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รหัสวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

CVIL1102 วัสดุวิศวกรรม   3(3-0-6) 
 Engineering Materials 

 โครงสร้าง ลักษณะสมบัติ กระบวนการผลิต และการประยุกต์ของกลุ่มวัสดุวิศวกรรม 
โลหะ พลาสติก ยางมะตอย ไม้ คอนกรีต และวัสดุเชิงประกอบแผนภาพสมดุลเฟสและการแปล
ความหมาย การทดสอบสมบัติต่างๆ ของวัสดุวิศวกรรมและการแปลความหมาย การศึกษา
โครงสร้างมหภาคและจุลภาคที่เกี่ยวข้องกับสมบัติของวัสดุวิศวกรรม  กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์
โดยการใช้วัสดุวิศวกรรม 

CVIL1103 การเขียนแบบวิศวกรรม  3(2-3-4) 
 Engineering Drawing                                     

 การเขียนตัวอักษรระบบการฉายภาพออโธกราฟฟิกส์การเขียนภาพออโธกราฟฟิกส์
เขียนแบบภาพพิกทอเรียลการบอกขนาดการเขียนภาคตัดการสเกตภาพ   

CVIL1303 กลศาสตร์วิศวกรรม  3(3-0-6) 
 Engineering Mechanics 

 ระบบแรงของแรง แรงลัพธ์ สภาพสมดุลของวัตถุคงรูปแรงเสียดทาน การวิเคราะห์แรง
เบื้องต้นในโครงข้อหมุนและโครงข้อแข็ง แรงในคานและเคเบิล หลักการของงานเสมือน และ
เสถียรภาพของวัตถุ  จลนศาสตร์และจลนพลศาสตร์ของอนุภาค กฎข้อที่สองของนิวตันเบื้องต้น 

CVIL2203 การส ารวจ  3(2-3-4) 
 Surveying 

   ความรู้เบื้องต้นของการส ารวจ พ้ืนฐานของการส ารวจภาคสนาม  การท าระดับ หลักการ
และการประยุกต์ใช้กล้องวัดมุม การวัดระยะ การวัดมุมและทิศทางความคลาดเคลื่อนของการ
ส ารวจ ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ การรวบรวมข้อมูล โครงข่ายสามเหลี่ยม การวัดอาซิมุธอย่าง
ละเอียด ระบบพิกัดทางราบของงานวงรอบอย่างละเอียด การท าระดับแบบละเอียด การส ารวจ
เพ่ือท าแผนที่ภูมิประเทศการเขียนแผนที่และกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของการส ารวจในบริบทอาเซีย  

CVIL2205 การออกค่ายงานส ารวจ  2(90) 
 Surveying Camp   
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: CVTC2203 การส ารวจ 

   การฝึกงานด้านวิศวกรรมส ารวจโดยการฝึกท างานที่ได้รับมอบหมายเป็นกลุ่มภายใต้
สถานการณ์ภูมิประเทศจริงที่ต้องมีการวางแผนการปฏิบัติงานและการตัดสินใจเพ่ือแก้ปัญหาที่
ได้รับมอบหมายและปัญหาเฉพาะหน้าในงานสนามโดยใช้อุปกรณ์มาตรฐานและเครื่องมือที่
ทันสมัยนักศึกษาแต่ละกลุ่มจะต้องส่งรายงานภาคสนามรายงานสรุปแผนที่ภูมิประเทศที่
ครอบคลุมงานวงรอบและสร้างแบบจ าลองภูมิประเทศของพื้นที่ที่ท าการศึกษา 
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CVIL2304 เทคโนโลยีคอนกรีต   3(2-3-4)
 Concrete Technology 

 ประวัติของปูนซีเมนต์ชนิดและคุณสมบัติของปูนซีเมนต์มวลรวมสารผสมเพ่ิมและ
สารเคมีผสมเพ่ิม การออกแบบส่วนผสมของคอนกรีตและการควบคุมการทดสอบคอนกรีตสด
และคอนกรีตที่แข็งตัวแล้วการทดสอบวัสดุที่ใช้เป็นส่วนผสมคอนกรีตคุณสมบัติของคอนกรีต
การคืบและการหดตัวข้อแนะน าในเรื่องความทนทานของคอนกรีตวัสดุปอซโซลานความรู้
เบื้องต้นของคอนกรีตก าลังสูงการทดสอบแบบไม่ท าลาย 

CVIL2305 ความแข็งแรงของวัสดุ  3(3-0-6) 
 Strength of Materials  
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:  CVTC1303 กลศาสตร์วิศวกรรม 

 ลักษณะของแรงและความเค้น ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียด ความเค้น
ในคาน แรงตามแนวแกน แผนผังแรงเฉือนและโมเมนต์ดัด การโก่งตัวของคาน แรงบิด การโก่งเดาะ
ของเสา    

CVIL2306 วัสดุก่อสร้างและการทดสอบ    1(0-3-0) 
 Construction Materials and Testing 

 พฤติกรรมพ้ืนฐาน คุณสมบัติและวิธีการทดสอบคุณสมบัติที่จ าเป็นของวัสดุต่างๆที่ใช้ใน
ด้านวิศวกรรมโยธาได้แก่พฤติกรรมของเหล็กรูปพรรณและเหล็กเส้น คุณสมบัติและคุณลักษณะ
ของไม้ คุณสมบัติและคุณลักษณะของซีเมนต์มวลรวมและคอนกรีตคุณสมบัติของอิฐ   

CVIL2307 ทฤษฎีโครงสร้าง    3(3-0-6) 
 Theory of Structures 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:  CVIL2305ความแข็งแรงของวัสดุ   

 แนะน าการวิเคราะห์โครงสร้าง แรงปฏิกิริยา แรงเฉือนและโมเมนต์ในโครงสร้างดีเทอร์
มิเนท สถิตศาสตร์โดยวิธีกราฟ เส้นอิทธิพลของโครงสร้างดีเทอร์มิเนท การหาการเสียรูปของ
โครงสร้างดีเทอร์มิเนทโดยวิธีงานสมมติ พลังงานความเครียดและวิธีวิเลียต -มอร์ไดอะแกรม 
การวิเคราะห์โครงสร้างอินดีเทอร์มิเนทโดยวิธีคอนซิสแตนท์ดีฟอร์เมชั่น  

CVIL2403  ปฐพีกลศาสตร์  3(3-0-6) 
 Soil Mechanics      
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:  CVIL2305ความแข็งแรงของวัสดุ   

 การเกิดของดินลักษณะและส่วนประกอบของดิน ดัชนีและคุณสมบัติทางกายภาพของ
ดินการจ าแนกประเภทของดินทางวิศวกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบของมวลดิน
การส ารวจดินภาคสนาม ความซึมได้ของน้ าและการไหลของน้ าในมวลดิน หน่วยแรงในมวลดิน 
การบดอัดดิน ทฤษฎีการยุบอัดตัวคายน้ า ค่าพารามิเตอร์ของดินทางแผ่นดินไหว  
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CVIL2404 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์   1(0-3-0) 
 Soil Mechanics Laboratory 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:  CVIL2403 ปฐพีกลศาสตร์หรือเรียนพร้อมกัน 

  การเจาะส ารวจและเก็บตัวอย่างดินในสนามการทดสอบค่าพิกัดอัตเตอร์เบอร์กของดิน 
การหาขนาดคละและการจ าแนกดินเม็ดหยาบ ความถ่วงจ าเพาะของเม็ดดิน การหาขนาดของ
ดินเม็ดละเอียด  การบดอัดดิน  การหาค่าคาลิฟอร์เนียแบริงเรโช การหาค่าความหนาแน่นของ
ดินในสนาม การซึมผ่านของน้ าในดิน การทดสอบแรงเฉือนตรง การทดสอบแรงอัดแบบไม่ถูก
จ ากัด การทดสอบแรงอัดสามแกน  และการทดสอบการอัดตัวคายน้ าของดิน  

CVIL2703 การจัดการทางวิศวกรรม  3(3-0-6) 
 Engineering Management                    

   หลักการจัดการในงานวิศวกรรม วิธีการเพ่ิมผลผลิตในการท างาน มนุษยสัมพันธ์  
ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรมก่อสร้าง  กฎหมายธุรกิจ เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมพ้ืนฐาน 
การเงิน การตลาด การบริหารโครงการก่อสร้าง  

CVIL3303 การวิเคราะห์โครงสร้าง  3(3-0-6) 
 Structural Analysis 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:  CVIL2307ทฤษฎีโครงสร้าง  

   การวิเคราะห์โครงสร้างแบบอินดิเทอร์มิเนทโดยวิธีการเปลี่ยนรูปร่างสอดคล้อง วิธีสมการ
สามโมเมนต์ วิธีมุมเอียงและระยะโก่ง วิธีการกระจายโมเมนต์ การวิเคราะห์โดยวิธีเมตริกเบื้องต้น 

CVIL3304 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 3(3-0-6) 
 Reinforced Concrete Design 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:  CVIL2307ทฤษฎีโครงสร้าง 

  พ้ืนฐานพฤติกรรมขององค์อาคารที่รับแรงดัด แรงบิด แรงเฉือนแรงอัดแรงยึดหน่วง 
และพฤติกรรมร่วมในการประยุกต์ใช้ออกแบบแผ่นพื้น เสา ฐานราก  

CVIL3305 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก  3(3-0-6) 
 Timber and Steel Design 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:  CVIL2307 ทฤษฎีโครงสร้าง 

 หลักการออกแบบองค์อาคารของโครงสร้างไม้และเหล็กส าหรับรับรับแรงดึง แรงอัด 
แรงดัด องค์อาคารรับแรงดัดร่วมกับแรงในแนวแกนและจุดต่อขององค์อาคาร 
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CVIL3310 ความคงทนของคอนกรีต  3(3-0-6) 
 Durability of Concrete             
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: CVIL2304เทคโนโลยีคอนกรีต 

 ความคงทนของคอนกรีต ประเภทของการเสื่อมสภาพของคอนกรีต กลไกการเสื่อมสภาพ
และสาเหตุ ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการเสื่อมสภาพ วิธีการทดสอบความคงทน วิธีในการป้องกัน 
การประเมินการเสื่อมสภาพเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ แนวคิดการออกแบบที่ค านึงถึงความ
คงทนของคอนกรีต ตัวอย่างปัญหาความคงทนของคอนกรีตในโครงสร้างจริง  

CVIL3311 การออกแบบอาคาร   3(3-0-6) 
 Building   Design 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:  CVIL2307ทฤษฎีโครงสร้าง 

 ระบบของโครงสร้าง การจัดระบบผังคานและแผ่นพ้ืนประเภทของแรงที่ กระท าต่อ
โครงสร้างอาคาร การวิเคราะห์โครงข้อแข็ง ออกแบบอาคารประเภทต่าง ๆ  

CVIL3312 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง  3(3-0-6) 
 Prestressed Concrete Design 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:  CVIL2307ทฤษฎีโครงสร้าง 

 หลักการขององค์อาคารคอนกรีตอัดแรง คุณสมบัติของวัสดุและหน่วยแรงที่ยอมให้ 
การวิเคราะห์หน่วยแรงที่เกิดขึ้นในคานคอนกรีตอัดแรง การสูญเสียแรงอัด การออกแบบคาน
ประกอบและระบบแผ่นพ้ืนส าเร็จรูป แผ่นพื้นไร้คานคอนกรีตอัดแรง และ เสาเข็ม  

CVIL3405 เทคโนโลยีฐานราก   3(3-0-6) 
 Foundation Technology 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:  CVIL2403 ปฐพีกลศาสตร์  

 การส ารวจดินเพ่ือการออกแบบฐานราก การวางผังงานฐานรากการวิเคราะห์เสถียรภาพ
ความลาดของดิน การวิเคราะห์แรงดันดินด้านข้าง การออกแบบระบบค้ ายันงานฐานราก    
การออกแบบฐานรากตื้นการออกแบบฐานรากเสาเข็มการวิเคราะห์การทรุดตัวของฐานราก 
การแก้ไขปัญหาเสาเข็มฐานรากเยื้องศูนย์  

CVIL3410  โครงสร้างกันดินและค้ ายัน   3(3-0-6) 
 Earth and Retaining Structures  
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: CVIL2403 ปฐพีกลศาสตร์ 

 ปัญหาด้านเสถียรภาพของลาดดินวิธีวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดดินการวิเคราะห์
เสถียรภาพของลาดดินในสภาพระบายและไม่ระบายน้ าการตรวจวัดและการใช้เครื่องมือ
ตรวจวัดทางธรณีเทคนิคในสนามพ้ืนฐานด้านแรงดันดินทฤษฎีแรงดันดินด้านข้างการวิเคราะห์
และออกแบบก าแพงกันดิน  
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CVIL3411 การออกแบบและการก่อสร้างโครงสร้างใต้ดิน 3(3-0-6) 
 Sub Structure Designs and Constructions 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: CVIL2403 ปฐพีกลศาสตร์ 

 การออกแบบและเทคนิคการก่อสร้างเสาเข็มขนาดใหญ่ การออกแบบและเทคนิคการ
ก่อสร้างก าแพงกันดินลักษณะพิเศษ เทคนิคการขุดดินเพ่ือก่อสร้างโครงสร้างใต้ดิน การก่อสร้าง
อุโมงค์ การควบคุมและบริหารงานก่อสร้างใต้ดินการแก้ไขปัญหาอาคารทรุดตัว การศึกษาดูงาน
ก่อสร้างใต้ดิน  

CVIL3412 ปฐพีพลศาสตร์และวิศวกรรมแผ่นดินไหว 3(3-0-6) 
 Soil Dynamics and Earthquake Engineering  
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: CVIL2403 ปฐพีกลศาสตร์ 

 กลไกการเกิดแผ่นดินไหวขนาดของแผ่นดินไหวและพลังงานรูปแบบคลื่นแผ่นดินไหว
การประเมินความเสี่ยงภัยจากแผ่นดินไหวทฤษฎีการเคลื่อนตัวของคลื่นสั่นสะเทือนหลักการ
พ้ืนฐานทางปฐพีพลศาสตร์ผลกระทบของแผ่นดินไหวต่องานทางวิศวกรรมธรณีเทคนิคได้แก่ 
การเกิดลิควิดแฟ็กชันก าลังแบกทานและการรับน้ าหนักด้านข้างแบบพลวัตร 

CVIL3513 เทคโนโลยีพลังงานส าหรับวิศวกรรมโยธา 3(3-0-6) 
 Energy Technology for Civil Engineering 

 เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ส าหรับการประหยัดพลังงานที่น ามาประยุกต์ใช้งาน
วิศวกรรมโยธา การเลือกใช้วัสดุประหยัดพลังงานในงานวิศวกรรมโยธา  การออกแบบและ
จัดการอาคารเพ่ือการประหยัดพลังงาน เทคโนโลยีพลังงานส าหรับงานวิศวกรรมการทางและ
ขนส่ง การวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ เพ่ือความเป็นไปได้ของโครงการเทคโนโลยีพลังงาน
ในงานวิศวกรรมโยธา 

CVIL3603 วิศวกรรมการทาง   3(3-0-6) 
 Highway Engineering 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: CVIL2203การส ารวจ  

 ประวัติความเป็นมาของทางหลวง การจัดระบบงานทางหลวง หลักการเบื้องต้นของ
การวางแผนสร้างทางและการวิเคราะห์การจราจร การออกแบบและด าเนินการทางเรขาคณิต 
เศรษฐศาสตร์การทาง การออกแบบผิวทางแบบยืดหยุ่นและผิวทางแบบแข็ง วัสดุการทาง แอสฟัลท ์
การก่อสร้างและการบ ารุงรักษาทาง 
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CVIL3610 เทคโนโลยีวิศวกรรมขนส่ง            3(3-0-6) 
 Transportation Engineering Technology 

 การแนะน าเทคโนโลยีวิศวกรรมขนส่งเทคโนโลยีเทคโนโลยีวิศวกรรมขนส่งขั้นพ้ืนฐาน
การวิเคราะห์การเดินทางและขนส่ง การวิเคราะห์ความเป็นไปได้และประสิทธิภาพของแผนการ
ขนส่ง การวิเคราะห์และออกแบบส าหรับระบบขนส่งทางพ้ืนดิน ระบบการขนส่งทางอากาศ 
ระบบการขนส่งทางน้ า  

CVIL3611 การส ารวจเส้นทาง  3(2-3-4) 
 Route Surveying 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: CVIL2203 การส ารวจ 

   เทคนิคการส ารวจเส้นทาง การออกแบบและการให้ต าแหน่งเส้นทางโค้งทางราบและ
ทางดิ่ง การยกโค้งและการขยายโค้ง การท าระดับแนวทาง งานดิน การวางแนวเส้นทาง การ
ส ารวจเพื่อการก่อสร้างทาง   

CVIL3612 การออกแบบพ้ืนผิวจราจร   3(3-0-6) 
 Pavement Design 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: CVIL2203 การส ารวจ 

 หลักการของผิวทางส าหรับถนนและสนามบิน ชนิดของผิวทาง ชนิดของน้ าหนักล้อ 
หน่วยแรงในผิวทางแบบยืดหยุ่นและผิวทางแบบแข็ง คุณสมบัติและองค์ประกอบของผิวทาง
ส าหรับถนนและสนามบิน วิธีการออกแบบผิวทางแบบยืดหยุ่นและแบบแข็ง ชนิดของรอยต่อผิว
ทาง ความเสียหายและวิธีการซ่อมบ ารุงผิวทาง การประเมินสภาพผิวทาง 

CVIL3710 การควบคุมงานและการตรวจงานก่อสร้าง 3(3-0-6) 
 Construction Supervision and Inspection 

 ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของการควบคุมงานและการตรวจงานก่อสร้าง บทบาท
และหน้าที่ของผู้ควบคุมและตรวจงาน การควบคุมและตรวจงานเตรียมการเบื้องต้น งานดิน 
งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก งานไม้ งานโครงสร้างเหล็กงานสถาปัตยกรรม งานอุปกรณ์
ประกอบอาคาร และ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานก่อสร้าง  

CVIL3711 การประเมินราคาทรัพย์สินเบื้องต้น มาตรฐานและจรรยาบรรณ 3(3-0-6) 
 Introduction to Property Valuatioin Standards and Ethics 

 ความหมายของการประมูลค่าทรัพย์สิน นิยามของมูลค่าและมูลค่าตลาด ปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สิน วิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินเบื้องต้น ขั้นตอนการประเมิน
มูลค่าทรัย์สิน จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพส าหรับผู้ประเมิน  
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CVIL3712 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้โครงการอสังหาริมทรัพย์ 3(3-0-6) 
 Property Feasibility Study 

 ความเป็นไปได้ในโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆกระบวนการศึกษาความ
เป็นไปได้ ผลกระทบความเป็นไปได้ในด้านต่างๆและปัจจัยที่จะต้องน ามาพิจารณาการ
คาดคะเนอุปสงค์และอุปทาน เกณฑ์การตัดสินใจการคาดคะเน รายรับรายจ่ายผลตอบแทน 
และการประเมินสรุปโครงการต่างๆถึงความเป็นไปได้  

CVIL3901  วิธีวิจัยวิทยาทางเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา  3(3-0-6) 
 Research Methodology in Civil Engineering Technology 

 ความรู้เบื้องต้นของการวิจัยความหมายประเภทการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เจตคติเชิง
วิทยาศาสตร์การก าหนดปัญหาการตั้งวัตถุประสงค์และสมมติฐานการวิจัยการศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องการออกแบบงานวิจัยเทคนิคการสุ่มตัวอย่างสถิติและการเลือกใช้สถิติใน
การวิจัยการเขียนข้อเสนองานวิจัยการเขียนรายงานการวิจัยและการน าเสนอผลการวิจัย  

CVIL4703 การประมาณราคาและบริหารงานก่อสร้าง 3(3-0-6) 
 Construction Cost Estimation and Management 

 ระบบการส่งมอบงานโครงงาน การจัดองค์กรงานก่อสร้าง การวางผังโครงการ การ
วิเคราะห์ต้นทุนการก่อสร้าง การวางแผนงานก่อสร้างโดยวิธี PERT และ CPM  การบริหาร
ทรัพยากรในโครงการ การวัดความก้าวหน้าของโครงการ ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง ระบบ
คุณภาพและการประมาณราคางานก่อสร้างเบื้องต้น 

CVIL4801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิศวกรรมโยธา 2(90) 
 Preparation for Occupational Practicum in Civil Engineering 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:  ได้รับอนุมัติจากอาจารย์ผู้สอน 

 การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพในการพัฒนาความรู้เจตคติ 
และทักษะด้านวิศวกรรมโยธา โดยปฏิบัติในสถานการณ์หรือรูปแบบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานใน
วิชาชีพ 

CVIL4802  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิศวกรรมโยธา  5(450) 
 Occupational Practicum in Civil Engineering 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:  CVIL4801การเตรี ยมฝึกประสบการณ์ วิชาชีพทาง
วิศวกรรมโยธาและเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่มีหน่วยกิตสะสมของรายวิชาตามหลักสูตรไม่น้อย
กว่า 120 หน่วยกิต และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า2.00 หรือได้รับอนุมัติจากอาจารย์ผู้สอน 
 ฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ หรือรัฐบาล ทางด้านที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาอย่างเป็นระบบ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 450 ชั่วโมง ท าให้
เกิดประสบการณ์จริงจากการท างานก่อนส าเร็จการศึกษา  
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CVIL4803 การเตรียมสหกิจศึกษาทางวิศวกรรมโยธา 2(90) 
 Preparation for Co-operative Education in Civil Engineering 

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: มีหน่วยกิตสะสมของรายวิชาตามหลักสูตรไม่น้อยกว่า
120 หน่วยกิตหรือได้รับอนุมัติจากอาจารย์ผู้สอน 
 นักศึกษาปรึกษาปัญหาทางวิศวกรรมที่หน่วยงานต้องการให้ศึกษาวิ เคราะห์โดยมี
อาจารย์ที่ปรึกษา และ/หรือ วิศวกรที่หน่วยงานนั้นเป็นผู้ให้ค าปรึกษาและให้ค าแนะน านักศึกษา
ต้องจัดท ารายงานทางวิศวกรรมที่แสดงถึงการศึกษาเบื้องต้นปัญหาที่จะท าการศึกษาขอบเขต
ของการศึกษาและแนวคิดเบื้องต้นในการแก้ปัญหาเพ่ือน าเสนอต่อกรรมการโครงงานสหกิจ 

CVIL4804 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมโยธา    6(540) 
 Co-operative Education in Civil Engineering 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:  CVIL4803 การเตรียมฝึกสหกิจศึกษาทางวิศวกรรมโยธา     

 การศึกษาปัญหาโดยละเอียดตามที่ได้ก าหนดขอบเขตของการศึกษาและแนวทาง
เบื้องต้นในการแก้ปัญหาไว้แล้วโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาและ /หรือวิศวกรในหน่วยงานที่
ปฏิบัติงานสหกิจเป็นผู้ให้ค าปรึกษาและแนะน านักศึกษาต้องจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ที่แสดง
ถึงรายละเอียดการปฏิบัติงานสหกิจผลการศึกษาและแก้ไขปัญหาเพ่ือน าเสนอต่อกรรมการ
โครงงานสหกิจ 

CVIL4901 สัมมนาทางเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 2(0-4-2) 
 Seminar in Civil Engineering Technology 

 การค้นคว้ารวบรวมข้อมูลเอกสารและงานวิจัยการอภิปรายปัญหาการเขียนโครงการ
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา  

CVIL4902 การวิจัยทางเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 3(0-6-3) 
 Research in Civil Engineering Technology 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:  CVIL3901 วิธีวิจัยวิทยาทางเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 

 การค้นคว้าและวิจัยด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา การเขียนรายงานและการเสนอ
ผลงานวิจัยภายใต้ความควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 

  
 




