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 หลักสูตร ปรชัญาดุษฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา  ฉบับ พ.ศ. 2554 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
----------------------- 

 
หมวดท่ี 1.  ข้อมูลท่ัวไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร  
 ภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า 
 ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Water Resources Engineering 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ช่ือเต็ม    ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมทรัพยากรนํ้า) 
 ช่ือย่อ      ปร.ด. (วิศวกรรมทรัพยากรนํ้า) 
 ช่ือเต็ม    Doctor of Philosophy (Water Resources Engineering) 
 ช่ือย่อ      Ph.D. (Water Resources Engineering) 
3.  หลักสูตร 
 3.1 หลักสูตร 
  3.1.1 หลักสูตรแบบ 1.1  
   3.1.1.1 จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสตูร ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต 
   3.1.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  
   ก. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า  8 หน่วยกิต 
       - สัมมนา ไม่น้อยกว่า  4 หน่วยกิต 
       - วิชาเอกบังคับ   4 หน่วยกิต 
   ข. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต   
   3.1.1.3 รายวิชา 
   ก. รายวิชาเอก ไม่น้อยกว่า  8 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต) 
   - สมัมนา ไม่น้อยกว่า  4 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต) 
   01209697 สัมมนา    1,1,1,1 
    (Seminar) 

   - วิชาเอกบังคับ   4 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต) 
   01209611* วิศวกรรมทรัพยากรนํ้าขั้นสูง   3(3-0-6) 
    (Advanced Water Resources Engineering) 
   01209691 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า 1(1-0-2) 
    (Advanced Research Methods in Water Resources Engineering) 
   ข. วิทยานิพนธ์  ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต 
   01209699 วิทยานิพนธ์    1-50 
    (Thesis) 
  3.1.2 หลักสูตรแบบ 2.1 
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   3.1.2.1 จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสตูร ไม่น้อยกว่า 50 หน่วยกิต 
   3.1.2.2 โครงสร้างหลักสูตร 
   ก. วิชาเอก  ไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต 
       - สัมมนา  ไม่น้อยกว่า  4  หน่วยกิต 
       - วิชาเอกบังคับ   4 หน่วยกิต 
       - วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
   ข. วิทยานิพนธ์  ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
   3.1.2.3 รายวิชา 
   ก. รายวิชาเอก  ไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต 
   - สมัมนา  ไม่น้อยกว่า  4 หน่วยกิต  
   01209697 สัมมนา    1,1,1,1 
    (Seminar) 
   - วิชาเอกบังคับ    4 หน่วยกิต 

   01209611* วิศวกรรมทรัพยากรนํ้าขั้นสูง   3(3-0-6) 
    (Advanced Water Resources Engineering) 
   01209691 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า 1(1-0-2) 
    (Advanced Research Methods in Water Resources Engineering) 
   - วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
   ให้เลือกเรียนจากตัวอย่างรายวิชาต่อไปนี้ 
   01209621* การจําลองนํ้าใต้ดิน    3(3-0-6) 
    (Groundwater Modelling) 
   01209622** การจําลองทางชลศาสตร์    3(3-0-6) 
    (Hydraulic Modelling) 
   01209623** วิศวกรรมชายฝั่งขั้นสูง    3(3-0-6) 
    (Advanced Coastal Engineering) 
   01209641* ระบบพยากรณ์และเตือนภัยนํ้าท่วม   3(3-0-6) 
    (Flood Forecasting and Warning System) 
   01209642* กระบวนการเฟ้นสุ่มในด้านอุทกวิทยา   3(3-0-6) 
    (Stochastic Processes in Hydrology) 
   01209643* ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่ออุทกวิทยา 3(3-0-6) 
    และทรัพยากรน้ํา 
    (Impact of Climate Change on Hydrology and Water Resources) 
   01209661** การจําลองคุณภาพนํ้าผิวดินขั้นสูง   3(3-0-6) 
    (Advanced Surface Water Quality Modelling) 
   01209662* การจัดการนํ้าขั้นสูง    3(3-0-6) 
    (Advanced Water Management) 
   01209671** ระบบช่วยการตัดสินใจทางวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า 3(3-0-6) 

                                                           
* วิชาเปิดใหม่ 
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    (Decision Support Systems in Water Resources Engineering) 
   01209696 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า   1-3 
    (Selected Topics of Water Resources Engineering) 
   01209698 ปัญหาพิเศษ    1-3 
    (Special Problems) 
   ข. วิทยานิพนธ์  ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
   01209699 วิทยานิพนธ์    1-36 
    (Thesis) 
 
  3.1.3 แสดงแผนการศึกษา 
   แบบ 1.1 
   ปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1           จํานวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
 01209611 วิศวกรรมทรัพยากรนํ้าขั้นสูง  3(3-0-6) (ไม่นับหน่วยกิต) 
 01209691 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า 1(1-0-2) (ไม่นับหน่วยกิต) 

 01209697 สัมมนา  1 (ไม่นับหน่วยกิต) 
 01209699 วิทยานิพนธ์  8 
    รวม                    8( -  - ) 

   ปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2          จํานวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
 01209697 สัมมนา  1 (ไม่นับหน่วยกิต) 
 01209699 วิทยานิพนธ์  8 
    รวม   8 

   ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1          จํานวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
 01209697 สัมมนา  1 (ไม่นับหน่วยกิต) 
 01209699 วิทยานิพนธ์  8 
    รวม   8 

   ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2           จํานวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
 01209697 สัมมนา  1 (ไม่นับหน่วยกิต) 
 01209699 วิทยานิพนธ์  8 
    รวม   8 

   ปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 1           จํานวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
 01209699 วิทยานิพนธ์  9 
    รวม   9 

   ปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 2           จํานวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
 01209699 วิทยานิพนธ์  9 
    รวม   9 
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   แบบ 2.1 
   ปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1           จํานวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
 01209611 วิศวกรรมทรัพยากรนํ้าขั้นสูง  3(3-0-6) 
 01209691 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า 1(1-0-2)  

 01209697 สัมมนา  1  
  วิชาเอกเลือก  3( -  - )  
    รวม    8( -  - ) 

   ปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2           จํานวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
 01209697 สัมมนา  1 
 01209699 วิทยานิพนธ์  3 
  วิชาเอกเลือก  3( -  - ) 
    รวม   7( -  - ) 

   ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1           จํานวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
 01209697 สมัมนา  1 
 01209699 วิทยานิพนธ์  8 
    รวม    9 

   ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2           จํานวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
 01209697 สมัมนา  1 
 01209699 วิทยานิพนธ์  8 
    รวม    9 

   ปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 1           จํานวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
 01209699 วิทยานิพนธ์  8 
    รวม   8 

   ปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 2           จํานวนหน่วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
 01209699 วิทยานิพนธ์  9 
    รวม   9 
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  3.1.4 คําอธิบายรายวิชา 
01209611* วิศวกรรมทรัพยากรนํ้าขั้นสูง 3(3-0-6) 
 (Advanced Water Resources Engineering) 

 การออกแบบกราฟนํ้าท่วม การประมาณกราฟน้ําท่าโดยแบบจําลอง
คณิตศาสตร์ การพยากรณ์และเตือนภัยนํ้าท่วม การประยุกต์การรับรู้ระยะไกล
และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ชลศาสตรข์ั้นสูงของทางน้ําเปิดและท่อปิด 
เทคนิคการหาค่าเหมาะที่สุดและการประยุกต์ 
 Design of flood hydrograph, flow hydrograph estimation by 
mathematical models, flood forecasting and warning, applications 
of remote sensing and geographic information system, advanced 
hydraulics of open channel and closed conduit, optimization 
techniques and their application. 

01209621* การจําลองนํ้าใต้ดิน 3(3-0-6) 
 (Groundwater Modelling) 

 การจําลองเชิงคณิตศาสตร์และอุทกวิทยาใต้ผิวดิน หลักการเชิงกายภาพ
และเชิงคณิตศาสตร์ของการไหลของนํ้าใต้ดินแบบอ่ิมตัว การอนุพัทธ์สมการการ
ไหลของนํ้าใต้ดิน การออกแบบแบบจําลองเชิงแนวคิดและชนิดขอบเขต วิธี
ผลต่างอันตะและการประยุกต์กับสมการนํ้าใต้ดิน ผลเฉลยเชิงตัวเลขของปัญหา
การไหลแบบสถานะคงตัว การจําลองสภาวะช่ัวครู่ การแบ่งเชิงกาลเวลาและขั้น
เวลา ผลเฉลยเชิงตัวเลขของปัญหาการไหลแบบช่ัวครู่ การปรับเทียบแบบจําลอง 
การรายงานผลและการวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนของแบบจําลอง 
 Mathematical modeling and subsurface hydrology, physical 
and mathematical principles of saturated groundwater flow, 
derivation of groundwater flow equations, conceptual model design 
and boundary types, finite difference method and application to 
groundwater equations, numerical solutions of steady-state flow 
problems, transient modeling, temporal discretization and time 
stepping, numerical solutions of transient flow problems, model 
calibration, reporting and model error analyses. 

 
01209622** การจําลองทางชลศาสตร์ 3(3-0-6) 
 (Hydraulic Modelling) 

 การไหลแบบไม่คงตัวในแม่นํ้าและทางน้ํา  การวิเคราะห์สมการเชิง
ผลต่างอันตะ การพัฒนาและการใช้วิธีการทางตัวเลขในการแก้ไขปัญหาในแม่นํ้า
และทางนํ้า แบบจําลองเชิงตัวเลขแบบหน่ึงมิติและสองมติิสําหรับการวิเคราะห์
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อุทกพลศาสตรใ์นแม่นํ้าและทางน้ํา การประยุกต์แบบจําลองกายภาพและ
แบบจําลองคณิตศาสตร์สําหรับปัญหาด้านวิศวกรรมชลศาสตร์ 
 Unsteady flows in rivers and channels, analysis of finite 
difference equations, development and use of numerical methods 
to solve problems in the rivers and channels, one-dimensional and 
two-dimensional numerical models for hydrodynamic analysis in 
rivers and channels, application of physical and mathematical 
models for hydraulic engineering problems. 

01209623** วิศวกรรมชายฝั่งขั้นสูง 3(3-0-6) 
 (Advanced Coastal Engineering) 

 ทฤษฎีของคลืน่ การแปลงรปูของคล่ืน คลืน่บนชายหาด ระบบกระแสนํ้า
ใกล้ชายฝั่ง ระบบกระแสนํ้าตามแนวชายฝั่งและในทะเล ความเค้นเฉือนและแฟก
เตอร์ความเสียดทาน การเคลือ่นตัวของตะกอนตามขวางและตามแนวชายฝั่ง 
และผลกระทบที่มีต่อรูปตัดพ้ืนชายหาด สัณฐานวิทยาของชายหาด การกัดเซาะ
และการทับถมของตะกอนในบริเวณชายฝั่ง การคํานวณและการออกแบบ
โครงสร้างป้องกันชายฝั่ง การจัดการร่องนํ้าการเดินเรือ การจัดการแนวชายฝั่ง 
 Wave theory, wave transformation, wave on beach, 
nearshore current system, longshore and coastal current systems, 
shear stress and friction factor, cross-shore and longshore sediment 
transport and resulting beach profiles; beach morphology, erosion 
and deposition in coastal zone, computation and design of coastal 
defense structures, management of navigation channel, coastline 
management. 

01209641* ระบบพยากรณ์และเตือนภัยนํ้าท่วม 3(3-0-6) 
 (Flood Forecasting and Warning System) 

 หลักการจําลองแบบทางด้านอุทกวิทยา ทฤษฎีและการประยุกต์
แบบจําลองด้านอุทกวิทยาเพ่ือการประมาณกราฟนํ้าท่วม ทฤษฎีและการ
ประยุกต์แบบจําลองด้านอุทกพลศาสตร์เพ่ือการประมาณการเคล่ือนที่ของนํ้า
ท่วม การประยุกต์เรดาร์เพ่ือสนับสนุนการพยากรณ์และเตือนภัยนํ้าท่วมตาม
เวลาจริง ระบบการพยากรณ์และเตือนภัยนํ้าท่วม  
 Principles of hydrological modelling,  theories and 
applications of hydrological models for flood hydrograph 
estimations, theories and applications of hydrodynamic models for 
flood routing estimation, radar application to support real time 
flood forecasting and warning system, flood forecasting and warning 
system. 
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01209642* กระบวนการเฟ้นสุ่มในด้านอุทกวิทยา 3(3-0-6) 
 (Stochastic Processes in Hydrology) 

 ความสําคัญของกระบวนการเฟ้นสุ่มในด้านอุทกวิทยา การวิเคราะห์เชิง
สถิติ ความน่าจะเป็นและตัวแปรแบบสุ่ม สถิติอุทกและค่าปลายสุด ฟังก์ช่ันแบบ
สุ่ม การวิเคราะห์อนุกรมเวลา สถิติเชิงพ้ืนที่ แบบจําลองเฟ้นสุ่มแบบไปข้างหน้า 
การประมาณสถานะและเทียบเคียงข้อมูล 
 Importance of stochastic processes in hydrology, statistic 
analysis, probability and random variables, hydrological statistics 
and extremes, random functions, time series analysis, geostatistics, 
forward stochastic modeling, state estimation and data assimilation. 

01209643* ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่ออุทกวิทยา 3(3-0-6) 
 และทรัพยากรน้ํา 
 (Impact of Climate Change on Hydrology and Water Resources) 

 แบบจําลองภูมิอากาศ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรภูมิอากาศและตัว
แปรเชิงอุทกวิทยา ทฤษฎีและการประยุกต์แบบจําลองภูมิอากาศ การประยุกต์
เทคนิคดาวน์สเกลลิ่งสําหรับการทํานายตัวแปรเชิงอุตุนิยมวิทยา เทคนิคดาวน์
สเกลลิ่งเชิงพลวัต เทคนิคดาวน์สเกลลิ่งเชิงสถิติ การจําลองแบบภูมิอากาศเชิง
ท้องถิ่นโดยการใช้เทคนิคดาวน์สเกลลิ่งเชิงพลวัต ผลกระทบของสภาวการณ์การ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่ออุทกวิทยาและทรัพยากรนํ้า การทํานายฝนและการ
ประมาณนํ้าท่า การจัดการนํ้าภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
และกรณีศึกษา 
 General Circulation Models, relationship between climate 
variables and hydrological variables, theories and applications of 
General Circulation Models, application of downscaling technique 
for meteorological variable prediction, dynamic downscaling 
technique, statistical downscaling technique, regional climate 
simulation using dynamic downscaling technique, impact of climate 
change scenarios on hydrology and water resources, rainfall 
prediction and runoff estimation, water management under climate 
change scenarios, case study. 

01209661** การจําลองคุณภาพนํ้าผิวดินขั้นสูง 3(3-0-6) 
 (Advanced Surface Water Quality Modelling) 

 การแพร่ ระบบการกระจายชนิดสภาวะคงที่และแปรผันตามเวลา แม่นํ้า
และธารนํ้า ชะวากทะเลและทะเลสาบ การฟุ้งกระจายของตะกอน พารามิเตอร์
ด้านคุณภาพนํ้าและการจําลองคุณภาพนํ้า  
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 Diffusion, steady-state and time-variable distributed systems, 
rivers and streams, estuaries and lakes, sediment resuspension, 
water quality parameters, water quality modelling. 

01209662* การจัดการนํ้าขั้นสูง 3(3-0-6) 
 (Advanced Water Management) 

 ระบบธรรมชาติ การจัดการนํ้าเพ่ือความจําเป็นพ้ืนฐาน การผลิต และ
การบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติ กระบวนการการตัดสินใจ การจัดการความไม่
แน่นอนและความเสี่ยง การจัดการความขัดแย้ง 
 Natural system, water management for basic needs, 
production, and natural disaster mitigation, decision making 
processes, uncertainty and risk management, conflict management. 

01209671** ระบบช่วยการตัดสินใจทางวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า 3(3-0-6) 
 (Decision Support Systems in Water Resources Engineering) 

 แนวคิดของระบบช่วยการตัดสินใจและกระบวนการตัดสินใจ บทบาท
และหน้าที่ของข้อมูลในระบบช่วยการตัดสินใจ การจัดการฐานข้อมูล การเรียนรู้
ของคอมพิวเตอร์ การพัฒนาระบบช่วยการตัดสินใจสําหรบัโครงการหลาย
วัตถุประสงค์ ระบบช่วยการตัดสินใจสําหรับโครงการด้านทรัพยากรนํ้า 
 Concept of decision support systems and decision making 
processes, roles and functions of data in decision support systems, 
database management; machine learning, development of decision 
support systems in multi-objective projects, decision support 
systems for water resources projects. 

01209691 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า 1(1-0-2) 
 (Advanced Research Methods in Water Resources Engineering) 

 การจัดทําโครงร่างการวิจัย การทดลองขั้นสูงและเทคนิคเฉพาะด้าน การ
ประยุกต์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการประมวลผลและ/หรือ
การสืบค้นข้อมลู การวิเคราะห์ข้อมูล การเขยีนบทความเชิงเทคนิค การนําเสนอ
และการอภิปรายทางวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า 
 Preparation of research proposals, advanced laboratory tests 
and special techniques, application of computer and/or information 
technology for data processing and retrievals, data analysis, 
technical report writing, presentation and discussion in water 
resources engineering. 

01209696 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า  1-3 
 (Selected Topics in Water Resources Engineering) 
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 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า ในระดับปริญญาเอก หัวข้อเรื่อง
เปลี่ยนไปในแต่ละภาคการศึกษา 
 Selected topics in water resources engineering at the 
doctoral degree level, topics are subject to change in each 
semester. 

01209697 สัมมนา  1 
 (Seminar) 

 การนําเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า ใน
ระดับปริญญาเอก 
 Presentation and discussion of interesting topics in water 
resources engineering at the doctoral degree level. 

01209698 ปัญหาพิเศษ 1-3 
 (Special Problems) 

 การศึกษาค้นคว้าทางวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า ระดับปริญญาเอก และ
เรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน 
 Study and research in water resources engineering at the 
doctoral degree level and compile into a written report. 

01209699 วิทยานิพนธ์ 1-50 
 (Thesis) 

 วิจัยในระดับปริญญาเอกและเรียบเรียงเขียนเป็นวิทยานิพนธ์ 
 Research at the doctoral degree level and compile into 
thesis. 

 
 
 


