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หมวดท่ี 1 ข0อมลูท่ัวไป 
1. รหัสและช่ือหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร  :  25530181104251 
 ภาษาไทย  :  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

ภาษาอังกฤษ  :  Doctor of Philosophy Program in Civil Engineering 
 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย ชื่อเต็ม :  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 
   ชื่อยGอ :  ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา) 
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Doctor of Philosophy (Civil Engineering) 
   ชื่อยGอ :  Ph.D. (Civil Engineering) 
 
3. วิชาเอก: ไมGมี 
 
4. จํานวนหน�วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร: แบบ 1.1 จํานวน 48 หนGวยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ: หลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาเอก ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหGงชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  
เกณฑSมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
    5.2 ภาษาท่ีใช0ในการจัดการเรียนการสอน: จัดการเรียนการสอนเปTนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
 5.3 การรับเข0าศึกษาในหลักสูตร: รับท้ังนักศึกษาไทยและนักศึกษาตGางชาติท่ีสามารถสื่อสารภาษาไทยไดW 
 5.4 ความร�วมมือกับสถาบันอ่ืน: ไมGมี    
 5.5 การให0ปริญญาแก�ผู0สําเร็จการศึกษา: ใหWปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว   

 

หมวดท่ี 2 ข0อมลูเฉพาะของหลักสตูร 
 
1. ความสําคัญ ปรัชญา และวัตถุประสงค,ของหลักสูตร 
    1.1 ความสําคัญของหลักสูตร 



 

 

จากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณSภายนอกและแผนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอยGางรวดเร็ว โดยเฉพาะเทคโนโลยีการจัดการขWอมูลขนาดใหญG ทําใหW 
มีความจําเป
นท่ีจะต�องผลิตวิศวกรท่ีมีความสามารถ ความเชี่ยวชาญท่ีหลากหลาย โดยหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผลิตดุษฎีบัณฑิตท่ีมีความรอบรูWทางวิชาการระดับสูง 
สามารถบูรณาการองคSความรูWดWานวิศวกรรมโยธาท่ีผGานกระบวนการวิจัย ซ่ึงเก่ียวขWองกับกระบวนการวิเคราะหSข้ัน
สูงมาใชWอยGางมีประสิทธิภาพและทันสมัย อีกท้ังมุGงเนWนพัฒนาความชํานาญทางดWานการวิจัย 
อยGางยิ่ง และมีความรูW ความเขWาใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการตGาง ๆ ในกลุGมวิชาหรือหัวขWอ 
ท่ีตนเองสําเร็จมาอยGางถGองแทWWและลึกซ้ึง สามารถนําไปประยุกตSใชWกับงานท่ีเก่ียวขWองเพ่ือใชWในการพัฒนา 
แบบองคSรวมและนําไปสูGการพัฒนาท่ียั่งยืน 

1.2 ปรัชญาของหลักสูตร 
มุGงผลิตดุษฎีบัณฑิตใหWเปTนนักวิจัยท่ีสรWางองคSความรูWใหมGและนวัตกรรมทางดWานวิศวกรรมโยธาในระดับ

สากล มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมโยธา 
1.3 วัตถุประสงค,ของหลักสูตร 

เม่ือสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แลWว ดุษฎีบัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้  
1.3.1 สามารถวิจัยและสรWางสรรคSนวัตกรรมหรือองคSความรูWใหมG บูรณาการองคSความรูWทางดWานวิศวกรรม

โยธา และดWานการวิจัยเพ่ือประโยชนSตGอการพัฒนาประเทศ 
1.3.2 สามารถวิเคราะหSและสังเคราะหSทฤษฎีและการวิจัยในองคSความรูWระดับสูงในสาขาวิศวกรรมโยธา 
1.3.3 มีความสามารถระดับสูงในการวิเคราะหS สื่อสารและมีทักษะในการใชWเทคโนโลยีเพ่ือประโยชนS         

ตGอการคWนควWาดWวยตัวเอง และการประกอบวิชาชีพไดWอยGางมีประสิทธิภาพ 
1.3.4 มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมโยธา 
1.3.5 มีความรับผิดชอบตGอตนเองและสังคม มีความเปTนผูWนําและสามารถทํางานรGวมกับผูWอ่ืน           ไดW

เปTนอยGางดี 

 

หมวดท่ี 3  
ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร0างของหลักสูตร 

 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตรท่ีใช0ในการเรียนการสอน: ระบบทวิภาค 1 ป] แบGงเปTน  
2 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไมGนWอยกวGาภาคการศึกษาละ 15 สัปดาหS   
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดรู0อน: ไมGมี  



 

 

 1.3 การเทียบเคียงหน�วยกิตในระบบทวิภาค: ไมGมี  
 
2. การดําเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน - เวลาในการดําเนินการเรียนการสอนตามปฏิทินการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
       วัน-เวลาราชการ และ/หรือ นอกวัน-เวลาราชการ 
          ภาคการศึกษาตWน ระหวGางเดือนมิถุนายน - ตุลาคม   
  ภาคการศึกษาปลาย ระหวGางเดือนพฤศจิกายน - มีนาคม 
 2.2 คุณสมบัติของผู0เข0าศึกษา: ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑSมาตรฐานหลักสูตร 
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และขWอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วGาดWวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2562 ดังนี้  

 1) เปTนผูWสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทGาในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาหรือสาขาอ่ืน ๆ  
ท่ีเก่ียวขWอง จากหลักสูตรท่ีสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรS วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) หรือ
สํานักงานคณะกรรมการขWาราชการพลเรือนใหWการรับรอง และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.25 ข้ึนไป หรือ 
มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากวGา 3.25 แตGมีประสบการณSการทํางานทางดWานวิศวกรรมโยธาไมGตํ่ากวGา 2 ป] หรืออยูGใน
ดุลพินิจของอาจารยSผูWรับผิดชอบหลักสูตร 

2) มีผลการสอบภาษาอังกฤษไดWตามเกณฑSมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หรือคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนด หรือประกาศท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และจะตWองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(ก)  ไมGเปTนผูWท่ีมีความประพฤติเสื่อมเสียอยGางรWายแรง หรือบกพรGองตGอศีลธรรมอันดี 
(ข)  ไมGอยูGในระหวGางตWองโทษในคดีอาญาตามคําพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดใหWรับโทษจําคุก  

เวWนแตGความผิดท่ีไดWกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(ค)  ไมGเปTนโรคหรือภาวะอันเปTนอุปสรรคในการศึกษา 
(ง)  คุณสมบัติอ่ืนตามท่ีกําหนดไวWในหลักสูตร 

 
2.3 ระบบการศึกษา  ใชWระบบการศึกษาผสมผสานรGวมกัน ไดWแกG แบบในชั้นเรียน (In-class learning)  

คิดเปTนอยGางนWอยรWอยละ 20 และแบบออนไลนSผGานระบบจัดการเรียนรูW (Online Learning Management 
System: LMS) คิดเปTนอยGางนWอยรWอยละ 80 
    

2.4 การเทียบโอนหน�วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข0ามมหาวิทยาลัย เปTนไปตามเกณฑSท่ีกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตรS วิจัยและนวัตกรรม และมหาวิทยาลัยกําหนด เชGน    



 

 

1) ขWอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วGาดWวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 หมวดท่ี 11 การ
เทียบรายวิชาเรียนและการเทียบโอนหนGวยกิต ขWอ 44 

2) ขWอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วGาดWวย การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลภายนอก พ.ศ. 2561 
3) ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑSการเทียบโอนผลการเรียนรูWระดับปริญญา 

เขWาสูGการศึกษาในระบบ พ.ศ. 2545 
4) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑSมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  

ขWอ 9 สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเวWนหรือเทียบโอนหนGวยกิตรายวิชา หรือวิทยานิพนธSจากหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ใหWกับนักศึกษาท่ีมีความรูWความสามารถ ท่ีสามารถวัด
มาตรฐานไดW  ท้ังนี้ นักศึกษาตWองศึกษาใหWครบตามจํานวนหนGวยกิตท่ีกําหนดไวWในเกณฑSมาตรฐานหลักสูตร และ
เปTนไปตามหลักเกณฑSการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขWาสูGการศึกษาในระบบ และแนวปฏิบัติ 
ท่ีดีเก่ียวกับการเทียบโอนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 
3. หลักสูตรและอาจารย,ผู0สอน 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
แบบ 1.1 ผูWสําเร็จปริญญาโทแลWวเขWาศึกษาตGอในระดับปริญญาเอก เปTนหลักสูตร 3 ป] ใชWระยะเวลา 

ศึกษาไมGเกิน 6 ป]การศึกษา 
 หมายเหตุ: ใหWเปTนไปตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) หรือคณะกรรมการมาตรฐานการ
อุดมศึกษา (กมอ.) 

3.1 หลักสูตร 
3.1.1 จํานวนหน�วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ดังนี้  

แบบ 1 แบบ 1.1 จํานวน 48 หนGวยกิต  
 

 3.1.2 โครงสร0างหลักสูตร ดังนี้   
หมวดวิชา/จํานวนหน�วยกิต แบบ 1.1 

  1. หมวดวิชาเฉพาะ                
      1.1 กลุGมวิชาบังคับ                                

 
7* 

  2. หมวดวิทยานิพนธ,                               จํานวน 48 
     จํานวนหน�วยกิตรวม                           จํานวน 48 หน�วยกิต 

 หมายเหตุ: * นักศึกษาตWองลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุGมวิชาบังคับ  
โดยไมGนับหนGวยกิต 



 

 

 3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร    
 

รายวิชาในหลักสูตรกําหนดรหัสและจํานวนชั่วโมงของรายวิชาตามขWอบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี วGาดWวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 หมวด 4 ระบบการจัดการศึกษาและหลักสูตร ขWอ 
15 ดังนี้ 

 
1) รหัสรายวิชา ประกอบดWวยตัวเลขเจ็ดหลัก ดังนี้   

 
เลขหลักท่ีหนึ่งและสอง หมายถึง  คณะ/หลักสูตร 
เลขหลักท่ีสามและสี่     หมายถึง  ภาควิชา/ภาคงานสอน/กลุGมวิชา/สาขาวิชา  
เลขหลักท่ีหWา        หมายถึง  ระดับของวิชา 
เลขหลักท่ีหก          หมายถึง  หมวดวิชา หรือกลุGม หรือลําดับท่ีของรายวิชา 
เลขหลักท่ีเจ็ด        หมายถึง  ลําดับท่ีของรายวิชา     
 

2) ความหมายของตัวเลข ดังนี้ 
 

                       (ก) เลขหลักท่ีหนึ่งและสอง เปTนตัวเลขกําหนดรหัสประจําคณะ/หลักสูตร ดังนี้  
13   หมายถึง  คณะวิศวกรรมศาสตรS 

(ข) เลขหลักท่ีสามและสี่ เปTนตัวเลขแสดงภาควิชา/ภาคงานสอน/กลุGมวิชา/สาขาวิชา  
   05  หมายถึง  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 

 09            หมายถึง  วิชากลางของคณะวิศวกรรมศาสตรS 
(ค) เลขหลักท่ีหWา เปTนตัวเลขแสดงระดับของวิชาในหลักสูตร ดังนี้ 

 9 หมายถึง  วิชาในระดับปริญญาเอก 
 (ง) เลขหลักท่ีหก เปTนตัวเลขแสดงกลุGมวิชา ดังนี้  

 0 และ 1  หมายถึง  กลุ"มวิชาบังคับ 

 9   หมายถึง  กลุ"มวิชาวิทยานิพนธ) 
(จ) เลขหลักท่ีเจ็ด เปTนตัวเลขแสดงลําดับท่ีของรายวิชา ดังนี้ 

  0-9           หมายถึง  ลําดับท่ีของรายวิชา 
 
 



 

 

3.1.4 รายวิชาตามโครงสร0างหลักสูตร  
 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มีรายวิชาตามโครงสรWางหลักสูตร ดังนี้ 
 

แบบ 1.1 จํานวน 48 หน�วยกิต 
    
1. หมวดวิชาเฉพาะ  
 

       

 1) กลุ�มวิชาบังคับ จํานวน 7* หน�วยกิต 
1309 900 การวิเคราะหSขWอมูลทางวิศวกรรม (Data Analytics for Engineering) 3(3-0-9)* 
1309 901 การสัมมนาทางวิศวกรรม (Engineering Seminar) 1(0-3-1)* 
1305 911 การสัมมนาทางวิศวกรรมโยธา 1 (Civil Engineering Seminar I) 1(0-3-1)* 
1305 912 การสัมมนาทางวิศวกรรมโยธา 2 (Civil Engineering Seminar II) 1(0-3-1)* 
1305 913 การสัมมนาทางวิศวกรรมโยธา 3 (Civil Engineering Seminar III) 1(0-3-1)* 

   
 หมายเหตุ * ใหWนักศึกษาลงทะเบียนเรียนโดยไมGนับหนGวยกิต และมีเกณฑSการประเมินผล 

เปTน S หรือ U 
      
2. หมวดวิทยานิพนธ,   จํานวน 48 หน�วยกิต 
1305 991 วิทยานิพนธS (Thesis)    48 หนGวยกิต 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 3.1.5 แผนการศึกษา  
 
 

ช้ันปGท่ี 1 (First Year) 
ภาคการศึกษาต0น (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและช่ือวิชา หน�วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด0วยตนเอง) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุGมวิชาบังคับ 

1309 900 การวิเคราะหSขWอมูลทางวิศวกรรม  
(Data Analytics for Engineering) 

3(3-0-9)* 

1309 901 การสัมมนาทางวิศวกรรม (Engineering Seminar) 1(0-3-1)* 
หมวดวิทยานิพนธS 1305 991  วิทยานิพนธS (Thesis) 8 

รวม (Total) 8 
     หมายเหตุ: * ไมGนับหนGวยกิต และนักศึกษาตWองสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
 
 
 
 

ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและช่ือวิชา หน�วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด0วยตนเอง) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุGมวิชาบังคับ 

1305 911 การสัมมนาทางวิศวกรรมโยธา 1  
 (Civil Engineering Seminar I) 

1(0-3-1)* 

หมวดวิทยานิพนธS 1305 991  วิทยานิพนธS (Thesis) 8 
รวม (Total) 8 

     หมายเหตุ: * ไมGนับหนGวยกิต และนักศึกษาตWองสอบเคWาโครงวิทยานิพนธS (Proposal Examination)  
 
 
 
 
 



 

 

ช้ันปGท่ี 2 (Second Year) 
ภาคการศึกษาต0น (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและช่ือวิชา หน�วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด0วยตนเอง) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุGมวิชาบังคับ 

1305 912 การสัมมนาทางวิศวกรรมโยธา 2  
 (Civil Engineering Seminar II) 

1(0-3-1)* 

หมวดวิทยานิพนธS 1305 991  วิทยานิพนธS (Thesis) 8 
รวม (Total) 8 

     หมายเหตุ: * ไมGนับหนGวยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและช่ือวิชา หน�วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด0วยตนเอง) 

หมวดวิทยานิพนธS 1305 991  วิทยานิพนธS (Thesis) 8 
รวม (Total) 8 

 
ช้ันปGท่ี 3 (Third Year) 

ภาคการศึกษาต0น (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและช่ือวิชา หน�วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด0วยตนเอง) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุGมวิชาบังคับ 

1305 913 การสัมมนาทางวิศวกรรมโยธา 3  
 (Civil Engineering Seminar III) 

1(0-3-1)* 

หมวดวิทยานิพนธS 1305 991  วิทยานิพนธS (Thesis) 8 
รวม (Total) 8 

     หมายเหตุ: * ไมGนับหนGวยกิต 
    

ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและช่ือวิชา หน�วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด0วยตนเอง) 

หมวดวิทยานิพนธS 1305 991  วิทยานิพนธS (Thesis) 8 
รวม (Total) 8 



 

 

          3.1.6 คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

1. หมวดวิชาเฉพาะ    
 1) กลุ�มวิชาบังคับ  

1309 900 การวิเคราะห,ข0อมูลทางวิศวกรรม (Data Analytics for Engineering) 3(3-0-9) 
 รายวิชาท่ีต0องเรียนมาก�อน: ไม�มี 

รายวิชาท่ีต0องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 
เง่ือนไขพิเศษ: ไม�มี 

 

 วิธีการวิจัยในภาพรวม  การออกแบบการวิจัย  การใชWสถิติในการวิจัย  การวิเคราะหSขWอมูล  
นิเวศวิทยาขWอมูล  เครื่องมือท่ีใชWวิเคราะหSขWอมูล  การวิเคราะหSการถดถอยแบบเชิงเสWนและไมGเปTนเชิงเสWน  
คุณภาพของขWอมูลและการจัดการขWอมูล  รูปแบบการเลือกขWอมูล  การจัดกลุGมขWอมูล  วิธีการทํานายขWอมูล 

Overview of research methodology;  research designing;  use of statistics in 
research;  data analytics;  data ecosystem;  analytical tools;  linear and nonlinear regression;  
data quality and preprocessing;  model selection;  clustering;  predictive method 
 

1309 901 การสัมมนาทางวิศวกรรม (Engineering Seminar)  1(0-3-1) 
 รายวิชาท่ีต0องเรียนมาก�อน: ไม�มี 

รายวิชาท่ีต0องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 
เง่ือนไขพิเศษ: ไม�มี 

 

 การทบทวนและวิเคราะหSหัวขWองานวิจัยท่ีสนใจ  การเลือกหัวขWอวิจัย  การจัดทํารายงาน   
การนําเสนอรายงานและการมีสGวนรGวมในการอภิปรายในการนําเสนอรายงานหรือหัวขWองานวิจัยท่ีเก่ียวขWอง  
การเขียนงานสรุปหรือบทวิจารณSสั้น  การนําเสนอรGางเคWาโครงวิทยานิพนธS 

Review and analysis of research topics of interest;  selection of research topic;  
report preparation;  report presentation and participation in discussion on report presentation 
or related research topics;  brief written report or discussion;  draft proposal presentation 
  

1305 911 การสัมมนาทางวิศวกรรมโยธา 1 (Civil Engineering Seminar I) 1(0-3-1) 
 รายวิชาท่ีต0องเรียนมาก�อน: ไม�มี 

รายวิชาท่ีต0องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 
เง่ือนไขพิเศษ: ไม�มี 

 



 

 

 การสรุปและการอภิปรายกลุGมในหัวขWองานวิจัยดWานวิศวกรรมโยธาท่ีเก่ียวขWอง  การรายงาน
ความกWาวหนWางานวิจัย  การสอบเคWาโครงวิทยานิพนธS 

 Conclusion and group discussion on related civil engineering researches;  
presentation of research progress;  thesis proposal examination  

1305 912 การสัมมนาทางวิศวกรรมโยธา 2 (Civil Engineering Seminar II) 1(0-3-1) 
 รายวิชาท่ีต0องเรียนมาก�อน: 1305 911 การสัมมนาทางวิศวกรรมโยธา 1  

รายวิชาท่ีต0องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 
เง่ือนไขพิเศษ: ไม�มี 

 

 การรายงานความกWาวหนWางานวิจัยท่ีดําเนินการแลWวเสร็จรWอยละ 50  ปvญหาท่ีพบ  แนวทางแกWไข  
การอภิปรายผล  

 Presentation of research progress at 50 percent completion;  problem in research;  
solution;  discussion  

 
1305 913 การสัมมนาทางวิศวกรรมโยธา 3 (Civil Engineering Seminar III) 1(0-3-1) 
 รายวิชาท่ีต0องเรียนมาก�อน: 1305 912 การสัมมนาทางวิศวกรรมโยธา 2                                  

รายวิชาท่ีต0องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 
เง่ือนไขพิเศษ: ไม�มี 

 

 การนําเสนอรายงานผลการวิจัย  การอภิปรายผลและสรุปงานวิจัย  บทความฉบับสมบูรณSและ
การนําเสนอ 

 Presentation of research result;  discussion and conclusion of research;  full 
paper and presentation  
 

2. หมวดวิทยานิพนธ,       
1305 991 วิทยานิพนธ, (Thesis) 48 หน�วยกิต 
 รายวิชาท่ีต0องเรียนมาก�อน: ไม�มี 

รายวิชาท่ีต0องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 
เง่ือนไขพิเศษ: หัวข0อเรื่องท่ีวิจัยจะต0องได0รับความเห็นชอบจากอาจารย,ท่ีปรึกษา 
                  ก�อนการค0นคว0า 



 

 

             การวิจัยเพ่ือสรWางองคSความรูWใหมGหรือนวัตกรรม  การเลือกหัวขWอชั้นสูงท่ีเก่ียวขWองกับวิศวกรรมโยธา  
การทบทวนวรรณกรรมและการสังเคราะหSผลงานการวิจัยและทฤษฎีเพ่ือพัฒนาความรูWใหมG  การเก็บรวบรวมและ
การวิเคราะหSขWอมูลการวิจัย  การแกWไขปvญหาท่ีมีความซับซWอนสูง  การวิเคราะหSขWอมูลวิจัย   
การสรุปผลการวิจัยและขWอเสนอแนะ  การจัดทําเอกสารรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณSเพ่ือการสําเร็จการศึกษา  
การจัดทําบทความวิจัยเพ่ือการตีพิมพSเผยแพรG  
            Research to create body of knowledge or innovation;  select advanced topic 
related to civil engineering;  literature review and synthesis of research and theories to develop 
new information;  collection and analysis of research data;  solving of high complex problems;  
analysis of research data;  research conclusion and recommendation;  documentation to 
complete graduation;  preparation of research paper for publication  

 
4. เกณฑ,การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เปTนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑSมาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ขWอ 14.3 และขWอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วGาดWวย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 หมวด 14 การสําเร็จการศึกษาและการอนุมัติปริญญา ขWอ 56 (3) ดังนี้ 
    1) ผGานเกณฑSการประเมินความรูWความสามารถทางภาษาตGางประเทศ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
    2) ตWองสอบผGานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเปTนผูWมีสิทธิ์ 
ขอทําวิทยานิพนธS เสนอวิทยานิพนธS และสอบผGานการสอบปากเปลGาข้ันสุดทWายซ่ึงเปTนระบบเปyดใหWผูWสนใจ 
เขWารับฟvงไดW 

สําหรับผลงานวิทยานิพนธSหรือสGวนหนึ่งของวิทยานิพนธSตWองไดWรับการตีพิมพSหรืออยGางนWอยไดWรับ 
การยอมรับใหWตีพิมพSในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามเกณฑSมาตรฐานหลักสูตร 
ระดับบัณฑิตศึกษา อยGางนWอย 2 เรื่อง  

 


