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คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั 
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ลัก ูตร ิ กรรม า ตรบัณฑิต 
าขา ิชา ิชา ิ กรรมโยธา ( ลัก ูตรนานาชาติ) 

ลัก ูตรใ ม พ. . 2560 

 

ชื่อ ถาบันอุดม ึก า   ถาบันเทคโนโลยีพระจ มเกลาเจาคุณท ารลาดกระบัง 
คณะ/ ิทยาเขต/ ิทยาลัย  คณะ ิ กรรม า ตร   
ภาค ิชา    ิ กรรมโยธา 

ม ดท่ี 1 ขอมูลท่ั ไป 

1. ชื่อ ลัก ูตร 
ช่ื ลัก ูตร (ภา าไทย) : ลัก ตูร ิ กรรม า ตรบัณฑติ าขา ิชา ิ กรรมโยธา  
      ( ลัก ูตรนานาชาติ) 
    (ภา า ังกฤ ) : Bachelor of Engineering in Civil Engineering 
       (International Program) 

2. ชื่อปริญญาและ าขา ิชา 
  ช่ื เต็ม (ภา าไทย) : ิ กรรม า ตรบัณฑิต ( ิ กรรมโยธา) 
    (ภา า ังกฤ ) : Bachelor of Engineering (Civil Engineering) 
   ช่ื ย    (ภา าไทย)  : .บ. ( ิ กรรมโยธา) 

           (ภา า ังกฤ )   : B.Eng. (Civil Engineering) 

3. ิชาเอก รือค ามเชี่ย ชาญเฉพาะของ ลัก ูตร (ถามี) 
- 

4.  จําน น น ยกิตท่ีเรียนตลอด ลัก ูตร 
        145 น ยกิต 

5.   รูปแบบของ ลัก ูตร 
 5.1 รูปแบบ 
 5 ลัก ูตรปรญิญาตร ี4 ป 
 � ลัก ูตรปรญิญาตร ี5 ป 
 � ื่น ๆ (ระบุ).......................................................................................................................................................... 
 5.2 ประเภทของ ลัก ูตร 
 5 ลัก ูตรปรญิญาตรีทาง ิชาการ 
       5 ลัก ูตรปรญิญาตรีทาง ชิาการ 
       � ลัก ูตรปรญิญาตรีแบบกา นาทาง ิชาการ 
 � ลัก ูตรทาง ิชาชีพ รื ปฏิบัติการ 
       � ลัก ูตรทาง ิชาชีพ รื ปฏิบัติการ 
       � ลัก ตูรแบบกา นาทาง ิชาชีพ รื ปฏิบัติการ 
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 5.3 ภา าท่ีใช 
 � ลัก ูตรจัดการ ึก าเปนภา าไทย 
 5  ลัก ูตรจัดการ ึก าเปนภา าตางประเท  (ระบุภา า)..... ังกฤ ................................ 
 � ลัก ูตรจัดการ ึก าเปนภา าไทยและภา าตางประเท  (ระบุภา า).......................... 

5.4 การรับเขา ึก า 
 � รับเฉพาะนัก ึก าไทย 
 � รับเฉพาะนัก ึก าตางชาต ิ
 5 รับท้ังนัก ึก าไทยและนัก ึก าตางชาต ิ

5.5 ค ามร มมือกับ ถาบันอ่ืน 
 5 เปน ลัก ูตรข ง ถาบันโดยเฉพาะ 
 � เปน ลัก ตูรท่ีไดรับค ามร มมื นับ นุนจาก ถาบัน ื่น 
      ช่ื ถาบัน..................................................................................................................................... 

      รูปแบบข งค ามร มมื นับ นุน............................................................................................. 
 � เปน ลัก ตูรร มกับ ถาบัน ื่น 
                   ช่ื ถาบัน.......................................................................ประเท ........................ 
                   รูปแบบข งการร ม 
 � ร มมื กัน โดย ถาบันฯ เปนผูใ ปริญญา 
 � ร มมื กัน โดย ถาบันฯ ื่น เปนผูใ ปริญญา 
 � ร มมื กัน โดยผู ึก า าจไดรับปริญญาจาก ง ถาบัน ( รื มากก า 2 ถาบัน) 

5.6 การใ ปริญญาแกผู ําเร็จการ ึก า 
 5 ใ ปริญญาเพียง าขา ิชาเดยี  
 � ใ ปริญญามากก า 1 าขา ิชา (เชน ท ิปริญญา) 
 � ื่น ๆ (ระบุ)................................................................ 

6.  ถานภาพของ ลัก ูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เ ็นชอบ ลัก ูตร 
       5  ลัก ูตรใ ม      กํา นดเปด นเดื น........... ิง าคม................พ. . ......2560............. 

 ไดพิจารณากลั่นกร งโดยคณะกรรมการ ภา ิชาการ  ครั้งท่ี .....12...../......2559....... 
  เมื่ ันท่ี........13......... เดื น..........ธัน าคม......... พ. . .......2559........ 
 ไดรับ นุมตัิ/เ ็นช บ ลัก ูตรจาก ภา ถาบัน ในการประชุมครั้งท่ี ......1/2560........ 
  เมื่ ันท่ี........25....... เดื น.........มกราคม.......... พ. . .......2560.......... 

� ลัก ูตรปรับปรุง      กํา นดเปด นเดื น..........................พ. . ................................         
 ไดพิจารณากลั่นกร งโดยคณะกรรมการ ภา ิชาการ  ครั้งท่ี ............/............. 
 เมื่ ันท่ี................... เดื น............................. พ. . ...................... 
 ไดรับ นุมตัิ/เ ็นช บ ลัก ูตรจาก ภา ถาบัน ในการประชุมครั้งท่ี .................... 
  เมื่ ันท่ี................... เดื น............................. พ. . ...................... 

�  รับร ง ลัก ูตรโดย...........................................................................  
  เมื่ ันท่ี................... เดื น............................. พ. . ...................... 

7.  ค ามพรอมในการเผยแพร ลัก ูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
ลัก ตูรมคี ามพร มเผยแพรคณุภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณ ุฒิระดับ ุดม ึก าแ งชาติในปการ ึก า 2562 
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8.  อาชีพท่ี ามารถประกอบได ลัง ําเร็จการ ึก า 
1. ิ กรโยธา  
2. ิ กร กแบบ  
3. ิ กรค บคุมงานก ราง 
4. ิ กรประมาณราคา  
5. าจารย  
6. ิ กรท่ีปรึก าโครงการ  
7.ประก บ าชีพ ิ ระดาน ิ กรรมโยธา 

9. ชื่อ เลขประจําตั บัตรประชาชน ตําแ นง และคุณ ุฒิการ ึก าของอาจารยผูรับผิดชอบ ลัก ูตร 
ช่ื - กุล 

(ระบุตําแ นงทาง ิชาการ) 
คุณ ุฒิการ ึก า ( าขา ิชา), 

ปท่ี ําเรจ็การ ึก า 
ถาบันท่ี ําเร็จการ ึก า 

1. ผ .ดร. าทิตย เพชร ิธร  
 

(Structural Engineering) 

Ph.D. (Structural Engineering), 2549 

 

M.Sc. (Structural Engineering), 2544  

.บ. ( ิ กรรมโยธา), 2543 

University of Newcastle 
upon Tyne 

University of Newcastle 
upon Tyne 

จุ าลงกรณม า ิทยาลัย 
2. ร .ดร.คม ัน มาลี ี  

 
(Civil Engineering) 

D. Eng. (Civil Engineering), 2548 

M.Eng. (Civil Engineering), 2544 

.บ. ( ิ กรรมก ราง), 2536 

Tokai University 
 

Tokai University 
 

ถาบันเทคโนโลยีพระจ มเกลา
เจาคุณท ารลาดกระบัง 

3. ร .ดร. ุมา ีบุญเรื ง 
 

(Civil and Environmental 
Engineering) 

Ph.D. (Water Resource Engineering), 2545 

 

M.Sc. (Environmental Engineering), 2541 

.บ. ( ิ กรรมก ราง), 2537 

University of California 
Davis 

 Lehigh University 

 

ถาบันเทคโนโลยีพระจ มเกลา
เจาคุณท ารลาดกระบัง 

4.ร .ดร.นันท ัฒน จรั โรจนธนเดช 
 

(Civil Engineering) 

D.Eng. (Civil Engineering), 2555 

.ม. ( ิ กรรมโยธา), 2555 

M.Sc. (Applied Statistics), 2530 

.บ. (เทคโนโลยีการก ราง), 2528 

Tokai University 

 

ถาบันเทคโนโลยีพระจ มเกลา
เจาคุณท ารลาดกระบัง  

NIDA 
ถาบันเทคโนโลยีพระจ มเกลา

เจาคุณท ารลาดกระบัง 
5. ดร. ําพน จรั จรุงเกียรต ิ

 
 

-Dr.-Ing. (Civil Engineering) 2552  
 
-M.Sc. (Computational Mechanics), 2547  
 
- .บ. ( ิ กรรมก ราง), 2541 

Technische Universitaet 
Muenchen 

Technische Universitaet 
Muenchen 
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ถาบันเทคโนโลยีพระจ ม
เกลาเจาคุณท าร

ลาดกระบัง 
6. Dr.-Ing. Harald Wagner 

 
  

- ปริญญาตรี (Bachelor Degree) ,1967 
 
 
 
 

- ปริญญาโท (Master Degree) ,1970 
 
 
 
 

- ปริญญาเ ก (Doctoral Degree) ,1974 

Technische Universitaet 
Graz 

Technische Universitaet 
Graz 

Technische Universitaet 
Graz 

10. ถานท่ีจัดการเรียนการ อน  
 5 ใน ถานท่ีตั้ง ถาบันเทคโนโลยีพระจ มเกลาเจาคณุท ารลาดกระบัง 
� น ก ถานท่ีตั้ง ไดแก  ................................................................. 

11.  ถานการณภายนอก รือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการ างแผน ลัก ูตร 
 11.1 ถานการณ รือการพัฒนาทางเ ร ฐกิจ 

การกา ทันเทคโนโลยีช ย งเ ริมใ ภาค ุต า กรรมมีค ามยั่งยืน มี ักยภาพในการแขงขัน ยูในระดับท่ี ูงข้ึน และ
ามารถคง ภาพ ิ่งแ ดล มท่ีดีได พร มยังช ยเ ริม รางค ามแข็งแกรงและค ามเจรญิรุงเรื งต ชุมชนและ ังคมด ย 
งคประก บ ลักท่ี าํคัญในการบรรลจุุด มายดังกลา  คื การใชบุคลากรท่ีมีค ามรูค ามเขาใจในงานทางดาน ิ กรรมโยธา 

การผ มผ านทางค ามรูเ ลาน้ีจะช ย งเ ริมใ เกิดทางเลื กท่ี ลาก ลายในการแกไขปญ าแบบบูรณาการ เชน การ กแบบ
โครง รางและระบบ าคารท่ีดี  การจัดการระบบขน งม ลชนท่ีมีประ ิทธิภาพ การจดัการแ ลงนํ้า ยางยั่งยืนและลดปญ า
ิ่งแ ดล ม การขุดเจาะและก ราง ุโมงค  เปนตน ซึ่งในขณะน้ีประเท ไทย ยังมีค ามขาดแคลนบุคลากรท่ีมีการบูรณาการ

ค ามรูดังกลา ยูมาก 
11.2 ถานการณ รือการพัฒนาทาง ังคมและ ัฒนธรรม 

การพัฒนาทาง ุต า กรรมมีค ามเก่ีย เน่ื งกับการเปลี่ยนแปลงทาง ังคมและ ัฒนธรรมข งกลมุชุมชน ยางปฏิเ ธ
ไมได ดังน้ัน ิ กรท่ีดีน กเ นื จากมีค ามเช่ีย ชาญทัก ะในเชิง ิ กรรมแล ยังมีค ามจําเปนท่ีจะต งมีค ามคํานึงถึง ภาพ
ังคม ัฒนธรรมและ ิ่งแ ดล ม มีทัก ะการ ื่ ารเจรจาและมีจติ ํานึกท่ีดตี จรรณยาบรรณ ิชาชีพ เพ่ื รางผลกระทบท่ีน ย

ท่ี ุดจากภาค ุต า กรรม ันจะมตี ิถีการดําเนินชี ิตข งชุมชนร บดาน 

12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนา ลัก ูตรและค ามเกี่ย ของกับพันธกิจของ ถาบัน  
 12.1 การพัฒนา ลัก ูตร  

ผลจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดาน ิ กรรมโยธาและงานก รางใน ุต า กรรม ท่ีมไิดมุงเพียงการค บคุม
กระบ นการผลติเพียง ยางเดยี  การเพ่ิมประ ิทธิภาพดานการบริ ารจดัการท่ีดเีพ่ื เพ่ิม ักยภาพทางการแขงขัน  คุณภาพและ
มาตรฐานข งผลิตภัณฑ  ค ามปล ดภัยในการดําเนินงาน  ลดตนทุนการผลติ ฯลฯ  การนําเทคโนโลยีและการพัฒนาเทคโนโลยี
ใ มๆ เขามาช ยจึงเปน ิ่งจําเปน   ด ยเ ตุน้ี ถาบันฯจาํต งพัฒนา ลัก ตูรในเชิงรุกใ มี ักยภาพ และ ามารถปรับเปลี่ยนได
ตาม ิ ัฒนาการทางดาน ิ กรรมโยธา การผลติบุคลากรทาง ิ กรรมโยธาท่ีมีค ามพร มท่ีจะปฏิบัติงานใน งคกรภาครัฐและ
ภาคเ กชน  มีค าม ามารถในการปฏิบัติงาน รื พัฒนาเทคโนโลยท่ีีเ มาะ ม มีค าม ามารถในการปรับตั เรียนรูเทคโนโลยีใ ม
เพ่ื ประยุกตใชกับ งคกร และมีคณุธรรม จริยธรรมใน ิชาชีพ จึง ดรับกับผลกระทบดังกลา  
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 12.2 ค ามเกี่ย ของกับพันธกิจของ ถาบัน  
ถาบันเทคโนโลยีพระจ มเกลาเจาคุณท ารลาดกระบัง เปน ถาบันท่ีมีช่ื เ ียงในการผลิต ิ กร นักเทคโนโลยีและ

นัก ิทยา า ตร เพ่ื ร งรับการพัฒนาประเท และบริการ ังคม  การพัฒนา ลัก ูตรได ดคล งกับพันธกิจและ ิ ัยทั นข ง
ถาบันท่ีมุงเปน ถาบันผลิตบัณฑติท่ีมีคุณภาพและการเปน ถาบัน ิจัยดาน ิทยา า ตรและเทคโนโลยี เพ่ื การ รางค ามเปน

เลิ ในการประยุกตเทคโนโลยี  ร มไปถึงพัฒนาน ัตกรรมเพ่ื การพ่ึงตนเ งท่ียั่งยืน 

13.  ค าม ัมพันธ (ถามี) กับ ลัก ูตรอ่ืนท่ีเปด อนในคณะ/ ภาค ิชาอ่ืนของ ถาบัน (เชน ราย ิชา ท่ีเปด อนเพ่ือใ บริการ
คณะ/ ภาค ิชาอ่ืน รือตองเรียนจากคณะ/ ภาค ิชาอ่ืน)   

13.1   กลุม ิชา/ราย ิชาใน ลัก ูตรนี้ท่ีเปด อนโดยคณะ/ภาค ิชา/ ลัก ูตรอ่ืน  
13.1.1 กลุม ิชา ึก าท่ั ไป ไดแก กลุม ชิาภา า กลุม ิชามนุ ย า ตรและ ังคม า ตร และกลมุ ิชา ิทยา า ตร

กับคณิต า ตร 
13.1.2 กลุม ิชาเลื กเ ร ี

13.2  กลุม ิชา/ราย ิชาใน ลัก ูตรท่ีเปด อนใ าขา ิชา/ ลัก ูตรอ่ืนตองมาเรียน  
� ม ด ิชาบังคับ 
� ม ด ิชาเลื ก 
� ิทยานิพนธ/การคนค า ิจัย 

 5 ไมม ี
 13.3 การบริ ารจัดการ  

  ไมม ี
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3.  ลัก ูตรและอาจารยผู อน 
3.1 ลัก ูตร ใ ระบุรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 3.1.1  จําน น น ยกิตร มตลอด ลัก ูตร    145 น ยกิต  
 3.1.2 โครง ราง ลัก ูตร 

ก. ม ด ิชา ึก าท่ั ไป      30    น ยกิต 
1) กลุม ิชาภา า        0      น ยกิต 
2) กลุม ิชา ิทยา า ตรและคณติ า ตร                7     น ยกิต 
3) กลุม ิชาอ่ืนๆ        23   น ยกิต 

ข. ม ด ิชาเฉพาะ                                                    109   น ยกิต  
1) กลุม ิชาคณิต า ตรและ ิทยา า ตร ํา รับ ิ กรรม  25     น ยกิต 
2) กลุม ิชา ิ กรรมเบ้ืองตน     26      น ยกิต 
3) กลุม ิชา ิ กรรมพ้ืนฐานทางดาน ิ กรรมโยธา  26      น ยกิต 

  4) กลุม ิชาออกแบบโครง รางแบบบูรณาการ   14 น ยกิต 
  5) กลุม ิชาเลือก      12 น ยกิต 

6) กลุม ิชา ึก าเลือก       6 น ยกิต 
ค. ม ด ิชาเลือกเ รี                                    6       น ยกิต 
 
3.1.3 ราย ิชาใน ลัก ูตร 

ก. ม ด ิชา ึก าท่ั ไป         30 น ยกิต 
นัก ึก าจะตองเรยีนตามราย ิชาดังตอไปน้ีจําน น  7 น ยกิต 
        น ยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติ- ึก าด ยตนเอง) 

01006500 การพูดและการฟงเชิง ิชาการ  
ACADEMIC LISTENING AND SPEAKING 

0 (4-0-8) 

01006501 การอานและการเขียนเชิง ิชาการ 
ACADEMIC READING AND WRITING 

0 (4-0-8) 

01006519 ลักการเชิง ิ่งแ ดลอมเบ้ืองตน 
INTRODUCTION TO ENVIRONMENTAL PRINCIPLES 

3 (3-0-6) 

01006709 ค ามนาจะเปนและ ถิต ิ
PROBABILITY AND STATISTICS 

4 (4-0-8) 

และนัก ึก าจะตองเลือกเรียนตามราย ิชาดังตอไปนี้อยางนอย 23 น ยกิต 
01006502 จริยธรรมทาง ิชาชีพ 

PROFESSIONAL ETHICS  
3 (3-0-6) 

01006503 จิต ิทยาเบ้ืองตน 
INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY  

3 (3-0-6) 

01006504 ปรัชญาทาง ิทยา า ตร 
PHILOSOPHY OF SCIENCE  

3 (3-0-6) 

01006505 การคิดอยาง ราง รรค 
CREATIVE THINKING  

3 (3-0-6) 
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01006506 การคิดเชิง ิพาก  
CRITICAL THINKING  

3 (3-0-6) 

01006507 เ ร ฐ า ตรเชิงบุคคล 
PERSONAL ECONOMICS  

3 (3-0-6) 

01006508 เ ร ฐกิจดิจิทัล 
DIGITAL ECONOMY  

3 (3-0-6) 

01006509 ิ กรรมและนโยบาย าธารณะ 
ENGINEERING AND PUBLIC POLICY  

3 (3-0-6) 

01006510 เ ร ฐ า ตรเบ้ืองตน 
INTRODUCTION TO ECONOMICS  

3 (3-0-6) 

01006511 ังคมและ ัฒนธรรมไทย 
THAI SOCIETY AND CULTURE  

3 (3-0-6) 

01006512 
 

01006513 

เอเชีย ึก า 
ASIAN STUDY  
การตีค ามและการโตตอบ 
INTERPRETATION AND ARGUMENT 

3 (3-0-6) 
 

3 (3-0-6) 

01006514 การ ื่อ ารเชิงน ัตกรรม 
INNOVATIVE COMMUNICATION 

4 (4-0-8) 

01006515 ิธีการออกแบบ ํา รบัน ัตกรรม 
DESIGN METHODS FOR INNOVATIONS 

4 (4-0-8) 

01006516 การจัดการน ัตกรรม 
INNOVATION MANAGEMENT 

4 (4-0-8) 

01006517 การเริม่ตนธุรกิจใ มและธุรกิจคลองตั  
LEAN STARTUP AND AGILE BUSINESS  

4 (4-0-8) 

01006518 
 

01006520 
 

01006521 

แน โนมท่ีจะเกิดข้ึนในทาง ิ กรรม 
EMERGING TRENDS IN ENGINEERING 
ภา ะผูนําและการพัฒนาตนเอง 
LEADERSHIP AND PERSONAL DEVELOPMENT 
มาธิเพ่ือพัฒนาชี ิต 

MEDITATION FOR LIFE DEVELOPMENT 

1 (1-0-0) 
 

3 (3-0-6) 
 

3 (3-0-6) 

ข. ม ด ิชาเฉพาะ                                                    109   น ยกิต 
1) กลุม ชิาคณิต า ตรและ ิทยา า ตร ํา รับ ิ กรรม  25     น ยกิต  
        น ยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติ- ึก าด ยตนเอง) 

01006702 ฟ ิก  1 
PHYSICS 1 
 

4 (3-3-8) 



      12                                                                            มคอ.2 
 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา)(หลกัสูตรนานาชาติ) ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. 
 

01006703 ฟ ิก  2 
PHYSICS 2 

4 (3-3-8) 

01006705 ิธีการเชิงตั เลข 
NUMERICAL METHODS 

4 (4-0-8) 

01006708 เคมี  
Chemistry 

4 (3-3-8) 

01006710 แคลคูลั เบ้ืองตน 
INTRODUCTION TO CALCULUS 

3 (3-0-6) 

01006711 
 

01006712 

แคลคูลั ข้ัน ูง 
ADVANCED CALCULUS 
มการเชิงอนุพันธและพีชคณิตเชิงเ น 

DIFFERENTIAL EQUATION AND LINEAR ALGEBRA 

3 (3-0-6) 
 

3 (3-0-6) 

2) กลุม ชิา ิ กรรมเบ้ืองตน     26      น ยกิต 
        น ยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติ- ึก าด ยตนเอง) 
นัก ึก าจะตองเรยีนตามราย ิชาบังคับดังตอไปนี้ 

01006801 โปรแกรมทาง ิ กรรมเบ้ืองตน 
INTRODUCTION TO ENGINEERING PROGRAMMING 

3(2-2-5) 

01006802 เขียนแบบ ิ กรรม 
ENGINEERING DRAWING 

3(2-2-5) 

01006803 
 

กล า ตร ิ กรรม 
ENGINEERING MECHANICS 

3(3-0-6) 

01006804 ั ดุ ิ กรรม 
ENGINEERING MATERIALS 

3(3-0-6) 

01326231 กล า ตรของ ั ดุ 1 
MECHANICS OF MATERIALS 1 

3(3-0-6) 

01326233 คณิต า ตรข้ัน ูง าํ รับ ิ กรรมโยธา 
ADVANCED MATHEMATICS FOR CIVIL ENGINEERING 

3(3-0-6) 

01326251 การ ําร จ 
SURVEYING  

3(2-3-6) 

01326252 การออกคาย ําร จ 
SURVEYING CAMP 

1(0-80-0) 

01326261 ชล า ตร 
HYDRAULICS 

3(3-0-6) 

01326262 การทดลองชล า ตร 
HYDRAULICS LABORATORY 

1(0-3-2) 

 



      13                                                                            มคอ.2 
 

 

วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา)(หลกัสูตรนานาชาติ) ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. 
 

นัก ีก าท่ีไมลงเรียน ิชา กิจ กึ าจะตองเรียน ิชาฝกงาน 
   

01006805 การฝกงานอุต า กรรม 
INDUSTRIAL INTERNSHIP 

0 (0-45-0) 

 
3) กลุม ชิา ิ กรรมพ้ืนฐานทางดาน ิ กรรมโยธา   26      น ยกิต 
        น ยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติ- ึก าด ยตนเอง) 
นัก ึก าจะตองเรยีนตามราย ิชาบังคับดังตอไปนี้ 
 

01326241 คอนกรีตและ ั ดุทาง ิ กรรมโยธา 
CONCRETE AND CIVIL ENGINEERING MATERIALS 

3(2-3-6) 

01326242 ปฏิบัติการทด อบ ั ดุทาง ิ กรรม 
CIVIL ENGINEERING MATERIALS TESTING LABORATORY 

1(0-3-2) 

01326263 
 

01326311 

อุทก ิทยา 
HYDROLOGY 
ิ กรรมการกอ รางและการจัดการ 

CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 

01326321 ปฐพีกล า ตร 
SOIL MECHANICS 

3(3-0-6) 

01326322 การทดลองปฐพีกล า ตร 
SOIL MECHANICS LABORATORY 

1(0-3-2) 

01326332 ทฤ ฎีโครง ราง  
THEORY OF STRUCTURES 

3(3-0-6) 

01326333 การ ิเคราะ โครง ราง 
STRUCTURAL ANALYSIS 

3(3-0-6) 

01326351 ิ กรรมขน ง 
TRANSPORTATION ENGINEERING 

3(3-0-6) 

01326361 ิ กรรมชล า ตร 
HYDRAULIC ENGINEERING 

3(3-0-6) 

4) กลุม ชิาออกแบบโครง รางแบบบูรณาการ    14 น ยกิต 
        น ยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติ- ึก าด ยตนเอง) 
นัก ึก าจะตองเรยีนตามราย ิชาบังคับดังตอไปนี้ 

01326323 ิ กรรมฐานรากและการออกแบบ 
FOUNDATION ENGINEERING AND DESIGN 

3(3-0-6) 

01326341 การออกแบบคอนกรีตเ รมิเ ล็ก 
REINFORCED CONCRETE DESIGN 
 

4(3-2-7) 
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01326342 การออกแบบโครง รางไมและเ ลก็ 
TIMBER AND STEEL DESIGN  

4(3-2-7) 

01326499 โครงงาน ิ กรรมโยธา 
CE PROJECT 

3(0-9-0) 

5) กลุม ชิาเลือก       12 น ยกิต 
นัก ึก าตองเลือกเรยีนราย ิชาดงัตอไปน้ีอยางนอย 12 น ยกิต 

        น ยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติ- ึก าด ยตนเอง) 
01326496 ั ขอพิเ ดาน ิ กรรมโยธา 

SPECIAL TOPICS IN CIVIL ENGINEERING  
3 

01326497 ั ขอคัด รรดาน ิ กรรมโยธา 
SELECTED TOPICS IN CIVIL ENGINEERING  
 

3 

ิ กรรมกอ รางและการจัดการโครง รางพ้ืนฐาน  
01326312 เทคโนโลยีการกอ ราง 

CONSTRUCTION TECHNOLOGY 
3(2-3-6) 

01326313 พ้ืนฐานงาน ิ กรรม าธารณูปโภค 
PRINCIPLE OF INFRASTRUCTURE ENGINEERING 

3(2-3-6) 

01326314 การประยุกตใชคอมพิ เตอรในงาน ิ กรรมโยธา 
COMPUTER APPLICATION IN CIVIL ENGINEERING 

3(3-0-6) 

01326411 การจัดการโครงการ 
PROJECT MANAGEMENT 

3(3-0-6) 

01326412 การจัดการการ างแผน ํา รับ ิ กรรม 
STRATEGIC MANAGEMENT FOR ENGINEERING  

3(3-0-6) 

01326413 เ ร ฐ า ตรการกอ ราง 
CONSTRUCTION ECONOMICS  

3(3-0-6) 

01326414 การ ิเคราะ ค ามเปนไปไดของโครงการ 
PROJECT FEASIBILITY ANALYSIS 

3(3-0-6) 

 
ิ กรรมเทคนิคธรณีและอุโมงค 

01326421 ิลากล า ตรและธรณี ิ กรรม 
ROCK MECHANICS AND ENGINEERING GEOLOGY 

3(3-0-6) 

01326422 ปฐพีกล า ตรข้ัน ูง 
ADVANCED SOIL MECHANICS 

3(3-0-6) 

01326423 การทดลองปฐพีกล า ตรข้ัน ูง 
ADVANCED SOIL TESTING 
 

3(2-3-6) 
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01326424 ิลากล า ตรข้ันพ้ืนฐาน  
FUNDAMENTALS OF ROCK MECHANICS  

3(3-0-6) 

01326425 เทคนิคการปรบัปรุงคณุภาพช้ันดนิ 
GROUND IMPROVEMENT TECHNIQUE 

3(3-0-6) 

01326426 ลักการพ้ืนฐานใน ิ กรรมอุโมงค 
PRINCIPLES IN TUNNEL ENGINEERING 

3(3-0-6) 

 
ิ กรรมโครง ราง กล า ตรและ ั ดุ 

01326331 กล า ตรของ ั ดุ 2 
MECHANICS OF MATERIALS 2 

3(3-0-6) 

01326431 พล า ตรของโครง ราง 
STRUCTURAL DYNAMICS 

3(3-0-6) 

01326432 การประยุกตใชคอมพิ เตอร ํา รบัโครง ราง 
COMPUTER APPLICATIONS FOR STRUCTURES   

3(3-0-6) 

01326441 การออกแบบอาคารอยางยั่งยืน 
SUSTAINABLE BUILDING DESIGN 

3(3-0-6) 

01326442 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง 
PRESTRESSED CONCRETE DESIGN 

3(3-0-6) 

01326443 การออกแบบ ะพาน 
BRIDGE DESIGN 

3(3-0-6) 

01326444 การประเมินและการเ ริมกําลังโครง ราง 
STRUCTURAL EVALUATION AND RETROFITTING 

3(3-0-6) 

01326445 ไมแบบและน่ังราน 
FORMWORK AND SCAFFOLDING  

3(3-0-6) 

01326446 
 

ิ กรรมโครง รางนอกฝงเบ้ืองตน 
INTRODUCTION TO OFFSHORE STRUCTURAL 

ENGINEERING 

3(3-0-6) 

01326447 
 

การออกแบบเชิง ราง รรค I 
CREATIVE DESIGN I 

3(2-3-6) 

01326448 
 

การออกแบบเชิง ราง รรค II 
CREATIVE DESIGN II 

3(2-3-6) 

01326449 
 

กลยุทธการออกแบบเชิงน ัตกรรม  
INNOVATIVE DESIGN STRATEGIES 

3(2-3-6) 
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ิ กรรมขน งและภูมิ าร นเท า ตร 
01326352 การ ําร จเ นทาง 

ROUTE SURVEY 
3(2-3-6) 

01326353 ค ามรูพ้ืนฐานระบบ าร นเท ภมูิ า ตรและ มัผั ระยะไกล 
PRINCIPLES OF GIS AND REMOTE SENSING    

3(3-0-6) 

01326451 ิ กรรมการทาง 
HIGHWAY ENGINEERING 

3(3-0-6) 

01326452 ิ กรรมการจราจร 
TRAFFIC ENGINEERING 

3(3-0-6) 

01326453 เทคโนโลยีการขน ง 
TRANSPORTATION TECHNOLOGY 

3(3-0-6) 

01326454 การ ึก าการประเมินผลกระทบทางจราจร 
TRAFFIC IMPACT ASSESSMENT STUDY 

3(3-0-6) 

01326455 การ างแผนการขน งเขตเมือง 
URBAN TRANSPORTATION PLANNING 
 

3(3-0-6) 

ิ กรรมแ ลงน้ําและ ิ่งแ ดลอม 
01326362 มลภา ะทางอากา และการค บคมุ 

FUNDAMENTALS OF AIR POLLUTION AND ITS CONTROL 
3(3-0-6) 

01326363 ิ กรรมประปาและ ุขาภิบาล 
WATER SUPPLY AND SANITARY ENGINEERING 

3(3-0-6) 

01326461 การจัดการทรัพยากรนํ้า 
WATER RESOURCE MANAGEMENT 

3(3-0-6) 

01326462 ระบบ ิ่งแ ดลอมและการจัดการ 
ENVIRONMENTAL SYSTEMS AND MANAGEMENT 

3(3-0-6) 

6) กลุม ชิา ึก าเลือก        6 น ยกิต 
นัก ึก าจะตองเลือกเรียน 6 น ยกิตจากราย ิชาตอไปน้ี 

01326495 การเตรียมโครงงานทาง ิ กรรมโยธา 
CE PROJECT PREPARATION 

3(0-9-0) 

01326XXX ิชาเลือกทาง ิ กรรมโยธา 
CE ELECTIVE 

3(3-0-6) 

รือ 
01006301 กิจ ึก า 

COOPERATIVE EDUCATION  
6(0-45-0) 

รือ 
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01006302 การ ึก าตางประเท  
STUDY ABROAD  

6(6-0-12) 

ค. กลุม ิชาเลือกเ รี        6 น ยกิต 

เพ่ือใ นัก ึก าไดเลือกแน ทางเ มาะ ม าํ รับตนเอง 1 ทางเลือก จําน น 6 น ยกิต 

 

ค าม มายของร ั ประจํา ิชา 
ราย ิชาท่ีใชถูกกํา นดเปนตั เลข 8 ลัก ดังตอไปน้ี  

ร ั ตั ท่ี 1,2  ไดแกเลข 01 มายถึง      คณะ ิ กรรม า ตร 
    05 มายถึง  คณะ ิทยา า ตร 

90  มายถึง  ิชาใน ม ด ิชา ึก าท่ั ไป 
ร ั ตั ท่ี 3, 4 ไดแกเลข 00 มายถึง  ิชากลางของคณะ ิ กรรม า ตร 
   32 มายถึง  ิชาในภาค ิชา ิ กรรมโยธานานาชาต ิ
   ร ั ตั ท่ี 5 ไดแกเลข  6 มายถึง  ลัก ตูรในระดับปรญิญาตร ี
ร ั ตั ท่ี 6     มายถึง  ปการ ึก าของราย ิชา 
ร ั ตั ท่ี 7 ไดแกเลข  0 มายถึง  ิชากลางของภาค ิชา ิ กรรมโยธา  

    1 มายถึง  ิชาในแขนง ิ กรรมกอ รางและการ 
จัดการโครง รางพ้ืนฐาน  

    2 มายถึง  ิชาในแขนง ิ กรรมปฐพีและอุโมงค 
    3 มายถึง  ิชาในแขนงกล า ตรโครง ราง 
    4 มายถึง  ิชาในแขนง ิ กรรมโครง รางและ ั ด ุ
    5 มายถึง  ิชาในแขนง ิ กรรมขน งและภมู ิ
       าร นเท  
    6 มายถึง  ิชาในแขนง ิ กรรมแ ลงนํ้าและ 

ิ่งแ ดลอม 
    9 มายถึง  ิชาใน ม ด ัมมนา ั ขอพิเ   
       ั ขอคัด รรและโครงงาน 
 ร ั ตั ท่ี 8     มายถึง  ลําดับท่ีของ ิชา 
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3.1.4 แผนการ ึก า 
 

 ปท่ี 1 ภาคการ ีก า 1  
ร ั  ิชา จําน น น ยกิต 

01006801 INTRODUCTION TO ENGINEERING PROGRAMMING 
โปรแกรมทาง ิ กรรมเบ้ืองตน 

3 (2-2-5) 

01006710 INTRODUCTION TO CALCULUS 
แคลคูลั เบ้ืองตน 

3 (3-0-6) 

01006702 PHYSICS I 
ฟ ิก  1 

4 (3-3-6) 

01006708 (SCIENCE&MATH ELECTIVE) CHEMISTRY 
(กลุม ิชาเลือกทาง ิทยา า ตรและคณิต า ตร) เคมี 

4 (3-3-8) 

01006804 ENGINEERING MATERIALS 
ั ดุ ิ กรรม 

3 (3-0-6) 

01006500 (ESL) ACADEMIC LISTENING AND SPEAKING 
การฟงและการพูดเชิง ิชาการ 

0 (4-0-8) 

จําน น น ยกิตท้ัง มด 17 
 

  
ปท่ี 1 ภาคการ ีก า 2 

ร ั  ิชา จําน น น ยกิต 
01006711 ADVANCED CALCULUS 

แคลคูลั ขั้น ูง 
3 (3-0-6) 

01006703 PHYSICS II 
ฟ ิก  2 

4 (3-3-8) 

01006802 ENGINEERING DRAWING 
การเขียนแบบ ิ กรรม 

3 (2-2-5) 

01006803 
 

ENGINEERING MECHANICS 
กล า ตร ิ กรรม 

3 (3-0-6) 

01006501 (ESL) ACADEMIC READING AND WRITING 
การอานและการเขียนเชิง ิชาการ 

0 (4-0-8) 

010065XX (GENED ELECTIVE) 
ิชา ึก าท่ั ไป 

4 (4-0-8) 

010065XX (GENED ELECTIVE)  
ิชา ึก าท่ั ไป 

3 (3-0-6) 

จําน น น ยกิตท้ัง มด 20 
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ปท่ี 2 ภาคการ ีก า 1 
ร ั  ิชา จําน น น ยกิต 

01006705 NUMERICAL METHODS  
ิธีการเชิงตั เลข 

4(4-0-8) 

01006712 DIFFERENTIAL EQUATIONS AND LINEAR ALGEBRA 
มการเชิงอนุพันธและพีชคณิตเชิงเ น 

3 (3-0-6) 

01326251 SURVEYING 
การ ําร จ 

3(2-3-6) 

01326231 MECHANICS OF MATERIALS I 
กล า ตรของ ั ดุ 1 

3(3-0-6) 

01326261 HYDRAULICS 
ชล า ตร 

3(3-0-6) 

01326262 HYDRAULICS LABORATORY 
การทดลองชล า ตร 

1(0-3-2) 

01006519 (GENED ELECTIVE):INTRODUCTION TO ENVIRONMENTAL 
PRINCIPLES 
ิชา ึก าท่ั ไป : ลักการ ิ่งแ ดลอมเบ้ืองตน 

3(3-0-6) 

จําน น น ยกิตท้ัง มด 20 
 
 

ปท่ี 2 ภาคการ ีก า 2 
ร ั  ิชา จําน น น ยกิต 

01326233 ADVANCED MATHEMATICS FOR CIVIL ENGINEERING 
คณิต า ตรขั้น ูง ํา รับ ิ กรรมโยธา 

3(3-0-6) 

01326241 Concrete AND CIVIL ENGINEERING MATERIALS 
คอนกรีตและ ั ดุทาง ิ กรรมโยธา 

3(2-3-6) 

01326242 Civil Engineering Materials Testing Laboratory 
ปฏิบัติการทด อบ ั ดุทาง ิ กรรม 

1(0-3-2) 

01326263 HYDROLOGY 
อุทก ิทยา 

3(3-0-6) 

01326332 THEORY OF STRUCTURES 
ทฤ ฎีโครง ราง 

3(3-0-6) 

010065XX (GENED ELECTIVE)  
ิชา ึก าท่ั ไป 

3(3-0-6) 

01006709 (GENED ELECTIVE) PROBABILITY AND STATISTICS 
ิชา ึก าท่ั ไป: ค ามนาจะเปนและ ถิติ 

4(4-0-8) 

01326252 SURVEYNG CAMP 
การออกคาย ําร จ 

1(0-80-0) 

จําน น น ยกิตท้ัง มด 21 
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ปท่ี 3 ภาคการ ีก า 1 
ร ั  ิชา จําน น น ยกิต 

01326333 STRUCTURAL ANALYSIS 
การ ิเคราะ โครง ราง 

3(3-0-6) 

01326321   SOIL MECHANICS 
ปฐพีกล า ตร 

3(3-0-6) 

01326322 SOIL MECHANICS LABORATORY 
การทดลองปฐพีกล า ตร 

1(0-3-2) 

01326351  TRANSPORTATION ENGINEERING 
ิ กรรมขน ง 

3(3-0-6) 

01326341 REINFORCED CONCRETE DESIGN 
การออกแบบคอนกรีตเ ริมเ ล็ก 

4(3-2-7) 

01326XXX CE ELECTIVE 
ิชาเลือกทาง ิ กรรมโยธา 

3(3-0-6) 

010065XX (GENED ELECTIVE) 
ิชา ึก าท่ั ไป 

3(3-0-6) 

จําน น น ยกิตท้ัง มด 20 
 
 

ปท่ี 3 ภาคการ ีก า 2 
ร ั  ิชา จําน น น ยกิต 

01326361 HYDRAULIC ENGINEERING 
ิ กรรมชล า ตร 

3(3-0-6) 

01326342 TIMBER AND STEEL DESIGN 
การออกแบบโครง รางไมและเ ล็ก 

4(3-2-7) 

01326323 FOUNDATION ENGINEERING AND DESIGN 
ิ กรรมฐานรากและการออกแบบ 

3(3-0-6) 

01326XXX CE ELECTIVE 
ิชาเลือกทาง ิ กรรมโยธา 

3(3-0-6) 

010065XX (GENED ELECTIVE)   
( ิชา ึก าท่ั ไป)   

4(4-0-8) 

XXXXXXXX (FREE ELECTIVE) 
ิชาเลือกเ รี 

3(3-0-6) 

จําน น น ยกิตท้ัง มด 20 
 

 
ปท่ี 3 ภาคการ ีก า 3 

ร ั  ิชา จําน น น ยกิต 
01006805 INDUSTRIAL INTERNSHIP 

การฝกงานอุต า กรรม 
0(0-45-0) 

จําน น น ยกิตท้ัง มด 0 
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ปท่ี 4 ภาคการ ีก า 1 
ร ั  ิชา จําน น น ยกิต 

XXXXXXXX (FREE ELECTIVE) 
ิชาเลือกเ รี 

3(3-0-6) 

01326XXX CE ELECTIVE 
ิชาเลือกทาง ิ กรรมโยธา 

3(3-0-6) 

01326XXX CE ELECTIVE 
ิชาเลือกทาง ิ กรรมโยธา 

3(3-0-6) 

01326495 CE PROJECT PREPARATION 
การเตรียมโครงงานทาง ิ กรรมโยธา 

3(0-9-0) 

010065XX (GENED ELECTIVE) 
ิชา ึก าท่ั ไป 

3(3-0-6) 

จําน น น ยกิตท้ัง มด 15 
 

ปท่ี 4 ภาคการ ีก า 2 
ร ั  ิชา จําน น น ยกิต 

01326311 CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT 
ิ กรรมการกอ รางและการจัดการ 

3(3-0-6) 

01326XXX CE ELECTIVE 
ิชาเลือกทาง ิ กรรมโยธา 

3(3-0-6) 

01326499 CE PROJECT 
โครงงานทาง ิ กรรมโยธา 

3(0-9-0) 

010065XX (GENED ELECTIVE) 
ิชา ึก าท่ั ไป 

3(3-0-6) 

จําน น น ยกิตท้ัง มด 12 
ํา รับ ลัก ูตรทางเลือก 

ปท่ี 3 ภาคการ ีก า 2 
ร ั  ิชา จําน น น ยกิต 

01326361 HYDRAULIC ENGINEERING  
ิ กรรมชล า ตร 

3(3-0-6) 

01326342 TIMBER AND STEEL DESIGN 
การออกแบบโครง รางไมและเ ล็ก 

4(3-2-7) 

01326323 FOUNDATION ENGINEERING AND DESIGN 
ิ กรรมฐานรากและการออกแบบ 

3(3-0-6) 

01326XXX CE ELECTIVE 
ิชาเลือกทาง ิ กรรมโยธา 

3(3-0-6) 

01006515 (GENED ELECTIVE)   
( ิชา ึก าท่ั ไป)   

4(4-0-8) 

010065XX (GENED ELECTIVE) 
ิชา ึก าท่ั ไป 

3(3-0-6) 

XXXXXXXX (FREE ELECTIVE) 
ิชาเลือกเ รี 

3(3-0-6) 

จําน น น ยกิตท้ัง มด 23 
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ปท่ี 4 ภาคการ ีก า 1 
ร ั  ิชา จําน น น ยกิต 

01006301 COOPERATIVE EDUCATION 
กิจ ึก า 

6 (0-45-0) 

รือ   
01006302 STUDY ABROAD 

การ ึก าตางประเท  
6 (6-0-12) 

จําน น น ยกิตท้ัง มด 6 
 

 
ปท่ี 4 ภาคการ ีก า 2 

ร ั  ิชา จําน น น ยกิต 
XXXXXXXX (FREE ELECTIVE) 

ิชาเลือกเ รี 
3(3-0-6) 

01326311 CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT 
ิ กรรมการกอ รางและการจัดการ 

3(3-0-6) 

01326XXX CE ELECTIVE 
ิชาเลือกทาง ิ กรรมโยธา 

3(3-0-6) 

01326XXX CE ELECTIVE 
ิชาเลือกทาง ิ กรรมโยธา 

3(3-0-6) 

01326499 CE PROJECT 
โครงงานทาง ิ กรรมโยธา 

3(0-9-0) 

010065XX (GENED ELECTIVE) 
ิชา ึก าท่ั ไป 

3(3-0-6) 

จําน น น ยกิตท้ัง มด 18 
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คําอธิบายรายวชิา 

 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
01006500   ACADAMIC LISTENING AND SPEAKING     0 (4-0-8)  

(4 credits, 3-hour lecture, 1-hour recitation)  
PREREQUISITE:  NONE 

The course provides ESL students guidance and extensive practice in listening and speaking 
in academic and professional settings. Listening focuses on understanding spoken English in formats such as 
college lectures and news broadcasts. Note-taking tasks are also included to reinforce aural comprehension. 
Students learn to recognize organizational patterns.  Students also practice outlining main ideas and 
supporting details through audio taped, videotaped and live presentations.  Speaking focuses on increased 
fluency and communicative strategies used by native speakers in academic and professional settings.  

 
01006501   ACADEMIC READING AND WRITING     0 (4-0-8)  

(4 credits, 3-hour lecture, 1-hour recitation)  
PREREQUISITE:  NONE 

This course is designed to improve the reading and writing skills of ESL students.  Students 
receive practice on reading and vocabulary development.  Reading practice will emphasize paraphrasing, 
summarizing, and the simple analysis of texts to identify main ideas and distinguish fact from opinion. Writing 
practice includes writing of simple and compound sentences, using compound tenses and correct word forms, 
word order, spelling, and punctuation.  Students will also develop the ability to write varied, complex 
sentences and effective paragraphs in standard written English.  

 
01006502  PROFESSIONAL ETHICS       3 (3-0-6)  

(3 credits, 3-hour lecture)  
PREREQUISITE:  NONE 

This course introduces the theory and the practice of professional and engineering ethics, 
including code of conducts and regulations in academic, professional and technical fields. Students also learn 
about different approaches to ethical problems and examine real- life case studies, drawn from a variety of 
professional contexts. This course helps students develop skills and knowledge to manage and engage with 
ethical issues in their working lives.  
 
01006503 INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY     3 (3-0-6)  

(3 credits, 3-hour lecture)  
PREREQUISITE:  NONE 

This course introduces a broad survey of psychological science including:  sensation and 
perception; learning, memory, intelligence, language, and cognition; emotions and motivation; development, 
personality, health and illness, and social behavior.  Students will study and discuss relations between the 
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brain, behavior, and experience as well as learning the process of discovering new ideas and empirical results 
in the field.  

 
01006504   PHILOSOPHY OF SCIENCE         3 (3-0-6)  

(3 credits, 3-hour lecture)  
PREREQUISITE:  NONE 

The course provides a study of the thing we call “ science” , together with its nature and 
methodology. The topics cover the meaning of science, reality, the nature of scientific observations, scientific 
theories and their discovery and formation, scientific explanations and predictions, the problem of induction, 
scientific rationality, the nature of scientific knowledge, concepts of truth, hypothesis testing, hypothesis 
confirmation, hypothesis falsification, logic of scientific method, and scientific progress. 

 

01006505   CREATIVE THINKING        3 (3-0-6)  
(3 credits, 3-hour lecture)  

PREREQUISITE:  NONE 

This course explores approaches to "How might we proceed when confronted by problems, 
situations too ambiguous, complex, or messy or impossible to be addressed directly through logical 
strategies?" It seeks to increase the participants' understanding of creativity, to improve their creative problem-
solving skills and to enhance their ability to promote these skills in others, in a variety of educational settings. 
Students participate in activities designed to help develop their own creativity, and discuss the creative 
process from various theoretical perspectives.  Readings are on such topics as creative individuals, 
environments that tend to enhance creative functioning, and related educational issues.  Discussions with 
artists, scientists and others particularly involved in the creative process focus on their techniques, and on 
ways in which creativity can be nurtured.  

 
01006506   CRITICAL THINKING       3 (3-0-6)  

(3 credits, 3-hour lecture)  
PREREQUISITE:  NONE 

This course explores issues about the nature and techniques of critical thought, viewed as 
a way to establish a reliable basis for our claims, beliefs, and attitudes about the world. We explore multiple 
perspectives, placing established facts, theories, and practices in tension with alternatives to see how things 
could be otherwise. Views about observation and interpretation, reasoning and inference, valuing and judging, 
and the production of knowledge in its social context are considered. Special attention is given to translating 
what is learned into strategies, materials, and interventions for use in students' own educational and 
professional settings.  
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01006507   PERSONAL ECONOMICS        3 (3-0-6)  
(3 credits, 3-hour lecture)  

PREREQUISITE:  NONE 

This course introduces students to the concept of personal economics. Students will learn 
to apply the economic way of thinking to manage their scarce resources.  Employs economic concepts to 
understand:  financial planning and income management; saving and investing; stocks, bonds, and mutual 
funds; risk-return tradeoff and diversification; interest rates and credit.  
 

01006508 DIGITAL ECONOMY       3 (3-0-6) 
 (3 credits, 3-hour lecture)  

PREREQUISITE:  NONE 

This course will develop and utilize economic principles to better understand and explain 
the expansion and integration of information and communications technologies into the global economies. 
It will provide an introduction to concepts and theories useful in analyzing economic aspects of the digital 
and information technology revolutions.  

 
01006509   ENGINEERING AND PUBLIC POLICY     3 (3-0-6)  

(3 credits, 3-hour lecture)  
PREREQUISITE:  NONE 

This course examines the processes of public and private decision making which affects the 
evolution of a technology.  While technology has an important role in shaping today’ s society, the social 
forces often plays a central role in the evolution of a technology.  This course will study an engineering-
related technology and its related policies.  Students will discuss the technological and institutional issues, 
their interaction, the possible need for public policy and the factors that govern the policy. 

 

01006510   INTRODUCTION ECONOMICS      3 (3-0-6)  

(3 credits, 3-hour lecture)  

PREREQUISITE:  NONE 

This course gives an overview of economics, covering basic concepts and theories of 
microeconomics and macroeconomics. Topics in microeconomics studied include demand and supply, price 
elasticities, consumer behavior theory, production and cost theory, and perfect and imperfect competitions. 
Macroeconomics topics studied include aggregate demand and supply, macroeconomic data ( e. g.  gross 
domestic product, national income, etc. ) , management of economic growth, inflation problems, 
unemployment problems, money and banking systems, fiscal and monetary policy, taxation, international 
trades, and exchange rates. 
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01006511  THAI SOCIETY AND CULTURE       3 (3-0-6)  

(3 credits, 3-hour lecture)  

PREREQUISITE:  NONE 

This course covers a study of Thai social identity and culture, development and inheritance 

of Thai culture, evolution of Thai society, as well as relation of Thai society and culture to societies and 

cultures of other countries.  

01006512   ASIAN STUDY         3 (3-0-6)  

(3 credits, 3-hour lecture)  

PREREQUISITE:  NONE 

This course covers a study of an Asian country’ s language, social identity and culture.  The 

course will discuss development and evolution of an Asian country, their economic prospect, cultural settings, 

societies and relations to the society and cultures of other countries.  

01006513   INTERPRETATION AND ARGUMENTS     4 (4-0-8)  
(4 credits, 3-hour lecture, 1-hour recitation)  

PREREQUISITE:  NONE 

This course provides the study of interpreting and analyzing written and visual arguments. 
Students will learn to identify the underlying values, definitions, and assumptions in those arguments.  The 
students also learn how to synthesize a multiplicity of competing perspectives, and to articulate fundamental 
disagreements between those perspectives.  Ultimately, students will advance their own contributions to 
discussions in engineering, business innovations, and technology studies. 
01006514  INNOVATIVE COMMUNICATION      4 (4-0-8) 

(4 credits, 3-hour lecture, 1-hour recitation)  
PREREQUISITE:  NONE 

This course provides the study and practice of different communication skills including 

technical, professional and creative writing; infographics design; and delivering presentation. The students will 

study relevant techniques and learn to combine a range of skills in order to effectively communicating 

technical or specialized concepts. They will be able to explore and translate the benefit, the uniqueness, and 

the credibility of innovative ideas to a target audience. 
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01006515  DESIGN METHODS FOR INNOVATIONS     4 (4-0-8) 

(4 credits, 3-hour lecture, 1-hour recitation)  
PREREQUISITE:  NONE 

This course consists of structural design process to create innovative products or services. 

The students will study the process to gather trends and information such as  global direction, public opinions, 

technology, business, society and economic; learn how to extract context of interested area to find 

opportunities; study the processes used to gather behaviors, generate intense understanding about areas that 

lead to innovative concepts, produce innovative solutions and finally offering innovative products and 

services. 

01006516  INNOVATION MANAGEMENT      4 (4-0-8) 

(4 credits, 3-hour lecture, 1-hour recitation)  
PREREQUISITE:  NONE 

This course introduces students to the concepts of innovative thinking and innovation 

management practices.  This course prepares students with the insights and instruction necessary to 

successfully lead worldwide enterprises or local ventures.  Covered topics include organization, strategy 

planning, policy development, communities, research and development and product management. Students 

are exposed to issues that challenged real- world organizations.  Students will learn best practices used by 

engineering leaders who successfully develop commercially viable products and services, create efficient 

operating processes, manage profitable organizations, and transform companies into industry leaders. 

01006517  LEAN STARTUP AND AGILE BUSSINESS     4 (4-0-8) 

(4 credits, 3-hour lecture, 1-hour recitation)  
PREREQUISITE:  NONE 

This course covers the basic principles of lean startup and agile business practice. Students 

will learn how to create an innovation accounting system to build products that meets customer demands; 

find the easiest and fastest ways to build minimum viable products to reduce time- to- market; learn tactics 

for improvement and measure customers’  needs such as experimenting landing pages, A/ B tests, MVPs on 

real customers; study how to implement an agile culture in business environments and learn how to develop 

business structures in order to keep the business functioning on constantly-moving units. 
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01006518  EMERGING TRENDS IN ENGINEERING     1 (1-0-2) 

(1 credits, 1-hour lecture)  
PREREQUISITE:  NONE 

This course consists of a series of lectures given by different faculty members and 

distinguished speakers from the academic and industries.  The lectures are designed to provide students a 

good understanding of each curriculum structure and the courses in each subject areas.  Students will be 

introduced to emerging trends in Engineering and the relevance of our courses.  New courses and research 

opportunities will be presented, including the faculty's research fields. The course also discusses basic learning 

and working ethics and prepares students career-making skills. Pass/Fail, required to graduate. 

01006519  INTRODUCTION TO ENVIRONMENTAL PRINCIPLES   3 (3-0-6) 

(3 credits, 3-hour lecture)  
PREREQUISITE:  NONE 

  This course provides students general principles of environmental engineering and science. 

Basics of the physical processes involved in the interactions between water, soil, climate, and vegetation. 

Natural and human activity as it impacts the environment, weather and climate, pollution. 

01006520  LEADERSHIP AND PERSONAL DEVELOPMENT              3 (3-0-6) 

(3 credits, 3-hour lecture)  
PREREQUISITE:  NONE 

  This course provides students fundamental skills for success in careers and team 

environments.  The course will cover topics such as   goal setting, career Skills, leadership skills, teamwork, 

effective communication, and public speaking.   Learning methods will consist of hands on activities and 

projects, group work, lecture, discussion, reading, writing, and presenting. 

01006521  MEDITATION FOR LIFE DEVELOPMENT     3 (3-0-6)  

                (3 credits, 3-hor lecture) 

PREREQUISITE:  NONE 

This course introduces theory and practice of meditation including : meaning of meditation, 

objectives, methods, the beginning, process characteristics of reciting and meditating, benefits of meditation, 

meditation resistances and applying meditation in daily life, meditation as related to education and working 

purposes, objectives, methods, characteristics of the states of absorption ( jhana)  and insight knowledge 

( Nana) , fundamental knowledge about insight meditation ( Vipassana) , differences between foundation 
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meditation (Summata)  and insight meditation (Vipassana) , layout of foundation meditation (Summata)  and 

insight  meditation (Vipassana), insight mediation as related to world population. 

 

01006709  PROBABILITY AND STATISTICS      4 (4-0-8) 

(4 credits, 3-hour lecture, 1-hour recitation)  

PREREQUISITE:  NONE 

This course provides an introduction to fundamental tools of stochastic analysis. Probability, 

conditional probability; Bayes Theorem; random variables and transforms; independence; Bernoulli trials. 

Statistics, inference from limited data; outcomes of repeated experiments; applications to design; assessment 

of relative frequency and probability; law of large numbers; precision of measurements. Elements of 

stochastic processes, Poisson processes; Markov chains. 
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INTRODUCTORY FOR ENGINEERING 

01006801   INTRODUCTION TO ENGINEERING PROGRAMMING   3 (2-2-5) 

PREREQUISITE:  NONE 

This course introduce basic concepts of computer programming such as elementary 
programming, data types, expressions, simple algorithms and problem solving involving sequential 
statements, conditionals and iterations.  Students learn routines or methods as fundamental concepts and 
practice using strings, arrays, lists, maps or dictionaries, pre- defined libraries and classes, abstraction 
mechanisms and basic object oriented programming concepts.  Students will practice related activities of 
software development life cycle such as system requirement analysis, debugging, testing and validation. 

 

01006802 ENGINEERING DRAWING       3(2-2-5) 

  PREREQUISITE: NONE  

Lettering, orthographic projection, orthographic drawing and pictorial drawings, dimensioning 

and tolerancing, sections, auxiliary views and development, freehand sketches, detail and assembly drawings, 

basic computer aided drawing. 

01006803 ENGINEERING MECHANICS      3(3-0-6) 

  PREREQUISITE: NONE  

Force systems, resultant, equilibrium, fluid statics, kinematics and kinetics of particles and 

rigid bodies, Newton’s second law of motion, work and energy, impulse and momentum. 

01006804 ENGINEERING MATERIALS      3(3-0-6) 

  PREREQUISITE: NONE 

Study of relationship between structures, properties, production processes and applications 

of main groups of engineering materials i. e.  metals, polymers, ceramics and composites; phase equilibrium 

diagrams and their interpretation, mechanical properties and materials degradation. 

01006805 INDUSTRIAL INTERNSHIP       0(0-45-0) 

  PREREQUISITE: NONE 

During their four-year selected studies, students are required to complete a short-term 

industrial placement within professional selected environments. It takes place during a summer period. This 

course allows students to put into practice under conditions reflecting their future activities and 
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responsibilities. The work, carried out under the responsibility of the firm involved, is presented in a written 

report.  

SCIENCE AND MATHEMATICS FOR ENGINEERING 

01006702   PHYSICS 1         4 (3-3-8)  

(4 credits, 3-hour lecture, 3-hour lab)  

PREREQUISITE:  NONE 

This course covers basic physics and mechanics including a study of motion, space and time, 
kinematics, Newton’s law of motion, forces, energy and momentum, work, power, conservation laws, systems 
of particles, linear momentum, circular motion, rotation, torques, harmonic oscillation and gravitation. 

 

01006703   PHYSICS 2        4 (3-3-8)  

(4 credits, 3-hour lecture, 3-hour lab)  

PREREQUISITE:  01006702 PHYSICS 1 

This course provides the physical science required to analyze electrical and electronic 

devices. Covered topics include electrostatics and electromagnetics, electric field and potential, conductors, 

insulators, capacitors, dielectrics, electric current, electric circuits, magnetic fields and electromagnetism.  

01006705   NUMERICAL METHODS        4 (4-0-8)  

(4 credits, 3-hour lecture, 1-hour recitation)  

PREREQUISITE:  NONE 

The course covers root finding, solving systems of linear equations, interpolation, least 

squares, numerical integration and differentiation, and solving systems of differential equations. Students may 

have learned some techniques in calculus to approximate an area with a Riemann integral or to approximate 

a function with a Taylor Series.  

01006708   CHEMISTRY          4 (3-3-8)  

(4 credits, 3-hour lecture, 3-hour lab)  

PREREQUISITE:  NONE 

This course provides a study of fundamental principles of chemistry and its applications. 

The subject matter includes principles of atomic structure, intermolecular forces and bonding, chemical 

reactions, kinetics, thermodynamics, and equilibrium.  Relevant examples will be drawn from such areas as 

environmental, materials, and biological chemistry.  
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01006710   INTRODUCTION TO CALCULUS      3 (3-0-6) 
         (3 credits, 3-hour lecture) 

PREREQUISITE:  NONE  

  Function, Limit, Continuity and their applications, Mathematical induction, Introduction to 
derivative, Differentiation, Applications of derivative, Definite integrals, Antiderivative integration, Application 
of definite integral, Indeterminate forms, Improper integrals, Numerical integration, Sequences and series of 
numbers, Taylor series expansions of elementary functions vector analysis. 
 
01006711  ADVANCED CALCULUS         3 (3-0-6) 
         (3 credits, 3-hour lecture) 

PREREQUISITE:  01006710 INTRODUCTION TO CALCULUS  
  Functions of several variables and theirs applications, Vector algebra in three dimensions, 
Polar coordinates, Calculus of real - valued functions of two variables, Differentiation and integration of real 
- valued and vector - valued functions of multiple real variables, Introduction to line integrals, Lines, planes 
and surfaces in three- dimensional space, Calculus of real -  valued functions in three- dimensional space, 
Principal theory for applications such as Green’ s theorem, divergence theorem, Gauss theorem, Stokes 
theorem, etc. 
 

01006712  DIFFERENTIAL EQUATIONS AND LINEAR ALGEBRA      3 (3-0-6)
         (3 credits, 3-hour lecture) 

PREREQUISITE:  NONE 

  Systems of linear equations and solutions.  vector and space, Matrices, Solution of linear 
equations by matrices, bases, orthonormal bases and applications in Fourier series, etc. Linear transformations: 
Laplace transformation, z- transformation Fourier- transformation, complex function and transformation, 
Introduction to differential equations, linear and nonlinear differential equation, Ordinary differential 
equations, Application of ordinary differential equation for engineering problems, initial value problems 

Basic Engineering Courses 

01326231 MECHANICS OF MATERIALS 1      3(3-0-6) 

  PREREQUISITE: 01006803 ENGINEERING MECHANICS  

A study of forces and stresses, stresses and strains relationship, stress in beams, shear force 

and bending moment diagrams, deflection of beams, torsion, buckling of columns, Mohr’s circle, combined 

stresses, and failure criterion. 
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01326251 SURVEYING        3(2-3-6) 

  PREREQUISITE: NONE 

Introduction to surveying work, principles of field works, leveling, principles and 

applications of theodolites, distance and direction measurements, errors in surveying, acceptable error, data 

correction, triangulation, precise determination of azimuth, precise traverse plane coordinate system, precise 

leveling, topographic survey, map plotting and related practices. 

01326233 ADVANCED MATHEMATICS FOR CIVIL ENGINEERING   3(3-0-6) 

PREREQUISITE :  01006711 ADVANCED CALCULUS  

Linear algebra; introduction to the theory of approximations; solution of algebraic and 

transcendental equations; solutions of linear systems; first and second order differential equations; Fourier 

transforms and Laplace transforms; vector calculus  

01326252 SURVEYING CAMP       1(0-80-0) 

  PREREQUISITE: 01326251 SURVEYING 

Field practice surveying work; basic field works, leveling; principles and applications of 

theodolites; distance and direction measurements; errors in surveying, acceptable error, data correction, 

triangulation; precise determination of azimuth; precise traverse plane coordinate system, precise leveling; 

topographic survey; map plotting. 

01326261 HYDRAULICS        3(3-0-6) 

  PREREQUISITE: NONE 

Properties of fluid, fluid static, dynamics and kinematics of fluid flow, energy equations in 

steady flow, momentum and dynamic forces in fluid flow, similitude and dimensional analysis, flow of 

incompressible fluid in pipes, open-channel flow, fluid flow measurements, and unsteady flow problems. 

01326262 HYDRAULICS LABORATORY      1(0-3-2) 

  PREREQUISITE OR CONCURRENT: 01326261 HYDRAULICS 

Experiments on properties of fluids, fluid statics, kinematics of fluid flow, energy equation in 

a steady flow, momentum and dynamic forces in fluid flow, flow of incompressible fluid in pipes, open 

channel flow, fluid measurements, unsteady flow problems. 
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CE Foundation Courses 

 

01326241 CONCRETE AND CIVIL ENGINEERING MATERIALS    3(2-3-6) 

  PREREQUISITE : NONE 

History and development of concrete and production, standard methods of the physical 

and chemical properties testing of cement, water, coarse aggregates and fines aggregate of concrete, testing 

methods of concrete, calculation of concrete mixture, chemical agents, concepts of testing methods for fresh 

concrete and conventional concrete; nondestructive testing, knowledge of ready-mixed concrete; light weight 

concrete, high strength and durability concrete, modern technology of concrete and fly-ash mixed in concrete 

and high performance concrete for specific purpose, highway materials, other Civil Engineering materials. 

01326242 CIVIL ENGINEERING MATERIALS TESTING LABORATORY   1(0-3-2) 

  PREREQUISITE OR CONCURRENT: 01326231 MECHANICS OF MATERIALS 1 

The fundamental behaviors and properties, introduction to inspecting and testing of various 

civil engineering materials, steel and rebar, wood, cement, aggregates and admixtures, fresh and hardened 

concrete, highway materials, other Civil Engineering materials. 

01326263   HYDROLOGY        3(3-0-6) 

  PREREQUISITE : 01326261 HYDRAULICS 

Hydrologic cycles; weather circulation, precipitation, interception, evaporation; transpiration 

evapotranspiration, infiltration, groundwater flow, stream flow, stream flow hydrographs and analysis, relation 

between precipitation and runoff, frequency analysis and probability in hydrology, flood forecasting and flood 

routing.   

01326311   CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT   3(3-0-6) 

  PREREQUISITE : NONE 

Project delivery systems, project organization, site layout, project planning, modern 

construction technology, construction equipment, Critical Path Method (CPM), resource management, 

progress measurement, construction safety, and quality control systems 
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01326321   SOIL MECHANICS       3(3-0-6) 

  PREREQUISITE : 01326231 MECHANICS OF MATERIALS 1 

Formation of soil, index properties and classification of soil, compaction, permeability of soil 

and seepage problems, principle of effective stresses within a soil mass; stress distribution, compressibility of 

soil, shear strength of soil. Earth pressure theory, slope stability, bearing capacity. 

01326322   SOIL MECHANICS LABORATORY      1(0-3-2) 

  CONCURRENT : 01326321  SOIL MECHANICS 

Laboratory testing for determination of the physical and engineering properties of soils: 

specific gravity, grained size analysis, Atterberg’s limits, permeability value, compaction, CBR, unconfined 

compressive strength, and shear strength, settlement; field practices, soil exploration, sampling, field density 

test, Dutch cone and vane shear test, plate bearing test, report writing and its application. 

01326332 THEORY OF STRUCTURES      3(3-0-6) 

  PREREQUISITE : 01326231 MECHANICS OF MATERIALS 1 

Introduction to structural analysis, reactions, shears and moments in statically determinate 

structures, graphic statics, influence lines of determinate structures, deflections of determinate structures by 

methods of virtual work, strain energy and Williot-Mohr diagrams, and analysis of statically indeterminate 

structures by method of consistent deformation. 

01326333 STRUCTURAL ANALYSIS       3(3-0-6) 

  PREREQUISITE : 01326332 THEORY OF STRUCTURES 

Analysis of indeterminate structures by elastic load method, methods of slope and 

deflection, moment distribution, strain energy, influence line of indeterminate structures, introduction to 

plastic analysis, approximate analysis, and introduction to matrix structural analysis. 

01326351   TRANSPORTATION ENGINEERING      3(3-0-6) 

  PREREQUISITE : NONE 

Characteristics of transportation system: land, railway, air, and other transportation systems, 

transportation system analysis, urban and regional transportation planning, transportation system 

management, transportation demand analysis. 
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01326361   HYDRAULICS ENGINEERING      3(3-0-6) 

  PREREQUISITE OR CONCURRENT: 01326263 HYDROLOGY 

Application of fluid mechanics principles to study and practice of hydraulic engineering, 

piping systems, water hammer, pumps and turbines, open channel flow and design, reservoir, dams, spillways, 

hydraulic models, irrigation and drainage 

CE Integrated Design Courses  

01326341   REINFORCED CONCRETE DESIGN      4(3-2-7) 

  PREREQUISITE : 01326332 THEORY OF STRUCTURES 

Fundamental behavior in thrust, flexure, torsion, shear, bond and interaction among these 

forces, design of reinforced concrete structural components by working stress and strength design concepts, 

and design practice. Practice in reinforced concrete design and detailing 

01326342   TIMBER AND STEEL DESIGN      4(3-2-7) 

  PREREQUISITE : 01326332 THEORY OF STRUCTURES 

Design of timber and steel structures; tension and compression members; beams; beam-

columns; built-up members; plate girders; connections; ASD and LRFD methods, design practice. Practice in 

timber and steel design and detailing. 

01326323   FOUNDATION ENGINEERING AND DESIGN     3(3-0-6) 

  PREREQUISITE : 01326321  SOIL MECHANICS 

Subsurface investigation, bearing capacity of foundation, spread and mat foundation design, 

pile and caisson foundation design, settlement analysis, earth pressure problems and retaining  

01326499   CE PROJECT        3(0-9-0) 

  PREREQUISITE : 01006301 COOPERATIVE EDUCATION  OR 

01006302 STUDY ABROAD OR 

01326495  CE Project Preparation 

This course consists of open-ended design projects that incorporate fundamental and 

advanced concepts in CE Students will analyze, design and implement innovative prototypes which require 
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application of standards and realistic engineering constraints. Students from alternative study programs can 

extend their work from the alternative study programs. Each team of 1 to 4 students must design and 

implement a prototype of the proposed innovation. Measurements, simulations, and/or characterization of 

the proposed solution is performed so as to demonstrate that the design objectives and specifications have 

been met. The final design reports must address issues, as appropriate, that are related to engineering 

economics, commercialization, manufacturability, environmental, social issues, ethics, and health and safety. 

Each team must prepare and deliver oral presentations and demonstrations of their design prototype. 

CE Electives 

01326496   SPECIAL TOPICS IN CIVIL ENGINEERING     3 

  PREREQUISITE : NONE 

New topics or areas of study not offered in other civil engineering courses. Topics may vary 

from semester to semester. 

01326497   SELECTED TOPICS IN CIVIL ENGINEERING      3 

  PREREQUISITE : NONE 

Selected topics in civil engineering at the bachelor’s degree level. Topics may vary from 

semester to semester 

CONSTRUCTION ENGINEERING AND INFRASTRUTURE MANAGEMENTS (CEIM) 

01326312 CONSTRUCTION TECHNOLOGY      3(2-3-6) 

  PREREQUISITE : NONE 

History and development of construction; bearing wall system; post and lintel system; 

skeleton system; construction method of wooden structure, reinforced concrete and steel buildings; highrise 

construction; prefabrication system; post-tensioning system and structural details including foundation, post, 

beam, joint, floor, wall, ceiling, door, window, stairs, roof, etc. Equipment for lift and transportations, 

equipment for earthwork, equipment for concrete work, equipment for highway construction, equipment for 

foundation construction and of the type of construction of equipment planning and work rate of equipment, 

economics of equipment. 
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01326313   PRINCIPLE OF INFRASTRUCTURE ENGINEERING    3(3-0-6) 

  PREREQUISITE : NONE 

Principle of infrastructure planning and management of urban planning and large scale 

projects, i.e. transportation, electric system, public water, drainage; detail design of transportation, energy, 

economics, resources, social, environments and laws. 

01326314   COMPUTER APPLICATIONS IN CIVIL ENGINEERING    3(2-3-6) 

  PREREQUISITE : NONE 

Applications of computer program, software and Building Information Modeling for civil 

engineering, i.e. analysis and design of structure, construction management, soil engineering and geotechnical 

engineering, water resource and environments engineering, transportation and traffic engineering, open-

sources and freeware, application for information system and telecommunication including with word 

processor and presentation,  

01326411   PROJECT MANAGEMENT       3(3-0-6) 

  PREREQUISITE : NONE 

Project initiation; project budgeting; development of work plan; project scheduling; design 

coordinating; project organization; project directing; project controlling; construction; phase procurement, 

time, cost and quality management; project development; project close out; total quality management and 

case studies. 

01326412   STRATEGIC MANAGEMENT FOR ENGINEERING    3(3-0-6) 

  PREREQUISITE : NONE 

Strategic management for engineering and technology-based organizations; strategic versus 

operational planning approaches to developing strategies; influence of environment; resources (people; 

materials; plant/equipment); opportunities; competition; strategic change; implementation; control; influence 

of organization size and shape. 

01326413   CONSTRUCTION ECONOMICS      3(3-0-6) 

  PREREQUISITE : NONE 

Economic theory; price mechanism; demand and supply analysis; marginal concept; 

production; wages; interest; profit and rent; money and banking; macro-economics; national income; 
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consumption; theory of comparative costs and international trade; economic organization; framework and 

organization of the construction industry; demand on various types of construction; building and 

development economics; scale and nature of investment in land and buildings; the property market; 

expenditure and value; expenditure of building; maintenance and replacement costs of all major elements; 

economic theory of value; value analysis; design cost control; cost analysis; cost limitation and allowances; 

cost plans and cost studies; price adjustments. 

01326414    PROJECT FEASIBILITY ANALYSIS      3(3-0-6) 

  PREREQUISITE : NONE 

Stages of project feasibility analysis: identification stage; pre-selection stage; analysis stage: 

market analysis; technical analysis; management analysis; financial analysis; social profitability analysis and 

analysis of other effects; evaluation and decision stage; project implementation stages 

GEOTECHNICAL AND TUNNEL ENGINEERING AND (GTE) 

01326421    ROCK MECHANICS AND ENGINEERING GEOLOGY    3(3-0-6) 

PREREQUISITE : NONE 

Rock forming minerals, Rock types and engineering properties, Rock mass classification,  

Geology, geomorphology and structural engineering, Ground water, Geologic mapping and geotechnical data 

for civil engineering, Application and reliability of data, Excavated rock face and stand up time. Geotechnical 

investigation for civil works, e.g. dam, tunnel, highway, mining, quarry and borrow areas, Rock foundation and 

rock mass improvement methods, Principles of rock slope stability, Geo environmental and geological 

hazards.  

01326422    ADVANCED SOIL MECHANICS      3(3-0-6) 

PREREQUISITE : 01326321 SOIL MECHANICS 

Stress within soil mass; effective stress concept; stress-strain behavior of soils; shear strength 

of soil, one-dimensional and two dimensional flow through soil mass, theories of compressibility and 

consolidation, application of soil mechanics for analysis, design and construction of foundation, soil problems 

in civil engineering. 
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01326423   ADVANCED SOIL TESTING      3(2-3-6) 

PREREQUISITE : 01326322 SOIL MECHANICS LABORATORY 

Fundamental concepts of soil engineering parameter for design, standard methods and 

practices, instrumentation; advanced soil laboratory testing i.e. consolidation and strength testing; field testing 

and monitoring, data interpretation and reliability. 

01326424   FUNDAMENTALS OF ROCK MECHANICS     3(3-0-6) 

PREREQUISITE : NONE 

  Properties of intact rock, rock mass and discontinuities, Isotropic and anisotropic conditions. 

Fissures and joint orientation. Rock index properties and classifications, strength and deformability properties, 

moisture-sensitive and time-dependent properties of weak rocks and related problems; Rock mass 

deformability, properties and related conditions. Shear strength along discontinuities, its application in rock 

foundation, rock slope stability and rock tunneling. 

01326425   GROUND IMPROVEMENT TECHNIQUES     3(3-0-6) 

PREREQUISITE : 01326321 SOIL MECHANICS 

  Principles of ground improvement concepts in Soil Mechanics and in Rock Mechanics. 

Ground observation methods. Further development of ground improvement techniques. Soil surface 

compaction and deep compaction. Consolidation and structural settlement of soft clay. Ground consolidation 

by preloading method. Systematic consolidation utilizing vertical drains. Mechanically stabilized earth 

(reinforced earth). Granular piles.  

01326426   PRINCIPLES IN TUNNEL ENGINEERING     3(3-0-6) 

PREREQUISITE : 01326321 SOIL MECHANICS 

  Basics of main Tunnelling Technologies to understand tunneling problems and evaluate 
solutions. Principles of soil-structure interaction. Modes of deformation of tunnels and shafts. Ability to 
develop/implement design strategy. Use of empirical, analytical and numerical calculation methods. 
Knowledge of sources of actions and limit states. Evaluation of ground conditions. Assessing risks. Design 
support requirements. Structural capacity, durability, water ingress/egress and fire safety. Design using 
materials including fibre reinforced cip and sprayed concrete.    
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STRUCTURAL ENGINEERING, MECHANICS AND MATERIALS (SEMM) 

01326331   MECHANICS OF MATERIALS II      3(3-0-6) 

  PREREQUISITE : 01326231 MECHANICS OF MATERIALS I 

Shear center; unsymmetrical bending; curves beams; beams on elastic foundation; torsion 

of shafts of noncircular cross-section, torsion of thin-walled section; thick wall cylinder; composite beams; 

medium lenght column and long column, critical load, Euler formula; strain energy method; Structures subject 

to impactrs loads; theories of failure. 

01326431   STRUCTURAL DYNAMICS      3(3-0-6) 

  PREREQUISITE : 01326333 STRUCTURAL ANALYSIS 

Description and problems of structural dynamics, single-degree-of-freedom system; 

undamped and damped free vibration; transient response; time domain and frequency domain analyses; 

generalized systems; multi-degree-of-freedom systems; Eigen value problem; mode shapes and eigen 

frequencies. 

01326432   COMPUTER APPLICATIONS FOR STRUCTURES      3(3-0-6) 

  PREREQUISITE : 01326333 STRUCTURAL ANALYSIS 

Introduction to numerical methods; computer programming techniques; computer 

applications in structural analysis and design, application of finite element method in structural analysis. 

01326441   SUSTAINABLE BUILDING DESIGN      3(2-3-6) 

  PREREQUISITE : 01326341 REINFORCED CONCRETE DESIGN 

Sustainable design of buildings and civil infrastructures, Analysis and design of reinforced 

concrete building structures: continuous beams and frame, flat slab and flat plate floor system, shear walls, 

analysis of vibration and dynamic response of structural systems to periodic force, arbitrary loading and 

support motion and practice in building design, Environmental impact aspects. 
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01326442   PRESTRESSED CONCRETE DESIGN     3(3-0-6) 

  PREREQUISITE : 01326341 REINFORCED CONCRETE DESIGN 

Basics concept of prestressing; materials and systems for prestressing; partial loss of 

prestress; flexural design of prestressed concrete elements: tendon profiles, load capacity, number of 

tendons; shear and torsional strength design; introduction to prestressing floor system. 

01326443   BRIDGE DESIGN        3(3-0-6) 

  PREREQUISITE : 01326341 REINFORCED CONCRETE DESIGN 

Introduction: history, elements, needs and management; design methods: specification and 

standards, structural analysis in bridges, theories of load distribution and application, design of simply 

supported bridge in reinforced concrete, prestressed concrete and steel bridge. 

01326444   STRUCTURAL EVALUATION AND RETROFITTING    3(3-0-6) 

  PREREQUISITE : 01326242 CIVIL ENGINEERING MATERIALS TESTING LABORATORY 

Importance and principle for evaluation, maintenance, repair and strengthening; types and 

causes of structural damage and deterioration; inspection and evaluation of structure; principle and procedure 

of maintenance, repair and strengthening. 

01326445   FORMWORK AND SCAFFOLDING      3(3-0-6) 

  PREREQUISITE : 01326332 THEORY OF STRUCTURES 

Type and function of formwork; materials of formwork i.e wood, plywood, steel, etc.; 

formwork of beam, slab, column, wall and etc. design of formwork members; prefabricated formwork; slip 

formwork; scaffolding; types of scaffolds: single pole scaffold, independent pole scaffold, and etc; safety and 

precaution and maintenance. 

01326446   INTRODUCTION TO OFFSHORE STRUCTURAL ENGINEERING  3(3-0-6) 

  PREREQUISITE : 01326333 STRUCTURAL ANALYSIS 

Introduction to offshore structural engineering, type of offshore structures, fabrication 

installation and decommissioning of offshore structures, environmental loads, analyses and designs, Design 

provision, Case study. 
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01326447  CREATIVE DESIGN I 3 (2-3-6) 
PREREQUISITE :   None 
Introduction to Creative Design I, Purpose of Design Project, Design Concept Stages, 2D-

3D Modelling using software, Creative design learning and project briefing, Project-based learning, 
Design project: feasibility study, conceptual and schematic, Project Context and deliverables, Criteria 
for successful design, Understanding Master-planning, Case studies: Modern Method of Construction 
 
01326448 CREATIVE DESIGN II 3 (2-3-6) 

PREREQUISITE :   01376127 CREATIVE DESIGN I 
Introduction to Creative Design II, Purpose of Design Project, Design Concept Stages and Master-

planning, 2 D-3 D Modelling using software, Project Context, deliverables and feedback, Criteria for 
sustainable design, Prefabrication in Construction, Case studies: Value of Civil Engineers in Society 

 
01326449 INNOVATIVE DESIGN STRATEGIES 3 (2-3-6) 

PREREQUISITE :   01376127 CREATIVE DESIGN I or CREATIVE DESIGN II 
Introduction, Creative Economy and Design Thinking, Design Strategies, Innovative Idea, 

Creative and Innovative Communications, Creative Strategies for Civil Engineering Issues, Creativity and 
Innovation Ecosystem in Construction Industries, Design-Based Development Strategies. 
 

TRANSPORTATION ENGINEERING AND GEOINFORMATICS (TEG) 

01326352   ROUTE SURVEY        3(2-3-6) 

  PREREQUISITE : 01326251 SURVEYING 

Surveying techniques, route selection and design, horizontal and vertical curves, earthwork, 

alignment layout, route construction survey and practice. 

01326353   PRINCIPLES OF GIS AND REMOTE SENSING     3(3-0-6) 

  PREREQUISITE : NONE 

Introduction to GIS and Remote Sensing, elements of GIS and remote sensing, GIS and 

Remote Sensing data; data analysis and field observation, application of GIS and Remote Sensing in several 

projects studies. 
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01326451   HIGHWAY ENGINEERING       3(3-0-6) 

  PREREQUISITE : 01326352 ROUTE SURVEY 

Historical development of highways, highway administration and organization, principles of 

highway planning and traffic analysis, geometric design and operations, highway finance and economic, 

flexible and rigid pavement design, highway materials, construction and maintenance of highways, highway 

safety. 

01326452   TRAFFIC ENGINEERING       3(3-0-6) 

  PREREQUISITE : NONE 

Elements of road and traffic system; human, vehicular and traffic characteristics and 

relationships; traffic studies; fundamental principle of traffic flow theory; highway capacity analysis; traffic 

control devices; intersection control and design of traffic signal; traffic system management; road safety audit. 

01326453   TRANSPORTATION TECHNOLOGY     3(3-0-6) 

  PREREQUISITE : NONE 

The purpose of this course is to provide students with an overview of the most updated 

technology in the aspect of transportation engineering. This includes technologies supporting transportation 

system development and knowledge.  

01326454   TRAFFIC IMPACT ASSESSMENT STUDY     3(3-0-6) 

  PREREQUISITE : NONE 

This class will provide an overview of how to assess the traffic impact from the land use and 

land development. This includes mostly within the urban environment development with more critical traffic 

condition. This will also include a selected special project case study for the students to practice and be able 

to evaluate a traffic impact assessment problems for the real world case study during the coursework. 

01326455   URBAN TRANSPORTATION PLANNING     3(3-0-6) 

  PREREQUISITE : NONE 

This class is an introduction to planning transportation in metropolitan areas. The approach, 

while rooted on the analytical tools, which estimate outcomes and benefit/cost ratios of a given alternative, 

follows a holistic approach. This means starting from a scan of the site, its history and its current trends, in 

order to frame properly the problem, including the relevant actors, institutions, roles and interests. The design 
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and evaluation of alternatives considers this complexity, in addition to construction, operation and 

maintenance issues. The decision and implementation process, including the needed feedback mechanisms, 

focuses as well on the need to build constituencies and alliances, the history of urban transportation, highway 

finance, environmental and planning regulations, air quality, modal characteristics, land use and 

transportation interaction and emerging information technologies for transportation planning.  

WATER RESOURCE AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING (WaREE) 

01326362   FUNDAMENTALS OF AIR POLLUTION AND ITS CONTROL   3(3-0-6) 

  PREREQUISITE : NONE 

Nature of air pollution, types, causes and effects of air pollutants, air quality management, 

air quality standards, air pollution monitoring, meteorological aspects of air pollution and atmospheric self-

purifying processes, integrated approach in air pollution management, control principles for particulate and 

gaseous pollutants, global warming, ozone layer depletion and acid rain. 

01326363   WATER SUPPLY AND SANITARY ENGINEERING    3(3-0-6) 

  PREREQUISITE : NONE 

Sources of water supply, drinking water standards, quality requirement, groundwater 

sampling, water transmission and distribution, water treatment technique, screening coagulation and 

flocculation, sedimentation, filtration, disinfection, softening, iron removal, taste and odor removal. 

01326461   WATER RESOURCE MANAGEMENT     3(3-0-6) 

  PREREQUISITE : NONE 

Understanding of the processes in hydrologic cycle that includes measurement, 

computation, estimation and determination in each area. Water resources problems, the conception, planning 

and design of functional elements and facilities to control and utilize water, basic to all water management. 

01326462   ENVIRONMENTAL SYSTEMS AND MANAGEMENT    3(3-0-6) 

  PREREQUISITE : NONE 

Basic interrelating effects on environment in terms of environmental engineering aspects, 
and analysis for decision making in environmental protection programs, public policy and action, arrangement 
of organizations and institutes related to environmental management including their structures and roles, 
environmental policy development, management approaches and program implementation, and case studies 
of specific environmental protection. 
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ALTERNATIVE STUDY PROGRAMS 

01006301   COOPERATIVE EDUCATION       6 (0-45-0)  

(6 credits)  

PREREQUISITE: NONE 

This course demands the student to work in an innovative company or a government/private 
organization, which is approved by the program committee for working on an innovative project for at least 
16 weeks. The work of the student is under supervision of a faculty member, who is regarded as the student’s 
supervisor. The student must report progress to the supervisor regularly. Upon completion, the student must 
prepare and deliver oral presentations describing the work from the program.  

01006302   STUDY ABROAD        6 (6-0-12)  

(6 credits)  

PREREQUISITE: NONE 

This course is reserved for students who participate in the study abroad program. Upon the 

completion of the program, the students must prepare and deliver oral presentations describing their 

experience from the program. 

 

 

01326495   CE PROJECT PREPARATION      3 (0-9-0)  

PREREQUISITE: NONE 
This course instructs and prepares students in aspects of effective technical oral 

presentations through exposure to different workplace communication skills. As preparation and research for 
the capstone design, students must develop topics, identify a supervisor, and prepare a proposal for an oral 
presentation.  The design must incorporate fundamental and advanced concepts in Computer Innovation 
Engineering.  Each team of 2 to 4 students will propose innovative design projects which require application 
of standards and realistic engineering constraints such as economic, environmental, social, political, ethical, 
health and safety, manufacturability, and sustainability.  Each team must prepare and deliver oral 
presentations describing their analysis of the problems, the proposed innovation and the design process. 

 

 


