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หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรดุษฎบีัณฑิต 
สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา 

 
ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย  : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
 ภาษาอังกฤษ  : Doctor of Engineering Program in Civil Engineering 
 
ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)   : วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 
 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  : Doctor of Engineering (Civil Engineering) 
 ชื่อยอ (ภาษาไทย)   : วศ.ด.(วิศวกรรมโยธา) 
 ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ)   : D.Eng. (Civil Engineering) 
 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดลอม สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร  และ บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
ปรัชญา 
 เปนหลักสูตรท่ีสอดคลองกับมาตรฐานสากลที่เนนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรูใหมที่กาวหนาและ
เปนที่ยอมรับในระดับสากล และเปนองคความรูที่สามารถนําไปประยุกตใชหรือตอยอดเพื่อการพัฒนาในสาขาวิชา
วิศวกรรมโยธาได 
 
ความสําคัญ 
 หลักสูตรเนนใหดุษฎีบัณฑิตมีความเชี่ยวชาญในการวิจัยและพัฒนาอยางเปนระบบ  โดยมุงเนนที่การศึกษา
ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  รวมท้ังเพื่อเสริมสรางขีดความสามารถของดุษฎีบัณฑิตในการทําวิจัยและพัฒนาดวยตนเอง
หรือสามารถปฏิบัติรวมกับผูอ่ืน  ตลอดจนสามารถลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากตางประเทศในระยะยาว 
 
วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 1.  เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตท่ีมีมีวิสัยทัศนที่กวางไกล มีความสามารถในการคิดริเร่ิมและสรางสรรคผลงานวิจัย
ที่โดดเดนดวยตนเอง 
 2.  เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตท่ีมีสามารถเปนผูนําทางวิชาการและสามารถถายทอดความรูทางวิชาการ 
 3. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตท่ีมีสามารถนําเอาความรูไปประยุกตและแกปญหางานวิศวกรรมโยธาท่ีสลับซับซอน
และใชเทคโนโลยีระดับสูง 
 4.  เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตท่ีมีความโดดเดนทางวิชาการเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยี ทางวิศวกรรมโยธาให
เหมาะสมกับการใชงานภายในประเทศและมีคุณภาพทัดเทียมกับเทคโนโลยีของตางประเทศ 
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 5.  เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตท่ีสมบูรณดวยความรูทางดานวิชาชีพ และพรอมดวยจริยธรรมในการทํางาน และมี
คุณธรรมในการดํารงชีวิต 
 
วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
 เรียน  วันจันทร – วันศุกร  เวลา 09.30 - 21.00 น.    หรือ 
       วันเสาร - วันอาทิตย  เวลา 09.00 - 17.00 น. 
 
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
 ผูจบปริญญาตรี 
 1.  สําเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หรือเทียบเทาจากสถาบัน การศึกษา
ที่กระทรวงศึกษาธิการ หรือสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนรับรอง  
 2.   มีผลการเรียนข้ันปริญญาตรีแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 3.25 จากสถาบันที่นาเชื่อถือ หรือ 
 3.  มีผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการ หรือมีผลงานทางโครงการดีเดน ดีเย่ียมท่ีจะสามารถทําใหเช่ือไดวามี
ศักยภาพในการทําวิจัยสูง โดยคณะกรรมการประจําหลักสูตรพิจารณาแลว เห็นสมควรรับเขาศึกษา 
 ผูจบปริญญาโท 
 1.  สําเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หรือ เทียบเทาจาก
สถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการ หรือสํานักงานคณะกรรมการเขาราชการพลเรือนรับรอง  
 2.  มีผลการเรียนข้ันปริญญาโทแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 3.25  หรือ 
 3.  มีผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการ  หรือคณะกรรมการประจําหลักสูตรพิจารณาแลวเห็นสมควรรับเขา
ศึกษา 
 
ระบบการศึกษา 
 1.  ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห  อาจมีภาคฤดูรอนอีก 1 ภาคการศึกษา ซึ่งมีระยะเวลา
ศึกษาไมนอยกวา 6 สัปดาห   
 2. ระยะเวลาการศึกษา 
   แบบ 2.1 สําหรับผูจบปริญญาโท   หลักสูตรระดับปริญญาเอก 3 ป  
   แบบ 2.2 สําหรับผูจบปริญญาตรี หลักสูตรระดับปริญญาเอก 4 ป 
 3.  ใชภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน 
 
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผล ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตวาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  
2556  ดังนี้ 
 1.  มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผล  แตละรายวิชาที่นักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน  การวัดผลและ 

ประเมินผลอาจกระทําโดยการสอบหรือวิธีอ่ืน   ตามท่ีคณะท่ีรับผิดชอบรายวิชาจะกําหนด  การสอบในแต 
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  ละรายวิชาใหมีอยางนอยสองคร้ัง 
 2.  การวัดและประเมินผลเปนหนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยผูสอน  หรือผูที่คณะท่ีรับผิดชอบรายวิชา

จะกําหนด 
 3.  ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาตองมีเวลาศึกษาไมนอยกวารอยละแปดสิบของเวลาศึกษาท้ังหมด

หรือไดทํางานในรายวิชานั้น    จนเปนที่เพียงพอตามท่ีอาจารยผูสอนกําหนด  จึงจะมีสิทธิ์ไดรับการวัดและ
ประเมินผล  เวนแตจะไดรับการอนุมัติเปนกรณี พิเศษจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  เมื่อคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยเห็นวาเวลาศึกษาท่ีไมครบ นั้น  เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผูนั้นมิได 

 4.  การวัดผลการสอบประมวลความรู   การสอบวัดคุณสมบัติ  และการสอบวิทยานิพนธเปนหนาที่และความ
รับผิดชอบของหัวหนาหลักสูตรและอาจารยที่ปรึกษา  โดยจะตอง เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต
วาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

 5.  ผลงานดุษฎีนิพนธของนักศึกษาในระดับปริญญาเอกจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการ 
  ใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีเปนที่ยอมรับโดยสํานักงาน

คณะกรรมการอุดมสึกษา(สกอ.) หรือวารสารวิชาการท่ีอยูในฐานขอมูลของ Thai –Jounrnal Citation 
Index(TCI) หรือวารสารวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer Reciew) และเปนที่ยอมรับใน
สาขาวิชา 

 6.  การวัดและประเมินผลในแตละรายวิชาใหประเมินเปนอักษรระดับข้ัน (Letter Grades)  ที่มีคาระดับข้ัน 
(Numeric Grades)  ดังตอไปนี้ 

  ระดับข้ัน   ความหมาย  คาระดับข้ัน (ตอหนึ่งหนวยกิต) 
   A    ดีเย่ียม    4.0 
   B+    ดีมาก    3.5 
   B    ดี     3.0 
   C+    พอใช    2.5 
   C    ออนมาก    2.0 
   F    ตก     0.0 
 7.  สัญลักษณที่ไมมีคาระดับ มีความหมายดังนี้ 
 S หมายความวา ผลการศึกษาอยูในระดับข้ันเปนที่นาพอใจและหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสมได 
 U หมายความวา ผลการศึกษาอยูในขั้นไมเปนที่พอใจ และไมนับหนวยกิตให 
 W หมายความวา  ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใชเมื่อนักศึกษาเรียนวิชานั้นตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยรังสิต วาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2556 หรือ
เมื่อไดรับการอนุมัติใหลาพักการศึกษา 

 I หมายความวา  การวัดและประเมินผลยังไมสมบูรณใชเมื่ออาจารยผูสอน โดยความเห็นชอบของ
ผูอํานวยการหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นเห็นสมควรใหรอการวัดและประเมินผลไว
กอน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซ่ึงเปนสวนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยังไม
สมบูรณ เมื่อไดสัญลักษณ I  ในรายวิชาใดนักศึกษาตองดําเนินการติดตออาจารยผูสอน
หรือภาควิชาที่รับผิดชอบรายวิชานั้น เพื่อใหมีการวัดและประเมินผลเพิ่มเติมภายในเวลา 
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3 สัปดาห ในกรณีที่มีเหตุอันควร อาจารยผูสอน หรือภาควิชาที่รับผิดชอบรายวิชานั้น
อาจอนุญาตใหขยายกําหนดเวลาดังกลาวได แตทั้งนี้ไมเกิน 2 สัปดาหแรกของภาค
การศึกษาปกติถัดไป  เมื่อพนกําหนดดังกลาวยังไมสามารถวัดและประเมินผลได
สัญลักษณ  I  จะเปลี่ยนเปนระดับข้ัน F หรือสัญลักษณ U แลวแตกรณีทันที 

 IP หมายความวา  การศึกษาในรายวิชานั้นยังไมสิ้นสุด  การใหสัญลักษณ IP จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาที่มี
การเรียนหรือปฏิบัติงานตอเนื่องกันมากกวาหนึ่งภาคการศึกษา สัญลักษณ IP จะถูก
เปลี่ยนเมื่อการเรียนหรือการปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุด และมีการประเมินผล
การศึกษาเปนระดับข้ัน หรือสัญลักษณ S หรือ U ตามแตกรณี 

 
เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 1. ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตาง ๆ และสอบผานดุษฎีนิพนธ รวมท้ังเกณฑอ่ืนๆ 

ครบถวนตามหลักสูตร และขอกําหนดของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา ทั้งนี้จํานวนและคุณสมบัติของ
กรรมการสอบดุษฎีนิพนธ จะตองครบถวนตามขอกําหนดในขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตวาดวยมาตรฐาน
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2556  

 2.  ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 3.00  
 3.  ไดสอบผานภาษาตางประเทศอยางนอย 1 ภาษาตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เร่ืองเกณฑมาตรฐาน

ความรูภาษาตางประเทศสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
 4.  ไดสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเปนผูมีสิทธิ์ขอทําดุษฎีนิพนธ  
 5.  ผลงานดุษฎีนิพนธจะตองไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการที่ เปนที่ยอมรับโดยสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) หรือวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูลของ Thai –Jounrnal Citation 
Index(TCI)  หรือวารสารวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer Reciew) และเปนที่ยอมรับใน
สาขาวิชา 

 6. ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุใหงดการสําเร็จการศึกษา 
 
โครงสรางหลักสูตร 
 1.  แบบ 2.1 สําหรับผูจบปริญญาโท จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร   48  หนวยกิต 
     หมวดวิชาบังคับ              3 หนวยกิต 
     หมวดวิชาเลือก           9 หนวยกิต 
     หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ       36 หนวยกิต 
 2. แบบ 2.2 สําหรับผูจบปริญญาตรี จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร   72  หนวยกิต 
     หมวดวิชาบังคับ              6 หนวยกิต 
     หมวดวิชาเลือก        18 หนวยกิต 
     หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ       48 หนวยกิต 
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รายวิชาในหลักสูตร 
 1.  หมวดวิชาบังคับ 
  แบบ 2.1  สําหรับผูจบปริญญาโท       3  หนวยกิต 
CEN  795  เนื้อหาชั้นสูงในหัวขอวิศวกรรมโยธา       3(3-0-6)
   (Advanced Topics in Civil Engineering) 
  แบบ 2.2  สําหรับผูจบปริญญาตรี      6  หนวยกิต 
CEN  695  หัวขอพิเศษในวิศวกรรมโยธา        3(3-0-6)
   (Special Topics in Civil Engineering) 
CEN  795  เนื้อหาชั้นสูงในหัวขอวิศวกรรมโยธา       3(3-0-6)
   (Advanced Topics in Civil Engineering) 
 
 2.  หมวดวิชาเลือก 
 เลือกเรียนจํานวน 9 หนวยกิตสําหรับ แบบ 2.1 ผูจบปริญญาโท และ 18 หนวยกิต สําหรับ แบบ 2.2 ผูจบ
ปริญญาตรี จากรายการดังตอไปนี้ 
 กลุมวิชาพื้นฐานสําหรับวิศวกรรมโยธา 
CEN  601  ความนาจะเปน สถิติและการตัดสินใจ      3(3-0-6) 
   (Probability, Statistics and Decision Making) 
CEN  602  คณิตศาสตรวิศวกรรมช้ันสูง        3(3-0-6) 
   (Advanced Engineering Mathematics) 
CEN  603  คณิตศาสตรเชิงตัวเลข         3(3-0-6) 
   (Numerical Methods) 
CEN  604  สมการเชิงอนุพันธยอย          3(3-0-6) 
   (Partial Differential Equations) 
CEN  605  ฟงกชันของตัวแปรเชิงซอน         3(3-0-6) 
   (Functions of a Complex Variable) 
 กลุมวิชาวิศวกรรมโครงสรางและกลศาสตร 
CEN  610  กลศาสตรเนื้อตอเนื่อง          3(3-0-6) 
   (Continuum Mechanics) 
CEN  611  ทฤษฎีวิเคราะหโครงสรางชั้นสูง        3(3-0-6) 
   (Advanced Theory of Structures) 
CEN  612  กลศาสตรวัสดุชั้นสูง             3(3-0-6)
   (Advanced Mechanics of Materials) 
CEN  613  การวิเคราะหโครงสรางดวยวิธีคอมพิวเตอร                   3(3-0-6)
   (Computer Methods in Structures) 
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CEN  614  วิธีไฟไนทเอลลิเมนตในวิศวกรรม       3(3-0-6)
    (Finite Element Methods in Engineering) 
CEN  615  การวิเคราะหโครงสรางพื้นบางและเปลือกบาง    3(3-0-6) 
   (Plate and Shell Structures) 
CEN  616  พลศาสตรโครงสรางและวิศวกรรมแผนดินไหว       3(3-0-6) 
                (Structural Dynamics and Earthquake Engineering) 
CEN  617  เสถียรภาพของโครงสราง         3(3-0-6) 
   (Structural Stability) 
CEN  618  ความปลอดภัยและความนาเชื่อถือของโครงสราง    3(3-0-6)
   (Structural Safety and Reliability) 
CEN  619     การออกแบบโครงสรางเพื่อรับแรงแผนดินไหว        3(3-0-6)
   (Seismic Design of Structures) 
CEN  621  พฤติกรรมของช้ินสวนคอนกรีตเสริมเหล็ก     3(3-0-6)
   (Behavior of Reinforced Concrete Members) 
CEN  622  พฤติกรรมของช้ินสวนและโครงสรางเหล็ก     3(3-0-6)
   (Behavior of Steel Members and Structures) 
CEN  623  พฤติกรรมของช้ินสวนคอนกรีตอัดแรง      3(3-0-6)
   (Behavior of Prestressed Concrete Members) 
CEN  624  วิศวกรรมสะพาน              3(3-0-6)
   (Bridge Engineering) 
CEN  625  วิธีทําการทดลองเพื่อการศึกษาวิศวกรรมโยธา    3(2-3-6) 
   (Experimental Methods in Civil Engineering) 
 กลุมวิชาการบริหารงานกอสราง 
CEN  631  การบริหารโครงการกอสราง        3(3-0-6) 
   (Construction Project Administration) 
CEN  632  การจัดการเคร่ืองจักรกลกอสราง                3(3-0-6)
   (Construction Equipment Management) 
CEN  633  การวางแผนงานและกําหนดเวลางานกอสราง     3(3-0-6)
   (Construction Planning  and  Scheduling) 
CEN  634  ระบบการควบคุมตนทุนโครงการ       3(3-0-6) 
   (Project Cost Control Systems) 
CEN  635  การจัดการโครงการวิศวกรรม                         3(3-0-6) 
               (Engineering Project Management) 
CEN  636  การวิเคราะหผลิตผลในงานกอสราง               3(3-0-6) 
               (Construction Productivity Analysis) 



Rangsit University Graduate Bulletin 2016 - 2017 
 

คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา  2559 - 2560 
 

8 

CEN  637  การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานกอสราง      3(3-0-6) 
                (Computer Applications in Construction) 
CEN  638  กระบวนการกอสรางและการทําเลียนแบบ      3(3-0-6)
   (Construction Process and Simulation)     
CEN  639   เศรษฐศาสตรและการวิเคราะหเพื่อตัดสินใจในงานวิศวกรรมโยธา   3(3-0-6)
   (Economic Decision Analysis in Civil Engineering)  
 กลุมวิชาวิศวกรรมแหลงน้ํา 
CEN  640  กลศาสตรของไหลชั้นสูง            3(3-0-6)
    (Advanced Fluid Mechanics) 
CEN  641  ทฤษฎีและปฏิบัติการวิศวกรรมชลศาสตร     3(2-1-5) 
   (Hydraulic Engineering Theory and Laboratory) 
CEN  642  กระบวนการทางอุทกวิทยา         3(3-0-6) 
   (Hydrological Processes) 
CEN  643  การคํานวณพลศาสตรของของไหล       3(3-0-6)
   (Computational Fluid Dynamics) 
CEN  644  วิศวกรรมแมน้ํา              3(3-0-6)
   (River Engineering) 
CEN  645  ชลศาสตรทางน้ําเปด                                    3(3-0-6)
   (Open Channel Hydraulics) 
CEN  646  เทคนิคในการวางแผนและการจัดการระบบทรัพยากรน้ํา    3(3-0-6)  
   (Planning and Management Techniques in Water Resources Systems) 
CEN  647  วิศวกรรมสึนามิ           3(3-0-6)
   (Tsunami Engineering) 
CEN  648  วิศวกรรมพายุและพายุคลื่น        3(3-0-6)
   (Storm  and  Storm Surge Engineering) 
 กลุมวิชาวิศวกรรมปฐพี 
CEN  671  วิศวกรรมฐานรากชั้นสูง            3(3-0-6)
   (Advanced Foundation Engineering)  
CEN  672  กลศาสตรดินชั้นสูง             3(3-0-6)
   (Advanced Soil Mechanics)  
CEN  673  โครงสรางกันดินและเสถียรภาพของความลาดชัน    3(3-0-6) 
   (Retaining Structures and Slope Stability)  
CEN  674  การออกแบบเขื่อนดินและเขื่อนหิน       3(3-0-6)
   (Earth and Rock-fill Dams Design) 



Rangsit University Graduate Bulletin 2016 - 2017 
 

คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา  2559 - 2560 
 

9 

CEN  675  เทคนิคการปรับปรุงคุณภาพดิน        3(3-0-6)
      (Soil Improvement Techniques) 
CEN  676  พลศาสตรของดิน                                            3(3-0-6)
     (Soil Dynamics) 
CEN  677  แผนดินถลมและโคลนถลม         3(3-0-6)
   (Landslides, Mudslides and Debris Flows) 
 กลุมวิชาวิศวกรรมขนสง 
CEN  681  การวางแผนการขนสงในเมือง        3(3-0-6) 
   (Urban Transportation Planning) 
CEN  682  การวางแผนและออกแบบสนามบิน       3(3-0-6)
   (Planning and Design of Airports) 
CEN  683  การออกแบบพื้นทางขั้นสูง         3(3-0-6) 
   (Advanced Pavement Design) 
CEN  684  การวางแผนและเศรษฐศาสตรทางหลวง          3(3-0-6) 
   (Highway Planning and Economics) 
CEN  685    การออกแบบถนนทางดานเรขาคณิต      3(3-0-6)
      (Geometric Design of Highway) 
CEN  686  วิศวกรรมการจราจร             3(2-3-6) 
     (Traffic Engineering) 
 กลุมวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอม 
ENV  610  การออกแบบโรงงานผลิตน้ําประปา       3(3-0-6)
   (Design of Water Treatment Plants) 
ENV  620  การออกแบบโรงบําบัดน้ําเสีย        3(3-0-6)
   (Design of Wastewater Treatment Plants) 
ENV  621  การควบคุมมลพิษทางน้ําดวยวิธีทางธรรมชาติ     3(3-0-6)
   (Natural Systems for Water Pollution Control) 
ENV  622  แบบจําลองคุณภาพน้ํา                                     3(3-0-6)                
   (Water Quality Modeling) 
ENV  630   การออกแบบและการควบคุมมลพิษอากาศ     3(3-0-6)
   (Air Pollution Control and Design) 
ENV  631  การเคล่ือนที่ของสารปนเปอนในระบบสิ่งแวดลอม    3(3-0-6) 
   (Contaminant Transport in Environmental Systems) 
ENV  632  วิศวกรรมมูลฝอยและการจัดการ       3(3-0-6)
   (Solid Waste Engineering and Management) 
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ENV  633  วิศวกรรมของเสียอันตรายและการจัดการ       3(3-0-6)
   (Hazardous Waste Engineering and Management) 
ENV  651  เคมีสําหรับวิศวกรรมส่ิงแวดลอม       3(3-0-6)
   (Chemistry for Environmental Engineers) 
ENV  660  การทดลองปฏิบัติการหนวยและการตรวจติดตามกระบวนการ    3(0-9-5) 
   (Unit Operations Laboratory and Process Monitoring) 
ENV  680  จุลชีววิทยาสําหรับวิศวกรรมส่ิงแวดลอม         3(3-0-6)
   (Microbiology for Environmental Engineers) 
 กลุมวิชาพิเศษ 
CEN  796  การศึกษาคนควาอิสระสําหรับนักศึกษาปริญญาเอก   3(1-4-4) 
   (Individual Study for Doctoral Degree Student) 
 
 3. หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ 
CEN  797  การสอบวัดคุณสมบัติ          0(0-0-0) 
   (Qualifying Examination) 
CEN  798* ดุษฎีนิพนธ           36(0-108-54) 
   (Doctoral Dissertation) 
CEN  799** ดุษฎีนิพนธ           48(0-144-72) 
   (Doctoral Dissertation)  
*  สําหรับผูจบปริญญาโทศึกษาตอปริญญาเอก  แบบ 2.1            
** สาํหรับผูจบปริญญาตรีศึกษาตอปริญญาเอก  แบบ 2.2 
  
แผนการศึกษา  
 แบบ 2.1 สําหรับผูจบปริญญาโท 

ชัน้ปที่ 1
แบบ 2.1 แบบ 2.1 

ภาคการศกึษาที ่1 
CEN xxx                                         3(---) 
CEN xxx                                         3(---) 
 
 
 
                            รวม            6     หนวยกิต

ภาคการศกึษาที ่2 
CEN xxx                                           3(---) 
CEN 795 เน้ือหาชั้นสูงในหัวขอวิศวกรรมโยธา           3(---) 
         (Advanced Topics in Civil Engineering)        
CEN 797 การสอบวัดคุณสมบัติ                     0(0-0-0) 
         (Qualifying Examination)        
                           รวม               6    หนวยกิต
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ชัน้ปที่ 2
แบบ 2.1 แบบ 2.1 

ภาคการศกึษาที ่1 
CEN 798 ดุษฎีนิพนธ                           9(0-27-14) 
         Doctoral Dissertation        
                                  รวม       9     หนวยกิต

ภาคการศกึษาที ่2 
CEN 798 ดุษฎีนิพนธ                           9(0-27-14) 
         Doctoral Dissertation        
                                   รวม       9    หนวยกิต

 
ชัน้ปที่ 3

แบบ 2.1 แบบ 2.1 
ภาคการศกึษาที ่1 

CEN 798 ดุษฎีนิพนธ                            9(0-27-14) 
         Doctoral Dissertation        
                                  รวม       9     หนวยกิต

ภาคการศกึษาที ่2 
CEN 798 ดุษฎีนิพนธ                            9(0-27-14) 
         Doctoral Dissertation        
                                   รวม       9    หนวยกิต

 
 แบบ 2.2 สําหรับผูจบปริญญาตรี 

ชัน้ปที่ 1
แบบ 2.2 แบบ 2.2 

ภาคการศกึษาที ่1 
CEN xxx                                         3(---) 
CEN xxx                                         3(---) 

                            รวม           6     หนวยกิต

ภาคการศกึษาที ่2 
CEN xxx                                           3(---) 
CEN xxx                                          3(---) 

                           รวม            6    หนวยกิต
 

ชัน้ปที่ 2
แบบ 2.2 แบบ 2.2 

ภาคการศกึษาที ่1 
CEN xxx                                          3(---) 
CEN xxx                                          3(---) 
 
 
 
 

                            รวม           6    หนวยกิต

ภาคการศกึษาที ่2 
CEN 695 หัวขอพิเศษในวิศวกรรมโยธา              3(3-0-6) 
         (Special Topics in Civil Engineering) 
CEN 795 เน้ือหาชั้นสูงในหัวขอวิศวกรรมโยธา          3(3-0-6)
         (Advanced Topics in Civil Engineering) 
CEN 797 การสอบวัดคุณสมบัติ                     0(0-0-0) 
         (Qualifying Examination) 
                              รวม          6     หนวยกิต
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ชัน้ปที่ 3
แบบ 2.2 แบบ 2.2 

ภาคการศกึษาที ่1 
CEN 799 ดุษฎีนิพนธ                          12(0-36-18) 
         Doctoral Dissertation        

                            รวม        12     หนวยกิต

ภาคการศกึษาที ่2 
CEN 799 ดุษฎีนิพนธ                           12(0-36-18) 
         Doctoral Dissertation        
                                รวม       12      หนวยกิต

 
ชัน้ปที่ 4

แบบ 2.2 แบบ 2.2 
ภาคการศกึษาที ่1 

CEN 799 ดุษฎีนิพนธ                          12(0-36-18) 
         Doctoral Dissertation        
                               รวม        12     หนวยกิต

ภาคการศกึษาที ่2 
CEN 799 ดุษฎีนิพนธ                           12(0-36-18) 
         Doctoral Dissertation        
                                รวม       12     หนวยกิต

 
คําอธิบายรายวิชา 
 1. หมวดวิชาบังคับ 
CEN  695  หัวขอพิเศษในวิศวกรรมโยธา        3(3-0-6) 
   (Special Topics in Civil Engineering) 
   วิชาบังคับกอน : ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา 
 การศึกษาในหัวขอพิเศษเฉพาะดาน หรือการบรรยายพิเศษจากผูเช่ียวชาญในหัวขอที่นาสนใจทางดาน
วิศวกรรมโยธาหรือเปนการผสมผสานการศึกษาดวยตนเองกับการบรรยายพิเศษจากผูเช่ียวชาญ สําหรับการศึกษา
ดวยตนเอง นักศึกษาตองแสดงผลการศึกษาและสรุปเปนรายงานประกอบการศึกษา 
 Study in a specific topic or a special lecture by specialists on current interesting subjects in civil 
engineering or a combination of  both. A report related to the individual study is required with results and 
conclusions. 
 
CEN  795  เนื้อหาชัน้สูงในหัวขอวิศวกรรมโยธา      3(3-0-6) 
   (Advanced Topics in Civil Engineering) 
   วิชาบังคับกอน:ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษา (Advisory  Committee) 
 หัวขอชั้นสูงในงานวิศวกรรมโยธาท่ีสอดคลองกับการพัฒนาทางเทคโนโลยีใหม ๆหรือเนื้อหาช้ันสูงของ
สาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับงานวิศวกรรมโยธา  เพื่อใหนักศึกษาสามารถเรียนรูและฝกฝนทักษะในการนําเอา
นวัตกรรมใหมๆ มาประยุกตใชในการแกปญหาทางวิศวกรรมโยธา รวมท้ังการนําไปประยุกตใชในการวิจัยเชิงบูรณา
การ 
 Advanced topic to keep student in pace with the development in technology.The topic can also         
supplement other basic courses offered in different civil engineering majors to enable the student to pursue 
further research in each major and/or in multi-disciplinary major. 
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 2. หมวดวิชาเลือก 
 กลุมวิชาพื้นฐานสําหรับวิศวกรรมโยธา 
CEN  601  ความนาจะเปน สถิติ และการตัดสินใจ      3(3-0-6) 
   (Probability, Statistics and Decision Making) 
 อิทธิพลของความนาจะเปนตองานดานวิศวกรรม แนวความคิดเก่ียวกับความนาจะเปนมูลฐาน แบบจําลอง
เชิงวิเคราะหสําหรับปรากฏการณเชิงสุม ฟงกชันตัวแปรสุม พารามิเตอรประมาณการขอมูลท่ีไดจากการสังเกต การ
พิจารณาแบบจําลองการแจกแจง การวิเคราะหถดถอยและสหสัมพันธ การเขาสูปญหาแบบเบส การประกันคุณภาพ
และการทดลองเชิงสุมเพื่อการยอมรับ การประยุกตใชงานทางวิศวกรรม 
 Influences of probability on engineering works; basic concepts of probability theories; analytical models 
for random phenomena; random functions; approximate parameters of observed data; determination for 
distribution modeling; regression and correlation analyses, bayesian approach, quality assurance and random 
experiments for acceptance; applications to engineering works. 
 
CEN  602  คณิตศาสตรวิศวกรรมชั้นสูง        3(3-0-6)   
   (Advanced Engineering Mathematics) 
 สมการอนุพันธธรรมดาเชิงเสนและไมเปนเชิงเสน การแปลงลาปลาซ การหาผลเฉลยอนุกรมของสมการ
อนุพันธธรรมดา ฟงกชันเบสเซล ฟงกชันเลอจอง และฟงกชันไฮเพอรจีโอเมตริก ปญหาสเตอรม-หลุยวิลล ฟงกชันใน
รูปอนุกรมของฟงกชันลักษณะเฉพาะ อนุกรมฟูเรียร อนุกรมฟูเรียร-เบสเซล อนุกรมเลอจองและการแปลงฟูเรียร 
สมการเชิงอนุพันธยอย การหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธยอยตางๆในวิศวกรรม วิธีการแปลงอินติกรัล 
 Linear and nonlinear ordinary deferential equations; Laplace transform; series solution to ODE, Bessel 
functions, Legendre functions and hypergeometric functions; Sturm-Liouville Problems, function expansion in 
series of characteristic functions, Fourier series, Fourier-Bessel series,  Legendre series and Fourier 
transforms; partial differential equations, solutions to various partial differential equations in engineering; 
integral transform methods. 
 
CEN  603  คณิตศาสตรเชิงตัวเลข         3(3-0-6) 
   (Numerical Methods) 
 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับวิธีเชิงตัวเลข การแกระบบสมการเชิงเสน การแกสมการและระบบสมการแบบไมเปน
เชิงเสน การประมาณคาฟงกชั่นโดยวิธีการวิเคราะหถดถอยและวิธีการประมาณคาในชวงการอินทิเกรตและการหา
อนุพันธเชิงตัวเลข สมการอนุพันธแบบธรรมดาและแบบสวนยอย ปญหาคาไอเกน การประยุกตใชงานกับงานทาง
วิศวกรรมโยธา 
 Fundamentals of numerical methods; systems of linear equations; solving of nonlinear equations; 
approximate functions by regression analysis and interpolation; numerical differentiation and integration; 
ordinary and partial differential equations;  Eigen-valued problems. 
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CEN  604  สมการเชิงอนุพันธยอย          3(3-0-6) 
   (Partial Differential Equations) 
   วิชาบังคับกอน : CEN 602  คณิตศาสตรวิศวกรรมช้ันสูง 
 ทฤษฎีโคชีและโควาเลฟกี สมการเชิงอนุพันธยอยอันดับที่หนึ่งและผลเฉลยโดยลักษณะเฉพาะ  สมการอันดับ
ที่สูงกวา และการจําแนกระบบสมการ สมการไฮเพอรโบริก ริมันนฟงกชัน ปญหาของสมการวงรี กรีนฟงกชัน การลด
รูปของปญหาคาขอบเปนสมการอินทิกรัล 
 Initial value problem; Cauchy-Kowalewski theorem; first order equations and their solution by 
characteristics; higher order equations and systems, classification by characteristics; hyperbolic equations and 
systems, the Riemann function; boundary value problem for elliptic equations; Green’s function; Reduction of 
boundary value problem to an integral equation. 
 
CEN  605  ฟงกชันของตัวแปรเชิงซอน         3(3-0-6) 
   (Functions of a Complex Variable) 
 ฟงกชันเชิงซอน ทฤษฎีอินทิกรัลของโคซีและทฤษฎีบทตกคาง อนุกรมของเทเลอรและลอรเรนท การจําแนก
ซิงกูลาริตี คอนฟอรมัล แมปปง การแปลงลาปลาซและฟูเรียรและการหาสวนกลับ ปญหาของไวเนอรฮอพฟ 
 The elementary complex functions; Cauchy integral theorems and Residue, Taylor and Laurent series; 
classification of singularities, conformal mapping, Laplace and Fourier transforms and their inversion;  Weiner-
Hopf problems. 
 
 กลุมวิชาวิศวกรรมโครงสรางและกลศาสตร 
CEN  610  กลศาสตรเนื้อตอเนื่อง          3(3-0-6) 
   (Continuum Mechanics) 
 การวิเคราะหเวกเตอรและเทนเซอร ความเคนและสมการสมดุล การเคล่ือนที่ การขจัด ความเคนและ
ความเครียด การสรางสมการแบบลากรางจและออยเลอรและสมการความสอดคลอง กฎของวัสดุตางๆ กฎของ
กลศาสตรตอเนื่อง เชน กฎขอที่ 1 และขอที่ 2 ของเทอรโมไดนามิกส การอนุรักษพลังงานและการอนุรักษมวล 
หลักการโมเมนตต้ัม และสมการของการเคลื่อนที่ ทฤษฎีอิลาสติซิต้ี  กลศาสตรของของไหล และปญหาคาตางๆ  
บทนําเก่ียวกับทฤษฎีพลาสติซิต้ี และวิสโคอิลาสติซิต้ี 
 Vector and tensor analysis; stress and equilibrium equations; motion, displacements, and strains;  
Lagrangian and Eulerian formulations, compatibility equations;  constitutive equations of materials  laws of 
continuum mechanics : 1st law and 2nd law of thermodynamics, conservation of energy and conservation  of 
mass, momentum principle and equations of motion, theory of elaslicity , fluids mechanics and boundary value 
problems; introduction to the theory of plasticity and  viscoelaslicity. 
 
CEN  611  ทฤษฎีวิเคราะหโครงสรางชั้นสูง        3(3-0-6) 
   (Advanced Theory of Structures) 
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 หลักการสรางแบบจําลองของโครงสราง โดยคํานึงถึงคุณสมบัติทางดานแรงและการเคลื่อนที่ วิธีการ 
วิเคราะหหาการเสียรูปของโครงสราง และการวิเคราะหโครงสรางโดยวิธีเมตริกซของโครงสรางที่อยูในสองมิติ 
 Structural modeling concerning statics and kinematics; deformations of structures; matrix analysis of 
two dimensional structures. 
 
CEN  612  กลศาสตรวัสดุชั้นสูง          3(3-0-6) 
   (Advanced Mechanics of Materials) 
 ความสัมพันธระหวางความเคนและความเครียด และการขจัดทฤษฎีพลังงาน เงื่อนไขการสมดุล และเงื่อนไข
ความสอดคลอง ปญหาความเคนระนาบและความเครียดระนาบ คานบนฐานรองรับแบบยืดหยุน ชิ้นสวนคาน-เสา 
การดัดของชิ้นสวนโคง การบิดของช้ินสวนที่หนาตัดไมเปนรูปทรงกลม และหนาตัดแบบผนังบาง ศูนยกลางแรงเฉือน 
การไหลของแรงเฉือน แนะนําทฤษฎีบทในการวิเคราะหแบบขีดสุด 
 Stress-Strain-displacement relationship; energy theorems, equilibium and compatibility conditions; plane 
stress and plane strain problems, flexure of curved members; torsion of non-circular and thin-wall members, 
shear center; shear flow. 
 
CEN  613  การวิเคราะหโครงสรางดวยวิธีคอมพิวเตอร     3(3-0-6) 
   (Computer Methods in Structures) 
 ทบทวนพีชคณิตของเมตริกซ กระบวนการของเมตริกซสําหรับการวิเคราะหคานตอเนื่อง โครงระนาบ โครง 
3 มิติ ภายใตน้ําหนักบรรทุกสถิตย วิธีสติฟเนส และเฟลกซิบิลิต้ี เทคนิคการแกระบบสมการเชิงเสนขนาดใหญ การ
ประยุกตใชงานคอมพิวเตอร 
 Review of matrix algebra; matrix procedures for analysis of continuous beams; plane frames; space 
frames under static and quasi-static loading; stiffness and flexibility methods, techniques for solving large 
linear equations system; computer applications. 
 
CEN  614  วิธีไฟไนทเอลลิเมนตในวิศวกรรม       3(3-0-6) 
   (Finite Element  Methods  in Engineering) 
 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับอินเตอรโปเลช่ัน  การทําอินเตอรโปเลช่ันกับไฟไนทเอลลิเมนต แนะนําเทคนิค แบบ
ไฟไนทเอลลิเมนตในกลศาสตรโครงสราง พัฒนาการของช้ินสวนจากหลักการตางๆ และการประยุกตใชงานกับ 
ปญหาสถิตเนื้อตอเนื่อง วิธีการประมาณของคัลเลอรกินและริทซ ความตองการสําหรับการลูและความสอดคลอง การ
ประกอบชิ้นสวนและเงื่อนไขขอบเขต โครงสรางของโปรแกรมมาตรฐานสําหรับทําไฟไนทเอลลิเมนต แนะนําการใช
งานกับปญหาทางพลศาสตร และเสถียรภาพของโครงสราง 
 Basic concepts of interpolation; finite element interpolation; introduction to the finite element 
techniques in structural mechanics; development from various principles and application of the method to 
static continuum problems; Galerkin and Ritz approximahions convergence and compatibility requirements; 
assemblage of elements and boundary conditions; structure of a typical finite element computer program; 
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introduction to the treatment of dynamics and stability and extension of the method to generalized field 
problems; applications in civil engineering problems. 
 
CEN  615  การวิเคราะหโครงสรางพื้นบางและเปลือกบาง    3(3-0-6) 
   (Plate and Shell Structures) 
 การวิเคราะหโครงสรางพื้นบาง รูปวงกลม รูปสี่เหล่ียม รูปสี่เหล่ียมตอเนื่อง การวิเคราะหโครงสรางเปลือก
บาง รูปทรงกระบอก รูปโดม รูปไฮเพอบอลิก พาราโบลอยด หลังคาเปลือกบาง การวิเคราะหโดยใชวิธีเชิง  ตัวเลข 
วธิีประมาณและวิธีไฟไนทเอลลิเมนต 
 Analysis of plate structures; circular; rectangular and continuous rectangular plates. analysis of shell 
structures of cylindrical shapes, hyperbolic shapes and parabolic shapes, thin plate roof; numerical methods, 
approximate and finite element methods. 
 
CEN  616  พลศาสตรโครงสรางและวิศวกรรมแผนดินไหว    3(3-0-6) 
   (Structural Dynamics and Earthquake Engineering) 
 พฤติกรรมท่ีสําคัญของปญหาทางพลศาสตรโครงสราง พลศาสตรของระบบที่มีระดับข้ันความเสรีเชิงเดียว 
สมการของการเคลื่อนที่แบบหนวงและแบบไมหนวง ผลตอบสนองของการสั่นอยางอิสระ ผลตอบสนองตอแรงแบบ
ฮารมอนิค แรงแบบคาบและแรงดล การวิเคราะหผลตอบสนองในโดเมนความถี่และโดเมนเวลา พลศาสตรของระบบ
ที่มีระดับข้ันความเสรีหลายเชิง สมการเมตริกซของการเคลื่อนที่ ความถ่ีธรรมชาติและรูปแบบการสั่นอยางอิสระ การ
วิเคราะหผลตอบสนอง โดยวิธีซอนทับรูปแบบการสั่น การวิเคราะหเบ้ืองตนผลตอบสนองตอแผนดินไหว การควบคุม
การสั่นเบื้องตน 
 Essential characteristics of a dynamic problem:dynamics of single-degree-of-freedom system: 
undamped and damped equations of motion, free vibration response, response to harmonics forces, periodic 
forces, impulse forces, and response analysis in frequency-domain and time-domain to arbitrary loading; 
dynamics of multi-degree-of-freedom system:matrix equations of motion, natural frequency and mode shape, 
modal analysis of dynamic response; introduction to structural responses to earthquake excitation; introduction 
to vibration controls. 
 
CEN  617  เสถียรภาพของโครงสราง         3(3-0-6) 
   (Structural Stability) 
 การโกงเดาะของช้ินสวนประเภทคาน-เสา การโกงเดาะทางดานขางของคาน เสถียรภาพของเสาประกอบ
และโครงอาคาร ศึกษาเสถียรภาพของโครงสรางพิเศษอื่นๆ เชน อารค โครงสรางพื้นบาง โครงสรางเปลือกบาง  
เปนตน 
 Buckling of concentrically and eccentrically loaded columns; lateral buckling of beams; built up 
columns; stability of frame works; study of stability problems; arches; plates; shells, etc. 
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CEN  618  ความปลอดภัยและความนาเชื่อถือของโครงสราง    3(3-0-6) 
   (Structural Safety and Reliability) 
 แนวความคิดเบื้องตนเก่ียวกับความปลอดภัย และความนาเชื่อถือ  ปจจัยความปลอดภัยและดัชนีความ
ปลอดภัย ขีดจํากัดสัมประสิทธิ์การแปรผันของความตานทานเชิงโครงสราง การจําลองตัวแปรสุม และฟงกชันสุม วิธี
วิเคราะหความนาเชื่อถือ วิธีคําตอบถูกตอง และคําตอบประมาณ  การหาปริพันธโดยตรง การทดลองเชิงสุมแบบ
มอนติคารโล เทคนิคการลดความแปรปรวน เทคนิคการชักตัวอยางสําคัญ การแจกแจงโดยประมาณของฟงกชัน
สภาวะขีดจํากัด ฟงกชันสภาวะขีดจํากัดโดยประมาณ วิธี  FOSM และ Advanced FOSM วิธีพื้นผิวตอบสนอง ความ
นาเชื่อถือของระบบทางวิศวกรรม ขอมูลทางวิศวกรรม และการปรับเทียบมาตรฐานการออกแบบอาคาร การ
ประยุกตใชกับโครงสราง 
 Introduction to safety and reliability of engineering systems, effects of uncertainties on decision 
making; basic concepts of safety and reliability, time-variant -  and time-invariant reliability, safety factor 
and safety index, asymptotic coefficient of variation of system supply;  modeling of random variables and 
random functions, commonly used types of distributions, statistical analyses, Goodness-of-fit tests for 
continuous distributions; reliability methods, accurate - and approximate methods, direct integration, Monte-
Carlo simulation, variance reduction techniques,  importance sampling techniques, approximate distributions of 
objective functions, approximate limit-state functions, FOSM and Advanced FOSM, response surface 
methodology; reliability of engineering systems; engineering data bank and calibration of design codes; 
applications to structures.. 
 
CEN  619  การออกแบบโครงสรางเพื่อรับแรงแผนดินไหว    3(3-0-6) 
   (Seismic Design of Structures) 
 เปลือกโลก ประวัติการเกิดแผนดินไหว องคประกอบโครงสราง ระบบโครงสราง โครงสรางระบบกลอง 
โครงขอแข็งท่ีมีความเหนียว ไดอะแฟมประเภทแข็งและประเภทออน กําแพงรับแรงเฉือน โครงยึดหรือโครงแกงแนง 
โครงขอแข็งที่มีความเหนียว การออกแบบกําแพงรับแรงเฉือน การออกแบบโครงยึดหรือโครงแกงแนง การออกแบบ
โครงขอแข็งท่ีมีความเหนียว รายละเอียดขอตอของโครงสราง 
 Tectonic Plate; history of earthquake; elements of structure; structural system; box system, ductile  
moment resisting space frame; rigid and flexible diaphragm; shear wall; braced frame; ductile moment 
resisting space frame; design of shear wall structure; design of braced frame; design of ductile moment 
resisting space frame;  structural detailing; ductility. 
 
CEN  621  พฤติกรรมของชิ้นสวนคอนกรีตเสริมเหล็ก     3(3-0-6) 
   (Behavior of Reinforced Concrete Members) 
 พฤติกรรมและวิธีรับน้ําหนักของชิ้นสวนคอนกรีตเสริมเหล็ก คานภายใตการดัดอยางเดียว ภายใตการดัดกับ
แรงเฉือน เสาภายใตน้ําหนักบรรทุกตามแนวแกน และแบบการโกงตัว การยึดเหนี่ยวและรอยราว การใชงานและ
ขอจํากัดของมาตรฐานการออกแบบในปจจุบัน ทบทวนการวิจัยและเอกสารอางอิงท่ีสําคัญ 
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 Studies of the behavior and strength of reinforced concrete members; beams subjected to pure 
bending; combined bending and shear; columns under axial load; deflections; bond and cracking. Review of 
research and pertinent literature. Emphasis is placed on the background,  use and limitations of present 
design specifications. 
 
CEN  622  พฤติกรรมของชิ้นสวนและโครงสรางเหล็ก     3(3-0-6) 
   (Behavior of Steel Members and Structures) 
 งานวิจัยท่ีเก่ียวพันระหวางพฤติกรรมพื้นฐานของช้ินสวนและโครงเหล็กกับการออกแบบในปจจุบัน การใช
งานและขอจํากัดของมาตรฐานการออกแบบในปจจุบัน 
 Study of researches which relate to basic behavior of structural steel members and frames to 
present design approximations; discussions are emphasis on background, use and limitations of the current 
specifications. 
 
CEN  623  พฤติกรรมของชิ้นสวนคอนกรีตอัดแรง      3(3-0-6) 
   (Behavior of Prestressed Concrete Members) 
 ระบบอัดแรง พฤติกรรมของคานคอนกรีตอัดแรง ความสัมพันธระหวางโมเมนตกับ ความโคง เสนโคง
น้ําหนักบรรทุก การโกงตัว ความเหนียวและการลา การวิเคราะหและการออกแบบชิ้นสวนประกอบ ชิ้นสวนรับแรงดัด
แบบตอเนื่อง โครงอัดแรงและสะพานแบบเซ็กแมนตอล 
 Study of prestressing system; behavior of prestressed concrete beams; moment-curvature 
relationship; load deflection curves; ductility and fatigue.  Analysis and design of composite members, 
continuous flexural members, prestressed frames and segmental bridges. 
 
CEN  624  วิศวกรรมสะพาน           3(3-0-6) 
   (Bridge Engineering) 
 แนะนําสะพานประเภทตางๆ น้ําหนักบรรทุกและขอกําหนดเก่ียวกับการออกแบบสะพาน การออก แบบ
สะพานคอนกรีตและสะพานเหล็ก การออกแบบระบบสะพานตางๆ เชน แบบแผนพื้น  โครงขอหมุนสะพานแขวน 
เปนตน การออกแบบทางเดิน คอสะพาน ตอมอ และฐานรากสะพาน 
 Introduction to various types of bridges; loading and specifications for bridge design; design of 
reinforced concrete bridges; steel bridges; bridges system, e.g. plates, trusses and suspension bridges; design 
of walkway, railing, piers and foundations. 
 
CEN  625  วิธีทําการทดลองเพื่อการศึกษาวิศวกรรมโยธา    3(2-3-6) 
   (Experimental Methods in Civil Engineering) 
 ทฤษฎี วิธีการและเทคนิคในการทําการทดลองเพื่อศึกษาพฤติกรรมของชิ้นสวนโครงสราง หรือระบบ
โครงสราง พื้นฐานการวัด เคร่ืองมือที่ใชวัดความเครียด การเคล่ือนที่และแรง หลักการสรางแบบจําลอง ความ 
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เหมือนกัน วัสดุและคุณสมบัติของวัสดุ และการจัดระบบการใหแรงเพื่อศึกษาแบบจําลองหรือยืดหยุนและไมยืดหยุน 
นักศึกษาทุกคนตองทําโครงงานท่ีมีการทดลองในหองปฏิบัติการ 
 Theory, methods, and techniques for experimental studies of structural members and systems; 
measurement fundamentals; transducers for measuring strain, displacements, force; physical modeling 
principles; similitude, materials and their properties, and loading systems for application to studies of elastic 
and inelastic models; projects with experiments required for students. 
 
 กลุมวิชาการบริหารงานกอสราง 
CEN  631  การบริหารโครงการกอสราง        3(3-0-6) 
   (Construction Project Administration) 
 อุตสาหกรรมกอสราง การเร่ิมและจัดองคการโครงการกอสราง การสํารวจสภาพสนามกอนเริ่มงานกอสราง 
การวางแผนงานและกําหนดเวลา การออกแบบและประมาณราคา การประมูลงานและการไดงาน วิธีการจัดการ
โครงการกอสราง การวางแผนและการควบคุม การประมาณตนทุนและการควบคุมงบประมาณ วิศวกรรมตนทุน การ
บริหารงานจัดซื้อ วิศวกรรมคุณคา การประกันคุณภาพ ความปลอดภัยและสุขอนามัยในงานกอสราง วิธีการทาง
ธุรกิจในการจัดการงานกอสราง สัญญากอสราง ขอเรียกรอง หนี้สิน การแกปญหาขอโตแยง การจัดการความเสี่ยง 
กฎหมายเก่ียวกับงานกอสรางในประเทศไทย 
 Construction industry; development and organization of projects; Pre-construction site investigation, 
planning, scheduling, estimating, and design; bidding and award; methods in project management, project 
planning and control, estimating project cost and control budget, cost engineering, procurement management, 
value engineering, quality assurance, safety and health in construction; business methods in managing 
construction; construction contract, claims, liability and dispute resolution; risk management; construction  and  
related law in Thailand. 
 
CEN  632  การจัดการเครื่องจักรกลกอสราง       3(3-0-6) 
   (Construction Equipment Management) 
 กระบวนการวางแผนงานสําหรับเคร่ืองจักร ตนทุนเคร่ืองจักรและวิธีการกอสราง พื้นฐานวิศวกรรมท่ีเก่ียวกับ
เคร่ืองจักร รถแทร็กเตอร  และเคร่ืองมือประกอบที่เก่ียวของ รถสแคร็บเปอร รถปนจั่นยกของหนัก เคร่ืองจักรขุดดิน 
รถบรรทุก และรถบรรทุกพวง ปนจั่นตอกเสาเข็ม คอนกรีตและเคร่ืองจักรกลที่เก่ียวของ 
 The planning process for equipment and methods, equipment cost, engineering fundamentals; tractors 
and related equipments, scrapers, cranes, excavating equipment, trucks and wagons; pile driving equipment, 
concrete and related equipments.  
 
CEN  633  การวางแผนงานและกําหนดเวลางานกอสราง    3(3-0-6) 
   (Construction Planning  and  Scheduling) 
 ความจําเปนของการกําหนดเวลางานกอสราง การวางแผนงานแบบแกนทชารท แผนงานแบบวิถีวิกฤต  
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แผนงานแบบผังขายงานนําหนา แผนงานแบบ PERT แผนงานแบบเสนตรง การจัดทําแผนกําหนดเวลาโครงการ การ
ประเมินแผนงาน การเรงเวลาโครงการ การวางแผนทรัพยากร การวิเคราะหแผนงานที่ทําได การนําคอมพิวเตอรมา
ใชในการทําแผนกําหนดเวลางานกอสราง 
 Requirement for construction scheduling, gantt charts, critical path method schedules (CPM), 
precedence diagramming method (PDM), program evaluation and review technique (PERT), linear scheduling 
method (LSM), developing the project schedule, updating the schedule, duration-cost trade-off, resource 
scheduling, eavned value analysis computer application in construction project scheduling. 
 
CEN  634  ระบบการควบคุมตนทุนโครงการ       3(3-0-6) 
   (Project Cost Control Systems) 
 การควบคุมทางการเงิน วิธีการทางบัญชี พื้นฐานการลงบัญชี การวางแผนคาใชจาย และกระแสเงินสด 
เศรษฐศาสตรวิศวกรรม การจัดทํางบการเงิน การวิเคราะหงบบริษัทฯ การวิเคราะหตนทุน โครงสราง การบัญชี
ตนทุน การจัดเตรียมและขอพิจารณาในการเสนอราคา การประมาณคาสวนประกอบของราคา การจัดการความเส่ียง
ในการประมาณราคา การบวกราคาโดยอาศัยพื้นฐานของกระแสเงินสด โครงสรางรายการงาน การควบคุมคาใชจาย
และการวิเคราะหความเบี่ยงเบนของตนทุน และแผนภมูิของแนวโนม 
 Introduction to financial control; methods of accounting; bookkeeping fundamentals; cost planning and 
cash flow; engineering economy review; financial statement preparation; analyzing   company data; manual 
job cost methods; cost accounting structures; bid preparation and considerations; parameter estimating; 
successive estimating risk management; bidding mark-up based on cash flow; work breakdown structure; 
overhead control and variance analysis; charting of trends.  
 
CEN  635  การจัดการโครงการวิศวกรรม        3(3-0-6) 
   (Engineering Project Management) 
 การกําหนดโครงการ หลักวิธีทางเศรษฐศาสตร  และแบบจําลองเพื่อการตัดสินใจท่ีใชในการเลือกโครงการ 
การบริหารโครงการ การวางแผนงานและกําหนดเวลาโครงการ การจัดองคการและทีมงานในโครงการ การจัดการผูมี
สวนไดสวนเสียของโครงการ การนําโครงการไปปฏิบัติ การติดตามและควบคุมการดําเนินโครงการการบริหารความ
เส่ียง ระบบขอมูลสารสนเทศสําหรับโครงการ การยุติโครงการ การบริหารโครงการระดับสากล การจัดทําขอเสนอ
โครงการ 
 Project definition; principles of economics and decision making models applied to project selection; 
project management, planning and scheduling, organization structure and staffing; project stake holders 
management; project implementation, monitoring, and control; risk management; project information systems; 
project termination; international project management; proposal preparation.  
 
CEN  636  การวิเคราะหผลิตผลในงานกอสราง       3(3-0-6) 
   (Construction Productivity Analysis) 
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 การปรับปรุงผลิตภาพงานกอสราง การประเมินผลิตภาพที่หนางาน การปรับปรุงผลิตภาพจากปจจัยการ
จัดการภาคสนาม  การปรับปรุงผลิตภาพโดยการศึกษาวิธีทํางาน  ผังสายใย ผังการเคลื่อนที่ และแผนภูมิ
กระบวนการ  การวัดงานและการศึกษาเวลา เวลาพื้นฐานและเวลามาตรฐาน การหาคาเวลาพื้นฐานโยวิธีการ
สังเคราะห เวลามาตรฐานและผลิตภาพของทีมงานกอสราง  การปรับปรุงผลิตภาพ โดยเทคนิคการวางแผนงาน  
การปรับปรุงผลิตภาพ โดยแบบจําลองและการทําเลียนแบบ 
 Productivity ratings of construction site; productivity improvement from field management factors; 
productivity improvement by method study, model and string diagram, flow diagram and process chart, 
outline process chart and multiple activities chart; work measurement and time study, basic time and standard 
time, basic time by synthesis method; standard time and productivity of construction crew; productivity 
improvement by scheduling techniques; application of model and simulation in productivity improvement.   
 
CEN  637  การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานกอสราง     3(3-0-6) 
   (Computer Applications in Construction) 
   วิชาบังคับกอน : CEN 631 การบริหารโครงการกอสราง 
 ภาพรวมของการประยุกตใชคอมพิวเตอรในการบริหารงานกอสราง โดยศึกษารูปแบบของเครื่องและ
โปรแกรมท่ีตองการใชในการกอสรางโดยทั่วไป เชน โปรแกรมในการจัดทําฐาน ขอมูลในการบริหาร โครงการดาน
แผนงาน การควบคุมตนทุน การจัดการขอมูลตาง ๆ รวมถึงวิธีการจัดทํารายงานเพื่อใชในการบริหารและควบคุม
โครงการ 
 A comprehensive study of computer applications in construction management. Topics include: 
configuration of hardware/software requirements for the management of a typical project; application 
programs used in project database management and project schedule/cost control systems; data management 
techniques and development of custom reports for use in project management and control. 
 
CEN  638  กระบวนการกอสรางและการทําเลียนแบบ      3(3-0-6) 
   (Construction Process and Simulation)     
 ทบทวนการวางแผนและการวางแผนกําหนดเวลาในงานกอสราง ความจําเปนของการทําเลียนแบบในงาน
กอสราง การทําเลียนแบบแบบไมตอเนื่อง การจําลองระยะเวลาของกิจกรรม การจําลองกระบวนการกอสรางดวยวิธี 
CYCLONE และวิธี Activity-based Construction (ABC) เรียนรูอัลกอริธึมของการทําเลียนแบบของวิธี ABC การทวนสอบ
ยืนยัน และวิเคราะหผลของการทําเลียนแบบ ไอคอนนิค แอนิเมช่ันในการทําเลียนแบบ และการทําเลียนแบบ
โครงขายแผนกําหนดเวลา 
 Review of construction scheduling and planning methods, needs of simulation in construction, discrete 
event simulation, modeling activity durations, CYCLONE modeling and simulation, activity-based-construction 
(ABC) modeling method, ABC simulation algorithm, output analysis, verification and validation of construction 
simulation, iconic animation of simulation and simulation schedule networks. 
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CEN  639  เศรษฐศาสตรและการวิเคราะหเพื่อตัดสินใจในงานวิศวกรรมโยธา   3(3-0-6) 
   (Economic Decision Analysis in Civil Engineering)     
 แนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร การคํานวณดอกเบี้ย การวิเคราะหทางเลือก การทดแทนคาเส่ือมราคา
และภาษี การประเมินโครงการสาธารณะ ผลกระทบของเงินเฟอ การตัดสินภายใตความเสี่ยง และ/หรือความไม
แนนอน แบบจําลองการตัดสินใจทางเศรษฐศาสตร 
 Basic economic concepts, including interest calculations, computation of alternatives, replacements, 
depreciation, and tax considerations; evaluation of public projects, the effect of inflation, decision making 
under risk and/or uncertainty, economic decision models.  
 
 กลุมวิชาวิศวกรรมแหลงน้ํา 
CEN  640  กลศาสตรของไหลชั้นสูง         3(3-0-6) 
   (Advanced Fluid Mechanics) 
 คุณสมบัติเบ้ืองตนของของไหลทางจลนศาสตร ความสัมพันธระหวางหนวยความเคนและความเครียด 
ทฤษฎีการสงถายของเรยโนลดส (Reynolds Transport) สมการของความตอเนื่อง สมการของโมเมนตัมและพลังงาน
การไหลของของไหลไรความหนืด สมการ 2 มิติของการไหลแบบหมุนวน โครงขายการไหล การไหลของของไหลมี
ความหนืด หลักการทฤษฎีและสมการของนาเวียรและสโตค (Navier Stokes Equation) ทฤษฎีของช้ันขอบ (Boundary 
Layer) แรงตานทานการเคลื่อนที่ของวัตถุในของไหล การวิเคราะหทางมิติ 
 Fluid kinematics, fluid stress-stain relationship; reynolds transport equation, continuity equation, 
momentum equation and energy equation for invicid fluid, 2-D rotational flow; flow network, viscous fluid 
flow, nervier-stokes equation and boundary layer theories, flow resistance, dimensional analysis.  
 
CEN  641  ทฤษฎีและปฏิบัติการวิศวกรรมชลศาสตร     3(2-3-6) 
   (Hydraulic Engineering Theory and Laboratory) 
 การทดลองเพื่อพิสูจนหลักการชั้นสูงทางดานชลศาสตร  การทดลองในทางน้ําเปด ลักษณะการเคลื่อนตัว
ของคล่ืน  การใชเคร่ืองมือวัดทางชลศาสตร  การวางแผนการทดลอง  และการจัดทํารายงาน 
 Experimental verification of principles hydraulic engineering, experiments in open channel  flow, 
characteristics of wave motion, hydraulic intruments, experimental planning and data summary. 
 
CEN  642  กระบวนการทางอทุกวทิยา        3(3-0-6) 
   (Hydrological Processes) 
 วงจรอุทกวิทยา ความชื้นในบรรยากาศ น้ําฝน น้ําทา การซึมลงดิน การระเหยและการคายระเหย น้ํา    
ใต ดินและชลศาสตรของบอบาดาล การวิเคราะหกราฟน้ําทา การวิเคราะหและการสังเคราะหกระบวนการทาง 
อุทกวิทยา คุณภาพน้ํา แบบจําลองทางคณิตศาสตร และการจําลองสภาพทางอุทกวิทยา 
 Hydrologic cycle. Atmospheric moisture, precipitation, runoff, infiltration, evaporation and transpiration, 
ground water and well hydraulics, analysis of hydrograph, water quality, mathematical model, physical modeling  
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of hydrological processes. 
 
CEN  643  การคํานวณพลศาสตรของของไหล       3(3-0-6) 
   (Computational Fluid Dynamics) 
 บทนําการคํานวณพลศาสตรของไหล ศึกษาโครงสรางของสมการควบคุมการไหล ศึกษาเทคนิค และ
หลักการเบ้ืองตนในการคํานวณเชิงตัวเลขโดยวิธี Finite Difference, Finite Element เปนตน  การประยุกตใชในการ
แกปญหาของไหล 
 Introduction to computational fluid dynamics, partial differential equation, preliminary computational 
techniques, finite difference method, finite element method. application of flow problems. 
 
CEN  644  วิศวกรรมแมน้ํา           3(3-0-6) 
   (River Engineering) 
 สภาพทั่วไปของพ้ืนที่รับน้ํา วัฎจักรทางอุทกศาสตรแหลงกําเนิดของตะกอนในแมน้ํา ชลศาสตรของ แมน้ํา 
ระดับน้ํา ปริมาณน้ําหลาก การคํานวณอิทธิพลจากระดับน้ํา การพัฒนาและการตกตะกอนในแมน้ํา งานที่เก่ียวของ
ในวิศวกรรมแมน้ํา การปรับปรุงสภาพของแมน้ําชั่วคราวและถาวร การกอสรางในแมน้ํา 
 Catchment characteristics, hydrologic cycle, source of river sedimentation, river hydraulics, flow and 
sedimentation computation, river engineering works, temporary and permanent river improvements. 
 
CEN  645  ชลศาสตรทางน้ําเปด          3(3-0-6) 
   (Open Channel Hydraulics) 
 หลักการความตอเนื่อง พลังงานและโมเมนตัม การศึกษาเพื่อนําหลักการไปประยุกตในการไหลแบบคงท่ีและ
ไมคงท่ีในทางน้ําเปด โครงสรางควบคุมการไหล การคํานวณน้ําหลาก แบบจําลองการไหล 
 Concept of continuity, momentum and energy in open channel flow, steady and unsteady flow in 
open channel; flow control structure, flood routing, flow modeling. 
 
CEN  646  เทคนิคในการวางแผนและการจัดการระบบทรัพยากรน้ํา   3(3-0-6) 
    (Planning and Management Techniques in Water Resources Systems) 
 การแกปญหาทรัพยากรแหลงน้ําอยางเปนลําดับข้ันตอน การทําโปรแกรมแบบสโตคาสติค (Stochastic 
Programming) ทฤษฎีการตัดสินใจ (Decision Theory) หลักการ ความเชื่อถือได การตัดสินแบบมีหลายวัตถุประสงค 
นโยบายและการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรน้ํา 
 Water resources engineering algorithms, stochastic programming, decision theory, probability, multiple 
objective decision, policy and planning for water resources development. 
 
CEN  647  วิศวกรรมสึนามิ           3(3-0-6) 
    (Tsunami Engineering) 
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 พื้นฐานเบื้องตนวิศวกรรมชายฝง นิยามและประเภทของสึนามิ สาเหตุและวัฎจักรการเกิดสึนามิ ความ
รุนแรงและความเสียหายจากสึนามิ ระบบเตือนภัยกับศูนยเตือนภัยสึนามิ ระบบการประเมินการเกิดสึนามิ 
แบบจําลองคณิตศาสตรการเกิดสึนามิ การสรางแผนท่ีเส่ียงภัยสึนามิ แนวทางการปองกันและลดผลกระทบจากสึนามิ 
 Basic concept in coastal engineering, definition and type of tsunami, cause and cycle of tsunami 
generation, severity and damage from tsunami, warning system  and warning center for  tsunami, tsunami 
evaluation system, mathematical model of tsunami, construction of tsunami risk map, prevention and 
mitigation of tsunami. 
 
CEN  648  วิศวกรรมพายุและพายคุลื่น        3(3-0-6) 
   (Storm and Storm  Surge Engineering) 
 พื้นฐานเบ้ืองตนทางวิศวกรรมชายฝง นิยามและประเภทของพายุและพายุคลื่น สาเหตุและความรุนแรงของ
พายุและพายุคลื่น ระบบเตือนภัยพายุและพายุคลื่น แบบจําลองคณิตศาสตรพายุและพายุคลื่น การสรางแผนท่ีเสี่ยง
ภัยพายุและพายุคล่ืน แนวทางการปองกันและลดผลกระทบจากพายุและพายุคลื่น  
 Basic concept in coastal engineering, definition and type of storm and storm surge, cause and 
severity of storm and surge, warning stystem for storm and storm surge, construction of storm and storm 
surge risk maps, prevention and mitigation of storm and storm surge. 
 
 กลุมวิชาวิศวกรรมปฐพี 
CEN  671  วิศวกรรมฐานรากชั้นสูง         3(3-0-6) 
   (Advanced Foundation Engineering) 
 การประยุกตหลักการของกลศาสตรดินกับปญหาทางวิศวกรรมฐานราก  การตรวจสอบสถานท่ี กอสราง  
การกระจายความเคนในมวลดิน  การวิเคราะหการทรุดตัวในดิน  ความสามารถรับแรงกดในดินของ ฐานรากต้ืน 
ฐานรากเสาเข็ม และเคซอง  แรงดันดินทางดานขางสําหรับการออกแบบกําแพงกันดิน การขุดเปดดินกําแพงเข็มพืด
แบบค้ํายัน กําแพงเข็มพืดแบบสมอยึด คอฟเฟอรแดม 
 Application of soil mechanics principles to foundation engineering problems; site investigation; stress 
distribution in earth masses; settlement analysis; bearing capacity; piles and caissons; lateral pressure for 
design of retaining walls; open cuts; braced cut anchored bulkheads; and cofferdams  
 
CEN  672  กลศาสตรดินชั้นสูง          3(3-0-6) 
   (Advanced Soil Mechanics) 
 ธรรมชาติของดิน ความเคนภายในมวลดิน  แนวความคิดเก่ียวกับความเคนประสิทธิผล  หลักการทั่วไปของ
พฤติกรรมของความเคนและความเครียด กําลังรับแรงเฉือนของดินที่ไมมีแรงยืดเกาะ การไหลซึมของน้ําหนึ่งทิศทาง 
และสองทิศทางในดิน การยุบอัดตัวภายในดินเหนียว  กําลังรับแรงเฉือนของดินที่มีแรงยึดเกาะ ทั้งแบบยอมใหมีการ  
ระบายน้ํากับแบบไมยอมใหมีการระบายน้ําและการเกิดครีพ (Creep) ในดนิออน 
 Soil formation;the nature of soils; stress within a soil mass; effective stress concept; general aspect  
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of stress-strain behavior; shear strength of cohesionless soil; one-dimensional and two-dimensional flow; 
theories of compressibility and consolidation; shear strength of cohesive soil; undrained and drained shear 
strength of cohesive soil; creep in soft  soil. 
 
CEN  673  โครงสรางกันดินและเสถียรภาพของความลาดชัน    3(3-0-6) 
   (Retaining Structures and Slope Stability) 
 กลไกของความพิบัติของลาดตามธรรมชาติและลาดที่สรางข้ึน  วิธีการวิเคราะหเสถียรภาพของลาด และ
ความรูเบ้ืองตนในปญหาความม่ันคงของลาด  การออกแบบโครงสรางกันดินแบบตาง ๆ ซึ่งรวมถึงการสํารวจพื้นที่  
การบดอัดและการไหลซึมของน้ําในวัสดุหนาตัดประกอบและวัสดุประเภทแอนไอโซโทรปค 
 Fundamentals of slope stability problems; seepage in composite sections and anisotropic materials; 
method of stability analysis; mechanism of failure of natural and artificial slopes;  compaction;  field 
observations; design of various earth retaining structures. 
 
CEN  674  การออกแบบเขื่อนดินและเขื่อนหิน       3(3-0-6) 
   (Earth and Rock-fill Dams Design) 
 ทฤษฎีเสถียรภาพของลาดดินและหิน ผลของแรงดันน้ําในดิน ปญหาของการเกิดแรพพิดดรอนดาวน (Rapid 
drawndown) การวิเคราะหแรงเฉือนและเสถียรภาพของเข่ือนก้ันน้ํา ทฤษฏีและการออกแบบของเข่ือนนก้ันน้ําที่ทําดวย
ดินและหิน  แรงดันน้ําภายในดินและการระบายฟลเตอรรีลิฟเวอร  ปญหาฐานรากของเขื่อนก้ันน้ํา  ทฤษฎีอุดรอยร่ัว
และคัทออฟ  การควบคุมและการใชเคร่ืองมือ 
 Slope stability analysis method of soil and rock slope; effect of pore water pressure in soil; 
rapiddrawndown problem; analysis of shear stress and stability of dam; earthfill and rockfill dam design; pore 
water pressure and seepage in soil; erosion protection by filter and relief  well;  foundation problem and 
leakage in dam including corrective design; construction and dam instrument. 
 
CEN  675  เทคนิคการปรับปรุงคุณภาพของดิน       3(3-0-6) 
   (Soil Improvement Techniques) 
 คุณสมบัติพื้นฐานดานกําลังและการยุบตัวของดิน การปรับปรุงคุณภาพของดินโดยวิธีการบดอัด วิธีทางเคมี
เชน การผสมดินดวยวัสดุอ่ืน ยกตัวอยางเชน ซีเมนต ปูนขาว เปนตน วิธีเรงการทรุดตัวในดินดวยการระบายน้ําออก
จากดินดวย Vertical drains ดวยน้ําหนักกดทับบนชั้นดิน (Preload) 
 Fundamental Engineering properties of soil, strength and compressibility of soil. Soil improvement 
tecniques, e.g. compaction, adding stabilizing material, vertical drains, soil reinforcement and cement  columns  
preloading. 
 
CEN 676  พลศาสตรของดิน           3(3-0-6) 
   (Soil Dynamics) 
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 ทฤษฎีของการสั่นสะเทือน ลักษณะโครงสรางและคุณสมบัติของดิน การออกแบบฐานรากและปญหาทาง
วิศวกรรมท่ีเกิดข้ึนภายใตแรงส่ันสะเทือนซึ่งรวมท้ังจากแผนดินไหวตามธรรมชาติ กับจากการกระทําของ 
มนุษย เชนการระเบิด อุปกรณเคร่ืองจักร เปนตน การปองกันคลื่นสั่นสะเทือน และการตรวจสอบในสนาม 
 Vibration theory; structures and properties of soil; foundation design and engineering problem under 
dynamic loading induced by both earthquake and man-made process; protection of vibration wave and field 
investigation. 
 
CEN  677  แผนดินถลมและโคลนถลม         3(3-0-6) 
   (Landslides, Mudslides and Debris Flows) 
 การพิจารณาความแข็งแรงของดิน หลักการวิเคราะหมั่นคงของลาดดิน รูปแบบของการเคลื่อนที่ของลาด
และปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเคลื่อนที่ของลาด เทคนิคที่ใชในการวิเคราะหความมั่นคงของลาดดิน แรงดันน้ํา ในลาด
ดิน นิยามของแผนดินถลม และโคลนถลม ปจจัยท่ีกระตุนใหเกิดแผนดินถลมและโคลนถลม และการปรับปรุงลาดดิน
ใหมีความมั่นคงมากขึ้น 
 Measurement of soil shear strength, principles of soil slope stability analysis, slope movement 
classification and factors to influence the slope movement, technique for soil slope stability analysis. Water 
pressure in soil slop, definition of landslide mudslide and debris flow. Factors to trigger landslide mudslide and 
debris flow and remidial for soil slope stabilization. 
 
 กลุมวิชาวิศวกรรมขนสง 
CEN  681  การวางแผนการขนสงในเมือง        3(3-0-6) 
   (Urban Transportation Planning)  
 ระบบขนสงและลักษณะการจราจรในพื้นที่เมือง การวางแผนการสรางสิ่งอํานวยความสะดวกทางดานการ
ขนสงในพื้นที่เมือง แบบจําลองคณิตศาสตรสําหรับคาดการณการเคล่ือนตัวของกระแสการจราจร ความสัมพันธ
ระหวางการใชที่ดินและการขนสง 
 Transportation systems and characteristics of traffic flow in urban areas; planning of urban 
transportation facilities; mathematical models for prediction of traffic flow; interrelationship of landuse and 
transportation. 
 
CEN  682  การวางแผนและออกแบบสนามบิน       3(3-0-6) 
   (Planning and Design of Airports)  
 การวางแผนสรางสนามบิน การควบคุมการจราจรทางอากาศ การศึกษาความจุและความลาชาของ
สนามบิน การออกแบบทางเรขาคณิตของทาอากาศยาน การออกแบบโครงสรางทางวิ่งของเคร่ืองบิน การติตต้ัง
ไฟสัญญาณ ปายบังคับและการทําเคร่ืองหมาย การระบายน้ําของสนามบิน การประเมินทางดานสิ่งแวดลอม  และ 
ความคุมคาในเชิงเศรษฐศาสตร 
 Airport planning, air traffic control, capacity and delay; geometric design of the air field, structural  



Rangsit University Graduate Bulletin 2016 - 2017 
 

คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา  2559 - 2560 
 

27

design of airport pavements, airport lighting, marking and signing, airport drainage, environmental and 
economic assessment. 
 
CEN  683  การออกแบบพื้นทางขั้นสูง         3(3-0-6) 
   (Advanced Pavement Design) 
 ทฤษฎีการออกแบบพื้นทางขั้นสูง และวิธีการประเมินความเสียหาย เนื่องจากผลของน้ําหนักบรรทุกท่ีกระทํา
ตอพื้นทางในสภาพที่มีน้ํา (excess water) 
 Advanced theorem of pavement design and method for evaluation damage caused by heavy wheel 
load impacts on pavement containing excess water. 
 
CEN  684  การวางแผนและเศรษฐศาสตรทางหลวง      3(3-0-6) 
   (Highway Planning and Economics)  
 หลักการวางแผน การเงิน เศรษฐศาสตร และโครงการปรับปรุงทางหลวง การศึกษาถึงความตองการและ
ระดับความเพียงพอของทางหลวงเพื่อสนับสนุนการวางแผนทางหลวงระดับภาค 
 Principles of highway planning, finance, economics and programming of improvements. Highway needs 
and highway sufficiency studies for regional highway planning. 
 
CEN  685  การออกแบบถนนทางดานเรขาคณิต      3(3-0-6) 
   (Geometric Design of Highway) 
 ขอบังคับและขอกําหนดในการออกแบบ ความเร็วในการออกแบบ การวางแนวถนน รูปตัดขวาง การออก 
แบบทางเรขาคณิตของทางแยกระดับดิน และทางแยกตางระดับ 
 Design controls and criteria, design speed, horizontal alignment, vertical alignment, cross-section, 
geometric design of intersection at grade and interchanges. 
 
CEN  686  วิศวกรรมการจราจร          3(2-3-6) 
   (Traffic Engineering) 
 การวิเคราะหถึงปญหาการจราจร โดยอาศัยขอมูลภาคสนาม การเก็บขอมูลและการแปลขอมูล กฎหมายท่ี
เก่ียวของกับการจราจร อุปกรณและวิธีการควบคุม 
 Analysis of traffic problems including field studies, surveys and the interpretation of survey data, 
regulation and control methods and equipment. 
 
 กลุมวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 
ENV  610  การออกแบบโรงงานผลิตน้ําประปา       3(3-0-6) 
   (Design of Water Treatment Plants) 
 การออกแบบเบื้องตน ทางเลือกในกระบวนการผลิต การปรับสมดุลของการไหล  ระบบจายน้ําประปา การ 
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รวมตะกอน โคเอคูเลช่ัน-ฟล็อกคูเลช่ัน การกรอง การตกตะกอน การดูดติดผิว การกําจัดไอออน การฆาเชื้อโรค 
การจัดการเศษตกคาง การจัดวางระบบ โพรไฟลชลศาสตร  การเลือกเคร่ืองมือ เคร่ืองควบคุม และอุปกรณตาง ๆ  
 Predesign studies, choice of treatment processes, flow schemes mass balance, water distribution 
systems, precipitation, coagulation-flocculation, filtration, sedimentation, adsorption, demineralization, 
disinfection, residuals management, plant layout, hydraulic profile, instrumentation       and  controls,  and  
equipment  selection. 
 
ENV  620  การออกแบบโรงบําบัดน้ําเสีย        3(3-0-6) 
   (Design of Wastewater Treatment Plants) 
 การออกแบบเบื้องตน การเลือกกระบวนการบําบัด แบบแผนการไหล สมดุลมวล การออกแบบ ระบบทอดัก
น้ําเสีย ระบบบําบัดกอนขั้นตน ระบบบําบัดข้ันตน ระบบบําบัดข้ันที่สอง ระบบบําบัดและกําจัดสลัดจ การวางผัง
ระบบ โพรไฟลชลศาสตร การเลือกเคร่ืองมือ เคร่ืองควบคุม และอุปกรณตาง ๆ 
 Predesign studies, choice of treatment processes, flow schemes, mass balance, design of intercepting 
sewers, preliminary treatment, primary treatment, secondary treatment, sludge treatment and disposal 
systems, plant layout, hydraulic profile, instrumentation and controls  and  equipment  selection.  
 
ENV  621  การควบคุมมลพิษทางน้ําดวยวิธีทางธรรมชาติ    3(3-0-6) 
   (Natural Systems for Water Pollution Control) 
 ทฤษฎีและการออกแบบระบบบําบัดทางธรรมชาติ ไดแกระบบไหลชา ระบบไหลซึมเร็ว ระบบน้ํานอง ระบบ
บึงประดิษฐและระบบพืชน้ํา วิเคราะหระบบนิเวศวิทยาทางน้ําและทางทะเล รวมถึงระบบบอ    ตาง ๆ ในการบําบัด
น้ําเสีย 
 Emphasis on the theory and design of natural treatment systems, including slow-rate  systems, rapid 
infiltration systems, overland-flow systems, constructed wetland systems, aquatic plant  systems.  Integrated 
ecosystems analysed include both freshwater and marine integrated treatment   systems.  Facultative, 
anaerobic, and high rate ponds are covered. 
 
ENV  622  แบบจําลองคุณภาพน้ํา         3(3-0-6) 
   (Water Quality Modeling) 
 แบบจําลองทางคณิตศาสตรเพื่อใชแกปญหาการจัดการคุณภาพน้ํา  ศึกษาพัฒนาตัวแปรทางธรณีศาสตร
ตามธรรมชาติ รวมท้ังความตองการออกซิเจนเพื่อการยอยสลายทางชีวภาพ การเปล่ียนแปลงวัฏจักรสารอาหาร  
การผลิตข้ันตน  การเปล่ียนแปลงประชากร  สิ่งเหลานี้จะถูกนําไปพิจารณาในแบบจําลองซึ่งใชจัดการคุณภาพน้ําใน 
ทะเลสาบและแมน้ํา 
 Mathematical models are examined for application to the solution of water quality management  
problems.  Kinetic representations of natural phenomena are developed, including biochemical oxygen demand, 
nutrient dynamics, primary production, and population dynamics.  These concepts are coupled to model water  
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quality in lake and river systems. 
 
ENV  630  การออกแบบและการควบคุมมลพิษอากาศ     3(3-0-6) 
   (Air Pollution Control and Design) 
 ชนิด แหลงกําเนิดและผลที่เกิดจากมลพิษอากาศ   พิจารณาการเก็บตัวอยางที่กระจายตัวที่ระดับตางๆ  
ศึกษาเทคนิคสําหรับการแกปญหาที่เก่ียวกับมลพิษอากาศ  และอุปกรณที่ใชควบคุมกาซโดยเฉพาะมลพิษ เชน เคร่ือง
กรอง  เคร่ืองตกตะกอน อุปกรณสครับเบอรและระบบการดูดซึมประเภทตาง ๆ  
 Types, sources and effects of air pollutants, procedure for sampling emission levels.  Techniques for 
the solution of air pollution problems; and equipment to control gaseous and particulate pollutants such as 
filters, precipitators, scrubbers, and absorption systems. 
 
ENV  631  การเคลือ่นทีข่องสารปนเปอนในระบบสิ่งแวดลอม   3(3-0-6) 
   (Contaminant  Transport in Environmental Systems) 
 พื้นฐานการเคลื่อนที่ของสารเคมีในน้ําผิวดิน และน้ําใตดิน การฟุง การกระจาย การดูดซับและการถายเท
มวล ศึกษาพื้นฐานอุตุนิยมวิทยา และทฤษฎีการแพรกระจายของสารในบรรยากาศ 
 Basic principles governing transport of chemical constituents in surface and groundwater, including 
advection, dispersion, absorption interphases mass transfer.  Introduction to micrometeorology and 
atmospheric diffusion theories. 
 
ENV  632  วิศวกรรมมูลฝอยและการจัดการ       3(3-0-6) 
   (Solid Waste Engineering and Management) 
 ลักษณะคุณสมบัติ การเกิดขยะมูลฝอย การเก็บ การรวบรวมและการขนสงขยะมูลฝอย การกําจัดขยะมูล
ฝอยดวยวิธีตาง ๆ การวางแผนออกแบบและการดําเนินงาน การฝงกลบขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล พื้นฐานของ
การเผาและการออกแบบเตาเผาขยะมูลฝอย การหมักทําปุย และผลกระทบสิ่งแวดลอมที่จะเกิดข้ึน 
ของแตละวิธีการกําจัด 
 Characterization, production, storage, collection, and transport of solid wastes; alternative disposal 
methods; sanitary landfill planning, design and operation; principles of combustion and incinerator design 
concepts; composting; environmental impact. 
 
ENV 633  วิศวกรรมของเสียอันตรายและการจัดการ     3(3-0-6) 
   (Hazardous Waste Engineering and Management) 
 มาตรฐานและขอกําหนดสําหรับการจัดการของเสียอันตราย  ศึกษาคุณสมบัติและจัดประเภทของเสีย
อันตราย  คุณสมบัติการดูดซับ  การกลายเปนไอ  การเปลี่ยนของเสียอันตรายดวยวิธีการทางชีวภาพ และวิธีอ่ืนๆ
การปลดปลอย  การเคล่ือนที่ของจากแหลงของเสียอันตรายสูสิ่งแวดลอม  การวิเคราะหความเสี่ยง การออกแบบ  
และการจัดการของเสียอันตราย 
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 Standards and regulations for the management of hazardous waste; properties and classification, 
adsorption; volatilization, abiotic and biotic transformation, contaminant release and transport  from the 
source,  risk assessment,  management and design applications. 
 
ENV  651  เคมีสําหรับวิศวกรรมสิ่งแวดลอม       3(3-0-6) 
   (Chemistry for Environmental Engineers ) 
 พื้นฐานทางกายภาพ อินทรียเคมี  และการวิเคราะหทางเคมีที่เก่ียวของกับวิศวกรส่ิงแวดลอม ศึกษาพื้นฐาน
ของจลนพลศาสตรและปฏิกิริยาสมดุล เคมีของ กรด-ดาง แรธาตุตางๆ  การละลายของกาซ ปฏิกิริยา รีดอกซ  
และปฏิกิริยาการดูดซับ 
 Basic concepts from general, physical, organic, and analytical chemistry as they relate to 
Environmental engineering. Particular emphasis on the fundamentals of equilibrium and kinetics applied to 
acid-base chemistry, mineral and gas solubility, coordination, redox reactions and adsorption.  
 
ENV  660  การทดลองปฏิบัติการหนวยและการตรวจติดตามกระบวนการ   3(0-9-5) 
   (Unit Operations Laboratory and Process Monitoring) 
 ปฏิบัติการทดลองพื้นฐาน เพื่อเสริมสรางความเขาใจทางดานจุลชีววิทยา และการวิเคราะห ทางเคมีที่
จําเปนทางวิศวกรรมส่ิงแวดลอม โดยครอบคลุมการทดลองหลายๆ รูปแบบ ซึ่งประกอบดวยการทดสอบ การตะกอน 
กระบวนการบําบัดน้ําเสียทางชีวภาพ การกรอง การตกตะกอนทางเคมี   กลไกโคแอลคูเลชั่น             ฟล็อก
คูเลชั่น การแลกเปลี่ยนประจุ การดูดซับ 
 Basic laboratory exercises and discussions for the understanding of fundamental and   applied 
microbiological and analytical chemical principles in environmental engineering. Covers various experiments 
include setting tests, several biological treatment processes, filtration units, chemical precipitation, coagulation-
flocculation, ion-exchange, adsorption. 
 
ENV 680  จุลชีววิทยาสําหรับวิศวกรรมสิ่งแวดลอม      3(3-0-6) 
   (Microbiology for Environmental Engineers) 
 พื้นฐานทางชีววิทยาของจุลินทรีย ศึกษาการดํารงชีวิต การเจริญเติบโต การสรางและใชพลังงานในระบบ
ชีวภาพที่เปนเมตาบอลิซึมแบบใชออกซิเจนและแบบไรออกซิเจน เพื่อนํามาใชควบคุมปฏิกิริยาชีวเคมีของจุลินทรีย 
และศึกษาเก่ียวกับจุลินทรีย ที่กอใหเกิดโรคท่ีมีอยูในสภาวะแวดลอม 
 Introduction to biology of microorganisms, their significance as model system for understanding 
fundamental cellular processes, quantitative description of growth, energy generation and utilization in 
biological systems, aerobic and anaerobic metabolism, control of metabolic reactions and pathogenic 
microorganisms in the environment. 
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 กลุมวิชาพิเศษ 
CEN  796  การศึกษาคนควาอิสระสําหรับนักศึกษาปริญญาเอก   3(1-4-4) 
   (Individual Study for Doctoral Degree Student) 
   วิชาบังคับกอน : ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา 
 การศึกษาดวยตนเองในหัวขอพิเศษเฉพาะดานที่เปนที่นาสนใจของนักศึกษาในการเร่ิมปูพื้นฐานสูหัวขอ
วิทยานิพนธ เพื่อเปนการฝกทักษะในการวิจัยคนควาอันจะนําไปสูความเชี่ยวชาญในการทําวิทยานิพนธ 
 An individual study in an interesting topic which is of special interest to each student. The study will 
lead to the research topic. 
 
 3. หมวดวิชาดุษฎีนิพนธ 
CEN  797  การสอบวัดคุณสมบัติ          0(0-0-0) 
   (Qualifying Examination) 
 สอบวัดความรูทางวิศวกรรมโยธาในกลุมวิชาที่นักศึกษาจะทําดุษฎีนิพนธ 
 Written examination in civil engineering area relating to the field of student’s study and doctoral 
dissertation 
 
CEN  798* ดุษฎีนิพนธ           36(0-108-54) 
   (Doctoral Dissertation) 
   วิชาบังคับกอน : ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษา  
   (Advisory  Committee) 
   Prerequisite: Advisory  Committee 
 การวิจัยสําหรับหลักสูตรระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
 Thesis research for doctoral degree in civil engineering. 
 
CEN  799** ดุษฎีนิพนธ           48(0-144-72) 
   (Doctoral Dissertation) 
   วิชาบังคับกอน : ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษา  
   (Advisory  Committee) 
   Prerequisite: Advisory  Committee 
 การวิจัยสําหรับหลักสูตรระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
 Thesis research for doctoral degree in civil engineering. 
 
CEN 798*  สําหรับผูจบปริญญาโทมาศึกษาตอปริญญาเอก 
CEN 799** สําหรับผูจบปริญญาตรีมาศึกษาตอปริญญาเอก 
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ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําการศึกษาคนควาอิสระหรือดุษฎีนิพนธ  
 1.  คําอธิบายโดยยอ 
 หัวขอดุษฎีนิพนธจะเปนหัวขอที่ไดรับการพิจารณาจากอาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ วาเปนงานวิจัยใหมที่
นักศึกษาสามารถศึกษาคนควา แกไขปญหา คิดวิเคราะหได โดยสามารถนําทฤษฎีมาประยุกตใชในการทํางานวิจัยได 
มีขอบเขตดุษฎีนิพนธที่สามารถทําเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
 2.  มาตรฐานผลการเรียนรู 
 นักศึกษาสามารถทํางานวิจัยไดตามระเบียบวิธีวิจัย สามารถส่ือสารและนําเสนอผลงานวิจัยดวยเอกสาร
บทความและการนําเสนอในท่ีประชุมได มีความเชี่ยวชาญในการใชเคร่ืองมือ มีการประยุกตใชทฤษฎีในการทําวิจัย 
ดุษฎีนพินธเปนผลงานวิจัยใหมและสามารถพัฒนาตอได 
 3.  ชวงเวลา 
   แบบ 2.1 สําหรับผูจบปริญญาโท 
     ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2   ปการศึกษาท่ี 2 และ 3 
   แบบ 2.2 สําหรับผูจบปริญญาตรี 
     ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 ปการศึกษาท่ี 3 และ 4 
 4.  จํานวนหนวยกิต 
    แบบ 2.1 สําหรับผูจบปริญญาโท ดุษฎีนิพนธจํานวน 36 หนวยกิต 
    แบบ 2.2 สําหรับผูจบปริญญาตรี ดุษฎีนิพนธจํานวน 48 หนวยกิต 
 5.  การเตรียมการ 
 นักศึกษาสามารถเลือกและปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ ไดแลกเปลี่ยนความคิดเก่ียวกับงานวิจัยท่ี
สนใจ  
 6.  กระบวนการประเมินผล 
 ประเมินผลจากการสอบเคาโครงดุษฎีนิพนธ และการสอบดุษฎีนิพนธ ซึ่งตองสอบผานเคาโครงดุษฎีนิพนธ
มาแลวไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา โดยการจัดสอบการนําเสนอ ที่มีกรรมการสอบ 5 คน 
 
อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
 1.  ผูจัดการโครงการทางวิศวกรรมโยธาท่ีสลับซับซอนและใชเทคโนโลยีระดับสูง 
 2.  วิศวกรโยธาท่ีมีความสามารถในการวิเคราะหและออกแบบงานวิศวกรรมโยธา 
 3.  วิศวกรโยธาท่ีมีความสามารถในการบริหารโครงการขนาดใหญ 
 4.  วิศวกรโยธาท่ีมีความสามารถในการถายทอดความรูทางวิชาการวิศวกรรมโยธา 
 5.  วิศวกรโยธาท่ีมีความสามารถในการวิจัยและพัฒนาดานความรูทางวิศวกรรมโยธา 
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สถานที่ติดตอ 
 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร ชั้น 4 อาคารวิษณุรัตน (ตึก 5) มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถนนพหลโยธิน 
ตําบลหลักหก อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 
โทร 0-2997-2222 ตอ 3298   
e-mail: nantanat@rsu.ac.th 
 
 บัณฑิตวิทยาลัย  ชั้น 2  อาคารรัตนคุณากร(ตึก 11) มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก 
อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 
โทร 02-997 2200 ตอ 4001-4005 
http://grad.rsu.ac.th     e-mail: grad@rsu.ac.th 
 


