สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ํา (209xxx)
ปรับปรุง พ.ศ. 2551
คําอธิบายรายวิชา
209211

กลศาสตรของของไหล (Fluid Mechanics)
3(3-0)
พื้นฐาน : 417168
สมบัติของของไหล ของไหลสถิต สมการทรงมวล สมการโมเมนตัม และสม
การพลังงาน การวิเคราะหมิติและความคลายคลึงของการไหลของของไหล การไหลแบบบีบอัด
ไมไดและคงทีผ่ านทอและทางน้ําเปด
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.
209241** หลักอุทกวิทยา (Principle of Hydrology)
3(3-0)
วัฏจักรทางอุทกวิทยา ภูมิอากาศวิทยา หยาดน้ําฟา การระเหยและการคายน้ํา น้ําทา
น้ําทวม การกรอนและการตกตะกอน อางเก็บน้ํา น้ําใตดิน
Hydrologic cycle, climatology, precipitation, evaporation and transpiration,
streamflow, runoff, flood, erosion and sedimentation, reservoir, groundwater.
209312 ปฏิบัติการสําหรับวิชากลศาสตรของของไหล (Laboratory for Fluid Mechanics)
1(0-3)
พื้นฐาน : 209211
ปฏิบัติการสําหรับวิชาวิศวกรรมกลศาสตรของของไหล (209211)
Laboratory for Fluid Mechanics (209211).
209321 การไหลในทางน้ําเปด (Flow in Open Channel)
3(3-0)
พื้นฐาน : 209211
หลักเบื้องตนของการไหลของของไหล หลักพลังงานและโมเมนตัมของการไหลผานทาง
น้ําเปด การไหลแบบวิกฤต การไหลแบบสม่ําเสมอ การไหลแบบไมสม่ําเสมอ การไหลแบบทรง
ตัว การออกแบบชลศาสตรของทางน้ําเปด การคํานวณหนาขางการไหลในทางน้าํ เปดดวย
แบบจําลองคณิตศาสตร อาคารควบคุมน้ําในทางน้ําเปด
Basic concepts of fluid flow, the energy and momentum principle in open
channel flow, critical flow, uniform flow, non-uniform flow, steady flow, hydraulic design
of open channel, computation of water surface profile with mathematical models, water
control structures in open channel.
** วิชาปรับปรุง

209322

วิศวกรรมแมน้ําและชายฝงทะเล (River and Coastal Engineering)
3(3-0)
พื้นฐาน : 209321
ธรณีสัณฐานของแมน้ํา การเคลื่อนยายตะกอนและการปองกันทองน้ํา การปรับสภาพ
แมน้ําและการปองกันตลิ่ง การสัญจรในแมน้ําและประตูน้ําเพื่อการสัญจร การเกิดคลื่น การ
ทํานายคลื่นน้าํ ลึก ผลกระทบของน้ําตื้น การหักเหของคลื่น เขตน้ําตืน้ และการแตกตัวของคลื่น
กลไกการกัดเซาะชายฝงทะเลและการเคลือ่ นยายตะกอน การออกแบบทางวิศวกรรมของเขื่อน
ปองกันคลื่นและเขื่อนปองกันชายฝงทะเล
River morphology, sediment movement and bed protection, river training 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.
209342** อุทกวิทยาประยุกต (Applied Hydrology)
3(2-3)
พื้นฐาน : 209241
ลุมน้ําและลักษณะเฉพาะของลุมน้ํา การทวนสอบขอมูล การประมาณคานอกชวง
ขอมูล สถิตทิ างอุทกวิทยา การวิเคราะหความถี่ พายุฝนที่ออกแบบ การออกแบบปริมาณน้ํา
สูงสุดและปริมาณน้ําต่ําสุด การเคลื่อนทีข่ องน้ําทา
Watershed and watershed characteristics, data verification, data extrapolation,
hydrological statistics, frequency analysis, designed rainstorm, peak flow and low flow
designs, flow routing.
209343** การพัฒนาทรัพยากรน้ําเบื้องตน (Basic Water Resources Development)
3(3-0)
พื้นฐาน : 209241
สวนประกอบของการพัฒนาทรัพยากรน้ํา ประเภทและหลักการวางแผนโครงการ
พัฒนาทรัพยากรน้ํา หลักการและเกณฑการประเมินโครงการ องคกรจัดการทรัพยากรน้ํา
นโยบายทรัพยากรน้ํา กฎหมายที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทรัพยากรน้ํา การประเมินปริมาณน้ํา
ตนทุนและความตองการใชน้ํา
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.
209346 น้ําใตดิน (Groundwater)
3(3-0)
พื้นฐาน : 209241
** วิชาปรับปรุง
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การกําเนิดของน้ําใตดิน ลักษณะและชลศาสตรการเคลื่อนทีข่ องน้ําใตดิน การวิเคราะห
การไหลของน้ําใตดิน การสํารวจน้ําใตดิน ชลศาสตรของบอบาดาล เทคนิคการเจาะบอบาดาล
การออกแบบบอบาดาล การปนเปอนของน้ําใตดินและการปองกัน การเติมน้ําใตดนิ
Groundwater occurances, haracteristics and hydraulics of groundwater
movement, groundwater flow analysis, groundwater investigation, well hydraulics, well
drilling techniques, well design, groundwater contamination and protection, groundwater
recharge.
วิศวกรรมชลศาสตร (Hydraulic Engineering)
3(3-0)
พื้นฐาน : 209211
การไหลในทางน้ําเปดและการออกแบบ การเคลื่อนยายของตะกอนในลําน้ํา อางเก็บ
น้ําและเขื่อน ทางน้ําลน อาคารสลายพลังงาน การสงน้ํา การระบายน้ํา การวัดปริมาณน้ํา การ
วิเคราะหระบบทอ แรงกระแทกกลับ กังหันและเครื่องสูบน้ํา แบบจําลองทางชลศาสตร
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.
การออกแบบอาคารชลศาสตร (Design of Hydraulic Structures)
3(3-0)
พื้นฐาน : 209321
การประยุกตหลักการทางดานอุทกวิทยา ชลศาสตร โครงสราง และกลศาสตรของดิน
ในการออกแบบหัวงาน เขือ่ น ฝาย ประตูระบาย อาคารประกอบตาง ๆ และการออกแบบอาคาร
ในระบบสงน้ํา การใชแบบจําลองคณิตศาสตรในการออกแบบอาคารชลศาสตร ปญหาปฏิบัติ
หลักการดําเนินการและการบํารุงรักษาระบบ
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.
การออกแบบอาคารชลศาสตรในระบบทอปด
3(3-0)
(Design of Hydraulic Structures in Closed Conduit System)
พื้นฐาน : 209211
การประยุกตหลักการทางดานชลศาสตรและโครงสรางในการออกแบบทอปดและ
เครือขายทอ การออกแบบระบบทอและอุปกรณประกอบ การใชแบบจําลองคณิตศาสตรเพื่อ
วิเคราะหขนาดทอ การวัดปริมาณการไหลในทอปด การเลือกเครื่องสูบน้ํา รูปแบบและอุปกรณ
ของสถานีสูบน้ํา บอสูบ อาคารปองกันการกระแทกกลับของน้ํา การออกแบบทางชลศาสตรและ
โครงสรางของสถานีสูบน้ํา ปญหาปฏิบัติ หลักการดําเนินการและการบํารุงรักษาระบบ
Application of hydraulics and structures for design of closed conduit and pipe
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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, practical problems,
principles for system operation and maintenance.
การออกแบบวิศวกรรมระบายน้ําชุมชน (Urban Drainage Engineering Design)
3(3-0)
พื้นฐาน : 209241 และ 209321
วิศวกรรมระบายน้าํ ชุมชน ผลกระทบทางอุทกวิทยาจากการพัฒนาชุมชนและเมือง
แบบจําลองน้าํ ฝน-น้ําทาของพื้นที่ชุมชน วิธีการคํานวณและคอมพิวเตอรชวยออกแบบในงาน
วิศวกรรมระบายน้ําชุมชน การออกแบบโครงขายระบายน้ําชุมชน การวัดและการตรวจสอบใน
โครงขายระบายน้ําชุมชน
Urban drainage engineering, hydrological effects of urbanisation, urban rainfallrunoff models, computing method and computer aided design in urban drainage
engineering works, design of urban drainage networks, measurement and verification in
urban drainage networks.
ชลศาสตรเทศบาล (Municipal Hydraulics)
3(3-0)
พื้นฐาน : 209321
วิศวกรรมเทศบาล การจัดการเมือง กฎระเบียบและการขออนุญาต การรวบรวมและ
บําบัดน้ําเสีย การประมาณปริมาณน้ําเสีย ชลศาสตรการไหลในระบบรวบรวมน้ําเสีย การ
ออกแบบระบบรวบรวมน้ําเสีย การไหลในทางน้ําเปดและชลศาสตรของกระบวนการบําบัดน้ํา
เสีย การดําเนินการและการบํารุงรักษาระบบรวมรวมและบําบัดน้ําเสีย
Municipal engineering, city management, regulations and permits, wastewater
collection and treatment, estimates of amounts of wastewater, hydraulics of sewer
flows, design of wastewater collection systems, open channel flows and hydraulics of
treatment processes, operation and maintenance of wastewater collection system and
treatment plant.
แคดทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา (CAD for Water Resource Engineering)
3(3-0)
พื้นฐาน : 208111
ความรูเบื้องตนในระบบแคด การใชแคดระบบ สองมิติ ตามมาตรฐานสากล สําหรับ
อาคารชลศาสตร อาคารหัวงาน ระบบสงน้ํา ระบบทอ และแผนที่ภูมปิ ระเทศ การกําหนด
รายละเอียดประกอบแบบ การแสดงแบบแสดงรายการวัสดุ การตรวจสอบแบบ การสงแบบและ
นําเสนอแบบ ผานเครือขายอินเตอรเน็ต
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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
209429 การพัฒนาทรัพยากรน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค
3(3-0)
(Water Resources Development for Water Supply)
พื้นฐาน : 209343
แหลงน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค ขอกําหนดของปริมาณและคุณภาพน้ํา มาตรฐาน
คุณภาพน้ํา การคาดการณจํานวนประชากร ความตองการน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคและ
ปริมาณการไหลแปรเปลีย่ น การออกแบบระบบการแจกจายน้ํา การออกแบบระบบผลิตน้ํา
เพื่อการบริโภค การวางแผน การกําหนดรายละเอียดสําหรับการประกวดราคา การวางแผนงาน
และการติดตามงานการกอสราง
Sources of water supply, quality and quantity requirements, water quality
standards, population prediction, water consumption and flow variation, design of water
distribution systems, design of water treatment plant, planning, specification for bidding
and tender, construction planning and inspection.
209431* การปองกันทองน้ําและตลิ่งของแมน้ําและคลอง
3(3-0)
(ฺBed and Bank Protection of River and Canal)
พื้นฐาน : 209322
ความมั่นคงของทองน้ําและตลิ่ง วิธีดําเนินการออกแบบ ชนิดการปองกันทองน้ําและ
ตลิ่ง การใชวสั ดุกรองและแผนใยสังเคราะห ประเด็นการกอสราง วิธีดําเนินการบํารุงรักษา
กรณีศึกษา
Stability of channel bed and banks, design procedure, type of bed and bank
protection, use of granular filters and geotextiles, construction issues, maintenance
procedures, case study.
209432* การออกแบบชลศาสตรของอาคารตานคลืน่
3(3-0)
(ฺHydraulics Design of Wave-Exposed Structures)
พื้นฐาน : 209322
อาคารตานคลื่น ขอแตกตางและความจําเปนของโครงสราง ชลศาสตรและน้ําหนัก
บรรทุกที่เกีย่ วของ การกัดเซาะทองน้ําและการเปลี่ยนแปลงสัณฐาน ขอกําหนดการออกแบบ
ภาวะของคลืน่ แรงของคลื่นที่กระทํากับสวนประกอบในแนวดิ่งและแนวราบ น้ําหนักบรรทุกจาก
การจอดเรือและการยืดรั้ง การกัดเซาะจากคลื่นและกระแสน้ํา ประเด็นการกอสรางและการ
บํารุงรักษา และกรณีศึกษา
* วิชาเปดใหม
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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.
209444** การวางแผนโครงการวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา
3(3-0)
(Water Resources Engineering Project Planning)
พื้นฐาน : 209343
แนวคิดในการวางแผนโครงการพัฒนาทรัพยากรน้ํา การออกแบบทางเลือกใหกับ
โครงการพัฒนาทรัพยากรน้ํา การประเมินโครงการพัฒนาทรัพยากรน้ําทางดานวิศวกรรม
เศรษฐศาสตร การเงิน เศรษฐกิจ-สังคม และสิ่งแวดลอม การวางขั้นตอนการพัฒนาโครงการ
พัฒนาทรัพยากรน้ํา การวางแผนลุมน้ํา กรณีศึกษา
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, basin planning, case study.
209445 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา
3(3-0)
(Information Technology for Water Resources Engineering)
พื้นฐาน : 209241 และ 209343
เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมซอฟตแวร ขอมูลขาวสารในงานวิศวกรรมทรัพยากร
น้ํา ระบบจัดการฐานขอมูลทางทรัพยากรน้ํา การรับสงขอมูลแบบอัตโนมัติ ระบบสารสนเทศ
ระบบภูมิศาสตรสารสนเทศสําหรับวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา กรณีศึกษาการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในงานวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา
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.
209447 วิศวกรรมพลังน้ํา (Water Power Engineering)
3(3-0)
พื้นฐาน : 209343
การพัฒนาไฟฟาพลังน้ํา การสํารวจและออกแบบเบื้องตน กังหันน้ํา การออกแบบทาง
ชลศาสตรของการสงน้ํา การออกแบบอาคารโรงไฟฟาและการประมาณราคา การดําเนินการ
และบํารุงรักษาโรงไฟฟาพลังน้ํา
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Hydropower development, preliminary investigation and design, hydraulic
turbines, hydraulic conveyance design, powerhouse design and cost estimation,
hydropower plant operation and maintenance.
209448 อุทกวิทยาน้ําผิวดิน (Surface Water Hydrology)
3(3-0)
พื้นฐาน : 209342
อุทกวิทยาน้ําผิวดิน การวิเคราะหน้ําฝน การออกแบบน้ําฝน การวิเคราะหน้ําทา
แบบจําลองปริมาณน้ําทาสูงสุด แบบจําลองปริมาณน้ําทาตอเนื่อง การเคลื่อนที่ของน้ําทาทาง
อุทกวิทยา การเคลื่อนที่ของน้ําทาทางชลศาสตร แบบจําลองในการจําลองแบบทางอุทกวิทยา
และการวิเคราะหลุมน้ํา โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับออกแบบกราฟน้าํ ทวม การออกแบบการ
ระบายพายุฝน การออกแบบพื้นที่ชะลอและเก็บกักน้ําชั่วคราว
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.
209461** วิศวกรรมทรัพยากรน้ําและสิ่งแวดลอม
3(3-0)
(Water Resources Engineering and Environment)
พื้นฐาน : 209343
ผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโครงการพัฒนาทรัพยากรน้ํา สมบัติของน้ําทางกายภาพ
เคมีและชีวภาพ องคประกอบของน้ําธรรมชาติและน้ําเสีย มาตรฐานคุณภาพน้ํา การปนเปอน
ในน้ําผิวดินและน้ําใตดิน ผลทางอุทกวิทยาและคุณภาพน้ําจากการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน
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.
209462** คุณภาพทรัพยากรน้ํา (Water Resource Quality)
3(3-0)
พื้นฐาน : 209346
ลักษณะเฉพาะของสารปนเปอนและผลกระทบตอทรัพยากรน้ํา การเคลือ่ นตัวของสาร
ปนเปอนในลําน้ํา ทะเลสาบและอางเก็บน้ํา วิธีการประเมินและการจัดการคุณภาพน้ํา การใช
แบบจําลองทางคณิตศาสตรเพื่อวิเคราะหการเคลื่อนตัวของสารปนเปอน กรณีศึกษา
Characteristics of contaminants and their impact on water resources;
contaminant movement in streams, lakes, and reservoirs; water quality assessment and
management practices, use of mathematical model for contaminant movement analysis,
case study.
** วิชาปรับปรุง
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209463** การจัดการทรัพยากรน้ํา (Water Resources Management)
3(3-0)
พื้นฐาน : 209343
ปญหาการจัดการทรัพยากรน้ํา หลักการจัดการทรัพยากรน้ํา การจัดการน้ําใน
โครงการชลประทาน โครงการทรัพยากรน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรม โครงการ
ระบายน้ําชุมชน โครงการควบคุมน้ําทวม และเพื่อคุณภาพน้ํา
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.
209464** การจัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการ (Integrated Water Resources Management) 3(3-0)
พื้นฐาน : 209343
การวัดและวิเคราะหขอมูลการจัดการน้ํา ระบบกักเก็บน้ํา การหาคาเหมาะที่สุดของการ
จัดการน้ํา การจัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการ กรณีศึกษา
Measurement and analysis of water management data, storage system,
optimization of water management, integrated water resources management, case
study.
209465 สิ่งประดิษฐและนวัตกรรมทางทรัพยากรน้ํา
3(3-0)
(Water Resources Invention and Innovation)
สิ่งประดิษฐและนวัตกรรมทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา การนําสิ่งประดิษฐและนวัตกรรม
มาประยุกตใชกับโครงการทรัพยากรน้ํา การพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมในรูปแบบ
เทคโนโลยีทเี่ หมาะสม การประยุกตใชอนิ เทอรเน็ตในการพัฒนาโครงการทรัพยากรน้ํา แนวโนม
ในอนาคตของการพัฒนาและเทคโนโลยีของวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา แนวความคิดในการพัฒนา
ทรัพยากรน้ํา
Invention and innovation of water resources engineering, applications of
invention and innovation for water resources project, development of invention and
innovation in appropriate technology manner, applications of internet for development of
water resources project, future trend of development and technology for water
resources engineering, concepts in water resources development.
209466** การดําเนินการและการบํารุงรักษาหัวงานและระบบลําเลียงน้ํา
3(3-0)
(Operation and Maintenance of Headworks and Water Converyance Systems)
พื้นฐาน : 209343
** วิชาปรับปรุง
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209467

209468

209494

ระบบลําเลียงน้ําผานทางน้ําเปดและทอ หลักการการดําเนินการและการควบคุม ผู
ดําเนินงานระบบ แผนการดําเนินการและบํารุงรักษา อาคารบังคับน้ํา แผนการลําเลียงน้ํา การ
ตรวจสอบและการทดสอบระบบ วิธีการทําความสะอาดและบํารุงรักษา การฟนฟูสภาพทอ ทาง
น้ําและอาคารบังคับน้ํา วิธีดาํ เนินงานดานความปลอดภัย
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.
การดําเนินการและการบํารุงรักษาระบบระบายน้ําและระบบรวบรวมน้ําเสียชุมชน
3(3-0)
(Urban Drainage and Wastewater Collection Systems Operation and Maintenance)
พื้นฐาน : 209321
ระบบระบายน้ําและระบบรวบรวมน้ําเสีย เจาหนาที่ดําเนินการระบบระบายน้ําและ
ระบบรวบรวมน้ําเสีย การดําเนินการและการบํารุงรักษาระบบอยางดี ขั้นตอนความปลอดภัยใน
การดําเนินการและการบํารุงรักษา การตรวจสอบและการทดสอบระบบ วิธีทําความสะอาดและ
บํารุงรักษาระบบทอ การซอมแซมสวนที่อยูใตดิน
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.
การหาคาเหมาะที่สุดเบื้องตนสําหรับวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา
3(3-0)
(Basic Optimization for Water Resources Engineering)
พื้นฐาน : 209343
รูปแบบมาตรฐานของการหาคาเหมาะที่สุดเชิงเสน การแกปญหาโดยใชกราฟ วิธีซิม
เพล็กซ การวิเคราะหโครงขาย การวิเคราะหความไว การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําโดยใชการ
หาคาเหมาะที่สุด กรณีศึกษา
Standard form of linear optimization, graphical solutions, Simplex method,
network analysis, sensitivity analysis, water resources management using optimization
methods, case study.
การศึกษาภาคสนามดานวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา
1(0-3)
(Water Resources Engineering Field Trip)
การศึกษาภาคสนามของโครงการดานวิศวกรรมทรัพยากรน้ําทั้งที่กําลังกอสรางและที่
เปดดําเนินการแลวเรียบเรียงเปนรายงาน
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209495

209496

209497

209498

209499

Field trip to water resources project sites both under construction and under
operation. A report is require.
การเตรียมการโครงงานวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา
1(0-3)
(Water Resources Engineering Project Preparation)
การเตรียมขอเสนอโครงงาน การตรวจเอกสาร และรายงานความกาวหนา
Preparation of project proposal, literature review and progress report.
เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา
1-3
(Selected Topics in Water Resources Engineering)
เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ําในระดับปริญญาตรี หัวขอเรื่องเปลี่ยนไปในแต
ละภาคการศึกษา
Selected topics in water resources engineering at the bachelor’s degree level.
Topics are subject to change each semester.
สัมมนา (Seminar)
1
การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ําในระดับปริญญา
ตรี
Presentation and discussion on current interesting topics in water resources
engineering at the bachelor’s degree level.
ปญหาพิเศษ (Special Problems)
1-3
การศึกษาคนควาทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ําระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเปน
รายงาน
Study and research in water resources engineering at the bachelor’s degree
level and compile into a report.
โครงงานวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา (Water Resources Engineering Project)
2(0-6)
พื้นฐาน : 209495
โครงงานที่นาสนใจในแขนงตาง ๆ ทางดานวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา
Project of practical interest in various fields of water resources engineering.

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ํา ปรับปรุง พ.ศ. 2551

10

