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    หลักสูตร  

    จํานวนหนวยกิต  รวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา    154 หนวยกิต 

    โครงสรางหลักสูตร 

  (1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

   - กลุมสาระอยูดีมสีุข  ไมนอยกวา  6 หนวยกิต 

   - กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ ไมนอยกวา  3 หนวยกิต 

   - กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร  ไมนอยกวา 13 หนวยกิต 

   - กลุมสาระพลเมอืงไทยและพลเมอืงโลก ไมนอยกวา  5 หนวยกิต 

   - กลุมสาระสุนทรียศาสตร  ไมนอยกวา  3 หนวยกิต 

  (2) หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา 118 หนวยกิต 

   - วิชาเฉพาะพื้นฐาน     37 หนวยกิต 

      - กลุมวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร   14 หนวยกิต 

      - กลุมวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม     23 หนวยกิต 

   - วิชาเฉพาะดาน  ไมนอยกวา    81 หนวยกิต 

      - กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรม     75 หนวยกิต 
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      - กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม  ไมนอยกวา      6 หนวยกิต 

   - การฝกงาน  ไมนอยกวา   240 ช่ัวโมง 

    หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา    6 หนวยกิต 

   รายวิชา 

  (1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ไมนอยกวา   30 หนวยกิต 

            1.1 กลุมสาระอยูดีมีสขุ   ไมนอยกวา    6 หนวยกิต 

01175xxx กิจกรรมพลศึกษา    1(0-2-1) 

 (Physical Education Activities) 

และเลือกเรียนอกีไมนอยกวา 5 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุม

สาระอยูดีมีสุข 

     1.2 กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ   ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

เลือกเรียนไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุมสาระศาสตร

แหงผูประกอบการ 

     1.3 กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร    ไมนอยกวา 13 หนวยกิต 

01355xxx ภาษาอังกฤษ     9( -   - ) 

 (English) 

 วิชาภาษาไทย     3( -   - ) 

 วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร ไมนอยกวา  1( -   - ) 

   1.4 กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ไมนอยกวา     5 หนวยกิต 

01999111 ศาสตรแหงแผนดิน      2(2-0-4) 

 (Knowledge of the Land) 

และเลือกเรียนอกีไมนอยกวา 3  หนวยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุมสาระ

พลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

                 1.5 กลุมสาระสุนทรียศาสตร  ไมนอยกวา  3 หนวยกิต 

เลือกเรียนไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุมสาระ

สุนทรียศาสตร 

  (2) หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา 118 หนวยกิต 

     2.1 วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน      37 หนวยกิต 

2.1.1 กลุมวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 14 หนวยกิต 

01403114 ปฏิบัติการหลกัมลูเคมทีั่วไป   1(0-3-2) 

 (Laboratory in Fundamentals of General Chemistry) 

01403117 หลักมูลเคมีทั่วไป    3(3-0-6) 

 (Fundamentals of General Chemistry)   

01417167 คณิตศาสตรวิศวกรรม I   3(3-0-6) 
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 (Engineering Mathematics I) 

01417168 คณิตศาสตรวิศวกรรม II   3(3-0-6) 

 (Engineering Mathematics II) 

01420111 ฟสิกสทั่วไป I    3(3-0-6) 

 (General Physics I) 

01420113 ปฏิบัติการฟสิกส I   1(0-3-2) 

 (Laboratory in Physics I) 

2.1.2 กลุมวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม   23 หนวยกิต 

01203211 การสํารวจ    3(2-3-6) 

 (Surveying) 

01203212 การฝกงานสํารวจ   1 

 (Survey Camp) 

01203221 กลศาสตรของวัสดุ I   3(3-0-6) 

 (Mechanics of Materials I) 

01204111 คอมพิวเตอรและการโปรแกรม   3(2-3-6) 

 (Computers and Programming) 
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01208111 การเขียนแบบวิศวกรรม   3(2-3-6) 

 (Engineering Drawing) 

01208221 กลศาสตรวิศวกรรม I   3(3-0-6) 

 (Engineering Mechanics I) 

01209211 กลศาสตรของของไหล   3(3-0-6) 

 (Fluid Mechanics) 

01209213* คณิตศาสตรสําหรับวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า 3(3-0-6) 

 (Mathematics for Water Resources Engineering) 

01209312 ปฏิบัติการสําหรับวิชากลศาสตรของของไหล 1(0-3-2) 

 (Laboratory for Fluid Mechanics) 

   2.2 วิชาเฉพาะดาน  ไมนอยกวา   81 หนวยกิต 

   2.2.1 กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรม     75 หนวยกิต 

01203222 การวิเคราะหโครงสราง I   3(3-0-6) 

 (Structural Analysis I) 

01203231 คอนกรีตและวัสดุวิศวกรรม   3(2-3-6) 

 (Concrete and Engineering Materials) 

01203322 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุวิศวกรรมโยธา  1(0-3-2) 

 (Civil Engineering Material Testing Laboratory) 

01203323 การวิเคราะหโครงสราง II   3(3-0-6) 

 (Structural Analysis II) 

01203331 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก  4(3-3-8) 

 (Reinforced Concrete Design) 

01203333 การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก  4(3-3-8) 

 (Design of Timber and Steel Structures)  

01203352 ปฐพีกลศาสตร    3(3-0-6) 

 (Soil Mechanics) 

01203353 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร   1(0-3-2) 

 (Soil Mechanics Laboratory) 

01203354  การออกแบบฐานราก    3(3-0-6)  

 (Foundation Design) 
 

     

* รายวิชาใหม 

01203361 วิศวกรรมกอสรางและการจัดการ  3(3-0-6)  
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  (Construction Engineering and Management) 

01203371  วิศวกรรมขนสง     3(3-0-6) 

 (Transportation Engineering) 

01203471 วิศวกรรมการทาง   3(3-0-6) 

 (Highway Engineering) 

01209241 หลักอุทกวิทยา     3(3-0-6) 

 (Principle of Hydrology) 

01209321 การไหลในทางนํ้าเปด   3(3-0-6) 

 (Flow in Open Channel) 

01209322 พลศาสตรชายฝงทะเล   3(3-0-6) 

 (Coastal Dynamics) 

01209243** อุทกวิทยาประยุกต   3(2-3-6) 

 (Applied Hydrology) 

01209343 การพัฒนาและจัดการทรัพยากรนํ้าเบื้องตน 3(3-0-6) 

 (Basics of Water Resources Development and  

 Management) 

01209346** วิศวกรรมนํ้าบาดาล   3(3-0-6) 

 (Groundwater Engineering) 

01209347** การประยุกตใชคอมพิวเตอรสําหรับ  3(2-3-6) 

 วิศวกรรมทรัพยากรนํ้า 

 (Computer Applications for Water Resources Engineering) 

01209423 วิศวกรรมชลศาสตร   3(3-0-6) 

 (Hydraulic Engineering) 

01209424 การออกแบบอาคารชลศาสตร   3(3-0-6) 

 (Design of Hydraulic Structures) 

01209444** การวางแผนโครงการวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า 3(3-0-6) 

 (Water Resources Engineering Project Planning) 

01209461** วิศวกรรมทรัพยากรนํ้าและสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 

 (Water Resources Engineering and Environment) 

01209494 การศึกษาภาคสนามดานวิศวกรรมทรพัยากรนํ้า 1(0-3-2) 

   (Water Resources Engineering Field Trip) 
     

** ปรับปรงุรายวิชา 

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

01209497 สัมมนา    1 

 (Seminar) 

01209499 โครงงานวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า  2(0-6-3) 

 (Water Resources Engineering Project) 

02207211 หลักวิศวกรรมชลประทาน   3(3-0-6) 

 (Principle of Irrigation Engineering) 

                 2.2.2 กลุมวิชาเลอืกทางวิศวกรรม  ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

เลือกเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต จากรายวิชาดังตอไปน้ี 

01209242 อุทกวิทยาสําหรบัวิศวกรรมโยธา  2(2-0-4) 

 (Hydrology for Civil Engineering) 

01209425 ชลศาสตรระบบจายนํ้าประปา   3(3-0-6) 

 (Hydraulics of Potable Water Distribution Systems) 

01209426 การออกแบบวิศวกรรมระบายนํ้าชุมชน 3(3-0-6) 

 (Urban Drainage Engineering Design) 

01209429 การพัฒนาทรพัยากรนํ้าเพื่อการอปุโภคบริโภค 3(3-0-6) 

 (Water Resources Development for Water Supply) 

01209431 การปองกันทองนํ้าและตลิง่ของแมนํ้าและคลอง 3(3-0-6) 

 (Bed and Bank Protection of River and Canal) 

01209432 การปองกันชายฝงทะเล   3(3-0-6) 

 (Coastal Protection) 

01209445** สารสนเทศภูมิศาสตรสําหรับวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า  3(3-0-6) 

 (Geographic Information for Water Resources  

 Engineering) 

01209447 วิศวกรรมพลังนํ้า    3(3-0-6) 

 (Water Power Engineering) 

01209448 อุทกวิทยานํ้าผิวดิน   3(3-0-6) 

 (Surface Water Hydrology)  

01209464 การจัดการทรัพยากรนํ้าแบบบรูณาการ 3(3-0-6) 

 (Integrated Water Resources Management) 
 

     

** ปรับปรงุรายวิชา 

01209467 การดําเนินการและการบาํรงุรักษาระบบ 3(3-0-6) 

 ระบายนํ้าและระบบรวบรวมนํ้าเสียชุมชน 
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(Urban Drainage and Wastewater Collection Systems 

Operation and Maintenance) 

01209468 การหาคาเหมาะที่สุดเบื้องตนสําหรบัวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 ทรัพยากรนํ้า 

 (Basic Optimization for Water Resources Engineering) 

01209469 การจําลองการไหลของนํ้าบาดาลเบื้องตน 3(3-0-6) 

 (Introduction to Groundwater Flow Modeling) 

01209471* การจัดการภัยพิบัติเบื้องตน   3(3-0-6) 

 (Introduction to Disaster Management) 

01209496 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า 3(3-0-6) 

 (Selected Topics in Water Resources Engineering) 

01209498 ปญหาพิเศษ    1-3 

 (Special Problems) 

 

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี     ไมนอยกวา      6 หนวยกิต 

(4) การฝกงาน    ไมนอยกวา  240 ช่ัวโมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

* รายวิชาใหม  
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    แผนการศึกษา  

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

 01208111 การเขียนแบบวิศวกรรม  3(2-3-6) 

 01417167 คณิตศาสตรวิศวกรรม I  3(3-0-6) 

 01420111 ฟสิกสทั่วไป I  3(3-0-6)  

 01420113 ปฏิบัติการฟสิกส I  1(0-3-2) 

 01999111 ศาสตรแหงแผนดิน  2(2-0-4) 

 01355xxx ภาษาอังกฤษ  3( -   - ) 

  วิชาภาษาไทย  3( -   - ) 

  วิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระอยูดีมสีุข  2( -   - ) 

    รวม   20( -   - ) 

 

 

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

 01204111 คอมพิวเตอรและการโปรแกรม  3(2-3-6) 

 01403114 ปฏิบัติการหลกัมลูเคมทีั่วไป  1(0-3-2) 

 01403117 หลักมูลเคมีทั่วไป  3(3-0-6) 

 01417168 คณิตศาสตรวิศวกรรม II  3(3-0-6) 

 01175xxx กิจกรรมพลศึกษา  1(0-2-1) 

 01355xxx ภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 

  วิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระสุนทรียศาสตร 3( -   - ) 

  วิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ 3( -   - ) 

    รวม   20( -   - ) 
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  ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1       จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01208221 กลศาสตรวิศวกรรม I  3(3-0-6) 

 01209213 คณิตศาสตรสําหรับวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า 3(3-0-6) 

 01209241 หลักอุทกวิทยา   3(3-0-6) 

 01355xxx ภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 

  วิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระอยูดีมีสุข  3( -   - ) 

  วิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 3( -   - ) 

  วิชาเลือกเสร ี  3( -   - ) 

    รวม   21( -   - ) 

 

 

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

 01203211 การสํารวจ  3(2-3-6) 

 01203221 กลศาสตรของวัสดุ I  3(3-0-6) 

 01209211 กลศาสตรของของไหล  3(3-0-6) 

 01209243 อุทกวิทยาประยุกต  3(2-3-6) 

 02207211 หลักการชลประทาน  3(3-0-6) 

  วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร  1( -   - ) 

  วิชาเลือกเสร ี  3( -   - ) 

    รวม   19( -   - ) 
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  ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1   จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01203212 การฝกงานสํารวจ  1 

 01203222 การวิเคราะหโครงสราง I  3(3-0-6) 

 01203231 คอนกรีตและวัสดุวิศวกรรม  3(2-3-6) 

01203371  วิศวกรรมขนสง   3(3-0-6) 

 01209312 ปฏิบัติการสําหรับวิชากลศาสตรของของไหล 1(0-3-2) 

 01209321 การไหลในทางนํ้าเปด  3(3-0-6) 

01209322 พลศาสตรชายฝงทะเล  3(3-0-6) 

 01209346 วิศวกรรมนํ้าบาดาล  3(3-0-6) 

    รวม   20(17-6-38) 

 

 

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

 01203322 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุวิศวกรรมโยธา  1(0-3-2) 

 01203323 การวิเคราะหโครงสราง II  3(3-0-6) 

 01203331 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก   4(3-3-8) 

01203352 ปฐพีกลศาสตร  3(3-0-6) 

01203353 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร  1(0-3-2) 

01209343 การพัฒนาและจัดการทรัพยากรนํ้าเบื้องตน 3(3-0-6) 

 01209347 การประยุกตใชคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า 3(2-3-6) 

    รวม   18(14-12-36) 
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  ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1   จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01203333 การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก  4(3-3-8) 

 01203354 การออกแบบฐานราก   3(3-0-6) 

 01203471 วิศวกรรมการทาง  3(3-0-6) 

 01209423 วิศวกรรมชลศาสตร  3(3-0-6) 

 01209461 วิศวกรรมทรัพยากรนํ้าและสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 

 01209495 การเตรียมการโครงงานวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า 1(0-3-2) 

 วิชาเฉพาะเลือก  3( -   - ) 

    รวม   20( -   - ) 

 

 

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

01203361 วิศวกรรมกอสรางและการจัดการ  3(3-0-6) 

01209424 การออกแบบอาคารชลศาสตร  3(3-0-6) 

 01209444 การวางแผนโครงการวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า 3(3-0-6) 

 01209494 การศึกษาภาคสนามดานวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า 1(0-3-2) 

01209497 สัมมนา  1 

01209499 โครงงานวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า  2(0-6-3) 

 วิชาเฉพาะเลือก  3( -   - ) 

    รวม   16( -   - ) 
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 3.1.5  คําอธิบายรายวิชา 

  รายวิชาท่ีเปนรหัสของหลักสูตร 

01209211 กลศาสตรของของไหล 3(3-0-6) 

 (Fluid Mechanics) 

 สมบัติของของไหล ของไหลสถิต สมการทรงมวล สมการโมเมนตัม และสมการพลังงาน การ

วิเคราะหมิติและความคลายคลึงของการไหลของของไหล การไหลแบบบีบอัดไมไดและคงที่ผานทอและทางนํ้าเปด  

 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. 

 

01209213* คณิตศาสตรสําหรับวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า 3(3-0-6) 

 (Mathematics for Water Resources Engineering) 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01417168 

 สมการแบบแยกตัวแปรได สมการแบบเอกพันธุ สมการแมนตรง ตัวประกอบปริพันธ ระบบสมการ

เชิงอนุพันธเชิงเสน การประยุกตใชสมการเชิงอนุพันธในการแกปญหาทางวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า หลกัการทาง

โปรแกรมมิ่งพื้นฐานเพื่อแกปญหาทางคณิตศาสตรเชิงตัวเลข การหาปริพันธโดยใชระเบียบวิธีเชิงตัวเลข การหาราก

ของสมการโดยใชระเบียบวิธีเชิงตัวเลข การหาคาที่เหมาะสมทีสุ่ดเบื้องตน การแกสมการเชิงอนุพันธโดยใชหลักการ

ทางโปรแกรมมิง่ 

 Separable equations. Homogeneous equations. Exact equations. Integrating factor. 

Linear differential equations. Applications of differential equations in water resources engineering. 

Basic programming for numerical methods. Numerical integrations. Root finding using numerical 

methods. Basic optimization. Differential equations solving using programming.  

 

01209241 หลักอุทกวิทยา 3(3-0-6) 

 (Principle of Hydrology) 

 วัฏจักรทางอุทกวิทยา ภูมิอากาศวิทยา หยาดนํ้าฟา การระเหยและการคายนํ้า นํ้าทา นํ้าทวม การ

กรอนและการตกตะกอน อางเก็บนํ้า  

 Hydrologic cycle, climatology, precipitation, evaporation and transpiration, 

streamflow, runoff, flood, erosion and sedimentation, reservoir. 

 

 
     

* รายวิชาใหม 

01209243** อุทกวิทยาประยุกต 3(2-3-6) 
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 (Applied Hydrology) 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01209241 

 ลุมนํ้าและลักษณะของลุมนํ้า ความนาจะเปนและสถิติทางอุทกวิทยา การวิเคราะหความถ่ี การ

ออกแบบพายุฝน การออกแบบปริมาณนํ้าสูงสุดและปริมาณนํ้าตํ่าสุด การประเมินนํ้าทา การตกตะกอนในอางเก็บนํ้า 

การเคลื่อนที่ของนํ้าทวม 

 Watershed and watershed characteristics. Probability and statistics in hydrology. 

Frequency analysis. Rainstorm design. Peak flow and low flow design. Runoff estimation. Reservoir 

sedimentation. Flood routing. 

 

01209312 ปฏิบัติการสําหรับวิชากลศาสตรของของไหล 1(0-3-2) 

 (Laboratory for Fluid Mechanics) 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01209211 

 ปฏิบัติการสําหรับวิชาวิศวกรรมกลศาสตรของของไหล (01209211)  

 Laboratory for Fluid Mechanics (01209211). 

 

01209321 การไหลในทางนํ้าเปด 3(3-0-6) 

 (Flow in Open Channel) 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01209211 

 หลักของการไหลของของไหล พลังงานและโมเมนตัมของการไหลผานทางนํ้าเปด การไหลแบบวิกฤต 

การไหลแบบสม่ําเสมอ การไหลแบบไมสม่ําเสมอ การไหลแบบทรงตัว ธรณีสัณฐานของแมนํ้า การเคลื่อนยายตะกอน 

การออกแบบชลศาสตรของทางนํ้าเปด การวิเคราะหหนาขางการไหลในทางนํ้าเปด อาคารควบคุมนํ้าในทางนํ้าเปด 

 Principle of fluid flow, energy and momentum in open channel flow, critical flow, 

uniform flow, non-uniform flow, steady flow, river morphology, sediment movement, hydraulic 

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

 

 

 

 

 

 
     

** ปรับปรงุรายวิชา 

01209322 พลศาสตรชายฝงทะเล 3(3-0-6) 

 (Coastal Dynamics) 
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 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01209211 

 ประเภทของชายฝงทะเล การวิเคราะหคลื่นเชิงเสน การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของคลื่น การทํานาย

คลื่น กระแสนํ้า ระดับนํ้าทะเล การเปลี่ยนแปลงของระดับนํ้าทะเล การเคลื่อนที่ของตะกอนชายฝงทะเล กระบวนการ

ชายฝงทะเล สัณฐานชายฝงทะเล การเปลี่ยนแปลงแนวชายฝงทะเล ปฏิสัมพันธของมนุษยกับพลศาสตรชายฝงทะเล 

การสํารวจและวิเคราะหขอมูลภาคสนาม และแบบจําลองทางชายฝงทะเล  

 Coastal classification, linear wave analysis, wave transformation, wave forecasting, 

current, sea level, sea level variability, coastal sediment transport, coastal processes, coastal 

morphology, shoreline change, human interaction with coastal dynamics, field data collection and 

analysis,  and coastal modeling. 

 

01209343 การพัฒนาและจัดการทรัพยากรนํ้าเบื้องตน 3(3-0-6) 

 (Basics of Water Resources Development and Management) 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01209241 

 ปญหาการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า สวนประกอบของการพัฒนาทรัพยากรนํ้า ประเภท

และหลักการวางแผนโครงการพัฒนาทรัพยากรนํ้า หลักการจัดการทรัพยากรนํ้า หลักการและเกณฑการประเมิน

โครงการ องคกรจัดการทรัพยากรนํ้า นโยบายทรัพยากรนํ้า กฎหมายที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทรัพยากรนํ้า การ

ประเมินปริมาณนํ้าตนทุนและความตองการใชนํ้า 

 Problems in water resources development and management, components of water 

resources development, types and planning principles of water resources development projects, 

principles of water resources management, principles and criteria for project evaluation, water 

resources organization, water resources policies, laws related to water resources development, 

evaluation of water supply and demand. 
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01209346** วิศวกรรมนํ้าบาดาล 3(3-0-6) 

 (Groundwater Engineering) 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01209241 

 ธรณีวิทยา อุทกธรณีวิทยา การกําเนิดของนํ้าใตดิน ลักษณะและชลศาสตรการเคลื่อนที่ของนํ้าใตดิน 

การวิเคราะหการไหลของนํ้าใตดิน การสํารวจนํ้าบาดาล ชลศาสตรของบอบาดาล การสูบทดสอบ เทคนิคการเจาะบอ

บาดาล การออกแบบบอบาดาล การพัฒนาบอบาดาล การบํารุงรักษาบอบาดาล 

 Geology. Hydrogeology. Groundwater occurrences. Characteristics and hydraulics of 

groundwater movement. Groundwater flow analysis. Groundwater investigation. Pumping test. Well 

hydraulics. Well drilling techniques. Well design. Well development. Well maintenance. 

 

01209347** การประยุกตใชคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า 3(2-3-6) 

 (Computer Applications for Water Resources Engineering) 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01209241 

 การประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐานเพื่อการวิเคราะหงานดานวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า   

แคดเบื้องตนสําหรับวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า การเรียนรูใชงานระบบสารสนเทศภูมิศาสตรข้ันพื้นฐาน การประยุกตใช

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรสําหรบัวิเคราะหงานดานวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า การวิเคราะหขอมลูดานทรัพยากรนํ้า

เชิงพื้นที ่

Applications of basic computer program for water resources project analysis. Basic 

CAD for water resources engineering. Learning of basic Geographic Information System (GIS). GIS 

applications for water resources project analysis. Spatial analysis for water resources data. 

 

01209423 วิศวกรรมชลศาสตร 3(3-0-6) 

 (Hydraulic Engineering) 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01209211 และ 01209241 หรือ 01209242 

 การไหลในทางนํ้าเปดและการออกแบบ การเคลื่อนยายของตะกอนในลํานํ้า อางเก็บนํ้าและเข่ือน 

ทางนํ้าลน อาคารสลายพลังงาน การสงนํ้า การระบายนํ้า การวัดปริมาณนํ้า การวิเคราะหระบบทอ แรงกระแทกกลับ 

กังหันและเครื่องสูบนํ้า แบบจําลองทางชลศาสตร 

 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. 

 
     

** ปรับปรงุรายวิชา 

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

 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01209321 

 การประยุกตหลักการทางดานอุทกวิทยา ชลศาสตร โครงสราง และกลศาสตรของดิน ในการ

ออกแบบหัวงาน เข่ือน ฝาย ประตูระบาย อาคารประกอบตางๆ และการออกแบบอาคารในระบบสงนํ้า การใช

แบบจําลองคณิตศาสตรในการออกแบบอาคารชลศาสตร ปญหาปฏิบัติ หลักการดําเนินการและการบํารุงรักษาระบบ 

 Application of hydrology, hydraulics, structures and soil mechanics for design of 

headwork; dams, weir, barrages, appurtenant structures; and for design of conveyance structures; 

use of mathematical model for design of hydraulic structures, practical problems, principles for 

system operation and maintenance. 

 

01209425 ชลศาสตรระบบจายนํ้าประปา 3(3-0-6) 

 (Hydraulics of Potable Water Distribution Systems) 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01209211 

 ชลศาสตรการไหลในระบบทอภายใตแรงดันแบบคงที่และไมคงที่ วัสดุทอ มาตร วาลวและอุปกรณ

ประกอบอื่นๆ การออกแบบชลศาสตรระบบทอ-เครื่องสูบนํ้า การออกแบบชลศาสตรถังเก็บนํ้าใส การสอบบัญชีนํ้า

และโปรแกรมการควบคุมนํ้าสูญเสีย พื้นที่เฝาระวัง การบํารุงรักษาและการฟนสภาพระบบทอ แบบจําลอง

คอมพิวเตอรสําหรับระบบจายนํ้าประปา 

 Hydraulics of pressurized pipe flow: steady and unsteady flows, pipe materials, 

meters, valves and other appurtenances, hydraulic design of pump-pipeline systems, hydraulic 

design of storage tanks, water audit and loss control programs, district metered area, maintenance 

and rehabilitation of pipe system, computer modeling of water distribution systems. 

 

01209426 การออกแบบวิศวกรรมระบายนํ้าชุมชน 3(3-0-6) 

 (Urban Drainage Engineering Design) 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01209241 และ 01209321 

 ผลกระทบทางอุทกวิทยาจากการพัฒนาชุมชนและเมือง แบบจําลองนํ้าฝน-นํ้าทาของพื้นที่ชุมชน 

วิธีการคํานวณและคอมพิวเตอรชวยออกแบบในงานวิศวกรรมระบายนํ้าชุมชน การออกแบบโครงขายระบายนํ้าชุมชน 

การวัดและการตรวจสอบในโครงขายระบายนํ้าชุมชน การปองกันนํ้าทวมจากนํ้าไหลจากแมนํ้า 

 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.  

 

01209429 การพัฒนาทรพัยากรนํ้าเพื่อการอปุโภคบริโภค 3(3-0-6) 

 (Water Resources Development for Water Supply) 
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 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01209343  

 แหลงนํ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค ขอกําหนดของปริมาณและคุณภาพนํ้า มาตรฐานคุณภาพนํ้า การ

คาดการณจํานวนประชากร ความตองการนํ้าเพื่อการอุปโภคบริโภคและปริมาณการไหลแปรเปลี่ยน  การออกแบบ

ระบบการแจกจายนํ้า  กระบวนการปรับปรุงคุณภาพนํ้า การวางแผน การกําหนดรายละเอียดสําหรับการประกวด

ราคา การวางแผนงานและการติดตามงานการกอสราง 

 Sources of water supply, quality and quantity requirements, water quality standards, 

population prediction, water consumption and flow variation, design of water distribution systems, 

water treatment process, planning, specification for bidding and tender, construction planning and 

inspection. 

 

01209431 การปองกันทองนํ้าและตลิง่ของแมนํ้าและคลอง 3(3-0-6) 

 (Bed and Bank Protection of River and Canal) 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01209322 

 ความมั่นคงของทองนํ้าและตลิ่ง วิธีดําเนินการออกแบบ ชนิดการปองกันทองนํ้าและตลิ่ง การ

ออกแบบรายละเอียด ประเด็นการกอสราง วิธีดําเนินการบํารุงรักษา กรณีศึกษา 

 Stability of channel bed and banks, design procedure, type of bed and bank 

protection, detailed design, construction issues, maintenance procedures, case study. 

 

01209432 การปองกันชายฝงทะเล 3(3-0-6) 

 (Coastal Protection) 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01209322 

 การกัดเซาะชายฝงทะเล มาตรการปองกัน ความแตกตางและความจําเปนของโครงสรางปองกัน

ชายฝงทะเล ขอพิจารณาในการออกแบบ แรงที่กระทําตอโครงสรางปองกัน การออกแบบโครงสรางปองกัน 

ผลกระทบตอพื้นที่ชายฝง การกอสราง การบํารุงรักษา และกรณีศึกษา 

 Coastal erosion, countermeasures, difference and necessity of coastal protection 

structures, design considerations, forces to protection structures, design of protection structures, 

effect to coastal area, construction, maintenance, and case study. 
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01209444** การวางแผนโครงการวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า 3(3-0-6) 

 (Water Resources Engineering Project Planning) 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01209343 

 การวางแผนโครงการ การจําลองระบบลุมนํ้าที่มีโครงการพัฒนาแหลงนํ้า การออกแบบเบื้องตนของ

องคประกอบโครงการ การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตร การมีสวนรวมของประชาชน การจัดการนํ้าในระบบลุมนํ้าดวย

แบบจําลองคณิตศาสตร การวิเคราะหโคงกฎการปฏิบัติงานอางเก็บนํ้า การดําเนินการและบํารุงรักษาอาคารบังคับนํ้า 

กรณีศึกษา 

 Project planning. Model simulation of river basin system with water resources 

development projects. Preliminary design of project components. Economic analysis. Public 

participation. Water management on basin systems by mathematical modeling. Analysis of reservoir 

rule curves. Operation and maintenance of control structures. Case studies. 

 

01209445** สารสนเทศภูมิศาสตรสําหรับวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า 3(3-0-6) 

 (Geographic Information for Water Resources Engineering) 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01209343 

เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตรขอมูลสําหรับวิทยาการสารสนเทศทางนํ้า ขอมูลสารสนเทศใน

งานวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า การจัดการกับขอมูล ขอมลูสญูหายและแนวทางการจัดการ  แนวทางสถิติกบัวิทยาศาสตร

ขอมูล การวิเคราะหสมการถดถอย การนําเสนอภาพขอมูล  ระบบภูมิศาสตรสารสนเทศสําหรับทรัพยากรนํ้า 

กรณีศึกษาของการรบัรูระยะไกล  

Information technology. Data science for hydroinformatics. Data information in water 

resources engineering works. Data manipulation. Missing data and management. Statistics concepts 

of data science. Regression analysis. Data visualization. Geographic information systems for water 

resources. Case studies of remote sensing. 

 

01209447 วิศวกรรมพลังนํ้า 3(3-0-6) 

 (Water Power Engineering) 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01209343 

 การพัฒนาไฟฟาพลังนํ้า การสํารวจและออกแบบเบื้องตน การออกแบบอุทกวิทยาสําหรับไฟฟาพลัง

นํ้า กังหันนํ้า การออกแบบทางชลศาสตรของการสงนํ้า การออกแบบอาคารโรงไฟฟา การดําเนินการและบํารุงรักษา

โรงไฟฟาพลังนํ้า 

     

** ปรับปรงุรายวิชา 
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 Hydropower development, preliminary investigation and design, hydrological design 

for hydropower, hydraulic turbines, hydraulic conveyance design, powerhouse design, hydropower 

plant operation and maintenance. 

 

01209448 อุทกวิทยานํ้าผิวดิน 3(3-0-6) 

 (Surface Water Hydrology) 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01209342 

 อุทกวิทยานํ้าผิวดิน การวิเคราะหการสูญเสียทางอุทกวิทยา การออกแบบปริมาณนํ้าฝน การ

ออกแบบปริมาณนํ้าทวม แบบจําลองสําหรับการออกแบบกราฟนํ้าทวม กระบวนการเปลี่ยนนํ้าฝนเปนนํ้าทา การ

เคลื่อนที่ของนํ้าทาทางอุทกวิทยา การเคลื่อนที่ของนํ้าทาทางชลศาสตร  แบบจําลองปริมาณนํ้าทาแบบเหตุการณเดียว 

แบบจําลองปริมาณนํ้าทาแบบเหตุการณตอเน่ือง แบบจําลองอุทกพลศาสตรแบบ 1 มิติ  

 Surface water hydrology, hydrologic abstraction analysis, rainfall design, flood peak 

design, peak runoff model, rainfall-runoff processes, hydrological runoff routing,hydraulic runoff 

routing, single event runoff modelling, continuous runoff simulation, one-dimensional hydrodynamic 

model. 

 

01209461** วิศวกรรมทรัพยากรนํ้าและสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 

 (Water Resources Engineering and Environment) 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01209343 

วิศวกรรมทรัพยากรนํ้าตอคุณคาและคุณภาพชีวิตของคน สัตว และพืช ผลกระทบสิง่แวดลอมจาก

โครงการพัฒนาทรัพยากรนํ้า สมบัติของนํ้าทางกายภาพ เคมีและชีวภาพ องคประกอบของนํ้าธรรมชาติและนํ้าเสีย 

มาตรฐานคุณภาพนํ้า การปนเปอนในนํ้าผิวดินและนํ้าใตดิน ผลทางอุทกวิทยาและคุณภาพนํ้าจากการเปลี่ยนแปลงการ

ใชที่ดิน 

Water resource engineering towards the value and quality of life of people, animals 

and plants.  Environmental impacts of water resources engineering projects.  Physical, chemical and 

biological properties of water. Constituents of natural and polluted waters. Water quality standards. 

Contamination in surface water and groundwater. Hydrologic and water quality effects from landuse 

changes. 

 

 

 
     

** ปรับปรงุรายวิชา 

01209462 คุณภาพทรัพยากรนํ้า     3(3-0-6) 
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 (Water Resource Quality) 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01209343 

 ลักษณะเฉพาะของสารปนเปอนและผลกระทบตอทรัพยากรนํ้า การเคลื่อนตัวของสารปนเปอน 

วิธีการประเมินและการจัดการคุณภาพนํ้า การวิเคราะหการเคลื่อนตัวของสารปนเปอน กรณีศึกษา 

 Characteristics of contaminants and their impact on water resources contaminant 

movement, water quality assessment and management practices, contaminant movement analysis, 

case study. 

 

01209463 การจัดการทรัพยากรนํ้า 3(3-0-6) 

 (Water Resources Management) 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01209343 

 ปญหาการจัดการทรัพยากรนํ้า หลักการจัดการทรัพยากรนํ้า การจัดการนํ้าในโครงการชลประทาน 

โครงการทรัพยากรนํ้าเพื่อการอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรม โครงการระบายนํ้าชุมชน โครงการควบคุมนํ้าทวม และ

เพื่อคุณภาพนํ้า 

 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  การจัดการทรัพยากรนํ้าแบบบรูณาการ 3(3-0-6) 

 (Integrated Water Resources Management) 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01209343 

 การประเมินทรัพยากรนํ้า การวางแผนการจัดสรรทรัพยากรนํ้า การจัดการนํ้าตนทุนและความ

ตองการนํ้า การหาคาเหมาะที่สุดของการจัดการนํ้า การจัดการทรัพยากรนํ้าแบบบูรณาการ กรณีศึกษา 

 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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01209467 การดําเนินการและการบํารงุรักษาระบบระบายนํ้าและระบบรวบรวมนํ้าเสียชุมชน 3(3-0-6) 

 (Urban Drainage and Wastewater Collection Systems Operation and Maintenance) 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01209321 

 ระบบระบายนํ้าและระบบรวบรวมนํ้าเสีย เจาหนาที่ดําเนินการระบบระบายนํ้าและระบบรวบรวมนํ้า

เสีย การดําเนินการและการบํารุงรักษาระบบอยางดี ข้ันตอนความปลอดภัยในการดําเนินการและการบํารุงรักษา การ

ตรวจสอบและการทดสอบระบบ วิธีทําความสะอาดและบํารุงรักษาระบบทอ การซอมแซมสวนที่อยูใตดิน 

 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 การหาคาเหมาะที่สุดเบื้องตนสําหรบัวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า 3(3-0-6) 

 (Basic Optimization for Water Resources Engineering) 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01209343 

 รูปแบบมาตรฐานของการหาคาเหมาะที่สุดเชิงเสน การแกปญหาโดยใชกราฟ วิธีซิมเพล็กซ วิธี

อินทิเกรตโดยตรง การโปรแกรมจํานวนเต็ม การโปรแกรมพลวัตร การวิเคราะหความไว การบริหารจัดการทรัพยากร

นํ้าโดยใชการหาคาเหมาะที่สุด กรณีศึกษา 

 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. 

 

01209469 การจําลองการไหลของนํ้าบาดาลเบื้องตน 3(3-0-6) 

 (Introduction to Groundwater Flow Modeling) 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01209346 

 กลศาสตรการไหลของนํ้าบาดาล สมการการไหลของนํ้าบาดาล การแกสมการการไหลนํ้าบาดาลโดย

วิธีผลตางอันตะ การไหลของนํ้าบาดาลแบบคงที่และแบบไมคงที่ การประยุกตแบบจําลองนํ้าบาดาล กรณีศึกษา 

 Mechanics of groundwater flow, groundwater flow equations, groundwater flow 

solution using finite differences, steady and transient groundwater flows, groundwater flow model 

applications, case studies. 
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01209471* การจัดการภัยพิบัติเบื้องตน 3(3-0-6) 

 (Introduction to Disaster Management) 

   ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ระบบปองกันภัยพิบัติ การจัดการความเสี่ยงเบื้องตน 
กฏหมายเบื้องตนในการจัดการภัยพิบัติ การบรรเทาและการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง การเรียนรูการเตรียมความ
พรอมและการปองกันภัยพิบัติ กรณีศึกษา 
   Basic knowledge of natural disaster. Disaster prevention system. Basic risk 
management. Basic laws in disaster management. Mitigation and adaptation. Educational with hazard 
preparedness. Case studies.  
 

01209494 การศึกษาภาคสนามดานวิศวกรรมทรพัยากรนํ้า 1(0-3-2) 

 (Water Resources Engineering Field Trip) 

 การศึกษาภาคสนามของโครงการดานวิศวกรรมทรัพยากรนํ้าทั้งที่กําลังกอสรางและที่เปดดําเนินการ

แลวเรียบเรียงเปนรายงาน 

 Field trip to water resources project sites both under construction and under 

operation. A report is required. 

 

01209495 การเตรียมการโครงงานวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า 1(0-3-2) 

 (Water Resources Engineering Project Preparation) 

 การเตรียมขอเสนอโครงงาน การตรวจเอกสาร และรายงานความกาวหนา 

 Preparation of project proposal, literature review and progress report. 

 

01209496 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า 3(3-0-6) 

 (Selected Topics in Water Resources Engineering) 

 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมทรัพยากรนํ้าในระดับปริญญาตรี หัวขอเรื่องเปลี่ยนไปในแตละภาค

การศึกษา 

 Selected topics in water resources engineering at the bachelor’s degree level. Topics 

are subject to change each semester. 
 

01209497  สัมมนา     1 

 (Seminar) 

 การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางวิศวกรรมทรัพยากรนํ้าในระดับปริญญาตรี 

 Presentation and discussion on current interesting topics in water resources 

engineering at the bachelor’s degree level. 
     

* รายวิชาใหม 
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01209498 ปญหาพิเศษ  1-3 

 (Special Problems) 

 การศึกษาคนควาทางวิศวกรรมทรัพยากรนํ้าระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน 

 Study and research in water resources engineering at the bachelor’s degree level and 

compile into a report. 

 

01209499 โครงงานวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า 2(0-6-3) 

 (Water Resources Engineering Project) 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01209495  

 โครงงานที่นาสนใจในแขนงตาง ๆ  ทางดานวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า 

 Project of practical interest in various fields of water resources engineering. 

 

3.1.5.2  รายวิชาบริการสําหรับนิสิตนอกสาขา 

01209242 อุทกวิทยาสําหรบัวิศวกรรมโยธา 2(2-0-4) 

 (Hydrology for Civil Engineering) 

 วัฏจักรทางอุทกวิทยา ภูมิอากาศวิทยาเบื้องตน หยาดนํ้าฟา นํ้าทา ลุมนํ้าและลักษณะของลุมนํ้า การ

วิเคราะหนํ้าทวมดวยหลักความถ่ีการเกิด การออกแบบนํ้าทวมสูงสุดและกราฟนํ้าทวม การเคลื่อนตัวของนํ้าทวม 

 Hydrologic cycle, Introduction to climatology, Precipitation, Runoff, Catchment and 

catchment characteristics, Flood frequency analysis, Flood peak and flood hydrograph design, Flood 

routing. 

 

3.1.5.3  รายวิชาท่ีไมใชรหัสวิชาของหลักสูตร 

01203211 การสํารวจ  3(2-3-6) 

 (Surveying)  

 หลักการทั่วไป ความคลาดเคลื่อนในการสํารวจ แผนที่และมาตราสวน หลักการและการใชงานกลอง

วัดมุม การวัดระยะและการวัดมุมอยางละเอียด งานสํารวจวงรอบ การระดับและการระดับอยางละเอียด การคํานวณ

และปรับแกขอมูลงานภาคสนาม ขอกําหนดความคลาดเคลื่อน งานขายสามเหลี่ยมและการคํานวณแอซิมัธอยาง

ละเอียด ระบบพิกัดระนาบราบ การสํารวจรายละเอียดเพื่อการเขียนแผนที่ภูมิประเทศ การสํารวจเพื่อการกอสราง 

โคงทางราบและทางด่ิง 
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 General principles; errors in surveying; map and scales; principles and the use of 

theodolite; distance and precise angle measurements; traverse, levelling and precise levelling; 

calculation and adjustment of field data work; error specification; triangulation and precise 

determination of azimuth; plane coordinate system; detail surveying for plotting topographic map; 

construction surveying; horizontal and vertical curves. 

 

01203212 การฝกงานสํารวจ 1 

 (Survey Camp) 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01203211 

 การฝกงานภาคสนามตามหลักสูตรวิชา 01203211 ไมตํ่ากวา 80 ช่ัวโมง 

 Field practice for the course 01203211 not less than 80 hours. 

 

01203221 กลศาสตรของวัสดุ I 3(3-0-6) 

 (Mechanics of Materials I)  

 หนวยแรง ความเครียด กฎของฮุค อัตราสวนของปวสซอง หนวยแรงในทรงกระบอกเปลือกบาง 

แรงบิดในช้ินสวนรูปทรงกระบอก สปริงขด หนวยแรง แรงเฉือนและโมเมนตดัดในคาน การโกงของคาน หนวยแรงรวม 

วงกลมของมอร ความเครียดรวม 

 Forces, stresses, strains, stresses and strains relationship, Poisson's ratio; stresses in 

thin walled cylinders; torsion in cylinders; helical springs; stress, shear and bending moment in 

beams; deflection of beams; total stress; Mohr’s circle; total strain. 

 

01203222  การวิเคราะหโครงสราง I 3(3-0-6) 

 (Structural Analysis I) 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01208221 

 บทนําเกี่ยวกับการวิเคราะหโครงสราง แรงปฏิกิริยา แรงเฉือน และโมเมนตของโครงสรางดีเทอร

มิเนทเชิงสถิตย เสนอิทธิพล การวิเคราะหแรงในโครงขอหมุน โครงสรางที่มีนํ้าหนักเคลื่อนที่กระทํา การโกงของคาน

และโครงอาคาร วิธีงานเสมือน และวิธีพลังงานความเครียด การวิเคราะหโครงสรางอินดีเทอรมิเนทเชิงสถิตยโดย

วิธีการเปลี่ยนรูปรางสอดคลอง 

 Introduction to structural analysis, reactions, shears and moments in statically 

determinate structures; influence lines; analysis of forces in trusses; structures subjected to moving 

loads; deflections of beams and frames, method of virtual work and strain energy; analysis of 

statically indeterminate structures by method of consistent deformation. 
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01203231 คอนกรีตและวัสดุวิศวกรรม 3(2-3-6) 

 (Concrete and Engineering Materials) 

 หลักมูลพฤติกรรมและสมบัติ บทนําเกี่ยวกับการตรวจสอบและทดสอบวัสดุ ทางวิศวกรรมโยธาตางๆ 

เหล็กกลา เหล็กเสน ไม ปูนซีเมนต มวลรวมและสารผสมเพิ่ม การออกแบบสวนผสมคอนกรีต คอนกรีตสดและ

คอนกรีตที่แข็งตัวแลว วัสดุการทาง วัสดุวิศวกรรมโยธาอื่นๆ 

 The fundamental behaviors and properties, introduction to inspecting and testing of 

various civil engineering materials, steel and rebar, wood, cement, aggregates and admixtures, mix 

design; fresh and hardened concrete, highway materials, other civil engineering materials. 

 

01203322 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุวิศวกรรมโยธา 1(0-3-2) 

 (Civil Engineering Materials Testing Laboratory) 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01203221 

 การทดสอบในหองปฏิบัติการของวัสดุทางวิศวกรรมโยธา เหล็ก โลหะไมมีธาตุเหล็ก และไม การรับ

แรงอัด แรงดึง แรงเฉือน แรงบิด แรงดัด และความแข็ง 

 Laboratory testing of civil engineering materials: steel, non-ferrous metals and wood; 

compression, tension, shear, torsion, flexure, and hardness. 

 

01203323  การวิเคราะหโครงสราง II 3(3-0-6) 

 (Structural Analysis II) 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01203222 

 การวิเคราะหโครงสรางอินดีเทอรมิเนทโดยวิธีนํ้าหนักยืดหยุน วิธีพลังงานความเครียด วิธีมุมหมุน

และระยะโกง วิธีการกระจายโมเมนต เสนอิทธิพลสําหรับคานตอเน่ืองและโครงอาคาร การวิเคราะหโดยวิธีพลาสติก

เบื้องตน การวิเคราะหโครงอาคารโดยวิธีประมาณ วิธีเมตริกซ การคํานวณแรงลมและแรงแผนดินไหวที่กระทําตอ

อาคาร 

 Analysis of indeterminate structures by elastic load method, strain energy method, 

slope-deflection method, moment distribution method; influence line of continuous beams and 

frames; introduction to plastic analysis; approximate analysis of building frame; matrix method; 

calculation of wind force and earthquake force acting on the building. 
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01203331 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก  4(3-3-8) 

 (Reinforced Concrete Design) 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01203221 และ 01203222 

 คอนกรีตและเหล็กเสริม หลักมูลพฤติกรรมของแรงตามแนวแกน แรงดัด แรงเฉือน แรงบิด การยึด

เหน่ียวและปฏิสัมพันธรวม การออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีหนวยแรงใชงานและวิธีกําลังประลัย 

หลักการออกแบบ การประยุกตสําหรับช้ินสวนพื้นฐานของโครงสราง การออกแบบโครงสรางสําหรับคานลึก แปนหู

ชาง และกําแพงกันดิน วิธีปฏิบัติในการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กและการใหรายละเอียด หลักการเบื้องตนในการ

ออกแบบอาคารตานทานแรงลมและแรงแผนดินไหว 

 Concrete and reinforcement, fundamental behavior in axial, flexure, shear, torsion, 

bond and combined action; design of reinforced concrete structures by working stress method and 

strength design method; design principles; application to basic structural members; structural design 

for deep beam, corbel, and retaining wall; practice in reinforced concrete design and detailing; basic 

concept for wind and earthquake resistance design. 

 

01203333 การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก  4(3-3-8) 

 (Design of Timber and Steel Structures) 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01203222 

 การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก องคอาคารรับแรงดึงและแรงอัด คาน คานรับแรงอัด องคอาคาร

ประกอบ คานประกอบ รอยตอ โดยวิธี เอเอสดี และ แอลอารเอฟดี หลักการเบื้องตนในการออกแบบอาคารตานทาน

แรงแผนดินไหว วิธีปฏิบัติในการออกแบบ    

 Design of timber and steel structures; tension and compression members; beams; 

beam-columns; built-up members; plate girders; connections; ASD and LRFD methods; basic concept 

for earthquake resistance design, design practice. 

 

01203352 ปฐพีกลศาสตร 3(3-0-6) 

 (Soil Mechanics) 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01203221 

 การกําเนิดดิน สมบัติทางกายภาพของดิน การจําแนกดินทางวิศวกรรม การสํารวจและทดสอบดิน 

ความหนาแนน การบดอัดและการปรับปรุงคุณภาพดิน ความสัมพันธของดินและนํ้าในมวลดิน การไหลของนํ้าในดิน 

หนวยแรงในมวลดิน กําลังและความมั่นคงของดิน ทฤษฎีการรับนํ้าหนักแบกทาน  การยุบตัวคายนํ้าและการทรุดตัว

ของดิน 
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 Soil genesis; physical properties of soil; engineering soil classifications; soil 

investigation and testing; density, compaction and soil improvement; soil and pore water 

relationship, flow of water in soil; stress within soil mass; strength and stability of soil; bearing capacity 

theories; consolidation and settlement. 

 

01203353 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร 1(0-3-2) 

 (Soil Mechanics Laboratory) 

 หลักเบื้องตนในการทดสอบดินทางวิศวกรรม การรวบรวมและแปลผลขอมูล การรายงานผล การ

ประยุกตใชผลทดสอบในงานวิศวกรรมโยธา การปฏิบัติการในงานเจาะสํารวจดิน การเก็บตัวอยาง การทดสอบสมบัติ

ทางกายภาพ การจําแนกดินทางวิศวกรรม สมบัติทางวิศวกรรม การบดอัดดิน ความหนาแนนของดินในสนาม ความ

ซึมนํ้าของดิน 

 Principles of engineering soil testing; data collection and interpretation; report, 

applications of test results in civil engineering works; laboratory works on soil boring, sampling, 

physical properties, engineering soil classification, engineering properties, soil compaction, field 

density, permeability. 

 
01203354  การออกแบบฐานราก  3(3-0-6)  

 (Foundation Design)  

 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01203352  

 การประยุกตใชหลักการปฐพีกลศาสตรในการแกไขปญหาทางวิศวกรรมโยธา การ ส ารวจช้ันดินเพื่อ

การออกแบบฐานราก การออกแบบฐานรากระดับต้ืนและฐานรากเสาเข็ม การ วิเคราะหการทรุดตัวของฐานราก การ

ออกแบบโครงสรางดินและโครงสรางกันดิน การออกแบบความ มั่นคงของลาดดิน วิธีปฏิบัติในการออกแบบ  

 Application of soil mechanics principles to solve civil engineering problems; soil 

investigation for foundation design; design of shallow and piled foundations; settlement analysis of 

foundations; design of earth structures and earth retaining structures; stability design of earth 

slopes; design practice. 
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01203361 วิศวกรรมกอสรางและการจัดการ 3(3-0-6) 

 (Construction Engineering and Management) 

 พื้นฐานทางดานการจัดการงานกอสราง การบริหารองคกร เศรษฐศาสตรวิศวกรรม การประมูลการ

กอสรางและการประมาณราคา สัญญาและระบบการจัดซื้อจางโครงการกอสราง กฏหมายเกี่ยวกับงานกอสราง ความ

ปลอดภัยในงานกอสราง การวางแผนงานกอสราง การทํากําหนดเวลา กราฟแทง วิถีวิกฤต  การควบคุมงานกอสราง 

การวัดความกาวหนางาน การควบคุมตนทุน และการควบคุมคุณภาพ การจัดการทรัพยากร เทคโนโลยีงานกอสราง

สมัยใหม 

 The fundamental of construction management; organizational administration; 

engineering economics; construction bidding and cost estimation; contract and project delivery 

system; construction law; construction safety; construction planning; construction scheduling; bar 

chart; CPM; construction controlling; progress measurement, cost control, quality control; resource 

management; modern construction technology. 

 

01203371 วิศวกรรมขนสง  3(3-0-6)  

 (Transportation Engineering)  

 การวางแผนงานขนสง การออกแบบ และประเมินผลระบบขนสง แบบจําลองการขนสง การขนสง

ทางนํ้า การขนสงทางทอ การขนสงทางรถยนต การขนสงทางรถไฟ การขนสงทางอากาศ และโลจสิติกส  

 Transportation Planning, design and evaluation of transportation systems, 

transportation models; water transportation; pipeline transportation; road transportation; railway 

transportation; air transportation; and logistics. 

 

01203471 วิศวกรรมการทาง 3(3-0-6) 

 (Highway Engineering) 

 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01203211 และ 01203352 

 ประวัติความเปนมาของถนน พัฒนาการทางหลวงในประเทศไทย การบริหารงานทางหลวง หลักการ

วางแผนทางหลวงและการวิเคราะหจราจรและตัวแปรดานการจราจร การออกแบบสัญญาณไฟ การออกแบบกอสราง

ถนน การสํารวจดินและการทดสอบ การออกแบบถนนทางดานเรขาคณิตและการดําเนินงาน การศึกษาทางดาน

การเงินและเศรษฐศาสตรทางหลวง การออกแบบถนนราดยางและถนนคอนกรีต วัสดุสําหรับงานทาง ผิวทางราดยาง

และวัสดุแอสฟลต การระบายนํ้า การกอสรางและบํารุงรักษา 
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   Historical development of highways; development of highways in Thailand; highway 

administration; principles of  highway planning and traffic and data analysis; design of signal control 

; design and construction of highway; soil investigation and testing; geometric design and operations 

of highways; highway finance and economic; design of flexible pavement and rigid pavement; 

highway materials; bituminous surface and asphalt; highway drainage; highway construction and 

maintenance. 

 

01204111 คอมพิวเตอรและการโปรแกรม   3(2-3-6) 

 (Computers and Programming) 

 โครงสรางพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอรสมัยใหม การแทนขอมูลในคอมพิวเตอร การแกปญหาดวย

ข้ันตอนวิธี การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมเบื้องตนดวยภาษาระดับสูง การฝกปฏิบัติการ

โปรแกรมดวยเครื่องคอมพิวเตอร 

  Basic structure of modern computer systems; data representation in computer; 

Algorithmic problem solving; program design and development methodology; introductory 

programming using a high-level programming language; programming practice in computer 

laboratory. 

 

01208111 การเขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-6) 

 (Engineering Drawing) 

 เทคนิคการเขียนตัวอักษรและตัวเลข การเขียนรูปทรงเรขาคณิตประยุกต การเขียนภาพออรโธ

กราฟฟก การเขียนภาพสามมิติ การใหขนาดและเกณฑความคลาดเคลื่อน การเขียนภาพตัด วิวชวย การหาแผนคลี่ 

เทคนิคการเขียนภาพราง การเขียนแบบแสดงรายละเอียดและการเขียนแบบการประกอบ การเขียนแบบใช

คอมพิวเตอรชวยเบื้องตน 

 Lettering techniques; applied geometry drawing; orthographic drawing; pictorial 

drawing; dimensioning and tolerancing; sectional view drawing; auxiliary views; development; 

sketching techniques; detail and assembly drawings; introduction to computer-aided drawing. 

 

01208221 กลศาสตรวิศวกรรม I 3(3-0-6) 

 (Engineering Mechanics I)  

 วิชาที่ตองเรียนมากอน: 01417167 

 การวิเคราะหแรงสมดุล การประยุกตสมการสมดุลกับโครงสรางและเครื่องจักรกลเซนทรอยด ทฤษฎี

ของแปปปสคาน แผนผังแรงเฉือนและโมเมนตดัดเคเบิ้ล ความเสียดทานแหงลิ่ม สกรูและสายพาน งานเสมือน 

เสถียรภาพของสมดุล โมเมนตความเฉ่ือยของพื้นที่  
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 Force analysis, equilibrium; application of equilibrium equation to frames and 

machines; centroid, theorem of Pappus; beams, shear and bending moment diagrams, cable; dry 

friction, wedges, screws and belts; virtual work, stability of equilibrium; area moment of inertia. 

 

01403114 ปฏิบัติการหลกัมลูเคมทีั่วไป 1(0-3-2) 

 (Laboratory in Fundamentals of General Chemistry) 

 วิชาที่ตองเรียนมากอนหรือพรอมกัน : 01403117 

 ปฏิบัติการสําหรับวิชา 01403117 หลักมูลเคมีทั่วไป 

 Laboratory work for 01403117 Fundamentals of General Chemistry. 

 

01403117 หลักมูลเคมีทั่วไป  3(3-0-6) 

 (Fundamentals of General Chemistry) 

 โครงสรางอะตอม  ตารางพีริออดิกและสมบัติตามตารางพีริออดิก  พันธะเคมี ปริมาณสัมพันธ แกส 

ของเหลว ของแข็ง สารละลาย จลนพลศาสตรเคมี สมดุลเคมี กรดและเบส สมดุลของไอออน ธาตุเรพรีเซนเททีฟ 

โลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ โลหะแทรนซิชัน  

 Atomic structure, periodic table and periodic properties, chemical bonds, 

stoichiometry, gases, liquids, solids, solutions, chemical kinetics, chemical equilibria, acids and bases, 

ionic equilibria, representative elements, metals, nonmetals and metalloids, transition metals. 

 

01417167 คณิตศาสตรวิศวกรรม I  3(3-0-6)  

 (Engineering Mathematics I)  

 ลิมิตและความตอเน่ืองของฟงกชัน อนุพันธและการประยุกต คาเชิงอนุพันธ ปริพันธและการ

ประยุกต ระบบพิกัดเชิงข้ัว ปริพันธไมตรงแบบ ลําดับและอนุกรม การอุปนัยเชิงคณิตศาสตร  

 Limits and continuity of functions, derivatives and applications, differentials, 

integration and applications, polar coordinates, improper integrals, sequences and series, 

mathematical induction. 

 

01417168 คณิตศาสตรวิศวกรรม II  3(3-0-6)  

 (Engineering Mathematics II)  

 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01417167  

 เวกเตอรและเรขาคณิตวิเคราะหทรงตัน แคลคูลัสของฟงกชันหลายตัวแปร แคลคูลัสของ ฟงกชันคา

เวกเตอร  

 Vectors and solid analytic geometry, calculus of multivariables functions, calculus of 

vectorvalued functions. 
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01420111 ฟสิกสทั่วไป I  3(3-0-6)  

 (General Physics I)  

  กลศาสตร การเคลื่อนที่แบบฮารมอนิก คลื่น กลศาสตรของไหล อุณหพลศาสตร  

  Mechanics, harmonic motion, waves, fluid mechanics, thermodynamics 

 

01420113 ปฏิบัติการฟสิกส I  1(0-3-2)  

 (Laboratory in Physics I)  

 วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01420111 หรือพรอมกัน หรือ 01420117 หรือพรอมกัน  

 ปฏิบัติการสําหรับวิชาฟสิกสทั่วไป I หรือ ฟสิกสพื้นฐาน I  

 Laboratory for General Physics I or Basic Physics I. 

 

02207211  หลักวิศวกรรมชลประทาน  3(3-0-6) 

 (Principle of Irrigation Engineering) 

 หลักการชลประทาน ความสมัพันธระหวางดิน นํ้าและพืช ความตองการนํ้าของพืช และความตองการ

นํ้าชลประทาน การกําหนดการใหนํ้า การตอบสนองของผลผลิตตอนํ้า วิธีการใหนํ้า ลักษณะเฉพาะของงานชลประทาน

ในอดีตและปจจบุัน สวนประกอบของโครงการชลประทาน การชลประทานกับสิ่งแวดลอม วิธีการสงนํ้าและระบายนํ้า

ในระบบชลประทาน 

 Principles of irrigation, Soil-water-plant relationships, Crop and irrigation water 

requirements, Irrigation scheduling, Yield response to water, Water application methods, 

Characteristics of irrigation works in the past and present, Irrigation project components, Irrigation 

and environment, Methods of water delivery and drainage systems. 

 

  



 32 

 


