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คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยพะเยา 



 

 

สารบัญ 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 1 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 1 

3. วิชาเอก  1 

4. จ านวนหนว่ยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 1 

5. รูปแบบของหลักสูตร 1 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตร 2 

7. ความพรอ้มในการเผยแพร่หลักสูตรที่มคีุณภาพและมาตรฐาน 2 

8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศกึษา 2 

9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหนง่ และคุณวุฒิการศกึษาของอาจารย์  

 ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 4 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 5 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 5 

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้อง  

 กับพันธกิจของสถาบัน 6 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 7 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร  

1. ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 10 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 11 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร  

1. ระบบการจัดการศกึษา 13 

2. การด าเนินการหลักสูตร 13 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผูส้อน 15 

3.1 หลักสูตร 15 

3.1.1 จ านวนหนว่ยกิต 15 

3.1.2 โครงสรา้งหลักสูตร 15 

3.1.3 รายวิชา 16 

3.1.4 แผนการศกึษา 21 

3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 25 
 



 

 

สารบัญ (ต่อ) 

3.1.6 ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 41 

3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 42 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณภ์าคสนาม (การฝกึงาน หรือสหกิจศกึษา) 44 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรอืงานวิจัย 44 

หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล  

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนสิิต 46 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแตล่ะด้าน 47 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลักสูตรสู่รายวิชา   

 (Curriculum Mapping) 53 

หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต  

1.  กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 61 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนสิิต 61 

3.  เกณฑก์ารส าเร็จการศกึษาตามหลักสูตร 62 

หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์  

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 63 

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 63 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร  

1.  การก ากับมาตรฐาน 64 

2.  บัณฑติ   64 

3.  นิสติ   64 

4.  คณาจารย์ 64 

5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 65 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 65 

7. ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 67 

หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร  

1.  การประเมนิประสิทธิผลของการสอน 69 

2.  การประเมนิหลักสูตรในภาพรวม 69 

3.  การประเมนิผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 70 
 



 

 

สารบัญ (ต่อ) 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 70 

ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553  

                  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 71 

ภาคผนวก ข ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555และหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560 83 

ภาคผนวก ค ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 114 

ภาคผนวก ง ข้อเสนอแนะการวิพากษ์หลักสูตร 117 

ภาคผนวก จ ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 120 

ภาคผนวก ฉ ภาระการสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 135 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 

Bachelor of Science Program in Geographic Information Science 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะ/วิทยาลัย    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

 รหัสหลักสูตร     :     0703 

 ภาษาไทย        :     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมสิารสนเทศศาสตร์ 

 ภาษาอังกฤษ     :     Bachelor of Science Program in Geographic Information Science 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

 ชื่อเต็ม (ไทย)    :     วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมสิารสนเทศศาสตร์) 

 ชื่อย่อ (ไทย)    :     วท.บ. (ภูมสิารสนเทศศาสตร์) 

 ชื่อเต็ม (อังกฤษ)    :     Bachelor of Science (Geographic Information Science) 

 ชื่อย่อ (อังกฤษ)     :     B.Sc. (Geographic Information Science) 

 

3. วิชาเอก 

 ไม่ม ี

 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 จ านวนไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร  

 5.1 รูปแบบ 

  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี 

 5.2 ประเภทของหลักสูตร 

    หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
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 5.3 ภาษาที่ใช้ 

  ภาษาไทย 

 5.4 การรับเข้าศึกษา 

  รับนิสติไทยหรอืต่างชาติทีใ่ช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 

 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น   

     ไม่ม ี

 5.6 การให้ปรญิญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

     ให้ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมสิารสนเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 6.1 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560 เปิดสอน ภาคการศกึษาต้นปีการศึกษา 2560   

 6.2 คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

  เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 34 วันที ่1 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559 

 6.3 คณะกรรมการวชิาการ มหาวิทยาลัยพะเยา  เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

   ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ 2560   

 6.4 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

  ครั้งที่ 119(3/2560) เมื่อวันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560                   

 6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัตหิลักสูตร ในการประชุม  

  ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 23 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560  

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2552  ในปีการศึกษา 2562 

 

8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา  

 8.1  นักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 

 8.2  นักวิชาการแผนที่และภาพถ่าย 

 8.3  นักวิเคราะหแ์ละออกแบบระบบงานทางดา้นเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 

 8.4  นักเขียนโปรแกรม หรอืผูพ้ัฒนาซอฟต์แวรป์ระยุกต์ดา้นภูมิสารสนเทศ 

 8.5  นักพัฒนาเว็บไซต์ที่น าเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศ 

 8.6  นักวิชาการทางดา้นภูมิศาสตร์หรือภูมสิารสนเทศ 
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 8.7  นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใชเ้ทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ  

 8.8  นักวิชาการทุกสาขาที่สามารถประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 

 8.9  นักวิเคราะหน์โยบายและวางแผนที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 
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9. ชื่อ – นามสกุล  เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบนั 
ป ี

1 นายนิติ เอี่ยมชื่น 37002000xxxxx อาจารย ์ วท.ด.  

วท.ม. 

ศศ.บ. 

วท.บ. 

ภูมิสารสนเทศ  

ภูมิศาสตร ์

รัฐศาสตร ์

ภูมิศาสตร ์

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2558 

2548 

2544 

2543 

2 ว่าที่รอ้ยตรรีังสรรค ์ 

เกตุอ๊อต 

36404003xxxxx อาจารย ์ ปร.ด.  

วท.ม.  

วท.บ. 

วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 

วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 

ภูมิศาสตร ์

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  

มหาวิทยาลยันเรศวร 

2556  

2548  

2545 

3 นางสาวบุญศิร ิ 

สุขพรอ้มสรรพ ์

35201012xxxxx อาจารย ์ Ph.D.   

ผ.ม. 

อ.บ. 

Urban and Environmental Engineering

การวางแผนภาคและเมือง 

ภูมิศาสตร ์

The University of Tokyo,Japan 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2554  

2548 

2545 

4 นายชัชพงศ ์  

ภาชนะพรรณ์ 

36599003xxxxx อาจารย ์ วท.ม. 

วท.บ. 

ภูมิศาสตร ์

ภูมิศาสตร ์

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

มหาวิทยาลยันเรศวร 

2552 

2547 

5 นางสาวจิราพร  

กุลสุนทรรัตน ์

17799000xxxxx อาจารย ์ M.S. 

  

วท.บ. 

Remote Sensing & Geographic 

Information Systems  

ภูมิศาสตร ์

Asian Institute of Technology 

(นานาชาติ) 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

2555 

  

2552 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

         มหาวิทยาลัยพะเยา  

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 การพัฒนาหลักสูตรจะสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 

(พ.ศ. 2560–2564) ที่มุ่งเน้นให้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม เป็นเครื่องมือส าคัญที่จะช่วย

ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ ทั้งทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ การบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับประเทศให้เป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางขัน้

สูง (Upper Middle Income Country) และด้วยความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

หรือศาสตร์ในเชิงพื้นที่ สามารถสนับสนุนการพัฒนาทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ 

และกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน ในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการภัยพิบัติ รวมถึง

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เพื่อเป็นการวางรากฐานและสนับสนุนให้ประเทศมีการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจ และสังคม อย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  ดังนั้นการพัฒนาองค์ความรู้และการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศจึงมีความจ าเป็น เพื่อสร้างจุดแข็งในสังคมไทยตามเป้าหมายยุทธศาสตร์การ

พัฒนาประเทศและแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยพะเยา  

 11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

การวางแผนหลักสูตรจะค านึงถึงการสั่งสม บริหารจัดการ และพัฒนาเทคโนโลยีภูมิ

สารสนเทศในการสนับสนุนงานด้านต่างๆ ในสังคมยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) และการใช้

คอมพิวเตอร์ทุกหนทุกแห่ง (ubiquitous computing) การพัฒนางานด้านภูมิสารสนเทศเพื่อใหส้อดรับกับ

การพัฒนาเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์จึงมีความจ าเป็น ซึ่งจะต้องใช้นักภูมิสารสนเทศจ านวนมากที่มี

ความเป็นมืออาชีพ มีความเข้าใจในทฤษฎีและหลักการท างาน และมองเห็นแนวทางในการน าเทคโนโลยี

ภูมสิารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในงานด้านสังคมและวัฒนธรรม รวมถึงสรา้งความเป็นธรรม เพื่อลดความ

เหลื่อมล้ าและสร้างความปรองดองในสังคม สร้างโอกาสใหทุ้กคนในสังคมสามารถเข้าถึงทรัพยากรและ

เทคโนโลยีได้อย่างเท่าเทียมกัน ตลอดจนต้องมีคุณธรรม จริยธรรม ที่จะช่วยชี้น าและขับเคลื่อนให้การ

เปลี่ยนแปลงนีเ้ป็นไปในรูปแบบที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวิถีชีวติของสังคมไทย 
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12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ

สถาบัน  

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

  จากผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจ าเป็นต้องพัฒนา

หลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 

และรองรับการแข่งขันทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยจ าเป็นต้องมีการผลิตบุคลากรทางภูมิ

สารสนเทศที่มีความพร้อมและมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการ

และวิชาชีพ รวมถึงความเข้าใจในผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีภูมสิารสนเทศตอ่สังคม โดยต้องปฏิบัติ

ตนบนพื้นฐานแห่งคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยพะเยาที่

มุ่งเน้นการน าองค์ความรูท้ี่ได้สั่งสมและพัฒนานั้นมาสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน  

 

12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน 

 ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยที่มุง่สูค่วามเป็นเลิศในด้านเทคโนโลยีและการวิจัย และมุ่งธ ารงปณิธานในการสร้างบัณฑิต

ที่ดีและเก่ง เนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อย่างรวดเร็ว จ าเป็นอย่างยิ่ งที่สถาบันต้อง

รับมือและปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงนั้น  การพัฒนาหลักสูตรจึงต้องเน้นและส่งเสริมการใช้

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่  ประกอบกับ

ต้องมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม 

และประเทศชาติ  อกีทั้งยังค านงึถึงวัตถุประสงค์หลักของมหาวิทยาลัยดังตอ่ไปนี้ 

12.2.1 เพื่อจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นิสิตอยู่และเรียน (Live and Learn) อย่างมี

ความสุข จบไปมีงานท าและเป็นคนดีของสังคม 

12.2.2 เพื่อท าการวิจัยที่เน้นการสร้างปัญญารวมหมู่ (Collective Intelligence) เคียงคู่

ชุมชน (สนับสนุนแนวคิด OUOP – One University One Province) 

12.2.3 เพื่อบริการวิชาการโดยเน้นการใช้ปัญญารวมหมู่เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของ

ชุมชน (Community Empowerment) 

12.2.4 เพื่อท านุบ ารุงภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น (Local 

Wisdom) สู่สากล 

12.2.5 เพื่อบริหารจัดการอย่างมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยึดมั่นในธรรมาภบิาล 
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 

13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น 

13.1.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  

001101 การใชภ้าษาไทย 

Usage of Thai Language  

 3(2-2-5) 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 

Ready English 

 3(2-2-5) 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง  

Explorative English 

 3(2-2-5) 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า   

Step UP English 

 3(2-2-5) 

002201 พลเมอืงใจอาสา  

Citizen Mind by Citizenship 

 3(2-2-5) 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 

Multicultural Society 

 3(2-2-5) 

003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 

Communication in Digital Society 

 3(2-2-5) 

003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

Health and Environment Management 

 3(2-2-5) 

004101 ศลิปะในการด าเนินชีวติ 

Arts of Living 

 3(2-2-5) 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 

Socialized Personality 

 3(2-2-5) 

 

13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน     

 13.1.2.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 

222023 การเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต 

Internet Programming  

3(2-2-5) 

225120 ระเบียบวิธีการเขียนโปรแกรม  

Programming Methodology 

 

3(2-2-5) 
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221204 การออกแบบและพัฒนาระบบฐานขอ้มูล 

Database Design and Development 

3(2-2-5) 

 

 13.1.2.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ 

241111 คณิตศาสตร ์1 

Mathematics l 

3(2-2-5) 

 

 13.1.2.3 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์  

146131 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

English for Communication 

3(2-2-5) 

   

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น   

 224375 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศกับสถานการณโ์ลกปัจจุบัน 

Geoinformatics Technology in Current Global Situation  

3(2-2-5) 

224385 ภูมศิาสตร์การท่องเที่ยว 3(2-2-5) 

 Geography of Tourism  
 

13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

   ไม่ม ี
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13.4 การบรหิารจัดการ 

13.4.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ก าหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หนว่ยกิต ในโครงสรา้งหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และได้ด าเนินการ

แตง่ตัง้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี อธิการบดี เป็นประธาน คณบดี

เป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ ท าหน้าที่ ก าหนดนโยบาย

และพิจารณาการด าเนินการ การจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศกึษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย 

2) คณะกรรมการด าเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

เป็นประธาน รองคณบดี เป็นกรรมการ และมีผู้อ านวยการ เป็นกรรมการและเลขานุการ ท าหน้าที่ 

พัฒนากระบวนการเรียนการสอน ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรยีนการสอน เพื่อเป็นข้อมูลใน

การปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตลอดจนประสานงาน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนด าเนินไปใน

ทิศทางเดียวกัน 

3) คณะกรรมการประจ ารายวิชา ท าหนา้ที่ ประสานงานการจัดการเรยีนการสอน 

 

13.4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

   จัดให้มีกลไกการบริหารจัดการรายวิชาเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้

ประสานงานรายวิชา และจัดระบบการบริหารจัดการโดยการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา คือท าหน้าที่ประสานงาน/ ช่วยประสานงานกับ

อาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาและอาจารย์ผู้แทนจากสาขาวิชา /คณะวิชาอื่นหรือสถาบันภายนอกที่

เกี่ยวข้อง ในด้านเนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียนและสอบ และการประเมินผลการเรียนรู้ของแต่ละ

รายวิชา รวมทั้งจัดท ารายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามเพื่อเป็น

มาตรฐานในการติดตามและประเมินคุณภาพการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานของการ

เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2552 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร  

      บูรณาการองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ พัฒนานักภูมิสารสนเทศ นักวิเคราะห์

และนักพัฒนาระบบด้านภูมิสารสนเทศ สนับสนุนงานเชงิพื้นที่ น าไปสู่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ    ความ

ยั่งยืนของประชาคม และความปลอดภัยของสาธารณชน 
 

1.2 ความส าคัญ   

       หลักสูตรภูมิสารสนเทศศาสตร์ปรับปรุงขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตนักเทคโนโลยีภูมิ

สารสนเทศที่มีศักยภาพสูง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประเทศและกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงไป 

จากสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ก าลังเสื่อมโทรมลง รวมถึงความขัดแย้งใน

การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น การบริหารจัดการเชิงพื้นที่ทั้งในเชิงปริมาณ

และคุณภาพยังขาดประสิทธิภาพ ปัญหาเหลา่นีล้้วนมีความจ าเป็นต้องใช้ฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงพื้นที่ที่

มีความถูกต้องแม่นย าในการบูรณาการองค์ความรู้ให้เหมาะสมกับงานในด้านต่างๆ โดยเฉพาะความรู้

ด้านภูมิศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ รวมถึงการพัฒนาทักษะ การคิดเชิงวิเคราะห์แบบสร้างสรรค์ 

ที่มีความพร้อมทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติในแต่ละบริบทของพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันออกไป อีกทั้ง

สามารถศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง รวมถึงการฝึกปฏิบัติงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ

และเอกชน เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ ทักษะการท างาน การใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน และมี

ความรับผดิชอบต่อสังคม ประเทศชาติเป็นส าคัญ 
 

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

  เพื่อผลิตบณัฑติพร้อมใช้ ที่มคีุณสมบัติ ดังนี้ 

1.3.1  มีองค์ความรู้และทักษะด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์ เพื่อพัฒนาโปรแกรมประยุกต์

เชิงพื้นที่ แบบจ าลองเชิงพื้นที่ และกระบวนการน าเข้าข้อมูลเชิงพื้นที่ ผ่านระบบ

เครือขา่ย และสามารถประยุกต์และบูรณาการกับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องได้ 

1.3.2  มีความสามารถด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดการฐานข้อมูล รวมทั้งการ

น าเสนอข้อมูลเชิงพื้นที่ ให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 

และสถานการณป์ัจจุบัน 

1.3.3  มีจรรยาบรรณในวิชาชีพนักภูมิสารสนเทศศาสตร์ ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม 

จรยิธรรม และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง   

แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง

กับความต้องการของธุรกิจ และ

การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ภูมสิารสนเทศ 

1.1  ติดตามความเปลี่ยนแปลง

ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

จ า ก ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร แ ล ะ

แหลง่ขอ้มูลอื่น 

1.2 ติ ด ต า ม แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น

หลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 

1.1 รายงานผลการประเมินความพึง

พอใจสถานประกอบที่ว่าจ้างบัณฑิต

เฉลี่ยอยู่ในระดับดี  

 

1.2 รายงานผลการประเมินความพึง

พอใจของบัณฑิตต่อหลักสูตรเฉลี่ย

อยู่ในระดับดี 

1.3 รายงานผลการประเมินหลักสูตร

โดยคณะกรรมการวิชาการของคณะ

ทุก 2 ปี 

1.4 บุคลากรในสาขาวิชาสามารถ

เข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์ในด้านที่

เกี่ยวข้อง 

1.5 บุคลากรในสาขาเข้าร่วมอบรม

หรอื สัมมนา คนละ 1 ครั้งต่อปี 

2. พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน

การสอนและบริการวิชาการ ให้มี

ประสบการณ์จากการน าความรู้

ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศไป

ปฎิบัติงานจรงิ 

2.1 สนับสนุนบุคลากรด้านการ

เรียนการสอนให้ท างานบริการ

วิชาการแก่องค์กรภายนอก 

2.2 สนับสนุนให้บุคลากรมกีาร

อบรมหรื อสอบ ใบรั บ รอง 

(Certificate) ในด้านที่เกี่ยวข้อง 

2.1 บุคลากรในสาขามีปริมาณงาน

ด้านบริการวิชาการไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 20 ภายในระยะเวลา 3 ป ี

2.2 บุคลากรในสาขาผ่านการอบรม

หรือ มีใบรับรองในด้านที่เกี่ยวข้องไม่

น้อยกว่าร้อยละ 30 ภายในระยะเวลา 

5 ปี 

3 .  พัฒนาความสามารถของ

บุคลากรในด้านงานวิจัย  

3.1 สนับสนุนให้บุคลากรระดับ

ปริญญาโทศึกษาต่อในระดับ

ปริญญาเอก 

3.2 สนับสนุนให้บุคลากรที่มี

คุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ 

กพอ . ยื่ น ขอต าแหน่ งท าง

วิชาการ 

 

3.1 ร้อยละ 25 ของบุคลากรทั้งหมด

ภายในสาขาวิชามีคุณวุฒิระดับ

ปริญญาเอก ภายในระยะเวลา 5 ปี 

3.2 ร้อยละ 75 ของผู้มีคุณสมบัติ

ตามเกณฑ์การขอต าแหน่ งทาง

วิชาการของ สกอ. ยื่นขอต าแหน่ง

ทางวิชาการ ภายในระยะเวลา 3 ปี  
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แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ 

3.3 สนั บสนุ น ให้ บุ ค ล าก ร

น า เ ส น อ ผ ล ง า น วิ จั ย ใ น

ระดับชาติและนานาชาต ิ

3.3 มีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของ

บุคลากรในระดับชาติหรือนานาชาติ

อย่างนอ้ยปีละ 1 ผลงาน ต่อคน 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 

  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553  

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 

1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน  

ไม่ม ี
 

1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

ไม่ม ี
 

2. การด าเนินการหลักสูตร  

2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

  ภาคการศกึษาต้น เดือน สิงหาคม – ธันวาคม  

ภาคการศกึษาปลาย เดือน มกราคม – พฤษภาคม 
 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

                เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

     การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับ

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

นิสิตที่สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรภูมิสารสนเทศศาสตร์ มีพื้นฐานทักษะภาษาอังกฤษ และ 

ความรูด้้านวิทยาศาสตร์ในระดับที่ตา่งกันต่อการน าไปต่อยอดความรูเ้ฉพาะด้าน           
 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3  

2.4.1 จัดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ แนะน าการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย และ

จัดการสอนเสริม รายวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษก่อนเปิดภาคเรียนต้นของช้ันปีที่1 เนื่องจากต้อง

ปรับใหน้ิสติมพีืน้ฐานเท่ากัน 

2.4.2 มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคน ท าหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน ให้

ค าแนะน าแก่นสิิต 
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 2.4.3 จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ของนิสิตและการดูแลนิสิต 

เช่น วันแรกพบระหว่างนิสิตกับอาจารย์ วันพบผู้ปกครอง การติดตามการเรียนของนิสิตช้ันปีที่ 1 จาก

อาจารย์ผู้สอนและจัดกิจกรรมสอนเสริมถ้าจ าเป็น เป็นต้น 

2.4.4 จัดกิจกรรมปรับพืน้ฐานในรายวิชาพืน้ฐาน เชน่ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษก่อนเปิดภาคเรียน

ต้นของช้ันปีที่1 
 

2.5 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี
 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2560 2561 2562 2563 2564 

ช้ันปีที่ 1 30 30 30 30 30 

ช้ันปีที่ 2  30 30 30 30 

ช้ันปีที่ 3   30 30 30 

ช้ันปีที่ 4    30 30 

รวม 30 60 90 120 120 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา     30 
 

2.6 งบประมาณตามแผน  
    

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

1. งบบุคลากร 

   1.1 หมวดเงินเดอืน 

   1.2 หมวดคา่จา้งประจ า 

12,255,126 

12,255,126 

- 

12,990,433 

12,990,433 

- 

13,725,740 

13,725,740 

- 

13,725,740 

 13,725,740 

- 

13,800,000 

13,800,000 

- 

2. งบด าเนินการ 

    2.1 หมวดคา่ตอบแทน 

    2.2 หมวดคา่ใช้สอย 

    2.3 หมวดคา่วัสด ุ

    2.4 หมวดสาธารณูปโภค 

1,700,000 

300,000 

1,000,000 

400,000 

- 

1,800,000 

400,000 

1,000,000 

400,000 

- 

1,900,000 

500,000 

1,000,000 

400,000 

- 

2,000,000 

600,000 

1,000,000 

400,000 

- 

2,000,000 

600,000 

1,000,000 

400,000 

- 

3. งบลงทนุ 

    3.1 หมวดครุภัณฑ์ 

700,000 

700,000 

700,000 

700,000 

700,000 

700,000 

800,000 

800,000 

800,000 

800,000 

4. งบเงนิอุดหนนุ 2,040,000 2,150,000 2,256,000 2,300,000 2,300,000 

รวมรายจ่าย 16,699,126 17,640,433 18,581,740 18,825,740 18,900,000 
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2.7 ระบบการศึกษา 

                แบบช้ันเรยีน 

                แบบทางไกลผา่นสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

                แบบทางไกลผา่นสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

   แบบทางไกลทางอเิล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e – Learning) 

   แบบทางไกลทางอนิเทอร์เน็ต 

   อื่นๆ (ระบุ) 
 

2.8 การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย 

        เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553  

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 127 หน่วยกิต 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

   โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศกึษาธิการ ดังนี้   
 

หมวดวิชา เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2555 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2560 

1. หมวดวิชาศกึษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 30    หน่วยกิต 30    หน่วยกิต 

   1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคบั  21     หน่วยกติ 30     หน่วยกติ 

   1.2 หมวดวชิาศึกษาทัว่ไปเลือก  9     หน่วยกติ 0     หน่วยกติ 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 94    หน่วยกิต 91   หน่วยกิต 

   2.1  กลุ่มวชิาพืน้ฐานวิชาชีพ 

วิชาด้านคณิตศาสตร ์

            วชิาด้านภาษา              

            วชิาด้านคอมพิวเตอร ์

 21     หน่วยกติ 

9     หน่วยกติ 

6     หน่วยกติ 

6     หน่วยกติ 

15     หน่วยกติ 

3     หน่วยกติ 

3     หน่วยกติ 

9     หน่วยกติ 

   2.2  กลุ่มวิชาเอก 

วิชาเอกบงัคับ 

            วชิาเอกเลอืก 

 73     หน่วยกติ 

52     หน่วยกติ 

21     หน่วยกติ 

76     หน่วยกติ 

61     หน่วยกติ 

15     หน่วยกติ 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 6    หน่วยกิต 6     หน่วยกิต 

รวม  (หน่วยกิต)   ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 130   หน่วยกิต 127   หน่วยกิต 
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3.1.3 รายวิชา  
 

      1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต 

 หมวดวิชาศกึษาทั่วไปบังคับ  จ านวน 30  หน่วยกิต 

001101 การใชภ้าษาไทย  3(2-2-5) 

 Usage of Thai Language  

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 

 Ready English   

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง  3(2-2-5) 

 Explorative English  

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5) 

 Step UP English  

002201 พลเมอืงใจอาสา  3(2-2-5) 

 Citizen Mind by Citizenship  

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

 Multicultural Society  

003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 

 Communication in Digital Society  

003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 

 Health and Environment 

Management  

 

004101 ศลิปะในการด าเนินชีวติ 3(2-2-5) 

 Arts of Living  

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 3(2-2-5) 

 Socialized Personality  
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2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 91  หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  จ านวน 15  หน่วยกิต 

 วิชาพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ 3   หน่วยกิต 

241111 คณิตศาสตร ์1 3(2-2-5) 

 Mathematics l  
 

 วิชาพื้นฐานด้านภาษา 3 หน่วยกิต 

146131 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  3(2-2-5) 

 English for Communication  
 

 วิชาพื้นฐานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 9 หน่วยกิต 

221204 การออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5) 

 Database Design and Development  

222023 การเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต 3(2-2-5) 

 Internet Programming  

225120 ระเบียบวิธีการเขียนโปรแกรม 3(2-2-5) 

 Programming Methodology  
  

 กลุ่มวิชาเอก จ านวน 76 หน่วยกิต 

 วิชาเอกบังคับ จ านวน 61 หน่วยกิต 

224111 เทคโนโลยีแผนที่  3(2-2-5) 

 Mapping Technologies  

224112 การส ารวจเพื่อการท าแผนที่  3(2-3-6) 

 Map Surveying   

224113 ระบบก าหนดต าแหนง่บนโลกด้วยดาวเทียม 3(2-2-5) 

 Global Navigation Satellite Systems  

224171 ภูมศิาสตร์กายภาพ  3(2-2-5) 

 Physical Geography  

224181 ภูมศิาสตร์มนุษย์  3(2-2-5) 

 Human Geography  
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224221 การรับรู้ระยะไกล   3(2-3-6) 

 Remote Sensing   

224231 ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์  3(2-2-5) 

 Geographic Information Systems  

224232 การจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ 3(2-2-5) 

 Spatial Database Management  

224272 ภูมสิารสนเทศเพื่อการจัดการลุม่น้ า  3(2-2-5) 

 Geoinformatics for Watershed Management  

224282 ภูมศิาสตร์เมอืง   3(2-2-5) 

 Urban Geography  

224322 การรังวัดและการประมวลผลภาพเชิงเลข  3(2-2-5) 

 Digital Photogrammetry and Image Processing  

224333 วิธีการเชิงเลขและการเขียนโปรแกรมส าหรับภูมิ

สารสนเทศ 

3(2-2-5) 

 Numerical methods and programming in 

Geoinformatics 

 

224334 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  

3(2-2-5) 

 Geoinformatics Application for Natural Resources and 

Environmental Management 

 

224335 การเขียนโปรแกรมส าหรับเครอืข่ายด้านภูมิสารสนเทศ  3(2-2-5) 

 Web programming in Geoinformatics    

224341 วิธีเชงิปริมาณทางภูมิสารสนเทศ 3(2-2-5) 

 Quantitative Methods in Geoinformatics  

224351 การจ าลองแบบปรากฏการณ์เชิงพืน้ที่ 3(2-2-5) 

 Spatial Simulation and Modeling  

224361 การวิจัยทางภูมิสารสนเทศศาสตร์  3(2-2-5) 

 Research in Geographic Information Science  

224391 สัมมนา 1(0-2-1) 

 Seminar  
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224401 การเตรียมพรอ้มฝึกประสบการณว์ิชาชีพ 1(0-2-1) 

 Preparation for Professional Experience   (ไม่นับหน่วยกิต) 

224462 โครงงานด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์  3(0-6-3) 

 Geographic Information Science Project  

224492 การศกึษาอิสระ * 6 หนว่ยกิต 

 Independent Study   

224493 การฝึกงาน * 6 หนว่ยกิต 

 Professional Training    

224494 สหกิจศึกษา * 6 หนว่ยกิต 

 Co – operative Education    
      
หมายเหตุ  *ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 
 

    วิชาเอกเลือก               15 หน่วยกิต 

              ให้นสิิตเลือกเรียนรายวิชาดังตอ่ไปนี้ 
       

224323 ภูมสิารสนเทศจากข้อมูลภาพ  3(2-2-5) 

 Geo-information from Imagery  

224336 การประยุกต์ใช้การรับรู้ระยะไกล      3(2-2-5) 

 Application in Remote Sensing  

224373 ภูมสิารสนเทศกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศ 3(2-2-5) 

 Geoinformatics in Climate Change  

224383 การวางผังเมืองและภาค  3(2-2-5) 

 Urban and Regional Planning  

224437 ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ด้านสุขภาพ  3(2-2-5) 

 Geographic Information Systems in Health  

224438 ภูมสิารสนเทศด้านการทหาร  

Geoinformatics in Military 

 

 

 

3(2-2-5) 
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224452 แบบจ าลองและการเปลี่ยนแปลงใช้ประโยชน์ที่ดินและ

 สิ่งปกคลุมดินขัน้สูง 

3(2-2-5) 

 Advanced Land use and Land Cover Change and 

Modeling 

 

224453 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพืน้ที่  3(2-2-5) 

 Spatial Decision Support Systems  

224474 ภูมสิัณฐานวิทยา 3(2-2-5) 

 Geomorphology   

224484 ทฤษฎีท าเลที่ตั้ง  3(3-0-6) 

 Location Theory  
   

  3)      หมวดวิชาเลือกเสร ี      จ านวน         6 หน่วยกิต 

                 นิสิ ตสามารถ เลื อก เ รี ยนรายวิ ชาที่ เ ปิ ดสอนในมหาวิ ทยาลั ยพะ เยา  หรื อ

สถาบันอุดมศกึษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป 
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3.1.4 แผนการศึกษา  

 

ชั้นปีท่ี  1  

ภาคการศึกษาตน้ 

001101 การใช้ภาษาไทย 

Usage of Thai Language  

3(2-2-5) 

001102 ภาษาองักฤษเตรียมพรอ้ม 

Ready English  

3(2-2-5) 

003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

Health and Environment Management 

3(2-2-5) 

224111 เทคโนโลยีแผนที ่

Mapping Technologies 

3(2-2-5) 

224171 ภูมิศาสตรก์ายภาพ 

Physical Geography 

3(2-2-5) 

241111 คณิตศาสตร ์1    

Mathematics l 

3(2-2-5) 

 รวม 18 หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย 

001103 ภาษาองักฤษสู่โลกกว้าง 

Explorative English  

3(2-2-5) 

004101 ศิลปะในการด าเนินชวีิต  

Arts of Living 

3(2-2-5) 

 

224112 การส ารวจเพื่อการท าแผนที ่

Map Surveying  

3(2-3-6) 

224113  ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลกด้วยดาวเทียม 

Global Navigation Satellite Systems 

3(2-2-5) 

224181 ภูมิศาสตรม์นุษย ์ 

Human Geography 

3(2-2-5) 

225120 ระเบียบวิธีการเขียนโปรแกรม  

Programming Methodology 

3(2-2-5) 

 รวม 18 หน่วยกิต 
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ชั้นปีท่ี  2 

ภาคการศึกษาตน้ 

001204 ภาษาองักฤษกา้วหน้า 

Step UP English  

3(3-0-6) 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 

Multicultural Society 

3(2-2-5) 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสงัคม 

Socialized Personality 

3(2-2-5) 

221204 การออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล  

Database Design and Development 

3(2-2-5) 

224221 การรับรูร้ะยะไกล 

Remote Sensing 

3(2-3-6) 

224231 ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร ์

Geographic Information Systems 

3(2-2-5) 

224282 ภูมิศาสตรเ์มือง   3(2-2-5) 

 Urban Geography  

 รวม 21  หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย 

002201 พลเมืองใจอาสา 

Citizen Mind by Citizenship 

3(2-2-5) 

003201 การสื่อสารในสังคมดิจทิลั 

Communication in Digital Society  

3(2-2-5) 

146131 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 

English for Communication 

3(2-2-5) 

222023 การเขยีนโปรแกรมบนอนิเทอรเ์น็ต  

Internet Programming 

3(2-2-5) 

224232 การจัดการฐานขอ้มูลเชิงพืน้ที ่

Spatial Database Management 

3(2-2-5) 

224272 ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการลุ่มน้ า  3(2-2-5) 

 Geoinformatics for Watershed Management  

 รวม 18 หน่วยกิต 

 

ชั้นปีท่ี  3  
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ภาคการศึกษาตน้ 

224322 การรังวัดและการประมวลผลภาพเชิงเลข 

Digital Photogrammetry and Image Processing 

3(2-2-5) 

 

224333 วิธีการเชิงเลขและการเขยีนโปรแกรมส าหรับภูมสิารสนเทศ 

Numerical methods and programming in Geoinformatics 

3(2-2-5) 

224334 การประยุกต์ภูมสิารสนเทศเพือ่การจัดการ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

Geoinformatics Application for Natural Resources and 

Environmental Management 

3(2-2-5) 

224341 วิธีเชิงปริมาณทางภูมสิารสนเทศ 

Quantitative Methods in Geoinformatics 

3(2-2-5) 

224xxx วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x) 

224xxx วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x) 

 รวม 18 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

224335 การเขยีนโปรแกรมส าหรับเครือข่ายดา้น 

ภูมิสารสนเทศ  

Web programming in Geoinformatics   

3(2-2-5) 

224351 การจ าลองแบบปรากฏการณเ์ชิงพืน้ที่ 3(2-2-5) 

 Spatial Simulation and Modeling  

224361 การวจิัยทางภมูิสารสนเทศศาสตร ์ 

Research in Geographic Information Science 

3(2-2-5) 

 

224391 สัมมนา 

Seminar 

1(0-2-1) 

xxxxxx วิชาเลือกเสร ี

Free Elective 

3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเลือกเสร ี

Free Elective 

3(x-x-x) 

 รวม 16 หน่วยกิต 

 

ชั้นปีท่ี  4  
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ภาคการศึกษาตน้ 

224401 การเตรียมพรอ้มฝึกประสบการณว์ิชาชีพภูมิสารสนเทศ

ศาสตร ์  

Preparation for Geographic Information Science 

Professional Experience                

1(0-2-1) 
(ไม่นับหน่วยกิต) 

224462 โครงงานด้านภูมสิารสนเทศศาสตร์ 

Geographic Information Science Project  

3(0-6-3) 

224xxx วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x) 

224xxx วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x) 

224xxx วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x) 

 รวม 12 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

ให้เลือกเรยีนจากรายวิชาดังตอ่ไปนี ้1 รายวิชา  

224492 การศึกษาอิสระ 

Independent Study 

6 หน่วยกิต 

 

224493 การฝึกงาน 

Professional Training   

6 หน่วยกิต 

 

224494 สหกจิศึกษา 

Co – operative Education   

6 หน่วยกิต 

 

 รวม 6 หน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  
 

หมวดวิชาศกึษาทั่วไปบังคับ  
 

001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 

 Usage of Thai Language 

 การสื่อสารด้วยค า วลี การแต่งประโยค ส านวน และโวหารในภาษาไทย การจับใจความ

ส าคัญจากการฟังและการอ่าน การเขียนย่อหน้า การสรุปความ และการแสดงความคิดผ่านทักษะการ

ใช้ภาษาไทยที่เหมาะสม 

  Communicative skill through word, phrase, sentence, idiom, and prose in Thai language usage, 

identifying main idea from listening and reading, paragraph writing, brief summarizing including thinking 

expression through the use of appropriate Thai  

 

001102 ภาษาอังกฤษเตรยีมพร้อม 3(2-2-5) 

 Ready English  

 ค าศัพท์และไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้ภาษาอังกฤษของการฟัง พูด อ่าน เขียน การ

พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การแนะน าตนเองและบุคคลอื่น การตอบรับและการ

ปฏิเสธการเชญิชวน การถามทาง การบอกทางและการวางแผนเดินทาง การสนทนาในร้านอาหาร การ

เลือกซือ้สินค้า และการกล่าวลา 

 English vocabulary and grammar, fundamental English usage in listening, speaking, reading 

and writing, development of English usage for daily-life including getting acquainted with someone, 

accept and decline invitation, direction giving, direction asking and direction planning, conversation 

in restaurant, smart shopping and saying goodbye for someone 

 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5) 

 Explorative English  

 ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ค าศัพท์และไวยกรณ์ในการสื่อสารตาม

สถานการณ์ต่างๆ ในบริบทสากล ได้แก่ การวางแผนการเดินทาง การจองโรงแรม ผ่านอินเทอร์เน็ต 

การโทรศัพท์ในการสื่อสารระหว่างประเทศ การใช้ภาษาอังกฤษในสนามบิน ประกาศของสนามบิน   

การสื่อสาร ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร การเข้าพักในโรงแรม การอธิบายเหตุการณ์ไม่พึง

ประสงค์ การสนทนาในงานเลี้ยงและการรับประทานอาหารแบบตะวันตก 

 Skills of English language: listening, speaking, reading, and writing, vocabularies and English 

grammar for different situations in communication and effectiveness in international context including 
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trip planning, flight and accomudation booking using internet, international phone calling, 

communication in airport, airport announcement, communication in customs and immigration, 

communication in bad situations and party 

 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5)

 Step UP English  

 ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารและสื่อในชีวิตประจ าวัน หลักการใช้ภาษาอังกฤษ

ในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้แก่ การเขียนอีเมลล์ การเขียนสรุปความจากสื่อ การอา่นและถ่ายทอดข่าว 

การอา่นกราฟและตาราง การตคีวามและการน าเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตอ่การศกึษาและอาชีพ 

 English vocabulary related to news and media in daily life, English usage for listening, 

speaking, reading and writing including e-mail, summarizing from media, news reading and sharing, 

data interpretation from graphs and tables, interpretation and information presentation for further 

study and future careers 

 

002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5) 

Citizen Mind by Citizenship 

 สิทธิ บทบาทและหน้าที่ของพลเมืองในสังคมทุกระดับ จิตอาสา ส านึกสาธารณะ ความ

กตัญญู พลเมืองกับประชาธิปไตย จริยธรรมทางวิชาชีพ การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

และวัฒนธรรมและกระเสไหลวนของวัฒนธรรมโลก 

     Rights, roles and duties of citizens, volunteerism, public consciousness, gratitude, citizenship 

and democracy, professional ethics, the changing society, cultural appreciation, adaptation to social 

and cultural changing 

 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม         3(2-2-5) 

 Multicultural Society 

 มนุษย์กับสังคม สังคมพหุวัฒนธรรม การจัดการอคติและความรุนแรงในสังคมพหุวัฒนธรรม 

กระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมและวัฒนธรรมโลก อาเซียน ความหลากหลายทางสังคมและ

วัฒนธรรมของท้องถิ่นไทย 4 ภาค จังหวัดพะเยาและมหาวิทยาลัยพะเยา  

Man and society, multicultural society, bias and violence management in multicultural 

society, social and cultural trends in global, ASEAN, social and cultural diversity of Thailand’s regional, 

Phayao and University of Phayao dimensions  
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003201 การสื่อสารในสังคมดิจิตอล        3(2-2-5) 

 Communication in Digital Society 

ความรู้พื้นฐานเทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่าย นวัตกรรมของเศรษฐกิจ

ดิจิทัล ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมส านักงานอัตโนมัติ และโปรแกรมประยุกต์เพื่อ

การผลิตสื่อผสม การสืบค้น คัดกรอง และเลือกสรรข้อมูลเพื่อน ามาใช้ในการท างานและชีวิตประจ าวัน 

การสื่อสารในเครือขา่ยสังคมออนไลน์อย่างมจีรยิธรรมและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

Fundamentals of  technology: hardware, software and networking, innovation in digital 

economy, electronic commerce transaction, office automation program and software application for 

multimedia production, search, screening and selection data for work and daily life, communication 

through online social networking in accordance with ethical and related legal regulation 

 

003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 

 Health and Environmental Management 

 แนวคิดด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภาวะสุขภาพกาย จิต อารมณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ 

การวิเคราะห์และวางแผนการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพในชีวิตประจ าวัน 

ความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์กับสุขภาพ นันทนาการและการออกก าลังกาย โรคระบาด โรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์ อุบัติเหตุทางจราจร การรับมือกับอุบัติภัย ภัยธรรมชาติ การวางแผนและการจัดการน้ าใน

ชีวติประจ าวัน การจัดการและแปรรูปขยะและการใชพ้ลังงานอย่างประหยัด 

 Concept of health and environment, state of health, mental, emotion, health factors, 

analysis and planning of healthy consumption, dialy-health product, relation between emotion and 

health, recreation and exercise, pandemic, Sexual Transmitted Infection, traffic accident, planning 

with accident, natural disaster, water management in dialy life, waste processing and environmental 

saving 

 

004101 ศิลปะในการด าเนินชีวติ 3(2-2-5) 

 Arts of Living 

 การสร้างแรงบันดาลใจ การตั้งเป้าหมายและการวางแผนการด าเนินชีวิต การเห็นคุณค่าใน

ตนเองและผู้อื่น หลักเศรษฐกิจพอเพียง การด าเนินชีวิตด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการคิด

เชงิบวก คิดวิเคราะห ์คิดสร้างสรรค ์การควบคุมและการจัดการอารมณ ์

 Inspiration making, goal setting and life planning, appreciation in self value and others, goal 

setting in life and planning, fundamental of sufficiency economy, lifestyle concept of sufficiency 
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economy,thinking system, positive thinking, analytical thinking, creative thinking, emotion control and 

management 

 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 3(2-2-5) 

 Socialized Personality 

 ความส าคัญของบุคลิกภาพ การเสริมสร้างบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย วาจา 

ใจ มารยาท วัฒนธรรมไทย ทักษะการพูดในที่ชุมชน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยพะเยา การอยู่รว่มกันในสังคม การปรับตัวในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก 

 Important of personality, personality development, personality development of physical, 

verbal, mind, manner, Thai culture, public communication skills, desired traits relating to University 

of Phayao's identity, living in a society, self-adaptation in the Thai and global social context 

 

146131 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

English for Communication 

ทักษะการการฟัง-พูด ภาษาอังกฤษ โดยเน้นที่การออกเสียงสระ, พยัญชนะ, การเน้นเสียง ทั้ง

ในระดับค าและระดับประโยค การท าความเข้าใจบทสนทนา การฟังเพื่อจับค าส าคัญ รายละเอียด และ

ใจความส าคัญ และพูดโต้ตอบบทสนทนาอย่างเหมาะสม 

Listening and speaking skills in English focused on vowel and consonant sounds, stress 

patterns, and intonation in both word and sentence levels and understanding conversational language 

by listening for key words, details, and gist; and making response to the conversation in proper way 

 

221204 การออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5) 

   Database Design and Development 

 ความหมาย ความส าคัญ และองค์ประกอบของระบบฐานข้อมูล แนวคิดของระบบจัดการ

ฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมของระบบจัดการฐานข้อมูล แบบจ าลองข้อมูล ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ กระบวนการ

นอมัลไลซ์ การออกแบบฐานข้อมูล ภาษาที่ใช้ในระบบฐานข้อมูล ฝกึปฎบิัติการพัฒนาระบบฐานข้อมูล 

   Database concept, database systems architectures, data model, relational data model, 

normalization, business database design and development, structured query languages 

 

 

222023 การเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต 3(2-2-5) 

Internet Programming 
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 อินทราเน็ตและอินเทอร์เน็ต สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์แบบกระจาย การเขียนโปรแกรมด้าน

ลูกข่าย การเขียนโปรแกรมด้านแม่ข่าย ภาษา เครื่องมือและกระบวนการพัฒนาเว็บไซต์ เฟรมเวิร์ค

ทั่วไปและเฟรมเวิรค์ทางภูมิสารสนเทศ การออกแบบเว็บไซต์และเว็บเพจ กรณีศกึษาการพัฒนาเว็บไซต์ 

 Intranet and Internet, distributed software architecture, client side programming, server 

side programming, language, tools and web development procedure, general and GIS frameworks, 

web page and web site designs, case study of website development 

 

224111 เทคโนโลยีแผนท่ี 3(2-2-5) 

Mapping Technologies 

        ประวัติความเป็นมา องค์ประกอบแผนที่ เส้นโครงแผนที่ ระบบพิกัด การก าหนดต าแหน่ง 

มาตราส่วน ระยะทาง ทิศทาง การอ่านแผนที่ การได้มาของข้อมูลแผนที่ดิจิตอล การเขียนแผนที่ด้วย

คอมพิวเตอร์ ลิขสิทธิ์แผนที่  

 History, map composition, map projections, coordinate system, position, scale, distance, 

directions, map reading, digital map data acquisition, computer cartography, map copyright 

 

224112 การส ารวจเพื่อการท าแผนที่ 3(2-3-6) 

Map Surveying  

 การส ารวจพื้นราบ การส ารวจภูมิประเทศ การวัดและความคลาดเคลื่อน อุปกรณ์การส ารวจ 

การสร้างข้อมูลเชิงพื้นที่และการท าแผนที่โดยใช้เครื่องรับสัญญาณระบบก าหนดต าแหน่งบนโลกด้วย

ดาวเทียม การส ารวจภาคสนาม 

      Plane survey, topographic survey, measurement and error, equipment of surveying, spatial 

data creating and mapping using global navigation satellite system (GNSS) receiver, field survey 

 

224113 ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลกด้วยดาวเทยีม 3(2-2-5) 

 Global Navigation Satellite Systems  

 เทคโนโลยีการก าหนดต าแหน่งบนโลกโดยอุปกรณ์ก าหนดต าแหน่งบนโลกจากดาวเทียม การ

ตรวจแก้เชิงเรขาคณิต การน าร่อง การติดตาม การประยุกต์ใช้ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลกร่วมกับการรับรู้

ระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการท าแผนที่และการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ 

 Global positioning technology through global positioning device from satellites, geometric 

adjustment, navigation, monitering, application of global positioning systems with remote sensing and 

geographic information system for mapping and spatial analysis 
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224171 ภูมิศาสตร์กายภาพ 3(2-2-5) 

Physical Geography 

แนวคิดและขอบเขตของภูมิศาสตร์กายภาพ ระบบพลังงานของโลก ระบบภูมอิากาศ  ลักษณะ

และวัฏจักรของเปลือกโลก กระบวนการแปรโครงสร้าง ลักษณะภูมิประเทศจากกรรมวิธีปรับระดับ วัฏ

จักรของน้ า การกระจายของพืชพรรณและสัตว์ตามธรรมชาติ อิทธิพลขององค์ประกอบทางภูมิศาสตร์

กายภาพต่อการด ารงชีวติของมนุษย์ และนิเวศวทิยา 

Concepts and scope of physical geography, global energy system, climate systems, 

characteristics and cycles of the earth’s crust, tectonic process, landforms by gradational processes, 

water cycle, distribution of natural flora and fauna, influence of geographical elements of human life 

and ecology 

 

224181 ภูมิศาสตร์มนุษย์ 3(2-2-5) 

Human Geography 

หลักการและแนวคิดภูมิศาสตร์มนุษย์ สายพันธุ์ของมนุษย์ การกระจายของประชากรและการ

ย้ายถิ่น การด ารงชีวิตของมนุษย์ รูปแบบและกระบวนการทางวัฒนธรรม การจัดรูปพื้นที่ทางเมื อง 

การเกษตร การพัฒนาอุตสาหกรรม การกลายเป็นเมือง 

Principles and concepts in human geography, human species, population’s distribution and 

migration, human living, cultural patterns and processes, land readjustment, agriculture and 

industrialization, urbanization 

 

224221 การรับรู้ระยะไกล 3(2-3-6) 

Remote Sensing 

วิวัฒนาการของการส ารวจข้อมูลระยะไกล พื้นฐานของแสงและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 

กระบวนการปรับปรุงคุณภาพข้อมูลก่อนการจ าแนก เทคนิคการจ าแนกประเภทข้อมูล การวิเคราะห์

ข้อมูลหลังการจ าแนกประเภทข้อมูล การประเมนิความถูกต้องจากข้อมูลภาคสนาม 

Evolution of remote sensing, electromagnetic radiation principles, image pre-processing, 

image classification techniques, accuracy assessment from ground-truth information 

 

224231 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3(2-2-5) 

 Geographic Information Systems 

หลักการ แนวคิด องค์ประกอบ ข้อมูลเชิงพื้นที่ การน าเข้าข้อมูล การจัดการฐานข้อมูล การ

วิเคราะหข์้อมูล และการน าเสนอข้อมูลทางระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ 
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Principles, concepts, components, data input, database management, data analysis and 

data presentation in geographic information systems  

 

224232 การจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ 3(2-2-5) 

Spatial Database Management 

       พื้นฐานของเทคโนโลยีฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง กระบวนงาน

จัดเก็บ จัดการและการค้นคืนข้อมูลเชิงต าแหน่งด้วยเทคโนโลยีฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์แบบมีกรรมสิทธิ์

และแบบรหัสเปิด มาตรฐานการเข้าถึงข้อมูลฟีเจอร์แบบพื้นฐาน เครื่องมือและเทคโนโลยีส าหรับการ

ออกแบบ การสร้าง การค้นคนื การปรับให้ทันสมัย การวิเคราะหแ์ละการแบ่งปันฐานขอ้มูลเชิงต าแหน่ง  

 Fundamentals of relational database technology and structured query language (SQL), 

procedures of storage, management and retrieval of geospatial data using proprietary and open-

source relational database technologies, simple feature access (SFA) standard, tools and technology 

for designing, constructing, querying, updating, analyzing, and sharing spatial databases 

 

224272 ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการลุ่มน้ า 3(2-2-5) 

 Geoinformatics for Watershed Management 

 ประยุกต์ใชภู้มสิารสนเทศเพื่อศึกษาลักษณะลุ่มน้ า ช้ันคุณภาพลุ่มน้ า การจัดการเพื่อให้ได้น้ าที่

มีปริมาณ คุณภาพ และระยะเวลาการไหลอย่างสม่ าเสมอ ควบคุมการชะล้างพังทลายของดิน การใ ช้

ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องกับทรัพยากรธรรมชาติในพืน้ที่ลุ่มน้ า 

 Application of geoinformatics to study watershed, watershed classification, managed to get 

water quantity, quality and streamflow timing, control soil erosion and land use in accordance with 

natural resources in watershed 

 

224282 ภูมิศาสตร์เมือง 3(2-2-5) 

 Urban Geography 

 การก าเนิดของเมือง การกระจาย การเจริญเติบโต หน้าที่ รูปร่างโครงสร้างภายในเมือง โดย

เน้นรูปแบบการใช้ที่ดิน จินตภาพเกี่ยวกับเมืองและพฤติกรรมของชาวเมือง รวมทั้งการน าหลักเกณฑ์

ทางภูมิศาสตร์เมอืงไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน 

        Urbanization, distribution, growth, functions, and shapes of cities, their internal structures, 

with emphasis on patterns of land use, images of the cities and behavior of their inhabitants, 

application of principles of urban geography to planning 
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224322 การรังวัดและการประมวลผลภาพเชิงเลข 3(2-2-5) 

Digital Photogrammetry and Image Processing 

       นิยามของการรังวัดด้วยภาพ หลักการของภาพถ่ายและการสร้างภาพ พืน้ฐานการประมวลผล

ภาพเชิงเลขและเรขาคณิตส าหรับการรังวัดด้วยภาพ สมการภาวะร่วมเส้น ข่ายสามเหลี่ยมทางอากาศ 

การวางตัว แบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข ภาพดัดแก้ออร์โธ การดัดแก้แบบออร์โธส าหรับข้อมูลภาพถ่าย

ดาวเทียม การประเมนิความถูกต้องทางต าแหน่ง 

 Definition of photogrammetry, principles of photography and imaging, basics of digital 

image processing and geometry for photogrammetry, collinearity equation, aero triangulation, 

orientation, digital elevation model (DEM), orthophoto, orthorectification of satellite imagery, positional 

accuracy assessment 

 

224323 ภูมิสารสนเทศจากข้อมูลภาพ  3(2-2-5) 

 Geo-information from Imagery  

 นิยามและองค์ประกอบของข้อมูลภาพและข้อมูลกริด หลักการก าหนดต าแหน่งโลกส าหรับ

ข้อมูลภาพ การเตรียมข้อมูลภาพเพื่อการสกัดภูมิสารสนเทศ การสกัดภูมิสารสนเทศจากข้อมูล

แบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข ภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายดาวเทียมและข้อมูลภาพจากการกวาด การ

ประเมินคุณภาพข้อมูล การท าแผนที่ภูมปิระเทศและการประยุกต์ใช้ 

 Definition and components of imagery and gridded data, principle of georeferencing of 

imagery, image preparation for geo-information extraction, geo-information extraction from digital 

elevation model, aerial photograph, satellite imagery and scanned image, data quality assessment, 

terrain mapping and its application 

 

224333 วิธีการเชิงเลขและการเขียนโปรแกรมส าหรับภูมิสารสนเทศ 3(2-2-5) 

 Numerical methods and programming in Geoinformatics 

 พื้นฐานของวิธีการเชิงเลข พีชคณิตเชิงเส้น การหาค าตอบของระบบเชิงเส้นและไม่เป็นเชิงเส้น 

การประมาณค่าในช่วง/นอกช่วง การปรับเส้นโค้งและการเขียนโปรแกรม โครงสร้างข้อมูลเชิงต าแหน่ง 

คลังเชิงต าแหน่ง ทฤษฎีและปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมประยุกต์ส าหรับการจัดการ การวิเคราะห์

ข้อมูลเชิงต าแหน่ง 

        Fundamentals of numerical method, linear algebra, solution of linear/non-linear system, 

interpolation/ extrapolation and curve fitting, programming and geospatial data structures, geospatial 

libraries, theories and practices in application programming for geospatial data manipulation and 

analysis 
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224334 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 3(2-2-5) 

 และสิ่งแวดล้อม    

 Geoinformatics Application for Natural Resources and  Environmental 

Management 

 การติดตามสภาวะแวดล้อมโดยใช้การรับรู้ระยะไกล  การประเมินและการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประเด็นปัญหาร่วมสมัยด้านการประยุกต์ใช้ภูมิ

สารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 Environmental monitoring using remote sensing, natural resources assessment and 

management using geographic information system, current issues on application of geoinformatics 

for natural resources and environmental management 

 

224335 การเขียนโปรแกรมส าหรับเครอืข่ายด้านภูมิสารสนเทศ 3(2-2-5) 

 Web programming in Geoinformatics   

 แนวคิดของการเขียนโปรแกรมส าหรับเครอืข่าย เทคโนโลยีเครอืข่าย การบูรณาการฐานข้อมูล

เชิงต าแหน่ง งานประยุกต์การท าแผนที่ผ่านเครือข่าย มาตรฐานภูมิสารสนเทศเชิงต าแหน่งส าหรับภูมิ

สารสนเทศผ่านเครือขา่ย ปฏิบัติการการท าแผนที่ผา่นเครือขา่ยและการปรับแตง่ประสิทธิภาพ 

        Concepts of web programming, web technologies, integration of spatial database and web 

application, web mapping application, standards for web-based geoinformatics application. practices 

in web mapping services and performance tuning 

 

224336 การประยุกต์ใช้การรับรู้ระยะไกล      3(2-2-5) 

Application in Remote Sensing 

การประยุกต์ใช้การรับรู้ระยะไกลเพื่อการศึกษาด้านต่างๆ โบราณคดี พืชพรรณและภาค

เกษตรกรรม อุทกวิทยาและการจัดการแหล่งน้ า ป่าไม้และระบบนิเวศน์ การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขต

เมือง มลภาวะในอากาศและสภาพอากาศเขตเมอืง ภัยธรรมชาติ 

Application of remote sensing for various studies, archaeology, vegetation and agriculture, 

forest and ecosystem, hydrology and water resource management, urban land use, air pollution and 

urban climate, natural hazard 

 

224341 วิธีเชิงปรมิาณทางภูมิสารสนเทศ 3(2-2-5) 

 Quantitative Methods in Geoinformatics 
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ปัญหาเชิงพื้นที่ พืน้ฐานทางสถิติ การแสดงผลข้อมูล สถิตพิรรณนา สถิตอิ้างองิ สถิตเิชิงพื้นที่ 

การสุ่มตัวอย่าง การทดสอบสมมตฐิาน สหสัมพันธ์ และการถดถอย  

Quantitative techniques in geoinformatics, spatial problems, basic statistics, data display, 

descriptive statistics, inferential statistics, spatial statistics, sampling, hypothesis testing, correlation 

and regression 

 

224351 การจ าลองแบบปรากฏการณ์เชิงพื้นที่ 3(2-2-5) 

 Spatial Simulation and Modeling 

 แนวคิดของการวิเคราะห์และการจัดการเชิงพื้นที่ การวิเคราะห์โครงข่าย การวิเคราะห์ข้อมูล

เชงิพืน้ที่แบบกริด รูปแบบและวิธีการจ าลองแบบเชงิพื้นที่ การใชข้้อมูลภูมิสารสนเทศและประยุกต์ระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อติดตามปรากฏการณ์เชิงพื้นที่  การประยุกต์ใช้แบบจ าลองเชิงพื้นที่ใน

การศกึษาที่หลากหลาย 

 Concepts of spatial analysis and management, network analysis, raster-based spatial data 

analysis, patterns and methodologies of spatial model, using geospatial data and applying geographic 

information science for monitoring spatial phenomena, application of spatial model for various studies 

 

224361 การวจิัยทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 

 Research in Geographic Information Science 

ระเบียบวิธีการวิจัย ประเด็นปัญหาวิจัย การทบทวนวรรณกรรม กฎหมายกับจริยธรรมการ

วิจัย  เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย การสรุปผลและอภปิรายผลงานวิจัยทางด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์ 

 Research methodologies, research issue, law and research ethics, literature reviews, 

research tools,  research conclusion and discussion in geographic information science 

 

 

 

224373 ภูมิสารสนเทศกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 3(2-2-5) 

Geoinformatics in Climate Change  

การเปลี่ยนองค์ประกอบ ปัจจัยควบคุมและความผันแปรของอากาศ เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง วิธี

พยากรณ์อากาศ ลักษณะภูมิอากาศประเภทต่างๆของโลก การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ผลกระทบต่อ

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศและการสร้างแบบจ าลองในการเฝ้า

สังเกตการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศ 
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Climatic elements, control factors and variability of climatic phenomena, instruments for 

meteorological use, climatic regimes, climate change, impact of climate change. application in 

geoinformatics and modelling for climate change monitoring 

 

224375 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศกับสถานการณ์โลกปัจจุบัน 3(2-2-5) 

Geoinformatics Technology in Current Global Situation 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การรับรู้ระยะไกล ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลกด้วยดาวเทียม  โฟโต

แกรมเมตรี หลักการส ารวจเบื้องต้น การประยุกต์ใช้ภูมสิารสนเทศ ทางต าแหน่ง เส้นทาง และภัยธรรมชาติ 

Geographic information system (GIS), remote sensing (RS), global navigation satellite systems 

(GNSS), photogrammetry, principle of surveying, geoinformatics application of location, route, and natural 

disaster 

 

224383 การวางผังเมืองและภาค 3(2-2-5) 

 Urban and Regional Planning 

      ความรู้ทั่วไปของการวางผังเมืองและภาค แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการตั้งถิ่นฐาน 

วิวัฒนาการและรูปแบบของเมอืง ระดับการวางผังกายภาพในประเทศไทย การวางผังระดับภูมิภาค การ

วางผังเมือง การวางผังเมอืงเฉพาะ แผนผังก าหนดการใชป้ระโยชน์ที่ดิน แผนผังแสดงโครงการคมนาคม

และขนส่ง แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค การวางผังเมืองเขียว  กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับ

การวางผังเมือง 

      General knowledge of urban and regional planning, theories related to settlement, urban 

evolution and urban patterns, level of physical planning in Thailand, regional planning, urban planning, 

specific planning, land use plan, transportation plan, infrastructure plan, greenest city plan, laws 

related to urban planning 

 

 

 

224385 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว 3(2-2-5) 

 Geography of Tourism 

 องค์ประกอบการท่องเที่ยว วิวัฒนาการของการเดินทางและการท่องเที่ยว ทรัพยากรการ

ท่องเที่ยว ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยว มรดกโลกกับการท่องเที่ยว พฤติกรรม

การท่องเที่ยว แหลง่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของไทยและรอบโลก การอนุรักษ์และปัญหา

ในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว 
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Elements of tourism, evolution of travel and tourism, tourism resources, geography factors 

support to tourism, world heritage and tourism, tourism action, natural attractions and cultural 

attractions in Thailand and around world, conservation and problems in conservation of tourism 

resources 

 

224391 สัมมนา 1(0-2-1) 

 Seminar 

 การประยุกต์แนวคิด ทฤษฎี แบบจ าลอง และเทคนิคทางภูมิสารสนเทศ เพื่อศึกษา วิเคราะห์ 

พยากรณ์ และ/หรือ ให้ทางเลอืกในการแก้ไขปัญหาเชิงพืน้ที่ 

      Application of concepts, theories, models and techniques in geography information science 

for studying, analyzing, predicting and/or providing solutions to spatial-based problems 

 

224401 การเตรยีมพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภูมิสารสนเทศศาสตร์ 1(0-2-1) 

 Preparation for Geographic Information Science Professional (ไม่นับหน่วยกิต) 

 Experience  

รูปแบบและกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สถานประกอบการ คุณธรรมและจริยธรรม 

การสื่อสารและเทคนิคการสื่อสาร การสรา้งมนุษยสัมพันธ์ในสถานประกอบการ การพัฒนาบุคลิกภาพ

เพื่อการปฏิบัติงาน เทคนิคการเขียนรายงานและการน าเสนอโครงงาน การฝึกทักษะเฉพาะด้านภูมิ

สารสนเทศศาสตร ์

            Process of professional experience, working places, virtue and morality, communication and 

communication techniques, human relations in workplace, working personality development, report 

writing and presentation techniques, specialist skills training in geographic information science 

 

 

 

224437 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านสุขภาพ 3(2-2-5) 

 Geographic Information Systems in Health 

การจัดท าแผนที่สารสนเทศสุขภาพ การวิเคราะห์การเกาะกลุ่มเชิงพืน้ที่ของโรค การวิเคราะห์

ความเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ การวิเคราะห์ภัยอันตรายและการแพร่ของโรคติดเชื้อ การ

ส ารวจทางนิเวศวิทยาของโรค การวิเคราะห์การเข้าถึงการบริการสุขภาพ การก าหนดที่ตั้งการบริการ

สุขภาพ และการก าหนดที่ตัง้การบริการสุขภาพ 
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 Health mapping, analyzing spatial clustering of diseases, analyzing environmental hazards, 

risk and spread of infectious diseases, exploring ecology of vector-borne diseases, analyzing access 

to health services and locating health services 

 

224438 ภูมิสารสนเทศด้านการทหาร  3(2-2-5) 

 Geoinformatics in Military 

 การรับรู้จากระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และระบบก าหนดต าแหน่งบนพื้นโลกด้วย

ดาวเทียม ประเด็นปัญหาร่วมสมัยด้านการทหาร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศทางการทหาร 

การจัดท าฐานข้อมูลด้านความมั่นคง การพัฒนาแบบจ าลอง 3 มิติด้านภูมิศาสตร์ การหาความหนาแน่น

ของวัตถุเชิงพืน้ที่ การแสดงพืน้ที่เสี่ยงต่อการถูกบุกรุก 

 Remote sensing, geographic information systems (GIS), global navigation satellite systems (GNSS), 

military current issues, geoinformatics for military, database security, development of 3D geospatial 

modeling, spatial density of objects, and area vulnerable to attack 

 

224452 แบบจ าลองและการเปลี่ยนแปลงใช้ประโยชน์ที่ดินและ 3(2-2-5) 

 สิ่งปกคลุมดินขั้นสูง    

 Advanced Land use and Land Cover Change and Modeling 

 พัฒนาการของโครงการศึกษาวิจัยเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน แนวคิดใน

การจ าแนกการใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน แบบจ าลองการใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน การประเมินผลกระทบ

ทางสิ่งแวดล้อม อุทกวิทยา และทางเศรษฐศาสตร์ การจัดสรรพื้นที่ กรณีศึกษาแบบจ าลองการใช้ที่ดินและ

สิ่งปกคลุมในประเทศไทย พ.ร.บ.พัฒนาที่ดนิ  

 Development of land use and land cover change (LULC) research project, LULC classification 

approach,  LULC modeling, assessment of environment hydrological and economic, land allocation, LULC 

modeling case study in Thailand and Land development Act  

 

 

224453 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่ 3(2-2-5) 

 Spatial Decision Support Systems 

 แนวคิดของกระบวนการตัดสินใจ เกณฑ์ส าหรับการตัดสินใจ การให้ค่าน้ าหนักส าหรับเกณฑ์ 

ทางเลือกส าหรับการตัดสินใจ องค์ประกอบของการวิเคราะห์การตัดสินใจแบบหลายเกณฑ์ การบูรณา

การระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กับการวิเคราะห์การตัดสินใจแบบหลายเกณฑ์ การพัฒนาระบบ

สนับสนุนการตัดสินใจเชงิพื้นที่ส าหรับงานประยุกต์ที่ใชง้านได้จริง 
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 Concepts of decision process, decision criteria, criterion weighting, decision alternatives, 

elements of multiple-criteria decision analysis (MCDA), integration of geographic information system 

(GIS) and MCDA, and development of spatial decision support system (SDSS) to real world 

applications 

 

224462 โครงงานด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์ 3(0-6-3) 

 Geographic Information Science Project 

 การเตรียมหัวข้อโครงงาน การเก็บรวบรวมข้อมูล ความรู้ด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์ส าหรับ

การจัดท าโครงงาน ศึกษางานวิจัยหรือโครงงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  กฎหมายการคัดลอกผลงาน  

ตารางเวลาการด าเนินงาน  การก าหนดขอบเขต วิเคราะห์ผล และ การน าเสนอโครงงาน  

      Project preparation, data collection, geoinformatics’ knowledge for project execution, study 

of previous research or other related projects, law plagiarism, operation scheduling, scope of project, 

analysis and project presentation 

 

224474 ภูมิสัณฐานวิทยา 3(2-2-5) 

 Geomorphology  

กระบวนการทางธรณีวิทยา ทวีป มหาสมุทร แผ่นเปลือกโลก และการเคลื่อนที่ของแผ่น

เปลือกโลก กระบวนการผุพัง การเคลื่อนที่ของมวลสาร การพังทลาย การพัดพา และการสะสมตัวของ

ตะกอนน ้าพา กระบวนการแลกเปลี่ยนพลังงานและวัตถุเชงิพื้นที่และเวลา ธรณีภบิัติภัย 

Geology processes, continental, oceans, tectonic plates, and tectonic plates movement, 

weathering, mass movement and fluvial erosion, transport, deposition, energy and material transfers 

in space and time, geohazard 

 

 

 

 

224484 ทฤษฎีท าเลที่ตั้ง 3(3-0-6) 

Location Theory  

 พืน้ฐานความเข้าใจในการเลือกท าเลที่ตัง้ทางภูมิศาสตร์ พืน้ฐานทางกายภาพของกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจ พื้นฐานของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กิจกรรมทางเศรษฐกิจของพื้นที่เมือง การวิเคราะห์ท าเล

ที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทฤษฎีที่ตั้งทางด้านเกษตรกรรม  ปัจจัยที่เกี่ยวกับท าเลที่ตั้งทาง

อุตสาหกรรม กฎเกณฑ์และทฤษฎีที่ตัง้อุตสาหกรรม ทฤษฎีแหล่งกลาง 
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 Basic understating for geographical location, physical basis of economic activities, basis of 

economic activities, economic activities of urban area, location analysis for economic activities, 

agricultural location theory, factors related to  industrial location theory, industrial location theory, 

central place theory 

 

224492 การศึกษาอิสระ 6 หน่วยกิต 

 Independent Study 

การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การน าเสนอ และ

การอภิปรายในหัวข้อทางดา้นภูมสิารสนเทศศาสตร์ 

 Studying, collecting data, researching, analyzing, report writing, presenting and discussing 

in geographic information science 

 

224493 การฝึกงาน 6 หน่วยกิต 

 Professional Training   

การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับภูมิสารสนเทศ

ศาสตรใ์นสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรอืเอกชน 

 Training, learning, gaining experience, improving working skills in geographic information 

science in private or government sectors 

 

224494 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 

 Co – operative Education   

 การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับภูมิสารสนเทศศาสตร์

ในฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน 

 Working, learning, gaining experience, improving working skills in geographic information science 

as an apprentice in private or government sectors 

 

225120  ระเบียบวิธีการเขียนโปรแกรม  3(2-2-5) 

 Programming Methodology 

 กระบวนการท างานของคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ปัญหา ผังงาน โครงสร้างควบคุม 

โครงสรา้งของโปรแกรม ตัวกระท าการและนิพจน์ การรับและแสดงผลข้อมูล ค าสั่งควบคุม ฟังก์ชันแถว

ล าดับ ชนิดขอ้มูลแบบโครงสรา้ง  



40 

 

 

Computer process, problem analysis, flowchart, control structure, program structure, 

operators and expression, input and output, control statement, function, array, structure data type 

 

241111  คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 

 Mathematics l 

ลิมติและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย

การประยุกต์ของอนุพันธ์และปริพันธ์ 

 Limits and continuity of functions, derivatives and interal of algebraic and transcendental 

functrions, applications of derivatives and interal 
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3.1.6 ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 
 

 1.  เลขสามล าดับแรก 224  หมายถึง สาขาวิชาภูมสิารสนเทศศาสตร์ 

 2. เลขในล าดับที่ 4       หมายถึง ระดับช้ันปีของการศกึษา 

  2.1 เลข 1 หมายถึง   รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 1  

  2.2 เลข 2 หมายถึง   รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 2  

  2.3 เลข 3 หมายถึง   รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 3  

  2.4 เลข 4 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที ่4  

 3. เลขในล าดับที่ 5       หมายถึง  หมวดหมู่ในสาขาวิชา 

  3.1 เลข 0 หมายถึง   กลุ่มวชิาเตรียมพร้อมฝกึประสบการณว์ิชาชีพ(ไม่นับหน่วยกิต)                

              3.2 เลข 1 หมายถึง   กลุ่มวชิาการส ารวจและการท าแผนที่  

  3.3 เลข 2 หมายถึง   กลุ่มวชิาโฟโตแกรมเมตรแีละการรับรู้จากระยะไกล 

  3.4 เลข 3 หมายถึง   กลุ่มวชิาการโปรแกรม และการประยุกต์ 

  3.5 เลข 4 หมายถึง กลุ่มวชิาสถิตทิางภูมิศาสตร์หรอืวิธีเชงิปริมาณทางภูมิศาสตร์ 

  3.6 เลข 5 หมายถึง   กลุ่มวชิาแบบจ าลองเชงิพื้นที่ 

  3.7 เลข 6 หมายถึง   กลุ่มวชิาวิจัยและโครงงาน 

  3.8 เลข 7 หมายถึง กลุ่มวชิาภูมศิาสตร์กายภาพและสิ่งแวดล้อม 

  3.9 เลข 8 หมายถึง   กลุ่มวชิาภูมศิาสตร์มนุษย์และภูมศิาสตร์เมอืง 

3.10 เลข 9 หมายถึง   กลุ่มวิชาสัมมนา, การศกึษาอิสระ, การฝกึงานวิชาชีพและสหกิจ                                         

               ศกึษา 

 4. เลขในล าดับที่ 6    หมายถึง      อนุกรมของรายวิชา  โดยเรียงจากรายวิชาบังคับของ  

แตล่ะช้ันปี แล้วจึงเรียงรายวิชาเลือกตามล าดับ อนุกรมเริ่มที่เลข 1   
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3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบนั 
ป ี

1  นายนครินทร ์ชัยแก้ว 35101012xxxxx อาจารย ์ Ph.D. 

 

วท.ม. 

วท.บ. 

Remote Sensing and Geographic Information 

System 

ภูมิศาสตร ์

ภูมิศาสตร ์

Asian Institute of Technology  

(นานาชาติ) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2552 

 

2546 

2541 

2* นายนิติ เอี่ยมชื่น 37002000xxxxx อาจารย ์ วท.ด. 

วท.ม. 

ศศ.บ. 

วท.บ. 

ภูมิสารสนเทศ 

ภูมิศาสตร ์

รัฐศาสตร ์

ภูมิศาสตร ์

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2558 

2548 

2544 

2543 

3  นายไพศาล จีฟ้ ู 35101010xxxxx อาจารย ์ Ph.D. 

 

M.S. 

 

วท.บ. 

Remote Sensing and Geographic Information 

System  

Remote Sensing and Geographic Information 

System 

ภูมิศาสตร ์

Asian Institute of Technology 

(นานาชาติ) 

Asian Institute of Technology  

(นานาชาติ) 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

2554 

 

2549 

 

2547 

4  นายวิภพ แพงวงัทอง 36508008xxxxx อาจารย ์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ภูมิสารสนเทศ 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ภูมิศาสตร ์

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

2556 

2549 

2544 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวชิา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบนั 
ป ี

5  นายสวรนิทร ์

ฤกษ์อยู่สุข 

36201000xxxxx อาจารย ์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ภูมิสารสนเทศ 

ระบบสารสนเทศปรภิูมิทางวศิวกรรม 

ภูมิศาสตร ์

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

2558 

2550 

2544 

6* ว่าที่รอ้ยตรรีังสรรค ์ 

เกตุอ๊อต 

36404003xxxxx อาจารย ์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 

วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 

ภูมิศาสตร ์

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

มหาวิทยาลยันเรศวร 

2556 

2548 

2545 

7* นางสาวบุญศิร ิ 

สุขพรอ้มสรรพ ์

35201012xxxxx อาจารย ์ Ph.D. 

ผ.ม. 

อ.บ. 

Urban and Environmental Engineering 

การวางแผนภาคและเมือง 

ภูมิศาสตร ์

 

The University of Tokyo,Japan 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2554 

2548 

2545 

8* นายชัชพงศ ์  

ภาชนะพรรณ์ 

36599003xxxxx อาจารย ์ วท.ม. 

วท.บ. 

ภูมิศาสตร ์

ภูมิศาสตร ์

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

มหาวิทยาลยันเรศวร 

2552 

2547 

9* นางสาวจิราพร  

กุลสุนทรรัตน ์

17799000xxxxx อาจารย ์ M.S. 

 

วท.บ. 

Remote Sensing & Geographic Information 

Systems  

ภูมิศาสตร ์

Asian Institute of Technology 

(นานาชาติ) 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

2555 

 

2552 

 หมายเหตุ  * อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรอืสหกิจศึกษา)  

 จากผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิต มีความต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ใน

วิชาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริง ดังนั้นในหลักสูตรจึงมีรายวิชาประสบการณ์ภาคสนาม เพื่อฝึกให้นิสิต

รู้จักการประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมา มาใช้กับสภาพการท างานจริง และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม

ในทุกๆด้าน ก่อนออกไปท างานจรงิ โดยหลักสูตรได้จัดให้อยู่ในกลุ่มวชิาการศกึษาทางเลือก  

การฝึกงาน จะประกอบไปด้วย 

224493    การฝึกงาน   6  หนว่ยกิต 

สหกิจศึกษา จะประกอบไปด้วย 

224494    สหกิจศกึษา   6  หนว่ยกิต 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

   ความคาดหวังในผลการเรยีนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนสิิต มีดังนี้ 

  1. ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมคีวามเข้าใจใน  

หลักการ ความจ าเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึน้ 

  2. บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อน าไปแก้ปัญหาทางระบบเทคโนโลยีภูมิ 

สารสนเทศได้ 

  3. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานรว่มกับผูอ้ื่นได้ดี 

  4. มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถ  

ปรับตัวใหเ้ข้ากับสถานประกอบการได้ 

  5. มีความกล้าในการแสดงออก และน าความคิดสรา้งสรรคไ์ปใช้ประโยชน์ในงาน  

ได้ 

  6. มีทักษะการสื่อสารด้านการพูด เขียน คิดวิเคราะหป์ระมวลผล 

4.2 ช่วงเวลา   

   ภาคการศกึษาปลาย ช้ันปีที่ 4 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

   จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 

ข้อก าหนดในการท างานวิจัยทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการ

ประยุกต์ใชค้วามรู้และทักษะทางด้านภูมิสารสนเทศ ภายใต้กรอบระเบียบวิธีการวิจัยทางภูมิสารสนเทศ

ศาสตร์ มาใช้ในการอธิบายหรือแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีจ านวนผู้ร่วมการวิจัย 

1-2 คน และมีรายงานที่ตอ้งน าส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
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5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  

หัวข้อวิชาวิจัยจะเป็นหัวข้อที่นิสิตสนใจ หรือเป็นหัวข้อสถานการณ์หรือเป็นปัญหาเชิงพื้นที่ 

สามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้ สามารถแก้ไขปัญหา สามารถคิดวิเคราะหแ์ละอธิบายได้ โดยสามารถ

น าทฤษฎีและทักษะทางภูมิสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการท าวิจัยได้ มีขอบเขตงานวิจัยที่สามารถท า

เสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

5.2 ผลการเรียนรู้  

นิสิตสามารถท างานเป็นทีม สามารถปรับตัวท างานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความสามารถในการ

สื่อสารด้วยภาษาเขียนและภาษาพูด มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ มีการประยุกต์ใชท้ฤษฏีในการ

ท าวิจัย หรอืสามารถเป็นต้นแบบในการวิจัยต่อได้ 

5.3 ช่วงเวลา  

ภาคการศกึษาต้น ช้ันปีที่ 4  

5.4 จ านวนหน่วยกิต 

 3 หนว่ยกิต 

5.5 การเตรยีมการ  

มีการก าหนดช่ัวโมงการให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ

การท าวิจัย และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ ให้นิสิตรายงานความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรคอย่างต่อเนื่อง

ตลอดภาคการศกึษา อีกทั้งมีตัวอย่างงานวิจัยใหศ้กึษา  

5.6 กระบวนการประเมินผล  

 ประเมินผลจากรายงานความก้าวหน้าในการท าวิจัย สมุดบันทึกการให้ค าปรึกษา โดยอาจารย์

ที่ปรึกษา และประเมินผลจากผลงานวิจัยที่เป็นการใช้กระบวนการวิจัยทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ เพื่อ

อธิบายปรากฏการณ์ในพื้นที่หรือเป็นการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ และการน าเสนอต่อคณาจารย์ใน

สาขาวิชา 
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หมวดที่ 4   ผลการเรยีนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสิต 

1. ด้านบุคลิกภาพ 

1.1 มีบุคลิกภาพที่ดี กล้าแสดงออก สามารถ

ท างานร่วมกับผูอ้ื่นได้ 

 

 

1.2 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย และ

ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร ตามทัน

เทคโนโลยี และใช้อย่างเหมาะสม 

 

1.1 ให้นิสิตแต่งกายให้ถูกต้องตามข้อบั งคับของ

มหาวิทยาลัย และจัดให้มรีายวิชาที่นสิิตตอ้งท างาน

ร่วมกันเป็นทีมและน าเสนอผลงานหนา้ช้ันเรียน 

1.2 ใ น ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ต้ อ ง ส อ ด แ ท ร ก

ภาษาต่างประเทศในเนือ้หา และจัดให้มกีารสื่อสาร

ความคิดผ่านทางการพูด และการท ารายงาน เพื่อ

ฝึกฝนการใช้ภาษา อีกทั้งยังต้องน าเทคโนโลยีเข้า

มาช่วยในการเรียนการสอน 

2. ด้านคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

2.1 มีคุณธรรม จรยิธรรม และจิตส านึกที่ด ี

รับผิดชอบต่อหนา้ที่และสังคม มคีวาม

เสียสละ ออ่นน้อมถ่อมตน และเป็น

พลเมอืงที่ดีของประเทศชาติ 

 

2.2 มีความคิดในเชิงบวก สามารถปรับตัว 

และใช้ชีวติในสังคมได้อย่างปกติ สามารถ

ท างานร่วมกับผูอ้ื่น และมีทักษะในการ

จัดการชีวิต 

 

 

 

2.1 ส่งเสริม และสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณในวิชาชีพทั้งในห้องเรียน (การเรียน

การสอน) และนอกห้องเรียน (อาจารย์ที่ปรึกษา 

และการจัดโครงการ) รวมถึงการปลูกฝังจิตส านึก

ทีด่ีในกับนิสติ 

2.2 ส่งเสริม และสอดแทรกหลักการใช้ชีวิต ทั้งภายใน 

(การ เรี ยนการสอน)  และภายนอก ช้ันเรียน 

(อาจารย์ที่ปรึกษา และการจัดโครงการ) ส าหรับ

การเรียนในรายวิชา ควรมอบหมายงานให้นิสิตท า

เป็นกลุ่ม อีกทั้งมีรายวิชาที่สนับสนุนให้นิสิตได้ไป

หาประสบการณ์จากหน่วยงานภายนอก เช่น 

รายวิชาการฝกึงาน หรอืการศกึษาดูงานภาคสนาม 

3. ด้านภาวะผู้น า 

3.1 คิดเป็น ท าเป็น และเลือกวิธีการแก้ปัญหา

ได้อย่างเป็นระบบและเหมาะสม 

 

 

 

3.1 ทุกรายวิชาต้องมีโจทย์ปัญหา แบบฝึกหัด หรือ

โครงงาน ให้นิสิตได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ ฝึกแก้ปัญหา 

แทนการท่องจ า โดยผ่านการดูแลจากอาจารย์

ผูส้อน 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสิต 

3.2 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักแสวงหา

ความรู ้และพัฒนาความรูค้วามสามารถ

ของตนเองใหท้ันยุคทันสมัย 

 

 

 

 

3.3 มีความสามารถในการสื่อสาร และ

น าเสนอความคิดของตนเองให้กับผูอ้ื่นได้

เข้าใจ ตามรูปแบบที่เหมาะสม 

3.2 ต้องมีการมอบหมายงานให้นิสิตได้สืบค้นข้อมูล 

รวบรวมความรู้ที่นอกเหนือจากการเรียนในช้ัน

เรียน และเผยแพร่ความรู้ที่ได้ระหว่างนิสิตด้วยกัน 

หรือให้กับผู้สนใจภายนอก ตลอดจนการให้โจทย์

ปัญหาเพื่อให้นิสิตได้ใช้ความคิดอย่างอิสระในการ

แก้ไขปัญหา โดยผ่านการควบคุมและแนะน าของ

อาจารย์ผู้สอน 

3.3 มีระบบเพื่อสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ

น าเสนอผลงานของนิสิต เพื่อส่งเสริมให้เกิดการ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และความรู้ 
  

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

 (1)   มีความกตัญญู และน าคุณธรรม จรยิธรรม มาใช้ในการด าเนินชีวติ  

 (2)   ตระหนักและส านกึในความเป็นไทย  

 (3)   เคารพสิทธิศักดิ์ศรี และคุณค่าของตนเองและผู้อื่น   

 (4)  มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มคีุณค่าของสังคม 
 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

เพื่อเป็นการปลูกฝังวินัย ความสุจริต และจิตส านึกที่ดี ควรมีการก าหนด

ข้อตกลงในช้ันเรียน เพื่อให้นิสิตเข้าช้ันเรียนได้ตรงเวลา มีสมาธิในการเรียน ไม่ลอกผลงานและทุจริต

การสอบ ซึ่งรวมไปถึงแต่งกายได้ถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัย โดยในบางรายวิชาควรให้มีการ

ท างานเป็นกลุ่ม เพื่อเป็นการฝึกฝนความรับผิดชอบ และการท างานร่วมกับผู้อื่น นอกจากนี้อาจารย์

ผูส้อนทุกท่าน ยังควรสอดแทรกเนื้อหาด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการเรียนการสอน โดยเมื่อนิสติได้

กระท าความดี เสียสละ และท าประโยชน์แก่ส่วนรวม ควรมีการยกย่องเพื่อเป็นก าลังใจในการท าความ

ดีตอ่ไป อกีทั้งยังเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นิสติคนอื่นๆ ในการท าความดี 

2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1)  ประเมินจากการตรงเวลาของนิสิตในการเข้าช้ันเรียน การส่งงานตามก าหนด

ระยะเวลาที่มอบหมาย และการเข้าร่วมกิจกรรม 

(2)  ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนิสิตในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม

 หลักสูตร 
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(3)  ปริมาณการกระท าทุจรติในการสอบ 

(4)  ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 

2.2 ความรู้ 

2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

 (1)  มีความรูแ้ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนือ้หาที่ศึกษา 

(2)  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่

 ศกึษาเพื่อใหเ้ล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ  

(3)  สามารถบูรณาการความรู้ที่ศกึษากับความรูใ้นศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านความรู้ 

 เน้นรูปแบบการสอนที่ให้นิสิตมีความรู้พื้นฐานในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อท าการ

ต่อยอด และสามารถเข้าใจเมื่อน ามาเชื่อมโยงกับศาสตรท์างภูมิสารสนเทศ ซึ่งในการเรียนการสอนวิชา

เฉพาะทางด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์ จะเน้นความเข้าใจในภาคทฤษฎี เพื่อให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้

ได้จริงในภาคปฏิบัติ และควรจัดให้มีการจัดสัมมนา โดยเชิญวิทยากรผู้มีความรู้จากภายนอกเข้าร่วม

การสัมมนา เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ และส่งเสริมให้บุคลากรและนิสิตกล้าคิดและแสดงความคิดเห็น

ต่อผู้อื่น นอกจากนี้ควรส่งเสริมการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ การค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 

เพื่อเป็นการฝึกฝนให้นสิิตเป็นผู้ที่สามารถแสวงหาความรูใ้หม่ๆ ได้ดว้ยตนเองภายหลังจบการศกึษา 

2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

 ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนิสิตในด้านต่างๆ คือ 

(1) การทดสอบย่อย 

(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

(3) ประเมินจากรายงานที่นิสติจัดท า  

(4)  ประเมินจากงานวจิัยที่น าเสนอ 

(5)  ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชัน้เรียน 

(6)  ประเมินจากรายวิชาฝกึงาน/สหกิจศกึษา 
 

2.3 ทักษะทางปัญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1)  มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม คิดสร้างสรรค์และคิด

อย่างเป็นระบบ 

(2)  สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมื

เหมาะสมกับการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
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(3)  สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้ในการ

แก้ปัญหาอย่างสรา้งสรรค ์

(4)  ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติมาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้อย่าง

เหมาะสม 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1)  ให้นิสิตแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการสมมุติสถานการณ์ กรณีศึกษา และโจทย์

 ปัญหา 

(2) การอภิปรายกลุ่ม และการอตบค าถาม 

(3) การผึกปฎิบัติ และการทัศนศกึษา 

(4)  การท างานวิจัย 

2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

การประเมนิผลการเรียนรู้ดา้นทักษะทางปัญญา สามารถท าได้ 2 วธิีคือ 

(1)  ประเมินจากการท าข้อสอบ 

  ข้อสอบควรเป็นข้อสอบเขียนบรรยาย เพื่อพิจารณาวิธีคิดของนิสิต โดยควร

 ออกข้อสอบที่ให้นิสิตแก้ปัญหา อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการ

 แก้ปัญหาโดยการประยุกต์ และบูรณาการความรู้ที่เรียนมา 

(2)  ประเมินจากวิธีการท างาน และผลงาน 

  ประเมินตามสภาพจริงจากวิธีการท างาน และผลงานของนิสิต เช่น ประเมิน

 จากการน าเสนอรายงานในช้ันเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือ

 สัมภาษณ์ และการตอบค าถามของนิสติ เป็นต้น 
 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1)   มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

(2)  สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสมตาม

บทบาทหนา้ที่และความรับผดิชอบ 

(3)   มีภาวะความเป็นผู้น าและผูต้าม สามารถปรับตัวเข้ากับผูอ้ื่นได้เหมาะสม    

  ท างานเป็นทีมได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

(4)   มีความรับผดิชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ั้งตนเองและวิชาชีพอย่างตอ่เนื่อง 

(5)   มีทักษะในการด าเนินชีวติในพหุวัฒนธรรม   
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2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 ในการเรียนการสอนตอ้งสอดแทรกความรูใ้นด้านการจัดการชีวติ มีการก าหนด

กิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม การท างานที่ต้องประสานงานกับผู้อื่น การค้นคว้าหาข้อมูลจากการ

สัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์ และต้องมีรายวิชาที่ให้นิสิตออกไปหาประสบการณ์จาก

หน่วยงานภายนอก เช่น วิชาฝึกงานด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์ นอกจากนี้ควรมีการจัดกิจกรรมนอก

หอ้งเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรูท้ักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการจัดการชีวิต เชน่ การเข้าค่าย

อาสา กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมปฏิบัติธรรม เป็นต้น 

2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 

 ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตขณะเรียนในช้ันเรียน และ

การท ากิจกรรมต่างๆ รวมถึงการเรียกเข้ามาพูดคุย สอบถามจากบุคคลที่รู้จัก และการประเมินผลจาก

ที่ฝึกงาน 
 

2.5 ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1)   มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวข้องกับการใช้

 สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและรู้เท่าทัน 

(2)  สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือน าสถิติมา

 ประยุกต์ใชใ้นการด าเนินชีวติและแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

  (3)  มีทักษะการใชภ้าษาในการสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมี 

   ประสิทธิภาพ 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์  

เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ดา้นทักษะในการวิเคราะหแ์ละการ

สื่อสารนี้อาจท าได้ในระหว่างการสอน โดยอาจให้นิสิตแก้ปัญหา วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธี

แก้ปัญหา และให้น าเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ต่อนิสิตในช้ันเรียน 

อาจมีการวิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนิสิต ไปดูงานในสถานที่จริง เชิญวิทยากรที่มี

ความรูค้วามเช่ียวชาญในด้านนี ้มาให้การอบรมและแนะน า 
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 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นิสิตได้วิเคราะห์สถานการณ์จ าลอง 

และสถานการณ์เสมือนจริง และน าเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ 

2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   (1)  ประเมินจากทักษะการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทาง

 เทคโนโลยีสารสนเทศ หรอืข้อมูลขา่วสารที่เกี่ยวข้อง 

   (2)  ประเมินจากทักษะในการอธิบาย ถึงข้อจ ากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือ

     ต่างๆ การอภิปราย กรณีศกึษาต่างๆ ของนสิิตที่มกีารน าเสนอต่อช้ันเรยีน 

   (3)  ประเมินจากแบบสอบถามที่ได้จากวิทยากรที่มาให้ค าแนะน า สถานที่ที่นสิิตไปดู

     งาน  
 

2.6 สุนทรยีภาพ 

2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ 

 มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึ้งในคุณค่าของศาสตร์ที่ศึกษา ศิลปะและ

วัฒนธรรม 

2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรยีภาพ 

 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรียศิลป์ ได้แก่ การให้

นิสิตได้ฝึกปฏิบัติการในรายวิชาต่างๆ โดยให้สร้างผลงานที่ใช้ศิลปะเข้ามาร่วมด้วย เช่น ในรายวิชาการ

ท าแผนที่ และรายวิชาการท าแผนที่เสมือนจริง ซึ่งนิสติต้องฝกึออกแบบแผนที่ใหส้วยงาม นอกเหนอืจาก

ความถูกต้องตามหลักวิชาการ รวมถึงในรายวิชาทัศนภูมิสารสนเทศ ซึ่งกล่าวถึงทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับสี 

รูปแบบ ขนาดและการรับรู้ข้อมูล ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล การแสดงข้อมูลรูปแบบต่างๆ และการ

รับรู้ในเชิงมโนทัศนข์องมนุษย์ ซึ่งเป็นการพัฒนาการเรียนรูด้้านสุนทรียภาพให้แก่นสิิตในสาขาวิชาได้เป็น

อย่างด ี

2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ด้านสนุทรยีภาพ 

 ประเมินจากผลงานการปฏิบัติการในรายวิชาต่างๆ ที่แสดงถึงพัฒนาการเรียนรู้

ด้านสุนทรียภาพของนิสิต ซึ่งแสดงออกมาในรูปผลงานการออกแบบ ได้แก่ รายวิชาการท าแผนที่  

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  การรับรู้ระยะไกล  การท าแผนที่เสมือนจริง เป็นต้น 
 

2.7 ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

(1)  มีสุขนิสัยที่สง่เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

  (2)  สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 
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2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพ

และพัฒนาบุคลิกภาพ 

 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและ

พัฒนาบุคลิกภาพ ได้แก่ การส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพของทาง

มหาวิทยาลัยและทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  การให้นิสิตได้ฝึกฝนการน าเสนอ

ผลงานทาวิชาการต่อหน้าบุคคลอื่น หรือส่งเสริมให้นิสิตได้เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการต่างๆ  ซึ่งจะ

ช่วยพัฒนาบุคลิกภาพให้แก่นิสิตได้ และจะเป็นประโยชน์เมื่อนิสิตส าเร็จการศึกษาออกไปปฏิบัติงานใน

หนว่ยงานตา่งๆ ในอนาคต 

2.7.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและ

พัฒนาบุคลิกภาพ 

 ประเมินจากจ านวนนิสิต และจ านวนครั้งที่นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริม

สุขภาพต่างๆ ของทางมหาวิทยาลัยและทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  รวมทั้งจ านวน

ครั้งที่นสิิตได้น าเสนอผลงาน และการเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการต่างๆ  
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

        ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง  

รายวิชา 
1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ

การ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรียภาพ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสรมิ

สุขภาพ

และ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

 (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (1) (2) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

001101 การใชภ้าษาไทย  ● ● ○  ● ○ ○ ●    ○ ○  ● ○   ● ●   

001102 ภาษาอังกฤษ

เตรียมพร้อม  
●  ●  ● ●   ●   ● ●  ●    ●    

001103 ภาษาอังกฤษสู่

โลกกว้าง 
●  ●  ● ●   ●   ● ●  ●    ●    

001204 ภาษาอั งกฤษ

ก้าวหน้า 
●  ●  ● ●   ●   ● ●  ●    ●    
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ

การ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรียภาพ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสรมิ

สุขภาพ

และ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

 (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (1) (2) 

002201 พลเมอืงใจอาสา ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ●   ● ●  ○  ○ ○ ○ ○   

0 0 2 2 0 2  สั ง ค ม พ หุ

วัฒนธรรม  
 ● ●  ●   ○ ○   ● ●  ○  ○ ○ ○ ●   

003201 การสื่อสารใน

สังคม 

ดิจทิัล 

  ●  ● ● ● ● ●    ○  ●  ● ●  ○   

0 0 3 2 0 2  ก า ร จั ด ก า ร

สุขภาพและ 

สิ่งแวดล้อม 

  ● ● ● ● ●  ●    ●  ●  ● ●  ○ ● ● 

004 1 0 1  ศิ ลป ะ ใ นก าร

ด าเนนิชีวติ  
●  ●  ● ● ● ● ○   ○ ○    ○  ○ ●   
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ

การ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรียภาพ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสรมิ

สุขภาพ

และ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

 (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (1) (2) 

004201 บุคลิกภาพและ 

การแสดงออกในสังคม  
 ● ●  ● ●  ● ●   ●       ● ●  ● 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน                       

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                       

241111 คณิตศาสตร์ 1 ○    ●   ● ●    ○ ○    ○     

146131 ภาษาอังกฤษเพื่อ

การ 

สื่อสาร  
○ ○  ○ ●  ○ ○  ●  ○  ○ ○  ○  ●    

221204 การออกแบบและ

พัฒนา 

ระบบฐานขอ้มูล 
● ●   ● ● ●  ●              
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ

การ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรียภาพ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสรมิ

สุขภาพ

และ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

 (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (1) (2) 

222023 การเขยีน

โปรแกรมบน 

อินเทอร์เน็ต 

 ○ ○  ● ●  ● ●      ●  ●      

225120 ระเบียบวิธีการ

เขียนโปรแกรม 
●    ●  ● ● ●     ●   ● ●     

กลุ่มวิชาเอก                       

224111 เทคโนโลยีแผนที่ ○ ○ ● ● ●  ● ○ ●  ○ ● ● ○ ○ ●   ○ ● ● ○ 
224112 การส ารวจเพื่อ

การท า 

แผนที่ 
○ ○ ● ● ●  ● ○ ●  ○ ● ● ● ○ ●   ○ ● ○ ● 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ

การ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรียภาพ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสรมิ

สุขภาพ

และ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

 (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (1) (2) 

224113 ระบบก าหนด

ต าแหน่งบน 

โลกด้วยดาวเทียม 
○ ○ ●  ● ○ ○ ○ ●  ● ● ○  ● ●  ○   ○ ● 

224171 ภู มิ ศ า ส ต ร์

กายภาพ 
○ ○ ●  ●   ●  ○  ● ●  ○ ●   ○ ○ ● ○ 

224181 ภูมศิาสตร์มนุษย์ ○ ○ ● ● ●   ●  ○  ● ○  ● ●   ○  ● ○ 
224221 การรับรู้ระยะไกล ○ ○ ●  ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ●  ○ ● ●  ○ ● ● ○ 
224231 ระบบสารสนเทศ 

ภูมศิาสตร์  
○ ○ ●  ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ●  ● ● ●  ○  ● ○ 

2 2 4 232 ก า ร จั ด ก า ร

ฐานขอ้มูล 
○ ○ ● ● ●  ● ○ ● ○ ● ● ●  ○ ● ●  ○ ○ ○ ● 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ

การ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรียภาพ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสรมิ

สุขภาพ

และ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

 (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (1) (2) 

เชงิพื้นที ่

224272 ภูมสิารสนเทศ

เพื่อการ 

จัดการลุม่น้ า 
○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ○  ● ● ○  ● ● ○ ○ ○  ● ○ 

224282 ภูมศิาสตร์เมอืง ○ ○ ● ● ●    ● ○  ● ●  ○ ●   ○ ● ● ○ 
224322 การรังวัดและการ 

ประมวลผลภาพเชิงเลข 
○ ○ ●  ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○  ● ● ●  ○ ○ ● ○ 

224323 ภูมสิารสนเทศ

จาก 

ข้อมูลภาพ  
○ ○ ●  ● ○ ● ○ ● ○ ● ● ● ○ ○ ● ●  ○ ● ● ○ 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ

การ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรียภาพ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสรมิ

สุขภาพ

และ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

 (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (1) (2) 

224333 วิธีการเชิงเลข

และการ 

เขียนโปรแกรมส าหรับภูมิ

สารสนเทศ  

○ ○ ●  ● ○ ● ○ ● ○ ● ● ●  ● ● ●  ○  ● ○ 

224334 การประยุกต์ภูมิ 

สารสนเทศเพื่อการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม   

○ ○ ● ● ● ○ ● ○ ● ● ● ● ●  ○ ● ●  ○ ○ ● ○ 

224335 การเขียน

โปรแกรมส าหรับเครอืข่าย

ด้านภูมิสารสนเทศ 
○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ● ○ ● ● ○  ● ● ●  ○  ● ○ 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ

การ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรียภาพ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสรมิ

สุขภาพ

และ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

 (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (1) (2) 

224336 การประยุกต์ใช้

การรับรู้ระยะไกล      
○ ○ ● ● ● ○ ● ○ ● ● ● ● ○  ○ ● ●  ○ ● ● ○ 

224341 วิธีเชงิปริมาณทาง

ภูมศิาสตร์ 
○ ○ ●  ●  ● ○ ● ● ● ● ●  ● ● ● ● ○  ● ○ 

224351 การจ าลองแบบ

ปรากฏการณ์เชิงพืน้ที่ 
○ ○ ●  ● ○ ● ○ ● ○ ● ● ● ● ○ ●   ○ ○ ● ○ 

224361 การวิจัยทางภูมิ

สารสนเทศศาสตร์  
○ ○ ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ○  ● ● ● ○ ●  ● ○ 

224373 ภูมสิารสนเทศกับ

สภาวะการเปลี่ยนแปลง

ภูมอิากาศ 
○ ○ ● ● ●  ● ● ○ ○  ● ●  ● ● ●  ○  ● ○ 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ

การ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรียภาพ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสรมิ

สุขภาพ

และ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

 (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (1) (2) 

224375 เทคโนโลยีภูมิสาร 

สนเทศกับสถานการณ์ 

โลกปัจจุบัน 
○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ● ○  ● ● ○ ○ ● ●  ○ ○ ● ○ 

224383 การวางผังเมอืง

และภาค 
○ ○ ● ● ●   ○  ●  ● ●  ● ●   ○ ○ ● ○ 

224385 ภูมศิาสตร์การ

ท่องเที่ยว 
○ ○ ● ● ●   ●  ○  ● ●  ○ ●   ○ ● ● ○ 

224391 สัมมนา ○ ○ ● ● ●  ● ○  ○ ● ● ○  ● ●   ●  ○ ● 
224401    การ

เตรียมพร้อมฝกึ
●    ●   ●      ●  ○   ● ●   
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ

การ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรียภาพ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสรมิ

สุขภาพ

และ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

 (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (1) (2) 

ประสบการณว์ิชาชีพ                   

ภูมสิารสนเทศศาสตร์  

224437 ระบบสารสนเทศ

ภูมศิาสตร์ด้านสุขภาพ 
○ ○ ● ● ● ○ ● ○ ● ● ● ● ●  ○ ● ●  ○  ● ○ 

224438 ภูมสิารสนเทศ

ด้านการทหาร 
○ ○ ● ○ ● ○ ●  ○  ○ ● ○ ● ● ○     ● ○ 

224452 แบบจ าลองและ

การเปลี่ยนแปลงใช้

ประโยชน์ที่ดิน 

และสิ่งปกคลุมดินขั้นสูง 

○ ○ ●  ● ○ ● ○ ●   ● ○  ○ ●  ● ○ ○ ● ○ 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ

การ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และ

การใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรียภาพ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสรมิ

สุขภาพ

และ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

 (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (1) (2) 

224453 ระบบสนับสนุน

การตัดสินใจเชิงพืน้ที่ 

 
○ ○ ●  ● ○ ● ○ ● ● ● ● ○  ● ● ●  ○ ○ ● ○ 

224462 โครงงานด้านภูมิ

สารสนเทศศาสตร์ 
○ ○ ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ○  ● ● ● ○ ● ○ ○ ● 

224474 ภูมิสัณฐานวิทยา ○ ○ ●  ●  ●  ● ○  ● ●  ● ●   ○ ● ○ ● 

224484 ทฤษฎีท าเลที่ตั้ง ○ ○ ● ● ●  ● ●  ○  ● ●  ● ●   ○ ○ ● ○ 
224492 การศกึษาอิสระ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ● ●  ● ●  ● ● ○  ●  ● ○ 
224493 การฝกึงาน ○ ○ ● ●  ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ● ● ●   ○  ○ ● 
224494 สหกิจศกึษา ○ ○ ● ●  ○ ● ● ● ●  ● ○ ● ○ ●   ○  ○ ● 
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน  

 การวัดผลและการส าเร็จการศกึษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

 ให้ก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิตเป็นส่วนหนึ่งของระบบการ

ประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องท าความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และน าไป

ด าเนนิการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผูป้ระเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้ 

การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นิสิตประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา มี

คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน ซึ่งผู้ประเมินภายนอก

ต้องสามารถตรวจสอบได้ การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้โดยมีระบบประกันคุณภาพ

ภายในสถาบันการศกึษาด าเนนิการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 
 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 

 การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต ควรเน้นการท าวิจัย

สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ท าอย่างต่อเนื่องและน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมา

ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ

หลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะด าเนนิการดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 1. ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ใน

ด้านของระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจ

ของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 

 2. การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การส่ง

แบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานใน

สถานประกอบการนัน้ๆ  

3. การประเมนิต าแหน่ง และหรอืความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 

 4. การประเมนิจากสถานศกึษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรอืสอบถามเมื่อมีโอกาส

ในระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอื่นๆ ของ

บัณฑติที่จะจบการศกึษาและเข้าศกึษาเพื่อปริญญาที่สูงขึน้ในสถานศกึษานั้นๆ 

 5. การประเมนิจากบัณฑติที่ไปประกอบอาชีพ ในแงข่องความพร้อมและความรู้จาก

สาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่นๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการ
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ประกอบอาชีพของบัณฑติ รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตร

ให้ดียิ่งขึน้ด้วย 

 6. ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ ที่มาประเมิน

หลักสูตร ต่อความพร้อมของนิสิตในการเรียน และคุณสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

กระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรูข้องนสิิต 

 7. ผลงานของนิสิตที่วัดเป็นรูปธรรมได้ อาทิ (ก) จ านวนงานวิจัยทางด้านภูมิ

สารสนเทศ(ข) โปรแกรมส าเร็จรูปที่พัฒนาเองและวางจ าหน่าย, (ค) จ านวนรางวัล

ทางสังคมและวิชาชีพ, (ง) จ านวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ, (จ) 

จ านวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ท าประโยชน์ตอ่สังคม 
 

3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

            เกณฑก์ารส าเร็จการศกึษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 

การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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หมวดที่  6  การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1.  การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 ก าหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนจะต้องเข้าปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย 

1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มกีารเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณเ์พื่อส่งเสริมการสอนและ 

การวิจัยอย่างตอ่เนื่อง โดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชาภูมสิารสนเทศศาสตร์ การสนับสนุนด้าน

การศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งใน

ประเทศ และ/หรือต่างประเทศ หรอืการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 
 

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

1. ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอน

และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการท าวิจัยในสาขาวิชา การสนับสนุนด้านการศกึษาต่อ ฝกึอบรม ดู

งานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ 

หรอืการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 

2. การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมนิผลใหท้ันสมัย 

2.2 การพัฒนาวชิาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 

1. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ

คุณธรรม 

2. มีการกระตุน้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 

3. ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และมี  

ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ เป็นรอง 

 4. จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัย 

 5. จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวจิัยต่างๆ ของคณะ 

 6. จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ของคณะ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1.  การก ากับมาตรฐาน  

 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร โดยมีหน้าที่เสนอหลักสูตรใหม่  หลักสูตร

ปรับปรุง หรือเสนอปิดหลักสูตร ตลอดจนด าเนินการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552      

และการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

2.  บัณฑิต 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดให้มีแบบสอบถามส าหรับหน่วยงาน หรือองค์กร

ที่เป็นนายจ้างของบัณฑติ เพื่อประเมินความพึงพอใจและความสามารถของบัณฑิต เพื่อน าข้อมูลมาเป็น

ส่วนหนึ่งในการปรับปรุงการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานอย่าง

แท้จรงิ 
 

3.  นิสิต 

3.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆ แก่นสิิต 

3.1.1 คณะพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้กับนิสิตทุกคนพร้อม

จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและอัตราส่วนอาจารย์ตอ่นิสิตอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม 

3.1.2 จัดอาจารย์ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้ค าปรึกษาแนะน าใน

การจัดท ากิจกรรมเสริมหลักสูตรแก่นสิิต 

3.2 การอุทธรณ์ของนิสิต 

กรณีที่นิสิตมีความสงสัยเกี่ยวกับการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นค าร้องขอดู

กระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ ทั้งนี้

เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

4.  คณาจารย์ 

4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

มีระบบการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ใหม่ ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของ

มหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง 

เกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

4.1.1 ส าเร็จการศึกษาทางสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

เชน่   ภูมศิาสตร์ ผังเมือง สิ่งแวดล้อม   
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4.1.2 มีประสบการณก์ารท างาน หรอืการสอนทางสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ หรอื

สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

4.1.3 มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ตลอดจนมีความเข้าใจถึง

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร 

4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร 

มีระบบการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรและผู้สอนประชุมร่วมกันในการออกแบบ วางแผนการจัดการเรียนการสอน การวัด และ

ประเมินผล การรวบรวมข้อมูล เพื่อการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษา หารือแนวทางที่จะท าให้

บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 

5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 

การเรียนการสอน มหาวิทยาลัยพะเยาจัดให้มีการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์           

โดยคลอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังตอ่ไปนี ้การวางแผนการสอน วิธีการสอนและพฤติกรรมการสอน ผลการ

สอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้สอนและคณะฯได้รับทราบข้อมูลและน าไป

ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอนต่อไป  

หลักสูตร มหาวิทยาลัยพะเยาจัดให้มีการรายงานผลการด าเนินการหลักสูตร ซึ่งจะรายงาน

ข้อมูลการด าเนินการต่าง ๆ ของหลักสูตรในทุกปี โดยจะคลอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ อัตราการ

ส าเร็จการศึกษา จ านวนและรอยละนักศึกษาที่สอบผ่านตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละป 

ปัจจัย/สาเหตุที่มีผลกระทบต่อจ านวนนิสิตตามแผนการศึกษา การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งภายใน

ภายนอกที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนผิดปกติ การบริหารหลักสูตร 

การประเมินหลักสูตรจากผู้ส าเร็จการศึกษา การประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงแผนการ

ด าเนนิการใหมส่ าหรับปีถัดไป ซึ่งจะควบคุมโดยอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

การประเมนิผู้เรยีน กรณีที่นสิิตมคีวามสงสัยเกี่ยวกับการประเมินรายวิชาใด สามารถที่จะยื่นค า

ร้องขอดูกระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชา

ได้ ทั้งนีเ้ป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

การบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนการสอนของหลักสูตร เป็นแบบรวมศูนย์ โดย

มหาวิทยาลัย/คณะ เป็นผู้รับผดิชอบควบคุมและจัดหาให้มีเพียงพอต่อความต้องการในการจัดการเรียน

การสอน ประกอบด้วย 

1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ความจุ 100 ที่นั่ง จ านวน 3 ห้อง ณ อาคารเรียนรวมหลัง

ใหม่หลังที่ 3 
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2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ความจุ 80 ที่นั่ง จ านวน 2 ห้อง ณ อาคารเรียนรวมหลัง

ใหม่หลังที่ 3 

3. ห้องปฏิบัติการเครือข่ายใช้ร่วมกันของคณะประกอบด้วยเครื่องลูกข่าย 10 เครื่องและ

อุปกรณ์เครือข่ายแลน 2 ชุดการทดลอง ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการด้านภาษาและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยพะเยายังเตรียมทรัพยากรให้บริการในการค้นคว้าศึกษาด้วยตอนเอง 

สืบค้นข้อมูลและสื่อสารสนเทศดังตอ่ไปนี้ 

4. ห้องคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อเครือข่าย 8 ห้อง รวม 680 เครื่อง พร้อมเชื่อมต่อระบบ

เครือข่ายความเร็วในการรับส่งข้อมูล 100 Mbps ณ ห้อง self-access และศูนย์บรรณ

สารและสื่อการศกึษา 

5. บริการ Wireless Access Point จ านวน  456 จุดครอบคลุมพื้นที่ภายในอาคารเรียนและ

หอพักที่ความเร็วในการรับส่งขอ้มูล 45/100/300 Mbps 

จ านวนทรัพยาการสารสนเทศที่มีให้บริการในมหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด้วยหนังสือจ านวน 

62,839 เล่ม และสื่ออิเล็กทรอนิกส์จ านวน 6,844 รายการ โดยเมื่อรวมกับวิทยานิพนธ์และหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์จะมีจ านวนกว่า 100,000 รายการ ซึ่งเกินจ านวนที่ก าหนดโดย ประกาศส านักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษาเรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 นิสิตสามารถค้นและ

จองหนังสือจากเว็บไซด์ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ผ่านระบบเครือข่ายออนไลน์ได้  

นอกจากนั้นยังมีฐานข้อมูลออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้นิสิตได้ค้นคว้า

งานวิจัยได้ อาทิเช่น ฐานข้อมูล ACM Digital Library, IEEE/IET Electronic Library(ILE), Science Direct, 

Emerald และ Computers & Applied Sciences Complete เป็นต้น โดยนิสิตสามารถเข้าใช้ผ่านเว็บไซด์

ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษาของมหาวิทยาลัยได้เชน่เดียวกัน 

6.2 การจัดหาทรัพยากรการเรยีนการสอนเพิ่มเติม 

  ในกรณีที่ตอ้งจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม เนื่องจากทรัพยากรมีไม่

เพียงพอ หรอืไม่ทันสมัย ด าเนินการดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนของหลักสูตร 

ส ารวจ และวางแผนเพื่อจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

2. มอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนเป็นผู้เสนอรายชื่อสื่อและต าราที่ใช้ในการเรียน

การสอนของรายวิชาต่อคณะกรรมการประจ าคณะ 

3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอแจ้งต่อคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อการ

วางแผนจัดสรรงบประมาณประจ าปี จัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

4. มีห้องสมุดย่อยของคณะเพื่อบริการหนังสือ ต ารา หรือวารสารเฉพาะทางให้อาจารย์

และนิสติได้ศึกษาค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน 
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6.3 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนการสอน ด าเนินการโดย คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรวางแผนการประเมินร่วมกับคณะกรรมการบริหารคณะ ผู้สอน ผู้ใช้ และบุคลากรที่

รับผิดชอบทุกฝ่ายอย่างเป็นระบบ 
 

7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1. มีรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ที่แสดงถึง      

การผลติบัณฑิตที่คาดหวัง สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิ

สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) พันธกิจ วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์        

ของมหาวิทยาลัย ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   

และสถานการณภ์ายนอกหรอืการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง 

     

2. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียด             

ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3     

และ มคอ.4 ที่สอดคล้องตามผลการเรียนรู้ที่วางแผนไว้

ในรายละเอียดของหลักสูตร ให้ครบทุกรายวิชาที่เปิด

สอน     ในหลักสูตร ก่อนเปิดการสอนในแต่ละภาค

การศกึษา 

     

3. มีการประเมินผลการด าเนินการของรายวิชา              

ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของ

นิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชาทุกรายวิชา         

ที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา และน าไปพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาต่อไป 

     

4. มีการประเมินผลการด าเนินการของหลักสูตร               

ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสถิติของนิสิตการบริหาร

จัดการหลักสูตร สถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร 

และน าไปวางแผนเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
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 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

5. มีการด าเนินการของหลักสูตรที่เป็นไปตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  หรือ

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) และเกณฑ์อื่นๆ 

ที่เกี่ยวข้อง และมีการประชุมหารือเพื่อติดตาม วางแผน

ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่

คาดหวังอย่างสม่ าเสมอ 

     

6. อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ทุก

คนได้รับค าแนะน าด้านการบริหารจัดการหลักสูตร 

     

7. อาจารย์ประจ าและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการ

สอนของหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรอืวิชาชีพ อย่างนอ้ยปีละหนึ่งครัง้ 

     

8. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่       

ที่มตี่อคุณภาพหลักสูตร และระดับความพึงพอใจของผู้ใช้

บัณฑติที่มีตอ่บัณฑติใหม่ เป็นไปตามที่หลักสูตรคาดหวัง 
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หมวดที่  8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1.   การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

  1. การประชุมร่วมของอาจารย์ในสาขาวิชาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอ

ค าแนะน าหรอืข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่มีความรูใ้นการใชก้ลยุทธ์การสอน 

 2. อาจารย์รับผิดชอบ/อาจารย์ผู้สอนรายวิชา ขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก

อาจารย์ท่านอื่น หลังการวางแผนกลยุทธ์การสอนส าหรับรายวิชา 

 3. การสอบถามจากนิสิต ถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการที่ใช้ โดยใช้

แบบสอบถามหรือการสนทนากับกลุ่มนิสติ ระหว่างภาคการศกึษา โดยอาจารย์ผู้สอน 

 4. ประเมินจากการเรียนรู้ของนิสิต จากพฤติกรรมการแสดงออก การท ากิจกรรม และ

ผลการสอบ 
 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

  1. การประเมินการสอนโดยนิสติทุกปลายภาคการศกึษา โดยมหาวิทยาลัย 

  2. การประเมินการสอนของอาจารย์จากการสังเกตในช้ันเรียนถึงวิธีการสอน กิจกรรม 

งานที่มอบหมายแก่นสิิต โดยคณะกรรมการประเมินของสาขาวิชา 

  3. การทดสอบการเรียนรู้ของนิสิตเทียบเคียงกับนิสิตในมหาวิทยาลัยอื่น โดยใช้ข้อสอบ

กลางของเครือขา่ยสถาบัน หรอืของสมาคมวิชาชีพ 

  4. ท าการส ารวจเพื่อประเมินประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์ โดยแจกแบบ

ประเมินให้กับนิสิตในแต่ละรายวิชาก่อนสิ้นภาคการศึกษา ข้อมูลที่ได้จะถูกวิเคราะห์ และส่งให้

คณาจารย์ผู้สอนแต่ละคนในภาคการศึกษาถัดไปเพื่อใช้เป็นผลป้อนกลับในการปรับปรุงการสอนและ

รายวิชาของตน 
 

2.   การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

   การประเมนิหลักสูตรในภาพรวมประกอบด้วย 3 ด้านหลักคือ  

   1. ประเมินจากนิสิต โดยติดตามจากการฝึกงานของนิสิต ซึ่งจัดให้มีการประเมินจาก

ผู้ดูแลนิสิตขณะฝึกงาน อีกทั้งยังจัดให้มีการกรอกแบบสอบถามเพื่อประเมินหลักสูตรจากบัณฑิตที่จบ

การศกึษาในช่วงวันรับปริญญาอกีด้วย 

   2. ประเมินจากหน่วยงานหรือผู้ประกอบการที่เป็นนายจ้าง โดยมีการส่งหนังสือถึง

นายจ้างของบัณฑติเพื่อสอบถามถึงความรูค้วามสามารถ และการท างานโดยรวมของบัณฑิต 

   3. ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอกทั้ง

ผูท้รงคุณวุฒิดา้นการศึกษา หัวหนา้หนว่ยงานและผู้ประกอบการภายนอก 
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3.   การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

  การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่  7 

ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินที่ได้รับการแตง่ตัง้จากมหาวิทยาลัย 
 

4.   การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

 จากการรวบรวมข้อมูลในข้อ 2 ทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชาจะท าให้ทราบปัญหา

ของการบริหารหลักสูตร กรณีที่พบปัญหาสามารถที่จะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ทันทีซึ่งก็จะ

เป็นการปรับปรุงย่อย ซึ่งท าได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา ส าหรับการปรับปรุงทั้งฉบับนั้นจะกระท าทุก 5 ปี 

ทั้งนี ้เพื่อให้หลักสูตรทันสมัยและสอดคล้องกับความตอ้งการของผูใ้ช้บัณฑิต 
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ภาคผนวก ก 

ข้อบังคบัมหาวทิยาลัยพะเยาวา่ด้วยการศึกษาระดับ

ปริญญาตร ีพ.ศ. 2553 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเตมิ 
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ภาคผนวก ข 

ตารางเปรยีบเทยีบหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2555และ

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560 
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ตารางที่ 1: ตารางเปรียบเทยีบโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2560 
 

หมวดวิชา 
เกณฑ์มาตรฐาน 

ของ สกอ. 

หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2555 

หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2560 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 30    หน่วยกิต 30    หน่วยกิต 

  1.1 หมวดวิชาศกึษาทั่วไปบังคับ  21     หนว่ยกิต 30     หนว่ยกิต 

  1.2 หมวดวิชาศกึษาทั่วไปเลือก  9     หนว่ยกิต 0     หนว่ยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 94    หน่วยกิต 91   หน่วยกิต 

   2.1  กลุ่มวิชาพืน้ฐานวิชาชีพ 

        2.1.1 วิชาด้านคณิตศาสตร์ 

        2.1.2 วิชาด้านภาษา 

        2.1.3 วิชาด้านคอมพิวเตอร์ 

 21     หนว่ยกิต 

9     หนว่ยกิต 

6     หนว่ยกิต 

6     หนว่ยกิต 

15     หนว่ยกิต 

3     หนว่ยกิต 

3     หนว่ยกิต 

9     หนว่ยกิต 

   2.2  กลุ่มวิชาเอก 

        2.2.1 วิชาเอกบังคับ 

        2.2.2 วิชาเอกเลือก 

 73     หน่วยกิต 

52     หนว่ยกิต 

21     หนว่ยกิต 

76     หน่วยกิต 

61     หนว่ยกิต 

15     หนว่ยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 6    หน่วยกิต 6     หน่วยกิต 

รวม  (หน่วยกิต) 120 หน่วยกิต 130   หน่วยกิต 127   หน่วยกิต 
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ตารางที่ 2: ตารางเปรียบเทยีบรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2555 และ พ. ศ. 2560  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 สาระที่ปรับปรุง 

วชิาศกึษาท่ัวไปบังคับ                    21  หน่วยกิต                   วชิาศกึษาท่ัวไปบังคับ                    30  หน่วยกิต            

กลุ่มวิชาภาษา                               9  หน่วยกิต                    กลุ่มวิชาภาษา                            12  หน่วยกิต 

001103 ทักษะภาษาไทย         

Thai Language Skills                        

   3(3-0-6)               

 

ปิดรายวิชา 001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  

Fundamental of English                                

   3(3-0-6)  
 

 

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา    

Developmental English                                 

3(3-0-6)  
 

 

 
 

 001101 การใชภ้าษาไทย  

Usage of Thai Language             

     3(2-2-5) 

 

เปิดรายวิชาใหม่ 

 

 

 
 

 001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพรอ้ม     

Ready English  

3(2-2-5) 

 
 

 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 

Explorative  English 

3(2-2-5) 

 
 

 001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 

Step UP English 

3(2-2-5) 

กลุ่มวิชาสงัคมศึกษา                        3  หน่วยกิต                                             ปิดกลุ่มวิชาสังคมศึกษา 

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 3(3-0-6)    

ปิดรายวิชา 
 Civilization  and  Indigenous  Wisdom    

003136 พะเยาศกึษา 3(2-2-5)   

 Phayao Studies    

กลุ่มวิชาพลานามัย   1 หน่วยกิต    บังคับเลือก         1 หน่วยกิต                       ปิดกลุ่มพลานามัย 

004150 กอล์ฟ 

Golf 

1(0-2-1)     

 

 

 

 

 

 

 

ปิดรายวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

004151 เกม 

Game 

1(0-2-1)  
 

 

004152 บรหิารกาย 

Body Conditioning 

1(0-2-1)    

004153 กิจกรรมเข้าจังหวะ  

Rhythmic Activities 

1(0-2-1)    

004154 ว่ายน้ า     

Swimming 

1(0-2-1)    

004155 ลีลาศ    

Ballroom Dance 

1(0-2-1)    

004156 ตะกร้อ   

Takraw  

1(0-2-1)  
 

 

004157 นันทนาการ 

Recreation 

 

1(0-2-1)    
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004158 ซอฟท์บอล 

Softball 

1(0-2-1)     

 

 

 

 

 

ปิดรายวิชา 

 

 

 

 

004159 เทนนิส   

Tennis 
1(0-2-1)    

004160 เทเบิลเทนนิส  

Table Tennis 

1(0-2-1)  
 

 

004161 บาสเกตบอล 

Basketball 

    1(0-2-1)    

004162 แบดมินตัน 

Badminton 

1(0-2-1)    

004163 ฟุตบอล  

Football 

1(0-2-1)  
 

 

004164 วอลเลย์บอล 

Volleyball 

1(0-2-1)  
 

 

004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว  

Art of Self Defense           

1(0-2-1)  
 

 

กลุ่มวิชาบูรณาการ                          8 หน่วยกิต                       กลุ่มวิชาบูรณาการ                          18 หน่วยกิต 

005171 ชีวติและสขุภาพ    

Life  and  Health              

3(3-0-6)  
 

  

 

ปิดรายวิชา 

 

 

 

005172 การจัดการการด าเนินชีวติ 

Living Management 

3(2-2-5)    

005173 ทักษะชีวติ  

Life Skills  

2(1-2-3    

   002201 พลเมืองใจอาสา                        3(3-2-5)                             

    Citizen Mind by Citizenship   

 

เปิดรายวิชาใหม่ 

 

 

 

   002202 สังคมพหุวัฒนธรรม                   3(3-2-5)                              

    Multicultural  Society                                          

   003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล            3(3-2-5)                             

    Communication in Digital Society  

   003202 การจัดการสุขภาพและสิง่แวดล้อม 3(3-2-5) 

Health and Environment Management                           

 

   004101 ศิลปะในการด าเนินชีวติ               3(3-2-5)                            

    Art of Living  

   004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 3(2-2-5)  

    Socialized Personality  

วชิาศกึษาท่ัวไปเลือก   ไม่น้อยกว่า       9    หน่วยกิต                                        ปิดรายวชิาศกึษาท่ัวไปเลือก 

กลุ่มวิชาภาษา 

001113 ภาษาอังกฤษเชงิวิชาการ 

English for Academic Purposes 

3(3-0-6)    ปิดรายวิชา 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า   3(3-0-6)     

  Information Science for Study and Research   
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002122 ปรัชญาเพื่อชวีิต 

Philosophy for Life 

3(3-0-6)     

 

 

ปิดรายวิชา 

 

002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 

Language Society and Culture 

3(3-0-6)    

002124 ปรทิัศน์ศิลปะการแสดงไทย 

Thai Performing Arts 

3(3-0-6)    

002125 ดุรยิางควิจักขณ์ 

Music Appreciation 

3(3-0-6)    

002126 ศิลปะในชีวิตประจ าวัน 

Arts in Daily Life 

3(3-0-6)    

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

003131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวติ    3(3-0-6)     

ปิดรายวิชา 

 

 Fundamental Laws for Quality of Life         

003132 ไทยกับประชาคมโลก    3(3-0-6)    

 Thai and the World Community                           

003133 วิถีไทย วถิีทัศน ์

Thai Way and Vision 

3(3-0-6)       

ปิดรายวิชา 

003135 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม     

Politics  Economy and Society             

3(3-0-6)    

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

006140 มนุษยก์ับสิ่งแวดล้อม    

Man and Environment 

3(3-0-6)     

 

 

 

 

 

ปิดรายวิชา 

006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 3(2-2-5)    

 Introduction to Computer Information Science   

006142 คณิตศาสตร์ส าหรับชีวติในยุคสารสนเทศ   3(3-0-6)    

 Mathematics for Life in the Information Age    

006143 ยาและสารเคมีในชีวติประจ าวัน    3(3-0-6)    

 Drugs and Chemicals in Daily Life                

006144 อาหารและวิถีชวีติ 

Food  and  Life  Style 

3(3-0-6)    

006145 พลังงานและเทคโนโลยใีกล้ตัว 3(3-0-6)    

 Energy and Technology  Around  Us   

006245 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

Science in Daily Life 

3(3-0-6)    ปิดรายวิชา 

กลุ่มวชิาบูรณาการ 

005170 พฤติกรรมมนุษย์   

Human Behavior                  

3(3-0-6)    ปิดรายวิชา 

 



91 

 

 

ตารางที่ 3: ตารางเปรียบเทยีบรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 และ พ  .ศ . 2560  

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
สาระที่

ปรับปรุง 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 94 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะด้าน 91 หน่วยกิต หน่วยกิต 

ลดลง 3  

หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาพื้นฐานวชิาชีพ 21 หน่วยกิต กลุ่มวิชาพื้นฐานวชิาชีพ 15 หน่วยกิต หน่วยกิต 

ลดลง 6  

หน่วยกิต 

วชิาพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และสถิติ   9  หน่วยกิต วชิาพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และสถิติ   3  หน่วยกิต หน่วยกิต 

ลดลง 6  

หน่วยกิต 

241111 คณิตศาสตร์ 1 

Mathematics l 

3(2-2-5) 241111 คณิตศาสตร์ 1 

Mathematics l 

3(2-2-5) ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา    ลิมิตและความต่อเนื่อง  อนุพันธ์และการประยุกต์  

ปริพันธ์และการประยุกต์  เมทริกซ์และระบบสมการ

เชิงเส้น 

   Limits and continuity of functions,  derivative of 

functions and applications, differentials, integral of 

functions and applications, matrices and system of 

linear  equation 

   ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันอนุพันธ์และ

ปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัยการ

ประยุกต์ของอนุพันธ์และปริพันธ์ 

   Limits and continuity of functions, derivatives and 

interal of algebraic and transcendental functrions, 

applications of derivatives and interal 

241321 พีชคณิตเชิงเส้น 1 

Linear Algebra l 

3(2-2-5)    ปิดรายวิชา 

   เมทริกซ์สมมูล ค่าล าดับชั้นของเมทริกซ์ ระบบ

สมการเชิงเส้นและผลเฉลย ตัวก าหนด และหลักเกณฑ์

คราเมอร์ ปริภูมิ เวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้น ค่ า

ลักษณะเฉพาะ และเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะเบื้องต้น 

   Equivalent matrices, rank of matrices, system of 

linear equations and solution, determinants and 

Cramer’s rule, vector space, linear transformation, 

introduction to eigenvalues and eigenvectors 

247221 สถิตวิิเคราะห์ 

Statistical Analysis 

3(2-2-5)    ปิดรายวิชา 

   แนวคิด ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ การน าสถิติ

ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ระเบียบวิธีการทางสถิติ หลัก

เบื้องต้นของการส ารวจด้วยตัวอย่าง สถิติพรรณนา 

ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและความน่าจะเป็นของตัว

แปรสุ่ม การแจกแจงของตัวสถิติ การประมาณค่าและ

การทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน

เบื้องต้น การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิง

เ ส้ น  การทดสอบด้ วย ไคก าลั งสอง  สถิ ติ ไม่ อิ ง
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หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
สาระที่

ปรับปรุง 

พารามิเตอร์ และการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการ

วิเคราะห์และแปลผล 

   Concept, extent and utility of statistics, the 

application of statistics in daily life, statistical 

methodology, principle of sample survey, descriptive 

statistics, probability, random variable and 

probability distribution, sampling distribution, 

estimation and hypothesis test, elementary analysis 

of variance, linear regression and correlation 

analysis, chi-square test, nonparametric statistics, 

the use of statistical package program to analyze 

and interpret the data 

วชิาพื้นฐานด้านภาษา   6  หน่วยกิต วชิาพื้นฐานด้านภาษา   3  หน่วยกิต หน่วยกิต 

ลดลง 3  

หน่วยกิต 

146111 การอา่นและการเขียนภาษาอังกฤษ

เชิงปฎิบัต ิ

Practical Reading and Writing 

3(2-2-5)    ปิดรายวิชา 

   หลักเบื้องต้นการอ่าน การเขียน ปัญหาในการอ่าน

และการเขียน ระดับ ค า วลี อนุประโยค ประโยค

ประเภทต่างๆ การอ่านเพื่อวิเคราะห์ประโยคที่ไม่

สมบูรณ์ การใช้ เคร่ืองหมายวรรคตอน การแบ่ง

ประโยค การเขียนตามหลักการเกี่ยวกับการเขียน

เบือ้งต้น 

     Basic principle of reading and writing, problems 

in reading and writing at lexical level, types of 

phrases, clauses and sentence, reading focusing on 

problems on incomplete sentences, the use of 

punctuation marks, writing following the basic 

principle 

146131 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

English for Communication 

3(2-2-5) 146131 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

English for Communication 

3(2-2-5) คงเดมิ 

   ทักษะการการฟัง-พูด ภาษาอังกฤษ โดยเน้นที่การ

ออกเสียงสระ, พยัญชนะ, การเน้นเสียง ทั้งในระดับค า

และระดับประโยค การท าความเข้าใจบทสนทนา การ

ฟังเพื่อจับค าส าคัญ รายละเอียด และใจความส าคัญ 

และพูดโต้ตอบบทสนทนาอย่างเหมาะสม 

   Listening and speaking skills in English focused on 

vowel and consonant sounds, stress patterns, and 

intonation in both word and sentence levels and 

understanding conversational language by listening 

   ทักษะการการฟัง-พูด ภาษาอังกฤษ โดยเน้นที่การ

ออกเสียงสระ, พยัญชนะ, การเน้นเสียง ทั้งในระดับค า

และระดับประโยค การท าความเข้าใจบทสนทนา การ

ฟังเพื่อจับค าส าคัญ รายละเอียด และใจความส าคัญ 

และพูดโต้ตอบบทสนทนาอย่างเหมาะสม 

   Listening and speaking skills in English focused on 

vowel and consonant sounds, stress patterns, and 

intonation in both word and sentence levels and 

understanding conversational language by listening 
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หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
สาระที่

ปรับปรุง 

for key words, details, and gist; and making 

response to the conversation in proper way 

for key words, details, and gist; and making 

response to the conversation in proper way 

กลุ่มวิชาด้านวทิยาการคอมพิวเตอร์   6  หน่วยกิต กลุ่มวิชาด้านวทิยาการคอมพิวเตอร์   9  หน่วยกิต หน่วยกิต 

เพิ่มขึ้น 3 

หน่วยกิต 

   221204 การออกแบบและพัฒนาระบบ

ฐานข้อมูล 

Database Design and Development 

3(2-2-5) เปิด 

รายวิชาใหม่ 

   ความหมาย ความส าคัญ และองค์ประกอบของ

ระบบฐานข้อมูล แนวคิดของระบบจัดการฐานข้อมูล 

สถาปัตยกรรมของระบบจัดการฐานข้อมูล แบบจ าลอง

ข้อมูล ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ กระบวนการนอมัลไลซ์ 

การออกแบบฐานข้อมูล ภาษาที่ใช้ในระบบฐานข้อมูล        

ฝึกปฎิบัติการพัฒนาระบบฐานข้อมูล 

   Database concept, database systems 

architectures, data model, relational data 

model,normalization, business database design and 

development, structured query languages 

   222023 การเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต 

Internet Programming   

3(2-2-5) เปิด 

รายวิชาใหม่ 

   อินทราเน็ตและอิน เทอ ร์ เน็ ต  สถาปัตยกรรม

ซอฟต์แวรแ์บบกระจาย การเขียนโปรแกรมด้านลูกข่าย 

การเขียนโปรแกรมด้านแม่ข่ายภาษา เคร่ืองมือ และ

กระบวนการพัฒนาเว็บไซต์ เฟรมเวิร์คทั่วไปและเฟรม

เวิร์คทางภูมิสารสนเทศ การออกแบบเว็บไซต์และเว็บ

เพจ กรณีศกึษาการพัฒนาเว็บไซต์ 

   Intranet and Internet, distributed software 

architecture, client side programming, server side 

programming, language, tools and web 

development procedure, general and GIS 

frameworks, web page and web site designs, case 

study of website development 

225120 ระเบียบวิธีการเขียนโปรแกรม  

Programming Methodology 

3(2-2-5) 225120 ระเบียบวิธีการเขียนโปรแกรม  

Programming Methodology 

3(2-2-5) คงเดมิ 

   กระบวนการท างานของคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์

ปัญหา ผังงาน โครงสร้างควบคุม โครงสร้างของ

โปรแกรม ตัวกระท าการและนิพจน์ การรับและ

แสดงผลข้อมูล ค าสั่งควบคุม ฟังก์ชันแถวล าดับ ชนิด

ข้อมูลแบบโครงสรา้ง  

   Computer process, problem analysis, flowchart, 

control structure, program structure, operators and 

   กระบวนการท างานของคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์

ปัญหา ผังงาน โครงสร้างควบคุม โครงสร้างของ

โปรแกรม ตัวกระท าการและนิพจน์ การรับและ

แสดงผลข้อมูล ค าสั่งควบคุม ฟังก์ชันแถวล าดับ ชนิด

ข้อมูลแบบโครงสรา้ง  

   Computer process, problem analysis, flowchart, 

control structure, program structure, operators and 
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หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
สาระที่

ปรับปรุง 

expression, input and output, control statement, 

function, array, structure data type 

expression, input and output, control statement, 

function, array, structure data type 

235024 การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล  

Visual Programming 

3(2-2-5)   ปิดรายวิชา 

   องค์ประกอบของภาษาวิชวล การเขียนโปรแกรม

ประยุกต์แบบวินโดวส์ การใชก้ล่องเคร่ืองมือ การสรา้ง

วินโดว์ฟอร์ม การสรา้งวัตถุ การเขียนโปรแกรมแบบองิ

เหตุการณ์ การแก้จุดบกพร่องและการจัดการ

ข้อผิดพลาด การติดต่อกับฐานข้อมูล การพัฒนา

โปรแกรมประยุกต์  

   Visual languages component, windows application 

programming, toolbox usage, creating window form, 

building objects, even-driven programming, 

debugging and error handling, database 

connectivity, developing application 

กลุ่มวิชาเอก 73 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอก 76 หน่วยกิต หน่วยกิต 

เพิ่มขึ้น 3 

หน่วยกิต 

วชิาเอกบังคับ 52 หน่วยกิต วชิาเอกบังคับ 61 หน่วยกิต หน่วยกิต 

เพิ่มขึ้น 9 

หน่วยกิต 

  224111 เทคโนโลยแีผนที่ 

Mapping Technologies 

3(2-2-5) เปิด 

รายวิชาใหม่ 

   ประวัติความเป็นมา องค์ประกอบแผนที่ เส้นโครง

แผนที่ ระบบพิกัด การก าหนดต าแหน่ง มาตราส่วน 

ระยะทาง ทิศทาง การอ่านแผนที่ การได้มาของข้อมูล

แผนที่ดิจิตอล การเขียนแผนที่ด้วยคอมพิวเตอร์ 

ลิขสิทธิ์แผนที่  

   History, map composition, map projections, 

coordinate system, position, scale, distance, 

directions, map reading, digital map data 

acquisition, computer cartography, map copyright 

224111 การส ารวจเบือ้งต้น 

Introduction to Surveying 

3(2-3-6)    ปิดรายวิชา 

   การส ารวจพื้นราบและการส ารวจภูมิประเทศด้วย

เคร่ืองมือและเทคนิคการส ารวจ รวมทั้งระบบก าหนด

ต าแหน่งบนโลกในการสร้างโครงข่ายควบคุมทางราบ

หรือทางดิ่งเพื่อการท าแผนที่ 

   Theoretical and practical plane and topographic 

survey using techniques and equipment of surveying 
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หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
สาระที่

ปรับปรุง 

including the global positioning systems to construct 

the network of horizontal/vertical control for mapping 

  224112 การส ารวจเพื่อการท าแผนที่  

Map Surveying  

3(2-3-6) เปิด 

รายวิชาใหม่ 

   การส ารวจพื้นราบ การส ารวจภูมิประเทศ การวัด

และความคลาดเคลื่อน อุปกรณ์การส ารวจ การสร้าง

ข้อมูลเชิงพื้นที่และการท าแผนที่ โดยใช้ เค ร่ือง รับ

สัญญาณระบบก าหนดต าแหน่งบนโลกด้วยดาวเทียม 

การส ารวจภาคสนาม 

   Plane survey, topographic survey, measurement 

and error, equipment of surveying, spatial data 

creating and mapping using global navigation 

satellite system (GNSS) receiver, field survey 

224112 การท าแผนที่ 

Cartography 

3(2-2-5)    ปิดรายวิชา 

   ความหมายและประเภทของแผนที่ การอา่นและแปล

ความหมายแผนที่ ความหมายและความส าคัญของ

วิชาการเขียนแผนที่ ธรรมชาติของการแสดงข้อมูลบน

แผนที่ เส้นโครงแผนที่ การออกแบบแผนที่ และการท า

แผนที่เฉพาะเรื่อง 

   Definition and type of maps, map reading and 

interpretation,  meaning and importance of 

cartography, nature of map visualization, map 

projections, map design and thematic mapping 

224171 ภูมิศาสตรก์ายภาพ 

Physical Geography 

3(2-2-5) 224171 ภูมิศาสตรก์ายภาพ 

Physical Geography 

3(2-2-5) ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา    แนวคิดและขอบเขตของภูมิศาสตร์กายภาพ ระบบ

พลังงานของโลก ระบบภูมิอากาศของโลก การกระจาย

ของพืชพรรณและสัตว์ตามธรรมชาติ ลักษณะและวัฏ

จักรของเปลือกโลก ดิน หิน แร่ น้ าใต้ดินและ วัฏจักร  

ของน้ า ลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจากการกร่อนและ

การทับถมอันเนื่องมาจากการกระท าของ น้ า น้ าใต้ดิน 

คลื่น ลม และธารน้ าแข็ง 

   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, ground water 

and water cycle; erosional and depositional 

landforms by the work of stream, ground water, 

wave, wind, and glacier 

   แนวคิดและขอบเขตของภูมิศาสตร์กายภาพ ระบบ

พลังงานของโลก ระบบภูมิอากาศ  ลกัษณะและวัฏ

จักรของเปลือกโลก กระบวนการแปรโครงสรา้ง 

ลักษณะภูมิประเทศจากกรรมวิธีปรับระดับ วัฏจักรของ

น้ า การกระจายของพืชพรรณและสัตว์ตามธรรมชาติ 

อทิธิพลขององค์ประกอบทางภูมิศาสตร์กายภาพต่อ

การด ารงชีวติของมนุษย ์และนิเวศวิทยา 

   Concepts and scope of physical geography,  

global energy system, climate systems, 

characteristics and cycles of the earth’s crust, 

tectonic process, landforms by gradational processes 

water cycle, distribution of natural flora and fauna, 

influence of geographical elements of human life 

and ecology 

224181 ภูมิศาสตรม์นุษย ์ 3(2-2-5) 224181 ภูมิศาสตรม์นุษย ์ 3(2-2-5) คงเดมิ 
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Human Geography Human Geography 

   หลักการและแนวคิดภูมิศาสตร์มนุษย์ การกระจาย

ของประช าก รและก า ร ย้ า ยถิ่ น   รู ป แบบและ

กระบวนการทางวัฒนธรรม การจัดรูปพื้นที่ทาง

การเมือง การเกษตร การพัฒนาอุตสาหกรรม การ

กลายเป็นเมือง 

   Principles and concepts in human geography, 

population distribution and migration, cultural 

patterns and processes, political land readjustment, 

agriculture and industrialization, urbanization 

   หลักการและแนวคิดภูมิศาสตร์มนุษย์ สายพันธุ์ของ

มนุษย์ การกระจายของประชากรและการย้ายถิ่น การ

ด ารงชีวิตของมนุษย์ รูปแบบและกระบวนการทาง

วัฒนธรรม การจัดรูปพื้นที่ทางเมือง การเกษตร การ

พัฒนาอุตสาหกรรม การกลายเป็นเมือง 

   Principles and concepts in human geography, 

human species, population’s distribution and 

migration, human living, cultural patterns and 

processes, land readjustment, agriculture and 

industrialization, urbanization 

24211 ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลกด้วย

ดาวเทียม  

Global Navigation Satellite Systems 

3(2-2-5) 224113 ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลกด้วย

ดาวเทียม  

Global Navigation Satellite Systems 

3(2-2-5) ปรับรหัส 

และ 

ค าอธิบาย

รายวิชา    เทคโนโลยีการก าหนดต าแหน่งบนโลกโดยเคร่ืองรับ

สัญญาณจากดาวเทียม การตรวจแก้เชิงเรขาคณิตของ

ข้อมูลจากดาวเทียม การน าร่อง การติดตามการ

เคลื่อนที่ของวัตถุ การใช้งานระบบก าหนดต าแหน่งบน

โลกร่วมกับการรับรู้ระยะไกลและระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ในการจัดท าแผนที่และการวิเคราะห์เชิง

พืน้ที ่

   Global positioning technology through global 

positioning device from satellites, geometric 

adjustment, navigation, monitoring, global positioning 

systems with remote sensing and Geographic 

Information Systems for mapping and spatial 

analysis 

   เทคโนโลยีการก าหนดต าแหน่งบนโลกโดยอุปกรณ์

ก าหนดต าแหน่งบนโลกจากดาวเทียม การตรวจแก้เชิง

เรขาคณิต การน าร่อง การติดตาม การประยุกต์ใช้

ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลกร่วมกับการรับรู้ระยะไกล

และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการท าแผนที่และ

การวิเคราะห์เชิงพืน้ที่ 

   Global positioning technology through global 

positioning device from satellites, geometric 

adjustment, navigation, monitoring, application of 

global positioning systems with remote sensing and 

geographic information system for mapping and 

spatial analysis 

224221 การรับรูร้ะยะไกล  

Remote Sensing 

3(2-3-6) 224221 การรับรูร้ะยะไกล  

Remote Sensing 

3(2-3-6) ปรับ 

ค าอธิบาย

รายวิชา    วิวัฒนาการของการรับรู้จากระยะไกล  หลักการ

พลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟา้  หลักการอา่น           การ

วิเคราะห์ และการแปลความหมาย และการจ าแนก

ข้อมูลภาพ 

   Evolution of remote sensing, principle of 

electromagnetic energy, reading, analyzing, visual 

interpretation and images rectification 

   วิวัฒนาการของการส ารวจข้อมูลระยะไกล พื้นฐาน

ของแสงและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า กระบวนการปรับปรุง

คุณภาพข้อมูลก่อนการจ าแนก เทคนิคการจ าแนก

ประเภทข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลหลังการจ าแนก

ประเภทข้อมูล การประเมินความถูกต้องจากข้อมูล

ภาคสนาม 

   Evolution of remote sensing, electromagnetic 

radiation principles, image pre-processing, image 

classification techniques, accuracy assessment from 

ground-truth information 

224231 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

Geographic Information Systems 

3(2-2-5) 224231 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์

Geographic Information Systems 

3(2-2-5) 
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   แนวคิดการจัดการข้อมู ล เชิ งพื้ นที่ ด้ วยระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร ์ซอฟต์แวร ์ฮาร์ดแวร์ โครงสร้าง

ฐานข้อมูลและฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์  การน าเข้า    การ

วิเคราะห์และการน าเสนอข้อมูล  

   Concepts of spatial data management in 

geographic information systems; software, 

hardware, database and relational database 

structures, data input, analysis and presentation 

   หลักการ แนวคิด องค์ประกอบ ข้อมูลเชิงพื้นที่ การ

น าเข้าข้อมูล การจัดการฐานข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 

และการน าเสนอข้อมูลทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

   Principles, concepts, components, data input, 

database management, data analysis and data 

presentation in geographic information systems  

 

ปรับ 

ค าอธิบาย

รายวิชา 

224232 การจัดการฐานข้อมูลและฐานข้อมูล

สารสนเทศภูมิศาสตร์  

3(2-2-5) 224232 การจัดการฐานข้อมูลเชงิพืน้ที ่

Spatial Database Management 

3(2-2-5) ปรับชื่อ 

และ 

ค าอธิบาย

รายวิชา 

Database and Geo-database Management    พื้นฐานของเทคโนโลยีฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และ

ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง กระบวนงานจัดเก็บ 

จัดการและการค้นคืนข้อมูลเชิงต าแหน่งด้วยเทคโนโลยี

ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์แบบมีกรรมสิทธิ์และแบบรหัส

เปิด มาตรฐานการเข้าถึงข้อมูลฟีเจอร์แบบพื้นฐาน 

เคร่ืองมือและเทคโนโลยีส าหรับการออกแบบ การ

สรา้ง การค้นคืน การปรับให้ทันสมัย การวิเคราะห์และ

การแบ่งปันฐานข้อมูลเชิงต าแหน่ง      

   Fundamentals of relational database technology 

and structured query language (SQL), procedures of 

storage, management and retrieval of geospatial 

data using proprietary and open-source relational 

database technologies. simple feature access (SFA) 

standard, tools and technology for designing, 

constructing, querying, updating, analyzing, and 

sharing spatial databases 

   ความหมายและความแตกต่างระหว่างระบบ

ฐานข้อมูล และระบบฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร ์ประเภท

ข้อมูล การจัดเก็บ การออกแบบและจัดการฐานข้อมูล 

รูปแบบการเชื่อมโยงฐานข้อมูลความสัมพันธ์ของข้อมูล

ทางภูมิศาสตร์ มาตรฐานโครงสร้างข้อมูลสารสนเทศ

ภูมิศาสตรใ์นชัน้ฐานข้อมูลต่างๆ การป้องกันฐานข้อมูล 

ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูลและ

ฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์ การใชโ้ปรแกรมประยุกต์เพื่อ

การจัดการฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์  

   Definitions and differentiation of database and 

geo-database systems, geographical data types, 

collection , geo-database design methods and 

management, linkage patterns and relationships of 

Geographic Information Systems, and 

standardization of relational database, layer 

structure, data protection, computer language for 

database and geo-database management and geo-

database application software 

  224272 ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการลุ่มน้ า 3(2-2-5) เปิด 

รายวิชาใหม่ Geoinformatics for Watershed Management 

   ประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อศึกษาลักษณะลุ่มน้ า 

ชั้นคุณภาพลุ่มน้ า การจัดการเพื่อให้ได้น้ าที่มีปริมาณ 

คุณภาพ และระยะเวลาการไหลอย่างสม่ า เสมอ 

ควบคุมการชะล้างพังทลายของดิน การใช้ประโยชน์

ที่ดินให้สอดคล้องกับทรัพยากรธรรมชาติในพืน้ที่ลุ่มน้ า 

   Application of geoinformatics to study watershed, 

watershed classification, managed to get water 

quantity, quality and streamflow timing, control soil 

erosion and land use in accordance with natural 

resources in watershed 
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224281 ภูมิศาสตรเ์มือง  

Urban Geography 

3(2-2-5) 224282 ภูมิศาสตรเ์มือง 

Urban Geography 

3(2-2-5) 

 

ปรับรหัส 

ค าอธิบาย

และปรับเป็น

รายวิชาเอก

บังคับ 

   หลักการภูมิศาสตร์เศรษฐกิจของเมืองและภูมิภาค

ต่างๆ ของโลก สารัตถะที่สัมพันธ์กับการวางแผนและ

ผังเมือง โครงสร้างภายในเมือง ระบบการตั้งถิ่นฐาน 

กระบวนการเติบโตของเมือง การเติบโตและการพัฒนา

ภูมิภาค การอพยพเคลื่อนย้ายประชากร การคมนาคม

ขนส่ง และการเคหะ 

   Principle of economic geography applies for cities, 

regions and its relation to planning, urbanization, 

internal structure of cities, settlement systems, 

regional growth and development, migration, 

transportation, housing 

   การก าเนิดของเมือง การกระจาย การเจริญเติบโต 

หน้าที่ รูปร่างโครงสร้างภายในเมือง โดยเน้นรูปแบบ

การใช้ที่ดิน จินตภาพเกี่ยวกับเมืองและพฤติกรรมของ

ชาวเมือง รวมทั้งการน าหลักเกณฑ์ทางภูมิศาสตรเ์มือง

ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน 

   Urbanization, distribution, growth, functions, and 

shapes of cities, their internal structures, with 

emphasis on patterns of land use, images of cities 

and behavior of their inhabitants, application of  

principles of urban geography to planning  

224311 มาตรฐานแผนที่  

Map Standardization    

3(2-2-5)   ปิดรายวิชา 

   ความส าคัญของมาตราส่วนทางภูมิศาสตร์กับ

ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการน าเสนอ

บนแผนที่  ความสัมพันธ์ระหว่างมาตราส่วนทาง

ภูมิศาสตร์กับการอธิบายปรากฏการณ์ เทคนิคและ

ปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดกลุ่ม การลดรูปแผนที่ และ

การแปลงสภาพข้อมูลในการท าแผนที่  การก าหนด

มาตรฐานข้อมูลแผนที่ของทั่วโลกและประเทศไทย 

   Significance of scale in geography with geo-

database and present on the map, relationship 

between geographic scales with spatial phenomena 

description, techniques and clustering operation, 

map reduce, and data transformation for mapping, 

map standardization from world wide and Thailand 

224321 โฟโตแกรมเมตรี 

Photogrammetry 

3(2-3-6)   ปิดรายวิชา 

   พัฒนาการของการรังวัดด้วยภาพถ่ายทางอากาศ  

รูปทรงเรขาคณิตของภาพถ่ายทางอากาศ  ระบบการ

ควบคุมภาพถ่ายทางอากาศและการรังวัดสร้างแผนที่  

หลักการสรา้งแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ 

   Development of photogrammetry, geometry of aerial 

photograph, aerial photograph control system and 

photogrammetric mapping, principles of ortho-photo 

mapping 
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  224322 การรังวัดและการประมวลผลภาพ

เชิงเลข 

3(2-2-5) เปิด 

รายวิชาใหม่ 

Digital Photogrammetry and Image Processing 

   นิยามของการรังวัดด้วยภาพ หลักการของภาพถ่าย

และการสร้างภาพ พื้นฐานการประมวลผลภาพเชิงเลข

และเรขาคณิตส าหรับการรังวัดด้วยภาพ สมการภาวะ

ร่วมเส้น ข่ายสามเหลี่ยมทางอากาศ การวางตัว 

แบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข ภาพดัดแก้ออร์โธ การดัด

แก้แบบออร์โธส าหรับข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม  การ

ประเมินความถูกต้องทางต าแหน่ง 

   Definition of photogrammetry, principles of 

photography and imaging, basics of digital image 

processing and geometry for photogrammetry, 

collinearity equation, aero triangulation, orientation, 

digital elevation model (DEM), orthophoto, 

orthorectification of satellite imagery, positional 

accuracy assessment 

224331 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศเพื่อการ

จัดการเชิงพืน้ที่   

3(2-2-5)   ปิดรายวิชา 

Geoinformatics Application for Spatial Management 

   การวิ เคราะห์พื้นที่ เชิงกริด การใช้ฟังก์ชันการ

วิเคราะห์ทางราสเตอร์ต่างๆ ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ 

การวิเคราะห์โครงข่ายและการประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจ 

การก าหนดข้อมูล แปลงข้อมูล เพื่อสร้างแบบจ าลอง

แผนที่ในการอธิบายสถานการณ์ตา่งๆ  

   Concepts of spatial analysis and its applications in 

spatial management, network analysis and utilization 

in business, data management, data conversion in 

order to contribute the map model for circumstances 

224332 การเขียนโปรแกรมประยุกต์ส าหรับ

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  

3(2-2-5)   ปิดรายวิชา 

Applied Programming for Geographic Information 

Systems 

   โครงสร้างข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์  และการ

จัดการฐานข้อมูลด้วยภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุเพื่อ

จัดการฐานข้อมูล ทฤษฎีและปฏิบัติการการเขียน

โปรแกรมประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเพื่อการท างาน

อัตโนมัติและการสรา้งแบบจ าลองสถานการณ์    
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   Structures of geographic information, database 

management using object -oriented programming 

languages, theories and practices in application 

programming for automated GIS data manipulations, 

modeling and simulation 

  224333 วิธีการเชิงเลขและการเขียนโปรแกรม

ส าหรับภูมิสารสนเทศ 

3(2-2-5) เปิด 

รายวิชาใหม่ 

Numerical methods and programming in 

Geoinformatics 

   พื้นฐานของวิธีการเชิงเลข พีชคณิตเชิงเส้น การหา

ค าตอบของระบบเชิงเส้นและไม่ เป็นเชิงเส้น การ

ประมาณค่าในช่วง/นอกช่วง การปรับเส้นโค้งและการ

เขียนโปรแกรม โครงสร้างข้อมูลเชิงต าแหน่ง คลังเชิง

ต าแหน่ง ทฤษฎีและปฏิบัติการการเขียนโปรแกรม

ประยุกต์ส าหรับการจัดการ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง

ต าแหน่ง 

   Fundamentals of numerical method, linear 

algebra, solution of linear/non-linear system, 

interpolation/ extrapolation and curve fitting, 

programming and geospatial data structures. 

geospatial libraries, theories and practices in 

application programming for geospatial data 

manipulation and analysis 

  224334 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศเพื่อการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

3(2-2-5) 

 

เปิด 

รายวิชาใหม่ 

Geoinformatics Application for Natural Resources and 

Environmental Management  

   การติดตามสภาวะแวดล้อมโดยใช้การรับรู้ระยะไกล 

การประเมินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยใช้

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประเด็นปัญหาร่วมสมัย

ด้านการประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   Environmental monitoring using remote sensing, 

natural resources assessment and management 

using geographic information system, current issues 

on application of geoinformatics for natural resources 

and environmental management 

  224335 การเขียนโปรแกรมส าหรับเครือข่าย

ด้านภูมิสารสนเทศ 

Web programming in Geoinformatics   

3(2-2-5) เปิด 

รายวิชาใหม่ 
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   แนวคิดของการเขียนโปรแกรมส าหรับเครือข่าย 

เทคโนโลยีเครือข่าย การบูรณาการฐานข้อมูล เชิง

ต าแหน่ง งานประยุกต์การท าแผนที่ ผ่านเครือข่าย 

มาตรฐานภูมิสารสนเทศเชิงต าแหน่งส าหรับภูมิ

สารสนเทศผ่านเครือข่าย ปฏิบัติการการท าแผนที่ผ่าน

เครือข่ายและการปรับแต่งประสิทธิภาพ 

   Concepts of web programming, web technologies, 

integration of spatial database and web application, 

web mapping application, standards for web-based 

geoinformatics application, practices in web mapping 

services and performance tuning 

224341 วิธีเชิงปรมิาณทางภูมิศาสตร์ 

Quantitative Methods in Geography 

3(2-2-5) 224341 วิธีเชิงปรมิาณทางภูมสิารสนเทศ 

Quantitative Methods in Geography 

3(2-2-5) เปลี่ยนชื่อ

และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

   พื้นฐานทางสถิติและวิธี เชิงปริมาณที่ ใช้ ในการ

วิ เคราะห์ข้อมูลและปัญหาทางภูมิศาสตร์  การ

แสดงผลข้อมูล  สถิติพรรณนา  สถิติเชิงพื้นที่เบื้องต้น  

การชักตัวอย่าง  การทดสอบสมมติฐาน  สหสัมพันธ์ 

และการถดถอย 

   Basic statistics and quantitative methods used in 

the analysis of geographic data and problems; data 

display, descriptive statistics, elementary spatial 

statistics, sampling, hypothesis testing, correlation, 

and regression 

   ปัญหาเชิงพืน้ที่ พืน้ฐานทางสถิต ิการแสดงผลข้อมูล 

สถิติพรรณนา สถิติอ้างอิง สถิติ เชิงพื้นที่  การสุ่ม

ตัวอย่าง การทดสอบสมมติฐาน สหสัมพันธ์ และการ

ถดถอย 

   Quantitative techniques in geoinformatics, spatial 

problems, basic statistics, data display, descriptive 

statistics, inferential statistics, spatial statistics, 

sampling, hypothesis testing, correlation and 

regression 

224351 การจ าลองแบบปรากฏการณ์เชิง

พืน้ที่  

Spatial Simulation and Modeling 

3(2-2-5) 224351 การจ าลองแบบปรากฏการณ์เชิง

พืน้ที่  

Spatial Simulation and Modeling 

3(2-2-5) ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชาและ

ปรับเป็น

วิชาเอกบังคับ 

   รูปแบบและวิ ธี การจ าลองแบบ การท านาย

ปรากฏการณ์โดยวิธีการจ าลองสถานการณ์การใช้

ข้อมูลภูมิสารสนเทศในการติดตามการเปลี่ยนแปลง

ปรากฏการณ์ เชิ งพื้ นที่  การพัฒนาแบบจ าลอง

ปรากฏการณ์ เชิ งพลวัต โดยใช้ เค ร่ื องมือระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร ์

   Patterns and methodologies of spatial model, 

practices in constructing predictive models in order 

to view the future of situations using scenario 

techniques, using geospatial data and applying 

Geographic Information Science for monitoring 

spatial phenomena and developing new tools as 

dynamic spatial models in order to envision the real 

world situations 

 

   แนวคิดของการวิเคราะห์และการจัดการเชิงพื้นที่ 

การวิเคราะห์โครงข่าย การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่แบ

บกริด รูปแบบและวิธีการจ าลองแบบเชิงพื้นที่ การใช้

ข้อมูลภูมิสารสนเทศและประยุกต์ระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์เพื่อติดตามปรากฏการณ์เชิงพื้นที่  การ

ประยุกต์ ใช้ แบบจ าลอง เชิ งพื้นที่ ในการศึกษาที่

หลากหลาย 

   Concepts of spatial analysis and management, 

network analysis, raster-based spatial data analysis, 

patterns and methodologies of spatial model, using 

geospatial data and applying geographic information 

science for monitoring spatial phenomena, 

application of spatial model for various studies 
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224431 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรบ์น

อนิเทอร์เน็ต  

3(2-2-5)   ปิดรายวิชา 

Internet Based Geographic Information Systems 

   การจัดการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเครือข่าย

อินเทอร์เนต ตัวแบบ TCP/IP การใช้งานโปรโตคอล  

การเขียนโปรแกรมเพื่อเข้าถึงฐานข้อมูลในแม่ข่ายเพื่อ

การน าเข้า การแก้ไขการแปลงข้อมูล การวิเคราะห์และ

การน าเสนอข้อมูลเชิงพืน้ที่บนเครือข่ายอนิเทอร์เนต 

   Management of  Geographic Information Systems 

on internet network, TCP/IP protocol, programming 

access  to  network database for data input, editing, 

transforming, spatial data analysis and presentation 

on internet network 

224461 การวิจัยทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 224361 การวิจัยทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ 3(2-2-5) ปรับรหัส 

และ 

ค าอธิบาย

รายวิชา 

Research in Geographic Information Science Research in Geographic Information Science 

   ระเบียบวิธีการวิจัยและกระบวนการก าหนดประเด็น

โครงงานที่นา่สนใจทางด้านภูมิ 

สารสนเทศศาสตร์ การน าเสนอโครงงานและสัมมนา

เพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 

   Research methodologies and interesting projects 

in Geographic Information Science, project 

presentation and seminar for exchanges related 

body of knowledge 

   ระเบียบวิธีการวิจัย ประเด็นปัญหาวิจัย การทบทวน

วรรณกรรม กฎหมายกับจริยธรรมการวิจัย  เคร่ืองมือ

ที่ใช้ในการวิจัย การสรุปผลและอภิปรายผลงานวิจัย

ทางด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์ 

   Research methodologies, research issue, law and 

research ethics, literature reviews, research tools,  

research conclusion and discussion in geographic 

information science 

224481 แนวความคิดทางภูมิศาสตร์  3(3-0-6)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปิดรายวิชา 

Geographic Thought contemporary geography 

   วิวัฒนาการของแนวความคิดทางภูมิศาสตร์ด้าน

แนวคิด ทฤษฎี และปรัชญา จากสมัยคลาสสิก          สู่

ปัจจุบัน  นักภูมิศาสตร์ที่ส าคัญและอิทธิพลที่มีต่อ

สาขาวิชา  วิธีการค้นคว้าของภูมิศาสตรร่์วมสมัย 

   Evolution of geographic thought in terms of 

concepts, theories, and philosophy from the classical 

period to the present, the prominent geographers 

and their marks on the discipline, methods of inquiry 

in contemporary geography 

224491 สัมมนา  

Seminar 

1(0-2-1) 224391 สัมมนา  

Seminar 

1(0-2-1) ปรับรหัส 

และ 

ค าอธิบาย

รายวิชา 

   การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การ

เขียนรายงาน การน าเสนอ การอภิปราย และการตอบ

ข้อซักถามในประเด็นทางด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์ 

   การประยุกต์แนวคิด ทฤษฎี แบบจ าลอง และเทคนิค

ทางภูมิสารสนเทศ เพื่อศึกษา วิเคราะห์ พยากรณ์ 

และ/หรือ ให้ทางเลือกในการแก้ไขปัญหาเชิงพืน้ที่ 
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   Searching, collecting data, analyzing, report 

writing, presenting, discussing and answering 

question in Geographic Information Science 

   Application of concepts, theories, models and 

techniques in geography information science for 

studying, analyzing, predicting and/or providing 

solutions to spatial-based problems 

  224401 การเตรยีมพรอ้มฝกึ

ประสบการณ์วชิาชีพ 

ภูมิสารสนเทศศาสตร์ 

Preparation for Geographic 

Information Science Professional 

Experience                

    1(0-2-1)  

(ไม่นับหน่วยกิต) 

เปิด 

รายวิชาใหม่ 

   รูปแบบและกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

สถานประกอบการ คุณธรรมและจริยธรรม การ

สื่อสารและเทคนิคการสื่อสาร การสรา้งมนุษยสัมพันธ์

ในสถานประกอบการ การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการ

ปฏิบัติงาน เทคนิคการเขียนรายงานและการน าเสนอ

โครงงาน การฝึกทักษะเฉพาะด้านภูมิสารสนเทศ

ศาสตร์                 

   Process of professional experience, working places, 

virtue and morality, communication and 

communication techniques, human relations in 

workplace, working personality development, report 

writing and presentation techniques, specialist skills 

training in geographic information science 

  224462 โครงงานด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์           3(0-6-3) 

Geographic Information Science Project 

   การเตรียมหัวข้อโครงงาน การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ความรู้ด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์ส าหรับการจัดท า

โครงงาน ศึกษางานวิจัยหรือโครงงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

กฎหมายการคัดลอกผลงาน   ตาราง เวลาการ

ด าเนินงาน  การก าหนดขอบเขต วิเคราะห์ผล และ 

การน าเสนอโครงงาน  

   Project preparation, data collection, geoinformatics’ 

knowledge for project execution, study of previous 

research or other related projects, law plagiarism, 

operation scheduling, scope of project, analysis and 

project presentation 

เปิด 

รายวิชาใหม่ 

224492 การศึกษาอิสระ  

Independent Study 

6 หน่วยกิต 224492 การศึกษาอิสระ  

Independent Study 

6 หน่วยกิต คงเดมิ 

   การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การ

วิเคราะห์ การเขียนรายงาน การน าเสนอ และการ

อภิปรายในหัวข้อทางด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์ 

   การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การ

วิเคราะห์ การเขียนรายงาน การน าเสนอ และการ

อภิปรายในหัวข้อทางด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
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   Studying, collecting data, researching, analyzing, 

report writing, presenting and discussing in 

Geographic Information Science 

   Studying, collecting data, researching, analyzing, 

report writing, presenting and discussing in 

geographic information science 

224493 การฝึกงาน  

Professional Training 

6 หน่วยกิต 224493 การฝึกงาน  

Professional Training 

6 หน่วยกิต คงเดมิ 

   การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ

ทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับภูมิสารสนเทศศาสตร์ใน

สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน 

   Training, learning, gaining experience, improving 

working skills in Geographic Information Science in 

private or government sectors 

   การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ

ทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับภูมิสารสนเทศศาสตร์ใน

สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน 

   Training, learning, gaining experience, improving 

working skills in geographic information science in 

private or government sectors 

224494 สหกิจศกึษา  

Co-operative Education 

6 หน่วยกิต 224494 สหกิจศกึษา  

Co-operative Education 

6 หน่วยกิต คงเดมิ 

   การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ

ทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับภูมิสารสนเทศศาสตร์ใน

ฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กร

ภาครัฐหรือเอกชน 

   Working, learning, gaining experience, improving 

working skills in Geographic Information Science as an 

apprentice in private or government sectors 

   การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ

ทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับภูมิสารสนเทศศาสตร์ใน

ฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กร

ภาครัฐหรือเอกชน 

   Working, learning, gaining experience, improving 

working skills in geographic information science as an 

apprentice in private or government sectors 

 

     

วชิาเอกเลือก 21 หน่วยกิต วชิาเอกเลือก 15 หน่วยกิต หน่วยกิต 

224271 ธรณีวทิยาเบื้องต้น   

Introduction to Geology 

3(2-2-5)   ปิดรายวิชา 

   ส่วนประกอบ โครงสร้าง และกระบวนการทาง

ธรณีวิทยาของโลก ปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์กับธรณีภาค 

อุทกภาค บรรยากาศภาค และชีวภาค และการ

เปลี่ยนแปลงของโลก  

   Components, structure, and geologic processes of 

the Earth, human interactions with 

geosphere,hydrosphere, atmosphere, and 

biosphere, and global change 

224312 การท าแผนที่เสมือนจริง  

Virtual Cartography 

3(2-2-5)   ปิดรายวิชา 

   หลักการและปฏิบัติการท าแผนที่เสมือนจริง การ

จัดการ การน าเสนอ การวิเคราะห์และการสื่อสารของ

สารสนเทศที่ สามารถอ้ างอิ ง เชิ งพื้ นที่ ได้ อ ย่ า ง

หลากหลายประเด็นตามความสนใจของสังคม การ

น าเสนอในรูปแบบที่สามารถโต้ตอบได้ พลวัต และ
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หลายมิติของการสัมผัส ด้วยการใชม้ัลติมีเดียและมัลติ

โมดอล 

   Principles and practices in cyber cartography, 

organization, presentation, analysis and 

communication of spatially referenced information on 

a wide variety of topics of interest to society, 

presentation in an interactive, dynamic, multisensory 

format with the use of multimedia and multimodal 

interfaces 

  224323 ภูมิสารสนเทศจากข้อมูลภาพ  

Geo-information from Imagery    

3(2-2-5) เปิด 

รายวิชาใหม่ 

   นิยามและองค์ประกอบของข้อมูลภาพและข้อมูล 

กริด หลักการก าหนดต าแหน่งโลกส าหรับข้อมูลภาพ 

การเตรียมข้อมูลภาพเพื่อการสกัดภูมิสารสนเทศ การ

สกัดภูมิสารสนเทศจากข้อมูลแบบจ าลองระดับสูง

เชิงเลข ภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายดาวเทียมและ

ข้อมูลภาพจากการกวาด การประเมินคุณภาพข้อมูล 

การท าแผนที่ภูมิประเทศและการประยุกต์ใช้ 

   Definition and components of imagery and gridded 

data, principle of georeferencing of imagery, image 

preparation for geo-information extraction, geo-

information extraction from the digital elevation 

model, aerial photograph, satellite imagery and 

scanned image, data quality assessment, terrain 

mapping and its application 

224322 การประยุกต์ใช้การรับรูร้ะยะไกล      

Application in Remote Sensing 

3(2-2-5) 224336 การประยุกต์ใช้การรับรูร้ะยะไกล      

Application in Remote Sensing 

3(2-2-5) ปรับรหัส 

และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

   เทคนิคการประยุกต์ใช้การรับรูร้ะยะไกลกับงานด้าน

สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ  การจัดการข้อมูลภาพ

ดิจิทัลขั้นสงู การวิเคราะห์ข้อมลูหลายช่วงคลื่น การ

วิเคราะห์คุณสมบัติด้านเวลา การวิเคราะห์ข้อมูลภาพ

ดาวเทียมด้านปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้

ประโยชน์ที่ดิน  

   Application of remote sensing technique in term of 

natural resources, advance of digital image 

management, multi-spectral analysis, temporal 

characteristics analysis, satellite images analysis in 

land use changes 

   การประยุกต์ใช้การรับรู้ระยะไกลเพื่อการศึกษาด้าน

ต่างๆ โบราณคดี พืชพรรณและภาคเกษตรกรรม อุทก

วิทยาและการจัดการแหล่งน้ า ป่าไม้และระบบนิเวศน์ 

การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตเมือง มลภาวะในอากาศ

และสภาพอากาศเขตเมือง ภัยธรรมชาติ 

   Application of remote sensing for various studies, 

archaeology, vegetation and agriculture, forest and 

ecosystem, hydrology and water resource 

management, urban land use, air pollution and 

urban climate, natural hazard 

  224373 ภูมิสารสนเทศกบัสภาวะการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

Geoinformatics in Climate Change  

3(2-2-5) เปิด 

รายวิชาใหม่ 
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   การเปลี่ยนองค์ประกอบ ปัจจัยควบคุมและความผัน

แปรของอากาศ เคร่ืองมือที่เกี่ยวข้อง วิธีพยากรณ์

อากาศ ลักษณะภูมิอากาศประเภทต่างๆของโลก การ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศ การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศและการสร้าง

แบบจ าลองในการเฝ้าสังเกตการณ์การเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศ 

   Climatic elements, control factors and variability of 

climatic phenomena, instruments for meteorological 

use, climatic regimes, climate change, impact of 

climate change, application in geoinformatics and 

modelling for climate change monitoring 

224333 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรด์้าน

สุขภาพ  

3(2-2-5) 224437 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรด์้าน

สุขภาพ  

3(2-2-5) ปรับรหัส 

และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

Geographic Information Systems in Health Geographic Information Systems in Health 

   การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อ

ศึกษารูปแบบ สาเหตุ การเคลื่อนย้าย การแจกกระจาย

ของการเกิดโรคระบาด การเตรยีมการป้องกัน การเฝ้า

ระวังโรค   

   GIS application: pattern, factors, movement, 

distribution of epidemic, awareness and prevention 

   การจัดท าแผนที่สารสนเทศสุขภาพ การวิเคราะห์

การเกาะกลุ่มเชิงพืน้ที่ของโรค การวิเคราะห์ความเสี่ยง

ด้านสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ การวิเคราะห์ภัย

อันตรายและการแพร่ของโรคติดเชื้อ การส ารวจทาง

นิเวศวิทยาของโรค การวิเคราะห์การเข้าถึงการบริการ

สุขภาพ การก าหนดที่ตั้งการบริการสุขภาพ และการ

ก าหนดที่ตัง้การบรกิารสุขภาพ 

   Health mapping, analyzing spatial clustering of 

diseases, analyzing environmental hazards, risk and 

spread of infectious diseases, exploring ecology of 

vector-borne diseases, analyzing access to health 

services and locating health services 

224371 ธรณีสัณฐานวิทยา  

Geomorphology 

3(2-2-5)   ปิดรายวิชา 

   กระบวนการทางธรณีวิทยาที่สร้างรูปทรงของ

พื้นผิวโลก โดยเน้นเร่ืองของกระบวนการผุพัง การ

เคลื่อนที่ของมวลสาร  การพังทลาย การพัดพา และ

การสะสมตั วของตะกอนน้ าพา  กระบวนการ

แลกเปลี่ยนพลังงานและวัตถุเชิงพื้นที่และเวลา การ

ส ารวจภาคสนามและทดลองเกี่ยวกับกระบวนการทาง

ธรณีสัณฐาน 

   Processes that shape the Earth's landforms, 

weathering, mass movement and fluvial erosion, 

transport, deposition; energy and material transfers 

in space and time, field and laboratory investigations 

of geomorphic processes 
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24372 ภูมิอากาศวิทยา  

Climatology 

3(2-2-5)   ปิดรายวิชา 

   องค์ประกอบ ปัจจัยควบคุมและความผันแปรของ

อากาศ เคร่ืองมือที่เกี่ยวข้อง วิธีพยากรณ์อากาศ การ

กระจาย การจ าแนก และลักษณะภูมิอากาศประเภท

ต่างๆของโลก 

   Climatic elements, control factors and variability of 

climatic phenomena, instruments for meteorological 

use, the climate classification and climatic regimes 

224373 ภูมิศาสตรด์ิน  

Soil Geography 

3(2-2-5)   ปิดรายวิชา 

   กระบวนการเกิดของดิน  สมบัติของดิน  การจ าแนก

และก า รกระจายของกลุ่ มดิ น ใ นประ เทศ ไทย 

ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มดินและปัจจัยทางภูมิศาสตร์ 

   Soil genesis and characteristics, its taxonomy 

classification and distribution of major soil groups in 

Thailand, relationship between soil groups and 

geographical factors 

224373 ชีวภูมิศาสตร ์  

Biogeography 

3(2-2-5)   ปิดรายวิชา 

   กระบวนการพื้นฐานที่ควบคุมรูปแบบการกระจาย

ทางภูมิศาสตร์ของสิ่งมีชีวิต การย้ายถิ่น วิวัฒนาการ 

การแยกตัว และรูปแบบเฉพาะของสิ่งมีชีวิต ขอบเขต

พื้นที่และประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพืชและภูมิศาสตร์ของ

พืช  ทฤษฎีและการประยุกต์การจ าแนก การท าแผนที่ 

และการท าบัญชีพืชพรรณธรรมชาติ การประยุกต์ใช้

การส ารวจระยะไกล การส ารวจตัวอย่างในภาคสนาม 

และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการค านวณ และการใช้

ระบบคอมพิวเตอร์ชว่ยวิเคราะห์พชืพรรณต่างๆ 

   Basic processes governing geographic distribution 

patterns of biota: migration, evolution, isolation, and 

endemism, biogeographic regions and their histories, 

emphasis on plants and plant geography, theory and 

application of natural vegetation classification, 

ordination, mapping and inventorying, applications of 

remote sensing, field sampling techniques and data 

analysis, involves calculation and computation 

methods and implementation of computer programs 

for vegetation analysis 

  224438 ภูมิสารสนเทศด้านการทหาร 

Geoinformatics in Military 

3(2-2-5) เปิด 

รายวิชาใหม่ 
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   การรับรู้จากระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

และระบบก าหนดต าแหน่งบนพื้นโลกด้วยดาวเทียม 

ประเด็นปัญหาร่วมสมัยด้านการทหาร การประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศทางการทหาร การจัดท า

ฐานข้อมูลด้านความมั่นคง การพัฒนาแบบจ าลอง 3 

มิติด้านภูมิศาสตร์ การหาความหนาแน่นของวัตถุเชิง

พืน้ที่ การแสดงพืน้ที่เสี่ยงต่อการถูกบุกรุก 

   Remote sensing, geographic information systems 

(GIS),  global navigation satellite systems (GNSS), 

military current issues, geoinformatics for military, 

database security, development of 3D geospatial 

modeling, spatial density of objects, and area 

vulnerable to attack 

  224452 แบบจ าลองและการเปลี่ยนแปลงใช้

ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินขั้นสูง 

3(2-2-5) เปิด 

รายวิชาใหม่ 

Advanced Land use and Land Cover Change and 

Modeling 

   พัฒนาการของโครงการศึกษาวิจัยเปลี่ยนแปลงการ

ใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน แนวคิดในการ

จ าแนกการใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน แบบจ าลองการ

ใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน การประเมินผลกระทบทาง

สิ่งแวดล้อม อุทกวิทยา และทางเศรษฐศาสตร์ การ

จัดสรรพื้นที่ กรณีศึกษาแบบจ าลองการใช้ที่ดินและสิ่ง

ปกคลุมในประเทศไทย พ.ร.บ.พัฒนาที่ดิน  

   Development of land use and land cover change 

(LULC) research project, LULC classification 

approach,  LULC modeling, assessment of 

environment hydrological and economic, land 

allocation, LULC modeling case study in Thailand 

and Land development Act  

224381 ทฤษฎีท าเลที่ตัง้ทางภมูิศาสตร์   

Location Theory in Geography 

3(3-0-6) 224484 ทฤษฎีท าเลที่ตัง้  

Location Theory 

3(3-0-6) ปรับรหัส ชื่อ 

และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

   การวิเคราะห์ท าเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้ง

ในเชิงเศรษฐกิจและพฤติกรรม ผลจากรูปแบบของ

ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีท าเลที่ตั้งและการสร้าง

แบบจ าลองทางภูมิศาสตร์ 

   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 

   พืน้ฐานความเขา้ใจในการเลือกท าเลที่ตัง้ทาง

ภูมิศาสตร ์พืน้ฐานทางกายภาพของกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจ พืน้ฐานของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กิจกรรม

ทางเศรษฐกิจของพืน้ที่เมือง การวิเคราะห์ท าเลที่ตัง้

ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทฤษฎีที่ตัง้ทางดา้น

เกษตรกรรม ปัจจัยที่เกี่ยวกับท าเลทีต่ั้งทาง

อุตสาหกรรม กฎเกณฑ์และทฤษฎีทีต่ั้งอุตสาหกรรม 

ทฤษฎแีหลง่กลาง 
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   Basic understating for geographical 

location, physical basis of economic activities, basis 

of economic activities, economic activities of urban 

area, location analysis for economic activities, 

agricultural location theory, factors related 

to  industrial location theory, industrial location 

theory, central place theory 

224382 ภูมิศาสตรก์ารเกษตร  

Geography of Agriculture 

3(3-0-6)   ปิดรายวิชา 

   ลั กษณะทางกายภาพและที่ ตั้ ง  รูปแบบและ

กระบวนการทางภูมิศาสตร์ของการเพาะปลูกและปศุ

สัตว์ ประเด็นของดินและแปลงที่ดิน พฤติกรรมของ

มนุษย์ สาระด้านสิ่งแวดล้อม และทฤษฎีท าเลที่ตั้งของ

กิจกรรมการเกษตร 

   Geographical and locational attributes, patterns, 

and processes of crop and farming, land and plots of 

land aspects, human behavior, environmental 

issues, and location theory of primary economic 

activities 

224384 ภู มิ ศ า ส ต ร์ ก า ร เ ค ห ะ แ ล ะ

อสังหาริมทรัพย์  

3(3-0-6)   ปิดรายวิชา 

Geography of Housing and Real Estate 

   ภูมิศาสตร์การเคหะในประเทศพัฒนาและก าลัง

พัฒนา ความฝันเกี่ยวกับบ้านที่อยู่อาศัยของคนเมือง 

ความสามารถในการซื้อบ้านและความแตกต่างในการ

เข้ าถึ งการ เป็น เจ้ าของบ้ าน  การไ ร้ที่ อ ยู่ อาศั ย 

ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ ก า ร จั ด ห า บ้ า น ส า ธ า ร ณ ะ 

ประชากรศาสตร์ของบ้านเรือน การหมุนเวียนและ

เปลี่ยนแปลงที่อ ยู่อาศัยและเพื่อนบ้าน และการ

วิ เ ค ร า ะ ห์ ป ร ะ เ ภ ท ข อ ง ตล าดที่ อ ยู่ อ า ศั ย แ ล ะ

อสังหาริมทรัพย์ 

   Geography of housing in both developed and 

developing countries, the dream of home ownership, 

housing affordability and differential access to home 

ownership, homelessness,  the history of public 

housing, housing demography, residential circulation 

and neighborhood change, and discrimination of the 

housing market 

224432 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที ่

Spatial Decision Support Systems 

3(2-2-5) 224453 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที ่

Spatial Decision Support Systems 

3(2-2-5) 
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หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
สาระที่

ปรับปรุง 

   องค์ประกอบของระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิง

พื้นที่  หลักการและกระบวนการตัดสินใจ ระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์ในฐานะที่เป็นเคร่ืองมือพัฒนา

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิ งพื้นที่  และการ

ประยุกต์ใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่ในด้าน

ต่างๆ 

   Components of spatial decision support system 

(SDSS), principles and processes for decision 

making, Geographic Information Systems as a tool 

using for SDSS implementation 

   แนวคิดของกระบวนการตัดสินใจ เกณฑ์ส าหรับการ

ตัดสินใจ การให้ค่าน้ าหนักส าหรับเกณฑ์ ทางเลือก

ส าหรับการตัดสินใจ องค์ประกอบของการวิเคราะห์

การตัดสินใจแบบหลายเกณฑ์ การบูรณาการระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์กับการวิเคราะห์การตัดสินใจ

แบบหลายเกณฑ์ การพัฒนาระบบสนับสนุนการ

ตัดสินใจเชิงพืน้ที่ส าหรับงานประยุกต์ที่ใช้งานได้จริง 

   Concepts of decision process, decision criteria, 

criterion weighting, decision alternatives, elements 

of multiple-criteria decision analysis (MCDA), 

integration of geographic information system (GIS) 

and MCDA, and development of spatial decision 

support system (SDSS) to real world applications 

ปรับรหัส

ค าอธิบาย

รายวิชา 

224451 แบบจ าลองตัวแทนและเซลลูลา   3(2-2-5)   ปิดรายวิชา 

Agent-Based and Cellular Automata models 

   ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีความมีระเบียบ ทฤษฎี

ความซับซ้อน และทฤษฎีความโกลาหลในการจ าลอง

แบบเชิงพื้นที่แบบพลวัต แบบจ าลองเกมชีวิตของคอน

เวย์ เทคนิควิธีการสร้างแบบจ าลองตัวแทน และ

แบบจ าลองเซลลูลาเชิงพื้นที่ และการประยุกต์ใช้ใน

ด้านต่างๆ 

   Interrelationship of orderly, complexity and chaos 

theories in constructing spatial dynamic simulation 

model, model of Conway’s game of life and its 

evolution, techniques in implementing agent-based 

models and geo-automata (geographic cellular 

automata) andtheir applications 

224471 สภาวะโลกร้อน 

Global Warming 

3(3-0-6)   ปิดรายวิชา 

   ลักษณะทั่วไปของสภาวะโลกร้อนและกระบวนการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก ความสัมพันธ์

ระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม 

การเมือง ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสภาวะโลกร้อนและ

กระบวนการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก 

   Overview of global warming and climate change 

processes, description of complex relationships 

between scientific, technological, economic, social, 

political, and historical facets of global warming and 

climate change 

224472 พืน้ที่เปราะบางและเสี่ยงภัย 3(2-2-5)   ปิดรายวิชา 

Spatial Vulnerability and Hazard Risk 



111 

 

 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
สาระที่

ปรับปรุง 

   ภัยพิบัติที่เกิดจากปัญหาสิ่งแวดล้อม แนวความคิด 

กระบวนการสาเหตุ แนวโน้ม และรูปแบบในการ

กระจายตั วทางพื้ นที่ ของความ เปราะบางและ

ผลกระทบที่เป็นอันตราย การวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และการจัดการสิ่งแวดล้อมของ

พืน้ที่เหล่านั้น 

   Environmental hazards, key concepts, causal 

processes, trends and patterns in the spatial 

distribution of vulnerability and hazard impacts, 

introduction to environmental impacts assessment 

and environmental management in its areas 

  224474 ภูมิสัณฐานวิทยา 

Geomorphology 

3(2-2-5) 

 

เปิด 

รายวิชาใหม่ 

   กระบวนการทางธรณีวิทยา ทวีป มหาสมุทร แผ่น

เปลือกโลก และการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก 

กระบวนการผุพัง การเคลื่อนที่ของมวลสาร การ

พังทลาย การพัดพา และการสะสมตัวของตะกอนน ้า

พา กระบวนการแลกเปลี่ยนพลังงานและวัตถุเชิงพืน้ที่

และเวลา ธรณีภิบัติภัย 

   Geology processes, continental, oceans, tectonic 

plates, and tectonic plates movement, weathering, 

mass movement and fluvial erosion, transport, 

deposition, energy and material transfers in space 

and time, geohazard 

224482 การวางผังเมืองและภาค  

Urban and Regional Planning 

3(2-2-5) 224383 การวางผังเมืองและภาค  

Urban and Regional Planning 

3(2-2-5) ปรับรหัส 

และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

   ความส าคัญของเมืองและภูมิภาคในฐานะที่เป็น

แหล่งที่อยู่อาศัยหลักของมนุษย์ ลักษณะของเมือง

ส าคัญทั่วโลก การแยกแยะเหตุและปัจจัยที่ท าให้เมือง

เจริญเติบโต ซึ่งมีความส าคัญในการวิเคราะห์และ

วางแผนเมืองที่เชื่อมโยงกันในระดับภูมิภาคและระดับ

โลก    

   Importance of urban and regional as the core of 

human habitat, characteristics of major cities around 

the world, categorize the causes and factors of 

urbanization which is important in  analyzing and 

planning to regional and global level 

   ความรู้ทั่วไปของการวางผังเมืองและภาค แนวคิด 

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการตั้งถิ่นฐาน วิวัฒนาการและ

รูปแบบของเมือง ระดับการวางผังกายภาพในประเทศ

ไทย การวางผังระดับภูมิภาค การวางผังเมือง การวาง

ผังเมืองเฉพาะ แผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง แผนผังแสดง

โครงการกิจการสาธารณูปโภค การวางผังเมืองเขียว 

กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการวางผังเมือง 

   General knowledge of urban and regional 

planning, theories related to settlement, urban 

evolution and urban patterns, level of physical 

planning in Thailand, regional planning, urban 

planning, specific planning, land use plan, 

transportation plan, infrastructure plan, greenest city 

plan, laws related to urban planning 
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หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
สาระที่

ปรับปรุง 

วชิาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวชิา/

หลักสูตรอื่น 

3หน่วยกิต วชิาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวชิา/หลักสูตรอื่น 3 หน่วยกิต เพิ่มชึ้น3

หน่วยกติ 

224231 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

Geographic Information Systems 

3(2-2-5)   ปิดจาก

รายวิชา

ส าหรับ

สาขาวิชา/

หลักสูตรอื่น 

   แนวคิดการจัดการข้อมู ล เชิ งพื้ นที่ ด้ วยระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร ์ซอฟต์แวร ์ฮาร์ดแวร์ โครงสร้าง

ฐานข้อมูลและฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์  การน าเข้า  การ

วิเคราะห์และการน าเสนอข้อมูล  

   Concepts of spatial data management in 

geographic information systems; software, 

hardware, database and relational database 

structures, data input, analysis and presentation 

  224375 เ ท ค โ น โ ล ยี ภู มิ ส า ร ส น เ ท ศ กั บ

สถานการณ์โลกปัจจุบัน 

3(2-2-5) ปิดจากราย

วิชาเอกเลือก

และ 

เปิดรายวิชา

ใหม่ส าหรับ

สาขาวิชา/

หลักสูตรอื่น 

Geoinformatics Technology in Current Global 

Situation 

   ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์การรับรูร้ะยะไกล ระบบ

ก าหนดต าแหน่งบนโลกด้วยดาวเทียม  โฟโตแกรมเม

ตรี หลักการส ารวจเบื้องต้น การประยุกต์ ใช้ภูมิ

สารสนเทศ ทางต าแหน่ง เส้นทาง และภัยธรรมชาติ 

   Geographic information system (GIS), remote 

sensing (RS), global navigation satellite systems 

(GNSS), photogrammetry, principle of 

surveying,geoinformatics application of location, 

route, and natural disaster 

  224385 ภูมิศาสตรก์ารท่องเที่ยว  

Geography of Tourism 

3(2-2-5) ปิดจากราย

วิชาเอกเลือก

และ 

เปิดรายวิชา

ใหม่ส าหรับ

สาขาวิชา/

หลักสูตรอื่น 

   องค์ประกอบการท่องเที่ยว วิวัฒนาการของการ

เดินทางและการท่องเที่ยว ทรัพยากรการท่องเที่ยว 

ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยว 

มรดกโลกกับการท่องเที่ยว พฤติกรรมการท่องเที่ยว 

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของไทย

และรอบโลก การอนุรักษ์และปัญหาในการอนุรักษ์

ทรัพยากรการท่องเที่ยว 

   Elements of tourism, evolution of travel and 

tourism, tourism resources, geography factors 

support to tourism, world heritage and tourism, 

tourism action, natural attractions and cultural 

attractions in Thailand and around the world, 

conservation and problems in conservation of 

tourism resources 
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ตารางที่ 4: ตารางเปรียบเทยีบแผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2560 
 

แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001101 การใชภ้าษาไทย  3(2-2-5) 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพรอ้ม  3(2-2-5) 

*003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 3(3-0-6)  - - 

*003136 พะเยาศกึษา 3(2-2-5)  - - 

 - - 003202 การจัดการสุขภาพและสิง่แวดล้อม  3(2-2-5) 

 - - 224111 เทคโนโลยแีผนที่ 3(2-2-5) 

224171 ภูมิศาสตรก์ายภาพ 3(2-2-5) 224171 ภูมิศาสตรก์ายภาพ 3(2-2-5) 

224181 ภูมิศาสตรม์นุษย์  3(2-2-5)  - - 

241111 คณิตศาสตร์ 1    3(2-2-5) 241111 คณิตศาสตร์ 1    3(2-2-5) 

 รวม 16 หน่วยกิต  รวม 18 หน่วยกิต 

หมายเหตุ  * ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา  

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5) 

005171 ชีวติและสขุภาพ 3(3-0-6)  - - 

005173 ทักษะชีวติ 2(1-2-3)  - - 

   004101 ศิลปะในการด าเนินชีวติ  3(2-2-5) 

224111 การส ารวจเบือ้งต้น  3(2-3-6) 224112 การส ารวจเพื่อการท าแผนที ่ 3(2-3-6) 

224112 การท าแผนที่  3(2-2-5)  - - 

225120 ระเบียบวิธีการเขียนโปรแกรม 3(2-2-5) 225120 ระเบียบวิธีการเขียนโปรแกรม  3(2-2-5) 

004xxx กลุ่มวิชาพลานามัย 1(0-2-1)  - - 

   224113 ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลกด้วย

ดาวเทียม 

3(2-2-5) 

   224181 ภูมิศาสตรม์นุษย ์ 3(2-2-5) 

 รวม 18 หน่วยกิต  รวม 18 หน่วยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



115 

 

 

แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

005172 การจัดการด าเนินชีวิต 3(2-2-5)  - - 

146111 การอา่นและการเขียน

ภาษาอังกฤษเชงิปฏิบัต ิ

3(3-0-6)  - - 

 - - 001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(3-0-6) 

 - - 002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

 - - 004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกใน

สังคม 

3(2-2-5) 

224231 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์ 3(2-2-5) 224231 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์ 3(2-2-5) 

224211 ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลกด้วย

ดาวเทียม  

3(2-2-5)  - - 

241321 พีชคณิตเชิงเส้น 1 3(2-2-5)  - - 

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป เลือก 3(x-x-x)  - - 

 - - 221204 การออกแบบและพัฒนาระบบ

ฐานข้อมูล 

3(2-2-5) 

 - - 224221 การรับรูร้ะยะไกล 3(2-3-6) 

 - - 224282 ภูมิศาสตรเ์มือง  3(2-2-5) 

 รวม 18 หน่วยกิต  รวม 21 หน่วยกิต 

 

 ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

247221 สถิตวิิเคราะห์  3(2-2-5)  - - 

 - - 002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5) 

 - - 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 

 - - 146131 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

224232 การจัดการฐานข้อมูลและ

ฐานข้อมูลสารสนเทศภมูิศาสตร์  

3(2-2-5) 224232 การจัดการฐานข้อมูลเชงิพืน้ที ่ 3(2-2-5) 

224221 การรับรูร้ะยะไกล 3(2-3-6)  - - 

224xxx วิชาเอกเลือก  3(x-x-x)  - - 

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป เลือก 3(x-x-x)  - - 

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไป เลือก 3(x-x-x)  - - 

 - - 222023 การเขียนโปรแกรมบน

อนิเทอร์เน็ต  

3(2-2-5) 

 - - 224272 ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการลุ่ม

น้ า  

3(2-2-5) 

 รวม 18 หน่วยกิต  รวม 18 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 แผนการศึกษาหลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2560 

ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

235024 การเขียนโปรแกรมแบบวชิวล  3(2-2-5)  - - 

224311 มาตรฐานแผนที่  3(2-2-5)  - - 

224321 โฟโตแกรมเมตรี 3(2-3-6)  - - 

 - - 224322 การรังวัดและการประมวลผลภาพ

เชิงเลข 

3(2-2-5) 

 

 - - 224333 วิธีการเชิงเลขและการเขียน

โปรแกรมส าหรับภูมสิารสนเทศ 

3(2-2-5) 

 - - 224334 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศเพื่อการ

จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

3(2-2-5) 

224341 วิธีเชิงปรมิาณทางภูมิศาสตร์ 3(2-2-5) 224341 วิธีเชิงปรมิาณทางภูมิสารสนเทศ 3(2-2-5) 

224xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 224xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

224xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 224xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเลือกเสร ี 3(x-x-x) - - - 

 รวม 21 หน่วยกิต  รวม 18 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

146131 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)    

 - - 224335 การเขียนโปรแกรมส าหรับ

เครือข่ายด้านภูมิสารสนเทศ  

3(2-2-5) 

 - - 224351 การจ าลองแบบปรากฏการณ์เชิง

พืน้ที ่

3(2-2-5) 

 - - 224361 การวิจัยทางภูมิสารสนเทศศาสตร์  3(2-2-5) 

224331 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศเพื่อ

การจัดการเชิงพืน้ที่  

3(2-2-5)  - - 

224332 การเขียนโปรแกรมประยุกต์

ส าหรับระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ 

3(2-2-5)  - - 

224xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)  - - 

   224391 สัมมนา 1(0-2-1) 

224xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)    

xxxxxx วิชาเลือกเสร ี 3(x-x-x) xxxxxx วิชาเลือกเสร ี 3(x-x-x) 

 - - xxxxxx วิชาเลือกเสร ี 3(x-x-x) 

 รวม 18 หน่วยกิต  รวม 16 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

224431 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรบ์น

อนิเตอรเ์น็ต 

3(2-2-5)  - - 

224461 การวิจัยทางภูมิสารสนเทศศาสตร์  3(2-2-5)  - - 

224491 สัมมนา 1(0-2-1)  - - 

- - - 224401 การเตรยีมพรอ้มฝกึ

ประสบการณ์วชิาชีพ                   

ภูมิสารสนเทศศาสตร์  

1(0-2-1) 

(ไม่นับหน่วยกิต) 

 - - 224462 โครงงานด้านภูมิสารสนเทศ

ศาสตร์ 

3(0-6-3) 

 - - 224xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

224xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 224xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

224xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 224xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

 รวม 13 หน่วยกิต  รวม 12 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี ้1 รายวิชา ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี ้1 รายวิชา 

224492 การศึกษาอิสระ 

หรือ 

6 หน่วยกิต 

 

224492 การศึกษาอิสระ 

หรือ 

6 หน่วยกิต 

 

224493 การฝึกงาน 

หรือ 

6 หน่วยกิต 

 

224493 การฝึกงาน 

หรือ 

6 หน่วยกิต 

 

224494 สหกิจศกึษา 6 หน่วยกิต 224494 สหกิจศกึษา 6 หน่วยกิต 

 

 รวม 6 หน่วยกติ  รวม 6 หน่วยกิต 
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ภาคผนวก ค 

ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก ง 

ข้อเสนอแนะการวิพากษ์หลักสตูร 
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ข้อเสนอแนะการวพิากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

วันท่ี 21 เมษายน  2559  

ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

โดย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สัญญา สราภริมย์ 

นายพัณพรรษ ตรรกอังกูร 

 

ข้อเสนอแนะจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การด าเนินการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญญา สราภิรมย์ 

1. รายวิชา 224375 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศกับ

สถานการณ์ปัจจุบัน (Geoinformatics Technology 

in Current Global Situation) ควรเปิดเป็นรายวิชาที่

สาขา/หลักสูตรอื่นสามารถมาลงทะเบียนเรียนได้ 

ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาทราบและสัมผัสกับเทคโนโลยี

ภูมิสารสนเทศ เพื่อมีโอกาสดึงความสนใจไปสู่

ระดับปริญญาโท 
 

2. ใ น ร าย วิ ช า  224271 ธ รณี วิ ท ย า เ บื้ อ งต้ น 

(Introduction to Geology) และ 224373 ภูมศิาสตร์

ดิน (Soil Geography) น่าจะน าเนื้อหามารวมเข้าไว้

ด้วยกันได้ 
 

3. รายวิชาในหลักสูตรยังขาดความชัดเจนใน

ประเด็นของสิ่งแวดล้อม ภัยธรรมชาติ ทรัพยากร

น้ า (น้ าใต้ดินและน้ าผิวดิน) ปัญหาและการจัดการ

ด้านทรัพยากรน้ า รวมทั้ง ปัญหาการจัดการขยะ 

 

 

 

 

 

1. ได้มีก าหนดให้รายวิชาดังกล่าวเป็นรายวิชา

กลางของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร และเปิดเป็นรายวิชาเลือกเสรีส าหรับ

นิสิตหลักสูตรอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยพะเยา

สามารถมาลงทะเบียนเรียนได้ 

 

 
 

2. น าเนื้อหาของทั้งสองรายวิชามาวิเคราะห์

ใหม่  และก าหนดเป็นรายวิชา 224474 ภูมิ

สัณฐานวิทยา (Geomorphology)   

 
 

3. ก าหนดรายวิชา ที่มคีวามสอดคล้องทางด้าน

สิ่งแวดล้อม สถานการณ์และการจัดการด้าน

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  3 รายวิชา

ดังนี้  

     1 .  รายวิชา  224334  การประยุกต์ภูมิ

สารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่ งแวดล้อม  (Geoinformatics Application  

for Natural Resources and Environmental 

Management)  
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ข้อเสนอแนะจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การด าเนินการ 

 

 

 

 

 

 
 

4. ร าย วิ ช า ใ นหลั ก สู ต ร ยั ง ข าด เนื้ อ ห าและ

รายละเอียดของการได้มาและการประยุกต์ใช้

ข้อมูล DEM และ LIDAR 

     2. รายวิชา 224272 ภูมสิารสนเทศเพื่อการ 

จัดการลุ่มน้ า  (Geoinformatics for Watershed 

Management) 

     3. รายวิชา 224373 ภูมิสารสนเทศกับ

ส ภ า ว ะ ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ภู มิ อ า ก า ศ

(Geoinformatics in Climate Change) 
 

4. เพิ่มรายวิชา 224323 ภูมิสารสนเทศจาก

ข้ อ มู ล ภ าพ (Geo-information from Imagery) 

เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะดังกล่าว 

นายพัณพรรษ ตรรกอังกูร 

1. ควรเพิ่มเติมงานส ารวจเบื้องต้น เพื่อให้มีความรู้

ความเข้ า ใจ ในการใ ช้กล้อง  Total Station จน

สามารถขึ้นรูปแผนที่ได้  

 

 

 
 

2. ควรมีงานที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของ Datum 

เ ช่น WGS84 UTM47 UTM48 Indian1975 latitude 

longitude   

 

 

 

 

3. Modern Photogrammetry มี ท ฤษฏี อ ย่ า ง ไ ร 

แตกต่างจากงาน Photogrammetry สมัยก่อน 

 

 

4.ควรเสริมรายละเอียดของ Database เช่น Oracle 

Access SQL  

1. ในค าอธิบายรายวิชา 224112 การส ารวจเพื่อ

ก า รท า แผนที่  ( Surveying and Mapping)  มี

ความสอดคล้องกับข้อเสนอแนะดังกล่าว  

2. เพิ่มรายวิชา 224113 ระบบก าหนดต าแหน่ง

บ น โ ล ก ด้ ว ย ด า ว เ ที ย ม (Global Navigation 

Satellite Systems) 
 

2. รายละเอียดของข้อเสนอดังกล่าวอยู่ ใน

รายวิชา 224112 การส ารวจเพื่อการท าแผนที่ 

(Surveying and Mapping)  ร ายวิ ช า  224231 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  (Geographic 

Information System) และ รายวิชา 224322 

การรังวัดและการประมวลผลภาพเชิงเลข 

( Digital Photogrammetry and Image 

Processing) 
 

3. รายละเอียดังกล่าวปรากฏอยู่ในรายวิชา 

224322 การรังวัดและการประมวลผลภาพ

เ ชิง เลข  (Digital Photogrammetry and Image 

Processing) 
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ข้อเสนอแนะจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การด าเนินการ 

4. เนื้อหาที่เกี่ยวข้องปรากฏอยู่ในรายวิชาอยู่ใน

รายวิชา 224232 การจัดการฐานข้อมูลเชิง

พืน้ที่ (Spatial Database Management) 
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ภาคผนวก จ 

ประวัตแิละผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจ า

หลักสูตร 
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