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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
และ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ สาํนักวิชาวิทยาศาสตร ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

 
ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
คณะ/ภาควิชา  สํานักวิชาวิทยาศาสตร์/สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล 
 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

1.1 ชื่อหลักสูตรระดับมหาบณัฑิต 
ช่ือภาษาไทย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ 
ช่ือภาษาอังกฤษ Master of Science Program in Geoinformatics 

1.2 ชื่อหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต 
ช่ือภาษาไทย วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ 
ช่ือภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy Program in Geoinformatics 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

2.1 ชื่อปริญญาระดับมหาบณัฑิต 
ช่ือเต็ม (ภาษาไทย) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ภูมิสารสนเทศ) 
 (ภาษาอังกฤษ) Master of Science (Geoinformatics) 
ช่ือย่อ (ภาษาไทย) วท.ม. (ภูมิสารสนเทศ) 
 (ภาษาอังกฤษ) M.Sc. (Geoinformatics) 

2.2 ชื่อปริญญาระดับดุษฎีบัณฑิต 
ช่ือเต็ม (ภาษาไทย) วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภูมิสารสนเทศ) 
 (ภาษาอังกฤษ) Doctor of Philosophy (Geoinformatics)  
ช่ือย่อ (ภาษาไทย) วท.ด. (ภูมิสารสนเทศ) 
 (ภาษาอังกฤษ) Ph.D. (Geoinformatics) 
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3. วิชาเอก 
 ภูมิสารสนเทศ (Geoinformatics) 

4. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

4.1 ระดับมหาบัณฑิต  
4.1.1 แผน ก แบบ ก 1 การวิจัยเพ่ือทําวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต โดยไม่ต้องมี

การศึกษารายวิชา 
4.1.2 แผน ก แบบ ก 2 การศึกษารายวิชาและการวิจัยเพ่ือทําวิทยานิพนธ์ ผู้เข้าศึกษาจะต้อง

ลงทะเบียนเรียนรายวิชาและวิทยานิพนธ์รวมกัน ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต 
4.1.3 แผน ข การศึกษารายวิชาและการค้นคว้าอิสระหรือโครงการปัญหาพิเศษ ผู้เข้าศึกษาจะต้อง

ลงทะเบียนเรียนรายวิชาและการค้นคว้าอิสระหรือโครงการปัญหาพิเศษรวมกัน ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต 

4.2 ระดับดุษฎีบัณฑิต 
4.2.1 แบบ 1 แบบ 1.1 การวิจัยเพ่ือทําวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต โดยไม่ต้องมี

การศึกษารายวิชา 
4.2.2 แบบ 2 แบบ 2.1 การศึกษารายวิชาและการวิจัยเพ่ือทําวิทยานิพนธ์ ผู้เข้าศึกษาจะต้อง

ลงทะเบียนเรียนรายวิชาและวิทยานิพนธ์รวมกันไม่น้อยกว่า 63 หน่วยกิต  
4.2.3 แบบ 2 แบบ 2.2 การศึกษารายวิชาและการวิจัยเพ่ือทําวิทยานิพนธ์ ผู้เข้าศึกษาจะต้อง

ลงทะเบียนเรียนรายวิชาและวิทยานิพนธ์รวมกันไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต (สําหรับผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี) 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบของหลักสูตร  

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท-เอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ีว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550  (ภาคผนวก ก) 

5.1.1 รูปแบบหลักสตูรระดับปริญญาโท 
- แผน ก แบบ ก 1 หลักสูตร 2 ปี (ไม่เกิน 15 ภาคการศึกษา) 
- แผน ก แบบ ก 2 หลักสูตร 2 ปี (ไม่เกิน 15 ภาคการศึกษา) 
- แผน ข หลกัสตูร 2 ปี (ไม่เกิน 15 ภาคการศึกษา) 

5.1.2 รูปแบบหลักสตูรระดับปริญญาเอก 
- แบบ 1 แบบ 1.1 หลักสูตร 3 ปี (ไม่เกิน 18 ภาคการศึกษา) 
- แบบ 2 แบบ 2.1 หลักสูตร 3 ปี (ไม่เกิน 18 ภาคการศึกษา) 
- แบบ 2 แบบ 2.2 หลักสูตร 5 ปี (ไม่เกิน 24 ภาคการศึกษา) 
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5.2 ภาษาที่ใช้  
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

5.3 การรับเข้าศึกษา  
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย

การศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ก) และประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนาร ี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  

เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา  

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตร  
เป็นหลักสูตรทีป่รับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลกัสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ พ.ศ. 2546 เพ่ือใหม้ีผลบังคับใช้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 
สภาวิชาการฯ ให้ความเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ 6/2555 เมื่อ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2555 
สภามหาวิทยาลัยฯ ให้ความเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ 4/2555 เมื่อ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 

7. ความพร้อมในการเผยแพรห่ลักสูตรที่มีคณุภาพและมาตรฐาน  
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ ภายในปีการศึกษา 2557  

8. อาชีพทีส่ามารถประกอบอาชีพได้หลงัสาํเร็จการศึกษา  
นักวิชาการและนักวิชาชีพทุกแขนง ที่ต้องใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (Geoinformatics Technology) 

ที่เก่ียวข้องกับการรับรู้จากระยะไกล (Remote Sensing) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบกําหนด
ตําแหน่งบนโลก (GPS) ในการปฏิบัติงานของตน เช่น การวิเคราะห์และวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน การ
คมนาคมขนส่ง การวางแผนภูมิภาค การจัดการระบบเมืองและชนบท การสาธารณสุข  การบรรเทาและ
ป้องกันภัยสาธารณะ การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น รวมถึงการเป็นอาจารย์
ผู้สอนในสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา นักวิจัย พนักงานและเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนการประกอบอาชีพอิสระด้านต่าง ๆ  
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9. ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล  ตําแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวชิา สถาบันที่สําเร็จการศึกษา ปีที่สําเร็จ
การศึกษา 

1. นายสัญญา สราภิรมย ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. (Geography)  
วท.ม. (ธรณีวิทยา) 
วท.บ. (ธรณีวิทยา) 

McGill University  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2535 
2525 
2518 

2. นายสุวทิย์ ออ๋งสมหวงั ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Dr.rer.Nat. (Remote 
Sensing)  
วท.ม. (วนศาสตร์) 
วท.บ. (วนศาสตร์) 

Technical University of 
Berlin 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2536 
 

2529 
2524 

3. นายทรงกต ทศานนท ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D. (Remote Sensing) 
วท.ม. (ฟิสิกส์) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) 

University of Edinburgh  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2545 
2537 
2534 

4. นายดุษฎี ชาญลิขิต อาจารย์ Ph.D. (Geography) 
M.Sc (Geographic 
Information System) 
วท.บ. (ภูมิศาสตร์) 

University of Edinburgh  
University of Edinburgh 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2538 
2534 

 
2518 

10. สถานทีจั่ดการเรียนการสอน   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตําบลสุรนารี อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเป็นในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
ในปัจจุบัน การพัฒนาเศรษฐกิจของทุกประเทศทั่วโลกจําเป็นต้องใช้องค์ความรู้เรื่องเทคโนโลยีภูมิ

สารสนเทศ ที่เก่ียวข้องโดยตรงกับการนําข้อมูลภูมิสารสนเทศมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการวางแผนและพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ เช่น การศึกษาการกระจายตัวของประชากร การวางโครงสร้างสิ่งอํานวยความสะดวก
พ้ืนฐาน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินและผังเมือง การ
วางแผนป้องกันและบรรเทาภัยธรรมชาติ การวางระบบขนส่งและโลจิสติกส์ เป็นต้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการวางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งในการดําเนินงานจําเป็นต้องใช้ผู้เช่ียวชาญทางด้าน
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเป็นสําคัญ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันประเทศไทยมีผู้เช่ียวชาญในสาขาดังกล่าวอยู่น้อย
มากท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน ดังน้ันการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือสนับสนุนการผลิต
บัณฑิตหรือผู้เช่ียวชาญเก่ียวกับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศจึงถือว่าเป็นสิ่งสําคัญอย่างย่ิงในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศให้ก้าวหน้าตามบริบทการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
11 (พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2559) อีกทั้งยังเป็นการเพ่ิมพูนองค์ความรู้เพ่ือพัฒนางานวิจัยทางภูมิสารสนเทศของ
ชาติ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากลต่อไป 
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11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 
ในปัจจุบัน เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในวิถีชีวิตของประชาชนท่ัวไปเพ่ิมมากขึ้น

อย่างเห็นได้ชัด เช่น การใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศในการวางแผนการทํางาน การดํารงชีวิต การเดินทาง การ
ติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งเป็นส่วนสําคัญของเครือข่ายสังคม (Social Network) ดังน้ัน การ
พัฒนาบุคลากรและสร้างองค์ความรู้ทางภูมิสารสนเทศอย่างเป็นระบบ จึงถือเป็นสิ่งสําคัญสําหรับการพัฒนา
สังคมและวัฒนธรรมของประเทศชาติโดยรวมเป็นอย่างย่ิง 

12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพนัธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลกัสูตร 
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาในข้อ 11 ทําให้จําเป็นต้องมีการพัฒนาหลักสูตร 

เพ่ือรองรับความต้องการบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศที่ประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ 
ทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชน รวมไปถึงความมุ่งหวังในการสร้างองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนางานวิจัยทาง
ภูมิสารสนเทศของประเทศ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากลต่อไป 

12.2 ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
การพัฒนาหลักสูตรได้ดําเนินการสอดคล้องกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่

มุ่งเน้นการเป็นสถาบันเพ่ือผลิตและพัฒนากําลังคนระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค้นคว้าวิจัย ปรับ
แปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม การบริการทางวิชาการ ตลอดจนทนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ดังน้ัน เป้าหมายหลักของหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นจึงมุ่งเน้นเพ่ือการเป็นผู้นําทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศของ
ประเทศไทยในอนาคต ซึ่งมีความเป็นเลิศทั้งด้านการเรียน การสอน และการวิจัย 

13. ความสัมพันธกั์บหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน  

13.1 ความสัมพันธกั์บหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนโดยสํานักวิชา/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนๆ  
ภายใต้โครงสร้างของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ นักศึกษาโดยคําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนในรายวิชาของ
หลักสูตร/สาขาวิชา/สํานักวิชาอ่ืนได้ เช่น สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี สํานักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม สํานักวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสตูรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน  
(1) วิชาภูมิสารสนเทศเบ้ืองต้น  เ ปิดสอนให้ กับ  สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  สํานักวิชา

เทคโนโลยีการเกษตร สํานักวิชาแพทยศาสตร์ และสํานักวิชาพยาบาลศาสตร ์
(2) วิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เปิดสอนให้กับ สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สํานักวิชา

เทคโนโลยีการเกษตร สํานักวิชาแพทยศาสตร์ และสํานักวิชาพยาบาลศาสตร์ 
(3) วิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สําหรับการขนส่ง เปิดสอนให้กับ สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
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(4) วิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สําหรับการสาธารณสุข เปิดสอนให้กับ สํานักวิชาแพทยศาสตร์ 
และสํานักวิชาพยาบาลศาสตร์ 

13.3 การบริหารจัดการ  
การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
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หมวดท่ี 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความสําคญั และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญาและความสําคัญของหลักสูตร  
สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล ได้รับการจัดต้ังขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพ่ือจัดการ

เรียนการสอนทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางภูมิสารสนเทศ มาต้ังแต่ พ.ศ. 2539 สําหรับหลักสูตร
ฉบับปัจจุบัน ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่และใช้งานมาต้ังแต่ปีการศึกษา 2546 ดังน้ัน สาขาวิชาจึงเห็นว่ามีความ
จําเป็นควรต้องทําการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  และที่สําคัญ
เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมไปถึง
แนวนโยบายของรัฐที่ส่งเสริมให้มีการนําเทคโนโลยีอวกาศและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาและ
บริหารจัดการปัญหาของประเทศชาติมากย่ิงขึ้น เช่น การจัดต้ังสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ 
ภูมิสารสนเทศ (สทอภ) ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2543 ในรูปแบบขององค์การมหาชน เพ่ือเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและ
สนับสนุนการประยุกต์เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศในกิจการด้านต่าง ๆ ของประเทศ รวมไปถึงการส่ง
ดาวเทียม THEOS ซึ่งถือเป็นดาวเทียมสํารวจทรัพยากรธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพสูงดวงแรกของประเทศไทย
ใน พ.ศ. 2551 เพ่ือทําการสํารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลบนพ้ืนผิวโลกอย่างต่อเน่ือง จึงจําเป็นต้องมีบุคลากรท่ี
มีความรู้ความเช่ียวชาญในด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ที่เก่ียวข้องกับการรับรู้จากระยะไกล ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ และระบบกําหนดตําแหน่งบนโลก เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานในหลากหลายสาขา
วิชาชีพ ทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชน  

ด้วยเหตุน้ี หลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 จึงได้กําหนด
ปรัชญาและความสําคัญของหลักสูตร เพ่ือเสริมสร้างความเป็นเลิศของสาขาวิชาใน 4 ด้าน คือ (1) การจัดการ
เรียนการสอนทางภูมิสารสนเทศ ซึ่งมีประสิทธิภาพในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถสูงด้าน
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพ่ือออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติอย่างต่อเน่ือง (2) การทําวิจัยที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับสากล ด้วยการพัฒนาองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ของบุคลากรและนักศึกษาให้มีความพร้อมในการทําวิจัยระดับสากล ตลอดจนการจัดหาแหล่งทุน
เพ่ือพัฒนาอุปกรณ์และห้องปฏิบัติการวิจัยที่มีศักยภาพสามารถรองรับการทําวิจัยระดับสูงได้ (3) การบริการ
ทางวิชาการ เผยแพร่ความรู้ และฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสําหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้สนใจท่ัวไป 
โดยคํานึงถึงความต้องการและการมีส่วนร่วมของสังคมเป็นสําคัญ (4) การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของนักศึกษาให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยในตนเอง รักการใฝ่หาความรู้ และมีความรับผิดชอบ
สูงทั้งต่อตนเองและต่อสังคมโดยรวม 

ทั้งน้ี การจัดทําหลักสูตรมุ่งเน้นการผลิตมหาบัณฑิต ให้เป็นผู้เช่ียวชาญซึ่งมีทักษะและความชํานาญ
การด้านบริหารและปฎิบัติงานทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และผลิตดุษฎีบัณฑิตให้เป็นนักวิชาการและ
นักวิจัย ที่มีองค์ความรู้ในการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศอย่างลึกซึ้งและมีผลสัมฤทธ์ิ 
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1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือ

ผลิตบัณฑิตที่มคีุณสมบัติ ดังน้ี 
(1) มีความรู้ ความเข้าใจในภาคทฤษฎี ปฏิบัติ และการประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพ่ือ

แก้ปัญหาและพัฒนาประเทศ  
(2) มีความสามารถในการทําวิจัยและสร้างองค์ความรู้ทางด้านภูมิสารสนเทศที่มีคุณภาพและ

มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับสากล โดยเฉพาะงานวิจัยที่สําคัญต่อการ
พัฒนาประเทศ  

(3) มีศักยภาพในการบริการทางวิชาการ เผยแพร่ความรู้ และฝึกอบรมทางด้านเทคโนโลยีภูมิ-
สารสนเทศ โดยคํานึงถึงความต้องการและการมีส่วนร่วมของสังคม   

(4) เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ใฝ่หาความรู้ และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม 
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2. แผนพัฒนาปรบัปรุง 
แผนการพัฒนาปรับปรุงภายในระยะ 5 ปีนับแต่การเปิดรับนักศึกษา มีดังน้ี 

แผนการพัฒนา/
เปลีย่นแปลง 

กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

- ปรับปรุงหลักสตูรให้มี
มาตรฐานตามที่ สกอ. 
กําหนด และเป็นที่ยอมรับ
ของวงวิชาการ 

- พัฒนาหลักสูตรอิงตามแนวที่
เป็นมาตรฐานระดับประเทศ
และระดับสากล โดยเชิญ
ผู้เช่ียวชาญภายนอกมาร่วม
ในการพัฒนาหลักสูตร 

- ประเมินผลการดําเนินการ
ตามหลักสูตรอย่างสมํ่าเสมอ 

- รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร 

 
 
 
- ผลการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรโดยนักศึกษาอยู่ใน
เกณฑ์ระดับดี 

- ปรับปรุงหลักสตูรให้
สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานและการ
เปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี 

- ติดตามความเปล่ียนแปลง
ความต้องการของหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่
เก่ียวข้องกับการประยุกต์
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 

- รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจของหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่มีต่อบัณฑิต 

- พัฒนามาตรฐานการเรียน
การสอน และการทํางาน
วิจัย ตามหลักสูตร ให้เป็น
ที่ยอมรับในระดับท้องถิ่น 
ระดับชาติ และระดับสากล 

- สนับสนุนให้อาจารย์ผลิตสื่อ
การสอนหรือเอกสาร
ประกอบการสอนที่มี
คุณภาพสูง  

- สนับสนุนคณาจารย์ บุคลากร 
และนักศึกษา ทําโครงการ 
วิจัยอย่างต่อเน่ือง 

 
 
 
 
- สนับสนุนคณาจารย์ บุคลากร 

และนักศึกษาให้จัดหรือเข้า
ร่วมกิจกรรมทางวิชาการ ทั้ง
ในระดับประเทศหรือระดับ
นานาชาติ 

- ปริมาณสื่อการสอนหรือ
เอกสารประกอบการสอนที่มี
คุณภาพสูง  

 
- ปริมาณผลงานวิจัยต่ออาจารย์
ในหลักสูตร 

- ปริมาณของการบริการวิชาการ
ต่ออาจารย์ในหลักสูตร 

- ปริมาณทุนวิจัยที่คณาจารย์ 
บุคลากร และนักศึกษาได้รับ
ตามหลักสูตร 

- จํานวนคณาจารย์ บุคลากร 
และนักศึกษาทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม
ทางวิชาการ 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจดัการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีใช้การศึกษาในระบบไตรภาคคือ 1 ปีการศึกษาจะมี 3 ภาค

การศึกษา ภาคการศึกษาหน่ึงมีระยะเวลาประมาณ 13 สปัดาห์แบ่งเป็นการเรียนการสอน 12 สัปดาห์และการ
ประเมินผล 1 สัปดาห์ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2548  

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
ไม่มี  

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
ระบบไตรภาค 1 หน่วยกิตเทยีบได้กับ 4/5 หน่วยกิตระบบทวิภาค  

2. การดําเนินการหลักสูตร 

2.1 วันเวลาในการดําเนินการเรยีนการสอน  
ให้เป็นไปตามข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารสีําหรับทั้งสองหลักสูตร 

2.2 คุณสมบัติของผู้เขา้ศึกษา  
2.2.1 ให ้เป ็น ไปตามข ้อบ ังค ับมหาว ิทยาล ัย เทคโนโลย ีส ุรนาร ี ว ่าด ้วยการศ ึกษา ขั ้น

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ก) 
2.2.2 เ ป็นผู้สํ า เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือระดับปริญญาโททางวิทยาศาสตร์ 

วิศวกรรมศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ภูมิสารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาอ่ืนโดยความเห็นชอบจากสาขาวิชา 
2.2.3 ผู้สมัครในระดับปริญญาเอกแบบ 1 แบบ 1.1 ที่เน้นการทําวิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียว 

ต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์การทํางานเก่ียวกับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาเป็นอย่างดี และมี
ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการตามความเห็นชอบของสาขาวิชา และมีโครงร่างงานวิจัยที่
คาดว่าจะทําเป็นวิทยานิพนธ์ส่งพร้อมใบสมัคร 

2.2.4 มีคุณสมบัติอ่ืนตามที่สาขาวิชากําหนดในประกาศรับสมัครนักศึกษาของแต่ละระดับ
การศึกษา 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
2.3.1 ผู้สมัครมีภูมิหลังและความรู้ในกลุ่มวิชาบังคับด้านภูมสิารสนเทศยังไม่ลึกซึ้งเพียงพอ 
2.3.2 ผู้สมัครมีความรู้วิชาภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ 
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2.4 กลยุทธ์ในการดําเนนิการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
2.4.1 กําหนดให้นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม เพ่ือให้มีความรู้และความเข้าใจใน

รายวิชาบังคับที่จําเป็นมากขึ้น 
2.4.2 แนะนําให้ นักศึกษาลงทะเบียนเ รียนรายวิชาหัวข้อการศึกษาพิ เศษในงานวิจัย 

ภูมิสารสนเทศ 
2.4.3 แนะนําให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สํานัก

วิชาเทคโนโลยีสังคม โดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
 

2.5 แผนการรับนกัศึกษาและผูส้ําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

ปีการศึกษา 
แผนการรับนักศึกษาในระยะเวลา 5 ปี 

หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรปริญญาเอก 
จํานวนที่คาดวา่จะรับ จํานวนที่คาดวา่จะจบ จํานวนที่คาดวา่จะรับ จํานวนที่คาดวา่จะจบ 

2555 15 - 10 - 
2556 15 15 10 - 
2557 15 15 10 10 
2558 15 15 10 10 
2559 15 15 10 10 
รวม 75 60 50 30 

 

2.6 งบประมาณตามแผน  

ปีงบประมาณ (พ.ศ.) 2555 2556 2557 2558 2559 
งบบุคลากร 7,000,000 8,000,000 9,000,000 10,000,000 11,000,000 
งบลงทุน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 
งบดําเนินการ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 
รวม 12,000,000 13,000,000 14,000,000 15,000,000 16,000,000 
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2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบช้ันเรียน 
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 
 อ่ืนๆ (ระบุ) การออกศึกษานอกสถานที่ 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนขา้มมหาวิทยาลยั 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 

(ภาคผนวก ก) 

3. หลักสูตรและอาจารยผ์ู้สอน 
3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จํานวนหน่วยกิต 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

แผน ก แบบ ก 1 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต  
แผน ก แบบ ก 2 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต  
แผน ข  จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต 

หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
แบบ 1 แบบ 1.1 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต 
แบบ 2 แบบ 2.1 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 63 หน่วยกิต 
แบบ 2 แบบ 2.2 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต 

3.1.2 โครงสร้างหลกัสูตร 
การเรียนการสอนในทั้งสองหลักสูตรคือระดับปริญญาโทและปริญญาเอก แบ่งได้เป็น 2 ส่วน

หลักคือการศึกษารายวิชาและการทําวิทยานิพนธ์ โดยส่วนของการศึกษารายวิชาได้แบ่งรายวิชาออกเป็น 3 
หมวดคือ 1. หมวดวิชาบังคับ 2. หมวดวิชาเลือก และ 3. หมวดวิชาสัมมนา สําหรับการเลือกวิชาในการ
ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา ให้เป็นไปตามดุลพินิจร่วมกันของอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศกึษา  

สําหรับรายละเอียดทั่วไปของแผนการศึกษาตามหลักสูตรแต่ละระดับ มีดังน้ี 
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3.1.2.1 ระดับมหาบัณฑิต 
แผน ก  

แบบ ก 1  

เป็นแผนการศกึษาที่มุ่งเน้นการวิจัยเพ่ือทําวิทยานิพนธ์ ซึง่มีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 45 
หน่วยกิต โดยไม่ต้องมีการศึกษารายวิชา แต่ทั้งน้ีสาขาวิชาอาจกําหนดให้เรียนรายวิชาหรือทํากิจกรรมทาง
วิชาการอ่ืนด้วยก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต และจะต้องมีผลสัมฤทธ์ิตามท่ีสาขาวิชากําหนด โดยรายวิชาที่
กําหนดให้ต้องศึกษาในเบ้ืองต้นคือ วิชาสัมมนา 1 และสมัมนา 2 

แบบ ก 2 
เป็นแผนการศกึษาที่มุ่งเน้นการวิจัยเพ่ือทําวิทยานิพนธ์ ซึง่มีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 15 

หน่วยกิต และการศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต (รวมวิชาสัมมนา 1 และสมัมนา 2) โดยมีจํานวน
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต  
 
ตารางที่ 1 โครงสร้างหลกัสูตรในแตล่ะแผนการศึกษาแยกตามหมวดวิชาและจํานวนหน่วยกิต 

หลักสูตร 
แผนการศึกษา 

วิชาบังคับ 
ไม่น้อยกว่า 

วิชาเลือก 
ไม่น้อยกว่า 

วิชาสัมมนา 
จํานวน 

วิทยานิพนธ ์
จํานวน 

หน่วยกิตรวม 
ไม่น้อยกว่า 

ปริญญาโท  
แผน ก แบบ ก 1 
แผน ก แบบ ก 2 
แผน ข 

 
- 

16 
16 

 
- 

12 
21 

 
2(1) 
2 
2 

 
45 
15 
6(2) 

 
45 
45 
45 

ปริญญาเอก 
แบบ 1 แบบ 1.1  
แบบ 2 แบบ 2.1 

แบบ 2 แบบ 2.2 

 
- 
8 
12 

 
- 
8 
16 

 
2(1) 
2 
2 

 
60 
45 
60 

 
60 
63 
90 

หมายเหตุ: (1) เป็นวิชาเรียนไม่นับหน่วยกิต 
(2) เป็นหน่วยกิตของการค้นคว้าอิสระหรือการทําโครงการพิเศษ 
 

แผน ข 
เป็นแผนการศึกษาซึ่งมุ่งเน้นการศึกษารายวิชาโดยไม่มีการทําวิทยานิพนธ์ ประกอบไปด้วย

การศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต (รวมวิชาสัมมนา 1 และสัมมนา 2) และการค้นคว้าอิสระหรือการ
ทําโครงการพิเศษ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยมีจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 
45 หน่วยกิต  
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3.1.2.2 ระดับดุษฎีบัณฑิต 
แบบ 1  

แบบ 1.1  

เป็นแผนการศกึษาสําหรับผู้ทีจ่บการศึกษาระดับปริญญาโท ที่มุ่งเน้นการวิจัยเพ่ือทํา
วิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต โดยไม่ต้องมีการศึกษารายวิชา แต่ทั้งน้ีสาขาวิชาอาจ
กําหนดให้เรียนรายวิชาหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนด้วยก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต และต้องมีผลสัมฤทธ์ิตามท่ี
สาขาวิชากําหนด โดยรายวิชาที่กําหนดให้ต้องศึกษาในเบ้ืองต้นคือ วิชาสัมมนา 3 และสัมมนา 4 

แบบ 2  
แบบ 2.1 
เป็นแผนการศกึษาสําหรับผู้ทีจ่บการศึกษาระดับปริญญาโท ที่มุ่งเน้นการวิจัยเพ่ือทํา

วิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต และศึกษารายวิชา  ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต (รวมวิชา
สัมมนา 3 และสัมมนา 4) โดยมีจํานวนหน่วยกิตรวมทั้งหมดตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 63 หน่วยกิต สําหรับ
ในกรณีนักศึกษามีความรู้ด้านภูมิสารสนเทศอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับพ้ืนฐานเพ่ิมเติม ต้องลงเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม
ตามคําแนะนําของสาขาวิชาไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิตโดยไม่นับหน่วยกิต  

แบบ 2.2 
เป็นแผนการศกึษาสําหรับผู้ทีจ่บการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มุ่งเน้นการวิจัยเพ่ือทํา

วิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต และการศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต (รวมวิชา
สัมมนา 3 และสัมมนา 4) โดยมีจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต 

3.1.3 รายวิชา 
3.1.3.1 ระดับมหาบัณฑิต 

(1) หมวดวิชาบังคับ 
เป็นรายวิชาที่กําหนดให้นักศกึษาต้องศึกษา เน่ืองมาจากความรู้ที่ได้จะเป็นประโยชน์อย่างสูง

ต่อการศึกษารายวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง และต่อการทําวิจัยของนักศึกษา ซึง่มีทั้งหมด 5 รายวิชา ดังน้ี  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต(1) 

106601 หลักการรับรู้จากระยะไกล 1 
(Principles of Remote Sensing I) 

4 (4-0-12) 

106602 การวเิคราะห์และแปลภาพเชิงเลข 
(Digital Image Analysis and Interpretation) 

4 (3-3-10) 

106603 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(Geographic Information System) 

4 (3-3-10) 

106604 หลักการสํารวจและโฟโตแกรมเมตรีเชงิเลข 
(Principles of Surveying and Digital Photogrammetry) 

4 (3-3-10) 

106704(2) ระเบียบวิธวีิจัยทางภูมิสารสนเทศ 
(Geoinformatics Research Methodology)  

3 (3-0-9) 
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หมายเหตุ: (1) ตัวเลขในวงเล็บชอ่งหน่วยกิตคือจาํนวนชั่วโมงต่อสปัดาห์ (การบรรยาย-การทําปฎิบติัการ-การทบทวนหรือศึกษา
ด้วยตนเอง) สาํหรับแต่ละรายวิชา โดยกําหนดให้ 1 หน่วยกิตบรรยายเท่ากับการบรรยาย 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ และ
ศึกษาด้วยตนเอง 3 ชั่วโมง/สปัดาห์ และ 1 หน่วยกิตปฏิบัติการเท่ากับการทําปฏิบัติการ 3 ชั่วโมง/สปัดาห์ และ
ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง/สปัดาห์ ตามลําดับ 

 (2) เป็นรายวิชาบังคบัท่ีไม่นับหน่วยกิต 
 

(2) หมวดวิชาเลือก 

เป็นรายวิชาที่กําหนดให้นักศกึษาเลือกศึกษาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ในสิ่งที่ตนสนใจ ซึ่งอาจจะ
เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาตามหลักสูตร หรือต่อการทําวิจัยเพ่ือทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเอง แยกเป็น 4 
กลุ่มหลัก คือ 1) กลุ่มวิชาทางการรับรู้จากระยะไกล (RS) 2) กลุ่มวิชาทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์(GIS) 3) 
กลุ่มวิชาทางระบบกําหนดตําแหน่งบนโลก (GPS) และ 4) กลุม่วิชาทางภูมิสารสนเทศ (Geoinformatics) ดังน้ี 

 
1) กลุ่มวิชาทางการรบัรู้จากระยะไกล (RS) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
106711 การประมวลผลภาพเชิงเลขขั้นสูง 

(Advanced Digital Image Processing) 
4 (3-3-10) 

106712 การรับรู้จากระยะไกลช่วงไมโครเวฟและอินฟราเรดความร้อน 
(Microwave and Thermal Infrared Remote Sensing) 

4 (4-0-12) 

106713 การรับรู้จากระยะไกลของสภาพแวดล้อม 
(Remote Sensing of Environment) 

4 (3-3-10) 

106714 การสํารวจบรรยากาศและมหาสมุทรจากระยะไกล 
(Atmospheric and Oceanic Remote Sensing) 

4 (4-0-12) 

106715 การรับรู้จากระยะไกลในการศึกษาทางโบราณคดแีละมานุษยวิทยา 
(Remote Sensing in Archaeology and Anthopology Studies) 

4 (4-0-12) 

106716 หลักฟิสิกส์ของการรับรู้จากระยะไกล 
(Physical Principles of Remote Sensing) 

3 (3-0-9) 

2) กลุ่มวิชาทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

106731 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการวิเคราะหก์ารตดัสินใจแบบหลายเกณฑ์ 
(Geographic Information System and Multi-Criteria Decision Analysis) 

4 (3-3-10) 

106732 ระบบการจัดการฐานขอ้มูลเชิงพื้นที ่
(Geospatial Database Management System) 

4 (3-3-10) 

106733 แบบจําลองเชิงพื้นที ่
(Geospatial Modeling) 

4 (3-3-10) 

106734 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สําหรับการขนส่ง  
(Geographic Information System for Transportation) 

4 (3-3-10) 

106735 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สําหรับการจัดการดินและน้ํา 
(Geographic Information System for Soil and Water Management) 

4 (3-3-10) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

106736 การเขียนโปรแกรมเชิงพื้นที่บนเว็บ 
(Web-based Geospatial Programming) 

4 (3-3-10) 

106737 แบบจําลองทําเลที่ตั้ง 
(Locational Models) 

3 (3-0-9) 

106738 การวางผังเมืองและการวางแผนภูมิภาค 
(Urban and Regional Planning) 

3 (3-0-9) 

106739 การประเมินที่ดินและการวางแผนการใช้ที่ดิน 
(Land Evaluation and Land Use Planning) 

3 (3-0-9) 

106741 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สําหรับการสาธารณสุข 
(Geographic Information System for Public Health) 

3 (3-0-9) 

106742 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สําหรับการท่องเที่ยว 
(Geographic Information System for Tourism) 

3 (3-0-9) 

3) กลุ่มวิชาทางระบบกําหนดตําแหน่งบนโลก (GPS) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
106751 การสํารวจและโฟโตแกรมเมตรีเชิงเลขขั้นสูง 

(Advanced Surveying and Digital Photogrammetry) 
3 (3-0-9) 

106752 ระบบกําหนดตําแหน่งบนโลกเพ่ือการบริหารการเส่ียงภัยพิบัติ 
(Global Positioning System for Disaster Risk Management) 

3 (3-0-9) 

106753 ระบบกําหนดตาํแหน่งบนโลกเพื่อการโยธาสาธารณะ 
(Global Positioning System for Public Works) 

4 (3-3-10) 

4) กลุ่มวิชาทางภูมิสารสนเทศ (Geoinformatics) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
106561 อุตุนิยมวทิยาเบือ้งต้น 

(Introduction to Meteorology) 
3 (3-0-9) 

106562 ภูมิสารสนเทศเบื้องต้น 
(Introduction to Geoinformatics) 

4 (3-3-10) 

106761 ภูมิสารสนเทศประยุกต์  
(Applied Geoinformatics) 

4 (4-0-12) 

106762 ธรณีศาสตร์สําหรับภูมิสารสนเทศ 
(Geoscience for Geoinformatics) 

4 (3-3-10) 

106763 การจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมแบบบูรณาการ 
(Integrated Natural Resource and Environmental Management) 

4 (4-0-12) 

106764 ภัยธรรมชาติและการวิเคราะหค์วามเส่ียง  
(Natural Disaster and Risk Analysis) 

4 (4-0-12) 

106765 สถิติเชิงพื้นที ่
(Geospatial Statistics) 

3 (3-0-9) 

106766 การจดัการลุ่มน้ําแบบบูรณาการ 
(Integrated Watershed Management) 

3 (3-0-9) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
106767 ภูมิสารสนเทศสําหรับการจัดการระบบนิเวศป่าไม้ 

(Geoinformatics for Forest Ecosystem Management)  
3 (3-0-9) 

106768 ภูมิอากาศวิทยาประยุกต ์
(Applied Climatology) 

3 (3-0-9) 

106769 ภูมิสารสนเทศสําหรับองค์การบริหารส่วนท้องถิน่ 
(Geoinformatics for Local Administration Organization) 

3 (3-0-9) 

106771 การศึกษาภาคสนามด้วยภูมิสารสนเทศ 
(Geoinformatics Field Study) 

2 (1-3-4) 

106772 หัวข้อการศึกษาพิเศษในงานวิจยัภูมิสารสนเทศ 
(Special Topics in Geoinformatics Research) 

2 (2-0-6) 

 
(3) หมวดวิชาสัมมนา 
เป็นรายวิชาที่กําหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องศกึษา เพราะว่ามีความสําคญัต่อการจัดทําโครงร่าง

วิทยานิพนธ์และการเตรียมสอบวิทยานิพนธ์ของตัวนักศึกษา ซึ่งมีทั้งหมด 2 รายวิชา ดังน้ี 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

106681 สัมมนา 1 
(Seminar I) 

1 (1-0-3) 

106682 สัมมนา 2 
(Seminar II) 

1 (1-0-3) 

(4) หมวดวิชาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
เป็นรายวิชาที่นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียน ให้ครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดตาม

แผนการศึกษาของตน ดังน้ี (ดูตารางที่ 1 ประกอบ) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

106691 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1 
(M.Sc. Thesis Plan A 1) 

45 

106692 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2 
(M.Sc. Thesis Plan A 2) 

15 

106693 การค้นคว้าอิสระระดับมหาบัณฑิต แผน ข 
(Independent Study) 

6 
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3.1.3.2 ระดับดุษฏีบัณฑิต 
(1) หมวดวิชาบังคับ 
เป็นรายวิชาที่กําหนดให้นักศกึษาต้องศึกษา เน่ืองมาจากความรู้ที่ได้จะเป็นประโยชน์อย่างสูง

ต่อการศึกษารายวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง และต่อการทําวิจัยของนักศึกษา ซึง่มีทั้งหมด 4 รายวิชา ดังน้ี  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต(1) 

106701 หลักการรับรู้จากระยะไกล 2 
(Principles of Remote Sensing II) 

4 (4-0-12) 

106702 การรับรู้จากระยะไกลขั้นสูง 
(Advanced Remote Sensing) 

4 (3-3-10) 

106703 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นสูง 
(Advanced Geographic Information System) 

4 (3-3-10) 

106704(2) ระเบียบวิธวีิจัยทางภูมิสารสนเทศ 
(Geoinformatics Research Methodology)  

3 (3-0-9) 

หมายเหตุ: (1) ตัวเลขในวงเล็บชอ่งหน่วยกิตคือจาํนวนชั่วโมงต่อสปัดาห์ (การบรรยาย-การทําปฎิบติัการ-การทบทวนหรือศึกษา
ด้วยตนเอง) สาํหรับแต่ละรายวิชา โดยกําหนดให้ 1 หน่วยกิตบรรยายเท่ากับการบรรยาย 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ และ
ศึกษาด้วยตนเอง 3 ชั่วโมง/สปัดาห์ และ 1 หน่วยกิตปฏิบัติการเท่ากับการทําปฏิบัติการ 3 ชั่วโมง/สปัดาห์ และ
ศึกษาด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง/สปัดาห์ ตามลําดับ 

 (2) เป็นรายวิชาบังคบัท่ีไม่นับหน่วยกิต 

 

(2) หมวดวิชาเลือก 

เป็นรายวิชาที่กําหนดให้นักศกึษาเลือกศึกษา โดยมีรายละเอียดเช่นเดียวกับหมวดวิชาเลือก
ของระดับมหาบัณฑิต 

(3) หมวดวิชาสัมมนา 
เป็นรายวิชาที่กําหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องศกึษา เพราะว่ามีความสําคญัต่อการจัดทําโครงร่าง

วิทยานิพนธ์และการเตรียมสอบวิทยานิพนธ์ของตัวนักศึกษา ซึ่งมีทั้งหมด 2 รายวิชา ดังน้ี 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

106881 สัมมนา 3 
(Seminar III) 

1 (1-0-3) 

106882 สัมมนา 4 
(Seminar IV) 

1 (1-0-3) 

 



มคอ. 2  

19 

(4) หมวดวิชาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
เป็นรายวิชาที่นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนให้ครบ ตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดตาม

แผนการศึกษาของตน ดังน้ี (ดูตารางที่ 1 ประกอบ) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

106891 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต แบบ 1.1 
(Ph.D. Thesis Plan 1.1) 

60 

106892 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1 
(Ph.D. Thesis Plan 2.1) 

45 

106893 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.2 
(Ph.D. Thesis Plan 2.2) 

60 

 
ความหมายเลขรหัสวิชา 

รหัสรายวิชาซึ่งแสดงด้วยตัวเลข 6 หลกันับจากซ้ายมือ มคีวามหมายดังน้ี 
หลักที ่ 1 หมายถึง สํานักวิชา (เลข 1 หมายถึง สํานักวิชาวิทยาศาสตร์) 
หลักที ่ 2 และ 3 หมายถึง สาขาวิชาที่รับผดิชอบ (เลข 06 หมายถึง สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล) 
หลักที ่ 4 หมายถึง ระดับของรายวิชา ดังน้ี  
 เลข 5 หมายถึง วิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง  
 เลข 6 หมายถึง วิชาระดับปริญญาโท  
 เลข 7 หมายถึง วิชาระดับปริญญาโทขั้นสูง 
 เลข 8 หมายถึง วิชาระดับปริญญาเอก 
หลักที่ 5 หมายถึง หมวดวิชาและกลุ่มวิชา ดังน้ี 
 เลข 0  หมายถึง หมวดวิชาบังคับ 
 เลข 1 และ 2 หมายถึง หมวดวิชาเลือกกลุ่มวิชาทางการรับรู้จากระยะไกล 
 เลข 3 และ 4 หมายถึง หมวดวิชาเลือกกลุ่มวิชาทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์
 เลข 5  หมายถึง หมวดวิชาเลือกกลุ่มวิชาทางระบบกําหนดตําแหน่งบนโลก  
 เลข 6 และ 7 หมายถึง หมวดวิชาเลือกกลุ่มวิชาทางภูมิสารสนเทศ  
 เลข 8  หมายถึง หมวดวิชาสัมมนา  
 เลข 9  หมายถึง หมวดวิชาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
หลักที่ 6 หมายถึง ลําดับของรายวิชาในแต่ละหมวดและกลุ่มวิชาที่กําหนดข้างต้น (หลักที่ 5) 

ในแต่ละระดับของรายวิชา (หลักที่ 4) 
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3.1.4 แผนการศึกษา 
ระดับมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1  

ช้ันป ี ภาคการศกึษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศกึษาท่ี 2 หน่วยกิต ภาคการศกึษาท่ี 3 หน่วยกิต 

1 วิทยานิพนธ์ 
สัมมนา 1 

3-15 
1 

วิทยานิพนธ์ 3-15 วิทยานิพนธ์ 3-15 

2 วิทยานิพนธ์ 3-15 วิทยานิพนธ์ 3-15 วิทยานิพนธ์ 
สัมมนา 2 

3-15 
1 

ระดับมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2  

ช้ันป ี ภาคการศกึษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศกึษาท่ี 2 หน่วยกิต ภาคการศกึษาท่ี 3 หน่วยกิต 

1 วิชาบังคับ 12 วิชาเลือก 
วิชาบังคับ 

8 
4 

สัมมนา 1 
วิชาเลือก 

1 
4 

2 วิทยานิพนธ์ 3-15 วิทยานิพนธ์ 3-15 วิทยานิพนธ์ 
สัมมนา 2 

3-15 
1 

ระดับมหาบัณฑิต แผน ข  

ช้ันป ี ภาคการศกึษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศกึษาท่ี 2 หน่วยกิต ภาคการศกึษาท่ี 3 หน่วยกิต 

1 วิชาบังคับ 12 วิชาเลือก 
วิชาบังคับ 

8 
4 

วิชาเลือก 9 

2 สัมมนา 1 
วิชาเลือก 

1 
4 

การค้นคว้าอิสระ 3 การค้นคว้าอิสระ 
สัมมนา 2 

3 
1 

ระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ 1 แบบ 1.1  

ช้ันป ี ภาคการศกึษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศกึษาท่ี 2 หน่วยกิต ภาคการศกึษาท่ี 3 หน่วยกิต 

1 วิทยานิพนธ์ 
สัมมนา 3 

1-3 
1 

วิทยานิพนธ์ 3-15 วิทยานิพนธ์ 3-15 

2 วิทยานิพนธ์ 3-15 วิทยานิพนธ์ 3-15 วิทยานิพนธ์ 3-15 

3 วิทยานิพนธ์ 3-15 วิทยานิพนธ์ 3-15 วิทยานิพนธ์ 
สัมมนา 4 

3-15 
1 
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ระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ 2 แบบ 2.1  

ชั้นปี ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที ่2 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที ่3 หน่วยกิต 

1 วิชาบังคับ 8 วิชาเลือก 8 สัมมนา 3 
วิทยานิพนธ์ 

1 
1-3 

2 วิทยานิพนธ์ 3-15 วิทยานิพนธ์ 3-15 วิทยานิพนธ์ 3-15 

3 วิทยานิพนธ์ 3-15 วิทยานิพนธ์ 3-15 วิทยานิพนธ์ 
สัมมนา 4 

3-15 
1 

ระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ 2 แบบ 2.2  

ชั้นปี ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 3 หน่วยกิต 

1 วิชาบังคับ 12 วิชาเลือก 12 วิชาเลือก 
สัมมนา 3 

4 
1 

2 วิทยานิพนธ ์ 3-15 วิทยานิพนธ ์ 3-15 วิทยานิพนธ ์ 3-15 

3 วิทยานิพนธ ์ 3-15 วิทยานิพนธ ์ 3-15 วิทยานิพนธ ์ 3-15 

4 วิทยานิพนธ ์ 3-15 วิทยานิพนธ ์ 3-15 วิทยานิพนธ ์ 3-15 

5 วิทยานิพนธ ์ 3-15 วิทยานิพนธ ์ 3-15 วิทยานิพนธ ์
สัมมนา 4 

3-15 
1 

 
 
3.1.5 คําอธบิายรายวิชา  
คําอธิบายรายวิชาแสดงในภาคผนวก ข 
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3.2 ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ 

3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร 

(1) นายสญัญา สราภิรมย์ 

คุณวุฒิ   Ph.D. (Geography), McGill University, Canada (1992)  
วท.ม. (ธรณีวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2525 
วท.บ. (ธรณีวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2518 

ตําแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ (ภาคผนวก ค) 
ภาระงานสอนที่มีอยู่แล้ว 
106611  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์
106711  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นสูง 
106731  การศึกษาภาคสนามและการสํารวจทางภูมิศาสตร์ 
106732  หัวข้อศึกษาพิเศษในงานวิจัยทางด้านภูมิสารสนเทศ 
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุงใหม่ 
106603  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์
106704  ระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิสารสนเทศ 
106731  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการวิเคราะห์การตัดสินใจแบบหลายเกณฑ์ 
106733  แบบจําลองเชิงพ้ืนที่ 
106734  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สําหรบัการขนส่ง  
106735  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สําหรบัการจัดการดินและนํ้า 
106736  การเขียนโปรแกรมเชิงพ้ืนที่บนเว็บ 
106741   ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สําหรับการสาธารณสุข 
106742  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สําหรบัการท่องเที่ยว 
106652  ภูมิสารสนเทศเบ้ืองต้น 
106762  ธรณศีาสตร์สําหรับภูมิสารสนเทศ 
106771  การศึกษาภาคสนามด้วยภูมิสารสนเทศ 
106772  หัวขอ้การศึกษาพิเศษในงานวิจัยภูมิสารสนเทศ 
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(2) นายทรงกต  ทศานนท์ 
คุณวุฒิ   Ph.D. (Remote Sensing) University of Edinburgh, United Kingdom (2002)  

วท.ม. (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2537 
วท.บ. (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2534 

ตําแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ (ภาคผนวก ค) 
ภาระงานสอนที่มีอยู่แล้ว 
106601  หลักการรับรู้จากระยะไกล 
106702  การรับรู้จากระยะไกลช่วงไมโครเวฟ 
106705  หลักฟิสิกส์ของการรับรู้จากระยะไกล 
106706  หลักอุตุนิยมวิทยา 
106707  หลักคณิตศาสตร์สําหรับการศึกษาวิชาการรับรู้จากระยะไกล 
106715  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
106721  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
106731  การศึกษาภาคสนามและการสํารวจทางภูมิศาสตร์ 
106732  หัวข้อศึกษาพิเศษในงานวิจัยทางด้านภูมิสารสนเทศ 
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุงใหม่ 
106601  หลักการรับรู้จากระยะไกล 1 
106704  หลักการสํารวจและโฟโตแกรมเมตรีเชิงเลข 
106712  การรับรู้จากระยะไกลช่วงไมโครเวฟและอินฟราเรดความร้อน 
106714  การสํารวจบรรยากาศและมหาสมุทรจากระยะไกล 
106715  การรับรู้จากระยะไกลในการศึกษาทางโบราณคดีและมานุษยวิทยา 
106716  หลักฟิสิกส์ของการรับรู้จากระยะไกล 
106561  อุตุนิยมวิทยาเบ้ืองต้น  
106761  ภูมิสารสนเทศประยุกต์  
106763  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ 
106764  ภัยธรรมชาติและการวิเคราะห์ความเสี่ยง  
106765  สถิติเชิงพ้ืนที่ 
106768  ภูมิอากาศวิทยาประยุกต์ 
106772  หัวข้อการศึกษาพิเศษในงานวิจัยภูมิสารสนเทศ 
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(3) นายสุวิทย์ อ๋องสมหวัง 
คุณวุฒิ   Dr.rer.Nat. (Remote Sensing), Technical University of Berlin, Germany (1993)  

วท.ม. (วนศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2529 
วท.บ. (วนศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2524 

ตําแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ (ภาคผนวก ค) 
ภาระงานสอนที่มีอยู่แล้ว 
106602  การวิเคราะห์และแปลภาพเชิงตัวเลข 
106707  การรับรู้จากะยะไกลข้ันสูง 
106704  การรับรู้จากระยะไกลของสภาพแวดล้อมในธรรมชาติ 
106711  ระบบการจัดการฐานข้อมูลในงานวิจัยทางด้านภูมิสารสนเทศ 
106722  การจัดการดินและนํ้าเพ่ือการเกษตรท่ีย่ังยืน 
106723  การจําแนกและวางแผนการใช้ทีดิ่น 
106724  การจัดการลุ่มนํ้า 
106725  การจัดการป่าไม้ 
106731  การศึกษาภาคสนามและการสํารวจทางภูมิศาสตร์ 
106732  หัวข้อศึกษาพิเศษในงานวิจัยทางด้านภูมิสารสนเทศ 
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุงใหม่ 
106602  การวิเคราะห์และแปลภาพเชิงเลข 
106704  ระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิสารสนเทศ 
106711  การประมวลผลภาพเชิงเลขขั้นสูง 
106713  การรับรู้จากระยะไกลของสภาพแวดล้อม 
106732  ระบบการจัดการฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่ 
106739  การประเมินที่ดินและการวางแผนการใช้ที่ดิน 
106766  การจัดการลุ่มนํ้าแบบบูรณาการ 
106767  ภูมิสารสนเทศสําหรับการจัดการระบบนิเวศป่าไม้ 
106771  การศึกษาภาคสนามด้วยภูมิสารสนเทศ 
106772  หัวข้อการศึกษาพิเศษในงานวิจัยภูมิสารสนเทศ 
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(4) นายดุษฎี  ชาญลขิิต 
คุณวุฒิ   Ph.D. (Geography) University of Oxford, United Kingdom (2005)  

M.Sc. (Geographic Information System)  University of Oxford, United Kingdom 
(2001)  
วท.บ. (ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2518 

ตําแหน่งทางวิชาการ - 
ผลงานทางวิชาการ (ภาคผนวก ค) 
ภาระงานสอนที่มีอยู่แล้ว 
106712  การทําแผนทีแ่ละการรังวัดภาพ 
106714  การวางผังเมืองและการวางแผนภูมิภาค 
106731  การศึกษาภาคสนามและการสํารวจทางภูมิศาสตร์ 
106732  หัวข้อศึกษาพิเศษในงานวิจัยทางด้านภูมิสารสนเทศ 
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุงใหม่ 
106604  หลักการสํารวจและโฟโตแกรมเมตรีเชิงเลข 
106704  ระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิสารสนเทศ 
106737  แบบจําลองทําเลท่ีต้ัง 
106738  การวางผังเมืองและการวางแผนภูมิภาค 
106742  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สําหรับการท่องเที่ยว 
106751  การสํารวจและโฟโตแกรมเมตรีเชิงเลขขั้นสูง 
106752  ระบบกําหนดตําแหน่งบนโลกเพ่ือการบริหารการเสี่ยงภัยพิบัติ 
106753  ระบบกําหนดตําแหน่งบนโลกเพ่ือการโยธาสาธารณะ 
106769  ภูมิสารสนเทศสําหรับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
106771  การศึกษาภาคสนามด้วยภูมิสารสนเทศ 
106772  หัวข้อการศึกษาพิเศษในงานวิจัยภูมิสารสนเทศ 
 
(5) นายประพันธ์  แม่นยํา 
คุณวุฒิ   D.Phil. (Materials Science) University of Oxford, United Kingdom (2005) 

M.Sc. (Nuclear Physics) University of Oxford, United Kingdom (2001) 
B.Sc. (Physics) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2532 

ตําแหน่งทางวิชาการ - 
ผลงานทางวิชาการ (ภาคผนวก ค) 
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุงใหม่ 
106716  หลักฟิสิกส์ของการรับรู้จากระยะไกล 
106765  สถิติเชิงพ้ืนที่ 
106768  ภูมิอากาศวิทยาประยุกต์ 
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ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวชิา สถาบันที่สําเร็จการศึกษา 
ปีที่สําเร็จ
การศึกษา 

1. ผศ.ดร.สัญญา สราภิรมย*์ Ph.D. (Geography)  
วท.ม. (ธรณีวิทยา) 
วท.บ. (ธรณีวิทยา) 

McGill University  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2535 
2525 
2518 

2. ผศ.ดร.สุวทิย ์อ๋องสมหวงั* Dr.rer.Nat. (Remote Sensing)  
วท.ม. (วนศาสตร์) 
วท.บ. (วนศาสตร์) 

Technical University of Berlin 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2536 
2529 
2524 

3. ผศ.ดร.ทรงกต ทศานนท*์ Ph.D. (Remote Sensing) 
วท.ม. (ฟิสิกส์) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) 

University of Edinburgh  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2545 
2537 
2534 

4. อ.ดร.ดษุฎี ชาญลิขิต* Ph.D. (Geography) 
M.Sc. (Geographic Information 
System) 
วท.บ. (ภูมิศาสตร์) 

University of Edinburgh  
University of Edinburgh 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2538 
2534 

 
2518 

5. รศ.ดร.ประพนัธ์ แม่นยํา D.Phil. (Materials Science) 
M.Sc. (Nuclear Physics) 
B.Sc. (Physics) 

University of Oxford  
University of Oxford 
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

2538 
2534 
2532 

* อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 
ประวัติและผลงานทางวิชาการ แสดงในภาคผนวก ค 

3.2.2 อาจารย์ประจํา 

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวชิา สถาบันที่สําเร็จการศึกษา 
ปีที่สําเร็จ
การศึกษา 

1. ผศ.ดร. สัญญา สราภิรมย ์ Ph.D. (Geography) McGill University 2535 

2. ผศ.ดร. สุวทิย์ อ๋องสมหวัง Dr.rer.Nat. (Remote Sensing) Technical University of Berlin 2536 

3. ผศ.ดร. ทรงกต ทศานนท ์ Ph.D. (Remote Sensing) University of Edinburgh 2545 

4. อ.ดร. ดษุฎี ชาญลิขิต Ph.D. (Geography) University of Edinburgh 2538 
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ 

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ/สาขาวชิา สถาบันที่สําเร็จการศึกษา 
ปีที่สําเร็จ
การศึกษา 

1. รศ.ดร. กัมปนาท ภักดกีุล Ph.D. (Civil and Environmental 
Engineering) 

University of Edinburgh 2544 

2. รศ.ดร. แกว้ นวลฉวี Ph.D. (Civil Engineering/ 
Remote Sensing) 

Colorado State University 2522 

3. รศ.ดร. ชฎา ณรงค์ฤทธิ ์ Ph.D. (Remote Sensing and 
Geographic Information 
System) 

Asian Institute of  
Technology 

2543 

4. รศ.ดร. ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์ Dr. Ing. (Remote Sensing and 
Geographic Information 

Institut National 
Polytechnique de Toulouse 

2527 

5. รศ.ดร. ชาลี นาวานุเคราะห ์ Ph.D. (Soil Science and 
Environmental Science) 

University of The Philippines  
at Los Banos 

2534 

6. รศ.ดร. ยงยทุธ ไตรสุรัตน์ วท.ด. (การอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ) 

Asian Institute of  
Technology 

2540 

7. รศ.ดร. วิชยั ศรคํีา Ph.D. (Industrial Location 
Analysis) 

University of Cincinnati 2530 

8. รศ.ดร. สรรเพชญ ชื้อนิธิไพศาล Ph.D. (Geomatics) University of Newcastle  
upon Tyne 

2547 

9. รศ.ดร. สุระ พฒันเกียรต ิ วท.ด. (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 2544 
10. ผศ.ดร. บันลือ เอมะรุจ ิ Ph.D. (Environmental Systems 

Engineering) 
University of Regina 2541 

11. ผศ.ดร. ฟองสวาท สุวคนธ์  
สิงหราชวราพันธ์ 

Ph.D. (Geological Engineering) Middle East Technical 
University 

2528 

12. ผศ.ดร. ศุทธินี ดนตร ี Doctorat de Troisieme Cycle, 
Remote Sensing 

Université Paris-X (nanterre) 
en Lettres et sciences 
Humaines, Géographie, 
Humaine, Économique et 
Régionale; Paris 

2537 

13. พ.ต.ดร. สมโภช ปัณฑวังกรู D.Eng. (Civil Engineering) The University of Tokyo 2547 

14. ดร. สุรชัย รัตนเสริมพงศ์ Doctorat de Troisieme Cycle: 
Remote Sensing 

Université de Bordeaux III 2527 
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4. องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา) 
นักศึกษามีโอกาสได้รับประสบการณ์การศึกษาวิจัยภาคสนาม โดยการศึกษาในบางรายวิชาของ

หลักสูตร ซึง่กําหนดให้การศึกษาวิจัยภาคสนามเป็นส่วนสําคัญของการศึกษาในวิชาดังกล่าวด้วย อาทิเช่น
รายวิชา 106 771 การศึกษาภาคสนามด้วยภูมิสารสนเทศ เป็นต้น 

4.1 ผลการเรียนรูข้องประสบการณ์ภาคสนาม 
นักศึกษามีทักษะพ้ืนฐานของการศึกษาและทําวิจัยภาคสนาม ในพ้ืนทีศ่ึกษาซึ่งมีองค์ประกอบและ

ลักษณะโครงสร้างที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาหรือการทําวิจัยเพ่ือทําวิทยานิพนธ์ของ
ตัวนักศึกษาเองต่อไป รวมถึงได้มีโอกาสพัฒนาทักษะของการใช้ฐานข้อมูลหรืออุปกรณ์ตรวจวัดที่สําคัญสําหรับ
การสํารวจภาคสนามท่ัวไปด้วย เช่น การดูแผนที่หรือการใช้เครื่อง GPS เป็นต้น นอกจากน้ันยังถือเป็นการ
ฝึกฝนทักษะของการทํางานร่วมกันเป็นหมู่คณะของนักศึกษาอีกด้วย 

4.2 ช่วงเวลา 
ระหว่างภาคการศึกษาปกติ 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
เป็นไปตามที่สาขาวิชาและอาจารย์ประจํารายวิชาที่เก่ียวข้องกําหนด 

5. ข้อกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย  

5.1 คําอธบิายโดยย่อ 
โดยทั่วไปการทาํโครงงานในรายวิชา คือการทีนั่กศึกษาทํางานที่ได้รับมอบหมายภายใต้การควบคมุของ

อาจารย์ผู้สอนรายวิชา ส่วนการทําวิจยัคือการทําวิทยานพินธ์หรือการคน้คว้าอิสระของนักศึกษาซึ่งอยู่ภายใต้การ
ควบคมุของอาจารย์ทีป่รึกษาที่สาขาวิชาแต่งต้ัง โดยการประยุกต์ใช้ความรูท้างภูมิสารสนเทศเป็นหลัก 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู ้
ระดับปรญิญาโท 
1) สามารถค้นคว้า วิเคราะห์ ประเมิน สังเคราะห์และวิจารณ์ข้อมูล ผลกระทบของงานวิจัยต่อ

วงการวิชาการ และต่ออุตสาหกรรมทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศได้ 
2) สามารถออกแบบและวางแผนการทดลองได้ถูกต้องและรัดกุม 
3) สามารถนําองค์ความรู้ด้านทฤษฎีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานวิจัยได้อย่างถูกต้อง 
4) มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างโจทย์วิจัย 
5) สามารถเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย รายงานผลงานวิจัย และเสนอผลงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
6) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
7) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
8) มีทักษะในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลรอบข้าง 
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ระดับปริญญาเอก 
1) สามารถค้นคว้า วิเคราะห์ ประเมิน สังเคราะห์และวิจารณ์ข้อมูล ผลกระทบของงานวิจัยต่อ

วงการวิชาการ และต่ออุตสาหกรรมทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศได้อย่างลึกซึ้ง 
2) สามารถออกแบบและวางแผนการทดลองได้ถูกต้องและรัดกุม ตามหลักวิชาการข้ันสูง 
3) สามารถนําองค์ความรู้ด้านทฤษฎีขั้นสูงมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานวิจัยได้อย่างถูกต้อง 
4) มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างโจทย์วิจัย 
5) รู้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างสร้างสรรค์ 
6) สามารถเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย รายงานผลงานวิจัย และเสนอผลงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และถูกต้องตามหลักวิชาการข้ันสูง 
7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
8) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
9) มีทักษะในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลรอบข้างได้อย่างดี 

5.3 ช่วงเวลา 
ดําเนินการระหว่างภาคการศึกษาปกติ 

5.4 จํานวนหน่วยกิต  
เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในโครงสร้างหลักสูตร (ข้อ 3.1.2) 

5.5 การเตรียมการ  
สําหรับการทําโครงงาน อาจารย์ประจํารายวิชาเป็นผู้กําหนดกรอบการทําโครงงานให้นักศึกษา

ปฎิบัติภายในช่วงเวลาของการศึกษาตามปกติที่กําหนดให้ โดยคุณภาพของงานท่ีได้รับจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์
ที่กําหนดไว้ ส่วนการทําวิจัย สาขาวิชาจะทําการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษาแต่ละคน 
ในช่วงแรกของการเข้าศึกษา จากน้ันนักศึกษาต ้องจัดทําโครงร่างวิทยานิพนธ์ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาดังกล่าว 
เพ่ือขออนุมัติในการดําเนินการต่อทางสาขาวิชา จากน้ัน นักศึกษาต้องดําเนินการทําวิทยานิพนธ์ตามโครงร่างฯ
ดังกล่าวจนแล้วเสร็จภายใต้การกํากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาและของสาขาวิชา โดยสาขาวิชาได้จัดเตรียม
เครื่องมือและอุปกรณ์การทําวิจัยที่จําเป็นสําหรับนักศึกษาได้ใช้งานไว้ที่อาคารปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย  

5.6 กระบวนการประเมินผล  
การประเมินผลการทําโครงงานจะดําเนินการโดยอาจารย์ประจํารายวิชาเป็นสําคัญ อิงตามเกณฑ์ที่

ได้กําหนดขึ้นสําหรับรายวิชาน้ัน ส่วนการทําวิทยานิพนธ์ต้องผ่านการประเมินในขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ที่สาขาวิชาแต่งต้ังขึ้นตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย แต่ระหว่างที่การทําวิทยานิพนธ์ยังไม่
แล้วเสร็จสมบูรณ์ นักศึกษาต้องรายงานความก้าวหน้าของการทําวิจัยดังกล่าวให้กับที่ประชุมของสาขาวิชา
ทราบในทุกภาคการศึกษา เพ่ือประเมินระดับความก้าวหน้าในงานว่าเป็นที่พอใจหรือไม่ จนกว่าการทํา
วิทยานิพนธ์ดังกล่าวจะแล้วเสร็จ และผ่านการประเมินของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์แล้ว โดยให้เป็นไป
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ก)  
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หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคณุลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยทุธห์รือกจิกรรมของนักศกึษา 
- มีความรับผิดชอบในการทํางาน ทั้งงานส่วนตน

และงานที่ต้องทําเป็นหมู่คณะ 
1) อาจารย์ประจํารายวิชาหรือสาขาวิชา มอบหมายงานให้

นักศึกษาทํางาน ทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม และมีการ
ติดตามประเมินผลงาน 

- มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี 
เพื่อสนับสนุนการศึกษาในระดับของตน และเพื่อ
การติดต่อส่ือสารกับชาวต่างชาติ 

1) กําหนดให้นัก ศึกษาต้องศึกษาและฝึกทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง ทั้งศึกษาด้วยตนเองและตาม
หลักสูตรหรือโครงการที่มหาวิทยาลัยได้จัดขึ้น 

2) กําหนดให้นักศึกษาต้องทํางาน ที่ต้องใช้ทักษะความรู้
ภาษาอังกฤษในการดําเนินการ เช่น การอ่านบทความ 
และการนําเสนอเป็นภาษาอังกฤษ 

- มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบ
อินเทอร์เน็ต ในการศึกษาและการทําวิจัย 

1) จัดอบรมการใ ช้ระบบอินเทอร์ เน็ต  ในการค้นคว้ า 
หาข้อมูลสําหรับการศึกษาและวิจัย 

2) จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมประยุกต์ 
เพื่อสนับสนุนการศึกษาและทําวิจัย 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  

2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) มีความซื่อสัตย์ สุจริต และสามารถจัดการปัญหาด้านจริยธรรม และความขัดแย้งระหว่าง

ผลประโยชน์ที่ได้รับกับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
(2) มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ และแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจรยิธรรมในการปฏิบัติงาน และ

การปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนอย่างสม่ําเสมอ 
(3) มีความรับผิดชอบในหน้าที่ เป็นสมาชิกที่ดีของหมู่คณะ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือ

การพัฒนาตนเองและส่วนรวม เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อ่ืน และมีภาวะผู้นําและผู้ตามท่ีดี 
(4) มีวินัย มีความตรงต่อเวลา ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
พยายามสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการสอนทุกรายวิชา รวมถึง

การปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่พึงประสงค์ที่กล่าวถึงในข้อ 2.1.1 ของบุคลากรในสาขาวิชา  
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2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรยีนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) ประเมินจากพฤติการณ์ของนักศึกษาขณะเขา้ร่วมกิจกรรมสาธารณะ 
(2) ประเมินจากระดับความรับผิดชอบของนักศึกษา ในการทํางานที่ได้รับมอบหมายจาก

สาขาวิชาหรือจากรายวิชาที่ศึกษา ทั้งงานเด่ียวและงานกลุ่ม 
(3) ประเมินจากปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ หรือการกระทําผิดคุณธรรม 

จริยธรรมที่พึงประสงค์ด้านต่าง ๆ ที่กล่าวถึงในข้อ 2.1.1 

2.2 ความรู ้

2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) มีความรู้และความเช่ียวชาญในศาสตร์ด้านภูมิสารสนเทศ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

อย่างกว้างขวาง เป็นระบบ และเป็นสากล 
(2) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ือ 

การทําวิจัย หรอืการให้บริการทางวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
(3) สามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาตามหลักสูตร เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่

ทางด้านภูมิสารสนเทศทีล่ึกซึง้ และเกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการอย่างกว้างขวาง 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) การบรรยายภายในช้ันเรียน การฝึกปฏิบัติการ และสอบเพื่อประเมินความรู้ 
(2) การมอบหมายหัวข้อเรื่องให้ค้นคว้าและทํารายงานท้ังเด่ียวและกลุ่ม 
(3) การเชิญผู้เช่ียวชาญจากภายนอก มาเป็นผู้สอนหรือผู้บรรยายในรายวิชา 
(4) การศึกษานอกสถานที่ หรือรว่มกิจกรรมทางวิชาการต่าง ๆ 

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรยีนรู้ด้านความรู้ 
(1) ประเมินจากผลการทดสอบความรู้และความเช่ียวขาญ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
(2) ประเมินจากผลการทํางานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงานเด่ียวและงานกลุ่ม 
(3) ประเมินจากรายงานในการเรียนรายวิชา ที่กําหนดให้ศึกษาค้นคว้ามาเป็นการเฉพาะ 

2.3 ทักษะทางปัญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) สามารถประมวลและศึกษาขอ้มูล เพ่ือวิเคราะห์หาสาเหตุและวางแนวทางแก้ไขปัญหา

ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และตามขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์  
(2) สามารถสาธิตทักษะในการแก้ปัญหาที่ใช้เหตุผลเชิงวิเคราะห์ให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ 
(3) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ไปสู่การฝึกประสบการณ์ในการ

ปฏิบัติงานจริงตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 
(4) สามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางภูมิสารสนเทศ และจากศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง มา

พัฒนาทักษะการทํางานให้เกิดประสิทธิผล 
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2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) จัดการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดและการแก้ไขปัญหา ทั้งระดับบุคคลและ

กลุ่มในสถานการณ์ทั่วไป และสถานการณ์ที่กําหนดขึ้นโดยเฉพาะ (กรณศีึกษา) 
(2) มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าหรือฝึกทําโครงงาน รวมถึงการนําเสนอในช้ันเรียน  
(3) จัดการบรรยายหรือฝึกอบรมโดยผู้เช่ียวชาญทางภูมิสารสนเทศ  

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรยีนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) ประเมินจากผลการทดสอบความสามารถในการคิดและแก้ไขปัญหาในภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติ 
(2) ประเมินจากผลที่ได้รับจากการทํางานที่กําหนดให้ ในลักษณะของการศึกษาค้นคว้า

อิสระหรือการทําโครงงาน รวมถึงการนําเสนอในช้ันเรียน 
(3) ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการของนักศึกษา ระหว่างการเรียนและการ

นําเสนอผลงานทางวิชาการ 

2.4 ทักษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมาย ตามหน้าที่และบทบาทของตนใน

กลุ่มได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการเข้าร่วมในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกลุ่ม 
(2) สามารถพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง ให้มีประสิทธิภาพและมีความ

ทันสมัย ตรงตามความต้องการของหน่วยงาน และมมีาตรฐานระดับสากล 
(3) สามารถจัดการกับทรัพยากรท่ีมีอยู่เพ่ือการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการทํางานเป็นกลุ่ม เพ่ือส่งเสริมทักษะ ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ ตามบทบาทของการเป็นผู้นําและผูต้าม 

(2) ส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ในห้องปฏิบัติการและภาคสนามให้เกิดการทํางานเป็น
กลุ่ม  

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) ประเมินจากผลงานของกลุ่มและผลงานของผู้เรียนในกลุ่มที่ได้รับมอบหมายให้ทํางาน 
(2) ประเมินจากผลการประเมินตนเอง และประเมินซึ่งกันและกัน (Peer) 
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2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(1) สามารถใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวลผล การแปลความหมาย 
และการวิเคราะห์ข้อมูลทางภูมิสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(2) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพ่ือ
สนับสนุนการศึกษาและการสื่อสารทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร การค้นคว้าวิจัย และการนําเสนอ
ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) จัดการศึกษาหรือฝึกอบรมเพ่ือพูนความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และทาง
คณิตศาสตร์และสถิติให้กับนักศึกษา สําหรบันําไปใช้ในการศึกษาวิจัยและการปฏิบัติงานต่อไป  

(2) จัดการเรียนการสอน ซึ่งกระตุ้นให้นักศึกษาต้องใช้ทักษะการสื่อสารทั้งที่เป็นภาษาไทย
และภาษาอังกฤษกับเพ่ือนร่วมช้ันและกับอาจารย์ผู้สอนมากขึ้น 

(3) ส่งเสริมใหม้ีการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เก่ียวข้องกับการเรียน การสอน 
และการวิจัยในทุกรายวิชา เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงานมากที่สุด 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ประเมินจากผลการทดสอบความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และความรู้ 
ทางคณิตศาสตร์และสถิติ สาํหรับการศึกษาและการทําวิจัยของนักศึกษา 

(2) ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิของการใช้ทักษะการสื่อสารทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ในช้ันเรียนและในการทํากิจกรรมกลุม่ของนักศึกษา 

(3) ประเมินสมรรถนะการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทํางานที่ได้รับ 
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping)  

ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังน้ี 

3.1 คุณธรรม จริยธรรม 
(1) มีความซื่อสัตย์ สุจริต และสามารถจัดการปัญหาด้านจริยธรรม และความขัดแย้งระหว่าง

ผลประโยชน์ที่ได้รับกับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
(2) มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ และแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจรยิธรรมในการปฏิบัติงาน และการ

ปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนอย่างสมํ่าเสมอ 
(3) มีความรับผิดชอบในหน้าที่ เป็นสมาชิกที่ดีของหมู่คณะ และมสี่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือการ

พัฒนาตนเองและส่วนรวม เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อ่ืน และมีภาวะผู้นําและผู้ตามท่ีดี 
(4) มีวินัย มีความตรงต่อเวลา ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม 

3.2 ความรู ้
(1) มีความรู้และความเช่ียวชาญในศาสตร์ด้านภูมิสารสนเทศ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่าง

กว้างขวาง เป็นระบบ และเป็นสากล 
(2) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนที่เก่ียวข้อง เพ่ือการทํา

วิจัย หรือการให้บริการทางวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
(3) สามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาตามหลักสูตร เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหมท่างด้าน

ภูมิสารสนเทศที่ลึกซึ้ง และเกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการอย่างกว้างขวาง 

3.3 ทักษะทางปัญญา 
(1) สามารถประมวลและศึกษาขอ้มูล เพ่ือวิเคราะห์หาสาเหตุและวางแนวทางแก้ไขปัญหาได้

อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และตามขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์  
(2) สามารถสาธิตทักษะในการแก้ปัญหาที่ใช้เหตุผลเชิงวิเคราะห์ให้ผู้อ่ืนเขา้ใจได้ 
(3) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ไปสู่การฝึกประสบการณ์ในการ

ปฏิบัติงานจริงตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 
(4) สามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางภูมิสารสนเทศ และจากศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง มาพัฒนา

ทักษะการทํางานให้เกิดประสิทธิผล 

3.4 ทักษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมาย ตามหน้าที่และบทบาทของตนในกลุ่มได้

อย่างเหมาะสม รวมถึงการเข้าร่วมในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกลุ่ม 
(2) สามารถพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง ใหม้ีประสิทธิภาพและมีความทนัสมัย 

ตรงตามความต้องการของหน่วยงาน และมีมาตรฐานระดับสากล 
(3) สามารถจัดการกับทรัพยากรท่ีมีอยู่เพ่ือการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
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3.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) สามารถใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวลผล การแปลความหมาย และการ

วิเคราะห์ข้อมูลทางภูมิสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(2) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขยีน เพ่ือ

สนับสนุนการศึกษาและการสื่อสารทั่วไป ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร การค้นคว้าวิจัย และการนําเสนอข้อมูล 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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มคอ.2 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสูร่ายวชิา (Curriculum mapping)  
●  ความรับผิดชอบหลัก  ○ ความรับผดิชอบรอง 

1. หมวดวิชาบังคับ  

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม 
 

ความรู้ 
 

ทักษะทางปัญญา 
 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง 
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 

106601 หลักการรับรู้จากระยะไกล 1 ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ 

106602 การวิเคราะห์และแปลภาพเชิงเลข ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ 
106603 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ 

106604 หลักการสํารวจและโฟโตแกรมเมตรีเชิงเลข ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ 
106701 หลักการรับรู้จากระยะไกล 2 ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ 

106702 การรับรู้จากระยะไกลขั้นสูง ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ 

106703 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นสูง ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ 

106704 ระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิสารสนเทศ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ 
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มคอ.2 
2. หมวดวิชาเลือก 

2.1 กลุ่มวิชาทางการรับรู้จากระยะไกล (RS) 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม 
 

ความรู้ 
 

ทักษะทางปัญญา 
 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง 

ตัวเลขฯ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 

106711 การประมวลผลภาพเชิงเลขขั้นสูง ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ 

106712 การรับรู้จากระยะไกลช่วงไมโครเวฟและอินฟราเรดความร้อน ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ 

106713 การรับรู้จากระยะไกลของสภาพแวดล้อม ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ 

106714 การสํารวจบรรยากาศและมหาสมุทรจากระยะไกล ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ 

106715 การรับรู้จากระยะไกลในการศึกษาทางโบราณคดีและมานุษยวิทยา ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ 

106716 หลักฟิสิกส์ของการรับรู้จากระยะไกล ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ 
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มคอ.2 
2.2 กลุ่มวิชาทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)  

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม 
 

ความรู้ 
 

ทักษะทางปัญญา 
 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง 

ตัวเลขฯ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 

106731 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการวิเคราะห์การตัดสินใจแบบหลาย
เกณฑ์ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ 

106732 ระบบการจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ 

106733 แบบจําลองเชงิพื้นที่ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ 

106734 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สําหรับการขนส่ง ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ● ○ ○ 

106735 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สําหรับการจัดการดินและน้ํา ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ● ○ ○ 

106736 การเขียนโปรแกรมเชิงพื้นที่บนเว็บ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● 
106737 แบบจําลองทําเลที่ตั้ง ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ 
106738 การวางผังเมืองและการวางแผนภูมิภาค ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ 

106739 การประเมินที่ดินและการวางแผนการใช้ที่ดิน ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ 

106741 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สําหรับการสาธารณสขุ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ● 

106742 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สําหรับการท่องเที่ยว ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● 
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มคอ.2 
2.3 กลุ่มวิชาทางระบบกําหนดตําแหนง่บนโลก (GPS) 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม 
 

ความรู้ 
 

ทักษะทางปัญญา 
 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง 

ตัวเลขฯ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 

106751 การสํารวจและโฟโตแกรมเมตรีเชิงเลขขั้นสูง ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ 
106752 ระบบกําหนดตําแหน่งบนโลกเพื่อการบริหารการเสี่ยงภัยพิบัติ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ 
106753 ระบบกําหนดตําแหน่งบนโลกเพื่อการโยธาสาธารณะ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ 
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มคอ.2 
2.4 กลุ่มวิชาทางภูมิสารสนเทศ (Geoinformatics) 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม 
 

ความรู้ 
 

ทักษะทางปัญญา 
 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง 

ตัวเลขฯ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 

106561 อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ 

106562 ภูมิสารสนเทศเบื้องต้น ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ 

106761 ภูมิสารสนเทศประยุกต์ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ 

106762 ธรณีศาสตร์สําหรับภูมิสารสนเทศ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ 

106763 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ● 

106764 ภัยธรรมชาติและการวิเคราะห์ความเสี่ยง ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● 

106765 สถิติเชิงพื้นที่ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ 

106766 การจัดการลุ่มน้ําแบบบูรณาการ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ● 

106767 ภูมิสารสนเทศสําหรับการจัดการระบบนิเวศป่าไม้ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● 

106768 ภูมิอากาศวิทยาประยุกต์ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● 

106769 ภูมิสารสนเทศสําหรับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ● 
106771 การศึกษาภาคสนามด้วยภูมิสารสนเทศ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● 

106772 หัวข้อการศึกษาพิเศษในงานวิจัยภูมิสารสนเทศ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● 



  

 

 

41 

มคอ.2 
3. หมวดวิชาสัมมนา และหมวดวิชาวิทยานิพนธ์และการคน้คว้าอิสระ 
 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม 
 

ความรู้ 
 

ทักษะทางปัญญา 
 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง 

ตัวเลขฯ 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 

106681 สัมมนา 1 ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● 

106682 สัมมนา 2 ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● 

106881 สัมมนา 3 ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● 

106882 สัมมนา 4 ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● 

106691 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1 ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ 
106692 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2 ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ 
106693 การค้นคว้าอิสระระดับมหาบัณฑิต แผน ข ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ 
106891 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต แบบ 1.1 ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ 
106892 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1 ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ 
106893 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.2 ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ 
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หมวดท่ี 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 
(ภาคผนวก ก) ข้อ 17 ระบบดัชนีผลการศึกษา  

สําหรับรายวิชาต่อไปน้ี กําหนดระดับคะแนนเป็น S และ U ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ก) ข้อ 17.2.6  

106681 สัมมนา 1 
106682 สัมมนา 2 
106881 สัมมนา 3 
106882 สัมมนา 4 
106771 การศึกษาภาคสนามด้วยภูมิสารสนเทศ 
106772 หัวข้อการศึกษาพิเศษในงานวิจัยภูมิสารสนเทศ 
และ  รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต (Non-credit) 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูข้ณะนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา 
(1) การทวนสอบในระดับรายวิชา มีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
(2) การทวนสอบในระดับหลักสตูร มีระบบประกันคุณภาพภายใน สําหรับการทวนสอบมาตรฐาน

ของผลการเรียนรู้ของนักศึกษา รวมถึงมีการประเมินการสอนแต่ละรายวิชาโดยนักศึกษาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของนักศึกษา 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูห้ลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
การกําหนดวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังสําเร็จการศึกษา เพ่ือนํามาใช้

ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร อาจทําได้ดังน้ี  
(1) ดูจากภาวะการได้งานทําและการยอมรับในตลาดแรงงานของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา  
(2) ดูจากความคิดเห็นของหน่วยงานหรือสถานประกอบการ เก่ียวกับคุณภาพของบัณฑิตที่จบการ 

ศึกษาและเข้าทํางานในหน่วยงานหรือสถานประกอบการน้ัน ๆ 
(3) ดูจากผลการประเมินของสถานศึกษาอ่ืน ถึงระดับความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอ่ืน 

ๆของบัณฑิตที่เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ 
(4) ดูจากผลการประเมินโดยบัณฑิตที่ออกไปประกอบอาชีพ ในส่วนของความรู้และความสามารถ

ที่เหมาะสมสําหรับการปฏิบัติงานจริง ที่ได้รับจากการศึกษาตามหลักสูตร 

3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 

(ภาคผนวก ก) 
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หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย ์

1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่   
อาจารย์ใหม่ที่ได้รับการคัดเลือกจากทางมหาวิทยาลัยให้เขา้ทํางาน ต้องผ่านกระบวนการสอบการ

สอนซึ่งมีการประเมินผลโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นอกจากน้ัน ยังมีสถานพัฒนาคณาจารย์ซึ่งเป็น
หน่วยงานสําหรับให้คําปรึกษาและความช่วยเหลือในเบ้ืองต้นแก่อาจารย์ใหม่ ในการจัดเตรียมและพัฒนาสื่อ
การสอนและเทคนิคการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดให้อาจารย์ใหม่ได้พบปะและปรึกษาหารือกับ
อาจารย์อาวุโสเพ่ือสอบถามหรือขอคําแนะนําในการจัดการสอนของตนให้มีประสิทธิภาพดีย่ิงขึ้น  

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีสถานพัฒนาคณาจารย์ สําหรับดูแลรับผิดชอบการพัฒนาทักษะการเรียนการ

สอนและการวัดผลการเรียนสําหรับคณาจารย์ โดยได้มีการจัดอบรมทักษะเหล่าน้ีขึ้นเป็นประจําตลอดมา 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
มหาวิทยาลัยได้ให้การสนับสนุนคณาจารย์ในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา หรือเข้าร่วมการฝึกอบรม

ทางวิชาการหรือวิชาชีพ โดยการจัดงบประมาณสนับสนุนให้อย่างต่อเน่ืองตลอดมา รวมไปถงึการสนับสนุนให้มี
การจัดประชุมหรือสัมมนาทางวิชาการโดยหน่วยงานของมหาวิทยาลัยด้วย 
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หมวดท่ี 7 การประกันคณุภาพหลักสูตร 

1. การบริหารหลกัสูตร  
มีหลักสูตร โครงสร้างหลักสตูร และคําอธิบายรายวิชา มีการกําหนดแผนงาน การจัดทํางบประมาณ 

และดําเนินการตามมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และมีการจัดทํารายงานการ
ประกันคุณภาพเพ่ือการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเน่ือง รวมถึงมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
ของการประกันคุณภาพภายนอก โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

2. การบริหารทรพัยากรการเรียนการสอน  

2.1 การบริหารงบประมาณ 
(1) มีการจัดทํางบประมาณรายรับและรายจ่ายที่ชัดเจน 
(2) มีการจัดสรรงบประมาณการใช้จ่ายในหมวดงบลงทุน งบดําเนินการ และเงินอุดหนุนทั่วไป

อย่างมีเหตุผล สอดคล้องกับงบประมาณรายรับ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงคุณภาพการสอนและการวิจัย
ตามวัตถุประสงค์และแผนงาน 

(3) มีระบบบัญชีทีเ่ป็นปัจจุบันและตรวจสอบได้ 

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม  

2.2.1 สถานที่และอุปกรณ์การสอน 
 ใช้สถานที่และอุปกรณ์การสอนของอาคารเรียนรวม อาคารวิชาการ อาคารศูนย์เครื่องมือ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก โดยเฉพาะ
สถานที่และอุปกรณ์ที่อยู่ในห้องปฏิบัติการการรับรู้จากระยะไกล (Remote Sensing Laboratory)  

2.2.2 ห้องสมุด 
 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี มีหนังสอื ตํารา ฐานข้อมูล 

และวารสารวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร และภูมิสารสนเทศ อยู่เป็น
จํานวนมาก สาํหรับให้นักศึกษาและบุคลากรของสาขาวิชาได้ใช้ประโยชน์ โดยศูนย์ฯ มีทรัพยากรสารสนเทศ 
ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ดังน้ี 
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 2.2.2.1 จํานวนทรัพยากรสารสนเทศโดยรวม ได้แก่ 

ประเภทของขอ้มูล จํานวน 

1. หนังสือฉบบัพิมพ ์(ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ) 117,406 เล่ม 
- จํานวนหนังสือฉบับพิมพ์สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล 489 เล่ม 

2. หนังสืออิเลก็ทรอนิกส ์ 18,063 ชื่อเรื่อง 
ได้แก่ - Access Medicine 

- Annual Reviews 
- eAudioBooks 
- e-Book in Science Direct@online 
- ebrary 
- Knovel 
- NetLibrary มทส. บอกรับ 

ใช้ร่วมกับภาคี 
- OVID (e-Books) 
- SpringerLink e-Book 
- Wiley InterScience 

71 
33 
8 

392 
166 

1,664 
3,025 

10,243 
5 

2,334 
122 

ช่ือเรื่อง 
ช่ือเรื่อง 
ช่ือเรื่อง 
ช่ือเรื่อง 
ช่ือเรื่อง 
ช่ือเรื่อง 
ช่ือเรื่อง 
ช่ือเรื่อง 
ช่ือเรื่อง 
ช่ือเรื่อง 
ช่ือเรื่อง 

3. ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส ์ 17 ฐาน 

ได้แก่ LISTA with FT, ASTM  Standards & Journal, ProQuest 
Dissertations & Theses, ACM Digital Library, Computer & Applied 
Sciences Complete, Dissertation Fulltext, H. W. Wilson all, 
ABI/INFORM Complete, Acadamic Search Premier, Education 
Researh Complete, Mactichonelibrary, Mosby’s Nursing Skills, 
Safety Info, SCOPUS, Siamsafety.com, Web of Science 

 

 

4. วารสาร   
4.1 วารสารฉบับพิมพ์ (วารสารภาษาไทย 230 ช่ือเรื่อง วารสาร

ภาษาต่างประเทศ 282 ช่ือเรื่อง โดยเป็นวารสารสาขาวิชาการรับรู้ 
     จากระยะไกล 4 ช่ือเรื่อง) 

512 ช่ือเรื่อง 
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ประเภทของขอ้มูล จํานวน 

4.2 วารสารอิเล็กทรอนิกส ์
ได้แก่ - ACS Web edition 

- AIP/APS 
- ASCE Journal 
- Emerald Management e-Journal 
- Multi-Science 
- ProQuestAgricultural Science Collection 
- Proquest Medical Library 
- Science Direct 
- SpringerLink-Journal 
- Wiley-Blackwell 

5,284 
36 
19 
30 

175 
24 

400 
570 

1,700 
1,130 
1,200 

ช่ือเรื่อง
ช่ือเรื่อง 
ช่ือเรื่อง 
ช่ือเรื่อง 
ช่ือเรื่อง 
ช่ือเรื่อง 
ช่ือเรื่อง 
ช่ือเรื่อง 
ช่ือเรื่อง 
ช่ือเรื่อง 
ช่ือเรื่อง 

5. สื่ออ่ืน ๆ ได้แก่ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโสตทัศน ์ 4,707 รายการ 
 
 2.2.2.2 บริการสืบค้นสารสนเทศ 

บริการสืบค้นสารสนเทศจากทรัพยากรสารสนเทศที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาให้บริการ
และสารสนเทศที่ห้องสมุดอ่ืน ๆ ทั้งในและต่างประเทศ 

 2.2.2.3 บริการยืมระหว่างห้องสมุด 
ในกรณีที่ทรัพยากรสารสนเทศไม่มีในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ศูนย์บรรณสารฯ ได้จัด

ให้มีบริการยืม/ขอสําเนาเอกสารระหว่างห้องสมุดจากห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาท้ังของรัฐและเอกชน และ
หน่วยงานที่ให้ความรู้ทางวิชาการภายในประเทศและต่างประเทศ 

2.3 การจัดหาทรพัยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
(1) มหาวิทยาลัยจดัสรรงบประมาณประจําปี ในการจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอน ตํารา 

วารสารทางวิชาการ และสื่ออิเล็กทรอนิกสใ์ห้แก่ทางสาขาวิชา 
(2) สาขาวิชาจัดการประชุม เพ่ือวางแผนการจัดหาหรือจัดซื้อทรัพยากรสาํหรับการเรียนการสอน 

ประจําปีตามจํานวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมา 

2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
(1) สาขาวิชาสํารวจความต้องการทรัพยากรการเรียนการสอนเป็นประจําทุกปี เพ่ือวางแนวทางใน

การจัดหาทรัพยากรท่ีขาดแคลนมาเพ่ิมเติมต่อไป 
(2) สาขาวิชาสํารวจแหล่งทรัพยากรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยที่สามารถใช้บริการได้ 
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3. การบริหารคณาจารย ์ 

3.1 การรับอาจารย์ใหม่  
อาจารย์ใหม่ต้องมีคุณวุฒิและประสบการณ์การทํางาน ที่สอดคล้องกับความต้องการของสาขาวิชา 

และมีคุณสมบัติที่เป็นไปตามข้อกําหนดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร  
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนประจํารายวิชา มีการประชุมร่วมกันเพ่ือประเมินผลและวาง

แผนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรเป็นประจําทุกปี เพ่ือให้การดําเนินงานตามหลักสูตรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และบรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้กําหนดไว้ 

3.3 คณาจารย์ทีส่อนบางเวลาและคณาจารย์พิเศษ 
สาขาวิชาเชิญผู้เช่ียวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย มาเป็นวิทยากร และอาจารย์

พิเศษเพ่ือช่วยสอนในบางรายวิชาที่จําเป็น รวมท้ังเป็นกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ พิจารณาโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ และสอบวิทยานิพนธ์ นอกจากน้ัน ยังมีการเสนอให้อาจารย์ที่ เกษียณอายุราชการซึ่งมี
ประสบการณ์สูงทั้งด้านการสอนและการทําวิจัย มาเป็นอาจารย์ผู้สอนในบางรายวิชาหรือเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ในการทําวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษา 

4. การบริหารบุคลากรสนบัสนนุการเรียนการสอน  

4.1 การกําหนดคณุสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
มีการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการประจําห้องปฏิบัติการ 

4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน  
มีการอบรมเจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการเก่ียวกับการใช้งานเครื่องมือใหม่ เพ่ือบํารุงรักษาอุปกรณ์

สนับสนุนการเรียน การสอน และการวิจัย 

5. การสนับสนนุและการให้คําแนะนํานักศึกษา  

5.1 การให้คาํปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืน ๆ แก่นักศึกษา  
มีการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน  

5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สงัคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใชบ้ัณฑิต  
6.1 มีการศึกษาข้อมูลของตลาดแรงงาน เพ่ือให้ได้บัณฑิตซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับกับความต้องการ

ของแหล่งจ้างงาน ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน 
6.2 มีการติดตามประเมินผลความพึงพอใจของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตอย่างต่อเน่ือง 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนนิงาน (Key Performance Indicators)  
สําหรับการดําเนินงานให้บรรลุผลตามเป้าหมายคือการมีตัวบ่งช้ีทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเน่ืองกัน 2 ปีตาม

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (มคอ.) ทัง้น้ี เกณฑ์ประเมินว่าผ่าน คือการมีการดําเนินงานตามข้อ 1–5 และ
อย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 

ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน 
ปีท่ี 

1 2 3 4 5 
(1) อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม 

และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 
x x x x x 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

x x x x x 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ  
มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

x x x x x 

(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี)  ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 
ท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุด 
ปีการศึกษา 

x x x x x 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีกําหนดใน มคอ. 3 และ
มคอ. 4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

x x x x x 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผล 
การเรียนรู้จากผลการดําเนินงานท่ีรายงานใน  มคอ. 7 จากปีท่ีแล้ว 

 x x x x 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการจัดการการเรียนการสอน x x x x x 
(9) อาจารย์ประจําทุกคนได้ รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ  

1 คร้ัง 
x x x x x 

(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

x x x x x 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีดีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ย 
ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    x 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 
5.0 

    x 

(13) บัณฑิตมีงานทําภายใน 1 ปี หลังสําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80     x 
(14) บัณฑิตท่ีได้งานทําได้รับเงินเดือนเริ่มต้นไม่ตํ่ากว่าเกณฑ์ท่ี ก.พ. กําหนด     x 
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หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธผิลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน  
(1) การประชุมร่วมกันของคณาจารย์ในสาขาวิชา เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอคําแนะนําจาก

อาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการใช้กลยุทธ์การสอน  
(2) การสอบถามถึงประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนจากนักศึกษา โดยการทําแบบสอบถาม หรือด้วย

ปากเปล่าระหว่างการเรียนการสอนตามปกติโดยอาจารย์ผู้สอน 
(3) การประเมินจากผลสมัฤทธ์ิในการทํางานที่มอบหมายและผลการสอบของนักศึกษา 

1.2 การประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
(1) การประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาในแต่ละรายวิชา 
(2) รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือใช้ใน 

การวางแผนปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
2.1 ประเมินจากนักศึกษาปัจจุบันและบัณฑิตทีจ่บตามหลักสตูรโดยใช้แบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ 
2.2  ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิหรอืผู้ประเมินภายนอก อิงตามผลการประเมนิของนักศึกษา ผลการประเมนิ

ของตัวผู้สอนเอง รายงานผลการดําเนินการหลักสูตร และผลการเยี่ยมชมเป็นสําคัญ 
2.3  ประเมินจากระดับความพึงพอใจของนายจ้างของบัณฑิตตามหลักสูตรหรือผู้มีสว่นเก่ียวข้อง  

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
มีระบบประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและ

สํานักงานการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยกําหนดตัวบ่งช้ีหลักและเป้าหมายผลการดําเนินงานขั้นตํ่าทั่วไปตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามท่ี สกอ. กําหนด 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  
4.1 ทบทวนโดยอาจารย์ประจํารายวิชาเพ่ือการปรับปรุงระหว่างดําเนินการเรียนการสอนตามปกติ 
4.2 ทบทวนโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประจําปีเพ่ือจัดทําเป็นรายงานเสนอต่อสาขาวิชาต่อไป 
4.3 ทบทวนโดยที่ประชุมคณาจารย์ประจําหลักสูตร เพ่ือสรุปผลการดําเนินงานของหลักสูตรประจําปีและ

วางแผนสําหรับการปรับปรุงการเรียนการสอนตามหลักสูตรให้ดีย่ิงขึ้นในปีการศึกษาต่อไป 
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ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 
ภาคผนวก ข คําอธิบายรายวิชา  
ภาคผนวก ค ประวัติอาจารย์ประจําหลักสตูร 
ภาคผนวก ง ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร พ.ศ. 2546 และ พ.ศ. 2555 
 ตาราง ง1 เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสตูร พ.ศ. 2546 และหลักสูตร พ.ศ. 2555  
 ตาราง ง2 เปรียบเทียบรายวิชาหลักสูตร พ.ศ. 2546 และหลักสูตร พ.ศ. 2555 
ภาคผนวก จ คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
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ภาคผนวก ก 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

ว่าด้วยการศึกษาข้ันบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2550 
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ข้อบังคบัมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 

       
 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารีว่าด้วยการศกึษาขั้นบัณฑิตศึกษา
ให้เหมาะสมย่ิงขึ้น ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16 (2) และ (3) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี  ในการประชุม
ครั้งที ่ 1/2550 เมื่อวันที ่ 3 กุมภาพันธ์ 2550  สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี โดยคําแนะนําของสภาวิชาการ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนาร ี จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปน้ี 
  

 ข้อ 1 ข้อบังคับน้ีเรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาข้ันบัณฑิตศึกษา  
   พ.ศ.2550" 
 ข้อ 2 ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2545 

บรรดาระเบียบ ประกาศ แนวปฏิบัติหรือมติใด ๆ ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับน้ี ให้ใช้ข้อบังคับ
น้ีแทน 

 ข้อ 4 ในข้อบังคับน้ี 
   "มหาวิทยาลัย"   หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
   "สภามหาวิทยาลัย"   หมายถึง สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี 
   "สภาวิชาการ"   หมายถึง สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
   "อธิการบดี"    หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
   "สํานักวิชา"     หมายถึง สํานักวิชาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
   "สาขาวิชา"     หมายถึง สาขาวิชาในสํานักวิชาของมหาวิทยาลัย 
             เทคโนโลยีสุรนารี 
   "คณบดี"      หมายถึง คณบดีสํานักวิชาต้นสังกัดของนักศึกษา 
   "หัวหน้าสาขาวิชา"   หมายถึง  หัวหน้าสาขาวิชาต้นสังกัดของนักศึกษา 
    "รายวิชา"      หมายถึง วิชาที่เปิดสอนตามหลักสูตรต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย 
             เทคโนโลยีสุรนารี โดยไม่นับรวมวิทยานิพนธ์  
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   "คณาจารย์บัณฑิตระดับปริญญาโท"   หมายถึง คณาจารย์ที่สภาวิชาการแต่งต้ังให้เป็น
ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษาขั้นปริญญาโท 

   "คณาจารย์บัณฑิตระดับปริญญาเอก"   หมายถึง  คณาจารย์ที่สภาวิชาการแต่งต้ังให้เป็น 
                         ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษาขั้นปริญญาเอก 

   "นักศึกษาขั้นปริญญาเอก (Ph.D. Student)"  หมายถึง นักศึกษาที่กําลงัศึกษาในระดับปริญญาเอกที่
ยังสอบวัดคุณสมบัติไม่ผ่าน 

   "นักศึกษาปริญญาเอก (Ph.D. Candidate)"  หมายถึง นักศึกษาที่กําลงัศึกษาในระดับปริญญาเอกที่
สอบวัดคุณสมบัติผ่านแล้ว 

 ข้อ 5 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับน้ี และเป็นผู้วินิจฉยัช้ีขาดในกรณีที่มีปัญหาจากการ 
      ใช้ข้อบังคับน้ี 
 ข้อ 6 นักศึกษาต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัย  
                     ที่ไม่ขัดหรอืแย้งกับขอ้บังคับน้ี  
 

หมวด 1 
การรับเข้าศึกษา 

 

 ข้อ 7 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา    
   7.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 

เป็นผู้สําเร็จการศึกษาขั้นปรญิญาตรีหรือเทยีบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัย
รับรอง หรือเป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
ของสถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง และต้องมีคุณสมบัติอ่ืนตามที่มหาวิทยาลยั
กําหนด 

   7.2 หลักสูตรปรญิญาโท 
7.2.1 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาขั้นปรญิญาตรีหรือเทยีบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษาที่ 
         มหาวิทยาลัยรับรอง หรือมีหลักฐานรับรองว่าจะสําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี 
         หรือเทยีบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง และต้องมีคุณสมบัติ 
         อ่ืนตามที่มหาวิทยาลยักําหนด 
7.2.2 แต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไมตํ่่ากว่า 2.50 หรือเทียบเท่า หรือ 

    7.2.3 หากไม่เป็นไปตามข้อ 7.2.2 ต้องมีแต้มระดับคะแนนเฉล่ียในวิชาเอกของ 
       หลักสูตรปรญิญาโทท่ีจะเข้าศึกษาไม่ตํ่ากว่า 2.75 หรือเทียบเท่า หรือม ี
       ประสบการณ์การทํางานในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษา   
       โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือจากผู้บังคับบัญชาว่ามีศักยภาพที่จะ 
       ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้ 
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   7.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 
    เป็นผู้สําเร็จการศึกษาขั้นปรญิญาโทหรือเทยีบเท่า หรือมหีลักฐานรับรองว่าจะสําเร็จ 
    การศึกษาขั้นปริญญาโทหรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรองและ 
    ต้องมีคุณสมบัติอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
   7.4 หลักสูตรปรญิญาเอก 
    7.4.1 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาขั้นปรญิญาโทหรือเทยีบเท่า หรือมหีลักฐานรับรองว่าจะ 
       สาํเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโทหรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษาที่ 
       มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 
    7.4.2 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาขั้นปรญิญาตรีเกียรตินิยมหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัย 
       หรือสถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง หรือมีหลักฐานรับรองว่าจะ 
       สําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษาที่ 
       มหาวิทยาลัยรบัรอง ในสาขาวิชาเดียวกันกับสาขาวิชาของหลักสูตรปรญิญาเอก 
       ที่จะเข้าศึกษา โดยมีแต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสมนับถึงภาคการศึกษาก่อน 
       สุดท้ายไม่ตํ่ากว่าเกณฑ์เกียรตินิยมของสถาบันที่กําลังศึกษา 
    7.4.3 ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกที่เน้นเฉพาะการทําวิจัยต้องเป็นผู้สําเร็จ 
       การศึกษาขั้นปริญญาโทที่มีการทําวิทยานิพนธ์  และมีประสบการณ์วิจัยใน 
       สายงานโดยมีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่สาขาวิชายอมรับ  

7.5 ไม่เคยถูกคัดช่ือออกจากการเป็นนักศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา 
   7.6 มีคุณสมบัติอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

7.7 ผู้สมัครเข้าศึกษาทุกหลักสูตรข้างต้น ต้องไม่เป็นผู้พ้นสถานภาพนักศึกษาข้ัน
บัณฑิตศึกษา เพราะยังไม่สําเร็จการศึกษาเมื่อครบกําหนดเวลาสูงสุดแล้วในหลักสูตร
และระดับการศึกษาที่จะเข้าศึกษา 

7.8 สภาวิชาการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการประจําสํานักวิชา อาจพิจารณายกเว้น
คุณสมบัติตามที่กําหนดข้างต้นได้เป็นกรณีไป 

 

 ข้อ 8 การรับเข้าศึกษา 
8.1 การพิจารณารับเข้าศึกษากระทําโดยคณะกรรมการคัดเลือกซึ่งแต่งต้ังโดยคณบดีตาม

คําแนะนําของสาขาวิชาที่รับผิดชอบหลักสตูร 
8.2 วิธีการคัดเลือกเข้าศึกษาอาจใช้วิธีสอบคัดเลือก วิธีทดสอบความรู้ หรือโดยวิธีอ่ืนที่

คณบดีเห็นชอบตามคําแนะนําของสาขาวิชา  
8.3 คณะกรรมการประจําสํานักวิชา เป็นผู้อนุมัติการรับเข้าศึกษาตามคําแนะนําของ

คณะกรรมการคัดเลือก  
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8.4 การรับเข้าศึกษาหลักสูตรปรญิญาโทแบบ ก 1 และปริญญาเอกแบบ 1 ที่เน้นเฉพาะการ
วิจัยเพ่ือทําวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับอนุมัติจากสภาวิชาการ 

8.5 ในกรณีทีผ่ลการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือก เห็นว่าผู้สมัครเข้าศกึษาขั้น
ปริญญาเอกมคีวามพร้อมทางวิชาการยังไม่เพียงพอสําหรับการศึกษาขั้นปริญญาเอก  
สาขาวิชาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําสํานักวิชา อาจพิจารณารับผู้นั้น
เข้าศึกษาขั้นปริญญาโทในหลักสูตรทีผู่้น้ันสมัครเข้าศึกษาก็ได้ 

 

 ข้อ 9 การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 
   9.1 ผู้ที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาจะมีสถานภาพนักศึกษาอย่างสมบูรณ์ เมื่อมหาวิทยาลัย 
    ได้ขึ้นทะเบียนผู้น้ันเป็นนักศึกษาแล้ว 
   9.2 การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา ให้เป็นไปตามวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

 

หมวด 2 
สถานภาพนักศึกษา 

 

 ข้อ 10  สถานภาพนักศึกษา    
   10.1 นักศึกษาจะมสีถานภาพใดสถานภาพหน่ึง ดังต่อไปน้ี 

10.1.1 นักศึกษาสามญั หมายถึง ผูท้ี่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ  
10.1.2 นักศึกษาทดลองศึกษา หมายถึง ผู้ที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาโดยมีเง่ือนไขให้

ทดลองศึกษาในภาคการศึกษาแรกเข้า 
10.2 นักศึกษาทดลองศึกษาจะได้รับการพิจารณาให้เปลี่ยนสถานภาพเป็นนักศึกษาสามัญ 

     เมื่อผ่านเง่ือนไขให้ทดลองศึกษาตามที่กําหนดดังน้ี 
10.2.1 สอบได้รายวิชาขั้นปริญญาตรีทุกรายวิชาที่กําหนดให้เรียนตามเง่ือนไขให้

ทดลองศึกษา โดยมีแต้มระดับคะแนนไม่ตํ่ากว่า 2.50 ซึ่งรายวิชาเหล่าน้ี 
จะไม่นําไปคํานวณแต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสม และไมนั่บรวมเป็น 
หน่วยกิตสอบได้ 

10.2.2 สอบได้รายวิชาขั้นบัณฑิตศึกษาทุกรายวิชาที่กําหนดให้เรยีนตามเง่ือนไขให้
ทดลองศึกษาโดยมีแต้มระดับคะแนนไม่ตํ่ากว่า 3.00  

 

หมวด 3 
ระบบการศึกษา 

 

 ข้อ 11 ระบบการศึกษา 
11.1 เป็นระบบเรียนเก็บหน่วยกิตแบบไตรภาค (Trimester) ในปีการศึกษาหน่ึงมี 3 ภาค

การศึกษา แต่ละภาคการศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ 
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11.2 หน่วยกิต หมายถึง หน่วยนับที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษา การกําหนดจํานวนหน่วยกิต 
1 หน่วยกิตมีหลักเกณฑ์ ดังน้ี 
11.2.1 การบรรยาย หรือการสอนโดยวิธีอ่ืนที่เทียบเท่า ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 12 ช่ัวโมง

ต่อภาคการศึกษา 
11.2.2 การปฏิบัติการ การทดลอง การฝึก หรือการสอนโดยวิธีอ่ืนที่เทียบเท่า ใช้เวลา

ไม่น้อยกว่า 24 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา  
11.2.3 การค้นคว้าอิสระ หรืองานวิทยานิพนธ์ ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 36 ช่ัวโมงต่อภาค

การศึกษา 
11.2.4 การปฏิบัติการภาคสนาม ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 36 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา 

   11.3 หน่วยกิตเรียน หมายถึง จํานวนหน่วยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาค 
    การศึกษา 
   11.4 หน่วยกิตรายภาค หมายถึง จาํนวนหน่วยกิตรวมกันทั้งหมดของทุกรายวิชา ที่ 
    นักศึกษาได้รับระดับคะแนนตัวอักษร A B+ B C+ C และ F  ในภาคการศึกษานั้น 
   11.5 หน่วยกิตสะสม หมายถึง จํานวนหน่วยกิตรวมกันทั้งหมดของทุกรายวิชาที่นักศึกษา 
    ได้รับ ระดับคะแนนตัวอักษร A B+ B C+ C และ F ในกรณีทีนั่กศึกษาลงทะเบียน 
    เรียนซ้ําในรายวิชาใด ให้นับจํานวนหน่วยกิตสะสมจากจํานวนหน่วยกิตที่ 
    ลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ันในครั้งสุดท้ายเพียงคร้ังเดียว 

11.6 หน่วยกิตสอบได้ หมายถึง จํานวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาที่นักศึกษาได้รับระดับ 
 คะแนนตัวอักษร A B+ B C+ C หรือ S และจํานวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ที่มีผลการ 
 สอบ  "ผ่าน" หรือ "ดีมาก" 

 
หมวด 4 

ประเภทและโครงสร้างของหลักสูตร 
 

 ข้อ 12 ประเภทของหลักสูตร 
   12.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เป็นหลักสตูรการศึกษาที่ส่งเสริมความก้าวหน้า 
    ทางวิชาการความเช่ียวชาญหรือประสิทธิภาพในทางวิชาชีพในสาขาวิชาเฉพาะ ใน 
    ระดับสูงกว่าขั้นปริญญาตรีแต่ตํ่ากว่าขั้นปริญญาโท 
   12.2 หลักสูตรปรญิญาโท เป็นหลกัสูตรการศึกษาที่ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ  
    วิชาชีพและการวิจัยในระดับที่สูงกว่าขั้นปริญญาตรีแต่ตํ่ากว่าขั้นปริญญาเอก โดยมุ่ง 
    ผลิตนักวิชาการและนักวิชาชีพ ที่มีความรู้ในเน้ือหาวิชาพร้อมทั้งความสามารถใน 
    การวิจัยหรือค้นคว้าอิสระ 
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   12.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง เป็นหลักสูตรการศึกษาที่ส่งเสริม 
    ความก้าวหน้าทางวิชาการ ความเช่ียวชาญหรือประสิทธิภาพในทางวิชาชีพใน 
    สาขาวิชาเฉพาะ ในระดับสูงกว่าขั้นปริญญาโทแต่ตํ่ากว่าขั้นปริญญาเอก 

12.4 หลักสูตรปรญิญาเอก เป็นหลักสูตรการศึกษาที่ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการ 
 และการวิจัยในระดับที่สูงกว่าขั้นปริญญาโท โดยมุ่งผลิตนักวิชาการและนักวิชาชีพที่มี 
 ความรู้ความสามารถ ระดับสูง โดยเฉพาะอย่างย่ิงความสามารถในการวิจัยอย่างอิสระ 
 เพ่ือบุกเบิกแสวงหาความรูใ้หม่และเพ่ือสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ 
 อย่างต่อเน่ือง 

 

 ข้อ 13 โครงสร้างของหลักสูตร 
   13.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
    จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   13.2 หลักสูตรปรญิญาโท   
    จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต มีแผนการศกึษาให ้
    เลือก 2 แผน ดังต่อไปน้ี 
 

    (1) แผน ก : เน้นการวิจัยเพ่ือทําวิทยานิพนธ์ ซึ่งมี 2 แบบ คือ 
         แบบ ก 1 : การวิจัยเพ่ือทําวิทยานิพนธ์ จํานวนไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต  
             โดยไม่ต้องมีการศึกษารายวิชา ทั้งน้ี สาขาวิชาจะกําหนดให้เรียน 
             รายวิชาหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนโดยไม่นับหน่วยกิตด้วยก็ได้  
             โดยต้องได้ผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 
        แบบ ก 2 : การวิจัยเพ่ือทําวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 15  
             หน่วยกิต  และ การศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต โดยมี 
             จํานวนหน่วยกิตรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต 
    (2) แผน ข : เน้นการศึกษารายวิชาโดยไมม่ีการทําวิทยานิพนธ์ มีเป้าหมายเพ่ือผลิต 
               นักวิชาการ และนักวิชาชีพช้ันสูงที่มีความรู้กว้างขวางและสามารถ 
               นําไปประยุกต์ในการปฏิบัติงานได้ดีย่ิงขึ้น เน้ือหาของหลักสูตร 
               ประกอบด้วยการศึกษา รายวิชาไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิตและการ 
               ค้นคว้าอิสระหรือการทาํโครงการปัญหาพิเศษ ที่เทยีบค่าได้ไม่น้อย 
               กว่า 4 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 7 หน่วยกิต โดยมีจํานวนหน่วยกิตรวม 
               ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต แผนน้ีใช้กับแต่เฉพาะสาขาวิชาที่มี  
               ความขาดแคลนบุคลากรเท่าน้ัน การเปิดรับนักศึกษาต้องได้รับความ 
               เห็นชอบจากสภาวิชาการ 
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   13.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 
    จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   13.4 หลักสูตรปรญิญาเอก 
    จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิตสําหรับผู้ที่ศึกษาต่อจาก 
    ขั้นปริญญาโทและไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิตสําหรับผู้ที่ศึกษาต่อจากข้ันปริญญาตรี  
     มีแบบการศึกษาให้เลือก 2 แบบ ดังต่อไปน้ี 
 

    (1) แบบ 1 : การวิจัยเพ่ือทําวิทยานิพนธ์โดยไม่ต้องศึกษารายวิชา แต่สาขาวิชาอาจ 
        กําหนดให้เรียนรายวิชาหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนโดยไม่นับ 
        หน่วยกิตด้วยก็ได้โดยต้องได้ผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด  
       แบบ 1.1  ผู้เขา้ศึกษาที่จบการศึกษาขั้นปรญิญาโทต้องทาํวิทยานิพนธ์ไม่น้อย 
             กว่า 60  หน่วยกิต  
           (2) แบบ 2 : เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ และศึกษางานรายวิชา 
        เพ่ิมเติม  
         แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่จบการศึกษาขั้นปริญญาโทต้องทําวิทยานิพนธ์ที่มีค่า 
             เทียบได้ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 15  
             หน่วยกิต  
         แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่จบการศึกษาขั้นปริญญาตร ีต้องทําวิทยานิพนธ์ที่มีค่า 
                                                 เทียบได้ ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า  
                                                 30 หน่วยกิต 
 

      ทั้งน้ี  วิทยานพินธ์ตามแบบ 2.1 และ 2.2  ต้องมีคุณภาพและมาตรฐานขั้นตํ่าเท่ากัน 
 

หมวด 5 
การลงทะเบียนเรียน 

 

 ข้อ 14  การลงทะเบียนเรียน 
   14.1 นักศึกษาใหม่ในภาคการศกึษาแรกที่เข้าศึกษา ต้องลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที ่
    มหาวิทยาลยักําหนด มิฉะน้ันจะถือว่าสละสิทธิการเข้าเป็นนักศึกษา และจะถูกถอน 
    ช่ือออกจากทะเบียน 
   14.2 นักศึกษาปัจจุบันต้องลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด มิฉะน้ัน 
    จะไม่ม ีสิทธิลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น 
   14.3 นักศึกษาปัจจุบันที่มิได้ลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด ต้องได้รับ 
    อนุมัติให้ลาพักการศึกษาตามข้อ 34 และต้องชําระค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพ 
    นักศึกษา มฉิะน้ันจะพ้นสถานภาพนักศึกษา 
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   14.4 นักศึกษาปัจจุบันที่ลงทะเบียนครบถ้วนตามท่ีหลักสูตรกําหนดแล้ว แต่ยังไม่สําเร็จ 
    การศึกษาต้องขอรักษาสถานภาพนักศึกษา พร้อมชําระค่าธรรมเนียมรักษา 
    สถานภาพนักศึกษา และค่าธรรมเนียมอ่ืนที่มหาวิทยาลัยกําหนด มิฉะน้ันจะพ้น 
    สถานภาพนักศึกษา 

14.5 จํานวนหน่วยกิตเรียนในแต่ละภาคการศึกษา ให้เป็นดังต่อไปนี้ 
14.5.1  หน่วยกิตเรียนตามเง่ือนไขให้ทดลองศึกษาตามข้อ 10.2.1 และ 10.2.2 ให้
          นับเป็นหน่วยกิตเรียนด้วย 
14.5.2 หน่วยกิตในการร่วมเรียน ใหนั้บเป็นหน่วยกิตเรียนด้วย 

   14.6 การลงทะเบียนเรียนซ้ํา 
    14.6.1 นักศึกษาที่ได้รับระดับคะแนน  F  U  หรือ  W  ในรายวิชาบังคับ ต้อง 
       ลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ันซ้ําอีก จนกว่าจะได้รับระดับคะแนน A B+ B  
       C+ C หรือ S 
    14.6.2 นักศึกษาที่ได้รับระดับคะแนน  F  U  หรือ  W  ในรายวิชาเลือก จะ 
       ลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ันซ้ําอีกเพ่ือให้ได้ระดับคะแนน  A B+ B C+ C  
       หรือ S หรือเลือกลงทะเบียน เรียนรายวิชาเลือกอ่ืนแทนก็ได้ ทั้งน้ีโดยความ 
       เห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา และโดยอนุมัติของหัวหน้าสาขาวิชา  
       การลงทะเบียนดังกล่าวน้ี ให้ใช้ระดับคะแนนตัวอักษรที่ได้รับครั้งสุดท้าย 
       สําหรับการคํานวณแต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสม 
   14.7 การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 

14.7.1 นักศึกษาที่ยังไม่ได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ สามารถลงทะเบียน
วิทยานิพนธ์ได้ไม่เกิน 3 หน่วยกิต ต่อภาคการศึกษา  

14.7.2 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์แล้ว ต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์
ไม่เกิน 15 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา   

14.7.3 ในกรณีที่หน่วยกิตวิทยานิพนธ์ที่เหลือ มากกว่าที่กําหนดในข้อ 14.7.2 ให้
ลงทะเบียนเรียนเกินกว่าจํานวนที่กําหนดได้ 

   14.8 การลงทะเบียนเรียนให้เป็นไปตามข้อกําหนดของหลักสูตรและประกาศของ 
    มหาวิทยาลัยและต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
    14.9 นักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนรายวิชานอกเหนือจากที่กําหนดในหลักสูตร และที่ไม่ 
     เป็นเง่ือนไขให้ทดลองศึกษา ต้องย่ืนคําร้องต่อศูนย์บริการการศึกษา พรอ้มทั้งได้รับ 
     ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา โดยความยินยอมของอาจารย์ผู้สอน และได้รับ 
     อนุมัติจากหัวหน้าสาขาวิชา ทั้งน้ีการประเมินผลการศึกษาจะเป็นระดับคะแนน 
     ตัวอักษร S หรือ U เท่าน้ัน และให้นับเป็นหน่วยกิตเรียนด้วย 
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14.10 สาขาวิชาอาจพิจารณารับบุคคลใดเป็นผู้รว่มเรียนในบางรายวิชาก็ได้ โดยต้อง 
  ลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ันตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
14.11 นักศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของสถาบันการศึกษาอ่ืน อาจได้รับอนุญาตจากสภาวิชาการ

ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาของมหาวิทยาลัยเพ่ือนําหน่วยกิตและผลการศึกษาไปเป็น
ส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษาต้นสังกัด 

14.12 นักศึกษาของมหาวิทยาลัย อาจได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการประจําสํานักวิชาและ
สภาวิชาการให้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาของมหาวิทยาลัยอ่ืน ที่อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์เห็นว่าเอ้ือต่อการทําวิทยานิพนธ์ เพ่ือเทียบโอนจํานวนหน่วยกิต และผล
การศึกษามาเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตร 

14.13 จํานวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาตามข้อ 14.12 ต้องไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวน 
หน่วยกิตรายวิชาในหลักสูตรที่กําลังศึกษาอยู่ โดยไม่นับรวมหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 

14.14 กําหนดวัน วิธีการลงทะเบียน และรายวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย 

 

 ข้อ 15 การขอเพ่ิม ขอลด และขอถอนรายวิชา 
   15.1 การขอเพ่ิมรายวิชา ให้กระทําได้ภายใน 10 วันแรกของภาคการศึกษา 
   15.2 การขอลดรายวิชา ให้กระทําได้ภายใน 5 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา ทั้งน้ี จะไม่ม ี
    การบันทึกรายวิชาที่ลดในใบแสดงผลการศกึษา 
   15.3 การขอถอนรายวิชา ให้กระทาํได้หลังจาก 5 สัปดาหแ์รกของภาคการศึกษา แต่ไม่เกิน  
    10 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา ทั้งน้ี จะมีการบันทึกรายวิชาที่ถอนในใบแสดงผล 
    การศึกษา 

15.4 การขอเพ่ิมและการขอลดรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา การ 
 ขอถอนรายวิชาต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าสาขาวิชา โดยคําแนะนําของอาจารย์ที่ 
 ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนรายวิชาน้ัน 

 

หมวด 6 
ระยะเวลาการศึกษา 

 

 ข้อ 16 ระยะเวลาการศึกษา 
   16.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ไม่เกิน 9 ภาคการศึกษา 
   16.2 หลักสูตรปรญิญาโท ไม่เกิน 15 ภาคการศึกษา  
   16.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ไม่เกิน  9  ภาคการศึกษา 
   16.4 หลักสูตรปรญิญาเอก ไม่เกิน 18 ภาคการศึกษาสําหรับผู้ทีศ่ึกษาต่อจากขั้นปริญญาโท 
    และไม่เกิน 24 ภาคการศึกษาสําหรับผู้ที่ศึกษาต่อจากขั้นปริญญาตร ี
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16.5 การเริ่มนับเวลาการศึกษาใหนั้บจากภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ผู้ที่ยังไม่สําเร็จ
การศึกษาเมื่อครบกําหนดเวลาดังกล่าวน้ี จะพ้นสถานภาพนักศึกษาโดยอัตโนมัติ กรณี
นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ย้ายสาขาวิชา หรือได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนระดับการศึกษา  ให้
เริ่มนับระยะเวลาการศึกษาต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติ หากอนุมัติหลังจาก 2 
สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาหรือในช่วงปิดภาคการศึกษา ให้นับภาคการศึกษาถัดไป
เป็นภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติ แต่ทั้งน้ีระยะเวลาที่ศึกษารวมทั้งสิ้นต้องไม่เกินกว่าที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 

 

หมวด 7 
ระบบการวัดและประเมินผลการศึกษา 

 

 ข้อ 17 ระบบดรรชนีผลการศึกษา 
   17.1 ในการประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา ให้ใช้ระดับคะแนนตัวอักษรตามลําดับขั้น

เป็นดรรชนีผลการศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 

   ระดับคะแนนตัวอักษร   ผลการประเมนิขั้น  แต้มระดับคะแนน  
 

     A       ดีเย่ียม 4.00 
     B+      ดีมาก 3.50 
     B       ดี 3.00 
     C+      ดีพอใช้ 2.50 
     C       พอใช้ 2.00 
     F       ตก 0 
 

 ในกรณีที่ไม่สามารถประเมินผลเป็นระดับคะแนนตัวอักษรตามลําดับขั้นดังข้างต้นได้ ให้ใช้ระดับ
คะแนนตัวอักษรต่อไปน้ี 
 

   ระดับคะแนนตัวอักษร    ความหมาย 
     I     การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
     M    นักศึกษาขาดสอบ (Missing) 
     P     การสอนยังไม่สิ้นสุด (In progress) 
     S     ผลการประเมนิเป็นที่พอใจ (Satisfactory) 
     ST    ผลการประเมนิเป็นที่พอใจสาํหรับรายวิชาที่เทียบโอน 
          (Satisfactory, Transferred credit) 
     U    ผลการประเมนิไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory) 
     V     ผู้ร่วมเรียน (Visitor) 
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     W    ได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชา (Withdrawal) 
     X     ยังไม่ได้รับผลการประเมิน (No report) 
   17.2 การให้ระดับคะแนนตัวอักษร 
    17.2.1 ระดับคะแนน A B+ B C+ C และ F ให้ใช้กับกรณีต่อไปน้ี 

(1) เป็นรายวิชาที่นักศึกษาเข้าสอบและหรือมผีลงานที่ประเมินได้เป็นลําดับ
ขั้น 

(2) เป็นการเปลี่ยนระดับคะแนนจาก I  หรือ M ที่ศูนย์บริการการศึกษา
ได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก่อนสิ้นสดุ 1 สัปดาห์แรกของภาค
การศึกษาถัดไป 

(3) เป็นการเปลี่ยนระดับคะแนนจาก P หรือ X 
    17.2.2 ระดับคะแนน F นอกเหนือจากกรณีตามข้อ 17.2.1 ให้ใช้กับกรณีต่อไปน้ีด้วย 

(1) นักศึกษาทําผิดระเบียบการสอบและได้รับการลงโทษให้ได้ระดับคะแนน 
F ตามข้อ 35.1 

(2) เป็นการเปลี่ยนระดับคะแนนโดยอัตโนมัติจาก I หรือ M ในกรณีที่ไม่ได้
รับแจ้งจากสํานักวิชาหลังจาก 1 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาถัดไป 

    17.2.3 ระดับคะแนน I ให้ใช้กับกรณต่ีอไปน้ี 
(1) นักศึกษาป่วย อันเป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้าสอบได้โดยได้ปฏิบัติถูกต้อง

ตามข้อ 33  
(2) นักศึกษาขาดสอบโดยเหตุอันพ้นวิสัย และได้รับอนุมัติจากหัวหน้า

สาขาวิชา 
(3) นักศึกษาทํางานที่เป็นส่วนประกอบของการศึกษายังไม่สมบูรณ์ และ

อาจารย์ผู้สอนโดยความเห็นชอบของหัวหน้าสาขาวิชา เห็นว่าสมควรให้
ชะลอการวัดผลการศึกษา 

    17.2.4 ระดับคะแนน M ให้ใช้กับกรณีที่นักศึกษาขาดสอบ แต่ยังไม่สามารถแสดง 
       หลักฐานทีส่มบูรณ์ในการขาดสอบได้ 
    17.2.5 ระดับคะแนน P ให้ใช้กับรายวิชาที่มีการสอน การวิจัย การทําวิทยานิพนธ์ 
       หรือการทําโครงงาน ที่ต่อเน่ืองล้ําเข้าไปในภาคการศึกษาถัดไป โดยมี 
       ความก้าวหน้าเป็นที่พอใจเมือ่สิ้นสุดภาคการศึกษาที่นักศกึษาลงทะเบียน 
       เรียนรายวิชาน้ัน 
    17.2.6 ระดับคะแนน S, U ให้ใช้กับกรณีที่ผลการประเมินเป็นที่พอใจหรือไม่พอใจ

ตามลําดับ ในรายวิชาต่อไปน้ี 
(1) รายวิชาที่หลักสูตรกําหนดไว้ว่า ให้ประเมินผลเป็น S, U 
(2) รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามข้อ 14.9 
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(3) เป็นการเปลี่ยนระดับคะแนนจาก M, P หรือ X 
17.2.7 ระดับคะแนน ST ใหใ้ช้กับรายวิชาที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้เทียบโอนรายวิชา 
17.2.8 ระดับคะแนน V ใหใ้ช้กับรายวิชาที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนเป็นผู้

ร่วมเรียนโดยได้เข้าช้ันเรียนเป็นเวลารวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลา
เรียนทั้งหมด และอาจารย์ผูส้อนวินิจฉัยว่าได้เรียนด้วยความต้ังใจ 

17.2.9 ระดับคะแนน W จะกระทําได้หลังจาก 5 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาในกรณี
ต่อไปนี้ 
(1) รายวิชาที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ถอนตามข้อ 15.4 
(2) นักศึกษาป่วยจนไม่สามารถเข้าสอบได้ โดยได้ปฏิบัติถูกต้องตามข้อ 33 

และหัวหน้าสาขาวิชามีความเห็นร่วมกันกับอาจารย์ผูส้อนว่าสมควรให้
ถอนรายวิชาน้ัน 

(3) นักศึกษาได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษา ด้วยเหตุผลตามข้อ 34.1 หรอื 
34.2 

(4) นักศึกษาถูกสั่งให้พักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น ด้วยเหตุผลอ่ืน
นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อ 35.1 

(5) หัวหน้าสาขาวิชาอนุมัติให้เปลี่ยนระดับคะแนนจาก I ที่ได้รับอนุมัติตาม
ข้อ17.2.3 (1) และ (2) เน่ืองจากการป่วยหรือเหตุอันพ้นวิสัยน้ันยังไม่
สิ้นสุด 

(6) รายวิชาที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนเป็นผู้ร่วมเรียนตามข้อ 
14.10 และได้เข้าเรียนเป็นเวลารวมทั้งสิ้นน้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลา
เรียนทั้งหมด หรืออาจารย์ผู้สอนวินิจฉัยว่าไม่ได้เรียนด้วยความต้ังใจ 

(7) รายวิชาที่นักศึกษากระทําผิดเง่ือนไขการลงทะเบียนเรียน 
17.2.10 ระดับคะแนน X ให้ใช้กับเฉพาะรายวิชาที่ศูนย์บริการการศึกษายังไม่ได้รับ

รายงานผลการประเมินการศึกษาของนักศึกษาในรายวิชาน้ัน ๆ ตาม
กําหนดเวลา 

 

หมวด 8 
การควบคุมการศึกษา 

 

 ข้อ 18  คณาจารย์บัณฑิต 
   18.1 คณาจารย์บัณฑิตระดับปริญญาโท ต้องมีคณุสมบัติข้อใดข้อหน่ึงดังน้ี 

18.1.1 วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ
มีประสบการณ์ด้านการสอน 
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18.1.2 วุฒิปริญญาโทหรือเทยีบเท่าในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  มี
ประสบการณ์ด้านการสอน และมีผลงานวิจัยเพ่ิมเติมจากงานวิจัยที่เป็นส่วน
หน่ึงของการศึกษาเพ่ือรบัปรญิญา 

18.1.3 วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

18.1.4 เป็นผู้ที่สภาวิชาการให้การรับรองเป็นผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน ในกรณีที่ไม่สังกัดสถาบันอุดมศึกษา 

   18.2 คณาจารย์บัณฑิตระดับปริญญาเอก ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหน่ึงดังน้ี 
18.2.1  วุฒิปรญิญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน ม ี
          ประสบการณ์ด้านการสอน และมผีลงานวิจัยเพ่ิมเติมจากงานวิจัยที่เป็นส่วน 
           หน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
18.2.2 วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาน้ัน หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ

ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ และมีผลงานวิจัย
เพ่ิมเติมจากงานวิจัยที่เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

18.2.3 เป็นผู้ที่สภาวิชาการให้การรับรองเป็นผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชาน้ัน หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันมาอย่างน้อย 5 ปี ในกรณีที่ไม่สังกัดสถาบันอุดมศึกษา 

   18.3 คณาจารย์บัณฑิตย่อมสามารถสอนในระดับการศึกษาที่ตํ่ากว่าระดับการสอนที่ได้รับ 
   อนุมัติให้สอน 

 

 ข้อ 19 อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป 
19.1 ต้องเป็นอาจารย์ประจําและคณาจารย์บัณฑิตของมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด 
19.2 มีหน้าที่ให้คําแนะนําและดูแลการจัดทําแผนการศึกษาของนักศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตร

และระเบียบข้อบังคับ 
19.3  มีหน้าที่ให้คําปรึกษาแก่นักศึกษาในเรื่องอ่ืนตามความจําเป็นและความเหมาะสม 
19.4  ให้หัวหน้าสาขาวิชาเสนอช่ืออาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปต่อคณบดีเพ่ือแต่งต้ังโดยเร็ว  

  

 ข้อ 20 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
   20.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ขั้นปริญญาโท ต้องเป็นอาจารย์ประจําและคณาจารย์

บัณฑิตของมหาวิทยาลัย ณ วันที่มหาวิทยาลยัแต่งต้ัง และต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อ
หน่ึงดังต่อไปนี้ 
20.1.1 วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาของวิทยานิพนธ์หรือสาขาวิชาที่

สัมพันธ์กัน 
20.1.2 วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาของวิทยานิพนธ์ หรือสาขาวิชาที่

สัมพันธ์กันดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ และมี
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ผลงานวิจัยอ่ืนนอกเหนือจากผลงานวิจัยที่เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา 

20.1.3 เป็นผู้ที่สภาวิชาการรับรองให้เป็นผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชาของวิทยานิพนธ์ 
20.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ขั้นปริญญาเอก ต้องเป็นอาจารย์ประจําและคณาจารย์

บัณฑิตของมหาวิทยาลัย ณ วันที่มหาวิทยาลยัแต่งต้ัง และต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อ
หน่ึงดังต่อไปนี้ 
20.2.1 วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาของวิทยานิพนธ์หรือสาขาวิชาที่

สัมพันธ์กัน และมีผลงานวิจัยอ่ืนนอกเหนือจากงานวิจัยที่เป็นส่วนหน่ึงของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

20.2.2 วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาของวิทยานิพนธ์ หรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ และมี
ผลงานวิจัยอ่ืนนอกเหนือจากผลงานวิจัยที่เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา  

20.2.3 เป็นผู้ที่สภาวิชาการรับรองให้เป็นผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชาของวิทยานิพนธ์ 
20.3 หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

20.3.1 ให้คําแนะนําปรึกษาแก่นักศึกษาเก่ียวกับวิธีการศึกษาและวิจัย รวมทั้งปัญหาที่
เกิดขึ้นในขณะที่นักศึกษาดําเนินการศึกษาและวิจัย 

20.3.2 ให้คําแนะนําปรึกษาแก่นักศึกษาเก่ียวกับการเขียนวิทยานิพนธ์ ทั้งในเชิง
วิชาการและเชิงภาษา 

20.3.3 ประเมินความคืบหน้าของการทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในแต่ละภาค
การศึกษา และรายงานผลการประเมินต่อหัวหน้าสาขาวิชา 

20.3.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาต่อหัวหน้า
สาขาวิชา 

20.3.5 เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
 

 ข้อ 21  การแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
21.1 อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์จะเป็นบุคคลเดียวกันก็ได้ 
21.2 ให้คณบดีพิจารณาแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์ หรอืคณะกรรมการท่ีปรกึษา

วิทยานิพนธ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําสํานักวิชา โดยคําแนะนําของ
หัวหน้าสาขาวิชาก่อนที่นักศึกษาจะเริ่มลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ 

21.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จะมีเพียงคนเดียวหรือจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ร่วมได้อีกไม่เกิน 4 คน ซึ่งเป็นบุคคลภายในหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยก็ได้ 
ในกรณีหลังถือเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยอาจารย์ที่ปรึกษา
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วิทยานิพนธ์เป็นประธานกรรมการ และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมเป็น
กรรมการ  

 

 ข้อ 22  การรายงานความคืบหน้าของการทําวิทยานิพนธ์ 
22.1 นักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์แล้ว หรือรักษาสถานภาพนักศึกษาหลัง

ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์หน่วยกิตครบถ้วนแล้ว ต้องรายงานความคืบหน้าของการทํา
วิทยานิพนธ์ตามแบบฟอร์มทีม่หาวิทยาลัยกําหนด เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ก่อนสิ้นสุดแต่ละภาคการศึกษา 

22.2 ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รายงานผลการประเมินความคืบหน้าของการทํา
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาต่อหัวหน้าสาขาวิชา เพ่ือนําเสนอ
คณะกรรมการประจําสํานักวิชา ในกรณีที่ผลการประเมินไม่เป็นที่พอใจ  
คณะกรรมการประจําสํานักวิชาอาจพิจารณากําหนดให้นักศึกษายุติการศึกษา 

 

หมวด 9 
การย้ายสาขาวิชา การโอนย้ายและการเทียบโอนรายวิชา 

 

 ข้อ 23 การย้ายสาขาวิชา 
23.1 การย้ายสาขาวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากทั้งหัวหน้าสาขาวิชาที่จะย้ายออกและ

หัวหน้าสาขาวิชาที่จะย้ายเข้า  และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจําสํานักวิชาที่
ย้ายออกและย้ายเข้า 

23.2 การย่ืนคําร้องขอย้ายสาขาวิชาจะกระทําได้อย่างเร็วที่สุดในภาคการศึกษาที่ 2 นับแต่
เริ่มเข้าศึกษาในหลักสูตร และได้แต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากว่า 3.00 

  

 ข้อ 24  หลักเกณฑ์การโอนย้ายและเทียบโอนรายวิชา 
24.1 กรณีย้ายสาขาวิชา ต้องโอนย้ายทุกรายวิชาที่เคยเรียนในหลักสูตรเดิมที่เป็นรายวิชาใน

หลักสูตรใหม่ โดยให้ได้ระดับคะแนนตัวอักษรเดิม 
24.2 กรณีนักศึกษาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และกลับเขา้ศึกษาใหม่ ให้

สามารถโอนย้ายรายวิชาที่เคยเรียนในหลักสูตรเดิม และรายวิชาที่ขอโอนย้ายต้อง
เรียนมาแล้วไม่เกิน 9 ภาคการศึกษา 

24.3 นอกเหนือจากการโอนย้ายตามข้อ 24.1 นักศึกษาอาจได้รับการพิจารณาให้เทียบโอน
รายวิชาที่เคยเรียนและสอบได้ระดับคะแนน S หรือไม่ตํ่ากว่า B หรือเทียบเท่ามาแล้ว  
ที่มีเน้ือหาและคุณภาพเหมือนหรือคล้ายคลึงกับรายวิชาในหลักสูตรที่กําลังศึกษาอยู่  
เพ่ือเป็นรายวิชาทดแทนรายวิชาในหลักสูตรที่กําลังศึกษาอยู่ 

24.4 การโอนย้ายและเทียบโอนรายวิชา สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิต หากเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกัน หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
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กัน ให้โอนย้ายและเทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา  
โดยให้ดําเนินการโอนย้ายและเทียบโอนให้แล้วเสร็จครั้งเดียวในภาคการศึกษาแรกที่เข้า
ศึกษาในหลักสูตรน้ัน 

24.5 การเทียบโอนรายวิชาระดับปริญญาโทและเอก ให้กระทําได้ไม่เกินหน่ึงในสามของ
จํานวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา ซึ่งไม่นับรวมจํานวนหน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ โดยให้โอนย้ายและเทียบโอนให้แล้วเสร็จครั้งเดียวในภาคการศึกษาแรกที่
เข้าศึกษา 

24.6 การเทียบโอนรายวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  นักศึกษาต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม
จากสถาบันเดิมไม่น้อยกว่า 3 ในระบบ 4 หรือเทียบเท่า และรายวิชาที่ขอเทียบโอน
ต้องมีระดับคะแนนตัวอักษร S หรือไม่ตํ่ากว่า B หรือเทียบเท่าและต้องเรียนมาแล้วไม่
เกิน 3 ปีการศึกษา  

24.7 ให้ถือว่านักศึกษาสอบผ่านรายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนแล้วโดยมีระดับคะแนน
ตัวอักษรเป็น ST และให้นับรวมหน่วยกิตของรายวิชาน้ันเข้ากับหน่วยกิตสอบได้ของ
หลักสูตรที่นักศึกษากําลังศึกษา 

24.8 การเทียบโอน ให้เทียบโอนได้เฉพาะหน่วยกิตของรายวิชา แต่ไม่อนุญาตให้เทียบ
โอนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 

24.9 ในการพิจารณาคําขอเทียบโอนรายวิชา สาขาวิชาอาจจัดให้นักศึกษาทดสอบความรู้ใน
รายวิชาที่ขอเทยีบโอนเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้ 

24.10 การเทียบโอนรายวิชา ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาํสํานักวิชา 
24.11 รายวิชาโอนย้ายให้นํามาคิดแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมด้วย ส่วนรายวิชาเทียบโอนจะ

ไม่นํามาคํานวณแต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสม 
 

หมวด 10 
การเปลี่ยนระดับการศึกษา 

 

 ข้อ 25 การเปลี่ยนระดับการศึกษา 
           25.1 การเปลีย่นระดับการศึกษาอาจเป็นการเปลี่ยนไปสู่ระดับที่สูงขึ้นกว่าเดิม หรือเป็นการ
เปลี่ยนไปสู่ระดับที่ตํ่ากว่าเดิมก็ได้ 

25.2  กรณีที่อยู่ในขา่ยที่จะเปลี่ยนระดับการศึกษาได้ ได้แก่ 
25.2.1 นักศึกษาในหลกัสูตรปริญญาโท แผน ก ที่ได้รับทุนให้เข้าศึกษาในขั้นปริญญา

เอก 
25.2.2 นักศึกษาปริญญาโทท่ีสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติที่จัดขึ้นสําหรับ

นักศึกษาขั้นปริญญาเอก 
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25.2.3 นักศึกษาขั้นปริญญาเอกทีส่อบตกในการสอบวัดคุณสมบัติอาจได้รับการ
เสนอจากสาขาวิชาต่อคณะกรรมการประจําสํานักวิชาเพ่ือพิจารณาให้เข้าศึกษา
ในขัน้ปรญิญาโทแทนก็ได้ 

25.3  การเปลี่ยนระดับการศึกษา จะกระทําได้แต่เฉพาะเมื่อไม่มีการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา    
 โดยคณะกรรมการประจําสํานักวิชาเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ แล้วแจ้งสภาวิชาการเพ่ือ  
 ทักท้วง 

 

หมวด 11 
การวัดและการประเมินผลการศึกษา 

 

 ข้อ 26 การประเมินผลการศึกษาและการคํานวณแต้มระดับคะแนนเฉล่ีย 
26.1 การประเมินผลการศึกษาใหก้ระทําเมื่อสิ้นสุดการศึกษาแต่ละภาคการศึกษา 
26.2 การคํานวณแต้มระดับคะแนนเฉล่ีย 

26.2.1 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยรายภาค ให้คํานวณจากผลการศึกษาในรายวิชาระดับ
บัณฑิตศึกษาของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา โดยเอาผลรวมของผลคูณ
ระหว่างหน่วยกิตกับแต้มระดับคะแนนที่นักศึกษาได้รับในแต่ละรายวิชาเป็น
ตัวต้ังแล้วหารด้วยผลรวมของจํานวนหน่วยกิตของรายวิชาเหล่าน้ัน 

26.2.2 แต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสม ให้คํานวณจากผลการศึกษาในรายวิชาระดับ
บัณฑิตศึกษาของนักศึกษา ต้ังแต่เริ่มเข้าศึกษาจนถึงภาคการศึกษาที่กําลงัคิด
คํานวณ โดยเอาผลรวมของผลคูณระหว่างหน่วยกิตกับแต้มระดับคะแนนที่
นักศึกษาได้รับในแต่ละรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในครั้งสดุท้ายเป็นตัวต้ัง 
แล้วหารด้วยจํานวนหน่วยกิตสะสม 

 

 ข้อ 27  การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive examination)  
27.1  นักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต ขั้นปรญิญาโท และประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ต้อง

สอบผา่นการสอบประมวลความรู้ เพ่ือวัดความสามารถและศักยภาพในการนํา
หลักวิชาการและประสบการณ์การเรียนไปประยุกต์ในการปฏิบัติงานหรือการ
ค้นคว้าวิจัย 

27.2  นักศึกษาขั้นปรญิญาโท แบบ ก 1 และแบบ ก 2 ต้องสอบประมวลความรู้ให้แล้วเสรจ็
สมบูรณ์ภายใน 4 ภาคการศึกษา นับแต่ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา มฉิะน้ันจะพ้น
สถานภาพนักศึกษาหากมีเหตุผลและความจําเป็นให้ขยายเวลาได้  โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการประจําสาํนักวิชา 

27.3  นักศึกษาขั้นปริญญาโทแผน ข ประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิต
ช้ันสูงต้องสอบประมวลความรู้ เมื่อมีหน่วยกิตสอบได้ครบถ้วนตามท่ีหลกัสูตรกําหนด
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และต้องสอบได้และแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายใน 2 ภาคการศึกษาถัดจากภาคการศึกษาที่
มีหน่วยกิตสอบได้ครบถ้วนตามที่หลักสูตรกําหนด มิฉะน้ันจะพ้นสถานภาพนักศึกษา 
หากมีเหตุผลและความจําเป็นให้ขยายเวลาได้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจําสํานักวิชา 

27.4  การสอบประมวลความรู้ อาจเป็นการสอบข้อเขียน หรือการสอบปากเปล่า หรือทั้ง
สองอย่าง 

27.5  การจัดให้มีการสอบประมวลความรู้เป็นหน้าที่ของสาขาวิชาและควรจัดภาคการศึกษา
ละ 1 ครั้งเป็นอย่างน้อย การสอบแต่ละคร้ังให้ดําเนินการโดยคณะกรรมการซึ่งแต่งต้ัง
โดยคณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําสํานักวิชา 

27.6  คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ประกอบด้วย หัวหน้าสาขาวิชาหรือผู้ที่หัวหน้า
สาขาวิชามอบหมายเป็นประธานกรรมการ และคณาจารย์บัณฑิตระดับปริญญาโท
ขึ้นไปจาํนวนไม่น้อยกว่า 3 คนแต่ไม่เกิน 5 คนเป็นกรรมการ จะมีบุคคลจาก
ภายนอกมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําสํานักวิชาเป็น
กรรมการด้วยก็ได้ 

27.7  คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ต้องดําเนินการสอบตามวันและเวลาที่
คณะกรรมการประจําสํานักวิชากําหนดและต้องรายงานผลการสอบต่อคณะกรรมการ
ประจําสํานักวิชาภายใน 1 สปัดาห์ นับจากวันที่เสร็จสิ้นการสอบ 

27.8  การรายงานผลการสอบประมวลความรู้ให้ใช้ระดับคะแนนตัวอักษร S เมื่อสอบได้ 
และ U เมื่อสอบตก 

27.9  ผู้ที่สอบตกในการสอบประมวลความรู้ครั้งแรก จะสอบใหม่ได้อีกเพียงหน่ึงครั้ง  การ
สอบตกเป็นครัง้ที่สองจะเป็นผลให้ผู้น้ันพ้นสถานภาพนักศึกษาโดยอัตโนมัติ 

27.10 ในกรณีที่สอบตก ให้บันทึกผลในใบแสดงผลการศึกษาเฉพาะครั้งที่มีผลต่อ
สถานภาพของนักศึกษา 

 

 ข้อ 28  การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying examination)  
28.1 นักศึกษาขั้นปริญญาเอก ต้องสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติเพ่ือวัดความรู้

ความสามารถในหลักวิชาการ และการดําเนินการวิจัยโดยอิสระเพ่ือเป็นวิทยานิพนธ์ 
ในระดับปริญญาเอก 

28.2 นักศึกษาขั้นปริญญาเอก ต้องสอบวัดคุณสมบัติผ่านและแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายใน 6 
ภาคการศึกษา นับแต่ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา มิฉะน้ันจะพ้นสถานภาพนักศึกษา
โดยอัตโนมัติ หากมีเหตุผลและความจําเป็นให้ขยายเวลาได้โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจําสํานักวิชา ทั้งน้ียกเว้นผู้ที่สอบวัดคุณสมบัติ ตามข้อ 28.3.2  

28.3 ผู้มีสิทธิขอสอบวัดคุณสมบัติได้แก่ 
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28.3.1 นักศึกษาขั้นปริญญาเอก 
28.3.2 นักศึกษาขั้นปริญญาโท แบบ ก 2 ที่มีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

และได้แต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่น้อยกว่า 3.50 หรือนักศึกษาขั้น
ปริญญาโท แบบ ก 1 ที่มีผลงานวิจัยเพ่ือทําวิทยานิพนธ์ซึ่งมีศักยภาพที่จะ
พัฒนาเป็นวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอกได้ ในกรณีหลังน้ีต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําสํานักวิชา และแจ้งให้สภาวิชาการเพ่ือ
ทักท้วง และทัง้ 2 กรณีน้ีต้องสอบผ่านการสอบประมวลความรู้แล้ว โดยให้ถือ
ว่าผลการสอบผ่านวัดคุณสมบัติน้ี เป็นการสอบผ่านวัดคุณสมบัติขั้นปรญิญา
เอกของนักศึกษารายน้ัน ๆ เลย 

28.4 การสอบวัดคุณสมบัติ อาจเป็นการสอบข้อเขียน หรือการสอบปากเปล่า หรือทั้งสอง
อย่างก็ได้ 

28.5 การจัดให้มีการสอบวัดคุณสมบัติเป็นหน้าที่ของสาขาวิชา และควรจัดภาคการศึกษาละ
หน่ึงครั้งเป็นอย่างน้อย การสอบแต่ละคร้ังให้ดําเนินการโดยคณะกรรมการ ซึ่งแต่งต้ัง
โดยคณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําสํานักวิชา 

28.6 คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติประกอบด้วย หัวหน้าสาขาวิชาหรือผู้ที่หัวหน้า
สาขาวิชามอบหมาย เป็นประธานกรรมการ และคณาจารย์บัณฑิตระดับปริญญาเอก
จํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คนเป็นกรรมการ จะมีบุคคลจากภายนอก
มหาวิทยาลัยจํานวนไม่เกิน 2 คนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําสํานัก
วิชาเป็นกรรมการด้วยก็ได้ 

28.7 คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ต้องดําเนินการสอบตามวันและเวลาที่
คณะกรรมการประจําสํานักวิชากําหนด และต้องรายงานผลการสอบต่อ
คณะกรรมการประจําสํานักวิชา ภายใน 1 สัปดาห์ นับจากวันที่เสร็จสิ้นการสอบ 

28.8 การรายงานผลการสอบวัดคุณสมบัติ ให้ใช้ระดับคะแนนตัวอักษร S เมื่อสอบได้  
และ U เมื่อสอบตก 

28.9 ให้ถือว่านักศึกษาขั้นปริญญาเอกที่สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติเป็นนักศึกษา
ปริญญาเอกทีม่ีสิทธิเสนอวิทยานิพนธ์เพ่ือขอรับปริญญาเอก 

28.10 นักศึกษาตามข้อ 28.3.1 ที่สอบตกในการสอบวัดคุณสมบัติครั้งแรก จะสอบใหม่ได้
อีกเพียงหน่ึงครั้ง การสอบตกเป็นครั้งที่สอง จะยังผลให้พ้นสถานภาพนักศึกษาโดย
อัตโนมัติ  เว้นแต่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนระดับการศึกษาตามข้อ 25.2.3 

28.11 นักศึกษาตามข้อ 28.3.2  จะสอบได้เพียงคร้ังเดียวเท่าน้ัน 
28.12 ในกรณีสอบตก ให้บันทึกผลในใบแสดงผลการศึกษาเฉพาะคร้ังที่มีผลต่อสถานภาพ

นักศึกษา 
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 ข้อ 29  การขอความเห็นชอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
   29.1 วิทยานิพนธ์ขั้นปริญญาโท 
    นักศึกษาต้องขอความเห็นชอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ต่อสาขาวิชา โดยสาขาวิชาต้อง

เสนอขอความเห็นชอบคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ต่อ
คณะกรรมการประจําสํานักวิชา  และต้องได้รับอนุมัติภายใน  5 ภาคการศึกษา  นับแต่
ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา  มิฉะน้ันจะพ้นสถานภาพนักศึกษา  ทั้งน้ี 
คณะกรรมการประจําสํานักวิชาอาจพิจารณาขยายเวลาเพ่ิมเติมได้ตามความจําเป็น 

   29.2 วิทยานิพนธ์ขั้นปริญญาเอก 
    นักศึกษาต้องขอความเห็นชอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ต่อสาขาวิชา โดยสาขาวิชาต้อง

เสนอขอความเห็นชอบคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ต่อ
คณะกรรมการประจําสํานักวิชา และต้องได้รับอนุมัติภายใน 7 ภาคการศึกษานับแต่
ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา มิฉะน้ันจะพ้นสถานภาพนักศึกษา ทั้งน้ี คณะกรรมการ
ประจําสํานักวิชาอาจพิจารณาขยายเวลาเพ่ิมเติมได้ตามความจําเป็น 

   29.3 คณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ อาจใช้โครงสร้างและคุณสมบัติ
เช่นเดียวกับคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 

   29.4 ภาษาที่ใช้ในการเขียนวิทยานิพนธ์อาจเป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศก็ได้ ทั้งน้ี 
นักศึกษาต้องแสดงความจํานงที่ชัดเจนว่าจะเขียนเป็นภาษาใดในคราวเดียวกันกับการ
ขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

 

 ข้อ 30  การสอบวิทยานิพนธ์ 
   30.1 วิทยานิพนธ์ขั้นปริญญาโท 

30.1.1 การสอบวิทยานิพนธ์ให้ดําเนินการโดยคณะกรรมการ ซึ่งคณบดีเป็นผู้พิจารณา
แต่งต้ังตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําสํานักวิชา 

30.1.2 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ประกอบด้วย หัวหน้าสาขาวิชาหรือผู้ที่หัวหน้า
สาขาวิชามอบหมาย เป็นประธานกรรมการ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
และผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 1 คนเป็นกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาแบบ ก 1  ต้องเป็นบุคคลจากภายนอก
มหาวิทยาลัย 

30.1.3 กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ต้องมีคุณสมบัติตามข้อหน่ึงข้อใดดังต่อไปน้ี 
(1) วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาของวิทยานิพนธ์หรือสาขาวิชา

ที่สัมพันธ์กัน 
(2) วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาของวิทยานิพนธ์ หรือสาขาวิชาที่

สัมพันธ์กันดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ และมี
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ผลงานวิจัยอ่ืนนอกเหนือจากผลงานวิจัยที่เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือ
รับปริญญา 

(3) เป็นผู้ที่สภาวิชาการรับรองให้เป็นผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชาของวิทยานิพนธ์
ในกรณีไม่สังกัดสถาบันอุดมศึกษา 

30.1.4 เมื่อนักศึกษาทําวิทยานิพนธ์เสร็จตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนดแล้ว  ให้
นักศึกษายื่นคําร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ต่อหัวหน้าสาขาวิชา  โดยคําแนะนําของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
พร้อมร่างวิทยานิพนธ์เพ่ือขออนุมัติจากคณบดี ก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า 2 
สัปดาห์ 

30.1.5 ในการสอบวิทยานิพนธ์ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ต้องดําเนินการอย่าง
เต็มคณะ ถ้ากรรมการมาไม่ครบ ให้เลื่อนการสอบออกไปจนกว่ากรรมการ
มาร่วมดําเนินการสอบได้อย่างเต็มคณะ 

30.1.6 หากต้องมีการลงคะแนนเสียงเพ่ือพิจารณาผลการสอบ ให้ใช้เสียงข้างมากของ
คณะกรรมการสอบ 

30.2 วิทยานิพนธ์ขั้นปริญญาเอก 
30.2.1 การสอบวิทยานิพนธ์ให้ดําเนินการโดยคณะกรรมการ ซึ่งคณบดีเป็นผู้แต่งต้ัง

ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําสํานักวิชา 
30.2.2 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ประกอบด้วย หัวหน้าสาขาวิชาหรือผู้ที่หัวหน้า

สาขาวิชามอบหมาย เป็นประธานกรรมการ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
และกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน ในจํานวนน้ีต้องเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 1 คน ซึ่งเลือกสรรโดย
วิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

30.2.3 กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ต้องมีคุณสมบัติตามข้อหน่ึงข้อใดดังต่อไปน้ี 
(1) วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาของวิทยานิพนธ์หรือสาขาวิชาที่

สัมพันธ์กัน และมีผลงานวิจัยอ่ืนนอกเหนือจากผลงานวิจัยที่เป็นส่วนหน่ึง
ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

(2) วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาของวิทยานิพนธ์ หรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ และมี
ผลงานวิจัยอ่ืนนอกเหนือจากผลงานวิจัยที่เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือ
รับปริญญา 

(3) เป็นผู้ที่สภาวิชาการให้การรับรองเป็นผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชาน้ัน หรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันมาอย่างน้อย 5 ปีในกรณีที่ไม่สังกัด
สถาบันอุดมศึกษา 
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30.2.4 เมื่อนักศึกษาทําวิทยานิพนธ์เสร็จตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนดแล้ว  ให้

นักศึกษายื่นคําร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ต่อหัวหน้าสาขาวิชาโดยคําแนะนาํ
ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือประธานคณะกรรมการท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ เพ่ือพิจารณานําเสนอขออนุมัติจากคณบดีพร้อมร่างวิทยานิพนธ์
ดังกล่าวก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์ 

30.2.5 ในการสอบวิทยานิพนธ์ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ต้องดําเนินการอย่าง
เต็มคณะ ถ้ากรรมการจํานวนดังกล่าวข้างต้นมาไมค่รบในวันสอบ ให้เลือ่นการ
สอบออกไปจนกว่ากรรมการมาร่วมดําเนินการสอบได้ตามที่กําหนด และหาก
ต้องมีการลงคะแนนเสียงเพ่ือพิจารณาผลการสอบ ใหใ้ช้เสียงข้างมากที่ไม่
น้อยกว่า 4 เสียงในทุกกรณ ี

30.3 ในการสอบวิทยานิพนธ์ ให้เปิดโอกาสให้ผู้ไมเ่ก่ียวข้องที่สนใจเข้าสังเกตการณ์ด้วย  
เมื่อการซักถามของคณะกรรมการสอบสิ้นสดุลงแล้ว ประธานกรรมการจะอนุญาตให้
ผู้สังเกตการณ์ซักถามบ้างก็ได้ ในกรณีทีค่ณะกรรมการประจาํสํานักวิชาให้ความเห็นว่า
เน้ือหาของวิทยานิพนธ์ไม่สมควรเปิดเผยทั่วไป อธิการบดีอาจไม่อนุมัติให้เปิดโอกาส
ให้ผู้ไม่เก่ียวข้องโดยตรงกับวิทยานิพนธ์เข้าสังเกตการณ์การสอบก็ได้ 

30.4 การรายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์ ให้ใช้ถ้อยคําที่แสดงระดับคุณภาพของการสอบ 
ดังนี้ 
(1) “ดีมาก” ซึ่งหมายถึงสอบได้ และใช้กับกรณีที่คณะกรรมการสอบมีความเห็นเป็น

เอกฉันท์ว่าความสามารถของนักศึกษาในการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์และการ
ตอบข้อซักถามอยู่ในระดับพอใจยิ่ง และเอกสารวิทยานิพนธ์มีเน้ือหาสาระที่
ถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว 

(2) “ผ่าน” ซึ่งหมายถึงสอบได้ และใช้กับกรณีทีค่ณะกรรมการสอบมีความเหน็ว่า
ความสามารถของนักศึกษาในการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์และการตอบข้อ
ซักถามอยู่ในระดับพอใจ และเอกสารวิทยานิพนธ์มีเน้ือหาสาระที่จะต้อง
ปรับปรุงเพียงเล็กน้อย 

(3) “ไม่ผ่าน” ซึ่งหมายถึงสอบตก และใช้กับกรณีที่คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์มี
ความเห็นว่าความสามารถของนักศึกษาในการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์และ/หรือใน
การตอบข้อซกัถามอยู่ในระดับไม่พอใจ 

30.5 ในกรณีที่นักศึกษาสอบตกในการสอบวิทยานิพนธ์ให้ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
แจ้งนักศึกษาให้ดําเนินการปรับปรุงวิทยานิพนธ์ตามคําแนะนําของคณะกรรมการ  
พร้อมกับแจ้งกําหนดเวลาที่จะต้องดําเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จด้วย ทั้งน้ี 
นักศึกษาต้องย่ืนคําขอสอบวิทยานิพนธ์ครั้งที่ 2 เมื่อครบกําหนดเวลาดังกล่าว 
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30.6 การสอบตกวิทยานิพนธ์เป็นคร้ังที่ 2 ถือเป็นการพ้นสถานภาพนักศึกษาโดยอัตโนมัติ 
30.7 ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ จะเป็นคนเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

มิได้ 
30.8 คณะกรรมการประจําสํานักวิชาเป็นผู้พิจารณาอนุมัติผลการสอบวิทยานิพนธ์ตาม

คําแนะนําของสาขาวิชาและคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
 

 ข้อ 31 รูปแบบของวิทยานิพนธ์ การส่งวิทยานิพนธ์ และการตีพิมพ์วิทยานิพนธ์ 
31.1  นักศึกษาต้องส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ในรูปแบบ วันเวลา และโดยมีจํานวนเล่ม 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
31.2  นักศึกษาปริญญาโทแผน ก ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย

ดําเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือ
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม 

31.3  นักศึกษาปริญญาเอกผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยดําเนินการ
ให้ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์
ทางวิชาการที่มีกรรมการผูท้รงคุณวุฒิจากภายนอกในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องมาร่วม
กลั่นกรอง (peer review) ก่อนการตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ัน 

 

 ข้อ 32  การสอบภาษาต่างประเทศ  
32.1  นักศึกษาขั้นปรญิญาเอกทุกคนต้องสอบภาษาต่างประเทศ ให้อยู่ในระดับผา่นตามที่

มหาวิทยาลยักําหนด กรณีที่สอบไม่ผ่านอาจขอสอบใหม่ได้ ทั้งนี้ต้องสอบให้ผ่าน
ภายใน 9 ภาคการศึกษา นับแต่ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา มิฉะน้ันจะพ้น
สถานภาพนักศึกษา 

32.2  สภาวิชาการเป็นผู้กําหนดภาษาต่างประเทศทีนั่กศึกษาต้องสอบ ซึ่งจะต้องไม่ใช่ภาษาที่
นักศึกษาใช้สื่อสารเป็นประจํา 

32.3  การสอบภาษาต่างประเทศเป็นการวัดความสามารถด้านการอ่านเพ่ือความเข้าใจเป็น
หลักใหญ่ แต่อาจมีการวัดความสามารถด้านอ่ืน ๆ ประกอบด้วยก็ได้สภาวิชาการจะ
กําหนดวิธีวัดความสามารถทางภาษาต่างประเทศของนักศึกษาเป็นวิธีอ่ืนแทนการสอบ
ก็ได้ 

32.4  ให้สภาวิชาการและคณบดีสํานักวิชาเทคโนโลยีสังคมหรือผู้แทน จัดให้มีการสอบ
ภาษาต่างประเทศตามความต้องการของหลักสูตรปรญิญาเอก ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 
เป็นอย่างน้อยและให้ดําเนินการโดยคณะกรรมการ ซึ่งอธิการบดีเป็นผู้แต่งต้ังโดย
ความเห็นชอบของสภาวิชาการ 

32.5  การรายงานผลการสอบภาษาต่างประเทศ หรือผลการวัดความสามารถทาง
ภาษาต่างประเทศโดยวิธีอ่ืน ให้ใช้ระดับคะแนน S เมื่อสอบได้ และ U เมือ่สอบตก  
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การบันทึกระดับคะแนน U จะกระทําครั้งเดียวเมื่อนักศึกษาพ้นสถานภาพนักศึกษา
เพราะสอบไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 

32.6 ในกรณีที่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศที่นักศึกษาต้องสอบ นักศึกษาจะขอยกเว้น
การสอบโดยใช้คะแนนสอบ TOEFL หรือ คะแนนสอบอ่ืนที่เทียบเท่าแทนตามเกณฑ์ที่
สภาวิชาการกําหนดก็ได้ 

 

หมวด 12 
การลา การลงโทษ และการพ้นสถานภาพนักศึกษา 

 

 ข้อ 33 การลาป่วย 
33.1 การลาป่วย คือ การลาของนักศึกษาที่ป่วยจนไม่สามารถเข้าสอบในบางรายวิชาหรือ

ทั้งหมดได้ 
33.2 การลาป่วยตามข้อ 33.1 นักศึกษาต้องย่ืนคําร้องต่อหัวหน้าสาขาวิชาภายใน 1 สัปดาห์ 

นับจากวันที่นักศึกษาเริ่มป่วย พร้อมด้วยใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของ
มหาวิทยาลัยหรือสถานพยาบาลอ่ืนที่มหาวิทยาลัยรับรอง 

 ข้อ 34  การลาพักการศึกษา 
34.1 นักศึกษาอาจย่ืนคําร้องต่อหัวหน้าสาขาวิชาโดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือขออนุมัติ

ลาพักการศึกษาได้ในกรณีต่อไปน้ี 
34.1.1 ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจําการ 

34.1.2 ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอ่ืนซึ่งมหาวิทยาลัย
เห็นสมควรสนับสนุน 

34.1.3 ป่วยจนต้องพักรักษาตัวตามคําสั่งแพทย์เป็นเวลานานเกินกว่า 3 สัปดาห์  
โดยมีใบรับรองแพทย์ที่ถูกต้องตามข้อ 33.2 

34.1.4 มีความจําเป็นส่วนตัว โดยนักศึกษาผู้น้ันได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่
น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา และมีแต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากว่า 3.00 

34.1.5 ไม่ลงทะเบียนตามข้อ 14.3 
34.2 นักศึกษาที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า 3.00 หรือยังไม่มีผลการเรียนแต่จําเป็น 

ต้องลาพักการศึกษา ให้ย่ืนคําร้องต่อหัวหน้าสาขาวิชาโดยเร็วที่สุด และให้
คณะกรรมการประจําสํานักวิชาเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 

34.3 การย่ืนคําร้องเพ่ือขอลาพักตามข้อ 34.1 หรือ 34.2 ให้กระทําภายใน 10 วันแรกของ
ภาคการศึกษา กรณีที่ยังไม่ลงทะเบียนเรียน หรือภายใน 10 สัปดาห์ กรณีที่ลงทะเบียน
เรียนแล้ว 
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34.4 การลาพักการศึกษาตามข้อ 34.1 และ 34.2 ให้อนุมัติได้ครั้งละไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา
ติดต่อกัน ถ้านักศึกษายังมีความจําเป็นต้องขอลาพักการศึกษาต่อไปอีก ให้ย่ืนคําร้อง
ใหม ่

34.5 ให้ถือว่าระยะเวลาที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของ
ระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาผู้น้ัน ยกเว้นลาพักตามข้อ 34.1.1 และ 34.1.2 

34.6 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาต้องชําระค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพ
นักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัยทุกภาคการศึกษาที่ลาพักการศึกษา ยกเว้น
ภาคการศึกษาที่ได้ชําระค่าหน่วยกิตแล้ว มฉิะน้ันจะพ้นสถานภาพนักศึกษา 

34.7 นักศึกษาที่มีความประสงค์จะกลับเข้าศึกษาก่อนระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติ จะต้องย่ืน
คําร้องขอกลับเข้าศึกษาต่อหัวหน้าสาขาวิชาเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  และแจ้งผลการอนุมัติ
ให้ศูนย์บริการการศึกษาทราบก่อนกําหนดวันลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่
นักศึกษาจะกลับเข้าศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ 

34.8 นักศึกษาที่กลบัเข้าศึกษาหลังการลาพักการศึกษาแล้วให้มีสถานภาพนักศึกษา
เหมือนกับสถานภาพก่อนได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา 

        

 ข้อ 35  การลงโทษนักศึกษาผู้กระทําผิด 
35.1 เมื่อนักศึกษากระทําผิดหรือร่วมกระทําผิดในการสอบ หรือการทํางานใด ๆ ที่เป็น

ส่วนประกอบของการศึกษา ให้คณะกรรมการพิจารณาโทษนักศึกษาที่กระทําผิด
ระเบียบการสอบตามท่ีสภาวิชาการแต่งต้ังเป็นผู้พิจารณา แล้วรายงานผลการพิจารณา
ต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือดําเนินการลงโทษและแจ้งการลงโทษให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องทราบ 

35.2 ระยะเวลาที่นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาใหนั้บรวมในระยะเวลาของการศึกษาด้วย 
35.3 นักศึกษาที่ถูกสัง่พักการศึกษาเมื่อกระทําผิดตามข้อ 35.1  ต้องชําระค่าธรรมเนียมรักษา

สถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่ต้องพักการศึกษาตามคําสั่ง ยกเว้นภาค
การศึกษาที่ชําระค่าลงทะเบียนแล้วมิฉะน้ันจะพ้นสถานภาพนักศึกษา 

  

 ข้อ 36  การพ้นสถานภาพนักศึกษา  
   นอกจากกรณีที่ระบุไว้ในข้ออ่ืนแล้ว นักศึกษาจะพ้นสถานภาพนักศึกษาในกรณีดังต่อไปน้ี 

36.1 เมื่อได้ศึกษาครบถ้วนตามท่ีหลักสูตรกําหนดและได้รับปริญญาตามข้อ 40 แล้ว 
36.2 เมื่อได้รับอนุมัติจากคณบดีโดยคําแนะนําของหัวหน้าสาขาวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษาให้

ลาออก 
36.3 เมื่อสิ้นสุด 10 วันแรกของภาคการศึกษาแลว้ ยังไม่ลงทะเบียนเรียนหรือยังไม่ชําระ

ค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพนักศึกษา นักศึกษาที่พ้นสถานภาพในกรณีน้ีอาจขอคืน
สถานภาพนักศึกษาภายในภาคการศึกษานัน้ได้  โดยได้รับอนุมัติจากคณบดี 

36.4 เมื่อเป็นนักศึกษาทดลองศึกษาและมีผลการเรียนไม่เป็นไปตามเง่ือนไขให้ทดลองศึกษา 
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36.5 เมื่อเป็นนักศึกษาสามัญและมีแต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากว่า 3.00 เป็นเวลา 2 
ภาคการศึกษาติดต่อกัน 

36.6 มหาวิทยาลัยสัง่ลงโทษให้พ้นสถานภาพนักศึกษา 
36.7 เสียชีวิต 

 

หมวด 13 
ผลประโยชน์จากงานวิจัยเพือ่ทําวิทยานิพนธ ์

 

 ข้อ 37  ลิขสทิธ์ิวิทยานิพนธ์ 
     บรรดาลิขสิทธ์ิที่เกิดจากวิทยานิพนธ์และผลงานตีพิมพ์ที่เก่ียวข้องให้เป็นไปตามที่ 
     มหาวิทยาลัยกําหนด 
 

 ข้อ 38  สิทธิบัตร 
   บรรดาสิทธิบัตรหรือผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ใดที่เกิดจากงานวิจัยเพ่ือทําวิทยานิพนธ์ให้

เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 

หมวด 14 
การสําเร็จการศึกษา 

 

 ข้อ 39 ผู้มีสิทธิขอสําเร็จการศึกษา 
39.1 เป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรน้ัน  
39.2 นักศึกษาที่มีคณุสมบัติตามข้อ 39.1 และประสงค์จะสําเร็จการศึกษาต้องย่ืนคําร้อง

แสดงความจํานงขอสําเร็จการศึกษา ต่อศูนย์บริการการศึกษาภายในระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยกําหนด มิฉะน้ันจะไม่ได้รับการเสนอช่ือต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติปริญญาหรือประกาศนียบัตรในภาคการศึกษานั้น 

39.3 นักศึกษาที่มีคณุสมบัติครบถว้นตามข้อ 39.1 ที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนรายวิชา
เพ่ิมเติมในภาคการศึกษาถัดไปโดยยังไม่ขอสําเร็จการศึกษา ต้องย่ืนคําร้องต่อ
ศูนย์บริการการศึกษาภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด และได้รับอนุมัติจาก
หัวหน้าสาขาวิชาตามคําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษา 

39.4 ในกรณีที่นักศึกษามีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 39.1 แต่มิได้ย่ืนคําร้องแสดงความจํานง
ขอรบัปริญญา หรือประกาศนียบัตรตามข้อ 39.2 หรือมิได้ย่ืนคําร้องขอลงทะเบียน
เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมตามข้อ 39.3 ศูนย์บริการการศึกษาอาจส่งรายช่ือให้สํานักวิชา
เพ่ือดําเนินการเสนอการสําเร็จการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติปริญญา  
หรือประกาศนียบัตรในภาคการศึกษาถัดไปก็ได้ ทั้งน้ี นักศึกษาต้องชําระค่าธรรมเนียม
รักษาสถานภาพนักศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปน้ันด้วย 
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 ข้อ 40 การพิจารณาให้ปริญญา และประกาศนียบัตร  
40.1  ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสีย 
40.2  ไม่มีพันธะหน้ีสินค้างชําระต่อมหาวิทยาลัย 
40.3  คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําสํานักวิชา เป็นผู้เสนอช่ือนักศึกษา

ต่อสภาวิชาการเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบสําเร็จการศึกษา เมื่อสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติให้สําเร็จการศึกษาจึงจะมีสทิธิรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร 

40.4  เกณฑ์การพิจารณาให้สําเร็จการศึกษาเป็นดังน้ี 
40.4.1 มีจํานวนหน่วยกิตสอบได้ครบถ้วนตามท่ีหลกัสูตรกําหนด 
40.4.2 ได้แต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากว่า 3.00  
40.4.3 ผ่านเง่ือนไขต่าง ๆ ตามท่ีหลกัสูตรและข้อบังคับน้ีกําหนด 
40.4.4 มีคุณสมบัติตามข้อ 39.1  

 

บทเฉพาะกาล 
 

   ข้อ 41 สําหรับนักศึกษาที่เข้ารับการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2550  และยังคงมีสถานภาพเป็น 
  นักศึกษาของสถาบันในวันที่ขอ้บังคับน้ีมีผลบังคับใช้ให้มีระยะเวลาการศึกษาทั้งสิ้นและ 
  ระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ตามข้อบังคับเดิม 
   ข้อ 42 สําหรับนักศึกษาที่เขา้รับการศึกษาก่อนปีการศึกษา 2550  และได้ดําเนินการใด ๆ ไปแล้ว 
  ตามข้อบังคับเดิมที่ไม่เป็นไปตามข้อบังคับน้ี  ใหถ้ือว่าการดําเนินการน้ัน ๆ สิ้นสุด  มิอาจ 
  ขอเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามข้อบังคับน้ีได้ 
   ข้อ 43 ในกรณีที่มีความไมชั่ดเจนในการเลือกใช้ข้อบังคับเดิม หรือข้อบังคับฉบับน้ี ให้ใช้หลักการ 
  ในการเอ้ือประโยชน์ต่อนักศึกษาเป็นที่ต้ัง 
     

     ประกาศ ณ วันที่ 2  มีนาคม พ.ศ. 2550 
 
 

 (ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร  ศรีสอ้าน) 
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
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ภาคผนวก ข 
คําอธิบายรายวิชา 
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รายวิชาที่เปิดสอนในสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล หลักสูตรสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ แบ่งออกได้
เป็น 4 หมวดหลักคือ หมวดวิชาบังคับ หมวดวิชาเลือก หมวดวิชาสัมมนา และหมวดวิชาวิทยานิพนธ์ โดยหมวด
วิชาเลือกแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวิชาทางการรับรู้จากระยะไกล (RS) กลุ่มวิชาทางระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS) กลุ่มวิชาทางระบบกําหนดตําแหน่งบนโลก (GPS) และกลุ่มวิชาทางภูมิสารสนเทศ 
(Geoinformatics) ในแต่ละรายวิชาได้อธิบายถึง รหัสวิชา ช่ือวิชา จํานวนหน่วยกิต จํานวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่
ใช้ศึกษา วิชาบังคับก่อน และคําอธิบายเน้ือหาวิชาโดยรวม โดยตัวเลขในวงเล็บหมายถึงจํานวนช่ัวโมงในหน่ึง
สัปดาห์ สําหรับภาคบรรยาย ภาคปฏิบัติ และการศึกษาทบทวนด้วยตนเองสําหรับแต่ละรายวิชาตามลําดับ 

There are four categories of the courses offered in these M.Sc. and Ph.D. programs: 1. 
Compulsory courses, 2. Selective courses, 3. Seminar courses, 4. Thesis. For the selective 
courses, four major sub-categories are established:  1. Remote sensing (RS group), 2. 
Geographic information system (GIS group), 3. Global positioning system (GPS group), 4. 
Geoinformatics group. Each course provides information on code, name, number of credits, 
weekly lecture and lab work requirements (in hours), prerequisite courses, and course 
description. Numbers seen in bracket are required hours in a week for the lecture, laboratory 
work and independent study for each specific course, respectively.  
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1. หมวดวิชาบังคับ 

106601 หลักการรับรู้จากระยะไกล 1 4 (4-0-12) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
 เพ่ือให้มีความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับหลักการพ้ืนฐานของเทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกล ประกอบด้วย
ทฤษฎีการแผ่รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การถ่ายภาพทางอากาศ การรับรู้จากระยะไกลช่วงคลื่นที่สามารถ
มองเห็นได้และอินฟราเรด ดาวเทียมสํารวจโลก รวมถึงแนวการประยุกต์ข้อมูลจากการรับรู้จากระยะไกลที่
สําคัญ ทั้งน้ี นักศึกษาอาจต้องทํารายงานส่งในหัวข้อที่อาจารย์ผู้สอนกําหนดให้ 
106601 Principles of Remote Sensing I 4 (4-0-12) 
Prerequisite: None 
 To provide fundamental knowledge on concepts of remote sensing technology 
including, electromagnetic radiation theory, aerial photography, remote sensing at VIS/IR 
spectrum, earth observing satellite, and also the main applications of remote sensing data. 
In addition, a report of the given assignment might be required. 

106602 การวิเคราะหแ์ละแปลภาพเชิงเลข 4 (3-3-10) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
 เน้ือหาหลักของวิชาครอบคลุมหลักการพ้ืนฐาน และขั้นตอนวิธีสําคัญในการแปลตีความด้วยสายตา 
และการประมวลผลภาพเชิงเลขจากข้อมูลการรับรู้จากระยะไกล โดยเฉพาะอย่างย่ิงภาพถ่ายทางอากาศและ
ข้อมูลแบบหลายช่วงคลื่น 
106602 Digital Image Analysis and Interpretation 4 (3-3-10) 
Prerequisite: None 
 This course provides essential principles of remote sensing and important algorithm for 
visual interpretation and digital image processing from remotely sensed data, especially aerial 
photography and multi spectral data. There are assignment and presentation in this course. 

106603 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์ 4 (3-3-10) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
 วัตถุประสงค์หลักของวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เป็นการแนะนําความรู้พ้ืนฐานด้าน
องค์ประกอบและการทํางานในส่วนต่าง ๆ ของระบบ ระบบพิกัดแผนที่โดยสังเขป ความสัมพันธ์ของเทคโนโลยี
การรับรู้จากระยะไกล ระบบหาตําแหน่งบนผิวโลก และ GIS ความสัมพันธ์ของข้อมูล GIS แบบจําลอง
โครงสร้างช้ันข้อมูล รูปแบบต่างๆ ของข้อมูล GIS การสํารวจช้ันข้อมูล GIS การนําเข้าและสร้างช้ันข้อมูลสู่
ระบบ และการปรับแปลงข้อมูล  แนะนําและอภิปรายการวิเคราะห์ช้ันข้อมูล GIS ในรูปของเวกเตอร์และ
ราสเตอร์ นําเสนอและอภิปรายตัวอย่างการประยุกต์ช้ันข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในด้านต่าง ๆ  
รวมถึงปฏิบัติการการใช้ซอฟท์แวร์ทํางานกับข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
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106603 Geographic Information System 4 (3-3-10) 
Prerequisite: None 
 The main objectives of this course are to provide basic knowledge of Geographic 
Information System (GIS) in terms of the components and functions of the system, map 
coordinate system, relationships of GIS and Remote Sensing and Global Positioning System, 
GIS structural data models, formats and geodatabase, GIS data exploration, input and 
manipulation. GIS raster- and vector-based analyses will be discussed and practiced. 
Examples of GIS applications are presented and discussed. Using standard GIS software 
covering all basic functions will be introduced and hands on. 

106604 หลักการสํารวจและโฟโตแกรมเมตรีเชิงเลข 4 (3-3-10) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
 รายวิชาน้ีมุ่งประสงค์ การศึกษาหลักการพ้ืนฐานของการวัดตําแหน่งทางราบและทางด่ิงด้วยเทคนิค
การสํารวจ  และการทําแผนที่เชิงเลขจากภาพถ่ายทางอากาศ  หัวข้อศึกษาด้านการทําแผนที่เชิงเลข
ประกอบด้วย  การสํารวจด้วยระบบกําหนดตําแหน่งบนโลก  การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงพ้ืนที่  เรขาคณิตและ
ภาวะของภาพถ่ายทางอากาศทางด่ิง  การวางแผนแนวบิน  การปรับแบบจําลองสามมิติ  เคร่ืองมือเขียนจาก
ภาพทรวดทรง  กรรมวิธีการสามเหลี่ยมจากภาพถ่ายทางอากาศ  ตลอดถึงกระบวนงานผลิตภาพถ่ายดัดแก้ 
และแผนที่ภาพถ่ายออร์โท 
106604 Principles of Surveying and Digital Photogrammetry 4 (3-3-10) 
Prerequisite: None 
 The main objective of this course is to provide fundamental knowledge on 
measurement of horizontal and vertical locations by means of survey techniques, and digital 
photogrammetry. Topics in digital mapping include global positioning system (GPS) satellite 
surveying, spatial data collection, geometry and condition of vertical photographs, flight line 
planning, orientations, stereoscopic plotting instruments, aerial triangulation process, 
rectified print and orthophotomap procedures. 

106701 หลักการรับรู้จากระยะไกล 2 4 (4-0-12) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
 เพ่ือให้มีความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับหลักการของเทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกลที่สําคัญ ประกอบด้วย
ทฤษฎีการแผ่รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การถ่ายภาพทางอากาศ ดาวเทียมสํารวจโลก การรับรู้จากระยะไกลช่วง
คลื่นที่สามารถมองเห็นได้และอินฟราเรด การรับรู้จากระยะไกลช่วงไมโครเวฟ การสํารวจบรรยากาศจาก
ระยะไกล รวมถึงแนวการประยุกต์ข้อมูลจากการรับรู้จากระยะไกลท่ีสําคัญด้วย ทั้งน้ี นักศึกษาอาจต้องทํา
รายงานส่งในหัวข้อที่อาจารย์ผู้สอนกําหนดให้ 
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106701 Principles of Remote Sensing II 4 (4-0-12) 
Prerequisite: None 
 To provide fundamental knowledge on concepts of remote sensing technology 
including, electromagnetic radiation theory, aerial photography, earth observing satellite, 
remote sensing at VIS/IR spectrum, remote sensing at microwave spectrum, atmospheric 
remote sensing and also the main applications of remote sensing data. In addition, a report 
of the given assignment might be required. 

106702 การรับรู้จากระยะไกลขัน้สงู 4 (3-3-10) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
 เน้ือหาหลักของวิชาครอบคลุมหลักการพ้ืนฐานและข้ันตอนวิธีสําคัญ ในการแปลตีความด้วยสายตา
และการประมวลผลภาพเชิงเลขจากข้อมูลการรับรู้จากระยะไกล โดยเฉพาะอย่างย่ิงภาพถ่ายทางอากาศและ
ข้อมูลแบบหลายช่วงคล่ืน รวมท้ังการจําแนกข้อมูลภาพโดยวิธีปัญญาประดิษฐ์ และการตรวจสอบการ
เปลี่ยนแปลงเชิงเลข มีการนําเสนอและอภิปรายผลงาน 
106702 Advanced Remote Sensing 4 (3-3-10) 
Prerequisite: None 
 This course provides essential principles of remote sensing and important algorithms 
for visual interpretation and digital image processing from remotely sensed data, especially 
aerial photography and multi spectral data. Artificial intelligence for thematic information 
extraction and digital change detection are explained in this course. There are assignment 
and presentation in this course. 

106703 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรข์ั้นสงู 4 (3-3-10) 
วิชาบังคับก่อน: 106603 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 วิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นสูงจะนําเสนอทฤษฎีขั้นสูงเก่ียวกับความไม่แน่นอนของข้อมูล GIS 
การออกแบบฐานข้อมูลโดยสังเขป หลักการ วิธีการ และเคร่ืองมือสําหรับการวิเคราะห์คุณลักษณะภาคพ้ืนดิน 
อุทกวิทยา การประมาณค่าในช่วง และการวิเคราะห์โครงข่ายสิ่งอํานวยความสะดวก รวมถึงการสร้าง
แบบจําลองทาง GIS การนําเสนอหัวเรื่องเหล่าน้ีจะรวมถึงการอภิปรายและฝึกทดลองปฏิบัติด้วยการใช้ฟังก์ชัน
ต่าง ๆ ในซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นสูง มีการนําเสนอและอภิปรายตัวอย่างการประยุกต์ข้อมูล
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในด้านต่าง ๆ 
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106703 Advanced Geographic Information System 4 (3-3-10) 
Prerequisite: 106603 Geographic Information System or by consent of the school 
 The course will offer advanced theories in terms of certainty of GIS data, database 
design in brief, many analytical concepts, methods, and tools related to terrain 
characteristics, hydrology, interpolation, and facility network analysis, including GIS models 
and modeling. All these aspects are introduced, discussed, and practiced using GIS software 
with advanced functions. Standards related to GIS are introduced. Examples of advanced GIS 
applications are presented and discussed. 

106704 ระเบยีบวิธีวิจัยทางภูมิสารสนเทศ 3 (3-0-9) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
 เน้ือหาวิชาครอบคลุมระเบียบวิธีการวิจัย วิธีกําหนดปัญหาการวิจัย การกําหนดตัวแปร และการ
ต้ังสมมติฐาน การทบทวนวรรณกรรมแบบต่าง ๆ การออกแบบการวิจัย  การเลือกกลุ่มตัวอย่างข้อมูลและ
เครื่องมือในการวิจัย การเลือกใช้วิธีการทางสถิติกับงานวิจัย การวิจัยแบบมีส่วนร่วม การเขียนโครงการ วิจัย
และการนําเสนอผลงานวิจัย ศึกษาและวิเคราะห์ตัวอย่างหัวข้อและปัญหาการวิจัยภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
106704 Geoinformatics Research Methodology 3 (3-0-9) 
Prerequisite: None 
 This course covers all spectrums of basic research which includes research topic 
selection and determination, literature review in conventional and integrative ways, variables 
and hypothesis setting, sample selections, research design, participative research approach, 
using statistics for data analysis, analysis of research tools, and project / thesis writing. All 
topics will be focused and related to Geoinformatics applications and examples. 
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2. หมวดวิชาเลือก 

2.1 กลุ่มวิชาทางการรับรู้จากระยะไกล 

106711 การประมวลผลภาพเชิงเลขขั้นสงู 4 (3-3-10) 
วิชาบังคับก่อน: 106602 การวิเคราะห์และแปลภาพเชิงเลข หรือ 106702 การรับรู้จากระยะไกลขั้นสูง 
 เน้ือหาหลักของวิชาครอบคลุมขั้นตอนวิธีการประมวลผลภาพเชิงเลขขั้นสูง ของการจําแนกแบบ
จุดภาพและการจําแนกแบบเชิงวัตถุในการรับรู้จากระยะไกล รวมทั้งหลักการและการประยุกต์งานเทคโนโลยี
การรับรู้จากระยะไกลขั้นสูง มีการนําเสนอและอภิปรายผลงาน 
106711 Advanced Digital Image Processing 4 (3-3-10) 
Prerequisite: 106602 Digital Image Analysis and Interpretation or 106702 Advanced Remote 
Sensing 
 This course provides advanced digital image processing algorithm of pixel-based and 
object-based classification in remote sensing. In addition, principles and application of new 
remote sensing technologies are presented. There are assignment and presentation in this 
course. 

106712 การรับรู้จากระยะไกลช่วงไมโครเวฟและอินฟราเรดความร้อน 4 (4-0-12) 
วิชาบังคับก่อน: 106601 หลักการรับรู้จากระยะไกล 1 หรือ 106701 หลักการรับรู้จากระยะไกล 2 หรือ  
โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ศึกษาหลักการสําคัญของการรับรู้จากระยะไกลในช่วงคลื่นไมโครเวฟและอินฟราเรดความร้อน รวมถึง
แนวทางการประยุกต์คลื่นทั้งสองชนิดดังกล่าวในการปฏิบัติงานด้วย โดยเน้นไปที่หลักการทํางานของอุปกรณ์
ตรวจวัดจากระยะไกลท่ีใช้คลื่นดังกล่าวในการทํางานเป็นสําคัญ เช่น เรดาร์ (radar) หรือ เครื่องตรวจวัดการ
แผ่รังสีช่วงคลื่นไมโครเวฟและช่วงอินฟราเรดความร้อน (Microwave or thermal infrared radiometer) ที่
ติดต้ังอยู่บนดาวเทียมสํารวจหรือยานขนส่งอวกาศ เป็นต้น 
106712 Microwave and Thermal Infrared Remote Sensing 4 (4-0-12) 
Prerequisite: 106601 Principles of Remote Sensing I or 106701 Principles of Remote Sensing II 
or by consent of the school 
 To study main principles of the microwave and thermal infrared (TIR) remote sensing 
and their applications in practice also. This will focus on working principles of the 
instruments using these two types of the EM waves, e.g. radar, microwave/thermal infrared 
radiometer onboard the satellite or space shuttle.  
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106713 การรับรู้จากระยะไกลของสภาพแวดล้อม 4 (3-3-10) 
วิชาบังคับก่อน: 106601 หลักการรับรู้จากระยะไกล 1 หรอื 106701 หลกัการรับรู้จากระยะไกล 2 
 เน้ือหาหลักของวิชาครอบคลุมระบบการรับรู้จากระยะไกลและหลักพ้ืนฐานสําคัญ และการประยุกต์
งานทางสภาพแวดล้อม ประกอบด้วย พืชพรรณ นํ้า สภาพแวดล้อมเมือง ดิน แร่ และธรณีสัณฐาน 
106713 Remote Sensing of Environment 4 (3-3-10) 
Prerequisite: 106601 Principles of Remote Sensing I or 106701 Principles of Remote 
Sensing II 
 This course provides basic remote sensing systems and essential principles and theirs 
application in environment include vegetation, water, urban environment, soil, mineral and 
geomorphology. 

106714 การสํารวจบรรยากาศและมหาสุทรจากระยะไกล 4 (4-0-12) 
วิชาบังคับก่อน: 106601 หลกัการรับรู้จากระยะไกล 1 หรือ 106701 หลักการรับรู้จากระยะไกล 2 หรือ  
โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ศึกษาคุณลักษณะสําคัญของบรรยากาศโลกและมหาสมุทรบนโลก และการประยุกต์เทคโนโลยีการ
รับรู้จากระยะไกลในการศึกษาองค์ประกอบสําคัญของบรรยากาศระดับล่าง เช่น โอโซน ไอนํ้า ฝน หรือ พวก
ก๊าซปริมาณน้อยบางอย่าง และการศึกษาการผันแปรเชิงคุณสมบัติของมหาสมุทรที่สําคัญ เช่นกระแสนํ้า 
ระดับบน กระแสลมเหนือทะเล หรือ มลภาวะทางทะเล เป็นต้น รวมทั้ง ศึกษาการผันแผรของสภาพอากาศใน
บรรยากาศระดับล่างของโลก เช่น การเกิดพายุไต้ฝุ่น หรือปรากฏการณ์เอลนิโญ เป็นต้น 
106714 Atmospheric and Oceanic Remote Sensing 4 (4-0-12) 
Prerequisite: 106601 Principles of Remote Sensing I or 106701 Principles of Remote Sensing 
II or by consent of the school  
 To study major characteristics of earth’s atmosphere and oceans, and applications of 
remote sensing in the study of lower atmosphere, e.g. ozone, water vapour, rainfall, or some 
trace gases and in the study of variation in ocean properties, e.g. upper-surface current, 
ocean wind, ocean pollution. In addition, variation of lower atmosphere, e.g. typhoon or El 
Nino phenomenon will also be addressed. 
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106715 การรับรู้จากระยะไกลในการศึกษาทางโบราณคดีและมานุษยวิทยา 4 (4-0-12) 
วิชาบังคับก่อน: 106601 หลักการรับรู้จากระยะไกล 1  หรือ 106701 หลักการรับรูจ้ากระยะไกล 2 หรือ 
โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ศึกษาความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการสํารวจทางโบราณคดีและมานุษยวิทยา พัฒนาการของการรับรู้จาก
ระยะไกลทางโบราณคดีและมานุษยวิทยา การสํารวจภาคพ้ืนดิน ทางอากาศ และจากอวกาศ การพัฒนา
แบบจําลองเพ่ือการศึกษาเฉพาะเรื่อง รวมถึงแนวการประยุกต์ข้อมูลจากการสํารวจระยะไกลด้านต่าง ๆ และ
การออกศึกษาภาคสนามด้วย 
106715 Remote Sensing in Archaeology and Anthopology Studies 4 (4-0-12) 
Prerequisite: 106601 Principles of Remote Sensing I or 106701 Principles of Remote Sensing II 
or by consent of the school 
 To study general knowledge on the archaeology and anthropology explorations, 
development of remote sensing in these fields, ground-based/airborne/spaceborne remote 
sensing, development of models to assist specific studies, and applications of the RS data in 
these aforementioned fields. Field work is also required in this course.  

106716 หลักฟสิิกส์ของการรับรู้จากระยะไกล 3 (3-0-9) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
 ศึกษาความรู้พ้ืนฐานทางฟิสิกส์ที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกล เช่น คุณสมบัติของ
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การเคลื่อนที่ของรังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าผ่านช้ันบรรยากาศ การสะท้อนหรือหักเหของรังสี
จากพ้ืนผิวที่ต่างกัน และการตรวจวัดในต่างช่วงคลื่นกัน เป็นต้น  
106716 Physical Principles of Remote Sensing 3 (3-0-9) 
Prerequisite: None 
 To study basic knowledge of physics related to remote sensing technology, e.g. 
properties of the electromagnetic waves, propagation of EM waves in the atmosphere, 
reflection or refraction of the EM waves, wavelength-based measurements. 
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2.2 กลุ่มวิชาทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 

106731 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรแ์ละการวิเคราะห์การตัดสนิใจแบบหลายเกณฑ์ 4 (3-3-10) 
วิชาบังคับก่อน: 106603 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์หรือ 106703 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นสงู หรือ
โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 วิชาน้ีมุ่งเน้นที่การประสมประสาน GIS MCDA และข้อมูลเชิงพ้ืนที่ให้เป็นเคร่ืองมือที่มีประสิทธิภาพ
ต่อการตัดสินใจ บริบทของวิชาครอบคลุม กระบวนการตัดสินที่มี GIS เป็นตัวช่วย กระบวนการใน MCDA 
ทั้งหมดที่ทํางานโดยใช้แผนที่เกณฑ์การตัดสินใจ ในรูปของทางเลือกเชิงพ้ืนที่ประสมกับเกณฑ์ในรูปข้อมูล
ลักษณะประจํา กฎการรวมเกณฑ์เพ่ือการตัดสินใจ การประเมินความอ่อนไหวของเกณฑ์และความถูกต้องของ
ผลลัพธ์ รวมถึงระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพ้ืนที่ ซึ่งต้องใช้ข้อมูลและองค์ความรู้ด้านแบบจําลองเชิงพ้ืนที่
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
106731 Geographic Information System and 4 (3-3-10) 
 Multi-Criteria Decision Analysis 
Prerequisite: 106603 Geographic Information System or 106703 Advanced Geographic 
Information System or by consent of the school 
 The course focuses on how to agglomerate GIS, MCDA, and spatial data to be an 
effective tool for decision making. The content includes decision making process related to 
GIS assistance, all processes in MCDA cooperating with criterion maps in terms of spatial 
alternatives and their attributes, sensitivity and accuracy assessment, including decision 
support system dealing with spatial data and modeling and relevant information technology. 

106732 ระบบการจัดการฐานข้อมูลเชิงพืน้ที ่ 4 (3-3-10) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
 เน้ือหาหลักของวิชาครอบคลุมสาระหลัก 2 อรรถบท ประกอบด้วยหลักการพ้ืนฐานของฐานข้อมูล
และสถาปัตยกรรม และการจัดสร้างฐานข้อมูลและการจัดการโครงการ รวมทั้งการศึกษาแนวโน้มการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลเชิงพ้ืนในอนาคต 
106732 Geospatial Database Management System 4 (3-3-10) 
Prerequisite: None 
 This course is organized covering two main themes: database principles and 
architecture and spatial database implementation and project management. In addition, 
trends of future developments in geospatial database system are reviewed and described. 
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106733 แบบจําลองเชงิพื้นที ่ 4 (3-3-10)  
วิชาบังคับก่อน: 106603 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 วิชาน้ีมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจําลองปรากฏการณ์ต่างๆ ในเชิงพ้ืนที่ 
การอภิปรายของเน้ือหารายวิชา เริ่มจากหลักการและการประยุกต์แบบจําลองแบบต่างในโลกดิจิตัลเชิงพ้ืนที่
ไปจนถึงการสร้างแบบจําลองและทดลองจําลองสภาวการณ์เชิงพ้ืนที่ในหลายๆด้าน เช่น นิเวศวิทยา 
สิ่งแวดล้อมและพิบัติภัยธรณี การจัดการของเสีย การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ภูมิคํานวณ การ
สนับสนุนการตัดสินใจ มีการอภิปรายการประยุกต์ใช้แบบจําลองในด้านต่าง ๆ เชิงทฤษฎีและปฏิบัติด้วย
ซอฟต์แวร์ GIS 
106733 Geospatial Modeling 4 (3-3-10)  
Prerequisite: 106603 Geographic Information System or by consent of the school 
 This course focuses on applications of Geographic Information Systems (GIS) to 
simulation of spatial phenomenon. The discussion starts from introducing concepts and 
applications of models in spatially digital world to the modeling and simulation with 
regarding to various aspects e.g. ecology, environment and geohazard, waste management, 
land-use change, geocomputation, decision support modeling etc. These application models 
will be theoretically discussed and practiced using GIS software. 

106734 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรส์ําหรบัการขนส่ง 4 (3-3-10) 
วิชาบังคับก่อน: 106603 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 วิชาน้ีครอบคลุมวิธีการศึกษาแบบองค์รวม เสมือนเป็นระบบสนับสนุนแบบบูรณาการเพ่ือการสร้าง
แบบจําลองข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับระบบขนส่งทุกๆด้านในบริบทของภูมิศาสตร์ มีการนําเสนอ GIS-T 
ในรูปแบบของเครื่องมือการตัดสินใจด้านการขนส่ง โดยเคร่ืองมือน้ีจะสัมพันธ์กับหลักการของศาสตร์ด้านข้อมูลเชิง
พ้ืนที่และวิทยาการคอมพิวเตอร์เท่าๆกับการประยุกต์แก้ไขปัญหาการขนส่ง วิชาน้ีจึงช่วยก่อให้ เกิดความเข้าใจ 
และเป็นการวางรากฐานสําหรับนักศึกษาและนักวิจัยที่สนใจในหลักการและการดําเนินการเชิงปฏิบัติการของ GIS-T  
106734 Geographic Information System for Transportation 4 (3-3-10) 
Prerequisite: 106603 Geographic Information System or by consent of the school 
 GIS for transportation (GIS-T) covers a holistic approach specific to transportation data 
modeling and analysis as a supporting integrated system for all components of a 
transportation within its geographic context. The course provides GIS-T as a toolkit for 
transportation decision making, which mainly related to spatial information science and 
computer science principles as well as their applications to transportation problem. It 
provides understanding and foundation for students and researchers interested in GIS-T 
concepts and implementations. 
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106735 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรส์ําหรบัการจัดการดินและน้าํ 4 (3-3-10) 
วิชาบังคับก่อน: 106603 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

 วิชาน้ีมุ่งเน้นที่การใช้ GIS เป็นเคร่ืองมือสําหรับการจัดการทรัพยากรนํ้าและดิน นําเสนอความรู้พ้ืนฐาน
เก่ียวกับความสัมพันธ์ของดินและนํ้า ทรัพยากรนํ้าทั้งในระบบน้ําผิวดินและใต้ดินจะได้รับการตรวจสอบและ
วิเคราะห์ในเชิงปริมาณและคุณภาพ เฉพาะสําหรับการวางแผนและจัดการให้เกิดสมดุลย์ทางสิ่งแวดล้อม การ
จัดการดินครอบคลุมในส่วนที่เก่ียวกับคุณภาพและความเหมาะสมของดิน รวมถึงศักยภาพในการถูกชะล้างทําลาย 
มีปฏิบัติการการใช้ GIS ซอฟท์แวร์สําหรับการวิเคราะห์เชิงพ้ืนที่เพ่ือการจัดการทรัพยากรนํ้าและดิน  
106735 Geographic Information System for 4 (3-3-10) 
 Soil and Water Management 
Prerequisite: 106603 Geographic Information System or by consent of the school 
 This course emphasizes on using GIS as a tool for soil and water resources management. 
The basic knowledge on relationship of soil and water will be discussed. The water resources in 
surface water and groundwater systems are viewed based on spatial quality and quantity 
specifically for environmental planning and management. Soil management covers more on its 
quality and suitability for agriculture including its potential erosion. Practice on spatial analysis 
for soil and water management using GIS software will be offered. 

106736 การเขียนโปรแกรมเชิงพืน้ทีบ่นเว็บ 4 (3-3-10) 
วิชาบังคับก่อน: 106603 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์

 วิชาน้ีนําเสนอการพัฒนา GIS ประยุกต์บนเว็บ ซึ่งครอบคลุมหลักการ การสร้างและการดําเนินการจัดทํา
และประยุกต์ข้อมูลแผนที่บนเว็บ มีการใช้ GIS รหัสเปิดและโปรแกรมที่เก่ียวข้องเพ่ือปรับแต่งการจัดทําและ
ประยุกต์ใช้แผนที่บนเว็บและการพัฒนาการบริการ GIS ผ่านเว็บ มีการแนะนําการพัฒนาฐานข้อมูล GIS ตามตัว
แปรของแบบจําลองที่ใช้งานบนเว็บที่พัฒนา มีการบรรยายหลักการพ้ืนฐานของสถาปัตยกรรม GIS บนเว็บและ
การบริการข้อมูลเชิงพ้ืนที่บนเว็บให้ตอบโต้กับผู้ใช้ได้ดี มีปฏิบัติการเขียนสคริปต์ในสิ่งแวดล้อมบนเว็บและใช้ API 
ตามท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 
106736 Web-based Geospatial Programming 4 (3-3-10) 
Prerequisite: 106603 Geographic Information System 
 This course is an introduction to web GIS application development covering 
programming concepts and construction and implementation of web mapping applications. It 
provides commonly used open source GIS and related programming tools for customizing web-
based mapping applications and development of distributed web services for GIS. GIS database 
construction based on variables of models operated in the web developed is introduced. The 
basics of Web GIS system architecture, geospatial web services and mash-ups are described. 
Semi-structured hands-on to the wide variety of open source web-based mapping scripting 
environments and  API’s readily available today is introduced and practiced. 
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106737 แบบจําลองทาํเลท่ีต้ัง 3 (3-0-9) 
วิชาบังคับก่อน: 106603 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์หรือ 106738 การวางผังเมืองและการวางแผนภูมิภาค 
หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 วัตถุประสงค์หลักของรายวิชาน้ีเพ่ือการศึกษาอย่างลุ่มลึกด้านแบบจําลองการเติบโตของภูมิภาคและ
ชุมชนเมืองซึ่งประกอบด้วย แบบจําลองโครงสร้างของทําเลท่ีต้ัง การสร้างแบบจําลองทางคณิตศาสตร ์
แบบจําลองเชิงพ้ืนที่ แบบจําลองโครงสร้างเชิงพ้ืนที่ของชุมชนเมือง แบบจําลองความน่าจะเป็นด้านการเติบโต
ของย่านที่อยู่อาศัย แบบจําลองตามศักยภาพของตลาดค้าปลีก แบบจําลองการเติบโตภูมิภาคของเพนน์ – เจอ
รี แบบจําลอง EMPIRIC แบบจําลองมหานคร แบบจําลองของการิน – เลารี และแบบจําลองปัญหาการขนส่ง 
106737 Locational Models  (3-3-10) 
Prerequisite: 106603 Geographic Information System or 106738 Urban and Regional 
Planning or by consent of the school 
 The main objective of this course is to provide profound knowledge on Urban and 
Regional Growth Models which include Models of  Locational Structure, Building 
Mathematical Models, Spatial Interactive Model, Models of  Urban Spatial Structure, a 
Probabilistic Model for Residential Growth, a Retail Market Potential Model, the Penn – Jerry 
Regional Growth Model, the EMPIRIC Model, a Model of Metropolis, the Garin – Lowry 
Model, and a Transportation Problem Model.  

106738 การวางผังเมืองและการวางแผนภูมิภาค 3 (3-0-9)  
วิชาบังคับก่อน: 106603 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์
 เน้ือหาวิชาครอบคลุม การแสดงผลเชิงพ้ืนที่ของสิ่งแวดล้อมชุมชนในเมือง พลศาสตร์ของนคร 
โครงสร้างภายในของนคร ระบบของนคร ย่านอยู่อาศัยสมบูรณ์แบบ การย้ายถิ่นและการเคลื่อนย้ายของผู้อยู่
อาศัย เช้ือชาติ ชาติพันธ์ุ และความยากจน แหล่งอุตสาหกรรมและนคร  ใจกลางชุมชนเมืองและการเปรียบ
ต่างชานเมือง ปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชนเมือง การวางผังภาคและการวางผังชุมชนเมือง  การวางผังเมือง  และ
การวางผังเมืองรวม  
106738 Urban and Regional Planning 3 (3-0-9)  
Prerequisite: 106603 Geographic Information System 
 This course covers wide ranges of the spatial display of urban environments, the 
dynamics of cities, the internal structure of cities, systems of cities, neighborhood unit, 
migration and residential mobility, race, ethnicity, and poverty, industrial location and cities, 
urban core and edge city contrasts, urban environmental problem, urban and regional 
planning, city planning  and comprehensive planning. 
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106739 การประเมินทีดิ่นและการวางแผนการใช้ทีดิ่น 3 (3-0-9) 
วิชาบังคับก่อน: 106603 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ 106703 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นสูง 
 เน้ือหาหลักของวิชาครอบคลุมหลักการและกระบวนของการประเมินคุณภาพที่ดิน และการวาง
แผนการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกรอบขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ รวมทั้ง การประเมิน
คุณภาพที่ดินสําหรับพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย 
106739 Land Evaluation and Land Use Planning 3 (3-0-9) 
Prerequisite: 106603 Geographic Information System or 106703 Advanced Geographic 
Information System 
 This course provides basic principles and procedures for land evaluation and 
planning based FAO framework. In addition, qualitative land evaluations for economic crops 
in Thailand of Land Development Department are also described as practical example. 

106741 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรส์ําหรบัการสาธารณสขุ 3 (3-0-9) 
วิชาบังคับก่อน: 106603 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์หรือ 106703 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขัน้สูง 
 เน้ือหาหลักของวิชาครอบคลุมหลักการพ้ืนฐานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการวิเคราะห์เชิง
พ้ืนที่สําหรับการประยุกต์ด้านการสาธารณสุข ซึ่งเน้นเก่ียวกับการตรวจวัด การวิเคราะห์ทางโทโปโลยี การ
วิเคราะห์ตําแหน่งและโครงข่าย การวิเคราะห์พ้ืนผิว และการวิเคราะห์ทางสถิติ 
106741 Geographic Information Systems for Public Health 4 (3-3-10) 
Prerequisite: 106603 Geographic Information System or 106703 Advanced Geographic 
Information System 
 This course provides basic principles of GIS and spatial analysis for public health 
application include measurement, topological analysis, network and location analysis, 
surface analysis and statistical analysis. 

106742 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรส์ําหรบัการท่องเที่ยว 3 (3-0-8) 
วิชาบังคับก่อน: 106603 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์
 วิชาน้ีนําเสนอความรู้เก่ียวกับการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการใช้ GIS เป็นเครื่องมือใน
การวางแผนการท่องเท่ียวอย่างมีประสิทธิภาพสําหรับนักท่องเที่ยวและหน่วยงานพัฒนาการท่องเท่ียว มีการ
บรรยายขั้นตอนการพัฒนา GIS สําหรับการท่องเที่ยวครอบคลุมถึงสมรรถนะการวิเคราะห์ในด้านต่าง ๆ ของ
ระบบ มีการนําเสนอกรณีศึกษาและอภิปราย มีการออกสํารวจภาคสนามเพ่ือเก็บข้อมูลจริงเป็นกรณีตัวอย่าง 
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106742 Geographic Information System for Tourism 3(3-0-8) 
Prerequisite: 106603 Geographic Information System 
 The course provides knowledge on tourism industry and management and how GIS 
can be used as an efficient tool to assist in tourist planning for advantage of both tourists 
and tourism development authorities. The steps of GIS development for tourism including its 
analyses are described. Case studies are presented and discussed. Field investigation is 
arranged for better understanding. 
 

2.3 กลุ่มวิชาทางระบบกําหนดตําแหนง่บนโลก (GPS) 

106751 การสํารวจและโฟโตแกรมเมตรีเชิงเลขขัน้สูง 3 (3-0-9) 
วิชาบังคับก่อน: 106604 หลักการสํารวจและโฟโตแกรมเมตรีเชิงเลข หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 วัตถุประสงค์หลักของรายวิชา คือ การให้ความรู้ที่ลุ่มลึกด้านการสํารวจและโฟโตแกรมเมตรีเชิงเลข
ขั้นสูงซึ่งประกอบด้วยการสกัดกลับสามมิติ การปรับยึดภาพเชิงเลข การเพ่ิมความคมภาพเชิงเลข โฟโตแกรมเม
ตรีช่วงใกล้ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเลขหลายช่วงคลื่นและข้อมูลเชิงเลขไฮเพอร์สเปกตรัม ระบบรับรู้แบบ
แอ็กทิฟ การวางแผนโครงการทําแผนที่เชิงเลข เทคนิคการประเมินค่าและควบคุมโครงการ และระเบียบวิธีวิถี
วิกฤต และการวิเคราะห์ราคา 
106751 Advanced Surveying and Digital Photogrammetry 3 (3-0-9) 
Prerequisite: 106604 Principles of Surveying and Digital Photogrammetry or by consent of 
the school 
 The main objective of this course is to provide profound knowledge on Advanced 
Surveying and Photogrammetry which include Space Resection with Least Square 
Adjustment, Digital Image Registration, Digital Image Enhancement, Close – range 
Photogrammetry, Analysis of Multispectral Data and Hyperspectral Image Data, Active 
Sensing Systems, Planning of Digital Mapping Project, Programme Evaluation and Review 
Technique (PERT) and Critical Path Method (CPM), and Price Analysis. 

106752 ระบบกําหนดตําแหน่งบนโลกเพ่ือการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติ 3 (3-0-9) 
วิชาบังคับก่อน:  106603 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์ หรือ 106604 หลักการสํารวจและโฟโตแกรมเมตรี
เชิงเลข หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 เน้ือหาวิชาครอบคลุมความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการจัดการความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติและ
องค์ประกอบ สถานการณ์ปัจจุบันในการจัดการภัยพิบัติ เฟสของการจัดการภัยพิบัติ ความต้องการ
ผู้ชํานาญการด้านวิชาชีพการสํารวจเพื่อการจัดการภัยพิบัติ และการท้าทายขององค์การและสถาบันต่าง ๆ 
เพ่ือการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติ  
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106752 Global Positioning System for Disaster Risk Management  3 (3-0-9) 
Prerequisite:  106603 Geographic Information System or 106604 Principles of Surveying 
and Digital Photogrammetry or by consent of the school 
 This course covers an overview of risk management,  disaster risk management and 
its components, current situation in managing disasters, phases of disaster management, the 
need of the surveying profession in dealing with disasters, and institutional and 
organizational challenges of disaster risk management. 

106753 ระบบกําหนดตําแหน่งบนโลกเพ่ือการโยธาสาธารณะ 4 (3-3-10) 
วิชาบังคับก่อน:  106604 หลักการสํารวจและโฟโตแกรมเมตรีเชิงเลข 
 เน้ือหาวิชาครอบคลุมระบบการเดินหนของดาวเทียมและระบบการเดินหนอ่ืน ๆ เซกเมนต์ของระบบ
กําหนดตําแหน่งบนโลก ลักษณะเฉพาะของสัญญาณดาวเทียมระบบกําหนดตําแหน่งบนโลก การได้มา การ
ค้นหาและติดตาม และการแยกข้อมูลสัญญาณดาวเทียม การรบกวน และคลื่นสะท้อนสัญญาณดาวเทียม 
สมรรถนะของระบบกําหนดตําแหน่งบนโลกตัวเดียว ระบบกําหนดตําแหน่งบนโลกเชิงอนุพันธ์ และการ
ประยุกต์ระบบกําหนดตําแหน่งบนโลกเพ่ือการโยธาสาธารณะ 
106753 Global Positioning System for Public Works 4 (3-3-10) 
Prerequisite: 106604 Principles of Surveying and Digital Photogrammetry 
 This course covers wide ranges of satellite navigation systems, segments of GPS, GPS 
satellites signal characteristics, satellite signal acquisition, tracking, and data demodulation, 
satellite interference, and multipath, performance of stand – alone GPS, differential GPS, and 
applications of GPS in general for public works. 
 

2.4 กลุ่มวิชาทางภูมิสารสนเทศ (Geoinformatics) 

106561 อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น 3 (3-0-9) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
 ศึกษาความรู้ทั่วไปในวิชาอุตุนิยมวิทยา โดยเฉพาะเรื่องสมดุลความร้อนของโลก การเกิดฤดูกาล 
อุณหภูมิและความช้ืน การเคลื่อนที่ของอากาศทั้งในแนวระดับและในแนวดิ่ง การเกิดพายุฟ้าคะนองรุนแรง 
รวมถึงแนวโน้มการผันแปรของสภาพอากาศระดับโลก เช่นสภาวะโลกร้อนหรือปรากฏการณ์เอลนิโญ เป็นต้น 
106561 Introduction to Meteorology 3 (3-0-9) 
Prerequisite: None 
 To study general knowledge in meteorogy, especiall about earth’s energy balance, 
seasons, air temperature and humidity, air movement in vertivcal and horizontal directions, 
severe thunderstorm, trends of global climate change (e.g. global warming, El nino). 
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106562 ภูมิสารสนเทศเบ้ืองต้น 4 (3-3-10) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
 หลักการพื้นฐานด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมความรู้เก่ียวกับเทคโนโลยีการรับรู้จาก
ระยะไกล (RS) ระบบกําหนดตําแหน่งบนโลก (GPS) และ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ข้อมูลเชิงพ้ืนที่
ได้มาอย่างไร เข้ารหัสอย่างไร มีวิธีการเน้นข้อมูลและจัดการข้อมูล รวมถึงการแปลความหมาย วิเคราะห์ข้อมูล
และนําเข้าเพ่ือสร้างเป็นช้ันข้อมูล GIS อย่างไร ตัวอย่างการประยุกต์ข้อมูลภูมิสารสนเทศในด้านต่าง ๆ รวมถึง
การปฏิบัติการใช้ซอฟต์แวร์ทํางานกับข้อมูลภูมิสารสนเทศ 
106562 Introduction to Geoinformatics 4 (3-3-10) 
Prerequisite: None 
 The course provides basic knowledge on geo-informatics which covers technology of 
Remote Sensing (RS), Global Positioning System (GPS), and Geographic Information System 
(GIS). How spatial data are acquired, automated, and enhanced/manipulated, including 
interpreted, input, and analyzed to be GIS data layers are discussed and practiced in the 
laboratory. Examples of their applications are given. Working on Geo-information using 
software is demonstrated and hands on in the laboratory. 

106761 ภูมิสารสนเทศประยุกต์ 4 (4-0-12) 
วิชาบังคับก่อน: 106601 หลักการรับรู้จากระยะไกล 1 หรือ 106701 หลักการรับรู้จากระยะไกล 2 หรือ 
โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ศึกษาเก่ียวกับแนวทางการประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ที่สําคัญ 
อาทิ ด้านการเกษตร โบราณคดี/มานุษยวิทยา อุทกวิทยา การจัดการป่าไม้ นิเวศวิทยา การวางผังเมือง 
มลภาวะ ภัยธรรมชาติ การจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
106761 Applied Geoinformatics 4 (4-0-12) 
Prerequisite: 106601 Principles of Remote Sensing I or 106701 Principles of Remote Sensing II or  
by consent of the school  
 To study applications of geoinformatics technology in several important fields, e.g. 
agriculture, archaeology/anthropology, hydrology, forest management, ecology, urban 
planning, pollution, natural hazard, and environmental management. 
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106762 ธรณศีาสตรส์าํหรับภูมิสารสนเทศ 4 (3-3-10) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
 วิชาน้ีนําเสนอความรู้ด้านธรณีศาสตร์ซึ่งครอบคลุมธรณีสัณฐานวิทยา แร่และหิน ดินและนํ้าสําหรับ
นักศึกษาภูมิสารสนเทศ ทําความรู้จักกับสารสนเทศธรณีวิทยาในรูปแบบช้ันข้อมูล GIS ที่มีอยู่ทั่วไปด้วยการ
เรียกดูและอภิปรายร่วมกับการใช้ซอฟต์แวร์ GIS มีการอธิบายถึงการจัดทําแผนที่สารสนเทศธรณีวิทยาต่าง ๆ 
เย่ียมชมและหาความรู้ในห้องปฏิบัติการท่ีมีอยู่ในมหาวิทยาลัยและในหน่วยงานหลักที่เก่ียวข้อง มีการออก
ภาคสนามเพ่ือเสริมความเข้าใจจากช้ันเรียน มีการนําเสนอและอภิปรายกรณีตัวอย่างการประยุกต์สารสนเทศ
ธรณีวิทยากับงานด้านภูมิสารสนเทศ 
106762 Geoscience for Geoinformatics 4 (3-3-10) 
Prerequisite: None 
 The course provides basic and general knowledge on geology which includes 
geomorphology, minerals and rocks, soil and water. Available geological information in form 
of GIS data is viewed and discussed through GIS software. Mapping processes for geological 
information are explained. Laboratories in house and in organizations are visited. Field 
investigation is arranged for better understanding. Examples of applications of geological 
information to geoinformatics are presented and discussed. 

106763 การจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ 4 (4-0-12) 
วิชาบังคับก่อน: 106601 หลักการรับรู้จากระยะไกล 1  หรือ 106701 หลักการรบัรู้จากระยะไกล 2 หรือ 
โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ศึกษาความรู้พ้ืนฐานสําหรับการวางแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบย่ังยืน โดย
การศึกษาจะครอบคลุมลักษณะของสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ (ช้ันบรรยากาศ อุทกภาค และอาณาจักรของ
สิ่งมีชีวิต) ระบบนิเวศ อิทธิพลของมนุษย์ต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม (เช่น การขยายตัวของพ้ืนที่
เมืองหรือการเกิดมลภาวะรุนแรง) แนวทางการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์การประเมินผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นมาตรฐานด้วย รวมถึงแนวทางการประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในงานเหล่าน้ีด้วย 
106763 Integrated Natural Resource and Environmental Management 4 (4-0-12) 
Prerequisite: 106601 Principles of Remote Sensing I or 106701 Principles of Remote Sensing II or  
by consent of the school  
 To study fundamental knowledge on natural resources/ environment management. 
This includes characteristics of natural environments (atmosphere, hydrosphere, biosphere), 
ecosystem, humen influences on environmental changes (e.g. urban expansion, severe 
pollution), concepts of environmental management, standard environmental impact 
assessment procedure, and application of geoinformatics technology to these works.     
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106764 ภัยธรรมชาติและการวิเคราะห์ความเสี่ยง 4 (4-0-12)  
วิชาบังคับก่อน: 106601 หลักการรับรู้จากระยะไกล 1  หรือ 106701 หลักการรบัรู้จากระยะไกล 2 หรือ
โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ศึกษาความรู้เก่ียวกับแนวการประยุกต์ข้อมูลจากเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (เช่น ภาพถ่ายจาก
ดาวเทียม) และ GIS ในการจัดการปัญหาภัยธรรมชาติ ทั้งด้านการติดตามตรวจสอบ การประเมินระดับของ
ความรุนแรง การประเมินผลกระทบและความเสียหาย การแก้ไขและบรรเทาปัญหา รวมถึงการศึกษาเพ่ือ
กําหนดพ้ืนที่เสี่ยงภัยล่วงหน้า โดยภัยธรรมชาติสําคัญที่จะกล่าวถึงมีอาทิเช่น ความแห้งแล้ง นํ้าท่วม แผ่นดิน
ถล่ม ไฟป่า ทั้งน้ี นักศึกษาอาจต้องทํารายงานส่งในหัวข้อที่อาจารย์ผู้สอนกําหนดให้ด้วย 
106764 Natural Disaster and Risk Analysis 4 (4-0-12)  
Prerequisite: 106601 Principles of Remote Sensing I or 106701 Principles of Remote Sensing II or 
by consent of the school  
 To study knowledge about applications of geoinformatics technology (e.g. satellite 
images) and GIS in the management of natural hazard problems including monitoring, 
severity assessment, impact and damage assessments, mitigation and remedy, and also risk 
area assessment in advance. The concerned topics to be discussed are, for examples, 
drought, flood, landslide, forest fire. Report of the assignment given by instructure might be 
required in this course. 

106765 สถิติเชิงพื้นที ่ 3 (3-0-9) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
 ศึกษาความรู้ทางสถิติที่จําเป็นสําหรับใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาจากการรับรู้ระยะไกล และ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยเฉพาะสถิติเก่ียวกับเทคนิคการสุ่มตัวอย่าง ความน่าจะเป็น การแจกแจงความ
น่าจะเป็น การประมาณค่าทางสถิติ การทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธ์ทางสถิติระหว่างตัวแปร การ
คาดคะเนและแทรกค่าข้อมูล การวิเคราะห์พ้ืนผิวและความสัมพันธ์ทางสถิติ รวมถึงแนวทางการประยุกต์
ความรู้ที่ได้รับสําหรับการทําวิจัยทางภูมิสารสนเทศด้วย 
106765 Geospatial Statistics 3 (3-0-9) 
Prerequisite: None 
 To study concepts of statistics necessary for the analysis of the RS and GIS-based 
data, especially those related to sampling and probability theory, probabilistic distribution, 
estimation and hypothesis testing, statistical relationships among variables, estimation and 
interpolation, surface analysis and statistical correlation, and applications in Geoinformatics 
research also. 
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106766 การจัดการลุ่มน้ําแบบบูรณาการ 3 (3-0-9) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
 เน้ือหาหลักของวิชาครอบคลุมหลักการของการจัดการลุ่มนํ้าแบบบูรณาการ สาระของเน้ือหา
ประกอบด้วยกระบวนการทางอุทกวิทยา ความสัมพันธ์ระหว่างพืชและนํ้า กระบวนการการพังทลายของดิน
และการตกตะกอน การอนุรักษ์ดินและน้ํา คุณภาพนํ้าและมลพิษไม่ทราบแหล่งกําเนิด เทคนิคการจําลอง
สถานการณ์ การจัดสรรทรัพยากรและการตัดสินใจ รวมท้ัง การนําเสนอเก่ียวกับวิธีการ เทคนิคและเคร่ือง
สําหรับใช้ในการจัดการลุ่มนํ้าแบบบูรณาการ 
106766 Integrated Watershed Management 3 (3-0-9) 
Prerequisite: None  
 This course provides principles of integrated watershed management. The main 
topics include hydrological process, plant-water relation, erosion process and sedimentation, 
soil and water conservation, water quality and non-point pollution, simulation techniques, 
allocation of resources, decision making. Also, methods, techniques and tools for IWR will be 
introduced. 

106767 ภูมิสารสนเทศสําหรบัการจัดการระบบนเิวศป่าไม้ 3 (3-0-9) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
 เน้ือหาหลักของวิชาครอบคลุมหลักการสําคัญของการจัดการระบบนิเวศป่าไม่โดยระบบภูมิสารสนเทศ 
สาระหลักของวิชาประกอบด้วย หลักการพ้ืนฐานของนิเวศป่าไม้ การจําแนกชนิดป่า การสํารวจทรัพยากรป่า
ไม้ การจัดการระบบนิเวศป่าไม้ การประเมินและการตรวจสอบระบบนิเวศป่าไม้โดยการรับรู้จากระยะไกล การ
ประเมินและการตรวจสอบไฟป่าโดยการรับรู้จากระยะไกล และแบบจําลองเชิงพ้ืนที่สําหรับการจัดการระบบ
นิเวศป่าไม้ รวมท้ัง การนําเสนอเก่ียวกับวิธีการ เทคนิคและเคร่ืองมือทางด้านภูมิสารสนเทศสําหรับใช้ในการ
จัดการระบบนิเวศป่าไม้ 
106767 Geoinformatics for Forest and Ecosystem Management 3 (3-0-9) 
Prerequisite: None  
 This course provides principles of forest ecology management using geoinformatics. 
The main contents include principles of forest ecology, forest type classification, forest 
inventory, forest ecosystem management, forest ecosystem and forest fire assessment and 
monitoring by remote sensing and geospatial modeling for forest ecosystem management. 
Herein, methods, techniques and tools of geoinformatics for forest ecosystem management 
will be introduced. 
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106768 ภูมิอากาศวิทยาประยุกต์ 3 (3-0-9) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
 ศึกษาความรู้พ้ืนฐานทางอากาศวิทยา เช่น สมดุลความร้อนของโลก การผันแปรของอุณหภูมิและ
ความช้ืนในอากาศ การไหลเวียนของอากาศระดับโลก เป็นต้น รวมถึงการประยุกต์ความรู้เหล่าน้ีสําหรับการ
วางแผนหรือการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม เช่น ในด้านการเกษตร การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การบรรเทาภัยธรรมชาติ หรือ การวางแผนการใช้พลังงาน เป็นต้น 
106768 Applied Climatology 3 (3-0-9) 
Prerequisite: None  
 To study fundamental knowledge on climatology, e.g., earth’s energy balance, 
variations of air temperature and humidity, global-scale air circulation. This also includes 
applications of this knowledge to the proper planning and working, e.g. for agriculture, 
natural resources and environmental management, mitigation of natural disaster, or energy 
use planning. 

106769 ภูมิสารสนเทศสําหรบัองค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน 3 (3-0-9) 
วิชาบังคับก่อน: 106601 หลักการรับรู้จากระยะไกล 1  หรือ 106603 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 เน้ือหาวิชาครอบคลุมการประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสําหรับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพ่ือ
การบริหาร การจัดการ การวางแผน การวิเคราะห์ และการวิจัยเชิงพยากรณ์ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ทรัพยากร 
ธรรมชาติ พ้ืนที่เสี่ยงภัย สาธารณภัย โครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การจัดเก็บรายได้ ภาษี 
โครงข่ายการคมนาคม การขนส่ง โลจิสติกส์ และโรคระบาด ตลอดจนแนวคิดการประยุกต์ช้ันส่วนต่าง ๆ ของ
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศบนเว็บ ได้แก่ ช้ันส่วนผู้ใช้ ช้ันส่วนการดําเนินการตรรกะ ช้ันส่วนการบริการ และช้ัน
ส่วนโครงสร้างพ้ืนฐานและแม่ข่าย 
106769 Geoinformatics for Local Administration Organization 3 (3-0-9) 
Prerequisite: 106601 Principles of Remote Sensing I or 106603 Geographic Information 
System 
 The main objectives of this course are to apply geoinformatics technology to local 
administration organization for spatial manipulation, management, planning, analysis and 
predictive research in various fields: eg, natural  resources, risk area, public danger, 
infrastructure,  revenue/tax collection, communication/transportation/ logistics network, and 
epidemic disease. These also include application concepts of the tiers that include the 
following: user access tier, logical operation tier, service components tier, and server and 
infrastructure tier. 
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106771 การศึกษาภาคสนามด้วยภูมิสารสนเทศ 2 (1-3-4) 
วิชาบังคับก่อน: 106601 หลักการรับรู้จากระยะไกล 1  และ 106603 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 เพ่ือศึกษาหลักเบ้ืองต้นของการสํารวจพ้ืนที่และการเก็บข้อมูลภาคสนาม รวมถึงการฝึกภาคปฏิบัติ
เพ่ือให้เกิดความชํานาญตามแนวทางที่ได้ศึกษา โดยเน้นเรื่องการหาพิกัดโดยใช้เครื่อง GPS การอ่านข้อมูลจาก
แผนที่ ตลอดจนถึงการจัดเก็บข้อมูลในพ้ืนที่ โดยใช้เทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ 
106771 Geoinformatics Field Study 2 (1-3-4) 
Prerequisite: 106601 Principles of Remote Sensing I and 106603 Geographic Information 
System 
 This course is focused on field research methods and geographic survey on land-use 
mapping, landscape analysis, field measurement including global positioning systems (GPS), 
cartographic presentation of field research. This also includes field measurements and 
observations as source and validation for geographic information system. 

106772 หัวข้อการศึกษาพิเศษในงานวิจัยภูมิสารสนเทศ 2 (2-0-6) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
 เป็นการศึกษาเชิงลึก ในหัวข้องานวิจัยบางเรื่องที่น่าสนใจทางภูมิสารสนเทศที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 
106772 Special Topics in Geoinformatics Research 2 (2-0-6) 
Prerequisite: None  
 In-depth examination of selected topics of current interest in geoinformatics research 
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3. หมวดวิชาสัมมนา 

106681 สัมมนา 1 1 (1-0-3) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
 เป็นการนําเสนอปัญหาหรือความสนใจทางวิชาการในงานวิจัยทางภูมิสารสนเทศระดับปริญญาโท 
106681 Seminar I 1 (1-0-3) 
Prerequisite: None  
 To present problems or academic interest in geoinformatics research at M.Sc. level. 

106682 สัมมนา 2 1 (1-0-3) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
 เป็นการนําเสนอความก้าวหน้าขั้นสุดท้ายของงานวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา
ระดับปริญญาโท 
106682 Seminar II 1 (1-0-3) 
Prerequisite: None  
 To present progress of the thesis or independent study of the M.Sc. students. 

106881 สัมมนา 3 1 (1-0-3) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
 เป็นการนําเสนอปัญหาหรือความสนใจทางวิชาการในงานวิจัยทางภูมิสารสนเทศซึ่งอาจเป็นแนวทาง
สําหรับการทําวิจัยในระดับปริญญาเอกต่อไป 
106881 Seminar III 1 (1-0-3) 
Prerequisite: None  
 To present problems or academic interest in geoinformatics research at Ph.D level 
that might eventually lead to the formation of thesis proposal. 

106882 สัมมนา 4 1 (1-0-3) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
 เป็นการนําเสนอความก้าวหน้าขั้นสุดท้ายของงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 
106882 Seminar IV 1 (1-0-3) 
Prerequisite: None  
 To present progress of the thesis of the Ph.D. students. 
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4. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 

106691 วิทยานพินธ์มหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1 45 
วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
 การวิจัยใหม่ที่นําไปสู่การเขียนวิทยานิพนธ์ อันเป็นส่วนหน่ึงของความสมบูรณ์ตามข้อกําหนดสําหรับ
การศึกษาในระดับมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1 
106691 M.Sc. Thesis Plan A 1 45 
Prerequisite: None  
 Original research leading to the preparation of a thesis in partial fulfillment of the 
requirements for the Master degree plan A 1. 

106692 วิทยานพินธ์มหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2 15 
วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
 การวิจัยที่นําไปสู่การทําวิทยานิพนธ์เชิงลึก ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของความสมบูรณ์ตามข้อกําหนดสําหรับ
การศึกษาในระดับมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2 
106692 M.Sc. Thesis Plan A 2 15 
Prerequisite: None  
 Original research leading to the preparation of a thesis in partial fulfillment of the 
requirements for the Master degree plan A 2. 

106693 การค้นคว้าอิสระระดับมหาบณัฑิต แผน ข 6 
วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
 การทดลองศึกษาวิจัยและเขียนรายงานด้วยตนเองในปัญหาเฉพาะเรื่องเก่ียวกับภูมิสารสนเทศ โดยอยู่
ในความดูแลและแนะนําของอาจารย์หรือคณะกรรมการท่ีปรึกษา ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของความสมบูรณ์ตาม
ข้อกําหนดสําหรับการศึกษาในระดับมหาบัณฑิต แผน ข 
106693 Independent Study for Plan B 6 
Prerequisite: None  
 The cause allows students to practise on setup, imperment, and report the research 
topic related to geoinformatics under the supervision of advisor or advising committee in 
order to fulfill the requirements for the Master degree for plan B. 

106891 วิทยานพินธ์ดุษฎีบัณฑิต แบบ 1.1 60 
วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
 การวิจัยใหม่ที่นําไปสู่การเขียนวิทยานิพนธ์ อันเป็นส่วนหน่ึงของความสมบูรณ์ตามข้อกําหนดสําหรับ
การศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ 1.1 
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106891 Ph.D. Thesis Plan 1.1 60 
Prerequisite: None  
 Original research leading to the preparation of a thesis in partial fulfillment of the 
requirements for the Doctoral degree plan 1.1. 

106892 วิทยานพินธ์ดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1 45 
วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
 การวิจัยใหม่ที่นําไปสู่การเขียนวิทยานิพนธ์ อันเป็นส่วนหน่ึงของความสมบูรณ์ตามข้อกําหนดสําหรับ
การศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1 
106892 Ph.D. Thesis Plan 2.1 45 
Prerequisite: None  
 Original research leading to the preparation of a thesis in partial fulfillment of the 
requirements for the Doctoral degree plan 2.1. 

106893 วิทยานพินธ์ดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.2 60 
วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
 การวิจัยใหม่ที่นําไปสู่การเขียนวิทยานิพนธ์ อันเป็นส่วนหน่ึงของความสมบูรณ์ตามข้อกําหนดสําหรับ
การศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.2 
106893 Ph.D. Thesis Plan 2.2 60 
Prerequisite: None  
 Original research leading to the preparation of a thesis in partial fulfillment of the 
requirements for the Doctoral degree plan 2.2. 
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ประวัติอาจารย์ประจําหลักสูตร 
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แบบประวัติส่วนตัว 
 

ชื่อ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญญา  สราภิรมย์ 

การศึกษา/คณุวุฒิ:  
ปริญญาเอก: 2535 Ph.D. (Geography), Geography-Terrain Evaluation, Remote Sensing 

and GIS, McGill University, Canada 
ปริญญาโท: 2525 วท.ม. (ธรณีวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ปริญญาตรี: 2518 วท.บ. (ธรณีวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ตําแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจําสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล 

ประวัติการทํางาน: 

 สาขาวิชาการรับรูจ้ากระยะไกล สํานักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี (2546-ปัจจุบัน) 
1. ดํารงตําแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล สํานักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนารี (2550-ปัจจุบัน) 
2. เป็นหัวหน้าโครงการ ISO/TC211, ISO 19108: Geographic information-Temporal schema (2552) 
3. เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยเรื่องการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพ่ือสนับสนุน

การศึกษาศักยภาพในการพัฒนาพลังงานนํ้าขนาดเล็กเพ่ือการผลิตไฟฟ้าในพ้ืนที่ลุ่มนํ้ามูล ในชุด
โครงการวิจัยการศึกษาศักยภาพในการพัฒนาพลังงานนํ้าขนาดเล็กเพ่ือการผลิตไฟฟ้าในพ้ืนที่ลุ่มนํ้ามูล 
(2551-2552) 

4. เป็นหัวหน้าโครงการ ISO/TC211, ISO 19144-1: Classification Systems - Part 1:  Classification 
System Structure (2551-2552) 

5. เป็นที่ปรึกษาในโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศอัญมณีและเครื่องประดับของสถาบันวิจัย
และพัฒนาอัญมณีและเคร่ืองประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (2550-2551) 

6. เป็นหัวหน้าโครงการจัดต้ังสถานีรับสัญญาณดาวเทียม NOAA มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารี (2549-2550) 

7. เป็นหัวหน้าโครงการการพัฒนาแม่ข่ายแผนที่อินเตอร์เน็ตสารสนเทศภูมิศาสตร์ในเขต มทส. (2549-
2550) 

8. ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารี (2548-2550) 

9. เป็นที่ปรึกษาในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์เพ่ือการบริหารและจัดการ เทศบาลเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก (2547-2548) 
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10. เป็นหัวหน้าโครงการดําเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศในเขต มทส.” ใน
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ และ 21-22 เมษายน 2548 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

11. เป็นหัวหน้าโครงการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ในเขตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารี (2547-2548) 

12. เป็นสมาชิกในคณะดําเนินการจัดประชุมและเป็นผู้บรรยายในโครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้ข้อมูล
จากดาวเทียมและภูมิสารสนเทศสําหรับองค์การบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่อิสานใต้: 
ระดับผู้บริหารและปฏิบัติการ, นครราชสีมา (มค.-มีค. 2547) 

13. เป็นอาจารย์สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล สํานักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
(สิงหาคม 2546 -ปัจจุบัน) 

 กองธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณ ี(2521-2546) 
1. เป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลธรณีวิทยา สํานักธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี  

(2546) 
2. เป็นรองประธานคณะทํางาน “ITC Task Force” ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

(2546) 
3. เป็นสมาชิกในคณะทํางานของคณะอนุกรรมการพิเศษในวุฒิสภา เพ่ือศึกษาความเหมาะสมของ

โครงการคลองไทย (2545) 
4. เป็นผู้ร่วมวิจัยในโครงการแผนที่ภูมินิทัศน์ภาคใต้: ฐานเศรษฐกิจและทุนทางวัฒนธรรม รับผิดชอบคํา

วิจัย “ธรณีวิทยา ทรัพยากรแร่ นํ้าบาดาล พุนํ้าร้อน นํ้าตก” (2545-2548) 
5. เป็นผู้ร่วมวิจัยในโครงการ สกว. “Study on Flood Geomorphology of the Lower Central 

plain, Thailand” (2543) 
6. เป็น Deputy editor-in-chief  ของการจัดทําเอกสารการประชุม MEW2000 “The Symposium on 

Mineral, Energy, and Water Resources of Thailand: Towards the year 2000”, กรุงเทพฯ, 
28-29 ตุลาคม 2542  

7. เป็นผู้แทนกรมทรัพยากรธรณีเข้าร่วมโครงการ CCOP-DCGM phase III (Digital Compilation of 
Geo-scientific Map of East and Southeast Asia) ในตําแหน่ง chief compiler ของผู้แทนจาก
ประเทศไทย (2541-2543) 

8. เป็นสมาชิกในคณะอนุกรรมการผลกระทบจากแผ่นดินไหวและแรงลม วิศวกรรมสถานในพระบรม
ราชูปถัมภ์ (2541-2543) 

9. เป็นเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลธรณีวิทยา กองธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี 
(2540-2545) 

10. ดํารงตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายสารสนเทศธรณีวิทยา กองธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี (2539-2545) 
11. เป็นสมาชิกและผู้ประสานงานในคณะทํางานพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางด้านธรณีวิทยา 

โครงการก่อสร้างเข่ือนแก่งเสือเต้น จ.แพร่ (2539-2540) 



มคอ.2  

ค-4 
 

12. เป็นผู้ดูแลการประยุกต์ใช้ GIS ในการพัฒนาฐานข้อมูล และวิเคราะห์สําหรับโครงการร่วมมือทาง
วิชาการ ไทย-เยอรมัน “Environmental Geology for the Regional Planning” (2539-2541). 

13. เป็นสมาชิกคณะทํางานการประยุกต์ใช้ GIS technology กับการบริหารจัดการทรัพยากรแร่และหิน 
14. เป็นนักวิจัยร่วมในโครงการร่วมมือไทย-แคนาดา “Thai GLOBESAR” ในส่วนของการประยุกต์ใช้ข้อมูล

เรดาร์เพ่ือศึกษาธรณีวิทยาและธรณีสัณฐานในพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ (2537-2538) 
15. ศึกษาสํารวจธรณีแปรสัณฐานยุคใหม่บริเวณพ้ืนที่แม่ฮ่องสอน-ขุนยวม 
16. ศึกษาพัฒนาระบบการประเมินพ้ืนที่ทางวิศวกรรมธรณี และประยุกต์ใช้ RS และ GIS สําหรับการเลือก

แนวทางในลุ่มแอ่งภาคเหนือของประเทศไทย 
17. สํารวจธรณีวิทยาระวาง จังหวัดตาก และปางส้าน 
18. ศึกษาธรณีวิทยาตะกอนมหายุคซีโนโซอิก พ้ืนที่ลุ่มแอ่งลําปาง 
19. สํารวจธรณีวิทยาพ้ืนที่ อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง 
20. สํารวจธรณีวิทยาพ้ืนที่ อําเภอปง จังหวัดพะเยา 
21. สํารวจธรณีวิทยา และวิศวกรรมธรณีวิทยาบริเวณจังหวัดระยองตอนล่าง 
22. สํารวจศักยภาพหินคาร์บอเนตพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี 
23. ศึกษาธรณีวิทยาสภาวะแวดล้อมเพ่ือการวางแผนการใช้พ้ืนที่ในบริเวณเขตพัฒนาอุตสาหกรรม ภาค

ตะวันออก 
24. สํารวจและตรวจสอบธรณีวิทยา โครงสร้างทางธรณีวิทยาและวิศวกรรมธรณีวิทยาของหินบริเวณฐาน

รากเขื่อนเขาแหลม จังหวัดกาญจนบุรี 
25. ร่วมสํารวจธรณีวิทยา แผนที่ระวางจังหวัดสุราษฎร์ธานี, จังหวัดนครพนม-ปากซัม, จังหวัดอุดรธานี- 

วังเวียง 

 บริษัท CERMAS (2519-2520) 

 บริษัท Royal Kaolin (2518-2519)   

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัย:  
1. Sunya Sarapirome and Tawatcharapong Wongsgoon. 2011. Land suitability 

assessment for rubber plantation using TOPSIS in Burirum, Thailand. Proceedings of 
the 32nd Asian Conference on Remote Sensing 2011, Oct 03 - 07. Taipei, Taiwan. 

2. Laddawan Manna, Sunya Sarapirome, and Wannatat Tessawat. 2011. Spatiotemporal 
database design of serial insurgent events in the southernmost Thailand. 
Proceedings of the 32nd Asian Conference on Remote Sensing 2011, Oct 03 – 07. 
Taipei, Taiwan. 

3. Patiwat Littidej, Sunya Sarapirome, and Warunee Aunphoklang. 2011.  Application of 
GIS to simulation of the air traffic pollution in Nakhon Ratchasima, Thailand. 
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Proceedings of the 32nd Asian Conference on Remote Sensing 2011, Oct 03 – 07. 
Taipei, Taiwan. 

4. Tharapong Phetprayoon, Sunya Sarapirome, Charlie Navanugraha, and Sodchol 
Wonprasaid. 2011. Nitrogen yield estimation using grid-based Nutrient yield model. 
Proceedings of the 32nd Asian Conference on Remote Sensing 2011, Oct 03 – 07. 
Taipei, Taiwan. 

5. Warunee Aunphoklang, Sunya Sarapirome, and Patiwat Littidej. 2011. Comparison on 
different clustering of origins for sugarcane transportation using Network Analysis and 
Linear Programming. Proceedings of the 32nd Asian Conference on Remote 
Sensing 2011, Oct 03 – 07. Taipei, Taiwan. 

6. Sunya Sarapirome and Chotipa Kulrat. 2010. Comparison on Urban Classifications 
using Landsat-TM and Linear Spectral Mixture Analysis Extracted Images: Nakhon 
Ratchasima Municipal Area, Thailand. Suranaree Journal of Science and 
Technology. 17(4): 401-411. 

7. Sunya Sarapirome, Nueng Teaumroong, Thanatchai Kulworawanichpong, Suwit 
Ongsomwang, and Wipop Paengwangthong. 2010. Locating Potential Alternatives for 
Micro-hydropower Plants along Streams within Low-relief River Basin Using GIS. 
Proceedings of the 31th Asian Conference on Remote Sensing 2010, Nov 01 – 05. 
Hanoi, Vietnam, TS06-1, 6 p. 

8. Patiwat Littidej, Sunya Sarapirome, and Warunee Aunphoklang. 2010. Application of 
GIS and Multi-objective Optimization Model to Potential Area Selection for Urban Air 
Quality Monitoring Stations. National Conference on Geoinfotech 2010, December, 
15-17. Impact Arena, Muangthong Thani, Nonthaburi , Thailand. 

9. Sirilak Tanang, Sunya Sarapirome, and Sasikarn Pliklang. 2010. Landslide susceptibility 
map of Namli watershed, Uttaradit, Thailand. Proceedings of the 31th Asian 
Conference on Remote Sensing 2010, Nov 01 – 05. Hanoi, Vietnam, TS11-5, 6 p. 

10. Suriporn Charungthanakij and Sunya Sarapirome. 2010. Land Suitability Assessment 
for Industrial Location Development Using MCDA. Proceedings of the 31th Asian 
Conference on Remote Sensing 2010, Nov 01 – 05. Hanoi, Vietnam, TS07-5, 6 p. 

11. วรางคณา  อดทน  และ สัญญา สราภิรมย์. 2553.  การพัฒนาระบบการจัดลําดับงาน-เส้นทาง
สําหรับการกระจายสินค้าด้วยการบูรณาการวิธีฮิวริสติกส์แบบ Multi-Seed Points ผนวกกับการ
วิเคราะห์โครงข่าย: กรณีศึกษาศูนย์กระจายสินค้าบางนา. การประชุมวิชาการ การขนสง่แห่งชาติ
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ครั้งที่ 7 “มุ่งสู่ความปลอดภัยด้านการจราจรและขนสง่ (Towards Traffic and Transport 
Safety)” 15 ตุลาคม 2553. ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ, กรุงเทพฯ. 

12. ธราพงษ์ เพ็ชรประยูร สัญญา สราภิรมย์ ชาล ี นาวานุเคราะห์ และ สุดชล  วุ้นประเสริฐ. 2552. 
สมการปรับแก้สมการสญูเสียดินสากลแบบดัดแปลงเชิงพ้ืนที่สําหรับคํานวณปริมาณตะกอนราย
เหตุการณ์ในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าลําพระเพลิงตอนบน. ใน การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศแหง่ชาติ ประจําปี 2552. อิมแพ็ค คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี 16-18 ธันวาคม 
2552. D1-2. 

13. สาธิต แสงประดิษฐ์ และ สัญญา สราภิรมย์. 2552. การปรับปรุงเทคนิค HIS Transformation 
สําหรับการทํา Pan-Shapening บนข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมธีออส. ใน การประชุมวิชาการ
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจําป ี2552. อิมแพ็ค คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เมือง
ทองธานี 16-18 ธันวาคม 2552. C2-5. 

14. ปฏิวัติ สอางชัย และ สัญญา สราภิรมย์. 2552. การศึกษาเปรียบเทียบความถูกต้องของแบบจําลอง
ความสูงเชิงเลขกับข้อมูลการสํารวจภาคสนามด้วยกล้องรังวัดและ DGPS. ใน การประชุมวิชาการ
วิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 14. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 13-15 พฤษภาคม 2552. 1095-
1100. 

15. สัญญา สราภิรมย์ และคณะ. 2552. ISO/DIS 19144-1: Classification Systems - Part 1:  
Classification System Structure, ในการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
แห่งชาติ ประจําปี 2551. อิมแพ็ค คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี, 21-23 มกราคม 2552. 

16. Patiwat Littidej, Sunya Sarapirome, and Warunee Aunphoklang. 2009. Application of 
MODA and GIS to Potential Area Selection for Construction Material Distribution 
Center in the Municipality Area of Nakhon Ratchasima Thailand. Proceedings of the 
30th Asian Conference on Remote Sensing 2009, Oct 18 – 23. Beijing, People 
Republic of China, TS06-03, 5 p. 

17. Tharapong Phetprayoon, Sunya Sarapirome, Charlie Navanugraha, and Sodchol 
Wonprasaid. 2009. Surface Runoff Estimation Using Grid-based Curve Number Method 
in the Upper Lam Para Phloeng Watershed, Thailand. Proceedings of the 30th Asian 
Conference on Remote Sensing 2009, Oct 18 – 23. Beijing, People Republic of 
China, TS22-05, 6 p. 

18. Yaowaret Jantakat, Sunya Sarapirome, Suwit Ongsomwang, and Patiwat Littidej. 
2009. Risk Ranking of Road Sections on Highways Using Ordered Weight Averaging 
(OWA) Decision Rule. Proceedings of the 30th Asian Conference on Remote 
Sensing 2009, Oct 18 – 23. Beijing, People Republic of China, TS18-04, 6 p. 
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19. Sunya Sarapirome and Jiradech Majandang. 2008. Groundwater Vulnerability 
Mapping Using a GIS-based DRASTIC Model at Lam Takhong Subbasin, Nakhon 
Ratchasima, Thailand. Proceedings of the International Symposia on Geoscience 
Resources and Environments of Asian Terranes (GREAT 2008), 4th IGCP 516, and 
5th APSEG, November 24-26, Bangkok, Thailand, 559-564. 

20. Chonmapat Torasa and Sunya Sarapirome. 2007. APT signal receiving system 
construction and data reformat process. Journal of Remote Sensing and GIS 
Association of Thailand, Vol.8, No. 3, September-December. 

21. รัชชิตา จุลโสม และ สัญญา สราภิรมย์. 2550. การประเมินศักยภาพแหล่งนํ้าบาดาลโดยใช้
แบบจําลองดัชนีช้ีวัดเชิงพ้ืนที่บริเวณบ่อทอง ชลบุรี. การประชุมวิชาการการแผนทีแ่ละภูมิสารสนเทศ
แห่งชาติ ประจําปี 2550, โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ, 28 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม. 

22. Chotipa Kulrat and Sunya Sarapirome. 2006. Land-use classification of the Great 
City of Nakhon Ratchsima using Linear Spectral Mixture Analysis. Proceedings of the 
International Conference on Space Technology & Geo-informatics, Ambassador 
City Jomtien Hotel, Pattaya City, Chonburi, Thailand, 5-8 Novembe. 

23. สัญญา สราภิรมย์, สิริลักษณ์ ดีสูงเนิน, โชติภา กุลรัตน์ และ ปฏิวัติ สอางชัย. 2006. ฐานข้อมลู
สารสนเทศภูมศิาสตร์ในเขต มทส. Suranaree Journal of Science and Technology, 13(1), 
Jan-Mar. 

24. สัญญา สราภิรมย์ และ ธนู หาญพัฒนพานิชย์. 2548. นํ้าตก รายงานเสนอต่อโครงการแผนที่ภูมิ
นิทัศน์ภาคใต้: ฐานเศรษฐกิจและทุนทางวัฒนธรรม, โครงการภายใต้เงินสนับสนุนจาก สกว. 

25. สัญญา สราภิรมย์ และ วนิดา ร่มรื่น. 2548. พุนํ้าร้อน รายงานเสนอต่อโครงการแผนที่ภูมินิทศัน์
ภาคใต้: ฐานเศรษฐกิจและทุนทางวัฒนธรรม, โครงการภายใต้เงินสนับสนุนจาก สกว. 

26. สัญญา สราภิรมย์ และ อัคปศร อัคราช. 2548. นํ้าบาดาล รายงานเสนอต่อโครงการแผนที่ภูมินิทศัน์
ภาคใต้: ฐานเศรษฐกิจและทุนทางวัฒนธรรม, โครงการภายใต้เงินสนับสนุนจาก สกว. – ได้รับรางวัลที่ 
2 ของโครงการ 

27. สัญญา สราภิรมย์ วนิดา ร่มรื่น และ ธนวุฒิ  ศิรินาวิน. 2548. ทรัพยากรแร่ รายงานเสนอต่อโครงการ
แผนที่ภูมินิทัศน์ภาคใต้: ฐานเศรษฐกิจและทุนทางวัฒนธรรม, โครงการภายใต้เงินสนับสนุนจาก สกว. 

28. สัญญา สราภิรมย์ และ ธนวุฒิ  ศิรินาวิน. 2548. ธรณีวิทยา รายงานเสนอต่อโครงการแผนที่ภูมิ
นิทัศน์ภาคใต้: ฐานเศรษฐกิจและทุนทางวัฒนธรรม, โครงการภายใต้เงินสนับสนุนจาก สกว. 

29. Sunya Sarapirome, Patiwat SA-ANGCHAI, Chotipa KULRAT, and Sirilak 
DEESOONGNOEN. 2004. Optimum Geo-informatics Technology to Support 
Management of Local Administrative Organizations in Thailand. Proceedings of the 
25th Asian Conference on Remote Sensing, Chiengmai, Thailand. 
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30. Sunya Sarapirome, Adichat Surinkum, and Pirat Saksutthipong. 2002. Application of 
DEM Data to Geological Interpretation: Thong Pha Phum Area, Thailand. Proceedings 
of the 23rdAsian Conference on Remote Sensing, Nepal. 

31. สัญญา สราภิรมย์. 2545. การใช้ข้อมูลธรณีวิทยาสําหรับการวางแผนการใช้ประโยชน์พ้ืนที่. ใน
หนังสือธรณีวิทยาประเทศไทย เฉลมิพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสพระราช
พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ, กรมทรัพยากรธรณี, หน้า 375-382. 

32. Sunya Sarapirome, Chote Trachu, and Terdsak Subtavewung. 2001. GIS Database for 
Land-use Planning in the Phuket Island, Thailand. the ITIT Symposium on 
Geoinformation and GIS Application for the Urban Areas of East and Southeast Asia, 
14-15 February 2000, Tsukuba, Japan, CCOP Technical Bulletin, June 2001, v.30, 
p.45-61. 

33. Sunya Sarapirome. 2000. Current Status of the Geo-scientific Information 
Management in Thailand, Proceedings of the Symposium on Mineral, Energy, and 
Water Resources of Thailand: Towards the Year 2000, Bangkok. 

34. Sunya Sarapirome and others.1998. GSD Information Technology at the End of Year 
1998. GSD Annual Meeting Report, DMR. 

35. Sunya Sarapirome. 1998. Organizing GIS Database of the Phuket Island in the 
Andaman Sea, Thailand. the 35th CCOP Annual Session, 20-23 October, Subic Bay, 
the Philippines. 

36. Sunya Sarapirome. 1998. Use of TM for the detection of potentially mineralized areas 
in Mae Hong Son and the vicinity, the 35th CCOP Annual Session, 20-23 October, 
Subic Bay, the Philippines.  

37. Sunya Sarapirome and others.1997. Evolution of the Information Technology in the 
Geological Survey Division, Thailand. GSD Annual Meeting Report, DMR. 

38. Sunya Sarapirome, Aim-orn Tassanasorn, and Rasamee  Suwanwerakamtorn. 1997. 
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แบบประวัติส่วนตัว 
 

ชื่อ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวิทย์  อ๋องสมหวัง 

การศึกษา/คณุวุฒิ: 
ปริญญาเอก: 2536 Dr. rer. nat. (Remote Sensing Technical University of Berlin, 

Germany) 
ปริญญาโท: 2529 วท.ม. (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ปริญญาตรี: 2524 วท.บ. (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ตําแหน่งปัจจุบัน  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจําสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล 

ประวัติการทํางาน: 
2549 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจําสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล สํานักวิชาวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
2546 – 2549 ผู้ อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 
2545 – 2546 รักษาการผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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2544 – 2545 หัวหน้าส่วนการวิเคราะห์และประมวลผลภาพ กรมป่าไม้ 
2524 – 2542 นักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม ้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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3. Yaowaret Jantaka, Suwit Ongsomwang and Suriporn Charungthanakij. 2011. Using 
Cokriging Technique for Surface Interpolation of Temperature data in Thailand. 
Proceedings of the 32nd Asian Conference on Remote Sensing 2011, Taipei, 
Taiwan. 
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6. Suwit Ongsomwang and Anuchit Phayakkin . 2011. Crops Drought Monitoring in 
Northeast Thailand from NOAA-AVHRR Data. Proceedings of SUT GRAD Conference 
2011, Suranaree University of Technology, Thailand. (in Thai) 

7. Suwit Ongsomwang and Sasikarn Plaiklang. 2011. Classification of  land use and land 
cover from THEOS data using texture analysis. Proceedings of SUT GRAD 
Conference 2011, Suranaree University of Technology, Thailand. (in Thai) 

8. Suwit ongsomwang and Pitak Chailangka. 2010. Above Ground Biomass Estimation of 
Eucalyptus Plantation from LANDSAT-TM Data. Proceedings of SUT GRAD 
Conference 2010, Suranaree University of Technology, Thailand. (in Thai) 
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Thap Lan National Park Using Geo-informatics Data. Proceedings of SUT GRAD 
Conference 2010, Suranaree University of Technology, Thailand. 

10. Suwit Ongsomwang and Narin Wongsa. 2010. Forest Cover Assessment in Thailand 
using NOAA-AVHRR Data. Proceedings of Geoinfotech 2010, Bangkok, Thailand. (in 
Thai) 

11. Suwit ongsomwang and Pitak Chailangka. 2010. Estimate Above Ground Biomass 
Model of Eucalyptus Plantation from Remotely Sensed Data. Proceedings of 
Geoinfotech 2010, Bangkok, Thailand. (in Thai) 

12. Suwit Ongsomwang and Anuchit Phayakkin . 2010. Crops Drought Monitoring and rice 
yield estination in Northeast Thailand from NOAA-AVHRR Data. Proceedings of 
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13. Suwit Ongsomwang and Anake Srisuwan. 2010. A Study on Landscape Pattern 
Changes in Thap Lan National Park. Proceedings of Geoinfotech 2010, Bangkok, 
Thailand. 

14. Suwit Ongsomwang and Wannatat Tessawat. 2010. Cassava and Sugarcane Area 
Classification from THEOS Data using Expert System. Proceedings of Geoinfotech 
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15. Suwit Ongsomwang and Sasikarn Plaiklang. 2010. Classification of Land Use and Land 
Cover from THEOS Data using Texture Analysis. Proceedings of Geoinfotech 2010, 
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16. Yaowaret Jantakat, Wannatat Tessawat and Suwit Ongsomwang. 2010. Forest Tree 
Distribution of Dry Dipterocarp Forest with Environmental Factors. Proceedings of 
the 31th Asian Conference on Remote Sensing 2010, Nov 01 – 05. Hanoi, Vietnam. 

17. Yaowaret Jantakat, Sunya Sarapirome, Suwit Ongsomwang, and Patiwat Littidej. 
2009. Risk Ranking of Road Sections on Highways Using Ordered Weight Averaging 
(OWA) Decision Rule. In Proceedings of the 30th Asian Conference on Remote 
Sensing 2009, Beijing, People Republic of China, TS18-04, 6 p. 

18. Suwit Ongsomwang and Ugyen Thinley. 2009. Spatial Modeling for Soil Erosion 
Assessment in Upper Lam Phra Phoeng Watershed, Nakhon Ratchasima, Thailand. 
Suranaree Journal of Science and Technology. 16(3): 253-262 
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19. Somporn Chobtham and Suwit Ongsomwang. 2009. Optimum Digital Change 
Detection Techniques for Land Use and Land Cover Monitoring. Journal of Remote 
Sensing and GIS Association of Thailand. 10(1): 15-28. (in Thai) 

20. Ravee Ratanakom and Suwit Ongsomwang. 2008. Application of GIS on Flood Risk 
Analysis. Journal of Remote Sensing and GIS Association of Thailand. 9(2): 42-48. 
(in Thai) 

21. Suwit Ongsomwang, Aunsorn Rangsipanich, Sukan Pungkul and Jiro Suekuni (2007) 
Evaluating Mangrove Plantation Sites using Remote Sensing and GIS in Nakhon Si 
Thammarat Province, Thailand. Present in the Development Reforestation 
Technique for Rehabilitating Mangrove Ecosystem Phase II Meeting, Kyoto, Japan 
14 p. 

22. Chunithipaisan, S., Ongsomwang, S., and Trisirisatayawong, I. 2005. The development 
of web portal for supporting geospatial data sets of Tsunami impact areas, 
Proceedings of the 26th Asian Conference on Remote Sensing. Hanoi, Vietnam, 7-
11 November 2005 

23. Suwit Ongsomwang, Aunsorn Rangsipanich, Sukan Pungkul, and Jiro Suekuni. 2005. 
Evaluating Mangrove Plantation Sites using Remote Sensing and GIS in Surat Thani 
Province, Thailand. Present in the Development Reforestation Technique for 
Rehabilitating Mangrove Ecosystem Phase II Meeting, Kyoto, Japan 9 p. 

24. Chaichoke Vaiphasa, Suwit Ongsomwang, Tanasak Vaiphasa  and Andrew K. 
Skidmore. 2005. Tropical mangrove species discrimination using hyperspectral data: A 
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25. Chaichoke Vaiphasa and Suwit Ongsomwang. 2004 Hyperspectral Data for Tropical 
Mangrove Species Discrimination. ARCS Conference. 7 p. 

26. Suwit Ongsomwang. 2003. Assessment of Burnt Forest Area in Thailand using 
Remote Sensing and GIS. Presented paper in Digital Asia Network and GOFC South 
East Asia Forest Fire special session at Asia Pacific Advanced Network 2003 in 
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27. Suwit Ongsomwang. 2002. Forest Land Use Assessment in 2000. Forest Resources 
Assessment Division, Royal Forest Department. 17 p. (in Thai). 

28. Suwit Ongsomwang. 2002. Forest Assessment and Conservation in Thailand. 
Presented paper in Workshop on Tropical Forest Assessment and Conservation 
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56. Thongchai Charuppat, Suwit Ongsomwang, Surachai Rattanasermpong and Chaowalit 
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แบบประวัติส่วนตัว 
 

ชื่อ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงกต  ทศานนท ์

การศึกษา/คณุวุฒิ: 
ปริญญาเอก: 2545 Ph.D. (Remote Sensing), University of Edinburgh, Scotland, UK 
ปริญญาโท: 2537 วท.ม. (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ปริญญาตรี: 2534 วท.บ. (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ตําแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจําสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล  

ประวัติการทํางาน  :  
2548-ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจําสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล สํานักวิชาวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
2540-2547 อาจารย์ประจําสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล สํานักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี 
2537-2539 อาจารย์ประจําสาขาวิชาฟิสิกส์ สํานักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัย: 
วิทยานพินธ์  
1. ระดับปริญญาโท เรื่อง “การสร้างสมการสนามจากสมการความต่อเน่ือง” (จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2537)  
2. ระดับปริญญาเอก เรื่อง “Capability of MLS instruments in the observations of 

atmospheric gravity waves” (University of Edinburgh พ.ศ. 2545) 
ตําราและเอกสารประกอบการสอน  
1. ตํารา “หลักอุตุนิยมวิทยา” เล่ม 1 และ 2 (พ.ศ. 2548) 
2. เอกสารประกอบการสอนระดับบัณฑิตศึกษาจํานวน 6 รายวิชาคือ  

2.1  Principles of Remote Sensing 
2.2  Advanced Remote Sensing 
2.3  Microwave Remote Sensing  
2.4  Digital Image Processing and Interpretation  
2.5  Natural Resource and Environmental Management และ  
2.6  Mathematical Principles for Remote Sensing Study    
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บทความในการประชุมทางวิชาการ 
1. Dasananda, S. and R.S. Harwood. 2002. Possibility of EOS MLS in the observations of 

atmospheric gravity waves. การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ประเทศไทย 
ครั้งที่ 28 (พ.ศ.2545). 

2. คชา เชษฐบุตร และทรงกต ทศานนท์. 2550. การประเมินผลกระทบของความแห้งแล้งต่อการ
เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมาโดยใช้ภาพดาวเทียม.การประชุมวิชาการการแผนท่ี
และภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย ประจําปี พ.ศ. 2550. 

3. วิรุฬรักษ์ ชวาลา และทรงกต ทศานนท์. 2550. การประมาณพ้ืนที่นํ้าท่วมและผลความเสียหายโดยใช้
แบบจําลองในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และข้อมูลจากการสํารวจระยะไกล: กรณีศึกษาในจังหวัด
อุบลราชธานี. การประชุมวิชาการการแผนท่ีและภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย ประจําปี พ.ศ. 
2550. 

4. พิชัย วงศ์สวาสด์ิ และทรงกต ทศานนท์. 2551. การประเมินคุณภาพที่ดินเชิงกายภาพเพ่ือเพาะปลูก
มันสําปะหลัง อ้อยโรงงาน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์. การประชุมวิชาการการแผนที่และภูมิสารสนเทศ
แห่งประเทศไทย ประจําปี พ.ศ. 2551. 

5. Chavala, V. and S. Dasananda. 2009. Flooded area and damage estimation using GIS-
based model and remotely-sensed data: a case study in Ubonratchatani Province. 
การประชุมวิชาการบัณฑิตศกึษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 2 (มกราคม 2552). 

6. พรทิพย์ บํารุงกลาง และทรงกต ทศานนท์. 2552. การวิเคราะห์การกระจายตัวของเมฆพายุฟ้า
คะนองตามฤดูกาลและความสัมพันธ์กับการเกิดฝนในประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลจากการสํารวจ
ระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์. การประชมุวิชาการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี ครั้งที่ 2 (มกราคม 2552). 

7. ปริญญา ฉายะพงษ์ และทรงกต ทศานนท์. 2553. การตรวจสอบผลกระทบจากพ้ืนที่สีเขียวในเขต
เมืองต่อการลดอุณหภูมิอากาศ : กรณีศึกษาพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร. การประชุมวิชาการระดับชาติ
ประเทศไทยกับภูมิอากาศโลก ครั้งที่ 1 (สิงหาคม 2553). 

8. ปริญญา ฉายะพงษ์ และทรงกต ทศานนท์. 2554. การวิเคราะห์ปรากฏการณ์เกาะความร้อนเขต
เมืองเชิงพ้ืนที่และความสัมพันธ์กับลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน : กรณีศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล. การประชุมวิชาการระดับชาติประเทศไทยกับภูมิอากาศโลก ครั้งที่ 
2 (สิงหาคม 2554). 
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แบบประวัติส่วนตัว 
 

ชื่อ: อาจารย์ ดร.ดุษฎี ชาญลขิิต 

การศึกษา/คณุวุฒิ: 
ปริญญาเอก: 2538 Ph.D. (Geography), University of Edinburgh, U.K. 
ปริญญาโท: 2534  M.Sc. (Geographic Information System), University of Edinburgh, U.K.
ประกาศนียบัตร: 2530 ด้านการรับรู้จากระยะไกล Indian Institute of Remote Sensing (I.I.R.S.), India.
ปริญญาตรี: 2518 วท.บ. (ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ตําแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจําสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล 
ประวัติการทํางาน: 

2553 - ปัจจุบัน  อาจารย์ประจําสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล 
2532 - 2551 ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
2551 - 2553  ผู้ เ ช่ี ย วชาญ ด้ านการสํ า ร วจทํ าแผนที่ ภู มิ ป ระ เทศ เ ชิ ง เ ลข  มาตราส่ วน  

1:10,000 จากภาพถ่ายทางอากาศสี มาตราส่วนโดยประมาณ 1:25,000 ใน
โครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษาพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก โครงการส่งนํ้าและ
บํารุงรักษาคลองวังชมพู จังหวัดพิษณุโลก และโครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษาผักไห่ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมชลประทาน 

พ.ศ. 2551-2553 ที่ปรึกษาอาวุโสด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์ บริษัท จีโอ – อินโฟ โซลูช่ัน จํากัด 
พ.ศ.2549-2550  ผู้เช่ียวชาญด้านภูมิศาสตร์ ในโครงการ เสริมสมรรถนะการวิเคราะห์วางแผนพื้นที่ 

และประสานเช่ือมโยงการจัดการเชิงพ้ืนที่ทุกระดับ สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

พ.ศ.2549-2550  ผู้เช่ียวชาญด้านการสํารวจด้วยภาพถ่ายทางอากาศและการรับรู้จากระยะไกล ใน
โครงการ การศึกษาด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น และ
สํารวจออกแบบทางหลวงตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย อําเภอเบตง-บ้านภูเขาทอง  

พ.ศ.2543-2545 ผู้เช่ียวชาญด้านงานสํารวจด้วยภาพถ่ายทางอากาศ/สารสนเทศภูมิศาสตร์ โครงการ
แผนแม่บทลุ่มนํ้าเทพา-นาทวี จังหวัดสงขลา ของกรมชลประทาน เพ่ือวางแผน
แม่บทของลุ่มนํ้า 3 ลุ่ม ได้แก่ เทพา นาทวี และท่าเรือ การพัฒนาแหล่งนํ้าที่คํานึงถึง 
ได้แก่ อ่างเก็บนํ้า ประตูระบายนํ้าและระบบชลประทาน จัดทําแผนการพัฒนาลุ่มนํ้า
ในระยะสั้นและ ระยะยาว โดยคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นเป็น
สําคัญ เพ่ือให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2540 และเลือก
โครงการที่ได้รับการยอมรับจากประชาชน ศึกษาความเหมาะสมของโครงการ  
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พ.ศ.2541-2543 ผู้เช่ียวชาญด้านงานสํารวจด้วยภาพถ่ายทางอากาศ/สารสนเทศภูมิศาสตร์ โครงการ
ระบายนํ้า และแก้ไขปัญหาน้ําท่วมพ้ืนที่ด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครและ
พ้ืนที่ใกล้เคียง (หนองงูเห่า) ของกรมชลประทาน พ้ืนที่ศึกษาประมาณ 5,200 ตร.
กม. ครอบคลุมพ้ืนที่ด้านเหนือจากแม่นํ้าป่าสักบรรจบกับแม่นํ้าเจ้าพระยา ทิศ
ตะวันตกจดคันก้ันนํ้าพระราชดําริ (King Dike) และท่าอากาศยานนานาชาติ แห่งที่ 
2 (หนองงูเห่า) ทิศใต้จรดอ่าวไทย และทิศตะวันออกจรดแม่นํ้านครนายก และแม่นํ้า
บางปะกง โครงการประกอบด้วย การก่อสร้างอุโมงค์ระบายนํ้าขนาด 10.00 ม. 
ยาว 25 กม. (โดยประมาณ) ปรับปรุงคลองธรรมชาติ ปรับปรุงคันก้ันนํ้า รับผิดชอบ
ในการจัดทําแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินจากภาพถ่ายทางอากาศ และภาพดาวเทียม
พร้อมจัดทําระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของโครงการ 

พ.ศ.2542-2544 ผู้เช่ียวชาญด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โครงการ Strengthening DOH 
Capacity on Land Acquisition and Compensation ของกรมทางหลวง 
รับผิดชอบในการออกแบบระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพ่ือใช้ในการหาพ้ืนที่ที่
จะทําการเวนคืน และจ่ายค่าชดเชยในการก่อสร้างทางของกรมทางหลวง 

พ.ศ.2542-2543 ผู้เช่ียวชาญด้านงานสํารวจด้วยภาพถ่ายทางอากาศ/สารสนเทศการใช้ประโยชน์
ที่ ดิน โครงการสํารวจและออกแบบระบบระบายน้ําในพ้ืนที่ เขตหนองแขม- 
บางขุนเทียนและจอมทอง รับผิดชอบในการจัดทําแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินจาก
ภาพถ่ายทางอากาศและจัดทําระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

พ.ศ.2540-2541  ผู้เชี่ยวชาญด้านงานสํารวจด้วยภาพถ่ายทางอากาศ/สารสนเทศภูมิศาสตร์ โครงการ
สํารวจและออกแบบ ระบบระบายน้ํา เขตพื้นที่ตลิ่งชันและภาษีเจริญ ของกรุงเทพฯ 
รับผิดชอบในการวางแผนการสํารวจภูมิประเทศโดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศ และ
ออกแบบการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

พ.ศ.2540 ผู้เช่ียวชาญด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โครงการศึกษาวางแผนโครงข่ายสะพาน
ในแม่นํ้าสายหลักทั่วประเทศ ของกรมโยธาธิการ รับผิดชอบในการออกแบบระบบ 
GIS เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์หาพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการก่อสร้างสะพานชุมชน 

พ.ศ.2540 ที่ปรึกษาด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โครงการประยุกต์ใช้ GIS ในการจัดเก็บ
ข้อมูลทางหลวงและท่อส่งก๊าซ ปตท. ของกรมทางหลวง และการปิโตรเลียมแห่ง
ประเทศไทย รับผิดชอบในการออกแบบการประยุกต์ใช้ GIS ของโครงการ 

พ.ศ.2540 ผู้เช่ียวชาญด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โครงการศึกษาจัดทําแผนแม่บทระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ของกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน รับผิดชอบใน
การศึกษารวบรวมมาตรฐานและเทคโนโลยีทางด้าน GIS และซอฟต์แวร์ต่างๆ เพ่ือ
วิเคราะห์ประเมินความเหมาะสมในการประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ เช่น ด้านอุทก
วิทยา ด้านแหล่งนํ้า ด้านพลังงาน ฯลฯ เป็นต้น 
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พ.ศ.2539-2541 ที่ปรึกษาด้านการประยุกต์ใช้สารสนเทศภูมิศาสตร์ และการรับรู้จากระยะไกล 
โครงการศึกษาความเหมาะสม และ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการกก-อิง-น่าน 
ของกรมชลประทาน รับผิดชอบจัดทําแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน (Landuse map) 
ของพ้ืนที่โครงการโดยใช้ภาพดาวเทียม และออกแบบประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์  

พ.ศ.2539-2540 ผู้เช่ียวชาญด้านงานสํารวจด้วยภาพถ่ายทางอากาศ/สารสนเทศภูมิศาสตร์ โครงการ
จัดทําแผนที่องค์การบริหารส่วนตําบล และพัฒนาระบบงานแผนท่ีเชิงเลข (Digital 
Map) 1,300 ตําบล ของกรมการผังเมือง รับผิดชอบในการกําหนดวิธีการทํางาน
และการตรวจสอบคุณภาพงานจัดทําแผนที่จากภาพถ่ายทางอากาศ และภาพ
ดาวเทียมพร้อมการออกแบบระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของโครงการ 

พ.ศ. 2532-2551 ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตําแหน่ง อาจารย์ 
ระดับ 7 

พ.ศ. 2520-2532 กองสํารวจ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่แผน
ที่ภาพถ่าย ระดับ 6 

พ.ศ.2519-2520 กองสํารวจและวิจัยชนบท สํานักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท กระทรวงมหาดไทย 
ตําแหน่ง นักวิจัยสนาม 

ที่ปรึกษาโครงการ: 
พ.ศ.2551-2553  ผู้เช่ียวชาญด้านการสํารวจทําแผนที่ภูมิประเทศเชิงเลข มาตราส่วน 1:10,000 จาก

ภาพถ่ายทางอากาศสี มาตราส่วนโดยประมาณ  1:25,000 ในโครงการส่งนํ้าและ
บํารุงรักษาพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก โครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษาคลองวัง
ชมพู จังหวัดพิษณุโลก และโครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษาผักไห่ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา กรมชลประทาน  

พ.ศ.2549-2550  ผู้เช่ียวชาญด้านภูมิศาสตร์ ในโครงการ เสริมสมรรถนะการวิเคราะห์วางแผนพื้นที่ 
และประสานเช่ือมโยงการจัดการเชิงพ้ืนที่ทุกระดับ สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

พ.ศ.2549-2550  ผู้เช่ียวชาญด้านการสํารวจด้วยภาพถ่ายทางอากาศและการรับรู้จากระยะไกล ใน
โครงการ การศึกษาด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น และ
สํารวจออกแบบทางหลวงตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย อําเภอเบตง-บ้านภูเขา
ทอง  

พ.ศ.2543-2545 ผู้เช่ียวชาญด้านงานสํารวจด้วยภาพถ่ายทางอากาศ/สารสนเทศภูมิศาสตร์ โครงการ
แผนแม่บทลุ่มนํ้าเทพา-นาทวี จังหวัดสงขลา ของกรมชลประทาน เพ่ือวางแผน
แม่บทของลุ่มนํ้า 3 ลุ่ม ได้แก่ เทพา นาทวี และท่าเรือ การพัฒนาแหล่งนํ้าที่คํานึงถึง 
ได้แก่ อ่างเก็บนํ้า ประตูระบายนํ้าและระบบชลประทาน จัดทําแผนการพัฒนาลุ่มนํ้า
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ในระยะสั้นและ ระยะยาว โดยคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นเป็น
สําคัญ เพ่ือให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2540 และเลือก
โครงการที่ได้รับการยอมรับจากประชาชน ศึกษาความเหมาะสมของโครงการ  

พ.ศ.2542-2544 ผู้เช่ียวชาญด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โครงการ Strengthening DOH 
Capacity on Land Acquisition and Compensation ของกรมทางหลวง 
รับผิดชอบในการออกแบบระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพ่ือใช้ในการหาพ้ืนที่ที่
จะทําการเวนคืน และจ่ายค่าชดเชยในการก่อสร้างทางของกรมทางหลวง 

พ.ศ.2542-2543 ผู้เช่ียวชาญด้านงานสํารวจด้วยภาพถ่ายทางอากาศ/สารสนเทศการใช้ประโยชน์
ที่ดิน โครงการสํารวจและออกแบบระบบระบายน้ําในพ้ืนที่เขตหนองแขม - บางขุน
เทียนและจอมทอง รับผิดชอบในการจัดทําแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินจากภาพถ่าย
ทางอากาศและจัดทําระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

พ.ศ.2541-2543 ผู้เช่ียวชาญด้านงานสํารวจด้วยภาพถ่ายทางอากาศ/สารสนเทศภูมิศาสตร์ โครงการ
ระบายนํ้า และแก้ไขปัญหาน้ําท่วมพ้ืนที่ด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครและ
พ้ืนที่ใกล้เคียง (หนองงูเห่า) ของกรมชลประทาน  พ้ืนที่ศึกษาประมาณ 5,200 ตร.
กม. ครอบคลุมพ้ืนที่ด้านเหนือจากแม่นํ้าป่าสักบรรจบกับแม่นํ้าเจ้าพระยา ทิศ
ตะวันตกจดคันก้ันนํ้าพระราชดําริ (King Dike) และท่าอากาศยานนานาชาติ แห่งที่ 
2 (หนองงูเห่า) ทิศใต้จรดอ่าวไทย และทิศตะวันออกจรดแม่นํ้านครนายก และแม่นํ้า
บางปะกง โครงการประกอบด้วย การก่อสร้างอุโมงค์ระบายนํ้าขนาด 10.00 ม. 
ยาว 25 กม. (โดยประมาณ) ปรับปรุงคลองธรรมชาติ ปรับปรุงคันก้ันนํ้า รับผิดชอบ
ในการจัดทําแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินจากภาพถ่ายทางอากาศ และภาพดาวเทียม
พร้อมจัดทําระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของโครงการ 

พ.ศ.2540-2541  ผู้เช่ียวชาญด้านงานสํารวจด้วยภาพถ่ายทางอากาศ/สารสนเทศภูมิศาสตร์ โครงการ
สํารวจและออกแบบ ระบบระบายนํ้า เขตพ้ืนที่ตลิ่งชันและภาษีเจริญ ของกรุงเทพฯ 
รับผิดชอบในการวางแผนการสํารวจภูมิประเทศโดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศ และ
ออกแบบการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

พ.ศ.2540 ผู้เช่ียวชาญด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โครงการศึกษาวางแผนโครงข่ายสะพาน
ในแม่นํ้าสายหลักทั่วประเทศ ของกรมโยธาธิการ รับผิดชอบในการออกแบบระบบ 
GIS เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์หาพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการก่อสร้างสะพานชุมชน 

พ.ศ.2540 ที่ปรึกษาด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โครงการประยุกต์ใช้ GIS ในการจัดเก็บ
ข้อมูลทางหลวงและท่อส่งก๊าซ ปตท. ของกรมทางหลวง และการปิโตรเลียมแห่ง
ประเทศไทย รับผิดชอบในการออกแบบการประยุกต์ใช้ GIS ของโครงการ 

พ.ศ.2540 ผู้เช่ียวชาญด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โครงการศึกษาจัดทําแผนแม่บทระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ของกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน รับผิดชอบใน
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การศึกษารวบรวมมาตรฐานและเทคโนโลยีทางด้าน GIS และซอฟต์แวร์ต่างๆ เพ่ือ
วิเคราะห์ประเมินความเหมาะสมในการประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ เช่น ด้านอุทก
วิทยา ด้านแหล่งนํ้า ด้านพลังงาน ฯลฯ เป็นต้น 

พ.ศ.2539-2541 ที่ปรึกษาด้านการประยุกต์ใช้สารสนเทศภูมิศาสตร์ และการรับรู้จากระยะไกล 
โครงการศึกษาความเหมาะสม และ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการกก-อิง-น่าน 
ของกรมชลประทาน รับผิดชอบจัดทําแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน (Landuse map) 
ของพ้ืนที่โครงการโดยใช้ภาพดาวเทียม และออกแบบประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์  

พ.ศ.2539-2540 ผู้เช่ียวชาญด้านงานสํารวจด้วยภาพถ่ายทางอากาศ/สารสนเทศภูมิศาสตร์ โครงการ
จัดทําแผนที่องค์การบริหารส่วนตําบล และพัฒนาระบบงานแผนท่ีเชิงเลข (Digital 
Map) 1,300 ตําบล ของกรมการผังเมือง รับผิดชอบในการกําหนดวิธีการทํางาน
และการตรวจสอบคุณภาพงานจัดทําแผนที่จากภาพถ่ายทางอากาศ และภาพ
ดาวเทียมพร้อมการออกแบบระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของโครงการ 

ที่ปรึกษาด้านวิชาการ: 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “โครงการจัดทําแผนที่เพ่ือการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สิน

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์”  ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 (กุมภาพันธ์ 2544 – มีนาคม 2545) และระยะที ่
3 (ตุลาคม 2546 – กันยายน 2547)  ดําเนินการในนามของ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนทั้ง 3 ระยะโดยสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

สมาชิกสมาคมวิชาชีพ: 
สมาชิกสมาคมวิชาชีพ “The Photogrammetric Society” หมายเลข 1894 ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2534 

กรุงลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัย: 
1. CHANLIKIT, D. and KIRBY, R.P. 1993.  The Use of Photogrammetric and GPS 

techniques for Digital Mapping of Land Readjustment in Thailand. Proceedings AUSIA 
‘93’: Advances in Urban Spatial Information andAnalysis (eds. D. Du, J. Chen, B. 
Forster and X. Shi). Press of Wuhan Technical University of Surveying and Mapping, 
Wuhan, P.R. China. 292, 84-93.   

2. CHANLIKIT, D. 1995. Urban and Suburban Mapping with the AP190 Analytical Plotter. 
Photogrammetric Record. 15(85): 51-55. 

3. ดุษฎี ชาญลิขติ และคณะ. 2547. “การสามเหลี่ยมจากรูปถ่ายทางอากาศด้วยวิธีปรับแก้บล็อกแบบ
ลําแสง” ในการประชุมวิชาการ เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น, ชลบุรี, มหาวิทยาลัยบูรพา. 124-132. 
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4. ดุษฎี ชาญลิขติ. 2548. “หลักการอ่านและแปลความหมายแผนท่ี”. 26 หน้า. กรมอุทยานแห่งชาติ, 
กรุงเทพมหานคร.  

5. ดุษฎี ชาญลิขติ และคณะ. 2549. “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน การประยุกต์ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์”. 50 หน้า. สํานักงานสิ่งแวดล้อม, กรุงเทพมหานคร.  

6. ดุษฎี ชาญลิขติ และคณะ. 2549. “คู่มือการใช้งานโปรแกรม ArcView  3.x เบ้ืองต้น”. 50 หน้า. 
กรมพัฒนาที่ดิน, กรุงเทพมหานคร.  

7. ดุษฎี ชาญลิขติ. 2550. “การเข้าใจลักษณะกายภาพโลกอย่างเป็นระบบ” ในการอบรมครูภูมิศาสตร์ 
ครั้งที่ 2 เรื่อง เทคนิคทางภูมิศาสตร์ที่จําเป็นสําหรับการเรียนการสอน, 14 หน้า. คณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร. 
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แบบประวัติส่วนตัว 
  

ชื่อ: รองศาสตราจารย์ ดร.ประพนัธ์ แม่นยํา 

การศึกษา/คณุวุฒิ:  
ปริญญาเอก: 2538 D.Phil. (Materials Science), University of Oxford 
ปริญญาโท: 2534 M.Sc. (Nuclear Physics), University of Oxford 
ปริญญาตรี: 2532 วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ตําแหน่งปัจจุบัน: คณบดี สํานักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี  

ประวัติการทํางาน:  
- คณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี (4 มิ.ย. 2554) 
-  ผู้แทนอธิการบดี มทส. ในคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน  (องค์การมหาชน), 

(October 2009 - August 2010) 
- ผู้แทนอธิการบดี มทส. ในคณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศทางฟิสิกส์   (Thailand 

Center of Excellence in Physics), (October 2009-present) 
- คณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนการจัดต้ังห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการ

กํากับดูแลของมหาวิทยาลัย (2551 - present) 
-  Dean, Institute of Science, Suranaree University of Technology (October 2007 - 

present) 
-  Member of Suranaree University of Technology Council (August 2005 - Present) 
- Head, School of Physics, Institute of Science, Suranaree University of Technology 

(October 2003 - September 2007)   
- Acting head, School of Laser Technology and Photonics  (October 2003 - 

September 2007) 
  Institute of Science, Suranaree University of Technology  
- Associate Professor, School of Physics, Suranaree University of Technology, 

Thailand (October 2004 - present) 
- Assistant Professor, School of Physics, Suranaree University of Technology, 

Thailand (July 2001 - October 2004) 
- Lecturer, School of Physics, Suranaree University of technology, Thailand 

(January 1987 - July 2002) 
- Nuclear Scientist, Office of Atomic Energy, Bangkok, Thailand (December 1995 -

January 1987) 
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Trainings : 
1. หลักสูตร “ธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนาอุดมศึกษา” รุ่นที ่2 พ.ศ. 2553 
2. หลักสูตร “ผู้บริหารรุ่นใหม”่ รุ่นที่ 1 พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

คณะกรรมการ 
- คณะกรรมการดําเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

Fields of Interest : 1. Crystal growth and crystal technology 
 2. Crystal defects 
 3. New materials 

Internaional Publications: 
1. K. -I. Kubo, P. Manyum and P.E. Hodgson: The Spin Distribution in Heavy-Ion Fusion, 

Nuclear Physics A534, 1991, 393-402. 

2. P. Manyum and G. Taylor: The Structure and Orientation of Zirconium Nitride in 
Niobium-Zirconium Alloys, Materials Transactions, JIM, November 1997, v38 p957-964. 

3. P. Manyum and G. Taylor: The Preparation and Deformation of Nb-Zr-N Single Crystals 
Containing Zirconium Nitride Particles I. Preparation and Mechanical Testing, Phil. Mag. A, 
2001, Vol. 81, No. 1, 161-180. 

4. K. Maree, R. Muralidharan, R. Dhanasekaran, P. Manyum and P Ramasamy: Growth of 
nonlinear optical material: L-arginine hydrochlorde and its characterization, Journal of 
Crystal Growth, 2004, 263, 510-516. 

5. Lowther J. E., Manyum P. and Suebka P.,  Electronic and structural properties of 
orthorhombic KTiOPO4 and related isomorphic materials, PHYSICA STATUS SOLIDI B 242 
(7): 1392-1398 JUN 2005. 

6. S. Balamurugan, P. Ramasamy, Yutthapong Inkong and Prapun Manyum: Effect of KCl on 
the bulk growth KDP crystals by Sankaranarayanan-Ramasamy method, Materials 
Chemistry and Physics 113 (2009) 622-625. 

7. S. Balamurugan, P. Ramasamy, S.K. Sharma, Yutthapong Inkong and Prapun Manyum: 
Investigation of SR method grow <001> directed KDP single crystal and its 
characterization by high-resolution X-ray diffractometry (HRXRD), laser damage threshold, 
dielectric, thermal analysis, optical and hardness studies, Materials Chemistry and 
Physics 117 (2009) 465-470. 
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8. M. Senthil Pandian, Urit Charoen In, P. Ramasamy, Prapun Manyum, M. Lenin, N. 
Balamurugan: Unidirectional growth of sulphamic acid single crystal and its quality 
analysis using etching, microhardness, HRXRD, UV-Visible and Thermogravimetric-
Differential thermal characterizations, Journal of Crystal Growth, 2010, 312, 397-401. 

9. Urit Charoen In, P. Ramasamy, Prapun Manyum: Comparative study on L-alaninium 
maleate single crystal grown by Sankaranarayanan-Ramasamy (SR) method and 
conventional slow evaporation solution technique, Journal of Crystal Growth 312 (2010) 
2369–2375. 

10. N. Pattanaboonmee, P. Ramasamy, R. Yimnirun,  P. Manyum: A comparative study on 
pure, L-arginine and glycine doped ammonium dihydrogen orthophosphate single 
crystals grown by slowsolvent evaporation and temperature-gradient method, Journal of 
Crystal Growth 314 (2011) 196–201. 

11. Thanin Putjuso, Prapun Manyum, Rattikorn Yimnirun, Theerapon Yamwong, Prasit 
Thongbai and Santi Maensiri: Giant dielectric behavior of solution-growth CuO ceramics 
subjected to dc bias voltage and uniaxial compressive stress, Solid State Sciences, 13  
(2011) 158-162. 

12. M. Senthil Pandian, N. Pattanaboonmee, P. Ramasamy, P. Manyum: Studies on conventional 
and Sankaranarayanan–Ramasamy (SR) method grown ferroelectric glycine phosphite (GPI) 
single crystals, Journal of Crystal Growth, 314 (2011),  207-212. 

13. Urit Charoen In, P. Ramasamy, Prapun Manyum: Unidirectional growth of organic nonlinear 
optical L-arginine maleate dihydrate single crystal by Sankaranarayanan– Ramasamy (SR) 
method and its characterization, Journal of Crystal Growth, 318 (2011) 745–750. 

14. N. Pattanaboonmee, P. Ramasamy, P. Manyum: Growth and characterization of L-
arginine doped potassium dihydrogen phosphate single crystals grown by 
Sankaranarayanan-Ramasamy method, Feroelectrics, 413 :96–107, 2011. 

15. Thanin Putjuso, Prapun Manyum, Theerapon Yamwong, Prasit Thongbai and Santi 
Maensiri: Effect of annealing on electrical responses of electrode and surface-layer in 
giant-permittivity CuO ceramic, Solid State Sciences, 13 (2011) 2007-2010. 

 
National Publications: 

P. Manyum and G. Taylor: Microstructure and Chemical Composition of Al65Ti25Mn10, 
Suranaree J.Sci. Technol. 7, Arpil – June, 2000, 142-148. 

 
 



มคอ.2  

ค-30 
 

International Conferences : 
Putjuso, T., Manyum, P., Yimnirun, R., Yamwong, T., Maensiri, S : Fabrication of 
nanocrystalline CuO powder and giant dielectric properties of its ceramic, INEC 2010 - 
2010 3rd International Nanoelectronics Conference, Proceedings , art. no. 5425013, pp. 
1102-1103. 

 
Conferences: 

1. P. Manyum and P. Songsiririthikul: Design of a Floating Zone Machine” The First 
Thailand Materials Science and Technology Conference, July 19th – 20th, 2000, 
Bangkok, 85-187. 

2. P. Manyum and P. Songsiririthikul: Design and Construction of a Crystal Grower with 
Floating-Zone Technique, The Second Thailand Materials Science and Technology 
Conference, August 6th – 7th, 2002, 372-374, Bangkok. 

3. P. Manyum: Structure and Dislocation Property of L12 Mn Stabilized Trialuminide, 
The Second Thailand Materials Science and Technology Conference, August 6th – 
7th, 2002, 369-371, Bangkok. 

4. P. Manyum: Crystal Growth By Czochralski Process at Suranaree University of 
Technology, The Third Thailand Materials Science and Technology Conference, 
August 10th- 11th, 262-263, 2004, Bangkok. 

5. P Manyum and Y Inkong: Micro- and Nanostructure of L12-TiAl3 Single Crystal 
Containing Mn, The Third Thailand Materials Science and Technology Conference, 
August 10th- 11th, 322-324, 2004, Bangkok. 

6. Putjuso, T., Manyum, P., Yimnirun, R., Yamwong, T., Maensiri, S : Fabrication of 
nanocrystalline CuO powder and giant dielectric properties of its ceramic, INEC 2010 - 
2010 3rd International Nanoelectronics Conference, Proceedings , art. no. 5425013, 
pp. 1102-1103. 

 
 



มคอ.2  

ง-1 
 

 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
ตารางเปรยีบเทียบหลกัสูตร พ.ศ. 2546 และหลักสูตร พ.ศ. 2555 
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ตาราง ง1 เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2546 และ พ.ศ. 2555 

หลักสูตรปริญญาโท 
หลักสูตรเดิม  
พ.ศ. 2546 

หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2555 

ข้อบังคบั มทส. 
พ.ศ. 2550* 

โครงสร้างหลกัสูตรแผน ก แบบ ก 1 
หมวดวิชา หน่วยกิต หมวดวิชา หน่วยกิต หมวดวิชา หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์  45 วิทยานิพนธ์ 45 วิทยานิพนธ์  45 
รวมทั้งหมด  45 รวมทั้งหมด 45 รวมทั้งหมด  45 

โครงสร้างหลกัสูตร แผน ก แบบ ก 2 

หมวดวิชา หน่วยกิต หมวดวิชา หน่วยกิต หมวดวิชา หน่วยกิต 
บังคับพ้ืนฐาน  14 บังคับ  16 -  

 15 บังคับเลือก  12 เลือก  12 - 
เลือกทั่วไป  4 สัมมนา 2 - 
วิทยานิพนธ์  15 วิทยานิพนธ์ 15 วิทยานิพนธ์  15 

รวมทั้งหมด  45 รวมทั้งหมด  45 รวมทั้งหมด  45 
โครงสร้างหลกัสูตร แผน ข 

หมวดวิชา หน่วยกิต หมวดวิชา หน่วยกิต หมวดวิชา หน่วยกิต 
บังคับพ้ืนฐาน  14 บังคับ  16 -  

 38 บังคับเลือก  12 เลือก  21 - 
เลือกทั่วไป  12 สัมมนา 2 - 

การค้นคว้าอิสระ 7 การค้นคว้าอิสระ 6 การค้นคว้าอิสระ 4-7 
รวมทั้งหมด  45 รวมทั้งหมด  45 รวมทั้งหมด  45 

* ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ก) 
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ตาราง ง1 เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2546 และ พ.ศ. 2555 (ต่อ) 

หลักสูตรปริญญาเอก 
หลักสูตรเดิม  
พ.ศ. 2546 

หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2555 

ข้อบังคบั มทส. 
พ.ศ. 2550* 

โครงสร้างหลกัสูตรแบบ 1 แบบ 1.1 
หมวดวิชา หน่วยกิต หมวดวิชา หน่วยกิต หมวดวิชา หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์  60 วิทยานิพนธ์ 60 วิทยานิพนธ์  60 
รวมทั้งหมด  60 รวมทั้งหมด 60 รวมทั้งหมด  60 

โครงสร้างหลกัสูตรแบบ 2 แบบ 2.1 

หมวดวิชา หน่วยกิต หมวดวิชา หน่วยกิต หมวดวิชา หน่วยกิต 
บังคับพ้ืนฐาน  

 15 
 

บังคับ  8 -  

 15 บังคับเลือก เลือก  8 - 
เลือกทั่วไป สัมมนา 2 - 
วิทยานิพนธ์  45 วิทยานิพนธ์ 45 วิทยานิพนธ์  45 

รวมทั้งหมด  60 รวมทั้งหมด  63 รวมทั้งหมด  60 
โครงสร้างหลกัสูตรแบบ 2 แบบ 2.2 (สําหรับผู้สําเร็จการศกึษาจากระดับปริญญาตรี) 

หมวดวิชา หน่วยกิต หมวดวิชา หน่วยกิต หมวดวิชา หน่วยกิต 
บังคับพ้ืนฐาน  14 บังคับ  12 -  

 30 บังคับเลือก  12 เลือก  16 - 
เลือกทั่วไป  4 สัมมนา 2 - 
วิทยานิพนธ์  60 วิทยานิพนธ์ 60 วิทยานิพนธ์  60 

รวมทั้งหมด  90 รวมทั้งหมด  90 รวมทั้งหมด  90 
* ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ก)  
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ตาราง ง2 เปรียบเทียบรายวิชาหลักสูตร พ.ศ. 2546 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2546 หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หน่วยกิต หมายเหตุ 
  106561 อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น 3(3-0-9) รายวิชาใหม่ 
106411 ภูมิสารสนเทศเบื้องต้น 4(3-3-10) 106562 ภูมิสารสนเทศเบื้องต้น 4(3-3-10) รายวิชาเดิม* 
106601 หลักการรับรู้จากระยะไกล 4(3-3-9) 106601 หลักการรับรู้จากระยะไกล1 4(4-0-12) รายวิชาเดิม 
106602 การวิเคราะห์และแปลภาพเชิง

ตัวเลข 
4(2-6-6) 106602 การวิเคราะห์และแปลภาพ

เชิงเลข 
4(3-3-10) รายวิชาเดิม* 

106611 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 4(3-3-9) 106603 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 4(3-3-10) รายวิชาเดิม* 
  106604 หลักการสํารวจและ 

โฟโตแกรมเมตรีเชิงเลข 
4(3-3-10) รายวิชาใหม่ 

106790 สัมมนา 1 1(1-0-9) 106681 สัมมนา 1 1(1-0-3) รายวิชาเดิม* 
106791 สัมมนา 2 1(1-0-9) 106682 สัมมนา 2 1(1-0-3) รายวิชาเดิม* 
106792 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต ตามแผน 

ก (1) 
45 106691 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต 

แผน ก แบบ ก 1 
45 รายวิชาเดิม* 

106793 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต ตามแผน 
ก (2) 

15 106692 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต 
แผน ก แบบ ก 2 

15 รายวิชาเดิม* 

106794 การค้นคว้าอิสระระดับ
มหาบัญฑิต ตามแผน ข 

 106693 การค้นคว้าอิสระระดับ
มหาบัญฑิต แผน ข 

6 รายวิชาเดิม* 

106701 การรับรู้จากระยะไกลข้ันสูง 4(3-3-9) 106701 หลักการรับรู้จากระยะไกล2 4(4-0-12) รายวิชาเดิม* 
  106702 การรับรู้จากระยะไกลข้ันสูง 4(3-3-10) รายวิชาใหม่ 
106711 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ข้ันสูง 4(3-3-9) 106703 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ข้ันสูง 
4(3-3-10) รายวิชาเดิม* 

106612 พ้ืนฐานการวิจัยภูมิสารสนเทศ 3(3-0-9) 106704 ระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิ
สารสนเทศ 

3(3-0-9) รายวิชาเดิม* 

  106711 การประมวลผลภาพเชิงเลข
ข้ันสูง 

4(3-3-10) รายวิชาใหม่ 

106702 การรับรู้จากระยะไกลช่วง
ไมโครเวฟ 

4(3-3-9) 106712 การรับรู้จากระยะไกลช่วง
ไมโครเวฟและอินฟราเรด
ความร้อน 

4(4-0-12) รายวิชาเดิม* 

106704 การรับรู้จากระยะไกลของ
สภาพแวดล้อมในธรรมชาติ 

4(3-3-9) 106713 การรับรู้จากระยะไกลของ
สภาพแวดล้อม 

4(4-0-12) รายวิชาเดิม* 

106703 การรับรู้จากระยะไกลของชั้น
บรรยากาศ 

4(3-3-9) 106714 การสํารวจบรรยากาศและ
มหาสมุทรจากระยะไกล 

4(4-0-12) รายวิชาเดิม* 

* รายวิชาที่มีการปรับเฉพาะรหัสรายวิชาถือว่าเป็นรายวิชาเดิม 
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ตาราง ง2 เปรียบเทียบรายวิชาหลักสูตร พ.ศ. 2546 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 (ต่อ) 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2546 หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หน่วยกิต หมายเหตุ 
  106715 การรับรู้จากระยะไกลใน

การศึกษาทางโบราณคดี
และมานุษยวิทยา 

4(4-0-12) รายวิชาใหม่ 

106705 หลักฟิสิกส์ของการรับรู้จาก
ระยะไกล 

3(3-0-9) 106716 หลักฟิสิกส์ของการรับรู้จาก
ระยะไกล 

3(3-0-9) รายวิชาเดิม* 

  106731 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
และการวิเคราะห์การ
ตัดสินใจแบบหลายเกณฑ์ 

4(3-3-10) รายวิชาใหม่ 

106712 การทําแผนท่ีและการรังวัดภาพ 4(2-6-6) -  ยกเลิก 
106713 ระบบการจัดการฐานข้อมูลใน

งานวิจัยทางด้านภูมิสารสนเทศ 
4(2-6-6) 106732 ระบบการจัดการฐานข้อมูล

เชิงพ้ืนท่ี 
4(3-3-10) รายวิชาเดิม* 

  106733 แบบจําลองเชงิพ้ืนท่ี 4(3-3-10) รายวิชาใหม่ 
  106734 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

สําหรับระบบการขนส่ง 
4(3-3-10) รายวิชาใหม่ 

106722 การจัดการดินและน้ําเพ่ือ
การเกษตรท่ีย่ังยืน 

4(3-3-9) 106735 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
สําหรับการจัดการดินและน้ํา 

4(3-3-10) รายวิชาเดิม* 

  106736 การเขียนโปรแกรมเชิงพ้ืนท่ี
บนเว็บ 

4(3-3-10) รายวิชาใหม่ 

  106737 แบบจําลองทําเลที่ต้ัง 3(3-0-9) รายวิชาใหม่ 
106714 การวางผังเมืองและการวางแผน

ภูมิภาค 
3(3-0-9) 106738 การวางผังเมืองและการ

วางแผนภูมิภาค 
3(3-0-9) รายวิชาเดิม* 

106715 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(1-6-6) -  ยกเลิก 
106723 การจําแนกและวางแผนการใช้

ท่ีดิน 
4(3-3-9) 106739 การประเมินท่ีดินและการ

วางแผนการใช้ท่ีดิน 
3(3-0-9) รายวิชาเดิม* 

  106741 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
สําหรับการสาธารณสุข 

3(3-0-9) รายวิชาใหม่ 

  106742 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
สําหรับการท่องเท่ียว 

3(3-0-9) รายวิชาใหม่ 

* รายวิชาที่มีการปรับเฉพาะรหัสรายวิชาถือว่าเป็นรายวิชาเดิม 
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ตาราง ง2 เปรียบเทียบรายวิชาหลักสูตร พ.ศ. 2546 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 (ต่อ) 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2546 หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หน่วยกิต หมายเหตุ 
  106751 การสํารวจและโฟโตแกรม 

เมตรีเชิงเลขข้ันสูง 
4(3-3-10) รายวิชาใหม่ 

  106752 ระบบกําหนดตําแหน่งบน
โลกเพ่ือการบริหารการเสี่ยง
ภัยพิบัติ 

3(3-0-9) รายวิชาใหม่ 

  106753 ระบบกําหนดตําแหน่งบน
โลกเพ่ือการโยธาสาธารณะ 

3(3-0-9) รายวิชาใหม่ 

  106761 ภูมิสารสนเทศประยุกต์  4(4-0-12) รายวิชาใหม่ 

  106762 ธรณีศาสตร์สําหรับภูมิ
สารสนเทศ 

4(3-3-10) รายวิชาใหม่ 

106721 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

4(3-3-9) 106763 การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แบบบูรณาการ 

4(4-0-12) รายวิชาเดิม* 

  106764 ภัยธรรมชาติและการ
วิเคราะห์ความเสี่ยง  

4(4-0-12) รายวิชาใหม่ 

106707 หลักคณิตศาสตร์สําหรับ
การศึกษาวิชาการรับรู้จาก
ระยะไกล 

3(3-0-9) 106765 สถิติเชิงพ้ืนท่ี 3(3-0-9) รายวิชาเดิม* 

106724 การจัดการลุ่มน้ํา 3(3-0-9) 106766 การจัดการลุ่มน้ําแบบบูรณา
การ 

3(3-0-9) รายวิชาเดิม* 

106725 การจัดการป่าไม้ 3(3-0-9) 106767 ภูมิสารสนเทศสําหรับการ
จัดการระบบนิเวศป่าไม้ 

3(3-0-9) รายวิชาเดิม* 

106706 หลักอุตุนิยมวิทยา 3(3-0-9) 106768 ภูมิอากาศวิทยาประยุกต์ 3(3-0-9) รายวิชาเดิม* 
  106769 ภูมิสารสนเทศสําหรับ

องค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน 
3(3-0-9) รายวิชาใหม่ 

106731 การศึกษาภาคสนามและการ
สํารวจทางภูมิศาสตร์ 

2(1-15-0) 106771 การศึกษาภาคสนามด้วยภูมิ
สารสนเทศ 

2(1-3-4) รายวิชาเดิม* 

106732 หัวข้อการศึกษาพิเศษในงานวิจัย
ทางด้านภูมิสารสนเทศ 

2(2-0-6) 106772 หัวข้อการศึกษาพิเศษใน
งานวิจัยภูมิสารสนเทศ 

2(2-0-6) รายวิชาเดิม* 

106890 สัมมนา 3 1(1-0-9) 106881 สัมมนา 3 1(1-0-3) รายวิชาเดิม* 
106891 สัมมนา 4 1(1-0-9) 102882 สัมมนา 4 1(1-0-3) รายวิชาเดิม* 

* รายวิชาที่มีการปรับเฉพาะรหัสรายวิชาถือว่าเป็นรายวิชาเดิม 



มคอ.2  

ง-7 
 

ตาราง ง2 เปรียบเทียบรายวิชาหลักสูตร พ.ศ. 2546 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 (ต่อ) 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2546 หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หน่วยกิต หมายเหตุ 
106893 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต (สําหรับ

ผู้จบ ป.โท ในแบบ 1 และ ป.ตรี 
ในแบบ 2) 

60 106891 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 
แบบ 1.1 

60 รายวิชาเดิม* 

106894 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต (สําหรับ
ผู้จบ ป.โท ในแบบ 2) 

45 106892 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต 
แบบ 2.1 

45 รายวิชาเดิม* 

106893 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต (สําหรับ
ผู้จบ ป.โท ในแบบ 1 และ ป.ตรี 
ในแบบ 2) 

60 106893 วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต
แบบ 2.2 

60 รายวิชาเดิม* 

* รายวิชาที่มีการปรับเฉพาะรหัสรายวิชาถือว่าเป็นรายวิชาเดิม 
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ภาคผนวก จ 
คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
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