สาขาวิชาวิศวกรรมสํารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร (218xxx)
ปรับปรุง พ.ศ. 2551
คําอธิบายรายวิชา
218211** การสํารวจเพื่อการทําแผนที่
3 (2-3)
(Surveying for Mapping)
หลักพื้นฐานของการสํารวจ ทฤษฎีความคลาดเคลื่อน การวัดระยะ การ
สํารวจดวยเข็มทิศ กลองวัดมุมและการวัดมุม การกําหนดแอซิมัทอยางละเอียด
การสํารวจหมุดควบคุมทางราบดวยวิธีวงรอบ ระบบพิกัดยูทีเอ็ม จีพีเอสเบื้องตน
การสํารวจหมุดควบคุมทางดิ่งดวยวิธีการระดับ การคํานวณและปรับแกขอมูลงาน
ภาคสนาม การสํารวจและการทําแผนที่ภูมิประเทศ การทําแผนที่ภูมิประเทศแบบดิ
จิทัล
Basis of surveying, theory of errors, distance measurements,
compass surveying, theodolites and angle measurements, precise
determination of azimuth, horizontal control surveys by traversing,
Universal Transverse Mercator coordinate system, introduction to global
positioning system, vertical control surveys by levelling, computation and
adjustment of field work data, topographic surveying and mapping, digital
topographic mapping.
218212

การฝกภาคสนามงานสํารวจ
1
(Surveying Field Practice)
พื้นฐาน : 218211
การฝกงานภาคสนามของรายวิชาการสํารวจเพื่อการทําแผนที่ ฝกงานไม
ต่ํากวา 170 ชั่วโมง
Field practice for surveying for mapping. Practice not less than 170
hours.

** วิชาปรับปรุง

218213

การสํารวจเสนทาง
3 (2-3)
(Route Surveying)
พื้นฐาน : 218211
การสํารวจสังเขปและสํารวจขั้นตนเพื่อการกําหนดเสนทางและออกแบบ
มาตรฐานทั่วไปและขอกําหนด การวางแนวทาง การทําระดับและการสํารวจเพื่อ
การทําแผนที่ภูมิประเทศ ดินและแผนภาพมวล การสํารวจเพื่อการกอสรางเสนทาง
โคงแนวราบและแนวดิ่ง หลักการความปลอดภัยของทางหลวงและการออกแบบ
Reconnaissance and preliminary surveys for route location and
design, general standard and specifications, alignment layout, levelling
and topographic surveys, earth work and mass diagram, route construction
surveys, horizontal and vertical curves, principles of highway safety and
design.

218311

การสํารวจทางวิศวกรรม
3 (2-3)
(Engineering Surveying)
พื้นฐาน : 218211
โครงงานวิศวกรรม รายละเอียด ความแมนและขอกําหนด การวางแผน
และการจัดกําหนดการขั้นตอนสําหรับการสํารวจเพื่อการกอสรางโครงการทาง
วิศวกรรม การสํารวจเพื่อการกอสราง การสํารวจทางอุทกศาสตร การสํารวจใต
ดิน การสํารวจเหมืองแร มีการศึกษานอกสถานที่
Engineering project; details, accuracy and specification; planning
and scheduling for construction surveying of engineering projects;
construction surveying; hydrographic surveying; underground surveying;
mine surveying; field trip required.

218321** การทําแผนที่จากภาพถายทางอากาศ I
3 (2-3)
(Photogrammetry I)
พื้นฐาน : 218211
หลักการทําแผนที่จากภาพถายทางอากาศ กลองถายภาพและการถายภาพ
ระบบพิกัดของภาพถาย เรขาคณิตของภาพถาย การมองภาพสามมิติ ระยะ
เหลื่อมของภาพสามมิติ การวางแผนการบิน จุดควบคุมในงานถายภาพทางอากาศ
ภาพตอของภาพถายทางอากาศ ภาพถายเอียงและการดัดแก การปรับภาพ การ
เขียนรางจากภาพสามมิติ งานภาพออรโทโฟโต การทําแผนที่จากภาพถายทาง
อากาศภาคพื้นดิน การแปลงพิกัด การทําแผนที่จากภาพถายทางอากาศแบบดิ
จิทัล
Principles of photogrammetry, cameras and photography, photographic
coordinate system, geometry of photographs, stereoscopic viewing,
stereoscopic parallax, flight planning, controls for aerial photography, aerial
photo mosaics, tilted photographs and rectification, photo orientation,
stereoscopic plotting, orthophotography, terrestrial photogrammetry,
coordinate transformations, digital photogrammetry.
218322*

การแปลความหมายภาพถายทางอากาศในงานวิศวกรรมสํารวจ
3 (23)
(Aerial Photograph Interpretation in Survey Engineering)
พื้นฐาน : 218321
หลักการแปลภาพถายทางอากาศ กระบวนการทางธรณีวิทยาเกี่ยวกับกําเนิด
ของพื้ น ดิ น แบบรู ป ลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศที่ ป รากฏบนภาพถ า ยทางอากาศ การ
ประยุกตภาพถายทางอากาศเพื่อการวางแผนและการแกปญหาทางวิศวกรรม
Principles of aerial photograph interpretation, geological processes of
land formation, patterns of landforms as seen on aerial photographs,
application of aerial photographs for planning and solving the engineering
problems.

* วิชาเปดใหม
** วิชาปรับปรุง

218331** จีออเดซี
3 (3-0)
(Geodesy)
พื้นฐาน : 218211
ประวัติการพัฒนางานจีออเดซี รูปทรงและสนามความถวงของโลก ระบบ
อางอิงทางจีออเดซี มูลฐานทางจีออเดซี วิธีการวัดในงานจีออเดซี ดาราศาสตร
ปฏิบัติ จีออเดซีพิภพ สมบัติทางเรขาคณิตของรูปทรงรีอางอิง การคํานวณบน
รูปทรงรีอางอิง
Historical development of geodesy, figure and gravity field of the
earth, geodetic reference systems, geodetic datum, methods of
measurement in geodesy, practical astronomy, global geodesy, geometric
properties of reference ellipsoid, computations on reference ellipsoid.

218332** การทําแผนที่และเสนโครงแผนที่
2 (2-0)
(Cartography and Map Projection)
พื้นฐาน : 218211
แนวคิดของการทําแผนที่ ขอกําหนดและความแมน แบบจําลองระดับสูง
เชิ ง เลข และการนํ า เสนอความสู ง ต่ํ า ของผิ ว โลก กระบวนการการผลิ ต แผนที่
หลักการสื่อความหมายและการใชสัญลักษณในแผนที่ การใชคอมพิวเตอรชวยใน
การทําแผนที่เบื้ องตน ระบบพิกัดและสูตรการแปลง สี หลักมูลเสนโครงแผนที่
ประเภท การสรางและการเลือกใชเสนโครงแผนที่ การประยุกตเสนโครงแผนที่ใน
งานสํารวจ
Concepts of cartography, specification and accuracy, digital elevation
model and relief presentation, cartographic processes, semiology and
cartographic symbolization, basic computer-assisted cartography, coordinate
systems and transformation formulae, color, fundamental of map projection;
types construction, and selection of map projection; applications of map
projection for surveying.

** วิชาปรับปรุง

218333

งานที่ดิน
3 (3-0)
(Cadastre)
พื้นฐาน : 218211
ระบบที่ดิน การจัดการและการบริหารที่ดิน การควบคุมการใชที่ดิน
กฎหมายทรัพยสิน การจดทะเบียนที่ดิน ระบบแผนที่ของโฉนดที่ดิน การสํารวจ
ขอบเขตที่ดิน การปฏิรูปที่ดิน งานที่ดินเพื่อการจัดเก็บภาษี งานที่ดิน
อเนกประสงค การประเมินราคาที่ดิน การจัดการอสังหาริมทรัพย
Land system, land management and administration, land use
control, property laws, land registration, cadastral mapping system, land
boundary surveying, land reformation, fiscal cadastre, multipurpose
cadastre, land valuation, real estate management.

218341

การคํานวณปรับแก
3 (2-3)
(Adjustment Computation)
พื้นฐาน : 206221 และ 218211
แนวคิดของคาสังเกตและแบบจําลองทางคณิตศาสตร แนวคิดทางสถิติ
สมบัติทางสถิติของคาสังเกต หลักและเทคนิคของการแผ ทฤษฎีและหลักการของ
วิธีกําลังสองนอยสุด การปรับแกดวยวิธีกําลังสองนอยสุด แบบจําลองทั่วไปและผล
การเฉลยดวยวิธีกําลังสองนอยสุด ระเบียบวิธีสมการคาสังเกต วิธีสมการเงื่อนไข
ปญหาสมการไมเชิงเสน วงรีความคลาดเคลื่อนและการแปลงฉาก การประมาณคา
ในชวง ขอพิจารณาเชิงตัวเลขและเชิงสถิติในการปรับแก
Concepts of observation and mathematical model; statistical
concepts; statistical properties of observations; principle and techniques of
propagation; method of least squares; least squares adjustment; general
model and least squares solution, method of observation equations, method
of condition equations; non-linear equation problem; error ellipse and
orthogonal transformation; interpolation; numerical and statistical
considerations in adjustment.

218411

การสํารวจจีออเดติก
2 (1-3)
(Geodetic Surveying)
พื้นฐาน : 218341
หลักการสํารวจจีออเดติก อุปกรณทางการสํารวจจีออเดติก การสํารวจที่มี
ความละเอีย ด งานขายสามเหลี่ยม งานวงรอบและงานระดั บ ที่ มีความละเอี ยด

โครงขายสถานีบั งคับแนวราบและแนวดิ่ง ขอกําหนด หลักการคํานวณปรับแก
โครงขายสถานีบังคับทางจีออเดซี
Principles of geodetic surveying; geodetic instruments; precise
surveying, triangulation, precise traversing and precise levelling; horizontal
and vertical control networks; specification; principles of adjustment of
geodetic control network.
218412

การสํารวจดวยดาวเทียม
3 (2-3)
(Satellite Surveying)
พื้นฐาน : 218331 และ/หรือพรอมกันกับ 218411
หลักเบื้องตนของการสํารวจดวยดาวเทียม การกําหนดตําแหนง ระบบ
ดาวเทียมในงานสํารวจ ระบบกําหนดตําแหนงบนพื้นโลก วงโคจร โครงสราง
สัญญาณ
เสาอากาศและเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม
สมการคาสังเกต
ความคลาดเคลื่อน การสํารวจดวยดาวเทียมในการปฏิบัติ การดําเนินงาน
ภาคสนามและการประมวลผลขอมูล
Fundamental of satellite surveying; positioning; satellite systems in
surveying; global positioning system; orbit; signal structure; antennas and
receivers; observation equations; errors; practical aspects of satellite
surveying, field operation and data processing.

218413

การสํารวจดวยอิเล็กทรอนิกส
2 (1-3)
(Electronic Surveying)
พื้นฐาน : 218211
แนวคิดของการสํารวจดวยอิเล็กทรอนิกส อุปกรณและเรขาคณิตของการ
สํารวจดวยอิเล็กทรอนิกส การเก็บ การถายโอนและการประมวลผลขอมูล เทคนิค
ใหมที่ใชในงานสํารวจปจจุบัน
Concepts of electronic surveying; instruments and geometry of
electronic surveying; data collection, transferring and processing; new
techniques currently used in surveying.

218421** การทําแผนที่จากภาพถายทางอากาศ II
3 (2-3)
(Photogrammetry II)
พื้นฐาน : 218321
การสํารวจดวยภาพถายทางอากาศแบบดิจิทัล การวัดพิกัดภาพถายและ
การปรับละเอียด การจัดภาพดิจิทัล ขายสามเหลี่ยมทางอากาศ การปรับแกบล็อก
แบบกลุมแสง การเทียบมาตรฐานกลองถายภาพแบบดิจิทัล การประมวลผลภาพ
ขั้นสูง การเทียบเคียงอัตโนมัติ เรขาคณิตของภาพจากดาวเทียม
Digital photogrammetry, photo coordinate measurement and
refinement, digital photo orientation, aerial triangulation, bundle block
adjustment, digital camera calibration, advance image processing,
automatic matching, geometry of satellite imagery.
218422

การรับรูระยะไกล
3 (2-3)
(Remote Sensing)
พื้นฐาน : 218321
พื้นฐานของเทคโนโลยีการรับรูระยะไกล
ทฤษฎีคลื่นแมเหล็กไฟฟา
แหลงพลังงาน การแผรังสี ความสะทอนและการปลอยพลังงานของวัตถุบนผิวโลก
เครื่องรับรู การแปลความหมายเชิงเลขของภาพถายจากดาวเทียม การประมวลผล
ข อ มู ล ภาพดิ จิ ทั ล ระบบรั บ ข อ มู ล การประยุ ก ต ก ารรั บ รู ร ะยะไกลสํ า หรั บ งาน
วิศวกรรมและงานดานอื่น ๆ
Fundamentals of remote sensing technology; theory of
electromagnetic wave, energy sources, radiation, reflectance and emission
of energy for objects on earth; sensors; digital interpretation for satellite
imageries; digital image processing; data receiving system; applications of
remote sensing for engineering and other aspects.

218432** ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
3 (2-3)
(Geographic Information System)
พื้นฐาน : 204112 และ 218332
แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร โครงสรางขอมูลเชิงพื้นที่
ระบบการจัดการฐานขอมูล การเก็บขอมูล การนําเขาขอมูล การประมวลผล
ขอมูล
การวิเคราะหขอมูล การแสดงผล และการนําเสนอ ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรสําหรับงานวิศวกรรม การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ผูใหบริการ
แผนที่ทางอินเทอรเน็ต มาตรฐานขอมูล
** วิชาปรับปรุง

Concepts of geographic information system (GIS); spatial data
structure; database management system, data collection, data input, data
processing, data analysis, data output and presentation; GIS applications for
engineering aspect; system development; internet map server; data
standard.
218441

การสํารวจเพื่อวางแผนภาคและเมือง
3 (3-0)
(Surveying for Regional and Urban Planning)
หลักการ ทฤษฎี และแนวคิดในการสํารวจเพื่อการวางแผนภาคและเมือง
ระดั บและกระบวนการของการวางแผน ความสั มพั นธระหว างการวางแผนกับ
สวนประกอบทางกายภาพและเศรษฐสังคม กระบวนการและระเบียบวิธีวิทยาการ
ในการสํารวจเพื่อการวางแผนภาคและเมือง การวางแผนโครงสรางพื้นฐานและการ
ขนสง การสํารวจเพื่อการจัดการทรัพยากรและสภาพแวดลอม
Principles, theories and concepts in surveying for regional and urban
planning; levels and processes of planning; relationship between planning
and physical and socio-economic elements; processes and methodologies
in surveying for regional and urban planning; infrastructure and
transportation planning; surveying for resources and environmental
management.

218495

การเตรียมการโครงงานวิศวกรรมสํารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร
1(0-3)
(Project Preparation of Survey Engineering and Geographic Information)
การเตรียมขอเสนอโครงงาน การตรวจและอางอิงเอกสาร การนําเสนอ
รายงานความกาวหนา
Preparation of project proposal, literature review and reference,
presentation of progress report.

218496

เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมสํารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร
1-3
(Selected Topics in Survey Engineering and Geographic Information)
เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมสํารวจและสารสนเทศภูมิศาสตรในระดับปริญญา
ตรี หัวขอเรื่องเปลี่ยนไปในแตละภาคการศึกษา
Selected topics in survey engineering and geographic information at
the bachelor’s degree level. Topics are subject to change each semester.

218497

สัมมนา
1
(Seminar)
การนํ า เสนอและอภิ ป รายหั ว ข อ ที่ น า สนใจทางวิ ศ วกรรมสํ า รวจและ
สารสนเทศภูมิศาสตรในระดับปริญญาตรี
Presentation and discussion on current interesting topics in survey
engineering and geographic information at the bachelor’s degree level.

218499** โครงงานวิศวกรรมสํารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร
1(0-3)
(Survey Engineering and Geographic Information Project)
พื้นฐาน : 218495
โครงงานที่ น า สนใจในสาขาวิ ช าของวิ ศ วกรรมสํ า รวจและสารสนเทศ
ภูมิศาสตร
Project of practical interest in various fields of survey engineering and
geographic information.

** วิชาปรับปรุง

