หลักสู ตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทานและการจัดการนา้
สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ า เป็ นสาขาที่เกี่ยวกับการประยุกต์ความรู ้ทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ เพื่อการใช้น้ าให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดโดยการจัดสรรน้ าจากแหล่งน้ าและการนาน้ าไปใช้ใน
การเพาะปลูกอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สาขาจะผลิตวิศวกรทางด้านวิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ า ที่มี
ความรู ้และความชานาญทั้งด้านภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ ดา้ นการชลประทานอย่าง
เหมาะสมเพื่อการประกอบวิชาชีพของตน และการศึกษาต่อในระดับสู งขึ้นไป โดยจะเน้นการสร้างองค์
ความรู ้ใหม่ เทคโนโลยีทางด้านกระบวนการผลิตทางการเกษตร และสามารถประยุกต์หรื อบูรณาการ
เทคโนโลยีดา้ นวิศวกรรมชลประทานได้อย่างหลากหลาย ทั้งนี้เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรและวัตถุดิบที่มีอยู่
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
จุดเด่นของหลักสู ตร ได้จดั การเรี ยนการสอนด้านการชลประทานในระดับไร่ นา โดยเน้นการให้น้ า
แบบประหยัด และการฝึ กปฎิบตั ิเพื่อเป็ นการเสริ มสร้างสมรรถนะของบัณฑิต โดยงานด้านวิศวกรรม
ชลประทานให้ความสาคัญในการฝึ กปฎิบตั ิดา้ นการออกแบบ และแก้ปัญหาจากกรณี ศึกษา นอกจากนี้ยงั ได้
นาเอาจุดเด่นด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ขอ้ มูล สาหรับการ
ออกแบบทางอุทกวิทยา การชลประทาน รวมถึงการบริ หารจัดการน้ า ซึ่ งเป็ นข้อแตกต่างที่ชดั เจนจาก
หลักสู ตรทางด้านวิศวกรรมชลประทานในสถาบันการศึกษาอื่น

อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา

- วิศวกรชลประทาน หรื อวิศวกรโยธาในสถานประกอบการเอกชน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ซึ่ง
ปฏิบตั ิงานด้านการชลประทานเพื่อการเกษตร
- นักวิชาการในสถาบันการศึกษาที่ผลิตระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรื อผูส้ อนในสถาบัน การศึกษาที่
ผลิตระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง
- ประกอบธุ รกิจของตนเองด้านวิศวกรรมชลประทาน ระบบให้น้ าในภาคเกษตรกรรม หรื องานด้าน
วิศวกรรมโยธาทัว่ ไป
- นักวิจยั ในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน
- ที่ปรึ กษาทางด้านวิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมโยธา และระบบให้น้ า

โครงสร้ างของหลักสู ตร
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสู ตร

149

หน่วยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

30

หน่วยกิต

1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์

6

หน่วยกิต

1.2 กลุ่มวิชาภาษา

12

หน่วยกิต

1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กบั คณิ ตศาสตร์

6

หน่วยกิต

1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรื อนันทนาการ

1

หน่วยกิต

1.5 กลุ่มวิชาบูรณาการ

5

หน่วยกิต

113

หน่วยกิต

2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน

56

หน่วยกิต

2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

21

หน่วยกิต

2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม

35

หน่วยกิต

1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมหลัก

25

หน่วยกิต

2) กลุ่มวิชาพื้นฐานเพิ่มทักษะทางวิศวกรรม

10

หน่วยกิต

2.2 วิชาเฉพาะด้าน

57

หน่วยกิต

2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม

44

หน่วยกิต

1) กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมหลัก

40

หน่วยกิต

2) กลุ่มวิชาบังคับบูรณาการทางวิศวกรรม

4

หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ

2.2.2 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม

6

หน่วยกิต

2.2.3 กลุ่มวิชาเสริ มสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ

7

หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

6

หน่วยกิต

รายวิชา
2. หมวดวิชาเฉพาะ 113 หน่ วยกิต
2.1 วิชาเฉพาะพืน้ ฐาน 56 หน่ วยกิต
2.1.2 กลุ่มวิชาพืน้ ฐานทางวิศวกรรม 35 หน่ วยกิต
1) กลุ่มวิชาพืน้ ฐานทางวิศวกรรมหลัก 25 หน่ วยกิต ให้ ศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนี้
04-110-201 ความแข็งแรงของวัสดุ 1
Strength of Materials 1
04-114-201 ชลศาสตร์
Hydraulics
04-114-302 ปฏิบตั ิการชลศาสตร์
Hydraulic Laboratory
04-121-201 การสารวจ

3(2-3-5)

Surveying
04-311-101 กลศาสตร์วศิ วกรรม

3(3-0-6)

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

Engineering Mechanics
04-411-102 เขียนแบบวิศวกรรม

3(2-3-5)

Engineering Drawing
04-621-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

3(2-3-5)

Computer Programming
04-720-201 วัสดุวศิ วกรรม

3(3-0-6)

Engineering Materials
04-831-201

วิศวกรรมชลประทานและการระบายน้ า
Irrigation and Drainage Engineering

3(2-3-5)

2) กลุ่มวิชาพืน้ ฐานเพิม่ ทักษะทางวิศวกรรม 10 หน่ วยกิต ให้ ศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนี้
04-000-101 การปฏิบตั ิงานเชิงวิศวกรรม

2(0-6-4)

Engineering Workshop
04-411-101 การฝึ กพื้นฐานทางวิศวกรรม

3(1-6-4)

Basic Engineering Training
04-831-302 การออกแบบระบบชลประทานแบบภายใต้ความดัน

2(1-3-3)

Design of Pressurized Irrigation System
04-832-304 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์สาหรับวิศวกร

3(2-3-5)

Geographic Information System Application for Engineers

2.2 วิชาเฉพาะด้ าน 57 หน่ วยกิต
2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม 44 หน่ วยกิต
1) กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมหลัก 40 หน่ วยกิต ให้ ศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนี้
04-110-202 เทคโนโลยีคอนกรี ต
Concrete Technology
04-110-203 ปฏิบตั ิการทดสอบวัสดุ
Materials Testing Laboratory
04-111-202 ปฐพีกลศาสตร์
Soil Mechanics
04-111-303 ปฏิบตั ิการปฐพีกลศาสตร์
Soil Mechanics Laboratory

3(2-3-5)

04-112-201 ทฤษฎีโครงสร้าง
Theory of Structures
04-112-302 การวิเคราะห์โครงสร้าง
Structural Analysis
04-112-303 การออกแบบคอนกรี ตเสริ มเหล็ก

3(3-0-6)

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

3(3-0-6)
4(3-3-7)

Reinforced Concrete Design
04-112-304 การออกแบบโครงสร้างเหล็กและไม้
Steel and Timber Design
04-831-304 ปฏิบตั ิการระบบชลประทาน

4(3-3-7)
1(0-3-1)

Irrigation System Laboratory
04-832-301

อุทกวิทยาเชิงวิศวกรรม

3(2-3-5)

Engineering Hydrology
04-832-302 วิศวกรรมการระบายน้ าและการป้ องกันน้ าท่วม

3(3-0-6)

Drainage and Flood Protection Engineering
04-832-305 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมชลประทาน

2(1-3-3)

Computer Application in Irrigation Engineering
04-832-307 การออกแบบคลองและอาคารส่ งน้ าชลประทาน

3(2-3-5)

Design of Canal and Irrigation Water Conveyance Structures
04-832-408 วิศวกรรมชลศาสตร์สาหรับงานระบบชลประทาน

3(3-0-6)

Hydraulic Engineering for Irrigation System
04-832-409 วิศวกรรมทรัพยากรน้ า

3(3-0-6)

Water Resources Engineering
2) กลุ่มวิชาบังคับบูรณาการทางวิศวกรรม 4 หน่ วยกิต ให้ ศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนี้
04-830-301 การเตรี ยมโครงงานวิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ า
2)Irrigation Engineering and Water Management Pre-Project

1(1-01(0-3-1)

Irrigation Engineering and Water Management Pre-Project
04-830-402 โครงงานวิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ า
Irrigation Engineering and Water Management Project

3(1-6-4)

2.2.2 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม 6 หน่ วยกิต ให้ เลือกศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนี้
04-110-407 วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ
Construction Engineering and Management
04-111-304 วิศวกรรมฐานราก
Foundation Engineering
04-113-301 วิศวกรรมการทาง
Highway Engineering
04-831-303 เครื่ องสู บน้ าและระบบสู บน้ า

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

Pump and Pumping System
04-831-405

การออกแบบระบบการปลูกพืชไร้ดิน

3(2-3-5)

Design of Hydroponics System
04-832-303

การไหลในทางน้ าเปิ ด

3(3-0-6)

Open Channel Flow
04-832-306 การสารวจข้อมูลระยะไกลเบื้องต้น

3(3-0-6)

Introduction to Remote Sensing
04-832-410 การวางโครงการชลประทาน

3(3-0-6)

Irrigation Project Planning
04-832-411 การจัดการน้ าท่วมและภัยแล้ง

3(3-0-6)

Floods and Droughts Management
04-832-412 การออกแบบเขื่อนขนาดเล็กและอาคารควบคุมน้ า

3(3-0-6)

Design of Small Dams and Water Control Structures
09-111-337 สมการเชิงอนุพนั ธ์
Differential Equations

3(3-0-6)

2.2.3 กลุ่มวิชาเสริมสร้ างประสบการณ์ ในวิชาชี พ 7 หน่ วยกิต โดยให้ เลือกศึกษาจากรายวิชาต่ อไปนี้
แผนที่ 1 สาหรับผู้มีคุณสมบัติตามข้ อ 2.2.1 (หมวดที่ 3)
04-000-302 การเตรี ยมความพร้อมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ

1(0-2-1)

Preparation for Professional Experience
04-000-401 สหกิจศึกษา

6(0-40-0)

Cooperative Education
04-000-403

สหกิจศึกษาต่างประเทศ

6(0-40-0)

International Cooperative Education

แผนที่ 2 สาหรับผู้มีคุณสมบัติตามข้ อ 2.2.1 (หมวดที่ 3)
04-000-302 การเตรี ยมความพร้อมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ

1(0-2-1)

Preparation for Professional Experience
04-000-303

ฝึ กงาน

3(0-40-0)

Job Training
04-000-304

ฝึ กงานต่างประเทศ

3(0-40-0)

International Job Training
04-000-402 ปัญหาพิเศษจากสถานประกอบการ
Workplace Special Problem

3(0-6-3)

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่ วยกิต
ให้นกั ศึกษาเลื อกเรี ยนจากรายวิชาใดๆ ที่เปิ ดสอนในภาควิชาวิศวกรรมเกษตร แต่ตอ้ งไม่ซ้ ากับ
วิชาในแผนการศึ กษา และต้องไม่เป็ นรายวิชาที่ กาหนดให้เรี ยนโดยไม่นับหน่ วยกิ ตหรื อนักศึกษาอาจ
เลือกเรี ยนรายวิชาอื่นๆ ที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีโดยความเห็ นชอบของ
คณะกรรมการประจาหลักสู ตร

คาอธิบายรายวิชา
04-110-201

ความแข็งแรงของวัสดุ 1

3(3-0-6)

Strength of Materials 1
วิชาบังคับก่อน : 04-311-101 กลศาสตร์ วิศวกรรม
Pre-requisite : 04-311-101 Engineering Mechanics
ลักษณะของแรงและความเค้น ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครี ยด แรงตาม
แนวแกน แรงบิด แรงเฉื อนและโมเมนต์ดดั ความเค้นในคาน การโก่งตัวของคาน หน่วย
ความเค้นประสมและวงกลมของมอร์ การโก่งเดาะของเสาและเกณฑ์การวิบตั ิ
Forces and stresses, stresses and strains relationship, stresses in beams, shear force and
bending moment diagrams, deflection of beams, torsion, buckling of columns, Mohr’s
circle and combined stresses, failure criterion

04-114-201

ชลศาสตร์

3(3-0-6)

Hydraulics
วิชาบังคับก่อน : 04-311-101 กลศาสตร์ วิศวกรรม
Pre-requisite : 04-311-101 Engineering Mechanics
คุณสมบัติของไหล ของไหลสถิต จลน์ศาสตร์ ของการไหล สมการต่อเนื่อง สมการ
พลังงานของการไหลแบบคงที่ โมเมนตัมและแรงเนื่องจากการไหล การวิเคราะห์มิติและ
ความคล้ายคลึง การไหลของของไหลแบบอัดตัวไม่ได้ในท่อ การไหลในทางน้ าเปิ ดการ
วัดค่าต่าง ๆ จากการไหล การไหลไม่คงที่ของของไหล
Properties of fluids, static, dynamics and kinematics of fluid flow, energy equation in a
steady flow, momentum and dynamic forces in fluid flow, similitude and dimensional
analysis, flow of incompressible fluid in pipes, open - channel flow, fluid flow
measurements, unsteady flow problems

04-114-302

ปฏิบัติการชลศาสตร์

1(0-3-1)

Hydraulic Laboratory
วิชาบังคับก่อน : 04-114-201 ชลศาสตร์ หรื อเรียนควบคู่กนั
Pre-requisite : 04-114-201 Hydraulic or Concurrent Enrollment
ของไหลสถิต สมการพลังงาน สมการโมเมนต์ตมั การสู ญเสี ยพลังงานในท่อ การวัดอัตรา
การไหลในท่อ การไหลในทางน้ าเปิ ด เครื่ องจักรกลทางชลศาสตร์
Experimental works including presentation and analysis of results on fluid properties,
fluid statics, energy equation, momentum equation, energy loss in pipe, flow
measurement in pipe, flow measurements in open channel, hydraulic jump, hydraulic
machines
04-121-201

การสารวจ

3(2-3-5)

Surveying
ความรู ้เบื้องต้นของการสารวจ ความคลาดเคลื่อนและชั้นงานในการสารวจ การวัดระยะ
การระดับ หลักการและการประยุกต์ใช้กล้องวัดมุม การวัดมุมและทิศทาง การปรับแก้
ข้อมูล การสามเหลี่ยม การหาแอซิ มธั ระบบพิกดั ทางราบของงานวงรอบ การระดับพิเศษ
เส้นชั้นความสู ง การสารวจและการเขียนแผนที่ภูมิประเทศและต้องออกฝึ กภาคสนามอย่าง
ต่อเนื่องไม่นอ้ ยกว่า 80 ชัว่ โมง
Basic knowledge of surveying, errors and classes of surveying projects, distance
measurement, leveling, principles and application of theodolites, angle and direction
measurement, data adjustment, triangulation, determination of azimuth, precise traverse
plane coordinate system, precise leveling, leveling, contouring, topographic survey and
plotting,

04-311-101

80 hours on survey field practice

กลศาสตร์ วิศวกรรม
Engineering Mechanics

3(3-0-6)

ระบบแรง ผลลัพธ์ สมดุล ของไหลสถิต ไคเนแมติกส์ และไคเนติกส์ของอนุ ภาคและวัตถุ
แข็งเกร็ ง กฎการเคลื่อนที่ ข้อที่สองของนิวตัน งานและพลังงาน อิมพัลส์และโมเมนตัม
Force system, resultant, equilibrium, fluid statics, kinematics and kinetics of particles and
rigid bodies, Newton’s second law of motion, work and energy, impulse and momentum

04-411-102

เขียนแบบวิศวกรรม

3(2-3-5)

Engineering Drawing
การเขียนอักษร การมองภาพฉาย การเขียนภาพฉายและภาพสามมิติ การกาหนดขนาดและ
พิ ก ัดความเผื่อ ภาพตัด ภาพช่ วย การเขี ย นภาพด้วยมื อ และการสเก็ ต ภาพ แผ่น คลี่ แ ละ
ภาพประกอบ การเขียนแบบเบื้องต้นโดยคอมพิวเตอร์ ช่วยในการเขียนแบบและออกแบบ
Lettering, orthographic projection, orthographic drawing and pictorial drawings,
dimensioning and tolerances, sections, auxiliary views and development, freehand and
sketches, detail and assembly drawings, basic computer-aided design drawing

04-621-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

3(2-3-5)

Computer Programming
แนวคิด และองค์ป ระกอบของระบบคอมพิ วเตอร์ การอัตรกิ ริยาระหว่างฮาร์ ดแวร์ และ
ซอฟต์แวร์ การประมวลผลข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
การเขียนโปรแกรม การใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป และการประยุกต์ใช้โปรแกรมด้วยภาษา
ระดับสู ง
Computer concepts, computer components, hardware and software interaction, electronic
data processing concepts, program design and development methodology and high-level
language programming

04-720-201

วัสดุวศิ วกรรม

3(3-0-6)

Engineering Materials
โครงสร้ าง ลักษณะสมบัติ กระบวนการผลิ ต และการประยุกต์ของกลุ่ มวัสดุ วิศวกรรม โลหะ
พลาสติก ยางมะตอย ไม้ คอนกรี ต และวัสดุ เชิ งประกอบ แผนภาพสมดุ ลเฟสและการแปล
ความหมาย การทดสอบสมบัติต่างๆ ของวัสดุ วิศวกรรมและการแปลความหมาย การศึ กษา
โครงสร้ างมหภาคและจุ ลภาคที่ เกี่ ยวข้องกับสมบัติ ของวัสดุ วิศวกรรม กระบวนการผลิ ต
ผลิตภัณฑ์โดยการใช้วสั ดุวิศวกรรม
Structures, properties, production process and applications of main groups of engineering
materials, metals, polymers, ceramics and composites, phase equilibrium diagrams and
their interpretation; mechanical properties and materials degradation

04-831-201

วิศวกรรมชลประทานและการระบายนา้

3(2-3-5)

Irrigation and Drainage Engineering
ความสาคัญของการชลประทานและการระบายน้ า องค์ประกอบของระบบชลประทาน
ความสัม พันธ์ดิน -น้ า-พื ช ความต้องการน้ าของพืช ก าหนดการให้น้ า ประสิ ท ธิ ภาพการ
ชลประทาน แหล่งน้ าและคุณภาพน้ าเพื่อการชลประทาน วิธีการให้น้ า การระบายน้ า ปฎิบตั ิ
การเกี่ยวกับคุณสมบัติพ้ืนฐานของดินและน้ าเพื่อการชลประทาน การใช้โปรแกรม cropwat
สาหรับหาค่าการใช้น้ าของพืช
Importance of irrigation and drainage, component of irrigation system,

soil-water-

plant relationships, crop water requirement, irrigation scheduling, irrigation efficiency,
water sources and water quality for irrigation, irrigation methods and drainage, Practice to
basic property of soil and water for irrigation, using cropwat program for crop water
reqirement

04-000-101

การปฏิบัติงานเชิงวิศวกรรม

2(0-6-4)

Engineering Workshop
ฝึ กปฏิ บตั ิงานเกี่ ยวกับงานพื้นฐานวิศวกรรมสาขาต่างๆ ในห้องปฏิ บตั ิ การพื้นฐานในทุ ก
ภาควิชา สร้างเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบตั ิงานในอาชีพวิศวกรรม
Practice about basic engineering works from every engineering departments in order to
build up good attitude and perception in engineering professional

04-411-101

การฝึ กพืน้ ฐานทางวิศวกรรม

3(1-6-4)

Basic Engineering Training
ฝึ กปฏิ บตั ิงานพื้นฐานเบื้องต้นทางด้านวิศวกรรมที่ เกี่ ยวข้องกับเครื่ องมือทัว่ ไป เครื่ องมือ
วัด เครื่ องมื อร่ างแบบ ชิ้ นส่ วนเครื่ องจักรกล งานเครื่ องมือกล งานเชื่ อม งานประกอบ
ระบบท่ อเบื้ องต้น งานไฟฟ้ า ความปลอดภัยในการปฏิ บตั ิ งานและจรรยาบรรณวิศวกร
Practices in basic engineering works, hand tools, instrumentation, drafting tools, machine
parts, machining, welding, basic pipe line assembly, electrical work, safety operation and
ethics engineers

04-831-302

การออกแบบระบบชลประทานแบบภายใต้ ความดัน
Design of Pressurized Irrigation System
วิชาบังคับก่อน : 04-831-201 วิศวกรรมชลประทานและการระบายนา้
วิชาบังคับก่อน : 04-114-201 ชลศาสตร์
Pre-requisite : 04-831-201 Irrigation and Drainage Engineering
Pre-requisite : 04-114-201 Hydraulics

2(1-3-3)

ความหมายและชนิ ดของระบบชลประทานแบบภายใต้ความดัน หลักการของระบบให้น้ า
แบบฉี ดฝอยและแบบไมโคร ส่ วนประกอบและอุปกรณ์ของระบบให้น้ า ความรู ้พ้ืนฐานใน
การออกแบบระบบให้น้ า ขั้นตอนในการออกแบบระบบให้น้ า การวางแนวท่อในระบบให้น้ า
การหาขนาดท่ อและความดัน ที่ ต้องการในระบบท่ อ การเลื อกเครื่ องสู บ น้ า ปฎิ บ ัติก าร
ออกแบบและเขียนแบบระบบให้น้ า
Definition and types of pressurized irrigation systerm, principle of sprinkle irrigation and
micro irrigation, components and equipments, basic knowledge for designing, steps in
designing, layout of irrigation system, calculation of pipe sizing and pressure needed in
piping system, pump selection, practice designing and drawing of irrigation system

04-832-304

การประยุกต์ ใช้ ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ สาหรับวิศวกร

3(2-3-5)

Geographic Information System Application for Engineers
ความสาคัญและองค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ฐานข้อมูล ชนิ ดของข้อมูล
เทคนิ คการประมวลผลข้อมูล เครื่ องมือที่เกี่ ยวข้องในระบบ การใช้ซอฟแวร์ สาหรับระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์
Importance and component of geographic information system, data base, type of data,
data processing techniques, system tool, using of geographic information system software

04-110-202

เทคโนโลยีคอนกรีต

3(2-3-5)

Concrete Technology
ประวัติของซี เมนต์ ประเภทและคุ ณสมบัติของปูนซี เมนต์ น้ า มวลรวม วัสดุและสารผสมเพิ่ม
การออกแบบส่ วนผสมคอนกรี ต การควบคุ มคุ ณภาพคอนกรี ต การทดสอบคอนกรี ตสดและ
คอนกรี ตที่ แข็งตัวแล้ว คุ ณสมบัติ ทางกลของคอนกรี ต การคื บ การล้า และการหดตัวของ
คอนกรี ต วัสดุปอซโซลานและคอนกรี ตกาลังสู ง

History of cement, classification and properties of cements, water, aggregates, additives
and admixtures, concrete mix design and quality control, testing of fresh and harden
concrete, mechanical properties of concrete, creep, fatigue and shrinkage of concrete,
pozzolanic materials, high strength concrete
04-110-203

ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ

1(0-3-1)

Materials Testing Laboratory
วิชาบังคับก่อน : 04-110-201 ความแข็งแรงของวัสดุ 1
Pre-requisite : 04-110-201 Strength of Materials 1
ทดสอบและศึกษาพฤติกรรมของวัสดุ ก่อสร้าง ได้แก่ เหล็ก อิฐ ไม้แปรรู ป แก้ว และวัสดุ
สังเคราะห์
Behavior and testing of most common construction materials such as metals, brick ,
timber, glass and synthetics materials
04-111-202

ปฐพีกลศาสตร์

3(3-0-6)

Soil Mechanics
วิชาบังคับก่อน : 04-110-201 ความแข็งแรงของวัสดุ 1 หรื อเรี ยนควบคู่กนั
Pre-requisite : 04-110-201 Strength of Materials 1 or Concurrent
Enrollment
การกาเนิดดิน คุณสมบัติพ้นื ฐานและการจาแนกชนิดของดิน การบดอัด การไหล และการ
ซึ มผ่านของน้ าในดิน หลักการของหน่วยแรงประสิ ทธิ ผลภายในมวลดิน การกระจายตัว
ของหน่วยแรง การยุบอัดตัวของดิน กาลังรับแรงเฉื อนของดิน ทฤษฎีแรงดันด้านข้าง
เสถียรภาพของคันดินและกาลังรับแรงแบกทาน
Soil formation, index properties and classification of soil, compaction, permaeability of
soil and seepage problems, principles of effective stresses within a soil mass, stress

distribution, compressibility of soil, shear strength of soil, earth pressure theory, slope
stability, bearing capacity
04-111-303

ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์

1(0-3-1)

Soil Mechanics Laboratory
วิชาบังคับก่อน : 04-111-202 ปฐพีกลศาสตร์ หรื อเรี ยนควบคู่กนั
Pre-requisite : 04-111-202 Soil Mechanics or concurrent enrollment
การเจาะสารวจและเก็บตัวอย่างดินในสนาม การทดสอบค่าพิกดั อัตเตอร์ เบอร์ กของดิน การ
หาขนาดคละและการจาแนกดินเม็ดหยาบ ความถ่วงจาเพาะของเม็ดดิน การหาขนาดของ
ดินเม็ดละเอียด การบดอัดดิน การหาค่าคาลิฟอร์ เนียแบริ งเรโช การหาค่าความหนาแน่น
ของดินในสนาม การซึ มผ่านของน้ าในดิน การทดสอบแรงเฉื อนตรง การทดสอบแรงอัด
แบบไม่ถูกจากัด การทดสอบ แรงอัดสามแกน การทดสอบเวนเชียร์และการทดสอบการ
อัดตัวคายน้ าของดิน
Soil boring and soil sampling, atterberg limits, sieve analysis and soil classification,
specific gravity of soil, hydrometer test, compaction test, California bearing ratio test,
field density test, permeability test, direct shear test, unconfined compression test, triaxial test, vane shear test and consolidation test

04-112-201

ทฤษฎีโครงสร้ าง

3(3-0-6)

Theory of Structures
วิชาบังคับก่อน :04-110-201 ความแข็งแรงของวัสดุ 1
Pre-requisite :04-110-201 Strength of Materials 1
การวิเคราะห์โครงสร้างแบบดิเทอร์ มิเนทเพื่อหาแรงปฏิกิริยา แรงเฉื อน โมเมนต์ดดั ในคาน
และโครงข้อแข็ง วิเคราะห์แรงภายในโครงข้อหมุนโดยวิธีคานวณและวิธีกราฟ อินฟูเอ็น
ไลน์ ในคานและโครงข้อหมุ น การขจัดเชิ ง มุ ม และการโก่ งของโครงสร้ างโดยวิธี พ้ื น ที่
โมเมนต์ วิธีคานเสมือน วิธีงานเสมือน วิธีพลังงานความเครี ยด และวิธีแผนภูมิวิเลียตมอร์ และการวิเคราะห์ โครงสร้ างแบบอินดิ เทอร์ มิเนทโดยวิธีส มมติก ารเปลี่ ยนรู ปของ

โครงสร้ า งIntroduction to structural analysis, reactions, shears and moments in statically
determinate structures, graphic statics, influence lines of determinate structures,
deflections of determinate structures by methods of virtual work, strain energy and
Williot-Mohr diagrams, analysis of statically indeterminate structures by method of
consistent deformation

04-112-302

การวิเคราะห์ โครงสร้ าง

3(3-0-6)

Structural Analysis
วิชาบังคับก่อน : 04-112-201 ทฤษฎีโครงสร้ าง
Pre-requisite : 04-112-201 Theory of Structures
พื้ นฐานการวิเคราะห์ โครงสร้ าง แรงปฏิ กิ ริยา แรงเฉื อนและโมเมนต์ของโครงสร้ างดี เทอร์
มิ เนททางสถิ ต การวิเคราะห์ โดยวิธี กราฟฟิ ค เส้ นอิ ทธิ พลส าหรั บโครงสร้ างดี เทอร์ มิ เนท
ค านวณการโก่ งของโครงสร้ างดี เทอร์ มิ เนทโดยวิ ธี งานเสมื อน พลังงานความเครี ยดและ
แผนภูมิวิลเลียต-มอร์ การวิเคราะห์โครงสร้างอินดีเทอร์ มิเนททางสถิตโดยวิธีการเปลี่ยนรู ปร่ าง
สอดคล้อง วิ ธี อี ลาสติ กโหลด วิ ธี มุ มหมุ นระยะโก่ ง วิ ธี การกระจายโมเมนต์ วิ ธี พลังงาน
ความเครี ยด เส้นอิทธิ พลสาหรับโครงสร้างอินดิ เทอร์ มิเนท การวิเคราะห์ วิธีพลาสติกเบื้องต้น
การวิเคราะห์โดยประมาณและการวิเคราะห์โดยวิธีเมตริ กซ์เบื้องต้น
Introduction to structural analysis, reactions, shears and moments in statically determinate
structures, graphic statics, influence lines of determinate structures, deflections of determinate
structures by methods of virtual work, strain energy and Williot-Mohr diagrams, analysis of
statically indeterminate structures by method of consistent deformation, elastic load method,
methods of slope and deflection, moment distribution, strain energy, influence line of
indeterminate structures, introduction to plastic analysis, approximate analysis, introduction to
matrix structural analysis

04-112-303

การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก

4(3-3-7)

Reinforced Concrete Design
วิชาบังคับก่อน : 04-112-201 ทฤษฎีโครงสร้ าง
Pre-requisite : 04-112-201 Theory of Structures
พื้นฐานพฤติกรรมขององค์อาคารที่รับแรงอัด แรงดัด แรงบิด แรงเฉื อน แรงยึดหน่วง และ
พฤติ กรรมร่ วมของแรง การออกแบบองค์อาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็กโดยวิธีหน่ วยแรงใช้
งานและวิธีกาลัง
ปฏิบัติ :
ฝึ กปฏิบตั ิออกแบบและให้รายละเอียดโครงสร้างคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
Fundamental behavior in thrust, flexure, torsion, shear, bond and interaction among these forces,
design of reinforced concrete structural components by working stress and strength design
concepts, design practice
Practice :
Practice in reinforced concrete design and detailing

04-112-304

การออกแบบโครงสร้ างเหล็กและไม้
Steel and Timber Design
วิชาบังคับก่อน : 04-112-201 ทฤษฎีโครงสร้ าง
Pre-requisite : 04-112-201 Theory of Structures

4(3-3-7)

การออกแบบโครงสร้ างเหล็ก และไม้ องค์อาคารรั บแรงดึ งและแรงอัด คาน คาน-เสา
องค์อาคารประกอบ คานแผ่นเหล็ ก ประกอบ รอยต่ อ การออกแบบโดยวิธี ASD และ
LRFD
ปฏิบัติ :
ฝึ กปฏิบตั ิออกแบบและให้รายละเอียดโครงสร้างเหล็กและไม้
Design of steel and timber structures, tension and compression members, beams, beamcolumns, built-up members, plate girders, connections, ASD and LRFD methods,
design practice
Practice :
Practice in steel and timber design and detailing

04-831-304

ปฏิบัติการระบบชลประทาน

1(0-3-1)

Irrigation System Laboratory
วิชาบังคับก่อน : 04-831-201 วิศวกรรมชลประทานและการระบายนา้
Pre-requisite : 04-831-201 Irrigation and Drainage Engineering
ปฏิบตั ิการเกี่ยวกับเครื่ องสู บน้ า อุปกรณ์และการติดตั้งระบบชลประทานแบบต่างๆ
Practice of pumping, equipment and installation of irrigation systems

04-832-301

อุทกวิทยาเชิ งวิศวกรรม
Engineering Hydrology
วิชาบังคับก่อน : 04-114-201 ชลศาสตร์
Pre-requisite : 04-114-201 Hydraulics

3(2-3-5)

วงจรอุทกวิทยา ภูมิอากาศ น้ าจากอากาศ น้ าท่า ความสัมพันธ์ระหว่างน้ าฝนและน้ าท่า น้ า
ใต้ดิน การเคลื่ อนตัวของปริ มาณน้ าหลาก สถิ ติสาหรับอุทกวิทยา การวิเคราะห์และการ
ออกแบบทางอุทกวิทยา การวิเคราะห์และออกแบบอ่างเก็บน้ า
Hydrologic cycle, climatology, precipitation, runoff, rainfall-runoff relationship, ground
water, flood Routing, statistics for hydrology, hydrological analysis and design, reservoir
analysis and design

04-832-302

วิศวกรรมการระบายนา้ และการป้ องกันนา้ ท่วม

3(3-0-6)

Drainage and Flood Protection Engineering
วิชาบังคับก่อน : 04-114-201 ชลศาสตร์
Pre-requisite : 04-114-201 Hydraulics
หลัก การระบายน้ า ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การระบายน้ า ระบบระบายน้ าและส่ ว นประกอบ
ปริ มาณน้ าสาหรับออกแบบ ชลศาสตร์ การระบายน้ า การออกแบบและวางท่อแนวระบบ
ระบายน้ าสายหลัก ระบบระบายน้ าในแปลงเพาะปลูก ระบบรวบรวมน้ าทิ้งในเขตชุ มชน
การระบายน้ าและการป้ องกันน้ าท่วม
Principle of drainage, drainage impact factor, component of drainage system, design
discharge, hydraulics of drainage, design and layout of main drainage system, agriculture
land drainage, urban sewer drainage, drainage and flood protection

04-832-305

การประยุกต์ ใช้ คอมพิวเตอร์ ในงานวิศวกรรมชลประทาน
Computer Application in Irrigation Engineering
วิชาบังคับก่อน : 04-621-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Pre-requisite : 04-621-101 Computer Programming

2(1-3-3)

โปรแกรมสาเร็ จรู ปสาหรับช่วยในการออกแบบและเขียนแบบ โปรแกรมอื่นๆที่เกี่ ยวข้อง
กับงานวิศวกรรมชลประทาน
Using software application for design and drawing, computer and software application in
irrigation engineering
04-832-307

การออกแบบคลองและอาคารส่ งนา้ ชลประทาน

3(2-3-5)

Design of Canal and Irrigation Water Conveyance Structures
วิชาบังคับก่อน : 04-112-303 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
Pre-requisite : 04-112-303 Reinforced Concrete Design
ชนิ ดและลักษณะทัว่ ไปของระบบส่ งน้ าชลประทาน การวางแนวระบบส่ งน้ า การออกแบบ
รู ปตัดคลองส่ งน้ าประเภทคลองดินและคลองดาด การออกแบบอาคารรับน้ า อาคารลาเลียง
ผ่านสิ่ งกีดขวาง อาคารควบคุมการไหล อาคารวัดน้ า อาคารปล่อยน้ า
Type and general characteristics of irrigation conveying system, irrigation conveying
system layout, design of earth canal and concrete lining canal section, design of
undertaking structure, design of transition structure, design of regulating structure, design
of flow measurement structure, design of release structure
04-832-408

วิศวกรรมชลศาสตร์ สาหรับงานระบบชลประทาน

3(3-0-6)

Hydraulic Engineering for Irrigation System
วิชาบังคับก่อน : 04-832-301 อุทกวิทยาเชิ งวิศวกรรม
Pre-requisite : 04-832-301 Engineering Hydrology
การประยุก ต์ใ ช้ หลัก การของกลศาสตร์ ของไหล เพื่ อใช้ในการศึ ก ษาและปฏิ บ ัติ ก าร
เกี่ ยวกับ งานทางวิศวกรรมชลศาสตร์ การไหลในระบบท่ อ วอเตอร์ แฮมเมอร์ ปั๊ ม และ
เทอร์ ไบน์ การระบายน้ า การไหลในทางน้ าเปิ ด อาคารควบคุมการไหลในทางน้ า
ออกแบบอ่างเก็บน้ า เขื่อน ทางระบายน้ าล้นและแบบจาลองทางชลศาสตร์

การ

Application of fluid mechanic principles to study and practice of hydraulic engineering,
piping systems, water hammer, pumps and turbines, open channel flow, control structure
in channel, design of reservoir, dams, spillways, hydraulic models
04-832-409

วิศวกรรมทรัพยากรนา้

3(3-0-6)

Water Resources Engineering
การวางโครงการ การวิเคราะห์แผนโครงการของระบบลุ่มน้ าโดยใช้แบบจาลอง

การ

ออกแบบองค์ประกอบโครงการเบื้องต้น การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ การจัดการลุ่มน้ า
โดยใช้แบบจาลอง การกาหนดระดับน้ าควบคุม และ กรณี ศึกษาต่างๆ
Project planning, basin system analysis of planned project by modeling, preliminary
design of project components, economic analysis, water management on basin systems by
modeling, reservoir rule curves, case studies

04-830-301

การเตรียมโครงงานวิศวกรรมชลประทานและการจัดการนา้

1(1-0-2)

Irrigation Engineering and Water Management Pre-Project
เสนอหัวข้อโครงงาน รวบรวมข้อมูลโครงงาน วิเคราะห์ความเป็ นไปได้ของโครงงาน แบบ
และรายการวัสดุ แผนการดาเนินงานโครงงาน และการทดลองเบื้องต้น
Present topic of agricultural engineering project, collecting data related the topic,
feasibility study of the project, drawing, list of materials for the project, activity planning
and preliminary testing

04-830-402 โครงงานวิศวกรรมชลประทานและการจัดการนา้
Irrigation Engineering and Water Management Project

3(1-6-4)

วิชาบังคับก่อน : 04-830-301 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมชลประทานและการจัดการนา้
Pre-requisite : 04-830-301 Irrigation Engineering and Water Management
Pre-Project
ดาเนิ นโครงงานต่ อเนื่ องจากรายวิชาโครงงานด้านวิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ า
(04-830-301) ให้ เสร็ จสมบู รณ์ ส่ งรายงานฉบับสมบู รณ์ และน าเสนอโครงงานวิ ศวกรรม
ชลประทานและการจัดการน้ า ทั้งนี้ให้อยูภ่ ายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึ กษาโครงงาน
Complete the project works continued from irrigation engineering and water management
pre-project (04-830-301), submit the final reports and give a defended presentation of
their project works, the project has to be supervised by project advisor

04-110-407

วิศวกรรมก่อสร้ างและการจัดการ

3(3-0-6)

Construction Engineering and Management
การวางโครงการก่อสร้าง การจัดองค์กรงานก่อสร้าง การวางผังโครงการ การวางแผนงาน
ก่อสร้าง เทคโนโลยีการก่อสร้างสมัยใหม่ เครื่ องจักรกลงานก่อสร้าง การวางแผนงานด้วย
วิธีวิถีวิกฤติ (CPM) การบริ หารทรัพยากรในโครงการ การวัดความก้าวหน้าของโครงการ
ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง ระบบคุณภาพ
Project delivery systems, project organization, site layout, project planning, program
evaluation and review technique (PERT) critical path method (CPM), resource
management, progress measurement, construction safety, quality systems

04-111-304

วิศวกรรมฐานราก
Foundation Engineering
วิชาบังคับก่อน : 04-111-303 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์
04-112-303 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก

3(3-0-6)

Pre-requisite : 04-111-303 Soil Mechanics Laboratory
04-112-303 Reinforced Concrete Design
การสารวจใต้ผิวดิน กาลังแบกทานของฐานรากชนิ ดฐานรากแผ่และแบบตื้น การออกแบบ
ฐานรากแผ่ เข็ม กลุ่มเข็มฐานรากปล่อง การวิเคราะห์การทรุ ดตัวของดิน แรงกระทาของดิน
ก าแพงกัน ดิ น และ เข็ม พื ด การออกแบบผนัง ค้ ายัน หลุ ม ขุ ด ความรู ้ เบื้ องต้น เรื่ อ งการ
ปรับปรุ งคุณภาพดินและฝึ กการออกแบบวิศวกรรมฐานรากตามเทคนิคการก่อสร้าง
Subsurface investigation, bearing capacity of foundation, spread and mat foundation
design, pile and caisson foundation design, settlement analysis, earth pressure problems
and retaining structures and sheet pile wall, elementary of soil improvement, design
practice

04-113-301

วิศวกรรมการทาง

3(3-0-6)

Highway Engineering
วิชาบังคับก่อน : 04-111-202 ปฐพีกลศาสตร์ หรื อเรี ยนควบคู่กนั
04-111-303 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ หรื อเรียนควบคู่กัน
Pre-requisite : 04-111-202 Soil Mechanics or Concurrent Enrollment
04-111-303 Soil Mechanics Laboratory or Concurrent Enrollment
ประวัติความเป็ นมาของทางหลวง การจัดระบบงานทางหลวง หลักการเบื้องต้นของการ
วางแผนสร้างทางและการวิเคราะห์การจราจร การออกแบบและดาเนิ นการทางเรขาคณิ ต
เศรษฐศาสตร์ การทาง การออกแบบผิวทางแบบยืดหยุน่ และผิวทางแบบแข็ง วัสดุการทาง
การก่อสร้างและการบารุ งรักษาทาง
Historical development of highways, highway administration, principles of highway
planning and traffic analysis, geometric design and operations, highway finance and

economic, flexible and rigid pavement design, highway materials, construction and
maintenance of highways

04-831-303

เครื่ องสู บนา้ และระบบสู บนา้

3(3-0-6)

Pump and Pumping System
วิชาบังคับก่อน : 04-114-201 ชลศาสตร์
Pre-requisite : 04-114-201 Hydraulics
ความหมาย ชนิ ด และหลักการทางานของเครื่ องสู บน้ าชนิ ดต่างๆ สมรรถนะของเครื่ องสู บ
น้ า กฎแห่ งความคล้ายคลึง NPSH และ Cavitation ชลศาสตร์ ของระบบสู บน้ า
การ
ต่อเครื่ องสู บน้ าร่ วมกัน ส่ วนประกอบและอุปกรณ์ของระบบสู บน้ า โครงสร้างและวัสดุของ
เครื่ องสู บน้ าแบบหมุนเหวี่ยง เครื่ องต้นกาลังและอุปกรณ์เชื่ อมต่อกาลัง การเลือก การติดตั้ง
การใช้งาน การบารุ งรักษา และการแก้ไขข้อขัดข้องของเครื่ อสู บน้ า
Definition, type and principle of water pump, pump performance, affinity law, NPSH and
cavitation, hydraulics of pumping system, pump in combination, components and
equipments of pumping system, structure and materials of centrifugal pump, power unit
and couplings, selection, installation, operation, maintenance and trouble shooting of
water pump

04-831-405

การออกแบบระบบการปลูกพืชไร้ ดิน

3(2-3-5)

Design of Hydroponics System
การออกแบบระบบการปลูกพืชไร้ดิน เทคนิ คการปลูกพืชไร้ดิน การเตรี ยมสารละลายในการ
ปลูกพืชไร้ดิน การศึกษาและออกแบบระบบให้น้ าและสารละลายธาตุอาหารแก่พืชรวมทั้งการ
แก้ไขปั ญหาต่างๆ การออกแบบโรงเรื อนเบื้องต้นสาหรับระบบการปลูกพืชไร้ดิน

Design of hydroponics system, hydroponics system techniques, hydroponics solution
preparation, design of irrigation system and substance solution, problem solving in hydroponics
system, basic design of hydroponics system building

04-832-303

การไหลในทางนา้ เปิ ด

(3-0-6)

Open Channel Flow
วิชาบังคับก่อน : 04-114-201 ชลศาสตร์
Pre-requisite : 04-114-201 Hydraulics
หลักเบื้ องต้นของการไหล หลักพลังงานและโมเมนตัมของการไหลผ่านทางน้ าเปิ ด การ
ไหลแบบวิกฤต การไหลแบบสม่าเสมอ ไฮดรอลิคจัม๊ พ์ การออกแบบคลอง การวัดการไหล
ในทางน้ าเปิ ด อาคารควบคุมการไหลของน้ าในคลอง
Principle of flow, energy and momentum principle for open channel flow, critical flow,
uniform flow, hydraulic jump, channel design, open channel flow measurement, control
structure in channel

04-832-306

การสารวจข้ อมูลระยะไกลเบื้องต้ น

3(3-0-6)

Introduction to Remote Sensing
หลักการเบื้องต้นของการสารวจข้อมูลระยะไกล การแผ่รังสี แม่เหล็กไฟฟ้ าของผิวโลก และ
ชั้นบรรยากาศ ระบบการถ่ายภาพทางอากาศ การแปลข้อมูลจากภาพถ่ายทางอากาศและจาก
ดาวเทียม อากาศยานในการสารวจข้อมูลระยะไกล การประยุกต์ใช้ขอ้ มูลระยะไกล ในการ
จัดการทรัพยากรดินและน้ า
Elementary principle of remote sensing, earth and atmosphere electromagnetic radiation,
aerial photograph system, data interpretation from aerial photograph and satellite, aircraft

for remote sensing, application of remote sensing data for water and land resource
management

04-832-410

การวางโครงการชลประทาน

3(3-0-6)

Irrigation Project Planning
ศึกษาเกี่ ยวกับหลักการการพิจารณาความเป็ นไปได้ของโครงการด้านเทคนิ ค

ด้าน

การเกษตร ด้านเศรษฐศาสตร์ และสิ่ งแวดล้อมส าหรั บ โครงการพัฒ นาแหล่ งน้ า

การ

วางแผนโครงการชลประทาน การคัด เลื อกโครงการเพื่ อการดาเนิ น การ และ

การ

ประเมินผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อมและสังคม
Study on principle of technical, agricultural, economical and environmental water
resource development project feasibility, irrigation project planning, project selection for
implementation, social and environmental impact assessment

04-832-411

การจัดการนา้ ท่วมและภัยแล้ ง

3(3-0-6)

Floods and Droughts Management
วิชาบังคับก่อน : 04-832-301 อุทกวิทยาเชิ งวิศวกรรม
Pre-requisite : 04-832-301 Engineering Hydrology
อารัมภบทน้ าท่วมและภัยแล้ง อุทกวิทยาสาหรับน้ าท่วมและภัยแล้ง การทานายและระบบ
เตือนภัย ผลกระทบและการประเมิณ น้ าท่วมและการบรรเทา ภัยแล้งและการบรรเทา และ
การจัดการความเสี่ ยง
Introduction to floods and droughts, hydrology of floods and droughts, forecasting and
warning system, impacts and assessment, floods and mitigation, droughts and mitigation,
and risk management

04-832-412

การออกแบบเขื่อนขนาดเล็กและอาคารควบคุมนา้

3(3-0-6)

Design of Small Dams and Water Control Structures
วิชาบังคับก่อน : 04-112-303 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
Pre-requisite : 04-112-303 Reinforced Concrete Design
การออกแบบเขื่อนดินขนาดเล็ก ฝายคอนกรี ต อาคารระบายน้ าล้น อาคารสลายพลังงาน
ประตูระบายน้ าหัวงาน การป้ องกันตลิ่ง วิธีประเมินราคาค่าก่อสร้างงานแหล่งน้ า และการ
วางแผนงานก่อสร้าง
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

09-111-337 สมการเชิ งอนุพนั ธ์

3(3-0-6)

Differential Equations
วิชาบังคับก่อน : 09-111-142 แคลคูลสั สาหรับวิศวกร 2
Pre-requisite : 09-111-142 Calculus for Engineers 2
สมการเชิงอนุพนั ธ์สามัญอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพนั ธ์อนั ดับสองและอันดับเอ็น สมการ
เชิ งอนุ พนั ธ์เชิ งเส้นที่มีสัมประสิ ทธิ์ เป็ นตัวแปร ระบบสมการเชิ งอนุ พนั ธ์เชิ งเส้น ผลการ
แปลงลาปลาซและการประยุกต์ ปั ญหาค่าขอบ สมการเชิงอนุพนั ธ์ยอ่ ยเบื้องต้น
First order differential equations, differential equations of second order and n-th order,
linear differential equations with variable coefficients, system of linear differential
equations, Laplace transforms and the application, boundary value problems,
introduction to partial differential equations

04-000-302 การเตรียมความพร้ อมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ

1(0-2-1)

Preparation for Professional Experience
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับรู ปแบบและกระบวนฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พ ความสาคัญของการ
ฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พ หลัก การเขี ยนจดหมายสมัครงานการเลื อกสถานประกอบการ
หลักการสัมภาษณ์งานอาชีพ วัฒนธรรมองค์กร การพัฒนาบุคลิกภาพ จรรยาบรรณวิชาชี พ
คุ ณธรรมจริ ยธรรม กฎหมายแรงงาน การประกันสังคมกิ จกรรม 5 ส ระบบมาตรฐานการ
ประกันคุ ณภาพและความปลอดภัยในการทางาน การใช้งานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
การเขี ย นรายงาน การน าเสนอผลงาน ทัก ษะการวางแผน ทัก ษะการวิเคราะห์ ทัก ษะ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าและการตัดสิ นใจ ความรู ้ ทวั่ ไปเกี่ ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื บค้นข้อมูล
Basic knowledge in method and process of professional experience, principles of
professional experience application letter writing, how to select working places, how to
achieve a job interview, organizational culture, personality development, professional ethics,
virtue and morality, labour law, social security, 5S activities, quality assurance and safety
standards, English for communication, report writing, presentation, planning skills, analysis
skills, facing problem solving and decision making skills, general knowledge of information
technology, IT law and information retrieval
หมายเหตุ : การประเมินผลเป็ น S และ U

04-000-401

สหกิจศึกษา

6(0-40-0)

Cooperative Education
วิชาบังคับก่อน : 04-000-302 การเตรียมความพร้ อมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
Pre-requisite : 04-000-302 Preparation for Professional Experience
ปฏิ บตั ิงานในสถานประกอบการเสมือนหนึ่ งเป็ นพนักงานของสถานประกอบการ ในตาแหน่ ง
ตามที่ตรงกับสาขาวิชาและเหมาะสมกับความรู ้ความสามารถ เป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16
สั ป ดาห์ ปฏิ บ ัติ ตนตามระเบี ยบการบริ หารงานบุ คคลของสถานประกอบการในระหว่ าง
ปฏิ บ ัติ งาน มี หน้ าที่ รั บผิ ดชอบแน่ นอนและรั บ ผิ ดชอบงานที่ ได้รั บ มอบหมายจากสถาน
ประกอบการอย่างเต็มความสามารถ มีผนู ้ ิเทศงาน การติดตามและการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
อย่างเป็ นระบบ ตลอดระยะเวลาปฏิ บ ัติงานของนักศึ กษา ท าให้ เกิ ดการพัฒนาตนเองและมี
ประสบการณ์จากการปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการ ก่อนสาเร็ จการศึกษา

Practice in a government organization, a state enterprise or a company in the relevant
field as a temporary full-time employee with certain responsibility, under assigned job
supervisor who will advise the student during the entire period of the training, required at
least 16 weeks, the training will be also advised, followed up, and evaluated
systematically by co-op advisor and/or co-op staff to assist students to gain direct
experiences, realize their capacity, and develop themselves before graduation
หมายเหตุ : การประเมินผลเป็ น S และ U

04-000-403 สหกิจศึกษาต่ างประเทศ

6(0-40-0)

International Cooperative Education
วิชาบังคับก่อน : 04-000-302 การเตรียมความพร้ อมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
Pre-requisite : 04-000-302 Preparation for Professional Experience
ปฏิ บ ัติ ง านในสถานประกอบการเสมื อ นหนึ่ งเป็ นพนั ก งานของสถานประกอบการ
ในตาแหน่งตามที่ตรงกับสาขาวิชาและเหมาะสมกับความรู ้ความสามารถ เป็ นระยะเวลาไม่
น้อยกว่า 16 สั ป ดาห์ โดยต้องเป็ นการปฏิ บตั ิ งานในต่ างประเทศไม่ น้อยกว่า 12 สั ป ดาห์
ปฏิบตั ิตนตามระเบียบการบริ หารงานบุคคลของสถานประกอบการในระหว่างปฏิ บตั ิงาน
มีหน้าที่ รับผิดชอบแน่ นอนและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการ
อย่างเต็มความสามารถ มี ผูน้ ิ เทศงาน การติดตามและการประเมินผลการปฏิ บตั ิ งานอย่าง
เป็ นระบบ ตลอดระยะเวลาปฏิ บ ัติงาน ของนัก ศึ ก ษา ท าให้ เกิ ดการพัฒ นาตนเองและมี
ประสบการณ์จากการปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการต่างประเทศ ก่อนสาเร็ จการศึกษา
Practice in a government organization, a state enterprise or a company in the relevant
field as a full-time employee with same graduate and properly ability, required at least 16
weeks, practice in foreign country at least 12 weeks, under assigned job supervisor who
will advise the student during the entire period of the training, certain responsibility, the
training will be also advised, followed up, and evaluated systematically by co-op advisor
and/or co-op staff to assist students to gain direct experiences, realize their capacity,
develop themselves and realize working experiences before graduation

หมายเหตุ : การประเมินผลเป็ น S และ U
04-000-303

ฝึ กงาน

3(0-40-0)

Job Training
วิชาบังคับก่อน : 04-000-302 การเตรียมความพร้ อมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
Pre-requisite : 04-000-302 Preparation for Professional Experience
ฝึ กปฏิ บ ตั ิ งานจริ งในสถานประกอบการภาคเอกชน รัฐวิสาหกิ จ หรื อรั ฐบาล ทางด้านที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของนักศึกษาอย่างเป็ นระบบ เป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 8 สัปดาห์ ทา
ให้นกั ศึกษาได้รับประสบการณ์จากการทางานก่อนสาเร็ จการศึกษา
Systemaatical practice in relevant field within private company, state enterprise or
government organization for at least 8 weeks to realize working experiences before
graduation
หมายเหตุ : การประเมินผลเป็ น S และ U
04-000-304 ฝึ กงานต่ างประเทศ

3(0-40-0)

International Job Training
วิชาบังคับก่อน : 04-000-302 การเตรียมความพร้ อมฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
Pre-requisite : 04-000-302 Preparation for Professional Experience
ฝึ กปฏิบตั ิงานจริ งในสถานประกอบการภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ หรื อรัฐบาล ในต่างประเทศ
ทางด้านที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของนักศึกษาอย่างเป็ นระบบ เป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 8
สัปดาห์ ทาให้นกั ศึกษาได้รับประสบการณ์จากการทางานต่างประเทศก่อนสาเร็ จการศึกษา
Systematical practice in relevant field within private company, state enterprise or
government organization in foreign country for at least
working experiences in foreign country before graduation
หมายเหตุ : การประเมินผลเป็ น S และ U

8 weeks to realize

04-000-402 ปัญหาพิเศษจากสถานประกอบการ

3(0-6-3)

Workplace Special Problem
วิชาบังคับก่อน : 04-000-303 ฝึ กงาน หรื อ 04-000-304 ฝึ กงานต่ างประเทศ
Pre-requisite : 04-000-303 Job Training or
04-000-304 International Job Training
นาโจทย์ปัญหาที่ได้จากสถานประกอบการภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ หรื อรัฐบาล ที่นกั ศึกษา
ได้ออกท าการฝึ กงาน นามาศึกษา วิเคราะห์ โดยใช้ความรู ้จากวิชาชี พมาทาการประยุกต์
แก้ปัญหา และจัดทาตามรู ปแบบของโครงการ โดยมีอาจารย์ผเู ้ ชี่ยวชาญในสาขาค่อยแนะนา
และเป็ นที่ปรึ กษา
Bring problem from relevant field with in private company, state enterprise or
government organization for detailed study, analysis, and/or research on any special issue
that student adopts from direct experience after individual training by applying
professional knowledge to solve the problems and complete the project, advised by a
professor or an expert in its relevant field
หมายเหตุ : การประเมินผลเป็ น S และ U

