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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 ไม>นDอยกว>า 36 หน>วยกิต 
แผน ก แบบ ก2 ไม>นDอยกว>า 36 หน>วยกิต  

 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ   :  หลักสูตรระดับปริญญาโทตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห>งชาติ พ.ศ. 2552  
 5.2 ภาษาท่ีใช- :  จัดการเรียนการสอนเปQนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 5.3 การรับเข-าศึกษา : รับท้ังนักศึกษาไทยและนักศึกษาต>างประเทศ 
 5.4 ความร�วมมือกับสถาบันอ่ืน : ไม>มี       
 5.5 การให-ปริญญาแก�ผู-สําเร็จการศึกษา :  ใหDปริญญาสาขาวิชาเดียว   
 

หมวดท่ี 2 ข-อมลูเฉพาะของหลักสตูร 
1. ความสําคัญ ปรัชญา และวัตถุประสงค'ของหลักสูตร 

1.1 ความสําคัญของหลักสูตร  
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                 

ผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความรอบรูDทางวิชาการ สามารถบูรณาการองคUความรูDดDานวิศวกรรมโยธาไดD                   



 

 

อย>างมีประสิทธิภาพและทันสมัย อีกท้ังมุ>งเนDนพัฒนาความชํานาญทางดDานการวิจัย และความรูDความเขDาใจ          
ในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต>าง ๆ ในกลุ>มวิชาหรือหัวขDอท่ีตนเองสําเร็จมา สามารถนําไป
ประยุกตUใชDกับงานท่ีเก่ียวขDองเพ่ือใชDในการพัฒนาแบบองคUรวมและนําไปสู>การพัฒนาท่ียั่งยืน 

1.2 ปรัชญาของหลักสูตร  
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                  

ผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความรูD มีความสามารถดDานการวิจัยและการประยุกตUใชDความรูDใหม> มีคุณธรรมและจริยธรรม มี
ความเปQนผูDนําและสามารถปฏิบัติงานร>วมกับผูDอ่ืนไดDดี 
 1.3 วัตถุประสงค'ของหลักสูตร  

เม่ือสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แลDว มหาบัณฑิตจะมีความรูDความสามารถ ดังนี้  
1.3.1 ใหDมีความรูD ความสามารถดDานการวิจัยและการประยุกตUใชDความรูDใหม>ในสาขาวิศวกรรมโยธา 

สามารถบูรณาการองคUความรูD เพ่ือพัฒนางานวิศวกรรมโยธาตามความตDองการของทDองถ่ิน อุตสาหกรรมก>อสรDาง
และประเทศชาติ 

1.3.2 มีความสามารถในการวิเคราะหUสื่อสารและมีทักษะในการใชDเทคโนโลยีเพ่ือประโยชนU                
ต>อการคDนควDาดDวยตัวเอง และการประกอบวิชาชีพไดDอย>างเหมาะสม 

1.3.3 มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ  
1.3.4 มีความรับผิดชอบต>อตนเองและสังคม มีความเปQนผูDนําและสามารถทํางานร>วมกับผูDอ่ืน             ไดD

เปQนอย>างดี  
1.4 คุณสมบัติท่ีพึงประสงค'ระดับปริญญาโท ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา

แห�งชาติ 
   1.4.1 ศึกษาคDนควDาปZญหาทางวิชาการหรือวิชาชีพท่ีซับซDอนอย>างสมํ่าเสมอ สามารถแกDไขปZญหา       
อย>างสรDางสรรคUดDวยดุลยพินิจท่ีเหมาะสม และใชDทักษะเหล>านี้ไดDในสถานการณUท่ีจําเปQนไดDแมDไม>มีขDอมูล          ท่ี
เก่ียวขDองกับประเด็นปZญหานั้นๆ 
  1.4.2 สามารถแสดงออกอย>างเปQนอิสระในการจัดการและแกDไขปZญหาท้ังท่ีคาดการณUไดDและคาดการณU
ไม>ไดD ทํางานร>วมกับผูDอ่ืนไดD และแสดงออกซ่ึงภาวะผูDนําในกลุ>มไดDอย>างเหมาะสม 
 1.4.3 ติดตามและกระตือรือรDนในการสนับสนุนใหDผูDอ่ืนรูDจักประยุกตUใชDดุลยพินิจอย>างมีคุณธรรมและ
จริยธรรมอันเหมาะสมในการดําเนินการเก่ียวกับปZญหาท่ียุ>งยากซับซDอนและละเอียดอ>อน ซ่ึงอาจจะเก่ียวขDองกับ
ความขัดแยDงทางค>านิยม 
 1.4.4 มีความรับผิดชอบอย>างเต็มท่ีในการศึกษาหาความรูDดDวยตนเอง และมีภาวะผูDนําในการใหDโอกาสและ
สนับสนุนผูDอ่ืนใหDมีการพัฒนาทางวิชาชีพอย>างต>อเนื่อง 
 



 

 

หมวดท่ี 3  
ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร-างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตรท่ีใช-ในการเรียนการสอน : ระบบทวิภาค 1 ป\  
แบ>งเปQน 2 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม>นDอยกว>าภาคละ 15 สัปดาหU   
 1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร-อน : ไม>มี 
 1.3  การเทียบเคียงหน�วยกิตในระบบทวิภาค :  ไม>มี  
 
2.  การดําเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน    
  นอกวัน-เวลาราชการ    
  ภาคตDน  ระหว>างเดือนสิงหาคม – ธันวาคม   
  ภาคปลาย ระหว>างเดือนมกราคม – พฤษภาคม  
 2.2  คุณสมบัติของผู-เข-าศึกษา  

คุณสมบัติผูDเขDาศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาตDองเปQนผูDท่ีมี
คุณสมบัติครบถDวนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑUมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2548 และตามขDอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว>าดDวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 หมวดท่ี 5 ขDอ
ท่ี 15 โดยมีคุณสมบัติท่ัวไปดังนี้ 

2.2.1 เปQนผูDสํ าเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท>า หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตจาก
สถาบันอุดมศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการหรือสํานักงานคณะกรรมการขDาราชการพลเรือน (ก.พ.) ใหDการรับรอง
คุณวุฒิ ยกเวDนในสถาบันอุดมศึกษาจากต>างประเทศ ใหDคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปQนผูDกําหนด 

2.2.2 ผูD เขD าศึกษาในแผน ก แบบ ก 1 ซ่ึงเปQนการเรียนแบบทําวิทยานิพนธU เ พียงอย>างเดียว            
จะตDองเปQนผูDสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.00 ข้ึนไป            
หรือมีประสบการณUท่ีเก่ียวขDองไม>ต่ํากว>า 5 ป\ หรือไดDรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

2.2.3 ผูD เขDาศึกษาในแผน ก แบบ ก 2 ซ่ึงเปQนแบบท่ีมีการศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธU              
จะตDองเปQนผูDท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท>าในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาหรือสาขาอ่ืนๆท่ีเก่ียวขDอง 
 
      2.3 ระบบการศึกษา  

การจัดการเรียนการสอน ใชDระบบในชั้นเรียนและศึกษาดDวยตัวเอง โดยมีอาจารยUท่ีปรึกษาและ       อาจารยU
ท่ีปรึกษาร>วม (ถDามี) ใหDคําปรึกษาในระหว>างท่ีทําวิจัย 



 

 

    2.4 การเทียบโอนหน�วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข-ามมหาวิทยาลัย  
การเทียบโอนหน>วยกิตและรายวิชา ตDองไดDรับการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําหลักสูตร  และตDอง

เปQนไปตามขDอกําหนดดังต>อไปนี้ 
2.4.1 ขDอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว>าดDวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 หมวดท่ี 6 ขDอ  

21 - 23   
2.4.2 ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑUการเทียบโอนผลการระดับปริญญาเขDาสู>การศึกษาใน

ระบบ พ.ศ. 2545 
2.4.3 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การเทียบโอนรายวิชาและค>าคะแนนของรายวิชาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 
2.4.4 มหาวิทยาลัยอาจยกเวDนหรือเทียบโอนหน>วยกิตรายวิชา หรือวิทยานิพนธUจากหลักสูตรระดับ

ประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ใหDกับนักศึกษาท่ีมีความรูDความสามารถท่ีสามารถวัด
มาตรฐานไดD ท้ังนี้ นักศึกษาตDองศึกษาใหDครบตามจํานวนหน>วยกิตท่ีกําหนดไวDในเกณฑUมาตรฐานหลักสูตร และ
เปQนไปตามหลักเกณฑUการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขDาสู>การศึกษาในระบบ และแนวปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับ
การเทียบโอนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
    อนึ่ง ผูDสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากเขDาศึกษาต>อระดับปริญญาโทในสาขาวิชา
เดียวกันหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธUกัน ใหDเทียบโอนหน>วยกิตไดDไม>เกินรDอยละ 40 ของหลักสูตรท่ีจะเขDาศึกษา 
 

3.  หลักสูตร 
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เปQนหลักสูตรเต็มเวลา ใชDระยะเวลา         ใน
การศึกษาไม>เกิน 5 ป\การศึกษา  
 3.1 หลักสูตร 

  3.1.1 จํานวนหน�วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ดังนี้  

   1) แผน ก 

    - แบบ ก 1  จํานวน  ไม�น�อยกว�า 36  หน�วยกิต 

    - แบบ ก 2  จํานวน  ไม�น�อยกว�า 36  หน�วยกิต 

      3.1.2 โครงสร-างหลักสูตร  ดังนี้   
         แผน ก 

แบบ ก 1  ไม�น-อยกว�า 36 หน�วยกิต 
ก. หมวดวิชาเฉพาะ (ไม>นับหน>วยกิต)  ไม>นDอยกว>า  5 หน>วยกิต 
ข. หมวดวิทยานิพนธU ไม>นDอยกว>า 36 หน>วยกิต 
แบบ ก 2   ไม�น-อยกว�า 36 หน�วยกิต 



 

 

ก. หมวดวิชาเฉพาะ 
   1) กลุ>มวิชาพ้ืนฐาน 
   2) กลุ>มวิชาบังคับ 
   3) กลุ>มวิชาเลือก 

ไม>นDอยกว>า 
ไม>นDอยกว>า 
ไม>นDอยกว>า 
ไม>นDอยกว>า 

24 
9 
9 
6 

หน>วยกิต 
หน>วยกิต 
หน>วยกิต 
หน>วยกิต 

ข. หมวดวิทยานิพนธU ไม>นDอยกว>า 12 หน>วยกิต 
  
  3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร    

  รายวิชาในหลักสูตรกําหนดรหัสและจํานวนชั่วโมงของรายวิชาตามประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่อง 
กําหนดรหัสรายวิชา หน>วยกิต และจํานวนชั่วโมง พ.ศ. 2553 ดังนี้ 

1) รหัสรายวิชา  ประกอบดDวยตัวเลข 7 ตัว   
ตัวท่ีหนึ่งและสอง หมายถึง      คณะ/หลักสูตร 
ตัวท่ีสามและสี่    หมายถึง     ภาควิชา/ภาคงานสอน/กลุ>มวิชา/สาขา/สาขาวิชา  
ตัวท่ีหDา        หมายถึง  ระดับของวิชา 
ตัวท่ีหก         หมายถึง  หมวดวิชา หรือกลุ>ม หรือลําดับท่ีของรายวิชา 
ตัวท่ีเจ็ด        หมายถึง  ลําดับท่ีของวิชา   

 2) ความหมายของตัวเลข ดังนี้ 
               (ก) ตัวเลขตัวท่ีหนึ่งและสอง เปQนตัวเลขกําหนดรหัสประจําคณะหรือหลักสูตร  

13   หมายถึง  คณะวิศวกรรมศาสตรU 
(ข) ตัวเลขตัวท่ีสามและสี่ เปQนตัวเลขแสดงภาควิชา/ภาคงานสอน/กลุ>มวิชา/สาขา/สาขาวิชา 

ดังนี้ 
  05  หมายถึง  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 

(ค) ตัวเลขตัวท่ีหDา เปQนตัวเลขแสดงระดับของวิชาในหลักสูตร ดังนี้ 
  7 8 และ 9  หมายถึง  วิชาในระดับบัณฑิตศึกษาต้ังแต> 
      ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาโท  
      ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตข้ันสูง  
      และระดับปริญญาเอก 

 (ง) ตัวเลขตัวหกและเจ็ด เปQนตัวเลขแสดงหมวดวิชา หรือกลุ>มวิชา หรือลําดับท่ีของรายวิชา 
ในคณะ/หลักสูตร  
 
 



 

 

3) การกําหนดหน�วยกิตและจํานวนช่ัวโมง ดังนี้ 
(ก)  รหัสหน>วยกิตและจํานวนชั่วโมงการจัดการเรียนการสอน ประกอบดDวย  N(A-B-C) 

N  หมายถึง จํานวนหน>วยกิตท้ังหมดของรายวิชา 
A หมายถึง  จํานวนชั่วโมงการบรรยายต>อสัปดาหUตามเกณฑUมาตรฐานหลักสูตร 
B หมายถึง จํานวนชั่วโมงปฏิบัติการต>อสัปดาหUตามเกณฑUมาตรฐานหลักสูตร  
C หมายถึง   จํานวนชั่วโมงศึกษาดDวยตนเองต>อสัปดาหU  

 
3.1.4 รายวิชาตามโครงสร-างหลักสูตร  

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มีรายวิชาตามโครงสรDางหลักสูตร
ดังนี้     

- แผน ก แบบ ก 1 ไม�น-อยกว�า 36 หน�วยกิต 
ก. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม�น-อยกว�า 5 หน�วยกิต 
     1) กลุ�มวิชาพ้ืนฐาน   5 หน�วยกิต 

1305 703 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรม 
(Research Methodology in Engineering) 

3(3-0-9) 

1305 704 การสัมมนาทางวิศวกรรมโยธา 1 
(Civil Engineering Seminar I) 

1(1-0-3) 

1305 705 การสัมมนาทางวิศวกรรมโยธา 2 
(Civil Engineering Seminar II) 

1(1-0-3) 

หมายเหตุ  สําหรับ  แผน ก แบบ ก 1 กําหนดใหDศึกษารายวิชากลุ>มวิชาพ้ืนฐาน                                                        
จํานวน 5 หน>วยกิต (ไม>นับหน>วยกิต) 

2) กลุ�มวิชาบังคับ               
อาจารยUท่ีปรึกษาพิจารณาใหDนักศึกษาลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาในกลุ>มวิชาบังคับ   

ตามความเหมาะสมโดยไม>นับหน>วยกิต รายวิชาในกลุ>มวิชาบังคับรายละเอียดใน แผน ก แบบ  ก 2 
 3) กลุ�มวิชาเลือก                 

อาจารยUท่ีปรึกษาพิจารณาใหDนักศึกษาลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาในกลุ>มวิชาเลือก     
ตามความเหมาะสมโดยไม>นับหน>วยกิต รายวิชาในกลุ>มวิชาเลือกรายละเอียดใน แผน ก แบบ  ก 2 

ข.  หมวดวิทยานิพนธ' ไม�น-อยกว�า 36 หน�วยกิต 
1305 791 วิทยานิพนธU (Thesis)    36 หน>วยกิต 
 รวม ไม�น-อยกว�า 36 หน�วยกิต 



 

 

 
- แผน ก แบบ ก 2  ไม�น-อยกว�า 36 หน�วยกิต 
ก. หมวดวิชาเฉพาะ ไม�น-อยกว�า 24 หน�วยกิต 

 1) กลุ�มวิชาพ้ืนฐาน ไม�น-อยกว�า 9 หน�วยกิต 
1305 701 พีชคณิตเชิงเสDนประยุกตUและการวิเคราะหUเชิงตัวเลข 

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

1305 702 การประยุกตUใชDคอมพิวเตอรUในงานวิศวกรรมโยธา 
(Computer Applications in Civil Engineering) 

3(2-3-7) 

1305 703 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรม 
(Research Methodology in Engineering) 

3(3-0-9) 

1305 704 การสัมมนาทางวิศวกรรมโยธา 1* 
(Civil Engineering Seminar I) 

1(1-0-3) 

1305 705 การสัมมนาทางวิศวกรรมโยธา 2* 
(Civil Engineering Seminar II) 

1(1-0-3) 

 *หมายเหตุ ใหDนักศึกษาตDองลงทะเบียนเรียนโดยไม>นับหน>วยกิต  

2) กลุ�มวิชาบังคับ            ไม�น-อยกว�า 9 หน�วยกิต 
1305 731 การวิเคราะหUและออกแบบโครงสรDางข้ันสูง 

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

1305 732 วิศวกรรมทรัพยากรน้ําประยุกตU 
(Applied Water Resource Engineering) 

3(3-0-9) 

1305 733 วิศวกรรมธรณีเทคนิคประยุกตU 
(Applied Geotechnical Engineering) 

3(3-0-9) 

 3) กลุ�มวิชาเลือก              ไม�น-อยกว�า 6 หน�วยกิต 
1305 741 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรUในงานวิศวกรรม 

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

1305 751 วิธีทางไฟไนทUอิลลิเมนตU 
(Finite Element Methods) 

3(3-0-9) 

1305 752 การออกแบบโครงสรDางรับแรงลมและแผ>นดินไหว 
(Wind and Seismic Design of Structures) 

3(3-0-9) 



 

 

1305 753 หัวขDอพิเศษทางวิศวกรรมโครงสรDาง 
(Special Topics in Structural Engineering) 

3(3-0-9) 

1305 761 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา  
(Water Resource Management) 

3(3-0-9) 

1305 762 การปนเปwxอนและการฟwxนสภาพของแหล>งน้ําใตDดิน  
(Groundwater Contamination and Remediation) 

3(3-0-9) 

1305 763 หัวขDอพิเศษทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา  
(Special Topics in Water Resource Engineering) 

3(3-0-9) 

1305 771 วิศวกรรมฐานรากประยุกตUและการปรับปรุงคุณภาพดิน 
(Applied Foundation Engineering and Ground Improvement) 

3(3-0-9) 

1305 772 การทดสอบดินชั้นสูง    
(Advanced Soil Testing) 

3(3-0-9) 

1305 773 วิศวกรรมธรณีสิ่งแวดลDอม  
(Geoenvironmental Engineering)    

3(3-0-9) 

1305 774 หัวขDอพิเศษทางวิศวกรรมธรณีเทคนิค 
(Special Topics in Geotechnical Engineering) 

3(3-0-9) 

 ข. หมวดวิทยานิพนธ'  ไม�น-อยกว�า 12 หน�วยกิต 
1305 792 วิทยานิพนธU (Thesis)    12 หน>วยกิต 
 รวม ไม�น-อยกว�า 36 หน�วยกิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3.1.5 แผนการศึกษา    
 
 
 

ปEท่ี  1  (First Year) 
ภาคการศึกษาต-น  (First Semester) 

 

หมวดวิชา รหัสและช่ือวิชา 
หน�วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด-วยตนเอง) 
แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 

กลุ>มวิชาพ้ืนฐาน 1305 701 พีชคณิตเชิงเสDนประยุกตUและการวิเคราะหUเชิงตัวเลข 
(Applied Linear Algebra and Numerical Analysis) 

- 3(3-0-9) 

1305 702 การประยุกตUใชDคอมพิวเตอรUในงานวิศวกรรมโยธา 
(Computer Applications in Civil Engineering) 

- 3(2-3-7) 

กลุ>มวิชาบังคับ 1305 XXX นักศึกษาเลือกลงทะเบียนเรียน 1 รายวิชา - 3(3-0-9) 
กลุ>มวิทยานิพนธU 1305 791 วิทยานิพนธU (Thesis) 9 - 

รวม (Total) 9 9 
  
 
 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 

 

หมวดวิชา รหัสและช่ือวิชา 
หน�วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด-วยตนเอง) 
แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 

กลุ>มวิชาพ้ืนฐาน 1305 703 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรม 
(Research Methodology in Engineering) 

3(3-0-9) 
(ไม>นับหน>วยกิต) 

3(3-0-9) 

กลุ>มวิชาบังคับ 1305 XXX นักศึกษาเลือกลงทะเบียนเรียน 1 รายวิชา - 3(3-0-9) 
1305 XXX นักศึกษาเลือกลงทะเบียนเรียน 1 รายวิชา - 3(3-0-9) 

กลุ>มวิทยานิพนธU 1305 791 วิทยานิพนธU (Thesis) 9 - 
รวม (Total) 9 9 

 



 

 

ปEท่ี  2  (Second Year) 
ภาคการศึกษาต-น  (First Semester) 

 

หมวดวิชา รหัสและช่ือวิชา 
หน�วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด-วยตนเอง) 
แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 

กลุ>มวิชาพ้ืนฐาน 1305 704 การสัมมนาทางวิศวกรรมโยธา 1 
(Civil Engineering Seminar I) 

1(1-0-3) 
(ไม>นับหน>วยกิต) 

1(1-0-3) 
(ไม>นับหน>วยกิต) 

กลุ>มวิชาเลือก 1305 XXX นักศึกษาเลือกลงทะเบียนเรียน 1 รายวิชา - 3(3-0-9) 
1305 XXX นักศึกษาเลือกลงทะเบียนเรียน 1 รายวิชา - 3(3-0-9) 

กลุ>มวิทยานิพนธU 1305 791 วิทยานิพนธU (Thesis) 9 - 
1305 792 วิทยานิพนธU (Thesis) - 3 

รวม (Total) 9 9 
 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 

 

หมวดวิชา รหัสและช่ือวิชา 
หน�วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด-วยตนเอง) 
แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 

กลุ>มวิชาพ้ืนฐาน 1305 705 การสัมมนาทางวิศวกรรมโยธา 2 
(Civil Engineering Seminar II) 

1(1-0-3) 
(ไม>นับหน>วยกิต) 

1(1-0-3) 
(ไม>นับหน>วยกิต) 

กลุ>มวิทยานิพนธU 1305 791 วิทยานิพนธU (Thesis) 9 - 
1305 792 วิทยานิพนธU (Thesis) - 9 

รวม (Total) 9 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 
                การประยุกตUใชDการวิเคราะหUเชิงตัวเลขสําหรับปZญหาทางวิทยาศาสตรUประยุกตUและ
วิศวกรรมศาสตรU พีชคณิตเชิงเสDนประยุกตUและการแนะนําเทคนิคการวิเคราะหUเชิงตัวเลข โดยเนDนหนัก           ใน
หลักการในกระบวนการคํานวณทางวิศวกรรมศาสตรU คณิตศาสตรUและวิทยาศาสตรU 

 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 
  การประยุกตUใชDคอมพิวเตอรUเปQนเครื่องมือคํานวณเพ่ือแกDปZญหาการคํานวณท่ีซับซDอน  โครงสรDาง
หรือรูปแบบของขDอมูลและผลลัพธU  กระบวนการคํานวณแบบอDางอิงกฎเกณฑUและไรDกฎเกณฑU  คอมพิวเตอรU
สําหรับยุคปZจจุบันและอนาคต  ระบบอัจฉริยะเทียม  ความสามารถและการประยุกตUใชD                  ใน
วิศวกรรมโยธาแขนงต>าง ๆ  ระบบหรือซอฟตUแวรUอเนกประสงคU  ขDอควรระวังในการใชDคอมพิวเตอรU    
 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  วิธีการและเทคนิคในการเก็บขDอมูล  เทคนิค
และวิธีการทบทวนวรรณกรรม  หลักการเขียนวิทยานิพนธUและบทความทางวิชาการ  เทคนิคการนําเสนอ     การ
วิเคราะหUขDอมูล  การแปลผลขDอมูลและสรุปผล 



 

 

 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 704  การสัมมนาทางวิศวกรรมโยธา 1  1(1-0-3) 

(Civil Engineering Seminar I) 
 รายวิชาท่ีต-องเรียนมาก�อน : ไม�มี 
 รายวิชาท่ีต-องเรียนควบคู�กัน  : ไม�มี  
 เง่ือนไขพิเศษ  : ไม�มี 
  การทบทวนหัวขDองานวิจัยท่ีสนใจ  การจัดทํารายงาน  การนําเสนอรายงานและการมีส>วนร>วมใน
การอภิปรายในการนําเสนอรายงานหรือหัวขDองานวิจัยท่ีเก่ียวขDอง  
 Review of research topics of interest;  report preparation;  report presentation 
and participation in discussion on report presentation or related research topics  
 
1305 705  การสัมมนาทางวิศวกรรมโยธา 2  1(1-0-3) 

(Civil Engineering Seminar II) 
 รายวิชาท่ีต-องเรียนมาก�อน : 1305 704 การสัมมนาทางวิศวกรรมโยธา 1 
 รายวิชาท่ีต-องเรียนควบคู�กัน  : ไม�มี  
 เง่ือนไขพิเศษ  : ไม�มี 
  การทบทวนวรรณกรรมในหัวขDอท่ีเก่ียวขDองกับวิทยานิพนธU  การจัดทําร>างบทความ          ฉบับ
สมบูรณU  การนําเสนอร>างบทความฉบับสมบูรณU  การมีส>วนร>วมในการอภิปรายในการนําเสนอรายงาน  
 Review of literature on related topics for thesis;  drafting of full paper;  
presentation of full paper draft;  participation in discussion on report presentation  

 
 2) กลุ�มวิชาบังคับ 

1305 731 การวิเคราะห'และออกแบบโครงสร-างข้ันสูง 3(3-0-9) 
 (Advanced Analysis and Design of Structures) 
 รายวิชาท่ีต-องเรียนมาก�อน : ไม�มี 
 รายวิชาท่ีต-องเรียนควบคู�กัน  : ไม�มี  
 เง่ือนไขพิเศษ  : ไม�มี 



 

 

 วิธีไดเร็คสติฟเนสและเฟลกซิบิลิตี้สําหรับวิเคราะหUโครงสรDาง  การวิเคราะหUแบบไรDเชิงเสDน  การ
ตอบสนองทางพลศาสตรUของโครงสรDาง  ระบบตัวแปรอิสระเดียวและหลายตัว  การสั่นแบบไม>เจาะจง  ปรัชญา
และทฤษฎีของคอนกรีตเสริมเหล็กภายใตDภาวะสุดขีด  ความเหนียวขององคUอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  องคU
อาคารตDานแรงแผ>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 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  หลักการทางชลศาสตรU  การวิเคราะหUการเคลื่อนท่ีของน้ํา  แบบจําลองคอมพิวเตอรUสภาพทางชล
ศาสตรUกับงานทรัพยากรน้ํา  
 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 
 การสํารวจดินในพ้ืนท่ีก>อสรDาง  เครื่องมือสํารวจและการแปลผลการสํารวจดิน          พฤติกรรม
การยุบตัวและการรับแรงเฉือนของดิน  ฐานรากต้ืนและฐานรากเสาเข็ม  โครงสรDางกันดิน            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 741 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร'ในงานวิศวกรรม 3(3-0-9) 
  (Geographic Information System in Engineering) 
 รายวิชาท่ีต-องเรียนมาก�อน : ไม�มี 
 รายวิชาท่ีต-องเรียนควบคู�กัน  : ไม�มี  
 เง่ือนไขพิเศษ  : ไม�มี 

หลักการของระบบสารสนเทศภูมิศาสตรU  ประเภทของระบบสารสนเทศภูมิศาสตรU  การจัดการ
ขDอมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตรU  การนําเขDาขDอมูลแผนท่ีและขDอมูลตัวอักษร  การประมวลผล  การวิเคราะหU 
และการแสดงผลขDอมูลของระบบสารสนเทศภูมิศาสตรU  การประยุกตUใชDระบบสารสนเทศภูมิศาสตรUสําหรับ   งาน
วิศวกรรมโยธา 
  Principles of geographic information systems (GIS);  type 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 751 วิธีทางไฟไนท'อิลลิเมนต' 3(3-0-9) 
  (Finite Element Methods) 
 รายวิชาท่ีต-องเรียนมาก�อน : ไม�มี 
 รายวิชาท่ีต-องเรียนควบคู�กัน  : ไม�มี  
 เง่ือนไขพิเศษ  : ไม�มี 
 หลักการพ้ืนฐานในการคํานวณดDวยวิธีไฟไนทUอิลลิเมนตU  การหาค>าคําตอบโดยวิธีประมาณ  วิธีแว
ริเอชั่น  ฟZงกUชันรูปร>าง  อิลลิเมนตUสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยม  ไอโซพาราเมทริคอิลลิเมนตU  การลู>เขDาของคําตอบและ
การประมาณค>าความคลาดเคลื่อน  การประยุกตUใชDคอมพิวเตอรUในการแกDปZญหาทางวิศวกรรม 
 Basic concepts of the 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 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  ระบบโครงสรDางตDานทานแรงลม  การวิเคราะหU
และออกแบบโครงสรDางตDานทานแรงลม  ลักษณะการเคลื่อนท่ีและสาเหตุของการเกิดแผ>นดินไหว  การวิเคราะหU
ความรุนแรง  หลักการออกแบบเพ่ือตDานแผ>นดินไหว  การออกแบบโครงสรDางคอนกรีตเสริมเหล็ก                 
เพ่ือตDานแผ>นดินไหว  รายละเอียดของโครงสรDาง  ขDอกําหนดสําหรับการออกแบบ 
  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 
  หัวขDอท่ีน>าสนใจหรือหัวขDอชั้นสูงท่ีจะเปQนประโยชนUต>อการวิจัยและการประกอบวิชาชีพ 
ดDานวิศวกรรมโครงสรDาง   

Interesting or professional advanced topics in structural engineering 
 
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
ออกแบบและคาดการณUการเกิดน้ําท>วม  การวิเคราะหUผลกระทบของน้ําท>วม  การจัดการน้ําท>วม 
 Water resources planning;  water budge;  water administration and policy;  flood 
design and forecast;  flood impact analysis;  flood management 
 



 

 

1305 762 การปนเปopอนและการฟopนสภาพของแหล�งน้ําใต-ดิน 3(3-0-9) 
  (Groundwater Contamination and Remediation) 
 รายวิชาท่ีต-องเรียนมาก�อน : ไม�มี 
 รายวิชาท่ีต-องเรียนควบคู�กัน  : ไม�มี  
 เง่ือนไขพิเศษ  : ไม�มี 
 ชนิดและแหล>งกําเนิดของการปนเปwxอนในแหล>งน้ําใตDดิน  สมการการเคลื่อนท่ีของมวลสาร    ใน
ตัวกลางพรุน  การเปลี่ยนรูปสารปนเปwxอนทางชีววิทยาและทางเคมี  การไหลต>างสถานะ  บ>อตรวจสอบ      น้ําใตD
ดิน การปรับปรุงคุณภาพน้ําใตDดิน  วิธีการฟwxนฟูแหล>งน้ําใตDดิน   
 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 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 
  หัวขDอท่ีน>าสนใจหรือหัวขDอชั้นสูงท่ีจะเปQนประโยชนUต>อการวิจัยและการประกอบวิชาชีพ     ดDาน
วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา 
  Interesting or professional advanced topics in water resource engineering 
 
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  เข็มรับแรงดDานขDาง  การวิเคราะหU 
คานบนฐานรากยืดหยุ>น  โครงสรDางกันดิน  เสถียรภาพความลาดชัน  การออกแบบและเทคนิคก>อสรDาง 
โครงสรDางใตDดิน  หลักการการปรับปรุงคุณภาพดิน  แผ>นใยสังเคราะหU การบดอัดและการปรับปรุงทางกล   
การปรับปรุงวัสดุดินโดยใชDสารผสมเพ่ิม  การเสริมกําลังดDวยรากพืช  การเสริมกําลังโดยเสDนใย  การป�องกัน 
การกัดเซาะ  การระบายแนวด่ิง  เสาเข็มดินซีเมนตU  การอัดฉีดน้ําปูน  การปรับปรุงดินดDวยการระเบิด 



 

 

 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  การวัดแรงดันน้ําใตDดินในสนาม  การเก็บขDอมูลการทดสอบ 
โดยอุปกรณUอิเล็กทรอนิกสU  การกดอัดคายน้ําโดย Rowe Cell การประยุกตUใชDถังวัดคุมเพ่ือการทดสอบดิน 
 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 773 วิศวกรรมธรณีสิ่งแวดล-อม     3(3-0-9) 
  (Geoenvironmental Engineering) 
 รายวิชาท่ีต-องเรียนมาก�อน : ไม�มี 
 รายวิชาท่ีต-องเรียนควบคู�กัน  : ไม�มี  
 เง่ือนไขพิเศษ  : ไม�มี 
 แหล>งกําเนิดของสารปนเปwxอน  การศึกษาและป�องกันการปนเปwxอนของดินและน้ําใตDดิน      การ
วิเคราะหUความเสี่ยงจากการปนเปwxอนของดิน  กลไกการเคลื่อนท่ีของสารปนเปwxอนในดิน  ระบบเก็บกัก    ของเสีย  
ระบบชั้นกันซึม  คุณสมบัติและชนิดของวัสดุกันซึม  วัสดุกันซึมสังเคราะหU  การออกแบบระบบฝZงกลบ  การ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพดินและน้ําใตDดิน 
 Sources of contamination; groundwater contamination, determination and 
protection;  risk analysis of ground contamination;  analysis of contaminant transport;  waste 



 

 

containment systems;  barrier systems;  characteristics and barrier materials; geosynthetic 
barriers;  landfill liner design;  soil and groundwater monitoring 
 
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 
  หัวขDอท่ีน>าสนใจหรือหัวขDอชั้นสูงท่ีจะเปQนประโยชนUต>อการวิจัยและการประกอบวิชาชีพ     ดDาน
วิศวกรรมธรณีเทคนิค 
  Interesting or professional advanced topics in geotechnical engineering 
 

ข.  หมวดวิทยานิพนธ' 
1305 791  วิทยานิพนธ'         36           หน�วยกิต 

(Thesis)   
 รายวิชาท่ีต-องเรียนมาก�อน : ไม�มี 
 รายวิชาท่ีต-องเรียนควบคู�กัน  : ไม�มี  
 เง่ือนไขพิเศษ  : หัวข-อเรื่องท่ีวิจัยจะต-องได-รับความเห็นชอบ 
   จากอาจารย'ท่ีปรึกษาก�อนการค-นคว-า 
            การวิจัยเพ่ือสรDางองคUความรูDใหม>หรือพัฒนาดDานวิชาการและวิชาชีพ  การเลือกหัวขDอ           ท่ี
เก่ียวขDองกับวิศวกรรมโยธา  การเขียนหลักการและเหตุผล วัตถุประสงคU ปZญหาการวิจัย ขDอสมมติฐาน วิธีการและ
ผลการศึกษาวิจัยท่ีคDนควDาวิจัยมา  การวิเคราะหUผลการศึกษา การสรุปผลการวิจัยและขDอเสนอแนะ        การ
จัดทําเอกสารฉบับสมบูรณUเพ่ือการสําเร็จการศึกษา    
           Research to create new knowledge or develop academic and professional work;  
select an topic related to civil engineering;  writing background, objective, research problems, 
hypotheses, methods and results from research;  data analysis, research conclusion and 
recommendation;  documentation to complete graduation 
 
1305 792  วิทยานิพนธ'         12           หน�วยกิต 

(Thesis)   
 รายวิชาท่ีต-องเรียนมาก�อน : ไม�มี 



 

 

 รายวิชาท่ีต-องเรียนควบคู�กัน  : ไม�มี  
 เง่ือนไขพิเศษ  : หัวข-อเรื่องท่ีวิจัยจะต-องได-รับความเห็นชอบ 
   จากอาจารย'ท่ีปรึกษาก�อนการค-นคว-า 
            การวิจัยเพ่ือสรDางองคUความรูDใหม>หรือพัฒนาดDานวิชาการและวิชาชีพ  การเลือกหัวขDอ           ท่ี
เก่ียวขDองกับวิศวกรรมโยธา  การเขียนหลักการและเหตุผล วัตถุประสงคU ปZญหาการวิจัย ขDอสมมติฐาน วิธีการและ
ผลการศึกษาวิจัยท่ีคDนควDาวิจัยมา  การวิเคราะหUผลการศึกษา การสรุปผลการวิจัยและขDอเสนอแนะ            การ
จัดทําเอกสารฉบับสมบูรณUเพ่ือการสําเร็จการศึกษา    
           Research to create new knowledge or develop academic and professional work;  
select an topic related to civil engineering;  writing background, objective, research problems, 
hypotheses, methods and results from research;  data analysis, research conclusion and 
recommendation;  documentation to complete graduation 
 

4. เกณฑ'การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑUมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และขDอบังคับ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว>าดDวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 ดังนี้ 
4.1 แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิทยานิพนธUและสอบผ>านการสอบปากเปล>าข้ันสุดทDาย โดยคณะกรรมการ        

ท่ีสถาบันอุดมศึกษานั้นแต>งต้ัง และตDองเปQนระบบเป�ดใหDผูDสนใจเขDารับฟZงไดD สําหรับผลงานวิทยานิพนธUหรือ          
ส>วนหนึ่งของวิทยานิพนธUตDองไดDรับการตีพิมพU หรืออย>างนDอยไดDรับการยอมรับใหDตีพิมพU ในวารสารระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑUการพิจารณาวารสาร        
ทางวิชาการสําหรับการเผยแพร>ผลงานทางวิชาการ 

4.2 แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถDวนตามท่ีกําหนดในหลักสูตร โดยจะตDองไดDระดับคะแนนเฉลี่ย     
ไม>ต่ํากว>า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท>า พรDอมท้ังเสนอวิทยานิพนธUและสอบผ>านการสอบปาก
เปล>าข้ันสุดทDายโดยคณะกรรมการท่ีสถาบันอุดมศึกษานั้นแต>งต้ัง และตDองเปQนระบบเป�ด ใหDผูDสนใจเขDารับฟZงไดD  

ผลงานวิทยานิพนธUหรือส>วนหนึ่งของวิทยานิพนธUตDองไดDรับการตีพิมพU หรืออย>างนDอยไดDรับการยอมรับใหDตีพิมพU
ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติท่ีมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑU
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร>ผลงานทางวิชาการ หรือนําเสนอต>อท่ีประชุมวิชาการ          
โดยบทความท่ีนําเสนอฉบับสมบูรณU (Full Paper) ไดDรับการตีพิมพUในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ดังกล>าว   
 


