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ภาษาไทย: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสํารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร 

ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Engineering Program in Survey Engineering and  

Geographic Information  
 

ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

   ชื่อเต็ม:  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสํารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร)  

Bachelor of Engineering (Survey Engineering and Geographic Information) 

 ชื่อยอ:  วศ.บ. (วิศวกรรมสํารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร)  

   B.Eng. (Survey Engineering and Geographic Information) 
 

หลักสูตร 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 141 หนวยกิต 
 

  โครงสรางหลักสูตร  
 

1)  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา      30       หนวยกิต 

- กลุมสาระอยูดีมีสุข ไมนอยกวา  7 หนวยกิต 

- กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ ไมนอยกวา  3  หนวยกิต 

- กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร ไมนอยกวา       15 หนวยกิต 

- กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก   2 หนวยกิต 

- กลุมสาระสุนทรียศาสตร ไมนอยกวา  3 หนวยกิต 
 

2)  หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา    105     หนวยกิต     

- วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน  33 หนวยกิต 

    - กลุมวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  21 หนวยกิต 

    - กลุมวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม  12 หนวยกิต 

- วิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 72   หนวยกิต 

    - กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรม  63 หนวยกิต 

    - กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม ไมนอยกวา   9 หนวยกิต 
 

3)  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา     6  หนวยกิต 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมสํารวจและสารสนเทศภมูศิาสตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2565 
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รายวิชา  
 

1)  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา   30 หนวยกิต 
 

1.1) กลุมสาระอยูดีมีสุข ไมนอยกวา  7 หนวยกิต 

01175xxx กิจกรรมพลศึกษา   1( - - ) 

(Physical Education Activities) 

และใหนิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระอยูดีมีสุข  

อีกไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
 

1.2) กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ ไมนอยกวา   3 หนวยกิต 

ใหนิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ 

ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 
 

1.3) กลุมสาระภาษากับการส่ือสาร ไมนอยกวา 15 หนวยกิต 

 01999021 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร     3(3-0-6) 

    (Thai Language for Communication) 

 01355xxx  ภาษาอังกฤษ                              9( - - ) 

       (English) 

วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร   ไมนอยกวา  3( - - ) 
 

1.4) กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก     2 หนวยกิต 

 01999111 ศาสตรแหงแผนดิน      2(2-0-4) 

      (Knowledge of the Land) 
  

1.5) กลุมสาระสุนทรียศาสตร ไมนอยกวา    3 หนวยกิต 

 ใหนิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระสุนทรียศาสตร  

ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 
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2)  หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 105 หนวยกิต 
 

2.1) วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน  33 หนวยกิต 
 

 2.1.1)   กลุมวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  21 หนวยกิต 

  01403114  ปฏิบัติการหลักมูลเคมีท่ัวไป    1(0-3-2) 

    (Laboratory in Fundamentals of General Chemistry) 

01403117 หลักมูลเคมีท่ัวไป      3(3-0-6) 

(Fundamentals of General Chemistry) 

  01417167  คณิตศาสตรวิศวกรรม I     3(3-0-6) 

    (Engineering Mathematics I) 

  01417168 คณิตศาสตรวิศวกรรม II     3(3-0-6) 

     (Engineering Mathematics II) 

  01417267  คณิตศาสตรวิศวกรรม  III     3(3-0-6) 

      (Engineering Mathematics III) 

  01420111 ฟสิกสท่ัวไป I        3(3-0-6)   

    (General Physics I) 

  01420112 ฟสิกสท่ัวไป II      3(3-0-6)   

    (General Physics II) 

  01420113 ปฏิบัติการฟสิกส I       1(0-3-2) 

    (Laboratory in Physics I) 

                    01420114 ปฏิบัติการฟสิกส II       1(0-3-2)  

    (Laboratory in Physics II) 
 

2.1.2)   กลุมวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 12 หนวยกิต 

01204111 คอมพิวเตอรและการโปรแกรม    3(2-3-6) 

  (Computers and Programming) 

01208111  การเขียนแบบวิศวกรรม     3(2-3-6) 

    (Engineering Drawing) 

  01208221 กลศาสตรวิศวกรรม I     3(3-0-6) 

    (Engineering and Mechanics I) 

  01213211 วัสดุศาสตรสําหรับวิศวกร     3(3-0-6) 

    (Materials Science for Engineers) 
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2.2) กลุมวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 72 หนวยกิต 
 

2.2.1)   กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรม 63 หนวยกิต 

  01218211 การสํารวจเพ่ือการทําแผนท่ี    3(2-3-6) 

    (Surveying for Mapping)   

  01218212 การฝกภาคสนามงานสํารวจ I                                1       

    (Surveying Field Practice I) 

  01218213 การสํารวจเสนทาง     3(2-3-6) 

    (Route Surveying) 

  01218214 การสํารวจทางวิศวกรรม       3(2-3-6) 

    (Engineering Surveying) 

  01218215 พ้ืนฐานทางวิศวกรรมโยธา      3(3-0-6) 

    (Fundamental of Civil Engineering) 

  01218216  การสํารวจเพ่ือการกอสราง     3(2-3-6) 

    (Construction Surveying) 

01218312  ภูมิมาตรศาสตร       3(3-0-6) 

    (Geodesy)  

01218313 การสํารวจดวยดาวเทียม     3(2-3-6) 

(Satellite Surveying) 

  01218314 การสํารวจทางดาราศาสตร     3(3-0-6) 

    (Astronomical Surveying) 

  01218315 การสํารวจทางภูมิมาตรศาสตร    3(2-3-6) 

    (Geodetic Surveying) 

01218321 การสํารวจดวยภาพถาย I     3(2-3-6) 

    (Photogrammetry I) 

  01218322 การรับรูระยะไกล I     3(2-3-6) 

(Remote Sensing I) 

  01218331 การแผนท่ีเชิงเลข       3(2-3-6) 

    (Digital Cartography) 

  01218332 การฉายแผนท่ี       3(2-3-6) 

    (Map Projection) 

01218341 การคํานวณปรับแก     3(2-3-6) 

    (Adjustment Computation) 
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  01218342 การออกแบบใชคอมพิวเตอรชวยในงานวิศวกรรมสํารวจ    3(2-3-6) 

    (Computer Aided Design in Survey Engineering)  

  01218343 การวิเคราะหเชิงเลขในงานจีออเมติกส    3(3-0-6) 

    (Numerical Analysis in Geomatics) 

  01218399 การฝกงาน      1 

    (Internship) 

  01218416 การฝกภาคสนามงานสํารวจ II     1 

    (Surveying Field Practice II) 

  01218431 สารสนเทศภูมิศาสตรออนไลน     3(2-3-6) 

    (Geographic Information Online) 

  01218432 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร I    3(2-3-6) 

    (Geographic Information System I) 

  01218444 การสํารวจท่ีดิน      3(3-0-6) 

    (Cadastral Surveying) 

  01218495 การเตรียมการโครงงานวศิวกรรมสํารวจและ  1(0-3-2) 

     สารสนเทศภูมิศาสตร     

    (Project Preparation of Survey Engineering and Geographic Information) 

01218497 สัมมนา       1  

    (Seminar) 

  01218499 โครงงานวิศวกรรมสํารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร    1(0-3-2) 

(Survey Engineering and Geographic Information  

Project) 
 

 2.2.2)   กลุมวิชาเลือกทางวศิวกรรม ไมนอยกวา 9 หนวยกิต 

เลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา 6 หนวยกิต และเลือกเรียนรายวิชาในสาขาวิศวกรรมสํารวจและ

สารสนเทศภูมิศาสตร 3 หนวยกิต หรือเลือกเรียนรายวิชาในสาขาวิศวกรรมสํารวจและสารสนเทศ

ภูมิศาสตร 9 หนวยกิต จากรายวิชาดังตอไปนี้                         

  01218413 การสํารวจดวยอิเล็กทรอนิกส    3(2-3-6) 

    (Electronic Surveying) 

01218414 เทคโนโลยีงานสํารวจสมัยใหม    3(2-3-6) 

    (Modern Surveying Technology) 

01218415 การสํารวจทางอุทกศาสตร    3(3-0-6) 

    (Hydrographic Surveying) 
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  01218421 การสํารวจดวยภาพถาย II       3(2-3-6) 

    (Photogrammetry II) 

  01218422 การรับรูระยะไกล II      3(2-3-6) 

    (Remote Sensing II) 

01218423 การแปลความหมายภาพถายทางอากาศ   3(2-3-6) 

    (Aerial Photograph Interpretation) 

01218424 เทคโนโลยีระบบอากาศยานไรคนขับ   3(2-3-6) 

    (Unmanned Aircraft System Technology) 

  01218433 ระบบฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร   3(2-3-6) 

    (Geographic Information Database System) 

  01218434 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร II    3(2-3-6) 

    (Geographic Information System II) 
01218441 การสํารวจเพ่ือการวางแผนภาคและเมือง   3(3-0-6) 

    (Surveying for Regional and Urban Planning) 

  01218442 การวางแผนโครงการสํารวจดวยภาพถาย   3(2-3-6) 

    (Photogrammetric Project Planning) 

  01218443 การโปรแกรมสําหรับงานวิศวกรรมสํารวจและ  3(2-3-6) 

    สารสนเทศภูมิศาสตร 

    (Programming for Survey Engineering and  

Geographic Information) 

  01218490 สหกิจศึกษา       6 

    (Co-operative Education) 

  01218496 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมสํารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร  1-3 

    (Selected Topics in Survey Engineering and  

Geographic Information) 
 

3)  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา   6 หนวยกิต 
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ตัวอยางแผนการศึกษา 

 

สําหรับนิสิตท่ีไมเลือกเรียนสหกิจศึกษา 
 

  ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1           จํานวนหนวยกิต 

    (ชม. บรรยาย-ชม. ปฏิบัติการ-ชม. ศึกษาดวยตนเอง) 

01208111 การเขียนแบบวิศวกรรม     3(2-3-6) 

01417167 คณิตศาสตรวิศวกรรม I     3(3-0-6) 

01420111 ฟสิกสท่ัวไป I      3(3-0-6) 

01420113 ปฏิบัติการฟสิกส I     1(0-3-2) 

01999021 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร     3(3-0-6) 

01999111 ศาสตรแหงแผนดิน     2(2-0-4) 

01355xxx ภาษาอังกฤษ      3( -  - ) 

วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร    3( -  - )   

        รวม                      21( -  - )  

 

 

 ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2           จํานวนหนวยกิต 

    (ชม. บรรยาย-ชม. ปฏิบัติการ-ชม. ศึกษาดวยตนเอง) 

 01200101 การคิดเชิงนวัตกรรม     3(3-0-6) 

01204111 คอมพิวเตอรและการโปรแกรม    3(2-3-6) 

01213211 วัสดุศาสตรสําหรับวิศวกร     3(3-0-6) 

 01403114 ปฏิบัติการหลักมูลเคมีท่ัวไป    1(0-3-2) 

 01403117 หลักมูลเคมีท่ัวไป      3(3-0-6) 

 01417168 คณิตศาสตรวิศวกรรม II     3(3-0-6) 

 01420112 ฟสิกสท่ัวไป II      3(3-0-6) 

 01420114 ปฏิบตัิการฟสิกส II     1(0-3-2) 

 01175xxx กิจกรรมพลศึกษา     1(0-2-1) 

   รวม                         21( -  - ) 
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 ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1           จํานวนหนวยกิต 

    (ชม. บรรยาย-ชม. ปฏิบัติการ-ชม. ศึกษาดวยตนเอง) 

 01208221 กลศาสตรทางวิศวกรรม I     3(3-0-6) 

01218211 การสํารวจเพ่ือการทําแผนท่ี    3(2-3-6) 

01417267 คณิตศาสตรวิศวกรรม III     3(3-0-6) 

 01355xxx ภาษาอังกฤษ      3( -  - ) 

   วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระสุนทรียศาสตร   3( -  - )  

   วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระอยูดีมีสุข   3( -  - ) 

   รวม                            18( -  - ) 

 

 

 ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2           จํานวนหนวยกิต 

    (ชม. บรรยาย-ชม. ปฏิบัติการ-ชม. ศึกษาดวยตนเอง) 

 01218212 การฝกภาคสนามงานสํารวจ I    1 

01218213 การสํารวจเสนทาง     3(2-3-6)  

 01218214 การสํารวจทางวิศวกรรม     3(2-3-6) 

 01218215 พ้ืนฐานทางวิศวกรรมโยธา     3(3-0-6) 

01218216 การสํารวจเพ่ือการกอสราง     3(2-3-6) 

   วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระอยูดีมีสุข   3( -  - ) 

   วิชาเลือกเสรี      3( -  - ) 

   รวม                                19( -  - ) 
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 ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1           จํานวนหนวยกิต 

    (ชม. บรรยาย-ชม. ปฏิบัติการ-ชม. ศึกษาดวยตนเอง) 

 01218312 ภูมิมาตรศาสตร      3(3-0-6) 

01218321 การสํารวจดวยภาพถาย I      3(2-3-6) 

 01218331 การแผนท่ีเชิงเลข      3(2-3-6) 

 01218332 การฉายแผนท่ี      3(2-3-6) 

01218341 การคํานวณปรับแก     3(2-3-6) 

 01218343 การวิเคราะหเชิงเลขในงานจีออเมติกส   3(3-0-6) 

01355xxx ภาษาอังกฤษ      3( -  - ) 

   รวม                                21( -  - ) 

 

 

 ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2           จํานวนหนวยกิต 

    (ชม. บรรยาย-ชม. ปฏิบัติการ-ชม. ศึกษาดวยตนเอง) 

01218313 การสํารวจดวยดาวเทียม     3(2-3-6) 

 01218314 การสํารวจทางดาราศาสตร    3(3-0-6) 

 01218315 การสํารวจทางภูมิมาตรศาสตร    3(2-3-6)  

 01218342 การออกแบบใชคอมพิวเตอรชวยในงานวิศวกรรมสํารวจ    3(2-3-6) 

01218432 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร I    3(2-3-6) 

   รวม                                15( -  - ) 
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  ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1           จํานวนหนวยกิต 

    (ชม. บรรยาย-ชม. ปฏิบัติการ-ชม. ศึกษาดวยตนเอง) 

01218322 การรับรูระยะไกล I     3(2-3-6) 

01218399 การฝกงาน      1 

 01218416 การฝกภาคสนามงานสํารวจ II    1 

01218431 สารสนเทศภูมิศาสตรออนไลน    3(2-3-6) 

01218444 การสํารวจท่ีดิน      3(3-0-6) 

01218495 การเตรียมการโครงงานวศิวกรรมสํารวจและ  1(0-3-2) 

   สารสนเทศภูมิศาสตร 

01218497 สัมมนา       1 

   วิชาเฉพาะเลือก      3( -  - )  

   รวม                                16( -  - ) 

 

 

 ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2           จํานวนหนวยกิต 

    (ชม. บรรยาย-ชม. ปฏิบัติการ-ชม. ศึกษาดวยตนเอง) 

 01218499 โครงงานวิศวกรรมสํารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร  1(0-3-2) 

   วิชาเฉพาะเลือก      6( -  - ) 

   วิชาเลือกเสรี      3( -  - )  

  รวม                                    10( -  - ) 
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สําหรับนิสิตท่ีเลือกเรียนสหกิจศึกษา 

 
 

 ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1           จํานวนหนวยกิต 

    (ชม. บรรยาย-ชม. ปฏิบัติการ-ชม. ศึกษาดวยตนเอง) 

01208111 การเขียนแบบวิศวกรรม     3(2-3-6) 

01417167 คณิตศาสตรวิศวกรรม I     3(3-0-6) 

01420111 ฟสิกสท่ัวไป I      3(3-0-6) 

01420113 ปฏิบัติการฟสิกส I     1(0-3-2) 

01999021 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร     3(3-0-6) 

01999111 ศาสตรแหงแผนดิน     2(2-0-4) 

01355xxx ภาษาอังกฤษ      3( -  - ) 

วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร    3( -  - )   

        รวม                      21( -  - )  

 

 

 ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2           จํานวนหนวยกิต 

    (ชม. บรรยาย-ชม. ปฏิบัติการ-ชม. ศึกษาดวยตนเอง) 

 01200101 การคิดเชิงนวัตกรรม     3(3-0-6) 

01204111 คอมพิวเตอรและการโปรแกรม    3(2-3-6) 

01213211 วัสดุศาสตรสําหรับวิศวกร     3(3-0-6) 

 01403114 ปฏิบัติการหลักมูลเคมีท่ัวไป    1(0-3-2) 

 01403117 หลักมูลเคมีท่ัวไป      3(3-0-6) 

 01417168 คณิตศาสตรวิศวกรรม II     3(3-0-6) 

 01420112 ฟสิกสท่ัวไป II      3(3-0-6) 

 01420114 ปฏิบัติการฟสิกส II     1(0-3-2) 

 01175xxx กิจกรรมพลศึกษา     1(0-2-1) 

   รวม                         21( -  - ) 
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 ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1           จํานวนหนวยกิต 

    (ชม. บรรยาย-ชม. ปฏิบัติการ-ชม. ศึกษาดวยตนเอง) 

 01208221 กลศาสตรทางวิศวกรรม I     3(3-0-6) 

01218211 การสํารวจเพ่ือการทําแผนท่ี    3(2-3-6) 

01417267 คณิตศาสตรวิศวกรรม III     3(3-0-6) 

 01355xxx ภาษาอังกฤษ      3( -  - ) 

   วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระสุนทรียศาสตร   3( -  - )  

   วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระอยูดีมีสุข   3( -  - ) 

   รวม                            18( -  - ) 

 

 

 ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2           จํานวนหนวยกิต 

    (ชม. บรรยาย-ชม. ปฏิบัติการ-ชม. ศึกษาดวยตนเอง) 

 01218212 การฝกภาคสนามงานสํารวจ I    1 

01218213 การสํารวจเสนทาง     3(2-3-6)  

 01218214 การสํารวจทางวิศวกรรม     3(2-3-6) 

 01218215 พ้ืนฐานทางวิศวกรรมโยธา     3(3-0-6) 

01218216 การสํารวจเพ่ือการกอสราง     3(2-3-6) 

   วิชาศึกษาท่ัวไป กลุมสาระอยูดีมีสุข   3( -  - ) 

   วิชาเลือกเสรี      3( -  - ) 

   รวม                                19( -  - ) 
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 ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1           จํานวนหนวยกิต 

    (ชม. บรรยาย-ชม. ปฏิบัติการ-ชม. ศึกษาดวยตนเอง) 

 01218312 ภูมิมาตรศาสตร      3(3-0-6) 

01218321 การสํารวจดวยภาพถาย I      3(2-3-6) 

 01218331 การแผนท่ีเชิงเลข      3(2-3-6) 

 01218332 การฉายแผนท่ี      3(2-3-6) 

01218341 การคํานวณปรับแก     3(2-3-6) 

 01218343 การวิเคราะหเชิงเลขในงานยีออเมติกส   3(3-0-6) 

 01355xxx ภาษาอังกฤษ      3( -  - ) 

   รวม                                21( -  - ) 

 

 

 ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2           จํานวนหนวยกิต 

    (ชม. บรรยาย-ชม. ปฏิบัติการ-ชม. ศึกษาดวยตนเอง) 

01218313 การสํารวจดวยดาวเทียม     3(2-3-6) 

 01218314 การสํารวจทางดาราศาสตร    3(3-0-6) 

 01218315 การสํารวจทางภูมิมาตรศาสตร    3(2-3-6)  

 01218342 การออกแบบใชคอมพิวเตอรชวยในงานวิศวกรรมสํารวจ    3(2-3-6) 

01218432 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร I    3(2-3-6) 

 01218495 การเตรียมการโครงงานวศิวกรรมสํารวจและ  1(0-3-2) 

   สารสนเทศภูมิศาสตร 

   วิชาเลือกเสรี      3( -  - ) 

   รวม                                19( -  - ) 
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  ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1           จํานวนหนวยกิต 

    (ชม. บรรยาย-ชม. ปฏิบัติการ-ชม. ศึกษาดวยตนเอง) 

01218322 การรับรูระยะไกล I     3(2-3-6) 

01218399 การฝกงาน      1 

 01218416 การฝกภาคสนามงานสํารวจ II    1 

01218431 สารสนเทศภูมิศาสตรออนไลน    3(2-3-6) 

01218444 การสํารวจท่ีดิน      3(3-0-6) 

01218497 สัมมนา       1 

 01218499 โครงงานวิศวกรรมสํารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร  1(0-3-2) 

   วิชาเฉพาะเลือก      3( -  - )  

   รวม                                16( -  - ) 

 

 

 ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2           จํานวนหนวยกิต 

    (ชม. บรรยาย-ชม. ปฏิบัติการ-ชม. ศึกษาดวยตนเอง) 

 01218490 สหกิจศึกษา      6 

   รวม                         6 
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คําอธิบายรายวิชา 

  

 01218211 การสํารวจเพ่ือการทําแผนท่ี     3(2-3-6) 

 (Surveying for Mapping)  

  หลักพ้ืนฐานของการสํารวจ ทฤษฎีความคลาดเคลื่อน การวัดระยะ ทิศทางและการ

สํารวจดวยเข็มทิศ การวัดมุมและกลองวัดมุม การสํารวจหมุดควบคุมทางราบดวยวิธีวงรอบ ระบบ

พิกัดยูทีเอ็ม การสํารวจหมุดควบคุมทางดิ่งดวยวิธีการระดับ ระบบดาวเทียมเพ่ือการรังวัดเบื้องตน 

พ้ืนท่ีและปริมาตร เสนชั้นความสูง การคํานวณและปรับแกขอมูลงานภาคสนาม การทําแผนท่ีภูมิ

ประเทศ 

  Basis of surveying. Theory of errors. Distance measurements. Direction 

and compass surveying. Angle measurements and theodolites. Horizontal control 

surveys by traversing. Universal Transverse Mercator coordinate system. Vertical 

control surveys by levelling. Introduction to Global Navigation Satellite System. 

Area and volume. Contour. Computation and adjustment of field work data. 

Topographic surveying. 
 

 01218212 การฝกภาคสนามงานสํารวจ I     1 

  (Surveying Field Practice I) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01218211 

  การฝกงานภาคสนามของรายวิชาการสํารวจเพ่ือการทําแผนท่ี  ฝกงานไมต่ํากวา 80 

ชั่วโมง 

  Field practice for surveying for mapping. Practice not less than 80 

hours. 

 

01218213 การสํารวจเสนทาง      3(2-3-6) 

  (Route Surveying) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01218211 

  การสํารวจสังเขปและสํารวจข้ันตนเพ่ือการกําหนดเสนทางและออกแบบมาตรฐาน

ท่ัวไปและขอกําหนด การวางแนวทาง การทําระดับและการสํารวจเพ่ือการทําแผนท่ีภูมิประเทศ 

ดินและแผนภาพมวล การสํารวจเพ่ือการกอสรางเสนทางโคงแนวราบและแนวดิ่ง หลักการความ

ปลอดภัยของทางหลวงและการออกแบบ 
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  Reconnaissance and preliminary surveys for route location and design. 

General standard and specifications. Alignment layout. Levelling and topographic 

surveys. Earth work and mass diagram. Route construction surveys. Horizontal and 

vertical curves. Principles of highway safety and design. 
 

01218214 การสํารวจทางวิศวกรรม     3(2-3-6) 

 (Engineering Surveying)   

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01218211 

  โครงงานวิศวกรรม ความถูกตองและขอกําหนด การวางแผนและการจัดกําหนดการ

ข้ันตอนสําหรับการสํารวจเพ่ือการกอสรางของโครงการทางวิศวกรรม การสํารวจเพ่ือการกอสราง 

การสํารวจทางอุทกศาสตร การสํารวจใตดิน การสํารวจเหมืองแร มีการศึกษานอกสถานท่ี 

  Engineering project. Accuracy and specification. Planning and 

scheduling for construction surveying of engineering projects. Construction 

surveying. Hydrographic surveying. Underground surveying. Mine surveying. Field 

trip required. 
 

 01218215 พ้ืนฐานทางวิศวกรรมโยธา      3(3-0-6) 

  (Fundamental of Civil Engineering) 

  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับวิศวกรรมโยธา เชน วิศวกรรมโครงสราง  ปฐพีกลศาสตร 

การขนสง วิศวกรรมการทาง การบริหารงานกอสราง การไหลของน้ํา อุทกวิทยา  และคุณสมบัติ

วัสดุชนิดตางๆ ท่ีเก่ียวของกับงานวิศวกรรมโยธา 

  Fundamental of Civil Engineering, structural engineering, soil mechanic, 

transportation, highway engineering, construction management, fluid mechanics, 

hydrology, and property of civil engineering materials. 
 

 01218216 การสํารวจเพ่ือการกอสราง     3(2-3-6) 

  (Construction Surveying) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01218211 

  แนวคิดการสํารวจเพ่ือการกอสราง การวางแผนการสํารวจเพ่ือการกอสราง การ

สํารวจเพ่ือวางหมุดควบคุมทางราบและด่ิง การสํารวจเพ่ือการกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน การ

สํารวจเพ่ือการกอสรางระบบขนสงมวลชน การสํารวจเพ่ือการกอสรางระบบทางหลวง และการ

สํารวจเพ่ือการกอสรางอาคาร 
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  Concepts of construction surveying. Planning for construction 

surveying. Surveying for horizontal and vertical controls. Construction surveying 

for infrastructure. Construction surveying for public transportation. Construction 

surveying for highway system. Construction surveying for building works. 
 

 01218312 ภูมิมาตรศาสตร      3(3-0-6) 

  (Geodesy) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน: 01218211 

  หลักพ้ืนฐานของภูมิมาตรศาสตร ประวัติศาสตรของภูมิมาตรศาสตร สัณฐานและ

สนามความถวงของโลก ระบบอางอิงทางภูมิมาตรศาสตร รูปทรงรีอางอิงและพ้ืนหลักฐาน วิธีการ

วัดในงานภูมิมาตรศาสตร สมบัติทางเรขาคณิตของรูปทรงรีอางอิง การคํานวณบนรูปทรงรีอางอิง 

  Fundamental of geodesy. History of geodesy. Figure and gravity field 

of the earth. Geodetic reference systems. Reference ellipsoids and datums. 

Methods of measurement in geodesy. Geometric properties of reference ellipsoid. 

Computations on reference ellipsoid. 
 

01218313  การสํารวจดวยดาวเทียม     3(2-3-6) 

   (Satellite Surveying)   

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01218312 

  วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน : 01218315 

 หลักมูลของการสํารวจดวยดาวเทียม การกําหนดตําแหนง ระบบดาวเทียมในงาน

สํารวจ ระบบการกําหนดตําแหนงบนพ้ืนโลกดวยดาวเทียม วงโคจรดาวเทียม โครงสรางสัญญาณ 

เสาอากาศและเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม สมการคาสังเกต ความคลาดเคลื่อน การดําเนินงาน

ภาคสนามและภาคสํานักงาน การเก็บขอมูล การประมวลผลขอมูล การวิเคราะหผล การควบคุม

คุณภาพ การประยุกตใช 

  Fundamental of satellite surveying. Positioning. Satellite systems in 

surveying. Global navigation satellite systems. Satellite orbit. Signal structure. 

Antennas and receivers. Observation equations. Biases. Field and office operation. 

Data collection. Data processing. Data analysis. Quality control. Application in 

satellite surveying. 
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 01218314 การสํารวจทางดาราศาสตร     3(3-0-6) 

  (Astronomical Surveying) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01218312 

 ดาราศาสตรเบื้องตน ทรงกลมฟาและระบบพิกัดทรงกลมฟา ตําแหนงและการ

เคลื่อนท่ีของดาว การแปรเปลี่ยนพิกัดทรงกลมฟา ระบบเวลา ปฏิทินดาว การรังวัดหาคาแอซิมัท 

ละติจูดและลองจิจูดดาราศาสตร 

  Introduction to astronomy. Celestial sphere and its coordinates 

systems. Position and motion of stars. Variations in the celestial coordinates. Time 

systems. Azimuth by observation. Astronomical latitude and longitude. 
 

 01218315 การสํารวจทางภูมิมาตรศาสตร    3(2-3-6)  

     (Geodetic Surveying) 

    วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01218312 และ 01218341  

  หลักการสํารวจทางภูมิมาตรศาสตร เครื่องมือสํารวจทางภูมิมาตรศาสตร การสํารวจ

ท่ีมีความละเอียด งานขายสามเหลี่ยม งานวงรอบและงานระดับท่ีมีความละเอียด โครงขายสถานี

บังคับทางราบและทางดิ่ง ขอกําหนด หลักการคํานวณปรบัแกโครงขายสถานีบังคับทางภูมิมาตร

ศาสตร 

  Principles of geodetic surveying. Geodetic instruments. Precise 

surveying. Triangulation. Precise traversing and precise levelling. Horizontal and 

vertical control networks. Specification. Principles of geodetic control network 

adjustment. 
 

 01218321 การสํารวจดวยภาพถาย I     3(2-3-6) 

    (Photogrammetry I)   

   วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01218211 

  หลักพ้ืนฐานของการสํารวจดวยภาพถาย กลองถายภาพและการถายภาพ การ

วางแผนการบิน เรขาคณิตของภาพถาย การจัดภาพ การจัดภาพภายใน การจัดภาพภายนอก การ

สํารวจภาคสนามสําหรับงานสํารวจภาพถาย การสํารวจภาพถายดิจิทัล การประมวลผลภาพ การ

ดัดแกภาพ แผนท่ีภาพออรโธ การเก็บขอมูลจากภาพดิจิทัลสามมิติ 

  Basic concepts of photogrammetry. Cameras and photography. Flight 

planning. Geometry of photograph. Photo orientation, interior orientation, exterior 

orientation. Field surveying for photogrammetry. Digital photogrammetry. Image 

processing. Image rectification. Orthophoto map. Data collection from digital 

stereo image. 
 



Page 19 of 29 

 

  

 01218322 การรับรูระยะไกล I    3(2-3-6) 

  (Remote Sensing I)   

    วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01218331 และ 01218332 

  พ้ืนฐานของเทคโนโลยีการรับรูระยะไกล ทฤษฎีคลื่นแมเหล็กไฟฟา แหลงพลังงาน 

การแผรังสี ความสะทอนและการปลอยพลังงานของวัตถุบนผิวโลก เครื่องรับรู การแปล

ความหมายเชิงเลขของภาพถายจากดาวเทียม การประมวลผลขอมูลภาพดิจิทัล ระบบรับขอมูล 

การประยุกตการรับรูระยะไกลสําหรับงานวิศวกรรมและงานดานอ่ืนๆ 

  Fundamentals of remote sensing technology. Theory of 

electromagnetic wave. Energy sources. Radiation. Reflectance and emission of 

energy for objects on earth. Sensors. Digital interpretation for satellite imageries. 

Digital image processing. Data receiving system. Applications of remote sensing for 

engineering and other aspects. 
 

 01218331 การแผนท่ีเชิงเลข      3(2-3-6) 

  (Digital Cartography) 

    วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01218211 

  แนวคิดของการทําแผนท่ี ขอกําหนดและความถูกตอง ระบบพิกัดและการแปลง

พิกัด แบบจําลองระดับสูงเชิงเลข การนําเสนอความสูงต่ําของผิวโลก กระบวนการการผลิตแผนท่ี 

การสื่อความหมายและการใชสัญลักษณในแผนท่ี การออกแบบใชคอมพิวเตอรชวยเพ่ือการทํา

แผนท่ี 

  Concepts of cartography. Specification and accuracy. Coordinate 

systems and transformation. Digital elevation model. Relief presentation. 

Cartographic processing. Semiology and cartographic symbolization. Computer 

aided design for cartography. 
 

 01218332 การฉายแผนท่ี     3(2-3-6) 

    (Map Projection) 

    วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01218211 

  หลักการท่ัวไปของการฉายแผนท่ี คุณสมบัติเชิงเมตริกของแผนท่ี การจําแนกการ

ฉายแผนท่ี การฉายแผนท่ีแบบระนาบ การฉายแผนท่ีเชิงทรงกระบอก การฉายแผนท่ีเชิงกรวย 

การฉายแผนท่ีเชิงทรงแอซิมัท การฉายแผนท่ีเชิงทรงกระบอกเทียม การฉายแผนท่ียูทีเอ็ม การ

ฉายแผนท่ีเว็บเมอรเคเตอร 
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  General principle of map projection. Metric properties of map. 

Classification of map projection. Planar projection. Cylindrical projection. Conic 

projection. Azimuthal projection. Pseudocylindrical projection. UTM projection. 

Web Mercator projection. 
 

 01218341 การคํานวณปรับแก    3(2-3-6) 

     (Adjustment Computation)   

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01218211 

  แนวคิดของคาสังเกตและแบบจําลองทางคณิตศาสตร แนวคิดทางสถิติ สมบัติทาง

สถิติของคาสังเกต หลักของการแพรความคลาดเคลื่อน ทฤษฎีของการปรับแกกําลังสองนอยท่ีสุด 

แบบจําลองคณิตศาสตร วิธีสมการคาสังเกต วิธีสมการเง่ือนไข ปญหาสมการไมเชิงเสน วงรี

ความคลาดเคลื่อน การประมาณคาในชวง ขอพิจารณาเชิงตัวเลขและเชิงสถิติในการปรับแก 

  Concepts of observation and mathematical model. Statistical 

concepts. Statistical properties of observations. Principle of error propagation. 

Theory of least squares adjustment. Mathematical model, method of observation 

equations, method of condition equations. Non-linear equation problem. Error 

ellipse. Interpolation. Numerical and statistical considerations in adjustment. 

 

 01218342 การออกแบบใชคอมพิวเตอรชวยในงานวิศวกรรมสํารวจ    3(2-3-6) 

  (Computer Aided Design in Survey Engineering) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01218331 

  บทนําในการออกแบบใชคอมพิวเตอรชวยในงานวิศวกรรมสํารวจ สวนประกอบของ

ระบบคอมพิวเตอรเพ่ือการสํารวจและออกแบบ โครงสรางขอมูลเพ่ือการสํารวจและออกแบบ 

การเตรียมและนําเขาขอมูลจากการสํารวจภูมิประเทศ การออกแบบระบบสามมิติสําหรับงาน

โครงสรางพ้ืนฐาน การคํานวณงานดิน การผลิตแผนท่ี การประยุกตใชรวมกับระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตรและการรับรูระยะไกล 

  Introduction to Computer aided design in survey engineering. 

Components of computer system for surveying and designing. Data structure for 

surveying and designing. Data input and preparation from topographic surveying. 

Three-dimensional design for infrastructure. Earthworks calculation. Map 

production. Application with geographic information system and remote sensing. 
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 01218343 การวิเคราะหเชิงเลขในงานจีออเมติกส    3(3-0-6) 

  (Numerical Analysis in Geomatics) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01218211 และ 01417167 

  เทคนิคเชิงเลขสําหรับการแกสมการเชิงเสน และอัลกอริทึมสําหรับสมการไมเปนเชิง

เสน การประมาณคาและการปรับเสนโคง วัตถุประสงคและความสําคัญของการแปลงคาพิกัด 

การแปลงคาพิกัดสองมิติและสามมิติ การแปลงสัมพรรค การแปลงพหุนามและพหุนามสัมพันธ 

การแกปญหาตรงและปญหายอนกลับ ทฤษฎีตรีโกณมิติทรงกลม 

  Numerical techniques for solving set of linear equations. Algorithmic 

solutions to non-linear system. Interpolation and curve fitting. Purposes and 

necessity of coordinate Transformation. 2-D and 3-D coordinate Transformations. 

Affine transformation. Polynomial and rational polynomial transformation. Solving 

direct problem and inverse problem. Theory of spherical trigonometry. 
 

01218399 การฝกงาน                       1 

 (Internship) 

 การฝกงานในสาขาวิชาวิศวกรรมสํารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร ในหนวยงาน

ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชน โดยมีระยะเวลาไมนอยกวา 240 ชั่วโมง และไมนอยกวา 30 

วันทําการ 

  Internship for survey engineering and geographic information in the 

state agencies, the state enterprises, and the private sector at least 240 hours 

and at least 30 working days. 
 

 01218413 การสํารวจดวยอิเล็กทรอนิกส    3(2-3-6) 

   (Electronic Surveying)   

   วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01218211 

 แนวคิดของการสํารวจดวยอิเล็กทรอนิกส เครื่องมือสํารวจดวยอิเล็กทรอนิกส 

เรขาคณิตของเครื่องมือ เครื่องมือสมัยใหมในการสํารวจดวยอิเล็กทรอนิกส กระบวนสํารวจ

ภาคสนามและภาคสํานักงาน การเก็บขอมูล การถายโอนขอมูล การประมวลผลขอมูล การ

ตรวจสอบคุณภาพ การนําเสนอผลงาน 

 Concepts of electronic surveying. Instruments of electronic surveying. 

Geometry of instrument. Modern Instrument in electronic surveying. Field and 

office procedure. Data collection. Data transferring. Data processing. Quality 

control. Presentation.  
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 01218414 เทคโนโลยีงานสํารวจสมัยใหม     3(2-3-6) 

  (Modern Surveying Technology) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01218211 

  แนวคิดเทคโนโลยีงานสํารวจสมัยใหม เครื่องมือสํารวจสมัยใหม ระบบภู มิ

สารสนเทศ ระบบดาวเทียมเพ่ือการนําหน การสํารวจดวยภาพถาย การสํารวจระยะไกล การทํา

แผนท่ีดวยคอมพิวเตอร การบูรณาการเทคโนโลยีงานสํารวจสมัยใหม 

  Concepts of modern surveying technology. Modern surveying 

instruments. Geographic information system. Global navigation satellite system. 

Photogrammetry. Remote sensing. Automated mapping. Integration of modern 

surveying technology. 
 

 

 01218415 การสํารวจทางอุทกศาสตร     3(3-0-6) 

  (Hydrographic Surveying) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01218211 

 แนวคิดการสํารวจทางอุทกศาสตร การสํารวจเพ่ือทําแผนท่ีความลึกพ้ืนทองน้ํา การ

สํารวจเพ่ือการกอสรางทางทะเล การสํารวจเพ่ือการขุดลอกรองน้ํา การสํารวจชายฝง การสํารวจ

ทางอุทกศาสตรขนาดใหญ เครื่องมือสํารวจใตน้ํา ยานพาหนะใตน้ําอัตโนมัติ ยานพาหนะใตน้ําไร

คนขับ การออกแบบใชคอมพิวเตอรชวย การผลิตแผนท่ีทางอุทกศาสตร  

 Concepts of hydrographic surveying. Bathymetric surveying. Surveying 

for marine construction. Surveying for dredging. Offshore surveying. Large-scale 

hydrographic surveying. Underwater surveying Instruments. Autonomous 

underwater vehicles. Unmanned underwater vehicles. Computer-aided design. 

Hydrographic mapping. 
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 01218416 การฝกภาคสนามงานสํารวจ II     1 

   (Surveying Field Practice II) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01218313 และ 01218315 และ 01218432 

  วิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน : 01218322 

  การฝกภาคสนามงานสํารวจสําหรับหลักสูตรวิศวกรรมสํารวจและสารสนเทศ

ภูมิศาสตร ไมต่ํากวา 80 ชั่วโมง 

  Field practice for survey engineering and geographic information 

curriculum not less than 80 hours. 
  

 01218421 การสํารวจดวยภาพถาย II     3(2-3-6) 

  (Photogrammetry II) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01218321 

  หลักเบื้องตนของการสํารวจดวยภาพถายเชิงเลข  การวัดและการปรับละเอียดพิกัด

ภาพถาย การจัดภาพเชิงเลข ขายสามเหลี่ยมทางอากาศ การปรับแกบล็อกแบบกลุมแสง การ

ปรับแกบล็อกแบบกลุมแสงประกอบการวัดสอบกลองดวยตัวเอง การวัดสอบกลองถายภาพ การ

ประมวลผลภาพข้ันสูง การเทียบคูอัตโนมัติ เรขาคณิตของภาพดาวเทียม 

  Introduction to digital photogrammetry. Photo coordinates 

measurement and refinement. Digital photo orientation. Aerial triangulation. 

Bundle block adjustment. Bundle block adjustment with self calibration. Camera 

calibration. Advanced image processing. Automatic matching. Geometry of 

satellite imagery. 
 

 01218422 การรับรูระยะไกล II      3(2-3-6) 

  (Remote Sensing II) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01218322 

  การปรับแกเนื่องจากบรรยากาศ การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของพืชพรรณ การ

วิเคราะหการตกตะกอนและการปลอยน้ํา การวิเคราะหขอมูลเชิงหลากหลายอาณาจักร หลาย

หลายความละเอียด ใยแมขายขอมูลภาพรับรูระยะไกล ภาพรับรูระยะไกลความละเอียดกลางถึง

ต่ํา ระบบเรดารแบบรูเปดสังเคราะห 

  Atmospheric correction. Vegetation change analysis. Sediment and 

water discharge analysis. Multi-temporal and multi-resolution data analysis. Web 

remote sensing image server. Moderate to low resolution Remote Sensing. 

Synthetic aperture radar system. 
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 01218423 การแปลความหมายภาพถายทางอากาศ    3(2-3-6) 

    (Aerial Photograph Interpretation) 

   วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01218321 

 หลักการแปลความหมายภาพถายทางอากาศ  กระบวนการทางธรณีวิทยาเก่ียวกับ

กําเนิดของพ้ืนดิน รูปแบบลักษณะภูมิประเทศท่ีปรากฏบนภาพถายทางอากาศ การประยุกต

ภาพถายทางอากาศเพ่ือการวางแผนและการแกปญหาทางวิศวกรรม  

Principles of aerial photograph interpretation. Geological processes of 

land formation. Patterns of landforms on aerial photographs. Application of aerial 

photographs for engineering planning and solving problems. 
 

 01218424 เทคโนโลยีระบบอากาศยานไรคนขับ    3(2-3-6) 

  (Unmanned Aircraft System Technology) 

   วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01218211 

 แนวคิดและประวัติของระบบอากาศยานไรคนขับ กฎหมายท่ีเก่ียวของ อุบัติเหตุ
และการปองกัน หลักปฏิบัติการของระบบอากาศยานไรคนขับ มาตรฐานของระบบอากาศยานไร
คนขับ การใชซอฟตแวรในการควบคุม การประยุกตใชระบบอากาศยานไรคนขับ 

  Concept and historical background in unmanned aircraft system. 

Related regulations. Accidents and safety. Operating principles of unmanned 

aircraft systems. Standard of unmanned aircraft systems. Control software. 

Applications of unmanned aircraft systems. 
 

 01218431 สารสนเทศภูมิศาสตรออนไลน     3(2-3-6) 

  (Geographic Information Online) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01218342 

  การเขารหัสขอมูลภูมิศาสตร การใหบริการขอมูลภูมิศาสตรผานอินเตอรเน็ต 

มาตรฐานการใหบริการขอมูลภูมิศาสตร การประมวลผลสารสนเทศภูมิศาสตรดวยเทคโนโลยีเว็บ 

การโปรแกรมระบบเชื่อมโยงและประมวลผลขอมูลผานระบบเครือขาย การสังเคราะหและ

วิเคราะหขอมูล การแสดงผลขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร การโปรแกรมระบบโตตอบผูใชงานใน

การจัดการขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร 

  Geo-spatial Data Encoding. Internet Geo-spatial data. Geo-spatial web 

service standard. Geo-spatial web processing. Online Geo-spatial programming. 

Geo-spatial extraction and analysis. Geo-spatial Visualization. Interactive geo-

spatial information management programming. 
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01218432 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร I     3(2-3-6) 

    (Geographic Information System I)   

    วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01218331 และ 01218332 

  แนวคิดเก่ียวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร องคประกอบของระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร โครงสรางขอมูล ระบบฉายภาพแผนท่ี การไดมาซ่ึงขอมูล และการเตรียมขอมูล

เบื้องตน การสรางและจัดการขอมูล การปรับแตงขอมูลและการวิเคราะหขอมูลเชิงพ้ืนท่ี การเขียน

และผลิตแผนท่ี การประยุกตใชงานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

  Concepts of geographic information system. GIS component. Data 

structure. Map projection system. Data acquisition and pre-processing. Data 

creation and management. Data manipulation and spatial data analysis. 

Cartography and map productions. GIS application. 
 

 01218433 ระบบฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร    3(2-3-6) 

  (Geographic Information Database System) 

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01218432 

 หลักการและแบบจําลองฐานขอมูลปริภูมิ โครงสรางและการจัดการไฟลขอมูล การ

เขาถึงและการจัดทําดัชนีการเขาถึงขอมูล การออกแบบฐานขอมูลปริภูมิเพ่ือจัดเก็บสารสนเทศ

ภูมิศาสตร ฐานขอมูลความสัมพันธและภาษาในการสืบคน ความสัมพันธเชิงปริภูมิและการกรอง 

ตัวดําเนินการเชิงปริภูมิ กระบวนงานและการทํางานในฐานขอมูลปริภูมิ แบบจําลองขอมูลปริภูมิ

สําหรับการวิเคราะหสารสนเทศภูมิศาสตร 

  Concepts and models of spatial databases. File organization and 

structure. Data access and indexing. Spatial database design for storing geographic 

information. Relationship databases and Structured Query Language SQL. Spatial 

relationships and filtering. Spatial operators. Procedures and functions in spatial 

databases. Spatial data model for geographic information analysis. 
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 01218434 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร II     3(2-3-6) 

   (Geographic information system II) 

    วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01218432 

   การพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับไอโอทีและ

โมเดลประเทศไทย 4.0  การวิเคราะหความถูกตองของฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร วิธีโวโร

นอยและข้ันตอนวิธีโครงขายสามเหลี่ยม แบบจําลองสารสนเทศภูมิศาสตรสามมิติสําหรับเมือง 

การวิเคราะหขอมูลเชิงพ้ืนท่ีแบบไมตอเนื่อง การวิเคราะหเชิงพ้ืนท่ีโดยใชขอบเขตขอมูล

แบบตอเนื่อง การจัดรูปแบบขอมูลใหตอบสนองและการทําอัตโนมัติในจีไอเอส อินเตอรเนตของจี

ไอเอสกับโมเดลประเทศไทย 4.0 และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

   Development in geographic information system technology. 

Introduction to internet of thing and Thailand 4.0 model. Accuracy of geo-spatial 

databases. Voronoi methods and TIN algorithms. 3D-GIS for city modeling. 

Analysis of discrete entities. Spatial analysis using continuous fields. 

Customization and automation in GIS. Internet GIS with Thailand 4.0 model and 

Asean Economic Community (AEC). 
 

01218441 การสํารวจเพ่ือวางแผนภาคและเมือง     3(3-0-6) 

     (Surveying for Regional and Urban Planning) 

   วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01218211 

   หลักการ ทฤษฎี และแนวคิดในการสํารวจเพ่ือการวางแผนภาคและเมือง ระดับและ

กระบวนการของการวางแผน ความสัมพันธระหวางการวางแผนกับองคประกอบทางดาน

กายภาพและเศรษฐสังคม กระบวนการและระเบียบวิธีวิทยาการในการสํารวจเพ่ือการวางแผน

ภาคและเมือง การวางแผนโครงสรางพ้ืนฐานและการขนสง การสํารวจเพ่ือการจัดการทรัพยากร

และสภาพแวดลอม 

   Principles, theories and concepts in surveying for regional and urban 

planning. Levels and processes of planning. Relationship between planning and 

physical and socio-economic elements. Processes and methodologies in 

surveying for regional and urban planning. Infrastructure and transportation 

planning. Surveying for resources and environmental management. 
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 01218442 การวางแผนโครงการสํารวจดวยภาพถาย   3(2-3-6) 

   (Photogrammetric Project Planning) 

   วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01218321 

   การวางแผนงานจัดหาภาพถาย การวางแผนงานสํารวจจุดควบคุมพ้ืนดิน การ

วางแผนงานขายสามเหลี่ยมทางอากาศ การวางแผนงานผลิต แผนท่ีภาพถาย ขอแนะนําสําหรับ

การรางขอกําหนดขอบเขตงาน การประมาณคาใชจายโครงการ ราคากลาง การจัดทําขอเสนอ

ราคา การเขียนรายงานข้ันตน รายงานความกาวหนา และรายงานข้ันสุดทาย 

   Planning of photography acquisition. Ground control surveying. Aerial 

triangulation. Photogrammetric map production. Guideline for drafting terms of 

reference (TOR), project cost estimation, reference price, proposal writing, 

inception report, interim report and final report. 

 

 01218443 การโปรแกรมสําหรับงานวิศวกรรมสํารวจ   3(2-3-6) 

   และสารสนเทศภูมิศาสตร 

   (Programming for Survey Engineering and Geographic Information) 

   วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01218322 และ 01218432 

 ความรูเบื้องตนของเครื่องมือสําหรับการพัฒนาแอพพลิเคชันบนสมารทโฟน 

โครงสรางภาษาโปรแกรม องคประกอบของแอพพลิเคชันในสมารทโฟน โปรแกรมประยุกตใน

งานวิศวกรรมสํารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร 

  Introduction to program and application development tools on 

smartphone. Programming language structure. Anatomy of a smartphone 

application. Application program for survey engineering and geographic 

information. 
 

 01218444 การสํารวจท่ีดิน      3(3-0-6) 

   (Cadastral Surveying) 

   วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01218211 

 ระบบท่ีดิน การจัดการและการบริหารท่ีดิน ระบบแผนท่ีในงานท่ีดิน การสํารวจ

ขอบเขตท่ีดิน การสอบเขต การแบงแปลง การปฏิรูปท่ีดิน งานท่ีดินเพ่ือการจัดเก็บภาษี การ

ประเมินราคาท่ีดิน การจัดการอสังหาริมทรัพย ระเบียบวิธีการรังวัดท่ีดิน การจดทะเบียนท่ีดิน 

ประมวลกฎหมายท่ีดิน     
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 Land system. Land management and administration. Cadastral 

mapping system. Land boundary surveying. Boundary redefinition. Land 

subdivision. Land reformation. Fiscal cadastre. Land valuation.  Real estate 

management. Cadastral surveying agenda. Land registration. Land code. 
 

01218490 สหกิจศึกษา       6 

   (Co-operative) 

  การปฏิบัติงานในสถานประกอบการในลักษณะพนักงานชั่วคราว เพ่ือใหได

ประสบการณจากการไปปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย 

  On the job training as a temporary employee in order to get 

experiences from assignments. 

 

 01218495 การเตรียมการโครงงานวิศวกรรมสํารวจ 1(0-3-2) 

  และสารสนเทศภูมิศาสตร   

   (Project Preparation of Survey Engineering and Geographic  

Information) 

  การเตรียมขอเสนอโครงงาน การตรวจและการอางอิงเอกสาร การนําเสนอขอเสนอ

โครงงาน 

  Preparation of project proposal. Literature review and reference. 

Presentation of project proposal. 
 

 01218496 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมสํารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร 1-3 

  (Selected Topics in Survey Engineering and Geographic  

Information) 

  เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมสํารวจและสารสนเทศภูมิศาสตรในระดับปริญญาตรี หัวขอ

เรื่องเปลี่ยนไปในแตละภาคการศึกษา 

  Selected topics in survey engineering and geographic information at 

the bachelor’s degree level. Topics are subject to change in each semester. 
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 01218497 สัมมนา       1   

   (Seminar) 

  การนําเสนอและอภิปรายหัวขอท่ีนาสนใจทางวิศวกรรมสํารวจและสารสนเทศ

ภูมิศาสตรในระดับปริญญาตรี 

  Presentation and discussion on current interesting topics in survey 

engineering and geographic information at the bachelor’s degree level. 
 

  01218499 โครงงานวิศวกรรมสํารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร 1(0-3-2) 

     (Survey Engineering and Geographic Information Project) 

    วิชาท่ีตองเรียนมากอน : 01218495 

  โครงงานท่ีนาสนใจในสาขาวิชาของวิศวกรรมสํารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร 

  Project of practical interest in various fields of survey engineering and 

geographic information. 

 

 

 



ชั้นปที่ (ปการศึกษา)
ภาคการศึกษา
หนวยกิตลงทะเบียน
คะแนนเฉลี่ย
หนวยกิตรวม
GPA
หนวยกิตตอภาค

3 01208111 3 01213211 3 1 01218212 3 3 01218313 3

3 01999021 3 01403117 3 01218213 3 3 01218314 1

2 01999111 1 01403114 3 3 01218214 3 3 01218315 1

3 01417167 3 01417168 3 3 01218215 3 3 01218342 3

3 01420111 3 01420112 3 3 01218216 3 3 01218432 3

1 01420113 1 01420114 3 1 1 01218499
EE

3 01355xxx 3 01200101 3 1 3
L W EE

3 3 01204111 3 3 3
FE FE

1 01175xxx 3 3 3 3

ความหมายของเสน

แบบบันทึกผลการเรียนของนิสิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสํารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร  หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ.2565

 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ชื่อ ........................................... นามสกุล .............................................. เลขประจําตัว .......................................

อาจารยที่ปรึกษา ..................................................................... รหัสอาจารยที่ปรึกษา ......................................

1 (256...) 2 (256…) 3 (256...) 4 (256...)
ตน ปลาย ฤดูรอน    ตน ปลาย ฤดูรอน ตน ปลาย ฤดูรอน ตน ปลาย

21 21 18 19 21 15 16 10

01218312 01218322

01218343

01218416

01417267

01218331

01218431

01218399

01218211

01218332

01218321

01218444

01208221

01218497
A

01355xxx 01218341

W

01218495

01355xxx

วิชาที่ตองเรียนมากอน

EE

วิชาที่ตองเรียนพรอมกัน

ความหมายของอักษรยอบน BLOCK

W       =  กลุมสาระอยูดีมีสุข

E        =  กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ

T        =  กลุมสาระพลเมอืงไทยและพลเมอืงโลก

L        =  กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร

A        =  กลุมสาระสุนทรียศาสตร

EE      =  วชิาเลอืกทางวศิวกรรม

FE      =  วชิาเลอืกเสรี



ช้ันปีท่ี (ปีการศึกษา)
ภาคการศึกษา
หน่วยกิตลงทะเบียน
คะแนนเฉล่ีย
หน่วยกิตรวม
GPA
หน่วยกิตต่อภาค

3 01208111 3 01213211 3 1 01218212 3 3 01218313 3 6 01218490

3 01999021 3 01403117 3 01218213 3 3 01218314 1

2 01999111 1 01403114 3 3 01218214 3 3 01218315 1

3 01417167 3 01417168 3 3 01218215 3 3 01218342 3

3 01420111 3 01420112 3 3 01218216 3 3 01218432 3

1 01420113 1 01420114 3 1 01218495 1 01218499

3 01355xxx 3 01200101 3 1
L W FE

3 3 01204111 3 3 3
FE

1 01175xxx 3 3 3

ความหมายของเส้น

วิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน

วิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน

W EE

A

01218343

01218444

01208221 01218331

01355xxx 01218341

01417267 01218332

01218321 01218399

01218211 01218312 01218322

19 16 621 21 18 19 21

ฤดูร้อน ต้น ปลาย
3 (256...) 4 (256...)

ต้น ปลาย ฤดูร้อน    ต้น ปลาย ฤดูร้อน ต้น ปลาย

01355xxx 01218497

01218416

01218431

แบบบันทึกผลการเรียนของนิสิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส ารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565  (ส าหรับนิสิตสหกิจศึกษา)   

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ช่ือ ........................................... นามสกุล .............................................. เลขประจ าตัว .......................................

อาจารย์ท่ีปรึกษา ..................................................................... รหัสอาจารย์ท่ีปรึกษา ......................................

1 (256...) 2 (256…)

ความหมายของอักษรย่อบน BLOCK

W       =  กลุ่มสาระอยู่ดมีสุีข

E        =  กลุม่สาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ

T        =  กลุม่สาระพลเมอืงไทยและพลเมอืงโลก

L        =  กลุม่สาระภาษากับการสื่อสาร

A        =  กลุม่สาระสุนทรยีศาสตร์

EE      =  วิชาเลือกทางวิศวกรรม

FE      =  วิชาเลอืกเสรี
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	01218315 การสำรวจทางภูมิมาตรศาสตร์    3(2-3-6)
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	วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01218312 และ 01218341
	01218321 การสำรวจด้วยภาพถ่าย I     3(2-3-6)
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	Introduction to program and application development tools on smartphone. Programming language structure. Anatomy of a smartphone application. Application program for survey engineering and geographic information.
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