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หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาภูมสิารสนเทศประยุกต์ 

ชื่อหลักสูตร 

หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมสิารสนเทศประยุกต์ (Master of Science Program in Applied Geoinformatics) 

หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2560 

ปรัชญาหลักสูตร 

ความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยภีูมิสารสนเทศท่ีประยุกตไ์ปสู่การวจิัย สนับสนุนงานเชงิพื้นท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์

ตอ่องค์กร สังคมทอ้งถิ่น และประเทศชาติ 

วัตถุประสงคห์ลักสูตร 

1.  เพื่อมคีวามรู้และทักษะด้านเทคโนโลยภีูมิสารสนเทศท่ีประยุกตไ์ปสู่การวจิัย และสนับสนุนงานเชงิพื้นท่ีได้อยา่งมีประสิทธิภาพ          

    และยั่งยืน 

2. เพื่อมีคุณธรรมและจรยิธรรมในการใชค้วามรู้และทักษะที่มขีองตนเองในการปฏบัิตงิานท่ีเป็นประโยชน์ตอ่องค์กรและส่วนรวม 

3. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความสามารถในการบริหารจัดการข้อมูล 

ผลการเรียนรู้ทีค่าดหวัง 

1.  สามารน าความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยภีูมิสารสนเทศท่ีประยุกตไ์ปสู่การวจิัย และสนับสนุนงานเชงิพื้นท่ีได้อยา่งมี

ประสิทธิภาพและยั่งยืน 

2.  สามารถค้นควา้วิจัย วิเคราะห์และสังเคราะห์วิทยาการทางเทคโลยสีมัยใหมอ่ันเป็นประโยชนต์อ่องค์กรและส่วนรวม 

3.  ตระหนักในคุณธรรมและจรยิธรรมในการใชค้วามรู้และทักษะที่มขีองตนเองในการปฏบัิตงิานท่ีเป็นประโยชนต์อ่องค์กรและ

ส่วนรวม 

4.  สามารถสื่อสาร ท างานร่วมกันเป็นทีมและประสานงานกับองค์กรหรือวชิาชีพอื่นได้ 

อัตลักษณ์ของบณัฑิต 

1. มีสุนทรียศลิป์ 

2. มีสุขภาพดแีละบุคลิกภาพดี 

คุณสมบัติของผู้เขา้ศึกษาต่อ 

1.  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา  

แผนการศึกษา 

แผนการศกึษา ก (ก1) 

 เป็นหลักสูตร 2 ปี โดยจัดการเรียนการสอนแบบทวภิาค ปีการศึกษาละ 2 ภาคเรียน รวม 4 ภาคเรียน ดังนี้ 

ปีการศึกษาที ่1/1 เรียนวชิาวทิยานิพนธ์ รวม 9 หนว่ยกิต,รายวชิาบังคับไม่นับหนว่ยกิต 3 หนว่ยกิต  

ปีการศึกษาที่ 1/2 เรียนวชิาวทิยานิพนธ์ รวม 9 หน่วยกิต   

ปีการศึกษาที่ 2/1 เรียนวชิาวทิยานิพนธ์ รวม 9 หน่วยกิต   

ปีการศึกษาที่ 2/2 เรียนวิชาวทิยานิพนธ์ รวม 9 หน่วยกิต 

 

 แผนการศกึษา ก (ก2) 

 เป็นหลักสูตร 2 ปี โดยจัดการเรียนการสอนแบบทวภิาค ปีการศึกษาละ 2 ภาคเรียน รวม 4 ภาคเรียน ดังนี้ 

ปีการศึกษาที ่1/1 เรียนวชิาเฉพาะบังคับ รวม 6 หนว่ยกิต,รายวชิาบังคับไม่นับหนว่ยกิต 3 หนว่ยกิต  

ปีการศึกษาที่ 1/2 เรียนวชิาเฉพาะบังคับ รวม 10 หนว่ยกิต  

ปีการศึกษาที่ 2/1 เรียนวชิาเฉพาะบังคับ รวม 10 หนว่ยกิต 

ปีการศึกษาที่ 2/2 เรียนวิชาเฉพาะบังคับ รวม 10 หนว่ยกิต 

 



แผนการศกึษา ข 

 เป็นหลักสูตร 2 ปี โดยจัดการเรียนการสอน ปีการศกึษาละ 3 ภาคเรียน รวม 6 ภาคเรียน ดังนี้ 

ปีการศึกษาที่ 1/1 เรียนวชิาเฉพาะบังคับ รวม 6 หนว่ยกิต,รายวชิาบังคับไม่นับหนว่ยกิต 3 หนว่ยกิต  

ปีการศึกษาที่ 1/2 เรียนวชิาเฉพาะบังคับ รวม 7 หนว่ยกิต  

ปีการศึกษาที่ 1/3 เรียนวชิาเฉพาะบังคับ รวม 4 หนว่ยกิต,วชิาเฉพาะเลอืก รวม 3 หนว่ยกิต   

ปีการศึกษาที่ 2/1 เรียนวชิาเฉพาะบังคับ รวม 3 หนว่ยกิต,วชิาเฉพาะเลอืก รวม 3 หน่วยกิต   

ปีการศึกษาที่ 2/2 เรียนวิชาเฉพาะบังคับ รวม 2 หนว่ยกิต,วชิาเฉพาะเลอืก รวม 3 หน่วยกิต   

ปีการศึกษาที่ 2/3 เรียนวชิาเฉพาะบังคับ รวม 2 หนว่ยกิต,วชิาเฉพาะเลอืก รวม 3 หน่วยกิต   
 

วิธีการเรียนการสอน 

หลักสูตรนี้มีการเรียนการสอนท่ีเร่ิมจากการปูพื้นฐานเบื้องต้นด้วยรายวิชาภูมิสารสนเทศ นั่นคือ เทคโนโลยี 3S ได้แก่ 

ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ การรับรู้จากระยะไกล และระบบก าหนดต าแหน่งบนโลกจากดาวเทียม หลังจากนั้นจะปูพื้นฐานดา้น

ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปพร้อมกับการปูพื้นฐานในการประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศในด้านต่างๆ ตามข้อ

ได้เปรียบของหลักสูตรนี้ คือ อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความถนัดและจบการศึกษามาจากหลากหลายสาขาวิชาท่ีมีการ

ประยุกตใ์ช้ภูมิสารสนเทศ เช่น วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การรับรู้ระยะไกลด้าน

สิ่งแวดล้อม การวางผังเมอืง การประยุกตด์้านสาธารณสุข การเขียนโปรแกรมและเวบไซต์ด้านภูมิสารสนเทศ ไปจนถึงการสร้าง

แอพลิเคชั่นบนสมารท์โฟนด้านภูมสิารสนเทศ เป็นต้น 

หลังจากพื้นฐานด้านภูมิสารสนเทศและการประยุกตแ์ลว้ ยังมวีทิยานิพนธ์และการศึกษาค้นควา้ด้วยตนเองด้วยเพื่อเป็น

การศึกษาในเชิงลึกมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม หลักสูตรนี้ยังมีรายวิชาการเรียนรู้ภาคสนามและรายวิชาเอกเลือกไว้รองรับ

การศึกษาของนสิิตในเชงิลึกมากยิ่งขึน้ ยิ่งไปกว่านั้น หลักสูตรนี้ยังมีรายวิชาสัมมนาเพื่อช่วยให้นิสิตได้ฝึกการน าเสนอและค้นคว้า

หาหัวขอ้วิจัยท่ีตนเองสนใจอกีด้วย  

ส าหรับประสบการณ์ภาคสนามและการเข้าร่วมงานสัมมนาและประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาตนิั้น หลักสูตรนี้

จัดให้มีการเดินทางไปเข้าร่วมพร้อมท้ังน าเสนอผลงานของนิสิตท้ังในรูปแบบโปสเตอร์และแบบบรรยายปากเปล่าอย่างน้อย 1 

คร้ัง/ปี ท้ังนี่เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ของนิสิตและเป็นการเปิดโลกการศึกษาพร้อมท้ังเป็นการค้นหาหัวข้อวิจัยท่ีเป็นไปได้ด้วย 

นอกจากนี้ยังมกีารเชิญวิทยากรจากภายนอก เช่น จากภาคเอกชน หรือ หน่วยงานท่ีเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาอบรมการประยุกต์

ภูมิสารสนเทศเฉพาะด้านด้วย 
 

 
 

 

 



เกณฑ์การส าเร็จการศกึษาตามหลักสูตร 

1. ปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1 

1.1 มรีะยะเวลาการศึกษาตามก าหนด  

1.2 ลงทะเบียนเรียนครบตามท่ีหลักสูตรก าหนด 

1.3 สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวทิยาลัย 

1.4 ผลงานวทิยานพินธ์จะต้องได้รับการตพีมิพห์รืออย่างนอ้ยด าเนนิการให้ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานได้รับการ

ยอมรับให้ตีพิมพใ์มนวารสารหรือสิ่งพิมพท์างวิชาการหรือเสนอท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceeding) ท่ีมี

คณะกรรมการภายนอกรว่มกลัน่กรอง (Peer Review) ก่อนการตพีมิพ ์และเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้น 

2. ปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 

2.1 มรีะยะเวลาการศึกษาตามก าหนด  

2.2 ลงทะเบียนเรียนครบตามท่ีหลักสูตรก าหนด 

2.3 สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวทิยาลัย 

2.4 ศกึษารายวชิาครบถ้วนตามท่ีก าหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้นๆ 

2.5 มผีลการศึกษาคา่ระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ไมต่่ ากว่า 3.00 

2.6 เสนอวทิยานพินธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขัน้สุดท้าย 

2.7 ผลงานวทิยานพินธ์จะต้องได้รับการตพีมิพห์รืออย่างนอ้ยด าเนนิการให้ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานได้รับการ

ยอมรับให้ตีพิมพใ์มนวารสารหรือสิ่งพิมพท์างวิชาการหรือเสนอท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceeding) ท่ีมี

คณะกรรมการภายนอกรว่มกลัน่กรอง (Peer Review) ก่อนการตพีมิพ ์และเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้น 

3. ปริญญาโท แผน ข 

3.1 มรีะยะเวลาการศึกษาตามก าหนด 

3.2 ลงทะเบียนเรียนครบตามท่ีหลักสูตรก าหนด 

3.3 สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวทิยาลัย 

3.4 ศกึษารายวชิาครบถ้วนตามท่ีก าหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้นๆ 

3.5 มผีลการศึกษาด้คา่ระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ไมต่่ ากวา่ 3.00 

            3.6 สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (COMPREHENSIVE EXAMINATION) 

อาชีพหลงัจบการศกึษา 

1. นักวชิาการภูมสิารสนเทศ หรืออาจารย์ในสถาบันการศึกษา 

2. นักวชิาชีพในสถานประกอบการท่ีมีการใชเ้ทคโนโลยภีูมิสารสนเทศ  

3. นักวชิาการสาขาอื่นท่ีประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยภีูมิสารสนเทศ 

4. นักวเิคราะห์นโยบายและวางแผนที่ประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยภีูมิสารสนเทศ 

5. เจ้าหนา้ที่เทคนิคภูมสิารสนเทศ 

6. นักวเิคราะห์และออกแบบระบบงานดา้นเทคโนโลยภีูมิสารสนเทศ 

7. นักเขียนโปรแกรมหรือผู้พัฒนาซอฟตแ์วร์ประยุกตด์้านภูมสิารสนเทศ 

8. นักพัฒนาเว็บไซต์ดา้นภูมิสารสนเทศ 

 

 

 

 

 



สภาพแวดล้อมในการเรียนรู ้

 

          
 

ภาพที่ 1 อาคารคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

 

               
 

ภาพที่ 2 แสดงสภาวะแวดล้อมห้องสาขาวิชาการจดัการเทคโนโลยสีมัยใหม ่

 

            
 

ภาพที่ 3 ห้องปฏบัิตกิารคอมพวิเตอร์ห้องปฏบัิตกิารเน็ตเวร์ิค คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

 

 

 



                 
 

ภาพที่ 4 ห้องสมุด คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


