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หมวดท่ี 1 ข/อมลูท่ัวไป 
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   :  จํานวนไมGนMอยกวGา 48 หนGวยกิต 
แบบ 2.2   :  จํานวนไมGนMอยกวGา 72 หนGวยกิต  

 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ   :  หลักสูตรระดับปริญญาเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหGงชาติ พ.ศ. 2552  
 5.2 ภาษาท่ีใช/ :  จัดการเรียนการสอนเปUนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 5.3 การรับเข/าศึกษา : รับท้ังนักศึกษาไทยและนักศึกษาตGางประเทศ 
 5.4 ความร�วมมือกับสถาบันอ่ืน : ไมGมี       
 5.5 การให/ปริญญาแก�ผู/สําเร็จการศึกษา :  ใหMปริญญาสาขาวิชาเดียว   
 

หมวดท่ี 2 ข/อมลูเฉพาะของหลักสตูร 
1. ความสําคัญ ปรัชญา และวัตถุประสงค+ของหลักสูตร 
 1.1 ความสําคัญของหลักสูตร  

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผลิตดุษฎีบัณฑิตท่ีมี
ความรอบรูMทางวิชาการระดับสูง สามารถบูรณาการองคZความรูMดMานวิศวกรรมโยธาท่ีผGานกระบวนการวิจัย ซ่ึง



 

 

เก่ียวขMองกับกระบวนการวิเคราะหZข้ันสูงมาใชMอยGางมีประสิทธิภาพและทันสมัย อีกท้ังมุGงเนMนพัฒนาความชํานาญ
ทางดMานการวิจัยอยGางยิ่ง และมีความรูMความเขMาใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการตGางๆ  ในกลุGมวิชา
หรือหัวขMอท่ีตนเองสําเร็จมา อยGางถGองแทMMและลึกซ้ึง สามารถนําไปประยุกตZใชMกับงานเก่ียวขMองเพ่ือใชMในการพัฒนา
แบบองคZรวมและนําไปสูGการพัฒนาท่ียั่งยืน 

1.2 ปรัชญาของหลักสูตร  
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผลิตดุษฎีบัณฑิตและ

นักวิจัยท่ีสามารถวิเคราะหZ สังเคราะหZ และสรMางสรรคZองคZความรูMใหมGและนวัตกรรมทางดMานวิศวกรรมโยธา  มี
คุณธรรมและจริยธรรม มีความเปUนผูMนําและสามารถปฏิบัติงานรGวมกับผูMอ่ืนไดMดี 
 1.3 วัตถุประสงค+ของหลักสูตร  

เม่ือสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แลMว ดุษฎีบัณฑิตจะมีความรูMความสามารถ ดังนี้  
1.3.1 มีความรูMความสามารถในการคMนควMาวิจัยและสรMางสรรคZนวัตกรรมหรือองคZความรูMใหมGในสาขา

วิศวกรรมโยธา สามารถบูรณาการองคZความรูMทางดMานวิศวกรรมโยธา และดMานการวิจัยเพ่ือประโยชนZตGอการพัฒนา
ทMองถ่ิน อุตสาหกรรมกGอสรMางและประเทศชาติ 

1.3.2 สามารถศึกษาคMนควMาท่ีมีความซับซMอน ท่ีเก่ียวขMองกับการสังเคราะหZทฤษฎีและการวิจัย รวมถึง         
มีความเขMาใจอยGางถGองแทMในองคZความรูMระดับสูงและเทคนิคการวิจัยท่ีสามารถประยุกตZใชM ในสาขาวิศวกรรมโยธา 

1.3.3 มีความสามารถระดับสูงในการวิเคราะหZสื่อสารและมีทักษะในการใชMเทคโนโลยีเพ่ือประโยชนZ         
ตGอการคMนควMาดMวยตัวเอง และการประกอบวิชาชีพไดMอยGางเหมาะสม 

1.3.4 มีคุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ  
1.3.5 มีความรับผิดชอบตGอตนเองและสังคม มีความเปUนผูMนําและสามารถทํางานรGวมกับผูMอ่ืนไดMเปUนอยGางดี 

 1.4 คุณสมบัติท่ีพึงประสงค+ระดับปริญญาเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา
แห�งชาติ 
  1.4.1 สามารถประยุกตZใชMความรูMระดับสูงและ/หรือความเขMาใจในวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาความรูMและ            
การปฏิบัติในสาขาวิชาชีพของตนใหMกMาวหนMายิ่ง ข้ึน และใหMการสนับสนุนอยGางเต็มกําลังเพ่ือพัฒนาความรูMความ
เขMาใจและกลยุทธZใหมGๆ 
  1.4.2 สามารถแสดงออกซ่ึงภาวะผูMนําในสาขาวิชาของตนในการแกMไขป_ญหาสําคัญท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังแสดง
ความคิดเห็นและขMอสรุปตGอกลุGมผูMเชี่ยวชาญและกลุGมท่ีไมGใชGผูMเชี่ยวชาญในสาขาวิชาไดMอยGางมีประสิทธิภาพ 
  1.4.3 สามารถจัดการกับป_ญหาทางจริยธรรมท่ีซับซMอนในบริบทของวิชาการหรือวิชาชีพไดMม่ันคงและ
รวดเร็ว มีความคิดริเริ่มในการหาทางเลือกท่ีเหมาะสม เพ่ือแกMไขป_ญหาท่ีมีผลกระทบตGอชุมชน 
 
 



 

 

หมวดท่ี 3  
ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร/างของหลักสูตร 

 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตรท่ีใช/ในการเรียนการสอน : ระบบทวิภาค 1 ป`                  แบGงเปUน 
2 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไมGนMอยกวGาภาคละ 15 สัปดาหZ   
 1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร/อน : ไมGมี 
 1.3  การเทียบเคียงหน�วยกิตในระบบทวิภาค :  ไมGมี  
 
2.  การดําเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน    
  นอกวัน – เวลาราชการ     
  ภาคตMน  ระหวGางเดือนสิงหาคม – ธันวาคม   
  ภาคปลาย ระหวGางเดือนมกราคม – พฤษภาคม  
 2.2  คุณสมบัติของผู/เข/าศึกษา  

คุณสมบัติผูMเขMาศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ตMองเปUนผูMท่ีมีคุณสมบัติ
ครบถMวนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑZมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และตาม
ขMอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วGาดMวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 หมวดท่ี 5 ขMอท่ี 15 โดยมี
คุณสมบัติท่ัวไปดังนี้ 

2.2.1 เป�นผู
สําเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท#าในสาขาวิชาเดียวกันหรือสัมพันธ+กับ
หลักสูตรจากสถาบันอุดมศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการ หรือสํานักงานคณะกรรมการข
าราชการพลเรือนให
การ
รับรอง ยกเวMนในสถาบันอุดมศึกษาจากตGางประเทศ ใหMคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปUนผูMกําหนด 

2.2.2 เป�นผู
สําเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท#าในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ+ 
กับหลักสูตรท่ีเข
าศึกษา โดยมีผลการเรียนดีมาก และมีพ้ืนความรู
ความสามารถ และศักยภาพเพียงพอท่ีจะทํา
วิทยานิพนธ+ได
 หรือมีคุณสมบัติอ่ืนเพ่ิมเติมตามประกาศมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

2.2.3 ผูMเขMาศึกษา แบบ 1.1 ซ่ึงเปUนการเรียนแบบทําวิทยานิพนธZเพียงอยGางเดียว จะตMองเปUนผูMสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิศวกรรมโยธา หรือวิศวกรรมศาสตรZสาขาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขMองโดยมีการทํา
วิทยานิพนธZ หรือมีประสบการณZท่ีเก่ียวขMองไมGตํ่ากวGา 5 ป` หรือไดMรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 



 

 

2.2.4 ผูMเขMาศึกษา แบบ 2.2 ซ่ึงเปUนแบบท่ีมีการศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธZ จะตMองเปUนท่ีสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทGาในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หรือวิศวกรรมศาสตรZสาขาอ่ืนๆ   ท่ีเก่ียวขMอง 
และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.00 ข้ึนไป และจะตMองผGานการนําเสนอหัวขMอโครงงานวิจัยเบื้องตMนกGอน 

2.2.5 มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑZประกาศของคณะวิศวกรรมศาสตรZ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

 
2.3 ระบบการศึกษา :  

 การจัดการเรียนการสอน ใชMระบบในชั้นเรียนและศึกษาดMวยตัวเอง โดยมีอาจารยZท่ีปรึกษาและอาจารยZท่ี
ปรึกษารGวม (ถMามี) ใหMคําปรึกษาในระหวGางท่ีทําวิจัย 

 
2.4 การเทียบโอนหน�วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข/ามมหาวิทยาลัย :  

 การเทียบโอนหนGวยกิต และรายวิชา ตMองไดMรับการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําหลักสูตร และตMอง
เปUนไปตามขMอกําหนดดังตGอไปนี้ 
 2.4.1 ขMอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วGาดMวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 หมวดท่ี 6  
ขMอ 21 - 23   
 2.4.2 ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑZการเทียบโอนผลการระดับปริญญาเขMาสูGการศึกษา   
ในระบบ พ.ศ. 2545 
 2.4.3 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การเทียบโอนรายวิชาและคGาคะแนนของรายวิชา      
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 
 
3.  หลักสูตรและอาจารย+ผู/สอน 
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เปUนหลักสูตรเต็มเวลา ใชMระยะเวลาในการศึกษา    ไมG
เกิน 6 ป`การศึกษา  
 
  3.1 หลักสูตร 
 

 3.1.1 จํานวนหน�วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ดังนี้  
  - แบบ  1.1  จํานวนไมGนMอยกวGา  48  หนGวยกิต 
  - แบบ  2.2  จํานวนไมGนMอยกวGา  72  หนGวยกิต 
 



 

 

 3.1.2 โครงสร/างหลักสูตร ดังนี้   
 

แบบ 1.1 ไม�น/อยกว�า 48 หน�วยกิต 
ก. หมวดวิชาเฉพาะ (ไมGนับหนGวยกิต)   ไมGนMอยกวGา 2 หนGวยกิต 
ข. หมวดวิทยานิพนธZ ไมGนMอยกวGา 48 หนGวยกิต 
    
แบบ 2.2 ไม�น/อยกว�า 72 หน�วยกิต 
ก. หมวดวิชาเฉพาะ ไมGนMอยกวGา 24 หนGวยกิต 

1) กลุGมวิชาพ้ืนฐาน  ไมGนMอยกวGา 9 หนGวยกิต 
2) กลุGมวิชาบังคับ ไมGนMอยกวGา 9 หนGวยกิต 
3) กลุGมวิชาเลือก ไมGนMอยกวGา 6 หนGวยกิต 

ข. หมวดวิทยานิพนธZ ไมGนMอยกวGา 48 หนGวยกิต 
 
 3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร    
 

 รายวิชาในหลักสูตรกําหนดรหัสและจํานวนชั่วโมงของรายวิชาตามประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่อง 
กําหนดรหัสรายวิชา หนGวยกิต และจํานวนชั่วโมง พ.ศ. 2553 ดังนี้ 

1) รหัสรายวิชา  ประกอบดMวยตัวเลข 7 ตัว   
ตัวท่ีหนึ่งและสอง หมายถึง      คณะ/หลักสูตร 
ตัวท่ีสามและสี่    หมายถึง     ภาควิชา/ภาคงานสอน/กลุGมวิชา/สาขา/สาขาวิชา  
ตัวท่ีหMา        หมายถึง  ระดับของวิชา 
ตัวท่ีหก         หมายถึง  หมวดวิชา หรือกลุGม หรือลําดับท่ีของรายวิชา 
ตัวท่ีเจ็ด        หมายถึง  ลําดับท่ีของวิชา   

 2) ความหมายของตัวเลข ดังนี้ 
               (ก) ตัวเลขตัวท่ีหนึ่งและสอง เปUนตัวเลขกําหนดรหัสประจําคณะหรือหลักสูตร  

13   หมายถึง  คณะวิศวกรรมศาสตรZ 
(ข) ตัวเลขตัวท่ีสามและสี่ เปUนตัวเลขแสดงภาควิชา/ภาคงานสอน/กลุGมวิชา/สาขา/สาขาวิชา 

ดังนี้ 
  05  หมายถึง  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
 



 

 

(ค) ตัวเลขตัวท่ีหMา เปUนตัวเลขแสดงระดับของวิชาในหลักสูตร ดังนี้ 
  7 8 และ 9  หมายถึง  วิชาในระดับบัณฑิตศึกษาต้ังแตGระดับ  
     ประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาโท  
      ระดับประกาศนียบัตร บัณฑิตข้ันสูง  
      และระดับปริญญาเอก 

 (ง) ตัวเลขตัวหกและเจ็ด เปUนตัวเลขแสดงหมวดวิชา หรือกลุGมวิชา หรือลําดับท่ีของรายวิชาใน
คณะ/หลักสูตร  
 

3) การกําหนดหน�วยกิตและจํานวนช่ัวโมง ดังนี้ 
(ก)  รหัสหนGวยกิตและจํานวนชั่วโมงการจัดการเรียนการสอน ประกอบดMวย  N(A-B-C) 

N  หมายถึง จํานวนหนGวยกิตท้ังหมดของรายวิชา 
A หมายถึง  จํานวนชั่วโมงการบรรยายตGอสัปดาหZตามเกณฑZมาตรฐานหลักสูตร 
B หมายถึง จํานวนชั่วโมงปฏิบัติการตGอสัปดาหZตามเกณฑZมาตรฐานหลักสูตร  
C หมายถึง   จํานวนชั่วโมงศึกษาดMวยตนเองตGอสัปดาหZ  

 
3.1.4 รายวิชาตามโครงสร/างหลักสูตร  
 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มีรายวิชาตามโครงสรMางหลักสูตร ดังนี้  
  

- แบบ 1.1 ไม�น/อยกว�า 48 หน�วยกิต 
ก. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม�น/อยกว�า 2 หน�วยกิต 
     1) กลุ�มวิชาพ้ืนฐาน   2 หน�วยกิต 

1305 706 การสัมมนาทางวิศวกรรมโยธา 1 
(Civil Engineering Seminar I) 

1(1-0-3) 

1305 707 การสัมมนาทางวิศวกรรมโยธา 2 
(Civil Engineering Seminar II) 

1(1-0-3) 

หมายเหตุ  สําหรับ  แบบ 1.1 กําหนดใหMศึกษารายวิชากลุGมวิชาพ้ืนฐาน จํานวน 2 หนGวยกิต  
        (ไมGนับหนGวยกิต) 
 
 
 



 

 

2) กลุ�มวิชาบังคับ               
อาจารยZท่ีปรึกษาพิจารณาใหMนักศึกษาลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาในกลุGมวิชาบังคับ   

ตามความเหมาะสมโดยไมGนับหนGวยกิต รายวิชาในกลุGมวิชาบังคับรายละเอียดใน แบบ 2.2 
 

 3) กลุ�มวิชาเลือก                 
อาจารยZท่ีปรึกษาพิจารณาใหMนักศึกษาลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาในกลุGมวิชาเลือก    

ตามความเหมาะสมโดยไมGนับหนGวยกิต รายวิชาในกลุGมวิชาเลือกรายละเอียดใน แบบ 2.2 
ข.  หมวดวิทยานิพนธ+ ไม�น/อยกว�า 48 หน�วยกิต 

1305 794 วิทยานิพนธZ (Thesis)    48 หนGวยกิต 
 รวม ไม�น/อยกว�า 48 หน�วยกิต 

   
- แบบ 2.2  ไม�น/อยกว�า 72 หน�วยกิต 
ก. หมวดวิชาเฉพาะ ไม�น/อยกว�า 24 หน�วยกิต 

 1) กลุ�มวิชาพ้ืนฐาน ไม�น/อยกว�า 9 หน�วยกิต 
1305 701 พีชคณิตเชิงเสMนประยุกตZและการวิเคราะหZเชิงตัวเลข 

(Applied Linear Algebra and Numerical Analysis) 
3(3-0-9) 

1305 702 การประยุกตZใชMคอมพิวเตอรZในงานวิศวกรรมโยธา 
(Computer Applications in Civil Engineering) 

3(2-3-7) 

1305 703 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรม 
(Research Methodology in Engineering) 

3(3-0-9) 

1305 706 การสัมมนาทางวิศวกรรมโยธา 1* 
(Civil Engineering Seminar I) 

1(1-0-3) 

1305 707 การสัมมนาทางวิศวกรรมโยธา 2* 
(Civil Engineering Seminar II) 

1(1-0-3) 

 *หมายเหตุ ใหMนักศึกษาตMองลงทะเบียนเรียนโดยไมGนับหนGวยกิต  

2) กลุ�มวิชาบังคับ            ไม�น/อยกว�า 9 หน�วยกิต 
1305 731 การวิเคราะหZและออกแบบโครงสรMางข้ันสูง 

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

1305 732 วิศวกรรมทรัพยากรน้ําประยุกตZ 
(Applied Water Resource Engineering) 

3(3-0-9) 



 

 

1305 733 วิศวกรรมธรณีเทคนิคประยุกตZ 
(Applied Geotechnical Engineering) 

3(3-0-9) 

 3) กลุ�มวิชาเลือก              ไม�น/อยกว�า 6 หน�วยกิต 
1305 752 การออกแบบโครงสรMางรับแรงลมและแผGนดินไหว 

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

1305 753 หัวขMอพิเศษทางวิศวกรรมโครงสรMาง 
(Special Topics in Structural Engineering) 

3(3-0-9) 

1305 851 โครงสรMางคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นสูง  
(Advanced Reinforced Concrete Structures) 

3(3-0-9) 

1305 852 โครงสรMางเหล็กชั้นสูง  
(Advanced Steel Structures) 

3(3-0-9) 

1305 761 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา  
(Water Resource Management) 

3(3-0-9) 

1305 763 หัวขMอพิเศษทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา  
(Special Topics in Water Resource Engineering) 

3(3-0-9) 

1305 861 การออกแบบและจัดการอุทกภัย  
(Flood Design and Management) 

3(3-0-9) 

1305 862 แบบจําลองในงานทรัพยากรน้ําและการประยุกตZใชM  
(Water Resources Modelling and Application) 

3(3-0-9) 

1305 771 วิศวกรรมฐานรากประยุกตZและการปรับปรุงคุณภาพดิน 
(Applied Foundation Engineering and Ground Improvement) 

3(3-0-9) 

1305 772 การทดสอบดินชั้นสูง    
(Advanced Soil Testing) 

3(3-0-9) 

1305 774 หัวขMอพิเศษทางวิศวกรรมธรณีเทคนิค 
(Special Topics in Geotechnical Engineering) 

3(3-0-9) 

1305 871 พลศาสตรZของดิน  
(Soil Dynamics) 

3(3-0-9) 

1305 872 วิศวกรรมเข่ือน  
(Dam Engineering) 
 

3(3-0-9) 



 

 

 ข. หมวดวิทยานิพนธ+  ไม�น/อยกว�า 48 หน�วยกิต 
1305 794 วิทยานิพนธZ (Thesis)    48 หนGวยกิต 
 รวม ไม�น/อยกว�า 72 หน�วยกิต 

 
3.1.5 แผนการศึกษา    

ปHท่ี  1  (First Year) 
ภาคการศึกษาต/น  (First Semester) 

 

หมวดวิชา รหัสและช่ือวิชา 
หน�วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด/วยตนเอง) 
แบบ 1.1 แบบ 2.2 

กลุGมวิชาพ้ืนฐาน 1305 701 พีชคณิตเชิงเสMนประยุกตZและการวิเคราะหZเชิง
ตัวเลข 
(Applied Linear Algebra and Numerical Analysis) 

- 3(3-0-9) 

1305 702 การประยุกตZใชMคอมพิวเตอรZในงานวิศวกรรม
โยธา 
(Computer Applications in Civil Engineering) 

- 3(2-3-7) 

กลุGมวิชาบังคับ 1305 XXX นักศึกษาเลือกลงทะเบียนเรียน 1 รายวิชา - 3(3-0-9) 
กลุGมวิทยานิพนธZ 1305 794 วิทยานิพนธZ (Thesis) 6 - 

รวม (Total) 6 9 
 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 

 

หมวดวิชา รหัสและช่ือวิชา 
หน�วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด/วยตนเอง) 
แบบ 1.1 แบบ 2.2 

กลุGมวิชาพ้ืนฐาน 1305 703 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรม 
(Research Methodology in Engineering) 

- 3(3-0-9) 

กลุGมวิชาบังคับ 1305 XXX นักศึกษาเลือกลงทะเบียนเรียน 1 รายวิชา - 3(3-0-9) 
1305 XXX นักศึกษาเลือกลงทะเบียนเรียน 1 รายวิชา - 3(3-0-9) 

กลุGมวิทยานิพนธZ 1305 794 วิทยานิพนธZ (Thesis) 6 - 
รวม (Total) 6 9 



 

 

 
 
 

ปHท่ี  2  (Second Year) 
ภาคการศึกษาต/น  (First Semester) 

 

หมวดวิชา รหัสและช่ือวิชา 
หน�วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด/วยตนเอง) 
แบบ 1.1 แบบ 2.2 

กลุGมวิชาพ้ืนฐาน 1305 706 การสัมมนาทางวิศวกรรมโยธา 1 
(Civil Engineering Seminar I) 

1(1-0-3) 
(ไมGนับหนGวยกิต) 

1(1-0-3) 
(ไมGนับหนGวยกิต) 

กลุGมวิชาเลือก 1305 XXX นักศึกษาเลือกลงทะเบียนเรียน 1 รายวิชา - 3(3-0-9) 
1305 XXX นักศึกษาเลือกลงทะเบียนเรียน 1 รายวิชา - 3(3-0-9) 

กลุGมวิทยานิพนธZ 1305 794 วิทยานิพนธZ (Thesis) 9 3 
รวม (Total) 9 9 

 
 

    
ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 

 

หมวดวิชา รหัสและช่ือวิชา 
หน�วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด/วยตนเอง) 
แบบ 1.1 แบบ 2.2 

กลุGมวิชาพ้ืนฐาน 1305 707 การสัมมนาทางวิศวกรรมโยธา 2 
(Civil Engineering Seminar II) 

1(1-0-3) 
(ไมGนับหนGวยกิต) 

1(1-0-3) 
(ไมGนับหนGวยกิต) 

กลุGมวิทยานิพนธZ 1305 794 วิทยานิพนธZ (Thesis) 9 9 
รวม (Total) 9 9 

 
 
 
 
 



 

 

ปHท่ี  3  (Third Year) 
ภาคการศึกษาต/น  (First Semester) 

 

หมวดวิชา รหัสและช่ือวิชา 
หน�วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด/วยตนเอง) 
แบบ 1.1 แบบ 2.2 

กลุGมวิทยานิพนธZ 1305 794 วิทยานิพนธZ (Thesis) 9 9 
รวม (Total) 9 9 

 
ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 

 

หมวดวิชา รหัสและช่ือวิชา 
หน�วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด/วยตนเอง) 
แบบ 1.1 แบบ 2.2 

กลุGมวิทยานิพนธZ 1305 794 วิทยานิพนธZ (Thesis) 9 9 
รวม (Total) 9 9 

 
ปHท่ี  4  (Fourth Year) 

ภาคการศึกษาต/น  (First Semester) 

 

หมวดวิชา รหัสและช่ือวิชา 
หน�วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด/วยตนเอง) 
แบบ 1.1 แบบ 2.2 

กลุGมวิทยานิพนธZ 1305 794 วิทยานิพนธZ (Thesis) - 9 
รวม (Total) - 9 

 
ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 

 

หมวดวิชา รหัสและช่ือวิชา 
หน�วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด/วยตนเอง) 
แบบ 1.1 แบบ 2.2 

กลุGมวิทยานิพนธZ 1305 794 วิทยานิพนธZ (Thesis) - 9 
รวม (Total) - 9 



 

 

 
3.1.6   คําอธิบายรายวิชา    

     ก.  หมวดวิชาเฉพาะ 
1)  กลุ�มวิชาพ้ืนฐาน 

1305 701 พีชคณิตเชิงเส/นประยุกต+และการวิเคราะห+เชิงตัวเลข 3(3-0-9) 
 (Applied Linear Algebra and Numerical Analysis) 
 รายวิชาท่ีต/องเรียนมาก�อน : ไม�มี 
 รายวิชาท่ีต/องเรียนควบคู�กัน  : ไม�มี  
 เง่ือนไขพิเศษ  : ไม�มี 
                การประยุกตZใชMการวิเคราะหZเชิงตัวเลขสําหรับป_ญหาทางวิทยาศาสตรZประยุกตZและ
วิศวกรรมศาสตรZ   พีชคณิตเชิงเสMนประยุกตZและการแนะนําเทคนิคการวิเคราะหZเชิงตัวเลข โดยเนMนหนักใน
หลักการในกระบวนการคํานวณทางวิศวกรรมศาสตรZ คณิตศาสตรZและวิทยาศาสตรZ 

 Applications of numerical methods and algorithms to problems in the applied 
sciences and engineering;  applied linear algebra and introduction to numerical methods, 
emphasis on use of conceptual methods in engineering, mathematics and science 
 
1305 702  การประยุกต+ใช/คอมพิวเตอร+ในงานวิศวกรรมโยธา 3(2-3-7) 

(Computer Applications in Civil Engineering) 
 รายวิชาท่ีต/องเรียนมาก�อน : ไม�มี 
 รายวิชาท่ีต/องเรียนควบคู�กัน  : ไม�มี  
 เง่ือนไขพิเศษ  : ไม�มี 
  การประยุกตZใชMคอมพิวเตอรZเปUนเครื่องมือคํานวณเพ่ือแกMป_ญหาการคํานวณท่ีซับซMอน  โครงสรMาง
หรือรูปแบบของขMอมูลและผลลัพธZ  กระบวนการคํานวณแบบอMางอิงกฎเกณฑZและไรMกฎเกณฑZ  คอมพิวเตอรZ
สําหรับยุคป_จจุบันและอนาคต  ระบบอัจฉริยะเทียม  ความสามารถและการประยุกตZใชMในวิศวกรรมโยธาแขนงตGาง 
ๆ  ระบบหรือซอฟตZแวรZอเนกประสงคZ  ขMอควรระวังในการใชMคอมพิวเตอรZ     
 Applications of computers as tools for computing complex computational problems;  
input and output structuring and format;  deterministic and stochastic computational 
processing;  computer for today and future;  artificial intelligence-ai;  features and applications 
in various fields of civil engineering;  multi-purposes system or software;  awareness in using 
computer  
 
 



 

 

1305 703 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรม 3(3-0-9) 
 (Research Methodology in Engineering)  
 รายวิชาท่ีต/องเรียนมาก�อน : ไม�มี 
 รายวิชาท่ีต/องเรียนควบคู�กัน  : ไม�มี  
 เง่ือนไขพิเศษ  : ไม�มี 
                หลักการวางแผนงานวิจัย  การออกแบบงานวิจัย  วิธีการและเทคนิคในการเก็บขMอมูล  เทคนิค
และวิธีการทบทวนวรรณกรรม  หลักการเขียนวิทยานิพนธZและบทความทางวิชาการ  เทคนิคการนําเสนอ     การ
วิเคราะหZขMอมูล  การแปลผลขMอมูลและสรุปผล 

 Principles of research planning;  research design;  methods for data collection;  
literature survey and review technique;  thesis and technical paper writing;  presentation and 
technique;  data analysis;  data interpretation 
 
1305 706  การสัมมนาทางวิศวกรรมโยธา 1  1(1-0-3) 

(Civil Engineering Seminar I) 
 รายวิชาท่ีต/องเรียนมาก�อน : ไม�มี 
 รายวิชาท่ีต/องเรียนควบคู�กัน  : ไม�มี  
 เง่ือนไขพิเศษ  : ไม�มี 
  การทบทวนหัวขMองานวิจัยท่ีสนใจ  การจัดทํารายงาน  การนําเสนอรายงานและการมีสGวนรGวมใน
การอภิปรายในการนําเสนอรายงานหรือหัวขMองานวิจัยท่ีเก่ียวขMอง  การบรรยายพิเศษความกMาวหนMา          ใน
งานวิจัยของคณาจารยZและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  การเขียนงานสรุปหรือบทวิจารณZสั้น 
 Review of research topics of interest;  report preparation;  report presentation 
and participation in discussion on report presentation or related research topics;  special 
lectures for research advancement of the faculty and graduate students;  brief written report or 
discussion 
 
1305 707  การสัมมนาทางวิศวกรรมโยธา 2  1(1-0-3) 

(Civil Engineering Seminar II) 
 รายวิชาท่ีต/องเรียนมาก�อน : 1305 706 การสัมมนาทางวิศวกรรมโยธา 1 
 รายวิชาท่ีต/องเรียนควบคู�กัน  : ไม�มี  
 เง่ือนไขพิเศษ  : ไม�มี 



 

 

  การทบทวนวรรณกรรมในหัวขMอท่ีเก่ียวขMองกับวิทยานิพนธZ  การจัดทํารGางบทความ                
ฉบับสมบูรณZ  การนําเสนอรGางบทความฉบับสมบูรณZ  การมีสGวนรGวมในการอภิปรายในการนําเสนอรายงาน         
การนําเสนอความกMาวหนMาในงานวิจัย  การบรรยายพิเศษในหัวขMอชั้นสูงดMานวิศวกรรมโยธาจากคณาจารยZและ
ผูMทรงคุณวุฒิ 
 Review of literature on related topics for thesis;  drafting of full paper;  
presentation of full paper draft;  participation in discussion on report presentation;  presentation 
of research progress;  special lectures for advanced topics in civil engineering from the faculty 
and external experts 

 
 2) กลุ�มวิชาบังคับ 

1305 731 การวิเคราะห+และออกแบบโครงสร/างช้ันสูง 3(3-0-9) 
 (Advanced Analysis and Design of Structures) 
 รายวิชาท่ีต/องเรียนมาก�อน : ไม�มี 
 รายวิชาท่ีต/องเรียนควบคู�กัน  : ไม�มี  
 เง่ือนไขพิเศษ  : ไม�มี 
 วิธีไดเร็คสติฟเนสและเฟลกซิบิลิตี้สําหรับวิเคราะหZโครงสรMาง  การวิเคราะหZแบบไรMเชิงเสMน  การ
ตอบสนองทางพลศาสตรZของโครงสรMาง  ระบบตัวแปรอิสระเดียวและหลายตัว  การสั่นแบบไมGเจาะจง  ปรัชญา
และทฤษฎีของคอนกรีตเสริมเหล็กภายใตMภาวะสุดขีด  ความเหนียวขององคZ-อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  องคZ
อาคารตMานแรงแผGนดินไหว  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 732 วิศวกรรมทรัพยากรน้ําประยุกต+ 3(3-0-9) 
 (Applied Water Resource Engineering) 
 รายวิชาท่ีต/องเรียนมาก�อน : ไม�มี 
 รายวิชาท่ีต/องเรียนควบคู�กัน  : ไม�มี  
 เง่ือนไขพิเศษ  : ไม�มี 



 

 

 การทํานายทางอุทกวิทยาของพ้ืนท่ีเมืองและนอกเมือง  การออกแบบและแบบจําลอง       ทาง
อุทกวิทยา  หลักการทางชลศาสตรZ  การวิเคราะหZการเคลื่อนท่ีของน้ํา  แบบจําลองคอมพิวเตอรZสภาพ    ทางชล
ศาสตรZกับงานทรัพยากรน้ํา  
 Hydrologic forecasting and simulation for urban and rural areas;  hydrologic 
design and modelling;  principles of hydraulic;  analysis of flood flow;  computational models 
and water resources 
 
1305 733 วิศวกรรมธรณีเทคนิคประยุกต+ 3(3-0-9) 
 (Applied Geotechnical Engineering) 
 รายวิชาท่ีต/องเรียนมาก�อน : ไม�มี 
 รายวิชาท่ีต/องเรียนควบคู�กัน  : ไม�มี  
 เง่ือนไขพิเศษ  : ไม�มี 
 การสํารวจดินในพ้ืนท่ีกGอสรMาง  เครื่องมือสํารวจและการแปลผลการสํารวจดิน          พฤติกรรม
การยุบตัวและการรับแรงเฉือนของดิน  ฐานรากต้ืนและฐานรากเสาเข็ม  โครงสรMางกันดิน            การปรับปรุง
สมบัติทางวิศวกรรมของดิน 
 Site investigation;  soil investigating equipment and data interpretation;  soil 
settlement and shearing behavior;  shallow and pile foundation;  retaining structures;  ground 
improvement techniques 

 3) กลุ�มวิชาเลือก  
1305 752 การออกแบบโครงสร/างรับแรงลมและแผ�นดินไหว 3(3-0-9) 
  (Wind and Seismic Design of Structures) 
 รายวิชาท่ีต/องเรียนมาก�อน     : ไม�มี 
 รายวิชาท่ีต/องเรียนควบคู�กัน  : ไม�มี  
 เง่ือนไขพิเศษ  : ไม�มี 
  คุณลักษณะของลม  แรงกระทําเนื่องจากลม  ระบบโครงสรMางตMานทานแรงลม  การวิเคราะหZ
และออกแบบโครงสรMางตMานทานแรงลม  ลักษณะการเคลื่อนท่ีและสาเหตุของการเกิดแผGนดินไหว  การวิเคราะหZ
ความรุนแรง  หลักการออกแบบเพ่ือตMานแผGนดินไหว  การออกแบบโครงสรMางคอนกรีตเสริมเหล็กเพ่ือตMาน
แผGนดินไหว  รายละเอียดของโครงสรMาง  ขMอกําหนดสําหรับการออกแบบ 
  Wind characteristics;  wind loading;  wind-resistant systems;  analysis and design 
of wind-resistant structures;  earthquake ground motions;  attenuation laws;  seismic hazard 



 

 

analysis;  concepts in seismic design of structures;  seismic design of reinforced concrete 
structures;  structural details;  design requirements and current codes 
 
1305 753 หัวข/อพิเศษทางวิศวกรรมโครงสร/าง 3(3-0-9) 
  (Special Topics in Structural Engineering) 
 รายวิชาท่ีต/องเรียนมาก�อน : ไม�มี 
 รายวิชาท่ีต/องเรียนควบคู�กัน  : ไม�มี  
 เง่ือนไขพิเศษ  : ไม�มี 
  หัวขMอท่ีนGาสนใจหรือหัวขMอชั้นสูงท่ีจะเปUนประโยชนZตGอการวิจัยและการประกอบวิชาชีพ     ดMาน
วิศวกรรมโครงสรMาง   

Interesting or professional advanced topics in structural engineering 
 
1305 851 โครงสร/างคอนกรีตเสริมเหล็กช้ันสูง 3(3-0-9) 
  (Advanced Reinforced Concrete Structures) 
 รายวิชาท่ีต/องเรียนมาก�อน : ไม�มี 
 รายวิชาท่ีต/องเรียนควบคู�กัน  : ไม�มี  
 เง่ือนไขพิเศษ  : ไม�มี 

 การวิเคราะหZภาวะสุดขีด  กําลังตMานทานแรงดัดขององคZอาคาร  แรงเฉือนและแรงบิด 
ความสัมพันธZระหวGางแรงตามแกนและโมเมนตZดัด  การคํานวณคGาการแอGนตัว  การออกแบบคานลึก           และ
แป�นหูชMาง  แบบจําลององคZอาคารรับแรงอัดและแรงดึง  พฤติกรรมสภาวะสุดขีดของแผGนพ้ืน   

 Limit state analysis;  flexural capacity of reinforced concrete members;  shear 
and torsion;  Interaction between axial and bending;  calculations of deflections;  design of 
deep beams and corbels;  strut and tie model;  limit state behavior of slabs 
 
 
 

1305 852 โครงสร/างเหล็กช้ันสูง 3(3-0-9) 
  (Advanced  Steel Structures) 
 รายวิชาท่ีต/องเรียนมาก�อน : ไม�มี 
 รายวิชาท่ีต/องเรียนควบคู�กัน  : ไม�มี  
 เง่ือนไขพิเศษ  : ไม�มี 



 

 

 ทฤษฎีกําลังประลัยของโครงสรMางเหล็ก  การวิเคราะหZและออกแบบดMวยวิธีพลาสติก  พฤติกรรม
ขององคZอาคารรับแรงดัดและแรงอัดรGวม  คานแผGนเหล็กประกอบ  การโกGงเดาะของแผGนหนา      และเสถียรภาพ
ของเสา จุดตGอ  หัวขMอชั้นสูงอ่ืนๆ ท่ีนักศึกษาสนใจ 

 Ultimate strength theory of steel structures;  plastic analysis and design;  
behavior of beam-column members;  plate girders;  plate buckling and column stability;  
connections;  other advanced topics determined by class interest 
 
1305 761 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 3(3-0-9) 
  (Water Resource Management) 
 รายวิชาท่ีต/องเรียนมาก�อน : ไม�มี 
 รายวิชาท่ีต/องเรียนควบคู�กัน  : ไม�มี  
 เง่ือนไขพิเศษ  : ไม�มี 
 การวางแผนการจัดการทรัพยากรน้ํา  งบดุลทางน้ํา  นโยบายและการบริหารจัดการน้ํา      การ
ออกแบบและคาดการณZการเกิดน้ําทGวม  การวิเคราะหZผลกระทบของน้ําทGวม  การจัดการน้ําทGวม 
 Water resources planning;  water budge;  water administration and policy;  flood 
design and forecast;  flood impact analysis;  flood management 
 
1305 763 หัวข/อพิเศษทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา 3(3-0-9) 
  (Special Topics in Water Resource  Engineering) 
 รายวิชาท่ีต/องเรียนมาก�อน : ไม�มี 
 รายวิชาท่ีต/องเรียนควบคู�กัน  : ไม�มี  
 เง่ือนไขพิเศษ  : ไม�มี 
  หัวขMอท่ีนGาสนใจหรือหัวขMอชั้นสูงท่ีจะเปUนประโยชนZตGอการวิจัยและการประกอบวิชาชีพ         
ดMานวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา 
  Interesting or professional advanced topics in water resource engineering 
 
1305 861 การออกแบบและจัดการอุทกภัย 3(3-0-9) 
  (Flood Design and Management) 
 รายวิชาท่ีต/องเรียนมาก�อน : ไม�มี 
 รายวิชาท่ีต/องเรียนควบคู�กัน  : ไม�มี  
 เง่ือนไขพิเศษ  : ไม�มี 



 

 

 การคาดการณZความเสียหายเนื่องจากน้ําทGวม  แบบจําลองการเกิดและการลดความเสียหาย
เนื่องจากน้ําทGวม  การวิเคราะหZผลกระทบของน้ําทGวม  การศึกษาแบบบูรณาการระหวGางอุทกวิทยา             และ
ชลศาสตรZ  การวิเคราะหZความเสี่ยงและความไมGแนGนอนโดยหลักทางเศรษฐศาสตรZ  การคาดการณZ        การเกิด
น้ําทGวมโดยการวิเคราะหZความถ่ี  ขMอกําหนดดMานเทคนิคสําหรับการวางแผน การออกแบบ              การลดความ
เสียหายและการจัดการหลังการเกิดอุทกภัย 

 Comprehensive set of analytical methods for flood forecasting;  damage and 
reductions application of computer model;  flood impact and analysis;  the integration between 
hydrology and hydraulics study;  economic analysis for risk and uncertainty;  flood flow 
frequency analysis;  technical requirements for planning, designing, remediation and 
implementing after flood 
 

1305 862 แบบจําลองในงานทรัพยากรน้ําและการประยุกต+ใช/ 3(3-0-9) 
  (Water Resources Modelling and Application) 
 รายวิชาท่ีต/องเรียนมาก�อน : ไม�มี 
 รายวิชาท่ีต/องเรียนควบคู�กัน  : ไม�มี  
 เง่ือนไขพิเศษ  : ไม�มี 

 แบบจําลองคอมพิวเตอรZกับงานทรัพยากรน้ํา  หลักการจําลองสภาพทางชลศาสตรZ  การจําลอง
สภาพภูมิประเทศ  ขMอมูลอุตุ-อุทกวิทยา  แบบจําลองชลศาสตรZของน้ําใตMดิน  แบบจําลองระบบทGอโครงขGาย  
แบบจําลองการไหลในระบบลําน้ําและการทดสอบจําลองสภาพการไหล  แบบจําลองพ้ืนท่ีลุGมน้ําและการทดสอบ
จําลองสภาพลุGมน้ํา 

 Computer models and water resources;  principles of hydraulic modeling;  
physical model;  hydrological data;  groundwater model;  pipe-network model;  flow model and 
simulations;  watershed model and simulations 
 
1305 771 วิศวกรรมฐานรากประยุกต+และการปรับปรุงคุณภาพดิน 3(3-0-9) 
  (Applied Foundation Engineering and Ground Improvement) 
 รายวิชาท่ีต/องเรียนมาก�อน : ไม�มี 
 รายวิชาท่ีต/องเรียนควบคู�กัน  : ไม�มี  
 เง่ือนไขพิเศษ  : ไม�มี 
 กําลังและการทรุดตัวของฐานรากต้ืนและฐานรากลึก  เข็มรับแรงดMานขMาง  การวิเคราะหZคานบน
ฐานรากยืดหยุGน  โครงสรMางกันดิน  เสถียรภาพความลาดชัน  การออกแบบและเทคนิคกGอสรMาง              



 

 

โครงสรMางใตMดิน  หลักการการปรับปรุงคุณภาพดิน  แผGนใยสังเคราะหZ การบดอัดและการปรับปรุงทางกล      การ
ปรับปรุงวัสดุดินโดยใชMสารผสมเพ่ิม  การเสริมกําลังดMวยรากพืช  การเสริมกําลังโดยเสMนใย                   การ
ป�องกันการกัดเซาะ การระบายแนวด่ิง  เสาเข็มดินซีเมนตZ  การอัดฉีดน้ําปูน  การปรับปรุงดินดMวยการระเบิด 
 Bearing capacity and settlement of shallow and deep foundation;  laterally 
loaded pile;  beam on elastic foundation;  earth retaining structure;  slope stability;  design and 
construction technique of underground structure;  Principles of engineering ground 
improvement;  geosynthetics, compaction and mechanical stabilization;  ground improvement 
using admixtures;  plant root reinforcement; fiber reinforcement;  erosion control products;  
vertical drain;  soil cement column;  grouting;  blasting 
1305 772 การทดสอบดินช้ันสูง     3(3-0-9) 
  (Advanced Soil Testing) 
 รายวิชาท่ีต/องเรียนมาก�อน : ไม�มี 
 รายวิชาท่ีต/องเรียนควบคู�กัน  : ไม�มี  
 เง่ือนไขพิเศษ  : ไม�มี 

 พฤติกรรมการยุบตัวและรับแรงเฉือนของดินเหนียวและทราย  การเจาะหยั่งแบบวัดแรงดันน้ํา  
การวัดการเคลื่อนตัวของดินในสนาม  การวัดแรงดันน้ําใตMดินในสนาม  การเก็บขMอมูลการทดสอบ 
โดยอุปกรณZอิเล็กทรอนิกสZ  การกดอัดคายน้ําโดย Rowe Cell การประยุกตZใชMถังวัดคุมเพ่ือการทดสอบดิน 
 Settlement and shear behavior of clay and sand;  the piezocone test and 
analysis;  field measurement of ground movement;  field measurement of pore water pressure;  
electrical data acquisition devices;  consolidation in Rowe cell;  application of calibration 
chamber 
 
1305 774 หัวข/อพิเศษทางวิศวกรรมธรณีเทคนิค 3(3-0-9) 
  (Special Topics in Geotechnical Engineering) 
 รายวิชาท่ีต/องเรียนมาก�อน : ไม�มี 
 รายวิชาท่ีต/องเรียนควบคู�กัน  : ไม�มี  
 เง่ือนไขพิเศษ  : ไม�มี 
  หัวขMอท่ีนGาสนใจหรือหัวขMอชั้นสูงท่ีจะเปUนประโยชนZตGอการวิจัยและการประกอบวิชาชีพ     ดMาน
วิศวกรรมธรณีเทคนิค 
  Interesting or professional advanced topics in geotechnical engineering 
 



 

 

1305 871 พลศาสตร+ของดิน 3(3-0-9) 
  (Soil Dynamics) 
 รายวิชาท่ีต/องเรียนมาก�อน : ไม�มี 
 รายวิชาท่ีต/องเรียนควบคู�กัน  : ไม�มี  
 เง่ือนไขพิเศษ  : ไม�มี 
 

 ทฤษฎีและการวิเคราะหZการสั่น  คลื่นความเคMน  การสั่นของฐานราก  พฤติกรรมพลศาสตรZ ของ
ฐานรากเข็ม  กําลังรับแรงธารแบบพลศาสตรZ  แผGนดินไหว  การยุบตัวของดินภายใตMแรงกระทํา           แบบ
พลศาสตรZ  การสูญเสียความเคMนประสิทธิผลของดินเนื่องจากแรงสั่นสะเทือน 

 
 Theory and analysis of vibration;  stress wave;  foundation vibration;  dynamic 

behavior of pile foundations;  dynamic bearing capacity;  earthquake;  compressibility under 
dynamic loads;  liquefaction of soil 
 
1305 872 วิศวกรรมเข่ือน 3(3-0-9) 
  (Dam Engineering) 
 รายวิชาท่ีต/องเรียนมาก�อน : ไม�มี 
 รายวิชาท่ีต/องเรียนควบคู�กัน  : ไม�มี  
 เง่ือนไขพิเศษ  : ไม�มี 
 

 ทฤษฎีดMานวิศวกรรมเข่ือน  การสํารวจภาคสนาม  วัสดุสําหรับการกGอสรMางเข่ือน  การออกแบบ
และกGอสรMางเข่ือน  ระบบความปลอดภัยของเข่ือน  การวิบัติของเข่ือน  อุปกรณZวัดคุมในงานวิศวกรรมเข่ือน  
หลักการพิจารณาทางดMานเศรษฐศาสตรZและสิ่งแวดลMอม 

 
 Theory of dam engineering;  site investigation;  materials for dam construction;  

dam design and construction;  safety system;  dam failure;  dam instrumentation;  economic 
aspects and environmental aspects 
 
 
 



 

 

ข.  หมวดวิทยานิพนธ+ 
1305 794  วิทยานิพนธ+         48           หน�วยกิต 

(Thesis)   
 รายวิชาท่ีต/องเรียนมาก�อน : ไม�มี 
 รายวิชาท่ีต/องเรียนควบคู�กัน  : ไม�มี  
 เง่ือนไขพิเศษ  : หัวข/อเรื่องท่ีวิจัยจะต/องได/รับความเห็นชอบ 
   จากอาจารย+ท่ีปรึกษาก�อนการค/นคว/า 
            การวิจัยเพ่ือสรMางองคZความรูMใหมGข้ันสูง  การเลือกหัวขMอชั้นสูงท่ีเก่ียวขMองกับวิศวกรรมโยธา  การ
สังเคราะหZผลงานการวิจัยและทฤษฎีเพ่ือพัฒนาความรูMใหมG  การเลือกกระบวนการวิจัยชั้นสูง               การแกMไข
ป_ญหาท่ีมีความซับซMอนสูง  การวิเคราะหZขMอมูลวิจัย  การสรุปผลการวิจัยและขMอเสนอแนะ            การจัดทํา
เอกสารรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณZเพ่ือการสําเร็จการศึกษา    
           Research to create advanced new knowledge;  select an advanced topic related 
to civil engineering;  synthesis of research and theories to develop new information;  selecting 
of advanced research process;  solving of high complex problems;  analysis of research data;  
research conclusion and recommendation;  documentation to complete graduation  

 
4. เกณฑ+การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑZมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548                    
และขMอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วGาดMวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 ดังนี้ 
  4.1 แบบ 1 สอบผGานภาษาตGางประเทศอยGางนMอย 1 ภาษา ตามหลักเกณฑZและเง่ือนไขท่ีสถาบันอุดมศึกษา
กําหนด สอบผGานการสอบวัดคุณสมบั ติ (Qualifying Examination) เ พ่ือเปUนผูM มีสิทธิขอทําวิทยานิพนธZ           
เสนอวิทยานิพนธZ และสอบผGานการสอบปากเปลGาข้ันสุดทMายโดยคณะกรรมการท่ีสถาบันอุดมศึกษานั้นแตGงต้ัง        
ซ่ึงจะตMองประกอบดMวยผูMทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและตMองเปUนระบบเป�ดใหMผูMสนใจเขMารับฟ_งไดM  
  สําหรับผลงานวิทยานิพนธZหรือสGวนหนึ่งของวิทยานิพนธZตMองไดMรับการตีพิมพZ หรืออยGางนMอยไดMรับการยอมรับใหM
ตีพิมพZในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่อง หลักเกณฑZ
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรGผลงานทางวิชาการ อยGางนMอย 2 เรื่อง  
     4.2 แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบถMวนตามท่ีกําหนดในหลักสูตร โดยจะตMองไดMระดับคะแนนเฉลี่ยไมGตํ่ากวGา 3.00 
จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทGา สอบผGานภาษาตGางประเทศอยGางนMอย 1 ภาษา ตามหลักเกณฑZและ
เง่ือนไขท่ีสถาบันอุดมศึกษากําหนด สอบผGานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)เพ่ือเปUนผูMมีสิทธิ 
ขอทําวิทยานิพนธZ เสนอวิทยานิพนธZและสอบผGานการสอบปากเปลGา ข้ันสุดทMาย โดยคณะกรรมการท่ี



 

 

สถาบันอุดมศึกษานั้นแตGงต้ัง ซ่ึงจะตMองประกอบดMวยผูMทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและตMองเปUน
ระบบเป�ดใหMผูMสนใจเขMารับฟ_งไดM  
  สําหรับผลงานวิทยานิพนธZหรือสGวนหนึ่งของวิทยานิพนธZตMองไดMรับการตีพิมพZ หรืออยGางนMอยไดMรับการยอมรับใหM
ตีพิมพZในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา                    เรื่อง 
หลักเกณฑZการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรGผลงานทางวิชาการ  

 


