
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

Master of Engineering Program in Civil Engineering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

 



Graduate School : Rangsit University 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 2 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

 
ช่ือหลักสูตร 
 ภาษาไทย   : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
 ภาษาอังกฤษ  : Master of Engineering Program in Civil Engineering 
 
ช่ือปริญญา 
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)   : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 
 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  : Master of Engineering (Civil Engineering) 
 ชื่อยอ (ภาษาไทย)   : วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) 
 ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ)   : M.Eng. (Civil Engineering) 
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา และสิ่งแวดลอม วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร  และ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
รังสิต 
 
ปรัชญา 
 ปจจุบันนี้ประเทศไทยมีการพัฒนาอุตสาหกรรมอยางรวดเร็ว และยังเปดกวางสูความเปนสากล ทําใหตอง
มีการแขงขันกับตางประเทศมากข้ึน งานวิศวกรรมโยธาซ่ึงเปนงานหลักอยางหนึ่งในการพัฒนา จึงตองปรับตัวให
พรอมโดยตองพัฒนาคุณภาพของวิศวกรโยธาใหมีขีดความสามารถทัดเทียมกับวิศวกรในประเทศท่ีพัฒนาแลว และ
ยังตองมีความสามารถในการศึกษาคนควาและวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีของตนเองไดเพ่ือใหสามารถแขงขันไดท้ังใน
และตางประเทศ  เพ่ือสนองความตองการดังกลาว จึงไดพัฒนาหลักสูตรโดยเนนถึงประเด็นหลัก 3 ประการ คือ  
 1) เปนหลักสูตรท่ีสอดคลองกับมาตรฐานสากล สอดคลองกับสภาวะแวดลอม และความตองการใน

ประเทศไทย 
 2)  เปนหลักสูตรท่ีเนนการถายทอดเทคโนโลยี และสรางความเชี่ยวชาญเฉพาะดานในกลุมวิทยาการหลัก 

สามารถนําความรูทางดานวิศวกรรมโยธาไปสูการปฎิบัติเพ่ือการพัฒนาประเทศท้ัง ในภาครัฐบาล 
และภาคเอกชน  

 3)   เปนหลักสูตรท่ีเนนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา เพ่ือสรางองคความรูของตนเอง 
 หลักสูตรนี้จะครอบคลุมถึงทฤษฎีพ้ืนฐานและวิชาท่ีสําคัญตอการปฏิบัติงานดานวิศวกรรมโยธาเฉพาะดาน 
ไมวาจะเปนการบริหารงานกอสราง งานวิศวกรรมโครงสราง งานวิศวกรรมแหลงน้ํา งานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม งาน
วิศวกรรมปฐพี และงานวิศวกรรมขนสง  นอกจากนั้นยังเนนกระบวนการเรียนรูสิ่งใหมๆ ดวยตนเอง  เสนอความรู
ท่ีศึกษามาใหผูอ่ืนเขาใจไดอยางมีระบบท้ังในรูปแบบของการเขียนและการถายทอดปากเปลา 
 
ความสําคัญ 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จะสนับสนุนใหมหาบัณฑิตมีความสามารถ
บริหารจัดการในการวิจัยและพัฒนาอยางเปนระบบ โดยมุงเนนท่ีการฝกปฏิบัติ ทําการทดลอง การวางแผน 
ออกแบบ ฝกคิดแกปญหาตางๆ รวมท้ังเสริมสรางใหมีขีดความสามารถในการพัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่อง และ
สามารถลดการพ่ึงพาเทคโนโลยีจากตางประเทศในระยะยาว 
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วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 1.  เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมโยธาท่ีสามารถประกอบวิชาชีพดังตอไปนี้ 
   ก) วิศวกรโยธาท่ีสามารถวิเคราะหและออกแบบงานวิศวกรรมโยธา 
   ข) วิศวกรโยธาท่ีสามารถบริหารโครงการทางวิศวกรรมโยธา 
   ค) วิศวกรโยธาท่ีสามารถถายทอดความรูทางวิชาการวิศวกรรมโยธา 
   ง) วิศวกรโยธาท่ีสามารถทํางานวิจัยและพัฒนาดานความรูทางวิศวกรรมโยธา ใหเกิดประโยชน

สูงสุดตอหนวยงานและสังคม  
 2.  เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีศักยภาพทางวิชาการท่ีจะศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึนท้ังภายในประเทศ และ
ตางประเทศ 
 3. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตท่ีสมบูรณดวยความรูทางดานวิชาชีพ และพรอมดวยจริยธรรมในการทํางานและ
มีคุณธรรมในการดํารงชีวิต 
 
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
 1.  สําเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการ 
หรือสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนรบัรอง หรือ 
 2.  สําเร็จการศึกษาปริญญา อส.บ. คอ.บ. หรือ วท.บ. สาขาโยธากอสราง ซ่ึงคณะกรรมการหลักสูตร
พิจารณาแลวเห็นสมควรรับเขาศึกษา 
 
ระบบการศึกษา 
 1.  ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห    
 2.  ระยะเวลาการศึกษา 2 ป 
 3.  ใชภาษาไทย และ/หรือ ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน 
 
วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
 เรียน วันจันทร - วันศุกร    เวลา  17.00 - 21.00 น.   หรือ 
   วันเสาร – อาทิตย    เวลา  09.00 - 17.00 น. 
 
สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร อาคารวิษณุรัตน มหาวิทยาลัยรังสิต  เมืองเอก  ถ.พหลโยธิน  อ.เมือง          
จ.ปทุมธานี 
 
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผล ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2559 
ดังนี้ 
 1. มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผล แตละรายวิชาท่ีนักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน การวัดผล

และประเมินผล อาจกระทําโดยการสอบหรือวิธีอ่ืน ตามท่ีคณะท่ีรับผิดชอบ รายวิชาจะกําหนดการ
สอบในแตละรายวิชาใหมีอยางนอยหนึ่งครั้ง 
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 2. การวัดและประเมินผลเปนหนาท่ีและความรับผิดชอบของอาจารยผูสอน หรือผูท่ีคณะท่ีรับผิดชอบ
รายวิชาจะกําหนด 

 3. ทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน  นักศึกษาตองมีเวลาศึกษาไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาศึกษา
ท้ังหมดหรือไดทํางานในรายวิชานั้น จนเปนท่ีเพียงพอตามท่ีอาจารยผูสอนกําหนด จึงจะมีสิทธิ์ไดรับ
การวัดและประเมินผล  เวนแตจะไดรับการอนุมัติเปนกรณีพิเศษจากคณบดี  เม่ือคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยเห็นวาเวลาศึกษาท่ีไมครบนั้น เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผูนั้นมิได 

 4. การวัดผลการสอบประมวลความรู   การสอบวัดคุณสมบัติ  และการสอบวิทยานิพนธ เปนหนาท่ีและ
ความรับผิดชอบของผูอํานวยการหลักสูตรและอาจารยท่ีปรึกษา โดยจะตองเปนไปตามท่ีบัณฑิต
วิทยาลัยกําหนด 

 5. การวัดและประเมินผลในแตละรายวิชาใหประเมินเปนอักษรระดับข้ัน (Letter Grades)  ท่ีมีคาระดับ
ข้ัน (Numeric Grades)  ดังตอไปนี้ 

    ระดับข้ัน  ความหมาย  คาระดับข้ัน(ตอหนึ่งหนวยกิต) 
         A    ดีเยี่ยม   4.0 
           B+    ดีมาก   3.5 
         B    ดี    3.0 
         C+    พอใช   2.5 
         C    ออนมาก  2.0 
          F    ตก    0.0 
 6. สัญลักษณท่ีไมมีคาระดับ มีความหมายดังนี้ 
  S หมายความวา ผลการศึกษาอยูในระดับข้ันเปนท่ีนาพอใจและหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสมได 
  U หมายความวา ผลการศึกษาอยูในข้ันไมเปนท่ีพอใจ และไมนับหนวยกิตให 
  W หมายความวา ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใชเม่ือนักศึกษาไดรับการอนุมัติใหถอน

หรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียนวิชานั้น ตามความในขอ 26.2.2  แหงขอบังคับ
มหาวิทยาลัยรังสิต วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หรือเม่ือ
ไดรับการอนุมัติใหลาพักการศึกษา 

  I หมายความวา การวัดและประเมินผลยังไมสมบูรณ ใชเม่ืออาจารยผูสอน โดยความเห็นชอบ
ของผูอํานวยการหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นเห็นสมควรใหรอการวัดและ
ประเมินผลไวกอน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซ่ึงเปนสวนประกอบ
การศึกษารายวิชานั้นยังไมสมบูรณ เม่ือไดสัญลักษณ I  ในรายวิชาใดนักศึกษา
ตองดําเนินการติดตออาจารยผูสอนหรือหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้น 
เพ่ือใหมีการวัดและประเมินผลเพ่ิมเติมภายในเวลา 3 สัปดาห ในกรณีท่ีมีเหตุ
อันควร อาจารยผูสอน หรือหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นอาจอนุญาตให
ขยายกําหนดเวลาดังกลาวได แตท้ังนี้ไมเกิน 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษา
ปกติ ถัดไป  เม่ือพนกําหนดดังกลาวยังไมสามารถวัดและประเมินผลได 
สัญลักษณ I  จะเปลี่ยนเปนระดับข้ัน F หรือสัญลักษณ U แลวแตกรณีทันที 

  IP หมายความวา การศึกษาในรายวิชานั้นยังไมสิ้นสุด  การใหสัญลักษณ IP จะกระทําไดเฉพาะ
รายวิชาวิทยานิพนธ วิชาการศึกษาคนควาอิสระ หรือรายวิชาโครงงานท่ีมีการ
เรียนหรือปฏิบัติงานตอเนื่องกันมากกวาหนึ่งภาคการศึกษา สัญลักษณ IP จะ
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ถูกเปลี่ยนเม่ือการเรียนหรือการปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุด และมีการ
ประเมินผลการศึกษาเปนระดับข้ัน หรือสัญลักษณ S หรือ U ตามแตกรณี 

 
เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
แผน ก แบบ ก2 
 1. ศึกษารายวิชาครบถวนตามท่ีกําหนดในหลักสูตร ไดเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาข้ัน

สุดทาย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธและตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได และไดสอบผาน
ภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่องเกณฑมาตรฐานทักษะการใชภาษาอังกฤษสําหรับ
นักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมท้ังเกณฑอ่ืนๆ ครบถวนตามหลักสูตร และขอ กําหนดของ
สาขาวิชาท่ีจะรับปริญญา 

 1.2 ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๓.๐๐ จากระบบ 4 
 1.3  ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยไดรับการยอมรับให

ตีพิมพในวารสารระดับชาติ หรือระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ หรือนําเสนอตอ
ท่ีประชุมวิชาการโดยบทความท่ีนําเสนอฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกลาว 

 1.4  ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุใหงดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาชั่วระยะเวลาหนึ่ง 
 1.5  ไดดําเนินการเพ่ือขอรับปริญญาตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
  
โครงสรางหลักสูตร 
 แผน ก  แบบ ก2 (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ) หนวยกิตตลอดหลักสูตร  36 หนวยกิต 
   1)  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน     (ไมนับหนวยกิตรวม) 
   2)  หมวดวิชาบังคับ          9 หนวยกิต 
   3)  หมวดวิชาเลือก        15 หนวยกิต 
   4)  หมวดวิชาวิทยานิพนธ      12 หนวยกิต 
 
รายวิชาในหลักสูตร     

1. หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน       (ไมนับหนวยกิตรวม) 
  นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพ้ืนฐานทางภาษาอังกฤษ ตามขอกําหนดในประกาศ
ของมหาวิทยาลัยรังสิต ท่ีเก่ียวของกับเกณฑมาตรฐานทักษะการใชภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญา
มหาบัณฑิต พ.ศ.2559 และจะตองลงทะเบียนรายวิชาเสริมพ้ืนฐานอ่ืนๆ ตามความเห็นของผูอํานวยการหลักสูตร
หรือคณะกรรมการหลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรีของ
นักศึกษาและผลการสอบคัดเลือก และไมนับรวมเปนหนวยกิตของหลักสูตร สวนการวัดผลรายวิชาเสริมพ้ืนฐานใน
ระบบ S/U (พอใจ/ไมพอใจ)  มีดังตอไปนี้ 
ENL  500  ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา      3(3-0-6) 
   (English for Graduate Studies)   
 
 2.  หมวดวิชาบังคับ          9 หนวยกิต 
  ใหนักศึกษาเลือกเรียนตามกลุมวิชากลุมเดียว 
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  2.1 กลุมวิชาวิศวกรรมโครงสรางและกลศาสตร 
CEN  602  คณิตศาสตรวิศวกรรมข้ันสูง       3(3-0-6) 
   (Advanced Engineering Mathematics) 
CEN  611  ทฤษฎีวิเคราะหโครงสรางข้ันสูง      3(3-0-6) 
   (Advanced Theory of Structures) 
CEN  612       กลศาสตรวัสดุข้ันสูง            3(3-0-6) 
   (Advanced Mechanics of Materials) 
  2.2 กลุมวิชาการบริหารงานกอสราง 
CEN  631  การบริหารโครงการกอสราง       3(3-0-6) 
   (Construction Project Administration) 
CEN  633  การวางแผนงานและกําหนดเวลางานกอสราง   3(3-0-6) 
   (Construction Planning and Scheduling) 
CEN  635  การจัดการโครงการวิศวกรรม                         3(3-0-6) 
   (Engineering Project Management) 
  2.3 กลุมวิชาวิศวกรรมแหลงน้ํา 
CEN  640  กลศาสตรของไหลชั้นสูง           3(3-0-6) 
   (Advanced Fluid Mechanics) 
CEN  642  กระบวนการทางอุทกวิทยา       3(3-0-6) 
   (Hydrological Processes) 
CEN  645   ชลศาสตรทางน้ําเปด                                      3(3-0-6) 
   (Open Channel Hydraulics) 
  2.4 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)  
  2.5 กลุมวิชาวิศวกรรมขนสง 
CEN  681  การวางแผนการขนสงในเมือง       3(3-0-6) 
   (Urban Transportation Planning) 
CEN  686  วิศวกรรมการจราจร            3(2-3-6) 
   (Traffic Engineering) 
CEN  601  ความนาจะเปน สถิติและการตัดสินใจ     3(3-0-6) 
   (Probability, Statistics and Decision Making) 
   
 3.  หมวดวิชาเลือก           15 หนวยกิต 
  เลือกเรียนตามกลุมวิชาของหมวดวิชาบังคับจํานวน 1 รายวิชา 3 หนวยกิต และอีก 4 รายวิชา 
จํานวน 12 หนวยกิต ใหเลือกเรียนจากรายวิชาดังตอไปนี้ 
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  3.1 กลุมวิชาพ้ืนฐานสําหรับวิศวกรรมโยธา 
CEN  601  ความนาจะเปน สถิติและการตัดสินใจ     3(3-0-6) 
   (Probability, Statistics and Decision Making) 
CEN  602  คณิตศาสตรวิศวกรรมชั้นสูง       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) 
  3.2 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) 
CEN  614  วิธีไฟไนทเอลลิเมนตในวิศวกรรม      3(3-0-6) 
    (Finite Element Methods in Engineering) 
CEN  615  การวิเคราะหโครงสรางพ้ืนบางและเปลือกบาง   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    การออกแบบโครงสรางเพ่ือรับแรงแผนดินไหว        3(3-0-6) 
   (Seismic Design of Structures) 
CEN  621  พฤติกรรมของชิ้นสวนคอนกรีตเสริมเหล็ก    3(3-0-6) 
   (Behavior of Reinforced Concrete Members) 
CEN  622  พฤติกรรมของชิ้นสวนและโครงสรางเหล็ก    3(3-0-6) 
   (Behavior of Steel Members and Structures) 
CEN  623  พฤติกรรมของชิ้นสวนคอนกรีตอัดแรง     3(3-0-6) 
   (Behavior of Prestressed Concrete Members) 
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CEN  624  วิศวกรรมสะพาน             3(3-0-6) 
   (Bridge Engineering) 
CEN  625  วิธีทําการทดลองเพ่ือการศึกษาวิศวกรรมโยธา   3(2-3-6) 
   (Experimental Methods in Civil Engineering) 
  3.3 กลุมวิชาการบริหารงานกอสราง 
CEN  631  การบริหารโครงการกอสราง       3(3-0-6) 
   (Construction Project Administration) 
CEN  632  การจัดการเครื่องจักรกลกอสราง               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) 
CEN  637    การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานกอสราง     3(3-0-6) 
   (Computer Applications in Construction) 
CEN  638  กระบวนการกอสรางและการทําเลยีนแบบ     3(3-0-6) 
   (Construction Process and Simulation) 
CEN  639  เศรษฐศาสตรและการวิเคราะหเพ่ือตัดสินใจในงานวิศวกรรมโยธา   3(3-0-6) 
   (Economic Decision Analysis in Civil Engineering)  
  3.4 กลุมวิชาวิศวกรรมแหลงน้ํา 
CEN  640  กลศาสตรของไหลชั้นสูง           3(3-0-6)
   (Advanced Fluid Mechanics) 
CEN  641  ทฤษฎีและปฏิบัติการวิศวกรรมชลศาสตร    3(2-3-6) 
   (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) 
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CEN  647  วิศวกรรมสึนามิ          3(3-0-6) 
   (Tsunami Engineering) 
CEN  648  วิศวกรรมพายุและพายุคลื่น       3(3-0-6) 
   (Storm and Storm Surge Engineering) 
  3.5 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  การออกแบบเข่ือนดินและเข่ือนหิน      3(3-0-6) 
   (Earth and Rock-fill Dams Design) 
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) 
  3.6 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  การออกแบบพ้ืนทางข้ันสูง       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) 
  3.7 กลุมวิชาพิเศษ 
CEN  695  สัมมนาในหัวขอวิศวกรรมโยธา        3(3-0-6) 
   (Seminar in Civil Engineering) 
CEN  697  ปญหาพิเศษในงานวิศวกรรมโยธา       3(3-0-6) 
   (Special Problems in Civil Engineering) 
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 4. หมวดวิชาวิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก2)    
CEN  699  วิทยานิพนธ           12(0-36-18) 
   (Thesis) 
 
แผนการศึกษา   

ช้ันปท่ี 1 
แผน ก แบบ ก2 

(การศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ) 
แผน ก แบบ ก2 

(การศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ) 
ภาคการศึกษาท่ี 1 

CEN xxx  หมวดวิชาบังคับ                 3(---) 
CEN xxx  หมวดวิชาบังคับ                      3(---) 
CEN xxx  หมวดวิชาเลือก                           3(---) 
CEN xxx  หมวดวิชาเ                                3(---) 

  รวม          12    หนวยกิต 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
CEN xxx  หมวดวิชาบังคับ                      3(---) 
CEN xxx  หมวดวิชาเลือก                          3(---)                 
CEN xxx  หมวดวิชาเลือก                     3(---) 
CEN xxx  หมวดวิชาเลือก                     3(---)                

  รวม    12    หนวยกิต 

 
ช้ันปท่ี 2 

แผน ก แบบ ก2 
(การศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ) 

แผน ก แบบ ก2 
(การศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ) 

ภาคการศึกษาท่ี 1 
CEN 699  วิทยานิพนธ                 3(0-12-6) 

  รวม     3    หนวยกิต 

ภาคการศึกษาท่ี 2 
CEN 699  วิทยานิพนธ                 9(0-24-12) 

  รวม    9    หนวยกิต 

 
คําอธิบายรายวิชา   
 1.  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน                                                (ไมนับหนวยกิตรวม) 
ENL  500   ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา      3(3-0-6)   
   (English for Graduate Studies) 
 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดานการฟง และการอาน เพื่อจับใจความสําคัญของเอกสารทางวิชาการท่ี
ใชศัพทท่ัวไปและศัพทเทคนิค การนําเสนอความคิดเห็นเชิงอภิปราย และใหเหตุผลสนับสนุนทั้งดานการพูดและ
การเขียน  
 Development of listening and reading skills to conceptualize main points of complex 
technical and non-technical texts, skills in presenting viewpoints giving arguments and counter 
arguments both orally and in writing 
 เงื่อนไขรายวิชา : เปนรายวิชาเตรียมความพรอมสําหรับนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิต ศึกษาที่มีทักษะทาง
ภาษาอังกฤษตํ่ากวาเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 

2. หมวดวิชาบังคับ 
2.1 กลุมวิชาวิศวกรรมโครงสรางและกลศาสตร 

CEN  602 คณิตศาสตรวิศวกรรมข้ันสูง       3(3-0-6)   
   (Advanced Engineering Mathematics) 
 สมการอนุพันธธรรมดาเชิงเสนและไมเปนเชิงเสน การแปลงลาปลาซ การหาผลเฉลยอนุกรมของสมการ 
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อนุพันธธรรมดา ฟงกชันเบสเซล ฟงกชันเลอจอง และฟงกชันไฮเพอรจีโอเมตริก ปญหาสเตอรม-หลุยวิลล ฟงกชัน
ในรูปอนุกรมของฟงกชันลักษณะเฉพาะ อนุกรมฟูเรียร อนุกรมฟูเรียร-เบสเซล อนุกรมเลอจองและการแปลงฟู
เรียร 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  611 ทฤษฎีวิเคราะหโครงสรางข้ันสูง      3(3-0-6) 
   (Advanced Theory of Structures) 
 หลักการสรางแบบจําลองของโครงสราง โดยคํานึงถึงคุณสมบัติทางดานแรงและการเคลื่อนท่ี วิธีการ 
วิเคราะหหาการเสียรูปของโครงสราง และการวิเคราะหโครงสรางโดยวิธีเมตริกซของโครงสรางท่ีอยูในสองมิติ 
 Structural modeling concerning statics and kinematics; deformations of structures; matrix 
analysis of two dimensional structures. 
 
CEN  612 กลศาสตรวัสดุข้ันสูง         3(3-0-6) 
   (Advanced Mechanics of Materials) 
 ความสัมพันธระหวางความเคนและความเครียด และการขจัดทฤษฎีพลังงาน เง่ือนไขการสมดุล และ
เง่ือนไขความสอดคลอง ปญหาความเคนระนาบและความเครียดระนาบ คานบนฐานรองรับแบบยืดหยุน ชิ้นสวน
คาน-เสา การดัดของชิ้นสวนโคง การบิดของชิ้นสวนท่ีหนาตัดไมเปนรูปทรงกลม 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. 
 
  2.2 กลุมวิชาการบริหารงานกอสราง 
CEN  631 การบริหารโครงการกอสราง       3(3-0-6) 
   (Construction Project Administration) 
 อุตสาหกรรมกอสราง การเริ่มและจัดองคการโครงการกอสราง การสํารวจสภาพสนามกอนเริ่มงาน
กอสราง การวางแผนงานและกําหนดเวลา การออกแบบและประมาณราคา การประมูลงานและการไดงาน วิธีการ
จัดการโครงการกอสราง การวางแผนและการควบคุม การประมาณตนทุนและการควบคุมงบประมาณ วิศวกรรม
ตนทุน การบริหารงานจัดซ้ือ วิศวกรรมคุณคา การประกันคุณภาพ ความปลอดภัยและสุขอนามัยในงานกอสราง 
วิธีการทางธุรกิจในการจัดการงานกอสราง สัญญากอสราง ขอเรียกรอง หนี้สิน การแกปญหาขอโตแยง การจัดการ
ความเสี่ยง 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 
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health in construction; business methods in managing construction; construction contract, 
claims, liability and dispute resolution; risk management; construction  and  related law in 
Thailand. 
 
CEN  633 การวางแผนงานและกําหนดเวลางานกอสราง   3(3-0-6) 
   (Construction Planning and Scheduling) 
 ความจําเปนของการกําหนดเวลางานกอสราง การวางแผนงานแบบแกนทชารท แผนงานแบบวิถีวิกฤต 
แผนงานแบบผังขายงานนําหนา แผนงานแบบ PERT แผนงานแบบเสนตรง การจัดทําแผนกําหนดเวลาโครงการ 
การประเมินแผนงาน การเรงเวลาโครงการ การวางแผนทรัพยากร การวิเคราะหแผนงานท่ีทําได การนํา
คอมพิวเตอรมาใชในการทําแผนกําหนดเวลางานกอสราง 
 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  635 การจัดการโครงการวิศวกรรม       3(3-0-6) 
   (Engineering Project Management) 
 การกําหนดโครงการ หลักวิธีทางเศรษฐศาสตร  และแบบจําลองเพ่ือการตัดสินใจท่ีใชในการเลือก
โครงการ การบริหารโครงการ การวางแผนงานและกําหนดเวลาโครงการ การจัดองคการและทีมงานในโครงการ 
การจัดการผูมีสวนไดสวนเสียของโครงการ การนําโครงการไปปฏิบัติ การติดตามและควบคุมการดําเนินโครงการ
การบริหารความเสี่ยง ระบบขอมูลสารสนเทศสําหรับโครงการ การยุติโครงการ การบริหารโครงการระดับสากล 
การจัดทําขอเสนอโครงการ 
 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. 
 
  2.3 กลุมวิชาวิศวกรรมแหลงน้ํา 
CEN  640 กลศาสตรของไหลข้ันสูง        3(3-0-6) 
   (Advanced Fluid Mechanics) 
 คุณสมบัติเบื้องตนของของไหลทางจลนศาสตร ความสัมพันธระหวางหนวยความเคนและความเครียด 
ทฤษฎีการสงถายของเรยโนลดส (Reynolds Transport) สมการของความตอเนื่อง สมการของโมเมนตัมและ
พลังงานการไหลของของไหลไรความหนืด สมการ 2 มิติของการไหลแบบหมุนวน โครงขายการไหล การไหลของ
ของไหลมีความหนืด หลักการทฤษฎีและสมการของนาเวียรและสโตค (Navier Stokes Equation) ทฤษฎีของชั้น
ขอบ (Boundary Layer) แรงตานทานการเคลื่อนท่ีของวัตถุในของไหล 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 
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network, viscous fluid flow, nervier-stokes equation and boundary layer theories, flow 
resistance, dimensional analysis. 
 
CEN  642 กระบวนการทางอุทกวิทยา       3(3-0-6) 
   (Hydrological Processes) 
 วงจรอุทกวิทยา ความชื้นในบรรยากาศ น้ําฝน น้ําทา การซึมลงดิน การระเหยและการคายระเหย น้ําใต
ดินและชลศาสตรของบอบาดาล การวิเคราะหกราฟน้ําทา การวิเคราะหและการสังเคราะหกระบวนการทางอุทก
วิทยา 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 of hydrological processes. 
 
CEN  645 ชลศาสตรทางน้ําเปด         3(3-0-6) 
   (Open Channel Hydraulics) 
 หลักการความตอเนื่อง พลังงานและโมเมนตัม การศึกษาเพ่ือนําหลักการไปประยุกตในการไหลแบบคงท่ี
และไมคงท่ีในทางน้ําเปด 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. 
 
  2.4 กลุมวิชาวิศวกรรมปฐพี 
CEN  671 วิศวกรรมฐานรากข้ันสูง        3(3-0-6) 
   (Advanced Foundation Engineering) 
 การประยุกตหลักการของกลศาสตรดินกับปญหาทางวิศวกรรมฐานราก  การตรวจสอบสถานท่ี กอสราง  
การกระจายความเคนในมวลดิน  การวิเคราะหการทรุดตัวในดิน  ความสามารถรับแรงกดในดินของ ฐานรากตื้น 
ฐานรากเสาเข็ม และเคซอง  แรงดันดินทางดานขางสําหรับการออกแบบกําแพงกันดิน การขุดเปดดินกําแพงเข็ม
พืดแบบคํ้ายัน 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 กลศาสตรดินข้ันสูง         3(3-0-6) 
   (Advanced Soil Mechanics) 
 ธรรมชาติของดิน ความเคนภายในมวลดิน  แนวความคิดเก่ียวกับความเคนประสิทธิผล  หลักการท่ัวไป
ของพฤติกรรมของความเคนและความเครียด กําลังรับแรงเฉือนของดินท่ีไมมีแรงยืดเกาะ การไหลซึมของน้ําหนึ่ง
ทิศทางและสองทิศทางในดิน การยุบอัดตัวภายในดินเหนียว  กําลังรับแรงเฉือนของดินท่ีมีแรงยึดเกาะท้ังแบบยอม
ใหมีการ ระบายน้ํากับแบบไมยอมใหมีการระบายน้ําและการเกิดครีพ (Creep)ในดินออน 
 Soil formation;the nature of soils; stress within a soil mass; effective stress concept; 
general aspect of stress-strain behavior; shear strength of cohesionless soil; one-dimensional 
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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) 
 กลไกของความพิบัติของลาดตามธรรมชาติและลาดท่ีสรางข้ึน  วิธีการวิเคราะหเสถียรภาพของลาด และ
ความรูเบื้องตนในปญหาความม่ันคงของลาด  การออกแบบโครงสรางกันดินแบบตาง ๆ ซ่ึงรวมถึงการสํารวจพ้ืนท่ี  
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. 
 
  2.5 กลุมวิชาวิศวกรรมขนสง 
CEN  681 การวางแผนการขนสงในเมือง      3(3-0-6) 
   (Urban Transportation Planning)  
 ระบบขนสงและลักษณะการจราจรในพ้ืนท่ีเมือง การวางแผนการสรางสิ่งอํานวยความสะดวกทางดานการ
ขนสงในพ้ืนท่ีเมือง แบบจําลองคณิตศาสตรสําหรับคาดการณการเคลื่อนตัวของกระแสการจราจร ความสัมพันธ
ระหวางการใชท่ีดินและการขนสง 
 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  686 วิศวกรรมการจราจร         3(2-3-6) 
   (Traffic Engineering) 
 การวิเคราะหถึงปญหาการจราจร โดยอาศัยขอมูลภาคสนาม การเก็บขอมูลและการแปลขอมูล กฎหมาย
ท่ีเก่ียวของกับการจราจร อุปกรณและวิธีการควบคุม 
 Analysis of traffic problems including field studies, surveys and the interpretation of 
survey data, regulation and control methods and equipment. 
 
CEN  601 ความนาจะเปน สถิติ และการตัดสินใจ    3(3-0-6) 
   (Probability, Statistics and Decision Making) 
 อิทธิพลของความนาจะเปนตองานดานวิศวกรรม แนวความคิดเก่ียวกับความนาจะเปนมูลฐาน 
แบบจําลองเชิงวิเคราะหสําหรับปรากฏการณเชิงสุม ฟงกชันตัวแปรสุม พารามิเตอรประมาณการขอมูลท่ีไดจาก
การสังเกต การพิจารณาแบบจําลองการแจกแจง การวิเคราะหถดถอยและสหสัมพันธ การเขาสูปญหาแบบเบส 
การประกันคุณภาพและการทดลองเชิงสุมเพ่ือการยอมรับ 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, 
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bayesian approach, quality assurance and random experiments for acceptance; applications to 
engineering works. 
 
 3. หมวดวิชาเลือก  
  3.1 หมวดพ้ืนฐานสําหรับวิศวกรรมโยธา 
CEN  601 ความนาจะเปน สถิติ และการตัดสินใจ    3(3-0-6) 
   (Probability, Statistics and Decision Making) 
 อิทธิพลของความนาจะเปนตองานดานวิศวกรรม แนวความคิดเก่ียวกับความนาจะเปนมูลฐาน 
แบบจําลองเชิงวิเคราะหสําหรับปรากฏการณเชิงสุม ฟงกชันตัวแปรสุม พารามิเตอรประมาณการขอมูลท่ีไดจาก
การสังเกต การพิจารณาแบบจําลองการแจกแจง การวิเคราะหถดถอยและสหสัมพันธ การเขาสูปญหาแบบเบส 
การประกันคุณภาพและการทดลองเชิงสุมเพ่ือการยอมรับ 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 คณิตศาสตรวิศวกรรมข้ันสูง       3(3-0-6)   
   (Advanced Engineering Mathematics) 
 สมการอนุพันธธรรมดาเชิงเสนและไมเปนเชิงเสน การแปลงลาปลาซ การหาผลเฉลยอนุกรมของสมการ
อนุพันธธรรมดา ฟงกชันเบสเซล ฟงกชันเลอจอง และฟงกชันไฮเพอรจีโอเมตริก ปญหาสเตอรม-หลุยวิลล ฟงกชัน
ในรูปอนุกรมของฟงกชันลักษณะเฉพาะ อนุกรมฟูเรียร อนุกรมฟูเรียร-เบสเซล อนุกรมเลอจองและการแปลง      
ฟูเรียร 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) 
 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับวิธีเชิงตัวเลข การแกระบบสมการเชิงเสน การแกสมการและระบบสมการแบบไม
เปนเชิงเสน การประมาณคาฟงกชั่นโดยวิธีการวิเคราะหถดถอยและวิธีการประมาณคาในชวง การอินทิเกรตและ
การหาอนุพันธเชิงตัวเลข สมการอนุพันธแบบธรรมดาและแบบสวนยอย ปญหาคาไอเกน การประยุกตใชงานกับ
งานทางวิศวกรรมโยธา 
 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 :  CEN602 คณิตศาสตรวิศวกรรมชั้นสูง 
 ทฤษฎีโคชีและโควาเลฟกี สมการเชิงอนุพันธยอยอันดับท่ีหนึ่งและผลเฉลยโดยลักษณะเฉพาะ  สมการ
อันดับท่ีสูงกวา และการจําแนกระบบสมการ สมการไฮเพอรโบริก ริมันนฟงกชัน ปญหาของสมการวงรี กรีน
ฟงกชัน การลดรูปของปญหาคาขอบเปนสมการอินทิกรัล 
 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 อนุกรมของเทเลอร และลอรเรนท การ
จําแนกซิงกูลาริตี คอนฟอรมัล แมปปง การแปลงลาปลาซและฟูเรียรและการหาสวนกลับ ปญหาของไวเนอร
ฮอพฟ 
 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. 
 
  3.2 กลุมวิชาวิศวกรรมโครงสรางและกลศาสตร 
CEN  610 กลศาสตรเนื้อตอเนื่อง        3(3-0-6) 
   (Continuum Mechanics) 
 การวิเคราะหเวกเตอรและเทนเซอร ความเคนและสมการสมดุล การเคลื่อนท่ี การขจัด ความเคนและ
ความเครียด การสรางสมการแบบลากรางจและออยเลอรและสมการความสอดคลอง กฎของวัสดุตางๆ กฎของ
กลศาสตรตอเนื่อง เชน กฎขอท่ี 1 และขอท่ี 2 ของเทอรโมไดนามิกส การอนุรักษพลังงานและการอนุรักษมวล 
หลักการโมเมนตตั้ม และสมการของการเคลื่อนท่ี ทฤษฎีอิลาสติซิตี้  กลศาสตรของไหล  และปญหาคาตางๆ     
บทนําเก่ียวกับทฤษฎีพลาสติซิตี้ และวิสโคอิลาสติซิตี้ 
 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 ทฤษฎีวิเคราะหโครงสรางข้ันสูง      3(3-0-6) 
   (Advanced Theory of Structures) 
 หลักการสรางแบบจําลองของโครงสราง โดยคํานึงถึงคุณสมบัติทางดานแรงและการเคลื่อนท่ี วิธีการ 
วิเคราะหหาการเสียรูปของโครงสราง และการวิเคราะหโครงสรางโดยวิธีเมตริกซของโครงสรางท่ีอยูในสองมิติ 
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 Structural modeling concerning statics and kinematics; deformations of structures; matrix 
analysis of two dimensional structures. 
 
CEN  612 กลศาสตรวัสดุข้ันสูง         3(3-0-6) 
   (Advanced Mechanics of Materials) 
 ความสัมพันธระหวางความเคนและความเครียด และการขจัดทฤษฎีพลังงาน เง่ือนไขการสมดุล และ
เง่ือนไขความสอดคลอง ปญหาความเคนระนาบและความเครียดระนาบ คานบนฐานรองรับแบบยืดหยุน ชิ้นสวน
คาน-เสา การดัดของชิ้นสวนโคง การบิดของชิ้นสวนท่ีหนาตัดไมเปนรูปทรงกลม 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 และเฟลกซิบิลิตี้ เทคนิคการแกระบบสมการเชิงเสนขนาด
ใหญ การประยุกตใชงานคอมพิวเตอร 
 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 Method  in Engineering) 
 แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับอินเตอรโปเลชั่น  การทําอินเตอรโปเลชั่นกับไฟไนทเอลลิเมนต แนะนําเทคนิค 
แบบไฟไนทเอลลิเมนตในกลศาสตรโครงสราง พัฒนาการของชิ้นสวนจากหลักการตางๆ และการประยุกตใชงาน
กับ ปญหาสถิตเนื้อตอเนื่อง วิธีการประมาณของคัลเลอรกินและริทซ ความตองการสําหรับการลูและความ
สอดคลอง การประกอบชิ้นสวนและเง่ือนไขขอบเขต โครงสรางของโปรแกรมมาตรฐานสําหรับทําไฟไนทเอลลิ
เมนต แนะนําการใชงานกับปญหาทางพลศาสตร 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; introduction to the treatment of 
dynamics and stability and extension of the method to generalized field problems; applications 
in civil engineering problems. 
 
CEN  615 การวิเคราะหโครงสรางพ้ืนบางและเปลือกบาง   3(3-0-6) 
   (Plate and Shell Structures) 
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 การวิเคราะหโครงสรางพ้ืนบาง รูปวงกลม รูปสี่เหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยมตอเนื่อง การวิเคราะหโครงสรางเปลือก
บาง รูปทรงกระบอก รูปโดม รูปไฮเพอบอลิก พาราโบลอยด หลังคาเปลือกบาง การวิเคราะหโดยใชวิธีเชิง  ตัวเลข 
วิธีประมาณและวิธีไฟไนทเอลลิเมนต 
 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 พลศาสตรของระบบท่ีมีระดับข้ันความเสรีเชิงเดียว 
สมการของการเคลื่อนท่ีแบบหนวงและแบบไมหนวง ผลตอบสนองของการสั่นอยางอิสระ ผลตอบสนองตอแรง
แบบฮารมอนิค แรงแบบคาบและแรงดล การวิเคราะหผลตอบสนองในโดเมนความถ่ีและโดเมนเวลา พลศาสตร
ของระบบท่ีมีระดับข้ันความเสรีหลายเชิง สมการเมตริกซของการเคลื่อนท่ี ความถ่ีธรรมชาติและรูปแบบการสั่น
อยางอิสระ การวิเคราะหผลตอบสนอง โดยวิธีซอนทับรูปแบบการสั่น การวิเคราะหเบื้องตนผลตอบสนองตอ
แผนดินไหว การควบคุมการสั่นเบื้องตน 
 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) 
 การโกงเดาะของชิ้นสวนประเภทคาน-เสา การโกงเดาะทางดานขางของคาน เสถียรภาพของเสาประกอบ
และโครงอาคาร ศึกษาเสถียรภาพของโครงสรางพิเศษอ่ืนๆ เชน อารค โครงสรางพ้ืนบาง 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. 
 
CEN  618 ความปลอดภัยและความนาเช่ือถือของโครงสราง   3(3-0-6) 
   (Structural Safety and Reliability) 
 แนวความคิดเบื้องตนเก่ียวกับความปลอดภัย และความนาเชื่อถือ  ปจจัยความปลอดภัยและดัชนีความ
ปลอดภัย ขีดจํากัดสัมประสิทธิ์การแปรผันของความตานทานเชิงโครงสราง การจําลองตัวแปรสุม และฟงกชันสุม 
วิธีวิเคราะหความนาเชื่อถือ วิธีคําตอบถูกตอง และคําตอบประมาณ  การหาปริพันธโดยตรง การทดลองเชิงสุม
แบบมอนติคารโล เทคนิคการลดความแปรปรวน เทคนิคการชักตัวอยางสําคัญ การแจกแจงโดยประมาณของ
ฟงกชันสภาวะขีดจํากัด ฟงกชันสภาวะขีดจํากัดโดยประมาณ วิธี  FOSM และ Advanced FOSM วิธีพ้ืนผิว
ตอบสนอง ความนาเชื่อถือของระบบทางวิศวกรรม ขอมูลทางวิศวกรรม และการปรับเทียบมาตรฐานการออกแบบ
อาคาร การประยุกตใชกับโครงสราง 
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 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 การออกแบบโครงสรางเพ่ือรับแรงแผนดินไหว   3(3-0-6) 
   (Seismic Design of Structures) 
 เปลือกโลก ประวัติการเกิดแผนดินไหว องคประกอบโครงสราง ระบบโครงสราง โครงสรางระบบกลอง 
โครงขอแข็งท่ีมีความเหนียว ไดอะแฟมประเภทแข็งและประเภทออน กําแพงรับแรงเฉือน โครงยึดหรือโครง
แกงแนง โครงขอแข็งท่ีมีความเหนียว การออกแบบกําแพงรับแรงเฉือน การออกแบบโครงยึดหรือโครงแกงแนง 
การออกแบบโครงขอแข็งท่ีมีความเหนียว 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 พฤติกรรมของช้ินสวนคอนกรีตเสริมเหล็ก    3(3-0-6) 
   (Behavior of Reinforced Concrete Members) 
 พฤติกรรมและวิธีรับน้ําหนักของชิ้นสวนคอนกรีตเสริมเหล็ก คานภายใตการดัดอยางเดียว ภายใตการดัด
กับแรงเฉือน เสาภายใตน้ําหนักบรรทุกตามแนวแกน และแบบการโกงตัว การยึดเหนี่ยวและรอยราว การใชงาน
และขอจํากัดของมาตรฐานการออกแบบในปจจุบัน ทบทวนการวิจัยและเอกสารอางอิงท่ีสําคัญ 
 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 พฤติกรรมของช้ินสวนและโครงสรางเหล็ก    3(3-0-6) 
   (Behavior of Steel Members and Structures) 
 งานวิจัยท่ีเก่ียวพันระหวางพฤติกรรมพ้ืนฐานของชิ้นสวนและโครงเหล็กกับการออกแบบในปจจุบัน 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. 
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CEN  623 พฤติกรรมของช้ินสวนคอนกรีตอัดแรง    3(3-0-6) 
   (Behavior of Prestressed Concrete Members) 
 ระบบอัดแรง พฤติกรรมของคานคอนกรีตอัดแรง ความสัมพันธระหวางโมเมนตกับ ความโคง เสนโคง
น้ําหนักบรรทุก การโกงตัว ความเหนียวและการลา การวิเคราะหและการออกแบบชิ้นสวนประกอบ ชิ้นสวนรับ
แรงดัดแบบตอเนื่อง 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) 
 แนะนําสะพานประเภทตาง ๆ น้ําหนักบรรทุกและขอกําหนดเก่ียวกับการออกแบบสะพาน การออกแบบ
สะพานคอนกรีตและสะพานเหล็ก การออกแบบระบบสะพานตางๆ เชน แบบแผนพ้ืน  โครงขอหมุน   สะพาน
แขวน 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 วิธีทําการทดลองเพ่ือการศึกษาวิศวกรรมโยธา   3(2-3-6) 
   (Experimental Methods in Civil Engineering) 
 ทฤษฎี วิธีการและเทคนิคในการทําการทดลองเพ่ือศึกษาพฤติกรรมของชิ้นสวนโครงสราง หรือระบบ
โครงสราง พ้ืนฐานการวัด เครื่องมือท่ีใชวัดความเครียด การเคลื่อนท่ีและแรง หลักการสรางแบบจําลอง ความ 
เหมือนกัน วัสดุและคุณสมบัติของวัสดุ และการจัดระบบการใหแรงเพ่ือศึกษาแบบจําลองหรือยืดหยุนและไม
ยืดหยุน 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. 
 
  3.3 กลุมวิชาการบริหารงานกอสราง 
CEN  631 การบริหารโครงการกอสราง       3(3-0-6) 
   (Construction Project Administration) 
 อุตสาหกรรมกอสราง การเริ่มและจัดองคการโครงการกอสราง การสํารวจสภาพสนามกอนเริ่มงาน
กอสราง การวางแผนงานและกําหนดเวลา การออกแบบและประมาณราคา การประมูลงานและการไดงาน วิธีการ
จัดการโครงการกอสราง การวางแผนและการควบคุม การประมาณตนทุนและการควบคุมงบประมาณ วิศวกรรม
ตนทุน การบริหารงานจัดซ้ือ วิศวกรรมคุณคา การประกันคุณภาพ ความปลอดภัยและสุขอนามัยในงานกอสราง 
วิธีการทางธุรกิจในการจัดการงานกอสราง สัญญากอสราง ขอเรียกรอง หนี้สิน การแกปญหาขอโตแยง การจัดการ
ความเสี่ยง กฎหมายเก่ียวกับงานกอสรางในประเทศไทย 
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 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) 
 กระบวนการวางแผนงานสําหรับเครื่องจักร ตนทุนเครื่องจักรและวิธีการกอสราง พ้ืนฐานวิศวกรรมท่ี
เก่ียวกับเครื่องจักร รถแทร็กเตอร  และเครื่องมือประกอบท่ีเก่ียวของ รถสแคร็บเปอร รถปนจั่นยกของหนัก 
เครื่องจักรขุดดิน รถบรรทุก และรถบรรทุกพวง ปนจั่นตอกเสาเข็ม คอนกรีตและเครื่องจักรกลท่ีเก่ียวของ 
 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 
แผนงานแบบผังขายงานนําหนา แผนงานแบบ PERT แผนงานแบบเสนตรง การจัดทําแผนกําหนดเวลาโครงการ 
การประเมินแผนงาน การเรงเวลาโครงการ การวางแผนทรัพยากร การวิเคราะหแผนงานท่ีทําได การนํา
คอมพิวเตอรมาใชในการทําแผนกําหนดเวลางานกอสราง 
 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 พ้ืนฐานการลงบัญชี การวางแผนคาใชจาย และกระแสเงินสด 
เศรษฐศาสตรวิศวกรรม การจัดทํางบการเงิน การวิเคราะหงบบริษัทฯ การวิเคราะหตนทุน โครงสราง การบัญชี
ตนทุน การจัดเตรียมและขอพิจารณาในการเสนอราคา การประมาณคาสวนประกอบของราคา การจัดการความ
เสี่ยงในการประมาณราคา การบวกราคาโดยอาศัยพ้ืนฐานของกระแสเงินสด โครงสรางรายการงาน การควบคุม
คาใชจายและการวิเคราะหความเบี่ยงเบนของตนทุน และแผนภูมิของแนวโนม 
 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 
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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  และแบบจําลองเพ่ือการตัดสินใจท่ีใชในการเลือก
โครงการ การบริหารโครงการ การวางแผนงานและกําหนดเวลาโครงการ การจัดองคการและทีมงานในโครงการ 
การจัดการผูมีสวนไดสวนเสียของโครงการ การนําโครงการไปปฏิบัติ การติดตามและควบคุมการดําเนินโครงการ
การบริหารความเสี่ยง ระบบขอมูลสารสนเทศสําหรับโครงการ การยุติโครงการ การบริหารโครงการระดับสากล 
การจัดทําขอเสนอโครงการ 
 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) 
 การปรับปรุงผลิตภาพงานกอสราง การประเมินผลิตภาพท่ีหนางาน การปรับปรุงผลิตภาพจากปจจัยการ
จัดการภาคสนาม  การปรับปรุงผลิตภาพโดยการศึกษาวิธีทํางาน  ผังสายใย ผังการเคลื่อนท่ี และแผนภูมิ
กระบวนการ  การวัดงานและการศึกษาเวลา เวลาพ้ืนฐานและเวลามาตรฐาน การหาคาเวลาพ้ืนฐานโยวิธีการ
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
โปรแกรมท่ีตองการใชในการกอสรางโดยท่ัวไป เชน โปรแกรมในการจัดทําฐาน ขอมูลในการบริหาร โครงการดาน
แผนงาน การควบคุมตนทุน การจัดการขอมูลตาง ๆ รวมถึงวิธีการจัดทํารายงานเพ่ือใชในการบริหารและควบคุม
โครงการ 
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 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 การจําลองกระบวนการกอสรางดวย
วิธี CYCLONE และวิธี Activity-based Construction (ABC) เรียนรูอัลกอริธึมของการทําเลียนแบบของวิธี ABC 
การทวนสอบยืนยัน และวิเคราะหผลของการทําเลียนแบบ ไอคอนนิค แอนิเมชั่นในการทําเลียนแบบ และการทํา
เลียนแบบโครงขายแผนกําหนดเวลา 
 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. 
 
CEN  639 เศรษฐศาสตรและการวิเคราะหเพ่ือตัดสินใจในงานวิศวกรรมโยธา   3(3-0-6) 
   (Economic Decision Analysis in Civil Engineering)     
 แนวคิดพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร การคํานวณดอกเบี้ย การวิเคราะหทางเลือก การทดแทนคาเสื่อมราคา
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.  
 
  3.4 กลุมวิชาวิศวกรรมแหลงน้ํา 
CEN  640 กลศาสตรของไหลข้ันสูง        3(3-0-6) 
   (Advanced Fluid Mechanics) 
 คุณสมบัติเบื้องตนของของไหลทางจลนศาสตร ความสัมพันธระหวางหนวยความเคนและความเครียด 
ทฤษฎีการสงถายของเรยโนลดส (Reynolds Transport) สมการของความตอเนื่อง สมการของโมเมนตัมและ
พลังงานการไหลของของไหลไรความหนืด สมการ 2 มิติของการไหลแบบหมุนวน โครงขายการไหล การไหลของ
ของไหลมีความหนืด หลักการทฤษฎีและสมการของนาเวียรและสโตค (Navier Stokes Equation) ทฤษฎีของชั้น
ขอบ (Boundary Layer) แรงตานทานการเคลื่อนท่ีของวัตถุในของไหล 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 
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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) 
 การทดลองเพ่ือพิสูจนหลักการชั้นสูงทางดานชลศาสตร  การทดลองในทางน้ําเปด  ลักษณะการเคลื่อนตัว
ของคลื่น  การใชเครื่องมือวัดทางชลศาสตร  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 กระบวนการทางอุทกวิทยา       3(3-0-6) 
   (Hydrological Processes) 
 วงจรอุทกวิทยา ความชื้นในบรรยากาศ น้ําฝน น้ําทา การซึมลงดิน การระเหยและการคายระเหย น้ําใต
ดินและชลศาสตรของบอบาดาล การวิเคราะหกราฟน้ําทา การวิเคราะหและการสังเคราะหกระบวนการทางอุทก
วิทยา 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 of hydrological processes. 
 
CEN  643 การคํานวณพลศาสตรของของไหล     3(3-0-6) 
   (Computational Fluid Dynamics) 
 บทนําการคํานวณพลศาสตรของไหล ศึกษาโครงสรางของสมการควบคุมการไหล ศึกษาเทคนิค และ
หลักการเบื้องตนในการคํานวณเชิงตัวเลขโดยวิธี finite difference, finite element เปนตน  การประยุกตใชใน
การแกปญหาของไหล 
 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) 
 สภาพท่ัวไปของพ้ืนท่ีรับน้ํา วัฎจักรทางอุทกศาสตรแหลงกําเนิดของตะกอนในแมน้ํา ชลศาสตรของ แมน้ํา 
ระดับน้ํา ปริมาณน้ําหลาก การคํานวณอิทธิพลจากระดับน้ํา การพัฒนาและการตกตะกอนในแมน้ํา งานท่ี
เก่ียวของในวิศวกรรมแมน้ํา การปรับปรุงสภาพของแมน้ําชั่วคราวและถาวร การกอสรางในแมน้ํา 
 Catchment characteristics, hydrologic cycle, source of river sedimentation, river 
hydraulics, flow and sedimentation computation, river engineering works, temporary and 
permanent river improvements. 
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CEN  645 ชลศาสตรทางน้ําเปด         3(3-0-6) 
   (Open Channel Hydraulics) 
 หลักการความตอเนื่อง พลังงานและโมเมนตัม การศึกษาเพ่ือนําหลักการไปประยุกตในการไหลแบบคงท่ี
และไมคงท่ีในทางน้ําเปด 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 เทคนิคในการวางแผนและการจดัการระบบทรัพยากรน้ํา   3(3-0-6) 
   (Planning and Management Techniques in Water Resources Systems) 
 การแกปญหาทรัพยากรแหลงน้ําอยางเปนลําดับข้ันตอน การทําโปรแกรมแบบสโตคาสติค (Stochastic 
Programming) ทฤษฎีการตัดสินใจ (Decision Theory) หลักการ ความเชื่อถือได การตัดสินแบบมีหลาย
วัตถุประสงค 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) 
 พ้ืนฐานเบื้องตนวิศวกรรมชายฝง นิยามและประเภทของสึนามิ สาเหตุและวัฎจักรการเกิดสึนามิ ความ
รุนแรงและความเสียหายจากสึนามิ ระบบเตือนภัยกับศูนยเตือนภัยสึนามิ ระบบการประเมินการเกิดสึนามิ 
แบบจําลองคณิตศาสตรการเกิดสึนามิ การสรางแผนท่ีเสี่ยงภัยสึนามิ แนวทางการปองกันและลดผลกระทบจาก   
สึนามิ 
 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 วิศวกรรมพายุและพายุคล่ืน       3(3-0-6) 
   (Storm and Storm  Surge Engineering) 
 พ้ืนฐานเบื้องตนทางวิศวกรรมชายฝง นิยามและประเภทของพายุและพายุคลื่น สาเหตุและความรุนแรง
ของพายุและพายุคลื่น ระบบเตือนภัยพายุและพายุคลื่น แบบจําลองคณิตศาสตรพายุและพายุคลื่น การสรางแผน
ท่ีเสี่ยงภัยพายุและพายุคลื่น 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. 
 
  3.5 กลุมวิชาวิศวกรรมปฐพี 
CEN  671 วิศวกรรมฐานรากข้ันสูง        3(3-0-6) 
   (Advanced Foundation Engineering) 
 การประยุกตหลักการของกลศาสตรดินกับปญหาทางวิศวกรรมฐานราก  การตรวจสอบสถานท่ี กอสราง   
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การกระจายความเคนในมวลดิน  การวิเคราะหการทรุดตัวในดิน  ความสามารถรับแรงกดในดินของ ฐานรากตื้น 
ฐานรากเสาเข็ม และเคซอง  แรงดันดินทางดานขางสําหรับการออกแบบกําแพงกันดิน การขุดเปดดินกําแพงเข็ม
พืดแบบคํ้ายัน 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 กลศาสตรดินข้ันสูง         3(3-0-6) 
   (Advanced Soil Mechanics) 
 ธรรมชาติของดิน ความเคนภายในมวลดิน  แนวความคิดเก่ียวกับความเคนประสิทธิผล  หลักการท่ัวไป
ของพฤติกรรมของความเคนและความเครียด กําลังรับแรงเฉือนของดินท่ีไมมีแรงยืดเกาะ การไหลซึมของน้ําหนึ่ง
ทิศทางและสองทิศทางในดิน การยุบอัดตัวภายในดินเหนียว  กําลังรับแรงเฉือนของดินท่ีมีแรงยึดเกาะท้ังแบบยอม
ใหมีการ ระบายน้ํากับแบบไมยอมใหมีการระบายน้ําและการเกิดครีพ (Creep)ในดินออน 
 Soil formation;the nature of soils; stress within a soil mass; effective stress concept; 
general aspect 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) 
 กลไกของความพิบัติของลาดตามธรรมชาติและลาดท่ีสรางข้ึน  วิธีการวิเคราะหเสถียรภาพของลาด และ
ความรูเบื้องตนในปญหาความม่ันคงของลาด  การออกแบบโครงสรางกันดินแบบตาง ๆ ซ่ึงรวมถึงการสํารวจพ้ืนท่ี  
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 การออกแบบเข่ือนดินและเข่ือนหิน     3(3-0-6) 
   (Earth and Rock-fill Dams Design) 
 ทฤษฎีเสถียรภาพของลาดดินและหิน ผลของแรงดันน้ําในดิน ปญหาของการเกิดแรพพิดดรอนดาวน 
(Rapid drawndown) การวิเคราะหแรงเฉือนและเสถียรภาพของเข่ือนก้ันน้ํา ทฤษฏีและการออกแบบของเข่ือน
ก้ันน้ําท่ีทําดวยดินและหิน  แรงดันน้ําภายในดินและการระบายฟลเตอรรีลิฟเวอร  ปญหาฐานรากของเข่ือนก้ันน้ํา  
ทฤษฎีอุดรอยรั่วและคัทออฟ  การควบคุมและการใชเครื่องมือ 
 Slope stability analysis method of soil and rock slope; effect of pore water pressure in 
soil; rapid drawndown 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. 
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CEN  675 เทคนิคการปรับปรุงคุณภาพของดิน     3(3-0-6) 
   (Soil Improvement Techniques) 
 คุณสมบัติพ้ืนฐานของดิน กําลังและการยุบตัวของดิน การปรับปรุงคุณภาพของดินดวยวิธีตางๆ เชน การ
บดอัด การผสมดินดวยวัสดุอ่ืน วิธีเรงการทรุดตัวในดินดวยการระบายน้ําออกจากดินแนวด่ิง โดยการใชและไมใช
น้ําหนักกดทับบนชั้นดิน (Preload) และการเสริมกําลังในดิน 
 Fundamental Engineering properties of soil, strength and compressibility of soil, Soil 
improvement techniques, e.g. compaction, adding stabilizing material, vertical drains with and 
without preloading and soil reinforcement. 
 
CEN 676 พลศาสตรของดิน         3(3-0-6) 
   (Soil Dynamics) 
 ทฤษฎีของการสั่นสะเทือน ลักษณะโครงสรางและคุณสมบัติของดิน การออกแบบฐานรากและปญหาทาง
วิศวกรรมท่ีเกิดข้ึนภายใตแรงสั่นสะเทือนซ่ึงรวมท้ังจากแผนดินไหวตามธรรมชาติ กับจากการกระทําของมนุษย 
เชนการระเบิด อุปกรณเครื่องจักร 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 หลักการวิเคราะหม่ันคงของลาดดิน รูปแบบของการเคลื่อนท่ีของลาด
และปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเคลื่อนท่ีของลาด เทคนิคท่ีใชในการวิเคราะหความม่ันคงของลาดดิน แรงดันน้ําในลาด
ดิน นิยามของแผนดินถลม และโคลนถลม ปจจัยท่ีกระตุนใหเกิดแผนดินถลมและโคลนถลม และการปรับปรุงลาด
ดินใหมีความม่ันคงมากข้ึน 
 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 slope, definition of landslide mudslide and debris flow. 
Factors to trigger landslide mudslide and debris flow and remidial for soil slope stabilization. 
 
  3.6 กลุมวิชาวิศวกรรมขนสง 
CEN  681 การวางแผนการขนสงในเมือง      3(3-0-6) 
   (Urban Transportation Planning)  
 ระบบขนสงและลักษณะการจราจรในพ้ืนท่ีเมือง การวางแผนการสรางสิ่งอํานวยความสะดวกทางดานการ
ขนสงในพ้ืนท่ีเมือง แบบจําลองคณิตศาสตรสําหรับคาดการณการเคลื่อนตัวของกระแสการจราจร ความสัมพันธ
ระหวางการใชท่ีดินและการขนสง 
 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. 
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CEN  682 การวางแผนและออกแบบสนามบิน     3(3-0-6) 
   (Planning and Design of Airports)  
 การวางแผนสรางสนามบิน การควบคุมการจราจรทางอากาศ การศึกษาความจุและความลาชาของ
สนามบิน การออกแบบทางเรขาคณิตของทาอากาศยาน การออกแบบโครงสรางทางวิ่งของเครื่องบิน การติตต้ัง
ไฟสัญญาณ ปายบังคับและการทําเครื่องหมาย การระบายน้ําของสนามบิน การประเมินทางดานสิ่งแวดลอม และ
ความคุมคาในเชิงเศรษฐศาสตร 
 Airport planning, air traffic control, capacity and delay; geometric design of the air field, 
structural design of airport pavements, airport lighting, marking and signing, airport drainage, 
environmental and economic assessment. 
 
CEN  683 การออกแบบพ้ืนทางข้ันสูง       3(3-0-6) 
   (Advanced Pavement Design) 
 ทฤษฎีการออกแบบพ้ืนทางข้ันสูง และวิธีการประเมินความเสียหาย เนื่องจากผลของน้ําหนักบรรทุกท่ี
กระทําตอพ้ืนทางในสภาพท่ีมีน้ํา (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
ระดับความเพียงพอของทางหลวงเพ่ือสนับสนุนการวางแผนทางหลวงระดับภาค 
 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 กฎหมาย
ท่ีเก่ียวของกับการจราจร อุปกรณและวิธีการควบคุม 
 Analysis of traffic problems including field studies, surveys and the interpretation of 
survey data, regulation and control methods and equipment. 
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  3.7 กลุมวิชาพิเศษ 
CEN  695 สัมมนาในหัวขอวิศวกรรมโยธา      3(3-0-6) 
   (Seminar in Civil Engineering) 
   วิชาบังคับกอน :  ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา 
 ทํารายงาน นําเสนอบทความในหัวขอท่ีเก่ียวกับวิศวกรรมโยธาในชั้นเรียน การรวมฟง และถกปญหาใน
การสัมมนา 
 Each student will be given the responsively of presenting a paper in civil engineering 
topics to class and participating the class discussion. 
 
CEN  697 ปญหาพิเศษในงานทางวิศวกรรมโยธา    3(3-0-6) 
   (Special Problems in Civil Engineering) 
 การศึกษาดวยตนเองในหัวขอพิเศษเฉพาะดาน หรือการบรรยายพิเศษจากผูเชี่ยวชาญในหัวขอท่ีนาสนใจ
ทางดานวิศวกรรมโยธา หรือเปนการผสมผสานการศึกษาดวยตนเองกับการบรรยายพิเศษจากผูเชี่ยวชาญ สําหรับ
การศึกษาดวยตนเองนักศึกษาตองแสดงผลการศึกษาและสรุปเปนรายงานประกอบการศึกษา 
 An individual 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. 
 
 4. หมวดวิชาวิทยานิพนธ 
CEN  699 วิทยานิพนธ          12(0-35-18) 
   (Thesis) 
   วิชาบังคับกอน : ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา 
 การวิจัยเพ่ือทําวิทยานิพนธสําหรับปริญญามหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมโยธา 
 Thesis research for master's degree in civil engineering  
 
ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําการศึกษาคนควาอิสระหรือวิทยานิพนธ (ถามี) 
 1.  คําอธิบายโดยยอ 
  หัวขอวิทยานิพนธ จะเปนหัวขอท่ีไดรับการพิจารณาจากอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ วาเปนงานวิจัย
ใหมท่ีนักศึกษาสามารถศึกษาคนควา แกไขปญหา คิดวิเคราะหได โดยสามารถนําทฤษฎีมาประยุกตใชในการ
ทํางานวิจัยได มีขอบเขตวิทยานิพนธท่ีสามารถทําเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
 2.  มาตรฐานผลการเรียนรู 
  นักศึกษาสามารถทํางานวิจัยไดตามระเบียบวิธีวิจัย สามารถสื่อสารและนําเสนอผลงานวิจัยดวย
เอกสารบทความและการนําเสนอในท่ีประชุมได มีความเชี่ยวชาญในการใชเครื่องมือ มีการประยุกตใชทฤษฎีใน
การทําวิจัย วิทยานิพนธเปนผลงานวิจัยใหมและสามารถพัฒนาตอได 
 3.  ชวงเวลา 
  วิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก2) ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 ชั้นปท่ี 2 
 4.  จํานวนหนวยกิต   
  วิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก2)  12   หนวยกิต 
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 5.  การเตรียมการ 
  นักศึกษาสามารถเลือกและปรึกษาอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับ
งานวิจัยท่ีสนใจ กําหนดหัวขอและเคาโครงวิทยานิพนธ   
 6.  กระบวนการประเมินผล 
  ประเมินผลจากการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ และการสอบวิทยานิพนธ ซ่ึงตองสอบผานเคาโครง
วิทยานิพนธมาแลวไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา โดยการจัดสอบการนําเสนอนั้นมีกรรมการสอบ 3 คน   
 
อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
 1.  วิศวกรโยธาท่ีมีความสามารถในการวิเคราะหและออกแบบงานวิศวกรรมโยธา 
 2.  วิศวกรโยธาท่ีมีความสามารถในการถายทอดความรูทางวิชาการวิศวกรรมโยธา 
 3.  วิศวกรโยธาท่ีมีความสามารถในการวิจัยและพัฒนาดานความรูทางวิศวกรรมโยธา 
 4.  ผูจัดการโครงการทางวิศวกรรมโยธาท่ีมีความรูดีและสามารถแกปญหาเฉพาะดานไดดี 
 
สถานท่ีติดตอ 
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  ชั้น 4 อาคารวิษณุรัตน(ตึก 5)  มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 

ถนนพหลโยธิน ตําบลหลักหก อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 
12000 

           โทร 0-2997-2222 ตอ 3298 
           e-mail: nantanat.p@rsu.ac.th 


