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แบบในการเสนอขอปรบัปรงุแก้ไขหลกัสตูร 
เพ่ือเสนอมหาวิทยาลยั 

การปรบัปรงุแก้ไขหลกัสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ทรพัยากรน้ํา  ฉบบั พ.ศ. 2556 

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

 
1. หลกัสตูรฉบบัดงักล่าวน้ี ไดร้บัทราบ/รบัรองการเปิดสอนจาก สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา เมือ่

วนัที ่25 เดอืน  กรกฎาคม พ.ศ. 2551 และไดร้บัอนุมตัเิปิดสอนจากสภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์เมือ่
วนัที ่16 เดอืน  มถุินายน พ.ศ. 2551 

2. สภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ไดอ้นุมตักิารปรบัปรงุแกไ้ขครัง้น้ีแลว้ ในคราวประชุม ครัง้ที ่............. 
เมือ่วนัที ่............... เดอืน .................................... พ.ศ. ...................  

3. หลกัสตูรปรบัปรงุแกไ้ขน้ี  เริม่ใชต้ัง้แต่ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2556 เป็นตน้ไป 
4. เหตุผลในการปรบัปรงุแกไ้ข 

4.1  เพื่อปรบัปรุงรายละเอยีดของหลกัสตูรใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานคุณวฒริะดบัปรญิญาตร ี
สาขาวศิวกรรมศาสตร ์ตามทีส่าํนกังานคณะกรรมการอุดมศกึษากาํหนด  

4.2  เพื่อปรบัปรุงเน้ือหาของหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัเกณฑแ์ละขอ้บงัคบัของสภาวศิวกร 
เพือ่ใหบ้ณัฑติทีส่าํเรจ็การศกึษาสามารถขอรบัใบอนุญาตประกอบวชิาชพีวศิวกรรมโยธาได ้ 

4.3  เพื่อใหนิ้สติมคีวามรูพ้ืน้ฐานทีจ่ําเป็นในวชิาชพีทีก่วา้งขวางและทนัสมยัมากขึน้ ตลอด
สามารถนําความรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการปฏบิตังิานจรงิไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

4.4  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัผลสรุปจากการวจิยัสถาบนั และการวพิากยห์ลกัสตูรซึง่มาจากการ
สอบถามความคิดเห็นจากผู้ใช้บัณฑิต คณาจารย์ผู้สอนทัง้ภายในภาควิชาและผู้ทรงคุณวุฒิจาก
สถาบนัการศกึษาอื่นๆ  
5. สาระในการปรบัปรงุแกไ้ข 

5.1 เพิม่จํานวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร จากเดมิไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกติ เป็นไม่น้อย
กวา่ 160 หน่วยกติ  

5.2 เพิม่หน่วยกติวชิาเฉพาะบงัคบั จากไมน้่อยกวา่ 86 หน่วยกติ เป็นไมน้่อยกวา่ 88 หน่วยกติ 
5.3 เพิม่หน่วยกติวชิาเฉพาะเลอืก จากไมน้่อยกวา่ 4 หน่วยกติ เป็นไมน้่อยกวา่ 9 หน่วยกติ 
5.4 ปรบัรหสัวชิาจาก 6 หลกั เป็น 8 หลกั 
5.5 เปิดรายวชิาใหม ่จาํนวน 3 รายวชิา ดงัน้ี 
  01209399   การฝึกงาน         1 

 01209242 อุทกวทิยาสาํหรบัวศิวกรรมโยธา   3(3-0-6) 
 01209446 การประยกุตใ์ชค้อมพวิเตอรส์าํหรบั   3(2-3-6) 
   วศิวกรรมทรพัยากรน้ํา 
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5.6  ยกเลกิรายวชิา จาํนวน 7 รายวชิา ดงัน้ี 
 203312 การสาํรวจดว้ยภาพถ่าย    3(2-3) 
 203341 วศิวกรรมสขุาภบิาลและการประปา    3(3-0) 
 203354 การออกแบบฐานราก     3(3-0) 
 203371 วศิวกรรมขนสง่    3(3-0) 
 209427 ชลศาสตรเ์ทศบาล    3(3-0) 
 203431 การออกแบบคอนกรตีอดัแรง    3(3-0) 
 203433 การออกแบบโครงสรา้งอาคาร    3(3-0) 

5.7 ปรบัปรงุรายวชิา จาํนวน 14 รายวชิา ดงัน้ี 
  01209241 หลกัอุทกวทิยา       3(3-0-6) 
  01209321 การไหลในทางน้ําเปิด      3(3-0-6) 
  01209322 วศิวกรรมแมน้ํ่าและชายฝ ัง่ทะเล    3(3-0-6) 
  01209346 วศิวกรรมน้ําบาดาล       3(3-0-6) 
  01209423 วศิวกรรมชลศาสตร ์      3(3-0-6) 
  01209425 การออกแบบอาคารชลศาสตรใ์นระบบทอ่ปิด  3(3-0-6) 

 01209426 การออกแบบระบบวศิวกรรมระบายน้ําชมุชน  3(3-0-6) 
 01209429 การพฒันาทรพัยากรน้ําเพือ่การอุปโภคบรโิภค 3(3-0-6) 
 01209431 การป้องกนัทอ้งน้ําและตลิง่ของแมน้ํ่าและคลอง 3(3-0-6) 
 01209444 การวางแผนโครงการวศิวกรรมทรพัยากรน้ํา  3(3-0-6) 
 01209462 คุณภาพทรพัยากรน้ํา      3(3-0-6) 
 01209464 การจดัการทรพัยากรน้ําแบบบรูณาการ   3(3-0-6) 
 01209465 นวตักรรมทางทรพัยากรน้ํา     3(3-0-6) 
 01209468 การหาคา่เหมาะทีส่ดุเบือ้งตน้สาํหรบั        3(3-0-6) 
    วศิวกรรมทรพัยากรน้ํา 

5.8 เพิม่รายวชิา จาํนวน 1 รายวชิา ดงัน้ี 
 012000101 การคดิเชงินวตักรรม      1(1-0-2) 
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ตารางเปรียบเทียบหลกัสตูรเดิมกบัหลกัสตูรปรบัปรงุ 
หลกัสตูรเดิม พ.ศ. 2551 หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2556 ส่ิงท่ีเปล่ียนแปลง 

จาํนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสตูรไม่น้อยกว่า  150 หน่วยกิต จาํนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสตูรไม่น้อยกว่า 160 หน่วยกิต -  เพิม่หน่วยกติ 
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  
 1.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์ 10 หน่วยกิต  1.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์ 10 หน่วยกิต  
      01200101 การคดิเชงินวตักรรม  1(1-0-2) - เพิม่รายวชิา 

 204111 คอมพวิเตอรแ์ละการโปรแกรม  3(2-3)  01204111 คอมพวิเตอรแ์ละการโปรแกรม  3(2-3-6)  

 403114 ปฏบิตักิารหลกัมลูเคมทีัว่ไป  1(0-3)      -ยา้ยไปเป็นวชิาแกน 
 403117 หลกัมลูเคมทีัว่ไป  3(3-0)      -ยา้ยไปเป็นวชิาแกน 
 และเลอืกเรยีนอกี 3 หน่วยกติ จากรายวชิาดงัต่อไปน้ีหรอืวชิาอืน่ใน

หมวดวชิาศกึษาทัว่ไปกลุม่วชิาวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์
 และเลอืกเรยีนอกี 6 หน่วยกติ จากรายวชิาดงัต่อไปน้ีหรอืวชิาอืน่ในหมวด

วชิาศกึษาทัว่ไปกลุ่มวชิาวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์
- เพิม่หน่วยกติ 

 999011 อาหารเพือ่มนุษยชาต ิ  3(3-0)  01999011 อาหารเพือ่มนุษยชาต ิ  3(3-0-6)  
 999012 สขุภาพเพือ่ชวีติ  3(3-0)  01999012 สขุภาพเพือ่ชวีติ  3(3-0-6)  
 999213 สิง่แวดลอ้มเทคโนโลยแีละชวีติ  3(3-0)  01999213 สิง่แวดลอ้มเทคโนโลยแีละชวีติ  3(3-0-6)  
 1.2 กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต  1.2 กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต  
 999021 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร  3(3-0)  01999021 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร  3(3-0-6)  
 355xxx ภาษาองักฤษ    9( -  )  01355xxx ภาษาองักฤษ     9( -  - )  
 1.3 กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร ์ 3 หน่วยกิต  1.3 กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร ์ 3 หน่วยกิต  
 เลอืกเรยีน 3 หน่วยกติ จากรายวชิาต่อไปน้ี  หรอืวชิาอืน่ในหมวดวชิา

ศกึษาทัว่ไปกลุม่วชิาสงัคมศาสตร ์
 เลอืกเรยีน 3 หน่วยกติ จากรายวชิาต่อไปน้ี  หรอืวชิาอืน่ในหมวดวชิา

ศกึษาทัว่ไปกลุม่วชิาสงัคมศาสตร ์
 

 999041 เศรษฐศาสตรเ์พือ่การดาํเนินชวีติทีด่ ี  3(3-0)  01999041 เศรษฐศาสตรเ์พือ่การดาํเนินชวีติทีด่ ี  3(3-0-6)  
 999141 มนุษยก์บัสงัคม  3(3-0)  01999141 มนุษยก์บัสงัคม  3(3-0-6)  
 1.4 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์ 3 หน่วยกิต  1.4 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์ 3 หน่วยกิต  
 เลอืกเรยีน 3 หน่วยกติ จากรายวชิาต่อไปน้ี หรอืวชิาอืน่ในหมวดวชิา

ศกึษาทัว่ไปกลุม่วชิามนุษยศาสตร ์
 เลอืกเรยีน 3 หน่วยกติ จากรายวชิาต่อไปน้ี หรอืวชิาอืน่ในหมวดวชิา

ศกึษาทัว่ไปกลุม่วชิามนุษยศาสตร ์
 

 999031 มรดกอารยธรรมโลก  3(3-0)  01999031 มรดกอารยธรรมโลก  3(3-0-6)  
 999032 ไทยศกึษา  3(3-0)  01999032 ไทยศกึษา  3(3-0-6)  
 999033 ศลิปะการดาํเนินชวีติ  3(3-0)  01999033 ศลิปะการดาํเนินชวีติ  3(3-0-6)  
 1.5 กลุ่มวิชาพลศึกษา 2 หน่วยกิต  1.5 กลุ่มวิชาพลศึกษา 2 หน่วยกิต  
 175xxx กจิกรรมพลศกึษา  1,1(0-2)  01175xxx กจิกรรมพลศกึษา  1,1(0-2-1)  
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 114 หน่วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต -  เพิม่หน่วยกติ 
 2.1 วิชาแกน  24 หน่วยกิต  2.1 วิชาแกน  27 หน่วยกิต - เพิม่หน่วยกติ 
 208111 การเขยีนแบบวศิวกรรม  3(2-3)  01208111 การเขยีนแบบวศิวกรรม  3(2-3-6)  
 213211 วสัดุศาสตรส์าํหรบัวศิวกร  3(3-0)  01213211 วสัดุศาสตรส์าํหรบัวศิวกร  3(3-0-6)  
      01403114 ปฏบิตักิารหลกัมลูเคมทีัว่ไป  1(0-3-2) -ยา้ยมาเป็นวชิาแกน 
      01403117 หลกัมลูเคมทีัว่ไป  3(3-0-6) -ยา้ยมาเป็นวชิาแกน 
 417167 คณิตศาสตรว์ศิวกรรม I  4(4-0)  01417167 คณิตศาสตรว์ศิวกรรม I  3(3-0-6) -ลดหน่วยกติตามสาขา 
 417168 คณิตศาสตรว์ศิวกรรม II  3(3-0)  01417168 คณิตศาสตรว์ศิวกรรม II  3(3-0-6)  
 417267 คณิตศาสตรว์ศิวกรรม III  3(3-0)  01417267 คณิตศาสตรว์ศิวกรรม III  3(3-0-6)  
 420111 ฟิสกิสท์ัว่ไป I  3(3-0)  01420111 ฟิสกิสท์ัว่ไป I  3(3-0-6)  
 420112 ฟิสกิสท์ัว่ไป II  3(3-0)  01420112 ฟิสกิสท์ัว่ไป II  3(3-0-6)  
 420113 ปฏบิตักิารฟิสกิส ์I  1(0-3)  01420113 ปฏบิตักิารฟิสกิส ์I  1(0-3-2)  
 420114 ปฏบิตักิารฟิสกิส ์II  1(0-3)  01420114 ปฏบิตักิารฟิสกิส ์II  1(0-3-2)  
 2.2 วิชาเฉพาะบงัคบั 86 หน่วยกิต  2.2 วิชาเฉพาะบงัคบั 88 หน่วยกิต -  เพิม่หน่วยกติ 
 203211 การสาํรวจ  3(2-3)  01203211 การสาํรวจ  3(2-3-6)  
 203212 การฝึกงานสาํรวจ       1  01203212 การฝึกงานสาํรวจ     1  
 203221 กลศาสตรข์องวสัดุ I  3(3-0)  01203221 กลศาสตรข์องวสัดุ I  3(3-0-6)  
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หลกัสตูรเดิม พ.ศ. 2551 หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2556 ส่ิงท่ีเปล่ียนแปลง 
 203222 การวเิคราะหโ์ครงสรา้ง I  3(3-0)  01203222 การวเิคราะหโ์ครงสรา้ง I  3(3-0-6)  
 203223 กลศาสตรข์องวสัดุ II  3(3-0)  01203223 กลศาสตรข์องวสัดุ II  3(3-0-6)  
 203322 ปฏบิตักิารทดสอบวสัดุวศิวกรรมโยธา  1(0-3)  01203322 ปฏบิตักิารทดสอบวสัดุวศิวกรรมโยธา  1(0-3-2)  
 203323 การวเิคราะหโ์ครงสรา้ง II  3(3-0)  01203323 การวเิคราะหโ์ครงสรา้ง II  3(3-0-6)  
 203331 การออกแบบคอนกรตีเสรมิเหลก็  3(3-0)  01203331 การออกแบบคอนกรตีเสรมิเหลก็  4(3-3-8) - เพิม่หน่วยกติตามสาขา 
 203332 คอนกรตีและวสัดุวศิวกรรม  3(3-0)  01203231 คอนกรตีและวสัดุวศิวกรรม  3(2-3-4)  
 203333 การออกแบบโครงสรา้งไมแ้ละเหลก็  3(2-3)  01203333 การออกแบบโครงสรา้งไมแ้ละเหลก็  3(2-3-6)  
 203352 ปฐพกีลศาสตร ์  3(3-0)  01203352 ปฐพกีลศาสตร ์  3(3-0-6)  
 203353 ปฏบิตักิารปฐพกีลศาสตร ์  1(0-3)  01203353 ปฏบิตักิารปฐพกีลศาสตร ์  1(0-3-2)  
 203361 วศิวกรรมก่อสรา้งและการจดัการ  3(3-0)  01203361 วศิวกรรมก่อสรา้งและการจดัการ  3(3-0-6)  
 203471 วศิวกรรมการทาง  3(3-0)  01203471 วศิวกรรมการทาง  3(3-0-6)  
 208221 กลศาสตรว์ศิวกรรม I  3(3-0)  01208221 กลศาสตรว์ศิวกรรม I  3(3-0-6)  
 209211 กลศาสตรข์องของไหล  3(3-0)  01209211 กลศาสตรข์องของไหล  3(3-0-6)  
 209241 หลกัอุทกวทิยา  3(3-0)  01209241 หลกัอุทกวทิยา  3(3-0-6) - ปรบัปรุงรายวชิา 
 209312 ปฏบิตักิารสาํหรบัวชิากลศาสตรข์องของไหล 1(0-3)  01209312 ปฏบิตักิารสาํหรบัวชิากลศาสตรข์องของไหล 1(0-3-2)  
 209321 การไหลในทางน้ําเปิด  3(3-0)  01209321 การไหลในทางน้ําเปิด  3(3-0-6) - ปรบัปรุงรายวชิา 
 209322 วศิวกรรมแมน้ํ่าและชายฝ ัง่ทะเล  3(3-0)  01209322 วศิวกรรมแมน้ํ่าและชายฝ ัง่ทะเล  3(3-0-6) - ปรบัปรุงรายวชิา 
 209342 อุทกวทิยาประยุกต ์  3(2-3)  01209342 อุทกวทิยาประยุกต ์  3(2-3-6)  
 209343 การพฒันาทรพัยากรน้ําเบือ้งตน้  3(3-0)  01209343 การพฒันาทรพัยากรน้ําเบือ้งตน้  3(3-0-6)  
 209346 น้ําใตด้นิ  3(3-0)  01209346 วศิวกรรมน้ําบาดาล  3(3-0-6) - ปรบัปรุงรายวชิา 
      01209399 การฝึกงาน     1 - เปิดรายวชิาใหม ่
 209423 วศิวกรรมชลศาสตร ์  3(3-0)  01209423 วศิวกรรมชลศาสตร ์  3(3-0-6) - ปรบัปรุงรายวชิา 
 209424 การออกแบบอาคารชลศาสตร ์  3(3-0)  01209424 การออกแบบอาคารชลศาสตร ์  3(3-0-6)  
 209428 แคดทางวศิวกรรมทรพัยากรน้ํา  3(3-0)  01209428 แคดทางวศิวกรรมทรพัยากรน้ํา  3(3-0-6)  
 209444 การวางแผนโครงการวศิวกรรมทรพัยากรน้ํา 3(3-0)  01209444 การวางแผนโครงการวศิวกรรมทรพัยากรน้ํา 3(3-0-6) - ปรบัปรุงรายวชิา 
 209461 วศิวกรรมทรพัยากรน้ําและสิง่แวดลอ้ม  3(3-0)  01209461 วศิวกรรมทรพัยากรน้ําและสิง่แวดลอ้ม  3(3-0-6)  
 209463 การจดัการทรพัยากรน้ํา  3(3-0)  01209463 การจดัการทรพัยากรน้ํา  3(3-0-6)  
 209495 การเตรยีมการโครงงานวศิวกรรมทรพัยากรน้ํา 1(0-3)  01209495 การเตรยีมการโครงงานวศิวกรรมทรพัยากรน้ํา 1(0-3-2)  
 209497 สมัมนา        1  01209497 สมัมนา     1  
 209499 โครงงานวศิวกรรมทรพัยากรน้ํา  2(0-6)  01209499 โครงงานวศิวกรรมทรพัยากรน้ํา  2(0-6-3)  
 417268 คณิตศาสตรว์ศิวกรรม IV  3(3-0)  01417268 คณิตศาสตรว์ศิวกรรม IV   3(3-0-6)  
 2.3 วิชาเฉพาะเลือก  ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต  2.3 วิชาเฉพาะเลือก  ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต -  เพิม่หน่วยกติ 
 เลอืกเรยีน 4 หน่วยกติ โดยกาํหนดใหเ้รยีนวชิารหสั 209xxx ไมน้่อย

กวา่ 3 หน่วยกติ จากรายวชิาต่อไปน้ี 
 เลอืกเรยีน 9 หน่วยกติ จากรายวชิาต่อไปน้ี  

 200311 ทกัษะการสือ่สารในงานวศิวกรรม I     3(2-2)  01200311 ทกัษะการสือ่สารในงานวศิวกรรม I    3(2-2-5)   
 200490 สหกจิศกึษา       6      - ยกเลกิรายวชิา 
 203312 การสาํรวจดว้ยภาพถ่าย  3(3-0)      -  ยกเลกิรายวชิา  
 203341 วศิวกรรมสขุาภบิาลและการประปา  3(3-0)      -  ยกเลกิรายวชิา  
 203354 การออกแบบฐานราก  3(3-0)      -  ยกเลกิรายวชิา  
 203371 วศิวกรรมขนสง่  3(3-0)      -  ยกเลกิรายวชิา  
 203431 การออกแบบคอนกรตีอดัแรง  3(3-0)      -  ยกเลกิรายวชิา  
 203433 การออกแบบโครงสรา้งอาคาร  3(3-0)      -  ยกเลกิรายวชิา  
      01209242 อุทกวทิยาสาํหรบัวศิวกรรมโยธา  3(3-0-6) -  เปิดรายวชิาใหม ่
 209425 การออกแบบอาคารชลศาสตรใ์นระบบทอ่ปิด 3(3-0)  01209425 การออกแบบอาคารชลศาสตรใ์นระบบทอ่ปิด 3(3-0-6) - ปรบัปรุงรายวชิา 
 209426 การออกแบบวศิวกรรมระบายน้ําชุมชน  3(3-0)  01209426 การออกแบบวศิวกรรมระบายน้ําชุมชน  3(3-0-6) -ปรบัปรุงรายวชิา 
 209427 ชลศาสตรเ์ทศบาล  3(3-0)      -  ยกเลกิรายวชิา 
 209429 การพฒันาทรพัยากรน้ําเพือ่การอุปโภคบรโิภค 3(3-0)  01209429 การพฒันาทรพัยากรน้ําเพือ่การอุปโภคบรโิภค 3(3-0-6) - ปรบัปรุงรายวชิา 
 209431 การป้องกนัทอ้งน้ําและตลิง่ของแมน้ํ่าและคลอง 3(3-0)  01209431 การป้องกนัทอ้งน้ําและตลิง่ของแมน้ํ่าและคลอง 3(3-0-6) - ปรบัปรุงรายวชิา 
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หลกัสตูรเดิม พ.ศ. 2551 หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2556 ส่ิงท่ีเปล่ียนแปลง 
 209432 การออกแบบชลศาสตรข์องอาคารตา้นคลืน่   01209432 การออกแบบชลศาสตรข์องอาคารตา้นคลืน่  3(3-0-6)  
 209445 เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัวศิวกรรม

ทรพัยากรน้ํา 
 3(3-0)  01209445 เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัวศิวกรรม

ทรพัยากรน้ํา 
 3(3-0-6)  

      01209446 การประยุกตใ์ชค้อมพวิเตอรส์าํหรบั
วศิวกรรมทรพัยากรน้ํา 

 3(2-3-6) - เปิดรายวชิาใหม ่

 209447 วศิวกรรมพลงัน้ํา  3(3-0)  01209447 วศิวกรรมพลงัน้ํา  3(3-0-6)  
 209448 อุทกวทิยาน้ําผวิดนิ  3(3-0)  01209448 อุทกวทิยาน้ําผวิดนิ  3(3-0-6)  
 209462 คุณภาพทรพัยากรน้ํา  3(3-0)  01209462 คุณภาพทรพัยากรน้ํา  3(3-0-6) - ปรบัปรุงรายวชิา 
 209464 การจดัการทรพัยากรน้ําแบบบรูณาการ  3(3-0)  01209464 การจดัการทรพัยากรน้ําแบบบรูณาการ  3(3-0-6) - ปรบัปรุงรายวชิา 
 209465 สิง่ประดษิฐแ์ละนวตักรรมทางทรพัยากรน้ํา 3(3-0)  01209465 นวตักรรมทางทรพัยากรน้ํา 3(3-0-6) -  ปรบัปรุงรายวชิา 
 209466 การดาํเนินการและการบาํรุงรกัษาหวั

งานและระบบลาํเลยีงน้ํา 
 3(3-0)  01209466 การดาํเนินการและการบาํรุงรกัษาหวังาน

และระบบลาํเลยีงน้ํา 
 3(3-0-6)  

 209467 การดาํเนินการและการบาํรุงรกัษาระบบระบาย
น้ําและระบบรวบรวมน้ําเสยีชุมชน 

3(3-0)  01209467 การดาํเนินการและการบาํรุงรกัษาระบบระบาย
น้ําและระบบรวบรวมน้ําเสยีชุมชน 

3(3-0-6)  

 209468 การหาคา่เหมาะทีส่ดุเบือ้งตน้สาํหรบัวศิวกรรม
ทรพัยากรน้ํา 

3(3-0)  01209468 การหาคา่เหมาะทีส่ดุเบือ้งตน้สาํหรบัวศิวกรรม
ทรพัยากรน้ํา 

3(3-0-6) - ปรบัปรุงรายวชิา 

 209494 การศกึษาภาคสนามดา้นวศิวกรรมทรพัยากรน้ํา 1(0-3)  01209494 การศกึษาภาคสนามดา้นวศิวกรรมทรพัยากรน้ํา  1(0-3-2)  
 209496 เรือ่งเฉพาะทางวศิวกรรมทรพัยากรน้ํา  3(3-0)  01209496 เรือ่งเฉพาะทางวศิวกรรมทรพัยากรน้ํา  3(3-0-6)  
 209498 ปญัหาพเิศษ       1-3  01209498 ปญัหาพเิศษ    1-3  
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
4. การฝึกงาน ไม่น้อยกว่า 240 ชัว่โมง        -ยกเลกิชัว่โมงฝึกงาน 
 ยกเวน้นิสติทีเ่ขา้รว่มโครงการสหกจิศกึษา        

 
6. โครงสรา้งของหลกัสตูรภายหลงัปรบัปรงุแกไ้ข  เมือ่เปรยีบเทยีบกบัโครงสรา้งเดมิและเกณฑ์

มาตรฐานหลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ. 2548  ของกระทรวงศกึษาธกิาร  ปรากฏดงัน้ี 
หมวดวิชา เกณฑก์ระทรวงศึกษาธิการ โครงสร้างเดิม โครงสร้างใหม่ 

1.  หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป ไมน้่อยกวา่  30 หน่วยกติ ไมน้่อยกวา่ 30 หน่วยกติ ไมน้่อยกวา่ 30 หน่วยกติ 
2.  หมวดวชิาเฉพาะ ไมน้่อยกวา่   84 หน่วยกติ ไมน้่อยกวา่ 114 หน่วยกติ ไมน้่อยกวา่ 124 หน่วยกติ 

- วชิาแกน - 24 หน่วยกติ 27 หน่วยกติ 
- วชิาเฉพาะบงัคบั - 86 หน่วยกติ 88 หน่วยกติ 
- วชิาเฉพาะเลอืก - ไมน้่อยกวา่ 4 หน่วยกติ ไมน้่อยกวา่ 9 หน่วยกติ 

3.  หมวดวชิาเลอืกเสร ี ไมน้่อยกวา่ 6 หน่วยกติ ไมน้่อยกวา่  6 หน่วยกติ ไมน้่อยกวา่  6 หน่วยกติ 
หน่วยกติรวม ไมน้่อยกวา่ 120 หน่วยกติ ไมน้่อยกวา่  150  หน่วยกติ ไมน้่อยกวา่  160 หน่วยกติ 

 
7.   หลกัสตูร 
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รายละเอียดของหลกัสตูร 
หลกัสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ทรพัยากรน้ํา 
หลกัสตูรปรบัปรงุ  พ.ศ. 2556 

 
ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วทิยาเขตบางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร ์ภาควชิาวศิวกรรมทรพัยากรน้ํา 

 
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. วิชาเอก 
  ไมม่ ี
4. จาํนวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลกัสตูร 
  ไมน้่อยกวา่ 160 หน่วยกติ 
5. รปูแบบของหลกัสตูร 
  5.1 รปูแบบ  
  หลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ี 4 ปี 
  5.2 ภาษาท่ีใช้   
  ภาษาไทย 
  5.3 การรบัเข้าศึกษา  
  รบัทัง้นิสติไทยและนิสติต่างชาตทิีส่ามารถใชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอยา่งด ี
  5.4 ความร่วมมือกบัสถาบนัอ่ืน  
  เป็นหลกัสตูรเฉพาะของสถาบนั 
  5.5 การให้ปริญญาแก่ผูส้าํเรจ็การศึกษา  
  ใหป้รญิญาเพยีงสาขาวชิาเดยีว  
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6. สถานภาพของหลกัสตูรและการพิจารณาอนุมติั/เหน็ชอบหลกัสตูร 
  สถานภาพของหลกัสตูร 

- หลกัสตูรปรบัปรงุ  กาํหนดเปิดสอน เดอืน  มถุินายน พ.ศ. 2556 
- ปรบัปรงุจากหลกัสตูร ชื่อ หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-

ทรพัยากรน้ํา 
- เริม่ใชม้าตัง้แต่ปีการศกึษา 2525 
- ปรบัปรงุครัง้สดุทา้ยเมือ่ปีการศกึษา 2551 

  การพิจารณาอนุมติั/เหน็ชอบหลกัสตูร 
- ไดพ้จิารณากลัน่กรองโดยคณะกรรมการการศกึษา มก. ในการประชมุครัง้ที.่.......................

เมือ่วนัที ่  1/2555     เดอืน   มกราคม      พ.ศ.  2555   
และในการประชุมครัง้ที ่ 19/2555   วนัที ่  20   เดอืน   กนัยายน     พ.ศ.  2555      

- ไดร้บัอนุมตั/ิเหน็ชอบหลกัสตูรจากสภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ในการประชุมครัง้ที.่... 
เมือ่วนัที.่............เดอืน........................... พ.ศ................. 

*7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสตูรท่ีมีคณุภาพและมาตรฐาน 
ปีการศกึษา 2558 

*8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลงัสาํเรจ็การศึกษา 
1. วศิวกรในหน่วยงานราชการ รฐัวสิาหกจิ เกีย่วกบัวศิวกรรมทรพัยากรน้ําและวศิวกรรมโยธา 
2. วศิวกรในบรษิทัเอกชนดา้นวศิวกรรมทรพัยากรน้ําและวศิวกรรมโยธา 

9. ช่ือ นามสกลุ เลขประจาํตวัประชาชน ตาํแหน่งและคณุวฒิุการศึกษาของอาจารยผ์ูร้บัผิดชอบ
หลกัสตูร 

ช่ือ-นามสกลุ 
เลขประจาํตวับตัร

ประชาชน 

ตาํแหน่งทาง
วิชาการ 

คณุวฒิุ (สาขาวิชา) 
ช่ือสถาบนั, ปี พ.ศ. ท่ีสาํเรจ็

การศึกษา 

1. นายทฆีวฒุ ิพทุธภริมย ์ ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ วศ.บ. (วศิวกรรมโยธา) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2524 
3-2001-00229-81-9  M.Sc. (Ocean and Fisheries 

Engineering) 
Kagawa University, Japan, 
2528 

2. นางพรรณพมิพ ์พทุธรกัษา  
มะเป่ียม 

อาจารย ์ วศ.บ. (วศิวกรรมทรพัยากรน้ํา)
วศ.ม. (วศิวกรรมทรพัยากรน้ํา) 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2542
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2547 

3-2098-00110-14-6  วศ.ด. (วศิวกรรมทรพัยากรน้ํา) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2552 
3. นางสาววรรณด ีไทยสยาม 
3-8009-00793-30-6 

อาจารย ์ วศ.บ. (วศิวกรรมโยธา) 
วศ.ม. (วศิวกรรมทรพัยากรน้ํา) 
Ph.D. (Engineering and Policy 
for Cold Regional 
Eonvironment) 
 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2539 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2546 
Hokkaido University, Japan, 
2553 
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ช่ือ-นามสกลุ 
เลขประจาํตวับตัร

ประชาชน 

ตาํแหน่งทาง
วิชาการ 

คณุวฒิุ (สาขาวิชา) 
ช่ือสถาบนั, ปี พ.ศ. ท่ีสาํเรจ็

การศึกษา 

4. นางสาวสมปรารถนา  อาจารย ์ วศ.บ. (วศิวกรรมทรพัยากรน้ํา)  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2543 
   ฤทธิพ์ริง้  วศ.ม. (วศิวกรรมแหลง่น้ํา)  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2545 
3-1019-00075-76-1  Ph.D. (Civil and 

Environmental Engineering) 
Tohoku University, Japan, 2551 
 

5. นายสมฤทยั ทะสดวก อาจารย ์ วศ.บ. (วศิวกรรมชลประทาน) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2540 
3-1018-00568-52-9  วศ.ม. (วศิวกรรมทรพัยากรน้ํา) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2544 
6. นายสรุชยั ลปิิวฒันาการ ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ วศ.บ. (วศิวกรรมทรพัยากรน้ํา) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2534 
3-1001-00931-17-4  M.ASc. (Civil Engineering) University of Nova Scotia, 

Canada, 2540 

 
*10. สถานท่ีจดัการเรียนการสอน 
  คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตบางเขน 
*11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาท่ีจาํเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลกัสตูร 
  11.1  สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกิจ 
  น้ําเป็นทรพัยากรธรรมชาตทิีม่คีวามสาํคญัอยา่งยิง่ สิง่มชีวีติทุกชนิดสามารถดาํรงชวีติอยูไ่ด้
ตอ้งอาศยัน้ํา นอกจากน้ี น้ํายงัเป็นปจัจยัการผลติทีส่าํคญัไมว่า่จะเป็นการผลติในภาคเกษตรกรรม 
ภาคอุตสาหกรรม หรอืภาคบรกิาร โดยเฉพาะการผลติในภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมเกษตร 
ซึง่เป็นภาคการผลติทีต่อ้งใชน้ํ้าเป็นปรมิาณมาก การจดัการน้ําอยา่งไมม่ปีระสทิธภิาพ โครงการพฒันา
แหล่งน้ําต่าง ๆ ทีไ่มไ่ดค้าํนึงถงึผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม การขยายตวัของเมอืงอยา่งไรท้ศิทาง ปจัจยั
เหล่าน้ีมสีว่นทาํใหเ้กดิปญัหาน้ําทว่ม น้ําแลง้ และน้ําเสยี ซึง่สง่ผลกระทบต่อการพฒันาทางเศรษฐกจิของ
ประเทศ รวมทัง้สรา้งความเสยีหายต่อชวีติและทรพัยส์นิของประชาชน 
  11.2  สถานการณ์หรือการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม  
  การพฒันาทางสงัคมตอ้งการบุคลากรทีม่คีวามสามารถหลากหลายและมคีวามรูใ้นศาสตรต่์างๆ 
หลายดา้นเริม่เพิม่มากขึน้เน่ืองจากการแขง่ขนัทีส่งูขึน้ ตลอดจนความคล่องตวัในการทาํงาน การแกไ้ข
ปญัหาอยา่งรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพทัง้ในเชงิเวลาและเศรษฐกจิ จงึเป็นสิง่จาํเป็นและเป็นทีต่อ้งการ
ของตลาดแรงงาน การศกึษาดา้นวศิวกรรมทรพัยากรน้ําและวศิวกรรมโยธาควบคูก่นั จงึเป็นสิง่จาํเป็น 
ในการทีจ่ะนําความรูท้ีไ่ดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการทาํงานทีร่บัผดิชอบไดอ้ยา่งเป็นรปูธรรม ซึง่จะเป็นการเพิม่
ประสทิธภิาพในการทาํงานโดยสว่นรวม และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสงัคม 
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*12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสตูรและความเก่ียวข้องกบัพนัธกิจของ
สถาบนั 
  12.1  การพฒันาหลกัสตูร 
  หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวศิวกรรมโยธา-ทรพัยากรน้ํา สอนโดยคณาจารยใ์น
ภาควชิาฯ ซึง่เป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถหลากหลาย หลกัสตูรน้ีมุง่ผลติบณัฑติทีม่คีวามรูค้วามสามารถ
ในดา้นวศิวกรรมโยธา-ทรพัยากรน้ําทีแ่ขง็แกรง่ เพือ่พรอ้มทีจ่ะเป็นกาํลงัสาํคญัในการพฒันา และจดัการ
ทรพัยากรน้ําของประเทศทีก่าํลงัประสบกบัปญัหานานปัการไดอ้ยา่งทนัทว่งท ีรวมถงึสนบัสนุนการ
ศกึษาวจิยัทางดา้นวศิวกรรมทรพัยากรน้ําใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันาประเทศ และความ
เจรญิกา้วหน้าทางเทคโนโลยใีนปจัจุบนั 
  12.2  ความเก่ียวข้องกบัพนัธกิจของสถาบนั 
  การเปลีย่นแปลงทีม่กีารแขง่ขนัสงูขึน้ โดยเฉพาะการแขง่ขนัทางดา้นเศรษฐกจิ ทรพัยากร
บุคคลนบัเป็นปจัจยัทีม่คีวามสาํคญัยิง่ต่อการพฒันาประเทศใหท้นัต่อการเปลีย่นแปลงของโลก จงึ
จาํเป็นตอ้งมกีารพฒันาหลกัสตูรวศิวกรรมโยธา-ทรพัยากรน้ํา เพือ่ผลติบณัฑติทีม่คีณุภาพรองรบัความ
ตอ้งการของประเทศ ซึง่เป็นสว่นหน่ึงของพนัธกจิของมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
*13.  ความสมัพนัธ ์(ถ้ามี) กบัหลกัสตูรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบนั (เช่น 
รายวิชาท่ีเปิดสอนเพ่ือให้บริการคณะ/ภาควิชาอ่ืน หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอ่ืน) 
  13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลกัสตูรท่ีเปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลกัสตูรอ่ืน 
  รายวชิาในหมวดศกึษาทัว่ไป รายวชิาในหมวดวชิาเฉพาะในกลุ่มวชิาพืน้ฐานทางคณติศาสตร์
และวทิยาศาสตร ์รายวชิาในหมวดวชิาเฉพาะในสาขาวศิวกรรมโยธา และรายวชิาในหมวดวชิาเลอืกเสร ี
นิสติตอ้งไปเรยีนในคณะอื่นหรอืในภาควชิาอื่นในคณะวศิวกรรมศาสตรท์ีเ่ปิดสอนแต่ละรายวชิานัน้ๆ 
  13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลกัสตูรน้ีเปิดสอนเพ่ือให้บริการคณะ/ภาควิชาอ่ืน 
  รายวชิาเฉพาะบงัคบัในหลกัสตูรน้ีไดแ้ก่รายวชิา 01209211, 01209241, 01209312 และ 
01209423 เป็นรายวชิาเฉพาะบงัคบัสาํหรบัภาควชิาอื่นในคณะวศิวกรรมศาสตร ์เชน่ ภาควชิาวศิวกรรม
โยธา ภาควชิาวศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม และภาควชิาวศิวกรรมสาํรวจและสารสนเทศภมูศิาสตร ์ 
  13.3  การบริหารจดัการ 
  อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรประสานงานกบัหวัหน้าภาควชิาและทีป่ระชมุภาควชิา พจิารณาเน้ือหา
รายวชิาและความสอดคลอ้งกบัมาตรฐานหลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวศิวกรรมโยธา-
ทรพัยากรน้ํา และประสานงานกบัอาจารยผ์ูส้อนในรายวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง 
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หมวดท่ี 2   ข้อมลูเฉพาะของหลกัสตูร 

*1. ปรชัญา ความสาํคญั และวตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร 
1.1  ปรชัญาและความสาํคญั 

  ภาควชิาวศิวกรรมทรพัยากรน้ํา มคีวามมุง่มัน่ในการปฏบิตัภิารกจิใหเ้ป็นไปตามปรชัญาของ
คณะวศิวกรรมศาสตร ์และมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรแ์ละสอดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์ของคณะในการผลติ
บณัฑติคุณภาพด ีเทคโนโลยกีา้วหน้า พึง่พาตนเอง โดยมุง่เน้นการผลติมหาบณัฑติทีม่คีวามรู้
ความสามารถ มคีวามพรอ้มทีจ่ะเป็นกาํลงัสาํคญัในการพฒันาและจดัการทรพัยากรน้ําของประเทศนบัวนั
จะทวคีวามรนุแรงมากขึน้ ทัง้ปญัหาน้ําทว่ม น้ําแลง้ และน้ําเสยี แต่บุคลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญ และมี
ประสบการณ์ดา้นน้ีโดยตรงมจีาํนวนจาํกดัทัง้ในภาครฐัและเอกชน จงึจาํเป็นตอ้งผลติบุคลากรทีม่คีวามรู้
ความเขา้ใจในศาสตรด์า้นวศิวกรรมทรพัยากรน้ํา และการจดัการทรพัยากรน้ําเพือ่รองรบัการขยายตวั
ของความตอ้งการน้ําเพือ่การเกษตรกรรม การอุตสาหกรรม และอุปโภคบรโิภค ทีจ่ะเพิม่มากขึน้ใน
อนาคต 
  1.2  วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร 
  ภาควชิาวศิวกรรมทรพัยากรน้ํา ไดด้าํเนินการปรบัปรงุหลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขา
วศิวกรรมโยธา-ทรพัยากรน้ํา โดยมวีตัถุประสงคห์ลกัดงัน้ี 
  1.2.1  เพือ่ใหก้ารศกึษาดา้นวศิวกรรมทรพัยากรน้ํา โดยมุง่ผลติบณัฑติทีม่คีวามรู้
ความสามารถในดา้นวศิวกรรมทรพัยากรน้ําควบคูก่บัวศิวกรรมโยธา เพือ่พรอ้มทีจ่ะเป็นกาํลงัสาํคญัใน
การพฒันา และจดัการทรพัยากรน้ําของประเทศ 
  1.2.2  เพือ่สนบัสนุนใหผู้ท้ีเ่ขา้ศกึษาในระดบัปรญิญาตรขีองภาควชิาฯ เมือ่สาํเรจ็การศกึษาจะ
สามารถนําความรูท้ีไ่ดร้บัไปประยกุตใ์ชใ้นการบรหิารจดัการดา้นทรพัยากรน้ําอยา่งถูกตอ้งและมหีลกัการ 
เพือ่ใหก้ารพฒันาทรพัยากรน้ําของประเทศเป็นไปอยา่งยัง่ยนื และเพือ่ใหบ้ณัฑติสามารถนําความรูท้ี่
ไดม้าไปประยกุตใ์ชใ้นการทาํงานทีร่บัผดิชอบไดอ้ยา่งเป็นรปูธรรม ซึง่จะเป็นการเพิม่ประสทิธภิาพในการ
ทาํงานโดยสว่นรวม 
  1.2.3  เพือ่สนบัสนุนการวจิยัและนวตักรรมทางดา้นวศิวกรรมทรพัยากรน้ํา ใหส้อดคลอ้งกบั
แนวทางการพฒันาประเทศ และความเจรญิกา้วหน้าทางเทคโนโลยใีนปจัจุบนั ทัง้ในระดบัประเทศและ
ระดบันานาชาต ิ 

*2.  แผนพฒันาปรบัปรงุหลกัสตูร 
แผนการพฒันา/เปล่ียนแปลง กลยทุธ ์ หลกัฐาน/ตวับง่ช้ี 

- ปรบัปรุงหลกัสตูรวศิวกรรม
ทรพัยากรน้ํา ทุก ๆ 5 ปี ใหม้ี
มาตรฐานไมต่ํ่ากวา่ที ่สกอ. 
กาํหนด 

- พฒันาหลกัสตูรโดยศกึษา
เปรยีบเทยีบกบัหลกัสตูรระดบั
สากล 

- ตดิตามและประเมนิหลกัสตูรอยา่ง
สมํ่าเสมอ 

- เอกสารการปรบัปรุงหลกัสตูรทุกๆ 
5 ปี 

- รายงานผลการประเมนิหลกัสตูร
ทุก 1 ปี 
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แผนการพฒันา/เปล่ียนแปลง กลยทุธ ์ หลกัฐาน/ตวับง่ช้ี 
- ปรบัปรุงหลกัสตูรใหส้อดคลอ้งกบั
ความกา้วหน้าทางเทคโนโลย ีและ
ความตอ้งการของผูป้ระกอบการ
สาขาน้ี 

- ตดิตามการเปลีย่นแปลงและ
ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยสีาขา
วศิวกรรมโยธา และวศิวกรรม
ทรพัยากรน้ํา  

- ตดิตามความตอ้งการของ
ผูป้ระกอบการสาขานี้ 

- รายงานผลการสาํรวจความตอ้งการ
ของผูใ้ชบ้ณัฑติทุกระยะ 2 ปี 

- รายงานผลการประเมนิความพงึ
พอใจของผูป้ระกอบการในการใช้
บณัฑติทุกระยะ 2 ปี 

- พฒันาดา้นการเรยีนการสอน 
เพือ่ใหผู้ส้าํเรจ็การศกึษามคีวามรู้
และประสบการณ์ทีส่ามารถ
นําไปใชไ้ดจ้รงิ 

- สนบัสนุนบุคลากรและนิสติใหม้กีาร
พฒันาและตดิตามความกา้วหน้าใน
สาขาวศิวกรรมโยธา และวศิวกรรม
ทรพัยากรน้ํา อยา่งต่อเน่ือง 

- มกีารศกึษาดงูานและเชญิวทิยากร
ผูเ้ชีย่วชาญมาบรรยายพเิศษ 

- จาํนวนการศกึษาดงูาน 
ความกา้วหน้าทางสาขาวทิยาการ 
และ/หรอื จาํนวนการเชญิ
ผูเ้ชีย่วชาญในสาขานี้มาบรรยาย
พเิศษไมน้่อยกวา่ 4 ครัง้ต่อปี
การศกึษา 

 
หมวดท่ี 3   ระบบการจดัการศึกษา การดาํเนินการ และโครงสรา้งของหลกัสตูร 

1. ระบบการจดัการศึกษา 
  1.1  ระบบ 
  เป็นระบบทวภิาค  
  1.2  การจดัการศึกษาภาคฤดรู้อน 
  ไมม่ ี
  1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
  ไมม่ ี
2. การดาํเนินการหลกัสตูร 
  2.1  วนั – เวลาในการดาํเนินการเรียนการสอน 
  วนั-เวลา ราชการ 

- ภาคการศกึษาที ่1 เดอืนมถุินายน ถงึ เดอืนกนัยายน 
- ภาคการศกึษาที ่2 เดอืนพฤศจกิายน ถงึ เดอืนกุมภาพนัธ ์

  2.2 คณุสมบติัของผูเ้ข้าศึกษา 
  ตามขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการศกึษาขัน้ปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
  *2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
  การเปลีย่นระบบการเรยีนจากมธัยมศกึษาเป็นระดบัอุดมศกึษา ทาํใหน้กัศกึษามปีญัหาในการ
ปรบัตวัในเรือ่งของการใชช้วีติ และการเรยีน นิสติมกัประสบปญัหาในการเรยีนวชิาพืน้ฐาน บางสว่นถูก
คดัชื่อออก หรอืตอ้งเรยีนวชิาพืน้ฐานซํ้าหลายครัง้  
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  2.4  กลยทุธใ์นการดาํเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา / ข้อจาํกดัของนักศึกษาในข้อ 2.3  
  อาจารยภ์าควชิาฯ เขา้แนะนําแนวทางการเรยีน การปรบัตวั ตลอดจนชีใ้หเ้หน็ถงึความสาํคญั
ของการเรยีนวชิาต่าง ๆ ของหลกัสตูร และจดัสถานทีใ่หนิ้สติทาํกจิกรรมเสรมิอื่น ๆ เพือ่ประโยชน์ดา้น
การศกึษา 
  2.5  แผนการรบันักศึกษาและผูส้าํเรจ็การศึกษาในระยะ 5 ปี 

ปีการศกึษา ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 รวม 
จาํนวนบณัฑติทีค่าดวา่จะจบ

การศกึษา 
2556 60 - - - 60 คาดวา่จะจบการศกึษาตลอด 
2557 60 60 - - 120 หลกัสตูรปีละ 60 คน  
2558 60 60 60 - 180 เริม่จบปี พ.ศ. 2560 
2559 60 60 60 60 240  
2560 60 60 60 60 240  

 
  2.6  งบประมาณตามแผน   

2.6.1  งบประมาณรายรบั (หน่วย : บาท) 

2556 2557 2558 2559 2560
คา่ธรรมเนียมการศกึษา 3,860,116  4,097,390   2,020,407 2,059,756   2,102,169   
(เหมาจ่าย)

หมวดเงนิ
ปีงบประมาณ

 
 
2.6.2  งบประมาณรายจา่ย (หน่วย : บาท) 

2556 2557 2558 2559 2560
1. งบดาํเนินงาน
   1.1 คา่ตอบแทน 93,976      93,976       93,976       93,976       93,976       
   1.2 คา่ใชส้อย 425,422    425,783      426,145      426,506      447,831      
   1.3 คา่วสัดุ 352,627    358,554      365,060      371,566      390,145      
   1.4 คา่สาธารณูปโภค 12,506      13,157       13,807       14,458       15,181       
2. งบลงทนุ 1,257,831  1,619,277   -            -            -            
3. คา่ใชจ้่ายกจิกรรมนิสติ 472,814    496,454      521,277      547,340      547,340      

รวม (1)+(2)+(3) 2,615,176  3,007,201    1,420,265    1,453,846    1,494,472    

จาํนวนนิสติ 60            60             60             60             60             
คา่ใชจ้่ายต่อหวันิสติ 43,586       50,120         23,671         24,231         24,908         

หมวดเงนิ
ปีงบประมาณ
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  2.7  ระบบการศึกษา 
  แบบชัน้เรยีน และการทาํวจิยัในระดบัปรญิญาตร ี
  2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลยั 
  ตามขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการศกึษาขัน้ปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
3.  หลกัสตูรและอาจารยผ์ูส้อน 
 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) 
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) 
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                             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 

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) 
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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) 
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) 
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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(0-3-2) 
 (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) 
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) 

                                                           
* วชิาเปิดใหม ่
** วชิาปรบัปรงุ 
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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) 
 (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) 

                                                           
** วชิาปรบัปรงุ 
* วชิาเปิดใหม ่
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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) 
 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) 

                                                           
* วชิาเปิดใหม ่
** วชิาปรบัปรงุ 
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01209498 ปญัหาพเิศษ    1-3 
 (Special Problems) 

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไมน้่อยกวา่ 6  หน่วยกติ   
 
   ความหมายของเลขรหสัประจาํวิชา 
   ความหมายของเลขรหสัประจาํวชิาในหลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรม
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 กลุ่มวชิา ฝึกงาน เรือ่งเฉพาะทาง สมัมนา ปญัหาพเิศษ     
     และโครงงานวศิวกรรม 

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(0-3-2) 

 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( -   - ) 
  วชิาศกึษาทัว่ไปกลุ่มวชิาสงัคมศาสตร ์ 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  4(3-3-8)  
 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) 

 01209444 การวางแผนโครงการวศิวกรรมทรพัยากรน้ํา 3(3-0-6) 
01209463 การจดัการทรพัยากรน้ํา   3(3-0-6) 
01209497 สมัมนา  1 
01209499 โครงงานวศิวกรรมทรพัยากรน้ํา  2(0-6-3) 
 วชิาเฉพาะเลอืก  6( -   - ) 
 วชิาเลอืกเสร ี  3( -   - ) 

    รวม  21( -   - ) 
 
 

 
 



มคอ. 2 

 24

 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). 

                                                           
** วชิาปรบัปรงุ 
* วชิาเปิดใหม ่
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01209321** การไหลในทางน้ําเปิด 3(3-0-6) 
 (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 
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สถานศกึษา โดยมรีะยะเวลาเป็นจาํนวนไมน้่อยกวา่ 240 ชัว่โมง และไม่
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. 
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01209425** การออกแบบอาคารชลศาสตรใ์นระบบทอ่ปิด 3(3-0-6) 
 (Design of Hydraulic Structures in Closed Conduit System) 
 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.  
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01209428 แคดทางวศิวกรรมทรพัยากรน้ํา 3(3-0-6) 
 (CAD for Water Resource Engineering) 
 วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : 01208111  

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

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 
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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 in basin system by 
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 

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

การพฒันาไฟฟ้าพลงัน้ํา การสาํรวจและออกแบบเบือ้งตน้ การ
ออกแบบอุทกวทิยาสาํหรบัไฟฟ้าพลงัน้ํา กงัหนัน้ํา การออกแบบทางชล
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 
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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) 
 (Water Resource Quality) 
 วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : 01209343 

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. 

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

นวตักรรมทางวศิวกรรมทรพัยากรน้ํา การนํานวตักรรมมาประยกุตใ์ช้
กบัโครงการทรพัยากรน้ํา การพฒันานวตักรรมในรปูแบบเทคโนโลยทีี่
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. 

 
 
 
 
 
 

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

Maintenance) 
 วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน : 01209321 

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. 

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

การเตรยีมขอ้เสนอโครงงาน การตรวจเอกสาร และรายงาน
ความกา้วหน้า 

Preparation of project proposal, literature review and progress 
report. 

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. 
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3.2   ช่ือ สกลุ เลขประจาํตวับตัรประชาชน ตาํแหน่งและคณุวฒิุของอาจารย ์
 3.2.1   อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 

ลาํดบั 
ที ่

ชื่อ-นามสกุล 

ผลงานทางวชิาการ 

ภาระงานสอน 
ตาํแหน่งทางวชิาการ 
คุณวฒุ ิ(สาขาวชิา) 

ชื่อสถาบนั, ปีที ่พ.ศ. ทีส่าํเรจ็การศกึษา 
เลขประจาํตวัประชาชน 

ปจัจุบนั 
หลกัสตูร 
ปรบัปรงุ 

1 นายทฆีวฒุ ิพทุธภริมย ์
ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์
วศ.บ. (วศิวกรรมโยธา) 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2524 
M.Sc. (Ocean and Fisheries 
Engineering), Kagawa University, 
Japan, 2528 
3-2001-00229-81-9 
 

งานแต่งเรียบเรียง 
1. กลศาสตรข์องของไหล, 2545 
2. วศิวกรรมแมน้ํ่าและชายฝ ัง่ทะเล, 2549 
3. แคดทางวศิวกรรมทรพัยากรน้ํา, 2550 
งานวิจยั 
1. การชลประทานดัง้เดมิ ชลประทานรากแกว้

ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย, 
2553 

2. ความมัน่คงทางดา้นทรพัยากรน้ําสาํหรบั
สถานีวจิยัทรพัยากรชายฝ ัง่ระนอง, 2553 

3. ระบบสารสนเทศชลประทานเพื่อการวางแผน
พฒันาแหลง่น้ําเบือ้งตน้ (พืน้ทีศ่กึษา: ลุม่น้ํา
สายบุร ีจงัหวดันราธวิาส), 2552 

4. อุทกวทิยาลมของภาคใต ้ประเทศไทย, 2552 
5. แบบจาํลองกระแสน้ําขึน้ลงในรอ่งน้ําเดนิเรอื

บรเิวณอ่าวไทยตอนบนดว้ยแบบจาํลอง
คณิตศาสตร,์ 2552 

6. การพฒันาโปรแกรมตดิตามงานทางดา้น
วศิวกรรมทรพัยากรน้ํา, 2551 

7. การจาํลองสถานการณ์เพลงิไหมใ้นอาคาร
ดว้ยแบบจาํลองคณิตศาสตร ์EPANET, 
2551 

8. เกณฑก์ารวเิคราะหก์ารระบายน้ําใตผ้วิดนิ
เพือ่การป้องกนัความเสยีหายของคลองดาด
คอนกรตี โครงการชลประทานลาํปาว จงัหวดั
กาฬสนิธุ,์ 2550 

9. การออกแบบระบบทอ่ในอาคารดว้ย
โปรแกรม EPANET, 2550 

10. การพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอรส์าํหรบัการ
ออกแบบฝายทดน้ําสนัมน, 2550 

 

209322 
209423 
209428 
209431 
209432 
209494 
209495 
209496 
209498 
209499 

01209322 
01209399 
01209423 
01209428 
01209432 
01209494 
01209495 
01209496 
01209498 
01209499 
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ลาํดบั 
ที ่

ชื่อ-นามสกุล 

ผลงานทางวชิาการ 

ภาระงานสอน 
ตาํแหน่งทางวชิาการ 
คุณวฒุ ิ(สาขาวชิา) 

ชื่อสถาบนั, ปีที ่พ.ศ. ทีส่าํเรจ็การศกึษา 
เลขประจาํตวัประชาชน 

ปจัจุบนั 
หลกัสตูร 
ปรบัปรงุ 

2 นางพรรณพมิพ ์พทุธรกัษา มะเป่ียม 
อาจารย ์
วศ.บ. (วศิวกรรมทรพัยากรน้ํา) 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2542 
วศ.ม. (วศิวกรรมทรพัยากรน้ํา) 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2547 
วศ.ด. (วศิวกรรทรพัยากรน้ํา) 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2552 
3-2098-00110-14-6 
 

งานแต่งเรียบเรียง 
1. กลศาสตรข์องของไหล, 2554 
2. ปฏบิตักิารสาํหรบัวชิากลศาสตรข์องของไหล, 

2554 
งานวิจยั 
1. Estimation of the URBS model 

parameters for flood estimation of 
ungauged catchments in the upper Ping 
river basin, Thailand, 2552 

2. Effect of rain-gage temporal resolution on 
the specification of a Z-R relationship, 
2552 

3. Climatological Z-R Relationship for Radar 
Rainfall Estimation in the Upper Ping 
River Basin, 2551 

209211 
209312 
209342 
209448 
209494 
209495 
209496 
209498 
209499 

01209211 
01209312 
01209242 
01209342 
01209399 
01209448 
01209494 
01209495 
01209496 
01209498 
01209499 

3 นางสาววรรณด ีไทยสยาม 
อาจารย ์
วศ.บ. (วศิวกรรมโยธา) 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2539 
วศ.ม. (วศิวกรรมทรพัยากรน้ํา) 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2546 
Ph.D. (Engineering and Policy for 
Cold Regional Environment) 
Hokkaido University, Japan, 2553 
3-8009-00793-30-6 

งานแต่งเรียบเรียง 
1. วศิวกรรมชลศาสตร,์ 2553 
2. การออกแบบอาคารชลศาสตร,์ 2553 
งานวิจยั 
1. การศกึษาแบบจาํลองทางคณิตศาสตรข์อง

การเกดิเนินทรายกรณีตะกอนแอ่งน้ําแบบคละ
ขนาด, 2553 

2. การศกึษาการเกดิรอ่งน้ําเน่ืองจากการกดัเซาะ
ดว้ยการไหลซมึแบบสามมติ,ิ 2552 

209241 
209312 
209321 
209424 
209431 
209494 
209495 
209496 
209498 
209499 

01209321 
01209399 
01209423 
01209424 
01209468 
01209494 
01209495 
01209496 
01209498 
01209499 

4 นางสาวสมปรารถนา ฤทธิพ์ริง้ 
อาจารย ์
วศ.บ. (วศิวกรรมทรพัยากรน้ํา) 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2543 
วศ.ม. (วศิวกรรมแหลง่น้ํา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2545 
Ph.D. (Civil and Environmental 
Engineering), Tohoku University, 

งานแต่งเรียบเรียง 
1.   กลศาสตรข์องของไหล, 2554 
2. ปฏบิตักิารสาํหรบัวชิากลศาสตรข์องของไหล, 

2554 
งานวิจยั 
1. Morphology variability in the vicinity of 

coastal structure, 2554 
2. Impact deep-water structure to coastal 

209211 
209312 
209346 
209465 
209494 
209495 
209496 
209498 

01209211 
01209312 
01209346 
01209399 
01209465 
01209494 
01209495 
01209496 
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ลาํดบั 
ที ่

ชื่อ-นามสกุล 

ผลงานทางวชิาการ 

ภาระงานสอน 
ตาํแหน่งทางวชิาการ 
คุณวฒุ ิ(สาขาวชิา) 

ชื่อสถาบนั, ปีที ่พ.ศ. ทีส่าํเรจ็การศกึษา 
เลขประจาํตวัประชาชน 

ปจัจุบนั 
หลกัสตูร 
ปรบัปรงุ 

Japan, 2551 
3-1019-00075-76-1 
 

processes, 2554 
3. Climate change impact on coastal 

processes and morphology, 2553 

209499 01209498 
01209499 

5 นายสมฤทยั ทะสดวก 
อาจารย ์
วศ.บ. (วศิวกรรมชลประทาน) 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2540 
วศ.ม. (วศิวกรรมทรพัยากรน้ํา) 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2544 
3-1018-00568-52-9 
 

งานแต่งเรียบเรียง 
1. กลศาสตรข์องของไหล, 2552 
2. ปฏบิตักิารสาํหรบัวชิากลศาสตรข์องของไหล, 

2551 
งานวิจยั 
1. การวางแผนพืน้ทีเ่พาะปลกูตามศกัยภาพ

แหลง่น้ําดว้ยเจนีตกิแอลกอรทิึม่, 2553 
2. การกาํหนดระดบัควบคุมทีเ่หมาะสมสาํหรบั

อ่างเกบ็น้ําดว้ยเจนีตกิแอกอรทิึม่, 2552 
3. การศกึษากระบวนการตดัสนิใจสาํหรบัเกณฑ์

ในการปฏบิตังิานของอ่างเกบ็น้ําดว้ยเจนีตกิ
แอลกอรทิึม่, 2550 

4. Application of Genetic Alogoritms for 
Optimization of Inrigatied Area, 2553 

209211 
209312 
209424 
209425 
209447 
209468 
209494 
209495 
209496 
209498 
209499 

01209211 
01209241 
01209312 
01209399 
01209447 
01209494 
01209495 
01209496 
01209498 
01209499 

 

6 นายสรุชยั ลปิิวฒันาการ 
ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์
วศ.บ. (วศิวกรรมทรพัยากรน้ํา) 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2534 
M.ASc. (Civil Engineering)  
University of Nova Scotia, Canada, 
2540 
3-1001-00931-17-4 
 

งานแต่งเรียบเรียง 
1. กลศาสตรข์องของไหล, 2548 
2. น้ําใตด้นิ, 2545 
3. ปฏบิตักิารกลศาสตรข์องของไหล, 2540 
4. วศิวกรรมทรพัยากรน้ําและสิง่แวดลอ้ม, 2550 
งานวิจยั 
1. การออกแบบพืน้ทีเ่ฝ้าระวงัสาํหรบัพืน้ที่

ประปาสาขาพญาไท, 2554 
2. การประเมนิน้ําทา่รายวนัในลุม่น้ําขนาดเลก็ที่

ไมม่กีารวดัน้ําทา่โดยแบบจาํลองโครงขา่ย
ประสาทเทยีม, 2553 

3. ความมัน่คงดา้นทรพัยากรน้ําสาํหรบัสถานี
วจิยัทรพัยากรชายฝ ัง่ระนอง 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรส์าํหรบัการฟ้ืนฟู
จากผลกระทบจากธรณีพบิตัภิยัสนึาม,ิ 2553 

4. การพฒันาแบบจาํลองโครงขา่ยประสาท

209211 
209346 
209461 
209462 
209468 
209494 
209495 
209496 
209498 
209499 

01209211 
01209343 
01209346 
01209399 
01209462 
01209494 
01209495 
01209496 
01209498 
01209499 
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ลาํดบั 
ที ่

ชื่อ-นามสกุล 

ผลงานทางวชิาการ 

ภาระงานสอน 
ตาํแหน่งทางวชิาการ 
คุณวฒุ ิ(สาขาวชิา) 

ชื่อสถาบนั, ปีที ่พ.ศ. ทีส่าํเรจ็การศกึษา 
เลขประจาํตวัประชาชน 

ปจัจุบนั 
หลกัสตูร 
ปรบัปรงุ 

เทยีมทัว่ไปสาํหรบัการประเมนิน้ําทา่ในลุม่
น้ํายอ่ยทีไ่มม่สีถานีวดัปรมิาณน้ํา, 2552 

5. โครงการออกแบบจดัทาํ Network Model 
และจดัตัง้พืน้ทีเ่ฝ้าระวงั (DMA) และพืน้ที่
จดัการแรงดนัน้ํา (PMA) สาํหรบัพืน้ทีบ่รกิาร
ภาค 2 กปน., 2551 

6. Water footprint of maize in Thailand , 
2552 

7. Numerical simulation of water distribution 
system of Thungmahamek Branch, 
Bangkok, Thailand, 2551 

8. Improving neural network model 
performance in runoff estimation using an 
antecedent precipitation index, 2551 

9. Performance comparison of a conceptual 
hydrological model and a back-
propagation neural network model in 
rainfall-runoff modeling, 2550 
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 3.2.2   อาจารยป์ระจาํ 

ลาํดบั 
ที ่

ชื่อ-นามสกุล 

ผลงานทางวชิาการ 

ภาระงานสอน 
ตาํแหน่งทางวชิาการ 
คุณวฒุ ิ(สาขาวชิา) 

เลขประจาํตวัประชาชน 
 

ปจัจุบนั 
หลกัสตูร
ปรบัปรงุ 

1 นายกอบเกยีรต ิผอ่งพฒุ ิ
รองศาสตราจารย ์
วศ.บ. (วศิวกรรมชลประทาน) 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2526 
วศ.ม. (วศิวกรรมชลประทาน) 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2528 
Ph.D. (Agricultural and Irrigation 
Engineering), Utah State 
University, USA., 2537 
3-1002-00642-31-0 
 

งานแต่งเรียบเรียง 
1. กลศาสตรข์องของไหล, 2545 
2. ทฤษฎแีละตวัอยา่งโจทย ์กลศาสตรข์องของไหล 

Mathcad, 2548 
3. Water scheduling in Thailand’s irrigation 

projects: The case of the WASAM program 
in the Mae Klong project, 2554 

งานวิจยั 
1. การเรยีนรูร้ะบบชลประทานเพือ่กาํหนดดชันี 
      ประเมนิผลการสง่น้ํา, 2554 
2. การศกึษาศกัยภาพความเหมาะสมสาํรวจ

ออกแบบรายละเอยีดโครงการพฒันาแหลง่น้ําใน
พืน้ทีอ่าํเภออาจสามารถ จงัหวดัรอ้ยเอด็, 2553 

3. การประเมนิแผนบรหิารจดัการน้ําอยา่งเป็นระบบ, 
2553 

4. ระบบเตอืนภยัและการมสีว่นรว่มของชุมชน
เครอืขา่ยลุม่น้ําน่านตอนบนเพื่อการป้องกนั
อุทกภยัและแผน่ดนิถลม่, 2553 

5. การสนบัสนุนและเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของ
บุคลากรดา้นการพฒันาและบาํรุงรกัษาแหล่งน้ํา, 
2552 

6. การจดัทาํแนวทางการศกึษาผลกระบบ
สิง่แวดลอ้มภายหลงัการดาํเนินการโครงการ
พฒันาแหลง่น้ําขนาดใหญ่, 2552 

7. การศกึษาวางแผนพฒันาไฟฟ้าพลงัน้ําในพืน้ทีลุ่ม่
น้ําปิงและยม, 2552 

8. Evaluation of spatial and temporal  
      reference evapotranspiration in the  
      Chao Phraya River Basin, Thailand, 2552 

209463 
209466 
209494 
209495 
209496 
209498 
209499 

01209399 
01209463 
01209466 
01209494 
01209495 
01209496 
01209498 
01209499 

2 นายจริะวฒัน์ กณะสตุ 
อาจารย ์
วศ.บ. (วศิวกรรมทรพัยากรน้ํา) 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2529 

งานแต่งเรียบเรียง 
1. ปฏบิตักิารสาํหรบัวชิากลศาสตรข์องของไหล, 

2553 
2. วศิวกรรมทรพัยากรน้ํา II, 2554 

209211 
209312 
209322 
209432 

01209312 
01209322 
01209399 
01209444 
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ลาํดบั 
ที ่

ชื่อ-นามสกุล 

ผลงานทางวชิาการ 

ภาระงานสอน 
ตาํแหน่งทางวชิาการ 
คุณวฒุ ิ(สาขาวชิา) 

เลขประจาํตวัประชาชน 
 

ปจัจุบนั 
หลกัสตูร
ปรบัปรงุ 

M.Eng. (Hydraulic and Coastal 
Engineering), Asian Institute of 
Technology, 2531 
D.Eng. (Intergrated Water 
Resources Management), Asian 
Institute of Technology, 2547 
3-1001-00579-37-3 

งานวิจยั 
1. การจดัทาํระบบทาํนายน้ําทว่มเน่ืองจากฝนตก

ของกรงุเทพมหานคร, 2554 
2. Hydrodynamic modeling of Songkhla 

Lagoon, 2553 

209444 
209494 
209495 
209496 
209498 
209499 

01209494 
01209495 
01209496 
01209498 
01209499 

3 นายชยัวฒัน์ ขยนัการนาว ี
รองศาสตราจารย ์
วศ.บ. (วศิวกรรมโยธา) 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2520 
M.Eng. (Water Resources 
Development), Asian Institute of 
Technology, 2522 
3-1303-00408-87-4 
 

งานแต่งเรียบเรียง 
1. วศิวกรรมชลศาสตร,์ 2545 
2. การดาํเนินการและบาํรงุรกัษาระบบระบายน้ํา

และระบบรวบรวมน้ําเสยีชุมชน, 2545 
งานวิจยั 
1. การศกึษาวเิคราะหศ์กัยภาพของคลองลดัโพธิอ์นั

เน่ืองมาจากพระราชดาํรดิา้นไฟฟ้าพลงัน้ําและ
การปรบัปรงุคุณภาพน้ํา, 2554 

2. การออกแบบจาํลองเพือ่ออกแบบระบบทอ่สง่น้ํา, 
2553 

3. การประยกุตใ์ชท้ฤษฎทีางชลศาสตรแ์ละการ
วางโครงการกบัโครงการพฒันาแหลง่น้ําระดบั
ทอ้งถิน่ทีเ่สนอโดย อบต.ในเขตจงัหวดัน่านและ
อุตรดติถ,์ 2553 

4. การศกึษาขัน้จดัทาํแผนหลกัโครงการป้องกนัน้ํา
ทว่มทีเ่สนอโดย อบต.ในลุม่น้ําน่าน จงัหวดัน่าน
และอุตรดติถ,์ 2552 

5. Field monitoring of water use for wet season 
rice, 2552 

6. Huay Phun-Huay Fa water use study, 2552 
7. Planning of Nam Suay irrigation scheme, 

2551 
8. Study of water uses in Mae Klong Basin, 

2550 

209423 
209464 
209467 
209494 
209495 
209496 
209497 
209498 
209499 

01209399 
01209423 
01209464 
01209467 
01209494 
01209495 
01209496 
01209497 
01209498 
01209499 

4 นายณฐั  มาแจง้ 
อาจารย ์
วศ.บ. (วศิวกรรมทรพัยากรน้ํา) 

งานแต่งเรียบเรียง 
1. กลศาสตรข์องของไหล, 2550 
2. ปฏบิตักิารกลศาสตรข์องของไหล, 2550 

209211 
209241 
209312 

01209211 
01209312 
01209399 
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ลาํดบั 
ที ่

ชื่อ-นามสกุล 

ผลงานทางวชิาการ 

ภาระงานสอน 
ตาํแหน่งทางวชิาการ 
คุณวฒุ ิ(สาขาวชิา) 

เลขประจาํตวัประชาชน 
 

ปจัจุบนั 
หลกัสตูร
ปรบัปรงุ 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2537 
วศ.ม. (วศิวกรรมทรพัยากรน้ํา) 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2542 
Ph.D. (Irrigation Engineering) 
Utah State University, USA., 2551 
3-1201-00876-58-1 
 

3. อุทกวทิยา I, 2551 
งานวิจยั 
1. โครงการศกึษาเพือ่จดัทาํแผนหลกัการพฒันา

และจดัการทรพัยากรน้ําภาคตะวนัออก, 2554 
2. โครงการศกึษาศกัยภาพการบรรเทาอุทกภยัใน

ลุม่น้ําเจา้พระยาตอนบนดว้ยอ่างเกบ็น้ําขนาด
ใหญ่และขนาดกลาง, 2554 

3. การศกึษาความเหมาะสมเบือ้งตน้โครงการวาง
ทอ่สง่น้ําดบิพืน้ทีป่ราจนีบุร-ีสระแกว้, 2553 

209426 
209427 
209494 
209495 
209496 
209498 
209499 

01209426 
01209494 
01209495 
01209496 
01209498 
01209499 

5 นางนภาพร เป่ียมสงา่ 
ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์
วศ.บ. (วศิวกรรมทรพัยากรน้ํา) 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2533 
วศ.ม. (วศิวกรรมทรพัยากรน้ํา) 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2538  
Ph.D. (Civil Engineering), Osaka 
University, Japan, 2549 
3-1001-01178-77-1 
 

งานแต่งเรียบเรียง 
1.   กลศาสตรข์องของไหล, 2548 
2.   ปฏบิตักิารกลศาสตรข์องของไหล, 2550 
3. อุทกวทิยา I, 2550 
งานวิจยั 
1. การศกึษาความเหมาะสมเบือ้งตน้โครงการวาง

ทอ่สง่น้ําดบิพืน้ทีป่ราจนีบุร-ีสระแกว้, 2554 
2. โครงการศกึษาขอ้มลูและศกัยภาพการพฒันาลุม่

น้ําบางปะกง, 2553 
3. โครงการศกึษาขอ้มลูและศกัยภาพการพฒันาลุม่

น้ําปราจนีบุร,ี 2553 
4. Coupled numerical model of flood 

inundation-groundwater flows, 2553 
5. Dynamic behavior of flood in lower central 

plain of the Chao Phraya River Basin, 2552 
6. Effects of dike heightening to flood behaviors 

in the Chao Phraya River Basin, 2551 

209211 
209241 
209312 
209321 
209426 
209427 
209494 
209495 
209496 
209498 
209499 

01209211 
01209321 
01209399 
01209494 
01209495 
01209496 
01209498 
01209499 

6 นางสาวนุชนารถ ศรวีงศติานนท ์
รองศาสตราจารย ์
วศ.บ. (วศิวกรรมเกษตร) 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2527 
วศ.ม. (วศิวกรรมทรพัยากรน้ํา) 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2531 
Ph.D. (Civil Engineering), The 
University of New South Wales, 

งานแต่งเรียบเรียง 
1. ปฏบิตักิารอุทกวทิยา, 2545 
2. การจาํลองสภาวะน้ําทว่ม, 2554 
งานวิจยั 
1. แบบจาํลองสมดุลน้ํารายวนัเพือ่การบรหิารจดัการ

น้ําของบงึบอระเพด็, 2554 
2. การประเมนิน้ําทว่มรายวนัในลุ่มน้ําขนาดเลก็ทีไ่ม่

มกีารวดัน้ําทา่โดยแบบจาํลองโครงขา่ยประสาท

209241 
209342 
209448 
209494 
209495 
209496 
209498 
209499 

01209241 
01209242 
01209342 
01209399 
01209448 
01209494 
01209495 
01209496 
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ลาํดบั 
ที ่

ชื่อ-นามสกุล 

ผลงานทางวชิาการ 

ภาระงานสอน 
ตาํแหน่งทางวชิาการ 
คุณวฒุ ิ(สาขาวชิา) 

เลขประจาํตวัประชาชน 
 

ปจัจุบนั 
หลกัสตูร
ปรบัปรงุ 

Australia, 2539 
3-7499-00224-21-1 
 

เทยีม, 2554 
3. การศกึษาการเปลีย่นแปลงลกัษณะทางกายภาพ

ของบงึบอระเพด็และพืน้ทีโ่ดยรอบโดยใช้
ภาพถ่ายดาวเทยีม, 2553 

4. การศกึษาคุณภาพน้ําของแมน้ํ่าปิงตอนบนโดย
การประยกุตใ์ชแ้บบจาํลอง MIKE 11, 2553 

5. ความสมัพนัธแ์บบลุม่น้ํารวมระหวา่งพารามเิตอร์
ของแบบจาํลอง NAM และลกัษณะเฉพาะทาง
กายภาพของลุ่มน้ํายอ่ยในลุม่น้ําปิงตอนบน, 
2552 

6. An application of MIKE 11 and RUBICON 
models to investigate flood and water quality 
problems in the Bangpakong River, 2552 

7. Decision support tools for water resources 
management: a case study of Bung Boraphet 
Wetland, Thailand, 2552 

8. Development of one dimensional implicit 
dynamic wave model, 2551 

9. Planning for wise-use of Bung Boraphet 
Wetland's water resources, 2551 

10. Improving neural network model performance 
in runoff estimation by using an antecedent 
precipitation index, 2550 

01209498 
01209499 

7 นางสติางศุ ์พลิยัหลา้ 
อาจารย ์
วศ.บ. (วศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม) 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม,่ 2541 
M.Eng. (Water Supply, Drainage 
and Sewerage Engineering) 
Asian Institute of Technology, 
2544 
D.Eng. (Civil Engineering),Tohoku 
University, Japan, 2547 
3-5005-00567-22-1 

งานแต่งเรียบเรียง 
1.   กลศาสตรข์องของไหล, 2554 
2.   ปฏบิตักิารสาํหรบัวชิากลศาสตรข์องของไหล, 

2550 
3.   การจาํลองคุณภาพน้ําผวิดนิ, 2553 
งานวิจยั 
Study on the physical and chemical 
characteristics and the transport behavior of fine 
particulate matter in the river, 2553 

 

209211 
209312 
209429 
209461 
209494 
209495 
209496 
209498 
209499 

01209312 
01209399 
01209429 
01209461 
01209494 
01209495 
01209496 
01209498 
01209499 
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ลาํดบั 
ที ่

ชื่อ-นามสกุล 

ผลงานทางวชิาการ 

ภาระงานสอน 
ตาํแหน่งทางวชิาการ 
คุณวฒุ ิ(สาขาวชิา) 

เลขประจาํตวัประชาชน 
 

ปจัจุบนั 
หลกัสตูร
ปรบัปรงุ 

8 นายสวุฒันา  จติตลดากร 
รองศาสตราจารย ์
วศ.บ. (วศิวกรรมชลประทาน) 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2524 
วศ.ม. (วศิวกรรมชลประทาน) 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2537 
Ph.D. (Irrigation Engineering) 
Utah State University, USA.,  
2539 
3-1006-02889-15-8 
 

งานแต่งเรียบเรียง 
1. วศิวกรรมชลศาสตร,์ 2549 
2. อาคารชลศาสตร,์ 2548 
3. การชลประทาน, 2545 
4. การบรหิารและจดัการงานแหล่งน้ํา, 2542 
5. Classifier system and genetic algorithm for 

rule based global operation of canal gates, 
2552 

6. Evaluation of rural employment generation 
program in the northeast of Thailand, 2552 

7. Irrigation water allocation by micro-computer, 
2551 

8. Water measurement and control, 2551 
9. Sedimentation at weir, 2550 
งานวิจยั 
1. การศกึษาแบบจาํลองทางชลศาสตรอ์าคารระบาย

น้ําลน้ชนิดขัน้บนัได, 2553 
2. การออกแบบคลองชลประทานโดยวธิดีฟิเฟอเรน

เชยีลอโีวลชูนั, 2553 
3. การศกึษาเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการสบูระบายน้ํา

สถานีสบูน้ําคลองบางปลา ของระบบระบายน้ํา
เจา้พระยาทุง่ฝ ัง่ตะวนัออก, 2553 

4. การศกึษาการใชน้ํ้าของโครงการอ่างเกบ็น้ําคลอง
สะเดา จงัหวดัสงขลา โดยใชแ้บบจาํลอง
คณิตศาสตร ์Mike-Basin, 2552 

5. การศกึษาแนวทางบรรเทาน้ําทว่มเมอืงเบตงดว้ย
แบบจาํลองคณิตศาสตร ์HEC-RAS, 2551 

6. การศกึษาแนวทางเลอืกเพื่อปรบัปรงุโครงการ
ของลุม่น้ําคลองหอยโขง่, 2551 

7. Data-driven modeling for deriving coastal 
gates operating rules, 2554 

8. Evaluation of envionmental impacts and 
project design for the construction of 
breakwater and groin in Kao Dang, Kuiburi, 

209423 
209424 
209425 
209429 
209494 
209495 
209496 
209498 
209499 

01209399 
01209424 
01209425 
01209494 
01209495 
01209496 
01209498 
01209499 
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ลาํดบั 
ที ่

ชื่อ-นามสกุล 

ผลงานทางวชิาการ 

ภาระงานสอน 
ตาํแหน่งทางวชิาการ 
คุณวฒุ ิ(สาขาวชิา) 

เลขประจาํตวัประชาชน 
 

ปจัจุบนั 
หลกัสตูร
ปรบัปรงุ 

Prachuap Khiri Khan, Thailand, 2009 
9. Numerical simulation of water distribution 

system of Thungmahamek Branch, Bangkok, 
Thailand, 2008 

10. Water allocation management information 
system, 2008 

9 นางหรรษา วฒันานุกจิ 
รองศาสตราจารย ์ 
วศ.บ. (วศิวกรรมชลประทาน) 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2518 
M.Sc. (Hydrological Engineering) 
Institute of Hydraulic and 
Infrastructure Engineering,Delft, 
Netherlands, 2525 
D.Eng. (Civil Engineering) 
University of Tokyo, Japan,  2538 
3-1008-00409-15-2 
 

งานแต่งเรียบเรียง 
1. อุทกวทิยาเบือ้งตน้สาํหรบัวศิวกร, 2540 
2. วศิวกรรมแมน้ํ่า, 2545 
3. ระบบภมูสิารสนเทศ/ระบบสารสนเทศภมูศิาสตร,์ 

2548 
4. วศิวกรรมทรพัยากรน้ํา, 2549 
5. GIS and remote sensing for water resources 

engineering, 2554 
6. Hydrology analysis for flood forecast, 2554 
7. Hydrology analysis for stream flow forecast, 

2552 
8. Interpolable solution for Thailand hydrologicle 

data base, 2552 
9. Public domain model on northern Thailand, 

2551 
10. Commencement on relevance anticipation 

researches in Thailand, 2550 
งานวิจยั 
1. การจดัทาํทรพัยากรขอ้มลู GAME-T / GAME-C 

ตามมาตรฐานสากลเพือ่ประยกุตใ์ชง้านในพืน้ที่
ลุม่น้ําเจา้พระยา, 2554 

2. การจดัทาํระบบ Early Warning สาํหรบัพืน้ที่
เสีย่งอุทกภยั-ดนิถลม่ ในพืน้ทีล่าดชนัและพืน้ที่
ราบเชงิเขา, 2553 

3. การศกึษาสหสมัพนัธเ์บือ้งตน้บนพืน้ทีลุ่ม่แมน้ํ่า
เจา้พระยา ดว้ยขอ้มลู GAME-T/GEOSS  (พืน้ที่
ลุม่น้ําแมว่าง), 2553 

4. การจดัทาํระบบชว่ยตดัสนิใจ เพือ่การตดิตาม

209241 
209343 
209445 
209494 
209495 
209496 
209498 
209499 

01209241 
01209343 
01209399 
01209445 
01209494 
01209495 
01209496 
01209498 
01209499 
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ลาํดบั 
ที ่

ชื่อ-นามสกุล 

ผลงานทางวชิาการ 

ภาระงานสอน 
ตาํแหน่งทางวชิาการ 
คุณวฒุ ิ(สาขาวชิา) 

เลขประจาํตวัประชาชน 
 

ปจัจุบนั 
หลกัสตูร
ปรบัปรงุ 

ตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้มและการใช้
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื
โดยเครอืขา่ยชุมชน, 2552 

5. การศกึษาแบบจาํลองสารสนเทศสาธารณสทิธ ิ
(SWAT/GIS) บนพืน้ทีลุ่ม่แมน้ํ่าเจา้พระยา (พืน้ที่
ลุม่น้ําน่าน) , 2552 

6. Geoinformatic system exploitation on landfill 
feasible resource selectivity, 2554 

7. Hydrologic model system for reservoir, 2552 
8. MODIS/TERRA satellite spectacular on 

regulated river basin, 2552 
9. The lower Chaophraya river basin verification 

through MIKE11 model and satellite 
imageries LANDSAT 5-TM, 2551 

10 นายอดชิยั พรพรหมนิทร ์
ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์
วศ.บ. (วศิวกรรมโยธา), จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั, 2541 
M.Eng. (Water Supply, Drainage 
and Sewerage Engineering)  
Asian Institute of Technology, 
2544 
D.Eng. (Civil Engineering), 
Nagoya University, Japan, 2547 
3-1008-00094-08-9 
 

งานแต่งเรียบเรียง 
1. ปฏบิตักิารสาํหรบัวชิากลศาสตรข์องของไหล, 

2551 
2. อุทกวทิยา, 2552 
3. กลศาสตรข์องของไหล, 2552 
งานวิจยั 
1. การวเิคราะหโ์ครงขา่ยทอ่จา่ยน้ําประปาและการ

ออกแบบพืน้ทีเ่ฝ้าระวงัสาํหรบัสาํรวจและ
ตรวจสอบน้ําสญูเสยี, 2554 

2. การออกแบบพืน้ทีเ่ฝ้าระวงัสาํหรบัพืน้ทีป่ระปา
สาขาพญาไท, 2553 

3. การศกึษาการเปลีย่นแปลงทางธรณีวทิยา
เน่ืองจากการกดัเซาะและการทบัถมของตะกอน, 
2553 

4. Numerical simulation of water distribution 
system of Thungmahamek branch, Bangkok, 
Thailand, 2554 

209211 
209241 
209312 
209346 
209423 
209431 
209464 
209494 
209495 
209496 
209498 
209499 

01209211 
01209312 
01209399 
01209429 
01209431 
01209494 
01209495 
01209496 
01209498 
01209499 

3.2.3 อาจารยพิ์เศษ 
ไมม่ ี
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*4. องคป์ระกอบเก่ียวกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 
  การออกภาคสนามเพือ่ศกึษางานดา้นวศิวกรรมทรพัยากรน้ําในประเทศไทย การฝึกงานใน
สถานประกอบการเอกชน ภาครฐั หน่วยงานรฐัวสิาหกจิ หรอืสถานศกึษา เพือ่ใหนิ้สติไดม้โีอกาสศกึษา
การทาํงานในสถานประกอบการจรงิในดา้นวศิวกรรมโยธา-ทรพัยากรน้ํา  
  4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูข้องประสบการณ์ภาคสนาม 
  ความคาดหวงัในผลการเรยีนรูป้ระสบการณ์ภาคสนามของนิสติ มดีงัน้ี 

4.1.1  ทกัษณะในการปฏบิตังิานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมคีวามเขา้ใจใน
หลกัการ ความจาํเป็นในการเรยีนรูท้ฤษฎมีากยิง่ขึน้ 

4.1.2  บรูณาการองคค์วามรูท้ีเ่รยีนมาเพือ่นําไปแกป้ญัหาทีเ่กดิขึน้จรงิ 
4.1.3  มมีนุษยสมัพนัธแ์ละสามารถทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่นไดด้ ี
4.1.4  มรีะเบยีบวนิยั ตรงเวลาและเขา้ใจวฒันธรรมขององคก์ร ตลอดจนสามารถปรบัตวั

ใหเ้ขา้กบัสถานประกอบการได ้
  4.2 ช่วงเวลา 
   ตามแผนการศกึษา 
  4.3 การจดัเวลาและตรวจสอบ 
   การฝึกงานในหน่วยงานภาครฐัและเอกชน จดัเตม็เวลาในชว่งการฝึกงาน 
*5.  ข้อกาํหนดเก่ียวกบัการทาํโครงงานหรืองานวิจยั (ถ้ามี) 
  ขอ้กาํหนดเกีย่วกบัการทาํโครงงาน จะเป็นงานทีมุ่ง่เน้นดา้นการประยกุตใ์ชค้วามรูแ้ละการทาํ
นวตักรรมทีน่่าสนใจในแขนงต่าง ๆ  ทางดา้นวศิวกรรมทรพัยากรน้ําและการจดัการทรพัยากรน้ําให้
สอดคลอ้งกบัความกา้วหน้าและความตอ้งการของประเทศในปจัจุบนั 
  5.1  คาํอธิบายโดยย่อ 
  การทาํโครงงานของหลกัสตูร นิสติจะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนวชิาวา่ดว้ยการทาํโครงงาน 2 
รายวชิา โดยมลีาํดบัการลงทะเบยีนเรยีนตามแผนการศกึษาของนิสติชัน้ปีที ่4 ดงัน้ี 
  ภาคการศกึษาที ่1 ลงทะเบยีนวชิา 0209495 การเตรยีมการโครงงานวศิวกรรมทรพัยากรน้ํา 
โดยมขีอ้กาํหนดของการทาํวจิยัระดบัปรญิญาตร ีคอื นิสติเขา้พบและกาํหนดหวัขอ้โครงงานกบัอาจารย ์
จดัทาํขอ้เสนอ สง่รายงาน 
  ภาคการศกึษาที ่2 ลงทะเบยีนเรยีนวชิา 01209499 โครงงานวศิวกรรมทรพัยากรน้ํา โดยมี
ขอ้กาํหนดนิสติตอ้งสอบผา่นวชิา 01209495 การเตรยีมการโครงงานวศิวกรรมทรพัยากรน้ํา นําเสนอ
โครงงาน และสง่รายงานฉบบัสมบรูณ์ 
  5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  นิสติคน้ควา้ ดว้ยตนเอง รูว้ธิกีารวเิคราะหป์ญัหา การวางแผน มคีวามเชีย่วชาญในการใช้
เครือ่งมอืวเิคราะห ์
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  5.3 ช่วงเวลา 
  ตามแผนการศกึษา 
  5.4  จาํนวนหน่วยกิต 
  จาํนวนหน่วยกติรวม 3 หน่วยกติ โดยแบง่เป็น 2 รายวชิา ดงัน้ี  

- ภาคการศกึษาที ่1 วชิา 01209495 การเตรยีมการโครงงานวศิวกรรมทรพัยากรน้ํา จาํนวน 
1 หน่วยกติ 

- ภาคการศกึษาที ่2 วชิา 01209499 โครงงานวศิวกรรมทรพัยากรน้ํา จาํนวน 2 หน่วยกติ 
  5.5 การเตรียมการ 
  มกีารประกาศขัน้ตอนและกาํหนดการทีช่ดัเจนในการทาํโครงงาน และมรีะบบอาจารยท์ีป่รกึษา
โครงงาน ใหค้าํแนะนําชว่ยเหลอืดา้นวชิาการแก่นิสติ 
  5.6 กระบวนการประเมินผล 
  มกีารวดัผลทาํโดยพจิารณาจากคุณภาพของขอ้เสนอโครงงาน และคณะกรรมการสอบ โดยวธิกีาร
นําเสนอโครงงาน และสง่รายงานฉบบัสมบรูณ์ 

หมวดท่ี 4   ผลการเรียนรู ้กลยทุธก์ารสอนและประเมินผล 

*1. การพฒันาคณุลกัษณะพิเศษของนิสิต 
คณุลกัษณะพิเศษ กลยทุธห์รือกิจกรรมท่ีใช้ 

ดา้นบุคลกิภาพ : สามารถทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่น มทีกัษะ
การบรหิารจดัการ และทาํงานเป็นหมูค่ณะ 

- การเรยีนการสอนในรายวชิาต่าง ๆ มกีารสอดแทรก
การแต่งกาย การเขา้สงัคม การสือ่สาร การมมีนุษย
สมัพนัธท์ีด่ ีการทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่น  

- มกีารมอบหมายใหท้าํงานเป็นกลุม่ 
ดา้นภาวะผูนํ้า ความรบัผดิชอบ และการมวีนิยั : คดิ
เป็น ทาํเป็น และเลอืกวธิกีารแกป้ญัหาไดอ้ยา่งเป็น
ระบบและเหมาะสม 

- การเรยีนการสอนในรายวชิาต่าง ๆ มกีาร
มอบหมายใหท้าํงานเป็นกลุม่ ใหทุ้กคนมสีว่นรว่ม
ในการทาํงาน มหีวัหน้ากลุม่เป็นผูป้ระสานงาน เพือ่
ฝึกใหม้คีวามรบัผดิชอบในการทาํงานเป็นกลุม่และ
มคีวามเป็นผูนํ้า 

- มกีารมอบหมายงานใหศ้กึษาดว้ยตนเอง และเน้น
สง่งานตามเวลาทีก่าํหนด เพือ่ฝึกใหเ้ป็นผูม้คีวาม
รบัผดิชอบและมวีนิยั 

ดา้นคุณธรรมจรยิธรรมและจรรยาบรรณต่อวชิาชพี: มี
คุณธรรมจรยิธรรม และจรรยาบรรณต่อวชิาชพี ถ่อม
ตนและทาํหน้าทีเ่ป็นพลเมอืงด ีรบัผดิชอบต่อตนเอง 
วชิาชพีและสงัคม มคีวามซื่อสตัย ์สจุรติ 

- การเรยีนการสอนในรายวชิาต่าง ๆ มกีารสอดแทรก
เรือ่งคุณธรรม จรยิธรรมอยา่งสมํ่าเสมอ และสอนให้
มจีรรยาบรรณในวชิาชพี 
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*2. การพฒันาผลการเรียนรูใ้นแต่ละด้าน 
 2.1 คณุธรรมและจริยธรรม 
  2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 

1) เขา้ใจและซาบซึง้ในวฒันธรรมไทย ตระหนกัในคุณคา่ของระบบคุณธรรม จรยิธรรม 
เสยีสละ และ ซื่อสตัยส์จุรติ 

2) มวีนิยั ตรงต่อเวลา รบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม เคารพกฎระเบยีบและขอ้บงัคบั
ต่างๆ ขององคก์รและสงัคม 

3) มภีาวะความเป็นผูนํ้าและผูต้าม สามารถทาํงานเป็นหมูค่ณะ สามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้
ตามลาํดบัความสาํคญั เคารพสทิธแิละรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น รวมทัง้เคารพใน
คุณคา่และศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย ์

4) สามารถวเิคราะหแ์ละประเมนิผลกระทบจากการใชค้วามรูท้างวศิวกรรมต่อบุคคล 
องคก์ร สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

5) มจีรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชพี และมคีวามรบัผดิชอบในฐานะผูป้ระกอบ
วชิาชพี รวมถงึเขา้ใจถงึบรบิททางสงัคมของวชิาชพีวศิวกรรมในแต่ละสาขาตัง้แต่อดตี
จนถงึปจัจุบนั 

  2.1.2  กลยทุธก์ารสอนท่ีใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
1)   การเรยีนรูจ้ากสถานการณ์จรงิ 
2)   การสอดแทรกในเน้ือหาวชิาเรยีน 
3)   การเป็นแบบอยา่งทีด่ขีองอาจารย ์
4)   การจดักจิกรรมเสรมิหลกัสตูรเพือ่พฒันาการเรยีนรู ้
5)   การสอนแบบอภปิรายจากตวัอยา่งกรณศีกึษา   

  2.1.3  กลยทุธก์ารประเมินผลการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
1) ประเมนิจากการตรงเวลาของนิสติในการเขา้ชัน้เรยีน การสง่งานตามกาํหนดเวลาที ่ 

มอบหมาย  และการเขา้รว่มกจิกรรม 
2) ประเมนิการกระทาํทุจรติในการสอบ 
3) ประเมนิจากความรบัผดิชอบในหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย 

 2.2 ความรู ้
  2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู ้

1) มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจทางคณติศาสตรพ์ืน้ฐาน วทิยาศาสตรพ์ืน้ฐาน วศิวกรรม
พืน้ฐานและเศรษฐศาสตร ์เพือ่การประยกุตใ์ชก้บังานทางดา้นวศิวกรรมศาสตรท์ี่
เกีย่วขอ้ง และการสรา้งนวตักรรมทางเทคโนโลย ี

2) มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการทีส่าํคญั ทัง้ในเชงิทฤษฎแีละปฏบิตั ิในเน้ือหา
ของสาขาวชิาเฉพาะดา้นทางวศิวกรรม 
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3) สามารถบรูณาการความรูใ้นสาขาวชิาทีศ่กึษากบัความรูใ้นศาสตรอ์ืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
4) สามารถวเิคราะหแ์ละแกไ้ขปญัหา ดว้ยวธิกีารทีเ่หมาะสม รวมถงึการประยกุตใ์ช้

เครือ่งมอืทีเ่หมาะสม เชน่ โปรแกรมคอมพวิเตอร ์เป็นตน้ 
5) สามารถใชค้วามรูแ้ละทกัษะในสาขาวชิาของตน ในการประยกุตแ์กไ้ขปญัหาในงานจรงิได ้

  2.2.2  กลยทุธก์ารสอนท่ีใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านความรู ้
1) การใหภ้าพรวมของความรูก่้อนเขา้สูบ่ทเรยีน 
2) การสรปุยํา้ความรูใ้หมห่ลงับทเรยีน พรอ้มทัง้เชื่อมโยงความรูใ้หมก่บัความรูเ้ดมิ 
3) การเลอืกใชว้ธิกีารสอนหลายรปูแบบทีเ่หมาะสมกบัลกัษณะเน้ือหาสาระ ไดแ้ก่ การ     
      บรรยาย 
4) การทบทวน การฝึกปฏบิตักิาร และเทคนิคการสอนอื่นๆ ทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั เชน่  
      การเรยีนแบบใชป้ญัหาเป็นฐานการคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
5) การเรยีนรูจ้ากสถานการณ์จรงิ ทีไ่ดร้บัจากการฝึกงาน การทศันศกึษา และจาก 
      วทิยากร พเิศษในสายวชิาชพี 
6) การถาม 
7) ตอบปญัหาทางวชิาการในหอ้งเรยีน 

  2.2.3  กลยทุธก์ารประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  ประเมนิจากผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและการปฏบิตัขิองนิสติในดา้นต่าง ๆ ซึง่ไดแ้ก่ 
                การทดสอบยอ่ย 

1) การสอบกลางภาคเรยีน และปลายภาคเรยีน 
2) ประเมนิจากรายงานทีนิ่สติจดัทาํ 
3) ประเมนิจากการนําเสนอรายงานในชัน้เรยีน 

 2.3 ทกัษะทางปัญญา 
  2.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

1) มคีวามคดิอยา่งมวีจิารณญาณทีด่ ี
2) สามารถรวบรวม ศกึษา วเิคราะห ์และ สรปุประเดน็ปญัหาและความตอ้งการ 
3) สามารถคดิ วเิคราะห ์และแกไ้ขปญัหาดา้นวศิวกรรมไดอ้ยา่งมรีะบบ รวมถงึการใช ้ 

 ขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจในการทาํงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
4) มจีนิตนาการและความยดืหยุน่ในการปรบัใชอ้งคค์วามรูท้ีเ่กีย่วขอ้งอยา่งเหมาะสม ใน 

 การพฒันานวตักรรมหรอืต่อยอดองคค์วามรูจ้ากเดมิไดอ้ยา่งสรา้งสรรค ์
5) สามารถสบืคน้ขอ้มลูและแสวงหาความรูเ้พิม่เตมิไดด้ว้ยตนเอง เพือ่การเรยีนรูต้ลอด

ชวีติ และทนัต่อการเปลีย่นแปลงทางองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยใีหม่ๆ    
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  2.3.2  กลยทุธก์ารสอนท่ีใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
1) กรณศีกึษาทางการประยกุตด์า้นวศิวกรรมทรพัยากรน้ํา 
2) การอภปิรายกลุ่ม 
3) ใหนิ้สติมโีอกาสปฏบิตัจิรงิ และมกีารฝึกงานภาคสนาม 

  2.3.3  กลยทุธก์ารประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
1) การประเมนิจากผลงานการปฏบิตักิารออกแบบ และการแกไ้ขโจทยป์ญัหาทีไ่ดร้บั 
      มอบหมาย 
2) การประเมนิจากการสอบขอ้เขยีนดว้ยโจทยท์ีต่อ้งใชท้กัษะทางปญัญา 
3) การประเมนิจากรายงานการวเิคราะหโ์จทยป์ญัหา และกรณศีกึษา 

 2.4 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
  2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างตวับคุคลและความรบัผิดชอบ 

1) สามารถสือ่สารกบักลุ่มคนทีห่ลากหลาย และสามารถสนทนาทัง้ภาษาไทยและ 
 ภาษาต่างประเทศไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ สามารถใชค้วามรูใ้นสาขาวชิาชพีมาสือ่สาร 
 ต่อสงัคมไดใ้นประเดน็ทีเ่หมาะสม 

2) สามารถเป็นผูร้เิริม่แสดงประเดน็ในการแกไ้ขสถานการณ์เชงิสรา้งสรรคท์ัง้สว่นตวัและ 
 สว่นรวม พรอ้มทัง้แสดงจุดยนือยา่งพอเหมาะทัง้ของตนเองและของกลุ่ม รวมทัง้ให ้ 
 ความชว่ยเหลอืและอาํนวยความสะดวกในการแกไ้ขปญัหาสถานการณ์ต่างๆ 

3) สามารถวางแผนและรบัผดิชอบในการพฒันาการเรยีนรูท้ ัง้ของตนเอง และสอดคลอ้ง  
 กบัทางวชิาชพีอยา่งต่อเน่ือง 

4) รูจ้กับทบาท หน้าที ่และมคีวามรบัผดิชอบในการทาํงานตามทีม่อบหมาย ทัง้งานบุคคล 
 และงานกลุ่ม สามารถปรบัตวัและทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่นทัง้ในฐานะผูนํ้าและผูต้ามไดอ้ยา่ง 
 มปีระสทิธภิาพ สามารถวางตวัไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัความรบัผดิชอบ 

5) มจีติสาํนึกความรบัผดิชอบดา้นความปลอดภยัในการทาํ งาน และการรกัษา  
 สภาพแวดลอ้มต่อสงัคม 

2.4.2 กลยทุธก์ารสอนท่ีใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่าง
บคุคลและความรบัผิดชอบ 

1) การมอบหมายการทาํงานกลุ่มยอ่ย การสลบัหมนุเวยีนสมาชกิกลุ่ม และตําแหน่งหน้าที ่
      ในกลุ่ม 
2) การแนะนํากฎ กตกิา มารยาท บทบาทความรบัผดิชอบของแต่ละคนในการเรยีนรู ้
      รว่มกนั ในรายวชิาต่างๆ 
3) การสอดแทรกตวัอยา่งผลกระทบของทกัษะทางดา้นน้ีทีม่ต่ีอตนเองและสงัคม 
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  2.4.3  กลยทุธก์ารประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและ      
                              ความรบัผิดชอบ 

1) นิสติประเมนิตนเองและเพือ่นในกลุ่ม โดยสรปุผลการประเมนิจากเสยีงสว่นใหญ่ 
2) การประเมนิโดยอาจารยจ์ากการสงัเกตพฤตกิรรมการแสดงออกของนิสติ 

 2.5 ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้  
                              เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) มทีกัษะในการใชค้อมพวิเตอร ์สาํหรบัการทาํงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิาชพีไดเ้ป็นอยา่งด ี
2) มทีกัษะในการวเิคราะหข์อ้มลูสารสนเทศทางคณติศาสตรห์รอืการแสดงสถติปิระยกุต์

ต่อการแกป้ญัหาทีเ่กีย่วขอ้งไดอ้ยา่งสรา้งสรรค ์
3) สามารถประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารทีท่นัสมยัไดอ้ยา่งเหมาะสม

และมปีระสทิธภิาพ 
4) มทีกัษะในการสือ่สารขอ้มลูทัง้ทางการพดู การเขยีน และการสือ่ความหมายโดยใช้

สญัลกัษณ์ 
5) สามารถใชเ้ครือ่งมอืการคาํนวณและเครือ่งมอืทางวศิวกรรม เพือ่ประกอบวชิาชพีใน

สาขาวศิวกรรมทีเ่กีย่วขอ้งได ้
  2.5.2  กลยทุธก์ารสอนท่ีใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชิง  
                              ตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) การมอบหมายงานทีต่อ้งใชท้กัษะในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสือ่สาร และการใช ้ 
      เทคโนโลยสีารสนเทศ 
2) การแนะนําวธิกีารจดัการขอ้มลู การสือ่สาร และการนําเสนอทีเ่หมาะสม ตดิตาม  
      ตรวจสอบกระบวนการทาํงาน 
3) การมอบหมายงานทีต่อ้งมกีารเรยีบเรยีงนําเสนอเป็นภาษาเขยีน และการนําเสนอดว้ย 
      วาจา ทัง้แบบปากเปลา่และใชส้ือ่ประกอบการนําเสนอ 
4) การมอบหมายงานทีต่อ้งมกีารสบืคน้ขอ้มลูโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  
5) การมอบหมายงานทีต่อ้งมกีารนําเสนอดว้ยสือ่อเิลก็โทรนิกส ์   

  2.5.3  กลยทุธก์ารประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การ  
                              ส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) การประเมนิจากผลงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวเิคราะหแ์ละการจดัการขอ้มลูทัง้เชงิปรมิาณ  
      และคุณภาพ 
2) การประเมนิจากรปูแบบการนําเสนอผลงานการปฏบิตักิาร  
3)    การประเมนิทกัษะการสือ่สารดว้ยภาษาเขยีนจากรายงาน การประเมนิทกัษะการ    
      สื่อสารดว้ยวาจาจากการนําเสนอผลงานการปฏบิตักิาร การรายงาน การรว่มสมัมนา    
      และอภปิรายทัง้ในชัน้เรยีนและต่อผูอ้ื่น  
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*3.   แผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสตูรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรบัผดิชอบหลกั  ความรบัผดิชอบรอง 
 

รหสัและชือ่รายวชิา 

1. คุณธรรม จรยิธรรม 
 

2. ความรู ้
 

3. ทกัษะทางปญัญา 
 

4. ทกัษะความสมัพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและ
ความรบัผดิชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์
เชงิตวัเลข การสือ่สาร
และการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
01209211 กลศาสตรข์องของไหล                          
01209312 ปฏบิตักิารกลศาสตรข์องของไหล                          
01209241 หลกัอุทกวทิยา                          
01209242 อุทกวทิยาสาํหรบัวศิวกรรมโยธา                          
01209321 การไหลในทางนํ้าเปิด                          
01209322 วศิวกรรมแมน่ํ้าและชายฝ ัง่ทะเล                          
01209342 อุทกวทิยาประยกุต ์                          
01209343 การพฒันาทรพัยากรนํ้าเบือ้งตน้                          
01209346 วศิวกรรมนํ้าบาดาล                          
01209399 การฝึกงาน                          

01209423 วศิวกรรมชลศาสตร ์                          

01209424 การออกแบบอาคารชลศาสตร ์                          
01209425 การออกแบบอาคารชลศาสตรใ์นระบบทอ่ปิด                          
01209426 การออกแบบวศิวกรรมระบายนํ้าชุมชน                          
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รหสัและชือ่รายวชิา 

1. คุณธรรม จรยิธรรม 
 

2. ความรู ้
 

3. ทกัษะทางปญัญา 
 

4. ทกัษะความสมัพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและ
ความรบัผดิชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์
เชงิตวัเลข การสือ่สาร
และการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
01209428 แคดทางวศิวกรรมทรพัยากรนํ้า                          

01209429 การพฒันาทรพัยากรนํ้าเพือ่การอุปโภค                          
              บรโิภค                          
01209431 การป้องกนัทอ้งนํ้าและตลิง่ของแมน่ํ้าและ                          
              คลอง                          
01209432 การออกแบบชลศาสตรข์องอาคารตา้นคลืน่                          

01209444 การวางแผนโครงการวศิวกรรมทรพัยากรนํ้า                          

01209445 เทคโนโลยสีารสนเทศสาํหรบัวศิวกรรม                          
              ทรพัยากรนํ้า                          
01209446 การประยกุตใ์ชค้อมพวิเตอรส์าํหรบั                          
              โครงการวศิวกรรมทรพัยากรนํ้า                          
01209447 วศิวกรรมพลงันํ้า                          
01209448 อุทกวทิยานํ้าผวิดนิ                          
01209461 วศิวกรรมทรพัยากรนํ้าและสิง่แวดลอ้ม                          
01209462 คณุภาพทรพัยากรนํ้า                          
01209463 การจดัการทรพัยากรนํ้า                          

01209464 การจดัการทรพัยากรนํ้าแบบบรูณาการ                          

01209465 นวตักรรมทางทรพัยากรนํ้า                          
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รหสัและชือ่รายวชิา 

1. คุณธรรม จรยิธรรม 
 

2. ความรู ้
 

3. ทกัษะทางปญัญา 
 

4. ทกัษะความสมัพนัธ์
ระหวา่งบุคคลและ
ความรบัผดิชอบ 

5. ทกัษะการวเิคราะห์
เชงิตวัเลข การสือ่สาร
และการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
01209466 การดาํเนินงานและการบาํรุงรกัษาหวังาน                          
              และระบบลาํเลยีงนํ้า                          
01209467 การดาํเนินงานและการบาํรุงรกัษาระบบ                          

              ระบายนํ้าและระบบรวบรวมนํ้าเสยีชุมชน                          
01209468 การหาคา่เหมาะทีส่ดุเบือ้งตน้สาํหรบั                          
              วศิวรรมทรพัยากรนํ้า                          
01209494 การศกึษาภาคสนามดา้นวศิวกรรม                          
              ทรพัยากรนํ้า                          
01209495 การเตรยีมการโครงงานวศิวกรรมทรพัยากร                          
              นํ้า                          
01209496 เรือ่งเฉพาะทางวศิวกรรมทรพัยากรนํ้า                          
01209497 สมัมนา                          

01209498 ปญัหาพเิศษ                          
01209499 โครงงานวศิวกรรมทรพัยากรนํ้า                          
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หมวดท่ี 5   หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑใ์นการให้ระดบัคะแนน (เกรด) 
 ตามขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการศกึษาขัน้ปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
*2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษา 
 กระบวนการทีใ่ชใ้นการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องนิสติในแต่ละรายวชิา ดงัน้ี 
 1) มรีะบบประกนัคุณภาพการเรยีนการสอน 
 2) นิสติประเมนิการเรยีนการสอนในระดบัรายวชิา 
 3) ทวนสอบผลสมัฤทธิจ์ากคะแนนขอ้สอบ 
 4) การนําเสนอผลการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง การอภปิราย และการตอบคาํถาม  
 5) ทวนสอบผลสมัฤทธิจ์ากรายงานผลงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
3. เกณฑก์ารสาํเรจ็การศึกษาตามหลกัสตูร 
 ตามขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการศกึษาขัน้ปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

หมวดท่ี 6   การพฒันาคณาจารย ์

*1. การเตรียมการสาํหรบัอาจารยใ์หม่ 
 1) มกีารปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นอาจารยแ์ก่อาจารยใ์หม ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจนโยบาย
ของมหาวทิยาลยัและคณะ ตลอดจนหลกัสตูรทีใ่ชส้อน 
 2) สง่เสรมิอาจารยใ์หมใ่หม้กีารเพิม่พนูความรู ้สรา้งเสรมิประสบการณ์เพือ่สง่เสรมิการสอน
และการวจิยัอยา่งต่อเน่ือง และสนบัสนุนดา้นการศกึษาต่อ ฝึกอบรม ดงูานทางวชิาการและวชิาชพีใน
องคก์รต่าง ๆ การประชุมทางวชิาการทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  
*2. การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่อาจารย ์
 2.1 การพฒันาทกัษะการจดัการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 
 1) สง่เสรมิใหอ้าจารยม์กีารเพิม่พนูความรูแ้ละพฒันาทกัษะเกีย่วกบัการสอนการวดัผลการ
ประเมนิ และวธิกีารสอนแบบต่าง ๆ เชน่ การเน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั การเรยีนการสอนแบบมปีฏสิมัพนัธ ์
และการสง่เสรมิการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ สง่เสรมิการไปฝึกอบรมดงูานดา้นการเรยีนการสอน สง่เสรมิ
และสนบัสนุนการนําผลงานวจิยัมาใชใ้นการเรยีนการสอน 
 2) สง่เสรมิและสนบัสนุนการทาํวจิยัในชัน้เรยีน  
 2.2 การพฒันาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
 1) สง่เสรมิใหม้กีารทาํวจิยัทัง้การวจิยัพืน้ฐานและการวจิยัประยกุต ์กระตุน้ใหม้กีารเขยีน
โครงการวจิยัเพือ่ขอรบัทุนสนบัสนุนการวจิยัทัง้จากภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั 
 2) สง่เสรมิการไปรว่มประชุมวชิาการและการเสนอผลงานวจิยัทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
 
 



มคอ. 2 

 58

หมวดท่ี 7   การประกนัคณุภาพหลกัสตูร 

1. การบริหารหลกัสตูร 
1) มคีณะกรรมการประจาํหลกัสตูรเป็นผูก้าํกบัดแูลและคอยใหค้าํแนะนํา ตลอดจนแนวปฏบิตัิ

ใหแ้ก่อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร 
2) อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูรวางแผนการจดัการเรยีนการสอนรว่มกบัผูบ้รหิารของคณะและ

อาจารยผ์ูส้อน ตดิตามและรวบรวมขอ้มลู สาํหรบัใชใ้นการปรบัปรงุและพฒันาหลกัสตูร โดย
กระทาํ ทุกปีอยา่งต่อเน่ือง 

3) มกีารประเมนิความพงึพอใจของหลกัสตูรและการเรยีนการสอน โดยบณัฑติทีส่าํเรจ็
การศกึษา 

4) มกีารจดัการเรยีนการสอนตามแผนการศกึษา โดยใหส้อดคลอ้งตามขอ้บงัคบัวา่ดว้ย
การศกึษาขัน้ปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

5) มกีารพฒันาปรบัปรงุหลกัสตูรทุกรอบระยะเวลาของหลกัสตูร 
2. การบริหารทรพัยากรการเรียนการสอน 
 2.1 การบริหารงบประมาณ 
 แสวงหารายไดส้มทบงบประมาณแผน่ดนิโดยการบรกิารวชิาการ พจิารณาจดัสรรงบประมาณ
คา่ใชจ้า่ยตามความจาํเป็น  
 2.2 ทรพัยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู่เดิม 
 สาขาวชิามคีวามพรอ้มในดา้นหอ้งเรยีน หอ้งปฏบิตักิาร และครภุณัฑก์ารศกึษา  
 2.3 การจดัหาทรพัยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

มกีารจดัหาครภุณัฑข์องหอ้งปฏบิตักิาร และครภุณัฑก์ารศกึษาเพิม่เตมิเป็นประจาํทุกปี 
 2.4 การประเมินความเพียงพอของทรพัยากร 

มกีารสาํรวจ ตรวจสอบ และประเมนิความพรอ้มและความพอเพยีงของทรพัยากรการเรยีนการ
สอนก่อนเริม่ภาคการศกึษาที ่1 ของทุกปีการศกึษา 
*3. การบริหารคณาจารย ์
 3.1 การรบัอาจารยใ์หม่ 
 มกีารคดัเลอืกอาจารยใ์หมต่ามระเบยีบและหลกัเกณฑข์องมหาวทิยาลยัฯ โดยอาจารยใ์หมต่อ้งมี
คุณวุฒกิารศกึษาระดบัปรญิญาเอกดา้นวศิวกรรมทรพัยากรน้ําหรอืสาขาทีเ่กีย่วขอ้ง 
 3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารยใ์นการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสตูร 
 คณาจารยป์ระจาํหลกัสตูร และสนบัสนุนหลกัสตูร ประชุมรว่มกนั เพือ่วางแผนการจดัการเรยีน
การสอน เกบ็รวบรวมขอ้มลูสาํหรบัปรบัปรงุหลกัสตูร และปรกึษาหารอืแนวทางทีจ่ะทาํใหบ้รรลุเป้าหมาย
ของหลกัสตูรในการผลติบณัฑติดา้นวศิวกรรมทรพัยากรน้ําทีพ่งึประสงค ์
 3.3 การแต่งตัง้คณาจารยพิ์เศษ 
 ไมม่ ี
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4. การบริหารบคุลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 4.1 การกาํหนดคณุสมบติัเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 
 มกีารกาํหนดคุณสมบตัขิองบุคลากรใหต้รงตามภาระหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ และตอ้งผา่นการ
คดัเลอืกใหแ้น่ใจวา่มคีุณสมบตัดิงักล่าว และมทีศันคตทิีด่ต่ีอการทาํงานกบัอาจารยแ์ละนิสติ 
 4.2 การเพ่ิมทกัษะความรู้เพ่ือการปฏิบติังาน  
 การสนบัสนุนบุคลากรใหฝึ้กอบรมเฉพาะทาง เชน่ การจดัระบบการศกึษาใหท้นัสมยัไดร้ะดบั
มาตรฐานสากล 
5.   การสนับสนุนและการให้คาํแนะนํานิสิต 
 5.1 การให้คาํปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืน ๆ แก่นักศึกษา 
 1) มอีาจารยเ์พยีงพอในการใหค้าํแนะนําและสนบัสนุนการเรยีนการสอนของนิสติในหลกัสตูร 
 2) มกีารประเมนิอาจารยผ์ูส้อน 
 3) จดัใหม้กีจิกรรมเพือ่สง่เสรมิพฒันานิสติ 
 5.2 การอทุธรณ์ของนิสิต 
 นิสติสามารถยืน่อุธรณ์ไดโ้ดยยืน่คาํรอ้งผา่นอาจารยท์ีป่รกึษาประจาํตวันิสติและภาควชิาทีนิ่สติ
สงักดั เสนอต่อคณบด ี
6.  ความต้องการของตลาดแรงงาน สงัคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใ้ช้บณัฑิต 
 คณะและสาขาวชิามกีารสาํรวจ/สอบถามความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติเพือ่นํามาประกอบการ
พฒันาปรบัปรงุหลกัสตูร 
*7.  ตวับง่ช้ีผลการดาํเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ดชันีบ่งชีผ้ลการดาํเนินงาน ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 
1. อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรอยา่งน้อยรอ้ยละ 80 มสีว่นรว่มในการ

ประชุมเพือ่วางแผน ตดิตาม และทบทวนการดาํเนินงานหลกัสตูร      

2. มรีายละเอยีดของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.2 ทีส่อดคลอ้งกบักรอบ 
มาตรฐานคุณวุฒแิหง่ชาต ิหรอื มาตรฐานคุณวุฒสิาขา/สาขาวชิา 
(ถา้ม)ี 

     

3. มรีายละเอยีดของรายวชิา และรายละเอยีดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถา้ม)ี ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยา่งน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศกึษาใหค้รบทุกรายวชิา 

     

4. จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของรายวชิา และรายงานผลการ
เนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้ม)ี ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วนั หลงัสิน้สดุภาคการศกึษาทีเ่ปิดสอนใหค้รบ
ทุกรายวชิา 

     

5. จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วนั หลงัสิน้สดุปีการศกึษา      
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ดชันีบ่งชีผ้ลการดาํเนินงาน ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 
6. มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิข์องนกัศกึษาตามมาตรฐานผลการ

เรยีนรูท้ีก่าํหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถา้ม)ี อยา่งน้อยรอ้ยละ 25 
ของรายวชิาทีเ่ปิดสอนในแต่ละปีการศกึษา 

     

7. มกีารพฒันา/ปรบัปรงุการจดัการเรยีนการสอน กลยทุธก์ารสอน 
หรอื การประเมนิผลการเรยีนรู ้จากผลการประเมนิการดาํเนินงาน
ทีร่ายงานใน มคอ.7 ปีทีแ่ลว้ 

     

8. อาจารยใ์หม ่(ถา้ม)ี ทุกคน ไดร้บัการปฐมนิเทศหรอืคาํแนะนําดา้น
การจดัการเรยีนการสอน      

9. อาจารยป์ระจาํทุกคนไดร้บัการพฒันาทางวชิาการ และ/หรอื
วชิาชพีอยา่งน้อยปีละหน่ึงครัง้      

10. จาํนวนบุคลากรสนบัสนุนการเรยีนการสอน (ถา้ม)ี ไดร้บัการ
พฒันาวชิาการ และ/หรอืวชิาชพี ไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 50 ต่อปี      

11. ระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษาปีสดุทา้ย/บณัฑติใหมท่ีม่ต่ีอ
คุณภาพหลกัสตูร เฉลีย่ไมน้่อยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

     

12. ระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติทีม่ต่ีอบณัฑติใหม ่เฉลีย่ไมน้่อย
กวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

     

13. อื่นๆ ระบุ ...      
 

หมวดท่ี  8   การประเมินและปรบัปรงุการดาํเนินการของหลกัสตูร 

*1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยทุธก์ารสอน 

1) การสงัเกตพฤตกิรรมและการโตต้อบของนิสติ 
2) การประชุมคณาจารยใ์นภาควชิา เพือ่การแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละขอคาํแนะนํา 
3) การสอบถามจากนิสติ 
4) การประเมนิการสอนของอาจารยโ์ดยนิสติ และการนําผลการประเมนิไปปรบัปรุงการเรยีน

การสอน 
 1.2 การประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใช้แผนกลยทุธก์ารสอน 
 การประเมนิทกัษะดงักล่าวสามารถทาํโดยการ 
 1) การประเมนิการสอนโดยนิสติในแต่ละวชิา 
 2) การสงัเกตการณ์หรอืการประเมนิการสอนโดยเพือ่นอาจารย ์(Peer Review)  
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*2.  การประเมินหลกัสตูรในภาพรวม 
 การประเมนิหลกัสตูรในภาพรวมจะดาํเนินการทุกรอบระยะเวลาของหลกัสตูร โดยสาํรวจขอ้มลูจาก 
 1) ผูท้รงคุณวุฒ ิ
 2) นิสติปจัจุบนัและบณัฑติ 
 3) ผูใ้ชบ้ณัฑติ/ผูป้ระกอบการ/หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
 4) ประชุมผูแ้ทนนิสติกบัผูแ้ทนอาจารย ์
*3.  การประเมินผลการดาํเนินงานตามรายละเอียดหลกัสตูร 
 ตอ้งผา่นการประกนัคุณภาพหลกัสตูรและจดัการเรยีนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒริะดบั
วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวศิวกรรมโยธา-ทรพัยากรน้ํา และตวับง่ชีผ้ลการดาํเนินงานขา้งตน้ (Key 
Perfarmance Indicator)  
*4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรงุ 
 ในทุกรอบระยะเวลาหลกัสตูรจะทาํการสาํรวจความตอ้งการของตลาดแรงงาน สงัคมและ/หรอื
ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติโดยสง่แบบสอบถามไปยงัหน่วยงานราชการและเอกชนทีเ่กีย่วขอ้ง และ
ประชุมผูท้รงคุณวุฒเิพือ่ประเมนิผลภาพรวม นอกจากน้ีไดท้าํการสาํรวจความคดิเหน็และความพงึพอใจ
ของนิสติปจัจุบนัและบณัฑติ ต่อหลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ทรพัยากรน้ํา 
เพือ่รวบรวมขอ้มลูยอ้นกลบัและจดัทาํรายงานวจิยัสถาบนั และนําผลจากการวจิยัสถาบนัมาประกอบการ
พฒันาและปรบัปรงุเน้ือหาหลกัสตูรใหส้มบรูณ์   
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แบบเสนอขอเปิดรายวิชาใหม่ 
ระดบัปริญญาตรี 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ทรพัยากรน้ํา  คณะวิศวกรรมศาสตร ์ วิทยาเขตบางเขน 
 
จาํนวนหน่วยกติ (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบิตักิาร-ชม.ศกึษาดว้ยตนเอง) 

1. รหสัวิชา    01209242                          3(3-0-6) 
 ช่ือวิชาภาษาไทย  อุทกวทิยาสาํหรบัวศิวกรรมโยธา  
 ช่ือวิชาภาษาองักฤษ Hydrology for Civil Engineering 
2. รายวิชาท่ีขอปรบัปรงุอยู่ในหมวดวิชาระดบัปริญญาตรี ดงัน้ี 
            (    ) หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป กลุ่มวชิา .............................. 
 () หมวดวชิาเฉพาะในหลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-

ทรพัยากรน้ํา 
    (   ) วชิาเฉพาะบงัคบั 
    () วชิาเฉพาะเลอืก 
  (   )  หมวดวชิาเลอืกเสร ี 
  (   )  วชิาบรกิารสาํหรบัหลกัสตูร…………สาขาวชิา......................... 

3.   วิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน   ไมม่ ี

4.   วิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั     ไมม่ ี

5.   วนัท่ีจดัทาํรายวิชา  วนัที ่8 เดอืน ตุลาคม พ.ศ. 2555 

6.   วตัถปุระสงคใ์นการเปิดรายวิชา 
  เพือ่เปิดรายวชิาดา้นอุทกวทิยาทีม่เีน้ือหาทีค่รอบคลุมและเหมาะสมสาํหรบันิสติในสาขา
วศิวกรรมโยธา  

7. คาํอธิบายรายวิชา (Course Description) 
  วฏัจกัรทางอุทกวทิยา ภมูอิากาศวทิยา หยาดน้ําฟ้า การระเหยและการคายน้ํา น้ําทา่ ลุ่มน้ํา
และลกัษณะของลุ่มน้ํา สถติทิางอุทกวทิยา การวเิคราะหค์วามถี ่การออกแบบพายฝุน การออกแบบ
กราฟน้ําทว่ม 

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

วช.มก.1-1 
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แบบเสนอขอเปิดรายวิชาใหม่ 
ระดบัปริญญาตรี 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ทรพัยากรน้ํา  คณะวิศวกรรมศาสตร ์ วิทยาเขตบางเขน 
 
จาํนวนหน่วยกติ (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบิตักิาร-ชม.ศกึษาดว้ยตนเอง) 

1. รหสัวิชา    01209399                  1  
 ช่ือวิชาภาษาไทย  การฝึกงาน  
 ช่ือวิชาภาษาองักฤษ Internship 
2. รายวิชาท่ีขอปรบัปรงุอยู่ในหมวดวิชาระดบัปริญญาตรี ดงัน้ี 
            (    ) หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป กลุ่มวชิา .............................. 
 () หมวดวชิาเฉพาะในหลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-

ทรพัยากรน้ํา 
    () วชิาเฉพาะบงัคบั 
    (   ) วชิาเฉพาะเลอืก 
  (   )  หมวดวชิาเลอืกเสร ี 
  (   )  วชิาบรกิารสาํหรบัหลกัสตูร…………สาขาวชิา......................... 

3.   วิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน   ไมม่ ี

4.   วิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั     ไมม่ ี

5.   วนัท่ีจดัทาํรายวิชา  วนัที ่ 8  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. 2555 

6.   วตัถปุระสงคใ์นการเปิดรายวิชา 
 เพือ่ใหก้ารฝึกปฏบิตังิานในสถานประกอบการจรงิเป็นสว่นหน่ึงในการเสรมิสรา้งองคค์วามรูแ้ก่ 
บณัฑติก่อนจะสาํเรจ็การศกึษา  และไปประกอบอาชพีในสาขาวชิาตนเอง 

7. คาํอธิบายรายวิชา (Course Description) 
            การฝึกงานในสาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ทรพัยากรน้ําในสถานประกอบการเอกชน  หน่วยงาน
ภาครฐั  หน่วยงานรฐัวสิาหกจิ  หรอื สถานศกึษา  โดยมรีะยะเวลาเป็นจาํนวนไมน้่อยกวา่ 240 ชัว่โมง  
และไมน้่อยกวา่ 30 วนัทาํการ  เพือ่ใหไ้ดป้ระสบการณ์จากการไปปฏบิตังิานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

Internship  for cilvil-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. 

วช.มก.1-1 
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แบบเสนอขอเปิดรายวิชาใหม่ 
ระดบัปริญญาตรี 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ทรพัยากรน้ํา  คณะวิศวกรรมศาสตร ์ วิทยาเขตบางเขน 
 
จาํนวนหน่วยกติ (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบิตักิาร-ชม.ศกึษาดว้ยตนเอง) 

1. รหสัวิชา    01209446                          3(2-3-6) 
 ช่ือวิชาภาษาไทย  การประยกุตใ์ชค้อมพวิเตอรส์าํหรบัวศิวกรรมทรพัยากรน้ํา   
 ช่ือวิชาภาษาองักฤษ Computer Applications for Water Resources Engineering 
2. รายวิชาท่ีขอปรบัปรงุอยู่ในหมวดวิชาระดบัปริญญาตรี ดงัน้ี 
            (    ) หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป กลุ่มวชิา .............................. 
 () หมวดวชิาเฉพาะในหลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-

ทรพัยากรน้ํา 
    (   ) วชิาเฉพาะบงัคบั 
    () วชิาเฉพาะเลอืก 
  (   )  หมวดวชิาเลอืกเสร ี 
  (   )  วชิาบรกิารสาํหรบัหลกัสตูร…………สาขาวชิา......................... 

3.   วิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน   01209241  หลกัอุทกวทิยา  
   (Principle of Hydrology) 

4.   วิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั     ไมม่ ี

5.   วนัท่ีจดัทาํรายวิชา  วนัที ่ 8  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. 2555 

6.   วตัถปุระสงคใ์นการเปิดรายวิชา 
  เพือ่เพิม่รายวชิาทีเ่ป็นการประยกุตโ์ปรแกรมคอมพวิเตอร ์และระบบสารสนเทศภมูศิาสตร ์
สาํหรบังานดา้นวศิวกรรมทรพัยากรน้ํา 

7. คาํอธิบายรายวิชา (Course Description) 
  การประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรพ์ืน้ฐานเพือ่การวเิคราะหง์านดา้นทรพัยากรน้ํา การ
เรยีนรูใ้ชง้านระบบสารสนเทศภมูศิาสตรข์ ัน้พืน้ฐาน การประยกุตใ์ชร้ะบบสารสนเทศภมูศิาสตรส์าํหรบั
การวเิคราะหง์านดา้นทรพัยากรน้ํา 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. 

วช.มก.1-1 
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แบบเสนอขอปรบัปรงุรายวิชา  
ระดบัปริญญาตรี 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ทรพัยากรน้ํา คณะวิศวกรรมศาสตร ์วิทยาเขตบางเขน 
 

จาํนวนหน่วยกติ (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบิตักิาร-ชม.ศกึษาดว้ยตนเอง) 
1. รหสัวิชา    01209241                          3(3-0-6) 
 ช่ือวิชาภาษาไทย  หลกัอุทกวทิยา 
 ช่ือวิชาภาษาองักฤษ Principle of Hydrology 

2. รายวิชาท่ีขอปรบัปรงุอยู่ในหมวดวิชาระดบัปริญญาตรี ดงัน้ี 
 (    ) หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป กลุ่มวชิา.....................................  
 () หมวดวชิาเฉพาะในหลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-

ทรพัยากรน้ํา 
    ()  วชิาเฉพาะบงัคบั 
    (    )  วชิาเฉพาะเลอืก 
  (    )   หมวดวชิาเลอืกเสร ี 
  (    )   วชิาบรกิารสาํหรบัหลกัสตูร...................  สาขาวชิา.....................................  

3. วิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน   ไมม่ ี

4.  วิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั  ไมม่ ี

5.   วนัท่ีจดัทาํรายวิชา  วนัที ่ 8  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. 2555 

6.   วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 
เพือ่ปรบัปรงุใหเ้น้ือหาของรายวชิามคีวามสอดคลอ้งกบัการปรบัปรงุหลกัสตูรในภาพรวม ทีม่กีารเพิม่

รายวชิาวศิวกรรมน้ําบาดาล เป็นวชิาเฉพาะบงัคบั  

7. ตารางเปรียบเทียบการปรบัปรงุรายวิชา  
 รายวิชาเดิม รายวิชาปรบัปรงุ ส่ิงท่ีเปล่ียนแปลง 

209241 หลกัอุทกวทิยา                     3(3-0) 
 Principle of Hydrology 

วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน    ไมม่ ี
วชิาทีต่อ้งเรยีนพรอ้มกนั  ไมม่ ี
คาํอธบิายรายวชิา (Course Description) 

วฏัจกัรทางอุทกวทิยา ภมูอิากาศวทิยา  
หยาดน้ําฟ้า การระเหยและการคายน้ํา น้ําทา่ 
น้ําทว่ม การกรอ่นและการตกตะกอน อ่างเกบ็
น้ํา น้ําใตด้นิ 

01209241 หลกัอุทกวทิยา              3(3-0-6)    
              Principle of Hydrology 
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน    ไมม่ ี
วชิาทีต่อ้งเรยีนพรอ้มกนั  ไมม่ ี
คาํอธบิายรายวชิา (Course Description) 

วฏัจกัรทางอุทกวทิยา ภมูอิากาศวทิยา  
หยาดน้ําฟ้า การระเหยและการคายน้ํา น้ําทา่ 
น้ําทว่ม การกรอ่นและการตกตะกอน อ่างเกบ็
น้ํา 

 
 
 
 

- ปรบัปรงุคาํอธบิาย
รายวชิา 
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 รายวิชาเดิม รายวิชาปรบัปรงุ ส่ิงท่ีเปล่ียนแปลง 
Hydrologic cycle, climatology, 

precipitation, evaporation and transpiration, 
streamflow, runoff, flood, erosion and 
sedimentation, reservoir, groundwater. 

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

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ทรพัยากรน้ํา คณะวิศวกรรมศาสตร ์วิทยาเขตบางเขน 
 

จาํนวนหน่วยกติ (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบิตักิาร-ชม.ศกึษาดว้ยตนเอง) 
1. รหสัวิชา    01209321                         3(3-0-6) 
 ช่ือวิชาภาษาไทย  การไหลในทางน้ําเปิด 
 ช่ือวิชาภาษาองักฤษ Flow in Open Channel 

2. รายวิชาท่ีขอปรบัปรงุอยู่ในหมวดวิชาระดบัปริญญาตรี ดงัน้ี 
 (    ) หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป กลุ่มวชิา.....................................  
 () หมวดวชิาเฉพาะในหลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-

ทรพัยากรน้ํา 
    ()  วชิาเฉพาะบงัคบั 
    (    )  วชิาเฉพาะเลอืก 
  (    )   หมวดวชิาเลอืกเสร ี 
  (    )   วชิาบรกิารสาํหรบัหลกัสตูร...................  สาขาวชิา.....................................  
3. วิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน   01209211  กลศาสตรข์องของไหล  
            (Fluid Mechanics) 

4.  วิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั  ไมม่ ี

5.   วนัท่ีจดัทาํรายวิชา  วนัที ่ 8  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. 2555 

6.   วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 
เพือ่ปรบัปรงุใหเ้น้ือหาของรายวชิามคีวามสอดคลอ้งกบัการเรยีนการสอน และความรูค้วามสามารถของ

นิสติ  

7. ตารางเปรียบเทียบการปรบัปรงุรายวิชา  
 รายวิชาเดิม รายวิชาปรบัปรงุ ส่ิงท่ีเปล่ียนแปลง 

209321 การไหลในทางน้ําเปิด             3(3-0) 
 Flow in Open Channel  

วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน    209211 
วชิาทีต่อ้งเรยีนพรอ้มกนั  ไมม่ ี
คาํอธบิายรายวชิา (Course Description) 

หลกัเบือ้งตน้ของการไหลของของไหล 
หลกัพลงังานและโมเมนตมัของการไหลผา่นทาง
น้ําเปิด การไหลแบบวกิฤต การไหลแบบ

01209321 การไหลในทางน้ําเปิด       3(3-0-6)  
              Flow in Open Channel 
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน    01209211 
วชิาทีต่อ้งเรยีนพรอ้มกนั  ไมม่ ี
คาํอธบิายรายวชิา (Course Description) 

หลกัของการไหลของของไหล พลงังาน
และโมเมนตมัของการไหลผา่นทางน้ําเปิด การ
ไหลแบบวกิฤต การไหลแบบสมํ่าเสมอ การไหล

 
 
 
 

- ปรบัปรงุคาํอธบิาย
รายวชิา 
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 รายวิชาเดิม รายวิชาปรบัปรงุ ส่ิงท่ีเปล่ียนแปลง 
สมํ่าเสมอ การไหลแบบไมส่มํ่าเสมอ การไหล
แบบทรงตวั การออกแบบชลศาสตรข์องทางน้ํา
เปิด การคาํนวณหน้าขา้งการไหลในทางน้ําเปิด
ดว้ยแบบจาํลองคณิตศาสตร ์อาคารควบคุมน้ํา
ในทางน้ําเปิด 

Basic concepts of fluid flow, the energy 
and momentum principle in open channel 
flow, critical flow, uniform flow, non-uniform 
flow, steady flow, hydraulic design of open 
channel, computation of water surface 
profile with mathematical models, water 
control structures in open channel. 

แบบไมส่มํ่าเสมอ การไหลแบบทรงตวั การ
ออกแบบชลศาสตรข์องทางน้ําเปิด การ
วเิคราะหห์น้าขา้งการไหลในทางน้ําเปิด อาคาร
ควบคุมน้ําในทางน้ําเปิด 

 
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, 
analysis of water surface profile, water 
control structures in open channel. 
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แบบเสนอขอปรบัปรงุรายวิชา  
ระดบัปริญญาตรี 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ทรพัยากรน้ํา คณะวิศวกรรมศาสตร ์วิทยาเขตบางเขน 
 

จาํนวนหน่วยกติ (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบิตักิาร-ชม.ศกึษาดว้ยตนเอง) 
1. รหสัวิชา    01209322                         3(3-0-6) 
 ช่ือวิชาภาษาไทย  วศิวกรรมแมน้ํ่าและชายฝ ัง่ทะเล 
 ช่ือวิชาภาษาองักฤษ River and Coastal Engineering 

2. รายวิชาท่ีขอปรบัปรงุอยู่ในหมวดวิชาระดบัปริญญาตรี ดงัน้ี 
 (    ) หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป กลุ่มวชิา.....................................  
 () หมวดวชิาเฉพาะในหลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-

ทรพัยากรน้ํา 
    ()  วชิาเฉพาะบงัคบั 
    (    )  วชิาเฉพาะเลอืก 
  (    )   หมวดวชิาเลอืกเสร ี 
  (    )   วชิาบรกิารสาํหรบัหลกัสตูร...................  สาขาวชิา.....................................  

3. วิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน   01209321  การไหลในทางน้ําเปิด 
   (Flow in Open Chanell) 

4.  วิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั  ไมม่ ี

5.   วนัท่ีจดัทาํรายวิชา  วนัที ่ 8  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. 2555 

6.   วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 
เพือ่ปรบัปรงุใหเ้น้ือหาของรายวชิามคีวามกระชบั และถูกตอ้งเหมาะสมมากยิง่ขึน้ 

7. ตารางเปรียบเทียบการปรบัปรงุรายวิชา  
 รายวิชาเดิม รายวิชาปรบัปรงุ ส่ิงท่ีเปล่ียนแปลง 

209322 วศิวกรรมแมน้ํ่าและชายฝ ัง่ทะเล 3(3-0) 
 
 River and Coastal Engineering  

วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน    209321 
วชิาทีต่อ้งเรยีนพรอ้มกนั  ไมม่ ี
คาํอธบิายรายวชิา (Course Description) 

ธรณีสณัฐานของแมน้ํ่า การเคลื่อนยา้ย
ตะกอนและการป้องกนัทอ้งน้ํา การปรบัสภาพ
แมน้ํ่าและการป้องกนัตลิง่ การสญัจรในแมน้ํ่า

01209322 วศิวกรรมแมน้ํ่าและชายฝ ัง่ 3(3-0-6)  
               ทะเล 
               River and Coastal Engineering 
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน    01209321 
วชิาทีต่อ้งเรยีนพรอ้มกนั  ไมม่ ี
คาํอธบิายรายวชิา (Course Description) 

ธรณีสณัฐานของแมน้ํ่า การเคลื่อนยา้ย
ตะกอน การป้องกนัทอ้งน้ําและตลิง่ ทางน้ํา
สญัจรและประตูน้ําเพือ่การสญัจร การเกดิคลื่น 

 
 
 
 
 

- ปรบัปรงุคาํอธบิาย
รายวชิา 
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 รายวิชาเดิม รายวิชาปรบัปรงุ ส่ิงท่ีเปล่ียนแปลง 
และประตน้ํูาเพื่อการสญัจร การเกดิคลื่น การ
ทาํนายคลื่นน้ําลกึ ผลกระทบของน้ําตืน้ การหกั
เหของคลื่น เขตน้ําตืน้และการแตกตวัของคลื่น 
กลไกการกดัเซาะชายฝ ัง่ทะเลและการ
เคลื่อนยา้ยตะกอน การออกแบบทางวศิวกรรม
ของเขือ่นป้องกนัคลื่นและเขือ่นป้องกนัชายฝ ัง่
ทะเล 

River morphology, sediment movement 
and bed protection, river training 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. 

การทาํนายคลื่นน้ําลกึ ผลกระทบของน้ําตืน้ 
การหกัเหของคลื่น เขตน้ําตืน้และการแตกตวั
ของคลื่น กลไกการกดัเซาะชายฝ ัง่ทะเลและการ
เคลื่อนยา้ยตะกอน การออกแบบทางวศิวกรรม
ของเขือ่นป้องกนัคลื่นและเขือ่นป้องกนัชายฝ ัง่
ทะเล 

 
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. 

 
 
 
 

 



มคอ. 2 

 71

แบบเสนอขอปรบัปรงุรายวิชา  
ระดบัปริญญาตรี 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ทรพัยากรน้ํา คณะวิศวกรรมศาสตร ์วิทยาเขตบางเขน 
 

จาํนวนหน่วยกติ (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบิตักิาร-ชม.ศกึษาดว้ยตนเอง) 
1. รหสัวิชา    01209346                         3(3-0-6) 
 ช่ือวิชาภาษาไทย  วศิวกรรมน้ําบาดาล 
 ช่ือวิชาภาษาองักฤษ Groundwater Engineering 

2. รายวิชาท่ีขอปรบัปรงุอยู่ในหมวดวิชาระดบัปริญญาตรี ดงัน้ี 
 (    ) หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป กลุ่มวชิา.....................................  
 () หมวดวชิาเฉพาะในหลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-

ทรพัยากรน้ํา 
    ()  วชิาเฉพาะบงัคบั 
    (    )  วชิาเฉพาะเลอืก 
  (    )   หมวดวชิาเลอืกเสร ี 
  (    )   วชิาบรกิารสาํหรบัหลกัสตูร...................  สาขาวชิา.....................................  

3. วิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน   01209241  หลกัอุทกวทิยา  
   (Principle of Hydrology) 

4.  วิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั  ไมม่ ี

5.   วนัท่ีจดัทาํรายวิชา  วนัที ่ 8  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. 2555 

6.   วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 
เพือ่ปรบัปรงุใหเ้น้ือหาของรายวชิามุง่เน้นไปทางวศิวกรรมน้ําบาดาล  

7. ตารางเปรียบเทียบการปรบัปรงุรายวิชา  
 รายวิชาเดิม รายวิชาปรบัปรงุ ส่ิงท่ีเปล่ียนแปลง 

209346 น้ําใตด้นิ                             3(3-0) 
 Groundwater  

วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน    209241 
วชิาทีต่อ้งเรยีนพรอ้มกนั  ไมม่ ี
คาํอธบิายรายวชิา (Course Description) 

การกาํเนิดของน้ําใตด้นิ ลกัษณะและชล
ศาสตรก์ารเคลื่อนทีข่องน้ําใตด้นิ การวเิคราะห์
การไหลของน้ําใตด้นิ การสาํรวจน้ําใตด้นิ ชล
ศาสตรข์องบอ่บาดาล เทคนิคการเจาะบอ่บาดาล 

01209346 วศิวกรรมน้ําบาดาล        3(3-0-6)    
               Groundwater Engineering 
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน    01209241 
วชิาทีต่อ้งเรยีนพรอ้มกนั  ไมม่ ี
คาํอธบิายรายวชิา (Course Description) 

การกาํเนิดของน้ําใตด้นิ ลกัษณะและชล
ศาสตรก์ารเคลื่อนทีข่องน้ําใตด้นิ การวเิคราะห์
การไหลของน้ําใตด้นิ การสาํรวจน้ําบาดาล ชล
ศาสตรข์องบอ่บาดาล เทคนิคการเจาะบอ่

- เปลีย่นชื่อวชิา 
 
 
 

- ปรบัปรงุคาํอธบิาย
รายวชิา 
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 รายวิชาเดิม รายวิชาปรบัปรงุ ส่ิงท่ีเปล่ียนแปลง 
การออกแบบบ่อบาดาล การปนเป้ือนของน้ําใต้
ดนิและการป้องกนั การเตมิน้ําใตด้นิ 

Groundwater occurances, 
haracteristics and hydraulics of groundwater 
movement, groundwater flow analysis, 
groundwater investigation, well hydraulics, 
well drilling techniques, well design, 
groundwater contamination and protection, 
groundwater recharge. 

บาดาล การออกแบบบ่อบาดาล การบาํรงุรกัษา
บอ่บาดาล 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. 
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แบบเสนอขอปรบัปรงุรายวิชา  
ระดบัปริญญาตรี 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ทรพัยากรน้ํา คณะวิศวกรรมศาสตร ์วิทยาเขตบางเขน 
 

จาํนวนหน่วยกติ (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบิตักิาร-ชม.ศกึษาดว้ยตนเอง) 
1. รหสัวิชา    01209423                         3(3-0-6) 
 ช่ือวิชาภาษาไทย  วศิวกรรมชลศาสตร ์
 ช่ือวิชาภาษาองักฤษ Hydrualic Engineering 

2. รายวิชาท่ีขอปรบัปรงุอยู่ในหมวดวิชาระดบัปริญญาตรี ดงัน้ี 
 (    ) หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป กลุ่มวชิา.....................................  
 () หมวดวชิาเฉพาะในหลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-

ทรพัยากรน้ํา 
    ()  วชิาเฉพาะบงัคบั 
    (    )  วชิาเฉพาะเลอืก 
  (    )   หมวดวชิาเลอืกเสร ี 
  (    )   วชิาบรกิารสาํหรบัหลกัสตูร...................  สาขาวชิา.....................................  

3. วิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน 01209211  กลศาสตรข์องของไหล  
   (Fluid Mechanics) 

01209241  หลกัอุทกวทิยา  
   (Principle of Hydrology) 

  หรอื  01209242  อุทกวทิยาสาํหรบัวศิวกรรมโยธา  
   (Hydrlogy for Civil Engineering) 

4.  วิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั  ไมม่ ี

5.   วนัท่ีจดัทาํรายวิชา  วนัที ่ 8  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. 2555 

6.   วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 
เพือ่เพิม่รายวชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อนใหเ้หมาะสม เพือ่ใหผู้เ้รยีนมคีวามรูท้ีเ่หมาะสมในการเรยีน 
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7. ตารางเปรียบเทียบการปรบัปรงุรายวิชา  
 รายวิชาเดิม รายวิชาปรบัปรงุ ส่ิงท่ีเปล่ียนแปลง 

209423 วศิวกรรมชลศาสตร ์               3(3-0) 
 Hydraulic Engineering  

วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน    209211 
 
วชิาทีต่อ้งเรยีนพรอ้มกนั  ไมม่ ี
คาํอธบิายรายวชิา (Course Description) 

การไหลในทางน้ําเปิดและการออกแบบ 
การเคลื่อนยา้ยของตะกอนในลาํน้ํา อ่างเกบ็น้ํา
และเขือ่น ทางน้ําลน้ อาคารสลายพลงังาน การ
สง่น้ํา การระบายน้ํา การวดัปรมิาณน้ํา การ
วเิคราะหร์ะบบทอ่ แรงกระแทกกลบั กงัหนัและ
เครือ่งสบูน้ํา 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. 

01209423 วศิวกรรมชลศาสตร ์        3(3-0-6)   
              Hydraulic Engineering 
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน 01209211 และ
01209241 หรอื 01209242 
วชิาทีต่อ้งเรยีนพรอ้มกนั  ไมม่ ี
คาํอธบิายรายวชิา (Course Description) 

ไมม่เีปลีย่นแปลง 

 
 

- เพิม่วชิาทีต่อ้งเรยีนมา
ก่อน 
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แบบเสนอขอปรบัปรงุรายวิชา  
ระดบัปริญญาตรี 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ทรพัยากรน้ํา คณะวิศวกรรมศาสตร ์วิทยาเขตบางเขน 
 

จาํนวนหน่วยกติ (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบิตักิาร-ชม.ศกึษาดว้ยตนเอง) 
1. รหสัวิชา    01209425                         3(3-0-6) 
 ช่ือวิชาภาษาไทย  การออกแบบอาคารชลศาสตรใ์นระบบทอ่ปิด 
 ช่ือวิชาภาษาองักฤษ Design of Hydraulic Structures in Closed Conduit System 

2. รายวิชาท่ีขอปรบัปรงุอยู่ในหมวดวิชาระดบัปริญญาตรี ดงัน้ี 
 (    ) หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป กลุ่มวชิา.....................................  
 () หมวดวชิาเฉพาะในหลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-

ทรพัยากรน้ํา 
    (    )  วชิาเฉพาะบงัคบั 
    ()  วชิาเฉพาะเลอืก 
  (    )   หมวดวชิาเลอืกเสร ี 
  (    )   วชิาบรกิารสาํหรบัหลกัสตูร...................  สาขาวชิา.....................................  

3. วิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน 01209211  กลศาสตรข์องของไหล  
   (Fluid Mechanics) 

4.  วิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั  ไมม่ ี

5.   วนัท่ีจดัทาํรายวิชา  วนัที ่ 8  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. 2555 

6.   วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 
เพือ่ปรบัปรงุเน้ือหาของรายวชิาใหม้คีวามกระชบั และสอดคลอ้งกบัการเรยีนการสอนมากขึน้  

7. ตารางเปรียบเทียบการปรบัปรงุรายวิชา  
 รายวิชาเดิม รายวิชาปรบัปรงุ ส่ิงท่ีเปล่ียนแปลง 

209425 การออกแบบอาคารชลศาสตร ์3(3-0) 
 ในระบบทอ่ปิด 

           Design of Hydraulic Structures in  
           Closed Conduit System 
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน    209211 
วชิาทีต่อ้งเรยีนพรอ้มกนั  ไมม่ ี
คาํอธบิายรายวชิา (Course Description) 

การประยกุตห์ลกัการทางดา้นชลศาสตร์
และโครงสรา้งในการออกแบบทอ่ปิดและ

01209425 การออกแบบอาคารชล      3(3-0-6)  
              ศาสตรใ์นระบบทอ่ปิด 
              Design of Hydraulic Structures in  
              Closed Conduit System 
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน 01209211  
วชิาทีต่อ้งเรยีนพรอ้มกนั  ไมม่ ี
คาํอธบิายรายวชิา (Course Description) 

การประยกุตห์ลกัการทางดา้นชลศาสตร์
และโครงสรา้งในการออกแบบทอ่ปิดและ

 
 

 
 
 
 
- ปรบัปรงุคาํอธบิาย
รายวชิา 
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 รายวิชาเดิม รายวิชาปรบัปรงุ ส่ิงท่ีเปล่ียนแปลง 
เครอืขา่ยทอ่ การออกแบบระบบทอ่และอุปกรณ์
ประกอบ การใชแ้บบจาํลองคณิตศาสตรเ์พื่อ
วเิคราะหข์นาดทอ่ การวดัปรมิาณการไหลในท่อ
ปิด การเลอืกเครือ่งสบูน้ํา รปูแบบและอุปกรณ์
ของสถานีสบูน้ํา บอ่สบู อาคารป้องกนัการ
กระแทกกลบัของน้ํา การออกแบบทางชล
ศาสตรแ์ละโครงสรา้งของสถานีสบูน้ํา ปญัหา
ปฏบิตั ิหลกัการดาํเนินการและการบาํรงุรกัษา
ระบบ 

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, practical 
problems, principles for system operation 
and maintenance. 

โครงขา่ยทอ่ การออกแบบระบบทอ่และอุปกรณ์
ประกอบ การใชแ้บบจาํลองคณิตศาสตรเ์พื่อ
วเิคราะหข์นาดทอ่ การวดัปรมิาณการไหลในท่อ
ปิด การเลอืกเครือ่งสบูน้ํา รปูแบบและอุปกรณ์
ของสถานีสบูน้ํา บอ่สบู อาคารป้องกนัการ
กระแทกกลบัของน้ํา การออกแบบทางชล
ศาสตรแ์ละโครงสรา้งของสถานีสบูน้ํา หลกัการ
ดาํเนินการและการบาํรงุรกัษาระบบ 

 
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. 
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แบบเสนอขอปรบัปรงุรายวิชา  
ระดบัปริญญาตรี 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ทรพัยากรน้ํา คณะวิศวกรรมศาสตร ์วิทยาเขตบางเขน 
 

จาํนวนหน่วยกติ (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบิตักิาร-ชม.ศกึษาดว้ยตนเอง) 
1. รหสัวิชา    01209426                         3(3-0-6) 
 ช่ือวิชาภาษาไทย  การออกแบบวศิวกรรมระบายน้ําชุมชน 
 ช่ือวิชาภาษาองักฤษ Urban Drainage Engineering Design 

2. รายวิชาท่ีขอปรบัปรงุอยู่ในหมวดวิชาระดบัปริญญาตรี ดงัน้ี 
 (    ) หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป กลุ่มวชิา.....................................  
 () หมวดวชิาเฉพาะในหลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-

ทรพัยากรน้ํา 
    (    )  วชิาเฉพาะบงัคบั 
    ()  วชิาเฉพาะเลอืก 
  (    )   หมวดวชิาเลอืกเสร ี 
  (    )   วชิาบรกิารสาํหรบัหลกัสตูร...................  สาขาวชิา.....................................  

3. วิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน   01209241  หลกัอุทกวทิยา  
   (Principle of Hydrology) 

  01209321  การไหลในทางน้ําเปิด 
       (Flow in Open Chanell)  

4.  วิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั  ไมม่ ี

5.   วนัท่ีจดัทาํรายวิชา  วนัที ่ 8  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. 2555 

6.   วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 
เพือ่ปรบัปรงุใหเ้น้ือหาของรายวชิามคีวามสอดคลอ้งกบัการนําไปประยกุตใ์ชง้านจรงิ  

7. ตารางเปรียบเทียบการปรบัปรงุรายวิชา  
 รายวิชาเดิม รายวิชาปรบัปรงุ ส่ิงท่ีเปล่ียนแปลง 

209426 การออกแบบวศิวกรรมระบาย   3(3-0) 
           น้ําชุมชน 
           Urban Drainage Engineering Design 
 
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน  209241 และ 209321 
 
วชิาทีต่อ้งเรยีนพรอ้มกนั  ไมม่ ี

01209426 การออกแบบวศิวกรรม     3(3-0-6)   
              ระบายน้ําชุมชน 
              Urban Drainage Engineering  
              Design 
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน 01209241 และ 
                             01209321 
วชิาทีต่อ้งเรยีนพรอ้มกนั  ไมม่ ี
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 รายวิชาเดิม รายวิชาปรบัปรงุ ส่ิงท่ีเปล่ียนแปลง 
คาํอธบิายรายวชิา (Course Description) 

วศิวกรรมระบายน้ําชุมชน ผลกระทบทาง
อุทกวทิยาจากการพฒันาชุมชนและเมอืง 
แบบจาํลองน้ําฝน-น้ําทา่ของพืน้ทีชุ่มชน วธิกีาร
คาํนวณและคอมพวิเตอรช์ว่ยออกแบบในงาน
วศิวกรรมระบายน้ําชุมชน การออกแบบ
โครงขา่ยระบายน้ําชุมชน การวดัและการ
ตรวจสอบในโครงขา่ยระบายน้ําชุมชน 

Urban drainage engineering, 
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. 

คาํอธบิายรายวชิา (Course Description) 
ผลกระทบทางอุทกวทิยาจากการพฒันา

ชุมชนและเมอืง แบบจาํลองน้ําฝน-น้ําทา่ของ
พืน้ทีชุ่มชน วธิกีารคาํนวณและคอมพวิเตอร์
ชว่ยออกแบบในงานวศิวกรรมระบายน้ําชุมชน 
การออกแบบโครงขา่ยระบายน้ําชุมชน การวดั
และการตรวจสอบในโครงขา่ยระบายน้ําชุมชน 
การป้องกนัน้ําท่วมจากน้ําไหลจากแมน้ํ่า 

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. 

- ปรบัปรงุคาํอธบิาย
รายวชิา 
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แบบเสนอขอปรบัปรงุรายวิชา  
ระดบัปริญญาตรี 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ทรพัยากรน้ํา คณะวิศวกรรมศาสตร ์วิทยาเขตบางเขน 
 

จาํนวนหน่วยกติ (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบิตักิาร-ชม.ศกึษาดว้ยตนเอง) 
1. รหสัวิชา    01209429                         3(3-0-6) 
 ช่ือวิชาภาษาไทย  การพฒันาทรพัยากรน้ําเพือ่การอุปโภคบรโิภค 
 ช่ือวิชาภาษาองักฤษ Water Resources Development for Water Supply 

2. รายวิชาท่ีขอปรบัปรงุอยู่ในหมวดวิชาระดบัปริญญาตรี ดงัน้ี 
 (    ) หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป กลุ่มวชิา.....................................  
 () หมวดวชิาเฉพาะในหลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-

ทรพัยากรน้ํา 
    (    )  วชิาเฉพาะบงัคบั 
    ()  วชิาเฉพาะเลอืก 
  (    )   หมวดวชิาเลอืกเสร ี 
  (    )   วชิาบรกิารสาํหรบัหลกัสตูร...................  สาขาวชิา.....................................  

3. วิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน   01209343  การพฒันาทรพัยากรน้ําเบือ้งตน้ 
            (Basic Water Resources Development) 

4.  วิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั  ไมม่ ี

5.   วนัท่ีจดัทาํรายวิชา  วนัที ่ 8  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. 2555 

6.   วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 
เพือ่ปรบัปรงุใหเ้น้ือหาของรายวชิามคีวามสอดคลอ้งกบัการนําไปประยกุตใ์ชง้านจรงิ และมคีวาม

กระชบัมากขึน้ 

7. ตารางเปรียบเทียบการปรบัปรงุรายวิชา  
 รายวิชาเดิม รายวิชาปรบัปรงุ ส่ิงท่ีเปล่ียนแปลง 

209429 การพฒันาทรพัยากรน้ําเพือ่      3(3-0) 
           การอุปโภคบรโิภค 
           Water Resources Development for  
           Water Supply 
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน    209343 
วชิาทีต่อ้งเรยีนพรอ้มกนั  ไมม่ ี
คาํอธบิายรายวชิา (Course Description) 

แหลง่น้ําเพือ่การอุปโภคบรโิภค 

01209429 การพฒันาทรพัยากรน้ํา    3(3-0-6)   
              เพือ่การอุปโภคบรโิภค 
              Water Resources Development  
              for Water Supply 
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน 01209343 
วชิาทีต่อ้งเรยีนพรอ้มกนั  ไมม่ ี
คาํอธบิายรายวชิา (Course Description) 

แหลง่น้ําเพือ่การอุปโภคบรโิภค 

 
 

 
 
 
 
- ปรบัปรงุคาํอธบิาย
รายวชิา 
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 รายวิชาเดิม รายวิชาปรบัปรงุ ส่ิงท่ีเปล่ียนแปลง 
ขอ้กาํหนดของปรมิาณและคุณภาพน้ํา 
มาตรฐานคุณภาพน้ํา การคาดการณ์จาํนวน
ประชากร ความตอ้งการน้ําเพือ่การอุปโภค
บรโิภคและปรมิาณการไหลแปรเปลีย่น  การ
ออกแบบระบบการแจกจา่ยน้ํา  การออกแบบ
ระบบผลติน้ําเพื่อการบรโิภค การวางแผน การ
กาํหนดรายละเอยีดสาํหรบัการประกวดราคา 
การวางแผนงานและการตดิตามงานการก่อสรา้ง 

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

ขอ้กาํหนดของปรมิาณและคุณภาพน้ํา 
มาตรฐานคุณภาพน้ํา การคาดการณ์จาํนวน
ประชากร ความตอ้งการน้ําเพือ่การอุปโภค
บรโิภคและปรมิาณการไหลแปรเปลีย่น  การ
ออกแบบระบบการแจกจา่ยน้ํา  กระบวนการ
ปรบัปรงุคุณภาพน้ํา การวางแผน การกาํหนด
รายละเอยีดสาํหรบัการประกวดราคา การ
วางแผนงานและการตดิตามงานการก่อสรา้ง 

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. 
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แบบเสนอขอปรบัปรงุรายวิชา  
ระดบัปริญญาตรี 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ทรพัยากรน้ํา คณะวิศวกรรมศาสตร ์วิทยาเขตบางเขน 
 

จาํนวนหน่วยกติ (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบิตักิาร-ชม.ศกึษาดว้ยตนเอง) 
1. รหสัวิชา    01209431                         3(3-0-6) 
 ช่ือวิชาภาษาไทย  การป้องกนัทอ้งน้ําและตลิง่ของแมน้ํ่าและคลอง 
 ช่ือวิชาภาษาองักฤษ Bed and Bank Protection of River and Canal 

2. รายวิชาท่ีขอปรบัปรงุอยู่ในหมวดวิชาระดบัปริญญาตรี ดงัน้ี 
 (    ) หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป กลุ่มวชิา.....................................  
 () หมวดวชิาเฉพาะในหลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-

ทรพัยากรน้ํา 
    (    )  วชิาเฉพาะบงัคบั 
    ()  วชิาเฉพาะเลอืก 
  (    )   หมวดวชิาเลอืกเสร ี 
  (    )   วชิาบรกิารสาํหรบัหลกัสตูร...................  สาขาวชิา.....................................  

3. วิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน    01209322  วศิวกรรมแมน้ํ่าและชายฝ ัง่ทะเล 
             (River and Coastal Engineering) 

4.  วิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั  ไมม่ ี

5.   วนัท่ีจดัทาํรายวิชา  วนัที ่ 8  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. 2555 

6.    วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 
เพือ่ปรบัปรงุใหเ้น้ือหาของรายวชิามคีวามสอดคลอ้งกบัการนําไปประยกุตใ์ชง้านจรงิ และมคีวาม

กระชบัมากขึน้ 

7. ตารางเปรียบเทียบการปรบัปรงุรายวิชา  
 รายวิชาเดิม รายวิชาปรบัปรงุ ส่ิงท่ีเปล่ียนแปลง 

209431 การป้องกนัทอ้งน้ําและตลิง่ของ  3(3-0) 
           แมน้ํ่าและคลอง 
           Bed and Bank Protection of River  
           and Canal 
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน    209322 
วชิาทีต่อ้งเรยีนพรอ้มกนั  ไมม่ ี
คาํอธบิายรายวชิา (Course Description) 

ความมัน่คงของทอ้งน้ําและตลิง่ 

01209431 การป้องกนัทอ้งน้ําและ    3(3-0-6)    
              ตลิง่ของแมน้ํ่าและคลอง 
              Bed and Bank Protection of River 
              and Canal 
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน 01209322 
วชิาทีต่อ้งเรยีนพรอ้มกนั  ไมม่ ี
คาํอธบิายรายวชิา (Course Description) 

ความมัน่คงของทอ้งน้ําและตลิง่ 

 
 

 
 
 
 
- ปรบัปรงุคาํอธบิาย
รายวชิา 
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 รายวิชาเดิม รายวิชาปรบัปรงุ ส่ิงท่ีเปล่ียนแปลง 
วธิดีาํเนินการออกแบบ ชนิดการป้องกนัทอ้งน้ํา
และตลิง่ การใชว้สัดุกรองและแผน่ใยสงัเคราะห ์
ประเดน็การก่อสรา้ง วธิดีาํเนินการบาํรงุรกัษา 
กรณีศกึษา 

Stability of channel bed and banks, 
design procedure, type of bed and bank 
protection, use of granular filters and 
geotextiles, construction issues, 
maintenance procedures, case study. 

วธิดีาํเนินการออกแบบ ชนิดการป้องกนัทอ้งน้ํา
และตลิง่ การออกแบบรายละเอยีด ประเดน็การ
ก่อสรา้ง วธิดีาํเนินการบาํรงุรกัษา กรณีศกึษา 

 
Stability of channel bed and banks, 

design procedure, type of bed and bank 
protection, detailed design, construction 
issues, maintenance procedures, case 
study. 
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แบบเสนอขอปรบัปรงุรายวิชา  
ระดบัปริญญาตรี 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ทรพัยากรน้ํา คณะวิศวกรรมศาสตร ์วิทยาเขตบางเขน 
 

จาํนวนหน่วยกติ (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบิตักิาร-ชม.ศกึษาดว้ยตนเอง) 
1. รหสัวิชา    01209444                         3(3-0-6) 
 ช่ือวิชาภาษาไทย  การวางแผนโครงการวศิวกรรมทรพัยากรน้ํา 
 ช่ือวิชาภาษาองักฤษ Water Resources Engineering Project Planning 

2. รายวิชาท่ีขอปรบัปรงุอยู่ในหมวดวิชาระดบัปริญญาตรี ดงัน้ี 
 (    ) หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป กลุ่มวชิา.....................................  
 () หมวดวชิาเฉพาะในหลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-

ทรพัยากรน้ํา 
    (    )  วชิาเฉพาะบงัคบั 
    ()  วชิาเฉพาะเลอืก 
  (    )   หมวดวชิาเลอืกเสร ี 
  (    )   วชิาบรกิารสาํหรบัหลกัสตูร...................  สาขาวชิา.....................................  

3. วิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน    01209343  การพฒันาทรพัยากรน้ําเบือ้งตน้ 
             (Basic Water Resources Development) 

4.  วิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั  ไมม่ ี

5.   วนัท่ีจดัทาํรายวิชา  วนัที ่ 8  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. 2555 

6.    วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 
เพือ่ปรบัปรงุใหเ้น้ือหาของรายวชิามคีวามสอดคลอ้งกบัระเบยีบคณะกรรมการสภาวศิวกร วา่ดว้ยวชิา

เฉพาะทางวศิวกรรม พ.ศ. 2554 

7. ตารางเปรียบเทียบการปรบัปรงุรายวิชา  
 รายวิชาเดิม รายวิชาปรบัปรงุ ส่ิงท่ีเปล่ียนแปลง 

209444 การวางแผนโครงการวศิวกรรม  3(3-0) 
           ทรพัยากรน้ํา 
           Water Resources Engineering 
           Project Planning 
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน    209322 
วชิาทีต่อ้งเรยีนพรอ้มกนั  ไมม่ ี
คาํอธบิายรายวชิา (Course Description) 

แนวคดิในการวางแผนโครงการพฒันา

01209444 การวางแผนโครงการ       3(3-0-6)   
              วศิวกรรมทรพัยากรน้ํา 
              Water Resources Engineering  
              Project Planning 
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน 01209322 
วชิาทีต่อ้งเรยีนพรอ้มกนั  ไมม่ ี
คาํอธบิายรายวชิา (Course Description) 

แนวคดิในการวางแผนโครงการพฒันา

 
 

 
 
 
 
- ปรบัปรงุคาํอธบิาย
รายวชิา 
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 รายวิชาเดิม รายวิชาปรบัปรงุ ส่ิงท่ีเปล่ียนแปลง 
ทรพัยากรน้ํา การออกแบบทางเลอืกใหก้บั
โครงการพฒันาทรพัยากรน้ํา การประเมนิ
โครงการพฒันาทรพัยากรน้ําทางดา้นวศิวกรรม 
เศรษฐศาสตร ์การเงนิ เศรษฐกจิ-สงัคม และ
สิง่แวดลอ้ม การวางขัน้ตอนการพฒันาโครงการ
พฒันาทรพัยากรน้ํา การวางแผนลุม่น้ํา 
กรณีศกึษา 

 
 
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, basin planning, case study. 

ทรพัยากรน้ํา การออกแบบทางเลอืกใหก้บั
โครงการพฒันาทรพัยากรน้ํา การประเมนิ
โครงการพฒันาทรพัยากรน้ําทางดา้นวศิวกรรม 
เศรษฐศาสตร ์การเงนิ เศรษฐกจิ-สงัคม และ
สิง่แวดลอ้ม การวางขัน้ตอนการพฒันาโครงการ
พฒันาทรพัยากรน้ํา การวางแผนลุม่น้ํา การ
จดัการน้ําในระบบลุม่น้ําดว้ยแบบจาํลอง การ
วเิคราะหโ์คง้กฎการปฏบิตังิานอ่างเกบ็น้ํา 
กรณีศกึษา 

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 in basin system 
by modeling, analysis of reservoir operating 
rule curves, basin planning, case study. 
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แบบเสนอขอปรบัปรงุรายวิชา  
ระดบัปริญญาตรี 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ทรพัยากรน้ํา คณะวิศวกรรมศาสตร ์วิทยาเขตบางเขน 
 

จาํนวนหน่วยกติ (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบิตักิาร-ชม.ศกึษาดว้ยตนเอง) 
1. รหสัวิชา    01209462                         3(3-0-6) 
 ช่ือวิชาภาษาไทย  คุณภาพทรพัยากรน้ํา 
 ช่ือวิชาภาษาองักฤษ Water Resource Quality 

2. รายวิชาท่ีขอปรบัปรงุอยู่ในหมวดวิชาระดบัปริญญาตรี ดงัน้ี 
 (    ) หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป กลุ่มวชิา.....................................  
 () หมวดวชิาเฉพาะในหลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-

ทรพัยากรน้ํา 
    (    )  วชิาเฉพาะบงัคบั 
    ()  วชิาเฉพาะเลอืก 
  (    )   หมวดวชิาเลอืกเสร ี 
  (    )   วชิาบรกิารสาํหรบัหลกัสตูร...................  สาขาวชิา.....................................  

3. วิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน   01209343  การพฒันาทรพัยากรน้ําเบีอ้งตน้ 
            (Basic Watet Resources Development) 

4.  วิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั ไมม่ ี

5.   วนัท่ีจดัทาํรายวิชา  วนัที ่ 8  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. 2555 

6.   วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 
เพือ่ปรบัปรงุใหเ้น้ือหาของรายวชิามคีวามสอดคลอ้งกบัการนําไปประยกุตใ์ชง้านจรงิ และมคีวาม

เหมาะสมกบัความรูค้วามสามารถของผูเ้รยีน 

7. ตารางเปรียบเทียบการปรบัปรงุรายวิชา  
 รายวิชาเดิม รายวิชาปรบัปรงุ ส่ิงท่ีเปล่ียนแปลง 

209462 คุณภาพทรพัยากรน้ํา              3(3-0) 
           Water Resources Quality  
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน    209346 
วชิาทีต่อ้งเรยีนพรอ้มกนั  ไมม่ ี
คาํอธบิายรายวชิา (Course Description) 

ลกัษณะเฉพาะของสารปนเป้ือนและ
ผลกระทบต่อทรพัยากรน้ํา  การเคลื่อนตวัของ
สารปนเป้ือนในลาํน้ํา ทะเลสาบและอ่างเกบ็น้ํา 

01209462 คุณภาพทรพัยากรน้ํา       3(3-0-6)   
              Water Resources Quality  
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน 01209343 
วชิาทีต่อ้งเรยีนพรอ้มกนั  ไมม่ ี
คาํอธบิายรายวชิา (Course Description) 

ลกัษณะเฉพาะของสารปนเป้ือนและ
ผลกระทบต่อทรพัยากรน้ํา การเคลื่อนตวัของ
สารปนเป้ือน วธิกีารประเมนิและการจดัการ

 
 
- เปลีย่นวชิาทีต่อ้ง
เรยีนมาก่อน 
- ปรบัปรงุคาํอธบิาย
รายวชิา 
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 รายวิชาเดิม รายวิชาปรบัปรงุ ส่ิงท่ีเปล่ียนแปลง 
วธิกีารประเมนิและการจดัการคุณภาพน้ํา การ
ใชแ้บบจาํลองทางคณิตศาสตรเ์พือ่วเิคราะหก์าร
เคลื่อนตวัของสารปนเป้ือน กรณีศกึษา 

Characteristics of contaminants and 
their impact on water resources; 
contaminant movement in streams, lakes, 
and reservoirs; water quality assessment 
and management practices, use of 
mathematical model for contaminant 
movement analysis, case study. 

คุณภาพน้ํา การวเิคราะหก์ารเคลื่อนตวัของสาร
ปนเป้ือน กรณีศกึษา 

 
Characteristics of contaminants and 

their impact on water resources, 
contaminant movement, water quality 
assessment and management practices, 
contaminant movement analysis, case 
study. 
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แบบเสนอขอปรบัปรงุรายวิชา  
ระดบัปริญญาตรี 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ทรพัยากรน้ํา คณะวิศวกรรมศาสตร ์วิทยาเขตบางเขน 
 

จาํนวนหน่วยกติ (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบิตักิาร-ชม.ศกึษาดว้ยตนเอง) 
1. รหสัวิชา    01209464                         3(3-0-6) 
 ช่ือวิชาภาษาไทย  การจดัการทรพัยากรน้ําแบบบรูณาการ 
 ช่ือวิชาภาษาองักฤษ Integrated Water Resources Management 

2. รายวิชาท่ีขอปรบัปรงุอยู่ในหมวดวิชาระดบัปริญญาตรี ดงัน้ี 
 (    ) หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป กลุ่มวชิา.....................................  
 () หมวดวชิาเฉพาะในหลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-

ทรพัยากรน้ํา 
    ()  วชิาเฉพาะบงัคบั 
    (    )  วชิาเฉพาะเลอืก 
  (    )   หมวดวชิาเลอืกเสร ี 
  (    )   วชิาบรกิารสาํหรบัหลกัสตูร...................  สาขาวชิา.....................................  

3. วิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน   01209343  การพฒันาทรพัยากรน้ําเบือ้งตน้ 
            (Basic Water Resources Development) 

4.  วิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั ไมม่ ี

5.   วนัท่ีจดัทาํรายวิชา  วนัที ่ 8  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. 2555 

6.   วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 
เพือ่ปรบัปรงุใหเ้น้ือหาของรายวชิามคีวามสอดคลอ้งกบัการนําไปประยกุตใ์ชง้านจรงิ และมคีวามเป็น

บรูณาการมากขึน้ 

7. ตารางเปรียบเทียบการปรบัปรงุรายวิชา  
 รายวิชาเดิม รายวิชาปรบัปรงุ ส่ิงท่ีเปล่ียนแปลง 

209464 การจดัการทรพัยากรน้ําแบบ     3(3-0) 
           บรูณาการ 
           Integrated Water Resources  
           Management 
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน    209343 
วชิาทีต่อ้งเรยีนพรอ้มกนั  ไมม่ ี
คาํอธบิายรายวชิา (Course Description) 

การวดัและวเิคราะหข์อ้มลูการจดัการน้ํา 

01209464 การจดัการทรพัยากรน้ํา    3(3-0-6)   
              แบบบรูณาการ 
              Integrated Water Resources  
              Management 
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน 01209343 
วชิาทีต่อ้งเรยีนพรอ้มกนั  ไมม่ ี
คาํอธบิายรายวชิา (Course Description) 

การประเมนิทรพัยากรน้ํา การวางแผน

 
 

 
 
 
 
- ปรบัปรงุคาํอธบิาย
รายวชิา 
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 รายวิชาเดิม รายวิชาปรบัปรงุ ส่ิงท่ีเปล่ียนแปลง 
ระบบกกัเกบ็น้ํา การหาคา่เหมาะทีส่ดุของการ
จดัการน้ํา การจดัการทรพัยากรน้ําแบบบรูณา
การ กรณีศกึษา 

 
Measurement and analysis of water 

management data, storage system, 
optimization of water management, 
integrated water resources management, 
case study. 

การจดัสรรทรพัยากรน้ํา การจดัการน้ําตน้ทุน
และความตอ้งการน้ํา การหาคา่เหมาะทีส่ดุของ
การจดัการน้ํา การจดัการทรพัยากรน้ําแบบ
บรูณาการ กรณีศกึษา 

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

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ทรพัยากรน้ํา คณะวิศวกรรมศาสตร ์วิทยาเขตบางเขน 
 

จาํนวนหน่วยกติ (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบิตักิาร-ชม.ศกึษาดว้ยตนเอง) 
1. รหสัวิชา    01209465                         3(3-0-6) 
 ช่ือวิชาภาษาไทย  นวตักรรมทางทรพัยากรน้ํา 
 ช่ือวิชาภาษาองักฤษ Water Resources Innovation 

2. รายวิชาท่ีขอปรบัปรงุอยู่ในหมวดวิชาระดบัปริญญาตรี ดงัน้ี 
 (    ) หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป กลุ่มวชิา.....................................  
 () หมวดวชิาเฉพาะในหลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-

ทรพัยากรน้ํา 
    (    )  วชิาเฉพาะบงัคบั 
    ()  วชิาเฉพาะเลอืก 
  (    )   หมวดวชิาเลอืกเสร ี 
  (    )   วชิาบรกิารสาํหรบัหลกัสตูร...................  สาขาวชิา.....................................  

3. วิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน   ไมม่ ี 

4.  วิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั ไมม่ ี

5.   วนัท่ีจดัทาํรายวิชา  วนัที ่ 8  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. 2555 

6.  วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 
เพือ่ปรบัปรงุใหเ้น้ือหาของรายวชิามคีวามสอดคลอ้งกบัการนําไปประยกุตใ์ชง้านจรงิ และมคีวาม

สอดคลอ้งกบัการเรยีนการสอน 

7. ตารางเปรียบเทียบการปรบัปรงุรายวิชา  
 รายวิชาเดิม รายวิชาปรบัปรงุ ส่ิงท่ีเปล่ียนแปลง 

209465 สิง่ประดษิฐแ์ละนวตักรรมทาง    3(3-0) 
           ทรพัยากรน้ํา 
           Water Resources Invention and  
           Innovation 
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน    ไมม่ ี
วชิาทีต่อ้งเรยีนพรอ้มกนั  ไมม่ ี
คาํอธบิายรายวชิา (Course Description) 

สิง่ประดษิฐแ์ละนวตักรรมทางวศิวกรรม
ทรพัยากรน้ํา การนําสิง่ประดษิฐแ์ละนวตักรรม

01209465 นวตักรรมทางทรพัยากรน้ํา 3(3-0-6)  
 
              Water Resources Innovation 
 
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน   ไมม่ ี
วชิาทีต่อ้งเรยีนพรอ้มกนั  ไมม่ ี
คาํอธบิายรายวชิา (Course Description) 

นวตักรรมทางวศิวกรรมทรพัยากรน้ํา การ
นํานวตักรรมมาประยกุตใ์ชก้บัโครงการ

- เปลีย่นชื่อวชิา 
 

 
 
 
 
- ปรบัปรงุคาํอธบิาย
รายวชิา 
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 รายวิชาเดิม รายวิชาปรบัปรงุ ส่ิงท่ีเปล่ียนแปลง 
มาประยกุตใ์ชก้บัโครงการทรพัยากรน้ํา การ
พฒันาสิง่ประดษิฐแ์ละนวตักรรมในรปูแบบ
เทคโนโลยทีีเ่หมาะสม การประยกุตใ์ช้
อนิเทอรเ์น็ตในการพฒันาโครงการทรพัยากรน้ํา 
แนวโน้มในอนาคตของการพฒันาและ
เทคโนโลยขีองวศิวกรรมทรพัยากรน้ํา 
แนวความคดิในการพฒันาทรพัยากรน้ํา 

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

ทรพัยากรน้ํา การพฒันานวตักรรมในรปูแบบ
เทคโนโลยทีีเ่หมาะสม การประยกุตใ์ช้
อนิเทอรเ์น็ตในการพฒันาโครงการทรพัยากรน้ํา 
แนวโน้มในอนาคตของการพฒันาและ
เทคโนโลยขีองวศิวกรรมทรพัยากรน้ํา 

 
 
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. 
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แบบเสนอขอปรบัปรงุรายวิชา  
ระดบัปริญญาตรี 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ทรพัยากรน้ํา คณะวิศวกรรมศาสตร ์วิทยาเขตบางเขน 
 

จาํนวนหน่วยกติ (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบิตักิาร-ชม.ศกึษาดว้ยตนเอง) 
1. รหสัวิชา    01209468                         3(3-0-6) 
 ช่ือวิชาภาษาไทย  การหาคา่เหมาะทีส่ดุเบือ้งตน้สาํหรบัวศิวกรรมทรพัยากรน้ํา 
 ช่ือวิชาภาษาองักฤษ Basic Optimization for Water Resources Engineering 

2. รายวิชาท่ีขอปรบัปรงุอยู่ในหมวดวิชาระดบัปริญญาตรี ดงัน้ี 
 (    ) หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป กลุ่มวชิา.....................................  
 () หมวดวชิาเฉพาะในหลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-

ทรพัยากรน้ํา 
    (    )  วชิาเฉพาะบงัคบั 
    ()  วชิาเฉพาะเลอืก 
  (    )   หมวดวชิาเลอืกเสร ี 
  (    )   วชิาบรกิารสาํหรบัหลกัสตูร...................  สาขาวชิา.....................................  

3. วิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน   01209343  การพฒันาทรพัยากรน้ําเบือ้งตน้ 
            (Basic Water Resources Development) 

4.  วิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั ไมม่ ี

5.    วนัท่ีจดัทาํรายวิชา  วนัที ่ 8  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. 2555 

6.    วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 
เพือ่ปรบัปรงุใหเ้น้ือหาของรายวชิามคีวามมคีวามเหมาะสมและสอดคลอ้งต่อการเรยีนการสอน และการ

นําไปประยกุตใ์ชง้านจรงิ 

7. ตารางเปรียบเทียบการปรบัปรงุรายวิชา  
 รายวิชาเดิม รายวิชาปรบัปรงุ ส่ิงท่ีเปล่ียนแปลง 

209468 การหาคา่เหมาะทีส่ดุเบือ้งตน้    3(3-0) 
           สาํหรบัวศิวกรรมทรพัยากรน้ํา 
           Basic Optimization for Water  
           Resources Engineering 
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน    209343 
วชิาทีต่อ้งเรยีนพรอ้มกนั  ไมม่ ี
คาํอธบิายรายวชิา (Course Description) 

รปูแบบมาตรฐานของการหาคา่เหมาะทีส่ดุ

01209468 การหาคา่เหมาะทีส่ดุเบือ้ง  3(3-0-6)  
              ตน้สาํหรบัวศิวกรรมทรพัยากรน้ํา 
              Basic Optimization for Water  
              Resources Engineering 
วชิาทีต่อ้งเรยีนมาก่อน   01209343 
วชิาทีต่อ้งเรยีนพรอ้มกนั  ไมม่ ี
คาํอธบิายรายวชิา (Course Description) 

รปูแบบมาตรฐานของการหาคา่เหมาะ

 
 
 
 
 
 
- ปรบัปรงุคาํอธบิาย
รายวชิา 
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 รายวิชาเดิม รายวิชาปรบัปรงุ ส่ิงท่ีเปล่ียนแปลง 
เชงิเสน้ การแกป้ญัหาโดยใชก้ราฟ วธิซีมิ
เพลก็ซ ์การวเิคราะหโ์ครงขา่ย การวเิคราะห์
ความไว การบรหิารจดัการทรพัยากรน้ําโดยใช้
การหาคา่เหมาะทีส่ดุ กรณีศกึษา 

 
Standard form of linear optimization, 

graphical solutions, Simplex method, 
network analysis, sensitivity analysis, water 
resources management using optimization 
methods, case study. 

ทีส่ดุเชงิเสน้ การแกป้ญัหาโดยใชก้ราฟ วธิซีมิ
เพลก็ซ ์วธิอีนิทเิกรตโดยตรง การโปรแกรม
จาํนวนเตม็ การโปรแกรมพลวตัร การวเิคราะห์
ความไว การบรหิารจดัการทรพัยากรน้ําโดยใช้
การหาคา่เหมาะทีส่ดุ กรณีศกึษา 

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. 
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บรรณานุกรม 
 
อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 

ผูช่้วยศาสตราจารยที์ฆวฒิุ พทุธภิรมย ์

Takashi Sasaki, Teekawuth Potapirom and Hiroo Inoue,1986, Numerical investigations on tidal 
current in the Fukaura-Wan, Technical Bulletin of Kagawa University, Vol.37, No.2 (serial 
No.78) pp.131-148. 

Takashi Sasaki,Teekawuth Potapirom and Hiroo Inoue,1986, Studies on the Assessment of the 
Allowable Stocking Capacity of Yellowtail Cultured in the Fukaura Fish Farm,Technical 
Bulletin of Kagawa University, Vol.38, No.1 (serial No.79) pp.25-36. 

ทฆีวุฒ ิพุทธภริมย,์ พสัดร ประเทศ, ประวทิย ์เกยีรตกิอ้งแกว้, 2552, การศกึษาหาความสมัพนัธร์ายวนั
ระหว่างปรมิาณฝนปรมิาณน้ําท่า กบัค่า API และแนวโน้มค่า API สงูสุดเฉลีย่และตํ่าสุดรายปีใน
พืน้ทีลุ่่มน้ําตาปีตอนบนเอกสารประกอบการประชุมวชิาการวศิวกรรมโยธาแห่งชาต ิครัง้ที ่14, 
13-15 พฤษภาคม 2552 

ทฆีวุฒ ิพุทธภริมย,์ 2551, การจดัการทรพัยากรน้ําดว้ย GOOGLE EARTH ในพืน้ทีส่ามจงัหวดั
ชายแดนภาคใตม้การประชุมทางวชิาการวศิวกรรมโยธาแหง่ชาต ิครัง้ที ่13, 14-16 พฤษภาคม 
2551 

ทีฆวุฒิ พุทธภิรมย์, 2551, การประเมินรูปแบบการไหลทุกช่วงเวลาในคลองรตัภูมิจงัหวัดสงขลา
เน่ืองจากอ่างเกบ็น้ําคลองกรอยน้อย ดว้ยโปรแกรม IHA" เอกสารประกอบการประชุมวชิาการ
วศิวกรรมโยธาแหง่ชาต ิครัง้ที ่13, 14-16 พฤษภาคม 2551 

ทฆีวุฒ ิพุทธภิรมย์, 2551 การใช้เทคนิค RVA ในการประเมนิรูปแบบการไหลในแม่น้ํายะกงัอนั
เน่ืองมาจากประตูระบายน้ําบางนาราตอนบนในจงัหวดันราธวิาส, การประชุมวชิาการวศิวกรรม
โยธาแหง่ชาต ิครัง้ที ่13, 14-16 พฤษภาคม 2551 

ทฆีวุฒ ิพุทธภริมย,์ 2551, การศกึษาการเปลี่ยนแปลงชนิดของพชืในการเพาะปลูกในพืน้ทีช่ลประทาน
โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม กรณีศึกษา: โครงการลุ่มน้ําคลองหอยโข่ง "เอกสารประกอบการ
ประชุมวชิาการวศิวกรรมโยธาแหง่ชาต ิครัง้ที ่13, 14-16 พฤษภาคม 2551 

ทีฆวุฒ ิพุทธภิรมย์, 2551, พฤฒกิรรมทางชลศาสตร์ของฝายเกเบียนแบบดาดและไม่ดาด"เอกสาร
ประกอบการประชุมวชิาการวศิวกรรมโยธาแหง่ชาต ิครัง้ที ่13, 14-16 พฤษภาคม 2551 

ทีฆวุฒิ พุทธภิรมย์, 2551, โปรแกรมการคํานวณปริมาณน้ําชลประทานรายสปัดาห์บนเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต,เอกสารประกอบการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครัง้ที่ 13, 14-16 
พฤษภาคม 2551 
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ทฆีวุฒ ิพทุธภริมย,์ ชยัณฐั บวัทองเกีอ้, 2550, การจาํลองเชงิตวัเลขในการควบคุมการลุกลํ้าความเคม็ใน
ปากแมน้ํ่าเจา้พระยาดว้ยการระบายน้ําจากเขือ่นเจา้พระยา,เอกสารประกอบการประชุมวชิาการ
วศิวกรรมโยธาแหง่ชาต ิครัง้ที ่12, 2-4 พฤษภาคม 2550  

สุวฒันา จติตลดากร, สมฤทยั ทะสดวก, สุรชยั ลปิิวฒันาการ, ทฆีวุฒ ิพุทธภริมย,์ 2550, ความมัน่คง
ดา้นทรพัยากรน้ําสาํหรบัสถานีวจิยัทรพัยากรน้ําชายฝ ัง่ระนองมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรส์าํหรบั
ฟ้ืนฟูจากผลกระทบจากธรณีพบิตัภิยัสนึาม,ิ เอกสารประกอบการประชุมวชิาการวศิวกรรมโยธา
แหง่ชาต ิครัง้ที ่12, 2-4 พฤษภาคม 2550 

ประดษิฐ ์ป่ินกระจาย, ทฆีวุฒ ิพทุธภริมย,์ 2550, ระบบภมูสิารสนเทศชลประทานเพือ่การวางแผนพฒันา
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