หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการ
หลักสูตรเปดใหม พ.ศ.2549
1 ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการ
: Master of Science Program in Geo-Informatics for Management

2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม(ภาษาไทย)
ชื่อยอ (ภาษาไทย)
ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ)
ชื่อยอ(ภาษาอังกฤษ)

: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการ)
: วท.ม. (ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการ)
: Master of Science (Geo-Informatics for Management)
: M.Sc. (Geo-Informatics for Management)

3. หนวยงานที่รับผิดชอบ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
4. เหตุผลและจุดมุงหมายของหลักสูตร
ในโลกยุคขอมูลขาวสารนั้นมนุษยตองสามารถรับรูและเขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็ว เนื่องจาก
การพัฒนาดานเทคโนโลยีทางการสื่อสาร ทําใหมนุษยสามารถรับทราบขอมูลที่เกิดขึ้นในสถานที่ตางๆ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ เหตุการณที่เกิดขึ้นในภูมิภาคหนึ่งอาจสงผลกระทบไปยังภูมิภาคอื่นๆได เชน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปญหาความหลากหลายทางชีวภาพ ปญหาภัยพิบัติธรรมชาติ คุณภาพ
สิ่งแวดลอม การเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ การสาธารณสุข คุณภาพชีวิต การพัฒนาดานการ
ทองเที่ยว เปนตน การควบคุมและจัดการเปนสิ่งจําเปนและมีความสําคัญอยางยิ่งที่จะทําใหเหตุการณ
ตางๆที่เกิดขึ้นบนโลกนี้อยูในภาวะที่สมดุลและไมสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของมนุษย การรับรูของ
ผูคนเกี่ยวกับโลก และปรากฏการณตางๆที่เกิดขึ้นบนโลก จึงมีความจําเปนอยางยิ่งทั้งทางดานกายภาพ
ชีวภาพ ตลอดจนกิจกรรมตางๆที่ถูกกระทําขึ้นทั้งจากธรรมชาติและมนุษย
ศาสตรทางพื้นที่ถือวาเปนศาสตรที่ใชในการศึกษาเกี่ยวกับโลกไดเปนอยางดี ซึ่งในยุคปจจุบัน
ได มี ก ารพั ฒ นาเทคโนโลยี ที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ศาสตร ท างด า นนี้ ม ากมาย ที่ ร วมเรี ย กว า ภู มิ
สารสนเทศ (Geo-Informatics) ซึ่งสามารถแบงออกไดเปน 3 ประเภทใหญๆ คือ เทคโนโลยีการรับรูจาก
ระยะไกล (Remote Sensing) เทคโนโลยีการกําหนดตําแหนงบนพื้นโลกดวยดาวเทียม (Global
Positioning System : GPS) และเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information
Systems : GIS) การนําเทคโนโลยีทั้ง 3 ประเภทนี้มาใชในการศึกษาและวิเคราะหเกี่ยวกับศาสตรทาง
พื้นที่นั้น เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตองมีการเชื่อมประสานเทคโนโลยีใหสามารถใชงานรวมกันได
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เปนอยางดี และมีการพัฒนาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีและความจําเปนที่นํามาใช
ในการพัฒนาประเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตพิจารณาแลวเห็นวา หลักสูตรนี้ชวยในการพัฒนาและ
ผลิตบุคลากรใหมีความรูความสามารถเพื่อชวยแกปญหาสิ่งแวดลอมและเปนกําลังสําคัญในการพัฒนา
ประเทศตอไป
5. วัตถุประสงคของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู ความสามารถในดานภูมิสารสนเทศ และสามารถนําไปใชพัฒนา
ประเทศชาติ
2. เพื่อสนับสนุน สงเสริมการพัฒนางานวิจัย และการประยุกตใชในการแกปญหาตางๆ ที่
เกี่ยวของ
3. เพื่อสงเสริมกลไกการพัฒนาองคความรูแบบบูรณาการที่ควบคูไปกับการพัฒนาทางดาน
คุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
4. เพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู ความสามารถทั้ ง ในด า นทฤษฎี และปฏิ บั ติ ข องวิ ช าภู มิ
สารสนเทศอยางกวางขวาง
5. เพื่อผลิตบุคลากรที่มีวิสัยทัศนกวางไกลในวิชาที่เกี่ยวของ รวมทั้งรูจักแลกเปลี่ยนความรู
ความสามารถ ความคิด และประสบการณกับหนวยงานตางๆ
6. กําหนดการเปดสอน
เปดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 เปนตนไป
7. จํานวนนักศึกษา
เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2549
8. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
8.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษา ที่ไดรับรอง
วิทยฐานะจากสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.)
8.2 เปนผูมีแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 2.50 หรือเทียบเทา หรือมีประสบการณใน
การทํางานไมนอยกวา 3 ป หรืออยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจําสาขาวิชา
8.3 เปนผูที่ไมเปนโรคที่สังคมรังเกียจ หรือเปนโรคติดตอรายแรง
8.4 ผานการคัดเลือกจากทางมหาวิทยาลัย
9. วิธีการคัดเลือกผูเขาศึกษา
การคัดเลือก มีสองขั้นตอนคือ
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9.1 การสอบขอเขียน โดยวิชาที่ทําการสอบ ไดแก
9.1.1 พื้นฐานความรูทางดานภูมิศาสตร และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
9.1.2 ภาษาอังกฤษ
9.1.2.1 สาขาวิชาภูมิสารสนเทศจะกําหนดใหมีการทดสอบภาคละหนึ่งครั้ง เมื่อ
นักศึกษาสอบผานจึงนําผลสอบไปประเมินผลรวม ในการขอจบหลักสูตร
9.1.2.2 การสอบภาษาอังกฤษจะไดรับการยกเวนในกรณีผูสมัครสอบแสดงผลสอบ
TOFEL ที่ไดรับไมนอยกวา 500 คะแนน และไดทําการสอบในชวง 3 ปที่
ผานมา และในกรณีที่ไดรับปริญญาตรีทางสังคมศาสตร หรือเทียบเทาจาก
สถาบันการศึกษาของประเทศที่ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาทางราชการ
9.2 การสอบสัมภาษณ
การสอบสั ม ภาษณ จ ะมี ค ณะกรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ ป น ผู ส อบสั ม ภาษณ โดยเน น การ
พิจารณาดานความรูทางวิชาการที่เกี่ยวของ หัวขอ และเนื้อหาการทําวิจัย ศักยภาพในการศึกษาตอ ความ
เปนผูนํา ความเปนไปไดที่จะประสบผลสําเร็จในการศึกษา แผนงานและเปาหมายในการประกอบ
อาชีพ รวมถึ ง การนํ า ประโยชน ที่ไ ด รับ จากการศึก ษาไปใชบ ริ ห าร และพัฒ นางานในอนาคตของ
นักศึกษา
10. การเสริมพื้นฐานและการปรับพื้นทางการศึกษา
เพื่อ ใหนั ก ศึ ก ษาที่ไ มไ ด จ บการศึก ษาระดั บปริ ญญาตรี ส าขาวิ ชาภู มิศ าสตร หรือ สาขาวิ ช าที่
เกี่ยวของ ตลอดจนนักศึกษาที่ไมมีพื้นความรูในสาขาวิชาที่จะศึกษาตอ มีโอกาสปรับพื้นความรูกอนเขา
ศึกษาตามหลักสูตรมหาบัณฑิตตามความจําเปนโดยพิจารณาจากใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
ทั้งนี้ ถานักศึกษามีประสบการณในการทํางานเกี่ยวของกับวิชาปรับพื้นฐาน สามารถทําคํารองขอเทียบ
ความรูเพื่อขอยกเวนการเรียนเสริมพื้นฐานได ผูอํานวยการหลักสูตรเปนผูพิจารณาสั่งการใหนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนตามความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา
10.1 นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนวิชาเสริมพื้นฐานและปรับพื้นฐานใหเสร็จภายใน 1 ภาค
การศึกษากอนภาคการศึกษาปกติภาคแรกของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต โดยจะไดรับการ
ประเมิน S (Satisfactory) และ U (Unsatisfactory)
10.2 มหาวิทยาลัยอาจจัดใหมีการสอบ Screening Test กอนการเริ่มศึกษาวิชา Pre-requisite ซึ่งใน
กรณีที่สามารถสอบผานไดในวิชาใด ก็ไมตองเขาเรียนในวิชานั้น
10.3 วิชาที่ทําการเปดสอนเพื่อวัตถุประสงคดังกลาวมีดังนี้
-ภส.5801 หลักการทางภูมิสารสนเทศ (Principles of Geo-Informatics)
-ภส.5802 ภูมิศาสตรและการแผนที่ (Geography and Cartography)
-ภส.5803 ภาษาอังกฤษสําหรับภูมิสารสนเทศ (English Reading in Geo-Informatics)
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11. ระบบการศึกษาและระยะเวลาการศึกษา
11.1 ระบบการศึกษา
การศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต จะจัดการศึกษาเปนระบบหนวยกิต แบงป
การศึกษาออกเปนปละ 2 ภาคการศึกษา และอาจจะมีภาคการศึกษาฤดูรอน โดยแตละวิชาที่เปดสอนใน
แตละภาค จะมีระยะเวลาเรียนไมนอยกวา 16 สัปดาห หรือเทียบเทา
11.2 ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตรไมนอยกวา 4 ภาคการศึกษาปกติ หรือ 2 ปการศึกษา ทั้งนี้
จะตองศึกษาใหจบหลักสูตรภายในกําหนดไมเกิน 5 ป หรือ 10 ภาคการศึกษา
12. การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
12.1 ผูที่ไดรับการคัดเลือก จะมีสภาพเปนนักศึกษาตอเมื่อไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา โดยตอง
ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาดวยตนเอง ตามวัน เวลา สถานที่ ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
12.2 ผูที่ไดรับคัดเลือกที่ไมสามารถขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาตามวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
จะตองไดรับอนุญาตจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และจะตองขึ้นทะเบียนภายใน 7 วันนับจากวันขึ้น
ทะเบียน มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิ
13 การลงทะเบียนรายวิชา
13.1 การลงทะเบียนเรียนวิชาตางๆ ขึ้นอยูกับกําหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยประกาศไวใหนักศึกษา
ลงทะเบียนวิชาเรียนตางๆ นักศึกษาที่ไมไดลงทะเบียนเรียนตามกําหนดดังกลาวจะไมมีสิทธิเขามาเรียน
ในภาคการศึกษานั้น เวนแตในกรณีที่นักศึกษามีเหตุผลอันควร และไดรับการอนุมัติใหมีการลงทะเบียน
เปนกรณีพิเศษจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และเปนไปตามระเบียบการลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย
13.2 การลงทะเบียนของนักศึกษาจะมีอาจารยที่ปรึกษาเปนผูแนะนํา ชวยวางแผนการศึกษา และ
ลงทะเบียนโดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา ถาวิชาใดไดมีการบังคับใหมีลําดับวิชาใน
การศึกษากอน (Prerequisite) นักศึกษาจะตองดําเนินการเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนตามลําดับของวิชา
ที่ ต อ งศึ ก ษาก อ น หลั ง หรื อ ถ า ได รั บ อนุ มั ติ จ ากอาจารย ผู ส อนวิ ช านั้ น เป น กรณี พิ เ ศษจึ ง จะมี สิ ท ธิ
ลงทะเบียนวิชานั้นได
13.3 จํานวนหนวยกิตที่นักศึกษาจะลงทะเบียนศึกษาไดมีดังนี้
ภาคตนและภาคปลาย
นักศึกษามีสิทธิลงทะเบียนศึกษาในแตละภาคไดไมนอยกวา 6 หนวยกิต และไมเกิน 12
หนวยกิต
ภาคฤดูรอน
นักศึกษามีสิทธิลงทะเบียนศึกษาในแตละภาคไมเกิน 6 หนวยกิต
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กรณี การลงทะเบียนไมเปนไปตามที่กําหนดของทุกภาคการศึกษาจะตองไดรับอนุมัติจาก
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
14 การเพิ่มเติม สับเปลี่ยนและเพิกถอนรายวิชา
14.1 การขอเพิ่มเติมสับเปลี่ยนรายวิชา จะกระทําไดภายใน 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ
หรือภายในสัปดาหแรกของภาคฤดูรอนนับถัดจากวันกําหนดลงทะเบียน โดยไดรับอนุมัติจากอาจารยที่
ปรึกษา
14.2 การเพิ ก ถอนรายวิ ชา ตอ งไดรั บอนุมั ติจ ากอาจารยที่ปรึ ก ษาและตอ งเพิก ถอนภายใน 2
สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาหแรกของภาคฤดูรอน นับถัดจากวันกําหนด
ลงทะเบียนวิชาที่ขอเพิกถอนนั้นจะไมบันทึกในรายงานผลการศึกษา
14.3 การเพิกถอนรายวิชาภายหลังระยะเวลาที่กําหนดไวใน ขอ (14.2) จะตองยื่นคํารองขออนุมัติ
เปนกรณีพิเศษตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ถาไดอนุมัติวิชาที่ขอเพิกถอนจะบันทึกสัญลักษณ “W”
14.4 การขอเพิ่มและการขอเพิกถอนรายวิชานี้จะตองไมขัดกับจํานวนหนวยกิตตอภาคตามขอ
13.3
15 การวัดและการประเมินผลการศึกษา
การวัดและการประเมินผลการศึกษาอาจจะกระทําไดโดยการนําเอาผลคะแนนของการสอบไล
เมื่อสิ้นภาคการศึกษา หรือการสอบระหวางภาคการศึกษา หรือจากการทํารายงาน จากการอานและ
คนควาเอง หรือจากการเขียนสารนิพนธหรือการเขารวมอภิปรายในชั้นเรียน หรือกิจกรรมทางการเรียน
ที่กลาวมาขางตน ทุกอยางรวมกันของแตละรายวิชา และจากการเขียนสารนิพนธ
15.1 ผลการศึกษาของแตละวิชาสามารถที่จะจัดออกมาเปนลําดับขั้น โดยใชสัญลักษณและคา
ระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

คาระดับ
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0

ความหมาย
ดีเลิศ
ดีมาก
ดี
ดีพอใช
พอใช
ออน
ออนมาก
ตก

(Excellent)
(Very Good)
(Good)
(Fairly Good)
(Fair)
(Poor)
(Very Poor)
(Fail)
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15.2 ในกรณีที่ไมสามารถประเมินผลเปนสัญลักษณหรือคาระดับดังกลาวขางตน เชน ผลการ
สอบปรับพื้นฐานการศึกษา ผลการสอบประมวลความรู (โดยมีผลสอบขอเขียนและการสอบปากเปลา
รวมกัน) และผลการสอบวิทยานิพนธกําหนดดวยสัญลักษณ ดังนี้
S
หมายความวา สอบได (Satisfactory)
U
หมายความวา สอบตก (Unsatisfactory)
15.3 การสอบปองกันวิทยานิพนธกําหนดดวยสัญลักษณดังนี้
PD หมายความวา
ผานยอดเยี่ยม
S
หมายความวา
ผาน
U
หมายความวา
ไมผาน
นอกจากนี้ลําดับขั้น ทั้ง 8 ดัง กลา วในขอ 15.1 และสัญลัก ษณการวัด ผลในขอ 15.2 แลว ผล
การศึกษาของวิชาหนึ่ง ๆ อาจจะแสดงไวดวยสัญลักษณดังตอไปนี้
สัญลักษณ
ความหมาย
W (Withdrawn with Permission)
เพิกถอนโดยไดรับอนุญาต
I (Incomplete)
การวัดผลยังไมสมบูรณ
AUD (Audit)
การศึกษาโดยไมนับหนวยกิต
15.4 การใชสัญลักษณ F จะกระทําไดในกรณีตอไปนี้
15.4.1 นักศึกษาเขาสอบและสอบตก
15.4.2 นักศึกษาขาดสอบโดยไมไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
15.4.3 นักศึกษาไมมีสิทธิเขาสอบ
15.5 การใชสัญลักษณ W จะกระทําไดในกรณีตอไปนี้
15.5.1 นักศึกษาขอเพิกถอนวิชาภายในเวลาที่กําหนดไวตามประกาศของมหาวิทยาลัยและ
ไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
15.5.2 นัก ศึก ษาขอเพิก ถอนวิชาที่ลงทะเบีย นทุก วิชา เนื่องจากไดรับอนุมั ติจากคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยภายใน 8 สัปดาหแรกนับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ หรือ 4 สัปดาหแรกนับจากวัน
เปดภาคฤดูรอน
15.5.3 นักศึกษาปวยกอนสอบ และนักศึกษาไมสามารถเขาสอบในบางวิชาหรือทุกวิชาได
โดยมีใบรับรองแพทยมาแสดงเปนหลักฐาน และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณารวมกับอาจารยผูสอน
เห็นวาการศึกษาของนักศึกษาผูนั้นขาดเนื้อหาสวนที่สําคัญสมควรเพิกถอน
15.5.4 นั ก ศึ ก ษาขาดสอบโดยมี เ หตุ ผ ลอั น สมควรให อ ยู ใ นดุ ล พิ นิ จ ของคณบดี บั ณ ฑิ ต
วิทยาลัย
15.6 การใชสัญลักษณ I จะกระทําไดในกรณีตอไปนี้
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15.6.1 อาจารย ผู ส อนเห็ น สมควรที่ จ ะให ร อผลการศึ ก ษา เพราะนั ก ศึ ก ษาทํ า งานเป น
สวนประกอบการศึกษาของวิชานั้นไมสมบูรณ ทั้งนี้ตองไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
15.6.2 นัก ศึ ก ษาป ว ยกอ นสอบหรื อระหว า งสอบเปน เหตุใ หไ ม สามารถเข า สอบในบาง
รายวิชาหรือทั้งหมดได และปฏิบัติถูกตองตามระเบียบลาปวย โดยมีใบรับรองแพทยและ/หรือใบแสดง
การรักษาของสถานพยาบาลของราชการหรือโรงพยาบาลเอกชน และไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย ทั้งนี้นักศึกษาจะตองมีเวลาเรียนในแตละรายวิชาไมนอยกวารอยละ 80
15.6.3 นักศึกษาขาดสอบโดยสาเหตุสุดวิสัยและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ ทั้งนี้นักศึกษา
จะตองสอบและ/หรือทํางานตามกําหนดใหทําเพิ่มเติมใหแลวเสร็จ เพื่อใหอาจารยผูสอนรายงานผลการ
สอบไดภายในเวลา 2 สัปดาหของภาคการศึกษาถัดไป มิฉะนั้นสัญลักษณ I จะเปลี่ยนเปน F
15.7 การให AUD กระทําไดเฉพาะรายวิชาที่นักศึกษาขอเขารวมศึกษาโดยไมนับหนวยกิต ไมวา
นักศึกษาจะมีผลการวัดและประเมินผลการเรียนในรายวิชานั้นๆ หรือไมก็ตาม
15.8 ผลการประเมินรายวิชาและคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ที่ถือวาผานคือ 3.0
จากระบบ 4 ระดับคะแนน หรือเทียบเทา สอบผานภาษาตางประเทศอยางนอย 1 ภาษา ตามหลักเกณฑ
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตกําหนด
15.9 กอนสําเร็จการศึกษา ผลงานวิทยานิพนธหรือสารนิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยาง
นอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพ
ทางวิชาการ หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)
16 ผลการศึกษาและการพนสภาพ
16.1 นักศึกษาตองสอบใหไดแตมเฉลี่ยไมต่ํากวา 2.50 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาแรก มิฉะนั้นจะพน
สภาพการศึกษา หรือ
16.2 นักศึกษาตองสอบไลไดคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.75 เปนเวลา 2 ภาคการศึกษาปกติ
ติดตอกัน มิฉะนั้นจะพนสภาพการศึกษา
17. การรับโอนหนวยกิตจากสถาบันอื่น
การเทียบวิชาเรียนและโอนหนวยกิต
17.1 ผูมีสิทธิขอเทียบวิชาเรียนและโอนหนวยกิต จะตองมีคุณสมบัติดังนี้
17.1.1 เปนผูมีคุณสมบัติตามที่ระบุไวในขอกําหนดของมหาวิทยาลัย
17.1.2 เปนหรือเคยเปนนักศึกษาของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเทาที่
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
รับรอง
17.2 การเทียบรายวิชาเรียน ใหถือหลักเกณฑดังตอไปนี้
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17.2.1 เปนรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาหรือเทียบเทาที่สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ใหความเห็นชอบหรือเทียบคุณวุฒิให หรือสํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือน (ก.พ.) ใหการรับรองคุณวุฒิ
17.2.2 เปนรายวิชาที่มีเนื้อหาที่เทียบเรื่องกันไดหรือมีเนื้อหาสาระครอบคลุมไมนอยกวา 3
ใน 4 ของรายวิ ช าที่ ข อเที ย บ โดยพิ จ ารณาจากคํ า อธิ บ ายรายวิ ช าตามหลั ก สู ต ร/สาขาวิ ช าของ
สถาบันอุดมศึกษาเดิม เทียบเรื่องกับคําอธิบายรายวิชาตามหลักสูตร/สาขาวิชา ของสถาบันอุดมศึกษาที่
รับโอน
17.2.3 เปนรายวิชาที่ไดศึกษามาแลวไมเกิน 5 ป นับถึงวันที่ขอเทียบวิชาเรียน
17.2.4 เปนรายวิชาที่สอบไลไดในระดับคะแนนตัวอักษร (Letter Grade) S หรือ ไมต่ํากวา
B หรือแตมระดับคะแนน (Grade Point) 3.00 หรือ เทียบเทา
การโอนหนวยกิตในรายวิชาวิทยานิพนธหรือสารนิพนธหรือรายวิชาในหลักสูตรที่ไดรับปริญญา
แลวจะกระทํามิได
17.3 การโอนวิชาเรียนและโอนหนวยกิตจะกระทําไดไมเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหนวยกิตรวมที่
ตองศึกษาในหลักสูตร/สาขาวิชา
17.4 นักศึกษาที่ไดรับการเทียบวิชาเรียนและโอนหนวยกิตจะตองใชเวลาศึกษาเปนระยะเวลาไม
นอยกวา 1 ปการศึกษา และลงทะเบียนเรียนรายวิชาหรือวิทยานิพนธหรือตามหลักสูตร/สาขาที่เขาศึกษา
รวมไมนอยกวา 12 หนวยกิต จึงจะมีสิทธิสําเร็จการศึกษา
17.5 การเสนอผลการศึกษาในใบแสดงผลการศึกษาและการคิดคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสม (Cumulative grade point average) เพื่อสําเร็จการศึกษาใหกระทําดังนี้
17.5.1 ระบุชื่อสถาบันอุดมศึกษาเดิมพรอมทั้งลงรายชื่อวิชาและอักษรระดับคะแนนแยกไว
ตางหาก
17.5.2 การคิดคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในแตละกรณีดังนี้
17.5.2.1 กรณีการเทียบวิชาเรียน และโอนหนวยกิตตางสถาบัน ใหคํานวณแตมระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมเฉพาะผลการศึกษาของรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนครบตามจํานวนหนวยกิตที่จะ
ตองศึกษาในหลักสูตร/สาขาวิชา
17.5.2.2 กรณีการเทียบวิชาเรียนและโอนหนวยกิตภายในสถาบันอุดมศึกษาเดียวกัน
ใหคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ทั้งผลการศึกษาของรายวิชาที่ไดรับการเทียบวิชาเรียนและ
โอนหนวยกิตและของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนใหม ตามจํานวนหนวยกิตที่ตองศึกษาในหลักสูตร/
สาขาวิชาที่เขาศึกษา
18. การทําวิทยานิพนธ สารนิพนธ และการสอบ
18.1 การทําวิทยานิพนธและการสอบ
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18.1.1 นักศึกษาอาจไดอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยการเสนอความเห็นชอบจาก
อาจารย ที่ ป รึ ก ษาให ล งทะเบี ย นวิ ท ยานิ พ นธ ไ ด ต อ เมื่ อ ได ศึ ก ษาตามโปรแกรมอย า งน อ ยหนึ่ ง ภาค
การศึกษา โดยลงทะเบียนเรียนและสอบไดจํานวนหนวยกิตไมนอยกวา 12 หนวยกิต และไดแตมเฉลี่ย
สะสมไมนอ ยกวา 3.00
18.1.2 นักศึกษาจะตองเสนอหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธ และรายชื่อคณะกรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย หลักเกณฑและขั้นตอนที่กําหนดใหเพื่อพิจารณาอนุมัติ
18.1.3 คณะกรรมการที่ใหคําปรึกษาวิทยานิพนธตองประกอบดวยอาจารยหรือผูทรงคุณวุฒิ
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับหัวขอวิทยานิพนธ จํานวนอยางนอย 3 คน อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
จะตองเปนอาจารยประจํา ในกรณีที่จําเปนอาจเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกมาเปนอาจารยที่ปรึกษา โดยมี
อาจารยประจําทําหนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษารวม
18.1.4 เมื่อนักศึกษาทําวิทยานิพนธสมบูรณตามคําแนะนําตามความเห็นชอบของอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ และคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธแลว ใหนักศึกษายื่นคํารองขอสอบตอ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยกอนวันสอบอยางนอย 3 สัปดาห
18.1.5 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาพิจารณาเสนอแตงตั้งกรรมการสอบ
วิทยานิพนธตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย การแตงตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธน้ีตองกระทํากอนสิ้นภาค
การศึกษาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาคาดวานักศึกษาจะทําวิทยานิพนธเสร็จ
18.1.6 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธระดับปริญญาโทจะตองมีจํานวนอยางนอย 3 คน
ประกอบดวย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย หรือผูที่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมอบหมายใหทําหนาที่เปนประธาน
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และผูทรงคุณวุฒิอยางนอย 1 คนเปนกรรมการ
18.1.7 ใหคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธเปนผูรับผิดชอบในการตรวจวิทยานิพนธ และให
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประกาศผลการสอบวิทยานิพนธ ภายใน 2 สัปดาหหลังจากวันสอบ
18.1.8 การใชแ บบฟอรมพิ มพวิท ยานิ พ นธ ใ หใ ชต ามลัก ษณะที่ ร ะบุ ไ วใ นประกาศของ
บัณฑิตวิทยาลัย
18.1.9 เมื่อนักศึกษาสอบผานวิทยานิพนธใหสงวิทยานิพนธเขาเลมปกแข็งจํานวน 4 เลม ตอ
บัณฑิตวิทยาลัยภายในระยะเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
18.2 แนวทางปฏิบัติในการจัดทําวิทยานิพนธ
18.2.1 นักศึกษาจะขออนุมัติการลงทะเบียนวิทยานิพนธตอเมื่อไดศึกษาตามโปรแกรมอยาง
นอย 1 ภาคการศึก ษาปกติ และจะตองมีห นว ยกิตสะสมไมนอ ยกวา 12 หนว ยกิต โดยไดคาระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 3.00
18.2.2 ใหนักศึกษาขอความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาเพื่อลงทะเบียนวิทยานิพนธ
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18.2.3 ในการลงทะเบียนวิทยานิพนธ นักศึกษาตองลงทะเบียนวิทยานิพนธในภาคแรก 3
หนวยกิต และที่เหลืออีก 9 หนวยกิตในภาคการศึกษาถัดไป (กรณีตองการจบตามแผน)
18.2.4 ใหนักศึกษาชําระเงินคาลงทะเบียนวิทยานิพนธพรอมคาธรรมเนียมอื่นๆตามประกาศ
ของบัณฑิตวิทยาลัย
18.2.5 ในการลงทะเบียนวิทยานิพนธ นักศึกษาจะตองเสนอหัวขอวิทยานิพนธและรายชื่อ
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธพรอมดวยโครงรางวิทยานิพนธตอบัณฑิตวิทยาลัย โดยใชแบบเอกสาร
ของบัณฑิตวิทยาลัยที่กรอกขอความครบถวนแลว ตามเวลาที่กําหนดตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
18.2.6 บัณฑิตวิทยาลัยดําเนินการใหคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา พิจารณา
หัวขอและโครงรางวิทยานิพนธเสนอความเห็นตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
18.2.7 เมื่ออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเห็นวานักศึกษาพรอมที่จะเสนอวิทยานิพนธ ให
นักศึกษายื่นคํารองพรอมโครงรางวิทยานิพนธที่สําเร็จเรียบรอย เพื่อขอสอบตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
กอนวันสอบลวงหนาอยางนอย 3 สัปดาห
18.2.8 ในกรณีที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาและคณะกรรมการสอบโครง
รางวิทยานิพนธใหความเห็นชอบตอหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธที่นักศึกษาเสนอ จากนั้นบัณฑิต
วิทยาลัยจะแจงผลการพิจารณา และดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธอยางนอย 2
คน ประกอบดวยอาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก (กําหนดคุณสมบัติอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธตามเกณฑสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)) ใหแกนักศึกษาผูนั้น
18.2.9 ในกรณีที่หัวขอและโครงรางวิทยานิพนธตองมีการแกไข ใหนักศึกษาดําเนินการ
ตามนั้น และเสนอตอบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อดําเนินการตามขั้นตอนการพิจารณาอีกครั้ง
18.2.10 เมื่อไดรับการอนุมัติในหัวขอและโครงรางวิทยานิพนธแลว ใหนักศึกษาคนควาและ
เขียนวิทยานิพนธ โดยปรึกษาอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธอยางสม่ําเสมอ ทั้งนี้กรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจําสาขาวิชา จะจัดใหมีการสอบความกาวหนาและสอบปองกันตามลําดับ นักศึกษาจะตองเขียน
วิทยานิพนธใหเสร็จภายในระยะเวลาศึกษาที่เหลืออยู
18.2.11 เมื่อนักศึกษาเขียนวิทยานิพนธเสร็จแลวและไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผู
ควบคุมวิทยานิพนธและคณะกรรมการวิทยานิพนธ ใหนักศึกษายื่นเรื่องขอสอบความกาวหนาและสอบ
ปองกันตามลําดับตอบัณฑิตวิทยาลัย พรอมทั้งนําสงตัววิทยานิพนธที่ไดเรียบเรียงเสร็จแลว แตยังไมได
เขาเลมจํานวน 1 ชุด เสนอบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อตรวจรูปแบบใหถูกตองตามแบบของวิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และนักศึกษาจะตองนําวิทยานิพนธอีกจํานวนหนึ่งสงตอ
คณะกรรมการสอบวิ ท ยานิ พ นธ ด ว ยตนเอง ตามจํ า นวนที่ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย เสนอแต ง ตั้ ง เพื่ อ
คณะกรรมการจะไดศึกษารายละเอียดลวงหนากอนการสอบอยางนอย 3 สัปดาห
18.2.12 รูปแบบการพิมพวิทยานิพนธใหเปนไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
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18.2.13 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาพิจารณาเสนอแตงตั้งกรรมการสอบ
วิทยานิพนธตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย การแตงตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธตองกระทํากอนสิ้นภาค
การศึกษาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาคาดวานักศึกษาจะตองเขียนวิทยานิพนธเสร็จ
18.2.14 อธิการบดีเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธตามที่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
เสนอ
18.2.15 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธจะตองมีอยางนอย 3 คน ซึ่งประกอบดวยคณบดี
หรือผูที่คณบดีมอบหมายทําหนาที่เปนประธาน อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และผูทรงคุณวุฒิ อยาง
นอย 1 คน พรอมทั้งผูแทนจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทําหนาที่เปนกรรมการ
18.2.16 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธเปนผูรับผิดชอบในการตรวจวิทยานิพนธนั้น และ
รายงานผลตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ภายใน 2 สัปดาหหลังจากวันสอบ
18.2.17 ในกรณีที่บัณฑิตวิทยาลัยไดตรวจพบวา นักศึกษาตองแกไขแบบวิทยานิพนธให
ถูกตอง และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธไดแจงผลการสอบผาน พรอมดวยขอเสนอแนะนํา เพื่อ
แกไขปรับปรุงวิทยานิพนธ นักศึกษาจะตองดําเนินการแกไขตามนั้น เมื่อแกไขเสร็จแลวนักศึกษาจึงจะ
สามารถนําวิทยานิพนธฉบับสมบูรณจํานวน 6 ชุด เขาปกแข็งสีตามรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
พรอมดวยบทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษอีกอยางละ 2 ชุด สงตอบัณฑิตวิทยาลัยภายใน 2 สัปดาห
หลังจากสอบผานเรียบรอย จากนั้นบัณฑิตวิทยาลัยจึงจะทําการเสนอชื่อเพื่ออนุมัติปริญญาตออธิการบดี
มหาวิทยาลัย
18.2.18 ในกรณีที่นักศึกษาสอบไมผานครั้งแรกใหมีสิทธิสอบไดอีก 1 ครั้ง ภายในเวลาไม
นอยกวา 4 สัปดาหหลักจากสอบครั้งแรก หรืออยูในดุลพินิจของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ทั้งนี้
จะตองอยูภายในกําหนดเวลาไมเกิน 5 ปนับแตเริ่มเขาศึกษาตามหลักสูตร
18.2.19 การวัดผลวิทยานิพนธใหใชคาระดับ PD S หรือ U โดยวิทยานิพนธไดระดับ PD
และ S จะตองไดมติเสียงขางมากจากกรรมการสอบ จากนั้นบัณฑิตวิทยาลัยจึงจะทําการเสนอชื่อเพื่อขอ
อนุมัติปริญญาตออธิการบดีมหาวิทยาลัย
18.3 การทําสารนิพนธและการสอบ
18.3.1 นักศึกษาอาจไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยการเสนอความเห็นชอบจาก
อาจารยที่ปรึกษาใหลงทะเบียนสารนิพนธไดตอเมื่อไดมีการลงทะเบียนรายวิชาและมีหนวยกิตสะสมไม
ต่ํากวา 36 หนวยกิต หรือตามดุลพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชา
18.3.2 นักศึกษาจะตองเสนอหัวขอและโครงรางสารนิพนธพรอมรายชื่ออาจารยที่ปรึกษา
ตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อรับการพิจารณาจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
18.3.3 การพิจารณาอนุมัติหัวขอและโครงรางสารนิพนธ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยจะแตงตั้ง
ผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมนอยกวา 3 คน ทําหนาที่เปนคณะกรรมการพิจารณา
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18.3.4 หลังจากหัวขอและโครงรางสารนิพนธผานการอนุมัติจากคณะกรรมการ นักศึกษา
จะตองดําเนินการจัดทําสารนิพนธ โดยศึกษาคนควาจากหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวของภายใตการดูแล
ใหคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา พรอมจัดทําเปนรายงานเสนอขอสอบตอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
18.3.5 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยจะดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสารนิพนธจํานวน
อยางนอย 3 คน ประกอบดวย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยหรือผูที่คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมอบหมายใหทํา
หนาที่เปนประธาน อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธและผูทรงคุณวุฒิ
18.3.6 ใหคณะกรรมการสอบสารนิพนธเปนผูรับผิดชอบในการตรวจสารนิพนธ และให
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประกาศผลสอบสารนิพนธภายใน 2 สัปดาหหลังจากวันสอบ
18.3.7 การใชแบบฟอรมสารนิพนธ ใหใชตามลักษณะที่ระบุไวในประกาศของบัณฑิต
วิทยาลัย
18.3.8 เมื่อนักศึกษาสอบผานสารนิพนธ ใหสงสารนิพนธเขาเลมปกแข็งจํานวน 6 เลมตอ
บัณฑิตวิทยาลัยภายในระยะเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
19. การสอบประมวลความรูขอเขียนและปากเปลา
นักศึกษาที่เลือกศึกษาตามหลักสูตรแผน ข. จะตองสอบประมวลความรูตามหลักเกณฑดังนี้
19.1 ผูที่มีสิทธิสอบประมวลความรู คือนักศึกษาที่ศึกษาและสอบไดครบทุกวิชาที่กําหนดไวใน
หลักสูตร โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00
19.2 นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถวน ผูประสงคจะสอบประมวลความรู จะตองลงทะเบียนและ
ชําระเงินคาธรรมเนียมการสมัครสอบประมวลความรูตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
19.3 การสอบประมวลความรู ประกอบดวยการสอบขอเขียนและการสอบปากเปลา
19.4 ผูมีสิทธิสอบประมวลความรูปากเปลาตองเปนผูสอบประมวลความรูขอเขียนผานครบทุก
หมวดวิชา
19.5 การลงทะเบียนสอบแตละครั้งใหถือวาเปนการลงทะเบียนสอบทุกหมวดวิชาที่ไดกําหนดให
มีการสอบ ยกเวนนักศึกษาที่สอบแกตัวจึงจะสอบเฉพาะหมวดวิชาที่ตนสอบไมผาน
19.6 อธิการบดีเปนผูพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู ตามที่คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยเสนอตามคําแนะนําของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําสาขาวิชาจํานวนไมนอยกวา 3 คน
ประกอบดว ย คณบดีห รือผูที่คณบดีมอบหมายใหทําหนาที่เ ปนประธาน อาจารยใ นสาขาวิชาและ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
19.7 ผลการสอบประมวลความรู กําหนดเปนสัญลักษณ “S” คือสอบผาน และสัญลักษณ “U” คือ
สอบไมผาน ผูที่สอบไมผานในครั้งแรก มีสิทธิสมัครสอบประมวลความรูไดอีกไมเกิน 2 ครั้ง สําหรับ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการ และอยูภายในระยะเวลาการศึกษา
ที่มีอยู
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20. การสําเร็จการศึกษา
นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาไดตองมีคุณสมบัติดังนี้
20.1 ลงทะเบียนศึกษาและสอบไดครบถวนตามหลักสูตร ซึ่งมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 36
หนวยกิต สําหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการ
20.2 ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00
20.3 สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ เ ลื อ กแผน ข. ได ส ง สารนิ พ นธ ฉ บั บ สมบู ร ณ และได ส อบผ า นสอบ
ประมวลความรูขอเขียนและการสอบปากเปลาตามระเบียบขอบังคับของบัณฑิตวิทยาลัยเรียบรอยแลว
20.4 สํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ เ ลื อ กแผน ก. ได ส อบผ า นการสอบป อ งกั น วิ ท ยานิ พ นธ และได ส ง
วิทยานิพนธฉบับสมบูรณตามระเบียบขอบังคับของบัณฑิตวิทยาลัยเรียบรอยแลว
20.5 กอนสําเร็จการศึกษา ผลงานวิทยานิพนธหรือสารนิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยาง
นอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพ
ทางวิชาการ หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)
20.6 มีความประพฤติเรียบรอย
20.7 ไมมีพันธะใดๆ กับทางมหาวิทยาลัย
21. การขอรับปริญญา
นักศึกษาที่ลงทะเบียนและไดสอบผานรายวิชาครบถวนตามหลักสูตร ตลอดจนมีคะแนนเฉลี่ย
สะสมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 3.00 และสงบทนิพนธฉบับสมบูรณตอบัณฑิตวิทยาลัยเรียบรอยแลว
มีสิทธิยื่นคํารองแสดงความจํานงคขอรับปริญญาตอบัณฑิตวิทยาลัยตามวัน เวลา ที่บัณฑิตวิทยาลัย
กําหนดไว
22. โครงสรางหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการ
22.1 โครงสรางหลักสูตรแผน ก.
จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร
36 หนวยกิต
-หมวดวิชาบังคับ 5 วิชา
15 หนวยกิต
-หมวดวิชาเลือก 3 วิชา
9 หนวยกิต
-หมวดวิชาวิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
22.2 โครงสรางหลักสูตรแผน ข.
จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร
36 หนวยกิต
15 หนวยกิต
-หมวดวิชาบังคับ 5 วิชา
-หมวดวิชาเลือก 5 วิชา
15 หนวยกิต
-หมวดวิชาสารนิพนธ
6 หนวยกิต

14

โครงสรางหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Master of Science (Geo-Informatics for Management)
M.Sc. (Geo-Informatics for Management)
36 หนวยกิต
วิชาเสริมพื้นฐาน 3 วิชา
ไมนับหนวยกิต

แผน ก. ทําวิทยานิพนธ
(Thesis)
หมวดวิชาบังคับ 5 วิชา
รวม 15 หนวยกิต
หมวดวิชาเลือก 3 วิชา
รวม 9 หนวยกิต

แผน ข. ไมทําวิทยานิพนธ
(Non-Thesis)
หมวดวิชาบังคับ 5 วิชา
รวม 15 หนวยกิต
หมวดวิชาเลือก 5 วิชา
รวม 15 หนวยกิต
สารนิพนธ 6 หนวยกิต

วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต
สอบประมวลความรูขอเขียนและปากเปลา
(Written & Oral Comprehensive Examination)
23. รหัสวิชา
23.1 หลักเกณฑในการใชรหัสวิชาในหลักสูตร
ก. ใชอักษรยอ เรียกชื่อหลักสูตรเปนภาษาไทยวา “ภส.” หรือเปนภาษาอังกฤษวา “GT.”
นําหนาตัวเลขทุกรายวิชาในหลักสูตร
ข. ใชตัวเลข 4 หลักตามหลังอักษรยอ “ภส” หรือ “GT” และใหมีความหมายดังตอไปนี้
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เลข 5000 ขึ้นไป
เลขหลักรอย
เลข 100
เลข 200
เลข 800
เลขหลักสิบและหลักหนวย
เลข 01-20
เลข21-99
เลข 6000
เลข 7000

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

วิชาในระดับปริญญาโท
หมวดวิชาตางๆ คือ
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือกเสรี
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
วิชาที่ตองมีลําดับการเรียนกอน
และหลังหรือไมมีวิชาบังคับกอน
วิชาที่ไมมีลําดับวิชาบังคับกอน
วิชาที่มีลําดับวิชาบังคับกอน
วิทยานิพนธ
สารนิพนธ

23.2 คําอธิบายตัวเลขที่แสดงหนวยกิตของวิชา ชั่วโมงการบรรยาย การปฏิบัติการ ปรากฏอยูหลัง
รายชื่อวิชานั้นๆ ซึ่งมีความหมายดังนี้
เลขนอกวงเล็บ
หมายถึง
จํานวนหนวยกิตของรายวิชา
เลขตัวแรกในวงเล็บ หมายถึง
จํานวนชั่วโมงการบรรยายในชั้นเรียนตอ
สัปดาห
เลขตัวที่สองในวงเล็บ หมายถึง
จํานวนชั่วโมงปฏิบัติการตอสัปดาห
24. ชื่อรายวิชาในหลักสูตร
24.1 หมวดวิชาบังคับ ประกอบดวยรายวิชาจํานวน 5 วิชา มีหนวยกิตรวม 15 หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ)
ภส.5101
ระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิสารสนเทศ
3(2-2)
GT.5101
(Research Methodology in Geo- Informatics)
ภส.5102

3(2-2)

GT.5102

การกําหนดตําแหนงพิกัดบนพื้นโลกดวยดาวเทียม
และการทําแผนที่ขั้นสูง
(Global Positioning System and Advanced Cartography)

ภส.5103
GT.5103

การรับรูระยะไกลขั้นสูง
(Advanced Remote Sensing)

3(2-2)

ภส.5104
GT.5104

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรขั้นสูง
(Advanced Geographic Information System)

3(2-2)
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หมวดวิชาบังคับ (ตอ)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ภส.5105
สัมมนาทางภูมิสารสนเทศ
GT.5105
(Seminar on Geo- Informatics)

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ)
3(3-0)

24.2 หมวดวิชาเลือก เลือกจํานวนวิชาใหครบตามหลักสูตรวิชาเลือกที่กําหนดใหเปนกลุมวิชา
ประกอบดวย วิชาตางๆ ดังนี้
24.2.1 หมวดวิชาบังคับเลือก ประกอบดวย
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ)
ภส.5201
ภูมิศาสตรและธรณีสัณฐานประเทศไทย
3(3-0)
GT.5201
(Geography and Geomorphology of Thailand)
ภส.5202
GT.5202

ภูมิศาสตรการเมืองและการเศรษฐกิจ
(Political and Economic Geography)

ภส.5203
GT.5203

ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
3(3-0)
และสิ่งแวดลอม
(Geo-Informatics for Natural Resources and Environments Management)

ภส.5204
GT.5204

หลักการทางสถิติ
(Principles of Statistics)

24.2.2 หมวดวิชาเลือกเสรี ประกอบดวย
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ภส.5205
ศาสตรทางพื้นที่
GT.5205
(Spatial Science)

3(3-0)

3(3-0)

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ)
3(3-0)

ภส.5206
GT.5206

ภูมิศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต
(Geography of South-East Asia)

3(3-0)

ภส.5207
GT.5207

การวางผังเมืองและผังภาค
(Urban and Regional Planning)

3(3-0)

ภส.5208
GT.5208

การจัดการลุมน้ํา
(Watershed Management)

3(3-0)
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หมวดวิชาเลือกเสรี (ตอ)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ภส.5209
การวิเคราะหภูมิอากาศ
GT.5209
(Climate Analysis)

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ)
3(3-0)

ภส.5210
GT.5210

การจัดการและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
(Management of Environmental Impact Assessment)

3(3-0)

ภส.5211
GT.5211

การวิเคราะหขอมูลเชิงพื้นที่
(The Analysis of Spatial Sciences)

3(2-2)

ภส.5212

3(3-0)

GT.5212

ภูมิสารสนเทศสําหรับการจัดการสังคมเมือง
และชนบทของไทย
(Geo-Informatics for Thai Urban and Rural Management)

ภส.5213
GT.5213

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและการประยุกต
(Geo-Informatics Technology and Applications)

3(2-2)

ภส.5214
GT.5214

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อการจัดการ
(Geographic Information Systems for Management)

3(2-2)

ภส.5215
GT.5215

พัฒนาการของระบบฐานขอมูลภูมิสารสนเทศของไทย
(Thai Geo-Informatics Database Development)

3(3-0)

ภส.5216
GT.5216

การรับรูระยะไกลชวงไมโครเวฟ
(Microwave Remote Sensing)

3(2-2)

ภส.5217
GT.5217

การสํารวจทําแผนที่ภูมิประเทศ
(Topographic Survey)

3(2-2)

ภส.5218
GT.5218

การออกแบบและจัดทําแผนที่ดวยคอมพิวเตอร
(Map Design and Computer Cartography)

3(2-2)

ภส.5219
GT.5219

เรขาคณิตภาพถายทางอากาศ
(Photogrammetry)

3(2-2)
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หมวดวิชาเลือกเสรี (ตอ)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ภส.5220
กฎหมายไทยกับภูมิสารสนเทศ
GT.5220
(Thai Laws and Geo-Informatics)
ภส.5221
GT.5221

การศึกษาอิสระดานภูมิสารสนเทศ
(Independent Study on Geo-Informatics)

24.3 วิชาเสริมพื้นฐาน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ภส.5801
หลักการทางภูมิสารสนเทศ
GT.5801
(Principles of Geo-Informatics)

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ)
3(3-0)
3(2-2)

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ)
3(3-0)

ภส.5802
GT.5802

ภูมิศาสตรและการแผนที่
(Geography and Cartography)

3(3-0)

ภส.5803
GT.5803

ภาษาอังกฤษสําหรับภูมิสารสนเทศ
(English Reading in Geo-Informatics)

3(3-0)

24.4 วิทยานิพนธ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ภส.6000
วิทยานิพนธ
GT.6000
Thesis

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ)
12(0-36)

24.5 สารนิพนธ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ภส.7000
สารนิพนธ
GT.7000
Research Paper

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ)
6(0-9)
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25. แผนกําหนดการศึกษา
25.1 แผนการศึกษาสําหรับแผน ก. แบบทําวิทยานิพนธ
-วิชาปรับพื้นฐาน (เปดเรียนกอนภาคเรียนปกติ 4 สัปดาห)
-ภส.5801 หลักการทางภูมิสารสนเทศ (Principles of Geo-Informatics)
-ภส.5802 ภูมิศาสตรและการแผนที่ (Geography and Cartography)
-ภส.5803 ภาษาอังกฤษสําหรับภูมิสารสนเทศ (English Reading in Geo-Informatics)
ปที่ 1 ภาคเรียนที่
รายวิชา
หนวยกิต
3
1
1
ภส.5101 ระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิสารสนเทศ
3
ภส.5102 การกําหนดตําแหนงบนพื้นโลกดวยดาวเทียมและ
การทําแผนที่ขั้นสูง
3
รายวิชาบังคับเลือก 1
รวม
9
ภส.5103 การรับรูระยะไกลขั้นสูง
3
2
ภส.5104 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรขั้นสูง
3
รายวิชาบังคับเลือก2
3
2

1

2

รวม
ภส.5105 สัมมนาทางภูมิสารสนเทศ
รายวิชาเลือก 1
ภส.6000 วิทยานิพนธ 1
รวม
ภส.6000 วิทยานิพนธ 2

9
3
3
3
9
9

รวม
รวมทั้งสิ้น

9
36

หมายเหตุ
1. หมวดวิชาบังคับ
2. หมวดวิชาบังคับเลือก
3. หมวดวิชาเลือก
4. วิทยานิพนธ

5
วิชา
2
วิชา
1
วิชา
1
วิชา
รวมทั้งสิ้น

= 15 หนวยกิต
= 6 หนวยกิต
= 3 หนวยกิต
= 12 หนวยกิต
36 หนวยกิต
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25.2 แผนการศึกษาสําหรับแผน ข. แบบไมทําวิทยานิพนธ
-วิชาปรับพื้นฐาน (เปดเรียนกอนภาคเรียนปกติ 4 สัปดาห)
-ภส.5801 หลักการทางภูมิสารสนเทศ (Principles of Geo-Informatics)
-ภส.5802 ภูมิศาสตรและการแผนที่ (Geography and Cartography)
-ภส.5803 ภาษาอังกฤษสําหรับภูมิสารสนเทศ (English Reading in Geo-Informatics)
ปที่ 1 ภาคเรียนที่
รายวิชา
หนวยกิต
3
1
1
ภส.5101 ระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิสารสนเทศ
3
ภส.5102 การกําหนดตําแหนงบนพื้นโลกดวยดาวเทียมและ
การทําแผนที่ขั้นสูง
3
รายวิชาบังคับเลือก 1
รวม
9
2

2

1

2

ภส.5103 การรับรูระยะไกลขั้นสูง
ภส.5104 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรขั้นสูง
รายวิชาบังคับเลือก2
รวม
ภส.5105 สัมมนาทางภูมิสารสนเทศ
รายวิชาเลือก 1
รายวิชาเลือก 2
รวม

3
3
3
9
3
3
3
9

รายวิชาเลือก 3
ภส.7000 สารนิพนธ
รวม

3
6
9

รวมทั้งสิ้น

36

หมายเหตุ
1. หมวดวิชาบังคับ
2. หมวดวิชาบังคับเลือก
3. หมวดวิชาเลือก
4. สารนิพนธ

5
วิชา
2
วิชา
3
วิชา
1
วิชา
รวมทั้งสิ้น

= 15 หนวยกิต
= 6 หนวยกิต
= 9 หนวยกิต
= 6 หนวยกิต
36 หนวยกิต
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26. คําอธิบายรายวิชา
26.1 หมวดวิชาบังคับ
ภส.5101
ระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิสารสนเทศ
GT.5101
(Research Methodology in Geo- Informatics)
เทคนิคและวิธีการวิจัย โดยหลักการภูมิสารสนเทศ การวิเคราะหพื้นที่โดยใชขอมูลเชิงพื้นที่และ
ขอมูลเชิงลักษณะในการแกไขปญหาทางภูมิศาสตร การเสนอโครงรางการวิจัย และการเขียนรายงาน
การวิจัย
Techniques and research methods using Geo-Informatics concepts; spatial analysis with spatial
data collection, for solving geographic research problems. Class research project presentation; and
research proposal report.
ภส.5102
การกําหนดตําแหนงบนพื้นโลกดวยดาวเทียมและการทําแผนที่ขั้นสูง
GT.5102
(Global Positioning System and Advanced Cartography)
การประยุกตใชเครื่องกําหนดตําแหนงบนพื้นโลกดวยดาวเทียม การรวบรวมขอมูลจากภาพถาย
ทางอากาศ ขายสามเหลี่ยมอากาศ และการสํารวจดวยภาพถายเชิงเลข เพื่อการตีความภูมิทัศนบนแผนที่
การแกไขขอมูลแผนที่ และการทําแผนที่เชิงเลข
Application of global position system; data collection from aerial photo, aerial triangulation
and digital image processing for interpreting landscape form; the database development and digital
map making.
ภส.5103
การรับรูระยะไกลขั้นสูง
GT.5103
(Advanced Remote Sensing)
หลักการของการจัดการขอมูลดาวเทียม กรรมวิธีตางๆกอนการประมวลผล การผสมผสานกับ
ขอมูลจากแหลงตางๆ การโมเสกภาพ การผสมผสาน และการจําแนกขอมูลใหมีประสิทธิภาพ นําไป
วิเคราะหรวมกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
Conduction of Remote Sensing data, processing with various data acquisition; mosaic
processing and attribute data, all of these resources integrating for geographic information system
analysis.
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ภส.5104
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรขั้นสูง
GT.5104
(Advanced Geographic Information System)
การประยุกตใชเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตรในการวิเคราะหขอมูลเชิงพื้นที่และการ
จัดการดานตางๆ ศึกษาการออกแบบฐานขอมูลสารสนเทศ การนําระบบสารสนเทศภูมิศาสตรไปใชงาน
ดานการจัดการ ศึกษาความกาวหนาและการพัฒนาดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร มีการแนะนํา
โปรแกรมรุนตางๆ และการใช มีการฝกปฏิบัติ/ทําโครงการ
Application of geographic information system in spatial data analysis and management;
geographic information database design; implementation procedures, progressing and development in
geographic information system; introduction performance to different geographic information system
packages and their application. Laboratory/projects required.
ภส.5105
สัมมนาทางภูมิสารสนเทศ
GT.5105
(Seminar on Geo-Informatics)
สัมมนาเกี่ยวกับปญหาที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน ศึกษาและวิจารณงานสวนที่เปนงานวิจัย
ขั้นสูง ที่ดําเนินการประยุกตใชวิทยาการ การทําแผนที่ การสํารวจขอมูลระยะไกล ระบบภูมิสารสนเทศ
การรังวัดจากดาวเทียม เนื้อหาจะปรับเปลี่ยนไปตามความสนใจเฉพาะดาน
Seminar on learning and teaching problem; study and critique of advanced research work in
cartography, remote sensing, geo-informatics system and satellite surveying. Topic varies with
specialization on interest.
26.2 หมวดวิชาเลือก
26.2.1 หมวดวิชาบังคับเลือก
ภส.5201
ภูมิศาสตรและธรณีสัณฐานประเทศไทย
GT.5201
(Geography and Geomorphology of Thailand)
ศึกษาระบบเนนการสํารวจภูมิศาสตรกายภาพที่สัมพันธกับธรณีสัณฐานของประเทศไทย การ
วิเคราะหนัยสําคัญของแนวความคิดทางธรณีสัณฐานวิทยาและความกาวหนาในปจจุบันในกระบวน
การกอกําเนิดธรณีสัณฐาน การวิเคราะหปญหาในแตละภูมิภาคของประเทศไทย การฝกภาคสนาม และ
ทําแผนที่เฉพาะเรื่อง
Systematic study with emphasis on exploration physical geography relating to the
geomorphology of Thailand; analysis of significance geomorphic concept and current, progressive of
land forming processes; solving problems in each region of Thailand. Field survey and working in
thematic map.
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ภส.5202
ภูมิศาสตรการเมืองและการเศรษฐกิจ
GT.5202
(Political and Economics Geography)
วิวัฒนาการแนวคิด ของภูมิศาสตรการเมือง การวิเ คราะหองคประกอบของรัฐ เนนลัก ษณะ
ภูมิศาสตรกายภาพและสิ่งแวดลอมของรัฐที่มีผลตอพฤติกรรมทางการเมืองและการเศรษฐกิจ การขยาย
อํานาจของรัฐ การวิเคราะหถึงหนาที่ตางๆของระวางที่ โครงสรางทางสังคมและวัฒนธรรมภายในรัฐใน
ระดับประเทศและทองถิ่น องคการระหวางประเทศและรัฐบาล
Evolutional concept of political geography, analysis spatial structure of state, emphasis on
physical geography and environments which relating to political behavior and economy; the
expansion of states; determining the spatial functions; internal structure of states, society and culture;
national and local ; international organization and government.
ภส.5203
ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
GT.5203
(Geo-Informatics for Natural Resources and Environments Management)
กลไกที่สามารถชวยใหการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนไปอยางมีประสิทธิ
ภาพ โดยการนําระบบขอมูลภูมิสารสนเทศมาใชในการวางแผน กําหนดแนวทางในการจัดการใหเกิด
ประสิทธิภาพ เพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน การประยุกตใชระบบฐานขอมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอม
Effective revolution in natural resources and environmental management; approaching on geoinformatics data for planning, thus for sustainable development; application of geo-informatics data
for natural resources and environmental management.
ภส.5204
หลักการทางสถิติ
GT.5204
(Principles of Statistics)
วิธีการการสุมตัวอยาง การวัดตัวแปร ทฤษฎีความนาจะเปน การทดสอบสมมุติฐาน การวัด
ความสัมพันธ การวิเคราะหความแตกตาง การวิเคราะหความแปรปรวน การวิเคราะหการถดถอย การ
วิเคราะหอิทธิพล และการวิเคราะหจําแนกพหุ รวมถึงการเลือกใชสถิติในการวิจัย และการประมวลผล
ขอมูลดวยคอมพิวเตอร
Study of sample and sampling method, basic probability concept; sample and sampling
distribution; influential techniques, probability theory, hypothesis tests and computer analysis.
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26.2.2 หมวดวิชาเลือกเสรี
ภส.5205
ศาสตรทางพื้นที่
GT.5205
(Spatial Science)
แนวคิด ทฤษฎีที่ใชในการวิเคราะหทําเลที่ตั้งและวิเคราะหพื้นที่ หลักการจัดระบบพื้นที่และ
พฤติกรรมของมนุษย การปฏิสัมพันธและการแพรกระจายโดยเนนในดานเศรษฐกิจ เมือง ประชากร
วัฒนธรรม และภูมิศาสตรภูมิภาค
Concepts and theories of location and spatial analysis; principles of spatial organization and
human spatial behavior; interaction and diffusion with emphasis on economy, urban, population and
cultural subfields as well as regional geography.
ภส.5206
ภูมิศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต
GT.5206
(Geography of South-East Asia)
วิ เ คราะห ลั ก ษณะทางภู มิ ศ าสตร ข องประเทศต า งๆ ในภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต โ ดย
สวนรวมและเปนรายประเทศ รวมทั้งความสัมพันธของประเทศในภูมิภาคดังกลาวกับประเทศไทย
Analysis of geography of all countries in Southeast Asia; including the regional relationship
among countries and Thailand.
ภส.5207
การวางผังเมืองและผังภาค
GT.5207
(Urban and Regional Planning)
ทฤษฎีการวางผังเมืองและผังภาค การเติบโตและการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ในระบบเมืองและ
ภาค การประยุกตใชเทคโนโลยีการรับรูจากระยะไกล และระบบสารสนเทศภูมิศาสตรในการวางแผน
หรือการพัฒนาภาคเมืองและภาคชนบท การกําหนดนโยบายและการสนับสนุนทางพื้นที่สําหรับการวาง
ผังเมือง และแผนภูมิภาคอยางมีประสิทธิภาพ
Theories of urban and regional planning; the growth and economic development of spatial
organization; using remote sensing technology and geographic information system for urban and
regional development planning; emphasis on the principle and efficiency policy and spatial
implementation.
ภส.5208
การจัดการลุมน้ํา
GT.5208
(Watershed Management)
ศึกษาและเขาใจโครงสราง รูปแบบ และคุณลักษณะของลุมน้ําโดยทั่วๆ ไป ระบบนิเวศลุมน้ํา
หลักการจัดการลุมน้ํา นโยบายและมาตรการของรัฐในการจัดการลุมน้ําของประเทศไทย การศึกษา
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แบบจําลองของการเกิดปญหาน้ําทวมและการแกไขโดยใชเทคโนโลยีการรับรูจากระยะไกล และระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร
Study and understanding of structures and various components of patterns, ecological
watershed resources; the methodology of watershed management using remote sensing and technique
of geographic information system for solving in some selected area of flooding and flood plain
management in Thailand.
ภส.5209
การวิเคราะหภูมิอากาศ
GT.5209
(Climate Analysis)
ศึกษาความรูเบื้องตนในวิชาอุตุนิยมวิทยา วิเคราะหขอมูลอุตุนิยมวิทยา และจัดทําขอมูลสถิติ
ภู มิ อ ากาศ ติ ด ตามความแปรปรวนของภู มิ อ ากาศ ศึ ก ษาผลการเปลี่ ย นแปลงภู มิ อ ากาศเพื่ อ นํ า มา
ประยุกตใชในการวางแผน กําหนดนโยบายตลอดจนการสรางแบบจําลองจากขอมูลภูมิอากาศ
Conceptual view of basic knowledge on meteorological phenomena and data analysis;
established frame of statistic estimation data; study the climatic change monitoring, and the effective
of climatic change; substantial emphasis the application of planning, policy and principles of climatic
model.
ภส.5210
การจัดการและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
GT.5210
(Management of Environmental Impact Assessment)
ศึกษากระบวนการในการจัดการ บริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากมลพิษทางดิน ทางน้ํา ทางอากาศและทางเสียง ทั้งทางตรงและทางออม อันเนื่องมาจากโครงการ
พัฒนาดานตางๆ กฎหมายสิ่งแวดลอม ภัยพิบัติทางธรรมชาติและเทคโนโลยีในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต รวมทั้งการใชระบบภูมิสารสนเทศและเทคนิคตางๆที่เหมาะสม วิเคราะหปญหาและผลกระทบ
สิ่งแวดลอมที่มีตอคุณภาพชีวิต
Processes in management and administered natural resources and environments; the direct or
indirect impacts of ecosystem regarding to projects development; law of environment assessment of
risk areas especially natural hazards and technology taking place in Southeast Asia; employable
appropriate geo-informatics and various techniques for analytical problems and environmental
impacts with regard to human health and quality of life.
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ภส.5211
การวิเคราะหขอมูลเชิงพื้นที่
GT.5211
(Analysis of Spatial Sciences)
การวิเคราะหรูปแบบ การสรางแบบจําลองกระบวนการและโครงสรางทางพื้นที่ การปฏิสัมพันธ
และการแพรกระจาย ทําเลที่ตั้ง เทคนิค และวิธีการตางๆ ที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเชิงพื้นที่ การ
ตัดสินใจในบริบททางพื้นที่ การฝกปฏิบัติ
Analysis of spatial patterns, processing model and spatial structure; interaction and diffusion
location; techniques and procedures using for spatial data analysis; decision making in a spatial
context. Laboratory require.
ภส.5212
ภูมิสารสนเทศสําหรับการจัดการสังคมเมืองและชนบทของไทย
GT.5212
(Geo-Informatics for Thai Urban and Rural Management)
เทคนิคและวิธีการนําเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสําหรับการจัดการทางดานการวางแผนเกี่ยวกับ
การคมนาคมขนสง และสาธารณูปโภค ที่อยูอาศัย โรงเรียน ตลาด และการบริการดานสาธารณสุข การ
วางผังเมือง ผังชนบท และผังชุมชน ที่เหมาะสมและสอดคลองกับการพัฒนา
Techniques and methods approaching the geo-informatics technology for management on
communication, transport network and infrastructure planning, housing, school, market place, human
health and well-being and quality of life; urban, rural and community planning accordance with
development.
ภส.5213
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและการประยุกต
GT.5213
(Geo-Informatics Technology and Applications)
นวัตกรรมของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ ทั้งทางดานการสํารวจขอมูล
ระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและการกําหนดตําแหนงบนพื้นโลก ตลอดจนแนวโนมของการ
พัฒนาเทคโนโลยีทางดานนี้ และการนําเทคนิควิธีการทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศไปประยุกตใชงาน
ดานตาง ๆ
Innovation of geo-informatics technology and relevant assessment to remote sensing,
geographic information system and global positioning system; include developing trends. Techniques
and methods approaching to take the geo-informatics technology using for various works.
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ภส.5214
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อการจัดการ
GT.5214
(Geographic Information Systems for Management)
วิเคราะหลักษณะเฉพาะของขอมูลเชิงพื้นที่และขอมูลเฉพาะเรื่อง การวิเคราะหแบบจําลองเชิง
พื้นที่ เทคนิคการประมวลผลภาพเชิงตัวเลข การออกแบบฐานขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตรสําหรับ
องคกร ตลอดจนการประยุกตใชขอมูลเพื่อการบริหารจัดการ
Analysis of specific spatial data, context and model; techniques of digital image processing;
geographic information database design for organization; application of data for administration.
ภส.5215
พัฒนาการของระบบฐานขอมูลภูมิสารสนเทศของไทย
GT.5215
(Thai Geo-Informatics Database Development)
การพัฒนาการของฐานขอมูลภูมิสารสนเทศของไทยที่มีการจัดทําขึ้นในหนวยงานของภาครัฐ
โดยมีการจําแนกประเภท และลักษณะขอมูลตางๆ ที่มีอยูอยางเปนระบบ เพื่อใหผูศึกษาไดรับองค
ความรูเชิงบูรณาการวาดวยแหลงผลิตและลักษณะฐานขอมูลภูมิสารสนเทศที่มีอยูในประเทศไทย
วิธีการสืบคนและคัดสรรขอมูลเพื่อมาประกอบการศึกษาวิจัยที่เหมาะสม เอื้อประโยชนตอการพัฒนา
ประเทศ เพื่อการรักษาความสงบและความมั่นคงของชาติ หรือวิถีทางอันดีของสังคม
Development of Thai Geo-Informatics database, established programs in government’s
organizations; attributing data and the characteristic data using for the students achieve the body of
knowledge integrating processing area and geo-informatics database in Thailand; the method of
receiving and selective research to emphasis on support the development, security, and best society.
ภส.5216
การรับรูระยะไกลชวงไมโครเวฟ
GT.5216
(Microwave Remote Sensing)
หลักการและทฤษฎีของการรับรูระยะไกลชวงคลื่นไมโครเวฟ ปฏิกิริยาของวัตถุอุปกรณที่ใชกับ
ระบบไมโครเวฟ เทคนิคการประมวลผลภาพเชิงตัวเลข แนวทางการประยุกตใชขอมูลในการสํารวจ
สภาพแวดลอมในธรรมชาติภาคพื้นดินและชั้นบรรยากาศ
Fundamentals, theories of passive and active microwave remote sensing; techniques used in
collecting the digital image processing; application of microwave remote observation on the earth’s
natural resources and atmosphere.
ภส.5217
การสํารวจทําแผนที่ภูมิประเทศ
GT.5217
(Topographic Survey)
ศึกษาประเภทเครื่องมือสํารวจและวิธีการปฏิบัติงานในสนามเกี่ยวกับการเขียนแผนที่ลักษณะภูมิ
ประเทศ
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Study of the sets of surveying instruments and field work for cartography on landscape map.
ภส.5218
การออกแบบและจัดทําแผนที่ดวยคอมพิวเตอร
GT.5218
(Map Design and Computer Cartography)
ทฤษฎี เทคนิค วิธีการออกแบบ การใชคอมพิวเตอรในการสรางและวิเคราะหขอมูลในแผนที่
การจัดการขอมูลพื้นฐานในการทําแผนที่
Theories, techniques and methods of map design; composite computer cartography; analytical
map data for making map.
ภส.5219
เรขาคณิตภาพถายทางอากาศ
GT.5219
(Photogrammetry)
กรรมวิธีการผลิตภาพถาย หลักของเรขาคณิตภาพถาย เครื่องมือในการแปลภาพถาย วิธีการหาจุด
บังคับของภาพถาย ความคลาดเคลื่อนในการรังวัด ตลอดจนการทําแผนที่จากภาพถายทางอากาศ
Processes of aerial photo, photogrammetry; aerial photo instrument, control point method, the
error of surveying method and mapping from aerial photo.
ภส.5220
กฎหมายไทยกับภูมิสารสนเทศ
GT.5220
(Thai Laws and Geo-Informatics)
การศึกษากฎหมายไทยที่มีความเกี่ยวของกับการจัดการเชิงพื้นที่ ทบทวนพระราชบัญญัติและ
กฎกระทรวงตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งพระราชบัญญัติวาดวยการกําหนดอาณาเขตการปกครองและการ
บริหารของประเทศไทย อาณาเขตการปกครองกฎเกณฑตางๆ ที่เกี่ยวของกับประเภทปาไม ผังเมือง
อุตสาหกรรม การจัดรูปที่ดิน การปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร รูปแบบและขอบเขตพื้นที่ลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งที่มีผลตอพัฒนาการของระบบมาตรฐานขอมูลภูมิสารสนเทศที่สามารถเปนหลักฐาน
ประกอบอางอิงทางกฎหมายไดอยางถูกตองสมบูรณ
Study of Thai law that relating to spatial management; review the acts and regulations,
especially the act of boundary and frontier of Thailand, administrative law, regulation of forestry
classification, urban planning, industry, land management and land forming change for agriculture,
perform soil series, soil phase and borderlands, which effecting the standard and legitimacy of geoinformatics database to support spatial development.
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ภส.5221
การศึกษาอิสระดานภูมิสารสนเทศ
GT.5221
(Independent study on Geo-Informatics)
การทําวิจัยทางดานภูมิสารสนเทศโดยเฉพาะหรือหัวขออื่นใดที่นาสนใจภายในกรอบของภูมิ
สารสนเทศ การประยุกตใชแนวคิดทฤษฎีและความรูความสามารถใหเปนประโยชน นักศึกษาตอง
ศึกษาดวยตนเอง โดยไดรับความยินยอมและการแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา
Practice on specific geo-informatics research or interesting subject in the field of current geoinformatics research; applications of geographic thought methodology and understanding concepts for
various benefits; students pursuing research on topics of their own interest under supervision of their
project advisors.
26.3 หมวดวิชาปรับพื้นฐาน
ภส.5801
หลักการทางภูมิสารสนเทศ
GT.5801
(Principles of Geo-Informatics)
เพื่อใหมีความรูความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานทางภูมิสารสนเทศ หลักการจําแนก
และการจัดการภาพเชิงตัวเลข ขอมูลพื้นฐานจากการสํารวจระยะไกล หลักการพื้นฐานของการวิเคราะห
และจัดการฐานขอมูลทางสารสนเทศภูมิศาสตรและการประยุกตใชเครื่องกําหนดตําแหนงบนพื้นโลก
ดวยดาวเทียม
Understanding of geo-informatics perspectives in principles and procedures; attributing
method, digital image processing, remote sensing database, forming a foundation analysis, geographic
information system management, and application of global position system.
ภส.5802
ภูมิศาสตรและการแผนที่
GT.5802
(Geography and Cartography)
วิ วั ฒ นาการความรู ท างภู มิ ศ าสตร แ ละสถานภาพของสาขาวิ ช า โครงสร า งทางแนวคิ ด ด า น
ภูมิศาสตร ระบบการศึกษาและหลักการดานภูมิศาสตรในยุคโบราณสูยุคปจจุบัน หลักการพื้นฐานใน
ด า นการทํ า แผนที่ เทคนิ ค การออกแบบแผนที่ ใ นเนื้ อ หาสาระสํ า คั ญ ต า งๆ หลั ก เบื้ อ งต น การแปล
ความหมายและการอานแผนที่
Evolution of geography on academic discipline; structure of geographic concepts; systematic
study and methodologies of past and contemporary geographic concepts. This course provide
fundamental knowledge on map making; cartographic design elements; introduction to map
interpretation and map reading.
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ภส.5803
ภาษาอังกฤษสําหรับภูมิสารสนเทศ
GT.5803
(English Reading in Geo-Informatics)
การอานและเขาใจบทความและหนังสือดานภูมิสารสนเทศที่พิมพเปนภาษาอังกฤษ
Reading and understanding of English in geo-informatics journals and texts.
26.4 วิทยานิพนธ
ภส.6000
วิทยานิพนธ
GT.6000
(Thesis)
ปฏิบัติการคนควาวิจัยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับปญหาหรือหัวขอที่นาสนใจในสาขาภูมิสารสนเทศเพื่อ
คนพบแนวคิดใหมหรือองคความรูใหม เขียนและเรียบเรียงวิทยานิพนธตามเคาโครงที่เสนอ การสอบ
ปากเปลาภายใตความควบคุมของอาจารยที่ปรึกษาและกรรมการวิทยานิพนธ
Completion in research specific topic relating to geo-informatics problems or interesting
subject in the field of current geo-informatics issues; to find out new concepts or new body of
knowledge; to organize theirs according to the research proposal, oral examination under supervision
of student’s advisor and thesis academia committee
26.5 สารนิพนธ
ภส.7000
สารนิพนธ
GT.7000
(Research Paper)
การทําวิจัยทางดานภูมิสารสนเทศหรือหัวขออื่นใดที่นาสนใจภายในกรอบของภูมิสารสนเทศ
เพื่อคนหาแนวคิดรวมยอดหรือองคความรูใหม เขียนและเรียบเรียงสารนิพนธตามเคาโครงที่เสนอ การ
สอบปากเปลาภายใตความควบคุมของอาจารยที่ปรึกษา และกรรมการสารนิพนธ
Practice in geo-informatics research or interesting subject in the field of current geoinformatics research; to find out new concepts or new body of knowledge; to organize research
according to the research proposal, oral exanimation under supervision of student’s advisor and
academic committee.
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27. ที่ปรึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ดร.วัลลภ สุวรรณดี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
พล.ท.วิชิต สาทรานนท เจากรมแผนที่ทหาร ผูบัญชาการโรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร
พ.อ.วิรัช ยิ้มเจริญ
รองผูบัญชาการโรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร
28. อาจารยผูสอน
28.1 อาจารยประจําหลักสูตร
28.1.1 ศาสตราจารย ดร.สุพรรณี ชะโลธร
Ph.D. (Geography: Political Geography)
The University of Wisconsin-Milwaukee, U.S.A
M.A. (Political Science: Politics in Asia)
Northeastern Illinois University, U.S.A
ร.บ.

(รัฐศาสตรการปกครอง)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

A.A (Business Administration)
Northwestern Business College; Chicago, Illinois, U.S.A
Cert. (การใชคอมพิวเตอรกับซอรฟแวรสารสนเทศทางภูมิศาสตร โปรแกรม
SPANS)
TYDAC, Technology, Ltd., Canada; and ACS Computer (Thailand, Co.)
นักวิจัยแหงชาติ รัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร (39-80-0026)
28.1.2 รองศาสตราจารยทวี ทองสวาง
กศ.ม. (ภูมิศาสตร)
วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร (มศว.ประสานมิตร)
กศ.บ. (สังคมศึกษา)
วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร (มศว.ประสานมิตร)
วุฒิบัตร (ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร)
กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
วุฒิบัตร (การสํารวจขอมูลระยะไกล)
สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ
Cert. (Photogrammetry)
University of Vienna
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28.1.3 รองศาสตราจารยประยูร ดาศรี
Post Graduate (Rural Survey)
ITC (Thailand)
กศ.ม. (ภูมิศาสตร)
วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร (มศว.ประสานมิตร)
กศ.บ. (ภูมิศาสตร)
วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร (มศว.ประสานมิตร)
ประกาศนียบัตรชั้นสูง (ภูมศิ าสตร)
วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร (มศว.ประสานมิตร)
28.1.4 รองศาสตราจารยทัศนีย ทองสวาง
สค.ม. (ประชากรศาสตร)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
กศ.บ. (สังคมศาสตร)
วิทยาลัยวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)
Cert. (Basic Cartography)
National Board of Surveying and Mapping, Thailand
28.1.5 อาจารยอรสา รัตนสินชัยบุญ
วท.ม. (ภูมิศาสตรกายภาพและสิ่งแวดลอม)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
อ.บ. (ภูมิศาสตร)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
Cert. (การอบรม โปรแกรม SPANS)
บริษัท Earth Intelligence, Thailand
Cert. (การอบรม โปรแกรม Arc view 3.2)
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตและบริษัท ESRI, Thailand
28.2. อาจารยประจํารวมสอน
28.2.1 ศาสตราจารยเดือน จิตรกร
น.ม. (นิติศาสตรมหาบัณฑิต)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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ธ.บ.

(ธรรมศาสตรบัณฑิต)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

28.2.2 ศาสตราจารย ดร.สมบูรณ ชิตพงศ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา)
วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร
กศ.บ. (คณิตศาสตร)
วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร
28.2.3 ดร.เสนีย สุวรรณดี
Ph.D. (International Trade and Finance, Economics Planning and Development)
Southern Illinois University, U.S.A.
M.S. (Business Economics)
Southern Illinois University, U.S.A.
บธ.บ (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
28.2.4 ดร.สุชีพ พิริยสมิทธิ์
Ph.D. (Political Science/ASEAN Studies)
Marathwada University, India
M.A. (Political Science)
Panjab University, India
พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ/สังคมวิทยา) เกียรตินิยมดี
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
MINI-M.B.A.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วุฒิบัตร (สารสนเทศภูมิศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตและบริษัท ESRI (Thailand)
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28.2.5 ดร.จํานงค เวนุอาธร
Ph.D. (ประชากรและพัฒนา)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
พบ.ม (เศรษฐศาสตรการเงิน)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ศ.บ. (เศรษฐศาสตรประยุกต)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ศษ.บ. (บริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
28.2.6 อาจารยดํารงค รังสรรค
M.ENG. (Engineering Administration)
George Washington University, U.S.A.
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
BS.CE. (Civic Engineering)
Orpanez University
บธ.บ. (การจัดการงานกอสราง)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
28.2.7 อาจารยอติเทพ ศรีคงศรี
M.ENG. (Soil Engineering)
Asian Institute of Technology
กําลังศึกษาหลักสูตร Ph.D. (Geotechnical Engineering)
Asian Institute of Technology
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) เกียรตินิยม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
28.2.8 อาจารยจารุวรรณ เกษมทรัพย
วท.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
กําลังศึกษาหลักสูตร Ph.D. (Environmental Technology)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
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วท.บ. (วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
28.2.9 อาจารยภาวนา มาศผล
สต.ม. (สถิติมหาบัณฑิต)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วท.บ. (สถิติประยุกต)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
28.2.10 อาจารยอัศนีย นิ่มนวล
กศ.ม. (วิจัยและสถิติการศึกษา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ค.บ. (คณิตศาสตร - วัดผล)
สถาบันราชภัฎอุตรดิตถ
28.2.11 อาจารยจีระ จิตรกร
M.C.P (ผังเมือง)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
M.ARCH (ผังชุมชน) ผังเมือง
Georgia Institute of Technology
สถ.บ. (สถาปตยกรรมศาสตร)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
28.3 อาจารยพิเศษ
28.3.1 ศาสตราจารย ดร.ฉัตรชัย พงศประยูร
Ph.D. (Geography)
Southern Illinois University, U.S.A.
M.A. (Geography)
Clark University, U.S.A.
อ.บ. (ภูมิศาสตร)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ค.บ. (คุรุศาสตร)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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28.3.2 รองศาสตราจารย ดร.แกว นวลฉวี
Ph.D. (Civil Engineering/Remote sensing)
Colorado State University, U.S.A
M.S. (Physics)
University of Connecticut, U.S.A
วท.บ. (ฟสิกส)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
28.3.3 รองศาสตราจารย (พิเศษ) พงศพิศน ปยะพงศ
M.Sc. (Soil Science and Geology)
Oklahoma State University, U.S.A.
M.A. (Agricultural Education)
Oklahoma State University, U.S.A.
วท.บ. (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
Cert. (Geology of Northern Rocky Mountain)
Indiana University, U.S.A.
Cert. (Remote Sensing)
Purdue University, U.S.A.
Cert. (Cartography) USDA. Fort Worth.
Texas, U.S.A.
วุฒิบัตร (รองศาสตราจารยพิเศษ)
คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
28.3.4 รองศาสตราจารยปานทิพย อัฒนวานิช
M.A (Geography)
East Tennessee State University, U.S.A.
อ.บ. (ภูมิศาสตร)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Cert. (Remote Sensing/Geographic Information system)
Asian Institute of Technology
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Cert. (Remote Sensing / Geographic Information System)
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (มหาชน)
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
Cert. (Remote Sensing and GIS)
University of Washington, U.S.A.
28.3.5 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วินิตา เผานาค
Ph.D. (Geography)
University of Victoria, Canada
M.Sc. (Survey Integration for Resources Development)
International Institute for Aerial Survey and Earth Sciences
(ITC) Enschede, The Netherlands
B.A. (Social Studies Education)
Southeastern Louisiana University, U.S.A.
B.A. (Geography)
Louisiana State University, U.S.A.
Post Graduate Diploma (Soil Survey)
International Institute for Aerial Survey and Earth Sciences
(ITC), Enschede, The Netherlands.
Advanced Post Graduate Diploma (Soil Survey)
International Institute for Aerial Survey and Earth Sciences
(ITC), Enschede, The Netherlands.
Diploma (Remote Sensing for Educators)
Stockholm, Sweden.
28.3..6 พลตรีเล็ก จูฑะสุต (รองเจากรมแผนที่ทหารฝายวิชาการ)
วศม. (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Post Graduate Diploma (Photogrammetric Engineering)
สถาบัน ITC. ประเทศเนเธอรแลนด
วศบ.ผท. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
โรงเรียนแผนที่
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หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุนที่48
โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ
หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุนที่39
โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ
28.3.7 ดร.เศรษฐพันธ กระจางวงษ
Ph.D. (Land Resources Management)
University of Wisconsin - Madison, U.S.A.
M.S. (Environmental Monitoring: RS/GIS)
University of Wisconsin - Madison U.S.A.
ร.ม. (ความสัมพันธระหวางประเทศ)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ร.บ. (ความสัมพันธระหวางประเทศ)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วท.บ. (ภูมิศาสตรและสิ่งแวดลอม)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
28.3.8 พันตรี ดร.สุรพงษ สุบงกฏ
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วนศาสตร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประกาศนียบัตร (หลักสูตรนายทหารชั้นนายรอยเหลาทหารแผนที่)
โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร
ประกาศนียบัตร (หลักสูตรนายทหารชั้นนายพันเหลาทหารแผนที่)
โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร
28.3.9 ดร.สุพรรณ กาญจนสุธรรม
Ph.D. (Remote Sensing and GIS)
Asian Institute of Technology
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M.S.

(Computer Science)
Asian Institute of Technology
วท.ม. (พืชไร)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วท.บ. (พืชไร)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
28.3.10 ผูชวยศาสตราจารย เสนห โรจนดิษฐ
M.S (Land and Water Resources Assessment and Management)
North Texas State University, U.S.A.
วท.บ. (ภูมิศาสตร)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (วิทยาเขตบางแสน)
ประกาศนียบัตร (การวิเคราะหขอมูลดาวเทียมดวยคอมพิวเตอร)
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
ประกาศนียบัตร (การวิเคราะหและทําแผนที่ดวยขอมูลดาวเทียมรายละเอียดสูง)
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
28.3.11 อาจารยสมคิด ภูมิโคกรักษ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ภูมิศาสตร)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประกาศนียบัตร (อุตุนิยมวิทยาชั้นสูง)
โรงเรียนอุตุนิยม กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงคมนาคม
Cert. (Remote Sensing and GIS)
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
Cert. (การวิเคราะหขอมูลจากภาพถายดาวเทียมโดยใชโปรแกรม PCI EASI/PACE
เวอรชั่น 6.3)
สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
28.3.12 ดร.สุวิมล อังควานิช
Ph.D. (ประชากรและการพัฒนา)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
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ค.ม.

(วิจัยทางการศึกษา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
พศ.บ. (สถิติ) เกียรตินิยม
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตร (นักวิจัยระดับหัวหนาโครงการ)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
28.3.13 นาวาอากาศเอกวัลลภ พรมบาง
วท.ม. (ภูมิศาสตรกายภาพและสิ่งแวดลอม)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
กศ.บ. (ศิลปศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)
ประกาศนียบัตร (หลักสูตรนายทหารชั้นนายรอยเหลาทหารแผนที่)
โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร
ประกาศนียบัตร (หลักสูตรขาวกรองยุทธศาสตร)
ศูนยรักษาการความปลอดภัย กองบัญชาการทหารสูงสุด
ประกาศนียบัตร (หลักสูตรโปรแกรมเมอร) ภาษา FORTRAN IT
ศูนยสารสนเทศกองบัญชาการทหารสูงสุด
ผูเชี่ยวชาญดานภูมิศาสตรและสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS)
แมกองสนามสํารวจขอมูลเพื่อวิเคราะหภูมิประเทศทางยุทธวิธี
กองภูมิศาสตรกรมแผนที่ทหาร
หัวหนาแผนกอิเล็กทรอนิกส กองยีออเคซี และยีออฟสิกส
กรมแผนที่ทหาร
28.3.14 รอยเอกกิตติศักดิ์ ศรีกลาง
วท.ม. (ภูมิศาสตร แผนที่และเทคนิค)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
วท.บ. (ภูมิศาสตร เศรษฐกิจและสังคม)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
หลักสูตร Basic Cartography
Defense Mapping School, Fort Belvoir สหรัฐอเมริกา
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หลักสูตร Special Cartographic Course
School of Military Survey ประเทศออสเตรเลีย
การฝกอบรม Photogrammetry และ Space Imagery
Institut Geographique National (IGN) ประเทศฝรั่งเศส
28.3.15 นาวาอากาศตรีเสนีย ฉัตรวิไล
วท.ม. (ภูมิศาสตร)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ศศ.บ. (รัฐศาสตรการปกครอง)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประกาศนียบัตร (อุตุนิยมวิทยาชั้นสูง)
โรงเรียนอุตุนิยม กรมอุตุวิทยา กระทรวงคมนาคม
Cert. (Special English Terminology)
Lackland AFB, U.S.A.
Cert. (Satellite Imagery Interpretation)
Keesler AFB.U.S.A.
Cert. (Able Forecaster)
Keesler AFB.U.S.A.
Cert. (Tropical Meteorology)
Keesler AFB.U.S.A.
Cert. (Weather Officer Course)
Keesler AFB.U.S.A.
28.3.16 อาจารยทรงพล มะลิกุล
M.P.A. (Local Administration)
Florida Atlantic University, U.S.A.
ร.บ. (รัฐศาสตรการปกครอง)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Cert. (Effective Management and Administration)
Sterling Institute, Washington D.C, U.S.A.
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29. สถานที่และอุปกรณการสอน
29.1 อุปกรณการสอน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
1. คอมพิวเตอร 25 ชุด
2. Software GIS 25 ชุด
3. Software Remote Sensing ชุดใหญ 2 ชุด หรือชุดเล็ก 25 ชุด
4. แผนที่ L7017และL7018 บริเวณตาง ๆ
5. หอง LAB, GIS และ Remote Sensing
6. ตูเก็บแผนที่
7. กลองระดับพรอมอุปกรณ 2 ชุด
8. เครื่องกําหนดตําแหนงบนพื้นโลก (GPS) 2 ตัว
9. Scanner A0 1 ตัว
29.2 อุปกรณการสอน โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร
1. กลองสํารวจระดับชั้นที่ 1 , 2 พรอมอุปกรณ จํานวน 9 ชุด เปนกลองสํารวจระดับเชิงเลข
(Digital Level) มีการทํางานแบบอัตโนมัติ สามารถอานคาระดับไดละเอียด 0.01 ม.ม
2. เครื่องรังวัดรับสัญญาณดาวเทียมระบบ GPS ชั้นที่ 1,2 พรอม SKI-Pro L1 software 4 ชุด
3. เครื่องรังวัดรับสัญญาณดาวเทียมระบบ GPS แบบพกพา Garmin รุน GPSMap 76S 6 ชุด
4. กลอ งสํา รวจแบบประมวลผลรวม (Total
Station) พร อมอุป กรณ จํา นวน 9 ชุ ด
มีระบบวัดมุม และวัดระยะอิเล็กทรอนิกส ที่สามารถใชปฏิบัติงานสํารวจเก็บรายละเอียด
ภูมิประเทศ
5. Notebook สําหรับประมวลผลขอมูล จํานวน 9 เครื่อง
6. เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมระบบ GPS
1.) สําหรับงานสํารวจชั้นที่ 2, 3 Leica GPS System 500 จํานวน 4 ชุด รับสัญญาณ
ความถี่ L1 จํานวน 12 ชองสัญญาณ ความคลาดเคลื่อนการสํารวจทางราบดวยวิธี
Static ไมเกิน 10 ม.ม. + 2 PPm (RMS) และวิธี Rapid Static ไมเกิน 1.5 ม.ม. + 2
PPm (RMS) ของระยะเสนฐานการรังวัด
2.) โปรแกรมประมวลผล GPS SKI-Pro Version 2.5 จํานวน 1 ชุด
3.) Notebook สําหรับประมวลผลขอมูล GPS จํานวน 1 เครื่อง
7. ชุดประมวลผลงานทําแผนที่จากภาพถายทางอากาศ
1.) เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร พ ร อ มอุ ป กรณ สํ า หรั บ มองภาพสามมิ ติ จํ า นวน 2 ชุ ด
มีอุปกรณสําหรับสรางภาพสามมิติพรอมแวน และ Graphic Card ที่สนับสนุนการ
ทํางานแบบ Stereo Model
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2.) โปรแกรมการทําแผนที่จากภาพถายทางอากาศ Leica Photogrammetric Suite (LPS)
จํานวน 2 ชุด เพื่อการเขียนถายทอดรายละเอียดสามมิติ และงานขายสามเหลี่ยมทาง
อากาศ
- สามารถสรางขอมูลแบบจําลองความสูงเชิงเลข (Digital Elevation Model :
DEM) ของภูมิประเทศจากภาพคูสามมิติได
- สามารถสรางภาพออรโธเชิงเลขและภาพตอได
8. ชุดประมวลผลงานทําแผนที่จากภาพดาวเทียม
1.) เครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ เพื่องานทําแผนที่จากภาพดาวเทียม จํานวน 4 ชุด
2.) โปรแกรมการทําแผนที่จากภาพดาวเทียม ERDAS IMAGINE Version 8.7
จํานวน 4 ชุด
- สามารถประมวลผลขอมูลดาวเทียม IKONOS , Quickbird , SPOT , Landsat
และ อื่นๆได
- สามารถสรางภาพออรโธเชิงเลขและภาพตอได
9. ชุดประมวลผลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ArcGIS 9
1.) เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร แ บบตั้ ง โต ะ เพื่ อ ประมวลผลระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร
จํานวน 5 ชุด
2.) โปรแกรมประมวลผลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ArcGIS 9 จํานวน 5 ชุด
- สามารถนํ า เข า ข อ มู ล แผนที่ เ ชิ ง เลขสู ฐ านข อ มู ล และแก ไ ขข อ มู ล แผนที่
ในฐานขอมูล
- มีความสามารถในการวิเคราะหเชิงพื้นที่แบบตางๆ
- มีความสามารถสรางแผนที่เฉพาะเรื่อง (Thematic Map) ได
10.คอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ สําหรับฝกงานตางๆ จํานวน 15 ชุด
11.เครื่องกรวดภาพสี (Color Scanner) ขนาด A0 Vidar จํานวน 1 ชุด
29.3 หองเรียนและหองปฏิบัติการ
1. โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร
2. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

