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หลกัสตูร วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ทรพัยากรน้ํา  ฉบบั พ.ศ. 2555 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
----------------------- 

 
หมวดท่ี 1.  ข้อมลูทัว่ไป 

1. รหสัและช่ือหลกัสตูร  
ภาษาไทย  หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ทรพัยากรน้ํา 
ภาษาองักฤษ  Bachelor of Engineering Program in Civil-Water Resources Engineering 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเตม็ วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศิวกรรมโยธา-ทรพัยากรน้ํา) 
ชื่อยอ่ วศ.บ. (วศิวกรรมโยธา-ทรพัยากรน้ํา) 
ชื่อเตม็ Bachelor of Engineering (Civil-Water Resources Engineering) 
ชื่อยอ่ B.Eng. (Civil-Water Resources Engineering) 

3.  หลกัสตูร 
 3.1 หลกัสตูร  
  3.1.1 จาํนวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลกัสตูร ไมน้่อยกวา่ 160 หน่วยกติ 
  3.1.2 โครงสร้างหลกัสตูร 
  (1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ไมน้่อยกวา่   30                    หน่วยกติ 
   - กลุ่มวชิาวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์   10 หน่วยกติ 
   - กลุ่มวชิาภาษา    12 หน่วยกติ 
   - กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร ์     3 หน่วยกติ 
   - กลุ่มวชิามนุษยศาสตร ์     3 หน่วยกติ 
   - กลุ่มวชิาพลศกึษา     2 หน่วยกติ 
  (2) หมวดวิชาเฉพาะ ไมน้่อยกวา่ 124              หน่วยกติ 
   - วชิาแกน    27 หน่วยกติ 
   - วชิาเฉพาะบงัคบั    88 หน่วยกติ 
   - วชิาเฉพาะเลอืก ไมน้่อยกวา่    9   หน่วยกติ 
  (3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไมน้่อยกวา่    6   หน่วยกติ 
 3.1.3 รายวิชา 
  (1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ไมน้่อยกวา่   30   หน่วยกติ 
     1.1 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์   10   หน่วยกติ 

01200101 การคดิเชงินวตักรรม   1(1-0-2) 
 (Innovative Thinking) 
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01204111 คอมพวิเตอรแ์ละการโปรแกรม  3(2-3-6) 
 (Computers and Programming) 
และเลอืกเรยีนอกี 6 หน่วยกติ จากรายวชิาดงัต่อไปน้ี หรอืวชิาอื่นในหมวด
วชิาศกึษาทัว่ไปกลุ่มวชิาวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์
01999011 อาหารเพือ่มนุษยชาต ิ   3(3-0-6) 
 (Food for Mankind) 
01999012 สขุภาพเพือ่ชวีติ    3(3-0-6) 
 (Health for Life) 
01999213 สิง่แวดลอ้ม เทคโนโลยแีละชวีติ  3(3-0-6) 
 (Environment, Technology and Life) 

 
                             1.2 กลุ่มวชิาภาษา                  12  หน่วยกติ 

01999021 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร   3(3-0-6) 
 (Thai Language for Communication) 
01355xxx ภาษาองักฤษ    9( -   - ) 

                             1.3 กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร ์     3  หน่วยกติ 
เลอืกเรยีน 3 หน่วยกติ จากรายวชิาต่อไปน้ี  หรอืวชิาอื่นในหมวดวชิาศกึษา
ทัว่ไปกลุ่มวชิาสงัคมศาสตร ์
01999041 เศรษฐศาสตรเ์พือ่การดาํเนินชวีติทีด่ ี 3(3-0-6) 
 (Economics for Better Living) 
01999141 มนุษยก์บัสงัคม    3(3-0-6) 
 (Man and Society) 

                 1.4 กลุ่มวชิามนุษยศาสตร ์     3  หน่วยกติ 
เลอืกเรยีน 3 หน่วยกติ จากรายวชิาต่อไปน้ี  หรอืวชิาอื่นในหมวดวชิาศกึษา
ทัว่ไปกลุ่มวชิามนุษยศาสตร ์
01999031 มรดกอารยธรรมโลก   3(3-0-6) 
 (The Heritage of World Civilizations)  
01999032 ไทยศกึษา    3(3-0-6) 
 (Thai Studies) 
01999033 ศลิปะการดาํเนินชวีติ   3(3-0-6) 
 (Arts of Living) 

            1.5 กลุ่มวชิาพลศกึษา     2  หน่วยกติ 
01175xxx กจิกรรมพลศกึษา   1,1(0-2-1) 
 (Physical Education Activities) 

  (2) หมวดวชิาเฉพาะ ไมน้่อยกวา่ 124    หน่วยกติ 
     2.1 วชิาแกน     27    หน่วยกติ 
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01208111 การเขยีนแบบวศิวกรรม   3(2-3-6) 
 (Engineering Drawing) 
01213211 วสัดุศาสตรส์าํหรบัวศิวกร   3(3-0-6) 
 (Materials Science for Engineers) 
01403114 ปฏบิตักิารหลกัมลูเคมทีัว่ไป   1(0-3-2) 
 (Laboratory in Fundamental of General Chemistry) 
01403117 หลกัมลูเคมทีัว่ไป   3(3-0-6) 
 (Fundamental of General Chemistry)   
01417167 คณติศาสตรว์ศิวกรรม I   3(3-0-6) 
 (Engineering Mathematics I) 
 
01417168 คณติศาสตรว์ศิวกรรม II   3(3-0-6) 
 (Engineering Mathematics II) 
01417267 คณติศาสตรว์ศิวกรรม III   3(3-0-6) 
 (Engineering Mathematics III) 
01420111 ฟิสกิสท์ัว่ไป I    3(3-0-6) 
 (General Physics I) 
01420112 ฟิสกิสท์ัว่ไป II    3(3-0-6) 
 (General Physics II) 
01420113 ปฏบิตักิารฟิสกิส ์I   1(0-3-2) 
 (Laboratory in Physics I) 
01420114 ปฏบิตักิารฟิสกิส ์II   1(0-3-2) 
 (Laboratory in Physics II) 

     2.2 วชิาเฉพาะบงัคบั     88   หน่วยกติ 
01203211 การสาํรวจ    3(2-3-6) 
 (Surveying) 
01203212 การฝึกงานสาํรวจ   1 
 (Survey Camp) 
01203221 กลศาสตรข์องวสัดุ I   3(3-0-6) 
 (Mechanics of Materials I) 
01203222 การวเิคราะหโ์ครงสรา้ง I   3(3-0-6) 
 (Structural Analysis I) 
01203223 กลศาสตรข์องวสัดุ II   3(3-0-6) 
 (Mechanics of Materials II) 
01203322 ปฏบิตักิารทดสอบวสัดุวศิวกรรมโยธา 1(0-3-2) 
 (Civil Engineering Material Testing Laboratory) 
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01203323 การวเิคราะหโ์ครงสรา้ง II   3(3-0-6) 
 (Structural Analysis II) 
01203331 การออกแบบคอนกรตีเสรมิเหลก็  4(3-3-8) 
 (Reinforced Concrete Design) 
01203231 คอนกรตีและวสัดุวศิวกรรม   3(2-3-4) 
 (Concrete and Engineering Materials) 
01203333 การออกแบบโครงสรา้งไมแ้ละเหลก็  3(2-3-6) 
 (Design of Timber and Steel Structures) 
01203352 ปฐพกีลศาสตร ์    3(3-0-6) 
 (Soil Mechanics) 
 
01203353 ปฏบิตักิารปฐพกีลศาสตร ์   1(0-3-2) 
 (Soil Mechanics Laboratory) 
01203361 วศิวกรรมก่อสรา้งและการจดัการ  3(3-0-6)  
  (Construction Engineering and Management) 
01203471 วศิวกรรมการทาง   3(3-0-6) 
 (Highway Engineering) 
01208221 กลศาสตรว์ศิวกรรม I   3(3-0-6) 
 (Engineering Mechanics I) 
01209211 กลศาสตรข์องของไหล   3(3-0-6) 
 (Fluid Mechanics) 
01209241** หลกัอุทกวทิยา     3(3-0-6) 
 (Principle of Hydrology) 
01209312 ปฏบิตักิารสาํหรบัวชิากลศาสตรข์องของไหล 1(0-3-6) 
 (Laboratory for Fluid Mechanics) 
01209321** การไหลในทางน้ําเปิด   3(3-0-6) 
 (Flow in Open Channel) 
01209322** วศิวกรรมแมน้ํ่าและชายฝ ัง่ทะเล  3(3-0-6) 
 (River and Coastal Engineering) 
01209342 อุทกวทิยาประยกุต ์   3(2-3-6) 
 (Applied Hydrology) 
01209343 การพฒันาทรพัยากรน้ําเบือ้งตน้  3(3-0-6) 
 (Basic Water Resources Development) 

                                                           
* วชิาเปิดใหม ่
** วชิาปรบัปรงุ 
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01209346** วศิวกรรมน้ําบาดาล   3(3-0-6) 
 (Groundwater Engineering) 
01209399* การฝึกงาน    1 
 (Internship) 
01209423** วศิวกรรมชลศาสตร ์   3(3-0-6) 
 (Hydraulic Engineering) 
01209424 การออกแบบอาคารชลศาสตร ์  3(3-0-6) 
 (Design of Hydraulic Structures) 
01209428 แคดทางวศิวกรรมทรพัยากรน้ํา  3(3-0-6) 
 (CAD for Water Resources Engineering) 
01209444** การวางแผนโครงการวศิวกรรมทรพัยากรน้ํา 3(3-0-6) 
 (Water Resources Engineering Project Planning) 
01209461 วศิวกรรมทรพัยากรน้ําและสิง่แวดลอ้ม   3(3-0-6) 
 (Water Resources Engineering and Environment) 
01209463 การจดัการทรพัยากรน้ํา   3(3-0-6) 
 (Water Resources Management) 
01209495 การเตรยีมการโครงงานวศิวกรรมทรพัยากรน้ํา 1(0-3-2) 
 (Water Resources Engineering Project Preparation) 
01209497 สมัมนา    1 
 (Seminar) 
01209499 โครงงานวศิวกรรมทรพัยากรน้ํา  2(0-6-3) 
 (Water Resources Engineering Project) 
01417268 คณติศาสตรว์ศิวกรรม IV   3(3-0-6) 
 (Engineering Mathematics IV) 

                2.3 วชิาเฉพาะเลอืก ไมน้่อยกวา่    9  หน่วยกติ 
เลอืกเรยีน 9 หน่วยกติ จากรายวชิาดงัต่อไปน้ี 
01200311 ทกัษะการสือ่สารในงานวศิวกรรม I  3(2-2-5) 
 (Communication Skills in Engineering I) 
01209242* อุทกวทิยาสาํหรบัวศิวกรรมโยธา  3(3-0-6) 
 (Hydrology for Civil Engineering) 
01209425** การออกแบบอาคารชลศาสตรใ์นระบบทอ่ปิด 3(3-0-6) 

                                                           
 
** วชิาปรบัปรงุ 
* วชิาเปิดใหม ่
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 (Design of Hydraulic Structures in Closed Conduit 
System) 

01209426** การออกแบบวศิวกรรมระบายน้ําชุมชน 3(3-0-6) 
 (Urban Drainage Engineering Design) 
01209429** การพฒันาทรพัยากรน้ําเพือ่การอุปโภคบรโิภค 3(3-0-6) 
 (Water Resources Development for Water Supply) 
01209431** การป้องกนัทอ้งน้ําและตลิง่ของแมน้ํ่าและคลอง 3(3-0-6) 
 (Bed and Bank Protection of River and Canal) 
01209432 การออกแบบชลศาสตรข์องอาคารตา้นคลื่น 3(3-0-6) 
 (Hydraulics Design of Wave-Exposed Structures) 
01209445 เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัวศิวกรรมทรพัยากรน้ํา  3(3-0-6) 
 (Information Technology for Water Resources 

Engineering) 
01209446* การประยกุตใ์ชค้อมพวิเตอรส์าํหรบั  3(2-3-6) 
 วศิวกรรมทรพัยากรน้ํา 
 (Computer Applications for Water Resources  
 Engineering) 
01209447 วศิวกรรมพลงัน้ํา   3(3-0-6) 
 (Water Power Engineering) 
01209448 อุทกวทิยาน้ําผวิดนิ   3(3-0-6) 
 (Surface Water Hydrology) 
01209462** คุณภาพทรพัยากรน้ํา   3(3-0-6) 
 (Water Resource Quality) 
01209464** การจดัการทรพัยากรน้ําแบบบรูณาการ 3(3-0-6) 
 (Integrated Water Resources Management) 
01209465** นวตักรรมทางทรพัยากรน้ํา   3(3-0-6) 
 (Water Resources Innovation) 
01209466 การดาํเนินการและการบาํรงุรกัษาหวังานและระบบ 3(3-0-6) 
 ลาํเลยีงน้ํา 
 (Operation and Maintenance of Headworks  
 and Water Conveyance Systems) 
01209467 การดาํเนินการและการบาํรงุรกัษาระบบระบายน้ํา 3(3-0-6) 

                                                           
* วชิาเปิดใหม ่
** วชิาปรบัปรงุ 
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 และระบบรวบรวมน้ําเสยีชุมชน 
 (Urban Drainage and Wastewater Collection  
 Systems Operation and Maintenance) 
01209468** การหาคา่เหมาะทีส่ดุเบือ้งตน้สาํหรบัวศิวกรรม 3(3-0-6) 
 ทรพัยากรน้ํา 
 (Basic Optimization for Water Resources Engineering) 
01209494 การศกึษาภาคสนามดา้นวศิวกรรมทรพัยากรน้ํา 1(0-3-2) 
 (Water Resources Engineering Field Trip) 
01209496 เรือ่งเฉพาะทางวศิวกรรมทรพัยากรน้ํา 3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Water Resources Engineering) 
01209498 ปญัหาพเิศษ    1-3 
 (Special Problems) 

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไมน้่อยกวา่ 6  หน่วยกติ   
 
   ความหมายของเลขรหสัประจาํวิชา 
   ความหมายของเลขรหสัประจาํวชิาในหลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวศิวกรรม
โยธา-ทรพัยากรน้ํา ประกอบดว้ยเลข 8 หลกั มคีวามหมายดงัน้ี 
   เลขลาํดบัที ่1-2 (01)  หมายถงึ  วทิยาเขตบางเขน 
   เลขลาํดบัที ่3-5 (209) หมายถงึ  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ทรพัยากรน้ํา 
   เลขลาํดบัที ่6   หมายถงึ  ระดบัชัน้ปี 
 เลขลาํดบัที ่7 มคีวามหมายดงัต่อไปน้ี 

1  หมายถงึ กลุ่มวชิาทีเ่กีย่วกบักลศาสตรข์องไหล 
2 - 3  หมายถงึ กลุ่มวชิาทีเ่กีย่วกบัชลศาสตรแ์ละการออกแบบ 
4 - 5  หมายถงึ กลุ่มวชิาทีเ่กีย่วกบัอุทกวทิยาและวศิวกรรมทรพัยากรน้ํา 
6 - 7 หมายถงึ กลุ่มวชิาทีเ่กีย่วกบัการจดัการทรพัยากรน้ําและ 
    สิง่แวดลอ้ม 
9  หมายถงึ กลุ่มวชิาวจิยั ฝึกงาน สมัมนา ปญัหาพเิศษ และโครงงาน 
     วศิวกรรม 

ลาํดบัที ่ 8 หมายถงึ ลาํดบัวชิาในแต่ละกลุ่ม 
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  3.1.4  แสดงแผนการศึกษา  

   ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1         จาํนวนหน่วยกติ (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบิตักิาร-ชม.ศกึษาดว้ยตนเอง) 
 01200101 การคดิเชงินวตักรรม  1(1-0-2) 
 01208111 การเขยีนแบบวศิวกรรม  3(2-3-6) 
 01417167 คณติศาสตรว์ศิวกรรม I  3(3-0-6) 

 01420111 ฟิสกิสท์ัว่ไป I  3(3-0-6)  
 01420113 ปฏบิตักิารฟิสกิส ์I  1(0-3-2) 
 01999021 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร  3(3-0-6)  
 01355xxx ภาษาองักฤษ  3( -   - ) 
    รวม  17( -   - ) 

 

 

   ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2         จาํนวนหน่วยกติ (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบิตักิาร-ชม.ศกึษาดว้ยตนเอง) 
 01204111 คอมพวิเตอรแ์ละการโปรแกรม  3(2-3-6) 
 01403114 ปฏบิตักิารหลกัมลูเคมทีัว่ไป  1(0-3-6) 

 01403117 หลกัมลูเคมทีัว่ไป  3(3-0-6) 
 01417168 คณติศาสตรว์ศิวกรรม II  3(3-0-6) 
 01420112 ฟิสกิสท์ัว่ไป II  3(3-0-6) 
 01420114 ปฏบิตักิารฟิสกิส ์II  1(0-3-2) 
 01175xxx กจิกรรมพลศกึษา  1(0-2-1) 
 01355xxx ภาษาองักฤษ  3( -   - ) 
  วชิาศกึษาทัว่ไปกลุ่มวชิามนุษยศาสตร ์ 3( -   - ) 
    รวม  21( -   - ) 
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  ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1         จาํนวนหน่วยกติ (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบิตักิาร-ชม.ศกึษาดว้ยตนเอง) 
 01208221 กลศาสตรว์ศิวกรรม I  3(3-0-6) 
 01213211 วสัดุศาสตรส์าํหรบัวศิวกร  3(3-0-6) 

 01417267 คณติศาสตรว์ศิวกรรม III  3(3-0-6) 
 01175xxx กจิกรรมพลศกึษา  1(0-2-1) 
 01355xxx ภาษาองักฤษ  3(3-0-6) 
  วชิาศกึษาทัว่ไปกลุ่มวชิามนุษยศาสตร ์ 3( -   - ) 
  วชิาศกึษาทัว่ไปกลุ่มวชิาวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์ 3( -   - ) 
    รวม  19( -   - ) 

 

 

   ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2         จาํนวนหน่วยกติ (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบิตักิาร-ชม.ศกึษาดว้ยตนเอง) 
 01203211 การสาํรวจ  3(2-3-6) 
 01203221 กลศาสตรข์องวสัดุ I  3(3-0-6) 

 01209211 กลศาสตรข์องของไหล  3(3-0-6) 
 01209241 หลกัอุทกวทิยา   3(3-0-6) 
 01417268 คณติศาสตรว์ศิวกรรม IV  3(3-0-6) 
  วชิาเลอืกเสร ี  3( -   - ) 
  วชิาศกึษาทัว่ไปกลุ่มวชิาวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์ 3( -   - ) 
    รวม  21( -   - ) 
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  ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1         จาํนวนหน่วยกติ (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบิตักิาร-ชม.ศกึษาดว้ยตนเอง) 
 01203212 การฝึกงานสาํรวจ  1 
 01203222 การวเิคราะหโ์ครงสรา้ง I  3(3-0-6) 

 01203223 กลศาสตรข์องวสัดุ II  3(3-0-6) 
 01203231 คอนกรตีและวสัดุวศิวกรรม  3(2-3-4) 
 01209312 ปฏบิตักิารสาํหรบัวชิากลศาสตรข์องของไหล 1(0-3-2)  
 01209321 การไหลในทางน้ําเปิด  3(3-0-6) 
 01209342 อุทกวทิยาประยกุต ์  3(2-3-6) 
 01209343 การพฒันาทรพัยากรน้ําเบือ้งตน้  3(3-0-6) 
    รวม  20(17-6-38) 

 

 

   ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2         จาํนวนหน่วยกติ (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบิตักิาร-ชม.ศกึษาดว้ยตนเอง) 
 01203322 ปฏบิตักิารทดสอบวสัดุวศิวกรรมโยธา 1(0-3-2) 

 01203323 การวเิคราะหโ์ครงสรา้ง II  3(3-0-6) 
 01203331 การออกแบบคอนกรตีเสรมิเหลก็   4(3-3-8) 

01203352 ปฐพกีลศาสตร ์  3(3-0-6) 
01203353 ปฏบิตักิารปฐพกีลศาสตร ์  1(0-3-2) 
01203361 วศิวกรรมก่อสรา้งและการจดัการ  3(3-0-6) 
01209322 วศิวกรรมแมน้ํ่าและชายฝ ัง่ทะเล  3(3-0-6) 
01209346 วศิวกรรมน้ําบาดาล  3(3-0-6) 

    รวม  21(18-9-42) 
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  ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1         จาํนวนหน่วยกติ (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบิตักิาร-ชม.ศกึษาดว้ยตนเอง) 
 01203333 การออกแบบโครงสรา้งไมแ้ละเหลก็  3(2-3-6)  
 01203471 วศิวกรรมการทาง  3(3-0-6) 
 01209399 การฝึกงาน  1  
 01209423 วศิวกรรมชลศาสตร ์  3(3-0-6) 
 01209428 แคดทางวศิวกรรมทรพัยากรน้ํา  3(3-0-6) 
 01209461 วศิวกรรมทรพัยากรน้ําและสิง่แวดลอ้ม 3(3-0-6) 
 01209495 การเตรยีมการโครงงานวศิวกรรมทรพัยากรน้ํา 1(0-3-2) 

 วชิาเฉพาะเลอืก  3( -   - ) 
    รวม  20( -   - ) 

 

 

   ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2         จาํนวนหน่วยกติ (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบิตักิาร-ชม.ศกึษาดว้ยตนเอง) 
01209424 การออกแบบอาคารชลศาสตร ์  3(3-0-6) 
01209463 การจดัการทรพัยากรน้ํา   3(3-0-6) 

 01209444 การวางแผนโครงการวศิวกรรมทรพัยากรน้ํา 3(3-0-6) 
01209497 สมัมนา  1 
01209499 โครงงานวศิวกรรมทรพัยากรน้ํา  2(0-6-3) 
 วชิาเฉพาะเลอืก  6( -   - ) 
 วชิาเลอืกเสร ี  3( -   - ) 

    รวม  21( -   - ) 
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 3.1.5 คาํอธิบายรายวิชา 
01209211 กลศาสตรข์องของไหล 3(3-0-6) 
 (Fluid Mechanics) 

  วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : 01417168 
สมบตัขิองของไหล ของไหลสถติ สมการทรงมวล สมการโมเมนตมั 

และสมการพลงังาน การวเิคราะหม์ติแิละความคลา้ยคลงึของการไหลของ
ของไหล การไหลแบบบบีอดัไมไ่ดแ้ละคงทีผ่า่นทอ่และทางน้ําเปิด  

Properties of fluid, fluid statics, continuity, momentum and 
energy equations, dimensional analysis and similitude of fluid flow, 
steady incompressible flow through pipes and open channels. 

01209241** หลกัอุทกวทิยา 3(3-0-6) 
 (Principle of Hydrology) 

วฏัจกัรทางอุทกวทิยา  ภมูอิากาศวทิยา  หยาดน้ําฟ้า  การระเหยและ
การคายน้ํา น้ําทา่ น้ําทว่ม การกรอ่นและการตกตะกอน อา่งเกบ็น้ํา  

Hydrologic cycle, climatology, precipitation, evaporation and 
transpiration, streamflow, runoff, flood, erosion and sedimentation, 
reservoir. 

01209242* อุทกวทิยาสาํหรบัวศิวกรรมโยธา 3(3-0-6) 
 (Hydrology for Civil Engineering) 

วฏัจกัรทางอุทกวทิยา ภมูอิากาศวทิยา หยาดน้ําฟ้า การระเหยและ
การคายน้ํา น้ําทา่ ลุ่มน้ําและลกัษณะของลุ่มน้ํา สถติทิางอุทกวทิยา การ
วเิคราะหค์วามถี ่การออกแบบพายฝุน การออกแบบกราฟน้ําทว่ม  

Hydrologic cycle, climatology, precipitation, evaporation and 
transpiration, runoff, catchment and catchment characteristics, 
hydrological statistics, frequency analysis, storm design, flood 
hydrograph design. 

01209312 ปฏบิตักิารสาํหรบัวชิากลศาสตรข์องของไหล 1(0-3-2) 
 (Laboratory for Fluid Mechanics) 
 วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : 01209211 

ปฏบิตักิารสาํหรบัวชิาวศิวกรรมกลศาสตรข์องของไหล (01209211)  
Laboratory for Fluid Mechanics (01209211). 

01209321** การไหลในทางน้ําเปิด 3(3-0-6) 

                                                           
** วชิาปรบัปรงุ 
* วชิาเปิดใหม ่
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 (Flow in Open Channel) 
 วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : 01209211 

หลกัของการไหลของของไหล พลงังานและโมเมนตมัของการไหล
ผา่นทางน้ําเปิด การไหลแบบวกิฤต การไหลแบบสมํ่าเสมอ การไหลแบบไม่
สมํ่าเสมอ การไหลแบบทรงตวั การออกแบบชลศาสตรข์องทางน้ําเปิด การ
วเิคราะหห์น้าขา้งการไหลในทางน้ําเปิด อาคารควบคมุน้ําในทางน้ําเปิด 

Principle of fluid flow, energy and momentum in open channel 
flow, critical flow, uniform flow, non-uniform flow, steady flow, 
hydraulic design of open channel, anaylysis of water surface profile, 
water control structures in open channel. 

01209322** วศิวกรรมแมน้ํ่าและชายฝ ัง่ทะเล 3(3-0-6) 
 (River and Coastal Engineering) 
 วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : 01209321 

ธรณสีณัฐานของแมน้ํ่า การเคลื่อนยา้ยตะกอน การป้องกนัทอ้งน้ํา 
และตลิง่ ทางน้ําสญัจรและประตูน้ําเพือ่การสญัจร การเกดิคลื่น การทาํนาย
คลื่นน้ําลกึ ผลกระทบของน้ําตืน้ การหกัเหของคลื่น เขตน้ําตืน้และการแตก
ตวัของคลื่น กลไกการกดัเซาะชายฝ ัง่ทะเลและการเคลื่อนยา้ยตะกอน การ
ออกแบบทางวศิวกรรมของเขือ่นป้องกนัคลื่นและเขือ่นป้องกนัชายฝ ัง่ทะเล 

River morphology, sediment movement, bed and bank 
protection, inland waterways and navigation locks, wave generation, 
deep water wave forecasting, shallow water effects, refraction, 
shoaling and wave breaking, mechanism of coastal erosion and 
sediment movement, engineering design of breakwater and 
revetment. 

 01209342 อุทกวทิยาประยกุต ์ 3(2-3-6) 
 (Applied Hydrology) 
 วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : 01209241 

ลุ่มน้ําและลกัษณะเฉพาะของลุ่มน้ํา การทวนสอบขอ้มลู การประมาณ
คา่นอกชว่งขอ้มลู สถติทิางอุทกวทิยา การวเิคราะหค์วามถี ่พายฝุนที่
ออกแบบ การออกแบบปรมิาณน้ําสงูสดุและปรมิาณน้ําตํ่าสดุ การเคลื่อนที่
ของน้ําทา่ 

                                                           
** วชิาปรบัปรงุ 
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Watershed and watershed characteristics, data verification, 
data extrapolation, hydrological statistics, frequency analysis, 
designed rainstorm, peak flow and low flow designs, flow routing. 

01209343 การพฒันาทรพัยากรน้ําเบือ้งตน้ 3(3-0-6) 
 (Basic Water Resources Development) 
 วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : 01209241 

สว่นประกอบของการพฒันาทรพัยากรน้ํา ประเภทและหลกัการ
วางแผนโครงการพฒันาทรพัยากรน้ํา หลกัการและเกณฑก์ารประเมนิ
โครงการ องคก์รจดัการทรพัยากรน้ํา นโยบายทรพัยากรน้ํา กฎหมายที่
เกีย่วขอ้งกบัการพฒันาทรพัยากรน้ํา การประเมนิปรมิาณน้ําตน้ทุนและ
ความตอ้งการใชน้ํ้า 

Components of water resources development, types and 
planning principles of water resources development projects, 
principles and criteria for project evaluation, water resources 
organization, water resources policies, laws related to water 
resources development, evaluation of water supply and demand. 

 01209346** วศิวกรรมน้ําบาดาล 3(3-0-6) 
 (Groundwater Engineering) 
 วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : 01209241 

การกาํเนิดของน้ําใตด้นิ ลกัษณะและชลศาสตรก์ารเคลื่อนทีข่องน้ําใต้
ดนิ การวเิคราะหก์ารไหลของน้ําใตด้นิ การสาํรวจน้ําบาดาล ชลศาสตรข์อง
บ่อบาดาล เทคนิคการเจาะบ่อบาดาล การออกแบบบ่อบาดาล การ
บาํรงุรกัษาบอ่บาดาล การเตมิน้ําใตด้นิ 

Groundwater occurances, characteristics and hydraulics of 
groundwater movement, groundwater flow analysis, groundwater 
investigation, well hydraulics, well drilling techniques, well design, 
well maintenance, groundwater recharge. 

01209399* การฝึกงาน 1  
 (Internship) 

การฝึกงานในสาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ทรพัยากรน้ํา ในสถาน
ประกอบการเอกชน หน่วยงานภาครฐั หน่วยงานรฐัวสิาหกจิ หรอื 
สถานศกึษา โดยมรีะยะเวลาเป็นจาํนวนไมน้่อยกวา่ 240 ชัว่โมง และไม่

                                                           
** วชิาปรบัปรงุ 
* วชิาเปิดใหม ่
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น้อยกวา่ 30 วนัทาํการ เพือ่ใหไ้ดป้ระสบการณ์จากการไปปฏบิตังิานที่
ไดร้บัมอบหมาย 

Internship for civil-water resources engineering in private 
enterprises, government agencies, government entreprises or 
academic places at least 240 hours and at least 30 workdays in 
order to get experiences from the assignment  

01209423** วศิวกรรมชลศาสตร ์ 3(3-0-6) 
 (Hydraulic Engineering) 
 วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : 01209211 และ 01209241 หรอื 01209242 

การไหลในทางน้ําเปิดและการออกแบบ การเคลื่อนยา้ยของตะกอน
ในลาํน้ํา อา่งเกบ็น้ําและเขือ่น ทางน้ําลน้ อาคารสลายพลงังาน การสง่น้ํา 
การระบายน้ํา การวดัปรมิาณน้ํา การวเิคราะหร์ะบบทอ่ แรงกระแทกกลบั 
กงัหนัและเครือ่งสบูน้ํา แบบจาํลองทางชลศาสตร ์

Open channel flow and design, sediment transportation in 
stream, reservoirs and dams, spillways, stilling basins, conveyance, 
drainage, flow measurement, pipe network analysis, water hammer, 
turbines and pumps, hydraulic models. 

01209424 การออกแบบอาคารชลศาสตร ์ 3(3-0-6) 
 (Design of Hydraulic Structures) 
 วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : 01209321 

การประยกุตห์ลกัการทางดา้นอุทกวทิยา ชลศาสตร ์โครงสรา้ง และ
กลศาสตรข์องดนิ ในการออกแบบหวังาน เขือ่น ฝาย ประตูระบาย อาคาร
ประกอบต่าง ๆ และการออกแบบอาคารในระบบสง่น้ํา การใชแ้บบจาํลอง
คณติศาสตรใ์นการออกแบบอาคารชลศาสตร ์ปญัหาปฏบิตั ิหลกัการ
ดาํเนินการและการบาํรงุรกัษาระบบ 

Application of hydrology, hydraulics, structures and soil 
mechanics for design of headwork; dams, weir, barrages, 
appurtenant structures; and for design of conveyance structures; use 
of mathematical model for design of hydraulic structures, practical 
problems, principles for system operation and maintenance. 

 
01209425** การออกแบบอาคารชลศาสตรใ์นระบบทอ่ปิด 3(3-0-6) 
 (Design of Hydraulic Structures in Closed Conduit System) 

                                                           
** วชิาปรบัปรงุ 
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 วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : 01209211 
การประยกุตห์ลกัการทางดา้นชลศาสตรแ์ละโครงสรา้งในการ

ออกแบบทอ่ปิดและโครงขา่ยทอ่ การออกแบบระบบทอ่และอุปกรณ์
ประกอบ การใชแ้บบจาํลองคณติศาสตรเ์พือ่วเิคราะหข์นาดทอ่ การวดั
ปรมิาณการไหลในทอ่ปิด การเลอืกเครือ่งสบูน้ํา รปูแบบและอุปกรณ์ของ
สถานีสบูน้ํา บ่อสบู อาคารป้องกนัการกระแทกกลบัของน้ํา การออกแบบ
ทางชลศาสตรแ์ละโครงสรา้งของสถานีสบูน้ํา หลกัการดาํเนินการและการ
บาํรงุรกัษาระบบ 

Application of hydraulics and structures for design of closed 
conduit and pipe network, design of piping system and its 
appurtenances, use of mathematical model for analysis of sizing pipe, 
flow measurement in closed conduit, pump selection, configuration 
and instrumentation of pump station, sump pumps, structures for 
water hammer protection, hydraulic and structural design of pump 
station, principles for system operation and maintenance. 

01209426** การออกแบบวศิวกรรมระบายน้ําชุมชน 3(3-0-6) 
 (Urban Drainage Engineering Design) 
 วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : 01209241 และ 01209321 

ผลกระทบทางอุทกวทิยาจากการพฒันาชุมชนและเมอืง แบบจาํลอง
น้ําฝน-น้ําทา่ของพืน้ทีชุ่มชน วธิกีารคาํนวณและคอมพวิเตอรช์ว่ยออกแบบ
ในงานวศิวกรรมระบายน้ําชมุชน การออกแบบโครงขา่ยระบายน้ําชุมชน 
การวดัและการตรวจสอบในโครงขา่ยระบายน้ําชุมชน การป้องกนัน้ําทว่ม
จากน้ําไหลจากแมน้ํ่า 

Hydrological effects of urbanisation, urban rainfall-runoff 
models, computing method and computer aided design in urban 
drainage engineering works, design of urban drainage networks, 
measurement and verification in urban drainage networks, river flood 
protection.  

 
 
01209428 แคดทางวศิวกรรมทรพัยากรน้ํา 3(3-0-6) 
 (CAD for Water Resource Engineering) 
 วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : 01208111  

                                                           
** วชิาปรบัปรงุ 
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ความรูเ้บือ้งตน้ในระบบแคด การใชแ้คดระบบสองมติ ิตาม
มาตรฐานสากล สาํหรบัอาคารชลศาสตร ์อาคารหวังาน ระบบสง่น้ํา ระบบ
ทอ่ และแผนทีภ่มูปิระเทศ การกาํหนดรายละเอยีดประกอบแบบ การแสดง
แบบแสดงรายการวสัดุ การตรวจสอบแบบ การสง่แบบและนําเสนอแบบ 
ผา่นเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต 

CAD System fundamental in 2-D, International standard 
drawing for hydraulic structures, head works, water distribution, 
building system, piping system and topographic map, drawing 
specification, material schedules, drawing inspection, submition and 
presentation via internet networks  

01209429** การพฒันาทรพัยากรน้ําเพือ่การอุปโภคบรโิภค 3(3-0-6) 
 (Water Resources Development for Water Supply) 
 วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : 01209343  

แหล่งน้ําเพือ่การอุปโภคบรโิภค ขอ้กาํหนดของปรมิาณและคุณภาพ
น้ํา มาตรฐานคุณภาพน้ํา การคาดการณ์จาํนวนประชากร ความตอ้งการน้ํา
เพือ่การอุปโภคบรโิภคและปรมิาณการไหลแปรเปลีย่น  การออกแบบระบบ
การแจกจา่ยน้ํา  กระบวนการปรบัปรงุคณุภาพน้ํา การวางแผน การกาํหนด
รายละเอยีดสาํหรบัการประกวดราคา การวางแผนงานและการตดิตามงาน
การก่อสรา้ง 

Sources of water supply, quality and quantity requirements, 
water quality standards, population prediction, water consumption and 
flow variation, design of water distribution systems, water treatment 
process, planning, specification for bidding and tender, construction 
planning and inspection. 

 
 
 
 
 
01209431** การป้องกนัทอ้งน้ําและตลิง่ของแมน้ํ่าและคลอง 3(3-0-6) 
 (◌Bฺed and Bank Protection of River and Canal) 
 วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : 01209322 

                                                           
** วชิาปรบัปรงุ 
** วชิาปรบัปรงุ 
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ความมัน่คงของทอ้งน้ําและตลิง่ วธิดีาํเนินการออกแบบ ชนิดการ
ป้องกนัทอ้งน้ําและตลิง่ การออกแบบรายละเอยีด ประเดน็การก่อสรา้ง 
วธิดีาํเนินการบาํรงุรกัษา กรณศีกึษา 

Stability of channel bed and banks, design procedure, type of 
bed and bank protection, detailed design, construction issues, 
maintenance procedures, case study. 

01209432 การออกแบบชลศาสตรข์องอาคารตา้นคลื่น 3(3-0-6) 
 (◌Hฺydraulics Design of Wave-Exposed Structures) 
 วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : 01209322 

อาคารตา้นคลื่น ขอ้แตกต่างและความจาํเป็นของโครงสรา้ง ชล
ศาสตรแ์ละน้ําหนกับรรทุกทีเ่กีย่วขอ้ง การกดัเซาะทอ้งน้ําและการ
เปลีย่นแปลงสณัฐาน ขอ้กาํหนดการออกแบบ ภาวะของคลื่น แรงของคลื่นที่
กระทาํกบัสว่นประกอบในแนวดิง่และแนวราบ น้ําหนกับรรทุกจากการจอด
เรอืและการยดืรัง้ การกดัเซาะจากคลื่นและกระแสน้ํา ประเดน็การก่อสรา้ง
และการบาํรงุรกัษา และกรณศีกึษา 

Structures exposed to wave, difference and necessity of 
structures, hydraulics and related loads, bed scour and morphological 
change, design criteria, wave conditions, wave forces on vertical and 
horizontal elements, berthing and mooring loads, scour from wave 
and currents, construction and maintenance issues, and case study. 

01209444** การวางแผนโครงการวศิวกรรมทรพัยากรน้ํา 3(3-0-6) 
 (Water Resources Engineering Project Planning) 
 วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : 01209343 

แนวคดิในการวางแผนโครงการพฒันาทรพัยากรน้ํา การออกแบบ
ทางเลอืกใหก้บัโครงการพฒันาทรพัยากรน้ํา การประเมนิโครงการพฒันา
ทรพัยากรน้ําทางดา้นวศิวกรรม เศรษฐศาสตร ์การเงนิ เศรษฐกจิ-สงัคม 
และสิง่แวดลอ้ม การวางขัน้ตอนการพฒันาโครงการพฒันาทรพัยากรน้ํา 
การวางแผนลุม่น้ํา การจดัการน้ําในระบบลุ่มน้ําดว้ยแบบจาํลอง การ
วเิคราะหโ์คง้กฎการปฏบิตังิานอา่งเกบ็น้ํา กรณศีกึษา 

Concepts for planning of water resources development 
projects, water resources development project alternative design; 
engineering, economic, financial, social, and environmental evaluation 
of water resources development project; phasing of water resources 
development project, water management on basin system by 
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modeling, analysis of reservoir operating rule curves, basin planning 
case study. 

01209445 เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัวศิวกรรมทรพัยากรน้ํา 3(3-0-6) 
 (Information Technology for Water Resources Engineering) 
 วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : 01209241 และ 01209343 

เทคโนโลยสีารสนเทศ วศิวกรรมซอฟตแ์วร ์ขอ้มลูขา่วสารในงาน
วศิวกรรมทรพัยากรน้ํา ระบบจดัการฐานขอ้มลูทางทรพัยากรน้ํา การรบัสง่
ขอ้มลูแบบอตัโนมตั ิระบบสารสนเทศ ระบบภมูศิาสตรส์ารสนเทศสาํหรบั
วศิวกรรมทรพัยากรน้ํา กรณศีกึษาการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในงาน
วศิวกรรมทรพัยากรน้ํา 

Information technology, software engineering, data information 
in water resources engineering works, water resources database 
management systems, automated data acquisition and transmission, 
information systems, geographic information systems for water 
resources engineering, case studies of application of information 
technology in water resources engineering works. 

01209446* การประยกุตใ์ชค้อมพวิเตอรส์าํหรบัวศิวกรรมทรพัยากรน้ํา  3(2-3-6) 
 (Computer Applications for Water Resources Engineering) 
 วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : 01209241 

การใชป้ระยกุตโ์ปรแกรมคอมพวิเตอรพ์ืน้ฐานเพือ่วเิคราะหง์านดา้น
วศิวกรรมทรพัยากรน้ํา การเรยีนรูใ้ชง้านระบบสารสนเทศภมูศิาสตรข์ ัน้
พืน้ฐาน การประยกุตใ์ชร้ะบบสารสนเทศภมูศิาสตรส์าํหรบัวเิคราะหง์านดา้น
วศิวกรรมทรพัยากรน้ํา การวเิคราะหข์อ้มลูดา้นทรพัยากรน้ําเชงิพืน้ที ่

Applications of basic computer program for water resources 
project analysis, learning of basic Geographic Information System 
(GIS), GIS applications for water resources project analysis, spatial 
analysis for water resources data. 

01209447 วศิวกรรมพลงัน้ํา 3(3-0-6) 
 (Water Power Engineering) 
 วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : 01209343 

การพฒันาไฟฟ้าพลงัน้ํา การสาํรวจและออกแบบเบือ้งตน้ การ
ออกแบบอุทกวทิยาสาํหรบัไฟฟ้าพลงัน้ํา กงัหนัน้ํา การออกแบบทางชล

                                                           
* วชิาเปิดใหม ่
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ศาสตรข์องการสง่น้ํา การออกแบบอาคารโรงไฟฟ้า การดาํเนินการและ
บาํรงุรกัษาโรงไฟฟ้าพลงัน้ํา 

Hydropower development, preliminary investigation and design, 
hydrological design for hydropower, hydraulic turbines, hydraulic 
conveyance design, powerhouse design, hydropower plant operation 
and maintenance. 

01209448 อุทกวทิยาน้ําผวิดนิ 3(3-0-6) 
 (Surface Water Hydrology) 
 วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : 01209342 

อุทกวทิยาน้ําผวิดนิ การวเิคราะหน้ํ์าฝน การออกแบบน้ําฝน การ
วเิคราะหน้ํ์าทา่ แบบจาํลองปรมิาณน้ําทา่สงูสดุ แบบจาํลองปรมิาณน้ําทา่
ต่อเน่ือง การเคลื่อนทีข่องน้ําทา่ทางอุทกวทิยา การเคลื่อนทีข่องน้ําทา่ทาง
ชลศาสตร ์แบบจาํลองในการจาํลองแบบทางอุทกวทิยาและการวเิคราะหลุ์่ม
น้ํา โปรแกรมสาํเรจ็รปูสาํหรบัออกแบบกราฟน้ําทว่ม การออกแบบการ
ระบายพายฝุน การออกแบบพืน้ทีช่ะลอและเกบ็กกัน้ําชัว่คราว 

Surface water hydrology, rainfall analysis, rainfall design, runoff 
analysis, peak runoff model, continuous runoff model, hydrologic 
runoff routing, hydraulic runoff routing, hydrologic simulation models 
and watershed analysis, flood hydrograph package, storm sewer 
design, design of detention and retention facilities. 

01209461 วศิวกรรมทรพัยากรน้ําและสิง่แวดลอ้ม 3(3-0-6) 
 (Water Resources Engineering and Environment) 
 วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : 01209343 

ผลกระทบสิง่แวดลอ้มจากโครงการพฒันาทรพัยากรน้ํา สมบตัขิองน้ํา
ทางกายภาพ เคมแีละชวีภาพ องคป์ระกอบของน้ําธรรมชาตแิละน้ําเสยี 
มาตรฐานคุณภาพน้ํา การปนเป้ือนในน้ําผวิดนิและน้ําใตด้นิ ผลทางอุทก
วทิยาและคุณภาพน้ําจากการเปลีย่นแปลงการใชท้ีด่นิ 

Environmental impact of water resources engineering projects; 
physical, chemical and biological properties of water; constituents of 
natural and polluted waters, water quality standards, contamination in 
surface water and groundwater, hydrologic and water quality effects 
of land-use change. 

01209462** คุณภาพทรพัยากรน้ํา 3(3-0-6) 
                                                           
** วชิาปรบัปรงุ 
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 (Water Resource Quality) 
 วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : 01209346 

ลกัษณะเฉพาะของสารปนเป้ือนและผลกระทบต่อทรพัยากรน้ํา การ
เคลื่อนตวัของสารปนเป้ือน วธิกีารประเมนิและการจดัการคุณภาพน้ํา การ
วเิคราะหก์ารเคลื่อนตวัของสารปนเป้ือน กรณศีกึษา 

Characteristics of contaminants and their impact on water 
resources; contaminant movement, water quality assessment and 
management practices, contaminant movement analysis, case study. 

01209463 การจดัการทรพัยากรน้ํา 3(3-0-6) 
 (Water Resources Management) 
 วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : 01209343 

ปญัหาการจดัการทรพัยากรน้ํา หลกัการจดัการทรพัยากรน้ํา การ
จดัการน้ําในโครงการชลประทาน โครงการทรพัยากรน้ําเพือ่การอุปโภค
บรโิภคและอุตสาหกรรม โครงการระบายน้ําชุมชน โครงการควบคุมน้ําทว่ม 
และเพือ่คุณภาพน้ํา 

Water resources management problems, principles of water 
resources management, water management in irrigation projects, 
water resources projects for domestic and industrial uses, urban 
drainage projects, flood control project, and for water quality. 

01209464**  การจดัการทรพัยากรน้ําแบบบรูณาการ 3(3-0-6) 
 (Integrated Water Resources Management) 
 วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : 01209343 

การประเมนิทรพัยากรน้ํา การวางแผนการจดัสรรทรพัยากรน้ํา การ
จดัการน้ําตน้ทุนและความตอ้งการน้ํา การหาคา่เหมาะทีส่ดุของการจดัการ
น้ํา การจดัการทรพัยากรน้ําแบบบรูณาการ กรณศีกึษา 

Water resources assessment, water allocation planning, water 
supply and demand management, optimization of water management, 
integrated water resources management, case study. 

01209465** นวตักรรมทางทรพัยากรน้ํา 3(3-0-6) 
 (Water Resources Innovation) 

นวตักรรมทางวศิวกรรมทรพัยากรน้ํา การนํานวตักรรมมาประยกุตใ์ช้
กบัโครงการทรพัยากรน้ํา การพฒันานวตักรรมในรปูแบบเทคโนโลยทีี่

                                                           
** วชิาปรบัปรงุ 
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เหมาะสม การประยกุตใ์ชอ้นิเทอรเ์น็ตในการพฒันาโครงการทรพัยากรน้ํา 
แนวโน้มในอนาคตของการพฒันาและเทคโนโลยขีองวศิวกรรมทรพัยากรน้ํา  

Innovation of water resources engineering, applications of 
innovation for water resources project, development of innovation in 
appropriate technology manner, applications of internet for 
development of water resources project, future trend of development 
and technology for water resources engineering. 

01209466 การดาํเนินการและการบาํรงุรกัษาหวังานและระบบลาํเลยีงน้ํา 3(3-0-6) 
 (Operation and Maintenance of Headworks and Water Converyance 

Systems) 
  วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : 01209343 

ระบบลาํเลยีงน้ําผา่นทางน้ําเปิดและทอ่ หลกัการการดาํเนินการและ
การควบคุม ผูด้าํเนินงานระบบ แผนการดาํเนินการและบาํรงุรกัษา อาคาร
บงัคบัน้ํา แผนการลาํเลยีงน้ํา  การตรวจสอบและการทดสอบระบบ  วธิกีาร
ทาํความสะอาดและบาํรงุรกัษา การฟ้ืนฟูสภาพทอ่ ทางน้ําและอาคารบงัคบั
น้ํา วธิดีาํเนินงานดา้นความปลอดภยั 

Water conveyance systems through open channels and pipes, 
principles in operation and control, system operators, operation and 
maintenance plans, control structures, water converyance plans, 
system inspection and testing, cleaning and maintenance methods, 
rehabilitation of pipeline, channel and control structures, safety 
procedures. 

 
 
 
 
 
 
01209467 การดาํเนินการและการบาํรงุรกัษาระบบระบายน้ําและระบบ 3(3-0-6) 
 รวบรวมน้ําเสยีชุมชน 
 (Urban Drainage and Wastewater Collection Systems Operation and 

Maintenance) 
 วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : 01209321 
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ระบบระบายน้ําและระบบรวบรวมน้ําเสยี เจา้หน้าทีด่าํเนินการระบบ
ระบายน้ําและระบบรวบรวมน้ําเสยี การดาํเนินการและการบาํรงุรกัษาระบบ
อยา่งด ีขัน้ตอนความปลอดภยัในการดาํเนินการและการบาํรงุรกัษา การ
ตรวจสอบและการทดสอบระบบ วธิทีาํความสะอาดและบาํรงุรกัษาระบบทอ่ 
การซ่อมแซมสว่นทีอ่ยูใ่ตด้นิ 

Drainage and wastewater collection system, drainage and 
wastewater collection system operator, needs for good collection 
system operation and maintenance, safety procedures for operation 
and maintenance, inspection and testing systems, pipeline cleaning 
and maintenance methods, underground repair. 

01209468** การหาคา่เหมาะทีส่ดุเบือ้งตน้สาํหรบัวศิวกรรมทรพัยากรน้ํา 3(3-0-6) 
 (Basic Optimization for Water Resources Engineering) 
 วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : 01209343 

รปูแบบมาตรฐานของการหาคา่เหมาะทีส่ดุเชงิเสน้ การแกป้ญัหาโดย
ใชก้ราฟ วธิซีมิเพลก็ซ ์วธิอีนิทเิกรตโดยตรง การโปรแกรมจาํนวนเตม็ การ
โปรแกรมพลวตัร การวเิคราะหค์วามไว การบรหิารจดัการทรพัยากรน้ําโดย
ใชก้ารหาคา่เหมาะทีส่ดุ กรณศีกึษา 

Standard form of linear optimization, graphical solutions, 
Simplex method, direct integration method, integer programing, 
dynamic programing, sensitivity analysis, water resources 
management using optimization methods, case study. 

01209494 การศกึษาภาคสนามดา้นวศิวกรรมทรพัยากรน้ํา 1(0-3-2) 
 (Water Resources Engineering Field Trip) 

การศกึษาภาคสนามของโครงการดา้นวศิวกรรมทรพัยากรน้ําทัง้ที่
กาํลงัก่อสรา้งและทีเ่ปิดดาํเนินการแลว้เรยีบเรยีงเป็นรายงาน 

Field trip to water resources project sites both under 
construction and under operation. A report is required. 

01209495 การเตรยีมการโครงงานวศิวกรรมทรพัยากรน้ํา 1(0-3-2) 
 (Water Resources Engineering Project Preparation) 

การเตรยีมขอ้เสนอโครงงาน การตรวจเอกสาร และรายงาน
ความกา้วหน้า 

Preparation of project proposal, literature review and progress 
report. 

                                                           
** วชิาปรบัปรงุ 
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01209496 เรือ่งเฉพาะทางวศิวกรรมทรพัยากรน้ํา 3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Water Resources Engineering) 

เรือ่งเฉพาะทางวศิวกรรมทรพัยากรน้ําในระดบัปรญิญาตร ี หวัขอ้
เรือ่งเปลีย่นไปในแต่ละภาคการศกึษา 

Selected topics in water resources engineering at the 
bachelor’s degree level. Topics are subject  to change each 
semester. 

01209497 สมัมนา 1 
 (Seminar) 

การนําเสนอและอภปิรายหวัขอ้ทีน่่าสนใจทางวศิวกรรมทรพัยากรน้ํา
ในระดบัปรญิญาตร ี

Presentation and discussion on current interesting topics in 
water resources engineering at the bachelor’s degree level. 

01209498 ปญัหาพเิศษ  1-3 
 (Special Problems) 

การศกึษาคน้ควา้ทางวศิวกรรมทรพัยากรน้ําระดบัปรญิญาตร ีและ
เรยีบเรยีงเขยีนเป็นรายงาน 

Study and research in water resources engineering at the 
bachelor’s degree level and compile into a report. 

01209499 โครงงานวศิวกรรมทรพัยากรน้ํา 2(0-6-3) 
 (Water Resources Engineering Project) 
 วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : 01209495  

โครงงานทีน่่าสนใจในแขนงต่าง ๆ  ทางดา้นวศิวกรรมทรพัยากรน้ํา 
Project of practical interest in various fields of water resources 

engineering. 
 
 
 


