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หมวดท่ี 1 ข.อมลูท่ัวไป 
 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร  :  25530181104249 
 ภาษาไทย  :  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
 ภาษาอังกฤษ  :  Master of Engineering Program in Civil Engineering 
 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย ชื่อเต็ม :  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)  
   ชื่อย>อ :  วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)  
    ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Master of Engineering (Civil Engineering) 
   ชื่อย>อ :  M.Eng. (Civil Engineering) 
  
3. วิชาเอก: ไม>มี  
 
4. จํานวนหน�วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร: แผน ก แบบ ก1 จํานวน 36 หน>วยกิต 

แผน ก แบบ ก2 ไม>นGอยกว>า 36 หน>วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ: หลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาโท ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห>งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑRมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
    5.2 ภาษาท่ีใช.ในการจัดการเรียนการสอน: จัดการเรียนการสอนเปSนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
 5.3 การรับเข.าศึกษาในหลักสูตร: รับท้ังนักศึกษาไทยและนักศึกษาต>างชาติท่ีสามารถสื่อสารภาษาไทยไดG 
 
 

หมวดท่ี 2 ข.อมลูเฉพาะของหลักสตูร 
 

1. ความสําคัญ ปรัชญา และวัตถุประสงค(ของหลักสูตร 
1.1 ความสําคัญของหลักสูตร 

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย>างรวดเร็ว และนโยบายประเทศท่ีมุ>งเนGนการพัฒนาดGานการขนส>ง   



 

 

การพัฒนาดGานโครงสรGางพ้ืนฐาน และการพัฒนาคนใหGมีทักษะชั้นสูงเพ่ือพัฒนาประเทศ ทําใหGคณะวิศวกรรมศาสตรR 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตGองพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาท่ีสามารถ
ผลิตบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญหลากหลาย มีความรูGทางดGานเทคโนโลยีและวิศวกรรมโยธาข้ันสูง สามารถ
ประยุกตRใชGความรูGและเครื่องมือทางดGานวิศวกรรมโยธามาออกแบบและพัฒนางานก>อสรGางและจัดการระบบขนส>ง
ท่ีตอบสนองความตGองการของผูGบริโภค รวมถึงการพัฒนาประเทศไดGอย>างยั่งยืน  

1.2 ปรัชญาของหลักสูตร  
มุ>งผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธา   

มีความรูGและทักษะทางปWญญา สามารถบูรณาการองคRความรูGและใชGเทคโนโลยีเพ่ือแกGปWญหาท่ีมีความซับซGอน
ทางดGานวิศวกรรมโยธา พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม สามารถเรียนรูG คGนควGา พัฒนาตนเองไดGอย>างต>อเนื่อง มีความ
เปSนผูGนําและปฏิบัติงานร>วมกับผูGอ่ืนไดGเปSนอย>างดี 

1.3 วัตถุประสงค(ของหลักสูตร  
เม่ือสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แลGว มหาบัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้  
1.3.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธา  
1.3.2 สามารถใชGความรูG คิดวิเคราะหR สังเคราะหR และตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคม สิ่งแวดลGอม 

และเทคโนโลยี เพ่ือแกGปWญหาทางวิศวกรรมโยธาท่ีมีความซับซGอน เพ่ือนําไปสู>การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธาไดG
อย>างเหมาะสม 

1.3.3 สามารถใชGทักษะทางปWญญาและบูรณาการองคRความรูG เพ่ือพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม 
ดGานวิศวกรรมโยธาตามความตGองการของทGองถ่ิน อุตสาหกรรมก>อสรGางและประเทศชาติ  

1.3.4 มีความรับผิดชอบต>อตนเองและสังคม มีความเปSนผูGนําและปฏิบัติงานร>วมกับผูGอ่ืนไดGเปSนอย>างดี  
1.3.5 สามารถใชGเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรูGดGวยตัวเอง การเรียนรูGอย>างต>อเนื่อง การคGนควGาวิจัย 

และสามารถถ>ายทอดความรูGและเทคโนโลยี เพ่ือใหGเกิดประโยชนRต>อสังคม 
 

หมวดท่ี 3  
ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร.างของหลักสูตร 

 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตรท่ีใช.ในการเรียนการสอน: ระบบทวิภาค 1 ปZ แบ>งเปSน  
2 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม>นGอยกว>าภาคการศึกษาละ 15 สัปดาหR   
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดรู.อน: ไม>มี  
 1.3 การเทียบเคียงหน�วยกิตในระบบทวิภาค: ไม>มี 



 

 

 
2. การดําเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน - เวลาในการดําเนินการเรียนการสอนตามปฏิทินการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
       วัน-เวลาราชการ และ/หรือ นอกวัน-เวลาราชการ 
          ภาคการศึกษาตGน ระหว>างเดือนมิถุนายน - ตุลาคม   
  ภาคการศึกษาปลาย ระหว>างเดือนพฤศจิกายน - มีนาคม 
 2.2 คุณสมบัติของผู.เข.าศึกษา: ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑRมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ขGอ 12.3 และขGอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว>าดGวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. 2562 หมวดท่ี 2 ขGอ 7(3) ดังนี้ 

แผน ก แบบ ก1  
1) เปSนผูGสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท>า หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตจาก

สถาบันอุดมศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการหรือสํานักงานคณะกรรมการขGาราชการพลเรือนใหGการรับรอง  
2) จะตGองเปSนผูGสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 

3.00 ข้ึนไป หรือมีประสบการณRท่ีเก่ียวขGองไม>ต่ํากว>า 5 ปZ หรือไดGรับความเห็นชอบจากอาจารยRผูGรับผิดชอบ
หลักสูตร 

แผน ก แบบ ก2  
1) เปSนผูGสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท>า หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตจากสถาบัน

อุดมศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการหรือสํานักงานคณะกรรมการขGาราชการพลเรือนใหGการรับรอง  
2) จะตGองเปSนผูGท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท>าในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาหรือสาขาอ่ืน 

ๆ ท่ีเก่ียวขGอง 
2.3 ระบบการศึกษา  ใชGระบบการศึกษาผสมผสานร>วมกัน ไดGแก> แบบในชั้นเรียน (In-class learning)  

คิดเปSนอย>างนGอยรGอยละ 20 และแบบออนไลนRผ>านระบบจัดการเรียนรูG (Online Learning Management 
System: LMS) คิดเปSนอย>างนGอยรGอยละ 80    
 

2.4 การเทียบโอนหน�วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข.ามมหาวิทยาลัย เปSนไปตามเกณฑRท่ีกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตรR วิจัยและนวัตกรรม และมหาวิทยาลัยกําหนด เช>น    

1) ขGอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว>าดGวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 หมวดท่ี 11  
การเทียบรายวิชาเรียนและโอนหน>วยกิต ขGอ 44  

2) ขGอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว>าดGวย การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลภายนอก พ.ศ. 2561 



 

 

3) ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑRการเทียบโอนผลการเรียนรูGระดับปริญญาเขGาสู>การศึกษา
ในระบบ พ.ศ. 2545 ขGอ 2 วรรคสอง 

4) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑRมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ขGอ 9การ
รับและเทียบโอนหน>วยกิต สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเวGนหรือเทียบโอนหน>วยกิตรายวิชา หรือวิทยานิพนธRจาก
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใหGกับนักศึกษาท่ีมีความรูGความสามารถท่ี
สามารถวัดมาตรฐานไดG  ท้ังนี้ นักศึกษาตGองศึกษาใหGครบตามจํานวนหน>วยกิตท่ีกําหนดไวG 
ในเกณฑRมาตรฐานหลักสูตร และเปSนไปตามหลักเกณฑRการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขGาสู>การศึกษา 
ในระบบและแนวปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับการเทียบโอนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

อนึ่ง ผูGสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากเขGาศึกษาต>อระดับปริญญาโท ในสาขาวิชา
เดียวกันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธRกัน ใหGเทียบโอนหน>วยกิตไดGไม>เกินรGอยละ 40 ของหลักสูตรท่ีจะเขGาศึกษา 

 
3. หลักสูตร 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เปSนหลักสูตร 2 ปZ ใชGระยะเวลาในการศึกษาไม>
เกิน 5 ปZการศึกษา  
 หมายเหตุ: ใหGเปSนไปตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) หรือคณะกรรมการมาตรฐาน 
การอุดมศึกษา (กมอ.) 

3.1 หลักสูตร 
3.1.1 จํานวนหน�วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ดังนี้  

1) แผน ก แบบ ก1 จํานวน 36 หน>วยกิต 
  2) แผน ก แบบ ก2 ไม>นGอยกว>า 36 หน>วยกิต 
 
 3.1.2 โครงสร.างหลักสูตร ดังนี้   

หมวดวิชา/จํานวนหน�วยกิต แผน ก แบบ ก1 แผน ก แบบ ก2 
1. หมวดวิชาเฉพาะ    
   1.1 กลุ>มวิชาบังคับ                         จํานวน 
   1.2 กลุ>มวิชาเลือก                          ไม>นGอยกว>า                           

 
8* 
- 

 
6 
15 

2. หมวดวิทยานิพนธ(                        จํานวน 36 15 
จํานวนหน�วยกิตรวม                                 จํานวน 36 หน�วยกิต ไม�น.อยกว�า 36 หน�วยกิต 

หมายเหตุ: * นักศึกษา แผน ก แบบ ก1 ตGองลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ>มวิชาบังคับโดยไม>
นับหน>วยกิต 



 

 

 3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร    
รายวิชาในหลักสูตรกําหนดรหัสและจํานวนชั่วโมงของรายวิชาตามขGอบังคับมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ว>าดGวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 หมวดท่ี 4 ระบบการจัดการศึกษาและหลักสูตร ขGอ 
15 ดังนี้ 

1) รหัสรายวิชา ประกอบดGวยตัวเลขเจ็ดหลัก ดังนี้   
เลขหลักท่ีหนึ่งและสอง หมายถึง  คณะ/หลักสูตร 
เลขหลักท่ีสามและสี่     หมายถึง  ภาควิชา/ภาคงานสอน/กลุ>มวิชา/สาขาวิชา  
เลขหลักท่ีหGา        หมายถึง  ระดับของวิชา 
เลขหลักท่ีหก          หมายถึง  หมวดวิชา หรือกลุ>ม หรือลําดับท่ีของรายวิชา 
เลขหลักท่ีเจ็ด        หมายถึง  ลําดับท่ีของรายวิชา     

2) ความหมายของตัวเลข ดังนี้ 
                       (ก) เลขหลักท่ีหนึ่งและสอง เปSนตัวเลขกําหนดรหัสประจําคณะ/หลักสูตร ดังนี้  

13   หมายถึง  คณะวิศวกรรมศาสตรR 
(ข) เลขหลักท่ีสามและสี่ เปSนตัวเลขแสดงภาควิชา/ภาคงานสอน/กลุ>มวิชา/สาขาวิชา 

 05   หมายถึง  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
 09             หมายถึง วิชากลางของคณะวิศวกรรมศาสตรR 

(ค) เลขหลักท่ีหGา เปSนตัวเลขแสดงระดับของวิชาในหลักสูตร ดังนี้ 
 8  หมายถึง  วิชาในระดับปริญญาโท   

(ง) เลขหลักท่ีหก เปSนตัวเลขแสดงกลุ>มวิชา ดังนี้  
0 และ 1  หมายถึง  กลุ>มวิชาบังคับ 
3    หมายถึง  กลุ>มวิชาเลือกดGานวิศวกรรมและการบริหาร 

งานก>อสรGาง 
4    หมายถึง  กลุ>มวิชาเลือกดGานวิศวกรรมและการวางแผน 

การขนส>ง 
5   หมายถึง  กลุ>มวิชาเลือกดGานวิศวกรรมโครงสรGาง 
6   หมายถึง  กลุ>มวิชาเลือกดGานวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา 
7   หมายถึง  กลุ>มวิชาเลือกดGานวิศวกรรมธรณีเทคนิค 
9   หมายถึง  กลุ>มวิชาวิทยานิพนธR 

(จ) เลขหลักท่ีเจ็ด เปSนตัวเลขแสดงลําดับท่ีของรายวิชา ดังนี้ 
  0-9             หมายถึง  ลําดับท่ีของรายวิชา 



 

 

3.1.4 รายวิชาตามโครงสร.างหลักสูตร  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มีรายวิชาตามโครงสรGาง 

หลักสูตร ดังนี้    
แผน ก แบบ ก1 จํานวน 36 หน�วยกิต 
 1. หมวดวิชาเฉพาะ      
  1.1 กลุ�มวิชาบังคับ จํานวน 8* หน�วยกิต 
1309 800 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรม (Research Methodology in Engineering) 3(3-0-9)* 
1309 801 การสัมมนาทางวิศวกรรม (Engineering Seminar)  1(0-3-1)* 
1309 802 เทคโนโลยีและปWญญาประดิษฐRทางวิศวกรรม  

(Technology and Artificial Intelligence in Engineering) 
3(3-0-9)* 

1305 811 การสัมมนาทางวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering Seminar)  1(0-3-1)* 
 หมายเหตุ: * นักศึกษาตGองลงทะเบียนเรียนโดยไม>นับหน>วยกิต และมีเกณฑRการประเมินผลเปSน  

S หรือ U 
     
 2. หมวดวิทยานิพนธ(   จํานวน 36 หน�วยกิต 
1305 891 วิทยานิพนธR (Thesis)    36 หน>วยกิต 

 
แผน ก แบบ ก2 ไม�น.อยกว�า 36 หน�วยกิต 
1. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม�น.อยกว�า 21 หน�วยกิต 
 1.1 กลุ�มวิชาบังคับ จํานวน 6 หน�วยกิต 
1309 800 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรม (Research Methodology in Engineering) 3(3-0-9) 
1309 801 การสัมมนาทางวิศวกรรม (Engineering Seminar)  1(0-3-1)* 
1309 802 เทคโนโลยีและปWญญาประดิษฐRทางวิศวกรรม  

(Technology and Artificial Intelligence in Engineering) 
3(3-0-9) 

1305 811 การสัมมนาทางวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering Seminar)  1(0-3-1)* 
 หมายเหตุ: * นักศึกษาตGองลงทะเบียนเรียนโดยไม>นับหน>วยกิต และมีเกณฑRการประเมินผลเปSน  

S หรือ U 
 
 
 



 

 

 1.2 กลุ�มวิชาเลือก ไม�น.อยกว�า 15 หน�วยกิต 
 นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาแบบคละกลุ>มไดG 
 
1.2.1 กลุ�มวิชาเลือกด.านวิศวกรรมและการบริหารงานก�อสร.าง 

                  (Construction Engineering and Management)   
 
1305 831 การวางแผนและจัดการทรัพยากรในงานก>อสรGาง  

(Construction Resource Planning and Management)  
3(3-0-9) 

1305 832 การวางแผนและควบคุมโครงการ (Project Planning and Control)  3(3-0-9) 
1305 833 การวิเคราะหRตGนทุน และการบริหารสินทรัพยR  

(Cost Analysis and Asset Management) 
3(3-0-9) 

1305 834 หัวขGอพิเศษทางวิศวกรรมและการบริหารงานก>อสรGาง   
(Special Topics in Construction Engineering and Management) 
 

3(3-0-9) 

 1.2.2 กลุ�มวิชาเลือกด.านวิศวกรรมและการวางแผนการขนส�ง 
   (Transport Engineering and Planning) 
 

 

1305 841 วิศวกรรมและการวางแผนการขนส>ง  
(Transport Engineering and Planning) 

3(3-0-9) 

1305 842 การขนส>งทางราง: วิศวกรรม การดําเนินการ และการจัดการ  
(Rail Transport: Engineering, Operations and Management)   

3(3-0-9) 

1305 843 ความปลอดภัยและสิ่งแวดลGอมของการขนส>ง  
(Transport Safety and Environment) 

3(3-0-9) 

1305 844 หัวขGอพิเศษทางวิศวกรรมและการวางแผนการขนส>ง  
(Special Topics in Transport Engineering and Planning)  
 

3(3-0-9) 

1.2.3 กลุ�มวิชาเลือกด.านวิศวกรรมโครงสร.าง (Structural Engineering) 
 

1305 850 คณิตศาสตรRวิศวกรรมประยุกตRและการนําไปใชGงาน 
(Applied Engineering Mathematics and Applications) 

3(3-0-9) 



 

 

1305 851 การวิเคราะหRและออกแบบโครงสรGางข้ันสูง 
(Advanced Analysis and Design of Structures) 

3(3-0-9) 

1305 852 วิธีทางไฟไนทRอิลลิเมนตR (Finite Element Methods) 3(3-0-9) 
1305 853 การออกแบบโครงสรGางรับแรงลมและแผ>นดินไหว 

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

1305 854 หัวขGอพิเศษทางวิศวกรรมโครงสรGาง  
(Special Topics in Structural Engineering) 
 

3(3-0-9) 

 1.2.4 กลุ�มวิชาเลือกด.านวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา (Water Resource Engineering) 
 

1305 860 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรRในงานวิศวกรรม 
(Geographic Information System in Engineering) 

3(3-0-9) 

1305 861 วิศวกรรมทรัพยากรน้ําประยุกตR (Applied Water Resource Engineering) 3(3-0-9) 
1305 862 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา (Water Resource Management) 3(3-0-9) 
1305 863 การออกแบบและจัดการอุทกภัย (Flood Design and Management) 3(3-0-9) 
1305 864 แบบจําลองในงานทรัพยากรน้ําและการประยุกตRใชG  

(Water Resources Modelling and Application) 
3(3-0-9) 

1305 865 การปนเปvwอนและการฟvwนสภาพของแหล>งน้ําใตGดิน  
(Groundwater Contamination and Remediation) 

3(3-0-9) 

1305 866 หัวขGอพิเศษทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา  
(Special Topics in Water Resource Engineering) 
 

3(3-0-9) 

 1.2.5 กลุ�มวิชาเลือกด.านวิศวกรรมธรณีเทคนิค (Geotechnical Engineering) 
 

1305 871 วิศวกรรมธรณีเทคนิคประยุกตR (Applied Geotechnical Engineering) 3(3-0-9) 
1305 872 วิศวกรรมการปรับปรุงคุณภาพดินและวัสดุธรณีสังเคราะหR 

(Engineering Ground Improvement and Geosynthetics) 
3(3-0-9) 

1305 873 ทฤษฎีการทดสอบดินข้ันสูง (Theory of Advanced Soil Testing) 3(3-0-9) 
1305 874 หัวขGอพิเศษทางวิศวกรรมธรณีเทคนิค 

(Special Topics in Geotechnical Engineering) 
3(3-0-9) 



 

 

   
 2. หมวดวิทยานิพนธ(  จํานวน 15 หน�วยกิต 
1305 892 วิทยานิพนธR (Thesis)    15 หน>วยกิต 

 
  3.1.5 แผนการศึกษา  

(แผน ก แบบ ก1)  
ช้ันป̂ท่ี  1  (First Year) 

ภาคการศึกษาต.น  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและช่ือวิชา หน�วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด.วยตนเอง) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ>มวิชาบังคับ 

 

1309 800 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรม 
 (Research Methodology in Engineering) 

3(3-0-9)* 
 

1309 801 การสัมมนาทางวิศวกรรม  
 (Engineering Seminar) 

1(0-3-1)* 

1309 802 เทคโนโลยีและปWญญาประดิษฐRทางวิศวกรรม   
 (Technology and Artificial Intelligence  
  in Engineering) 

3(3-0-9)* 
 

หมวดวิทยานิพนธR 1305 891  วิทยานิพนธR (Thesis) 9 
รวม (Total) 9 

     หมายเหตุ: * ไม>นับหน>วยกิต 
 
 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและช่ือวิชา หน�วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด.วยตนเอง) 

หมวดวิทยานิพนธR 1305 891  วิทยานิพนธR (Thesis) 9 
รวม (Total) 9 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

ช้ันป̂ท่ี  2  (Second Year) 
ภาคการศึกษาต.น  (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและช่ือวิชา หน�วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด.วยตนเอง) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ>มวิชาบังคับ 

1305 811 การสัมมนาทางวิศวกรรมโยธา 
 (Civil Engineering Seminar) 

1(0-3-1)* 

หมวดวิทยานิพนธR 1305 891  วิทยานิพนธR (Thesis) 9 
รวม (Total) 9 

หมายเหตุ: * ไม>นับหน>วยกิต และนักศึกษาตGองสอบเคGาโครงวิทยานิพนธR (Proposal Examination) 
 
 
 
 
 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและช่ือวิชา หน�วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด.วยตนเอง) 

หมวดวิทยานิพนธR 1305 891  วิทยานิพนธR (Thesis) 9 
รวม (Total) 9 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
แผนการศึกษา (แผน ก แบบ ก2) 
 
 

ช้ันป̂ท่ี  1  (First Year) 
ภาคการศึกษาต.น  (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและช่ือวิชา หน�วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด.วยตนเอง) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ>มวิชาบังคับ 

 

1309 800 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรม  
 (Research Methodology in Engineering) 

3(3-0-9) 
 

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

 (Technology and Artificial Intelligence  
  in Engineering) 

3(3-0-9) 
 

หมวดวิทยานิพนธR 1305 892  วิทยานิพนธR (Thesis) 3 
รวม (Total) 9 

     หมายเหตุ: * ไม>นับหน>วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและช่ือวิชา หน�วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด.วยตนเอง) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ>มวิชาเลือก 

1305 8XX รายวิชากลุ>มวิชาเลือก 1 3(3-0-9) 
1305 8XX รายวิชากลุ>มวิชาเลือก 2 3(3-0-9) 

หมวดวิทยานิพนธR 1305 892  วิทยานิพนธR (Thesis) 3 
รวม (Total) 9 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
ช้ันป̂ท่ี  2  (Second Year) 

ภาคการศึกษาต.น  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและช่ือวิชา หน�วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด.วยตนเอง) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ>มวิชาบังคับ 

1305 811 การสัมมนาทางวิศวกรรมโยธา  
 (Civil Engineering Seminar) 

1(0-3-1)* 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ>มวิชาเลือก 

1305 8XX รายวิชากลุ>มวิชาเลือก 3 3(3-0-9) 
1305 8XX รายวิชากลุ>มวิชาเลือก 4 3(3-0-9) 

หมวดวิทยานิพนธR 1305 892  วิทยานิพนธR (Thesis) 3 
รวม (Total) 9 

     หมายเหตุ: * ไม>นับหน>วยกิต และนักศึกษาตGองสอบเคGาโครงวิทยานิพนธR (Proposal Examination) 
 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและช่ือวิชา หน�วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด.วยตนเอง) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ>มวิชาเลือก 

1305 8XX รายวิชากลุ>มวิชาเลือก 5 3(3-0-9) 

หมวดวิทยานิพนธR 1305 892  วิทยานิพนธR (Thesis) 6 
รวม (Total) 9 

 
3.1.6 คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

1. หมวดวิชาเฉพาะ    
1.1 กลุ�มวิชาบังคับ  

1309 800 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรม (Research Methodology in Engineering) 3(3-0-9) 
 รายวิชาท่ีต.องเรียนมาก�อน: ไม�มี 

รายวิชาท่ีต.องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 
เง่ือนไขพิเศษ: ไม�มี 

 



 

 

หลักการของระเบียบวิธีวิจัย  การกําหนดหัวขGอวิจัย  การออกแบบงานวิจัย  การทบทวนวรรณกรรม  
วิธีดําเนินการวิจัย  การรวบรวมขGอมูล  การวิเคราะหRขGอมูลและการแปลความหมาย  การเขียนรายงานการวิจัย
และการนําเสนอ  การประเมินผลการวิจัย  

Principles of research methodology;  research topics;  research design;  review of 
relevant documents;  research conducting;  information collection;  data analysis and 
interpretation;  writing research reports and presentation;  evaluation of research 
 

1309 801 การสัมมนาทางวิศวกรรม (Engineering Seminar)  1(0-3-1) 
 รายวิชาท่ีต.องเรียนมาก�อน: ไม�มี 

รายวิชาท่ีต.องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 
เง่ือนไขพิเศษ: ไม�มี 

 

การเลือกประเด็นท่ีสนใจ  การแสวงหาและรวบรวมความรูGท่ีทันสมัยทางวิศวกรรม  วิเคราะหR  
สังเคราะหR  สรุป  นําเสนอ  เสนอแนะและขGอมูลป}อนกลับ  นําเสนอร>างเคGาโครงวิทยานิพนธR 

Selection of interesting topic;  seeking and collection of modern engineering 
knowledge;  analysis;  synthesis;  conclusion;  presentation;  suggestion and feedback;  draft 
proposal presentation 

 

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

3(3-0-9) 

 รายวิชาท่ีต.องเรียนมาก�อน: ไม�มี 
รายวิชาท่ีต.องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 
เง่ือนไขพิเศษ: ไม�มี 

 

เทคโนโลยีวิศวกรรมสมัยใหม>และปWญญาประดิษฐR  ชนิดของเทคโนโลยีวิศวกรรมและปWญญาประดิษฐR  
โครงข>ายประสาทเทียม  การเรียนรูGของเครื่อง  การประยุกตRใชGเทคโนโลยีและปWญญาประดิษฐRในสาขาวิศวกรรมศาสตรR  

Modern engineering technology and artificial intelligence;  types of engineering 
technology and artificial intelligence;  artificial neural networks;  machine learning;  technology 
and artificial intelligence in engineering applications 
1305 811 การสัมมนาทางวิศวกรรมโยธา  (Civil Engineering Seminar) 1(0-3-1) 
 รายวิชาท่ีต.องเรียนมาก�อน: ไม�มี 

รายวิชาท่ีต.องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 
เง่ือนไขพิเศษ: ไม�มี 

 



 

 

การทบทวนวรรณกรรมในหัวขGอท่ีเก่ียวขGองกับวิทยานิพนธR  การรายงานความกGาวหนGางานวิจัยท่ี
ดําเนินการแลGวเสร็จรGอยละ 70  การจัดทําร>างรายงานบทความฉบับสมบูรณRและการนําเสนอ  การมีส>วนร>วมใน
การอภิปรายในการนําเสนอรายงานท่ีเก่ียวกับงานวิจัยดGานวิศวกรรมโยธา  

Review of literature on related topics for thesis;  report on research progress at 70 
percent completion;  drafting of full paper and presentation;  participation in discussion on 
report presentation related to civil engineering researches 

 

1.2 กลุ�มวิชาเลือก 

 1.2.1 กลุ�มวิชาเลือกด.านวิศวกรรมและการบริหารงานก�อสร.าง  
   (Construction Engineering and Management) 

1305 831 การวางแผนและจัดการทรัพยากรในงานก�อสร.าง  
(Construction Resource Planning and Management)  

3(3-0-9) 

 รายวิชาท่ีต.องเรียนมาก�อน: ไม�มี 
รายวิชาท่ีต.องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 
เง่ือนไขพิเศษ: ไม�มี 

 

กระบวนการวางแผนสําหรับงานก>อสรGาง  ความสัมพันธRระหว>างการวางแผนการดําเนินงานและ
วิธีการก>อสรGาง  การควบคุมตGนทุนในช>วงระยะเวลาต>าง ๆ ของการก>อสรGาง  เครื่องมือท่ีใชGในการควบคุมตGนทุน  
ทฤษฎีและทักษะในการบริหารงานบุคคล  การบริหารทรัพยากร  สุขภาวะและความปลอดภัย  การประเมิน
ประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากร 

Planning process of construction projects;  relationships between planning process 
and construction methods;  processes of cost planning and control during different phases of 
construction;  tools for controlling cost;  theory and skills for human resource management;  
resource management;  health and safety;  evaluation of workers’ productivity 
 
1305 832 การวางแผนและควบคุมโครงการ (Project Planning and Control) 3(3-0-9) 
 รายวิชาท่ีต.องเรียนมาก�อน: ไม�มี 

รายวิชาท่ีต.องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 
เง่ือนไขพิเศษ: ไม�มี 

 

 การวางแผนงาน ระยะเวลาและการจัดสรรทรัพยากร  การติดตามและควบคุม วิธีควบคุม  วิธีวิถีวิกฤติ  
ประสิทธิภาพของกําลังคน  การจําลองสถานการณR  ความล>าชGาและสาเหตุ  กลยุทธRในการจัดการทรัพยากร 



 

 

ใหGเท>าเทียมและปรับเปลี่ยนแผนงาน  เทคโนโลยีบิม  กฎหมายก>อสรGาง 
 Project planning, scheduling and resource allocation;  monitoring and control, control 

methodology;  critical path method;  efficiency of human resources;  simulation of problem;  
delay and cause of delay;  strategic in resource levelling and re-scheduling;  BIM technology;  
construction law  
 
1305 833 การวิเคราะห(ต.นทุนและการบริหารสินทรัพย(  

(Cost Analysis and Asset Management)   
3(3-0-9) 

 รายวิชาท่ีต.องเรียนมาก�อน: ไม�มี 
รายวิชาท่ีต.องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 
เง่ือนไขพิเศษ: ไม�มี 

 

การวิเคราะหRตGนทุน  การวิเคราะหRความแปรปรวน  การประมาณการดGานการเงิน  การตัดสินใจ
ระหว>างการเช>าหรือการซ้ือ  การประเมินสินทรัพยR  การบริหารสินทรัพยR  การประมาณราคา  การควบคุมตGนทุน  
การศึกษาความเปSนไปไดGของโครงการ 

Cost analysis;  analysis of variance;  financial estimation;  lease-buy decision;  asset 
appraisal;  asset management;  cost estimating;  cost control;  project feasibility studies 

 
1305 834 หัวข.อพิเศษทางวิศวกรรมและการบริหารงานก�อสร.าง  

(Special Topics in Construction Engineering and Management) 
3(3-0-9) 

 รายวิชาท่ีต.องเรียนมาก�อน: ไม�มี 
รายวิชาท่ีต.องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 
เง่ือนไขพิเศษ: ไม�มี 

 

หัวขGอท่ีน>าสนใจต>อการวิจัยและการประกอบวิชาชีพดGานวิศวกรรมและการบริหารงานก>อสรGาง  
Interesting topics for research and professional practice in construction engineering 

and management 
 

1.2.2 กลุ�มวิชาเลือกด.านวิศวกรรมและการวางแผนการขนส�ง  
  (Transport Engineering and Planning) 

1305 841 วิศวกรรมและการวางแผนการขนส�ง  
(Transport Engineering and Planning) 

3(3-0-9) 



 

 

 รายวิชาท่ีต.องเรียนมาก�อน: ไม�มี 
รายวิชาท่ีต.องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 
เง่ือนไขพิเศษ: ไม�มี 

 

  ปWญหาและแนวโนGมดGานการขนส>ง การพัฒนาอย>างยั่งยืนในการขนส>ง การกําหนดนโยบาย 
ดGานการขนส>ง ยุทธศาสตรRการบูรณาการดGานการขนส>ง  การออกแบบระบบขนส>ง การขนส>งทางน้ํา การขนส>ง 
ทางท>อ การขนส>งทางบก การขนส>งทางราง การขนส>งทางอากาศ  การออกแบบสําหรับคนเดินเทGาและผูGบกพร>อง
ความสามารถ  การดําเนินการเก่ียวกับการขนส>งสาธารณะ  แบบจําลองการขนส>ง  การเก็บและวิเคราะหRขGอมูล
การขนส>ง ขGอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ ขGอมูลขนาดใหญ> การประยุกตRใชGปWญญาประดิษฐR  เศรษฐศาสตรRการขนส>ง 

 Transport problems and trends, sustainable development in transport, transport 
policy formulation, integrated transport strategies;  design of transportation systems, water 
transportation, pipeline transportation, motor transportation, rail transportation, air 
transportation;  design for pedestrian and disabilities;  public transport operations;  transport 
models;  transport data collection and analysis, primary and secondary data, big data, 
applications of artificial intelligence;  transport economics 

 
1305 842 การขนส�งทางราง: วิศวกรรม การดําเนินการ และการจัดการ  

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

 รายวิชาท่ีต.องเรียนมาก�อน: ไม�มี 
รายวิชาท่ีต.องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 
เง่ือนไขพิเศษ: ไม�มี 

 

วิศวกรรมรถไฟและโครงสรGางพ้ืนฐาน รถไฟความเร็วสูง ผลกระทบต>อสังคมและสิ่งแวดลGอม   
แนวเสGนทาง  อุปสงคRของรถไฟ  การวางแผนและความจุ  หัวลากและตูGขบวน  ระบบจ>ายไฟฟ}าและระบบอาณัติ
สัญญาณควบคุม  การก>อสรGาง ปฏิบัติการและบํารุงรักษา  การเงินและเศรษฐศาสตรRของการพัฒนารถไฟ 

Railway engineering and infrastructure, high speed rail, impacts on society and 
environment;  rail alignment;  rail demand;  planning and capacity;  locomotive and rolling 
stocks;  power supply and signaling control system;  construction, operation and maintenance;  
financing and economics of railway development 

 
 
 



 

 

1305 843 ความปลอดภัยและส่ิงแวดล.อมของการขนส�ง  
(Transport Safety and Environment)  

3(3-0-9) 

 รายวิชาท่ีต.องเรียนมาก�อน: ไม�มี 
รายวิชาท่ีต.องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 
เง่ือนไขพิเศษ: ไม�มี 

 

คํานิยาม อุบัติเหตุ บาดเจ็บและการตาย  นโยบายรัฐในดGานการป}องกันอุบัติเหตุ  แนวโนGมการเกิด
อุบัติเหตุ  การคํานวณอัตราการเกิดอุบัติเหตุ  การเก็บขGอมูลอุบัติเหตุ ขGอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ ขGอมูลขนาดใหญ>  
สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ  การตรวจสอบความปลอดภัยดGานการขนส>ง  ผลกระทบ การประเมินและลดผลกระทบ
ของการขนส>งต>อสิ่งแวดลGอม ผลกระทบต>อบรรยากาศโลก การใชGพลังงานและทรัพยากร  การวิเคราะหRผลกระทบ
สิ่งแวดลGอมและสุขภาพ  การประยุกตRใชGปWญญาประดิษฐR 

Definition of terms, accident, injury and fatality;  government policy in accident 
prevention;  trends in accidents;  calculation of accident rate;  collection of accident data, 
primary and secondary data, big data;  causes of accident;  transport safety audit;  effect,  
assessment and attenuation of transport on environment, global climate effect, energy and 
resource use;  Environmental and Health Impact Assessment (EHIA);  applications of artificial 
intelligence 

 
1305 844 หัวข.อพิเศษทางวิศวกรรมและการวางแผนการขนส�ง  

(Special Topics in Transport Engineering and Planning)  
3(3-0-9) 

 รายวิชาท่ีต.องเรียนมาก�อน: ไม�มี 
รายวิชาท่ีต.องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 
เง่ือนไขพิเศษ: ไม�มี 

 

หัวขGอท่ีน>าสนใจต>อการวิจัยและการประกอบวิชาชีพดGานวิศวกรรมและการวางแผนการขนส>ง  
Interesting topics for research and professional practice in transport engineering and 

planning 
 
 
 
 

 



 

 

1.2.3 กลุ�มวิชาเลือกด.านวิศวกรรมโครงสร.าง (Structural Engineering) 
1305 850 คณิตศาสตร(วิศวกรรมประยุกต(และการนําไปใช.งาน   

(Applied Engineering Mathematics and Applications) 
3(3-0-9) 

 รายวิชาท่ีต.องเรียนมาก�อน: ไม�มี 
รายวิชาท่ีต.องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 
เง่ือนไขพิเศษ: ไม�มี 

 

  การประยุกตRใชGคอมพิวเตอรRเปSนเครื่องมือคํานวณเพ่ือแกGปWญหาการคํานวณท่ีซับซGอน  ระบบหรือ
ซอฟตRแวรRอเนกประสงคR  พีชคณิตเชิงเสGนประยุกตRและการแนะนําเทคนิคการวิเคราะหRเชิงตัวเลข  การวิเคราะหR
เชิงตัวเลขสําหรับปWญหาทางวิทยาศาสตรRประยุกตRและวิศวกรรมศาสตรR  การใชGกระบวนการคํานวณทาง
วิศวกรรมศาสตรR คณิตศาสตรRและวิทยาศาสตรR 

  Applications of computer as tools for computing complex computational problems;  
multi-purposes system or software;  applied linear algebra and introduction to numerical 
methods;  numerical methods to problems in applied sciences and engineering;  use of 
computational methods in engineering, mathematics and science  

 
1305 851 การวิเคราะห(และออกแบบโครงสร.างข้ันสูง 

(Advanced Analysis and Design of Structures) 
3(3-0-9) 

 รายวิชาท่ีต.องเรียนมาก�อน: ไม�มี 
รายวิชาท่ีต.องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 
เง่ือนไขพิเศษ: ไม�มี 

 

วิธีไดเร็คสติฟเนสและเฟลกซิบิลิตี้สําหรับวิเคราะหRโครงสรGาง  การวิเคราะหRแบบไม>เปSนเชิงเสGน   
การตอบสนองทางพลศาสตรRของโครงสรGาง  ระบบตัวแปรอิสระเดียวและหลายตัว  การสั่นแบบไม>เจาะจง  
ปรัชญาและทฤษฎีของคอนกรีตเสริมเหล็กภายใตGภาวะสุดขีด  ความเหนียวขององคRอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
องคRอาคารตGานแรงแผ>นดินไหว  ผนังรับแรงเฉือน  

Direct stiffness and flexibility methods for structural analysis;  nonlinear analysis;  
dynamic response of structures;  single and multi-degree-of-freedom systems;  random 
vibrations;  philosophy and theory for limit state of reinforced concrete;  ductility of reinforced 
concrete members;  seismic resistant members;  shear wall 

 
 



 

 

1305 852 วิธีทางไฟไนท(อิลลิเมนต( (Finite Element Methods) 3(3-0-9) 
 รายวิชาท่ีต.องเรียนมาก�อน: ไม�มี 

รายวิชาท่ีต.องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 
เง่ือนไขพิเศษ: ไม�มี 

 

วิธีไฟไนทRอิลลิเมนตR  การหาค>าคําตอบโดยวิธีประมาณ  วิธีแวริเอชั่น  ฟWงกRชันรูปร>าง  อิลลิเมนตR
สามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยม  ไอโซพาราเมทริคอิลลิเมนตR  การลู>เขGาของคําตอบและการประมาณค>าความคลาดเคลื่อน  
การประยุกตRใชGคอมพิวเตอรRในการแกGปWญหาทางวิศวกรรม 

Finite element method;  approximate solution methods;  variational methods;  
shape functions;  triangular and quadrilateral elements;  isoparametric elements;  convergence 
requirements and error estimation;  computer applications for engineering problems 
 
1305 853 การออกแบบโครงสร.างรับแรงลมและแผ�นดินไหว 

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

 รายวิชาท่ีต.องเรียนมาก�อน: ไม�มี 
รายวิชาท่ีต.องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 
เง่ือนไขพิเศษ: ไม�มี 

 

  คุณลักษณะของลม  แรงกระทําเนื่องจากลม  ระบบโครงสรGางตGานทานแรงลม  การวิเคราะหRและ
ออกแบบโครงสรGางตGานทานแรงลม  ลักษณะการเคลื่อนท่ีของการเกิดแผ>นดินไหว  กฎของแอนทินิวเอชั่น   
การวิเคราะหRความรุนแรง  หลักการออกแบบโครงสรGางเพ่ือตGานแผ>นดินไหว  การออกแบบโครงสรGางคอนกรีต 
เสริมเหล็กเพ่ือตGานแผ>นดินไหว  รายละเอียดของโครงสรGาง  ขGอกําหนดและมาตรฐานการออกแบบ 

  Wind characteristics;  wind loading;  wind-resistant structure systems;  analysis and 
design of wind-resistant structures;  earthquake ground motions;  attenuation laws;  seismic 
hazard analysis;  concepts in seismic design of structure;  seismic design of reinforced concrete 
structure;  structural details;  design requirements and standards 
 
 
 
 
 
 



 

 

1305 854 หัวข.อพิเศษทางวิศวกรรมโครงสร.าง  
(Special Topics in Structural Engineering) 

3(3-0-9) 

 รายวิชาท่ีต.องเรียนมาก�อน: ไม�มี 
รายวิชาท่ีต.องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 
เง่ือนไขพิเศษ: ไม�มี 

 

หัวขGอท่ีน>าสนใจต>อการวิจัยและการประกอบวิชาชีพดGานวิศวกรรมโครงสรGาง  
Interesting topics for research and professional practice in structural engineering 

   

1.2.4 กลุ�มวิชาเลือกด.านวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา (Water Resource Engineering) 
1305 860 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร(ในงานวิศวกรรม   

(Geographic Information System in Engineering) 
3(3-0-9) 

 รายวิชาท่ีต.องเรียนมาก�อน: ไม�มี 
รายวิชาท่ีต.องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 
เง่ือนไขพิเศษ: ไม�มี 

 

  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรR (จีไอเอส)  ประเภทของระบบสารสนเทศภูมิศาสตรR  การจัดการขGอมูล 
ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตรR  การนําเขGาขGอมูลแผนท่ีและขGอมูลตัวอักษร  การประมวลผล  การวิเคราะหRและ 
การแสดงผลขGอมูลของระบบสารสนเทศภูมิศาสตรR  การประยุกตRใชGระบบสารสนเทศภูมิศาสตรRสําหรับงาน
วิศวกรรมโยธา 

  Geographic Information Systems (GIS);  types of GIS;  data management in GIS;  map 
and text data input;  data processing;  analysis and display in GIS;  applications of GIS in civil 
engineering 

 
1305 861 วิศวกรรมทรัพยากรน้ําประยุกต( (Applied Water Resource Engineering) 3(3-0-9) 
 รายวิชาท่ีต.องเรียนมาก�อน: ไม�มี 

รายวิชาท่ีต.องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 
เง่ือนไขพิเศษ: ไม�มี 

 

การออกแบบทางอุทกวิทยา ขบวนการทางอุทกวิทยา แหล>งน้ําในบรรยากาศ การวิเคราะหRขGอมูล
อุทกวิทยา  น้ําผิวดิน ระบบน้ําผิวดิน การวิเคราะหRความถ่ี การวิเคราะหRปริมาณการไหลในทางน้ํา  น้ําใตGดิน ระบบ
น้ําใตGดิน กลศาสตรRของการไหลผ>านตัวกลาง การวิเคราะหRการไหลของน้ําใตGดิน 



 

 

Hydrological designs, hydrological processes, atmospheric water, hydrological data 
analysis;  surface water, surface water system, frequency analysis, surface water flow analysis;  
groundwater, groundwater system, mechanics of flow through porous media, groundwater flow 
analysis 

 
1305 862 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา (Water Resource Management) 3(3-0-9) 

รายวิชาท่ีต.องเรียนมาก�อน: ไม�มี 
รายวิชาท่ีต.องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 
เง่ือนไขพิเศษ: ไม�มี 

 

  องคRกรน้ําและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา หนGาท่ีและความรับผิดชอบ การมีส>วนร>วมของ
ประชาชน ปWญหาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา  การวางแผนการจัดการทรัพยากรน้ํา ฐานขGอมูล วรรณกรรม 
การวิเคราะหRปWญหาและปWจจัย  ลุ>มน้ํา  นโยบายและการบริหารจัดการน้ํา หลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
อย>างยั่งยืน การประยุกตRใชGแบบจําลองคณิตศาสตรRเพ่ือการวางแผนดGานบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา แนวทาง 
การจัดการทรัพยากรน้ําภายใตGการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศและความไม>แน>นอน  แผนแม>บททรัพยากรน้ํา 

  Water organization and water resources management, duties and responsibilities, 
public participation, problems in water resource management;  water resources planning, 
database, literature review, problems and factors analysis;  watershed;  policy and management 
of water resources, sustainable water resource management, application of mathematics model 
for water resource management plan, sustainable water management under climate change and 
uncertainty;  water resources master plan 
 
1305 863 การออกแบบและจัดการอุทกภัย (Flood Design and Management) 3(3-0-9) 

รายวิชาท่ีต.องเรียนมาก�อน: ไม�มี 
รายวิชาท่ีต.องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 
เง่ือนไขพิเศษ: ไม�มี 

 

ลักษณะการเกิดอุทกภัย  การวิเคราะหRทางสถิติของการเกิดอุทกภัย  ชลศาสตรRและอุทกวิทยา
สําหรับการออกแบบและจัดการอุทกภัย  ปWญหาน้ําท>วม  การประยุกตRใชGแบบจําลองคณิตศาสตรRเพ่ือการบริหาร
จัดการอุทกภัย  ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม  การบริหารจัดการอุทกภัยแบบบูรณาการ  การจัดการหลัง 
การเกิดอุทกภัย 



 

 

Flooding characteristics;  flooding statistics analysis;  hydraulics and hydrology for 
flood design and management;  flooding problems;  application of mathematics model for 
flooding management;  economic and social impact;  integrated flood management;  
management after flooding 
 
1305 864 แบบจําลองในงานทรัพยากรน้ําและการประยุกต(ใช. 

(Water Resources Modelling and Application) 
3(3-0-9) 

รายวิชาท่ีต.องเรียนมาก�อน: ไม�มี 
รายวิชาท่ีต.องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 
เง่ือนไขพิเศษ: ไม�มี 

 

แบบจําลองคอมพิวเตอรRสําหรับทรัพยากรน้ํา  การจําลองทางอุทกวิทยา  การจําลองสภาพพ้ืนท่ี   
การจําลองสภาพน้ําในลําน้ํา  การจําลองสภาพน้ําใตGดิน  การจําลองระบบท>อโครงข>าย  การจําลอง

สภาพลุ>มน้ํา 
Computer models for water resources;  hydrological models;  topographical models;  

river flow models;  groundwater models;  pipe-network models;  water basin modelsผ 
 
1305 865 การปนเปpqอนและการฟpqนสภาพของแหล�งน้ําใต.ดิน  

(Groundwater Contamination and Remediation) 
3(3-0-9) 

 รายวิชาท่ีต.องเรียนมาก�อน: ไม�มี 
รายวิชาท่ีต.องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 
เง่ือนไขพิเศษ: ไม�มี 

 

  ชนิดและแหล>งกําเนิดของการปนเปvwอนในแหล>งน้ําใตGดิน  สมการการเคลื่อนท่ี การเคลื่อนท่ีของมวล
สารในตัวกลางพรุน  การเปลี่ยนรูปสารปนเปvwอนทางชีววิทยาและทางเคมี  การไหลต>างสถานะ  บ>อตรวจสอบน้ํา 
ใตGดิน  การปรับปรุงคุณภาพน้ําใตGดิน  วิธีการฟvwนฟูแหล>งน้ําใตGดิน   

Types and sources of groundwater contamination;  transport equations, mass transport 
in porous media;  biological and chemical transformation of groundwater contaminants;  
multiphase flow;  groundwater monitoring wells;  treatment of groundwater contamination;  site 
remediation 

 
 



 

 

1305 866 หัวข.อพิเศษทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา  
(Special Topics in Water Resource Engineering) 

3(3-0-9) 

 รายวิชาท่ีต.องเรียนมาก�อน: ไม�มี 
รายวิชาท่ีต.องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 
เง่ือนไขพิเศษ: ไม�มี 

 

หัวขGอท่ีน>าสนใจต>อการวิจัยและการประกอบวิชาชีพดGานวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา 
Interesting topics for research and professional practice in water resource engineering  

 

1.2.5 กลุ�มวิชาเลือกด.านวิศวกรรมธรณีเทคนิค (Geotechnical Engineering) 
1305 871 วิศวกรรมธรณีเทคนิคประยุกต( (Applied Geotechnical Engineering) 3(3-0-9) 
 รายวิชาท่ีต.องเรียนมาก�อน: ไม�มี 

รายวิชาท่ีต.องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 
เง่ือนไขพิเศษ: ไม�มี 

 

  การสํารวจพ้ืนท่ีก>อสรGาง  เครื่องมือสํารวจ การแปลผลและระบบจัดเก็บขGอมูล  ฐานรากต้ืนและ 
ฐานรากเสาเข็ม  การทรุดตัวของดินและฐานราก  เสาเข็มรับแรงดGานขGาง  โครงสรGางกันดิน  โครงสรGางใตGดิน  
เสถียรภาพลาดสโลป  โปรแกรมคอมพิวเตอรRสําหรับวิศวกรรมธรณีเทคนิค  

  Site investigation;  soil investigating equipments, data interpretation and data 
acquisition system;  shallow and pile foundation;  soil and foundation settlement;  lateral pile;  
earth retaining structures;  underground structures;  slope stability;  computer program for 
geotechnical engineering 
 
1305 872 วิศวกรรมการปรับปรุงคุณภาพดินและวัสดุธรณีสังเคราะห( 

(Engineering Ground Improvement and Geosynthetics) 
3(3-0-9) 

 รายวิชาท่ีต.องเรียนมาก�อน: ไม�มี 
รายวิชาท่ีต.องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 
เง่ือนไขพิเศษ: ไม�มี 

 

หลักการการปรับปรุงคุณภาพดิน  ชนิดและคุณสมบัติวัสดุธรณีสังเคราะหR  การปรับปรุงวัสดุปฐพี 
ดGวยแผ>นธรณีสังเคราะหR แผ>นจีโอเทคไทลR แผ>นจีโอเนต แผ>นจีโอเมมเบรน แผ>นจีโอกริด แผ>นดินเหนียวกันซึม   
การเสริมกําลังโดยเสGนใยสังเคราะหR  การบดอัดและการปรับปรุงทางกล  การปรับปรุงวัสดุปฐพีโดยใชGสารผสม  
การเพ่ิมเสถียรภาพลาดสโลปดGวยหลักการฝWงยึดเพ่ิมแรงยึดเหนี่ยว  การเพ่ิมเสถียรภาพลาดสโลปดGวยรากพืช   



 

 

การป}องกันการกัดเซาะ  การระบายแนวด่ิง  เสาเข็มดินซีเมนตR  การอัดฉีดน้ําปูน 
Principles of ground improvement;  types and properties of geosynthetics;  ground 

improvement using geosynthetics, geotextile, geonet, geomembrane, geogrid, geosynthetic clay 
liner;  strength improvement using synthetic fibers;  compaction and mechanical stabilization;  
ground improvement using admixtures;  soil nailing for slope stability;  plant root for slope 
stability;  protection of soil erosion;  vertical drain;  soil cement column;  grouting 
 
1305 873 ทฤษฎีการทดสอบดินข้ันสูง (Theory of Advanced Soil Testing) 3(3-0-9) 
 รายวิชาท่ีต.องเรียนมาก�อน: ไม�มี 

รายวิชาท่ีต.องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 
เง่ือนไขพิเศษ: ไม�มี 

 

กลศาสตรRดิน  พฤติกรรมการยุบตัวและรับแรงเฉือนของดินเหนียวและทราย  การแปลผลและ 
หาสมบัติทางวิศวกรรมของดินโดยการเจาะหยั่งแบบมาตรฐาน  การแปลผลและหาสมบัติทางวิศวกรรมของดิน 
โดยการเจาะหยั่งแบบกรวยวัดแรงดันน้ํา  การหาแรงดันดินดGานขGางโดยอาศัยสมบัติของดินท่ีวัดในสนามและ
หGองปฏิบัติการ  วัดและการแปลผลการเคลื่อนตัวของดินในสนาม  การวัดแรงดันน้ําใตGดินในสนาม  การสอบเทียบ
และเก็บขGอมูลการทดสอบโดยอุปกรณRอิเล็กทรอนิกสR  การกดอัดคายน้ําโดย Rowe cell  การประยุกตRใชGถังวัดคุม
เพ่ือการทดสอบดิน 

Soil Mechanics;  settlement and shear behavior of clay and sand;  interpretation and 
soil engineering properties determination of test result from standard penetration test (SPT);  
interpretation and soil engineering properties determination of test result from piezocone test 
(CPTU);  lateral earth pressure determination using data obtained from soil laboratory testing 
and field testing;  field measurement of ground movement;  field measurement of pore water 
pressure;  electronic devices calibration and data acquisition;  consolidation in Rowe cell;  
application of calibration chamber 

 
 
 
 
 
 



 

 

1305 874 หัวข.อพิเศษทางวิศวกรรมธรณีเทคนิค 
(Special Topics in Geotechnical Engineering) 

3(3-0-9) 

 รายวิชาท่ีต.องเรียนมาก�อน: ไม�มี 
รายวิชาท่ีต.องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 
เง่ือนไขพิเศษ: ไม�มี 

 

หัวขGอท่ีน>าสนใจต>อการวิจัยและการประกอบวิชาชีพดGานวิศวกรรมธรณีเทคนิค 
Interesting topics for research and professional practice in geotechnical engineering  

 

2. หมวดวิทยานิพนธ(       
1305 891 วิทยานิพนธ( (Thesis) 36 หน�วยกิต 
 รายวิชาท่ีต.องเรียนมาก�อน: ไม�มี 

รายวิชาท่ีต.องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 
เง่ือนไขพิเศษ: หัวข.อเรื่องท่ีวิจัยจะต.องได.รับความเห็นชอบจากอาจารย(ท่ีปรึกษาก�อนการค.นคว.า 
การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขGองกับวิทยานิพนธR  การนําเสนอสิ่งท่ีคGนพบจากการทบทวน

วรรณกรรมท่ีเก่ียวขGองกับหัวขGอวิทยานิพนธR  การจัดทําโครงร>างวิทยานิพนธR  การนําเสนอโครงร>างวิทยานิพนธR  
การเก็บรวบรวมและการวิเคราะหRขGอมูลการวิจัย  การนําเสนอความกGาวหนGาวิทยานิพนธR  การสรุปผลการวิจัยและ
แนวทางการวิจัยในอนาคต  การจัดทําวิทยานิพนธRฉบับสมบูรณR  การนําเสนอวิทยานิพนธRฉบับสมบูรณR  การจัดทํา
บทความเพ่ือการตีพิมพR  การนําเสนอบทความวิจัย 

Literature review related to thesis topic;  presentation of findings from literature 
review related to thesis topic;  thesis proposal preparation;  presentation of thesis proposal;  
collection and analysis of research data;  presentation of thesis progress;  research conclusion 
and future research;  preparation of complete thesis;  presentation of complete thesis;  
preparation of research paper for publication;  presentation of research paper 
 
1305 892 วิทยานิพนธ( (Thesis) 15 หน�วยกิต 
 รายวิชาท่ีต.องเรียนมาก�อน: ไม�มี 

รายวิชาท่ีต.องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 
เง่ือนไขพิเศษ: หัวข.อเรื่องท่ีวิจัยจะต.องได.รับความเห็นชอบจากอาจารย(ท่ีปรึกษาก�อนการค.นคว.า 
ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขGองกับวิทยานิพนธR  โครงร>างวิจัยฉบับร>างโดยระบุหัวขGอวิทยานิพนธR 

วัตถุประสงคR ปWญหาและท่ีมาของการวิจัย ข้ันตอนดําเนินการวิจัย ประโยชนRท่ีคาดว>าจะไดGรับ  โครงร>างงานวิจัย



 

 

ฉบับสมบูรณRท่ีระบุองคRประกอบของการวิจัยโดยละเอียด  การเก็บและวิเคราะหRขGอมูลการวิจัย  การนําเสนอ
รายงานความกGาวหนGา  การจัดทําวิทยานิพนธRฉบับสมบูรณR  การนําเสนอวิทยานิพนธRฉบับสมบูรณR  การจัดทํา
บทความวิจัยเพ่ือการนําเสนอ 

Thesis literature review;  draft research proposal indicating research topic, objectives, 
research problem statement and rational, research procedure, expected benefit;  completed 
original research proposal comprising details of all research components;  collect and analyze 
research data;  present progress report;  preparation of final thesis report;  presentation of 
complete thesis;  preparation of research paper for presentation 

 
 

4. เกณฑ(การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เปSนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑRมาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ขGอ 14.2 และขGอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว>าดGวย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 หมวดท่ี 14 การสําเร็จการศึกษาและการอนุมัติปริญญา ขGอ 56 ดังนี้ 

แผน ก แบบ ก1 ตGองนําเสนอวิทยานิพนธRและสอบผ>านการสอบปากเปล>าข้ันสุดทGาย และตGองเปSนระบบเป�ดใหG
ผูGสนใจเขGารับฟWงไดG  สําหรับผลงานวิทยานิพนธRหรือส>วนหนึ่งของวิทยานิพนธRตGองไดGรับการตีพิมพR หรืออย>างนGอย 1 
บทความในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามเกณฑRมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  

แผน ก แบบ ก2  ตGองศึกษารายวิชาและสอบผ>านทุกวิชาครบถGวนตามท่ีกําหนดในหลักสูตร  
โดยจะตGองไดGระดับคะแนนเฉลี่ยไม>ต่ํากว>า 3.00 จากระบบ 4.00 ระดับคะแนนหรือเทียบเท>า พรGอมท้ังเสนอ
วิทยานิพนธRและสอบผ>านการสอบปากเปล>าข้ันสุดทGาย และตGองเปSนระบบเป�ดใหGผูGสนใจเขGารับฟWงไดG ผลงาน
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วิชาการ (Proceedings) ดังกล>าว 
 


