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ชื่อหลักสูตร
	 ภาษาไทย	 	 	 :		 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ

	 ภาษาอังกฤษ		 	 :	 Bachelor	of	Science	Program	in	Geo-Informatics

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
	 ภาษาไทย		 	 (ชื่อเต็ม)	 :		 วิทยาศาสตรบัณฑิต	(ภูมิสารสนเทศ)

	 	 	 (ชื่อย่อ)	 :		 วท.บ.	(ภูมิสารสนเทศ)

	 ภาษาอังกฤษ		 (ชื่อเต็ม)	 :		 Bachelor	of	Science	(Geo-Informatics)

	 	 	 (ชื่อย่อ)		 :		 B.Sc.	(Geo-Informatics)

หลักสูตร
	 จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า	130		หน่วยกิต

  1. โปรแกรมปกต ิ 	 	 ไม่น้อยกว่า		 130		หน่วยกิต

  2. โปรแกรมสหกิจศึกษา 	 	 ไม่น้อยกว่า		 133		หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

จำานวนหน่วยกิต

หมวดวิชาและกลุ่มรายวิชา โปรแกรมปกติ โปรแกรมสหกิจศึกษา

 1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

 2.  หมวดวิชาเฉพาะ

   2.1  วิชาแกน

    -	วิชาพื้นฐานวิชาเอก

ไม่น้อยกว่า 88 หน่วยกิต

	 27	 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 88 หน่วยกิต

	 27	 หน่วยกิต

   2.2  วิชาเอก

		 	 	 -	วิชาเอกบังคับ

		 	 	 -		วิชาเอกเลือก

ไม่น้อยกว่า 43	 หน่วยกิต

	 18	 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 43	 หน่วยกิต

	 18	 หน่วยกิต

 3.  หมวดประสบการณ์วิชาชีพ  6 หน่วยกิต  9 หน่วยกิต

 4.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
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รายวิชาในหลักสูตร
1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

2.  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 88 หน่วยกิต

 2.1  วิชาแกน

  วิชาพื้นฐานวิชาเอก  จำานวน 27 หน่วยกิต

	 1206	101	 วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น	 3(2-2-5) 

	 	 Introduction	to	Computer	Science

	 1206	102		หลักพื้นฐานวิทยาศาสตร์	 3(3-0-6)

	 	 สำาหรับภูมิสารสนเทศ	

	 	 Fundamental	Science	for	Geo-Informatics

	 1206	103	 ภูมิศาสตร์กายภาพ	 3(3-0-6) 

	 	 Physical	Geography

	 1206	104		ภูมิศาสตร์มนุษย์	 3(3-0-6)

	 	 Human	Geography

	 1206	105	 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร	์1	 3(2-2-5) 

	 	 Geographic	Information	System	1

	 1206	201	 หลักคณิตศาสตร์สำาหรับภูมิสารสนเทศ	 3(3-0-6)	

	 	 Principles	of	Mathematics	

	 	 for	Geo-Informatics	

	 1206	202	 การรับรู้จากระยะไกลเบื้องต้น	 3(2-2-5) 

	 	 Introduction	to	Remote	Sensing

	 1206	203	 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร	์2	 3(2-2-5) 

	 	 Geographic	Information	System	2

	 1206	204	 สถิติสำาหรับภูมิสารสนเทศ	 3(3-0-6) 

	 	 Statistics	for	Geo-Informatics

 2.2 วิชาเอก

	 	 (1) วิชาเอกบังคับ   จำานวน 43 หน่วยกิต

	 1206	121	 การแปลตีความการใช้ประโยชน์ที่ดิน	 3(2-2-5)

	 	 จากภาพถ่ายทางอากาศ	 	

	 	 Landuse	Interpretation	using	Aerial	photograph	

	 1206	122	 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์	 3(2-2-5)

	 	 สำาหรับภูมิสารสนเทศ	  

	 	 Computer	Programming	for	Geo-Informatics

	 1206	123		การสำารวจทำาแผนที่และระบบกำาหนด	 3(2-2-5)

	 	 ตำาแหน่งบนพื้นโลก		

	 	 Survey	Mapping	and	Global	Navigation	

	 	 Satellite	System

	 1206	221	 การทำาแผนที่ความหลากหลายทางชีวภาพ	 3(2-2-5)

	 	 และชุมชน	

	 	 Biodiversity	and	community	Mapping

	 1206	222		นิเวศวิทยาสำาหรับภูมิสารสนเทศ	 2(2-0-4)

	 	 Ecology	for	Geo-Informatics

	 1206	223		การประมวลผลภาพถ่ายดาวเทียมเชิงเลข	 3(2-2-5) 

	 	 Digital	Satellite	Image	Processing

	 1206	224	 ระบบจัดการฐานข้อมูล	 3(2-2-5) 

	 	 Database	Management	System

	 1206	321	 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม	 2(2-0-4)

	 	 ทางภูมิสารสนเทศ		  

	 	 Creative	and	Innovation	of	Geo-Informatics

	 1206	322	 แบบจำาลองและการวิเคราะห์เชิงพื้นที่	 3(2-2-5)

	 	 Spatial	Modeling	and	Analysis

	 1206	323	 การทำาแผนที่บนเว็บ		 3(2-2-5)

	 	 สำาหรับข้อมูลภูมิสารสนเทศ	 	

	 	 Web	Mapping	for	Geo-Information

	 1206	324		อุทกวิทยาสำาหรับภูมิสารสนเทศ		 3(2-2-5)

		 	 Hydrology	for	Geo-Informatics

	 1206	325		วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิสารสนเทศ	 2(2-0-4) 

	 	 Research	Methodology	in	Geo-Informatics

	 1206	326		การพัฒนาเว็บสำาหรับภูมิสารสนเทศ	 3(2-2-5) 

	 	 Web	Development	for	Geo-Informatics

	 1206	327*	โครงงานนิสิตภูมิสารสนเทศ	1	 1(0-2-1)

	 	 Geo-Informatics	Senior	Project	1

	 1206	421	 การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล	 3(2-2-5)

	 	 สำาหรับภูมิสารสนเทศ	

	 	 Visual	Programming	for	Geo-Informatics

	 1206	422	 โครงงานนิสิตภูมิสารสนเทศ	2	 3(0-6-3) 

	 	 Geo-Informatics	Senior	Project	2  

 หมายเหตุ *	ให้ผลการเรียนเป็น	S	หรือ	U

 (2) วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต

	 1206	361	 การรับรู้จากระยะไกลไมโครเวฟ	 3(2-2-5)	

	 	 Microwave	Remote	Sensing

	 1206	362	 ทฤษฎีทำาเลที่ตั้งทางภูมิสารสนเทศ		 3(3-0-6)

	 	 Location	Theory	in	Geo-Informatics		

	 1206	363	 โลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน	 3(3-0-6) 

	 	 สำาหรับภูมิสารสนเทศ	 	

	 	 Logistics	and	Supply	Chains	

	 	 for	Geo-Informatics

	 1206	364		ภูมิสารสนเทศการท่องเที่ยว	 3(3-0-6)

	 	 Tourism	Geo-Informatics	

	 1206	365	 อุตุนิยมวิทยาสำาหรับภูมิสารสนเทศ	 3(2-2-5)

	 	 Meteorology	for	Geo-Informatics

	 1206	366		การวิเคราะห์ข้อมูลภาพ	 3(2-2-5)

	 	 จากดาวเทียมเชิงวัตถุ	 	

	 	 Object	Based	Satellite	Imagery	Analysis	
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	 1206	367		ภูมิสารสนเทศกับงานสุขภาพ	 3(3-0-6)

	 	 Geo-Informatics	for	Health

	 1206	368	 การทำาแผนที่ทางภูมิสารสนเทศ	 3(2-2-5)

	 	 Cartography	of	Geo-Informatics

	 1206	369	 ภูมิสารสนเทศเมือง		 3(2-2-5)

	 	 Urban	Geo-Informatics

	 1206	370		ภูมิสารสนเทศ	 3(2-2-5)

	 		 สำาหรับการจัดการเกษตรอัจฉริยะ	 	

	 	 Geo-informatics	for	agriculture	

	 	 Intelligence	management

	 1206	371		การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ		 3(2-2-5)

	 	 Climate	Change	

	 1206	372		ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการ	 3(3-0-6)

	 	 ทรัพยากรธรรมชาติ	

	 	 Geo-Informatics	for	Natural	

	 	 Resource	Management

	 1206	373		มลพิษทางอากาศสำาหรับภูมิสารสนเทศ	 3(2-2-5)

	 	 Air	Pollution	for	Geo-Informatics	

	 1206	374	 ธรณีวิทยาเบื้องต้นสำาหรับภูมิสารสนเทศ	 3(3-0-6)

	 	 Introduction	to	Geology	for	Geo-Informatics

	 1206	375	 ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น	 3(3-0-6)

	 	 สำาหรับภูมิสารสนเทศ

	 	 Introduction	to	Environmental	Geology	for	

	 	 Geo-Informatics

	 1206	376	 ธรณีสัณฐานวิทยาเบื้องต้น	 3(3-0-6)

	 	 สำาหรับภูมิสารสนเทศ	 	

	 	 Introduction	to	Geomorphology	

	 	 for	Geo-Informatics

	 1206	377	 ภูมิศาสตร์ดิน	 3(3-0-6)

	 	 Soil	Geography

	 1206	378		อากาศยานไร้คนขับ	 3(2-2-5)

	 	 Unmanned	Aerial	Vehicle

	 1206	379		โปรแกรมประยุกต์ทางภูมิสารสนเทศ	 3(2-2-5)

	 	 สำาหรับผู้ประกอบการ	 	

	 	 Application	of	Geo-Informatics	

	 	 for	Entrepreneur

	 1206	380	 แบบจำาลองตัวแทนทางภูมิสารสนเทศ	 3(2-2-5)

	 	 Agent-Based	Models	of	geo-informatics	

	 1206	381	 ภูมิสารสนเทศสำาหรับการสร้างความสัมพันธ์	 3(3-0-6)

	 	 ในภูมิภาคอาเซียน

	 	 Geo-Informatics	for	ASEAN	Relationship	

	 1206	461		ภูมิสารสนเทศความเป็นจริงเสมือน		 3(2-2-5)

	 		 Geo-Informatics	Virtual	Reality

	 1206	462	 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์	 3(2-2-5)		

	 	 บนอุปกรณ์เคลื่อนที	่	 	

	 	 Application	Development	on	Mobile	Devices 

	 1206	463	 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ	 3(3-0-6) 

	 	 สำาหรับภูมิสารสนเทศ		 	

	 	 Decision	Support	System	for	Geo-Informatics

	 1206	464	 เรื่องคัดสรรทางภูมิสารสนเทศ	 3(3-0-6) 

	 	 Selected	Topics	in	Geo-Informatics

	 1201	380	 คอมพิวเตอร์ซิมมูเลชั่น		 3(2-2-5)

	 	 Computer	Simulation	

	 1201	390		การเรียนรู้ของเครื่องจักร	 3(2-2-5)

	 	 Machine	Learning	

	 1201	368	 เหมืองข้อมูลประยุกต์	 3(2-2-5)

	 	 Applied	Data	Mining	

	 1201	379	 เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส	 3(2-2-5)

	 	 Web	Service	Technology

	 0805	381	 หลักการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 3(2-3-4) 

	 	 Principles	of	Environmental	

	 	 Impact	Assessment	

	 0203	469	 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์	 3(3-0-0)

	 	 Biodiversity	and	Conservation

	 0805	471	 หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	 2(2-0-4)	

	 	 และสิ่งแวดล้อม	 	

	 	 Principles	of	Natural	Resources	

	 	 and	Environmental	Conservation

3. หมวดประสบการณ์วิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

	 กำาหนดให้มีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคเรียนที่	2	ของปีการ

ศึกษาที่	 4	 โดยลงทะเบียนเรียนวิชา	 1206	 499	การฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ	(Professional	Practicum)	หรือ	

	 0199	499		สหกิจศึกษา	(Cooperative	Education)

	 1206	499		การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	 6(0-0-0)

	 	 Professional	Practicum

	 0199	499		สหกิจศึกษา	 9(0-40-0)

	 	 Cooperative	Education	

 หมายเหตุ	 ให้เลอืกเพยีงอย่างใดอย่างหนึง่ระหว่างการฝึกประสบการณ์ 

วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา	

4.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

	 เลือกเรียนรายวิชาอื่นๆ	 ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย	 ไม่น้อยกว่า	 

6	หน่วยกิต	โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
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แผนการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ

ปีที่ 1 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำานวนหน่วยกิต

0041	001 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม
Preparatory	English

2

0041	022 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง
Digital	Literacy	and	Life	for	Transformation

2

xxxx	xxx รายวิชาศึกษาทั่วไป 2

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

1206	101 วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น	

Introduction	to	Computer	Science

3(2-2-5)

1206	102 วิทยาศาสตร์พื้นฐานสำาหรับภูมิสารสนเทศ

Basic	Science	for	Geo-Informatics

3(3-0-6)

1206	103 ภูมิศาสตร์กายภาพ	  

Physical	Geography

3(3-0-6)

1206	121 การแปลตีความการใช้ประโยชน์ที่ดินจากภาพถ่ายทางอากาศ

Landuse	Interpretation	using	Aerial	photograph

3(2-2-5)

รวมจำานวนหน่วยกิต 18

ปีที่ 1 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำานวนหน่วยกิต

0041	002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
Communicative	English

2

0043	001 การคิดเชิงออกแบบ
Design	Thinking

2

xxxx	xxx รายวิชาศึกษาทั่วไป 2

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

1206	104 ภูมิศาสตร์มนุษย	์

Human	Geography

3(3-0-6)

1206	105 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร	์1	

Geographic	Information	System	1

3(2-2-5)

1206	122 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาหรับภูมิสารสนเทศ	

Computer	Programming	for	Geo-Informatics

3(2-2-5)

1206	123 การสำารวจทำาแผนที่และระบบกำาหนดตำาแหน่งบนโลก

Survey	Mapping	and	Global	Navigation	Satellite	System

3(2-2-5)

รวมจำานวนหน่วยกิต 18
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ปีที่ 2 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำานวนหน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (บังคับ)

xxxx	xxx รายวิชาศึกษาทั่วไป 6

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

1206	201 หลักคณิตศาสตร์สำาหรับภูมิสารสนเทศ	

Principles	of	Mathematics	for	Geo-Informatics

3(3-0-6)

1206	202 การรับรู้จากระยะไกลเบื้องต้น	 	

Introduction	to	Remote	Sensing

3(2-2-5)

1206	203 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร	์2

Geographic	Information	System	2

3(2-2-5)

1206	221 การทำาแผนที่ความหลากหลายทางชีวภาพและชุมชน

Biodiversity	and	community	Mapping

3(2-2-5)

รวมจำานวนหน่วยกิต 18

ปีที่ 2 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำานวนหน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (บังคับ)

xxxx	xxx รายวิชาศึกษาทั่วไป 8

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

1206	204 สถิติสำาหรับภูมิสารสนเทศ  

Statistics	for	Geo-Informatics

3(3-0-6)

1206	223 การประมวลผลภาพถ่ายจากดาวเทียมเชิงเลข	

Digital	Satellite	Image	Processing

3(2-2-5)

1206	224 ระบบจัดการฐานข้อมูล	

Database	Management	System

3(2-2-5)

1206	222 นิเวศวิทยาสำาหรับภูมิสารสนเทศ	

Ecology	for	Geo-Informatics

2(2-0-4)

รวมจำานวนหน่วยกิต 19
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ปีที่ 3 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำานวนหน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (บังคับ)

xxxx	xxx รายวิชาศึกษาทั่วไป 4

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

1206	322 แบบจำาลองและการวิเคราะห์เชิงพื้นที่

Spatial	Modeling	and	Analysis

3(2-2-5)

1206	321 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางภูมิสารสนเทศ	 

Creative	and	Innovation	of	Geo-Informatics

2(2-0-4)

1206	323 การทำาแผนที่บนเว็บสำาหรับข้อมูลภูมิสารสนเทศ	

Web	Mapping	for	Geo-Information

3(2-2-5)

xxxx xxx หมวดวิชาเอกเลือก 6

xxxx xxx วิชาเลือกเสรี 2

รวมจำานวนหน่วยกิต 20

ปีที่ 3 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำานวนหน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

1206	324 อุทกวิทยาสำาหรับภูมิสารสนเทศ	

Hydrology	for	Geo-Informatics

3(2-2-5)

1206	325 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิสารสนเทศ	

Research	Methodology	in	Geo-Informatics

2(2-0-4) 

1206	326 การพัฒนาเว็บสำาหรับภูมิสารสนเทศ	

Web	Development	for	Geo-Informatics

3(2-2-5)

1206	327* โครงงานนิสิตภูมิสารสนเทศ	1	

Geo-Informatics	Senior	Project	1

	1(0-2-1)

xxxx xxx หมวดวิชาเอกเลือก 9

xxxx xxx วิชาเลือกเสรี 2

รวมจำานวนหน่วยกิต 20

หมายเหตุ *	ให้ผลการเรียนเป็น	S	หรือ	U
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ปีที่ 4 ภาคต้น

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำานวนหน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

1206	421 การเขียนโปรแกรมแบบวิชวลสำาหรับภูมิสารสนเทศ	

Visual	Programming	for	Geo-Informatics

3(2-2-5)

1206	422 โครงงานนิสิตภูมิสารสนเทศ	2	

Geo-Informatics	Senior	Project	2

3(0-6-3)

xxxx xxx หมวดวิชาเอกเลือก 3

xxxx xxx วิชาเลือกเสรี 2

รวมจำานวนหน่วยกิต 11

ปีที่ 4 ภาคปลาย

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำานวนหน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

0199	499

หรือ	

1206	499

สหกิจศึกษา

Cooperative	Education

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

Professional	Practicum

9(0-40-0)

6(0-0-0)

รวมจำานวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 6
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คำาอธิบายรายวิชา
1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

2.  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 88 หน่วยกิต

 2.1 วิชาแกน  

   (1) วิชาพื้นฐานวิชาเอก 27 หน่วยกิต

 1206 101 วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3(2-2-5) 

  Introduction to Computer Science

	 	 หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ใน 

ยคุปัจจบุนั	และส่วนประกอบของคอมพวิเตอร์	หลกัการด้านฮาร์ดแวร์	

เครือข่ายตรรกะและตารางความจริง	 อุปกรณ์รอบข้าง	 หลักการแก้

ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์	 ขั้นตอนวิธีและภาษาสำาหรับเขียนโปรแกรม	

ทฤษฎขีองขัน้ตอนวธิ	ีรวมทัง้ซอฟต์แวร์พืน้ฐานของระบบคอมพวิเตอร์	

เช่น	ระบบปฏิบัติการ	ตัวแปลภาษา

	 	 Basic	principles	underlying	computer	used	 in	

the	present,	computer	hardware,	logic	gate	and	truth	table	

peripheral	devices,	algorithms	and	programming	language	

including	 fundamental	 system	 software	 for	 the	 computer	

system,	operating	system	and	compiler

 1206 102 วิทยาศาสตร์พื้นฐานสำาหรับภูมิสารสนเทศ 3(3-0-6)

  Basic Science for Geo-Informatics

	 	 ความหมาย	ขอบข่าย	และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์	

หลักการพื้นฐานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า	วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	และ

ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง	

	 	 Definition,	 scope	 and	 process	 of	 science,	 

principle	of	electromagnetic	spectrum,	environment	science	

and	related	science

 1206 103 ภูมิศาสตร์กายภาพ 3(3-0-6) 

  Physical Geography

	 	 แนวคิดและขอบเขตของภูมิศาสตร์กายภาพ	 ระบบ

พลังงานของโลก	ระบบภูมอิากาศของโลกการกระจายของพชืพรรณและ

สตัว์ตามธรรมชาต	ิลกัษณะและวฏัจกัรของเปลอืกโลก	ดนิ	หนิ	แร่	และ

วัฏจักรของนำ้าลักษณะภูมิประเทศท่ีเกิดจากการกร่อนและการทับถม

อันเนื่องมาจากการกระทำาของนำ้า	นำ้าใต้ดิน	คลื่นลมและธารนำ้าแข็ง

	 	 Concepts	and	scope	of	physical	geography,	the	

global	 energy	 system,	 climate	 systems,	 distribution	 of	 

natural	 flora	 and	 fauna,	 characteristics	 and	 cycles	 of	 the	

earth’s	crust,	soil	rock	minerals,	and	water	cycle,	erosional	

and	depositional	 landforms	by	 the	work	of	stream,	ground	

water,	wave,	wind,	and	glacier

 1204 104  ภูมิศาสตร์มนุษย์ 3(3-0-6) 

  Human Geography

	 	 หลักและแนวคิดภูมิศาสตร์มนุษย์		 การกระจายของ

ประชากรและการย้ายถิ่น		 แบบรูปและกระบวนการทางวัฒนธรรม 

การจัดรูปพื้นที่ทางการเมือง		 การเกษตรการพัฒนาอุตสาหกรรม 

การกลายเป็นเมือง

	 	 Principles	and	concepts	in	human	geography,	

population	distribution	and	migration,	cultural	patterns	and	

processes,	 political	 organization	of	 space,	 agriculture	 and	

industrialization,	urbanization

 1206 105 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 1  3(2-2-5)

  Geographic Information System 1

		 	 แนวคิดระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	 การจัดการฐาน

ข้อมลูเชงิพืน้ที	่ระบบซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์	โครงสร้างฐานข้อมลูและ

ฐานข้อมูลลักษณะสัมพันธ์	 ฟังก์ช่ันต่าง	 ๆ	 ของระบบ	การสร้างข้อมูล	

การนำาเข้า	การแก้ไขโทโพโลจีและการปรับแปลงข้อมูล	ระบบพิกัด	การ

วเิคราะห์และการนำาเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล	การซ้อนทบัข้อมูลแบบ

เวคเตอร์และราสเตอร์

	 	 Concepts	 of	 spatial	 data	 management	 in	 

geographic	 information	 systems,	 software,	 hardware,	 

database	 and	 relational	 structures,	 digitizing,	 data	 input,	

topology	 editing	 and	manipulation,	 coordination	 system,	

analysis	 and	presentation,	 vector-based	 and	 raster-based	

overlay

 1206 201 หลักคณิตศาสตร์สำาหรับภูมิสารสนเทศ 3(3-0-6)

  Principles of Mathematics for Geo-Informatics

	 	 ตรรกวิทยา	 เซต	 ระบบจำานวนจริง	 กราฟ	 เมทริกซ	์ 

หลักการวิเคราะห์เชิงพื้นที่	ตำาแหน่งจุดศูนย์กลาง	การวิเคระห์จัดกลุ่ม

เชิงพื้นที่	การประมาณค่าเชิงพื้นที่	และการโปรแกรมเชิงเส้น

	 	 Logic,	set,	number	system,	graph,	metrix,	principles 

of	 spatial	 analysis,	 centroid	 analysis,	 spatial	 clustering	

analysis,	spatial	interpolation,	and	linear	programming	 	

 

 1206 202 การรับรู้จากระยะไกลเบื้องต้น  3(2-2-5) 

  Introduction to Remote Sensing

		 	 	ววิฒันาการของการรับรู้จากระยะไกล	หลกัการพลงังาน

คลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้า	หลกัการอ่าน	การวเิคราะห์	และการแปลความหมาย	

และการจำาแนกข้อมูลภาพ

		 	 	 Evolution	 of	 remote	 sensing,	 principles	 of	 

electromagnetic	energy,	reading,	analyzing,	visual	interpretation 

and	image	classification
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 1206 203 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 2 3(2-2-5) 

  Geographic Information System 2

	 	 แนวคิดและการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

สำาหรบัแบบจำาลองความสงูเชงิเลข	โครงข่ายสามเหลีย่มด้านไม่เท่า	การ

วิเคราะห์ภูมิประเทศ	การสร้างแบบจำาลองพื้นผิว	 การวิเคราะห์พื้นที	่ 

3	มิติ	การประมาณค่าเชิงพื้นที่	การวิเคราะห์โครงข่าย	การวิเคราะห์เส้น

ทางและความใกล้เคียง

	 	 Concepts	and	application	of	geographic	information	

system	for	digital	elevation	model,	tri	irregular	network,	terrain	

analysis,	surface	modeling,	3D	analysis,	spatial	interpolation,	

network	analysis,	cost	path	and	proximity	analysis

 1206 204 สถิติสำาหรับภูมิสารสนเทศ 3(3-0-6) 

  Statistics for Geo-Informatics

	 	 พ้ืนฐานทางสถิติและวิธีเชิงปริมาณท่ีใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูลและปัญหาทางภูมิสารสนเทศ	การแสดงผลข้อมูล	สถิติพรรณนา	

สถิติเชิงพ้ืนที่เบื้องต้น	 การทดสอบสมมติฐาน	 สหสัมพันธ์และการ

ถดถอยเชิงเส้น	แบบจำาลองสถิติเชิงพื้นที่

	 	 Basic	statistics	and	quantitative	methods	used	

in	the	analysis	of	geo-informatics	data	and	problems,	data	

display,	descriptive	statistics,	hypothesis	testing,	correlation	

and	linear	regression,	geo-statistical	model

 2.2 วิชาเอก

  (1) วิชาเอกบังคับ จำานวน 43 หน่วยกิต

 1206 121 การแปลตีความการใช้ประโยชน ์ 3(2-2-5)

  ที่ดินจากภาพถ่ายทางกาศ  

  Landuse Interpretation 

  using Aerial photograph

 	 ความหมาย	ความสำาคัญ	ของการใช้ประโยชน์ที่ดินและ

ส่ิงปกคลุมดิน	 กระบวนการและขั้นตอนการจำาแนกการใช้ประโยชน์

ที่ดินและสิ่งคลุมดิน	 ระบบการจำาแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน	 ลักษณะ

ภาพถ่ายทางอากาศ	เทคนิคการผลิตภาพถ่ายทางอากาศ	การมองภาพ

ทรวดทรงและทิศทาง	ตำาแหน่งบนภาพถ่ายทางอากาศ	การแปลความ

หมายจากภาพถ่ายทางอากาศ	

	 	 Definition,	importance	of	landuse	and	landcover, 

processing	 and	methodology	 of	 landuse	 and	 landcover	 

classification,	 landuse	classification	 system,	description	of	

aerial	 photographs,	 aerial	 photo	 production	 techniques,	 

visualization	 of	 shape	and	direction	 on	 aerial	 photograph,	

Positioning	 on	 aerial	 photograph,	 interpretation	 of	 aerial	

photograph

 1206 122 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 

  สำาหรับภูมิสารสนเทศ  

  Computer Programming for Geo-Informatics

  หลกัการเขยีนโปรแกรม	หลกัการแก้ปัญหา	องค์ประกอบ

ภาษาเชิงโครงสร้าง	 ชนิดของตัวแปร	 ค่าคงที่	 ข้อมูลชนิดโครงสร้าง	 

คำาสั่งรับข้อมูล	การคำานวณ	การแสดงผล	เขียนโปรแกรมแบบเลือกทำา	

แบบทำาซำ้า	โปรแกรมย่อย	ฟังก์ชัน	การส่งผ่านพารามิเตอร์	การจัดการ

แฟ้มข้อมูล	และการประยุกต์ใช้

	 	 Principles	of	programming,	principles	of	problem	

solving,	structural	programming-language	components,	types	

of	 variables	 and	 constants,	 structural	 data,	 data	 input	 

commands,	 calculation,	 output	 displaying,	 selection	 and	

repetition	programming	commands,	subprogram,	functions,	

parameter	passing,	file	management	and	application

 1206 123 การสำารวจทำาแผนที่และระบบกำาหนด 3(2-2-5)

  ตำาแหน่งบนพื้นโลก 

  Survey Mapping and Global Navigation 

  Satellite System

  แนวคิดพื้นฐานของการสำารวจ	นิยาม	กระบวนสำารวจ

รังวัดเพื่อทำาแผนที่ภูมิประเทศ	 เส้นชั้นความสูง	 การระดับ	 การอ่าน 

ค่าระดับ	 เทคนิคการทำาแผนที่	 หลักการกำาหนดตำาแหน่งพิกัดบน 

พื้นผิวโลก	การคำานวณและการปรับแก้ความคลาดเคลื่อน	 การแสดง

ผลค่าพิกัดและการประยุกต์ใช้

	 	 Principles	of	 surveying,	definition,	processing	

of	surveying	for	topographic	mapping,	contour	line,	leveling,	

level	 reading,	mapping	 technique,	 principle	 of	 the	 geo-

graphic	coordination,	calculating	and	rectification,	represen-

tation	positioning	and	applying

 1206 221 การทำาแผนที่ความหลากหลาย 3(2-2-5)

  ทางชีวภาพและชุมชน  

  Biodiversity and community Mapping

	 	 การสำารวจ	การรวบรวม	ศึกษาข้อมูลความหลากหลาย

ทางชวีภาพ	อนกุรมวธิานของพรรณพชื	เทคนคิการวางแปลงสำารวจ	การ

วิเคราะห์ความหลากหลายทางชีวภาพ	การทำาแผนที่ความหลากหลาย

ทางชีวภาพ	หลักการและทฤษฎีการสำารวจชุมชน	การสร้างเคร่ืองมือ

สำารวจ	การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมลูชมุชน	การทำาแผนทีช่มุชน	

การฝึกปฏิบัติงานในชุมชน

	 	 Surveying,	data	collected	and	study	biodiversity, 

plant	 taxonomy,	quadrat	 techniques,	biodiversity	analysis,	

principle	and	theories	of	community,	instrument	construction,	

analysis	 and	 design	 of	 community	 database,	 community	

mapping,	practice	in	community
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 1206 222 นิเวศวิทยาสำาหรับภูมิสารสนเทศ 2(2-0-4)

  Ecology for Geo-Informatics

  แนวคิดทางนิเวศวิทยาและความสัมพันธ์ระหว่าง

นิเวศวิทยากับภูมิสารสนเทศ	ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศ	ระบบนิเวศที่

สำาคัญ	 ประชากร	 สังคมชีวิต	 การประยุกต์นิเวศวิทยากับปัญหาสิ่ง

แวดล้อม	บทบาทของนิเวศวิทยาในการวางแผนพัฒนา	นิเวศวิทยากับ

โครงการพัฒนาด้านต่าง	ๆ

	 	 Concepts	of	ecology	and	relationship	between	

ecology	and	Geo-Informatics.	Knowledge	of	the	ecosystem,	

important	ecosystems,	population,	community,	applications	

of	 ecology	 to	 environmental	 problems.	Roles	 of	 ecology	 in	

developmental	planning,	ecology	and	development	projects		

 

 1260 223  การประมวลผลภาพถ่ายดาวเทียมเชิงเลข 3(2-2-5) 

  Digital Satellite Image Processing

	 	 โครงสร้างและรปูแบบของการเกบ็ข้อมลูภาพเชงิเลข	การ

วเิคราะห์ข้อมลูภาพเชงิเลขด้วยคอมพวิเตอร์	กระบวนการก่อนประมวล

ผลข้อมูล	 การแก้ไขความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิต	การเน้นข้อมูล	 

การซ้อนภาพ	กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล	การจำาแนกประเภทข้อมูล	

การตกแต่งข้อมูลและการประยุกต์ใช้

	 	 Structure	 and	 format	 of	 digital	 data	 stored,	

digital	 data	 analysis	 with	 computer,	 pre-processing	 

methodology,	 geometric	 correction,	 enhanced	 data,	 and	

overlay,	data	analysis	methodology,	data	classification,	data	

embellishment,	and	application

 1206 224 ระบบจัดการฐานข้อมูล 3(2-2-5) 

  Database Management System

  ความหมายระบบฐานข้อมลู	ระบบฐานข้อมลูทางภมูศิาสตร์ 

ประเภทข้อมูล	การจัดเก็บข้อมูล	การออกแบบและจัดการฐานข้อมูล	

ความสัมพันธ์ของข้อมูลทางภูมิศาสตร์	 มาตรฐานข้อมูลสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์	 ความปลอดภัยของข้อมูล	ภาษาคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในการ

จัดการฐานข้อมูลและฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์	 การใช้โปรแกรม

ประยุกต์เพื่อการจัดการฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์

	 	 Definitions	of	database	systems,	geo-database	

systems,	 data	 types,	 data	 collection,	 geo-database	 

design	 and	management,	 relationships	 of	 geo-	 database, 

standardization	 of	 geo-database,	 data	 security,	 computer	

language	 for	 database	 and	 geo-database	management,	 

geo-database	application	

 1206 321 ความคิดสร้างสรรค์ 2(2-0-4)

  และนวัตกรรมทางภูมิสารสนเทศ  

  Creative and Innovation of Geo-Informatics

	 	 แนวคิด	หลักการ	กระบวนการสร้างนวัตกรรมทางภูมิ

สารสนเทศ	รูปแบบและประเภทของนวัตกรรม	ความสัมพันธ์ของการ

วจิยัและพัฒนากบันวตักรรม	พร้อมตวัอย่างของกรณีศกึษา	จรยิธรรม

และจรรยาบรรณในวชิาชพี	กฎหมายท่ีเกีย่วข้องกบัทรพัย์สนิทางปัญญา	

	 	 Concepts,	 principles,	 processes	 for	 geo- 

informatics	 innovation,	 patterns	 and	 types	 of	 innovation,	

relationship	of	 research	and	development	with	 innovation,	

including	 case	 studies,	 ethics	 and	 code	 of	 conduct,	 laws	

relating	to	copyright	and	intellectual	property

 

 1206 322 แบบจำาลองและการวิเคราะห์เชิงพื้นที ่ 3(2-2-5)

  Spatial Modeling and Analysis

	 	 แนวคิดการสร้างแบบจำาลองเชิงพื้นที่	 กรอบการทำางาน

ของแบบจำาลองเชิงพื้นที่	 เทคนิคการสร้างแบบจำาลอง	 เทคนิคการ

วิเคราะห์เชิงพื้นที่	การวิเคราะห์การตัดสินใจแบบหลายเกณฑ์	

	 	 Concepts	of	spatial	modeling,	spatial	modeling	

framework,	modeling	tecniques,	spatial	analysis	techniques,	

multi-criteria	decision	analysis	

 1206 323 การทำาแผนที่บนเว็บ 3(2-2-5)

  สำาหรับข้อมูลภูมิสารสนเทศ  

  Web Mapping for Geo-Information

	 	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต	เวิลด์ไวด์เว็บ	การ

ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์	 การจัดการฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศและ

การประมวลผลข้อมูลภูมิสารสนเทศเบื้องต้นสำาหรับการทำาแผนที่เว็บ	

การออกแบบ	พฒันาและการตดิตัง้ของโปรแกรมการทำาแผนทีเ่วบ็	โดย

ใช้มาตรฐาน	OGC	และโปรแกรมระบบเปิด

	 	 Introduction	of	the	internet,	WWW,	design	and	

web	 development,	 database	 management	 and	 data	 

processing	 for	web	mapping,	 design,	 development,	 and	 

implementation	 of	web	mapping	 applications	using	OGC	

standards	and	open	source	software

 1206 324 อุทกวิทยาสำาหรับภูมิสารสนเทศ 3(2-2-5)

  Hydrology for Geo-Informatics

	 	 ความหมาย	ความสัมพันธ์ของปริมาณนำ้าฝน	 ช่วงเวลา	

ความถี่และปริมาณของการเกิดนำ้าท่วมและความแห้งแล้งเชิงพื้นที่	 

การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงการ

ใช้ประโยชน์ที่ดินต่ออุทกวิทยา	การประยุกต์ข้อมูลภูมิสารสนเทศด้าน

อุทกวิทยา
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	 	 Definition,	 relationship	 of	 rain	 gauge,	 time,	

frequency	and	flood	and	drought,	climate	change	and	land	

use	change	to	hydrology,	application	of	geo-informatics	 in	

hydrology	 	 	

 1206 325 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิสารสนเทศ 2(2-0-4) 

  Research Methodology in Geo-Informatics

	 	 หลักการ	แนวคิด	การทบทวนวรรณกรรม	วิธีการเลือก

กลุม่ตวัอย่าง	เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั	การออกแบบและรวบรวมข้อมลู	

ระเบยีบวธิวีจิยัทางภมูสิารสนเทศ	การวเิคราะห์ข้อมลู	และการนำาเสนอ

ผลการวิจัย	

	 	 Principles,	concepts,	literature	review,	sampling	

methods,	 research	 tools,	 design	 and	 data	 collection,	 

research	methodology	of	geo-informatics,	data	analysis	and	 

representation

 1206 326 การพัฒนาเว็บสำาหรับภูมิสารสนเทศ 3(2-2-5) 

  Web Development for Geo-Informatics

	 	 หลักการเขียนโปรแกรมและโครงสร้างพื้นฐานของการ

เขยีนโปรแกรมเวบ็สำาหรบัภมูสิารสนเทศ	มาตรฐานภาษาการพฒันาเวบ็	

เคร่ืองมือและเทคนิคสำาหรับการพัฒนาเพ่ือปฏิสัมพันธ์และทฤษฎี 

การสร้างเว็บเพจพลวัต	 การเขียนคำาสั่งฝั ่งลูกข่ายและฝั ่งแม่ข่าย	 

การเขยีนโปรแกรมตดิต่อฐานข้อมูล	ระบบรกัษาความปลอดภัยบนเวบ็	

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บทางภูมิสารสนเทศ

	 	 Principles	 of	 programming	 and	 the	 basic	 

structure	 of	 a	 web	 application	 for	 geo-informatics,	 

standardization	of	web	languages,	tools,	and	techniques	for	

developing	 interactive	 and	 dynamic	 web	 pages	 web	 

development	 theories,	 client	 and	 server	 side	 scripting,	 

database	communication,	 security	on	web,	application	on	

web	for	geo-informatics

 

 1206 327*โครงงานนิสิตภูมิสารสนเทศ 1 1(0-2-1) 

  Geo-Informatics Senior Project 1

	 	 การศกึษาปัญหาและเลอืกหวัข้อทีส่นใจ	พร้อมทัง้เสนอ

เค้าโครงของโครงงาน

	 	 A	 study	of	problems	and	selected	 interesting	

topics	and	present	a	project	proposal

หมายเหตุ *	ให้ผลการเรียนเป็น	S	หรือ	U

 1206 421 โครงงานนิสิตภูมิสารสนเทศ 2 3(0-6-3) 

  Geo-Informatics Senior Project 2

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1206 327 โครงงานนิสิตภูมิ

   สารสนเทศ 1

  Prerequisite : Geo-Informatics Senior 

   Project 1

		 	 ดำาเนนิการทำาโครงงานตามหวัข้อทีเ่สนอในรายวชิา	1206	

327	โครงงานนิสิตภูมิสารสนเทศ	1

		 	 Conduct	 the	 project	 submitted	 in	 1206	 327	 

geo-informatics	senior	project	1

  (2) วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า  18 หน่วยกิต

 1206 361 การรับรู้จากระยะไกลไมโครเวฟ 3(2-2-5) 

  Microwave Remote Sensing

	 	 คำาจำากดัความและความถีข่องช่วงคลืน่ไมโครเวฟ/เรดาร์	

โพลาไรเซชัน	เรขาคณิตของภาพเรดาร	์ดาวเทียมเรดาร์	ลักษณะเฉพาะ

พืน้ฐานของการกระเจงิของคลืน่เรดาร์	ปัจจยัทีเ่กีย่วข้องกบัการกระเจงิ

ของคลื่นเรดาร	์การแปลความหมายภาพเรดาร์และการประยุกต์

	 	 Definition	and	frequencies	of	microwave/radar	

polarization,	 radar	 imaging	 geometry,	 radar	 satellite,	 

characteristics	and	basics	of	radar	scattering,	factors	affecting 

the	scattering,	radar	image	interpretation	and	application

 

 1206 362 ทฤษฎีทำาเลที่ตั้งทางภูมิสารสนเทศ 3(3-0-6)

  Location Theory in Geo-Informatics

	 	 การวเิคราะห์ทำาเลทีต่ัง้ของกจิกรรมทางเศรษฐกจิทัง้ใน

เชงิเศรษฐกจิและพฤตกิรรม	ผลจากรูปแบบของปัจจยัทางภมูศิาสตร์ที่

มต่ีอกจิกรรมทางเศรษฐกจิ	ความสัมพนัธ์ระหว่างทฤษฎทีำาเลทีต่ัง้และ

การสร้างแบบจำาลองทางภูมิศาสตร์

	 	 Location	analysis	for	economic	activities	in	terms	

of	 economy	 and	 behavior,	 geographic	 factors	 effect	 on	 

economic	activities,	relationships	between	classic	location	

theory	and	geographical	models

 

 1206 363 โลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน 3(3-0-6) 

  สำาหรับภูมิสารสนเทศ  

  Logistics and Supply Chains 

  for Geo-Informatics

  ความหมายและความสัมพันธ์ของการขนส่งและ 

โลจิสติกส์	การวิเคราะห์ตำาแหน่งที่ตั้งและการจัดสรร	การจัดการสินค้า

คงคลัง	การจัดการห่วงโซ่อุปทาน	หน้าต่างเวลาการขนส่ง	 แบบจำาลอง

การจัดสรรการโลจิสติกส์ที่เหมาะสม
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	 	 Definition	and	relationship	of	transportation	and	

logistics,	location	and	allocation	analysis,	inventory	manage-

ment,	 supply	 chain	management	 transport	 time	window,	

optimization	modeling	for	logistics

 

 1206 364 ภูมิสารสนเทศการท่องเที่ยว 3(3-0-6)

  Tourism Geo-Informatics

	 	 ศึกษาเรียนรู้หลักการของการจัดการแหล่งท่องเที่ยว	

ประเภทแหล่งท่องเที่ยว	การจัดกลุ่มและการวิเคราะห์เส้นทางการท่อง

เที่ยว	สร้างสรรค์นวัตกรรมแหล่งท่องเที่ยว	

	 	 To	study	the	principles	of	tourism	management,	

type	 of	 tourist,	 grouping	 and	 analysis	 of	 tourism	 routes,	 

innovation	in	tourism

 

 1206 365 อุตุนิยมวิทยาสำาหรับภูมิสารสนเทศ 3(2-2-5)

  Meteorology for Geo-Informatics

	 	 แนวคดิและทฤษฎพีืน้ฐานของอตุนุยิมวทิยา	บรรยากาศ	

อุณหภูมิและความชื้น	 ลม	มวลอากาศ	ทะเลและมหาสมุทร	การแพร่

กระจายของบรรยากาศ	 ลักษณะอากาศแปรปรวน	 วิธีการและการ

พยากรณ์อากาศ	ดาวเทียมทางด้านอุตุนิยมวิทยา	กระบวนการข้อมูล

การสำารวจระยะไกล	 การประยุกต์ใช้ข้อมูลการสำารวจระยะไกลด้าน

อุตุนิยมวิทยาและภูมิอากาศวิทยา

	 	 Concepts	and	theory	of	Meteorological,	atmos-

phere,	 temperature	and	moisture,	wind,	air	mass,	sea	and	

ocean,	 dispersion,	 climate	 variability,	methodology	 and	

weather	forecasting,	meteorology	satellite,	process	on	remote	

sensing,	application	of	remote	sensing	on	terms	of	meteorol-

ogy	and	climatology

 1206 366  การวิเคราะห์ข้อมูลภาพ 3(2-2-5)

  จากดาวเทียมเชิงวัตถุ  

  Object Based Satellite Imagery Analysis  

  หลักการเบื้องต้นในการจำาแนกภาพถ่ายดาวเทียม	การ

วิเคราะห์ข้อมูลภาพเชิงวัตถุ	 การแบ่งส่วนภาพ	 การวิเคราะห์ความ

สัมพันธ์ของวัตถุภาพ	การวิเคราะห์ระบบผู้เชี่ยวชาญ	การจำาแนกแบบ

กำากับดูแลและการจำาแนกแบบใช้กฎ

	 	 Principles	of	satellite	image	analysis,	object-based 

image	 analysis,	 image	 segmentation,	 object	 base	 

relationship	analysis,	expert	system	classification,	supervised	 

classification	and	rule-based	classification

 1206 367 ภูมิสารสนเทศกับงานสุขภาพ 3(3-0-6)

  Geo-Informatics for Health

	 	 การสำารวจ	สัมภาษณ์	 และการเก็บข้อมูล	 การวินิจฉัย

ชมุชน	การวเิคราะห์ปัญหาด้านสขุภาพของชมุชน	การประยุกต์ใช้ระบบ

ภูมิสารสนเทศ	 เพื่อการนำาเสนอประเด็นปัญหาของชุมชน	 ตลอดจน

แนวทางแก้ไข	โดยการทำาแผนที่	และการเขียนรายงาน	

	 	 Surveying,	 Interview	 and	 data	 collected	 for	

community	diagnosis,	analysis	of	community	health	problems	

and	 applying	 geo-Informatics	 for	 suggest	 solutions	 and	 

mapping	and	reporting

 1206 368 การทำาแผนที่ทางภูมิสารสนเทศ 3(2-2-5)

  Cartography of Geoinformation

	 	 หลักการทำาแผนที่	 องค์ประกอบของการทำาแผนที่	

กระบวนการในการจัดทำาแผนที่ชนิดต่างๆ	การใช้โปรแกรมต่างๆ	 ใน

การสร้างแผนท่ีและชุดข้อมูลเชิงพื้นที่	 รวมถึงการใช้เครื่องมือในการ

สำารวจในการทำาแผนที่

	 	 Principle	 of	mapping,	mapping	elements	and	

the	process	of	mapping,	how	to	use	programs	for	create	maps	

and	spatial	data	sets,	including	the	use	of	surveying	tools	in	

mapping

 1206 369  ภูมิสารสนเทศเมือง  3(2-2-5)

   Urban Geo-Informatics

	 	 ความสำาคญัของเมอืงและภมูภิาคในฐานะทีเ่ป็นแหล่งที่

อยูอ่าศยัหลกัของมนษุย์	ลกัษณะของ	เมืองสำาคญัทัว่โลก	การแยกแยะ

เหตแุละปัจจยัทีท่ำาให้เมอืงเจรญิเตบิโต	ซึง่มคีวามสำาคญัในการวเิคราะห์

และ	 วางแผนเมืองที่เชื่อมโยงกันในระดับภูมิภาคและระดับโลก	 

การวิเคราะห์พื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งสาธารณะในเขตเมือง

	 	 	The	 importance	 of	 cities	 and	 regions	 as	 the	

places	 of	 human’s	 living,	 characteristics	 of	world’s	major	

cities,	classification	of	causes	and	factors	affecting	growth	of	

cities	which	 are	 important	 to	 the	 analysis	 and	 planning	 

both	 regional	 and	 global	 levels,	 transportation	 oriented	 

development	analysis	
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 1206 370  ภูมิสารสนเทศ 3(2-2-5)

  สำาหรับการจัดการเกษตรอัจฉริยะ  

  Geo-informatics for Agriculture

   Intelligence Management

	 	 ภาพรวม	 แนวคิด	 และเทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้องกับ

อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง	 กระบวนทัศน์ของการคิดวิเคราะห์	 และ

สร้างสรรค์นวตักรรม	อธบิายถงึวธิกีารนำาอนิเทอร์เนต็ในทกุสรรพสิง่ไป

ประยุกต์ใช้กับงานร่วมกับภูมิสารสนเทศด้านการเกษตรเพื่อใช้ในการ

จัดการการเกษตรอัจฉริยะ

	 	 An	overview	study	of	concepts	and	technologies	

of	the	internet	of	things,	the	paradigm	of	analytical	thinking	

and	internet	of	things	innovation,	explain	how	to	apply	the	

internet	of	things	with	geo-informatics	to	applied	for	agricul-

ture	Intelligence	management

 1206 371  การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  3(2-2-5)

   Climate Change

	 	 ความหมายของสภาวะโลกร้อน	 การเปลี่ยนแปลง 

ภูมิอากาศ	ปัจจัยที่ทำาให้เกิดสภาวะโลกร้อน	ผลกระทบของภาวะโลกร้อน

ต่อตนเอง	ชุมชน	และสังคมโลก	พฤติกรรมท่ีเหมาะสมในการบริโภค

ทรัพยากรธรรมชาติ	 การใช้พลังงาน	 การสร้างความตระหนักและ

จติสำานกึทีด่ต่ีอสิง่แวดล้อม	การป้องกนัและแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อน

และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศอย่างยั่งยืน

	 	 Definition	of	global	warming,	climate	change,	

factors	causing	global	warming,	effects	of	global	warming	on	

individual,	community	and	world	society,	appropriate	behav-

iors	in	natural	resource,	energy	consumption,	realization	and	

awareness	on	environment,	protection	and	problem	solving	

sustainable	to	global	warming	and	climate	change

 1206 372  ภูมิสารสนเทศ 3(3-0-6)

  เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  

  Geo-Informatics 

  for Natural Resource Management

	 	 หลกัการจดัการทรพัยากรธรรมชาต	ิกระบวนการตรวจ

สอบและติดตามทรัพยากรธรรมชาติ	 ติดตามการเปลี่ยนแปลง	 แบบ

จำาลองการเปลีย่นแปลงของทรพัยากรธรรมชาติ	ประยกุต์ใช้เทคโนโลยี

ภูมิสารสนเทศในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

	 	 Principles	 of	 natural	 resource	management,	

process	 of	 investigation	 and	monitoring	natural	 resource	

management,	change	detection,	change	detection	modeling	

of	 natural	 resource,	 apply	 of	 geo-informatics	 for	 natural	 

resource	management

 1206 373  มลพิษทางอากาศสำาหรับภูมิสารสนเทศ 3(2-2-5)

  Air Pollution for Geo-Informatics

	 	 อธิบายหลักการของมลพิษทางอากาศ	มาตรฐานดัชนี

มลพิษทางอากาศทั้งในและต่างประเทศ	 อุตุนิยมวิทยาของการเกิด

มลพิษอากาศ	แบบจำาลองการแพร่กระจายมลพิษอากาศ	การประยุกต์

ภูมิสารสนเทศสำาหรับจัดการมลพิษอากาศ

	 	 Principles	 of	 ambient	 air	 pollution	discusses,	

national	and	regional	air	quality	standard	index,	air	pollution	

meteorology,	air	dispersion	model,	an	application	geo-infor-

matics	for	air	pollution	management

 1206 374 ธรณีวิทยาเบื้องต้นสำาหรับภูมิสารสนเทศ 3(3-0-6)

  Introduction to Geology for Geo-Informatics

  แร่และหิน	การผุพังอยู่กับที่และดิน	การเคล่ือนที่ของ

มวล	 ธารนำ้าไหล	 นำ้าบาดาล	 เขตแนวชายฝั่ง	 แผ่นดินไหวและองค์

ประกอบภายในโลก	 การก่อเกิดเทือกเขา	 การประยุกต์เทคโนโลย ี

ภูมิสารสนเทศในงานทางธรณีวิทยา

	 	 Mineral	and	rocks,	weathering	and	soils,	mass	

wasting,	running	water,	groundwater,	shorelines,	earthquakes	

and	earth’s	interior,	mountain	building,	application	of	geo-

informatics	technology	for	work	of	geology

  

 1206 375 ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 3(3-0-6)

  สำาหรับภูมิสารสนเทศ  

  Introduction to Environmental 

  Geology for Geo-Informatics

	 	 โครงสร้างภายในโลกและการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือก

โลก	 แร่และหิน	 นิเวศวิทยาและธรณีวิทยา	 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ	

ทรัพยากรและมลพิษ	

	 	 Internal	 structure	 of	 earth	 and	plate	 tectonic,	

minerals	 and	 rocks,	 ecology	and	geology,	natural	hazards,	

resources	and	pollution

 1206 376 ธรณีสัณฐานวิทยาเบื้องต้น 3(3-0-6)

  สำาหรับภูมิสารสนเทศ  

  Introduction to Geomorphology 

  for Geo-Informatics

	 	 แนวคดิทางธรณีสัณฐานวทิยา	สณัฐานวทิยา	กระบวนการ 

ธรณีสัณฐานการผุพังอยู่กับที่	กระบวนการสร้างและลักษณะดิน	ธรณี

สณัฐานวทิยาโครงสร้าง	สณัฐานทีเ่กดิจากธารนำา้ไหล	ธรณีสณัฐานวทิยา

ชายฝั่ง	นำ้าใต้ดินและสภาพภูมิประเทศ
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	 	 Concept	 of	 geomorphology,	 morphology,	 

geomorphic	 processes,	 weathering,	 formation	 and	 

characteristics	 of	 soils,	 structural	 geomorphology,	 fluvial	

landforms,	coastal	geomorphology,	underground	water	and	

landforms

 1206 377 ภูมิศาสตร์ดิน 3(3-0-6)

  Soil Geography

	 	 องค์ประกอบดิน	หน้าตัดดิน	ปัจจัยและกระบวนการใน

การกำาเนิดดิน	คุณสมบัติของดิน	การสำารวจดิน	สารสนเทศดิน

	 	 Soil	composition,	soil	profile,	soil	forming	factors	

and	process,	soil	characteristics,	soil	survey,	soil	information

 1206 378  อากาศยานไร้คนขับ 3(2-2-5)

  Unmanned Aerial Vehicle

	 	 แพลตฟอร์มทั่วไป	 กลยุทธ์การวิเคราะห์และมิติ 

ข้อมูลนโยบายของระบบอากาศไร้คนขับ	 (UAS)	 ในการใช้งานภาครัฐ	

ภาคเอกชน	 การป้องกันและด้านมนุษยธรรม	 การจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติ	การจัดการเกษตรกรรมและอื่นๆ

	 	 Common	platforms,	 analytical	 strategies,	 and	

policy	 dimensions	 of	 unmanned	 aerial	 systems	 (UAS)	 in	

public,	 private,	 defense,	 and	 humanitarian	 applications,	

natural	management	agriculture	management	and	other

 1206 379  โปรแกรมประยุกต์ทางภูมิสารสนเทศ 3(2-2-5)

  สำาหรับผู้ประกอบการ 

  Application of Geo-Informatics 

  for Entrepreneur

  แนวความคิดการประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศสำาหรับ 

ผูป้ระกอบการ	กระบวนการในการเริม่ต้นเป็นผูป้ระกอบการ	การประสบ

ความสำาเรจ็ของผูป้ระกอบการ	การประเมนิและการตระหนกัถงึ	โอกาส

ของธุรกิจ	กลยุทธ์สำาหรับก่อต้ังและพัฒนาการลงทุนทางธุรกิจสำาหรับ

ผู้ประกอบการ	 รูปแบบของการลงทุนแบบใหม่	 ๆ	 การลงทุนสำาหรับ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	การลงทุนในองค์กรที่มีขนาดใหญ่

ขึ้น	

	 	 Concepts	 of	 geo-informatics	 application	 for	

entrepreneur,	 entrepreneurial	 opportunity	 recognition	and	

evaluation,	 strategies	 for	 establishing	 and	 developing	 

successful	entrepreneurial	business	ventures,	newly	formed	

ventures,	 small	 to	medium	 size	 ventures,	 entrepreneurial	

ventures	within	larger	organizations

 1206 380 แบบจำาลองตัวแทนทางภูมิสารสนเทศ 3(2-2-5)

  Agent-Based Models of Geo-Informatics

	 	 หลักการและแนวความคิดพื้นฐานการจำาลองทาง

คอมพวิเตอร์ทางข้อมลูเชงิพืน้ที	่เทคนคิการทำาแบบจำาลองในคอมพวิเตอร์ 

สำาหรับการจำาลองพฤตกิรรมของระบบจำาลองตวัแทนในสภาพแวดล้อม

จริง	 เทคนิควิธีสำาหรับการสร้างโมเดล	 การต้ังค่า	 การเขียนสคริปต	์ 

การตดัสนิใจและวางแผน	ตัวจำาลอง	การทำาภาพเคลือ่นไหว	การแสดงผล 

และการทำาการทดลอง

	 	 Principles	and	concepts	of	computational	spatial	

modeling,	computer-modeling	techniques	for	simulating	the	

behavior	of	agent	systems	in	real	world	environment,	methods	

for	modeling,	configuration,	scripting,	making	decision	and	

planning,	simulator,	animation,	visualization	and	experiments

 1206 381  ภูมิสารสนเทศ 3(3-0-6)

  สำาหรับการสร้างความสัมพันธ์ในภูมิภาคอาเซียน 

  Geo-Informatics for ASEAN Relationship

	 	 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่และความสัมพันธ์ระหว่าง

อาเซียน	ด้านการค้า	 อุตสาหกรรม	การคลังและการธนาคาร	 เกษตร	

ขนส่งและคมนาคม	การเมือง	วัฒนธรรม

	 	 Spatial	 analysis	 and	 relationship	 between	

ASEAN	 on	 trading,	 indrustrial,	 financial	 and	 banking,	 

agricultural,	transportation,	political,	cultural

 1206 461  ภูมิสารสนเทศความเป็นจริงเสมือน  3(2-2-5)

   Geo-Informatics Virtual Reality

  ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัของความเป็นจรงิเสมอืน	การนำา

เสนองานในลักษณะโต้ตอบกับผู้ใช้	การเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างความ

เสมอืนจริง	สามมติ	ิเทคนคิในการสร้างความเสมอืนจริงในรูปแบบต่างๆ	

การประยุกต์ความเป็นจริงเสมือนทางภูมิสารสนเทศ

		 	 Basic	knowledge	of	virtual	reality	environments,	

user-interactive	presentations,	virtual	reality	programming,	

3D,	 techniques	 for	 create	 various	 virtual	 realities,	 virtual	 

reality	application	in	geo-informatics

 1206 462 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ 3(2-2-5) 

  บนอุปกรณ์เคลื่อนที่   

  Application Development on Mobile Devices 

	 	 หลักการเบื้องต้นของการเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์

เคลื่อนที	่โดยใช้ภาษาออปเจคทีฟซี	และจาวา	การกำาหนดตัวแปร	ชนิด

ของตวัแปร	การแสดงผลข้อมลู	โครงสร้างควบคมุ	เช่น	การเลอืกทำา	และ

การทำาซำา้	การสร้างฟังก์ชัน่	การสร้างตวัแปรแบบผูใ้ช้กำาหนดเอง	ตวัแปร

แบบอาร์เรย์	และ	พอยต์เตอร์
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	 	 Basic	principles	of	mobile-device	programming	

by	objective	C	and	java,	determination	of	variables	and	type	

of	variable,	output	display,	controlling	structure	e.g.	selection,	

repetition,	function	creation,	creation	of	user-defined	varia-

bles,	as	well	as	array	and	pointer	variables

 1206 463 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 3(3-0-6)

  สำาหรับภูมิสารสนเทศ   

  Decision Support System for Geo-Informatics

	 	 หลกัการและแนวคดิของการดำาเนนิการตดัสนิใจ	ทฤษฎี

การตดัสินใจ	กระบวนการตดัสนิใจ	ชนดิของระบบสนบัสนนุการตดัสนิใจ 

การสำารวจ	 การออกแบบ	 การแปลงปัญหา	 และการพัฒนาระบบ 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของการตัดสินใจ	ตัวอย่างระบบสนับสนุนการ

ตัดสินใจ

	 	 Principles	 and	 concepts	 of	 decision	making,	

decision	theory,	decision	making	process,	type	of	decision	

support	 systems,	 survey,	design,	problem	 formulation	and	

development	 of	 systems	 to	 enhance	 effective	 decision	 

making,	an	examples	of	decision	support	systems

 1206 464 เรื่องคัดสรรทางภูมิสารสนเทศ 3(3-0-6) 

  Selected Topics in Geo-Informatics

  เรือ่งเฉพาะทางภมูสิารสนเทศในระดบัปรญิญาตร	ีหวัข้อ

เรื่องเปลี่ยนไปในแต่ละภาคการศึกษา

	 	 Selected	 topics	 in	 Geo-Informatics	 at	 the	 

bachelor	degree	level,	the	subjected	change	in	each	semester

 1201 380 คอมพิวเตอร์ซิมมูเลชั่น  3(2-2-5)

  Computer Simulation 

	 	 เทคนิกการทำาโมเดลในคอมพิวเตอร์สำาหรับการจำาลอง

พฤติกรรมของระบบมัลติเอเจนต์ในสภาพแวดล้อมจริง	 เทคนิควิธี

สำาหรับการสร้างโมเดล	การตั้งค่า	 การเขียนสคริปต	์การตัดสินใจและ

วางแผน	ตวัจำาลอง	การทำาภาพเคลือ่นไหว	การแสดงผล	และการทำาการ

ทดลอง	 สภาพแวดล้อมรวมเอา	 การจำาลองฝูงชน	 การจำาลองยุทธ์	 

ภัยพิบัติ	ห่วงโซ่อุปทาน	โลจิสติกส	์ฯลฯ

		 	 Computer-modeling	techniques	for	simulating	

the	behavior	of	multiagent	systems	in	real	world	environment,	

methods	 for	modeling,	 configuration,	 scripting,	making	 

decision	and	planning,	 simulator,	 animation,	 visualization	

and	experiments,	 environments	 include	crowd	simulation,	

combat	simulation,	disaster,	supply	chains,	logistics,	etc.

 1201 390  การเรียนรู้ของเครื่องจักร 3(2-2-5)

  Machine Leaning 

	 	 	ภาพรวม	แนวคิด	เทคนิค	และอัลกอริทึ่มของการเรียนรู้

ของเครื่องจักร	โดยเป็นการนำาเสนอแนวความคิดพื้นฐานของการเรียนรู้

ของเครื่อง	ซึ่งมุ่งเน้นเนื้อหาในส่วนของ	การเรียนรู้แบบมีผู้สอนแบบมี

ผู้สอน	การเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน	อธิบายถึงวิธีการสร้างระบบการเรียนรู	้

และการนำาไปประยุกต์ใช้กับงานด้านต่าง	ๆ

	 	 An	 overview	 of	 concepts,	 techniques,	 and	 

algorithms	in	machine	learning,	focuses	on	the	basic	contents	

of	 supervised	 and	unsupervised	 learning,	 explain	how	 to	

create	learning	systems	and	apply	it	to	other	areas

 1201 368 เหมืองข้อมูลประยุกต์ 3(2-2-5)

  Applied Data Mining 

	 	 หลักการพื้นฐานการทำาเหมืองข้อมูล	การใช้เครื่องเรียน

รู	้การแสดงความรู้จากการทำาเหมืองข้อมูล	ขัน้ตอนและวธีิการทำาเหมือง

ข้อมูล	การตรวจสอบการเรียนรู้จากข้อมูล	การจำาแนกข้อมูล	การแบ่ง

กลุม่ข้อมลู	กฎความสมัพนัธ์ของข้อมลู	การประยกุต์การทำาเหมอืงข้อมลู

	 	 Basic	principles	of	data	mining,	use	of	learning	

tools,	presentation	of	knowledge	gained	from	data	mining,	

methodologies	of	data	mining	creation,	learning	evaluation	

from	the	data,	data	distribution,	data	clustering,	rules	of	data	

relation,	and	applications	of	data	mining

 1201 379 เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส 3(2-2-5)

  Web Service Technology

  โพรโทคอลมาตรฐานของระบบการให้บริการผ่านเว็บ

เช่นเอ็กซ์เอ็มแอล,	SOAP,	ebXML,	UDDI,	WSDL,	สถาปัตยกรรม	

SOA	และเทคโนโลยทีีท่ำาให้โปรแกรมตดิต่อกนัได้บนอนิเทอร์เนต็ส่วน

ประกอบมาตรฐานแต่ละชนดิของระบบการให้บรกิารผ่านเวบ็รวมถงึวธิี

การนำาระบบการให้บริการผ่านเว็บไปใช้อย่างเหมาะสมและมีศักยภาพ

ในกระบวนการทางธุรกิจ

	 	 Standard	protocol	for	web	services,	e.g.	XML,	

SOAP,	ebXML,	UDDI,	and	WSDL,	service-oriented	architec-

ture	(SOA)	and	associated	technologies	connecting	various	

software	applications	through	the	internet,	standard	compo-

nents	of	web	service	system,	optimal	use	of	web	service	to	

achieve	the	effective	performance	of	business	processes
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 0805 381 หลักการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3(2-3-4) 

  Principles of Environmental 

  Impact Assessment 

	 	 ระบบของสิ่งแวดล้อม	 วิธีการวิเคราะห์ระบบต่าง	 ๆ	 

ขั้นตอนและแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การจัดทำาข้อ

กำาหนดงาน	(TOR)	การประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อมจากโครงการต่าง	

ๆ	การจัดทำารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม	การติดตามและตรวจสอบ

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ตลอดจนแนวทางการป้องกันและควบคุมมลพิษ

	 	 Environmental	 system,	 system	 approach,	 

proceeding	 for	 environmental	 analysis	methods,	 terms	 of	

reference	 (TOR),	 environmental	 impact	 statements,	 

environmental	monitoring	and	pollution	control

 0203 469 ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ 3(3-0-6)

  Biodiversity and Conservation

	 	 ความสำาคัญ	 สถานภาพ	 และปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความ

หลากหลายทางชวีภาพ	ตลอดจนศกึษาถงึ	กฎหมายด้านการอนรุกัษ์สิง่

มีชีวิต	และกฎหมายสากลที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ

	 	 Importance	and	status	of	biodiversity,	 factors	

affecting	to	biodiversity	as	well	as	studying	laws	of	organism	

conservation	and	international	law	relating	with	biodiversity

 0805 471  หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ 2(2-0-4)

  และสิ่งแวดล้อม  

  Principles of Natural Resources 

  and Environmental Conservation

	 	 การอนุรักษ์ทรัพยากรดิน	 นำ้า	 ป่าไม้	 สัตว์ป่า	 แร่ธาตุ	

พลังงาน	 ตลอดจนทรัพยากร	 ประมง	 การประยุกต์ความรู้ทางด้าน

วทิยาศาสตร์	วศิวกรรมศาสตร์	เศรษฐศาสตร์และกฎหมายส่ิงแวดล้อม	

มาใช้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	การตัดสินใจ

ในการเลือกใช ้ทรัพยากรธรรมชาติการพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน

	 	 Conservation	 of	 soil,	water,	 forests,	wildlife,	

mineral,	energy	and	fishery	resources,	application	of	science,	

engineering,	 economics	 and	 environmental	 law	 for	 

environment	 conservation,	 decision	making	 on	 natural	 

resources	utilization	for	sustained	yield

3. หมวดประสบการณ์วิชาชีพ  6-9 หน่วยกิต

 1206 499 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6(0-0-0)

  Professional Practicum

	 	 การฝึกงานวิชาชีพเพื่อฝึกประสบการณ์ทางด้านอาชีพ

ให้แก่นิสิต	พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้มี

ส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพของนิสิต	 ขณะเดียวกันเป็นการเสริม

สร้างความสมัพนัธ์ทีด่อัีนดรีะหว่างมหาวทิยาลยัและสถานประกอบการ

โดยผ่านนิสิต

	 	 Students’	professional	experience	from	the	real	

work,	practice	in	government	units	and	private	companies

 

 0199 499 สหกิจศึกษา  9(0-40-0)

  Cooperative Education  

  การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบโดย

ความร่วมมอืระหว่างมหาวทิยาลยักบัสถานประกอบการเพือ่พฒันานสิติ

ให้มคีวามรูท้างวชิาการและทกัษะทีเ่กีย่วกบัการทำางานในสถานประกอบ

การ	มีความสามารถในการพัฒนาตนเองในด้านการคิดอย่างมีระบบ	

การสังเกต	การตัดสินใจ	ตลอดจนทักษะในการวิเคราะห์และประเมิน

การทำาให้นิสิตมีคุณภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ	

และตลาดแรงงาน

	 	 A	systematic	provision	of	work-based	learning	

in	the	workplace	for	students	with	the	cooperation	between	

the	university	and	the	work	places	to	allow	the	students	to	

develop	both	academic	and	work-related	skills	in	the	work	

place,	This	procedure	will	help	the	students	in	self-develop-

ment	in	terms	of	systematic	thinking,	observation,	decision	

making,	analytical	and	evaluation	skills,	also	it	will	result	in	

high	quality	graduates	who	are	most	suitable	for	the	work	

places	and	the	labor	market




