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ชื่อยอ : วศ.ม. (วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา) 

 M.Eng. (Water Resources Engineering) 

 

หลักสูตร 

 แผน ก แบบ ก 2  จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 

  โครงสรางหลักสูตร  

   ก. วิชาเอก ไมนอยกวา 24 หนวยกิต 

       - สัมมนา   2 หนวยกิต 

       - วิชาเอกบังคับ   4 หนวยกิต 

       - วิชาเอกเลือก  ไมนอยกวา 18 หนวยกิต 

   ข. วิทยานิพนธ  ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

   

  รายวิชา 

   ก. รายวิชาเอก ไมนอยกวา 24  หนวยกิต 

   - สัมมนา  2 หนวยกิต 

   01209597 สัมมนา    1,1 

    (Seminar) 

   - วิชาเอกบังคับ   4 หนวยกิต 

   01209591 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา  1(1-0-2) 

    (Research Methodology in Water Resources Engineering) 

 

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
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   01209592  วิศวกรรมทรพัยากรน้ํา    3(3-0-6) 

    (Water Resources Engineering) 

 

   - วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา 18   หนวยกิต 

   ใหเลือกเรียนจากรายวิชาดังตอไปนี้ 

   01209511  อุทกวิทยาข้ันสูง    3(3-0-6) 

    (Advanced Hydrology) 

   01209512  การประยุกตใชคอมพิวเตอรในทางชลศาสตร  3(3-0-6) 

    (Computer Applications in Hydraulics)    

   01209513  ระบบสารสนเทศและฐานขอมูลเพ่ือการจัดการทรัพยากรน้ํา 3(3-0-6) 

    (Information and Database Systems for Water Resources  

    Management) 

   01209514  วิทยาการสารสนเทศทางน้ํา   3(3-0-6) 

    (Hydroinfomatics) 

   01209515  การประเมินน้ําฝนดวยเรดาร   3(3-0-6) 

    (Radar Rainfall Estimation) 

   01209521  การหาคาเหมาะท่ีสุดสําหรับวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา 3(3-0-6) 

    (Optimization for Water Resources Engineering) 

   01209522  การศึกษาความเหมาะสมสําหรับโครงการทรัพยากรน้ํา 3(3-0-6) 

    (Feasibility Study for Water Resources Projects) 

   01209523  การจัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการ   3(3-0-6) 

    (Integrated Water Resources Management) 

   01209524  น้ําใตดิน    3(3-0-6) 

    (Groundwater) 

   01209525  วิศวกรรมไฟฟาพลังน้ํา    3(3-0-6) 

    (Hydroelectric Engineering) 

   01209526  การศึกษาภาคสนามทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา 1 

    (Water Resources Engineering Field Study) 

   01209531  การออกแบบระบบระบายน้ําฝนชุมชนเมือง  3(3-0-6) 

    (Urban Stormwater System Design) 

   01209532  การวางแผนระบบประปา    3(3-0-6) 

    (Water Supply System Planning) 
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   01209533  การจัดการระบบจายน้ําประปา   3(3-0-6) 

    (Management of Potable Water Distribution Systems) 

   01209534  การควบคุมและจัดการน้ําสูญเสีย   3(3-0-6) 

    (Water Losses Management and Control) 

   01209541  การจําลองสภาวะน้ําทวม    3(3-0-6) 

    (Flood Modelling) 

   01209542  การจัดการน้ําทวม    3(3-0-6) 

    (Flood Management)  

   01209543  การจัดการภัยแลง    3(3-0-6) 

    (Drought Management)  

   01209544  การจัดการภัยพิบัติ    3(3-0-6) 

    (DisasterManagement) 

   01209551  วิศวกรรมชายฝง    3(3-0-6) 

    (Coastal Engineering) 

   01209552  การปองกันชายฝง    3(3-0-6) 

    (Coastal Protection) 

   01209553  การจัดการพ้ืนท่ีชายฝง    3(3-0-6) 

    (Coastal Zone Management) 

   01209561  ชลศาสตรประยุกต    3(3-0-6) 

    (Applied Hydraulics) 

   01209562  การออกแบบอาคารชลศาสตร   3(3-0-6) 

    (Hydraulic Structures Design) 

   01209563  การดําเนินการและบํารุงรักษาระบบทางน้ําเปด 3(3-0-6) 

    (Open Channel System Operation and Maintenance) 

   01209564  การออกแบบระบบทอสงน้ํา   3(3-0-6) 

    (Pipe System Design) 

   01209596 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา    3(3-0-6) 

    (Selected Topics in Water Resources Engineering) 

   01209598 ปญหาพิเศษ    1-3 

    (Special Problems) 

   ข. วิทยานิพนธ ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

   01209599 วิทยานิพนธ    1-12 

    (Thesis) 
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 แผน ข จํานวนหนวยกิตรวม  ตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 36 หนวยกิต 

  โครงสรางหลักสูตร 

   ก. วิชาเอก  ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

       - สัมมนา   ไมนอยกวา  2 หนวยกิต 

       - วิชาเอกบังคับ    4 หนวยกิต 

       - วิชาเอกเลือก  ไมนอยกวา 24 หนวยกิต 

   ข. การศึกษาคนควาอิสระ   6   หนวยกิต 

 

  รายวิชา 

   ก. รายวิชาเอก  ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

   - สัมมนา   2 หนวยกิต 

   01209597 สัมมนา    1, 1 

    (Seminar) 

   - วิชาเอกบังคับ   4 หนวยกิต 

   01209591 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา 1(1-0-2) 

    (Research Methodology in Water Resources Engineering) 

   01209592  วิศวกรรมทรพัยากรน้ํา  3(3-0-6) 

    (Water Resources Engineering) 

 

   - วิชาเอกเลือก  ไมนอยกวา 24 หนวยกิต 

   ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้ 

   01209511  อุทกวิทยาข้ันสูง    3(3-0-6) 

    (Advanced Hydrology) 

   01209512  การประยุกตใชคอมพิวเตอรในทางชลศาสตร  3(3-0-6) 

    (Computer Applications in Hydraulics)    

   01209513  ระบบสารสนเทศและฐานขอมูลเพ่ือการจัดการทรัพยากรน้ํา 3(3-0-6) 

    (Information and Database Systems for Water  

    Resources Management) 

   01209514  วิทยาการสารสนเทศทางน้ํา   3(3-0-6) 

    (Hydroinfomatics) 

   01209515  การประเมินน้ําฝนดวยเรดาร   3(3-0-6) 

    (Radar Rainfall Estimation ) 

   01209521  การหาคาเหมาะท่ีสุดสําหรับวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา 3(3-0-6) 

    (Optimization for Water Resources Engineering) 
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   01209522  การศึกษาความเหมาะสมสําหรับโครงการทรัพยากรน้ํา 3(3-0-6) 

    (Feasibility Study for Water Resources Projects) 

   01209523  การจัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการ   3(3-0-6) 

    (Integrated Water Resources Management) 

   01209524  น้ําใตดิน    3(3-0-6) 

    (Groundwater) 

   01209525  วิศวกรรมไฟฟาพลังน้ํา    3(3-0-6) 

    (Hydroelectric Engineering) 

   01209526  การศึกษาภาคสนามทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา 1 

    (Water Resources Engineering Field Study) 

   01209531  การออกแบบระบบระบายน้ําฝนชุมชนเมือง  3(3-0-6) 

    (Urban Stormwater System Design) 

   01209532  การวางแผนระบบประปา    3(3-0-6) 

    (Water Supply System Planning) 

   01209533  การจัดการระบบจายน้ําประปา   3(3-0-6) 

    (Management of Potable Water Distribution Systems) 

   01209534  การควบคุมและจัดการน้ําสูญเสีย   3(3-0-6) 

    (Water Losses Management and Contro) 

   01209541  การจําลองสภาวะน้ําทวม    3(3-0-6) 

    (Flood Modelling) 

   01209542  การจัดการน้ําทวม    3(3-0-6) 

    (Flood Management)  

   01209543  การจัดการภัยแลง    3(3-0-6) 

    (Drought Management)  

   01209544  การจัดการภัยพิบัติ    3(3-0-6) 

    (Disaster Management) 

   01209551  วิศวกรรมชายฝง    3(3-0-6) 

    (Coastal Engineering) 

   01209552  การปองกันชายฝง    3(3-0-6) 

    (Coastal Protection) 

   01209553  การจัดการพ้ืนท่ีชายฝง    3(3-0-6) 

    (Coastal Zone Management) 
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   01209561  ชลศาสตรประยุกต    3(3-0-6) 

    (Applied Hydraulics) 

   01209562  การออกแบบอาคารชลศาสตร   3(3-0-6) 

    (Hydraulic Structures Design) 

   01209563  การดําเนินการและบํารุงรักษาระบบทางน้ําเปด 3(3-0-6) 

    (Open Channel System Operation and Maintenance) 

   01209564  การออกแบบระบบทอสงน้ํา   3(3-0-6) 

    (Pipe System Design) 

   01209596 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา    3(3-0-6) 

    (Selected Topics in Water Resources Engineering) 

   01209598 ปญหาพิเศษ    1-3 

    (Special Problems) 

 

   ข. การศึกษาคนควาอิสระ  6 หนวยกิต 

   01209595 การศึกษาคนควาอิสระ    3, 3 

    (Independent Study) 
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ตัวอยางแผนการศึกษา 

 

แผน ก แบบ ก 2 

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

 01209591 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา 1(1-0-2) 

 01209592 วิศวกรรมทรพัยากรน้ํา  3(3-0-6) 

  วิชาเอกเลือก  6( - - ) 

    รวม 10( -  - ) 

 

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

 01209597 สัมมนา  1 

  วิชาเอกเลือก  9( -  - ) 

    รวม 10( -  - ) 

 

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

 01209597 สัมมนา  1 

 01209599 วิทยานิพนธ  6 

  วิชาเอกเลือก  3( -  - ) 

    รวม 10( -  - ) 

 

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

 01209599 วิทยานิพนธ  6 

    รวม  6 
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แผน ข 

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

 01209591 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา 1(1-0-2) 

 01209592 วิศวกรรมทรพัยากรน้ํา  3(3-0-6) 

  วิชาเอกเลือก  6( -  - ) 

    รวม 10( -  - ) 

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

 01209597 สัมมนา  1 

  วิชาเอกเลือก  9( - - ) 

    รวม 10( -  - ) 

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

 01209595 การศึกษาคนควาอิสระ  3 

 01209597 สัมมนา  1 

  วิชาเอกเลือก  9( -  - ) 

    รวม 13( -  - ) 

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

 01209595 การศึกษาคนควาอิสระ  3 

    รวม  3 
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คําอธิบายรายวิชา 

 

01209511 อุทกวิทยาข้ันสูง 3(3-0-6) 

 (Advanced Hydrology) 

 แนวคิดในการประเมินน้ําทาดวยแบบจําลองคณิตศาสตร การประยุกตกระบวนการหาคาท่ี

เหมาะสมท่ีสุดเพ่ือการประเมินคาพารามิเตอรของแบบจําลอง ทฤษฎีและการใชงานแบบจําลองโมดิไฟลนาม

เอิรบสและเคยู-เฟล็กสเพ่ือการประเมินน้ําทา ทฤษฎีการสํารวจระยะไกล การประยุกตขอมูลการสํารวจระยะไกล

เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา แนวคิดในการจัดทําบัญชีน้ําของพ้ืนท่ีลุมน้ําในประเทศไทยโดยวิธีวอเตอรแอ็ก

เคานตติ้งพลัส 

 Concept of runoff estimation using mathematical model. Application of 

optimization procedure for evaluating model parameters. Theory and application of Modified 

NAM, URBS and KU-FLEX models for runoff estimation. Theory of remote sensing. Application of 

remote sensing for water resources management. Concept of water accounting for Thailand 

River Basins using Water Accounting Plus procedure. 

 

01209512  การประยุกตใชคอมพิวเตอรในทางชลศาสตร 3(3-0-6) 

 (Computer Applications in Hydraulics) 

 วิธีเชิงตัวเลขในวิศวกรรมชลศาสตร การประมาณคาดวยสมการผลตางสืบเนื่องแบบวิธีโดยชัดแจง

และวิธีโดยปริยาย การพัฒนาแบบจําลองเชิงตัวเลข พ้ืนฐานการจําลองทางคณิตศาสตรในดานชลศาสตร การ

จําลองคอมพิวเตอรทางชลศาสตร ทางเลือกการเขียนโปรแกรมสําหรับการวิเคราะหทางชลศาสตร ทางเลือกการใช

แอปพลิเคชั่นสําหรับงานทางดานแหลงน้ํา แบบจําลองทางดานชลศาสตร การประยุกตและกรณีศึกษา 

 Numerical methods in hydraulic engineering. Method of finite difference: explicit 

and implicit schemes. Development of numerical models. Basic of mathematical modelling in 

hydraulics. Choices of programming languages for hydraulic analysis. Choices of applications for 

water resources related tasks. Computer modelling in hydraulics. Application and case studies. 
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01209513  ระบบสารสนเทศและฐานขอมูลเพ่ือการจัดการทรัพยากรน้ํา 3(3-0-6) 

 (Information and Database Systems for Water Resources Management) 

 แหลงขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและฐานขอมูลดานทรัพยากรน้ํา ภูมิมาตรศาสตร ภาพฉาย

แผนท่ีและระบบพิกัด การจําลองโครงขายในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร การจําลองเชิงกริดโดยใชแบบจําลอง

ระดับความสูงดิจิทัล การจําลองดานอุทกวิทยาและการลากเสนโครงขายลําน้ําโดยใชแบบจําลองระดับความสูง

ดิจิทัล การบูรณาการสารสนเทศเชิงพ้ืนท่ีและเวลา การประยุกตระบบสารสนเทศภูมิศาสตรกับแบบจําลองดาน

ทรัพยากรน้ํา การวิเคราะหลักษณะภูมิประเทศโดยใชโครงขายสามเหลี่ยมดานไมเทา การทําแผนท่ีน้ําทวม 

โครงสรางฐานขอมูล การประยุกตฐานขอมูลดานทรัพยากรน้ํา 

 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. 

 

01209514  วิทยาการสารสนเทศทางน้ํา 3(3-0-6) 

 (Hydroinfomatics) 

 การทบทวนคณิตศาสตรและสถิติ ขอมูลและวัฏจักรของขอมูล ฐานขอมูลและแบบจําลองขอมูล 

การดึงขอมูลและการนําขอมูลจากเว็บไซตมาใช การวิเคราะหทางสถิติและความเปนไปไดของขอมูลอุทกวิทยา   

เทคนิคการผลิตขอมูลท่ีใชงานพัฒนาแหลงน้ํา การสรางภาพ การแปลง การวิเคราะห และการสรางแบบจําลอง 

การเขียนโปรแกรมเพ่ือจัดการขอมูล พ้ืนฐานการเรียนรูของเครื่องและปญญาประดิษฐ 

 Review of mathematics and statistics. Data and the data life cycle. Databases and 

data models. Retrieve and use data from Web services. Statistical and probability analysis of 

hydrologic data. Application techniques for water resources engineering problems. Visualization, 

transformations, analysis, and modeling. Programming for data management. Basic machine 

learning and artificial intelligence. 

 

01209515  การประเมินน้ําฝนดวยเรดาร 3(3-0-6) 

 (Radar Rainfall Estimation) 

 ทฤษฎีเรดารตรวจอากาศ การตรวจวัดคาการสะทอนกลับจากเรดาร ความคลาดเคลื่อนในการ

ประเมินน้ําฝนดวยเรดาร ความสัมพันธระหวางคาการสะทอนกลับจากเรดารและคาความเขมน้ําฝน การสอบเทียบ

ความสัมพันธ แซด-อาร การวิเคราะหปริมาณน้ําฝนสะสมดวยเรดาร การปรับแกความลําเอียงของขอมูลน้ําฝนจาก

เรดาร การประเมินน้ําฝนเรดารใกลเวลาจริง 
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 Weather radar theory. Radar reflectivity measurements. Radar rainfall estimation 

errors. Relationship between reflectivity data (Z) and rainfall intensity (R). Calibration of Z-R 

relationship. Radar rainfall accumulations. Bias correction of radar rainfall estimates. Near-real 

time radar rainfall estimation. 

 

01209521  การหาคาเหมาะท่ีสุดสําหรับวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา 3(3-0-6) 

 (Optimization for Water Resources Engineering) 

 เทคนิคการหาคาเหมาะท่ีสุดเบื้องตนรวมท้ังการหาคาเหมาะท่ีสุดแบบฉบับ การกําหนดการเชิงเสน 

การกําหนดการไมเชิงเสนและการกําหนดการเชิงพลวัต เทคนิคการประยุกตสําหรับปญหาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา  

 Basic optimization techniques including classical optimization, linear programming, 

nonlinear programming, and dynamic programming. Application techniques for water resources 

engineering problems. 

 

01209522  การศึกษาความเหมาะสมสําหรับโครงการทรัพยากรน้ํา 3(3-0-6) 

 (Feasibility Study for Water Resources Projects) 

 ปจจัยในการศึกษาความเหมาะสมโครงการทรัพยากรน้ํา การตรวจสอบสภาพปจจุบันของโครงการ 

การกําหนดแผนทางเลือก การประเมินทางวิศวกรรม เศรษฐกิจ สังคม  และสิ่งแวดลอมในการวางแผนโครงการ

ทรัพยากรน้ํา การวิเคราะหคาลงทุนและผลประโยชนโครงการทรัพยากรน้ํา การวิเคราะหดานเศรษฐศาสตร การ

ประเมินผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม การวางแผนการพัฒนาทรัพยากรน้ํา รายงานการศึกษาความเหมาะสม 

การบริหารจัดการอางเก็บน้ํา การติดตามประเมินผลโครงการ 

 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. Economic analysis for water resources project. Environmental impact 

assessment. Planning for water resources development. Feasibility study report. Reservoir 

operation. Project evaluation. 

 

01209523  การจัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการ 3(3-0-6) 

 (Integrated Water ResourcesManagement) 

 เครื่องมือ แนวคิดและวิธีการ การจัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการ ความตองการน้ําในภาคการ

ใชน้ําตางๆ แบบจําลองความตองการน้ํา แบบจําลองการบริหารจัดการน้ํา การประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศใน

การจัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการ การวิเคราะหสมดุลน้ํา กลยุทธการพัฒนาและการบริหารจัดการทรัพยากร

น้ําแบบบูรณาการ กรณีศึกษา 
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 Integrated water resources management, concept and methodology, toolbox. 

Water requirement of several water sectors. Water requirement model. Water management 

model. Applications of information technology in integrated water resources management. 

Water balance analysis. Integrated water resources development and management strategy. 

Case studies. 

 

01209524  น้ําใตดิน 3(3-0-6) 

 (Groundwater) 

 การไหลของน้ําใตดิน กฎของดารซึ สมการการไหล 3 มิติ การแกปญหาการไหลของน้ําใตดิน การ

ไหลสูบอบาดาล การเติมน้ําใตดิน การประเมินการเติมน้ําใตดิน การบริหารจัดการน้ําใตดิน กรณีศึกษา 

 Groundwater flow. Darcy’s Law. Three dimensional flow governing equations. 

Solutions to groundwater flow. Flow to wells. Groundwater recharge. Groundwater recharge 

estimation. Groundwater management. Case studies. 

 

01209525 วิศวกรรมไฟฟาพลังน้ํา 3(3-0-6) 

 (Hydroelectric Engineering) 

 การประยุกตหลักทางอุทกวิทยาและชลศาสตรในการออกแบบระบบไฟฟาพลังน้ํา ประเภทของ

โรงไฟฟาพลังน้ํา การคัดเลือกกังหันน้ํา การวางผังอุปกรณและการเลือกท่ีตั้งโรงไฟฟา แนวทางการพัฒนาและ

ความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร การบริหารจัดการน้ําสําหรับระบบไฟฟาพลังน้ํารวมกับความตองการน้ําอ่ืนๆ 

การออกแบบโรงไฟฟาพลังน้ําขนาดเล็ก 

 Application of hydrology and hydraulic principles on the design of hydropower 

system. Types of hydropower plants. Turbine selection. General layout of hydropower 

equipment and site selection.Guidelines for the development and economic optimum. Water 

management of multipurpose reservoir for hydropower together with other water 

demand.Design of micro hydropower. 

 

01209526 การศึกษาภาคสนามทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา 1 

 (Water Resources Engineering Field Study) 

 การออกภาคสนามหนึ่งสัปดาหเพ่ือศึกษางานดานวิศวกรรมทรัพยากรน้ําในประเทศไทยหรือ

ตางประเทศ 

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

abroad. 
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01209531 การออกแบบระบบระบายน้ําฝนชุมชนเมือง 3(3-0-6) 

 (Urban Stormwater System Design) 

 ธรรมชาติของฝนท่ีตกในพ้ืนท่ีเมือง  การออกแบบพายุฝนท้ังจากขอมูลท่ีไดบันทึกไวและแบบ

สังเคราะห  ความสัมพันธระหวางฝนและน้ําทาในพ้ืนท่ีเมือง องคประกอบของระบบระบายน้ําในพ้ืนท่ีเมือง  การ

วิเคราะหปริมาณการไหลในระบบระบายน้ําในพ้ืนท่ีเมือง  แบบจําลองคณิตศาสตรของระบบระบายน้ําในพ้ืนท่ี

เมือง  การออกแบบและการดําเนินการของระบบระบายน้ําในพ้ืนท่ีเมือง 

 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. 

 

01209532  การวางแผนระบบประปา 3(3-0-6) 

 (Water Supply System Planning) 

 วัฏจักรน้ําตั้งแตการดึงน้ําดิบ การผลิตน้ํา การเก็บกักน้ํา สูการจายน้ําใหกับผูใชน้ําประปา ความ

ตองการใชน้ําประปา อุทกวิทยาและการจัดหาน้ําดิบจากน้ําผิวดินและน้ําใตดิน กฎหมาย การคุมครอง องคกรและ

การเงินดานน้ําประปา การวางแผนยุทธศาสตรสําหรับหนวยงานประปา การวางแผนน้ําประปาปลอดภัย การ

วางแผนควบคุมภาวะฉุกเฉิน กรณีศึกษา   

 Water cycle from abstraction through treatment to storage and distribution. 

Demand for potable water. Hydrology and surface and groundwater supplies. Water supply 

regulation, protection, organization and financing. Strategic planning for water utilities. Water 

safety planning. Emergency planning. Case studies. 

 

01209533  การจัดการระบบจายน้ําประปา 3(3-0-6) 

 (Management of Potable Water Distribution Systems) 

 ชลศาสตรและคุณภาพน้ําของระบบจายน้ําประปา โครงขายทอจายน้ําประปาและอุปกรณ

ประกอบ หลักการการจัดการระบบจายน้ําประปา การจัดการแรงดัน การควบคุมน้ําสูญเสีย การจัดการคุณภาพน้ํา 

การประยุกตแบบจําลองคอมพิวเตอร กรณีศึกษา  

 Hydraulics and water quality of water distribution systems. Potable water 

distribution networks and appurtenances. Principles of potable water distribution system 

management. Pressure management. Water loss control. Water quality management. 

Applications of computer model. Case studies. 
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01209534  การควบคุมและจัดการน้ําสูญเสีย 3(3-0-6) 

 (Water Losses Management and Control) 

 น้ําสูญเสียในระบบประปา สมดุลน้ําและการตรวจสอบบัญชีน้ํา การประเมินน้ําสูญเสีย การควบคุม

และการจัดการน้ําสูญเสียจริง การควบคุมและการจัดการน้ําสูญเสียปรากฏ กรณีศึกษา   

 Water losses in water supply system. Water balance and water audit. Water losses 

assessment. Real loss management and control. Apparent loss management and control. Case 

studies. 

 

01209541  การจําลองสภาวะน้ําทวม 3(3-0-6) 

 (Flood Modelling)   

 แนวคิดในการวิเคราะหและการจําลองแบบสภาวะน้ําทวม ข้ันตอนการใชงานแบบจําลอง การ

เคลื่อนตัวของน้ําทาแบบเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา การเคลื่อนตัวของน้ําทาแบบเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาและ

สถานท่ี การแกปญหาเชิงวิเคราะหและเชิงตัวเลขของคลื่นแบบจลนพลศาสตร การเคลื่อนตัวของน้ําทาโดยวิธีการ

มัสคิงกัม-คันจ การเคลื่อนตัวของคลื่นแบบพลศาสตร การแกปญหาสมการเซนตวีแนนทโดยวิธีการประมาณคา

ผลตางจํากัดโดยปริยาย การเคลื่อนตัวของน้ําทวมจากการพังทลายของเข่ือน แบบจําลองน้ําฝน-น้ําทา การ

ประยุกตแบบจําลองฟลัดเวฟและเฮกราสเพ่ือการจําลองสภาวะน้ําทวมและการบรรเทาอุทกภัย การทําแผนท่ีเสี่ยง

ภัยน้ําทวม ระบบพยากรณและเตือนภัยน้ําทวม 

 Concept of flood analysis and modelling. Steps in model usage. Lumped flow 

routing. Distributed flow routing. Analytical and numerical solution of the kinematic wave. Flow 

routing using Muskingum-Cunge method. Dynamic wave routing. Solving St-Venant Equations 

using implicit finite difference approximation. Dam-break flood routing. Rainfall-runoff models. 

Application of FLDWAV and HECRAS for flood modelling and flood mitigation. Flood map. Flood 

hazard mapping. Flood forecasting and warning systems. 

 

01209542  การจัดการน้ําทวม 3(3-0-6) 

 (Flood Management) 

 ลมฟาอากาศและอุทกวิทยาสําหรับการประเมินน้ําทวม การรวบรวมขอมูลเพ่ือการศึกษาดานน้ํา

ทวม ระเบียบวิธีเพ่ือการจัดการน้ําทวม มาตรการใชสิ่งกอสรางและไมใชสิ่งกอสรางเพ่ือการบรรเทาอุทกภัย การ

ประยุกตแบบจําลองดานอุทกวิทยาและชลศาสตรเพ่ือวิเคราะหสภาวะน้ําทวม การวิเคราะหดานเศรษฐศาสตร

สําหรับโครงการบรรเทาอุทกภัย การวิเคราะหทางเลือกมาตรการเพ่ือการบรรเทาอุทกภัย 
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 Weather and hydrology for flood estimation. Data collection for flood analysis. 

Methodology for flood management. Structural and non-structural measures for flood 

mitigation. Applications of hydrologic and hydraulic models for flood analysis. Economic analysis 

for flood mitigation projects. Analysis for flood mitigation measure alternatives. 

 

01209543  การจัดการภัยแลง 3(3-0-6) 

 (Drought Management) 

 การเกิดภัยแลงและสาเหตุของภัยแลง ผลกระทบจากภัยแลงในมุมมองทางดานสังคม สิ่งแวดลอม

และเศรษฐกิจ  การประเมินดัชนีภัยแลง การเตือนและการติดตามภัยแลง การวางแผนและนโยบายการจัดการภัย

แลง กลยุทธการตอสูภัยแลง 

 Occurrence and cause of drought. Drought impacts: social, environmental, 

economic aspects. Assessment of drought index. Drought warning and monitoring. Drought 

management planning and policy. Strategies to combat drought. 

 

01209544  การจัดการภัยพิบัติ 3(3-0-6) 

 (DisasterManagement) 

 การศึกษาความรูท่ัวไปเก่ียวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ นโยบายของรัฐ และมาตรการปองกันภัย

พิบัติ ระบบปองกันภัยพิบัติ การจัดการความเสี่ยง กฎหมายและระเบียบขอบังคับในการจัดการภัยพิบัติ บทบาท

ของหนวยงานรัฐในการจัดการภัยพิบัติ การเรียนรูการเตรียมความพรอมและการปองกันภัยพิบัติจากเกมกระดาน 

กรณีศึกษา   

 General knowledge of disaster.Government policies and countermeasure of natural 

disaster. Systems and information for disaster prevention. Risk management. Laws and 

regulations in disaster management. Roles of government organizations in disaster management. 

Educational board game with hazard preparedness. Case studies. 

 

01209551  วิศวกรรมชายฝง 3(3-0-6) 

 (Coastal Engineering) 

 ชายฝงประเทศไทย กลศาสตรของคลื่น ระดับน้ําทะเล สัณฐานและตะกอนชายฝง กระบวนการ

ชายฝง การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงชายฝง การปองกันชายฝง งานสํารวจและวิเคราะหขอมูลภาคสนาม 

แบบจําลองทางชายฝง กรณีศึกษา 

 Thailand’s coast. Wave mechanics. Tidal. Coastal morphology and sediment. 

Coastal processes. Shoreline change analysis. Coastal protection. Field surveyand data analysis. 

Coastal model. Case studies. 
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01209552  การปองกันชายฝง 3(3-0-6) 

 (Coastal Protection) 

 แนวทางเลือกเพ่ือการปองกันชายฝง การวิเคราะหคลื่นออกแบบการวิเคราะหระดับน้ําออกแบบ 

การออกแบบทางชลศาสตรของโครงสรางปองกันชายฝง การออกแบบโครงสรางปองกันชายฝง การออกแบบการ

เติมทรายชายหาด กรณีศึกษา 

 Alternatives for coastal protection. Analysis of design wave. Analysis of design 

water level. Hydraulic design of coastal protection structures. Structural design of coastal 

protection structures. Design of beach nourishment. Case studies.  

 

01209553  การจัดการพ้ืนท่ีชายฝง 3(3-0-6) 

 (Coastal Zone Management) 

 ภัยคุกคามพ้ืนท่ีชายฝง แนวคิดและหลักการของการจัดการพ้ืนท่ีชายฝง กระบวนการชายฝง      

ภัยพิบัติชายฝง มาตรการจัดการพ้ืนท่ีชายฝง กระบวนการจัดการพ้ืนท่ีชายฝง การจัดการพ้ืนท่ีชายฝงในประเทศ

ไทยและกฎหมายท่ีเก่ียวของ นโยบายจัดการพ้ืนท่ีชายฝงในตางประเทศ  

 Coastal zone threats. Concepts and principles of coastal zone management. 

Coastal processes. Coastal disasters. Coastal zone management measures. Coastal zone 

management processes. Coastal zone management and related regulations in Thailand. 

International coastal zone management policies. 

 

01209561  ชลศาสตรประยุกต 3(3-0-6) 

 (Applied Hydraulics) 

 การประยุกตการไหลแบบคงท่ีและไมคงท่ีในโครงขายทอ เครื่องสูบน้ํ าและระบบสูบน้ํ า           

การประยุกตการไหลแบบคงท่ีและไมคงท่ีในทางน้ําเปด การนําพาตะกอน และการวัดการไหล 

 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. 

 

01209562  การออกแบบอาคารชลศาสตร 3(3-0-6) 

 (Hydraulic Structures Design) 

 การจําแนกและหนาท่ีของอาคารชลศาสตร การออกแบบเข่ือน รวมถึงการออกแบบอาคาร

ประกอบ อาคารระบายน้ําลน อาคารสลายพลังงาน อาคารควบคุมน้ํา อาคารทดและระบายน้ํา อาคารในระบบ

ทางน้ํา อาคารลําเลียงน้ํา อาคารปองกัน อาคารบังคับน้ํา อาคารวัดน้ํา การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงผิวอิสระของ

การไหล 
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 Classification and function of hydraulic structures. Dam design including ancillary 

works, spillways, stilling basin, control structures, barrier structures, structures in channel 

system, conveyance structure, protective structure, regulation structure and water 

measurement structure. Free-surface analysis. 

 

01209563  การดําเนินการและบํารุงรักษาในระบบทางน้ําเปด 3(3-0-6) 

 (Open Channel System Operation and Maintenance) 

 ประเภทของทางน้ําเปดและอาคารชลศาสตร หลักการทํางานของอาคารชลศาสตร แนวทางการ

ปฏิบัติการอาคารชลศาสตร การสอบเทียบอาคารชลศาสตร วิธีการบํารุงรักษาทางน้ําเปดและอาคารชลศาสตร 

การวางแผนการบํารุงรักษา การติดตามและประเมินผล แบบจําลองการดําเนินงานและบํารุงรักษาระบบทางน้ํา

เปด 

 Type of open channel and hydraulic structures. Operation of hydraulic structures. 

Hydraulic structures operational approach. Calibration of hydraulic structures. Maintenance 

method. Maintenance planning. Monitoring and evaluation. Operation and maintenance of open 

channel system model. 

 

01209564  การออกแบบระบบทอสงน้ํา 3(3-0-6) 

 (Pipe System Design) 

 เครื่องสูบน้ําและทอสงน้ํา การเลือกเครื่องสูบน้ําและอุปกรณ ชลศาสตรของการไหลในทอ คลื่น

กระแทก การออกแบบสถานีสูบ ระบบทอสงน้าํ และระบบควบคุม ระบบชลประทานแบบทอ 

 Pump and pipe. Pump and accessories selection. Hydraulic of flow in pipe. Water 

hammer. Pump station, transport pipeline and control system design. Pipe irrigation system. 

 

01209591 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา 1(1-0-2) 

 (Research Methods in Water Resources Engineering)  

 แนวคิดเก่ียวกับการวิจัย การกําหนดหัวขอและประเด็นของปญหาทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา    

งานของกรอบแนวคิดและการตรวจสอบเอกสาร การวิจัยเชิงปฏิบัติการ การวิจัยเชิงทดลอง และการวิจัยเชิง

สํารวจ ขอมูลและการเก็บรวบรวมขอมูล กรรมวิธีทางขอมูล สถิติสําหรับการวิจัยทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา 

โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับการวิเคราะหขอมูล การนําเสนอผลการวิจัย 

 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. 
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01209592  วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา 3(3-0-6) 

 (Water Resources Engineering) 

 ลุมน้ํา การวิเคราะหความถ่ีน้ําทวม กราฟความลึกน้ําฝน – ชวงเวลา – ความถ่ีการเกิดซํ้า      

กราฟความเขมฝน – ชวงเวลา – ความถ่ีการเกิดซํ้าการออกแบบกราฟน้ําทวม การเคลื่อนท่ีของกราฟน้ําทวม    

การประเมินน้ําทารายเดือนเพ่ือโครงการพัฒนาแหลงน้ํา การออกแบบอางเก็บน้ํา การประเมินปริมาณตะกอน  

การไหลในทางน้ําเปด การไหลในทอ  

 Watershed. Flood frequency analysis. Rainfall Depth – Duration – Frequency curve. 

Rainfall Intensity – Duration – Frequency curve. Flood hydrograph design. Flood routing. 

Monthly runoff estimation for water resources development project. Reservoir design. Sediment 

estimation. Open channel flow. Pipe flow. 

 

01209595 การศึกษาคนควาอิสระ 3,3 

 (Independent Study)  

 การศึกษาคนควาอิสระ ในหัวขอท่ีนาสนใจระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน

 Independent study on interesting topic at the master's degree level and compile 

into a written report. 

 

01209596 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา  3(3-0-6) 

 (Selected Topics in Water Resources Engineering) 

 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา ในระดับปริญญาโท หัวขอเรื่องเปลี่ยนแปลงไปในแตละภาค

การศึกษา 

 Select topics in water resources engineering at the master's degree level. Topics 

are subject to change in each semester. 

 

01209597 สัมมนา  1 

 (Seminar) 

 การนําเสนอและอภิปรายหัวขอท่ีนาสนใจทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา   ในระดับปริญญาโท 

 Presentation and discussion on current interesting topics in water resources 

engineering at the master's degree level. 
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01209598 ปญหาพิเศษ 1-3 

 (Special Problems) 

 การศึกษาคนควาทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา ระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน 

 Study and research in water resources engineering at the master's degree level and 

complie into a written report. 

 

01209599 วิทยานิพนธ  1-12 

 (Thesis) 

 วิจัยในระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเขียนเปนวิทยานิพนธ 

 Research at the master’s degree level and compile into a thesis. 


