สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน (207xxx)
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2551
คําอธิบายรายวิชา
207211 วิศวกรรมชลประทานเบื้องตน
3(3-0)
(Introduction to Irrigation Engineering)
หลักและวิธีการทางดานวิศวกรรมชลประทาน ลักษณะเฉพาะของงานชลประทานใน
อดีตและปจจุบัน สวนประกอบของโครงการชลประทาน ความสัมพันธระหวางดิน น้ํา และ
พืช การตอบสนองของผลผลิตตอปริมาณน้ํา ความตองการน้ําของพืชและความตองการน้ํา
ชลประทาน การกําหนดการใหน้ํา วิธีการใหน้ํา วิธีการสงน้ําและระบายน้ําในระบบ
ชลประทาน
Principles and methods of irrigation engineering, characteristics of irrigation
works in the past and present, irrigation project components, soil-water-plant
relationships, yield response to water, crop and irrigation water requirements,
irrigation scheduling, water application methods, methods of water delivery and
drainage systems.
207251 สถิติทางวิศวกรรม
3(3-0)
(Engineering Statistics)
หลักสถิตเิ บื้องตน ทฤษฎีความนาจะเปน การแจกแจงความนาจะเปน การสุม
ตัวอยางและการประมาณคา การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหการถดถอย การ
วางแผนการทดลองและการวิเคราะหความแปรปรวน การใชคอมพิวเตอรชว ยในการ
วิเคราะหทางสถิติ
Basic statistics, probability theory, probability distributions, sampling and
estimation, hypothesis testing, regression analysis, experimental design and analysis
of variance, computer aided in statistical analysis.
207311 อุทกวิทยาทางวิศวกรรม
3(2-3)
(Engineering Hydrology)
กระบวนการทางอุทกวิทยาและการตรวจวัด ความสัมพันธระหวางน้ําฝนและน้ําทา
สถิติสําหรับอุทกวิทยา การวิเคราะหและการออกแบบทางอุทกวิทยา การวิเคราะหและ
ออกแบบอางเก็บน้ํา
Hydrological process and measurement, rainfall-runoff relation, statistics for
hydrology, hydrological analysis and design, reservoir analysis and design.

207312

วิศวกรรมการระบายน้ํา
3(3-0)
(Drainage Engineering)
พื้นฐาน : 209211
ระบบระบายน้าํ และสวนประกอบ ปริมาณน้ําสําหรับการออกแบบ ชลศาสตรงานระบาย
น้ํา การออกแบบและวางแนวระบบระบายน้ําสายหลัก ระบบระบายน้ําในแปลงเพาะปลูก ระบบ
รวบรวมน้ําทิ้งในเขตชุมชน การบําบัดน้ําเสีย
Drainage systems and components, design discharge, hydraulics of drainage
works, design and layout of main drainage system, agricultural land drainage, urban
sewer systems, wastewater treatment.

207313

วิศวกรรมน้ําใตดิน
3(3-0)
(Groundwater Engineering)
พื้นฐาน : 417167
กําเนิดของน้ําใตดิน ลักษณะเฉพาะของชัน้ น้ําใตดิน กฎของดารซี สมการอนุพันธ
เบื้องตนเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของน้ําใตดนิ การทดสอบน้ําใตดิน การสํารวจแหลงน้ําใตดิน
การออกแบบและกอสรางบอน้ําบาดาล ปริมาณน้ําทดแทนสูชั้นใตดิน คุณภาพน้ําใตดิน
การจัดการน้ําบาดาล การจําลองน้ําใตดิน
Origin of groundwater, aquifer characteristics, Darcy’s law, basic differential
equation for groundwater movement, groundwater testing, groundwater exploration,
design and construction of well, groundwater recharge, groundwater quality,
groundwater management, groundwater modelling.

207321

การออกแบบระบบชลประทานในไรนา
3(2-3)
(Design of Farm Irrigation Systems)
พื้นฐาน : 207211
ส ว นประกอบของระบบชลประทานในไร น า การเลื อ กวิ ธี ก ารให น้ํา
ชลประทาน
การออกแบบและการประเมินผล วิธีการใหน้ําชลประทานแบบผิวดิน ฉีดฝอยและจุลภาค
การปรับพื้นทีเ่ พื่อการชลประทาน การออกแบบระบบกระจายน้ํา ระบบควบคุมน้าํ และ
ระบบระบายน้ําในไรนา การออกแบบระบบทอสงน้ําเพื่อการชลประทาน การวิเคราะห
ความคุมทุนของการพัฒนาระบบชลประทานในไรนา
Components of farm irrigation systems; selection of water application
methods, design and evaluation of surface, sprinkler and micro irrigation systems;
land grading; design of water delivery systems; farm water control and drainage
systems; cost-benefit analysis of farm irrigation systems development.

207341

วิศวกรรมการจัดการทรัพยากรน้ําและทีด่ ิน
3(3-0)
(Water and Land Resources Management Engineering)
พื้นฐาน : 207211
การจัดการลุมน้ํา องคกรและความรับผิดชอบ สภาพเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอมของระบบทรัพยากรน้ําและทีด่ ิน ความเหมาะสมในการใชประโยชนทดี่ ินและ
การวางแผนการใชที่ดิน มลพิษในดินและน้ํา วิศวกรรมอนุรักษที่ดินและน้ํา เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการทรัพยากรน้ําและที่ดิน
Watershed management, organization and responsibility, socio-economic and
environmental conditions of land and water resources systems, land suitability and
land use planning, pollution in soil and water, land and water conservation
engineering, information technology for land and water resources management.

207342

การจัดการทางวิศวกรรม
3(3-0)
(Engineering Management)
หลักของการจัดการ วิธีการเพิ่มผลผลิต มนุษยสัมพันธ ความปลอดภัยในงาน
วิศวกรรม กฎหมายพาณิชย พื้นฐานทางเศรษฐศาสตรวศิ วกรรม การเงิน การตลาด
และการบริหารโครงการทางวิศวกรรม
Principles of management, methods of increasing productivity, human relation,
engineering safety, commercial laws, basis of engineering economics, finance,
marketing, engineering project management.

207351

การประยุกตคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรรมชลประทาน
3(2-3)
(Computer Application for Irrigation Engineering)
พื้นฐาน : 204111 และ 207211
การประยุกตคอมพิวเตอรสําหรับการวิเคราะหทางดานอุทกวิทยา ชลศาสตรและ
ระบบแหลงน้าํ การใชคอมพิวเตอรชว ยในการออกแบบและเขียนแบบทางวิศวกรรม
ชลประทาน
Application of computer on hydrology, hydraulics and water resources system
analysis, computer aided design and drawing in irrigation engineering.

207391

การศึกษาภาคสนามดานการชลประทาน
1
(Irrigation Field Study)
พื้นฐาน : 207211
การศึกษาและดูงานภาคสนามดานการจัดการน้ํา ระบบชลประทาน อาคารชลประทาน
และระบบการใหน้ําในไรนาทั้งที่กําลังกอสรางและเปดดําเนินการแลว การจัดทํารายงาน

Field study on water management, irrigation system, irrigation structures and
farm irrigation system during construction and operation, report writing.
207421

การออกแบบคลองและอาคารสงน้ํา
3(2-3)
(Design of Canal and Conveyance Structures)
พื้นฐาน : 203331
ลักษณะทัว่ ไปของระบบสงน้าํ ชลประทาน การวางแนวระบบสงน้ํา การออกแบบรูปตัด
คลองสงน้ําประเภทคลองดินและคลองดาด การออกแบบสวนตอเชือ่ ม การออกแบบ
รางน้ําและสะพานน้ํา การออกแบบอาคารน้ําตก การออกแบบทอลอดเหลี่ยม การ
ออกแบบ
ไซฟอน และการเขียนแบบทางวิศวกรรม
General characteristic of irrigation systems, irrigation systems layout, design of
earth canal and concrete lining canal section, design of transition, design of bench
and elevated flume, design of drop structure, design of box culvert, design of
inverted siphon and engineering drawing.

207422

การออกแบบเขื่อนขนาดเล็กและอาคารควบคุมน้ํา
3(3-0)
(Design of Small Dams and Water Control Structures)
พื้นฐาน : 203331 และ 203352
การออกแบบเขื่อนดินขนาดเล็ก ฝายคอนกรีต อาคารระบายน้ําลน อาคารสลาย
พลังงาน ประตูระบายน้ําหัวงาน การปองกันตลิ่ง วิธีประเมินราคาคากอสรางงานแหลงน้ํา
และการวางแผนงานกอสราง
Design of small earth dams, concrete weirs, spillways, energy dissipaters,
head regulator, bank protection, construction cost estimation of water resource
works and planning of construction.

207423

การออกแบบระบบทอและระบบชลประทานภายใตแรงดัน
3(3-0)
(Design of Pipe and Pressurized Irrigation Systems)
พื้นฐาน : 209211
ระบบเครื่องสูบน้ําและทอสงน้ํา การเลือกเครื่องสูบน้ําและอุปกรณ ชลศาสตรของ
การไหลในทอ การออกแบบระบบสงน้ําและระบบควบคุม การออกแบบระบบชลประทาน
แบบฉีดฝอยและแบบจุลภาค หลักการของระบบเครื่องจักรกลชลประทาน การออกแบบ
ระบบการผสมปุยพรอมการใหน้ํา
Pump and pipe systems, selection of pumps and accessories, hydraulic of
pipe flow, design of pipe and control systems, design of sprinkler and micro
irrigation, principles of mechanized irrigation systems, design of fertigation systems.

207431

การศึกษาความเหมาะสมและการประเมินผลกระทบสิง่ แวดลอม
3(3-0)
ของโครงการพัฒนาแหลงน้ํา
(Feasibility Study and Environmental Impact Assessment of Water Resources
Development Project)
พื้นฐาน : 207211
การวางแผนพัฒนาโครงการพัฒนาแหลงน้ํา การพิจารณาองคประกอบทางดาน
วิศวกรรม เศรษฐกิจ สังคม การเกษตร และสิ่งแวดลอมในการวางโครงการแหลงน้ํา การ
วิเคราะหคาลงทุนและผลประโยชนของโครงการแหลงน้ํา การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
และสังคม การจัดทํารายงานการศึกษาของโครงการ กรณีศึกษา
Planning of water resources development project, considerations on
engineering, socio-economic, agriculture and environmental issues in planning of
water resource project, cost and benefit analysis, environmental and social impact
assessment, preparation of study report, case study.

207441

การจัดการโครงการแหลงน้ํา
3(3-0)
(Management of Water Resources Project)
พื้นฐาน : 207211
การจัดการโครงการ องคกรและสถาบัน เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
ของโครงการแหลงน้ํา การบริหารงานโครงการแหลงน้ํา การปฏิบัติงานและการบํารุงรักษา
การติดตามและประเมินผล การประยุกตคอมพิวเตอรกับการวางแผนและบริหารจัดการ
โครงการ
Project management, institution and organization, socio-economic and
environment implications of water resources project, water resources project
management, operation and maintenance, monitoring and evaluation, computer
application in project planning and management.

207491

ระเบียบวิธีวิจยั ทางวิศวกรรมชลประทาน
1(1-0)
(Research Methods in Irrigation Engineering)
นโยบายและทิศทางของงานวิจัยทางวิศวกรรมชลประทาน และทรัพยากรน้ําของชาติ
หัวขอวิจัยทางวิศวกรรมชลประทาน การคนควาเอกสาร วิธีการทางสถิติสําหรับงานวิจัย
การเขียนขอเสนอโครงงานวิจัย การเขียนรายงานและการนําเสนอผลงานวิจัย
National research policy and direction in irrigation and water resources
engineering, topics in irrigation engineering research, document search, statistical
method for research, writing research proposal, writing and presentation of the
research result.

207496

เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมชลประทาน
1-3
(Selected Topics in Irrigation Engineering)
เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมชลประทานในระดับปริญญาตรี หัวขอเรื่องเปลี่ยนไปใน
แตละภาคการศึกษา
Selected topics in irrigation engineering at the bachelor degree’s level, topics
are subject to change in each semester.

207497** สัมมนา
1
(Seminar)
การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางวิศวกรรมชลประทานในระดับปริญญาตรี
และจรรยาบรรณของวิศวกร
Presentation and discussion of interesting topics in irrigation engineering at
the bachelor’s degree level, ethics of engineer.
207498

ปญหาพิเศษ
1-3
(Special Problems)
การศึกษาคนควาทางวิศวกรรมชลประทานระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเปน
รายงาน
Study and research in irrigation engineering at the bachelor’s degree level
and compiled into a report.

207499

โครงงานวิศวกรรมชลประทาน
(Irrigation Engineering Project)
โครงงานที่นาสนใจในแขนงตางๆ ของวิศวกรรมชลประทาน
An interesting project in various fields of irrigation engineering.

** วิชาปรับปรุง

2(0-6)

