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หมวดท่ี 1.  ข้อมลูทัว่ไป 

1. รหสัและช่ือหลกัสตูร  
 ภาษาไทย : หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมทรพัยากรน้ํา 
 ภาษาองักฤษ : Master of Engineering Program in Water Resources Engineering 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเตม็    วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ (วศิวกรรมทรพัยากรน้ํา) 
 ชื่อยอ่      วศ.ม. (วศิวกรรมทรพัยากรน้ํา) 
 ชือ่เตม็    Master of Engineering (Water Resources Engineering) 
 ชื่อยอ่      M.Eng. (Water Resources Engineering) 
3.  หลกัสตูร 
 3.1 หลกัสตูร  
  3.1.1  หลกัสตูรแผน ก แบบ ก 2 
   3.1.1.1  จาํนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลกัสตูร ไมน้่อยกวา่ 40 หน่วยกติ 
   3.1.1.2  โครงสร้างหลกัสตูร  
   ก. วชิาเอก ไมน้่อยกวา่ 28 หน่วยกติ  
       - สมัมนา   2 หน่วยกติ  
       - วชิาเอกบงัคบั  10 หน่วยกติ  
       - วชิาเอกเลอืก ไมน้่อยกวา่ 16 หน่วยกติ  
   ข. วทิยานิพนธ ์ ไมน้่อยกวา่ 12 หน่วยกติ   
 
   3.1.1.3  รายวิชา 
   ก. รายวชิาเอก ไมน้่อยกวา่ 28 หน่วยกติ  
   - สมัมนา   2 หน่วยกติ  
   01209597 สมัมนา    1,1 
    (Seminar) 

   - วชิาเอกบงัคบั  10 หน่วยกติ  



   01209521** ชลศาสตรป์ระยกุต ์    3(3-0-6) 
    (Applied Hydraulics) 
   01209541 อุทกวทิยาขัน้สงู    3(3-0-6) 
    (Advanced Hydrology) 
   01209571 การหาคา่เหมาะทีส่ดุสาํหรบัวศิวกรรมทรพัยากรน้ํา 3(3-0-6) 
    (Optimization for Water Resources Engineering) 
   01209591 ระเบยีบวธิวีจิยัทางวศิวกรรมทรพัยากรน้ํา  1(1-0-2) 
    (Research Methodology in Water Resources Engineering) 
   - วชิาเอกเลอืก ไมน้่อยกวา่ 16 หน่วยกติ  
   ใหเ้ลอืกเรยีนจากหมวดเทคโนโลยทีรพัยากรน้ํา และ/หรอืหมวดการจดัการทรพัยากร
น้ํา โดยเลอืกเรยีนจากหมวดเทคโนโลยทีรพัยากรน้ํา ไมน้่อยกวา่ 12 หน่วยกติ 
   (1)  หมวดเทคโนโลยีทรพัยากรน้ํา 
   01203551 วศิวกรรมฐานรากขัน้สงู    3(3-0-6) 
    (Advanced Foundation Engineering) 
   01203553 การออกแบบเขือ่นดนิและเขือ่นหนิ   3(3-0-6) 
    (Design of Earth and Rock-fill Dams) 
   01203558 กลศาสตรข์องหนิ    3(3-0-6) 
    (Rock Mechanics) 
   01203559 การปรบัปรงุคณุภาพดนิ    3(3-0-6) 
    (Soil Improvement) 
   01209522 การประยกุตใ์ชค้อมพวิเตอรใ์นทางชลศาสตร ์ 3(3-0-6) 
    (Computer Applications in Hydraulics) 
   01209523 การดาํเนินการในระบบชลศาสตร ์   3(3-0-6) 
    (Operation of Hydraulic Systems) 
   01209526 อาคารชลศาสตร ์    3(3-0-6) 
    (Hydraulic Structures) 
   01209527 วศิวกรรมแมน้ํ่า     3(3-0-6) 
    (River Engineering) 
   01209531 วศิวกรรมชายฝ ัง่ทะเล    3(3-0-6) 
    (Coastal Engineering) 
   01209532  การออกแบบเขือ่นป้องกนัคลื่น   3(3-0-6) 
    (Breakwater Design) 
   01209536 การออกแบบระบบระบายน้ําฝนชุมชนเมอืง 3(3-0-6) 
                                                           
** วชิาปรบัปรงุ 



    (Urban Stormwater System Design) 
   01209542 สถติสิาํหรบัวศิวกรรมทรพัยากรน้ํา    3(3-0-6) 
    (Statistics for Water Resources Engineering) 
   01209551 น้ําใตด้นิและการซมึผา่น    3(3-0-6) 
    (Groundwater and Seepage) 
   01209552 การจาํลองสภาวะน้ําทว่ม   3(3-0-6) 
    (Flood Modelling) 
   01209553 ขอ้มลูระยะไกลและระบบสารสนเทศสาํหรบัวศิวกรรม 3(3-0-6) 
    ทรพัยากรน้ํา 
    (Remote Sensing and Geographical Information  
    Systems for Water Resources Engineering) 
   01209554 วศิวกรรมไฟฟ้าพลงัน้ํา    3(3-0-6) 
    (Hydroelectric Engineering) 
   01209561 แบบจาํลองคณุภาพน้ําผวิดนิ    3(3-0-6) 
    (Surface Water Quality Model) 
   01209562 คุณภาพน้ําใตด้นิ     3(3-0-6) 
    (Groundwater Quality)  
   01209572 วธิเีชงิตวัเลขในงานวศิวกรรมทรพัยากรน้ํา  3(3-0-6) 
    (Numerical Methods in Water Resources Engineering) 
   01209573 การออกแบบระบบสาํหรบัการพฒันาแหล่งน้ํา  3(3-0-6) 
    (System Design in Water Resources Development) 
   01209574 การจดัการโครงการพฒันาแหล่งน้ํา    3(3-0-6) 
    (Management of Water Resources Development Projects) 
   01209575** การจดัการลุ่มน้ําแบบบรูณาการ   3(3-0-6) 
    (Integrated River Basin Management) 
   01209592 การศกึษาภาคสนามทางชลศาสตร ์    1 
    (Hydraulic Field Study) 
   01209596 เรือ่งเฉพาะทางวศิวกรรมทรพัยากรน้ํา   1-3 
    (Selected Topics in Water Resources Engineering) 
   01209598 ปญัหาพเิศษ    1-3 
    (Special Problems) 
   01210512 กระบวนการปรบัคุณภาพน้ําและบาํบดัน้ําเสยี  3(3-0-6) 
    (Water and Wastewater Treatment Processes) 

                                                           
** วชิาปรบัปรงุ 



   01210513 การออกแบบระบบบาํบดัน้ําเสยี   3(3-0-6) 
    (Wastewater Treatment System Design) 
   01210514 การออกแบบงานประปา    3(3-0-6) 
    (Water Work Design) 
   01210515 กระบวนการบาํบดัน้ําเสยีขัน้สงู   3(3-0-6) 
    (Advanced Wastewater Treatment Processes) 
   01210531 วศิวกรรมสาธารณสขุ    3(3-0-6) 
    (Public Health Engineering) 
   01210532 การจาํลองระบบสิง่แวดลอ้ม   3(3-0-6) 
    (Environmental System Modelling)  
 
 
   (2)  หมวดการจดัการทรพัยากรน้ํา 
   01209576* ระบบสารสนเทศและฐานขอ้มลูเพือ่การจดัการทรพัยากรน้ํา 3(3-0-6) 
    (Information and Database Systems for Water Resources  
    Management) 
   01209577* การมสีว่นรว่มของสาธารณชนในการจดัการน้ํา 3(3-0-6) 
    (Public Participation in Water Management) 
   01209578* เศรษฐศาสตรด์า้นการจดัการน้ํา   3(3-0-6) 
    (Economics in Water Management) 
   01209579* การดาํเนินงานทรพัยากรน้ําและการบาํรงุรกัษา 3(3-0-6) 
    (Water Resources Operation and Maintenance) 
   01209581* การจดัการระบบประปา    3(3-0-6) 
    (Management of Waterworks System) 
   01209582* การศกึษาความเหมาะสมสาํหรบัโครงการทรพัยากรน้ํา 3(3-0-6) 
    (Feasibility Study for Water Resources Projects) 
   01209583* การจดัการอา่งเกบ็น้ํา    3(3-0-6) 
    (Reservoir Management) 
   01209584* การจดัการน้ําทว่ม    3(3-0-6) 
    (Flood Management)  
   01209585* การจดัการภยัแลง้    3(3-0-6) 
    (Drought Management) 

                                                           
* วชิาเปิดใหม ่



   01209586* การจดัการคุณภาพน้ําผวิดนิ   3(3-0-6) 
    (Surface Water Quality Management) 
   01209587* การจดัการระบบชลประทาน   3(3-0-6) 
    (Irrigation System Management) 
   01209588* การบรหิารความเสีย่งดา้นทรพัยากรน้ํา  3(3-0-6) 
    (Risk Management in Water Resources) 
   01209589* การจดัการพืน้ทีช่ายฝ ัง่    3(3-0-6) 
    (Coastal Zone Management) 
   01209593 การศกึษาภาคสนามทางวศิวกรรมทรพัยากรน้ํา 1 
    (Water Resources Engineering Field Study) 
   01209596 เรือ่งเฉพาะทางวศิวกรรมทรพัยากรน้ํา  1-3 
    (Selected Topics in Water Resources Engineering) 
   01209598 ปญัหาพเิศษ    1-3 
    (Special Problems) 
   01210533 การจดัการคุณภาพน้ําขัน้สงู   3(3-0-6) 
    (Advanced Water Quality Management) 
   01210554 การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มและความเสีย่ง 3(3-0-6) 
    (Environmental Impact and Risk Assessment) 
   ข. วทิยานิพนธ ์ ไมน้่อยกวา่ 12 หน่วยกติ 
   01209599 วทิยานิพนธ ์    1-12 
    (Thesis) 
  3.1.2 หลกัสตูรแผน ข 
   3.1.2.1  จาํนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลกัสตูร  ไมน้่อยกวา่  40  หน่วยกติ 
   3.1.2.2  โครงสร้างหลกัสตูร 
   ก. วชิาเอก  ไมน้่อยกวา่ 34 หน่วยกติ 
       - สมัมนา  ไมน้่อยกวา่  2  หน่วยกติ 
       - วชิาเอกบงัคบั  10 หน่วยกติ 
       - วชิาเอกเลอืก ไมน้่อยกวา่ 22 หน่วยกติ 
   ข. การศกึษาคน้ควา้อสิระ ไมน้่อยกวา่  6 หน่วยกติ 
   3.1.2.3  รายวิชา 
   ก. รายวชิาเอก ไมน้่อยกวา่ 34 หน่วยกติ 
   - สมัมนา    2 หน่วยกติ 
   01209597 สมัมนา    1, 1 
    (Seminar) 



   - วชิาเอกบงัคบั  10 หน่วยกติ 
   01209521** ชลศาสตรป์ระยกุต ์    3(3-0-6) 
    (Applied Hydraulics) 
   01209541 อุทกวทิยาขัน้สงู     3(3-0-6) 
    (Advanced Hydrology) 
   01209571 การหาคา่เหมาะทีส่ดุสาํหรบัวศิวกรรมทรพัยากรน้ํา 3(3-0-6) 
    (Optimization for Water Resources Engineering) 
   01209591 ระเบยีบวธิวีจิยัทางวศิวกรรมทรพัยากรน้ํา  1(1-0-2) 
    (Research Methodology in Water Resources Engineering) 
 
   - วชิาเอกเลอืก ไมน้่อยกวา่ 22 หน่วยกติ 
   ใหเ้ลอืกเรยีนจากหมวดการจดัการทรพัยากรน้ํา และ/หรอืหมวดเทคโนโลยทีรพัยากร
น้ํา โดยเลอืกเรยีนจากหมวดการจดัการทรพัยากรน้ําไมน้่อยกวา่ 12 หน่วยกติ 
   (1)  หมวดเทคโนโลยีทรพัยากรน้ํา 
   01203551 วศิวกรรมฐานรากขัน้สงู    3(3-0-6) 
    (Advanced Foundation Engineering) 
   01203553 การออกแบบเขือ่นดนิและเขือ่นหนิ   3(3-0-6) 
    (Design of Earth and Rock-fill Dams) 
   01209558 กลศาสตรข์องหนิ    3(3-0-6) 
    (Rock Mechanics) 
   01203559 การปรบัปรงุคณุภาพดนิ    3(3-0-6) 
    (Soil Improvement) 
   01209522 การประยกุตใ์ชค้อมพวิเตอรใ์นทางชลศาสตร ์ 3(3-0-6) 
    (Computer Applications in Hydraulics) 
   01209523 การดาํเนินการในระบบชลศาสตร ์   3(3-0-6) 
    (Operation of Hydraulic Systems) 
   01209526 อาคารชลศาสตร ์    3(3-0-6) 
    (Hydraulic Structures) 
   01209527 วศิวกรรมแมน้ํ่า    3(3-0-6) 
    (River Engineering) 
   01209531 วศิวกรรมชายฝ ัง่ทะเล    3(3-0-6) 
    (Coastal Engineering) 

                                                           
** วชิาปรบัปรงุ 



   01209532 การออกแบบเขือ่นป้องกนัคลื่น   3(3-0-6) 
    (Breakwater Design) 
   01209536 การออกแบบระบบระบายน้ําฝนชุมชนเมอืง 3(3-0-6) 
    (Urban Stormwater System Design) 
   01209542 สถติสิาํหรบัวศิวกรรมทรพัยากรน้ํา   3(3-0-6) 
    (Statistics for Water Resources Engineering) 
   01209551 น้ําใตด้นิและการซมึผา่น    3(3-0-6) 
    (Groundwater and Seepage) 
   01209552 การจาํลองสภาวะน้ําทว่ม   3(3-0-6) 
    (Flood Modeling) 
 
   01209553 ขอ้มลูระยะไกลและระบบสารสนเทศสาํหรบัวศิวกรรม 3(3-0-6)
    ทรพัยากรน้ํา 
    (Remote Sensing and Geographical Information Systems for  
    Water Resources Engineering) 
   01209554 วศิวกรรมไฟฟ้าพลงัน้ํา    3(3-0-6) 
    (Hydroelectric Engineering) 
   01209561 แบบจาํลองคณุภาพน้ําผวิดนิ   3(3-0-6) 
    (Surface Water Quality Model) 
   01209562 คุณภาพน้ําใตด้นิ    3(3-0-6) 
    (Groundwater Quality) 
   01209572 วธิเีชงิตวัเลขในงานวศิวกรรมทรพัยากรน้ํา 3(3-0-6) 
    (Numerical Methods in Water Resources Engineering) 
   01209573 การออกแบบระบบสาํหรบัการพฒันาแหล่งน้ํา 3(3-0-6) 
    (System Design in Water Resources Development) 
   01209574 การจดัการโครงการพฒันาแหล่งน้ํา   3(3-0-6) 
    (Management of Water Resources Development Projects) 
   01209575** การจดัการลุ่มน้ําแบบบรูณาการ   3(3-0-6) 
    (Integrated River Basin Management) 
   01209592 การศกึษาภาคสนามทางชลศาสตร ์    1 
    (Hydraulic Field Study) 
   01209596 เรือ่งเฉพาะทางวศิวกรรมทรพัยากรน้ํา  1-3 

                                                           
** วชิาปรบัปรงุ 



    (Selected Topics in Water Resources Engineering) 
   01209598 ปญัหาพเิศษ    1-3 
    (Special Problems) 
   01210512 กระบวนการปรบัคุณภาพน้ําและบาํบดัน้ําเสยี  3(3-0-6) 
    (Water and Wastewater Treatment Processes) 
   01210513 การออกแบบระบบบาํบดัน้ําเสยี   3(3-0-6) 
    (Wastewater Treatment System Design) 
   01210514 การออกแบบงานประปา    3(3-0-6) 
    (Water Work Design) 
   01210515 กระบวนการบาํบดัน้ําเสยีขัน้สงู   3(3-0-6) 
    (Advanced Wastewater Treatment Processes) 
   01210531 วศิวกรรมสาธารณสขุ    3(3-0-6) 
    (Public Health Engineering) 
   01210532 การจาํลองระบบสิง่แวดลอ้ม   3(3-0-6) 
    (Environmental System Modelling)  
   (2)  หมวดการจดัการทรพัยากรน้ํา 
   01209576* ระบบสารสนเทศและฐานขอ้มลูเพือ่การจดัการทรพัยากรน้ํา 3(3-0-6) 
    (Information and Database Systems for Water Resources  
    Management) 
   01209577* การมสีว่นรว่มของสาธารณชนในการจดัการน้ํา 3(3-0-6) 
    (Public Participation in Water Management) 
   01209578* เศรษฐศาสตรด์า้นการจดัการน้ํา   3(3-0-6) 
    (Economics in Water Management) 
   01209579* การดาํเนินงานทรพัยากรน้ําและการบาํรงุรกัษา 3(3-0-6) 
    (Water Resources Operation and Maintenance) 
   01209581* การจดัการระบบประปา    3(3-0-6) 
    (Management of Waterworks System) 
   01209582* การศกึษาความเหมาะสมสาํหรบัโครงการทรพัยากรน้ํา 3(3-0-6) 
    (Feasibility Study for Water Resources Projects) 
   01209583* การจดัการอา่งเกบ็น้ํา    3(3-0-6) 
    (Reservoir Management) 
   01209584* การจดัการน้ําทว่ม    3(3-0-6) 

                                                           
* วชิาเปิดใหม ่



    (Flood Management)  
   01209585* การจดัการภยัแลง้    3(3-0-6) 
    (Drought Management) 
   01209586* การจดัการคุณภาพน้ําผวิดนิ   3(3-0-6) 
    (Surface Water Quality Management) 
   01209587* การจดัการระบบชลประทาน   3(3-0-6) 
    (Irrigation System Management) 
   01209588* การบรหิารความเสีย่งดา้นทรพัยากรน้ํา  3(3-0-6) 
    (Risk Management in Water Resources) 
   01209589* การจดัการพืน้ทีช่ายฝ ัง่    3(3-0-6) 
    (Coastal Zone Management) 
   01209593 การศกึษาภาคสนามทางวศิวกรรมทรพัยากรน้ํา 1 
    (Water Resources Engineering Field Study) 
   01209596 เรือ่งเฉพาะทางวศิวกรรมทรพัยากรน้ํา  1-3 
    (Selected Topics in Water Resources Engineering) 
   01209598 ปญัหาพเิศษ    1-3 
    (Special Problems)    
   01210533 การจดัการคุณภาพน้ําขัน้สงู   3(3-0-6) 
    (Advanced Water Quality Management) 
   01210554 การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มและความเสีย่ง 3(3-0-6) 
    (Environmental Impact and Risk Assessment) 
   ข. การศกึษาคน้ควา้อสิระ ไมน้่อยกวา่  6 หน่วยกติ 
   01209595 การศกึษาคน้ควา้อสิระ    3, 3 
    (Independent Study) 
 
  ความหมายของเลขรหสัประจาํวิชา 

  ความหมายของเลขรหสัประจาํวชิาในหลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิา
วศิวกรรมทรพัยากรน้ํา  ประกอบดว้ยเลข 8 หลกั มคีวามหมายดงัน้ี 

  เลขลาํดบัที ่1-2 (01)  หมายถงึ  วทิยาเขตบางเขน 
  เลขลาํดบัที ่3-5 (209) หมายถงึ  สาขาวชิาวศิวกรรมทรพัยากรน้ํา 
  เลขลาํดบัที ่6  หมายถงึ  ระดบัชัน้ปี 
  เลขลาํดบัที ่7 มคีวามหมายดงัต่อไปน้ี 
    2 – 6    หมายถงึ  กลุ่มวชิาเทคโนโลยทีรพัยากรน้ํา 
    7 – 8   หมายถงึ  กลุ่มวชิาการจดัการทรพัยากรน้ํา 



    9        หมายถงึ   กลุ่มวชิาวจิยั การศกึษาภาคสนาม เรือ่งเฉพาะทาง 
          สมัมนา ปญัหาพเิศษ การศกึษาคน้ควา้อสิระ และ
          วทิยานิพนธ ์

  เลขลาํดบัที ่8  หมายถงึ  ลาํดบัวชิาในแต่ละหมวด 
 
  3.1.3  แสดงแผนการศึกษา  

   3.1.3.1  แผน ก แบบ ก 2 

   ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1         จาํนวนหน่วยกติ (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบิตักิาร-ชม.ศกึษาดว้ยตนเอง) 
 01209521 ชลศาสตรป์ระยกุต ์  3(3-0-6) 
 01209541 อุทกวทิยาขัน้สงู  3(3-0-6) 

 01209571 การหาคา่เหมาะทีส่ดุสาํหรบัวศิวกรรมทรพัยากรน้ํา 3(3-0-6)  
 01209591 ระเบยีบวธิวีจิยัทางวศิวกรรมทรพัยากรน้ํา 1(1-0-2) 
    รวม  10(10-1-20) 

 
   ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2         จาํนวนหน่วยกติ (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบิตักิาร-ชม.ศกึษาดว้ยตนเอง) 

 01209597 สมัมนา  1 
  วชิาเอกเลอืก  9(  -   - ) 
    รวม  10(  -   - ) 

 
 
   ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1         จาํนวนหน่วยกติ (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบิตักิาร-ชม.ศกึษาดว้ยตนเอง) 

 01209597 สมัมนา  1 
 01209599 วทิยานิพนธ ์  6 
  วชิาเอกเลอืก  7(  -   - ) 
    รวม  14(  -   - ) 

 
   ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2         จาํนวนหน่วยกติ (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบิตักิาร-ชม.ศกึษาดว้ยตนเอง) 

 01209599 วทิยานิพนธ ์  6 
    รวม   6 

 
 
 



   3.1.3.2  แผน ข 

   ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1         จาํนวนหน่วยกติ (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบิตักิาร-ชม.ศกึษาดว้ยตนเอง) 
 01209521 ชลศาสตรป์ระยกุต ์  3(3-0-6) 
 01209541 อุทกวทิยาขัน้สงู  3(3-0-6) 

 01209571 การหาคา่เหมาะสมทีส่ดุสาํหรบัวศิวกรรมทรพัยากรน้ํา 3(3-0-6) 
 01209591 ระเบยีบวธิวีจิยัทางวศิวกรรมทรพัยากรน้ํา 1(1-0-2) 
    รวม  10(10-0-20) 

 
   ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2         จาํนวนหน่วยกติ (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบิตักิาร-ชม.ศกึษาดว้ยตนเอง) 

 01209597 สมัมนา  1 
  วชิาเอกเลอืก  12(  -   - ) 
    รวม  13(  -   - ) 

 
 
   ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1         จาํนวนหน่วยกติ (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบิตักิาร-ชม.ศกึษาดว้ยตนเอง) 

 01209595 การศกึษาคน้ควา้อสิระ  3 
 01209597 สมัมนา  1 
  วชิาเอกเลอืก  7(  -   - ) 
    รวม  11(  -   - ) 

 
   ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2         จาํนวนหน่วยกติ (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบิตักิาร-ชม.ศกึษาดว้ยตนเอง) 

 01209595 การศกึษาคน้ควา้อสิระ  3 
  วชิาเอกเลอืก  3(  -   - ) 
    รวม   6(  -   - ) 

 
 



  3.1.4  คาํอธิบายรายวิชา 
01209521** ชลศาสตรป์ระยกุต ์ 3(3-0-6) 
 (Applied Hydraulics) 

การประยกุตก์ารไหลแบบคงทีแ่ละไมค่งทีใ่นโครงขา่ยทอ่ เครือ่งสบู
น้ําและระบบสบูน้ํา การประยกุตก์ารไหลแบบคงทีแ่ละไมค่งทีใ่นทางน้ําเปิด 
การนําพาตะกอน และการวดัการไหล 

Application of steady and unsteady flow in pipes networks. 
Pump and pumping systems. Application of steady and unsteady flow 
in open channel. Sediment transport, and flow measurements. 

01209522 การประยกุตใ์ชค้อมพวิเตอรใ์นทางชลศาสตร ์ 3(3-0-6) 
 (Computer Applications in Hydraulics) 

พืน้ฐานการจาํลองทางคณติศาสตรใ์นดา้นชลศาสตร ์วธิเีชงิตวัเลขใน
วศิวกรรมชลศาสตร ์การประมาณคา่ดว้ยสมการผลต่างสบืเน่ืองแบบวธิโีดย
ชดัแจง้และวธิโีดยปรยิาย การพฒันาแบบจาํลองเชงิตวัเลข การจาํลอง
คอมพวิเตอรท์างชลศาสตรส์าํหรบัระบบสง่น้ําและพืน้ทีน้ํ่าทว่ม การ
ประยกุตใ์ชแ้ละการศกึษาเพือ่การออกแบบ 

Basic of mathematical modelling in hydraulics. Numerical 
methods in hydraulic engineering. Method of finite difference: explicit 
and implicit schemes. Development of numerical models computer 
modelling of water distribution system and flood plain hydraulics. 
Application and design studies.  

01209523 การดาํเนินการในระบบชลศาสตร ์ 3(3-0-6) 
 (Operation of Hydraulic Systems) 
 พืน้ฐาน : 01209521  

ระบบการจดัการการดาํเนินการ หลกัการควบคุมทางชลศาสตรแ์ละ
การจาํแนก การจดัเกบ็ขอ้มลู การวเิคราะหข์อ้มลูและการสอบเทยีบ การ
ควบคุม ณ ขณะเวลา เครือ่งมอืวดัน้ํา การจาํลองของการจดัการ การ
ปรบัปรงุและการฟ้ืน การบาํรงุรกัษา 

Operational management system. Hydraulic control concepts 
and classification. Data collection. Data interpretation and calibration. 
Real-time control. Water measurement devices. Management 
modeling. Rehabilitation and retrofit. Maintenance. 

 
 

                                                           
** วชิาปรบัปรงุ 



01209526 อาคารชลศาสตร ์ 3(3-0-6) 
 (Hydraulic Structures) 
 พืน้ฐาน : 01209521 

การจาํแนกและหน้าทีข่องอาคารชลศาสตร ์การออกแบบเขือ่น 
รวมถงึการออกแบบอาคารประกอบอาคารระบายน้ําลน้ อาคารควบคุมน้ํา 
อาคารสลายพลงังาน อาคารทดและระบายน้ํา อาคารในระบบทางน้ํา อาคาร
ลาํเลยีงน้ํา อาคารป้องกนั อาคารบงัคบัน้ํา และอาคารวดัน้ําชลศาสตร ์การ
ไหลไมค่งที ่การวเิคราะหก์ารเปลีย่นแปลงผวิอสิระของการไหลเน่ืองจากคลื่น 

Classification and function of hydraulic structures. Dam design 
including ancillary works, spillways, control structures, stilling basin, 
barrier structures, structures in channel system, conveyance structure, 
protective structure, regulation structure, and water measurement 
structure. Hydraulic transients. Free-surface surge analysis. 

01209527 วศิวกรรมแมน้ํ่า 3(3-0-6) 
 (River Engineering) 
 พืน้ฐาน : 01209521 

ทฤษฎขีองกระบวนการไหลในฟลเูวยีล และกฎการไหล การเคลื่อน
ตวัของตะกอน ทฤษฎขีองการเคลื่อนตวัของตะกอนแขวนลอย และตะกอน
ทอ้งน้ํา ความสมัพนัธข์องการไหลกบัธรณสีณัฐาน การวดัอตัราและขอบเขต
ของการตกตะกอน กระบวนการหมนุเวยีนและหมนุวน ชลศาสตรข์องการ
ไหลผา่นสะพาน การกดัเซาะต่อตอมอ่สะพาน การป้องกนัการกดัเซาะ 

Theory of fluvial processes and flow regimes. Modes of 
sediment transportation. Suspended and bedload transport theories. 
Interaction between flow and morphology. Sediment measuring 
techniques and their limitations. Secondary circulation and the 
meander process. Hydraulics of bridge waterways. Local scour at 
bridge piers. Erosion protection. 

01209531 วศิวกรรมชายฝ ัง่ทะเล 3(3-0-6) 
 (Coastal Engineering) 
 พืน้ฐาน : 01209521 

ผลกระทบจากแรงเน่ืองจากธรรมชาตขิองพายฝุน พายไุตฝุ้น่ และ
การผนัแปรของระดบัน้ําบรเิวณชายฝ ัง่ทะเล และสิง่ก่อสรา้งในการตา้นแรงที่
เกดิขึน้  การทาํนายคลื่นและคลื่นจากพายฝุน การเปลีย่นแปลงของคลื่นเมือ่
มาถงึชายฝ ัง่ทะเล แรงจากคลื่นต่อชายฝ ัง่ทะเล การกดัเซาะและการเคลื่อน
ตวัของชายฝ ัง่ทะเล มลภาวะบรเิวณใกลช้ายฝ ัง่ของทะเลสาบและมหาสมทุร 
การออกแบบทา่เรอื  เขือ่นป้องกนัคลื่นและเขือ่นป้องกนัชายฝ ัง่ทะเล 



The effect of natural forces associated with storms, typhoon, 
and water-level variations on the coastal zone, and efforts made to 
combat these forces.  Wave and storm-surge prediction. Changes of 
waves as they approach shore, and wave forces on the shore. Shore 
erosion and littoral drift. Nearshore pollution in lakes and oceans. 
Harbor, breakwater, and revetment design. 

01209532 การออกแบบเขือ่นป้องกนัคลื่น 3(3-0-6) 
 (Breakwater Design) 
 พืน้ฐาน : 01209521 

การพจิารณาสภาวะคลื่นทีม่ต่ีอโครงสรา้ง การพจิารณาคลื่น
ออกแบบ การออกแบบทางชลศาสตรแ์ละโครงสรา้งของเขือ่นป้องกนัคลื่น  
การออกแบบรปูตดัมาตรฐานเหมาะทีส่ดุ วธิกีารก่อสรา้งเขือ่นป้องกนัคลื่น 

Determination of wave conditions at the structure. 
Determination of design wave conditions. Hydraulic and structural 
design for breakwater. Design of typical optimized cross-sections. 
Comstruction methods of breakwater. 

01209536 การออกแบบระบบระบายน้ําฝนชุมชนเมอืง 3(3-0-6) 
 (Urban Stormwater System Design) 
 พืน้ฐาน : 01209521 

ธรรมชาตขิองฝนทีต่กในพืน้ทีเ่มอืง  การออกแบบพายฝุนทัง้จาก
ขอ้มลูทีไ่ดบ้นัทกึไวแ้ละแบบสงัเคราะห ์ ความสมัพนัธร์ะหวา่งฝนและน้ําทา่
ในพืน้ทีเ่มอืง  องคป์ระกอบของระบบระบายน้ําในพืน้ทีเ่มอืง  การวเิคราะห์
ปรมิาณการไหลในระบบระบายน้ําในพืน้ทีเ่มอืง  แบบจาํลองคณติศาสตรข์อง
ระบบระบายน้ําในพืน้ทีเ่มอืง  การออกแบบและการดาํเนินการของระบบ
ระบายน้ําในพืน้ทีเ่มอืง 

Nature of urban rainfall. Historic and synthesis of design storm. 
Relation of urban rainfall and runoff. Components of urban drainage 
system. Analysis of flow in urban drainage system. Mathematical 
model of urban drainage system. Design and operation of urban 
drainage system. 

01209541 อุทกวทิยาขัน้สงู 3(3-0-6) 
 (Advanced Hydrology) 

ศกัยข์องมวลอากาศชืน้ น้ําฟ้า ปรมิาณฝนสงูสดุทีอ่าจเป็นได ้
ความสมัพนัธร์ะหวา่งความเขม้-ชว่งเวลา สาํหรบัเขือ่นเกบ็กกัน้ํา การเคลื่อน
ตวัของกราฟน้ํานองสงูสดุ แนวคดิในการวเิคราะหข์อ้มลูอุทกวทิยาเพือ่
วางแผนพฒันาและจดัการทรพัยากรน้ํา  



Air mass moisture potential. Precipitation. Probable maximum 
precipitation. Rainfall intensity-duration-frequency relation. Frequency 
analysis in hydrology. Reservoir design and operation. Flow 
estimation. Design floods. Probable maximum flood. Maximum inflow 
design flood for storage dam. Flood routing. Concepts in hydrologic 
data analysis for water resources development and management. 

01209542 สถติสิาํหรบัวศิวกรรมทรพัยากรน้ํา 3(3-0-6) 
 (Statistics for Water Resources Engineering) 

การวเิคราะหท์างสถติแิละความเป็นไปไดข้องขอ้มลูอุทกวทิยา     
เทคนิคการผลติขอ้มลูทีใ่ชง้านพฒันาแหล่งน้ํา 

Statistical and probability analysis of hydrologic data. 
Application techniques for water resources engineering problems. 

01209551  น้ําใตด้นิและการซมึผา่น 3(3-0-6) 
 (Groundwater and Seepage) 
 พืน้ฐาน : 01209346 หรอื 01209541  

การไหลของน้ําใตด้นิ กฎของดารซ์ ีการไหลแบบเปิดและแบบปิด 
การประยกุตท์ฤษฎดีวิปิทของการไหลแบบเปิด การสง่คงแบบโดยฟงักช์ัน่มลู
ฐาน การไหลแบบเปิดผา่นโครงสรา้งดนิบนฐานรากลกึแบบเน้ือเดยีว การ
ไหลแบบเปิดผา่นโครงสรา้งดนิทีม่คีวามยาวจาํกดั การซมึผา่นจากคลองและ
ค ูการซมึผา่นเขา้สูบ่่อ 

Groundwater flow. Darcy’s law. Unconfined flows and confined 
flows. Application of the dupuit theory of unconfined flow. Conformal 
mapping by elementary functions. Unconfined flow through earth 
structures on homogencous foundations of great depth. Unconfined 
flow through earth structures of finite length. Seepage from canals and 
ditches. Seepage toward wells. 

01209552 การจาํลองสภาวะน้ําทว่ม 3(3-0-6) 
 (Flood Modelling)   

แบบจาํลองเชงิตวัเลข การเคลื่อนตวัของน้ําทา่แบบทัว่พืน้ที ่
แบบจาํลองอา่งเกบ็น้ําเชงิเสน้ แบบจาํลองอา่งเกบ็น้ําไมเ่ชงิเสน้ การเคลื่อน
ตวัของน้ําทา่แบบเปลีย่นแปลงไปตามเวลาและสถานที ่การแกป้ญัหาเชงิ
วเิคราะหแ์ละเชงิตวัเลขของคลื่นแบบจลนพลศาสตร ์วธิกีารมสัคงิกมั-คนัจ ์
การเคลื่อนตวัของคลื่นแบบพลศาสตร ์แบบจาํลองของคลื่นพลวตัโดยปรยิาย 
ผลเฉลยผลต่างอนัตะ การเคลื่อนตวัของน้ําทว่มจากการพงัทลายของเขือ่น 
การออกแบบทางอุทกวทิยาสาํหรบัการระบายน้ําในเมอืง ระบบการควบคุม



น้ําทว่มและการบรรเทาอุทกภยั การประยกุตใ์ชแ้บบจาํลองต่าง ๆ และการ
ปรบัเทยีบแบบจาํลอง 

Numerical models. Lumped flow routing. Linear reservoir 
model. Non-linear reservoir model. Distributed flow routing. Analytical 
and numerical solution of the kinematic wave. Muskingum-cunge 
method. Dynamic wave routing. Implicit dynamic wave model. Finite 
difference solution. Dam-break flood routing. Hydrologic design for 
urban drainage. Flood control and mitigation systems. Application of 
models and model calibration. 

01209553 ขอ้มลูระยะไกลและระบบสารสนเทศสาํหรบัวศิวกรรมทรพัยากรน้ํา 3(3-0-6) 
 (Remote Sensing and Geographical Information Systems for Water  
 Resources Engineering) 

ประยกุตข์อ้มลูระยะไกล และระบบสารสนเทศ เพือ่แกป้ญัหาและเพิม่
ความสะดวกในการวางแผนโครงการวศิวกรรมขัน้ตน้ การศกึษาระบบ
สาธารณูปโภค การศกึษาแนวทางผลกระทบสิง่แวดลอ้ม การออกแบบ
โครงการวศิวกรรมขัน้ศกึษาความเหมาะสม 

Assessment remote sensing and geographical information 
system on engineering problems including with complex assignment 
through engineering renaissance planning infrastructure illustration. 
Environmental impact scheme and design engineering feasibility study 
project.  

01209554 วศิวกรรมไฟฟ้าพลงัน้ํา 3(3-0-6) 
 (Hydroelectric Engineering) 

การวางผงัอุปกรณ์และการเลอืกทีต่ ัง้โรงไฟฟ้า เฮด กาํลงั และ
ประสทิธภิาพ ตน้ทุนพลงัไอน้ํา และพลงัน้ํา ศกัยภาพการพฒันาและความ
เหมาะสมทางเศรษฐศาสตร ์การวางแผนสถานีไฟฟ้าพลงัน้ําแบบสบูกลบั 

General layout of equipment and investigation of site, head, 
power, and efficiency. Cost of steam and hydropower. Capacity of the 
development and economic advisability. Planning of pumped storage 
hydropower station. 

01209561 แบบจาํลองคณุภาพน้ําผวิดนิ 3(3-0-6) 
 (Surface Water Quality Model) 

สมการปฏกิริยิาจลนพลศาสตร ์สมการสมดุลมวล การหาผลลพัธ์
สภาวะคงที ่และเวลาตอบสนอง การหาผลลพัธป์ญัหาเฉพาะ สิง่แวดลอ้มของ
คุณภาพน้ํา  ออกซเิจนละลายและเชือ้โรค  ปรากฏการณ์เน่าเสยีและ
อุณหภมูใินทะเลสาบและอา่งเกบ็น้ํา 



Reaction kinetic equations. Mass balance equation. Steady 
state solution and response time. Particular solution. Water-quality 
environment. Dissolved oxygen and phatogens. Eutophication and 
temperature in lakes and reservoirs. 

01209562 คุณภาพน้ําใตด้นิ 3(3-0-6) 
 (Groundwater Quality) 

การเคลื่อนทีข่องน้ําใตด้นิ การเคลื่อนยา้ยแบบแอดเวกทฟี-ดสีเพอร์
สฟี การจาํลองการไหลของน้ําใตด้นิแบบสภาวะคงที ่การแกส้มการการไหล
ของน้ําใตด้นิโดยวธิผีลต่างอนัตะ การจาํลองการเคลื่อนยา้ยของสารละลาย 
การจาํลองคุณภาพน้ําใตด้นิ กรณศีกึษา 

Groundwater movement. Advective-dispersive transport. 
Steady-state groundwater flow modeling. Finite difference solutions for 
groundwater flow equations. Solute transport modeling. Groundwater 
quality modeling. Case studies. 

01209571 การหาคา่เหมาะทีส่ดุสาํหรบัวศิวกรรมทรพัยากรน้ํา 3(3-0-6) 
 (Optimization for Water Resources Engineering) 

เทคนิคการหาคา่เหมาะทีส่ดุเบือ้งตน้รวมทัง้การหาคา่เหมาะทีส่ดุ
แบบฉบบั การกาํหนดการเชงิเสน้ การกาํหนดการไมเ่ชงิเสน้และการ
กาํหนดการเชงิพลวตั เทคนิคการประยกุตส์าํหรบัปญัหาวศิวกรรมทรพัยากร
น้ํา  

Basic optimization techniques including classical optimization, 
linear programming, nonlinear programming, and dynamic 
programming. Application techniques for water resources engineering 
problems. 

01209572 วธิเีชงิตวัเลขในงานวศิวกรรมทรพัยากรน้ํา 3(3-0-6) 
 (Numerical Methods in Water Resources Engineering) 

ผลต่างอนัตะและเทคนิคอืน่ ๆ ของวธิเีชงิตวัเลข เพือ่แกป้ญัหา 
วเิคราะห ์และออกแบบ สาํหรบัปญัหาดา้นกลศาสตรข์องของไหล การไหล
ในทางน้ําเปิด ระบบทอ่ปิด ดนิและตวักลางพรนุ เน้นการประยกุตใ์ชก้บั
คอมพวิเตอร ์

Finite difference and other numerical techniques for solving, 
analyzing, and designing problems involving fluid mechanics, flow in 
open channel, closed conduit, soil, and porous media. Methods 
adapted to digital computer are emphasized. 

 
 



01209573 การออกแบบระบบสาํหรบัการพฒันาแหล่งน้ํา 3(3-0-6) 
 (System Design in Water Resources Development) 
 พืน้ฐาน : 01209571 

การระบุวตัถุประสงคข์องการออกแบบงานพฒันาแหล่งน้ํา ฟงักช์นั
วตัถุประสงคแ์ละขดีจาํกดั ความตอ้งการขอ้มลู การจดัรปูแบบโครงการ การ
พจิารณาสภาวะแวดลอ้ม การประยกุตก์ารวเิคราะหร์ะบบและเทคนิคการหา
คา่เหมาะทีส่ดุในการออกแบบระบบลุ่มน้ําทัง้ระบบรวมและอเนกประสงค ์

Identification of design objectives in water resources 
development. Objective functions and constraints. Data requirements. 
Project formulation. Environmental considerations. Applications of 
system analysis and optimization techniques to a multi-units and multi-
purposes river basin system design. 

01209574 การจดัการโครงการพฒันาแหล่งน้ํา 3(3-0-6) 
 (Management of Water Resources Development Projects) 

การปรบัเทยีบอาคารชลศาสตร ์ประสทิธภิาพการใชน้ํ้า การวางแผน
การจดัสรรน้ําในลุ่มน้ํา แบบจาํลองการจดัการน้ํา การฟ้ืนฟูโครงการ 
กรณศีกึษา 

Hydraulic structure calibration. Water use efficiency. Planning 
of water uses in river basin. Water management simulation model. 
Project rehabilitation. Case studies. 

01209575** การจดัการลุ่มน้ําแบบบรูณาการ 3(3-0-6) 
 (Integrated River Basin Management) 

การวเิคราะหส์มดุลของน้ําในระดบัลุ่มน้ํา กลยทุธก์ารพฒันาและการ
จดัการลุ่มน้ําแบบบรูณาการ การประยกุตเ์ทคโนโลยสีารสนเทศในการจดัการ
ลุ่มน้ําแบบบรูณาการ การจดัตัง้องคก์รเพือ่การปฏริปูและการจดัการปรมิาณ
และคุณภาพน้ําในลุ่มน้ํา โครงสรา้งการจดัการและองคก์รทีเ่หมาะสม
ระดบัชาต ิระดบัลุ่มน้ํา และระดบัลุ่มน้ํายอ่ย นโยบายและแนวทางการจดัการ
น้ํา ครอบคลุมดา้นกฎหมาย เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 

Water balance analysis at basin level. Integrated river basin 
management and development strategy. Applications of information 
technology in integrated river basin management. Organization set-up 
for reforms and basin water quantity and quality management. 
Appropriate organization and management structures at the national, 
basin and sub-basin levels. Water management policies and 
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guidelines covering legal, economic, social, and environmental 
aspects. 

01209576* ระบบสารสนเทศและฐานขอ้มลูเพือ่การจดัการทรพัยากรน้ํา 3(3-0-6) 
 (Information and Database Systems for Water Resources Management) 

แหล่งขอ้มลูระบบสารสนเทศภมูศิาสตรแ์ละฐานขอ้มลูดา้นทรพัยากร
น้ํา ภมูมิาตรศาสตร ์ภาพฉายแผนทีแ่ละระบบพกิดั การจาํลองโครงขา่ยใน
ระบบสารสนเทศภมูศิาสตร ์การจาํลองเชงิกรดิโดยใชแ้บบจาํลองระดบัความ
สงูดจิทิลั การจาํลองดา้นอุทกวทิยาและการลากเสน้โครงขา่ยลาํน้ําโดยใช้
แบบจาํลองระดบัความสงูดจิทิลั การบรูณาการสารสนเทศเชงิพืน้ทีแ่ละเวลา 
การประยกุตร์ะบบสารสนเทศภมูศิาสตรก์บัแบบจาํลองดา้นทรพัยากรน้ํา 
การวเิคราะหล์กัษณะภมูปิระเทศโดยใชโ้ครงขา่ยสามเหลีย่มดา้นไมเ่ทา่ การ
ทาํแผนทีน้ํ่าทว่ม โครงสรา้งฐานขอ้มลู การประยกุตฐ์านขอ้มลูดา้นทรพัยากร
น้ํา 

Geographic Information System data sources and database for 
water resources. Geodesy, map projections and coordinate systems. 
Network modeling in GIS. Grid based modeling using digital elevation 
models. Digital elevation model based hydrologic modeling and 
channel network delineation. Integration of geospatial and temporal 
information. GIS application with water resources models. Terrain 
analysis using triangulated irregular networks. Flood plain mapping. 
Database structure. Database application in water resources. 

01209577* การมสีว่นรว่มของสาธารณชนในการจดัการน้ํา 3(3-0-6) 
 (Public Participation in Water Management) 

บทบาทของสาธารณชนในการจดัการน้ํา กระบวนการตดัสนิใจใน
การบรหิารจดัการน้ําและการมสีว่นรว่มของสาธารณชน เทคนิคการมสีว่น
รว่มของสาธารณชน ปจัจยัทีม่ต่ีอความสาํเรจ็หรอืความลม้เหลวในการมสีว่น
รว่มของสาธารณชน การถ่ายโอนการจดัการโครงการดา้นทรพัยากรน้ํา 

Public role in water management. Decision processes in water 
management and public participation. Public participation techniques. 
Factors in success or failure in public participation. Transfer of water 
resources project management. 
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01209578* เศรษฐศาสตรด์า้นการจดัการน้ํา 3(3-0-6) 
 (Economics in Water Management) 

วตัถุประสงคก์ารจดัการน้ํา การประเมนิโครงการแหล่งน้ําเพือ่
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการประปา การวเิคราะหต์น้ทุนและ
ผลประโยชน์ของโครงการทรพัยากรน้ํา การวางแผนงบประมาณโครงการ 

Objectives of water management. Water resources project 
evaluation for agriculture. Industrial and water supply. Cost and benefit 
analysis of water resources projects. Project budget planning. 

01209579* การดาํเนินงานทรพัยากรน้ําและการบาํรงุรกัษา 3(3-0-6) 
 (Water Resources Operation and Maintenance) 

แนวคดิและระบบการดาํเนินงานทรพัยากรน้ําและบาํรงุรกัษา ระดบั
การดาํเนินงาน การซ่อมบาํรงุและทดสอบระบบ แผนการดาํเนินการและการ
จดัการ องคก์รการจดัการดา้นการดาํเนินการและบาํรงุรกัษาระบบ 

Concepts and system of water resource operation and 
maintenance. Operation levels. System maintenance and testing. 
Operation and management plans. System operation and maintenance 
management organization. 

01209581* การจดัการระบบประปา 3(3-0-6) 
 (Management of Waterworks System) 

หลกัการของการจดัการระบบประปา สว่นประกอบระบบประปา การ
วเิคราะหค์วามตอ้งการการใชน้ํ้า แหล่งน้ําสาํหรบัระบบประปา คุณภาพ
น้ําประปา การจดัการน้ําสญูเสยี ชลศาสตรใ์นระบบประปา การจาํลองระบบ
จา่ยน้ํา 

Principles of waterworks management. Waterworks system 
components. Water demand analysis. Water sources for waterworks 
sysytem. Quality of water supply. Water loss management. Hydraulics 
in waterworks system. Modeling water distribution systems. 

01209582* การศกึษาความเหมาะสมสาํหรบัโครงการทรพัยากรน้ํา 3(3-0-6) 
 (Feasibility Study for Water Resources Projects) 

ปจัจยัในการศกึษาความเหมาะสมโครงการทรพัยากรน้ํา การ
ตรวจสอบสภาพปจัจุบนัของโครงการ การกาํหนดแผนทางเลอืก การประเมนิ
ทางวศิวกรรม เศรษฐกจิ สงัคม  และสิง่แวดลอ้มในการวางแผนโครงการ
ทรพัยากรน้ํา การวเิคราะหค์า่ลงทนุและผลประโยชน์โครงการทรพัยากรน้ํา 
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การประเมนิผลกระทบทางดา้นสิง่แวดลอ้ม การวางแผนการพฒันาทรพัยากร
น้ํา รายงานการศกึษาความเหมาะสม 

Factors in feasibility study for water resources project. 
Investigation of existing project condition. Alternative plans formulation. 
Evaluation of engineering, economic, social, and environment in water 
resources project planning. Cost and benefit analysis of water 
resources project. Environmental impact assessment. Planning for 
water resources development. Feasibility study report. 

01209583* การจดัการอา่งเกบ็น้ํา 3(3-0-6) 
 (Reservoir Management) 

การจาํแนกและหน้าทีข่องอา่งเกบ็น้ํา การใชน้ํ้าจากอา่งเกบ็น้ํา 
คุณภาพน้ํา การตกตะกอน แบบจาํลองทางคณติศาสตรใ์ชใ้นการจดัการอา่ง
เกบ็น้ํา ความเชื่อถอืไดข้องอา่งเกบ็น้ํา การดาํเนินงานของอา่งเกบ็น้ํา และ
โคง้ปฏบิตักิาร 

Classification and function of reservoirs. Reservoir water uses. 
Water quality. Sedimentation. Mathematical modeling in reservoir 
management. Reliability of reservoir. Reservoir operation and rule 
curve. 

01209584* การจดัการน้ําทว่ม 3(3-0-6) 
 (Flood Management) 

อุทกวทิยาและชลศาสตรเ์พือ่การจดัการน้ําทว่ม ระเบยีบวธิเีพือ่การ
จดัการน้ําทว่ม การรวบรวมขอ้มลูเพือ่การศกึษาดา้นน้ําทว่ม การประยกุต์
แบบจาํลองดา้นอุทกวทิยาและชลศาสตรเ์พือ่วเิคราะหส์ภาวะน้ําทว่ม 
มาตรการใชส้ิง่ก่อสรา้งและไมใ่ชส้ิง่ก่อสรา้งเพือ่การบรรเทาอุทกภยั การ
วเิคราะหด์า้นเศรษฐศาสตรส์าํหรบัโครงการบรรเทาอุทกภยั การวเิคราะห์
ทางเลอืกมาตรการเพือ่การบรรเทาอุทกภยั 

Hydrology and hydraulics for flood management. Methodology 
for flood management. Data collection for flood analysis. Applications 
of hydrologic and hydraulic models for flood analysis. Structural and 
non-structural measures for flood mitigation. Economic analysis for 
flood mitigation projects. Analysis for flood mitigation measure 
alternatives. 
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01209585* การจดัการภยัแลง้ 3(3-0-6) 
 (Drought Management) 

การเกดิภยัแลง้และสาเหตุของภยัแลง้ การประเมนิชนิดดนิ การใช้
ทีด่นิ และทรพัยากรน้ํา การเตอืนและการตดิตามภยัแลง้ การวางแผนและ
นโยบายการจดัการภยัแลง้ กลยทุธก์ารต่อสูภ้ยัแลง้ 

Occurrence and cause of drought. Assessment of soil type, 
land use, and water resources. Drought warning and monitoring. 
Drought planning and policy. Strategies to combat drought. 

01209586* การจดัการคุณภาพน้ําผวิดนิ 3(3-0-6) 
 (Surface Water Quality Management) 

อุทกวทิยา ชลศาสตร ์และคุณภาพน้ําเพือ่การจดัการคุณภาพน้ํา 
มาตรฐานคุณภาพน้ําในแมน้ํ่า ระเบยีบวธิเีพือ่การจดัการคุณภาพน้ํา การ
รวบรวมขอ้มลูสาํหรบัการวเิคราะหค์ุณภาพน้ํา การประยกุตแ์บบจาํลองดา้น
อุทกวทิยา ชลศาสตรแ์ละคณุภาพน้ําเพือ่ตรวจสอบคุณภาพน้ํา การประเมนิ
ภาระคณุภาพน้ําสาํหรบัการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ  การวเิคราะหส์ภาพความ
เสือ่มโทรมของคุณภาพน้ําในทางน้ําธรรมชาต ิแนวทางการบรหิารจดัการ
คุณภาพน้ํา 

Hydrology, hydraulics, and water quality for water quality 
management. Water quality standards for rivers. Methodology for 
water quality management. Data collection for water quality analysis. 
Applications of hydrologic, hydraulic, and water quality models for 
water quality investigation. Estimation of water quality loading for land 
uses. Analysis of natural water quality degradation. Water quality 
management guidelines. 

01209587* การจดัการระบบชลประทาน 3(3-0-6) 
 (Irrigation System Management) 

หลกัการของการจดัการระบบชลประทาน  ชลศาสตรส์าํหรบัระบบ
ชลประทาน อาคารในระบบชลประทาน การดาํเนินการและการบาํรงุรกัษา 
การตรวจตราและการประเมนิระบบชลประทาน เศรษฐศาสตรข์องระบบ
ชลประทาน แบบจาํลองทางคณติศาสตรใ์นการจดัการระบบชลประทาน  

Principles of irrigation system management. Hydraulics for 
irrigation systems. Irrigation infrastructure. Operation and maintenance. 
Monitoring and evaluation of irrigation systems. Irrigation system 
economics. Mathematical modeling in irrigation system management. 

                                                           
* วชิาเปิดใหม ่



01209588* การจดัการความเสีย่งดา้นทรพัยากรน้ํา 3(3-0-6) 
 (Risk Management in Water Resources) 

แนวคดิและหลกัการความเสีย่งดา้นทรพัยากรน้ํา การประเมนิความ
เสีย่งดา้นทรพัยากรน้ํา ชนิดของการประเมนิความเสีย่งดา้นทรพัยากรน้ํา 
การวเิคราะหภ์ยัพบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งกบัน้ํา กลไกการบรรเทาภยัพบิตั ิการ
จดัการความเสีย่งสาํหรบัการพฒันาทรพัยากรน้ํา 

Concepts and principles of risks in water resources. Risk 
evaluation in water resourses. Types of risk evaluation in water 
resources. Water-related disaster analysis. Disaster relief mechanism. 
Risk management for water resources development. 

01209589* การจดัการพืน้ทีช่ายฝ ัง่ 3(3-0-6) 
 (Coastal Zone Management) 

แนวคดิและหลกัการของการจดัการพืน้ทีช่ายฝ ัง่ ลกัษณะเฉพาะของ
พืน้ทีช่ายฝ ัง่ ทรพัยากรชายฝ ัง่และกระบวนการชายฝ ัง่ โครงสรา้งชายฝ ัง่และ
ผลกระทบ การรวบรวมและการวเิคราะหข์อ้มลูเพือ่การจาํลองแบบ
กระบวนการชายฝ ัง่ การประเมนิผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม กรอบความคดิ
และนโยบายในการจดัการพืน้ทีช่ายฝ ัง่ ภยัพบิตัชิายฝ ัง่ ผลประโยชน์และ
ผลกระทบจากการทอ่งเทีย่วพืน้ทีช่ายฝ ัง่  การศกึษาความเหมาะสมสาํหรบั
โครงการชายฝ ัง่ 

Concepts and principles of coastal zone management. 
Characteristics of the coastal zone. Coastal resources and coastal 
procesess. Coastal structures and their impacts. Data collection and 
analysis for coastal process modeling. Environmental impact 
assessment. Coastal zone management framework and policies. 
Coastal hazards. Coastal tourism benefits and impacts. Feasibility 
study for coastal zone projects. 

01209591 ระเบยีบวธิวีจิยัทางวศิวกรรมทรพัยากรน้ํา 1(1-0-2) 
 (Research Methods in Water Resources Engineering)  

แนวคดิเกีย่วกบัการวจิยั การกาํหนดหวัขอ้และประเดน็ของปญัหา
ทางวศิวกรรมทรพัยากรน้ํา งานของกรอบแนวคดิและการตรวจสอบเอกสาร 
การวจิยัเชงิปฏบิตักิาร การวจิยัเชงิทดลอง และการวจิยัเชงิสาํรวจ ขอ้มลูและ
การเกบ็รวบรวมขอ้มลู กรรมวธิทีางขอ้มลู สถติสิาํหรบัการวจิยัทางวศิวกรรม

                                                           
* วชิาเปิดใหม่ 



ทรพัยากรน้ํา โปรแกรมคอมพวิเตอรส์าํหรบัการวเิคราะหข์อ้มลู การนําเสนอ
ผลการวจิยั 

Research concept. Topic determination and problem 
identification in water resources engineering research. Conceptual 
frame work and literature review. Operation, experimental and survey 
researches. Data collection and compilation. Data processing. 
Statistics in water resources engineering research. Computer 
programs for data analysis. Research reporting. 

01209592 การศกึษาภาคสนามทางชลศาสตร ์ 1 
 (Hydraulic Field Study) 

การออกภาคสนามสองสปัดาหเ์พือ่ศกึษางานดา้นชลศาสตรใ์น
ประเทศไทย 

A two-week trip to see various hydraulic works in Thailand. 
01209593 การศกึษาภาคสนามทางวศิวกรรมทรพัยากรน้ํา 1 
 (Water Resources Engineering Field Study) 

การออกภาคสนามหน่ึงสปัดาหเ์พือ่ศกึษางานดา้นวศิวกรรม
ทรพัยากรน้ําในประเทศไทย 

A one-week trip to study for Water Resources Engineering 
works in Thailand. 

01209595 การศกึษาคน้ควา้อสิระ 3 
 (Independent Study)  

การศกึษาคน้ควา้อสิระ ในหวัขอ้ทีน่่าสนใจระดบัปรญิญาโท และ
เรยีบเรยีงเขยีนเป็นรายงาน   

Independent study on interesting topic at the master's degree 
level and compile into a written report. 

01209596     เรือ่งเฉพาะทางวศิวกรรมทรพัยากรน้ํา  3(3-0) 
 (Selected Topics in Water Resources Engineering) 

เรือ่งเฉพาะทางวศิวกรรมทรพัยากรน้ํา ในระดบัปรญิญาโท หวัขอ้
เรือ่งเปลีย่นแปลงไปในแต่ละภาคการศกึษา 

Select topics in water resources engineering at the master's 
degree level. Topics are subject to change in each semester. 

01209597 สมัมนา  1 
 (Seminar) 

การนําเสนอและอภปิรายหวัขอ้ทีน่่าสนใจทางวศิวกรรมทรพัยากรน้ํา   
ในระดบัปรญิญาโท 



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

01209598 ปญัหาพเิศษ 1-3 
 (Special Problems) 

การศกึษาคน้ควา้ทางวศิวกรรมทรพัยากรน้ํา ระดบัปรญิญาโท และ
เรยีบเรยีงเขยีนเป็นรายงาน 

Study and research in water resources engineering at the 
master's degree level and complie into a written report. 

01209599 วทิยานิพนธ ์ 1-12 
 (Thesis) 

วจิยัในระดบัปรญิญาโท และเรยีบเรยีงเขยีนเป็นวทิยานิพนธ ์
Research at the master’s degree level and compile into a 

thesis. 
 
 


