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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
ชื่อหลักสูตร
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ชื่อย่อ : วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้า)
B.Eng. (Civil-Water Resources Engineering)
จ้านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 160 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
10
- กลุ่มวิชาภาษา
12
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
3
- กลุ่มวิชาพลศึกษา
2
(2) หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต
- วิชาแกน
27
- วิชาเฉพาะบังคับ
88
- วิชาเฉพาะเลือก
ไม่น้อยกว่า
9
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6

1

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

รายวิชา
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
10 หน่วยกิต
01200101 การคิดเชิงนวัตกรรม
1(1-0-2)
(Innovative Thinking)
01204111 คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม
3(2-3-6)
(Computers and Programming)
และเลือกเรียนอีก 6 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี หรือวิชาอื่นในหมวด
วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
01999011
01999012
01999213

อาหารเพื่อมนุษยชาติ
(Food for Mankind)
สุขภาพเพื่อชีวติ
(Health for Life)
สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและชีวติ
(Environment, Technology and Life)

1.2 กลุ่มวิชาภาษา
12
หน่วยกิต
01999021 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(Thai Language for Communication)
01355xxx ภาษาอังกฤษ

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
9( - - )

1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3
หน่วยกิต
เลือกเรียน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี หรือวิชาอื่นในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
01999041 เศรษฐศาสตร์เพื่อการด้าเนินชีวติ ที่ดี
3(3-0-6)
(Economics for Better Living)
01999141 มนุษย์กับสังคม
3(3-0-6)
(Man and Society)

2

1.4 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
3
หน่วยกิต
เลือกเรียน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี หรือวิชาอื่นในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
01999031 มรดกอารยธรรมโลก
3(3-0-6)
(The Heritage of World Civilizations)
01999032 ไทยศึกษา
3(3-0-6)
(Thai Studies)
01999033 ศิลปะการด้าเนินชีวติ
3(3-0-6)
(Arts of Living)
1.5 กลุ่มวิชาพลศึกษา
2
หน่วยกิต
01175xxx กิจกรรมพลศึกษา
1,1(0-2-1)
(Physical Education Activities)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต
2.1 วิชาแกน
27 หน่วยกิต
01208111 การเขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-6)
(Engineering Drawing)
01213211 วัสดุศาสตร์ส้าหรับวิศวกร
3(3-0-6)
(Materials Science for Engineers)
01403114 ปฏิบัติการหลักมูลเคมีทั่วไป
1(0-3-2)
(Laboratory in Fundamental of General Chemistry)
01403117 หลักมูลเคมีทั่วไป
3(3-0-6)
(Fundamental of General Chemistry)
01417167 คณิตศาสตร์วิศวกรรม I
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics I)
01417168 คณิตศาสตร์วิศวกรรม II
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics II)
01417267 คณิตศาสตร์วิศวกรรม III
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics III)
01420111 ฟิสิกส์ทั่วไป I
3(3-0-6)
(General Physics I)

3

01420112
01420113
01420114

ฟิสิกส์ทั่วไป II
(General Physics II)
ปฏิบัติการฟิสิกส์ I
(Laboratory in Physics I)
ปฏิบัติการฟิสิกส์ II
(Laboratory in Physics II)

3(3-0-6)
1(0-3-2)
1(0-3-2)

2.2 วิชาเฉพาะบังคับ
88
หน่วยกิต
01203211 การส้ารวจ
3(2-3-6)
(Surveying)
01203212 การฝึกงานส้ารวจ
1
(Survey Camp)
01203221 กลศาสตร์ของวัสดุ I
3(3-0-6)
(Mechanics of Materials I)
01203222 การวิเคราะห์โครงสร้าง I
3(3-0-6)
(Structural Analysis I)
01203223 กลศาสตร์ของวัสดุ II
3(3-0-6)
(Mechanics of Materials II)
01203322 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุวิศวกรรมโยธา
1(0-3-2)
(Civil Engineering Material Testing Laboratory)
01203323 การวิเคราะห์โครงสร้าง II
3(3-0-6)
(Structural Analysis II)
01203331 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
4(3-3-8)
(Reinforced Concrete Design)
01203231 คอนกรีตและวัสดุวิศวกรรม
3(2-3-4)
(Concrete and Engineering Materials)
01203333 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก
3(2-3-6)
(Design of Timber and Steel Structures)
01203352 ปฐพีกลศาสตร์
3(3-0-6)
(Soil Mechanics)
01203353 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์
1(0-3-2)
(Soil Mechanics Laboratory)
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01203361
01203471
01208221
01209211
01209241
01209312
01209321
01209322
01209342
01209343
01209346
01209399
01209423
01209424
01209428
01209444

วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ
(Construction Engineering and Management)
วิศวกรรมการทาง
(Highway Engineering)
กลศาสตร์วิศวกรรม I
(Engineering Mechanics I)
กลศาสตร์ของของไหล
(Fluid Mechanics)
หลักอุทกวิทยา
(Principle of Hydrology)
ปฏิบัติการส้าหรับวิชากลศาสตร์ของของไหล
(Laboratory for Fluid Mechanics)
การไหลในทางน้าเปิด
(Flow in Open Channel)
วิศวกรรมแม่น้าและชายฝัง่ ทะเล
(River and Coastal Engineering)
อุทกวิทยาประยุกต์
(Applied Hydrology)
การพัฒนาทรัพยากรน้าเบืองต้น
(Basic Water Resources Development)
วิศวกรรมน้าบาดาล
(Groundwater Engineering)
การฝึกงาน
(Internship)
วิศวกรรมชลศาสตร์
(Hydraulic Engineering)
การออกแบบอาคารชลศาสตร์
(Design of Hydraulic Structures)
แคดทางวิศวกรรมทรัพยากรน้า
(CAD for Water Resources Engineering)
การวางแผนโครงการวิศวกรรมทรัพยากรน้า
(Water Resources Engineering Project Planning)
5

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

01209461

วิศวกรรมทรัพยากรน้าและสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Water Resources Engineering and Environment)
01209463 การจัดการทรัพยากรน้า
3(3-0-6)
(Water Resources Management)
01209495 การเตรียมการโครงงานวิศวกรรมทรัพยากรน้า 1(0-3-2)
(Water Resources Engineering Project Preparation)
01209497 สัมมนา
1
(Seminar)
01209499 โครงงานวิศวกรรมทรัพยากรน้า
2(0-6-3)
(Water Resources Engineering Project)
01417268 คณิตศาสตร์วิศวกรรม IV
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics IV)
2.3 วิชาเฉพาะเลือก
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
เลือกเรียน 9 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี
01200311 ทักษะการสื่อสารในงานวิศวกรรม I
3(2-2-5)
(Communication Skills in Engineering I)
01209242 อุทกวิทยาส้าหรับวิศวกรรมโยธา
3(3-0-6)
(Hydrology for Civil Engineering)
01209425 การออกแบบอาคารชลศาสตร์ในระบบท่อปิด
3(3-0-6)
(Design of Hydraulic Structures in Closed Conduit System)
01209426 การออกแบบวิศวกรรมระบายน้าชุมชน
3(3-0-6)
(Urban Drainage Engineering Design)
01209429 การพัฒนาทรัพยากรน้าเพื่อการอุปโภคบริโภค 3(3-0-6)
(Water Resources Development for Water Supply)
01209431 การป้องกันท้องน้าและตลิ่งของแม่น้าและคลอง 3(3-0-6)
(Bed and Bank Protection of River and Canal)
01209432 การออกแบบชลศาสตร์ของอาคารต้านคลื่น
3(3-0-6)
(Hydraulics Design of Wave-Exposed Structures)
01209445 เทคโนโลยีสารสนเทศส้าหรับวิศวกรรมทรัพยากรน้า 3(3-0-6)
(Information Technology for Water Resources Engineering)
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01209446

01209447
01209448
01209462
01209464
01209465
01209466

01209467

01209468

01209494
01209496
01209498

การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ส้าหรับ3(2-3-6)
วิศวกรรมทรัพยากรน้า
(Computer Applications for Water Resources Engineering)
วิศวกรรมพลังน้า
3(3-0-6)
(Water Power Engineering)
อุทกวิทยาน้าผิวดิน
3(3-0-6)
(Surface Water Hydrology)
คุณภาพทรัพยากรน้า
3(3-0-6)
(Water Resource Quality)
การจัดการทรัพยากรน้าแบบบูรณาการ
3(3-0-6)
(Integrated Water Resources Management)
นวัตกรรมทางทรัพยากรน้า
3(3-0-6)
(Water Resources Innovation)
การด้าเนินการและการบ้ารุงรักษาหัวงานและระบบ 3(3-0-6)
ล้าเลียงน้า
(Operation and Maintenance of Headworks
and Water Conveyance Systems)
การด้าเนินการและการบ้ารุงรักษาระบบระบายน้า 3(3-0-6)
และระบบรวบรวมน้าเสียชุมชน
(Urban Drainage and Wastewater Collection
Systems Operation and Maintenance)
การหาค่าเหมาะที่สุดเบืองต้นส้าหรับวิศวกรรม 3(3-0-6)
ทรัพยากรน้า
(Basic Optimization for Water Resources Engineering)
การศึกษาภาคสนามด้านวิศวกรรมทรัพยากรน้า 1(0-3-2)
(Water Resources Engineering Field Trip)
เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมทรัพยากรน้า
3(3-0-6)
(Selected Topics in Water Resources Engineering)
ปัญหาพิเศษ
1-3
(Special Problems)

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
7

แผนการศึกษา
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1
จ้านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัตกิ าร-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
01200101 การคิดเชิงนวัตกรรม
1(1-0-2)
01208111 การเขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-6)
01417167 คณิตศาสตร์วิศวกรรม I
3(3-0-6)
01420111 ฟิสิกส์ทั่วไป I
3(3-0-6)
01420113 ปฏิบัติการฟิสิกส์ I
1(0-3-2)
01999021 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
01355xxx ภาษาอังกฤษ
3( - - )
รวม
17( - - )

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2
จ้านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัตกิ าร-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
01204111 คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม
3(2-3-6)
01403114 ปฏิบัติการหลักมูลเคมีทั่วไป
1(0-3-2)
01403117 หลักมูลเคมีทั่วไป
3(3-0-6)
01417168 คณิตศาสตร์วิศวกรรม II
3(3-0-6)
01420112 ฟิสิกส์ทั่วไป II
3(3-0-6)
01420114 ปฏิบัติการฟิสิกส์ II
1(0-3-2)
01175xxx กิจกรรมพลศึกษา
1(0-2-1)
01355xxx ภาษาอังกฤษ
3( - - )
วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3( - - )
รวม
21( - - )
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 จ้านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัตกิ าร-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
01208221 กลศาสตร์วิศวกรรม I
3(3-0-6)
01213211 วัสดุศาสตร์ส้าหรับวิศวกร
3(3-0-6)
01417267 คณิตศาสตร์วิศวกรรม III
3(3-0-6)
01175xxx กิจกรรมพลศึกษา
1(0-2-1)
01355xxx ภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
3( - - )
วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3( - - )
รวม
19( - - )

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2
จ้านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัตกิ าร-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
01203211 การส้ารวจ
3(2-3-6)
01203221 กลศาสตร์ของวัสดุ I
3(3-0-6)
01209211 กลศาสตร์ของของไหล
3(3-0-6)
01209241 หลักอุทกวิทยา
3(3-0-6)
01417268 คณิตศาสตร์วิศวกรรม IV
3(3-0-6)
วิชาเลือกเสรี
3( - - )
วิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3( - - )
รวม
21( - - )
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1
จ้านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัตกิ าร-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
01203212 การฝึกงานส้ารวจ
1
01203222 การวิเคราะห์โครงสร้าง I
3(3-0-6)
01203223 กลศาสตร์ของวัสดุ II
3(3-0-6)
01203231 คอนกรีตและวัสดุวิศวกรรม
3(2-3-4)
01209312 ปฏิบัติการส้าหรับวิชากลศาสตร์ของของไหล
1(0-3-2)
01209321 การไหลในทางน้าเปิด
3(3-0-6)
01209342 อุทกวิทยาประยุกต์
3(2-3-6)
01209346 วิศวกรรมน้าบาดาล
3(3-0-6)
รวม
20(17-6-38)

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2
จ้านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัตกิ าร-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
01203322 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุวิศวกรรมโยธา
1(0-3-2)
01203323 การวิเคราะห์โครงสร้าง II
3(3-0-6)
01203331 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
4(3-3-8)
01203352 ปฐพีกลศาสตร์
3(3-0-6)
01203353 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์
1(0-3-2)
01203361 วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ
3(3-0-6)
01209322 วิศวกรรมแม่น้าและชายฝัง่ ทะเล
3(3-0-6)
01209343 การพัฒนาทรัพยากรน้าเบืองต้น
3(3-0-6)
รวม
21(18-9-42)
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ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 จ้านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัตกิ าร-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
01203333 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก
3(2-3-6)
01203471 วิศวกรรมการทาง
3(3-0-6)
01209399 การฝึกงาน
1
01209423 วิศวกรรมชลศาสตร์
3(3-0-6)
01209428 แคดทางวิศวกรรมทรัพยากรน้า
3(3-0-6)
01209461 วิศวกรรมทรัพยากรน้าและสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
01209495 การเตรียมการโครงงานวิศวกรรมทรัพยากรน้า
1(0-3-2)
วิชาเฉพาะเลือก
3( - - )
รวม
20( - - )

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2
จ้านวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัตกิ าร-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
01209424 การออกแบบอาคารชลศาสตร์
3(3-0-6)
01209444 การวางแผนโครงการวิศวกรรมทรัพยากรน้า
3(3-0-6)
01209463 การจัดการทรัพยากรน้า
3(3-0-6)
01209497 สัมมนา
1
01209499 โครงงานวิศวกรรมทรัพยากรน้า
2(0-6-3)
วิชาเฉพาะเลือก
6( - - )
วิชาเลือกเสรี
3( - - )
รวม
21( - - )
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ค้าอธิบายรายวิชา
01209211

กลศาสตร์ของของไหล
3(3-0-6)
(Fluid Mechanics)
วิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน : 01417168
สมบัติของของไหล ของไหลสถิต สมการทรงมวล สมการโมเมนตัม
และสมการพลังงาน การวิเคราะห์มิติและความคล้ายคลึงของการไหลของ
ของไหล การไหลแบบบีบอัดไม่ได้และคงที่ผ่านท่อและทางน้าเปิด
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

หลักอุทกวิทยา
3(3-0-6)
(Principle of Hydrology)
วัฏจัก รทางอุท กวิทยา ภูมิอากาศวิท ยา หยาดน้าฟ้า การระเหย
และการคายน้า น้าท่า น้าท่วม การกร่อนและการตกตะกอน อ่างเก็บน้า
Hydrologic cycle, climatology, precipitation, evaporation and
transpiration, streamflow, runoff, flood, erosion and sedimentation,
reservoir.

01209242

อุทกวิทยาส้าหรับวิศวกรรมโยธา
3(3-0-6)
(Hydrology for Civil Engineering)
วัฏจักรทางอุทกวิทยา ภูมิอากาศวิทยา หยาดน้าฟ้า การระเหยและ
การคายน้า น้าท่า ลุ่มน้าและลักษณะของลุ่มน้า สถิติทางอุทกวิทยา การ
วิเคราะห์ความถี่ การออกแบบพายุฝน การออกแบบกราฟน้าท่วม
Hydrologic cycle, climatology, precipitation, evaporation and
transpiration, runoff, catchment and catchment characteristics,
hydrological statistics, frequency analysis, storm design, flood
hydrograph design.
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01209312

ปฏิบัติการส้าหรับวิชากลศาสตร์ของของไหล
1(0-3-2)
(Laboratory for Fluid Mechanics)
วิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน : 01209211
ปฏิบัติการส้าหรับวิชาวิศวกรรมกลศาสตร์ของของไหล (01209211)
Laboratory for Fluid Mechanics (01209211)

01209321

การไหลในทางน้าเปิด
3(3-0-6)
(Flow in Open Channel)
วิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน : 01209211
หลักของการไหลของของไหล พลังงานและโมเมนตัมของการไหลผ่าน
ทางน้ าเปิ ด การไหลแบบวิก ฤต การไหลแบบสม่้ าเสมอ การไหลแบบไม่
สม่้าเสมอ การไหลแบบทรงตัว การออกแบบชลศาสตร์ของทางน้าเปิด การ
วิเคราะห์หน้าข้างการไหลในทางน้าเปิด อาคารควบคุมน้าในทางน้าเปิด
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 วิศวกรรมแม่น้าและชายฝัง่ ทะเล
3(3-0-6)
(River and Coastal Engineering)
วิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน : 01209321
ธรณีสัณฐานของแม่น้า การเคลื่อนย้ายตะกอน การป้องกันท้องน้า
และตลิ่ ง ทางน้ า สั ญ จรและประตู น้ าเพื่ อ การสั ญ จร การเกิ ด คลื่ น การ
ท้านายคลื่นน้าลึก ผลกระทบของน้าตืน การหักเหของคลื่น เขตน้าตืนและ
การแตกตัวของคลื่น กลไกการกัดเซาะชายฝั่งทะเลและการเคลื่อนย้าย
ตะกอน การออกแบบทางวิศวกรรมของเขื่อนป้องกันคลื่นและเขื่อนป้องกัน
ชายฝั่งทะเล
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.
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01209342 อุทกวิทยาประยุกต์
3(2-3-6)
(Applied Hydrology)
วิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน : 01209241
ลุ่ ม น้ า และลั ก ษณะเฉพาะของลุ่ ม น้ า การทวนสอบข้ อ มู ล การ
ประมาณค่านอกช่วงข้อมูล สถิติทางอุทกวิทยา การวิเคราะห์ความถี่ พายุ
ฝนที่ออกแบบ การออกแบบปริมาณน้าสูงสุดและปริมาณน้าต่้าสุด การ
เคลื่อนที่ของน้าท่า
Watershed and watershed characteristics, data verification, data
extrapolation, hydrological statistics, frequency analysis, designed
rainstorm, peak flow and low flow designs, flow routing.
01209343 การพัฒนาทรัพยากรน้าเบืองต้น
3(3-0-6)
(Basic Water Resources Development)
วิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน : 01209241
ส่ว นประกอบของการพั ฒ นาทรัพ ยากรน้ า ประเภทและหลั ก การ
วางแผนโครงการพัฒ นาทรัพยากรน้า หลั ก การและเกณฑ์ ก ารประเมิ น
โครงการ องค์กรจัดการทรัพยากรน้า นโยบายทรัพยากรน้า กฎหมายที่
เกี่ย วข้องกั บการพัฒนาทรัพยากรน้า การประเมินปริ มาณน้าต้นทุนและ
ความต้องการใช้น้า
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.
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01209346 วิศวกรรมน้าบาดาล
3(3-0-6)
(Groundwater Engineering)
วิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน : 01209241
การก้าเนิดของน้าใต้ดิน ลักษณะและชลศาสตร์การเคลื่อนที่ของน้า
ใต้ดิน การวิเคราะห์การไหลของน้าใต้ดิน การส้ารวจน้าบาดาล ชลศาสตร์
ของบ่อบาดาล เทคนิคการเจาะบ่อบาดาล การออกแบบบ่อบาดาล การ
บ้ารุงรักษาบ่อบาดาล การเติมน้าใต้ดิน
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)
การฝึ ก งานในสาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมโยธา-ทรั พ ยากรน้ า ในสถาน
ประกอบการเอกชน หน่ ว ยงานภาครั ฐ หน่ ว ยงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ
สถานศึกษา โดยมีระยะเวลาเป็นจ้านวนไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง และไม่
น้อยกว่า 30 วันท้าการ เพื่อให้ได้ประสบการณ์ จากการไปปฏิบัติงานที่
ได้รับมอบหมาย
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.
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01209423 วิศวกรรมชลศาสตร์
3(3-0-6)
(Hydraulic Engineering)
วิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน : 01209211 และ 01209241 หรือ 01209242
การไหลในทางน้าเปิดและการออกแบบ การเคลื่อนย้ายของตะกอน
ในล้าน้า อ่างเก็บน้าและเขื่อน ทางน้าล้น อาคารสลายพลังงาน การส่งน้า
การระบายน้า การวัดปริมาณน้า การวิเคราะห์ระบบท่อ แรงกระแทกกลับ
กังหันและเครื่องสูบน้า แบบจ้าลองทางชลศาสตร์
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

การออกแบบอาคารชลศาสตร์
3(3-0-6)
(Design of Hydraulic Structures)
วิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน : 01209321
การประยุกต์หลักการทางด้านอุทกวิทยา ชลศาสตร์ โครงสร้าง และ
กลศาสตร์ของดิน ในการออกแบบหัวงาน เขื่อน ฝาย ประตูระบาย อาคาร
ประกอบต่าง ๆ และการออกแบบอาคารในระบบส่งน้า การใช้แบบจ้าลอง
คณิ ต ศาสตร์ในการออกแบบอาคารชลศาสตร์ ปั ญ หาปฏิบั ติ หลั ก การ
ด้าเนินการและการบ้ารุงรักษาระบบ
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 การออกแบบอาคารชลศาสตร์ในระบบท่อปิด
3(3-0-6)
(Design of Hydraulic Structures in Closed Conduit System)
วิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน : 01209211
การประยุ ก ต์ ห ลั ก การทางด้ า นชลศาสตร์ แ ละโครงสร้ า งในการ
ออกแบบท่ อ ปิ ด และโครงข่ า ยท่ อ การออกแบบระบบท่ อ และอุ ป กรณ์
ประกอบ การใช้แบบจ้าลองคณิ ตศาสตร์เพื่อวิเคราะห์ขนาดท่อ การวั ด
ปริมาณการไหลในท่อปิด การเลือกเครื่องสูบน้า รูปแบบและอุปกรณ์ของ
สถานีสูบน้า บ่อสูบ อาคารป้องกันการกระแทกกลับของน้า การออกแบบ
ทางชลศาสตร์และโครงสร้างของสถานีสูบน้า หลักการด้าเนินการและการ
บ้ารุงรักษาระบบ
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 การออกแบบวิศวกรรมระบายน้าชุมชน
3(3-0-6)
(Urban Drainage Engineering Design)
วิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน : 01209241 และ 01209321
ผลกระทบทางอุทกวิทยาจากการพัฒนาชุมชนและเมือง แบบจ้าลอง
น้าฝน-น้าท่าของพืนที่ชุมชน วิธีการค้านวณและคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ
ในงานวิศวกรรมระบายน้าชุมชน การออกแบบโครงข่ายระบายน้าชุมชน
การวัดและการตรวจสอบในโครงข่ายระบายน้าชุมชน การป้องกันน้าท่วม
จากน้าไหลจากแม่น้า
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 แคดทางวิศวกรรมทรัพยากรน้า
3(3-0-6)
(CAD for Water Resource Engineering)
วิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน : 01208111
ความรู้ เ บื องต้ น ในระบบแคด การใช้ แ คดระบบ สองมิ ติ ตาม
มาตรฐานสากล ส้าหรับอาคารชลศาสตร์ อาคารหัวงาน ระบบส่งน้า ระบบ
ท่อ และแผนที่ภูมิประเทศ การก้าหนดรายละเอียดประกอบแบบ การแสดง
แบบแสดงรายการวัสดุ การตรวจสอบแบบ การส่งแบบและน้าเสนอแบบ
ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
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 การพัฒนาทรัพยากรน้าเพื่อการอุปโภคบริโภค
3(3-0-6)
(Water Resources Development for Water Supply)
วิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน : 01209343
แหล่งน้าเพื่อการอุปโภคบริโภค ข้อก้าหนดของปริมาณและคุณภาพ
น้า มาตรฐานคุณภาพน้า การคาดการณ์จ้านวนประชากร ความต้องการ
น้าเพื่อการอุปโภคบริโภคและปริมาณการไหลแปรเปลี่ยน การออกแบบ
ระบบการแจกจ่ายน้า กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้า การวางแผน การ
ก้าหนดรายละเอียดส้าหรับ การประกวดราคา การวางแผนงานและการ
ติดตามงานการก่อสร้าง
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

การป้องกันท้องน้าและตลิ่งของแม่น้าและคลอง
3(3-0-6)
(Bed and Bank Protection of River and Canal)
วิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน : 01209322
ความมั่นคงของท้องน้าและตลิ่ง วิธีด้าเนินการออกแบบ ชนิดการ
ป้องกันท้องน้าและตลิ่ง การออกแบบรายละเอียด ประเด็นการก่อสร้าง
วิธีด้าเนินการบ้ารุงรักษา กรณีศกึ ษา
Stability of channel bed and banks, design procedure, type of
bed and bank protection, detailed design, construction issues,
maintenance procedures, case study.

01209432 การออกแบบชลศาสตร์ของอาคารต้านคลื่น
3(3-0-6)
(Hydraulics Design of Wave-Exposed Structures)
วิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน : 01209322
อาคารต้ า นคลื่ น ข้ อ แตกต่ า งและความจ้ า เป็ น ของโครงสร้ า ง
ชลศาสตร์ และน้ า หนั ก บรรทุ ก ที่ เกี่ ย วข้ อ ง การกั ด เซาะท้ อ งน้ าและการ
เปลี่ยนแปลงสัณฐาน ข้อก้าหนดการออกแบบ ภาวะของคลื่น แรงของคลื่น
ที่กระท้ากับส่วนประกอบในแนวดิ่งและแนวราบ น้าหนักบรรทุกจากการ
จอดเรือและการยืดรัง การกั ดเซาะจากคลื่นและกระแสน้า ประเด็นการ
ก่อสร้างและการบ้ารุงรักษา และกรณีศกึ ษา
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.
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01209444

การวางแผนโครงการวิศวกรรมทรัพยากรน้า
3(3-0-6)
(Water Resources Engineering Project Planning)
วิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน : 01209343
แนวคิดในการวางแผนโครงการพัฒนาทรัพยากรน้า การออกแบบ
ทางเลือกให้กับโครงการพัฒนาทรัพยากรน้า การประเมินโครงการพัฒนา
ทรัพยากรน้าทางด้านวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ การเงิน เศรษฐกิจ -สังคม
และสิ่งแวดล้อม การวางขันตอนการพัฒนาโครงการพัฒนาทรัพยากรน้า
การวางแผนลุ่ ม น้ า การจั ด การน้ า ในระบบลุ่ ม น้ า ด้ ว ยแบบจ้ าลอง การ
วิเคราะห์โค้งกฎการปฏิบัติงานอ่างเก็บน้า กรณีศกึ ษา
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

เทคโนโลยีสารสนเทศส้าหรับวิศวกรรมทรัพยากรน้า
3(3-0-6)
(Information Technology for Water Resources Engineering)
วิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน : 01209241 และ 01209343
เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ข้อมูลข่าวสารในงาน
วิศ วกรรมทรัพ ยากรน้ า ระบบจัด การฐานข้อ มู ล ทางทรัพ ยากรน้ า การ
รับส่งข้อมูลแบบอัตโนมัติ ระบบสารสนเทศ ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ
ส้าหรับวิศวกรรมทรัพยากรน้า กรณีศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
งานวิศวกรรมทรัพยากรน้า
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.
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01209446

การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ส้าหรับวิศวกรรมทรัพยากรน้า
3(2-3-6)
(Computer Applications for Water Resources Engineering)
วิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน : 01209241
การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พืนฐานเพื่อ การวิเคราะห์งาน
ด้านวิศวกรรมทรัพยากรน้า การเรี ยนรู้ใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ขันพืนฐาน การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ส้าหรับวิเคราะห์งาน
ด้านวิศวกรรมทรัพยากรน้า การวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรน้าเชิงพืนที่
Applications of basic computer program for water resources
project analysis, learning of basic Geographic Information System (GIS),
GIS applications for water resources project analysis, spatial analysis for
water resources data.

01209447

วิศวกรรมพลังน้า
3(3-0-6)
(Water Power Engineering)
วิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน : 01209343
การพั ฒ นาไฟฟ้ า พลั งน้ า การส้ า รวจและออกแบบเบื องต้ น การ
ออกแบบอุทกวิท ยาส้าหรับไฟฟ้าพลังน้า กังหันน้า การออกแบบทางชล
ศาสตร์ของการส่งน้า การออกแบบอาคารโรงไฟฟ้า การด้าเนินการและ
บ้ารุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังน้า
Hydropower development, preliminary investigation and design,
hydrological design for hydropower, hydraulic turbines, hydraulic
conveyance design, powerhouse design, hydropower plant operation
and maintenance.
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01209448

อุทกวิทยาน้าผิวดิน
3(3-0-6)
(Surface Water Hydrology)
วิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน : 01209342
อุท กวิท ยาน้าผิวดิน การวิเคราะห์น้า ฝน การออกแบบน้าฝน การ
วิเคราะห์น้าท่า แบบจ้าลองปริมาณน้าท่าสูงสุด แบบจ้าลองปริมาณน้าท่า
ต่อเนื่อง การเคลื่อนที่ของน้าท่าทางอุทกวิทยา การเคลื่อนที่ของน้าท่าทาง
ชลศาสตร์ แบบจ้าลองในการจ้าลองแบบทางอุทกวิทยาและการวิเคราะห์
ลุ่มน้า โปรแกรมส้าเร็จรูปส้าหรับออกแบบกราฟน้าท่ วม การออกแบบการ
ระบายพายุฝน การออกแบบพืนที่ชะลอและเก็บกักน้าชั่วคราว
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

วิศวกรรมทรัพยากรน้าและสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Water Resources Engineering and Environment)
วิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน : 01209343
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการพัฒนาทรัพยากรน้า สมบัติของ
น้าทางกายภาพ เคมีและชีวภาพ องค์ประกอบของน้าธรรมชาติและน้าเสีย
มาตรฐานคุณ ภาพน้า การปนเปื้อนในน้าผิวดินและน้าใต้ดิน ผลทางอุทก
วิทยาและคุณภาพน้าจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดนิ
Environmental impact of water resources engineering projects;
physical, chemical and biological properties of water; constituents of
natural and polluted waters, water quality standards, contamination in
surface water and groundwater, hydrologic and water quality effects of
land-use change.
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01209462 คุณภาพทรัพยากรน้า
3(3-0-6)
(Water Resource Quality)
วิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน : 01209343
ลักษณะเฉพาะของสารปนเปื้อนและผลกระทบต่อทรัพยากรน้า การ
เคลื่อนตัวของสารปนเปื้อน วิธีการประเมินและการจัดการคุณภาพน้า การ
วิเคราะห์การเคลื่อนตัวของสารปนเปื้อน กรณีศกึ ษา
Characteristics of contaminants and their impact on water
resources contaminant movement, water quality assessment and
management practices, contaminant movement analysis, case study.
01209463 การจัดการทรัพยากรน้า
3(3-0-6)
(Water Resources Management)
วิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน : 01209343
ปัญหาการจัดการทรัพยากรน้า หลักการจัดการทรัพยากรน้า การ
จัดการน้าในโครงการชลประทาน โครงการทรัพยากรน้าเพื่อการอุปโภค
บริโภคและอุตสาหกรรม โครงการระบายน้าชุมชน โครงการควบคุมน้า
ท่วม และเพื่อคุณภาพน้า
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

การจัดการทรัพยากรน้าแบบบูรณาการ
3(3-0-6)
(Integrated Water Resources Management)
วิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน : 01209343
การประเมินทรัพยากรน้า การวางแผนการจัดสรรทรัพยากรน้า การ
จั ด การน้ า ต้ น ทุ น และความต้ อ งการน้ า การหาค่ า เหมาะที่ สุ ด ของการ
จัดการน้า การจัดการทรัพยากรน้าแบบบูรณาการ กรณีศกึ ษา
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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01209465 นวัตกรรมทางทรัพยากรน้า
3(3-0-6)
(Water Resources Innovation)
นวั ต กรรมทางวิ ศ วกรรมทรั พ ยากรน้ า การน้ า นวั ต กรรมมา
ประยุ ก ต์ ใช้ กั บ โครงการทรัพ ยากรน้ า การพั ฒ นานวั ต กรรมในรู ป แบบ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตในการพัฒนาโครงการ
ทรั พ ยากรน้ า แนวโน้ ม ในอนาคตของการพั ฒ นาและเทคโนโลยี ข อง
วิศวกรรมทรัพยากรน้า
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 การด้าเนินการและการบ้ารุงรักษาหัวงานและระบบล้าเลียงน้า 3(3-0-6)
(Operation and Maintenance of Headworks and Water Converyance Systems)
วิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน : 01209343
ระบบล้าเลียงน้าผ่านทางน้าเปิดและท่อ หลักการการด้าเนินการและ
การควบคุม ผูด้ ้าเนินงานระบบ แผนการด้าเนินการและบ้ารุงรักษา อาคาร
บั ง คั บ น้ า แผนการล้ า เลี ย งน้ า การตรวจสอบและการทดสอบระบบ
วิธี ก ารท้ าความสะอาดและบ้ ารุงรัก ษา การฟื้ น ฟู ส ภาพท่ อ ทางน้ าและ
อาคารบังคับน้า วิธีด้าเนินงานด้านความปลอดภัย
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.
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01209467

การด้าเนินการและการบ้ารุงรักษาระบบระบายน้าและระบบ 3(3-0-6)
รวบรวมน้าเสียชุมชน
(Urban Drainage and Wastewater Collection Systems Operation and
Maintenance)
วิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน : 01209321
ระบบระบายน้าและระบบรวบรวมน้าเสีย เจ้าหน้าที่ด้าเนินการระบบ
ระบายน้าและระบบรวบรวมน้าเสีย การด้าเนินการและการบ้ารุงรัก ษา
ระบบอย่างดี ขันตอนความปลอดภัยในการด้าเนินการและการบ้ารุงรักษา
การตรวจสอบและการทดสอบระบบ วิธีท้าความสะอาดและบ้ารุงรักษา
ระบบท่อ การซ่อมแซมส่วนที่อยู่ใต้ดนิ
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 การหาค่าเหมาะที่สุดเบืองต้นส้าหรับวิศวกรรมทรัพยากรน้า 3(3-0-6)
(Basic Optimization for Water Resources Engineering)
วิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน : 01209343
รูป แบบมาตรฐานของการหาค่าเหมาะที่สุดเชิงเส้น การแก้ปัญ หา
โดยใช้กราฟ วิธีซิมเพล็กซ์ วิธีอินทิเกรตโดยตรง การโปรแกรมจ้านวนเต็ม
การโปรแกรมพลวัตร การวิเคราะห์ความไว การบริหารจัดการทรัพยากร
น้าโดยใช้การหาค่าเหมาะที่สุด กรณีศกึ ษา
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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01209494

การศึกษาภาคสนามด้านวิศวกรรมทรัพยากรน้า
1(0-3-2)
(Water Resources Engineering Field Trip)
การศึกษาภาคสนามของโครงการด้านวิศวกรรมทรัพยากรน้าทังที่
ก้าลังก่อสร้างและที่เปิดด้าเนินการแล้วเรียบเรียงเป็นรายงาน
Field trip to water resources project sites both under construction
and under operation. A report is required.

01209495 การเตรียมการโครงงานวิศวกรรมทรัพยากรน้า
1(0-3-2)
(Water Resources Engineering Project Preparation)
การเตรี ย มข้ อ เสนอโครงงาน การตรวจเอกสาร และรายงาน
ความก้าวหน้า
Preparation of project proposal, literature review and progress
report.
01209496 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมทรัพยากรน้า
3(3-0-6)
(Selected Topics in Water Resources Engineering)
เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมทรัพยากรน้าในระดับปริญ ญาตรี หัวข้อ
เรื่องเปลี่ยนไปในแต่ละภาคการศึกษา
Selected topics in water resources engineering at the bachelor’s
degree level. Topics are subject to change each semester.
01209497

สัมมนา
1
(Seminar)
การน้าเสนอและอภิปรายหัวข้อที่นา่ สนใจทางวิศวกรรมทรัพยากรน้า
ในระดับปริญญาตรี
Presentation and discussion on current interesting topics in water
resources engineering at the bachelor’s degree level.
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01209498 ปัญหาพิเศษ
1-3
(Special Problems)
การศึกษาค้นคว้าทางวิศวกรรมทรัพยากรน้าระดับปริญญาตรี และ
เรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน
Study and research in water resources engineering at the
bachelor’s degree level and compile into a report.
01209499 โครงงานวิศวกรรมทรัพยากรน้า
2(0-6-3)
(Water Resources Engineering Project)
วิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน : 01209495
โครงงานที่น่าสนใจในแขนงต่าง ๆ ทางด้านวิศวกรรมทรัพยากรน้า
Project of practical interest in various fields of water resources
engineering.
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