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หมูวิชาเทคโนโลยีโยธา 

( CVTC ) 

หมูวิชาเทคโนโลยีโยธา   หมวดวิชาวิทยาศาสตร จัดลักษณะเน้ือหา ดังน้ี 

 

1.  กลุมพื้นฐานเทคโนโลยีโยธา                                                                         ( CVTC – 1- - ) 

2.  กลุมวิศวกรรมสํารวจ                                                                                ( CVTC– 2 - - ) 

3.  กลุมวิศวกรรมโครงสราง                                                                            ( CVTC –3 - - ) 

4.  กลุมวิศวกรรมเทคนิคธรณี                                                                         ( CVTC– 4 - -) 

5.  กลุมวิศวกรรมทรัพยากรนํ้าและสิ่งแวดลอม                                                          ( CVTC– 5 - -) 

6.  กลุมวิศวกรรมขนสง                                                                                  ( CVTC– 6 - -) 

7.   กลุมวิศวกรรมการบริหารงานกอสราง          ( CVTC– 7 - -) 

8.  กลุมเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพและฝกประสบการณวิชาชีพ         ( CVTC– 8- - ) 

9.  กลุมสัมมนาและการวิจัย                                                                        ( CVTC–9 - - ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



224 

 

                                                                  หมูวิชาเทคโนโลยีโยธา  

                                                                         ( CVTC )                         

                                       

รหัสวิชาใหม ชื่อวิชา หนวยกิต(ท-ป-อ) 

CVTC 1103 เขยีนแบบวิศวกรรม 3(2-3-4) 

CVTC 1104 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรรมยธา 3(2-3-4) 

CVTC 1105 พื้นฐานงานกอสราง 1(0-3-0) 

CVTC 1303 สถิตยศาสตร 3(3-0-6) 

CVTC 2201 การสาํรวจ 3(2-3-4) 

CVTC 2202 การสํารวจเสนทาง 3(2-3-4) 

CVTC 2203 การสํารวจภาคสนาม 1(P/NP) 

CVTC 2303 พลศาสตร 3(3-0-6) 

CVTC 2304 กลศาสตรวัสดุ 3(3-0-6) 

CVTC 2305 ทฤษฎีโครงสราง 3(3-0-6) 

CVTC 2503 ชลศาสตร 3(3-0-6) 

CVTC 3303 วัสดุซเีมนตและคอนกรีต 3(2-3-4) 

CVTC 3304 ปฏิบัติการกลศาสตรวัสดุ 1(0-3-0) 

CVTC 3305 การวิเคราะหโครงสราง 3(3-0-6) 

CVTC 3306 การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก 3(3-0-6) 

CVTC 3307 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหลก็ 3(3-0-6) 

CVTC 3401 ปฐพีกลศาสตร 3(3-0-6) 

CVTC 3402 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร 1(0-3-0) 

CVTC 3403 วิศวกรรมธรณีวิทยา 3(3-0-6) 

CVTC 3404 วิศวกรรมฐานราก 3(3-0-6) 

CVTC 3503 อุทกวิทยา 3(3-0-6) 

CVTC 3504 วิศวกรรมชลศาสตร 3(3-0-6) 

CVTC 3505 ปฏิบัติการชลศาสตร 1(0-3-0) 

CVTC 3601 วิศวกรรมการทาง 3(3-0-6) 

CVTC 3602 ปฏิบัติการวัสดุการทาง 1(0-3-0) 

CVTC 3703 การบริหารงานวิศวกรรม 3(3-0-6) 

CVTC 4203 งานสํารวจดวยรูปถายทางอากาศ 3(2-3-4) 
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รหัสวิชาใหม ชื่อวิชา นก(ท-ป-อ) 

CVTC 4204 การสาํรวจดวยดาวเทยีม 3(3-0-6) 

CVTC 4205 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเบื้องตน    3(3-0-6) 

CVTC 4303 กลศาสตรวัสดุชั้นสูง 3(3-0-6) 

CVTC 4304 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหลก็โดยวิธหีนวยแรงใชงาน  3(3-0-6) 

CVTC 4305 การวิเคราะหโครงสรางโดยวิธีเมทริกซ 3(3-0-6) 

CVTC 4306 การออกแบบอาคาร 3(3-0-6) 

CVTC 4307 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง 3(3-0-6) 

CVTC 4308 การออกแบโครงสรางเหล็กโดยวิธีพลาสติก 3(3-0-6) 

CVTC 4309 การออกแบบสะพาน 3(3-0-6) 

CVTC 4310 วิธีไฟไนตเอลิเมนตเบื้องตน 3(3-0-6) 

CVTC 4311 การออกแบบโครงสรางเหล็กโดยวิธีตัวคูณความตานทาน

และนํ้าหนักบรรทุก    

3(3-0-6) 

CVTC 4503 วิศวกรรมการประปาและสุขาภิบาล 3(3-0-6) 

CVTC 4504 วิศวกรรมชายฝงทะเลเบื้องตน 3(3-0-6) 

CVTC 4505 โครงสรางชลศาสตร 3(3-0-6) 

CVTC 4506 วิศวกรรมสิ่งแวดลอมเบื้องตน 3(3-0-6) 

CVTC 4603 วิศวกรรมจราจร 3(3-0-6) 

CVTC 4604 วิศวกรรมขนสง 3(3-0-6) 

CVTC 4605 การออกแบบผิวจราจร 3(3-0-6) 

CVTC 4703 การประมาณราคาและกําหนดรายการกอสราง 3(3-0-6) 

CVTC 4704 เศรษฐศาสตรวิศวกรรมสําหรับวิศวกรโยธา 3(3-0-6) 

CVTC 4705 การบริหารงานกอสราง 3(3-0-6) 

CVTC 4706 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานวิศวกรรมโยธา 3(2-3-4) 

CVTC 4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางเทคโนโลยีโยธา  2(90) 

CVTC 4802 การฝกประสบการณวิชาชีพทางเทคโนโลยีโยธา  5(450) 

CVTC 4901 สัมมนาทางเทคโนโลยีโยธา 1(0-2-1) 

CVTC 4902 การวิจัยทางเทคโนโลยีโยธา 3(0-6-3) 
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รหัสและคําอธิบายรายวิชา 

 

รหัสวชิา                ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

CVTC 1103 เขียนแบบวศิวกรรม               3(2-3-4) 

  Engineering Drawing     

การเขียนตัวอักษร   ระบบการฉายภาพออโธกราฟฟกส    การเขียนภาพ  

ออโธกราฟฟกส    เขียนแบบภาพพิกทอเรียล   การบอกขนาด    การเขียนภาคตัด   การสเกต

ภาพ   

 

CVTC 1104 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรรมโยธา            3(2-3-4) 

  Computer Programming For Civil Engineering     

หลักการทํางานของคอมพิวเตอร องคประกอบของคอมพิวเตอร การทํางานระหวาง

ฮารดแวร และซอฟทแวร  หลักการประมวลผลขอมูลทางอิเล็คทรอนิกส   การออกแบบ

โปรแกรมและวิธีการพัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมดวยภาษาชั้นสูง  

    

CVTC 1105 พื้นฐานงานกอสราง               1(0-3-0) 

  Basic Construction  Practices    

งานไม : แนะนําเกี่ยวกับงานไม  ปฏิบัติงาน  การใชเคร่ืองมืองานไม  เคร่ืองจักรกล

งานไม  และความปลอดภัย  การติดต้ังและประกอบแบบหลอ งานปูน : แนะนําและ

ปฏิบัติงานกออิฐ   ฉาบปูน  ปูกระเบื้องเซรามิค  และการทําหินขัด งานทอและสุขภัณฑ : 

แนะนําระบบการเดินทอ  ชนิดของทอและอุปกรณขอตอ  ประตูนํ้าและกอกนํ้า  ระบบ

ระบายนํ้า  สุขาภิบาล  และอุปกรณการเดินทอภายใน-ภายนอกอาคาร 

 

CVTC 1303 สถิตยศาสตร                3(3-0-6) 

  Statics 

ระบบแรงในระนาบและใน 3 มิติ  บนอนุภาคและบนวัตถุแข็ง การสมดุลของวัตถุ

แข็งแรงกระจาย การวิเคราะหแรงเบื้องตนในโครงขอหมุนและโครงขอแข็งแรงในคานและ

สายเคบิล  แรงเสียดทาน  วิธีงานเสมือน 
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รหัสวชิา                ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

CVTC 2201 การสาํรวจ                3(2-3-4) 

  Surveying 

แนะนําเบื้องตนเกี่ยวกับการสํารวจและการทําแผนที่  ความผิดพลาดและการ

ปรับแกเน่ืองจากงานสํารวจ  การวัดระยะทาง  การระดับ  การทําระดับตรีโกณ  การวัดมุม 

และทิศทาง   หลักการเบื้องตน และการประยุกตใชกลองธีโอโคไลท การทําวงรอบและ

ปรับแก   โครงขาย   สามเหลี่ยม  การหาเสนชั้นความสูง   การวัดระยะโดยวิธีสเตเดีย  การ

ทําแผนที่ภูมิประเทศ  การทําระดับแบบละเอียด  การวัดอาซิมุธอยางละเอียด 

 

CVTC 2202 การสาํรวจเสนทาง               3(2-3-4) 

  Route  Survey 

   วิชาท่ีตองเรียนกอน : CVTC 2201  งานสาํรวจ 

การสํารวจแนวทาง  การทําแผนที่ภูมิประเทศ  การวางระดับแนวทาง  การทําระดับ

ตามแนวขวางและแนวยาว  การหาพื้นที่และปริมาตรของงานดิน   โคงวงกลม  โคงผสม  

โคงกลับทิศ  โคงหลังหัก  การแกไขแนวทาง  โคงด่ิง  โคงกันหอย  โคงเกือกมา  การทํา

ระดับกอสราง 

 

CVTC 2203 การสํารวจภาคสนาม                                1(80) 

  Surveying  Field  Camp 

   วิชาท่ีตองเรียนกอน : CVTC 2201  การสาํรวจ,  CVTC 2202  การสาํรวจเสนทาง 

การทําสํารวจนอกสถานที่เปนระยะเวลา  10  วัน  รวม  80  ชั่วโมง   โดยมีการ

สํารวจภาคสนาม   การวางแนวทางในการสํารวจและการทําวงรอบ   การวางโคง  การหา

ปริมาตรและพื้นที่ของงานดินโดยการทําระดับตามแนวยาวและตามขวาง    การสํารวจ

เสนทางและการสํารวจกอสราง   การหาชั้นความสูง   การทําโรงขายสามเหลี่ยม   การทํา

แผนที่ภูมิประเทศและการเก็บรายละเอียด     ซึ่งแตละกลุมทํารายงานผลทุกงาน 
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รหัสวชิา                ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

CVTC 2303 พลศาสตร                3(3-0-6) 

  Dynamics 

   วิชาท่ีตองเรียนกอน  :  CVTC 1303  สถิตยศาสตร 

คิเนแมติกส และคิเนติกของอนุภาค    การเคลื่อนที่แบบวิถีตรงและวิถีโคง       แรง 

มวลและความเรง  งานและพลังงาน       อิมพัลสและโมเมนตตัม     การเคลื่อนที่ของวัตถุ

เกร็งในระนาบสมการการเคลื่อนที่  งานและพลังงาน  อิมพัลส  และโมเมนตัม    การ

สั่นสะเทือนของวัตถุเบื้องตน 

 

CVTC 2304 กลศาสตรวัสดุ                  3(3-0-6) 

  Mechanics of Materials 

   วิชาท่ีตองเรียนกอน : CVTC 1303  สถิตยศาสตร 

แรงดึง  แรงอัด และแรงเฉือน การวิเคราะหความเคน  และความเครียด แรงบิด  แรง

เฉือน และโมเมนตดัด ความเคนในคาน การโกงตัวของคาน ทฤษฎีของเสา  

 

CVTC 2305 ทฤษฎโีครงสราง               3(3-0-6) 

  Theory   of  Structures 

   วิชาท่ีตองเรียนกอน : CVTC 2304  กลศาสตรวัสดุ 

บทนําสําหรับการวิเคราะหโครงสราง  สมดุลของแรงเฉือนและโมเมนตในคาน   

และโครงขอแข็ง  การวิเคราะหโครงขอหมุน  การวิเคราะหระยะแอนของคาน และโครงขอ

แข็งโดยวิธีงานเสมือนและพลังงานของความเครียด  โครงสรางรับน้ําหนักบรรทุกเคลื่อนที่  

เสนบทบาท  การวิเคราะหโครงสรางอินดิเทอมิเนท  โดยวิธีการเสียรูปแบบเดียวกัน  
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รหัสวชิา                ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

CVTC 2503 ชลศาสตร                3(3-0-6) 

  Hydraulics 

   วิชาท่ีตองเรียนกอน: CVTC 1303  สถิตยศาสตร,  MATH 1602  คณิตศาสตร                    

วศิวกรรม 2 

คุณสมบัติของของไหล   สถิตยศาสตรของของไหล   พลศาสตรของการไหล   

สมการพลังงานสําหรับการไหลคงที่    โมเมนตัม    และแรงพลวัตในการไหลของของไหล   

ทฤษฎีความคลายและการวิเคราะหมิติ   การไหลของของไหลในทอ    การไหลในทางนํ้า

เปด  การวัดการไหลของของไหล    การไหลไมคงที่ 

 

CVTC 3303 วัสดุซีเมนตและคอนกรีต                3(2-3-4) 

  Cement and Concrete Materials 

 ประวัติของปูนซีเมนต ชนิดและคุณสมบัติของปูนซีเมนต มวลรวม สารผสมเพิ่ม

และสารเคมีผสมเพิ่ม การออกแบบสวนผสมของคอนกรีตและการควบคุม การทดสอบ

คอนกรีตสดและคอนกรีตที่แข็งตัวแลว  การทดสอบวัสดุที่ใชเปนสวนผสมของคอนกรีต  

คุณสมบัติของคอนกรีต  การคืบและการหดตัว  ขอแนะนําในเร่ืองความทนทานของ

คอนกรีตวัสดุปอซโซลาน  ความรูเบื้องตนของคอนกรีตกําลังสูง  

 

CVTC 3304 ปฏิบัติการกลศาสตรวัสดุ                  1(0-3-0) 

  Materials Testing Laboratory    

   วิชาท่ีตองเรียนกอน :   CVTC 2304 กลศาสตรวัสดุ  / เรียนพรอมกัน 

พฤติกรรมและการทดสอบของวัสดุที่ใชโดยทั่วไป  ในงานวิศวกรรม  ไดแก   เหล็ก  

ไม  คอนกรีต  ซีเมนต  อิฐเหล็กหลอ  และพลาสติก  เปนตน   ไดแก   การทดสอบแรงดึงและ

การดัดเย็นของเหล็ก การทดสอบแรงบิดของเหล็ก การทดสอบแรงอัดของคอนกรีตแบบ

ทําลาย และไมทําลาย การทดสอบแรงดัด และแรงเฉือนของไม   เปนตน    
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รหัสวชิา                ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

CVTC 3305 การวเิคราะหโครงสราง                3(3-0-6) 

  Structural Analysis  

   วิชาท่ีตองเรียนกอน: CVTC 2305  ทฤษฎโีครงสราง 

หลักการทั่วไปของโครงสรางอินดิเทอมิเนทในสภาวะสถิต :        ดีกรีของอินดิ

เทอมิเมททางสถิต และดีกรีอิสระแนวความคิดของแรง และวิธีการเปลี่ยนตําแหนง การ

วิเคราะหโครงสรางอินดิเทอมิเนท         ดวยวิธีคอนซีสแตนดีฟอรมเมชั่นทรีเมนตอิเควชั่น 

ทฤษฎีคาสติเกลียโน วิธีการโกงตัว -มุมหมุน วิธีการกระจายโมเมนตและคอลัมนอะนาโลยี       

เสนอินฟลูเอนซวิธีวิเคราะหโครงสรางดวยเมทริกซเบื้องตน  

 

CVTC 3306 การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก             3(3-0-6) 

  Steel and Timber Design 

   วิชาวิชาท่ีตองเรียนกอน : CVTC 2305  ทฤษฎโีครงสราง 

ศึกษาคุณสมบัติเชิงกลของไมและเหล็ก  ออกแบบโครงสรางไมและเหล็กภายใต

แรงตามแนวแกน  แรงดัด  แรงเฉอืน  และแรงกระทาํรวมกนั  ออกแบบจุดยดึตอโครงสราง

ไมและเหล็ก  โครงสรางวัสดุผสม  โครงสรางประกอบ  คานประกอบ  การออกแบบโดยวิธี

ตัวคูณความตานทานและน้ําหนักบรรทุกเบื้องตน  ฝกออกแบบอาคารไมและเหล็ก  

 

CVTC 3307 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก              3(3-0-6) 

  Reinforced Concrete Design 

วิชาท่ีตองเรียนกอน: CVTC 2305 ทฤษฎโีครงสราง , CVTC 3303 วัสดุ 

ซีเมนตและคอนกรีต 

แนวคิดในการออกแบบโดยวิธีกําลัง คุณสมบัติของคอนกรีต และเหล็กเสริม 

ขอกําหนดในการออกแบบ พฤติกรรมประลัยของโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กภายใตการ

ดัด และนํ้าหนักบรรทกุตามแนวแกน  แรงเฉอืนและแรงบดิ  การทาํใหเกดิแรงและการตอ

เหล็กเสริม  การออกแบบพื้น  คาน  เสา  กําแพงกันดิน  และฐานราก  โครงสรางการ

ออกแบบอาคารคอนกรีต 
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รหัสวชิา                ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

CVTC 3401 ปฐพีกลศาสตร                3(3-0-6) 

  Soil  Mechanics 

 การกาํเนิดดิน ดัชนีและการจําแนกประเภทของดิน การบดอัดดิน การไหลซมึของ

นํ้าในดิน และปญหาที่เกิดขึ้น หลักการเกี่ยวกับความเคนประสิทธิผล  ความเคนในดิน  การ

กระจายความเคนของแรงกระทํา  ความแข็งแรงของดิน  ทางเดินของความเคน  ทฤษฎีของ

แรงดันดิน ทฤษฎีการอัดตัวคายน้ําทิศทางเดียว เสถียรภาพของเชิงลาด 

 

CVTC 3402 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร              1(0-3-0) 

  Soil Mechanics Laboratory 

   วิชาท่ีตองเรียนกอน :  CVTC 3401 ปฐพีกลศาสตร  /  เรียนพรอมกัน 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาของวิชาปฐพีกลศาสตร การเจาะสํารวจดิน  การ

ทดสอบคุณสมบัติดัชนีของดิน  ความถวงจําเพาะและการวิเคราะหหาขนาดของเม็ดดิน  การ

ทดสอบหากําลังรับแรงเฉือนของดิน คือ กําลังแรงอัดทิศทางเดียว  กําลังรับแรงเฉือน

โดยตรง  กําลังรับแรงอัดสามทิศทาง  แบบไมมีการทรุดตัวรีดน้ําและไมระบายน้ํา  การ

จําแนกประเภทของดิน    การทดสอบความแนนของดินในสนาม    การบดอัดดิน   การหา

คาคาลิฟอรเนียแบร่ิงโซของดิน     การทรุดตัวรีดนํ้าของดิน 

 

CVTC 3403 วศิวกรรมธรณีวทิยา               3(3-0-6) 

  Engineering  Geology 

 บทนําแร  หิน  และการจัดประเภทของหินทางดานวิศวกรรม  ขบวนการผุพังของ

หิน  การเคลื่อนที่ของดิน  นํ้าใตดิน  โครงสรางทางธรณีวิทยา  การประยุกตใชวิชาน้ีในงาน

วิศวกรรมโยธา 
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รหัสวชิา                ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

CVTC 3404 วศิวกรรมฐานราก              3(3-0-6) 

  Foundation  Engineering 

   วิชาท่ีตองเรียนกอน: CVTC 3402  ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร  , 

                CVTC 3307  การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก / เรียนพรอมกัน 

การสํารวจใตผิวดิน กําลังแบกทานของฐานรากชนิดฐานรากแผและแบบต้ืนการ

ออกแบบฐานรากแผ  เข็ม  กลุมเข็มฐานรากปลอง  การวิเคราะหการทรุดตัวของดิน  แรง

กระทําของดินและกําแพงกันดิน  ความรูเบื้องตนเร่ืองการปรับปรุงคุณภาพดิน  

 

CVTC 3503 อุทกวิทยา                3(3-0-6) 

  Hydrology 

   วิชาท่ีตองเรียนกอน : CVTC 2503 ชลศาสตร , STAT  3103  สถิติวิศวกรรม  

วัฏจักรอุทก อุตุอุทกวิทยา  นํ้าจากบรรยากาศ  การระเหยและการระเหยคายนํ้า  การ

ไหลในลําธาร  การวิเคราะหทางสถิติและความจะเปน  การซึมลงดิน  นํ้าใตดิน  

ความสัมพันธระหวางฝนกับน้ําทา การวิเคราะหชลภาพและทฤษฎีชลภาพหนึ่งหนวยนํ้าทา  

การหลากชลภาพแบบจําลองคณิตศาสตรของลุมน้ํา น้ําใตดิน การสังเคราะหกราฟน้ําทา  

CVTC 3504 วศิวกรรมชลศาสตร               3(3-0-6) 

  Hydraulic Engineering 

   วิชาท่ีตองเรียนกอน : CVTC 2503  ชลศาสตร ,  CVTC 3503  อุทกวิทยา       

การออกแบบและวิเคราะหระบบทอแรงดัน ปรากฎการณวอเตอรแฮมเมอร    

กังหันน้ํา และเคร่ืองสูบน้ํา  การไหลในรางเปดและการออกแบบรางเปด การเคลื่อนที่ของ

ตะกอนในลํานํ้า  อางเก็บนํ้า  เขื่อน  ทางระบายนํ้าลน  แบบจําลองชลศาสตร  การระบายนํ้า  

 

CVTC 3505 ปฏิบัติการชลศาสตร               1(0-3-0) 

  Hydraulics  Laboratory 

   วิชาท่ีตองเรียนกอน: CVTC 2503  / CVTC 2503  ชลศาสตร / เรียนพรอมกัน 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาของวิชาชลศาสตร   
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รหัสวชิา                ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

CVTC 3601   วศิวกรรมการทาง                  3(3-0-6) 

  Highway  Engineering 

 ประวัติความเปนมาและวิวัฒนาการของทางหลวง  องคกรที่เกี่ยวของกับงานทาง

หลวง  หลักการของการวางแผนทางหลวง  การศึกษาดานการจราจร  การออกแบบถนน

ทางดานเรขาคณิต  และการควบคุมการใชงานทางหลวง    การศึกษาความเหมาะสมของการ

ลงทุนดานการเงิน และเศรษฐกิจ  รูปตัดโดยทั่วไปของถนนและดินกันทาง  การออกแบบ

ถนนลาดยาง  และถนนคอนกรีต  การกอสรางถนนและการซอมบํารุงถนน 

 

CVTC 3602 ปฏิบัติการวัสดกุารทาง               1(0-3-0) 

  Highway Materials Laboratory 

   วิชาท่ีตองเรียนกอน :   CVTC 3601 วศิวกรรมการทาง /  เรียนพรอมกัน 

ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาของวิชาวิศวกรรมการทาง   

 

CVTC 3703 การบริหารงานวศิวกรรม               3(3-0-6) 

  Engineering   Management   

หลักพื้นฐานในการบริหาร  การเพิ่มผลิตภาพ  มนุษยสัมพันธ    ความปลอดภัยงาน

วิศวกรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน  กฎหมายธุรกิจ  เศรษฐศาสตรวิศวกรรมและการเงิน 

การตลาด  การบริหารโครงการ   

 

CVTC 4203 งานสํารวจดวยรูปถายทางอากาศ              3(2-3-4) 

  Photogrammetry 

   วิชาท่ีตองเรียนกอน  : CVTC 2201  งานสาํรวจ 

อธิบายพื้นฐานของการสํารวจดวยภาพถายทางอากาศ  กลองถายรูปและ

สวนประกอบตางๆ ของรูปถาย ภาพถายด่ิง การมองภาพสามมิติ และการเหลื่อมของภาพ  

การปรับปรุงแผนที่  การสํารวจภาพถายทางอากาศโดยวิธีวิเคราะห  เคร่ืองรางภาพสามมิติ  

การกําหนดหมุดควบคุมในงานภาพถายทางอากาศ  ขายสามเหลี่ยมทางอากาศ  การสํารวจ

ภาพถายระยะใกล 
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รหัสวชิา                ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

CVTC 4204 การสํารวจดวยดาวเทียม                3(3-0-6) 

  Satellite  Surveying 

 ลักษณะของเคร่ืองหาตําแหนงดวยสัญญาณดาวเทียม  คุณสมบัติของเคร่ืองหา

ตําแหนง  ระบบพิกัดพื้นดิน  ระบบเวลา  การเคลื่อนที่ของดาวเทียม  การวิเคราะห

บรรยากาศ  ผลกระทบทําใหเกิดความผิดพลาดแบบคงที่และไมคงที่ รูปแบบทาง

คณิตศาสตรของการดูดกลืนสัญญาณและความแตกตางของการวัดแบบคงที่ และเคลื่อนที่

ในการหาตําแหนง การวัดแบบคงที่และเคลื่อนที่ในการหาตําแหนงคาพิกัด ความถูกตองของ

การรังวัดดวยสัญญาณดาวเทียม การปรับแกโครงขายคาพิกัดดาวเทียม แนะนําการนําเคร่ืองหา

ตําแหนงดวยสัญญาณดาวเทียมมาใชกับการสํารวจในพื้นที่ 

 

CVTC 4205 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเบื้องตน              3(3-0-6) 

  Introduction  to  Geographic  Information  System 

วิวัฒนาการและลักษณะการประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร    ลักษณะแผน

ที่และการฉายแผนที่ลักษณะตางๆ    ขอมูลแบบตําแหนง   ขอมูลแบบมีระยะและทิศทาง   

ขอมูลเชิงพื้นที่และไมเชิงพื้นที่    การแปลงขอมูล   ความถูกตองในการสแกนภาพ   การใช

ขอมูลจากการสื่อสารระยะไกลและขอมูลจากเคร่ืองหาตําแหนงดวยสัญญาณดาวเทียม  การ

ปรับปรุงขอมูล   การวิเคราะหเชิงพื้นที่โดยทางสถิติและทางเรขาคณิต   ความถูกตองในการ

จัดการขอมูล   การนําเสนอแผนที่   แผนที่แบบตอบโตกับผูใช   แผนภูมิและการนําเสนอ

โดยใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  

 

CVTC 4303 กลศาสตรวัสดุชั้นสูง                3(3-0-6) 

  Advanced  Mechanics  of  Materials 

   วิชาท่ีตองเรียนกอน : CVTC 2304  กลศาสตรวัสดุ  ,   

        CVTC 2305   ทฤษฎีโครงสราง      

ทฤษฎีของความเคน และความเครียด ความสัมพันธระหวางความเคน และ

ความเครียด   การประยุกตใชวิธีการพลังงาน  การบิดของหนาตัดคานรูปตางๆ การดัดแบบ

ไมสมมาตรของคานตรง  ศูนยกลางของแรงเฉือนของหนาตัดที่มีผนังบาง  คานโคง  คานที่

วางอยูบนฐานรากทีย่ดืหยุนได 
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รหัสวชิา                ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

CVTC 4304 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีหนวยแรงใชงาน             3(3-0-6) 

  Working Stress Design for Concrete Structures 

   วิชาท่ีตองเรียนกอน : CVTC 2305 ทฤษฎโีครงสราง ,  

        CVTC 3303 วัสดุซีเมนตและคอนกรีต 

คุณสมบัติของคอนกรีตและเหล็กเสริม  พฤติกรรมขององคอาคารภายใตแรงดัด  

แรงเฉือน  แรงบิด  แรงตามแนวแกน  และแรงผลรวมของแรงตางๆ  การออกแบบคาน  พื้น  

เสา  ฐานราก  และกําแพงกันดิน  โครงงานออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  โดยวิธี

หนวยแรงใชงาน 

 

CVTC 4305 การวเิคราะหโครงสรางโดยวธิเีมทริกซ              3(3-0-6) 

  Matrix analysis of structures 

วิชาท่ีตองเรียนกอน:  CVTC 1103 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกร  

                                                โยธา  ,  CVTC 3305  การวเิคราะหโครงสราง    

พีชคณิตของเมทริกซ  การหาคําตอบของสมการเชิงเสนหลายชั้น   หลักการพื้นฐาน

ของวิธีเฟลกซิบิลิต้ี  และวิธีสตีฟเนส    การวิเคราะหโครงสรางจําพวกโครงขอหมุน 2  มิติ 

และ  3  มิติ  โครงขอแข็ง  2  มิติ  3  มิติ  โครงขาย สะแตติกคอนเดนเซชั่น   และวิธีแยกสวน

โครงสราง 

 

CVTC 4306 การออกแบบอาคาร                3(3-0-6) 

  Building Design 

   วิชาท่ีตองเรียนกอน : CVTC 3305  การวเิคราะหโครงสราง   ,  

        CVTC 3307 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก      

แนวคิดในการคํานวณออกแบบ  ระบบการวิเคราะหโครงสรางโดยรวม  ระบบทาง

แนวนอน  และระบบทางด่ิง  อาคารสูง  ระบบโครงขอแข็ง  กําแพงรับแรงเฉือน  โครงสราง

รูปกลอง  ระบบฐานราก  โครงสรางพิเศษ  ความสัมพันธระหวางการคํานวณออกแบบ และ

การกอสราง   
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รหัสวชิา                ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

CVTC 4307 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง               3(3-0-6) 

  Prestressed Concrete Design 

   วิชาท่ีตองเรียนกอน :  CVTC 3305  การวเิคราะหโครงสราง  /  เรียนพรอมกับ  

               CVTC 3307 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หลักการพื้นฐานของคอนกรีตอัดแรง  วัสดุที่ใชในคอนกรีตอัดแรง  การวิเคราะห

กําลังดัด  การออกแบบองคอาคารรับแรงดัด  แรงเฉือน  และแรงบิด  การสูญเสียแรงอัด  

คานหนาตัดเชิงประกอบ  คานตอเน่ือง  โครงขอแข็ง  และการแอนตัวการออกแบบแผนพื้น

ไรคานแบบอัดแรงทีหลัง  การกอสรางองคอาคารแบบหลอกอน  

 

CVTC 4308 การออกแบบโครงสรางเหล็กโดยวิธีพลาสติก              3(3-0-6) 

  Plastic  Design  of  Steel  Structures 

   วิชาท่ีตองเรียนกอน :  CVTC 3305  การวเิคราะหโครงสราง    

การวิเคราะหและออกแบบโครงสรางเหล็กดวยวิธีพลาสติก คานตอเนื่อง โครงขอ

แข็งแบบสี่เหลี่ยมและเกเบิ้ล  ชวงเดียว และสองชวง  และอาคารหลายชั้น จุดตอและ

ปฏิบัติการงานออกแบบ 

 

CVTC 4309 การออกแบบสะพาน                3(3-0-6) 

  Bridge Design 

   วิชาท่ีตองเรียนกอน  : CVTC 3307 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 

การวิเคราะหนํ้าหนักบรรทุก  พื้นสะพาน  การเลือกชวงสะพาน  การเลือกชนิดของ

ตัวสะพาน  ปรัชญาของการออกแบบที่สัมพันธกับ โครงสรางแบบตางๆ   โครงขอหมุน  

โครงสรางทางโคง  คานเหล็กขนาดใหญ  คานใหญขนาน และสะพานขึง  เปนตน  

 

CVTC 4310 วิธีการไฟไนตเอลิเมนตเบื้องตน               3(3-0-6) 

  Fundamental  of  Finite Element  Method 

   วิชาท่ีตองเรียนกอน  :   CVTC 3305  การวเิคราะหโครงสราง    

สติฟเนสของโครงสราง  ไฟไนตเอลิเมนตของวัตถุที่มีความตอเนื่อง  ความเคน 

และความเครียดในระนาบ  การวิเคราะหความเคนของวัตถุที่มีความสมมาตร  รูปแบบ

ฟงกชั่นของชิ้นสวนแบบตางๆ และการประยุกตใชงาน 
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รหัสวชิา                ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

CVTC 4311      การออกแบบโครงสรางเหล็กโดยวิธีตัวคูณความตานทานและนํ้าหนักบรรทุก           3(3-0-6) 

    Load and Resistance Factor Design of  Steel  Structures 

   วิชาท่ีตองเรียนกอน  : CVTC 3305  การวเิคราะหโครงสราง    

การออกแบบโครงสรางเหล็กโดยวิธีตัวคูณความตานทาน และน้ําหนักบรรทุก

ภายใตแรงตามแนวแกน แรงเฉอืนและแรงกระทาํรวมกนั ออกแบบจุดยดึตอโครงสราง

เหล็ก โครงสรางวัสดุผสม โครงสรางประกอบ  คานประกอบ  ฝกออกแบบอาคารเหล็ก  

 

CVTC 4503 วิศวกรรมการประปาและสุขาภิบาล             3(3-0-6) 

  Water  Supply and Sanitary Engineering 

   วิชาท่ีตองเรียนกอน: CVTC 2503   ชลศาสตร 

วิศวกรรมการประปา :  แหลงนํ้าผิวดินและใตนํ้า  คุณภาพนํ้า  มาตรฐานนํ้าด่ืม  

กรรมวิธีการผลิตนํ้าประปา  ซึ่งครอบคลุมถึง ตะแกรง  การสราง  และรวมตะกอน  การ

ตกตะกอน การกรอง  การฆาเชื้อโรค  การทํานํ้าออน  การกําจัดเหล็กและกลิ่น  การ

ออกแบบระบบประปาและระบบทอจายน้ํา   วิศวกรรมสุขาภิบาล : ลักษณะและผลกระทบ

ของสารมลพิษในน้ําเสีย  หลักการบําบัดน้ําเสียดวยกระบวนการใชอากาศและไมใชอากาศ 

ระบบบําบัดน้ําเสียสําหรับชุมชนแบบติดในที่ การระบายน้ําฝนและรวบรวมน้ําเสีย  การ

กําจัดขยะจากชุมชน  การควบคุมมลพิษทางอากาศ  การควบคุมมลพิษเสียง 

 

CVTC 4504 วิศวกรรมชายฝงทะเลเบื้องตน              3(3-0-6) 

  Introduction  to  Coastal  Engineering 

วิชาท่ีตองเรียนกอน  : CVTC 2503  ชลศาสตร 

วิศวกรรมชายฝงทะเล    ลักษณะสมบัติของคลื่น   การหักเห  การเลี้ยวเบน   การ

เปลี่ยนแปลงของระดับนํ้าฝงทะเล   การพยากรณคลื่น   กระบวนการเปลี่ยนแปลงชายฝง

ทะเล   แรงกระทําของคลื่นตอโครงสราง 
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รหัสวชิา                ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

CVTC 4505 โครงสรางชลศาสตร               3(3-0-6) 

  Hydraulics   Structures 

   วิชาท่ีตองเรียนกอน : CVTC 3503  อุทกวิทยา 

การจําแนกประเภทของอาคารชลศาสตร  อาคารชลศาสตรสําหรับอางเก็บน้ํา  การ

ออกแบบเบื้องตนเขื่อนคอนกรีตและเขื่อนดิน  ทางระบายน้ําลน   อาคารสลายพลังงาน และ

อาคารปลอยน้ําจากอางเก็บน้ํา  อาคารชลประทานที่หัวงาน  อาคารควบคุมบังคับน้ําใน

ระบบคลองชลประทาน  คันปองกันน้ําทวมและสถานีสูบน้ําสําหรับการระบายน้ํา 

 

CVTC 4506 วิศวกรรมสิ่งแวดลอมเบื้องตน              3(3-0-6) 

  Introduction  to  Environmental   Engineering  

หลักการเบื้องตนในสาขาวิศวกรรมสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอมชุมชน   โรคติดตอ   

การเกิดโรค   การควบคุมพาหะนําโรค    การกําจัดสิ่งขับถาย   การเก็บและกําจัดขยะ   การ

สุขาภิบาลอาหาร   สุขาภิบาลโรงงาน   มลภาวะอากาศ   นํ้าและเสียง   แหลงนํ้าประปา   

และการปรับปรุงคุณลักษณะนํ้า   การรวบรวมและการบําบัดนํ้าเสีย 

 

CVTC 4603 วศิวกรรมจราจร                3(3-0-6) 

  Traffic Engineering 

   วิชาท่ีตองเรียนกอน :    CVTC 3601  วศิวกรรมการทาง /  เรียนพรอมกัน 

ทฤษฎีการเคลื่อนตัวของการจราจร  อุปกรณสําหรับการควบคุมการจราจร ปาย

จราจร  เคร่ืองหมายจราจร  และสัญญาณไฟจราจร  ทางแยกและทางแยกตางระดับ  การ

วิเคราะห  ความจุ  และระดับการใหบริการ  การออกแบบสัญญาณไฟจราจร  และจัดรอบ

สัญญาณไฟ  การสํารวจและวิเคราะหการจราจร  การวางแผนและการจัดการจราจร  ความ

ปลอดภัยทางดานจราจร 

 

CVTC 4604 วิศวกรรมขนสง                3(3-0-6) 

  Transportation Engineering 

   วิชาท่ีตองเรียนกอน  :  CVTC 3601   วศิวกรรมการทาง /  เรียนพรอมกัน                                                               

การขนสงทางรถยนต  ทางรถไฟ  ทางอากาศ  ทางน้ํา  และทางทอ  การวางแผนเพื่อ

ประสานระบบการขนสงประเภทตางๆ     การออกแบบขั้นพื้นฐานของระบบขนสง 



239 

 

รหัสวชิา                ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

CVTC 4605 การออกแบบผิวจราจร               3(3-0-6) 

  Pavement   Design 

   วิชาท่ีตองเรียนกอน   : CVTC 3401   ปฐพีกลศาสตร 

หลักการทั่วไปของถนนและสนามบิน  ผิวจราจรแบบตางๆ   และนํ้าหนักบรรทุก

ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบทดสอบ   วิธีออกแบบผิวจราจรแบบยืดหยุนและแบบแข็ง   ทั้ง

ของถนนและของสนามบิน   วิธีการกอสรางและบํารุงรักษา 

 

CVTC 4703    การประมาณราคาและการกําหนดรายการกอสราง            3(3-0-6) 

  Construction  Estimating  and  Specifications 

สัญญาและรายการกอสราง  การเตรียมเอกสารในการประมูลเสนอราคา  หลักการ

ประมาณราคา  การจัดเตรียมเคร่ืองมือในงานกอสรางและวัสดุ ผลกําไร  การเสนอราคา  

และการประมูล  การศึกษาเฉพาะกรณีของการประมาณราคาการกอสราง 

 

CVTC 4704 เศรษฐศาสตรวศิวกรรมสาํหรับวศิวกรโยธา             3(3-0-6) 

  Engineering  Economics  for  Civil  Engineers     

วิธีวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรวิศวกรรม  วิธีคิดเงินตนเทียบเทาที่ปจจุบัน  อัตรา

ผลตอบแทน  กระแสเงินสดที่มีลักษณะกระจายสม่ําเสมอ  อัตราผลประโยชนตอเงินลงทุน  

คาเสื่อมราคา  ระยะเวลาใชงานที่เหมาะสมของทรัพยสิน  เศรษฐศาสตรในงานกอสราง  

ตนทุน  การเปนเจาของและการใชเคร่ืองจักร  การศึกษาความเปนไปไดสําหรับโครงการ

วิศวกรรม 
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รหัสวชิา                ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

CVTC 4705 การบริหารงานกอสราง               3(3-0-6) 

  Construction Management 

  วิชาท่ีตองเรียนกอน:CVTC4703การประมาณราคาและการกําหนดรายการกอสราง

 องคการและโครงสรางของอุตสาหกรรมการกอสราง  การจัดผังบริเวณและการ

กําหนดตําแหนงของสิ่งปลูกสรางชั่วคราว  การจัดองคการเพื่อบริหารงานกอสราง การ

กําหนดเวลาและการรายงานความกาวหนาของงานกอสราง  ขอกําหนดของแผนงานแบบ

ตางๆ   แผนงานแบบวิถีวิกฤติ  แผนงานแบบเสนดุลยภาพ เปนตน  ศึกษาวิธีการเรงงานและ

การขยายเวลาของโครงการ  กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับงานกอสราง  ความปลอดภัยใน

การทํางาน  การบริหารบุคลากร เทคโนโลยีในการกอสราง  และการจัดระบบประกัน

คุณภาพ 

 

CVTC 4706 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานวิศวกรรมโยธา            3(2-3-4) 

  Computer  Applications in  Civil  Engineering 

   วิชาท่ีตองเรียนกอน : CVTC 1103  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกร  

                                                                 โยธา 

เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร  ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรมสําหรับงาน

วิศวกรรมโยธา  งานออกแบบ  งานวิเคราะห  การประมาณราคา ฯลฯ รวมถึงพื้นฐานของ

ระบบฐานขอมูลเบื้องตน และใช อินเตอรเนตในงานกอสราง  

 

CVTC 4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทางเทคโนโลยีโยธา              2(90) 

  Preparation  for   Professional  Experience  in  Civil  Technology  

การจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนฝกประสบประการณวิชาชีพในการพัฒนา

ความรู  เจตคติ   และทักษะดานเทคโนโลยีโยธา   โดยปฏิบัติในสถานการณ  หรือรูปแบบ

ตางๆที่เกี่ยวของกับงานในวิชาชีพ 
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รหัสวชิา                ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา             หนวยกิต (ท-ป-อ) 

 

CVTC 4802 การฝกประสบการณวิชาชีพทางเทคโนโลยีโยธา                5(450) 

  Field   Experience  in  Civil  Technology  

วิชาท่ีตองเรียนกอน : CVTC 4801   การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพทาง 

    เทคโนโลยีโยธา   

การฝกประสบการณวิชาชีพในหนวยงานของรัฐ   รัฐวิสาหกิจ  หรือเอกชน  ที่

เกี่ยวของกับงานดานเทคโนโลยีโยธา 

 

CVTC  4901     สมัมนาทางเทคโนโลยีโยธา              1(0-2-1)

   Seminar  in  Civil  Technology  

การคนควารวบรวมขอมูลเอกสารและงานวิจัย  การอภิปรายปญหา   การเขียน  

โครงการและแลกเปลี่ยนประสบการณดานเทคโนโลยีโยธา 

 

CVTC 4902 การวจิยัทางเทคโนโลยีโยธา              3(0-6-3) 

  Research  Project  in  Civil  Technology   

 การคนควาและวิจัยดานเทคโนโลยีโยธา   การเขียนรายงานและการเสนอ

ผลงานวิจัยภายใตความควบคุมดูแลของอาจารยที่ปรึกษาโครงการ 
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