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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย ชื่อเต็ม :  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)  
   ชื่อย่อ :  วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)  
     ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Master of Engineering (Civil Engineering) 
   ชื่อย่อ :  M.Eng. (Civil Engineering) 
 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  แก้วกุลชัย 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นท  แสงเทียน 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธา  เจนศิริศักดิ์  
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภร  ทวีวุฒิ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวศีักดิ์  วังไพศาล  

 
ปรัชญาของหลักสูตร  

มุ่งผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
โยธา  มีความรู้และทักษะทางปัญญา สามารถบูรณาการองค์ความรู้และใช้เทคโนโลยีเพ่ือแก้ปัญหาที่มี
ความซับซ้อนทางด้านวิศวกรรมโยธา พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม สามารถเรียนรู้ ค้นคว้า พัฒนาตนเอง
ได้อย่างต่อเนื่อง มีความเป็นผู้น าและปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 

 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

เมื่อส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว มหาบัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้  
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธา  
2. สามารถใช้ความรู้ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี เพ่ือแก้ปัญหาทางวิศวกรรมโยธาที่มีความซับซ้อน เพ่ือน าไปสู่การประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมโยธาได้อย่างเหมาะสม 

3. สามารถใช้ทักษะทางปัญญาและบูรณาการองค์ความรู้ เพ่ือพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
ด้านวิศวกรรมโยธาตามความต้องการของท้องถิ่น อุตสาหกรรมก่อสร้างและประเทศชาติ  
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4. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีความเป็นผู้น าและปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็น
อย่างดี  

5. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตัวเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
การค้นคว้าวิจัย และสามารถถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1 สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกรรมโยธา 
1.2 สามารถใช้วิจารณญาณวินิจฉัยปัญหาและจัดการกับปัญหาด้านจรรยาบรรณ ได้อย่างยุติธรรม
และชัดเจน 
1.3 ตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาทางจรรยาบรรณโดยทบทวนไตร่ตรองถึงความรู้สึกของผู้ที่
ได้รับผลกระทบเศรษฐกิจและสภาพสังคมเพ่ือด าเนินการแก้ไขให้เหมาะสมตามค่านิยมอันดีงาม 
2. ด้านความรู้ 
2.1 มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหา หลักการและทฤษฎีของสาขาวิศวกรรมโยธา 
และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
2.2 มีความสามารถในการค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และพัฒนาตนเองได้
อย่างไม่มีขีดจ ากัด 
2.3 วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐศาสตร์ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี อันจะมี
ผลกระทบต่อวิชาชีพวิศวกรรมโยธา ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 สามารถใช้ทักษะจากการประยุกต์ใช้ความรู้ และประสบการณ์จัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
3.2 มีความสามารถและทักษะในสาขาวิศวกรรมโยธา มีองค์ความรู้แบบผสมผสานสามารถคิดและ
วิเคราะห์สังเคราะห์ปัญหาได้อย่างแตกฉาน 
3.3 ผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ หรือนานาชาติและเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาการศึกษาและประเทศชาติ 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 สามารถปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมได้อย่างเหมาะสมตามโอกาส
และภาระหน้าที่ 
4.2 มีความรับผิดชอบต่อภาระที่ได้รับมอบหมายและให้ความร่วมมือกับสมาชิกในกลุ่มอย่างเต็ม
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน 
ความสามารถ 
4.3 กล้าแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาหรือพัฒนาองค์กร และเคารพความคิดเห็น
ของสมาชิกในกลุ่ม 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการค้นคว้าด้วยตนเอง และการประกอบวิชาชีพ
ได้อย่างเหมาะสม 
5.2 สามารถใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ สถิติเพ่ือการวิจัยและวางแผนการท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
5.3 สามารถถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมกับบุคคล สถานที่ และโอกาส 

 
สมรรถนะของนักศึกษาแต่ละช้ันปี  
ชั้นปีที่ สมรรถนะช้ันปี 

1 ปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพวิศวกรโยธา สามารถ
ประยุกต์ใช้วิธีทางคณิตศาสตร์ในการวิเคราะห์โครงสร้างด้านวิศวกรรมโยธา เข้าใจการ
วางแผนงาน การจ าลองสภาพและบริหารจัดการปัญหาทางวิศวกรรมโยธา มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีความเป็นผู้น าและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่าง
ดี สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตัวเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและ
ค้นคว้าวิจัยทางวิศวกรรมโยธา 

2 วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐศาสตร์ สังคม สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี อันจะมี
ผลกระทบต่อวิชาชีพวิศวกรรมโยธา ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ แก้โจทย์ปัญหา
ทางวิศวกรรมโยธาโดยใช้องค์ความรู้แบบผสมผสานได้อย่างเหมาะสม ผลิตงานวิจัย ร่วม
สร้างนวัตกรรม และสามารถถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมโยธา เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม อุตสาหกรรมก่อสร้างและประเทศชาติ 
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โครงสร้างหลักสูตร   
หมวดวิชา/จ านวนหน่วยกิต แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 

1. หมวดวิชาเฉพาะ    
   1.1 กลุ่มวิชาบังคับ              จ านวน 
   1.2 กลุ่มวิชาเลือก            ไม่น้อยกว่า 

 
8* 
- 
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2. หมวดวิทยานิพนธ์             จ านวน 36 15 
จ านวนหน่วยกิตรวม                     จ านวน 36 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
หมายเหตุ: * นักศึกษา แผน ก แบบ ก1 ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ  

กลุ่มวิชาบังคับ โดยไม่นับหน่วยกิต 
 

รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร  
แผน ก แบบ ก1 จ านวน 36 หน่วยกิต 
  1. หมวดวิชาเฉพาะ  
    1.1 กลุ่มวิชาบังคับ จ านวน 8 *หน่วยกิต 

1309 800 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรม  3(3-0-9)* 
   (Research Methodology in Engineering)  

1309 801 การสัมมนาทางวิศวกรรม (Engineering Seminar) 1(0-3-1)* 
1309 802 เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ทางวิศวกรรม  3(3-0-9)* 

(Technology and Artificial Intelligence in Engineering) 
1305 811 การสัมมนาทางวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering Seminar) 1(0-3-1)* 
  หมายเหตุ: * นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต และมีเกณฑ์การประเมินผล
เป็น S หรือ U 
  2. หมวดวิทยานิพนธ์ จ านวน 36 หน่วยกิต 

1305 891 วิทยานิพนธ์ (Thesis)   36 หน่วยกิต 
 
แผน ก แบบ ก2 ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
  1. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 
    1.1 กลุ่มวิชาบังคับ จ านวน 6 หน่วยกิต 

1309 800 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรม  3(3-0-9) 
(Research Methodology in Engineering)  

1309 801 การสัมมนาทางวิศวกรรม (Engineering Seminar) 1(0-3-1)* 
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1309 802 เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ทางวิศวกรรม 3(3-0-9) 
(Technology and Artificial Intelligence in Engineering)  

1305 811 การสัมมนาทางวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering Seminar) 1(0-3-1)* 
 หมายเหตุ: * นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต และมีเกณฑ์การประเมินผล
เป็น S หรือ U 
    1.2 กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาแบบคละกลุ่มได้ 
1.2.1 กลุ่มวิชาเลือกด้านวิศวกรรมและการบริหารงานก่อสร้าง    

(Construction Engineering and Management)   
1305 831 การวางแผนและจัดการทรัพยากรในงานก่อสร้าง  3(3-0-9) 

(Construction Resource Planning and Management)  
1305 832  การวางแผนและควบคุมโครงการ  3(3-0-9) 

(Project Planning and Control)  
1305 833 การวิเคราะห์ต้นทุน และการบริหารสินทรัพย์ 3(3-0-9) 

(Cost Analysis and Asset Management) 
1305 834 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมและการบริหารงานก่อสร้าง 3(3-0-9) 

(Special Topics in Construction Engineering and Management) 
1.2.2 กลุ่มวิชาเลือกด้านวิศวกรรมและการวางแผนการขนส่ง   

(Transport Engineering and Planning) 
1305 841 วิศวกรรมและการวางแผนการขนส่ง  3(3-0-9) 

(Transport Engineering and Planning) 
1305 842 การขนส่งทางราง: วิศวกรรม การด าเนินการ และการจัดการ  3(3-0-9) 

(Rail Transport: Engineering, Operations and Management)   
1305 843 ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของการขนส่ง  3(3-0-9) 

(Transport Safety and Environment) 
1305 844 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมและการวางแผนการขนส่ง  3(3-0-9) 

(Special Topics in Transport Engineering and Planning)  
1.2.3 กลุ่มวิชาเลือกด้านวิศวกรรมโครงสร้าง (Structural 

Engineering) 
1305 850 คณิตศาสตร์วิศวกรรมประยุกต์และการน าไปใช้งาน 3(3-0-9) 

(Applied Engineering Mathematics and Applications)  

http://tldynamic.leeds.ac.uk/banner/dynmodules.asp?Y=200405&M=TRAN-5070M
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1305 851 การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างขั้นสูง 3(3-0-9) 

(Advanced Analysis and Design of Structures) 
1305 852 วิธีทางไฟไนท์อิลลิเมนต์ (Finite Element Methods) 3(3-0-9) 
1305 853 การออกแบบโครงสร้างรับแรงลมและแผ่นดินไหว 3(3-0-9) 

(Wind and Seismic Design of Structures) 
1305 854 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโครงสร้าง  3(3-0-9) 

(Special Topics in Structural Engineering) 
1.2.4 กลุ่มวิชาเลือกด้านวิศวกรรมทรัพยากรน้ า (Water Resource 

Engineering) 
1305 860 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานวิศวกรรม 3(3-0-9) 

(Geographic Information System in Engineering) 
1305 861 วิศวกรรมทรัพยากรน้ าประยุกต์   

(Applied Water Resource Engineering) 3(3-0-9) 
1305 862 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า (Water Resource Management) 3(3-0-9) 
1305 863 การออกแบบและจัดการอุทกภัย (Flood Design and Management) 3(3-0-9) 
1305 864 แบบจ าลองในงานทรัพยากรน้ าและการประยุกต์ใช้  3(3-0-9) 

(Water Resources Modelling and Application) 
1305 865 การปนเปื้อนและการฟ้ืนสภาพของแหล่งน้ าใต้ดิน 3(3-0-9) 

(Groundwater Contamination and Remediation) 
1305 866 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ า 3(3-0-9) 

(Special Topics in Water Resource Engineering) 
1.2.5 กลุ่มวิชาเลือกด้านวิศวกรรมธรณีเทคนิค (Geotechnical 

Engineering) 
1305 871 วิศวกรรมธรณีเทคนิคประยุกต์ (Applied Geotechnical Engineering) 3(3-0-9) 
1305 872 วิศวกรรมการปรับปรุงคุณภาพดินและวัสดุธรณีสังเคราะห์ 3(3-0-9) 

(Engineering Ground Improvement and Geosynthetics) 
1305 873 ทฤษฎีการทดสอบดินขั้นสูง (Theory of Advanced Soil Testing) 3(3-0-9) 
1305 874 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมธรณีเทคนิค 3(3-0-9) 

(Special Topics in Geotechnical Engineering) 
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  2. หมวดวิทยานิพนธ์ จ านวน 15 หน่วยกิต 
1305 892 วิทยานิพนธ์ (Thesis)   15 หน่วยกิต 
 
แผนการศึกษา  

แผน ก แบบ ก1 
ชั้นปีท่ี  1  (First Year) 

ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาบังคับ 

 

1309 800 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรม 
(Research Methodology in 
Engineering) 

3(3-0-9)* 
 

1309 801 การสัมมนาทางวิศวกรรม  
(Engineering Seminar) 

1(0-3-1)* 

1309 802 เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์
ทางวิศวกรรม (Technology 
and Artificial Intelligence   
in Engineering) 

3(3-0-9)* 
 

หมวดวิทยานิพนธ์ 1305 891  วิทยานิพนธ์ (Thesis) 9 
รวม (Total) 9 

หมายเหตุ: * ไม่นับหน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

หมวดวิทยานิพนธ์ 1305 891  วิทยานิพนธ์ (Thesis) 9 
รวม (Total) 9 
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ชั้นปีที่  2  (Second Year) 
ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาบังคับ 

1305 811 การสัมมนาทางวิศวกรรม
โยธา (Civil Engineering 
Seminar) 

1(0-3-1)* 

หมวดวิทยานิพนธ์ 1305 891 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 9 
รวม (Total) 9 

หมายเหตุ: * ไม่นับหน่วยกิต และนักศึกษาต้องสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (Proposal Examination) 
 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

หมวดวิทยานิพนธ์ 1305 891  วิทยานิพนธ์ (Thesis) 9 
รวม (Total) 9 
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แผน ก แบบ ก2 
ชั้นปีที่  1  (First Year) 

ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาบังคับ 

 

1309 800 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรม  
(Research Methodology in 
Engineering) 

3(3-0-9) 
 

1309 801 การสัมมนาทางวิศวกรรม 
(Engineering Seminar) 

1(0-3-1)* 

1309 802 เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์
ทางวิศวกรรม (Technology 
and Artificial Intelligence in 
Engineering) 

3(3-0-9) 
 

หมวดวิทยานิพนธ์ 1305 892  วิทยานิพนธ์ (Thesis) 3 
รวม (Total) 9 

หมายเหตุ: * ไม่นับหน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาเลือก 

1305 8XX รายวิชากลุ่มวิชาเลือก 1 3(3-0-9) 
1305 8XX รายวิชากลุ่มวิชาเลือก 2 3(3-0-9) 

หมวดวิทยานิพนธ์ 1305 892 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 3 
รวม (Total) 9 
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ชั้นปีที่  2  (Second Year) 
ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาบังคับ 

1305 811 การสัมมนาทางวิศวกรรมโยธา 
(Civil Engineering Seminar) 

1(0-3-1)* 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาเลือก 

1305 8XX รายวิชากลุ่มวิชาเลือก 3 3(3-0-9) 
1305 8XX รายวิชากลุ่มวิชาเลือก 4 3(3-0-9) 

หมวดวิทยานิพนธ์ 1305 892 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 3 
รวม (Total) 9 

หมายเหตุ: * ไมน่ับหน่วยกิต และนักศึกษาต้องสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (Proposal Examination) 
 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาเลือก 

1305 8XX รายวิชากลุ่มวิชาเลือก 5 3(3-0-9) 

หมวดวิทยานิพนธ์ 1305 892  วิทยานิพนธ์ (Thesis) 6 
รวม (Total) 9 

 
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อ 14.2 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 หมวดที่ 14 การส าเร็จการศึกษาและการอนุมัติ
ปริญญา ข้อ 56 ดังนี้ 

แผน ก แบบ ก1 ต้องน าเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย และ
ต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้  ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้อง
ได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย 1 บทความในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  

แผน ก แบบ ก2  ต้องศึกษารายวิชาและสอบผ่านทุกวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร 
โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4.00 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้ง
เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟัง
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ได้ ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์อย่างน้อย 1 บทความใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หรือ
น าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ โดยบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่น าเสนอจะต้องได้รับการ
ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 
 


