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D.Eng., Asian Institute of Technology, ไทย,

ส าขาเชชย
ช ว ชาญ/ส นใ จ

การจลด การทรลพ ยากรนนาต , การปปองกลนนนาต ทนวมและการระบายนนาต , ววศ วกรรมชายฝฝงฝ

งานส อน
Advanced Hydraulic Engineering
Advanced Hydraulic of Open Channels
Advanced Water Management
Advanced Water Resources Engineering
Applied Hydraulic
Coastal Engineering
Computer Application in Hydraulic
Computer Applications in Hydraulics
Economics in Water Management
Flood Modelling
Flow in Open Channel
Fluid Mechanics
Hydraulic Engineering
Independent Study
Integrated Water Resources Management
Irrigation Sys.Management & Hazard Prevention
Laboratory for Fluid Mechanics
River & Coastal Engineering
Seminar
Special Problems
System Design in Water Resources Dev.
System Design in Water Resources Development
Urban Drainage Engineering Design
Urban Stormwater System Design
Water Resource Engine Proj Prep
Water Resources Engineering Field Study
Water Resources Engineering Field Trip
Water Resources Engineering II
Water Resources Engineering Project
Water Resources Engineering Project Planning
โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
ปป 2551-2552 โครงการศศก ษาการพลฒนา ปรลบปรสงระบบระบายนนาต และการผลนนนาต (เพชอ
ช จลด ทตาแผนปฏวบต
ล ก
ว ารลสม
น นนาต สาขาลสม
น นนาต บางปะกง-และทนาจชน) ( ผมรข ว
น ม
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากกรมทรลพ ยากรนนาต
ปป 2552-2553 โครงการศศก ษาจลด ทตาเกณฑยมาตรฐานและสตารวจขขอมมล ความพรขอมของ อปท. ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากกรมทรลพ ยากรนนาต กระทรวง
ทรลพ ยากรธรรมชาตวและสวงช แวดลขอม
ปป 2553-2554
(ส.ป.ก.)

บรวหารจลด การทรลพ ยากรนนาต เพชอ
ช การพลฒนาอยนางยลงช ยชนในเขตปฏวร ป
ม ทชด
ช ช ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากสตานลก งานการปฏวร ป
ม ทชด
ช น
ว เพชอ
ช เกษตรกรรม

ปป 2554-2555 โครงการศศก ษาบทเรชยนจากเหตสก ารณยนาตน ทนวมและมาตรการแกขไ ขปฝญหานนาต ทนวมกรณชศ ก
ศ ษาจลงหวลด ลพบสร แ
ช ละจลงหวลด นครราชสชมา ( ผมรข ว
น มโครงการ )
ไดขร บ
ล ทสนจากสตานลก งานกองทสนสนลบสนสนการววจย
ล
ปป 2554-2556 การบรมณาการขขอมมล อสต-ส อสทกววทยาในลสม
น นนาต ชช- มมล เพชอ
ช จลด ทตาระบบชนวยตลด สวนใจในการบรวหารจลด การววก ฤตวนาตน ทนวมและดวนถลนม ( หลวหนขาโครงการ )
ไดขร บ
ล ทสนจากสตานลก งานกองทสนสนลบสนสนการววจย
ล
ปป 2557-2558 โครงการปปองกลนและแกขไ ขปฝญหาการกลด เซาะชายฝฝงฝ ทะเล ตตาบลคลองตตาหรส อตาเภอเมชอง จลงหวลด ชลบสร ช ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากกรม
ทรลพ ยากรทางทะเลและชายฝฝงฝ
ปป 2557-2558

โครงการศศก ษาการรสก ตลวของความเคคมในชลน
น นนาต บาดาลชายฝฝงฝ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากเงวนรายไดขส ว
น นกลาง มก.

ปป 2557-2558 โครงการเสรวมสรขางองคยความรมเข พชอ
ช พลฒนาศลก ยภาพกลสม
น เปปาหมายในการปปองกลนและแกขไ ขปฝญหาการกลด เซาะชายฝฝงฝ ทะเล 23 จลงหวลด ( ผมรข ว
น ม
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากกรมทรลพ ยากรทางทะเลและชายฝฝงฝ
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ปป 2558
งานจลด ทตาระบบฐานขขอมมล สารสนเทศภมมศ
ว าสตรยและแบบจตาลองชลศาสตรยของลสม
น นนาต ในรมปแบบทชส
ช ามารถกรอกและใชขขอ
ข มมล ทางเวคบไซตย (ระยะทชช 3) (
หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากกรมชลประทาน
ปป 2558-2559

โครงการศศก ษาวางแผนพลฒนาเพชอ
ช การบรวหารจลด การนนาต ในบนอเกคบนนาต จลงหวลด พลงงา ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากบรวษท
ล โกลดย ชอรยส จตากลด

ปป 2559
งานจลด ทตาระบบฐานขขอมมล สารสนเทศภมมศ
ว าสตรยและแบบจตาลองชลศาสตรย ของลสม
น นนาต ในรมปแบบทชส
ช ามารถกรอก และใชขขอ
ข มมล ทางเวคบไซตย? (ระยะทชช 4)
( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากกรมชลประทาน
ปป 2559-2560
และชายฝฝงฝ

โครงการจลด ทตานโยบายและแผนการบรวหารจลด การทรลพ ยากรทางทะเลและชายฝฝงฝ แหนงชาตว ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากกรมทรลพยากรทางทะเล

ปป 2560-2561 งานจลด ทตาขขอมมล สารสนเทศภมมศ
ว าสตรยและแบบจตาลองชลศาสตรย ตตาบลหนองแกขว อตาเภอกลนทรารมยย จลงหวลด ศรชส ะเกษ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสน
จากกรมชลประทาน
ปป 2560-2561 งานศศก ษาแนวทางการววเคราะหยความเสชย
ช ง (Risk Assessment) และจลด ลตาดลบความเสชย
ช งภลย (Hazard Classification) สตาหรลบเขชอ
ช นของกรมชล
ประทาน สนวนความปลอดภลยเขชอ
ช น จลงหวลด กรสงเทพมหานคร ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากกรมชลประทาน
ปป 2560-2563

โครงการบรวหารจลด การแหลนงนนาต ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากบรวษท
ล จลด การและพลฒนาทรลพ ยากรนขาภาคตะวลนออก จตากลด (มหาชน)

ปป 2560-2563 โครงการศศก ษาความเหมาะสมและสตารวจออกแบบ ทนอสนงนนาต ดวบอนางเกคบนนาต ประแสรย- อนางเกคบนนาต หนองคขอ-อนางเกคบนนาต บางพระ ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล
ทสนจากบรวษท
ล จลด การและพลฒนาทรลพ ยากรนขาภาคตะวลนออก จตากลด (มหาชน)
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นก าร ป ร ะชสม ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- นายอาทวต ยย พานวชนาวา, Jirawat Kanasut, "The Study of Kaeng Krachan Dam Break by using HEC RAS", การประชสมววชาการววศ วกรรมโยธาแหนงชาตวครลงน
ทชช 16 (2011)
- กวต ตวชย
ล กะตสด เงวน, Jirawat Kanasut, "Study of Storage Extension of the Lam Pra Pleung River Reservoir by using MIKE11", การประชสมววชาการ
ววศ วกรรมแหลนงนนาต แหนงชาตว ครลงน ทชช 5 (2013)
- ตรลง พรหมณะ, Jirawat Kanasut, "Effect of loss of forest areas with runoff into Lamtakong reservoir by SWAT model", การประชสมววชาการววศ วกรรมแห
ลนงนาาแหนงชาตว ครลงท
ข ช 5 (2013)
- นายยสทธนา แกนนทอง, Jirawat Kanasut, "The River Flow Analysis of U-Tapao River Basin by Using MIKE 11", การประชสมววชาการววศ วกรรมแหลนงนาาแหนง
ชาตว ครลงท
ข ช 5 (2013)
- วชร ะยา มวงช เมชอง, Jirawat Kanasut, "Operation Measure of Lalommor Regulator for Flood Mitigationin Lam Taklong River Basin", การประชสมววชาการ
ววศ วกรรมโยธาแหนงชาตว ครลงน ทชช 19 (2014)
- เมธลส ใจปปนตา, Jirawat Kanasut, "The Study of Flood Prevention of Ubon Ratchathani Provinces", การประชสมววชาการววศ วกรรมโยธาแหนงชาตว ครลงน ทชช 19
(2014)
- พงศยนศ
ว ยย ผลชส นธว, Jirawat Kanasut, "Diversion Channel for Flood Mitigation at Chaiyaphum Municipal", การประชสมววชาการววศ วกรรมโยธาแหนงชาตว ครลงน ทชช
19 (2014)
- จตานง ภลทรววหก, Jirawat Kanasut, "การบรวหารจลด การนนาต หลากในลสม
น นนาต เซบก", การประชสมววชาการดขานการชลประทานและการระบายนนาต แหนงชาตว ครลงน ทชช 9
(2014)
- เกรชยงไกร รวมจลนทรย, Jirawat Kanasut, "The Study for Reservoir Operating Rule of Praprong Reservoir.", การประชสมววชาการววศ วกรรมแหลนงนนาต แหนงชาตว
ครลงน ทชช 6 (2015)
- วรพล เรชองศรช , Jirawat Kanasut, "Flood mitigation in Nam Pad river basin", การประชสมววชาการดขานการชลประทานและการระบายนนาต แหนงชาตว ครลงน ทชช 10
(2017)
- พรเทพ ชลยโกศล, Jirawat Kanasut, "Flood Study in Prachinburi Basin", การประชสมววชาการดขานการชลประทานและการระบายนนาต แหนงชาตว ครลงน ทชช 10 (2017)
- วรพล เรชองศรช , Jirawat Kanasut, "Phru To Daeng water management for flood mitigation in Golok river basin", การประชสมววชาการดขานการชลประทาน
และการระบายนนาต แหนงชาตว ครลงน ทชช 10 (2017)
- สสนทร เฉวนประยมร , Jirawat Kanasut, "Study of sediment transport on the bankrud channelBy mathematical model", การประชสมววชาการดขานการชล
ประทานและการระบายนนาต แหนงชาตว ครลงน ทชช 10 (2017)
- กรกนก อตวหฤทลยสสข, Jirawat Kanasut, "Salinity intrusion Analysis in Thachin River", การประชสมววชาการดขานการชลประทานและการระบายนนาต แหนงชาตว ครลงน
ทชช 10 (2017)
- นวส ต
ว บสญชม, Wandee Thaisiam, Jirawat Kanasut, "Flood Simulation of Downstream of Huai Ta Chu Reservoir due to Dam Break", การประชสมววชาการ
ดขานการชลประทานและการระบายนนาต แหนงชาตว ครลงน ทชช 10 (2017)
- นรวศ สสวรรณพนลง, ยสทธนา แกนนทอง, Jirawat Kanasut, "การบรวหารจลด การนนาต โครงการบรรเทาอสทกภลยเมชองหาดใหญน", proceedings of the 7th national
conference on water resources engineering (2017)
- สรวรรณ สมบมร ณยปญ
ฝ ญา, Jirawat Kanasut, "The study of water resource management in Mae Klong watershed", proceedings of the 7th national
conference on water resources engineering (2017)
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- วรพล เรชองศรช , Jirawat Kanasut, "Water Management for Flood Mitigationin Lower Golok River Basin", การประชสมววชาการดขานชลประทาน และการระ
บายนขาา แหนงชาตวครลงน ทชช 11
(2018)
- สรวรรณ สมบมร ณยปญ
ฝ ญา, Jirawat Kanasut, Donpapob Manee, Yutthana Talaluxmana, NAT MARJANG, "Application of Mathematical models for Flood
Forecasting in Phetchaburi River Basin", การประชสมววชาการดขานชลประทานและการระบายนนาต แหนงชาตวครลงน 11 (2018)
- ววทต
ว า สสมพ
ว น
ล ธย, Jirawat Kanasut, Donpapob Manee, Yutthana Talaluxmana, NAT MARJANG, "Study of Water Diversion from Sai Thong Reservoir to
Huai Prue Reservoir and Khlong Bod Reservoirs", การประชสมววขาการดขานชลประทานและการระบายนนาต แหนงชาตว ครลงน ทชช 11 (2018)
- ปฝณฑารชยย ชนวยศรช, Jirawat Kanasut, "Saltwater Intrusion Analysis in Tha Chin River Dredging", การประชสมววชาการระดลบชาตว ครลงข ทชช 15 มหาววทยาลลย
เกษตรศาสตรย ววทยาเขตกตา แพงแสน (2018)
- ฑวต ยา สสขเจรวญ, Jirawat Kanasut, "The Study of Water Management of Loei River Basin", การประชสมววชาการระดลบชาตว ครลงน ทชช 15 มหาววทยาลลย
เกษตรศาสตรย ววทยาเขตกตาแพงแสน (2018)
- ลลวต า ยชนยง, Jirawat Kanasut, Yutthana Talaluxmana, "Analysis of Irrigation Efficiency of KRASEAW Operation and Maintenance Project", การ
ประชสมววชาการดขานการชลประทานและการระบายนนาต แหนงชาตว ครลงน ทชช 12 (2019)
- พวมพยนารา อวนทรยเรชอง, Wandee Thaisiam, Jirawat Kanasut, "The Use of Antecedent Precipitation Index to Estimate Peak Flow in Upper", การประชสม
ววชาการดขานการชลประทานและการระบายนนาต แหนงชาตว ครลงน ทชช 12 (2019)
- อรวรรณ พรหมสถาพร, Jirawat Kanasut, Surachai Lipiwattanakam, "The study on water resource management of Bueng Kun project , Phichit
Province", การประชสมววชาการววศ วกรรมโยธาแหนงชาตว ครลงน ทชช 24 (2019)
- ชญาณโรจนย เหรชยญทอง, Jirawat Kanasut, Adichai Pornprommin, "The study of flood mitigation in the Nan River Basinwith Naresuan lowland
detention area, Phitsanulok province", การประชสมววชาการววศ วกรรมโยธาแหนงชาตว ครลงน ทชช 24 (2019)
- พวทวลฒนย นนาต จลนทรย, Jirawat Kanasut, NAT MARJANG, "Potential of Small Hydropower at KLONG TA PAI Reservoir CHANTABURI province", การ
ประชสมววชาการระดลบชาตว ครลงน ทชช 16 มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตกตาแพงแสน (2019)
- มสจลวนทร ย ทลนมา, Jirawat Kanasut, Kobkiat Pongput, "Flood Forecasting of Uthai Tani Province in Sakeakrang River Basin", การประชสมววชาการระดลบ
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