
 

   โครงการปริญญาโทภาคพิเศษ สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา   

เปนโครงการพึง่พาตนเองโดยเปดสอนนอกเวลาราชการ         

และมีรายละเอียดดังนี้ 

      1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรม

ทรัพยากรน้ํา ประกอบดวย 2 แผนการศึกษาดังนี้ 

1.1 แผน ก แบบ ก(2) 

            วชิาเอกอยางนอย 18 หนวยกิต วิชารองอยางนอย  

6 หนวยกิต วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต รวมอยางนอย 36 หนวยกิต 

(หมายเหตุ  ตามขอบังคับ คูมือนิสิตและเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สําหรับหลักสูตรที่มีวิทยานิพนธ 

นิสิตตองสงแบบฟอรมการตีพิมพผลงานวิทยานิพนธ (วพ.04) 

พรอมสําเนาผลงานที่ไดรับการตีพิมพหรือหนังสือยอมรับใหมี

การตีพิมพ 

     1.2  แผน ข 

             วชิาเอกอยางนอย 28 หนวยกิต วชิารองอยางนอย     

6 หนวยกิต การศึกษาคนควาดวยตนเอง 6 หนวยกิต รวมอยาง     

นอย 40 หนวยกิต 

 2.  หลักสูตรใน 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษา 

และ 1 ภาคฤดูรอน ตามปฏิทินการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

การเรียนการสอนนอกเวลาราชการในวันหยุดสุดสัปดาห   

(เสาร–อาทิตย) 
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   คาธรรมเนียมพิเศษคณะฯ  9,000   บาท/ภาค         

 คาธรรมเนียมพิเศษโครงการฯ     6,000   บาท/ภาค   

 คาธรรมเนียมหนวยกิต   2,000    บาท/หนวยกิต 

 คาบํารุงการศึกษาขั้นบัณฑิต 4,000    บาท/ภาค 

   คาบํารงุมหาวิทยาลัย 4,800   บาท/ป 

   คาธรรมเนียมอื่น ๆ ตามระเบียบบัณฑิต 

   (คาใชจายนี้ไมรวมคาใชจายในการศึกษาดูงาน) 

หมายเหตุ  กรณีมีผลทดสอบ TOEFL ใหยื่นใบรายงาน

คะแนนผลสอบในวันรายงานตัวผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตอ 
 

 
 

   

 วิศวกรรมชลศาสตรขั้นสูง 

 อุทกวิทยาขั้นสูง 

 อาคารชลศาสตร 

 การหาคาความเหมาะสมที่สุดสําหรับวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา 

 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในทางชลศาสตร 

 การออกแบบระบบระบายน้ําฝนชุมชนเมือง 

 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา 

 การจําลองสภาวะน้ําทวม 

 การออกแบบระบบสําหรับการพัฒนาแหลงน้ํา 

  การจัดการโครงการพัฒนาแหลงน้ํา 

 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา 

 การศึกษาภาคสนามทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา 

 

 

 

 
 

 
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา 

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
เปดรับสมัครนิสิตโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ รุนที่ 16 

(ทําการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตบางเขน) 
ประจําภาคตน ปการศึกษา 2551 

ในหลักสูตรแผน ก แบบ ก(2) และแผน ข 
 

 

 
 
 
 

สนใจ ติดตอซื้อใบสมัคร และสมัครสอบได 
          

กําหนดการ 
          

   ขายใบสมัคร  14 มกราคม 2551- 20 มีนาคม 2551 

  รับสมัคร ตั้งแตขายใบสมัคร-30 มีนาคม 2551 

  สอบสัมภาษณ            อ. 22  เมษายน 2551 

  ประกาศผลสอบ จ. 29 เมษายน 2551 

  รายงานตัว ส.17 พฤษภาคม 2551 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 

โทรศัพทสายตรง 0-2579-2568, อัตโนมัติ 0-2942-8555 ตอ 1902 

หรือที่ http://we.eng.ku.ac.th และ http://smwe-ku.org 

email: we_eng@ksc.th.com 

 
 

ตัวอยางรายวิชาที่เปดสอน 

 
 

อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาโครงการฯ 
 
 

ระบบและระยะเวลาศึกษา 

 
 

สถานที่ศึกษา 

 
 

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
(วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา) 



 

 

          ในปจจุบันภาวะวิกฤต อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศโดยรวม (Global Climate Change) อันสงผลตอการ

พัฒนาและการจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศ ความซับซอน

ของปญหา  ทั้ งภาวะวิ กฤต ภัยแล ง  น้ํ าท วม  ตลอดจน

ประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรน้ํา จึงจําเปนตองมีวิศวกร

ระดับสูงทางดานวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา จํานวนมากอยาง

เรงดวน 

 ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา เล็งเห็นความสําคัญ ใน

การผลิตบุคลากรระดับสูง โดยเฉพาะวิศวกรที่ปฏิบัติงานทั้ง

ภาคเอกชนและราชการ โดยใชเวลาศึกษานอกเวลางาน 

 โครงการปริญญาโท  ภาคพิ เศษ  สาขาวิศวกรรม

ทรัพยากรน้ํา จึงไดกําเนิดขึ้น เพื่อปฏิบัติภารกิจนี้  โดยโครงการ

ไดเปดสอนมาแลว จํานวน 15 รุน ตั้งแตภาคตน ปการศึกษา 

2541 และผลิตมหาบัณฑิตมาแลวจํานวน ... คน โดยโครงการฯ 

เปดทําการเรียนการสอน ใน 2 แผนการศึกษา ทั้งแบบแผน ก 

แบบ ก (2) และ แผน ข  

 โดยไดพัฒนาบุคลากรระ ดับมหาบัณฑิตให แก

หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา ไดแก 

ก รมชลป ร ะท าน  ก รมป ร ะม ง  สํ า นั ก ก า ร ร ะบ า ย  น้ํ า

กรุงเทพมหานคร  กรมทรัพยากรน้ําแหงชาติ กรมโยธาธิการ กรม

ควบคุมมลพิษ  การประปานครหลวง  การประปาภูมิภาค 

บริษัทเอกชน บริษัทที่ปรึกษา  

 

 

 

 

 

 

 
1. เพื่อผลิตบุคลกรระดับสูงทางดานวิศวกรรม

ทรัพยากรน้ําในระดับบัณฑิตศึกษา 

2. เพื่อเปดโอกาสใหวิศวกรที่ประกอบอาชีพทั้ง

ภาคเอกชนและราชการ ไดศึกษาไดนอกเวลางาน ในวันเสาร-

อาทิตย 

3. หลักสูตรแผน ข เพื่อเพิ่มศักยภาพของวิศวกรที่มี

ประสบการณ ในระดับหัวหนางาน ใหสามารถนําความรูไป

พัฒนาการทํางานในหนวยงานของตนได 

 

 

 
 

หลักสูตรแผน ก แบบ ก (2) 

มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางดานวิศวกรรมศาสตร

ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ 
 

 หลักสูตรแผน ข 

1. มี วุ ฒิ ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ริญญา ต รี ท า ง ด า น

วิศวกรรมศาสตรในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ 

2. มีประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของกับวิศวกรรม

ทรัพยากรน้ํา ชลประทาน และโยธา  

 

 

 

 

 

1. รูปถายสี 1 นิ้ว จํานวน 3 รูป 

2. สําเนาใบรายงานคะแนน (Transcript) ฉบับสมบูรณ   

            หรือใบรับรองการศึกษา 1 ฉบับ 

3. สําเนาบัตรประชาชนหรือบัตรประจําตัวขาราชการ 

4. ใบรับรองแพทย จํานวน 1 ฉบับ 

5. หนังสือรับรอง (Recommendation) จํานวน 3 ฉบับ 
     

ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
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โทรศัพทสายตรง  0-2579-2568  อัตโนมัติ 0-2942-8555  
ตอ 1902  
 

 

 
 

ความเปนมาของโครงการ 

 
 

คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัครเขาศึกษา 

 
 

วัตถุประสงค 
 

เอกสารประกอบการสมัคร 


