
1. หมวดวิชาบังคับ 

106601 หลักการรับรู้จากระยะไกล 1 4 (4-0-12) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 เพ่ือให้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการพ้ืนฐานของเทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกล ประกอบด้วย
ทฤษฎีการแผ่รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การถ่ายภาพทางอากาศ การรับรู้จากระยะไกลช่วงคลื่นที่สามารถ
มองเห็นได้และอินฟราเรด ดาวเทียมส ารวจโลก รวมถึงแนวการประยุกต์ข้อมูลจากการรับรู้จากระยะไกลที่
ส าคัญ ทั้งนี้ นักศึกษาอาจต้องท ารายงานส่งในหัวข้อที่อาจารย์ผู้สอนก าหนดให้ 

106602 การวิเคราะห์และแปลภาพเชิงเลข 4 (3-3-10) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 เนื้อหาหลักของวิชาครอบคลุมหลักการพ้ืนฐาน และขั้นตอนวิธีส าคัญในการแปลตีความด้วยสายตา 
และการประมวลผลภาพเชิงเลขจากข้อมูลการรับรู้จากระยะไกล โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพถ่ายทางอากาศและ
ข้อมูลแบบหลายช่วงคลื่น 

106603 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 4 (3-3-10) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 วัตถุประสงค์หลักของวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  (GIS) เป็นการแนะน าความรู้พ้ืนฐานด้าน
องค์ประกอบและการท างานในส่วนต่าง ๆ ของระบบ ระบบพิกัดแผนที่โดยสังเขป ความสัมพันธ์ของเทคโนโลยี
การรับรู้จากระยะไกล ระบบหาต าแหน่งบนผิวโลก และ GIS ความสัมพันธ์ของข้อมูล GIS แบบจ าลอง
โครงสร้างชั้นข้อมูล รูปแบบต่างๆ ของข้อมูล GIS การส ารวจชั้นข้อมูล GIS การน าเข้าและสร้างชั้นข้อมูลสู่
ระบบ และการปรับแปลงข้อมูล  แนะน าและอภิปรายการวิเคราะห์ชั้นข้อมูล GIS ในรูปของเวกเตอร์และ
ราสเตอร์ น าเสนอและอภิปรายตัวอย่างการประยุกต์ชั้นข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในด้านต่าง  ๆ  
รวมถึงปฏิบัติการการใช้ซอฟท์แวร์ท างานกับข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

106604 หลักการส ารวจและโฟโตแกรมเมตรีเชิงเลข 4 (3-3-10) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 รายวิชานี้มุ่งประสงค์ การศึกษาหลักการพ้ืนฐานของการวัดต าแหน่งทางราบและทางดิ่งด้วยเทคนิค
การส ารวจ  และการท าแผนที่เชิงเลขจากภาพถ่ายทางอากาศ  หัวข้อศึกษาด้านการท าแผนที่เชิงเลข
ประกอบด้วย  การส ารวจด้วยระบบก าหนดต าแหน่งบนโลก  การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงพ้ืนที่  เรขาคณิตและ
ภาวะของภาพถ่ายทางอากาศทางดิ่ง  การวางแผนแนวบิน  การปรับแบบจ าลองสามมิติ  เครื่องมือเขียนจาก
ภาพทรวดทรง  กรรมวิธีการสามเหลี่ยมจากภาพถ่ายทางอากาศ  ตลอดถึงกระบวนงานผลิตภาพถ่ายดัดแก้ 
และแผนที่ภาพถ่ายออร์โท 
 



106701 หลักการรับรู้จากระยะไกล 2 4 (4-0-12) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 เพ่ือให้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการของเทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกลที่ส าคัญ ประกอบด้วย
ทฤษฎีการแผ่รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การถ่ายภาพทางอากาศ ดาวเทียมส ารวจโลก การรับรู้จากระยะไกลช่วง
คลื่นที่สามารถมองเห็นได้และอินฟราเรด การรับรู้จากระยะไกลช่วงไมโครเวฟ การส ารวจบรรยากาศจาก
ระยะไกล รวมถึงแนวการประยุกต์ข้อมูลจากการรับรู้จากระยะไกลที่ส าคัญด้วย ทั้งนี้ นักศึกษาอาจต้องท า
รายงานส่งในหัวข้อที่อาจารย์ผู้สอนก าหนดให้ 

106702 การรับรู้จากระยะไกลขั้นสูง 4 (3-3-10) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 เนื้อหาหลักของวิชาครอบคลุมหลักการพ้ืนฐานและขั้นตอนวิธีส าคัญ ในการแปลตีความด้วยสายตา
และการประมวลผลภาพเชิงเลขจากข้อมูลการรับรู้จากระยะไกล โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพถ่ายทางอากาศและ
ข้อมูลแบบหลายช่วงคลื่น รวมทั้งการจ าแนกข้อมูลภาพโดยวิธีปัญญาประดิษฐ์ และการตรวจสอบการ
เปลี่ยนแปลงเชิงเลข มีการน าเสนอและอภิปรายผลงาน 

106703 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นสูง 4 (3-3-10) 
วิชาบังคับก่อน: 106603 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 วิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นสูงจะน าเสนอทฤษฎีขั้นสูงเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของข้อมูล GIS 
การออกแบบฐานข้อมูลโดยสังเขป หลักการ วิธีการ และเครื่องมือส าหรับการวิเคราะห์คุณลักษณะภาคพ้ืนดิน 
อุทกวิทยา การประมาณค่าในช่วง และการวิเคราะห์โครงข่ายสิ่งอ านวยความสะดวก รวมถึงการสร้าง
แบบจ าลองทาง GIS การน าเสนอหัวเรื่องเหล่านี้จะรวมถึงการอภิปรายและฝึกทดลองปฏิบัติด้วยการใช้ฟังก์ชัน
ต่าง ๆ ในซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นสูง มีการน าเสนอและอภิปรายตัวอย่างการประยุกต์ข้อมูล
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในด้านต่าง ๆ 
 
106704 ระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิสารสนเทศ 3 (3-0-9) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 

 เนื้อหาวิชาครอบคลุมระเบียบวิธีการวิจัย วิธีก าหนดปัญหาการวิจัย การก าหนดตัวแปร และการ
ตั้งสมมติฐาน การทบทวนวรรณกรรมแบบต่าง ๆ การออกแบบการวิจัย  การเลือกกลุ่มตัวอย่างข้อมูลและ
เครื่องมือในการวิจัย การเลือกใช้วิธีการทางสถิติกับงานวิจัย การวิจัยแบบมีส่วนร่วม การเขียนโครงการ  วิจัย
และการน าเสนอผลงานวิจัย ศึกษาและวิเคราะห์ตัวอย่างหัวข้อและปัญหาการวิจัยภูมิสารสนเทศศาสตร์ 



2. หมวดวิชาเลือก 

2.1 กลุ่มวิชาทางการรับรู้จากระยะไกล 

106711 การประมวลผลภาพเชิงเลขขั้นสูง 4 (3-3-10) 
วิชาบังคับก่อน: 106602 การวิเคราะห์และแปลภาพเชิงเลข หรือ 106702 การรับรู้จากระยะไกลขั้นสูง 
 เนื้อหาหลักของวิชาครอบคลุมขั้นตอนวิธีการประมวลผลภาพเชิงเลขขั้นสูง ของการจ าแนกแบบ
จุดภาพและการจ าแนกแบบเชิงวัตถุในการรับรู้จากระยะไกล รวมทั้งหลักการและการประยุกต์งานเทคโนโลยี
การรับรู้จากระยะไกลขั้นสูง มีการน าเสนอและอภิปรายผลงาน 

106712 การรับรู้จากระยะไกลช่วงไมโครเวฟและอินฟราเรดความร้อน 4 (4-0-12) 
วิชาบังคับก่อน: 106601 หลักการรับรู้จากระยะไกล 1 หรือ 106701 หลักการรับรู้จากระยะไกล 2 หรือ  
โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ศึกษาหลักการส าคัญของการรับรู้จากระยะไกลในช่วงคลื่นไมโครเวฟและอินฟราเรดความร้อน รวมถึง
แนวทางการประยุกต์คลื่นทั้งสองชนิดดังกล่าวในการปฏิบัติงานด้วย โดยเน้นไปที่หลักการท างานของอุปกรณ์
ตรวจวัดจากระยะไกลที่ใช้คลื่นดังกล่าวในการท างานเป็นส าคัญ เช่น เรดาร์ (radar) หรือ เครื่องตรวจวัดการ
แผ่รังสีช่วงคลื่นไมโครเวฟและช่วงอินฟราเรดความร้อน (Microwave or thermal infrared radiometer) ที่
ติดตั้งอยู่บนดาวเทียมส ารวจหรือยานขนส่งอวกาศ เป็นต้น 

106713 การรับรู้จากระยะไกลของสภาพแวดล้อม 4 (3-3-10) 
วิชาบังคับก่อน: 106601 หลักการรับรู้จากระยะไกล 1 หรือ 106701 หลักการรับรู้จากระยะไกล 2 
 เนื้อหาหลักของวิชาครอบคลุมระบบการรับรู้จากระยะไกลและหลักพ้ืนฐานส าคัญ และการประยุกต์
งานทางสภาพแวดล้อม ประกอบด้วย พืชพรรณ น้ า สภาพแวดล้อมเมือง ดิน แร่ และธรณีสัณฐาน 

106714 การส ารวจบรรยากาศและมหาสุทรจากระยะไกล 4 (4-0-12) 
วิชาบังคับก่อน: 106601 หลักการรับรู้จากระยะไกล 1 หรือ 106701 หลักการรับรู้จากระยะไกล 2 หรือ  
โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ศึกษาคุณลักษณะส าคัญของบรรยากาศโลกและมหาสมุทรบนโลก และการประยุกต์เทคโนโลยีการ
รับรู้จากระยะไกลในการศึกษาองค์ประกอบส าคัญของบรรยากาศระดับล่าง เช่น โอโซน ไอน้ า ฝน หรือ พวก
ก๊าซปริมาณน้อยบางอย่าง และการศึกษาการผันแปรเชิงคุณสมบัติของมหาสมุทรที่ส าคัญ เช่นกระแสน้ า 
ระดับบน กระแสลมเหนือทะเล หรือ มลภาวะทางทะเล เป็นต้น รวมทั้ง ศึกษาการผันแผรของสภาพอากาศใน
บรรยากาศระดับล่างของโลก เช่น การเกิดพายุไต้ฝุ่น หรือปรากฏการณ์เอลนิโญ เป็นต้น 



106715 การรับรู้จากระยะไกลในการศึกษาทางโบราณคดีและมานุษยวิทยา 4 (4-0-12) 
วิชาบังคับก่อน: 106601 หลักการรับรู้จากระยะไกล 1  หรือ 106701 หลักการรับรู้จากระยะไกล 2 หรือ 
โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส ารวจทางโบราณคดีและมานุษยวิทยา พัฒนาการของการรับรู้จาก
ระยะไกลทางโบราณคดีและมานุษยวิทยา การส ารวจภาคพ้ืนดิน ทางอากาศ และจากอวกาศ การพัฒนา
แบบจ าลองเพ่ือการศึกษาเฉพาะเรื่อง รวมถึงแนวการประยุกต์ข้อมูลจากการส ารวจระยะไกลด้านต่าง ๆ และ
การออกศึกษาภาคสนามด้วย 

106716 หลักฟิสิกส์ของการรับรู้จากระยะไกล 3 (3-0-9) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 ศึกษาความรู้พ้ืนฐานทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกล เช่น คุณสมบัติของ
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การเคลื่อนที่ของรังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าผ่านชั้นบรรยากาศ การสะท้อนหรือหักเหของรังสี
จากพ้ืนผิวที่ต่างกัน และการตรวจวัดในต่างช่วงคลื่นกัน เป็นต้น  
 

2.2 กลุ่มวิชาทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 

106731 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการวิเคราะห์การตัดสินใจแบบหลายเกณฑ์ 4 (3-3-10) 
วิชาบังคับก่อน: 106603 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ 106703 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นสูง หรือ
โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 วิชานี้มุ่งเน้นที่การประสมประสาน GIS MCDA และข้อมูลเชิงพ้ืนที่ให้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ
ต่อการตัดสินใจ บริบทของวิชาครอบคลุม กระบวนการตัดสินที่มี GIS เป็นตัวช่วย กระบวนการใน MCDA 
ทั้งหมดที่ท างานโดยใช้แผนที่เกณฑ์การตัดสินใจ ในรูปของทางเลือกเชิงพ้ืนที่ประสมกับเกณฑ์ในรูปข้อมูล
ลักษณะประจ า กฎการรวมเกณฑ์เพ่ือการตัดสินใจ การประเมินความอ่อนไหวของเกณฑ์และความถูกต้องของ
ผลลัพธ์ รวมถึงระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพ้ืนที่ ซึ่งต้องใช้ข้อมูลและองค์ความรู้ด้านแบบจ าลองเชิงพ้ืนที่
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

106732 ระบบการจัดการฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่ 4 (3-3-10) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 เนื้อหาหลักของวิชาครอบคลุมสาระหลัก 2 อรรถบท ประกอบด้วยหลักการพ้ืนฐานของฐานข้อมูล
และสถาปัตยกรรม และการจัดสร้างฐานข้อมูลและการจัดการโครงการ รวมทั้งการศึกษาแนวโน้มการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลเชิงพ้ืนในอนาคต 

106733 แบบจ าลองเชิงพ้ืนที่ 4 (3-3-10)  
วิชาบังคับก่อน: 106603 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 



 วิชานี้มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจ าลองปรากฏการณ์ต่างๆ  ในเชิงพ้ืนที่ 
การอภิปรายของเนื้อหารายวิชา เริ่มจากหลักการและการประยุกต์แบบจ าลองแบบต่างในโลกดิจิตัลเชิงพ้ืนที่
ไปจนถึงการสร้างแบบจ าลองและทดลองจ าลองสภาวการณ์เชิงพ้ืนที่ในหลายๆด้าน เช่น นิเวศวิทยา 
สิ่งแวดล้อมและพิบัติภัยธรณี การจัดการของเสีย การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ภูมิค านวณ การ
สนับสนุนการตัดสินใจ มีการอภิปรายการประยุกต์ใช้แบบจ าลองในด้านต่าง  ๆ เชิงทฤษฎีและปฏิบัติด้วย
ซอฟต์แวร์ GIS 

106734 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ส าหรับการขนส่ง 4 (3-3-10) 
วิชาบังคับก่อน: 106603 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 วิชานี้ครอบคลุมวิธีการศึกษาแบบองค์รวม เสมือนเป็นระบบสนับสนุนแบบบูรณาการเพ่ือการสร้าง
แบบจ าลองข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับระบบขนส่งทุกๆด้านในบริบทของภูมิศาสตร์ มีการน าเสนอ GIS-T 
ในรูปแบบของเครื่องมือการตัดสินใจด้านการขนส่ง โดยเครื่องมือนี้จะสัมพันธ์กับหลักการของศาสตร์ด้านข้อมูลเชิง
พ้ืนที่และวิทยาการคอมพิวเตอร์เท่าๆกับการประยุกต์แก้ไขปัญหาการขนส่ง วิชานี้จึงช่วยก่อให้ เกิดความเข้าใจ 
และเป็นการวางรากฐานส าหรับนักศึกษาและนักวิจัยที่สนใจในหลักการและการด าเนินการเชิงปฏิบัติการของ GIS-T  

106735 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ส าหรับการจัดการดินและน้ า 4 (3-3-10) 
วิชาบังคับก่อน: 106603 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 

 วิชานี้มุ่งเน้นที่การใช้ GIS เป็นเครื่องมือส าหรับการจัดการทรัพยากรน้ าและดิน น าเสนอความรู้พ้ืนฐาน
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของดินและน้ า ทรัพยากรน้ าทั้งในระบบน้ าผิวดินและใต้ดินจะได้รับการตรวจสอบและ
วิเคราะห์ในเชิงปริมาณและคุณภาพ เฉพาะส าหรับการวางแผนและจัดการให้เกิดสมดุลย์ทางสิ่งแวดล้อม การ
จัดการดินครอบคลุมในส่วนที่เกี่ยวกับคุณภาพและความเหมาะสมของดิน รวมถึงศักยภาพในการถูกชะล้างท าลาย 
มีปฏิบัติการการใช้ GIS ซอฟท์แวร์ส าหรับการวิเคราะห์เชิงพ้ืนที่เพ่ือการจัดการทรัพยากรน้ าและดิน  

106736 การเขียนโปรแกรมเชิงพ้ืนที่บนเว็บ 4 (3-3-10) 
วิชาบังคับก่อน: 106603 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

 วิชานี้น าเสนอการพัฒนา GIS ประยุกต์บนเว็บ ซึ่งครอบคลุมหลักการ การสร้างและการด าเนินการจัดท า
และประยุกต์ข้อมูลแผนที่บนเว็บ มีการใช้ GIS รหัสเปิดและโปรแกรมที่เกี่ยวข้องเพ่ือปรับแต่งการจัดท าและ
ประยุกต์ใช้แผนที่บนเว็บและการพัฒนาการบริการ GIS ผ่านเว็บ มีการแนะน าการพัฒนาฐานข้อมูล GIS ตามตัว
แปรของแบบจ าลองที่ใช้งานบนเว็บที่พัฒนา มีการบรรยายหลักการพ้ืนฐานของสถาปัตยกรรม GIS บนเว็บและ
การบริการข้อมูลเชิงพ้ืนที่บนเว็บให้ตอบโต้กับผู้ใช้ได้ดี มีปฏิบัติการเขียนสคริปต์ในสิ่งแวดล้อมบนเว็บและใช้ API 
ตามที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

106737 แบบจ าลองท าเลที่ตั้ง 3 (3-0-9) 
วิชาบังคับก่อน: 106603 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ 106738 การวางผังเมืองและการวางแผนภูมิภาค 
หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 



 วัตถุประสงค์หลักของรายวิชานี้เพ่ือการศึกษาอย่างลุ่มลึกด้านแบบจ าลองการเติบโตของภูมิภาคและ
ชุมชนเมืองซึ่งประกอบด้วย แบบจ าลองโครงสร้างของท าเลที่ตั้ง การสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ 
แบบจ าลองเชิงพื้นที่ แบบจ าลองโครงสร้างเชิงพ้ืนที่ของชุมชนเมือง แบบจ าลองความน่าจะเป็นด้านการเติบโต
ของย่านที่อยู่อาศัย แบบจ าลองตามศักยภาพของตลาดค้าปลีก แบบจ าลองการเติบโตภูมิภาคของเพนน์ – เจอ
รี แบบจ าลอง EMPIRIC แบบจ าลองมหานคร แบบจ าลองของการิน – เลารี และแบบจ าลองปัญหาการขนส่ง 

106738 การวางผังเมืองและการวางแผนภูมิภาค 3 (3-0-9)  
วิชาบังคับก่อน: 106603 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 เนื้อหาวิชาครอบคลุม การแสดงผลเชิงพ้ืนที่ของสิ่งแวดล้อมชุมชนในเมือง พลศาสตร์ของนคร 
โครงสร้างภายในของนคร ระบบของนคร ย่านอยู่อาศัยสมบูรณ์แบบ การย้ายถิ่นและการเคลื่อนย้ายของผู้อยู่
อาศัย เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ และความยากจน แหล่งอุตสาหกรรมและนคร  ใจกลางชุมชนเมืองและการเปรียบ
ต่างชานเมือง ปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชนเมือง การวางผังภาคและการวางผังชุมชนเมือง  การวางผังเมือง  และ
การวางผังเมืองรวม  

106739 การประเมินที่ดินและการวางแผนการใช้ที่ดิน 3 (3-0-9) 
วิชาบังคับก่อน: 106603 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ 106703 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นสูง 
 เนื้อหาหลักของวิชาครอบคลุมหลักการและกระบวนของการประเมินคุณภาพที่ดิน และการวาง
แผนการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกรอบขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ รวมทั้ง การประเมิน
คุณภาพที่ดินส าหรับพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย 

106741 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ส าหรับการสาธารณสุข 3 (3-0-9) 
วิชาบังคับก่อน: 106603 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ 106703 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นสูง 
 เนื้อหาหลักของวิชาครอบคลุมหลักการพ้ืนฐานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการวิเคราะห์เชิง
พ้ืนที่ส าหรับการประยุกต์ด้านการสาธารณสุข ซึ่งเน้นเกี่ยวกับการตรวจวัด การวิเคราะห์ทางโทโปโลยี การ
วิเคราะห์ต าแหน่งและโครงข่าย การวิเคราะห์พ้ืนผิว และการวิเคราะห์ทางสถิติ 

106742 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ส าหรับการท่องเที่ยว 3 (3-0-8) 
วิชาบังคับก่อน: 106603 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 วิชานี้น าเสนอความรู้เกี่ยวกับการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการใช้ GIS เป็นเครื่องมือใน
การวางแผนการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพส าหรับนักท่องเที่ยวและหน่วยงานพัฒนาการท่องเที่ยว มีการ
บรรยายขั้นตอนการพัฒนา GIS ส าหรับการท่องเที่ยวครอบคลุมถึงสมรรถนะการวิเคราะห์ในด้านต่าง ๆ ของ
ระบบ มีการน าเสนอกรณีศึกษาและอภิปราย มีการออกส ารวจภาคสนามเพ่ือเก็บข้อมูลจริงเป็นกรณีตัวอย่าง 
  



 

2.3 กลุ่มวิชาทางระบบก าหนดต าแหน่งบนโลก (GPS) 

106751 การส ารวจและโฟโตแกรมเมตรีเชิงเลขขั้นสูง 3 (3-0-9) 
วิชาบังคับก่อน: 106604 หลักการส ารวจและโฟโตแกรมเมตรีเชิงเลข หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 วัตถุประสงค์หลักของรายวิชา คือ การให้ความรู้ที่ลุ่มลึกด้านการส ารวจและโฟโตแกรมเมตรีเชิงเลข
ขั้นสูงซึ่งประกอบด้วยการสกัดกลับสามมิติ การปรับยึดภาพเชิงเลข การเพ่ิมความคมภาพเชิงเลข โฟโตแกรมเม
ตรีช่วงใกล้ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเลขหลายช่วงคลื่นและข้อมูลเชิงเลขไฮเพอร์สเปกตรัม ระบบรับรู้แบบ
แอ็กทิฟ การวางแผนโครงการท าแผนที่เชิงเลข เทคนิคการประเมินค่าและควบคุมโครงการ และระเบียบวิธีวิถี
วิกฤต และการวิเคราะห์ราคา 

106752 ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลกเพื่อการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติ 3 (3-0-9) 
วิชาบังคับก่อน:  106603 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ 106604 หลักการส ารวจและโฟโตแกรมเมตรี
เชิงเลข หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 เนื้อหาวิชาครอบคลุมความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติและ
องค์ประกอบ สถานการณ์ปัจจุบันในการจัดการภัยพิบัติ เฟสของการจัดการภัยพิบัติ ความต้องการ
ผู้ช านาญการด้านวิชาชีพการส ารวจเพ่ือการจัดการภัยพิบัติ และการท้าทายขององค์การและสถาบันต่าง ๆ 
เพ่ือการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติ  

106753 ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลกเพื่อการโยธาสาธารณะ 4 (3-3-10) 
วิชาบังคับก่อน:  106604 หลักการส ารวจและโฟโตแกรมเมตรีเชิงเลข 
 เนื้อหาวิชาครอบคลุมระบบการเดินหนของดาวเทียมและระบบการเดินหนอ่ืน ๆ เซกเมนต์ของระบบ
ก าหนดต าแหน่งบนโลก ลักษณะเฉพาะของสัญญาณดาวเทียมระบบก าหนดต าแหน่งบนโลก การได้มา การ
ค้นหาและติดตาม และการแยกข้อมูลสัญญาณดาวเทียม การรบกวน และคลื่นสะท้อนสัญญาณดาวเทียม 
สมรรถนะของระบบก าหนดต าแหน่งบนโลกตัวเดียว ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลกเชิงอนุพันธ์ และการ
ประยุกต์ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลกเพ่ือการโยธาสาธารณะ 
 

2.4 กลุ่มวิชาทางภูมิสารสนเทศ (Geoinformatics) 

106561 อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น 3 (3-0-9) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 ศึกษาความรู้ทั่วไปในวิชาอุตุนิยมวิทยา โดยเฉพาะเรื่องสมดุลความร้อนของโลก การเกิดฤดูกาล 
อุณหภูมิและความชื้น การเคลื่อนที่ของอากาศทั้งในแนวระดับและในแนวดิ่ง การเกิดพายุฟ้าคะนองรุนแรง 
รวมถึงแนวโน้มการผันแปรของสภาพอากาศระดับโลก เช่นสภาวะโลกร้อนหรือปรากฏการณ์เอลนิโญ เป็นต้น 



106562 ภูมิสารสนเทศเบื้องต้น 4 (3-3-10) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 หลักการพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการรับรู้จาก
ระยะไกล (RS) ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลก (GPS) และ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ข้อมูลเชิงพ้ืนที่
ได้มาอย่างไร เข้ารหัสอย่างไร มีวิธีการเน้นข้อมูลและจัดการข้อมูล รวมถึงการแปลความหมาย วิเคราะห์ข้อมูล
และน าเข้าเพ่ือสร้างเป็นชั้นข้อมูล GIS อย่างไร ตัวอย่างการประยุกต์ข้อมูลภูมิสารสนเทศในด้านต่าง ๆ รวมถึง
การปฏิบัติการใช้ซอฟต์แวร์ท างานกับข้อมูลภูมิสารสนเทศ 

106761 ภูมิสารสนเทศประยุกต์ 4 (4-0-12) 
วิชาบังคับก่อน: 106601 หลักการรับรู้จากระยะไกล 1 หรือ 106701 หลักการรับรู้จากระยะไกล 2 หรือ 
โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ที่ส าคัญ 
อาทิ ด้านการเกษตร โบราณคดี/มานุษยวิทยา อุทกวิทยา การจัดการป่าไม้ นิเวศวิทยา การวางผังเมือง 
มลภาวะ ภัยธรรมชาติ การจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

106762 ธรณีศาสตร์ส าหรับภูมิสารสนเทศ 4 (3-3-10) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 วิชานี้น าเสนอความรู้ด้านธรณีศาสตร์ซึ่งครอบคลุมธรณีสัณฐานวิทยา แร่และหิน ดินและน้ าส าหรับ
นักศึกษาภูมิสารสนเทศ ท าความรู้จักกับสารสนเทศธรณีวิทยาในรูปแบบชั้นข้อมูล GIS ที่มีอยู่ทั่วไปด้วยการ
เรียกดูและอภิปรายร่วมกับการใช้ซอฟต์แวร์ GIS มีการอธิบายถึงการจัดท าแผนที่สารสนเทศธรณีวิทยาต่าง ๆ 
เยี่ยมชมและหาความรู้ในห้องปฏิบัติการที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยและในหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง มีการออก
ภาคสนามเพ่ือเสริมความเข้าใจจากชั้นเรียน มีการน าเสนอและอภิปรายกรณีตัวอย่างการประยุกต์สารสนเทศ
ธรณีวิทยากับงานด้านภูมิสารสนเทศ 

106763 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ 4 (4-0-12) 
วิชาบังคับก่อน: 106601 หลักการรับรู้จากระยะไกล 1  หรือ 106701 หลักการรับรู้จากระยะไกล 2 หรือ 
โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ศึกษาความรู้พ้ืนฐานส าหรับการวางแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน โดย
การศึกษาจะครอบคลุมลักษณะของสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ (ชั้นบรรยากาศ อุทกภาค และอาณาจักรของ
สิ่งมีชีวิต) ระบบนิเวศ อิทธิพลของมนุษย์ต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม (เช่น การขยายตัวของพ้ืนที่
เมืองหรือการเกิดมลภาวะรุนแรง) แนวทางการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์การประเมินผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นมาตรฐานด้วย รวมถึงแนวทางการประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในงานเหล่านี้ด้วย 

 



106764 ภัยธรรมชาติและการวิเคราะห์ความเสี่ยง 4 (4-0-12)  
วิชาบังคับก่อน: 106601 หลักการรับรู้จากระยะไกล 1  หรือ 106701 หลักการรับรู้จากระยะไกล 2 หรือ
โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา 
 ศึกษาความรู้ เกี่ยวกับแนวการประยุกต์ข้อมูลจากเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (เช่น ภาพถ่ายจาก
ดาวเทียม) และ GIS ในการจัดการปัญหาภัยธรรมชาติ ทั้งด้านการติดตามตรวจสอบ การประเมินระดับของ
ความรุนแรง การประเมินผลกระทบและความเสียหาย การแก้ไขและบรรเทาปัญหา รวมถึงการศึกษาเพ่ือ
ก าหนดพ้ืนที่เสี่ยงภัยล่วงหน้า โดยภัยธรรมชาติส าคัญที่จะกล่าวถึงมีอาทิเช่น ความแห้งแล้ง น้ าท่วม แผ่นดิน
ถล่ม ไฟป่า ทั้งนี้ นักศึกษาอาจต้องท ารายงานส่งในหัวข้อที่อาจารย์ผู้สอนก าหนดให้ด้วย 
drought, flood, landslide, forest fire. Report of the assignment given by instructure might be 
required in this course. 

106765 สถิติเชิงพื้นที่ 3 (3-0-9) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 ศึกษาความรู้ทางสถิติที่จ าเป็นส าหรับใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาจากการรับรู้ระยะไกล และ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยเฉพาะสถิติเกี่ยวกับเทคนิคการสุ่มตัวอย่าง ความน่าจะเป็น การแจกแจงความ
น่าจะเป็น การประมาณค่าทางสถิติ การทดสอบสมมติฐาน ความสัมพันธ์ทางสถิติระหว่างตัวแปร การ
คาดคะเนและแทรกค่าข้อมูล การวิเคราะห์พ้ืนผิวและความสัมพันธ์ทางสถิติ รวมถึงแนวทางการประยุกต์
ความรู้ที่ได้รับส าหรับการท าวิจัยทางภูมิสารสนเทศด้วย 

106766 การจัดการลุ่มน้ าแบบบูรณาการ 3 (3-0-9) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 เนื้อหาหลักของวิชาครอบคลุมหลักการของการจัดการลุ่มน้ าแบบบูรณาการ สาระของเนื้อหา
ประกอบด้วยกระบวนการทางอุทกวิทยา ความสัมพันธ์ระหว่างพืชและน้ า กระบวนการการพังทลายของดิน
และการตกตะกอน การอนุรักษ์ดินและน้ า คุณภาพน้ าและมลพิษไม่ทราบแหล่งก าเนิด เทคนิคการจ าลอง
สถานการณ์ การจัดสรรทรัพยากรและการตัดสินใจ รวมทั้ง การน าเสนอเกี่ยวกับวิธีการ เทคนิคและเครื่อง
ส าหรับใช้ในการจัดการลุ่มน้ าแบบบูรณาการ 

106767 ภูมิสารสนเทศส าหรับการจัดการระบบนิเวศป่าไม้ 3 (3-0-9) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 เนื้อหาหลักของวิชาครอบคลุมหลักการส าคัญของการจัดการระบบนิเวศป่าไม่โดยระบบภูมิสารสนเทศ 
สาระหลักของวิชาประกอบด้วย หลักการพ้ืนฐานของนิเวศป่าไม้ การจ าแนกชนิดป่า การส ารวจทรัพยากรป่า
ไม้ การจัดการระบบนิเวศป่าไม้ การประเมินและการตรวจสอบระบบนิเวศป่าไม้โดยการรับรู้จากระยะไกล การ
ประเมินและการตรวจสอบไฟป่าโดยการรับรู้จากระยะไกล และแบบจ าลองเชิงพ้ืนที่ส าหรับการจัดการระบบ



นิเวศป่าไม้ รวมทั้ง การน าเสนอเกี่ยวกับวิธีการ เทคนิคและเครื่องมือทางด้านภูมิสารสนเทศส าหรับใช้ในการ
จัดการระบบนิเวศป่าไม ้

106768 ภูมิอากาศวิทยาประยุกต์ 3 (3-0-9) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 ศึกษาความรู้พ้ืนฐานทางอากาศวิทยา เช่น สมดุลความร้อนของโลก การผันแปรของอุณหภูมิและ
ความชื้นในอากาศ การไหลเวียนของอากาศระดับโลก เป็นต้น รวมถึงการประยุกต์ความรู้ เหล่านี้ส าหรับการ
วางแผนหรือการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม เช่น ในด้านการเกษตร การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การบรรเทาภัยธรรมชาติ หรือ การวางแผนการใช้พลังงาน เป็นต้น 

106769 ภูมิสารสนเทศส าหรับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 3 (3-0-9) 
วิชาบังคับก่อน: 106601 หลักการรับรู้จากระยะไกล 1  หรือ 106603 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 เนื้อหาวิชาครอบคลุมการประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศส าหรับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพ่ือ
การบริหาร การจัดการ การวางแผน การวิเคราะห์ และการวิจัยเชิงพยากรณ์ในด้านต่าง ๆ  ได้แก่ ทรัพยากร 
ธรรมชาติ พื้นที่เสี่ยงภัย สาธารณภัย โครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การจัดเก็บรายได้ ภาษี 
โครงข่ายการคมนาคม การขนส่ง โลจิสติกส์ และโรคระบาด ตลอดจนแนวคิดการประยุกต์ชั้นส่วนต่าง ๆ ของ
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศบนเว็บ ได้แก่ ชั้นส่วนผู้ใช้ ชั้นส่วนการด าเนินการตรรกะ ชั้นส่วนการบริการ และชั้น
ส่วนโครงสร้างพื้นฐานและแม่ข่าย 

106771 การศึกษาภาคสนามด้วยภูมิสารสนเทศ 2 (1-3-4) 
วิชาบังคับก่อน: 106601 หลักการรับรู้จากระยะไกล 1  และ 106603 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 เพ่ือศึกษาหลักเบื้องต้นของการส ารวจพ้ืนที่และการเก็บข้อมูลภาคสนาม  รวมถึงการฝึกภาคปฏิบัติ
เพ่ือให้เกิดความช านาญตามแนวทางท่ีได้ศึกษา โดยเน้นเรื่องการหาพิกัดโดยใช้เครื่อง GPS การอ่านข้อมูลจาก
แผนที่ ตลอดจนถึงการจัดเก็บข้อมูลในพ้ืนที่ โดยใช้เทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ 

106772 หัวข้อการศึกษาพิเศษในงานวิจัยภูมิสารสนเทศ 2 (2-0-6) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 เป็นการศึกษาเชิงลึก ในหัวข้องานวิจัยบางเรื่องที่น่าสนใจทางภูมิสารสนเทศท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบัน 



3. หมวดวิชาสัมมนา 

106681 สัมมนา 1 1 (1-0-3) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 เป็นการน าเสนอปัญหาหรือความสนใจทางวิชาการในงานวิจัยทางภูมิสารสนเทศระดับปริญญาโท 

106682 สัมมนา 2 1 (1-0-3) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 เป็นการน าเสนอความก้าวหน้าขั้นสุดท้ายของงานวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา
ระดับปริญญาโท 

106881 สัมมนา 3 1 (1-0-3) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 เป็นการน าเสนอปัญหาหรือความสนใจทางวิชาการในงานวิจัยทางภูมิสารสนเทศซึ่งอาจเป็นแนวทาง
ส าหรับการท าวิจัยในระดับปริญญาเอกต่อไป 

106882 สัมมนา 4 1 (1-0-3) 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 เป็นการน าเสนอความก้าวหน้าขั้นสุดท้ายของงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 
 

4. หมวดวิชาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 

106691 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1 45 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 การวิจัยใหม่ที่น าไปสู่การเขียนวิทยานิพนธ์ อันเป็นส่วนหนึ่งของความสมบูรณ์ตามข้อก าหนดส าหรับ
การศึกษาในระดับมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1 

106692 วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2 15 
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี 
 การวิจัยที่น าไปสู่การท าวิทยานิพนธ์เชิงลึก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความสมบูรณ์ตามข้อก าหนดส าหรับ
การศึกษาในระดับมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2 
 


