางของพิภพ สมบัติของทรงรี ทรงรีอางอิง ละติจูด พิกัดและรัศมีของความโคง การประเมินและวิธีการ
อนุพันธปญหาทางภูมิมาตรศาสตรทั้งทางตรงและทางผกผัน เสนภูมิมาตรศาสตร ภาคตัดฉาก และวงรีขนาดใหญ  
การคํานวณระยะทาง มุมแอซิมัทและพิกัดของทุกขนาดของความยาว แรงจากความโนมถวง ความเรงและศักย แรงหนี
ศูนยกลาง พื้นระดับ  พื้นจีออยด และอางอิงอื่นๆ สูตรความถวง การวัดความถวง การลดทอนความถวง 

01203566 การสํารวจภูมิมาตรศาสตรขั้นสูง (Advanced Geodetic Surveying) 3(2-3) 
หลักการสํารวจภูมิมาตรศาสตร  ระบบพิกัดอางอิง  เรขาคณิตของทรงรีอางอิง  การคํานวณบนทรงรีอางอิง  การสามเหลี่ยม  
การวงรอบและการระดับอยางเที่ยง  โครงขายควบคุมทางราบและทางดิ่ง  หลักการปรับแกโครงขายสถานีควบคุมทาง 
ภูมิมาตรศาสตร  วิธีการวัดทางการสํารวจภูมิมาตรศาสตร 

01203567 การตีความรูปถายทางอากาศ (Airphoto Interpretation) 3(2-3) 
การประยุกตการตีความรูปถายทางอากาศเพื่อการทําแผนที่ลักษณะดินและแผนที่ทางธรณีวิทยา ในบริเวณพื้นที่วัสดุ 
แนนและหลวม ตําแหนงเสนทางหลวงและถนนไปยังแหลงแร สี่แยกตางระดับและระบบทางดวน การไดมาของขอมูล
ทางจราจร ความลึกของดินเหนือชั้นแรและการพยากรณชั้นหินใตดิน พื้นที่ระบายน้ํา การตรวจหาแผนดินถลม อินฟราเรด
และเรดารจากการรับรูระยะไกล การตรวจหาภาวะมลพิษทางน้ําและอากาศ การกรอนและสิ่งทับถมตามชายฝง การจําแนก
การใชที่ดิน 

01203568 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและการรบัรูระยะไกล  
(Geographic Information System and Remote Sensing) 

 
3(2-3) 

ทฤษฎีการรับรูจากระยะไกล การแปลภาพถายจากดาวเทียม การประยุกตการรับรูจากระยะไกล ทฤษฎีการระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร การบริหารฐานขอมูลและการประยุกต เทคโนโลยีการบูรณาการจากการรับรูระยะไกลกับระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร  การประยุกตกับงานวิศวกรรมศาสตร  การวางแผนและการพัฒนา การประยุกตดานทรัพยากรน้ํา 
การเกษตร การปกครอง การวางแผนแบบเมือง การขนสง วิศวกรรมปฐพี สิ่งแวดลอม และโครงสรางพื้นฐาน 
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01203569 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรขั้นสูง (Advanced Geographic Information System) 3(2-3) 
การพัฒนาดานเทคโนโลยีระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร ความแนนอนของฐานขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร 
วิธีโวโรนอยและขั้นตอนวิธีโครงขายไมสม่ําเสมอสามเหลี่ยม ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรสามมิติสําหรับการจําลอง
เมือง การวิเคราะหสิ่งที่ไมตอเนื่อง การวิเคราะหเชิงพื้นที่โดยใชเขตขอมูลแบบตอเนื่อง การจัดรูปใหกระทัดและ 

การทําใหเปนอัตโนมัติในระบบสารสนเทศทางภมูิศาสตร อินเตอรเน็ตของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร 
01203571 เทคโนโลยีอวกาศ (Aerospace Technology) 3(3-0) 

สวนประกอบและเครื่องมือสําหรับการพัฒนาระบบอวกาศและการประยุกต สถานภาพโครงการอวกาศโลก การบริหาร
โครงการอวกาศ หลักการกลไกการบิน การประยุกตขอมูลดาวเทียม ระบบยอยอวกาศออนบอรด การดําเนินการและ 

การใชประโยชนระบบอวกาศและโครงการอวกาศตนทุนต่ํา 
01203572 ดาราศาสตรเชงิภูมมิาตรศาสตร (Geodetic Astronomy) 3(2-3) 

คําจํากัดความของเวลา การหมุนควงและการสาย ความแมนของปฏิทินดาว การวิเคราะหแอซิมัท ละติจูด และลองจิจูด
อยางละเอียด การใชทางภูมิมาตรศาสตรของจันทรคราสและสุริยคราส 

01203574 การออกแบบผิวทาง (Pavement Design) 3(3-0) 
ทฤษฎีการออกแบบผิวทางสําหรับถนนและลานบิน การสํารวจดินและการตีความขอมูลทดสอบดิน การออกแบบ
ภาคตัดขวาง การระบายน้ํา การกอสราง และการบํารุงรักษา 

01203575 ทฤษฎีพฤติกรรมจราจร (Theory of Traffic Behavior)   3(3-0) 
แบบจําลองเชิงกําหนดและเฟนสุมของการจราจร แบบจําลองทางคณิตศาสตรของเฮดเวย ความเร็วและการกระจาย 

ความหนาแนน พฤติกรรมการยอมรับชวงลาระหวางรถ ความลาชาบริเวณทางแยก ทฤษฎีแถวคอยเบื้องตน การแจกแจง
ความนาจะเปนที่เกี่ยวกับการจราจร สัญญาณไฟจราจร 

01203576 การวางแผนการขนสง (Transportation Planning)  3(3-0) 
หลักเบื้องตนของความสัมพันธระหวางการใชพื้นที่และระบบขนสง รูปแบบสําหรับการกําหนดการจราจร การแจกแจง
การกระจายปริมาณการใชเสนทาง การจัดปริมาณการจราจรทั้งภายในและระหวางรูปแบบของการเดินทาง โปรแกรม 

เชิงเสน 
01203577 การวิเคราะหการจราจร (Traffic Analysis)  3(3-0) 

ปญหาการจราจร การวิเคราะหหลักมูลของระบบการจราจร ลักษณะเฉพาะผูใชถนน ปริมาณการจราจร ความเร็ว เวลา 
การเดินทาง ความลาชา ความหนาแนน ทฤษฎีกระแสการจราจร ทางแยก ความจุของทางหลวง ระดับการใหบริการ  
การประเมินผลกระทบการจราจร การจําลองการจราจร 

01203578 สถิติขั้นสูงสําหรับวิศวกรรมขนสง (Advanced Statistics for Transport Engineer) 3(3-0) 
ความตองการขอมูลในงานขนสงและการรวบรวมขอมูล ฟงกชันการกระจาย การวิเคราะหการถดถอย การวิเคราะหปจจัย 
การออกแบบการทดลอง แบบจําลองทางเศรษฐศาสตร ซอฟทแวรการประยุกต กรณีศึกษาแบบจําลองทางสถิติ 
ดานวิศวกรรมขนสง 

01203579 การออกแบบทางหลวงขั้นสูง (Advanced Highway Design) 3(2-3) 
การออกแบบทางดานเรขาคณิตของทางหลวง การออกแบบทางแยกรวมและทางแยกตางระดับ การออกแบบระบบระบาย
น้ําของถนนในเมือง การศึกษาเกี่ยวกับมลภาวะจากการใชยวดยาน 
 วิชาพื้นฐาน : 01203471  

01203581 ความปลอดภัยของทางหลวงและการจราจร (Highway and Traffic Safety)   3(2-3) 
ลักษณะเฉพาะทางวิศวกรรมความปลอดภัยบนถนน การลดอุบัติเหตุและความรุนแรงโดยการออกแบบและการควบคุม
การจราจร การวิเคราะหอุบัติเหตุ การตรวจสอบความปลอดภัยบนถนน การสงบการจราจร เทคโนโลยีใหมสําหรับ 

การบริหารความปลอดภัยบนถนน โปรแกรมดานความปลอดภัยบนถนน 
01203582 การวิเคราะหทางดานเศรษฐศาสตรสําหรับวิศวกรรมขนสง  

(Economic Analysis for Transportation Engineering)  
 

3(3-0) 
แนวความคิด หลักการและการวิเคราะหทางดานเศรษฐศาสตรสําหรับวิศวกรรมขนสง และวิศวกรรมการทาง 
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01203583 ปฏิบัติการทดลองวสัดุการทางขั้นสูง (Advanced Highway Material Laboratory)  3(2-3) 

การทดลองวัสดุการทาง เดิน มวลรวม บิทูเมนต ซีเมนต 
01203584 โลจิสติกสสําหรับวศิวกรขนสง (Logistics for Transportation Engineer) 3(3-0) 

โลจิสติกส โซอุปทาน กลยุทธการพัฒนาระบบโลจิสติกส  โลจิสติกสระหวางประเทศ โครงสรางพื้นฐานดานการขนสง 
การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ สถานีขนสงรถบรรทุก การกระจายสินคา การจําลองแบบคาระวางขนสง การวิเคราะห
เสนทางการขนสง  การบริหารสินคาคงคลังและคลังสินคา การบริหารอุปทาน เทคโนโลยีสารสนเทศ  

01203585 ระบบขนสงอัจฉริยะ (Intelligent Transport System) 3(3-0) 
ประวัติ นโยบาย และการเมืองของแบบวิธีการขนสงเขตเมือง ลักษณะเฉพาะการขนสง การวางแผนการขนสงและการสงบ
การจราจร การวิเคราะหการพัฒนาประวัติศาสตรจุดธารผุดของการสงผาน ยานขนสงแบบใหม วิธีเชิงปริมาณ   
ความเกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม การวิเคราะหความพอเพียงของโครงสรางพื้นฐาน การบรูณะโครงสรางพื้นฐาน  
การดําเนินการและการบํารุงรักษา การเขาถึงสนามบินและการเขาถึงระหวางประเทศ 

01203586 การประมวลภาพเชิงตัวเลขทางวิศวกรรมขนสง  
(Digital image processing in Transportation Engineering) 

 
3(2-3) 

ระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร การประมวลภาพเชิงตัวเลข การประยุกตกับงานวิศวกรรมขนสงที่เนนทางวิศวกรรมจราจร 
วิศวกรรมทางหลวง การวางแผนการขนสง การออกแบบโครงสรางผิวทาง องคประกอบของฮารดแวรและซอฟตแวร
คอมพิวเตอร ระบบปฏิบัติการ ภาษาโปรแกรม ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร  

01203587 พลวัตระบบของการขนสง (System dynamics of Transportation) 3(2-3) 
การระบุปญหาการขนสง การพัฒนาสมมุติฐานเชิงพลวัต ระบบรากของปญหา คอมพิวเตอรสําหรับแบบจําลองพลวัต   
ตัวแบบทางเลือกเชิงนโยบายและการทําใหเกิดผล 

01203588 การวางแผนและการวิเคราะหการพัฒนาเมืองอยางยั่งยืน  
(Sustainable Urban Development Planning and Analysis) 

 
3(3-0) 

การพัฒนาเมือง ระบบการขนสงเขตเมือง การวางแผนการขนสงเขตเมือง การวางแผนการใชที่ดิน ผลกระทบการพัฒนา
ที่ดินของการขนสง แบบรูปการพัฒนาเขตเมือง การใชที่ดินและการเชาที่ดิน การจําลองแบบการใชประโยชนที่ดิน  
การจําลองแบบอันตรกิริยาระหวางการใชประโยชนที่ดินและการขนสง สภาพแวดลอมเขตเมือง การจําลองการพัฒนา
เมือง นโยบายการพัฒนาเมืองแบบยั่งยืน 

01203589 การปฏิบัตกิารและการควบคุมวิศวกรรมจราจร (Operation and Control in Traffic Engineering) 3(2-3) 
วิธีการสํารวจหาขอมูลทางดานวิศวกรรมจราจร กฎและขอบังคับการจราจร กฎขอบังคับเกี่ยวกับความเร็ว การจอด  
การควบคุมคนเดินถนน การกําหนดยวดยานเดินทิศทางเดียว ขอกําหนดเกี่ยวกับสิทธิการใชทาง ปายและเครื่องหมาย
จราจร สัญญาณไฟ ไฟฟาแสงสวาง และการบริหารงานดานวิศวกรรมจราจร 

01203591 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมโยธา (Research Methodology in Civil Engineering) 1(1-0) 
หลักและระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมโยธา การวิเคราะหปญหาเพื่อกําหนดหัวของานวิจัย การรวบรวมขอมูลเพื่อการ 

วางแผนการวิจัย การกําหนดตัวอยางและเทคนิค การวิเคราะห การแปลผล และการวิจารณผลการวิจัย การจัดทํารายงาน
เพื่อการนําเสนอในการประชุมและการตีพิมพ 

01203596 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมโยธา (Selected Topics in Civil Engineering)   1-3 
เร่ืองเฉพาะทางวิศวกรรมโยธาในระดับปริญญาโท หัวขอเร่ืองเปลี่ยนแปลงไปในแตละภาคการศึกษา 

01203597 สัมมนา (Seminar) 1 
การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางวิศวกรรมโยธาในระดับปริญญาโท 

01203598 ปญหาพิเศษ (Special Problems)  1-3 
การศึกษาคนควาทางวิศวกรรมโยธาระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน 

01203599 วิทยานิพนธ (Thesis) 1-12 
วิจัยในระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเขียนเปนวิทยานิพนธ 

 


