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หลักสูตร  

3.1.1 หลักสูตรแบบ 1.1  

   3.1.1.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 48  หนวยกิต 

   3.1.1.2 โครงสรางหลักสูตร  

   ก. วิชาเอก ไมนอยกวา  5 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต) 

       - สัมมนา   4 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต) 

       - วิชาเอกบังคับ   1 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต) 

   ข. วิทยานิพนธ ไมนอยกวา 48 หนวยกิต   

   3.1.1.3 รายวิชา 

   ก. รายวิชาเอก ไมนอยกวา  5 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต) 

   - สัมมนา   4 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต) 

   01209697 สัมมนา    1,1,1,1 

    (Seminar) 

   - วิชาเอกบังคับ   1 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต) 

   01209691 ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสงูทางวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า 1(1-0-2) 

    (Advanced Research Methods in Water Resources Engineering) 

   ข. วิทยานิพนธ  ไมนอยกวา 48 หนวยกิต 

   01209699 วิทยานิพนธ    1-48 

    (Thesis) 

3.1.2  หลักสูตรแบบ 1.2  

   3.1.2.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลกัสูตร ไมนอยกวา 72  หนวยกิต 
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   3.1.2.2 โครงสรางหลักสูตร  

   ก. วิชาเอก ไมนอยกวา  7 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต) 

       - สัมมนา   6 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต) 

       - วิชาเอกบังคับ   1 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต) 

   ข. วิทยานิพนธ ไมนอยกวา 72 หนวยกิต   

   3.1.2.3 รายวิชา 

   ก. รายวิชาเอก ไมนอยกวา  7 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต) 

   - สัมมนา   6 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต) 

   01209697 สัมมนา                    1,1,1,1,1,1 

    (Seminar) 

   - วิชาเอกบังคับ   1 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต) 

   01209691 ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสงูทางวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า 1(1-0-2) 

    (Advanced Research Methods in Water Resources Engineering) 

   ข. วิทยานิพนธ  ไมนอยกวา 72 หนวยกิต 

   01209699 วิทยานิพนธ    1-72 

    (Thesis) 

 

 

3.1.3  หลักสูตรแบบ 2.1 

   3.1.3.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 48 หนวยกิต 

   3.1.3.2 โครงสรางหลักสูตร 

   ก. วิชาเอก  ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

       - สัมมนา    4  หนวยกิต 

       - วิชาเอกบังคับ   4 หนวยกิต 

       - วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา  4 หนวยกิต 

   ข. วิทยานิพนธ  ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 

   3.1.3.3 รายวิชา 

   ก. รายวิชาเอก  ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

   - สัมมนา    4 หนวยกิต  

   01209697 สัมมนา    1,1,1,1 

    (Seminar) 

   - วิชาเอกบังคับ    4 หนวยกิต 
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   01209614* วิศวกรรมทรัพยากรนํ้าข้ันสูง   3(3-0-6) 

    (Advanced Water Resources Engineering) 

   01209691 ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสงูทางวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า 1(1-0-2) 

    (Advanced Research Methods in Water Resources Engineering) 

   - วิชาเอกเลือก  ไมนอยกวา  4 หนวยกิต 

   ใหเลอืกเรียนจากตัวอยางรายวิชาตอไปน้ี 

   01209611 วิศวกรรมชลศาสตรข้ันสงู    3(3-0-6) 

    (Advanced Hydraulic Engineering) 

   01209612 อุทกวิทยาสําหรบัการวิจัยข้ันสงู   3(3-0-6) 

    (Hydrology for Advanced Research) 

   01209621 การจําลองนํ้าใตดิน    3(3-0-6) 

    (Groundwater Modelling) 

   01209622 การจําลองทางชลศาสตร    3(3-0-6) 

    (Hydraulic Modelling) 

   01209623 วิศวกรรมชายฝงข้ันสูง    3(3-0-6) 

    (Advanced Coastal Engineering) 

   01209641 ระบบพยากรณและเตือนภัยนํ้าทวม   3(3-0-6) 

    (Flood Forecasting and Warning System) 

   01209643 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศตออุทกวิทยา 3(3-0-6) 

    และทรัพยากรนํ้า 

    (Impact of Climate Change on Hydrology and Water Resources) 

 

   01209644* การวิเคราะหระบบจายนํ้าประปาข้ันสูง   3(3-0-6) 

    (Advanced Water Distribution Systems Analysis) 

   01209661 การจําลองคุณภาพนํ้าผิวดินข้ันสงู   3(3-0-6) 

    (Advanced Surface Water Quality Modelling) 

   01209671 ระบบชวยการตัดสินใจทางวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า 3(3-0-6) 

    (Decision Support Systems in Water Resources Engineering) 

   01209696 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า   3(3-0-6) 

    (Selected Topics of Water Resources Engineering) 

   01209698 ปญหาพิเศษ    1-3 

                                       
*รายวิชาเปดใหม 
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    (Special Problems) 

   ข. วิทยานิพนธ  ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 

   01209699 วิทยานิพนธ    1-36 

    (Thesis) 

3.1.4  หลักสูตรแบบ 2.2 

   3.1.4.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 72 หนวยกิต 

   3.1.4.2 โครงสรางหลักสูตร 

   ก. วิชาเอก  ไมนอยกวา 24 หนวยกิต 

       - สัมมนา    6  หนวยกิต 

       - วิชาเอกบังคับ                         13 หนวยกิต 

       - วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา  5 หนวยกิต 

   ข. วิทยานิพนธ  ไมนอยกวา 48 หนวยกิต 

   3.1.4.3 รายวิชา 

   ก. รายวิชาเอก  ไมนอยกวา 24 หนวยกิต 

   - สัมมนา    6 หนวยกิต  

   01209697 สัมมนา                   1,1,1,1,1,1 

    (Seminar) 

   - วิชาเอกบังคับ   13 หนวยกิต 

   01209611 วิศวกรรมชลศาสตรข้ันสงู    3(3-0-6) 

    (Advanced Hydraulic Engineering) 

   01209612 อุทกวิทยาสําหรบัการวิจัยข้ันสงู   3(3-0-6) 

    (Hydrology for Advanced Research) 

   01209613 การจัดการทรัพยากรนํ้าเชิงระบบเพื่อการวิจัย  3(3-0-6) 

    (Systematic Water Resources Management for Research) 

   01209614* วิศวกรรมทรัพยากรนํ้าข้ันสูง   3(3-0-6) 

    (Advanced Water Resources Engineering) 

 

   01209691 ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสงูทางวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า 1(1-0-2) 

    (Advanced Research Methods in Water Resources Engineering) 

   - วิชาเอกเลือก  ไมนอยกวา  5 หนวยกิต 

   ใหเลอืกเรียนจากตัวอยางรายวิชาตอไปน้ี 

                                       
*รายวิชาเปดใหม 
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   01209621 การจําลองนํ้าใตดิน    3(3-0-6) 

    (Groundwater Modelling) 

   01209622 การจําลองทางชลศาสตร    3(3-0-6) 

    (Hydraulic Modelling) 

   01209623 วิศวกรรมชายฝงข้ันสูง    3(3-0-6) 

    (Advanced Coastal Engineering) 

   01209641 ระบบพยากรณและเตือนภัยนํ้าทวม   3(3-0-6) 

    (Flood Forecasting and Warning System) 

   01209643 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศตออุทกวิทยา 3(3-0-6) 

    และทรัพยากรนํ้า 

    (Impact of Climate Change on Hydrology and Water Resources) 

   01209644* การวิเคราะหระบบจายนํ้าประปาข้ันสูง   3(3-0-6) 

    (Advanced Water Distribution Systems Analysis) 

   01209661 การจําลองคุณภาพนํ้าผิวดินข้ันสงู   3(3-0-6) 

    (Advanced Surface Water Quality Modelling) 

   01209671 ระบบชวยการตัดสินใจทางวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า 3(3-0-6) 

    (Decision Support Systems in Water Resources Engineering) 

   01209696 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า   3(3-0-6) 

    (Selected Topics of Water Resources Engineering) 

   01209698 ปญหาพิเศษ    1-3 

    (Special Problems) 

   ข. วิทยานิพนธ  ไมนอยกวา 48 หนวยกติ 

   01209699 วิทยานิพนธ    1-48 

    (Thesis) 

 

 

 

 

 

 

                                       

*รายวิชาเปดใหม 
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 ความหมายของเลขรหัสประจําวิชา  

 ความหมายของเลขรหสัประจําวิชาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า 

ประกอบดวยเลข 8 หลัก มีความหมายดังน้ี 

 เลขลําดับที่ 1-2 (01)  หมายถึง  วิทยาเขตบางเขน 

 เลขลําดับที่ 3-5 (209) หมายถึง  สาขาวิชาวิศวกรรมทรพัยากรนํ้า 

 เลขลําดับที่ 6  หมายถึง  หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

 เลขลําดับที่ 7 มีความหมายดังตอไปน้ี 

 1 หมายถึงกลุมวิชาแกนหลักดานวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า 

 2 หมายถึงกลุมวิชาเกี่ยวกบัการจําลองแบบ 

 4 หมายถึงกลุมวิชาเกี่ยวกบัการพัฒนาระบบและการเปลี่ยนแปลง 

  สภาพภูมิอากาศ 

 6 หมายถึงกลุมวิชาเกี่ยวกบัคุณภาพนํ้า 

 7 หมายถึงกลุมวิชาเกี่ยวกบัระบบชวยตัดสินใจ 

 9 หมายถึง กลุมวิชาวิจัยเรื่องเฉพาะทาง สัมมนา ปญหาพิเศษ  

  และวิทยานิพนธ 

 ลําดับที่  8  หมายถึงลําดับวิชาในแตละกลุม 

3.1.5 แสดงแผนการศึกษา 

แบบ 1.1 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1        จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01209691 ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสงูทางวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า 1(1-0-2) (ไมนับหนวยกิต) 

 01209697 สัมมนา  1 (ไมนับหนวยกิต) 

 01209699 วิทยานิพนธ  9 

    รวม                    9 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2  จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01209697 สัมมนา  1 (ไมนับหนวยกิต) 

 01209699 วิทยานิพนธ  7 

    รวม   7 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1         จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01209697 สัมมนา  1 (ไมนับหนวยกิต) 

 01209699 วิทยานิพนธ  8 

    รวม   8 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2          จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01209697 สัมมนา  1 (ไมนับหนวยกิต) 
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 01209699 วิทยานิพนธ  8 

    รวม   8 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1          จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01209699 วิทยานิพนธ  8 

    รวม   8 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2          จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01209699 วิทยานิพนธ  8 

    รวม   8 
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แบบ 1.2 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1          จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01209691 ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสงูทางวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า 1(1-0-2) (ไมนับหนวยกิต) 

 01209697 สัมมนา  1 (ไมนับหนวยกิต) 

 01209699 วิทยานิพนธ  9 

    รวม                    9 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2         จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01209697 สัมมนา  1 (ไมนับหนวยกิต) 

 01209699 วิทยานิพนธ  7 

    รวม   7 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1         จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01209697 สัมมนา  1 (ไมนับหนวยกิต) 

 01209699 วิทยานิพนธ  7 

    รวม   7 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2          จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01209697 สัมมนา  1 (ไมนับหนวยกิต) 

 01209699 วิทยานิพนธ  7 

    รวม   7 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1          จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01209697 สัมมนา  1 (ไมนับหนวยกิต) 

 01209699 วิทยานิพนธ  7 

    รวม   7 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2          จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01209697 สัมมนา  1 (ไมนับหนวยกิต) 

 01209699 วิทยานิพนธ  7 

    รวม   7 

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1          จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01209699 วิทยานิพนธ  7 

    รวม   7 

 

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2          จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01209699 วิทยานิพนธ  7 

    รวม   7 
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ปท่ี 5 ภาคการศึกษาท่ี 1          จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01209699 วิทยานิพนธ  7 

    รวม   7 

ปท่ี 5 ภาคการศึกษาท่ี 2          จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01209699 วิทยานิพนธ  7 

    รวม   7 

แบบ 2.1 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1          จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01209614 วิศวกรรมทรัพยากรนํ้าข้ันสูง  3(3-0-6) 

 01209691 ระเบยีบวิธีวิจัยข้ันสงูทางวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า 1(1-0-2)  

 01209699 วิทยานิพนธ  5 

    รวม    9( -  - ) 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2          จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01209697 สัมมนา  1 

 01209699 วิทยานิพนธ  4 

  วิชาเอกเลอืก  3( -  - ) 

    รวม   8( -  - ) 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1          จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01209697 สัมมนา  1  

 01209699 วิทยานิพนธ  6 

  วิชาเอกเลอืก  1( -  - ) 

    รวม    8( -  - ) 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2          จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01209697 สัมมนา  1 

 01209699 วิทยานิพนธ  7 

    รวม    8 

 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1          จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01209699 วิทยานิพนธ  7 

    รวม   7 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2          จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01209697 สัมมนา  1 
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 01209699 วิทยานิพนธ  7 

    รวม   8 
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แบบ 2.2 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1          จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01209611 วิศวกรรมชลศาสตรข้ันสงู  3(3-0-6) 

 01209612 อุทกวิทยาสําหรบัการวิจัยข้ันสงู  3(3-0-6) 

 01209691 ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสงูทางวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า 1(1-0-2)  

 01209697 สัมมนา  1  

 01209699 วิทยานิพนธ  1 

    รวม    9( -  - ) 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2          จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01209613 การจัดการทรัพยากรนํ้าเชิงระบบเพื่อการวิจัย 3(3-0-6) 

 01209697 สัมมนา  1 

 01209699 วิทยานิพนธ  1 

  วิชาเอกเลอืก  3( -  - ) 

    รวม   8( -  - ) 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1          จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01209697 สัมมนา  1 

 01209699 วิทยานิพนธ  1 

  วิชาเอกเลอืก  5( -  - ) 

    รวม    7 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2          จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01209697 สัมมนา  1 

 01209699 วิทยานิพนธ  6 

    รวม    7 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1          จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01209697 สัมมนา  1  

 01209699 วิทยานิพนธ  6 

    รวม   7 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2          จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01209697 สัมมนา  1  

 01209699 วิทยานิพนธ  6 

    รวม   7 

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1         จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01209699 วิทยานิพนธ  6 
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    รวม   6 

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2          จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01209699 วิทยานิพนธ  7 

    รวม   7 
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ปท่ี 5 ภาคการศึกษาท่ี 1          จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01209699 วิทยานิพนธ  7 

    รวม   7 

ปท่ี 5 ภาคการศึกษาท่ี 2          จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01209699 วิทยานิพนธ  7 

    รวม   7 

 

3.1.6 คําอธิบายรายวิชา 

01209611 วิศวกรรมชลศาสตรข้ันสงู 3(3-0-6) 

 (Advanced Hydraulic Engineering) 

การออกแบบและการบริหารจัดการระบบทอสงนํ้า เครื่องสูบนํ้า และวาลว 

การวิเคราะหการไหลแบบแปรเปลี่ยนและการเกิดโพรงอากาศ การลดผลกระทบ

เน่ืองจากฆอนนํ้า ทฤษฎีและการประยุกตใชการไหลแบบคงตัวและไมคงตัวในทาง

นํ้าเปด การไหลแบบแปรเปลี่ยนในทางนํ้าเปด การไหลผานโครงสรางชลศาสตร  

Design and operation of piping systems pipelines, pump, and 

valve. Transient and cavitations analysis. Elimination the risk of water 

hammer in pipeline system.  Theory and applications of steady and 

unsteady flow in open channel. Gradually varied flow. Flow through 

hydraulic structures. 

01209612 อุทกวิทยาสําหรบัการวิจัยข้ันสงู 3(3-0-6) 

 (Hydrology for Advanced Research) 

แนวความคิดในการประยุกตใชแบบจําลองทางอุทกวิทยา การสอบเทียบ

และตรวจพิสูจนแบบจําลอง การประเมินประสิทธิผลของแบบจําลอง แนวความคิด 

ทฤษฎี และการประยุกตแบบจําลองนํ้าฝน-นํ้าทา แบบลัมพและแบบ กึ่งกระจาย

ตัวเพื่อการประเมินนํ้าทา การประเมินสภาพความแหงแลงโดยดัชนีที่ไดจากเทคนิค

การรับรูจากระยะไกล อาทิเชน เอ็นดีไอไอ เอ็นดีวีไอ เอ็นดีดับเบิลยูไอ และ 

เอ็นเอ็มดีไอ กรณีศึกษาในการประเมินดัชนี เอ็นดีไอไอ เอ็นดีวีไอ เอ็นดีดับเบิลยูไอ 

และ เอ็นเอ็มดีไอ ระบบติดตามและพยากรณสถานการณนํ้าโดยการประยุกตใช

แบบจําลองนํ้าฝน-นํ้าทา แบบอัตโนมัติ ระบบติดตามและพยากรณสถานการณภัย

แลงโดยดัชนีที่ไดจากเทคนิคการรับรูจากระยะไกลแบบอัตโนมัติ และกรณีศึกษา 

Concept of hydrological modelling application. Model 

calibration and validation. Evaluation of model performance. 

Concept, theory, and application of lumped and distributed rainfall-

runoff models for runoff estimation. Evaluation of drought situation 
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using remote sensesing (RS) indices comprising NDVI, NDII, NDWI and 

NMDI, etc. Automatic flood and flow monitoring and forecasting 

system using rainfall-runoff models and case study. Automatic 

drought monitoring and forecasting system using RS indices and case 

study.01209613 ก า ร

จัดการทรัพยากรนํ้าเชิงระบบเพื่อการวิจัย 3(3-0-6) 

 (Systematic Water Resources Management for Research) 

กรอบแนวคิด วิธีการลักษณะ และการประยุกตการจัดการทรัพยากรนํ้าเชิง

ระบบ การจัดการทรัพยากรนํ้าในลุมนํ้าและขามพรมแดน เครื่องมือจัดการนํ้า 

แบบจําลองและการประยุกต การสรางความทาทายและจัดลําดับความสําคัญโดย

ใชเมตริกซการประเมินผลกระทบนํ้า ตัวอยางและการใชเพื่อสงเสริมการมีสวนรวม

ในการจัดการทรัพยากรนํ้า วิธีการเชิงนิเวศน และการเลื่อนไหลสิ่งแวดลอม 

Concepts, approaches, and implementation aspects of 

systematic water resources management.  River basin and 

transboundary water management.  Management tools, models, and 

their application. Establish challenges and set priorities using the 

mater impact assessment matrix.  Demonstration and use for the 

promotion of participatory water resources management.  Ecosystem 

approaches and environmental flows. 

01209614* วิศวกรรมทรัพยากรนํ้าข้ันสูง 3(3-0-6) 

 (Advanced Water Resources Engineering) 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร การออกแบบกราฟนํ้าทวม แบบจําลองนํ้าฝน-

นํ้าทา ชลศาสตรข้ันสูงของทางนํ้าเปดและทอปด การวิเคราะหระบบสูบนํ้า เทคนิค

การหาคาเหมาะที่สุดและการประยุกต 

Geographic information system. Design of flood hydrograph. 

Rainfall-runoff models. Advanced hydraulics of open channel and 

closed conduit. Pumping system analysis. Optimization techniques 

and their applications. 

 

 

 

                                       

* รายวิชาเปดใหม 
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01209621 การจําลองนํ้าใตดิน 3(3-0-6) 

 (Groundwater Modelling) 

การจําลองเชิงคณิตศาสตรและอุทกวิทยาใตผิวดิน หลักการเชิงกายภาพและ

เชิงคณิตศาสตรของการไหลของนํ้าใตดินแบบอิ่มตัว การอนุพัทธสมการการไหล

ของนํ้าใตดิน การออกแบบแบบจําลองเชิงแนวคิดและชนิดขอบเขต วิธีผลตาง

อันตะและการประยุกตกับสมการนํ้าใตดิน ผลเฉลยเชิงตัวเลขของปญหาการไหล

แบบสถานะคงตัว การจําลองสภาวะช่ัวครู การแบงเชิงกาลเวลาและข้ันเวลา ผล

เฉลยเชิงตัวเลขของปญหาการไหลแบบช่ัวครู การปรับเทียบแบบจําลอง การ

รายงานผลและการวิเคราะหความคลาดเคลื่อนของแบบจําลอง 

Mathematical modelling and subsurface hydrology. Physical and 

mathematical principles of saturated groundwater flow. Derivation of 

groundwater flow equations. Conceptual model design and boundary 

types. Finite difference method and application to groundwater 

equations. Numerical solutions of steady-state flow problems. 

Transient modeling. Temporal discretization and time stepping. 

Numerical solutions of transient flow problems. Model calibration. 

Reporting and model error analyses. 

01209622 การจําลองทางชลศาสตร 3(3-0-6) 

 (Hydraulic Modelling) 

การไหลแบบไมคงตัวในแมนํ้าและทางนํ้า  การวิเคราะหสมการเชิงผลตาง

อันตะ การพัฒนาและการใชวิธีการทางตัวเลขในการแกไขปญหาในแมนํ้าและทาง

นํ้า แบบจําลองเชิงตัวเลขแบบหน่ึงมิติและสองมิติสําหรับการวิเคราะหอุทก

พลศาสตรในแมนํ้าและทางนํ้า การประยุกตแบบจําลองกายภาพและแบบจําลอง

คณิตศาสตรสําหรับปญหาดานวิศวกรรมชลศาสตร 

Unsteady flows in rivers and channels. Analysis of finite 

difference equations. Development and use of numerical methods to 

solve problems in the rivers and channels. One-dimensional and two-

dimensional numerical models for hydrodynamic analysis in rivers 

and channels. Application of physical and mathematical models for 

hydraulic engineering problems. 
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01209623 วิศวกรรมชายฝงข้ันสูง 3(3-0-6) 

 (Advanced Coastal Engineering) 

ทฤษฎีของคลื่น การแปลงรูปของคลื่น คลื่นบนชายหาด ระบบกระแสนํ้าใกล

ชายฝง ระบบกระแสนํ้าตามแนวชายฝงและในทะเล ความเคนเฉือนและแฟกเตอร

ความเสียดทาน การเคลื่อนตัวของตะกอนตามขวางและตามแนวชายฝง และ

ผลกระทบที่มตีอรูปตัดพื้นชายหาด สัณฐานวิทยาของชายหาด การกัดเซาะและการ

ทับถมของตะกอนในบริเวณชายฝง การคํานวณและการออกแบบโครงสรางปองกนั

ชายฝง การจัดการรองนํ้าการเดินเรือ การจัดการแนวชายฝง 

Wave theory. Wave transformation. Wave on beach. Nearshore 

current system. Longshore and coastal current systems. Shear stress 

and friction factor. Cross-shore and longshore sediment transport and 

resulting beach profiles. Beach morphology. Erosion and deposition in 

coastal zone. Computation and design of coastal defense structures. 

Management of navigation channel, coastline management. 

01209641 ระบบพยากรณและเตือนภัยนํ้าทวม 3(3-0-6) 

 (Flood Forecasting and Warning System) 

หลักการจําลองแบบทางดานอุทกวิทยา ทฤษฎีและการประยุกตแบบจําลอง

ดานอุทกวิทยาเพื่อการประมาณกราฟนํ้าทวม ทฤษฎีและการประยุกตแบบจําลอง

ดานอุทกพลศาสตรเพื่อการประมาณการเคลื่อนที่ของนํ้าทวม การประยุกตเรดาร

และปญญาประดิษฐในการพยากรณฝนเพื่อสนับสนุนการพยากรณและเตือนภัยนํ้า

ทวมตามเวลาจริง ระบบการพยากรณและเตือนภัยนํ้าทวม  

Principles of hydrological modelling. Theories and applications 

of hydrological models for flood hydrograph estimations. Theories 

and applications of hydrodynamic models for flood routing 

estimation. Applications of radar and artificial intelligent for rainfall 

forecasting to support real time flood forecasting and warning system. 

Flood forecasting and warning system. 

01209643 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศตออุทกวิทยา 3(3-0-6) 

 และทรัพยากรนํ้า 

 (Impact of Climate Change on Hydrology and Water Resources) 

แบบจําลองภูมิอากาศ ความสัมพันธระหวางตัวแปรภูมิอากาศและตัวแปร

เชิงอุทกวิทยา ทฤษฎีและการประยุกตแบบจําลองภูมิอากาศ การประยุกตเทคนิค

ดาวนสเกลลิ่งสําหรับการทํานายตัวแปรเชิงอุตุนิยมวิทยา เทคนิคดาวนสเกลลิ่งเชิง

พลวัต เทคนิคดาวนสเกลลิ่งเชิงสถิติ การจําลองแบบภูมิอากาศเชิงทองถ่ินโดยการ
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ใชเทคนิคดาวนสเกลลิ่งเชิงพลวัต ผลกระทบของสภาวการณการเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศตออุทกวิทยาและทรัพยากรนํ้า การทํานายฝนและการประมาณนํ้าทา 

การจัดการนํ้าภายใตสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และกรณีศึกษา 

General circulation models. Relationship between climate 

variables and hydrological variables. Theories and applications of 

general circulation models. Application of downscaling technique for 

meteorological variable prediction. Dynamic downscaling technique. 

Statistical downscaling technique. Regional climate simulation using 

dynamic downscaling technique. Impact of climate change scenarios 

on hydrology and water resources. Rainfall prediction and runoff 

estimation. Water management under climate change scenarios. Case 

study. 

01209644* การวิเคราะหระบบจายนํ้าประปาข้ันสูง 3(3-0-6) 

 (Advanced Water Distribution Systems Analysis) 

ชลศาสตรและคุณภาพนํ้าในระบบจายนํ้า การจัดการแรงดันและการลดนํ้า

สูญเสีย การวิเคราะหโครงขายระบบจายนํ้า เครื่องสูบนํ้าและสถานีสูบนํ้า ชล

ศาสตรการไหลในทอแบบช่ัวขณะ การจัดการขอมูลและการประยุกตใช

ปญญาประดิษฐในระบบจายนํ้าประปา 

Hydraulics and water quality of water distribution systems. 

Pressure management and loss reduction. Analysis of water 

distribution networks. Pumps and pumping stations. Hydraulic 

transients. Data management and Artificial Intelligence (AI) 

applications in water distribution systems. 

 

        01209661 การจําลองคุณภาพนํ้าผิวดินข้ันสงู 3(3-0-6) 

 (Advanced Surface Water Quality Modelling) 

การแพร ระบบการกระจายชนิดสภาวะคงที่และแปรผันตามเวลา แมนํ้าและ

ธารนํ้า ชะวากทะเลและทะเลสาบ การฟุงกระจายของตะกอน พารามิเตอรดาน

คุณภาพนํ้าและการจําลองคุณภาพนํ้า  

                                       

* รายวิชาเปดใหม 
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Diffusion. Steady-state and time-variable distributed systems. 

Rivers and streams. Estuaries and lakes, sediment resuspension. Water 

quality parameters. Water quality modelling. 

01209671 ระบบชวยการตัดสินใจทางวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า 3(3-0-6) 

 (Decision Support Systems in Water Resources Engineering) 

แนวคิดของระบบชวยการตัดสินใจและกระบวนการตัดสินใจ บทบาทและ

หนาที่ของขอมูลในระบบชวยการตัดสินใจ การจัดการฐานขอมูล การเรียนรูของ

คอมพิวเตอร การพัฒนาระบบชวยการตัดสินใจสําหรับโครงการหลายวัตถุประสงค 

ระบบชวยการตัดสินใจสําหรับโครงการดานทรัพยากรนํ้า 

Concept of decision support systems and decision making 

processes. Roles and functions of data in decision support systems. 

Database management. Machine learning. Development of decision 

support systems in multi-objective projects. Decision support systems 

for water resources projects. 

01209691 ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสงูทางวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า 1(1-0-2) 

 (Advanced Research Methods in Water Resources Engineering) 

การจัดทําโครงรางการวิจัย การทดลองข้ันสูงและเทคนิคเฉพาะดาน การ

ประยุกตคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการประมวลผลและ/หรือ

การสืบคนขอมูล การวิเคราะหขอมูล การเขียนบทความเชิงเทคนิค การนําเสนอ

และการอภิปรายทางวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า 

Preparation of research proposals. Advanced laboratory tests 

and special techniques. Application of computer and/or information 

technology for data processing and retrievals. Data analysis. Technical 

report writing. Presentation and discussion in water resources 

engineering. 

01209696 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า  3(3-0-6) 

 (Selected Topics in Water Resources Engineering) 

เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า ในระดับปริญญาเอก หัวขอเรื่อง

เปลี่ยนไปในแตละภาคการศึกษา 

Selected topics in water resources engineering at the doctoral 

degree level. Topics are subject to change in each semester. 
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01209697 สัมมนา  1 

 (Seminar) 

การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางวิศวกรรมทรพัยากรนํ้า ใน

ระดับปรญิญาเอก การนําเสนอความกาวหนาของผลการวิจยั 

Presentation and discussion of interesting topics in water 

resources engineering at the doctoral degree level. Presentation of 

research progress. 

01209698 ปญหาพิเศษ 1-3 

 (Special Problems) 

การศึกษาคนควาทางวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า ระดับปริญญาเอก และเรียบ

เรียงเขียนเปนรายงาน 

Study and research in water resources engineering at the 

doctoral degree level and compile into a written report. 

01209699 วิทยานิพนธ 1-72 

 (Thesis) 

วิจัยในระดับปรญิญาเอกและเรียบเรียงเขียนเปนวิทยานิพนธ 

Research at the doctoral degree level and compile into thesis. 

 

 


