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ช่ือหลักสูตร 

ภาษาไทย :  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา 

ภาษาอังกฤษ :  Doctor of Philosophy Program in Water Resources Engineering 

 

ช่ือปริญญาและสาขาวิชา   

ชื่อเต็ม :    ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา) 

 Doctor of Philosophy (Water Resources Engineering) 

ชื่อยอ :      ปร.ด. (วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา) 

   Ph.D. (Water Resources Engineering) 
 

หลักสูตร 
 แบบ 1.1  จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 48  หนวยกิต 

  โครงสรางหลักสูตร  

   ก. วิชาเอก ไมนอยกวา  5 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต) 

       - สัมมนา   4 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต) 

       - วิชาเอกบังคับ   1 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต) 

   ข. วิทยานิพนธ ไมนอยกวา 48 หนวยกิต   

 

  รายวิชา 
   ก. รายวิชาเอก ไมนอยกวา  5 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต) 

   - สัมมนา   4 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต) 

   01209697 สัมมนา    1,1,1,1 

    (Seminar) 

   - วิชาเอกบังคับ   1 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต) 

   01209691 ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูงทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา 1(1-0-2) 

    (Advanced Research Methods in Water Resources Engineering) 

   ข. วิทยานิพนธ ไมนอยกวา 48 หนวยกิต 

   01209699 วิทยานิพนธ    1-48 

    (Thesis) 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564  
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 แบบ 1.2   จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 72  หนวยกิต 

  โครงสรางหลักสูตร  

   ก. วิชาเอก ไมนอยกวา  7 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต) 

       - สัมมนา   6 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต) 

       - วิชาเอกบังคับ   1 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต) 

   ข. วิทยานิพนธ ไมนอยกวา 72 หนวยกิต   

 

  รายวิชา 

   ก. รายวิชาเอก ไมนอยกวา  7 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต) 

   - สัมมนา   6 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต) 

   01209697 สัมมนา                    1,1,1,1,1,1 

    (Seminar) 

   - วิชาเอกบังคับ   1 หนวยกิต (ไมนับหนวยกิต) 

   01209691 ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูงทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา 1(1-0-2) 

    (Advanced Research Methods in Water Resources Engineering) 

   ข. วิทยานิพนธ  ไมนอยกวา 72 หนวยกิต 

   01209699 วิทยานิพนธ    1-72 

    (Thesis) 
 

 แบบ 2.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 48 หนวยกิต 

  โครงสรางหลักสูตร 

   ก. วิชาเอก  ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

       - สัมมนา    4  หนวยกิต 

       - วิชาเอกบังคับ   4 หนวยกิต 

       - วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา  4 หนวยกิต 

   ข. วิทยานิพนธ ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 

 

  รายวิชา 

   ก. รายวิชาเอก  ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

   - สัมมนา    4 หนวยกิต  

   01209697 สัมมนา    1,1,1,1 

    (Seminar) 
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   - วิชาเอกบังคับ    4 หนวยกิต 

   01209614 วิศวกรรมทรัพยากรน้ําข้ันสูง   3(3-0-6) 

    (Advanced Water Resources Engineering) 

   01209691 ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูงทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา 1(1-0-2) 

    (Advanced Research Methods in Water Resources Engineering) 

 

   - วิชาเอกเลือก  ไมนอยกวา  4 หนวยกิต 

   ใหเลือกเรียนจากตัวอยางรายวิชาตอไปนี้ 

   01209611 วิศวกรรมชลศาสตรข้ันสูง    3(3-0-6) 

    (Advanced Hydraulic Engineering) 

   01209612 อุทกวิทยาสําหรับการวิจัยข้ันสูง   3(3-0-6) 

    (Hydrology for Advanced Research) 

   01209621 การจําลองน้ําใตดิน    3(3-0-6) 

    (Groundwater Modelling) 

   01209622 การจําลองทางชลศาสตร    3(3-0-6) 

    (Hydraulic Modelling) 

   01209623 วิศวกรรมชายฝงข้ันสูง    3(3-0-6) 

    (Advanced Coastal Engineering) 

   01209641 ระบบพยากรณและเตือนภยัน้ําทวม   3(3-0-6) 

    (Flood Forecasting and Warning System) 

   01209643 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศตออุทกวิทยา 3(3-0-6) 

    และทรัพยากรน้าํ 

    (Impact of Climate Change on Hydrology and Water Resources) 

   01209644 การวิเคราะหระบบจายน้ําประปาข้ันสูง   3(3-0-6) 

    (Advanced Water Distribution Systems Analysis) 

   01209661 การจําลองคุณภาพน้ําผิวดินข้ันสูง   3(3-0-6) 

    (Advanced Surface Water Quality Modelling) 

   01209671 ระบบชวยการตัดสินใจทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา 3(3-0-6) 

    (Decision Support Systems in Water Resources Engineering) 

   01209696 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา   3(3-0-6) 

    (Selected Topics of Water Resources Engineering) 
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   01209698 ปญหาพิเศษ    1-3 

    (Special Problems) 

   ข. วิทยานิพนธ ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 

   01209699 วิทยานิพนธ    1-36 

    (Thesis) 

 

 แบบ 2.2 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 72 หนวยกิต 

  โครงสรางหลักสูตร 

   ก. วิชาเอก  ไมนอยกวา 24 หนวยกิต 

       - สัมมนา    6  หนวยกิต 

       - วิชาเอกบังคับ                         13 หนวยกิต 

       - วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา  5 หนวยกิต 

   ข. วิทยานิพนธ ไมนอยกวา 48 หนวยกิต 

 

  รายวิชา 

   ก. รายวิชาเอก  ไมนอยกวา 24 หนวยกิต 

   - สัมมนา    6 หนวยกิต  

   01209697 สัมมนา                   1,1,1,1,1,1 

    (Seminar) 

   - วิชาเอกบังคับ   13 หนวยกิต 

   01209611 วิศวกรรมชลศาสตรข้ันสูง    3(3-0-6) 

    (Advanced Hydraulic Engineering) 

   01209612 อุทกวิทยาสําหรับการวิจัยข้ันสูง   3(3-0-6) 

    (Hydrology for Advanced Research) 

   01209613 การจัดการทรัพยากรน้ําเชิงระบบเพ่ือการวิจัย  3(3-0-6) 

    (Systematic Water Resources Management for Research) 

   01209614 วิศวกรรมทรัพยากรน้ําข้ันสูง   3(3-0-6) 

    (Advanced Water Resources Engineering) 

   01209691 ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูงทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา 1(1-0-2) 

    (Advanced Research Methods in Water Resources Engineering) 
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   - วิชาเอกเลือก  ไมนอยกวา  5 หนวยกิต 

   ใหเลือกเรียนจากตัวอยางรายวิชาตอไปนี้ 

   01209621 การจําลองน้ําใตดิน    3(3-0-6) 

    (Groundwater Modelling) 

   01209622 การจําลองทางชลศาสตร    3(3-0-6) 

    (Hydraulic Modelling) 

   01209623 วิศวกรรมชายฝงข้ันสูง    3(3-0-6) 

    (Advanced Coastal Engineering) 

   01209641 ระบบพยากรณและเตือนภยัน้ําทวม   3(3-0-6) 

    (Flood Forecasting and Warning System) 

   01209643 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศตออุทกวิทยา 3(3-0-6) 

    และทรัพยากรน้าํ 

    (Impact of Climate Change on Hydrology and Water Resources) 

   01209644 การวิเคราะหระบบจายน้ําประปาข้ันสูง   3(3-0-6) 

    (Advanced Water Distribution Systems Analysis) 

   01209661 การจําลองคุณภาพน้ําผิวดินข้ันสูง   3(3-0-6) 

    (Advanced Surface Water Quality Modelling) 

   01209671 ระบบชวยการตัดสินใจทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา 3(3-0-6) 

    (Decision Support Systems in Water Resources Engineering) 

   01209696 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา   3(3-0-6) 

    (Selected Topics of Water Resources Engineering) 

   01209698 ปญหาพิเศษ    1-3 

    (Special Problems) 

 

   ข. วิทยานิพนธ ไมนอยกวา 48 หนวยกิต 

   01209699 วิทยานิพนธ    1-48 

    (Thesis) 
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ตัวอยางแผนการศึกษา 

 

แบบ 1.1 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1       จาํนวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบิัตกิาร-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01209691 ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูงทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา 1(1-0-2) (ไมนับหนวยกิต) 

 01209697 สัมมนา  1 (ไมนับหนวยกิต) 

 01209699 วิทยานิพนธ  9 

    รวม                   9 

 

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

 01209697 สัมมนา  1 (ไมนับหนวยกิต) 

 01209699 วิทยานิพนธ  7 

    รวม   7 

 

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

 01209697 สัมมนา  1 (ไมนับหนวยกิต) 

 01209699 วิทยานิพนธ  8 

    รวม   8 

 

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

 01209697 สัมมนา  1 (ไมนับหนวยกิต) 

 01209699 วิทยานิพนธ  8 

    รวม   8 

 

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

 01209699 วิทยานิพนธ  8 

    รวม   8 

 

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

 01209699 วิทยานิพนธ  8 

    รวม   8 
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แบบ 1.2 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1         จาํนวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบิัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01209691 ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูงทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา 1(1-0-2) (ไมนับหนวยกิต) 

 01209697 สัมมนา  1 (ไมนับหนวยกิต) 

 01209699 วิทยานิพนธ  9 

    รวม                   9 

 

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

 01209697 สัมมนา  1 (ไมนับหนวยกิต) 

 01209699 วิทยานิพนธ  7 

    รวม   7 

 

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

 01209697 สัมมนา  1 (ไมนับหนวยกิต) 

 01209699 วิทยานิพนธ  7 

    รวม   7 

 

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

 01209697 สัมมนา  1 (ไมนับหนวยกิต) 

 01209699 วิทยานิพนธ  7 

    รวม   7 

 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1       จาํนวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบิัตกิาร-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01209697 สัมมนา  1 (ไมนับหนวยกิต) 

 01209699 วิทยานิพนธ  7 

    รวม   7 

 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2       จาํนวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบิัตกิาร-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01209697 สัมมนา  1 (ไมนับหนวยกิต) 

 01209699 วิทยานิพนธ  7 

    รวม   7 
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ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1      จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบิัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01209699 วิทยานิพนธ  7 

    รวม   7 

 

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

 01209699 วิทยานิพนธ  7 

    รวม   7 

ปท่ี 5 ภาคการศึกษาท่ี 1        จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบตักิาร-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01209699 วิทยานิพนธ  7 

    รวม   7 

 

ปท่ี 5 ภาคการศึกษาท่ี 2        จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบตักิาร-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01209699 วิทยานิพนธ  7 

    รวม   7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 9 of 17 

 

 

 

แบบ 2.1 

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

 01209614 วิศวกรรมทรัพยากรน้ําข้ันสูง  3(3-0-6) 

 01209691 ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูงทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา 1(1-0-2)  

 01209699 วิทยานิพนธ  5 

    รวม    9( -  - ) 

 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2       จาํนวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบิัตกิาร-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01209697 สัมมนา  1 

 01209699 วิทยานิพนธ  4 

  วิชาเอกเลือก  3( -  - ) 

    รวม   8( -  - ) 

 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1       จาํนวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบิัตกิาร-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01209697 สัมมนา  1  

 01209699 วิทยานิพนธ  6 

  วิชาเอกเลือก  1( -  - ) 

    รวม    8( -  - ) 

 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2    จาํนวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบตักิาร-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01209697 สัมมนา  1 

 01209699 วิทยานิพนธ  7 

    รวม    8 

 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1     จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบตัิการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01209699 วิทยานิพนธ  7 

    รวม   7 

 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2         จาํนวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบิัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01209697 สัมมนา  1 

 01209699 วิทยานิพนธ  7 

    รวม   8 
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แบบ 2.2 

 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1         จาํนวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบิัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01209611 วิศวกรรมชลศาสตรข้ันสูง  3(3-0-6) 

 01209612 อุทกวิทยาสําหรับการวิจัยข้ันสูง  3(3-0-6) 

 01209691 ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูงทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา 1(1-0-2)  

 01209697 สัมมนา  1  

 01209699 วิทยานิพนธ  1 

    รวม    9( -  - ) 

 

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

 01209613 การจัดการทรัพยากรน้ําเชิงระบบเพ่ือการวิจัย 3(3-0-6) 

 01209697 สัมมนา  1 

 01209699 วิทยานิพนธ  1 

  วิชาเอกเลือก  3( -  - ) 

    รวม   8( -  - ) 

 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1         จาํนวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบิัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01209697 สัมมนา  1 

 01209699 วิทยานิพนธ  1 

  วิชาเอกเลือก  5( -  - ) 

    รวม    7 

 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2         จาํนวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบิัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01209697 สัมมนา  1 

 01209699 วิทยานิพนธ  6 

    รวม    7 
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ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1       จาํนวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบิัตกิาร-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01209697 สัมมนา  1  

 01209699 วิทยานิพนธ  6 

    รวม   7 

 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2         จาํนวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบิัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01209697 สัมมนา  1  

 01209699 วิทยานิพนธ  6 

    รวม   7 

 

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1        จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบตักิาร-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01209699 วิทยานิพนธ  6 

    รวม   6 

 

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

 01209699 วิทยานิพนธ  7 

    รวม   7 

 

ปท่ี 5 ภาคการศึกษาท่ี 1       จาํนวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏบิัตกิาร-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01209699 วิทยานิพนธ  7 

    รวม   7 

 

ปท่ี 5 ภาคการศึกษาท่ี 2        จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบตักิาร-ชม.ศึกษาดวยตนเอง) 

 01209699 วิทยานิพนธ  7 

    รวม   7 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

01209611 วิศวกรรมชลศาสตรข้ันสูง 3(3-0-6) 

 (Advanced Hydraulic Engineering) 

 การออกแบบและการบริหารจัดการระบบทอสงน้ํา เครื่องสูบน้ํา และวาลว การวิเคราะหการ

ไหลแบบแปรเปลี่ยนและการเกิดโพรงอากาศ การลดผลกระทบเนื่องจากฆอนน้ํา ทฤษฎีและการประยุกตใช

การไหลแบบคงตัวและไมคงตัวในทางน้ําเปด การไหลแบบแปรเปลี่ยนในทางน้ําเปด การไหลผานโครงสรางชล

ศาสตร  

 Design and operation of piping systems pipelines, pump, and valve. Transient 

and cavitations analysis. Elimination the risk of water hammer in pipeline system. Theory and 

applications of steady and unsteady flow in open channel. Gradually varied flow. Flow 

through hydraulic structures. 

 

01209612 อุทกวิทยาสําหรับการวิจัยข้ันสูง 3(3-0-6) 

 (Hydrology for Advanced Research) 

 แนวความคิดในการประยุกตใชแบบจําลองทางอุทกวิทยา การสอบเทียบและตรวจพิสูจน

แบบจําลอง การประเมินประสิทธิผลของแบบจําลอง แนวความคิด ทฤษฎี และการประยุกตแบบจําลองน้ําฝน-

น้ําทา แบบลัมพและแบบ ก่ึงกระจายตัวเพ่ือการประเมินน้ําทา การประเมินสภาพความแหงแลงโดยดัชนีท่ีได

จากเทคนิคการรับรูจากระยะไกล อาทิเชน เอ็นดีไอไอ เอ็นดีวีไอ เอ็นดีดับเบิลยูไอ และ เอ็นเอ็มดีไอ กรณีศึกษา

ในการประเมินดัชนี เอ็นดีไอไอ เอ็นดีวีไอ เอ็นดีดับเบิลยูไอ และ เอ็นเอ็มดีไอ ระบบติดตามและพยากรณ

สถานการณน้ําโดยการประยุกตใชแบบจําลองน้ําฝน-น้ําทา แบบอัตโนมัติ ระบบติดตามและพยากรณ

สถานการณภัยแลงโดยดัชนีท่ีไดจากเทคนิคการรับรูจากระยะไกลแบบอัตโนมัติ และกรณีศึกษา 

 Concept of hydrological modelling application. Model calibration and 

validation. Evaluation of model performance. Concept, theory, and application of lumped 

and distributed rainfall-runoff models for runoff estimation. Evaluation of drought situation 

using remote sensesing (RS) indices comprising NDVI, NDII, NDWI and NMDI, etc. Automatic 

flood and flow monitoring and forecasting system using rainfall-runoff models and case 

study. Automatic drought monitoring and forecasting system using RS indices and case study. 
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01209613 การจัดการทรัพยากรน้ําเชิงระบบเพ่ือการวิจัย 3(3-0-6) 

 (Systematic Water Resources Management for Research) 

 กรอบแนวคิด วิธีการลักษณะ และการประยุกตการจัดการทรัพยากรน้ําเชิงระบบ การจัดการ

ทรัพยากรน้ําในลุมน้ําและขามพรมแดน เครื่องมือจัดการน้ํา แบบจําลองและการประยุกต การสรางความทา

ทายและจัดลําดับความสําคัญโดยใชเมตริกซการประเมินผลกระทบน้ํา ตัวอยางและการใชเพ่ือสงเสริมการมี

สวนรวมในการจัดการทรัพยากรน้ํา วิธีการเชิงนิเวศน และการเลื่อนไหลสิ่งแวดลอม 

 Concepts, approaches, and implementation aspects of systematic water 

resources management.  River basin and transboundary water management.  Management 

tools, models, and their application. Establish challenges and set priorities using the mater 

impact assessment matrix.  Demonstration and use for the promotion of participatory water 

resources management.  Ecosystem approaches and environmental flows. 

 

01209614  วิศวกรรมทรัพยากรน้ําข้ันสูง 3(3-0-6) 

 (Advanced Water Resources Engineering) 

  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร การออกแบบกราฟน้ําทวม แบบจําลองน้ําฝน-น้ําทา ชลศาสตร

ข้ันสูงของทางน้ําเปดและทอปด การวิเคราะหระบบสูบน้ํา เทคนิคการหาคาเหมาะท่ีสุดและการประยุกต 

  Geographic information system. Design of flood hydrograph. Rainfall-runoff 

models. Advanced hydraulics of open channel and closed conduit. Pumping system analysis. 

Optimization techniques and their applications. 

 

01209621 การจําลองน้ําใตดิน 3(3-0-6) 

 (Groundwater Modelling) 

 การจําลองเชิงคณิตศาสตรและอุทกวิทยาใตผิวดิน หลักการเชิงกายภาพและเชิงคณิตศาสตร

ของการไหลของน้ําใตดินแบบอ่ิมตัว การอนุพัทธสมการการไหลของน้ําใตดิน การออกแบบแบบจําลองเชิง

แนวคิดและชนิดขอบเขต วิธีผลตางอันตะและการประยุกตกับสมการน้ําใตดิน ผลเฉลยเชิงตัวเลขของปญหา

การไหลแบบสถานะคงตัว การจําลองสภาวะชั่วครู การแบงเชิงกาลเวลาและข้ันเวลา ผลเฉลยเชิงตัวเลขของ

ปญหาการไหลแบบชั่วครู การปรับเทียบแบบจําลอง การรายงานผลและการวิเคราะหความคลาดเคลื่อนของ

แบบจําลอง 

 Mathematical modelling and subsurface hydrology. Physical and mathematical 

principles of saturated groundwater flow. Derivation of groundwater flow equations. 

Conceptual model design and boundary types. Finite difference method and application to 

groundwater equations. Numerical solutions of steady-state flow problems. Transient 

modeling. Temporal discretization and time stepping. Numerical solutions of transient flow 

problems. Model calibration. Reporting and model error analyses. 
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01209622 การจําลองทางชลศาสตร 3(3-0-6) 

 (Hydraulic Modelling) 

 การไหลแบบไมคงตัวในแมน้ําและทางน้ํา  การวิเคราะหสมการเชิงผลตางอันตะ การพัฒนา

และการใชวิธีการทางตัวเลขในการแกไขปญหาในแมน้ําและทางน้ํา แบบจําลองเชิงตัวเลขแบบหนึ่งมิติและสอง

มิติสําหรับการวิเคราะหอุทกพลศาสตรในแมน้ําและทางน้ํา การประยุกตแบบจําลองกายภาพและแบบจําลอง

คณิตศาสตรสําหรับปญหาดานวิศวกรรมชลศาสตร 

 Unsteady flows in rivers and channels. Analysis of finite difference equations. 

Development and use of numerical methods to solve problems in the rivers and channels. 

One-dimensional and two-dimensional numerical models for hydrodynamic analysis in rivers 

and channels. Application of physical and mathematical models for hydraulic engineering 

problems. 

 

01209623 วิศวกรรมชายฝงข้ันสูง 3(3-0-6) 

 (Advanced Coastal Engineering) 

 ทฤษฎีของคลื่น การแปลงรูปของคลื่น คลื่นบนชายหาด ระบบกระแสน้ําใกลชายฝง ระบบ

กระแสน้ําตามแนวชายฝงและในทะเล ความเคนเฉือนและแฟกเตอรความเสียดทาน การเคลื่อนตัวของตะกอน

ตามขวางและตามแนวชายฝง และผลกระทบท่ีมีตอรูปตัดพ้ืนชายหาด สัณฐานวิทยาของชายหาด การกัดเซาะ

และการทับถมของตะกอนในบริเวณชายฝง การคํานวณและการออกแบบโครงสรางปองกันชายฝง การจัดการ

รองน้ําการเดินเรือ การจัดการแนวชายฝง 

 Wave theory. Wave transformation. Wave on beach. Nearshore current system. 

Longshore and coastal current systems. Shear stress and friction factor. Cross-shore and 

longshore sediment transport and resulting beach profiles. Beach morphology. Erosion and 

deposition in coastal zone. Computation and design of coastal defense structures. 

Management of navigation channel, coastline management. 

 

01209641 ระบบพยากรณและเตือนภัยน้ําทวม 3(3-0-6) 

 (Flood Forecasting and Warning System) 

 หลักการจําลองแบบทางดานอุทกวิทยา ทฤษฎีและการประยุกตแบบจําลองดานอุทกวิทยา

เพ่ือการประมาณกราฟน้ําทวม ทฤษฎีและการประยุกตแบบจําลองดานอุทกพลศาสตรเพ่ือการประมาณการ

เคลื่อนท่ีของน้ําทวม การประยุกตเรดารและปญญาประดิษฐในการพยากรณฝนเพ่ือสนับสนุนการพยากรณและ

เตือนภัยน้ําทวมตามเวลาจริง ระบบการพยากรณและเตือนภัยน้ําทวม  
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 Principles of hydrological modelling. Theories and applications of hydrological 

models for flood hydrograph estimations. Theories and applications of hydrodynamic models 

for flood routing estimation. Applications of radar and artificial intelligent for rainfall 

forecasting to support real time flood forecasting and warning system. Flood forecasting and 

warning system. 

 

01209643 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศตออุทกวิทยาและทรัพยากรน้ํา 3(3-0-6) 

 (Impact of Climate Change on Hydrology and Water Resources) 

 แบบจําลองภูมิอากาศ ความสัมพันธระหวางตัวแปรภูมิอากาศและตัวแปรเชิงอุทกวิทยา 

ทฤษฎีและการประยุกตแบบจําลองภูมิอากาศ การประยุกตเทคนิคดาวนสเกลลิ่งสําหรับการทํานายตัวแปรเชิง

อุตุนิยมวิทยา เทคนิคดาวนสเกลลิ่งเชิงพลวัต เทคนิคดาวนสเกลลิ่งเชิงสถิติ การจําลองแบบภูมิอากาศเชิง

ทองถ่ินโดยการใชเทคนิคดาวนสเกลลิ่งเชิงพลวัต ผลกระทบของสภาวการณการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศตออุทก

วิทยาและทรัพยากรน้ํา การทํานายฝนและการประมาณน้ําทา การจัดการน้ําภายใตสภาวะการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ และกรณีศึกษา 

 General circulation models. Relationship between climate variables and 

hydrological variables. Theories and applications of general circulation models. Application of 

downscaling technique for meteorological variable prediction. Dynamic downscaling 

technique. Statistical downscaling technique. Regional climate simulation using dynamic 

downscaling technique. Impact of climate change scenarios on hydrology and water 

resources. Rainfall prediction and runoff estimation. Water management under climate 

change scenarios. Case study. 

 

01209644 การวิเคราะหระบบจายน้ําประปาข้ันสูง 3(3-0-6) 

 (Advanced Water Distribution Systems Analysis) 

 ชลศาสตรและคุณภาพน้ําในระบบจายน้ํา การจัดการแรงดันและการลดน้ําสูญเสีย การ

วิเคราะหโครงขายระบบจายน้ํา เครื่องสูบน้ําและสถานีสูบน้ํา ชลศาสตรการไหลในทอแบบชั่วขณะ การจัดการ

ขอมูลและการประยุกตใชปญญาประดิษฐในระบบจายน้ําประปา 

 Hydraulics and water quality of water distribution systems. Pressure 

management and loss reduction. Analysis of water distribution networks. Pumps and 

pumping stations. Hydraulic transients. Data management and Artificial Intelligence (AI) 

applications in water distribution systems. 
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01209661 การจําลองคุณภาพน้ําผิวดินข้ันสูง 3(3-0-6) 

 (Advanced Surface Water Quality Modelling) 

 การแพร ระบบการกระจายชนิดสภาวะคงท่ีและแปรผันตามเวลา แมน้ําและธารน้ํา ชะวาก

ทะเลและทะเลสาบ การฟุงกระจายของตะกอน พารามิเตอรดานคุณภาพน้ําและการจําลองคุณภาพน้ํา  

 Diffusion. Steady-state and time-variable distributed systems. Rivers and 

streams. Estuaries and lakes, sediment resuspension. Water quality parameters. Water quality 

modelling. 

 

01209671 ระบบชวยการตัดสินใจทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา 3(3-0-6) 

 (Decision Support Systems in Water Resources Engineering) 

 แนวคิดของระบบชวยการตัดสินใจและกระบวนการตัดสินใจ บทบาทและหนาท่ีของขอมูลใน

ระบบชวยการตัดสินใจ การจัดการฐานขอมูล การเรียนรูของคอมพิวเตอร การพัฒนาระบบชวยการตัดสินใจ

สําหรับโครงการหลายวัตถุประสงค ระบบชวยการตัดสินใจสําหรับโครงการดานทรัพยากรน้ํา 

 Concept of decision support systems and decision making processes. Roles 

and functions of data in decision support systems. Database management. Machine learning. 

Development of decision support systems in multi-objective projects. Decision support 

systems for water resources projects. 

 

01209691 ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูงทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา 1(1-0-2) 

 (Advanced Research Methods in Water Resources Engineering) 

 การจัดทําโครงรางการวิจัย การทดลองข้ันสูงและเทคนิคเฉพาะดาน  การประยุกต

คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการประมวลผลและ/หรือการสืบคนขอมูล การวิเคราะหขอมูล 

การเขียนบทความเชิงเทคนิค การนําเสนอและการอภิปรายทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา 

 Preparation of research proposals. Advanced laboratory tests and special 

techniques. Application of computer and/or information technology for data processing and 

retrievals. Data analysis. Technical report writing. Presentation and discussion in water 

resources engineering. 

 

01209696 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา  3(3-0-6) 

 (Selected Topics in Water Resources Engineering) 

 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา ในระดับปริญญาเอก หัวขอเรื่องเปลี่ยนไปในแตละ

ภาคการศึกษา 

 Selected topics in water resources engineering at the doctoral degree level. 

Topics are subject to change in each semester. 
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01209697 สัมมนา  1 

 (Seminar) 

 การนําเสนอและอภิปรายหัวขอท่ีนาสนใจทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา ในระดับปริญญาเอก 

การนําเสนอความกาวหนาของผลการวิจัย 

 Presentation and discussion of interesting topics in water resources engineering 

at the doctoral degree level. Presentation of research progress. 

 

01209698 ปญหาพิเศษ 1-3 

 (Special Problems) 

 การศึกษาคนควาทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา ระดับปริญญาเอก และเรียบเรียงเขียนเปน

รายงาน 

 Study and research in water resources engineering at the doctoral degree level 

and compile into a written report. 

 

01209699 วิทยานิพนธ  1-72 

 (Thesis) 

 วิจยัในระดับปริญญาเอกและเรียบเรยีงเขียนเปนวิทยานิพนธ 

 Research at the doctoral degree level and compile into thesis. 


