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เอกสารหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ 

(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2566) 
................................................ 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา      มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
คณะ/สาขาวิชา คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ 
 

1. ชื่อปริญญา 
1.1 ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ 
 ภาษาอังกฤษ     Bachelor of Science Program in Geoinformatics 
 
1.2 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย ชื่อเต็ม    วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิสารสนเทศ) 
   ชื่อย่อ    วท.บ. (ภูมิสารสนเทศ) 
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม    Bachelor of Science (Geoinformatics) 
   ชื่อย่อ    B.Sc. (Geoinformatics) 
1.3 วิชาเอก (ถ้ามี) 
  ไม่มี  
1.4 จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร    

ไม่น้อยกว่า   121  หน่วยกิต 
1.5 รูปแบบของหลักสูตร 
 (1) รูปแบบ  
   หลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรี 4 ปี 
 (2) ประเภทของหลักสูตร  
   ปริญญาตรีทางวิชาการ 
   ปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
   ปริญญาตรีทางปฏิบัติการ 
   มีการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Cooperative and Work Integrated 
Education : CWIE) 
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(3) ภาษาที่ใช้  
   ภาษาไทย 
 (4) การรับเข้าศึกษา  
   รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ 
 (5) ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน   
   เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
   มีด าเนินการท าบันทึกลงนามข้อตกลงร่วมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ
ท างาน (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE) กับสถานประกอบการ และหน่วยงาน 
ภายนอก ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
2. ส านักงานเกษตรจังหวัดก าแพงเพชร 
3. สถานีพัฒนาที่ดินก าแพงเพชร 
4. ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดก าแพงเพชร 
5. โครงการชลประทานก าแพงเพชร 

 (6) การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา   
   ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว   
 
1.6 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร   

6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2566  
โดยปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2564 

6.2 เวลาที่เริ่มใช้หลักสูตรนี้   
ภาคการศึกษาที ่1 ปีการศึกษา 2566 

6.3 คณะกรรมการประจ าคณะ ได้รับความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม  
ครั้งที่ 2/2565  เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 

6.4 สภาวิชาการ ใด้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรในคราวประชุม 
ครั้งที่ ................/.........  เมื่อวันที่ ......................... 

6.5 สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบอนุมัติหลักสูตรในคราวประชุม  
ครั้งที่ ................/.........  เมื่อวันที่ .......................... 

 
1.7 ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 ในปี
การศึกษา พ.ศ. 2568 
 
1.8 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

(1) นักวิชาการภูมิสารสนเทศหรือผู้บริหารภูมิสารสนเทศระดับต้น  
(2) นักวิชาการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และรีโมทเซนซิง  
(3) นักวิจัย/ผู้ช่วยนักวิจัย  
(4) เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย/เจ้าหน้าที่ส ารวจ  
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(5) เจ้าหน้าที่แผนที่ภาษี  
(6) นักวิเคราะห์/พัฒนาระบบฐานข้อมูลทางภูมิสารสนเทศ  
(7) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
(8) ประกอบอาชีพอิสระด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และ  
(9) ครู/อาจารย์ด้านภูมิศาสตร์ ภูมิสารสนเทศ และสังคมศาสตร์ 
 
โดยผู้ส าเร็จการศึกษา สามารถปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ ได้ดังนี้ 
- หน่วยงานราชการ อาทิ กรมอุตุนิยมวิทยา กรมแผนที่ทหาร กรมที่ดิน กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ

สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมประมง กรมอุทกศาสตร์  กรมโยธาธิการและผังเมือง ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อาทิ ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) การ
ประปาส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

- หน่วยงานเอกชน อาทิ บริษัทที่ปรึกษาทางสิ่งแวดล้อม การส ารวจงานแผนที่และเทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศ การวางผังเมือง 
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1.9  ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 

ล าดับ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

1 นายสุภาสพงษ์ รู้ท านอง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วท.ด. (ภูมิสารสนเทศ) 
วท.ม. (เทคโนโลยีอวกาศและภมูิสารสนเทศ) 
วท.บ. (ภูมิศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี
มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

2560 
2553 
2547 

2 
นางสาวพิรฎา ทองประเสริฐ อาจารย ์

วท.ม. (ภูมิสารสนเทศ) 
วท.บ. (ภูมิศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

2558 
2551 

3 นางสาวพัตรา ค าสีหา อาจารย ์ วท.ม. (การรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์) 
วท.บ. (ภูมิสารสนเทศศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2558 
2554 

4 นางสาวภัสร์ศศิร์ พลายละหาร อาจารย ์ วท.ม. (ภูมิสารสนเทศศาสตร์) 
วท.บ. (ภูมิสารสนเทศศาสตร์) 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัพะเยา 

2562 
2557 

5 นายฤทธิรงค์ เกาฏีระ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วท.ม. (การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
วท.บ. (ภูมิศาสตร์) 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

2546 
2536 

 
หมายเหตุ : รายละเอียดเพ่ิมเติมในภาคผนวก ง 
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1.10 สถานที่จัดการเรียนการสอน  
(1) มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
(2) เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอน  โดยหลักสูตรได้ ด าเนินการท าบันทึก

ลงนามข้อตกลงร่วมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Cooperative and Work 
Integrated Education : CWIE) กับสถานประกอบการ และหน่วยงาน ภายนอก ดังนี้ 

(2.1) ส านักงานเกษตรจังหวัดก าแพงเพชร 
(2.2) สถานีพัฒนาที่ดินก าแพงเพชร 
(2.3) ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดก าแพงเพชร 
(2.4) โครงการชลประทานก าแพงเพชร 
(2.5) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดก าแพงเพชรและตาก 

 
1.11 สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 (1) สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ   

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) กล่าวถึงสถานการณ์และแนวโน้ม
เศรษฐกิจโลกที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย โดยมีปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจไทย ได้แก่ รูปแบบการค้ามี
แนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปสู่การค้าเสรีเฉพาะกลุ่ มมากขึ้น และมีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่หลากหลายขึ้น 
ความสามารถในการที่จะล้มแล้วลุกให้ไว เดินไปข้างหน้าให้ได้ เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ
การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนวียน เศรษฐกิจสีเขียว ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ท าเลที่ตั้งและการ
ด าเนินนโยบายส่งเสริมการลงทุน ระบบขนส่งโลจิสติกส์ และระบบภูมิสารสนเทศ ที่มีความสัมพันธ์กันในการ
ออกแบบและวางแผน ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง จนถึงปลายทาง ตลอดจนการตรวจสอบ ติดตาม วิเคราะห์และ
น าเสนอผลอย่างเป็นระบบ จึงเป็นสิ่งจ าเป็นในการวางแผนเพื่อข้อได้เปรียบเพ่ือใช้ในการวางแผนจึงเป็นสิ่ง
ส าคัญ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และการปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถใช้
จุดเด่นในเรื่องที่ตั้งเชิงภูมิศาสตร์ให้เกิดผลเต็มที่ในการที่จะพัฒนา น าไปสู่การเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและ
การค้าที่ส าคัญแห่งหนึ่งของภูมิภาค รวมถึงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ
ระบบดาวเทียม/เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  จะเห็นได้ว่าภูมิสารสนเทศเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องมีการ
พัฒนาบุคลากรในสาขาวิชาดังกล่าว เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

นอกจากนี้ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ก าหนดหลัก 5 ประการได้แก่ 1.การ
ปรับโครงสร้างการผลิตสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม 2.การพัฒนาคนสู่โลกยุคใหม่ 3.การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและ
ความเป็นธรรม 4.การเปลี่ยนผ่านการผลิตและการบริโภคไปสู่ความยั่งยืน และ 5.การเสริมสร้างความสามารถของ
ไทยในการรับมือกับความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงภายใต้โรคอุบัติใหม่  การพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ การปรับตัว หรือ ระดับ 
“พอเพียง” ในการปรับเปลี่ยนปัจจัยที่จ าเป็นเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่
ในระดับครอบครัว ชุมชน พ้ืนที่ และประเทศ รวมถึงปรับทิศทาง รูปแบบ และแนวทางการพัฒนาให้สอดรับกับ
กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ ระบุแนวทางการพัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถ
ในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่ามีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการท างานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน 
ส่งเสริมแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพที่เป็นไปตามความต้องการของตลาดงาน ยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนกับการท างานจึงมี
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ความส าคัญ เพ่ือเชื่อมโยงสาระการเรียนรู้ในชั้นเรียนหรือสถานศึกษากับประสบการณ์การท างาน ในแหล่งเรียนรู้
ในสภาพจริงนอกสถานศึกษา 
 (2) สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 

ปัจจุบันภูมิสารสนเทศ รวมถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องได้ถูกน าไปใช้ในการศึกษาเชิงพ้ืนที่อย่างแพร่หลาย 
โดยเฉพาะในองค์กรและหน่วยงานภาครัฐ อย่างไรก็ตามในระดับท้องถิ่นยังขาดบุคลากรที่มีสามารถในการใช้
เทคโนโลยีดังกล่าว อาทิเช่น ในการจัดท าแผนที่ภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล หรือการท าแผนพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ประเมินศักยภาพการท่องเที่ยวท้องถิ่น เหล่านี้ล้วนจ าเป็นที่ต้องใช้แผน
ที่เฉพาะเรื่อง (thematic map) รวมถึงระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ข้อมูลภาพดาวเทียม หรือการส ารวจในพ้ืนที่
จริง อันจ าเป็นต่อการน าไปสู่กระบวนการตัดสินใจ ยังมีไม่เพียงพอ เนื่องจากการขาดแคลนบุคลากรที่เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน การจัดท าหลักสูตรเพ่ือการผลิตบุคลากรในศาสตร์ทางภูมิสารสนเทศนี้ จะท าให้ท้องถิ่นสามารถเข้าถึง
ข้อมูลและใช้เทคโนโลยีทางภูมิสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น อีกทั้งยังสอดคล้องกับพันธกิจสัมพันธ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ในการเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง ต ามที่ระบุใน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

 
1.12 ผลกระทบจากข้อ 1.11 (1) สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และ (2) สถานการณ์หรือการ
พัฒนาสังคมและวัฒนธรรม ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 (1) การพัฒนาหลักสูตร 

จ า ก ม า ต ร ฐ า น  TSO/TC211 ด้ า น ม า ต ร ฐ า น  ISO19122: Geographic information/ 
Geoinformatics-Qualification and certification of personnel อันเป็นมาตรฐานที่ เน้นการสร้างแนวคิด
ส าหรับการก าหนดมาตรฐาน ก าหนดคุณสมบัติของบุคลากร และการออกใบประกอบวิชาชีพทางภูมิสารสนเทศ 
พบว่า ในการก าหนดมาตรฐานเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิและการออกหนังสือรับรองบุคลากรในงานด้านภูมิ
สารสนเทศของประเทศไทยในอนาคตนั้น หน่วยงานส่วนใหญ่ยังไม่มีแผนหรือนโยบายในการจัดท ามาตรฐาน 
เกณฑ์ การพิจารณาคุณวุฒิและการออกหนังสือ รับรองบุคลากร เพ่ือรับรองต าแหน่งงานทางด้านภูมิสารสนเทศ 
แต่ในขณะเดียวกันนั้นหน่วยงานจ านวนร้อยละ 90 เห็นด้วย หากมีการจัดท ามาตรฐานเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิ
และการออกหนังสือรับรองบุคลากรในงานด้านภูมิสารสนเทศเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันของประเทศไทย แต่ก็
ยังมีหน่วยงานบางส่วนที่ยังไม่เห็นด้วยหากมีการจัดท ามาตรฐานเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิ โดยให้เหตุผลคือ 

(1.1) เนื่องจากภูมิศาสตร์มีความหลากหลายดังนั้นการออกใบรับรองต้องพิจารณาเป็นกรณีไป 
(1.2) เนื่องจากลักษณะงานของแต่ละหน่วยงานไม่เหมือนกัน ท าให้ต าแหน่งงานเดียวกัน แต่อาจมีภาระ

งานที่แตกต่างกัน 
(1.3) เห็นด้วยเพราะจะน าไปช่วยในการจัดหาบุคลากร แต่มีข้อเสนอแนะว่าควรเป็นเพียงแนวทางในการ

ปฏิบัติมากกว่าการบังคับใช้ 
อย่างไรก็ตาม ถ้าหากมีการจัดท ามาตรฐานเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิและการออกหนังสือรับรอง

บุคลากรในงานด้านภูมิสารสนเทศของประเทศไทยขึ้น หน่วยงานส่วนใหญ่ จ านวนร้อยละ 86 จะยอมรับมาตรฐาน
เกณฑก์ารพิจารณาคุณวุฒิและการออกหนังสือรับรองบุคลากรในงานด้านภูมิสารสนเทศ 

หลักสูตรจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับ
ความต้องการขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต มุ่งเน้นการสร้างสมรรถนะเพื่อสร้างบัณฑิตให้พร้อมสู่โลกแห่งการท างาน 
โดยให้มีการขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 
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(Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) โดยหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการทั้ง
ภาครัฐ เอกชน และชุมชน เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีสมรรถนะสูง บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่ก าหนด 

(2) ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
มาตรฐาน TSO/TC211 ด้านมาตรฐาน ISO19122: Geographic information/Geoinformatics-

Qualification and certification of personnel อันเป็นมาตรฐานที่เน้นการสร้างแนวคิดส าหรับการก าหนด
มาตรฐานก าหนดคุณสมบัติของบุคลากรและการออกใบประกอบวิชาชีพทางภูมิสารสนเทศ พบว่า จากการส ารวจ
บุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาในขอบเขตความรู้เทคนิคทางภูมิสารสนเทศโดยตรง ยังมีสัดส่วนที่น้อยมาก เนื่องจาก
ประเทศไทยก าลังอยู่ในช่วงของการพัฒนาเทคโนโลยี ส่งผลให้ประเทศไทยยังไม่มีบุคลากรที่มีคุณวุฒิ เชี่ยวชาญ
ทางด้านภูมิสารสนเทศโดยตรงเข้าสู่ตลาดการท างาน โดยด้านความเพียงพอของต าแหน่งงานทางด้านภูมิ
สารสนเทศนั้นมีจ านวนที่เพียงพอกับปริมาณหรือภาระงานในหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบ แต่อย่างไรก็ตามบุคลากร
ทางด้านภูมิสารสนเทศในหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในปัจจุบัน กลับไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่ างเต็มที่ เนื่องจาก
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศอย่างรวดเร็วในประเทศไทย 

จากผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกและการพัฒนาทางเทคโนโลยี การพัฒนาหลักสูตรจึง
จ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุก มีศักยภาพ และเป็นพลวัต โดยจัดการเรียนการสอนด้านสหกิจศึกษาและ
การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) 
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพ มีสมรรถนะสูงสามารถปฏิบัติงานได้จริงและตอบสนองตลาดแรงงานของ
ประเทศ ผลิตบุคลากรทางด้านภูมิสารสนเทศที่มีคุณภาพ มีความพร้อมในการปฏิบัติงานได้ทันทีและมี
ศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ สามารถท างานเพื่อท้องถิ่นได้ โดยต้องปฏิบัติตน
อย่างมืออาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม 
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2. ปรัชญา วัตถุประสงค์ และผลลัพธ์การเรียนรู้ 
 

2.1 ปรัชญา  
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะด้านภูมิสารสนเทศ สามารถบูรณาการองค์ความรู้และปัญญา ใน

การบริหารจัดการและสร้างนวัตกรรมเชิงพื้นที่เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น มีคุณธรรม และมีจิตส านึกในการรับใช้ท้องถิ่น
และประเทศชาติ 
 
2.2 วัตถุประสงค์  

1.3.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะด้านภูมิสารสนเทศที่สามารถน าไปปฏิบัติงาน  ให้
สอดคล้องกับความต้องการผู้ใช้บัณฑิต และสามารถแสวงหาความรู้เพ่ิมเติม เป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาวิชาชีพและ
พัฒนาตนเอง 

1.3.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมและมีเจต
คติท่ีดีต่อเพ่ือนมนุษย์ในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก 

1.3.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้สามารถวิ เคราะห์ วางแผน ปฏิบัติการและจัดการเกี่ยวกับพ้ืนที่โดยใช้
เทคโนโลยีด้านภูมิสารสนเทศ 

1.3.4 เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถถ่ายทอดความรู้ด้านภูมิสารสนเทศ แก่บุคคลทั่วไปได ้
1.3.5 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้ผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม และจรรยาบรรณ ความรับผิดชอบด้านภูมิ

สารสนเทศ พร้อมที่จะเสียสละและสามารถน าเทคโนโลยีไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 
 
2.3 ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

(1) ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 
ผู้เรียนมีความรอบรู้ในเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านภูมิสารสนเทศและศาสตร์

อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงมีการพัฒนารายวิชาที่มีสาระความรู้พ้ืนฐานทางภูมิสารสนเทศ ให้มีความครบถ้วนทั้งทาง
ทฤษฎีและเทคโนโลยี เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดแนวทางการประยุกต์และบูรณาการความรู้ด้านภูมิสารสนเทศร่วมกับ
ความรู้ด้านอ่ืน ๆ ได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ การวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้าง
นวัตกรรมด้านภูมิสารสนเทศให้เป็นพ้ืนฐาน และแนวทางที่จะน าไปสู่การท างานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพ้ืนที่ 
ชุมชน วิถีชีวิต หรือเกิดการพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับเป้าหมายหรือนโยบายการพัฒนา
ประเทศได้ต่อไป จึงก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับลักสูตร (PLOs) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานด้านผลลัพธ์ของ
ผู้เรียนตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ได้แก่  

PLO 1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานทางด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ทักษะใน
การอ่านและแปลความหมายจากแผนที่ สามารถในการใช้แผนที่ภูมิประเทศและแผนที่เฉพาะเรื่องได้ในระดับดี 

PLO 2 สามารถวางแผนและออกแบบแผนพัฒนาเชิงพ้ืนที่ และน าความรู้ทักษะทางภูมิสารสนเทศ
ไปประยุกต์ใช้ได้ 

PLO 3 บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
PLO 4 สามารถสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านภูมิสารสนเทศ ในการวางแผนจัดการเชิงพ้ืนที่ 
PLO 5 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับภูมิสารสนเทศ 

PLO 5.1 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมส าหรับงานวิจัยด้านภูมิสารสนเทศ 
PLO 5.2 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 
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PLO 5.3 สามารถก้าวทันความก้าวหน้าขององค์ความรู้และเทคโนโลยีทางด้านภูมิสารสนเทศ 
โดยเน้นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

PLO 6 มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ รับผิดชอบต่อชุมชน มีทัศนคติที่
ดี และด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

PLO 6.1 แสดงให้เห็นถึงความมีคุณธรรม จริยธรรม ขยันหมั่นเพียร ตรงต่อเวลา และปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบของสังคม 

PLO 6.2 แสดงให้เห็นถึงการมีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ มีความซื่อสัตย์ มีวินัย รับผิดชอบต่อชุมชน ท้องถิ่นตนเอง 

PLO 7 ยอมรับความเป็นพหุวัฒนธรรมและการสื่อสารที่เหมาะสม 
PLO 7.1 สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนในฐานะผู้น าและสมาชิกที่ดี เข้าใจและยอมรับความเป็น

พหุวัฒนธรรม และร่วมแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ในองค์กร หน่วยงาน 
PLO 7.2 สามารถสื่อสารด้วยกระบวนการฟัง พูด อ่าน และเขียน อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย

ภาษาท่ีเหมาะสม 
(2) ผลลัพธ์การเรียนรู้ในแตล่ะช้ันปีของนักศึกษา 

นักศึกษา ทักษะ/คุณลักษณะของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 1 มีความรอบรู้ในหลักการพ้ืนฐาน ทักษะทางภูมิศาสตร์ และความเข้าใจในทักษะและ

กระบวนการทางภูมิสารสนเทศท่ีส าคัญ สามารถใช้แผนที่และจัดท าแผนที่ดิจิทัล ตลอดจน
รวบรวมข้อมูล แสดงข้อมูลเชิงพ้ืนที่ทางสถิติ วัดการกระจายของข้อมูลได้ 

ชั้นปีที่ 2 สามารถใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและเทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกล ทักษะภูมิสารสนเทศ 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ แสดงผลข้อมูลเพ่ือจัดท าแผนที่การตัดสินใจ ติดตามและ
ประเมินสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรต่าง ๆ โดยสามารถบูรณาการร่วมกับข้อมูลภาคสนาม การ
ส ารวจรังวัดและระบบน าทางด้วยดาวเทียมได้ 

ชั้นปีที่ 3 สามารถประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทักษะปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ เพ่ือการจัดการพ้ืนที่ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ/หรือ
เศรษฐกิจ สังคม รว่มกับ การออกแบบและการจัดการฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่ เพ่ือการจัดเก็บและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลภูมิสารสนเทศ  

ชั้นปีที่ 4 สามารถสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านภูมิสารสนเทศ นวัตกรด้านภูมิสารสนเทศ ในการวางแผน
จัดการ และแก้ไขปัญหาเชิงพ้ืนที่ในท้องถิ่น ชุมชน สังคมได้อย่างเหมาะสม 

 
เป็นหลักสูตรที่ ให้ความรู้และทักษะด้านภูมิสารสนเทศที่ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์

สิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งพลวัตความต้องการทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
ในปัจจุบัน สามารถบูรณาการกับศาสตร์อื่น ๆ เพื่อสร้างแนวทางในการแก้ปัญหาเชิงพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสู่
ความยั่งยืน หลักสูตรสามารถผลิตบัณฑิตเพ่ือตอบสนององค์กรผู้ใช้บัณฑิต โดยมีการจัดการเรียนการสอนด้านสห
กิจศึกษาและการบูรณาการกับการท างาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) 
เชื่อมโยงสาระการเรียนรู้ในชั้นเรียนหรือสถานศึกษากับประสบการณ์การท างานในแหล่งเรียนรู้ในสภาพจริงนอก
สถานศึกษาที่ได้รับการออกแบบไว้ในหลักสูตรเพ่ือนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่ก าหนด สามารถผลิตบัณฑิตที่มี
ประสิทธิภาพมีสมรรถนะสูง และสามารถปฏิบัติงานได้จริง ตอบสนองตลาดแรงงานของประเทศ  
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1. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานด้านผลลัพธ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
ทักษะทั่วไป 

(Generic Skill) 
ทักษะเฉพาะ 

(Specific Skill) 

มาตรฐานด้านผลลัพธ์ของผู้เรียน 
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 

ผู้เรียน 
(Learner) 

ผู้ร่วมสร้างสรรค์ 
(Co-creator) 

พลเมืองที่เข้มแข็ง 
(Active citizen) 

PLO 1  มีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับหลักการพ้ืนฐานทางด้าน
ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ทักษะในการอ่านและแปลความหมาย
จากแผนที่ สามารถในการใช้แผนที่ภูมิประเทศและแผนที่เฉพาะเรื่องได้
ในระดับดี 

     

PLO 2 สามารถวางแผนและออกแบบแผนพัฒนาเชิงพ้ืนที่ และน า
ความรู้ทักษะทางภูมิสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ได้ 

     

PLO 3 บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศได้
อย่างเหมาะสม 

     

PLO 4 สามารถสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านภูมิสารสนเทศ ในการ
วางแผนจัดการเชิงพ้ืนที่ 

     

PLO 5 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับภูมิ
สารสนเทศ 

     

5.1 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมส าหรับงานวิจัยด้านภูมิ
สารสนเทศ 

     

5.2 สามารถใช้ เทคโน โลยีสารสน เทศในการสืบค้นข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ      

5.3 สามารถก้าวทันความก้าวหน้าขององค์ความรู้และเทคโนโลยี
ทางด้านภูมิสารสนเทศ โดยเน้นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

     

PLO 6 มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ 
รับผิดชอบต่อชุมชน มีทัศนคติที่ดี และด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
ทักษะทั่วไป 

(Generic Skill) 
ทักษะเฉพาะ 

(Specific Skill) 

มาตรฐานด้านผลลัพธ์ของผู้เรียน 
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 

ผู้เรียน 
(Learner) 

ผู้ร่วมสร้างสรรค์ 
(Co-creator) 

พลเมืองที่เข้มแข็ง 
(Active citizen) 

พอเพียง 
6.1 แสดงให้เห็นถึงความมีคุณธรรม จริยธรรม ขยันหมั่นเพียร ตรงต่อ
เวลา และปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม      

6.2 แสดงให้เห็นถึงการมีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความซื่อสัตย์ มีวินัย รับผิดชอบต่อชุมชน ท้องถิ่น
ตนเอง 

     

PLO 7 ยอมรับความเป็นพหุวัฒนธรรมและการสื่อสารที่เหมาะสม      
7.1 สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนในฐานะผู้น าและสมาชิกที่ดี เข้าใจและ
ยอมรับความเป็นพหุวัฒนธรรม และร่วมแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ใน
องค์กร หน่วยงาน 

     

7.2 สามารถสื่อสารด้วยกระบวนการฟัง พูด อ่าน และเขียน อย่างมี
ประสิทธิภาพ ด้วยภาษาท่ีเหมาะสม      
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3. โครงสร้างหลักสตูร รายวิชาและหน่วยกิต 
 

3.1 โครงสร้างหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 121 หน่วยกิต 
 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
     1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
      1.2 กลุ่มวิชาความเป็นพลเมืองและพลโลก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
     1.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
     1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 91 หน่วยกิต 
    2.1 กลุ่มวิชาแกน  33 หน่วยกิต 
    2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ  36 หน่วยกิต 
    2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
    2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต 
 3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 
3.2 รายวิชาและหน่วยกิต 

3.2.1 ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 
   การก าหนดรหัสรายวิชาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประกอบด้วยตัวเลขรหัสทั้งหมด 7 ตัว 
รายละเอียดและหลักการก าหนดรหัสวิชา ได้จ าแนกดังต่อไปนี้                          

 
 
   
  
 
 
 
 
   

 
 (1) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่  1 – 3 หมวดวิชา/สาขาวิชา 
  900 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
  254 หมวดวิชาเฉพาะ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ 

(2) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่  4  ระดับความยากง่าย หรือชั้นปี 
(3) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่  5  บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหา 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
2 กลุ่มวิชาความเป็นพลเมืองและพลโลก 
3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยี 

ล าดับก่อนหลัง 

ลกัษณะเนื้อหา 

ระดับความยากง่าย หรือช้ันปี 

หมวดวิชา/สาขาวิชา 

1 2 3 4 5 6 7 
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4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ  
หมวดวิชาเฉพาะ 
1 กลุ่มวิชาทางภูมิศาสตร์ 
2  กลุ่มวิชาด้านภูมิศาสตร์ที่น าไปประยุกต์กับสาขาวิชาการอ่ืน 
3  กลุ่มวิชาทางภูมิสารสนเทศ 
4  กลุ่มวิชาด้านการประยุกต์ใช้ทางภูมิสารสนเทศ 

(4) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่  6 – 7   บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 
ความหมายของหน่วยกิตและจ านวนชั่วโมง 

รหัสหน่วยกิตและจ านวนชั่วโมงการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย น(ท-ป-อ) 
น  หมายถึง  จ านวนหน่วยกิตท้ังหมดของรายวิชา 
ท หมายถึง จ านวนชั่วโมงการบรรยายต่อสัปดาห์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ป หมายถึง  จ านวนชั่วโมงปฏิบัติการต่อสัปดาห์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  
อ หมายถึง จ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์ 

 
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไม่น้อยกว่า  24   หน่วยกิต 
   1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 

 บังคับ        3  หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
9001101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน       3(3-0-6) 
  Fundamental English 

 เลือก     ไม่น้อยกว่า   3  หน่วยกิต 
9001102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร      3(3-0-6) 
  English for Communication 
9001103 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารทางวิชาการ    3(3-0-6) 
  Thai for Academic Communication 
9001104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบวัดมาตรฐาน    3(3-0-6) 
  English for Standardized Test 
9001105 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร      3(3-0-6) 
  Burmese for Communication 
9001106 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
  Chinese for Communication 
9001107 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร      3(3-0-6) 
  Japanese for Communication 
9001108 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร      3(3-0-6) 
  Korean for Communication 
   1.2 กลุ่มวิชาความเป็นพลเมืองและพลโลก ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 

 บังคับ        3  หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา       น(ท-ป-อ) 
9001201 พลเมืองไทยในสังคมพลวัต     3(3-0-6) 
  Thai Citizens in a Dynamic Society 
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 เลือก     ไม่น้อยกว่า   3  หน่วยกิต 
9001202 ความหลากหลายของชีวิต     3(3-0-6) 
  Variety of Life 
9001203 ท้องถิ่นภิวัตน์       3(3-0-6) 
  Localization 
9001204 ภูมิปัญญาและมรดกไทย      3(3-0-6) 
  Thai Wisdom and Heritage 
9001205 ทักษะวิศวกรสังคม      3(2-2-5) 
  Social Engineer Skills 
9001206 การจัดการแบบบูรณาการ     3(3-0-6) 
  Integrated Management 
9001207 การเป็นผู้ประกอบการ      3(3-0-6) 
  Entrepreneurship 
 
   1.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยี    ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 

 บังคับ        3  หน่วยกิต 
9001301 ความฉลาดรู้ทางดิจิทัล สารสนเทศ และสื่อ   3(2-2-5) 
  Digital, Information and Media Literacy 

 เลือก     ไม่น้อยกว่า   3  หน่วยกติ 
9001302 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้     3(2-2-5) 
  Digital Technology for Learning 
9001303 เทคโนโลยีกับชีวิต      3(3-0-6) 
  Technology and Life 
 
   1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ   ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 

 บังคับ        3  หน่วยกิต 
9001401 วิทยาศาสตร์กับชีวิต      3(3-0-6) 
  Science and Life 

 เลือก     ไม่น้อยกว่า   3  หน่วยกิต 
9001402 การพัฒนาสุขภาวะเชิงบูรณาการ     3(2-2-5) 
  Integrated Wellness Development 
9001403 การคิดเชิงคณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ    3(3-0-6) 
  Mathematical Thinking and Decision Making 
9001404 รักษ์สิ่งแวดล้อม       3(2-2-5) 
  Environmental Care 
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    (2) หมวดวิชาเฉพาะ      ไม่น้อยกว่า 85 หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มวิชาแกน     จ านวน  33 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา        น(ท-ป-อ) 
2541101 ภูมิศาสตร์กายภาพ 

Physical Geography 
3(3-0-6) 

2541102 ภูมิศาสตร์มนุษย์ 
Human Geography 

3(3-0-6) 

2541201 แนวความคิดทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 
Geographical and Geoinformatics Thoughts 

3(3-0-6) 

 

2541301 แผนที่และการจัดท าแผนที่ดิจิทัล (CWIE) 
Map and Digital Cartography Design 

3(2-2-5) 

2541402 สถิติเชิงพ้ืนที่ส าหรับภูมิสารสนเทศ 
Geo-statistic for Geoinformatics 

3(2-2-5) 

2542102 ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์ 
Analytical Geography of Thailand 

3(2-2-5) 

2542401 การส ารวจรังวัดและระบบน าทางด้วยดาวเทียม (CWIE) 
Surveying and Global Positioning System   

3(2-2-5) 

2542402 การออกแบบและมาตรฐานของฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่ข้ันแนะน า (CWIE) 
Introduction to Design and Standard Geo-spatial Database 

3(2-2-5) 

2542302 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (CWIE) 
Geographic Information System 

3(2-2-5) 

2542301 การรับรู้จากระยะไกล (CWIE) 
Remote Sensing 

3(2-2-5) 

2544496 วิจัยและสัมนาด้านภูมิสารสนเทศ (CWIE) 
Research Method and Seminar in Geoinformatics 

3(1-4-4) 

 
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ     จ านวน  36 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา        น(ท-ป-อ) 
2543402 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (CWIE) 

Application to Geography information system 
3(0-6-3) 

2543403 การประยุกต์ใช้การรับรู้จากระยะไกลและการประมวลผลภาพเชงิเลข  
Application to Remote Sensing and Digital Image Processing 

3(2-2-5) 

2542403 ภาษาอังกฤษส าหรับภูมิสารสนเทศ  
English for Geoinformatics 

3(3-0-6) 

2543401 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการส าหรับภูมิสารสนเทศ 
English in Academic of Geoinformatics 

3(3-0-6) 

2543104 ภูมิศาสตร์เมืองและการวางผังเมือง (CWIE) 
Urban Geography and Urban Planning 
 

3(2-2-5) 
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2543101 ภูมิศาสตร์ดิน (CWIE) 
Soil Geography 

3(2-2-5) 

2543417 ภูมิสารสนเทศเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เชิงบูรณาการ (CWIE) 
Integration of Geoinformatics for Natural Resource and 
Environmental Management 

3(2-2-5) 

2543501 ภูมิสารสนเทศเพ่ือการจัดการโลจิสติกส์ 
Geoinformatics for Logistic Managements 

3(2-2-5) 

2543408 การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน (CWIE) 
Land Use and Land Cover Planning 

3(2-2-5) 

2543205 การเขียนโปรแกรมในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นแนะน า 
Introduction to Programming in Geographic Information System 

3(2-2-5) 

2543201 ภูมิสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการลุ่มน้ า (CWIE) 
Geoinformatics for watershed management  

3(2-2-5) 

2542414 ภูมิสารสนเทศเพ่ือการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
Geoinformatics for Climate Change Management 

3(2-2-5) 

 
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก ให้เลือกเรียนโดยเลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาแนวคิดทางภูมิศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา        น(ท-ป-อ) 
2543407 ภูมิสารสนเทศเพ่ือระบบนิเวศป่าไม้และการจัดการ  

Geoinformatics for Forest Ecosystem and Management 
3(2-2-5) 

2542103 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว 
Geography of Tourism 

3(2-2-5) 

2541204 ภูมิศาสตร์ธรณีสัณฐาน 
Geomorphology Geography 

3(3-0-6) 

2542101 ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ  
Economic Geography 

3(3-0-6) 

2543204 ชีวภูมิศาสตร์ 
Biogeography 

3(3-0-6) 

 
กลุ่มวิชาการเขียนโปรแกรมส าหรับภูมิสารสนเทศ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา        น(ท-ป-อ) 
2543404 การจัดการฐานข้อมูลและการออกแบบ 

Database management and design 
3(2-2-5) 

2543405 การเขียนโปรแกรมไพทอนขั้นแนะน า 
Introduction to Python Programming 

3(2-2-5) 

2543405 อาร์โปรแกรมมิ่งส าหรับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
R-programming for Geographic Information Systems 
 

3(2-2-5) 
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2543410 การเขียนโปรแกรมเพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นสูง 
Advanced Programming for development geographic 
information systems. 

3(2-2-5) 

2543411 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ทางภูมิสารสนเทศ บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต 
Geospatial website design and development on the 
internet network 

3(2-2-5) 

 
กลุ่มวิชาภูมิสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาชุมชน 
รหัสวิชา ชื่อวิชา        น(ท-ป-อ) 
2543206 การจัดการพิบัติภัยทางธรรมชาติ 

Natural Hazard Studies 
3(2-2-5) 

2543407 ภูมิศาสตร์การเกษตร 
Agricultural Geography 

3(3-0-6) 

2543412 ภูมิสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น 
Geoinformatics for support local development 

3(2-2-5) 

2543413 เครื่องมือทางสังคมศาสตร์เพ่ือการส ารวจชุมชน 
Social Science Tools for Community Survey 

3(2-2-5) 

2543416 การออกแบบสื่อประสมและแผนที่ดิจิทัลส าหรับการปฏิบัติงานด้าน
ชุมชน 
Designing multimedia and digital maps for community 
operations 

3(1-4-4) 

 
2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา   7  หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา        น(ท-ป-อ) 
2544498 เตรียมสหกิจศึกษา (CWIE) 

Preparation for Co-operative Education 
1(45) 

2544499 
 

สหกิจศึกษา (CWIE) 
Co-operative Education 

6(540) 

 
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี              ไม่น้อยกว่า 6     หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเปิดสอน โดยไม่ซ้ ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
 

 วิชาโท (ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต) 
 กรณีนักศึกษาที่ต้องการเรียนวิชาโท ให้ เลือกเรียนรายวิชาโทในสาขาใดก็ได้ที่ เปิดสอนใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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3.3 แผนการศึกษา 
ปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) CWIE 
ภาษาและการ

สื่อสาร 
9001101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(3-0-6)  

ความเป็นพลเมือง
และพลโลก 

9001201 พลเมืองไทยในสังคมพลวัต 3(3-0-6)  

วิทยาศาสตร์และ
สุขภาพ 

900xxxx วิชาศึกษาท่ัวไปเลือก  3(x-x-x)  

วิชาแกน 2541101 ภูมิศาสตร์กายภาพ 3(3-0-6)  
วิชาแกน 2541201 แนวความคิดทางภูมิศาสตร์และภูมิ

สารสนเทศ 
3(3-0-6)  

วิชาแกน 2542102 ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์ 3(2-2-5)  
รวม 18  

 
ปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) CWIE 
ภาษาและการ

สื่อสาร 
9001103 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารทางวิชาการ 3(3-0-6)  

วิทยาศาสตร์และ
สุขภาพ 

9001401 วิทยาศาสตร์กับชีวิต 3(3-0-6)  

เทคโนโลยี 900xxxx วิชาศึกษาท่ัวไปเลือก 3(x-x-x)  
วิชาแกน 2541102 ภูมิศาสตร์มนุษย์ 3(3-0-6)  

วิชาแกน /CWIE 2541301 แผนที่และการจัดท าแผนที่ดิจิทัล 3(2-2-5) CWIE 
วิชาแกน 2541402 สถิติเชิงพ้ืนที่ส าหรับภูมิสารสนเทศ 3(2-2-5)  

รวม 18  
 

ปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1 
กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) CWIE 
เทคโนโลยี 9001301 ความฉลาดรู้ทางดิจิทัล สารสนเทศ 

และสื่อ 
3(2-2-5)  

ความเป็นพลเมือง
และพลโลก 

900xxxx วิชาศึกษาท่ัวไปเลือก 3(x-x-x)  

วิชาแกน /CWIE 2542301 การรับรู้จากระยะไกล 3(2-2-5) CWIE 
วิชาแกน /CWIE 2542302 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3(2-2-5) CWIE 

วิชาแกน  2542402 การออกแบบและมาตรฐานของ
ฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่ขั้นแนะน า 

3(2-2-5)  

วิชาเอกเลือก (1) 254XXX วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)  
รวม 18  
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ปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) CWIE 
วิชาแกน / CWIE 2542401 การส ารวจรังวัดและระบบน าทางด้วย

ดาวเทียม 
3(2-2-5) CWIE 

วิชาเอกบังคับ 2542403 ภาษาอังกฤษส าหรับภูมิสารสนเทศ 3(3-0-6)  
วิชาเอกบังคับ 

/CWIE 
2543201 ภูมิสารสนเทศเพ่ือการบริหารจดัการลุ่ม

น้ า  
3(2-2-5) CWIE 

วิชาเอกบังคับ 
/CWIE 

2543403 การประยุกต์ใช้การรับรู้จากระยะไกล
และการประมวลผลภาพเชิงเลข 

3(2-2-5) CWIE 

วิชาเอกเลือก (2) 254XXX วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)  
วิชาเลือกเสรี (1) XXXXXX วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x)  

รวม 18  
  

ปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1 
กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) CWIE 
วิชาเอก

บังคับ/CWIE 
2543104 ภูมิศาสตร์เมืองและการวางผังเมือง 3(2-2-5) CWIE 

วิชาเอกบังคับ 2543205 การเขียนโปรแกรมในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ขั้นแนะน า 

3(3-0-6)  

วิชาเอกบังคับ 2543401 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการส าหรับภูมิ
สารสนเทศ 

3(3-0-6)  

วิชาเอก
บังคับ/CWIE 

2543402 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ 

3(0-6-3) CWIE 

วิชาเอกเลือก (3) 254XXX วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)  
รวม 15  

 
ปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 2 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) CWIE 
วิชาเอกบังคับ  2543414 ภูมิสารสนเทศส าหรับการจัดการการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
3(2-2-5)  

วิชาเอกบังคับ / 
CWIE 

2543417 ภูมิสารสนเทศเพ่ือการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิง
บูรณาการ 

3(2-2-5) CWIE 

วิชาเอกบังคับ 2543501 ภูมิสารสนเทศเพ่ือการจัดการโลจิสติกส์ 3(2-2-5)  
วิชาเอกเลือก (4) 254XXX วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)  
วิชาเลือกเสรี (2) XXXXXX วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x)  

รวม 15  
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ปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 1 
กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) CWIE 

วิชาเอกบังคับ/ 2543101 ภูมิศาสตร์ดิน 3(2-2-5)  
วิชาเอกบังคับ/ 

CWIE 
2543408 การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินและ

สิ่งปกคลุมดิน 
3(2-2-5) CWIE 

วิชาแกน / CWIE 2544496 วิจัยและสัมนาด้านภูมิสารสนเทศ 3(1-4-4) CWIE 
วิชาสหกิจ/CWIE 2544498 เตรียมสหกิจศึกษา 1(45) CWIE 
วิชาเอกเลือก (5) 254XXX วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)  

รวม 13  
 

ปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2 
กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) CWIE 

วิชาสหกิจ/CWIE  2544499 สหกิจศึกษา 6(540) CWIE 
รวม 6  

  
 3.4 ค าอธิบายรายวิชา   

  ดูรายละเอียดในภาคผนวก ก
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3.5 ชื่อ สกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.5.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

1 นายสุภาสพงษ์ รู้ท านอง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วท.ด. (ภูมิสารสนเทศ) 
วท.ม. (เทคโนโลยีอวกาศและภมูิสารสนเทศ) 
วท.บ. (ภูมิศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี
มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

2560 
2553 
2547 

2 
นางสาวพิรฎา ทองประเสริฐ อาจารย ์

วท.ม. (ภูมิสารสนเทศ) 
วท.บ. (ภูมิศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

2558 
2551 

3 นางสาวพัตรา ค าสีหา อาจารย ์ วท.ม. (การรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์) 
วท.บ. (ภูมิสารสนเทศศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2558 
2554 

4 นางสาวภัสร์ศศิร์ พลายละหาร อาจารย ์ วท.ม. (ภูมิสารสนเทศศาสตร์) 
วท.บ. (ภูมิสารสนเทศศาสตร์) 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัพะเยา 

2562 
2557 

5 นายฤทธิรงค์ เกาฏีระ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วท.ม. (การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
วท.บ. (ภูมิศาสตร์) 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

2546 
2536 

 
*รายละเอียดประวัติและผลงานอาจารย์ ผลงานทางวิชาการ ท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
อย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (นับจากปีเปิดหลักสูตร) ให้แนบเอกสารในภาคผนวก ง 
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3.5.2 อาจารย์ประจ า 

ล าดับ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ปีที่ส าเร็จ 
การศึกษา 

1 นายสุภาสพงษ์  รู้ท านอง ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.ด. (ภูมิสารสนเทศ) 
วท.ม. (เทคโนโลยีอวกาศและภมูิสารสนเทศ) 
วท.บ. (ภูมิศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี
มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

2560 
2553 
2547 

2 นางสาวภาวิณี ภูจริต อาจารย ์ วท.ม. (ภูมิสารสนเทศ) 
วท.บ. (ภูมิสารสนเทศศาสตร์) 

มหาวิทยาเทคโนโลยีสุรนารี 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2559 
2554 

3 นางสาวพิรฎา ทองประเสริฐ อาจารย ์ วท.ม. (ภูมิสารสนเทศ) 
วท.บ. (ภูมิศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

2558 
2551 

4 นางสาวพัตรา ค าสีหา อาจารย ์ วท.ม. (การรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์) 
วท.บ. (ภูมิสารสนเทศศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2558 
2554 

5 นางสาวภัสร์ศศิร์ พลายละหาร อาจารย ์ วท.ม. (ภูมิสารสนเทศศาสตร์) 
วท.บ. (ภูมิสารสนเทศศาสตร์) 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัพะเยา 

2562 
2557 

6 นายฤทธิรงค์ เกาฏีระ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.ม. (การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
วท.บ. (ภูมิศาสตร์) 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

2546 
2536 

7 นายธนวิทย์ ฟองสมุทร ์ อาจารย ์ วท.ม. (เทคโนโลยีโลจสิติกส์) 
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

2553 
2551 

8 นายภัคพล รืน่กลิ่น อาจารย ์ วท.ม. (เทคโนโลยีโลจสิติกส์) 
บธ.บ. (การตลาด) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

2555 
2552 
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4. การจัดกระบวนการเรียนรู ้
 

ตามกฎกระทรวง เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 ข้อ 7 ผลลัพธ์
การเรียนรู้ของผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ต้องมีอย่างน้อยสี่ด้าน โดย
รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง 
รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย 4 ด้าน 
ดังนี้ 

(1) ความรู้ (Knowledge) หมายถึง สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้า 
หรือประสบการณ์ที่เกิดจากหลักสูตร ซึ่งเป็นสิ่งที่จ าเป็นและเพียงพอต่อการน าไปปฏิบัติ หรือต่อยอด
ความรู้ ในการประกอบอาชีพ ด ารงชีวิต อยู่ร่วมกันในสังคม และพัฒนาอย่างยั่งยืน ส าหรับการ
ด ารงชีวิตในยุคดิจิทัล 

(2) ทักษะ (Skills) หมายถึง ความสามารถที่เกิดจากการเรียนรู้ ฝึกฝนปฏิบัติให้เกิด 
ความแคล่วคล่อง ว่องไว และช านาญ เพื่อพัฒนางาน พัฒนาวิชาชีพหรือวิชาการ พัฒนาตน และพัฒนา
สังคม ส าหรับการด ารงชีวิตในยุคดิจิทัล 

(3) จริยธรรม (Ethics) หมายถึง พฤติกรรมหรือการกระท าระดับบุคคลที่สะท้อนถึง 
ความเป็นผู้มีคุณธรรม ศีลธรรม และจรรยาบรรณ เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตน ทั้งต่อหน้าและ
ลับหลัง ผู้อ่ืน 

(4) ลักษณะบุคคล (Character) หมายถึง บุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย และค่านิยม ที่
สะท้อนคุณลักษณะเฉพาะศาสตร์ วิชาชีพ และสถาบัน โดยพัฒนาผ่านการเรียนรู้ และการฝึก
ประสบการณ์ จากหลักสูตร ให้มีความเหมาะสมกับแต่ละระดับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

 
ตารางที่ 1 : ตารางแสดงความเชื่อมโยง ระหว่างวัตถุประสงค์ กับผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GELOs : General Education Learning Outcomes) และรายวิชา 
 

วัตถุประสงค ์
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

(GELOs : General Education Learning Outcomes) และรายวิชา 
 

1. เพื่อให้นักศึกษาเป็นผู้มีทกัษะ
การเรียนรู้  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีทักษะที่
จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ 21 

 

GELOs1. เป็นบุคคลผู้มีทักษะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ 21 และใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต       
GELO1.1 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยี สื่อและสารสนเทศ รวมถึงตดิตามความก้าวหน้า
ของวิทยาการ 

- 9001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดมาตรฐาน 
- 9001206 การจัดการแบบบูรณาการ 
- 9001207 การเป็นผู้ประกอบการ 
- 9001301 ความฉลาดรู้ทางดิจิทัล สารสนเทศ และสื่อ 
- 9001302 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ 
- 9001303 เทคโนโลยีกับชีวิต 
- 9001402 การพัฒนาสุขภาวะเชิงบูรณาการ 

   GELO1.2 สามารถสื่อสารกบัผู้อ่ืนได้ 
- 9001101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
- 9001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
- 9001103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ 
- 9001105 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 
- 9001106 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 
- 9001107 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 
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วัตถุประสงค ์
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

(GELOs : General Education Learning Outcomes) และรายวิชา 

- 9001108 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 
- 9001201 พลเมืองไทยในสังคมพลวัต 
- 9001205 ทักษะวิศวกรสังคม 
- 9001401 วิทยาศาสตร์กบัชีวิต 

   GELO1.3 สามารถปรับตัวและแก้ไขปัญหาได้ 
- 9001101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
- 9001202 ความหลากหลายของชีวิต 
- 9001205 ทักษะวิศวกรสังคม 
- 9001402 การพัฒนาสุขภาวะเชิงบูรณาการ 
- 9001403 การคิดเชิงคณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ 
- 9001404 รักษ์สิ่งแวดล้อม 

 
 

2. เพื่อให้นักศึกษาเป็นผู้รู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง ตระหนักรู้ถึง
การบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ  เพื่อ
การพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา สร้าง
โอกาสและคุณค่าให้ตนเองและ
สังคม 

 

GELOs2. เป็นบุคคลที่ตระหนักรู้ถึงการบูรณาการ สู่การพัฒนาร่วมสรา้งสรรค์ เพื่อเพิ่ม
โอกาสและคุณค่าต่อตนเองและสังคม 
   GELO2.1 สามารถน าความรู้ที่หลากหลายมาสร้างโอกาสและคุณค่าต่อตนเองและสังคม
แบบองค์รวม น าไปพัฒนาตนเองและสังคมได้ 

- 9001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
- 9001103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ 
- 9001105 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 
- 9001106 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 
- 9001107 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 
- 9001108 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 
- 9001202 ความหลากหลายของชีวิต 
- 9001203 ท้องถิ่นภิวัตน ์
- 9001204 ภูมิปัญญาและมรดกไทย 
- 9001207 การเป็นผู้ประกอบการ 
- 9001303 เทคโนโลยีกับชีวิต 

  GELO2.2 มีทักษะการคิดเชิงเหตุผล 
- 9001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดมาตรฐาน 
- 9001403 การคิดเชิงคณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ 
- 9001206 การจัดการแบบบูรณาการ 
- 9001301 ความฉลาดรู้ทางดิจิทัล สารสนเทศ และสื่อ 
- 9001302 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู ้
- 9001401 วิทยาศาสตร์กบัชีวิต 

   GELO2.3 สามารถท างานเป็นทีม แก้ปัญหาแบบบรูณาการอย่างเป็นระบบและให้คุณคา่
กับวิถีชีวิตและภูมิปญัญาไทย 

- 9001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
- 9001201 พลเมืองไทยในสังคมพลวัต 
- 9001202 ความหลากหลายของชีวิต 
- 9001205 ทักษะวิศวกรสังคม 
- 9001403 การคิดเชิงคณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ 
 

 

3. เพื่อให้นักศึกษาเป็นพลเมืองที่
เข้มแข็ง ร่วมมือ สร้างสรรค์ มี
จริยธรรมและยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง 
รู้คุณค่าและรักษ์ชาติก าเนิด 

 

GELOs3. เป็นพลเมืองที่เขม้แข็ง มีจรยิธรรมและยดึมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง รู้คุณค่าและรักษ์ชาติ
ก าเนิด 
   GELO3.1 มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพสทิธิมนุษยชน  มคีวามกล้าหาญ
ทางจริยธรรม 

- 9001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดมาตรฐาน 
- 9001201 พลเมืองไทยในสังคมพลวัต 
- 9001203 ท้องถิ่นภิวัตน ์
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วัตถุประสงค ์
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

(GELOs : General Education Learning Outcomes) และรายวิชา 

- 9001205 ทักษะวิศวกรสังคม 
- 9001207 การเป็นผู้ประกอบการ 
- 9001301 ความฉลาดรู้ทางดิจิทัล สารสนเทศ และสื่อ 
- 9001303 เทคโนโลยีกับชีวิต 
- 9001401 วิทยาศาสตร์กบัชีวิต 

   GELO3.2 แสดงออกซึ่งผู้มีวินัย ความเป็นผู้ให้ มีจิตอาสา อุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
- 9001201 พลเมืองไทยในสังคมพลวัต 
- 9001205 ทักษะวิศวกรสังคม 
- 9001202 ความหลากหลายของชีวิต 
- 9001404 รักษ์สิ่งแวดล้อม 

   GELO3.3 ยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม รู้คุณค่าและรักษ์ชาติก าเนิด 
- 9001103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ 
- 9001203 ท้องถิ่นภิวัตน ์
- 9001204 ภูมิปัญญาและมรดกไทย 

   GELO3.4 มีความสามารถในการดูแลตนเอง และมีส่วนร่วมในการดูแล รักษาสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาต ิ

- 9001402 การพัฒนาสุขภาวะเชิงบูรณาการ 
- 9001202 ความหลากหลายของชีวิต 
- 9001205 ทักษะวิศวกรสังคม 
- 9001404 รักษ์สิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2 : ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชา กบัผลลพัธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GELOs),  = ความรับผดิชอบหลัก 
 

รายวิชาและผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GELOs) 

GELOs1. GELOs2. GELOs3. 

รหัสวิชา กลุ่มวชิา/ชื่อวิชา 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 

 1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร           
9001101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน           

9001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร           

9001103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ           

9001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดมาตรฐาน           

9001105 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร           

9001106 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร           

9001107 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร           

9001108 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร           

 2. กลุ่มวิชาความเป็นพลเมืองและพลโลก           

9001201 พลเมืองไทยในสังคมพลวัต           

9001202 ความหลากหลายของชีวิต           

9001203 ท้องถิ่นภิวัตน์           

9001204 ภูมิปัญญาและมรดกไทย           

9001205 ทักษะวิศวกรสังคม           

9001206 การจัดการแบบบูรณาการ           

9001207 การเป็นผูป้ระกอบการ           

 3. กลุ่มวิชาเทคโนโลยี           

9001301 ความฉลาดรู้ทางดิจิทลั สารสนเทศ และสื่อ           

9001302 เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการเรียนรู้           

9001303 เทคโนโลยีกับชีวิต           

 4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสขุภาพ           

9001401 วิทยาศาสตร์กับชีวิต           

9001402 การพัฒนาสุขภาวะเชิงบูรณาการ           

9001403 การคิดเชิงคณิตศาสตร์กับการตดัสินใจ           

9001404 รักษ์สิ่งแวดล้อม           

รวม           
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4.1 มาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
(1) ด้านความรู้ (Knowledge) 
   1.1 มีความรู้ความเข้าใจด้านภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
   1.2 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1.3 มีความรู้ความเข้าใจด้านความเป็นพลเมืองและพลโลก 
   1.4 มีความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และสุขภาพ 
(2) ด้านทักษะ (Skills) 
   2.1 มีทักษะการคิดเชิงเหตุผล เชิงคณิตศาสตร์ และการคิดอย่างเป็นระบบ 
   2.2 สามารถน าความรู้ที่หลากหลาย และน าไปพัฒนาตนเองและสังคมได้ 
   2.3 สามารถประยุกต์ความรู้ ทักษะหรือเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาได้ 
   2.4 มีทักษะในการสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษา
อ่ืนๆ ได้ 
   2.5 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(3) ด้านจริยธรรม (Ethics) 
   3.1 มีวินัยและเคารพกฎข้อบังคับ 
   3.2 มีจิตอาสาและจิตสาธารณะ 
   3.3 มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อ่ืน 
(4) ด้านลักษณะบุคคล(Character) 
   4.1 มีภาวะผู้น าและภาวะผู้ตามที่ดี 
   4.2 ยอมรับความหลากหลายและความคิดเห็นที่แตกต่าง 
   4.3 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
   4.4 เห็นคุณค่าของท้องถิ่นและความเป็นไทย 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรได้เชื่อมโยงมาตรฐานผลการเรียนรู้ กับผลลัพธ์การ
เรียนรู้ (GELOs) กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้ เพ่ือให้สอดคล้องตาม
กฎกระทรวง เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และประกาศคณะกรรมการมาตรฐาน
การอุดมศึกษา เรื่อง รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 
ดังต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 3 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ (GELOs) กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้ 

   

มาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู ้ ผลลัพธ์การเรียนรู้ (GELOs) กลยุทธ์การจดัการเรยีนรู้ การประเมินผลการเรียนรู ้

1. ด้านความรู้ (Knowledge) 
  1.1 มีความรู้ความเข้าใจด้าน
ภาษาเพือ่การสื่อสาร 

GELO1.2 สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได ้
GELO2.3 สามารถท างานเป็นทีม แกป้ญัหาแบบ

บูรณาการอยา่งเป็นระบบและให้คุณค่ากับวิถี
ชีวิตและภูมปิัญญาไทย 

GELO3.3 ยอมรับความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม รู้คุณค่าและรักษ์ชาตกิ าเนิด 

1. การจัดการเรียนรู้แบบ
บรรยาย การอภิปรายกลุ่ม
ย่อย การเรียนรู้ผ่านระบบ
ออนไลน ์การให้ค าแนะน า
โดยอาจารย์ผู้สอน 
2. การจัดการเรียนรู้แบบ

สาธิต กจิกรรมการเรียนรู้
โดยใชก้รณีศึกษา หรือ
สถานการณ์จ าลอง 
3. การจัดการเรียนรู้ด้วย

เกม 
4. การจัดการเรียนรู้ที่เน้น

กระบวนการ 
5. การจัดการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้เทคนิค STAD 
6. การจัดการเรียนรู้แบบ 

Storyline 
7. การเรียนรู้ผ่านงานที่

ได้รับมอบหมาย 

1. ประเมินจาก 
แบบทดสอบ แบบฝึกหัด ใบ
งาน หรือจากแบบสรุปการ
อภิปราย 

2. ประเมินจากการตอบ
ค าถาม การท ารายงาน ให้
ตอบค าถาม แบบบันทกึ
สาธิตการทดลอง แบบฝึก
ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ประเมินจาก
การแสดงบทบาท การมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม 

3. ประเมินจากการ
ทดสอบความรู้ การให้เขียน
แผนผังความคิด 

4. ประเมินจากการ
สังเกต การซักถาม จากการ
ทดสอบข้อเขียน และจาก
ผลงาน 

5. ประเมินจาก ผลการ 
ตรวจสอบการพัฒนา 

หรือประเมินจากคะแนน
เทียบระดับคุณภาพ 

6. ประเมินจากการ
สังเกต การซักถาม จาก
ผลงาน 

7. ประเมินจากผลงานที่
มอบหมาย 
 

  1.2 มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ 

GELO1.1 สามารถเลือกใช้เทคโนโลย ีสือ่และ
สารสนเทศ รวมถึงติดตามความก้าวหนา้ของ
วิทยาการ 

GELO2.1 สามารถน าความรู้ที่หลากหลายมา
สร้างโอกาสและคุณค่าต่อตนเองและสังคม
แบบองค์รวม น าไปพัฒนาตนเองและสังคมได้ 

GELO2.2 มีทักษะการคิดเชิงเหตุผล 
  1.3 มีความรู้ความเข้าใจด้าน
ความเป็นพลเมืองและพลโลก 

GELO1.2 สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได ้
GELO2.2 มีทักษะการคิดเชิงเหตุผล 
GELO2.3 สามารถท างานเป็นทีม แกป้ญัหาแบบ

บูรณาการอยา่งเป็นระบบและให้คุณค่ากับวิถี
ชีวิตและภูมปิัญญาไทย 

GELO3.1 มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
เคารพสิทธิมนุษยชน  มีความกล้าหาญทาง
จริยธรรม 

GELO3.3 ยอมรับความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม รู้คุณค่าและรักษ์ชาตกิ าเนิด 

  1.4 มีความรูค้วามเข้าใจด้าน
วิทยาศาสตร์และสุขภาพ 

GELO1.1 สามารถเลือกใช้เทคโนโลย ีสือ่และ
สารสนเทศ รวมถึงติดตามความก้าวหนา้ของ
วิทยาการ 

GELO2.2 มีทักษะการคิดเชิงเหตุผล 
GELO3.4 มีความสามารถในการดูแลตนเอง และ

มีส่วนร่วมในการดูแล รักษาสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

2. ด้านทักษะ (Skills) 
  2.1 มีทักษะการคิดเชิงเหตุผล 
เชิงคณิตศาสตร์ และการคิดอยา่ง
เป็นระบบ 

 
GELO1.1 สามารถเลือกใช้เทคโนโลย ีสือ่และ

สารสนเทศ รวมถึงติดตามความก้าวหนา้ของ
วิทยาการ 

GELO1.3 สามารถปรับตวัและแก้ไขปัญหาได้ 
GELO2.1 สามารถน าความรู้ที่หลากหลายมา

สร้างโอกาสและคุณค่าต่อตนเองและสังคม
แบบองค์รวม น าไปพัฒนาตนเองและสังคมได้ 

GELO2.2 มีทักษะการคิดเชิงเหตุผล 
GELO2.3 สามารถท างานเป็นทีม แกป้ญัหาแบบ

บูรณาการอยา่งเป็นระบบและให้คุณค่ากับวิถี
ชีวิตและภูมปิัญญาไทย 

1. จัดการเรียนรู้โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการ
ฝึกให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ 
กระบวนการคิด การ
สร้างสรรค์สร้างสรรค์ 
ส่งเสริมให้มีการสะท้อนคิด 
เป็นต้นโดยอาจารย์ผู้สอนให้
ค าแนะน า 

2. การจัดการเรียนรู้แบบ
สาธิต กจิกรรมการเรียนรู้
โดยใชก้รณีศึกษา หรือ
สถานการณ์จ าลอง ผ่าน
จัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการ
เป็นฐาน ในประเด็นที่เป็น

1. ประเมินพฤติกรรม
ของผู้เรียนด้วยวธิีการที่
หลากหลาย เช่น การมีส่วน
ร่วมในการอภปิราย 
กระบวนการแสวงหาความรู ้
กระบวนการแกป้ัญหา การ
น าเสนองาน หรือประเมิน
จากผลงานหรือโครงการที่
ได้รับมอบหมาย 

2. ประเมินจากการตอบ
ค าถาม การท ารายงาน จาก
การสะท้อนคิด จากการ
แสดงบทบาทสมมติ การมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม 

  2.2 สามารถน าความรู้ที่
หลากหลาย และน าไปพัฒนา

GELO1.3 สามารถปรับตวัและแก้ไขปัญหาได้ 
GELO2.1 สามารถน าความรู้ที่หลากหลายมา
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มาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู ้ ผลลัพธ์การเรียนรู้ (GELOs) กลยุทธ์การจดัการเรยีนรู้ การประเมินผลการเรียนรู ้

ตนเองและสังคมได้ สร้างโอกาสและคุณค่าต่อตนเองและสังคม
แบบองค์รวม น าไปพัฒนาตนเองและสังคมได้ 

GELO2.3 สามารถท างานเป็นทีม แกป้ญัหาแบบ
บูรณาการอยา่งเป็นระบบและให้คุณค่ากับวิถี
ชีวิตและภูมปิัญญาไทย 

GELO3.1 มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
เคารพสิทธิมนุษยชน  มีความกล้าหาญทาง
จริยธรรม 

GELO3.2 แสดงออกซ่ึงผู้มีวินัย ความเปน็ผู้ให้ มี
จิตอาสา อุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

GELO3.4 มีความสามารถในการดูแลตนเอง และ
มีส่วนร่วมในการดูแล รักษาสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ปัญหา/ความต้องการของ
ชุมชน โดยการใช้ข้อมูล
อย่างรอบด้านเพือ่วางแผน 
ออกแบบ และตัดสินใจเลือก
วิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับ
บริบทของสถานการณ์ เพื่อ
น าไปสู่การสร้างนวัตกรรม 

 
 

3. ประเมินโดยใช้
แบบทดสอบ แบบฝึกหัด ใบ
งาน การใช้แผนผังความคิด 
 

  2.3 สามารถประยุกต์ความรู้ 
ทักษะหรือเครื่องมือที่เหมาะสมกับ
การแก้ไขปัญหาได ้

GELO1.3 สามารถปรับตวัและแก้ไขปัญหาได้ 
GELO2.1 สามารถน าความรู้ที่หลากหลายมา

สร้างโอกาสและคุณค่าต่อตนเองและสังคม
แบบองค์รวม น าไปพัฒนาตนเองและสังคมได้ 

  2.4 มีทักษะในการสื่อสารกับกลุ่ม
คนหลากหลายทั้งภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ ได้ 

GELO1.2 สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได ้
GELO2.2 มีทักษะการคิดเชิงเหตุผล 
GELO2.3 สามารถท างานเป็นทีม แกป้ญัหาแบบ

บูรณาการอยา่งเป็นระบบและให้คุณค่ากับวิถี
ชีวิตและภูมปิัญญาไทย 

GELO3.3 ยอมรับความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม รู้คุณค่าและรักษ์ชาตกิ าเนิด 

  2.5 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

GELO1.1 สามารถเลือกใช้เทคโนโลย ีสือ่และ
สารสนเทศ รวมถึงติดตามความก้าวหนา้ของ
วิทยาการ 

GELO2.1 สามารถน าความรู้ที่หลากหลายมา
สร้างโอกาสและคุณค่าต่อตนเองและสังคม
แบบองค์รวม น าไปพัฒนาตนเองและสังคมได้ 

3. ด้านจริยธรรม (Ethics) 
  3.1 มีวินยัและเคารพกฎข้อบังคับ 

GELO1.1 สามารถเลือกใช้เทคโนโลย ีสือ่และ
สารสนเทศ รวมถึงติดตามความก้าวหนา้ของ
วิทยาการ 

GELO1.3 สามารถปรับตวัและแก้ไขปัญหาได้ 
GELO2.3 สามารถท างานเป็นทีม แกป้ญัหาแบบ

บูรณาการอยา่งเป็นระบบและให้คุณค่ากับวิถี
ชีวิตและภูมปิัญญาไทย 

GELO3.1 มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
เคารพสิทธิมนุษยชน  มีความกล้าหาญทาง
จริยธรรม 

GELO3.4 มีความสามารถในการดูแลตนเอง และ
มีส่วนร่วมในการดูแล รักษาสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

1. จัดการเรียนรู้โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ภายใต้
การดูแลของผู้สอน โดย
ผู้สอนท าหน้าที่เป็นผู้
จัดเตรียมและให้ค าแนะน า
รวมถึงการอ านวยความ
สะดวกในการเรียนรู้ อาท ิ 

- การจัดการเรียนรู้แบบ
ศูนย์การเรียน 

- การจัดการเรียนรู้โดย
ใช้บทเรียนโปรแกรม 

- การจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงาน 

- การจัดการเรียนรู้โดย
ศรัทธาและโยสิมนสิการ 

- การจัดการเรียนรู้โดย
ใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนและ
ธรรมชาติ 

1. ประเมินโดยใช้
แบบสอบถาม แบบบันทึก
พฤติกรรม แบบสังเกต 
แบบทดสอบ แบบทดสอบ
ความก้าวหนา้ เป็นต้น 

2. ประเมินจากการเข้า
ชั้นเรียน การส่งงาน การเข้า
ร่วมกิจกรรมทางวิชาการ 
ทางวิชาชีพ หรือ
ประสิทธิผลของการเข้ารว่ม
กิจกรรมด้านจิตสาธารณะ 

3. ประเมินผลผ่านการ
สะท้อนคิด และการ
แสดงออกของผู้เรียน
ระหว่างการเรียนรู้ในชั้น
เรียนหรือนอกชั้นเรียน 
 
 

  3.2 มีจิตอาสาและจิตสาธารณะ GELO3.2 แสดงออกซ่ึงผู้มีวินัย ความเปน็ผู้ให้ มี
จิตอาสา อุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

GELO3.4 มีความสามารถในการดูแลตนเอง และ
มีส่วนร่วมในการดูแล รักษาสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
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มาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู ้ ผลลัพธ์การเรียนรู้ (GELOs) กลยุทธ์การจดัการเรยีนรู้ การประเมินผลการเรียนรู ้

  3.3 มีความซ่ือสัตย์ตอ่ตนเองและ
ผู้อื่น 

GELO1.2 สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได ้
GELO1.3 สามารถปรับตวัและแก้ไขปัญหาได้ 
GELO2.1 สามารถน าความรู้ที่หลากหลายมา

สร้างโอกาสและคุณค่าต่อตนเองและสังคม
แบบองค์รวม น าไปพัฒนาตนเองและสังคมได้ 

GELO2.2 มีทักษะการคิดเชิงเหตุผล 
GELO2.3 สามารถท างานเป็นทีม แกป้ญัหาแบบ

บูรณาการอยา่งเป็นระบบและให้คุณค่ากับวิถี
ชีวิตและภูมปิัญญาไทย 

GELO3.1 มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
เคารพสิทธิมนุษยชน  มีความกล้าหาญทาง
จริยธรรม 

- การจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาจริยธรรม 

- การจัดการเรียนรู้ใช้
กระบวนการเผชิญ
สถานการณ์ 

- การจัดการเรียนรู้แบบ 
KWL 

 
 

4. ด้านลักษณะบุคคล
(Character) 
  4.1 มีภาวะผู้น าและภาวะผู้ตามที่
ดี 

GELO1.2 สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได ้
GELO1.3 สามารถปรับตวัและแก้ไขปัญหาได้ 
GELO2.2 มีทักษะการคิดเชิงเหตุผล 
GELO2.3 สามารถท างานเป็นทีม แกป้ญัหาแบบ

บูรณาการอยา่งเป็นระบบและให้คุณค่ากับวิถี
ชีวิตและภูมปิัญญาไทย 

1.จัดให้นักศึกษาได้เข้า
ร่วมกิจกรรมกลุ่มและท างาน
ร่วมกับผู้อื่น เพือ่ให้รับรู้และ
เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น มี
ความคิดเชิงบวก มีวุฒภิาวะ
ทางอารมณ์และทางสังคม 
ท างานร่วมกับผู้อื่น การ
ท างานเป็นทีม การเป็นผู้น า
และผู้ตามที่ดี กี่มี
สัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน
หรือ ผู้ร่วมงาน และคนใน
ชุมชน ผ่านกิจกรรมต่างๆ 
เช่น 

- การท าโครงงาน 
- การจัดนิทรรสการ 
- การศึกษาดูงาน 
- การเข้าร่วมกจิกรรม

ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย  

2. การเรียนรู้โดยใช้
โครงงานหรือปัญหาเป็นฐาน 
(Project-based or 
problem based 
learning) 

3. จัดกิจกรรมส่งเสริม
ทักษะ EF (Executive 
Functions) ในการพัฒนา
ทักษะการด าเนินชีวิต 

1. ประเมินจากการสังเกต
พฤติกรรมที่แสดงออกในการ
เข้าเรียน การส่งงาน หรอื
การเข้าร่วมร่วมกิจกรรมทาง
วิชาการ ทางวิชาชีพ หรือ
ประสิทธิผลของการเข้ารว่ม
กิจกรรมด้านจิตสาธารณะ
ของนักศึกษา 

2. ประเมินจากการ
ทดสอบ หรืองานที่ได้รับ
มอบหมาย 

3. ประเมินจากกจิกรรม
กลุ่ม และมิติสัมพันธ์ การ
สะท้อนคิดโดยผู้เรียน 
 

  4.2 ยอมรับในความคิดเห็นที่
แตกต่าง 

GELO1.2 สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได ้
GELO1.3 สามารถปรับตวัและแก้ไขปัญหาได้ 
GELO2.1 สามารถน าความรู้ที่หลากหลายมา

สร้างโอกาสและคุณค่าต่อตนเองและสังคม
แบบองค์รวม น าไปพัฒนาตนเองและสังคมได้ 

GELO2.2 มีทักษะการคิดเชิงเหตุผล 
  4.3 มีความรับผิดชอบตอ่หน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย 

GELO2.1 สามารถน าความรู้ที่หลากหลายมา
สร้างโอกาสและคุณค่าต่อตนเองและสังคม
แบบองค์รวม น าไปพัฒนาตนเองและสังคมได้ 

GELO2.3 สามารถท างานเป็นทีม แกป้ญัหาแบบ
บูรณาการอยา่งเป็นระบบและให้คุณค่ากับวิถี
ชีวิตและภูมปิัญญาไทย 

GELO3.1 มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
เคารพสิทธิมนุษยชน  มีความกล้าหาญทาง
จริยธรรม 

GELO3.2 แสดงออกซ่ึงผู้มีวินัย ความเปน็ผู้ให้ มี
จิตอาสา อุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

  4.4 มีความพร้อมในการท างาน
หรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคม 

GELO1.1 สามารถเลือกใช้เทคโนโลย ีสือ่และ
สารสนเทศ รวมถึงติดตามความก้าวหนา้ของ
วิทยาการ 

GELO1.3 สามารถปรับตวัและแก้ไขปัญหาได้ 
GELO3.4 มีความสามารถในการดูแลตนเอง และ

มีส่วนร่วมในการดูแล รักษาสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
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ตารางที่ 4 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GELOs) 
กับมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ทั้ง 4 ด้านตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 

 = ความรับผิดชอบหลัก 

GELOs กลุ่มวิชา / ชื่อวิชา 
1. ด้านความรู ้ 2. ด้านทักษะ 3. ด้านจริยธรรม 4. ด้านลักษณะบุคคล 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 

GELOs1. เป็นบุคคลผู้มีทักษะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่ 21 และใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต 

GELO1.1 
สามารถเลือกใช้เทคโนโลย ีสื่อและสารสนเทศ รวมถึงติดตาม
ความก้าวหนา้ของวิทยาการ 

                

GELO1.2 สามารถสื่อสารกบัผู้อื่นได้                 
GELO1.3 สามารถปรับตัวและแก้ไขปญัหาได ้                 
GELOs2. เป็นบุคคลที่ตระหนักรู้ถึงการบูรณาการ สู่การพัฒนาร่วมสรา้งสรรค์ เพื่อเพิ่มโอกาสและคุณค่าต่อตนเองและสังคม 
GELO2.1 สามารถน าความรู้ที่หลากหลายมาสร้างโอกาสและคุณค่าต่อตนเองและ

สังคมแบบองค์รวม น าไปพัฒนาตนเองและสังคมได้ 
                

GELO2.2 มีทักษะการคิดเชิงเหตุผล                 
GELO2.3 สามารถท างานเป็นทีม แก้ปัญหาแบบบรูณาการอยา่งเป็นระบบและให้

คุณค่ากับวิถีชีวิตและภูมิปัญญาไทย                 

GELOs3. เป็นพลเมืองที่เขม้แข็ง มีจรยิธรรมและยดึมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง รู้คณุค่าและรักษ์ชาติก าเนดิ 
GELO3.1 มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพสิทธิมนุษยชน  มีความกล้า

หาญทางจริยธรรม 
                

GELO3.2 แสดงออกซ่ึงผู้มีวินัย ความเป็นผู้ให้ มีจติอาสา อุทิศตนเพื่อประโยชน์
ส่วนรวม 

                

GELO3.3 ยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม รู้คุณค่าและรักษ์ชาติก าเนิด                 
GELO3.4 มีความสามารถในการดูแลตนเอง และมสี่วนร่วมในการดูแล รักษา

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
                

รวม                 
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ตารางที่ 5 : ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชากับมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู ้(Curriculum Mapping)  
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  = ความรับผิดชอบหลัก 

 
 

รหัสวิชา กลุ่มวชิา / ชื่อวิชา 
1. ด้านความรู้ 2. ด้านทักษะ 

3. ด้าน
จริยธรรม 

4. ด้านลักษณะ
บุคคล 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 

 1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                 

9001101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน                 

9001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                 

9001103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ                 

9001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดมาตรฐาน                 

9001105 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร                 

9001106 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                 

9001107 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร                 

9001108 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร                 

 2. กลุ่มวิชาความเป็นพลเมืองและพลโลก                 

9001201 พลเมืองไทยในสังคมพลวัต                 

9001202 ความหลากหลายของชีวิต                 

9001203 ท้องถิ่นภิวัตน์                 

9001204 ภูมิปัญญาและมรดกไทย                 

9001205 ทักษะวิศวกรสังคม                 

9001206 การจัดการแบบบูรณาการ                 

 3. กลุ่มวิชาเทคโนโลยี                 

9001301 ความฉลาดรู้ทางดิจิทลั สารสนเทศ และสื่อ                 

9001302 เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการเรียนรู้                 
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รหัสวิชา กลุ่มวชิา / ชื่อวิชา 
1. ด้านความรู้ 2. ด้านทักษะ 

3. ด้าน
จริยธรรม 

4. ด้านลักษณะ
บุคคล 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 

9001303 เทคโนโลยีกับชีวิต                 

 4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสขุภาพ                 

9001401 วิทยาศาสตร์กับชีวิต                 

9001402 การพัฒนาสุขภาวะเชิงบูรณาการ                 

9001403 การคิดเชิงคณิตศาสตร์กับการตดัสินใจ                 

9001404 รักษ์สิ่งแวดล้อม                 

รวม                 
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4.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
ตารางท่ี 6 ตารางมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้ 

หมวดวิชาเฉพาะ 
มาตรฐานการเรียนรู้ กลยุทธ์การจัดการเรียนรูส้อน การประเมินผลการเรียนรู้ 

1. ด้านความรู้  
1.1 สามารถอธิบายหลักการและ
ทฤษฎีที่ส าคัญทางดา้นภูมิศาสตร์ 
1.2 สามารถอธิบายหลักการและ
ทฤษฎีที่ส าคัญทางดา้นภูมสิารสนเทศ 
1.3 สามารถอธิบายหลักการและ
ทฤษฎีที่ส าคัญในการประยุกต์ใช้ด้าน
ภูมิสารสนเทศ 
1.4 ประยุกต์ใช้ความรู้ ได้อย่าง
เหมาะสม 
  

 
1.1 ใช้การเรียนการสอนใน
หลากหลายรูปแบบ โดยเน้น
หลักการทางทฤษฎี และประยุกต์
ทางปฏบิัติในสภาพแวดล้อมจริง 
โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
ลักษณะของรายวิชา ตลอดจน
เนื้อหาสาระของรายวิชานัน้ ๆ  
1.2 การจัดการเรียนรู้แบบใช้
โครงงานเป็นฐาน (Project-based 
learning) และการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นหลัก (Problem-based 
learning)  
1.3 จัดให้มีการเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริงโดยการศึกษาดงูาน 
การศึกษาภาคสนาม และการเชญิ
ผู้เชี่ยวชาญที่มปีระสบการณ์ตรง
เป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเร่ือง  
1.4 ฝึกปฏิบัตงิานในสถาน
ประกอบการ  

 
1.1 ประเมินผลจากการสอบกลาง
ภาคเรียนและปลายภาคเรียน  
1.2 ประเมินจากโครงงานและ
ชิ้นงาน  
1.3 ประเมินจากโครงการอบรม
ทางดา้นความรู้วิชาการ  
1.4 ประเมินจากกิจกรรมภาคสนาม  
1.5 ประเมินจากผลการฝึกงาน  

2. ด้านทักษะ  
2.1 มีความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณตามหลักกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์  
2.2 มีความสามารถในการคิดแบบ
เหตุผล การคิดแบบนามธรรม และ
การคิดแบบคาดการณ์  
2.3 สามารถสร้างความสัมพันธ์
เชื่อมโยงทางพื้นที่ มิตสิัมพันธ์ และ
จัดจ าแนกความสัมพันธ์ทางพื้นที่ได้ 
2.4 มีทักษะการใช้เทคโนโลยีที่
เก่ียวข้องกับภูมิสารสนเทศ  

 
2.1 กรณีศึกษาทางการประยุกต์
เทคโนโลยีภูมสิารสนเทศ  
2.2 สร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดย
ใช้การจัดการเรียนรู้แบบใชโ้ครงงาน
เป็นฐาน (Project-based 
learning) และการเรียนรู้โดยใช้
ปัญหาเป็นหลัก (Problem-based 
learning)  
2.3 การปฏิบัติจริงในภาคสนาม  
2.4 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลายในรายวิชาต่าง ๆ ให้

 
2.1. ประเมินผลจากการสอบกลาง
ภาคเรียนและปลายภาคเรียน  
2.2. ประเมินจากโครงงานและ
ชิ้นงาน  
2.3. ประเมินจากกิจกรรม
ภาคสนาม  
2.4 ประเมินจากรายงานและการ
น าเสนอรายงานในชัน้เรียน 
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มาตรฐานการเรียนรู้ กลยุทธ์การจัดการเรียนรูส้อน การประเมินผลการเรียนรู้ 

2.5 สามารถแนะน าประเดน็การแก้ไข
ปัญหาโดยใช้สารสนเทศ การคิดแบบ
มีเหตุผล การคิดแบบนามธรรม หรือ
การคิดแบบคาดการณ์ ต่อปัญหาทาง
พื้นที่ที่เก่ียวข้อง 
2.6 สามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเลือกใช้
รูปแบบของสื่อในการน าเสนอได้อย่าง
เหมาะสม  

นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์
จ าลอง และสถานการณ์เสมือนจริง 
และน าเสนอการแก้ปัญหาที่
เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการ
ประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศใน
หลากหลายสถานการณ ์

3. คุณธรรม จริยธรรม  
3.1 มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ตรง
ต่อเวลา  
3.2 มีจรรยาบรรณในทางวิชาการ  

 
3.1 สอดแทรกเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา  
3.2 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความ
เข้าใจในจรรยาบรรณทางวชิาการ  

 
3.1 ประเมินจากการมีวินัยและ
พร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้า
ร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  
3.2 ประเมินจากความรับผดิชอบใน
หน้าที่ทีไ่ด้รับมอบหมายและ
กิจกรรมส่งเสริมจรรยาบรรณในทาง
วิชาการ  

4. ด้านลักษณะบุคคล  
4.1 มีทักษะในการเข้าใจตนเอง และ
ทักษะด้านมนุษยสัมพนัธ์ กับชุมชน
และสังคม  
4.2 มีความสามารถในการแก้ไข
ปัญหาท้องถิ่นทัง้ในบทบาทของผู้น า
และผู้ร่วมทีม  
4.3 มีความรับผิดชอบในกระบวนการ
ท างานของตนเอง และงานกลุ่ม  
4.4 มีความรับผิดต่อการพัฒนาการ
เรียนรู้ของตนเองและวิชาชีพทางภูมิ
สารสนเทศ  

 
4.1 มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่
หลากหลายที่สง่เสริมการท างานใน
กระบวนการกลุ่ม  
4.2 มีโครงงานที่มีการแก้ไขปัญหา
ชุมชนและท้องถิ่นที่พัฒนาศักยภาพ
การเป็นผู้น าและผู้ร่วมทีม  
4.3 มีการติดตามความรับผิดชอบ
ต่องานตามตารางงานและสามารถ
ติดตามได้  
4.4 มีการติดตามความรับผิดชอบ
ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ  

 
4.1 ประเมินจากรายงานแบบกลุ่ม  
4.2 ประเมินผลจากโครงงาน  
4.3 การติดตามความก้าวหนา้ของ
งาน  
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ตารางที่ 7 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหมวดวิชาเฉพาะ (PLOs) 
กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 4 ด้านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

 

PLOs กลุ่มวิชา / ชื่อวิชา 
1. ด้านความรู ้ 2. ด้านทักษะ 

3. ด้าน
จริยธรรม 

4. ด้านลักษณะบุคคล 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 

PLOs 1 
มคีวามรู้ความเข้าใจเกีย่วกับหลกัการพืน้ฐานทางด้านภูมิศาสตร์และภูมิ
สารสนเทศ ทักษะในการอา่นและแปลความหมายจากแผนที ่สามารถใน
การใช้แผนที่ภูมิประเทศและแผนที่เฉพาะเรื่องได้ในระดับดี 

                

PLOs 2 สามารถวางแผนและออกแบบแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ และน าความรู้ทักษะ
ทางภูมิสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ได้                 

PLOs 3 บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพือ่ประยุกตใ์ช้ภูมิสารสนเทศได้อย่าง
เหมาะสม                 

PLOs 4 สามารถสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านภูมิสารสนเทศ ในการวางแผนจัดการ
เชิงพื้นที่                 

PLOs 5 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับภูมิสารสนเทศ                 

 5.1 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมส าหรับงานวิจยัด้านภูมิ
สารสนเทศ 

                

 5.2 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่
น่าเช่ือถือ                 

 5.3 สามารถก้าวทันความก้าวหน้าขององค์ความรู้และเทคโนโลยีทางด้าน
ภูมิสารสนเทศ โดยเน้นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต                 

PLOs 6 มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชพี รับผิดชอบต่อ
ชุมชน มีทัศนคติที่ดี และด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

                

 6.1 แสดงให้เห็นถึงความมีคุณธรรม จริยธรรม ขยันหมั่นเพียร ตรงต่อ
เวลา และปฏิบัติตามกฎระเบยีบของสังคม 

                

 6.2 แสดงให้เห็นถึงการมีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชพี มีความ                 
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PLOs กลุ่มวิชา / ชื่อวิชา 
1. ด้านความรู ้ 2. ด้านทักษะ 

3. ด้าน
จริยธรรม 

4. ด้านลักษณะบุคคล 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 

รับผิดชอบต่อหน้าที ่มีความซ่ือสัตย ์มีวนิัย รับผิดชอบต่อชุมชน ท้องถิ่น
ตนเอง 

PLOs 7 ยอมรับความเป็นพหุวัฒนธรรมและการสื่อสารที่เหมาะสม                 

 7.1 สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้น าและสมาชิกที่ด ีเข้าใจและ
ยอมรับความเป็นพหุวัฒนธรรม และร่วมแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค์ใน
องค์กร หน่วยงาน 

                

 7.2 สามารถสื่อสารด้วยกระบวนการฟัง พูด อา่น และเขียน อยา่งมี
ประสิทธิภาพ ดว้ยภาษาที่เหมาะสม 

                

รวม                 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ 
 = ความรับผิดชอบหลัก 

 

รหัสวิชา กลุ่มวชิา / ชื่อวิชา 
1. ด้านความรู้ 2. ด้านทักษะ 

3. ด้าน
จริยธรรม 

4. ด้านลักษณะบุคคล 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 
 1. กลุ่มวิชาแกน                 

2541101 ภูมิศาสตร์กายภาพ                  
2541102 ภูมิศาสตร์มนุษย ์                 
2541201 แนวความคิดทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ                 
2541301 แผนที่และการจัดท าแผนที่ดิจิทัล (CWIE)                 
2541402 สถิติเชิงพื้นที่ส าหรับภูมิสารสนเทศ                  
2542102 ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์                 
2542401 การส ารวจรังวัดและระบบน าทางด้วยดาวเทียม (CWIE)                 
2542402 การออกแบบและมาตรฐานของฐานขอ้มูลเชิงพื้นที่ขั้น

แนะน า (CWIE)                 

2542302 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (CWIE)                 
2542301 การรับรู้จากระยะไกล (CWIE)                 
2544496 วิจัยและสัมนาด้านภูมิสารสนเทศ                  
 2. กลุ่มวิชาเอกบังคับ                 
2543402 การประยกุต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (CWIE)                 
2543403 การประยกุต์ใช้การรับรู้จากระยะไกลและการประมวลผล

ภาพเชิงเลข                  

2542403 ภาษาอังกฤษส าหรับภูมิสารสนเทศ                  
2543401 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการส าหรับภูมิสารสนเทศ                 
2543104 ภูมิศาสตร์เมืองและการวางผังเมือง (CWIE)                 
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รหัสวิชา กลุ่มวชิา / ชื่อวิชา 
1. ด้านความรู้ 2. ด้านทักษะ 

3. ด้าน
จริยธรรม 

4. ด้านลักษณะบุคคล 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 
2543101 ภูมิศาสตร์ดิน (CWIE)                 
2543417 ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการ (CWIE)                 

2543501 ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการโลจิสติกส ์                 
2543408 การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิง่ปกคลุมดิน (CWIE)                 
2543205 การเขียนโปรแกรมในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นแนะน า                 
2543201 ภูมิสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการลุ่มน้ า (CWIE)                 
2543414 ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ                 

 3. กลุ่มวิชาเอกเลือก                 
 กลุ่มวิชาแนวคิดทางภูมิศาสตร ์                 
2543407 ภูมิสารสนเทศเพื่อระบบนิเวศป่าไม้และการจัดการ                 
2542103 ภูมิศาสตร์การท่องเท่ียว                 
2541204 ภูมิศาสตร์ธรณีสัณฐาน                 
2542101 ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ                  
2543204 ชีวภูมิศาสตร์                 
 กลุ่มวิชาการเขยีนโปรแกรมส าหรบัภมูสิารสนเทศ                 
2543404 การจัดการฐานข้อมูลและการออกแบบ                 
2543405 การเขียนโปรแกรมไพทอนขั้นแนะน า                 
2543405 อาร์โปรแกรมมิ่งส าหรับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์                 
2543410 การเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้น

สูง                 

2543411 การออกแบบและพัฒนาเวบ็ไซต์ทางภูมิสารสนเทศ บน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
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รหัสวิชา กลุ่มวชิา / ชื่อวิชา 
1. ด้านความรู้ 2. ด้านทักษะ 

3. ด้าน
จริยธรรม 

4. ด้านลักษณะบุคคล 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 
 กลุ่มวิชาภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน                 
2543206 การจัดการพิบัติภยัทางธรรมชาต ิ                 
2543407 ภูมิศาสตร์การเกษตร                 
2543412 ภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น                 
2543413 เครื่องมือทางสังคมศาสตร์เพื่อการส ารวจชุมชน                 
2543416 การออกแบบสื่อประสมและแผนที่ดจิิทลัส าหรับการ

ปฏิบัติงานด้านชุมชน                 

 4. กลุ่มวิชาฝึกปฏบิัติการและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 
2544498 เตรียมสหกิจศึกษา (CWIE)                 
2544499 สหกิจศึกษา (CWIE)                 

รวม                 
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5. ความพร้อมและศักยภาพในการบริหารจัดการหลักสูตร  
ซึ่งรวมถึงคณาจารย์และที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 
5.1 ความพร้อมและศักยภาพในการบริหารจัดการหลักสูตร  
  การบริหารจัดการ : หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(1) ก าหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนรายวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
(2) จัดหาอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ในแต่ละภาคเรียน 
(3) ก ากับและดูแลให้อาจารย์ผู้สอน ด าเนินการจัดการเรียนการสอน ให้เป็นไปตามมาตรฐานผล

การเรียนรู้ที่ก าหนดของแต่ละรายวิชา 
(4) ก ากับและดูแลให้อาจารย์ผู้สอนได้จัดท ารายละเอียดของรายวิชา ให้เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
(5) ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของแต่ละรายวิชาในแต่ละภาคเรียน 
(6) อ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรก าหนด 

 การบริหารจัดการ : หมวดวิชาเฉพาะ 
(1) ให้มีการปรึกษาหารือระหว่างผู้สอนรายวิชาที่สอนโดยคณะ/โปรแกรมวิชา/หลักสูตรอื่น เพ่ือให้

ได้เนื้อหาความรู้และทักษะทางการพัฒนาสังคมตามความต้องการของหลักสูตร 
(2) ส ารวจความต้องการเชิงวิชาชีพจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมกันกับผู้สอนรายวิชาที่

สอนโดยคณะ/โปรแกรมวิชา/หลักสูตรอื่น 
(3) จัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือทบทวนความต้องการหรือเงื่อนไขการเรียนรู้และทักษะ วิชาชีพเป็น

ระยะ เพ่ือแสวงหาลู่ทางในการปรับปรุงรายวิชาร่วมกัน 
(4) มอบหมายอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา การ

จัดการเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน เพื่อให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
การบริหารจัดการ : รายวิชาการจัดการเชิงบูรณาการกับการท างาน CWIE 
หลักสูตรต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริง เพ่ือฝึกประสบการณ์

และปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ (CWIE) ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์ที่ปรึกษา/
อาจารย์นิเทศ ดังนั้นหลักสูตรจึงก าหนดการสหกิจศึกษา คือ ชั้นปีที่  4 ภาคเรียนที่ 1 รายวิชาเตรียมสหกิจ
ศึกษา รหัสวิชา 2544498 และชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 รายวิชาสหกิจศึกษา รหัสรายวิชา 2544499 โดยการ
พิจารณาให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการประจ าคณะ 
 
5.2 คณาจารย์ 

 (1) การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  
1.1 อาจารย์ผู้สอน จัดท ารายละเอียดรายวิชาในการด าเนินการสอนในแต่ละภาคการศึกษา 

ประเมินและเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงรายวิชาก่อนเปิดสอนในภาคการศึกษาต่อไป 
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1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก พิจารณา วางแผนการจัดการเรียนการสอน การ
ประเมินผล และรายงานผลในการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลในการปรับปรุง
รายวิชา และหลักสูตร 

1.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชามีหน้าที่ติดตามความพึงพอใจของผู้เรียน ประเมินและสรุปผล 
เพ่ือน ามาทบทวนพร้อมหาแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 

1.4 อาจารย์ผู้สอน ติดตามข้อเสนอแนะต่างๆ ที่นักศึกษาเสนอแนะจากผลการประเมินการเรียน
การสอนเมื่อสิ้นภาคการศึกษา และน าข้อเสนอแนะนั้นมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการสอนต่อไป 

คณะกรรมการบริหารงานในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและคณาจารย์ผู้สอนรายวิชาประชุมร่วมกัน
เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล และให้ความเห็นชอบทุกรายวิชาโดยจะเก็บรวบรวม
ทั้งหมดเพ่ือประกอบการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนประชุมปรึกษาหารือหาแนวทางการจัดการ
เรียนการสอนให้บรรลุตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพ่ือให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

(2) การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในด้านการสอนและวิจัยอย่าง

ต่อเนื่อง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการสอนและการวิจัย โดยการสนับสนุนด้านการศึกษา ฝึกอบรม ดูงานทาง
วิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการภายในประเทศ 

2.2 การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย ยกตัวอย่างเช่น 
การใช้สื่อการเรียนออนไลน์ช่วยในการเรียนการสอน การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการวัดและประเมินผล 

2.3 สนับสนุนให้อาจารย์จัดท าผลงานทางวิชาการ เพ่ือให้ได้มีต าแหน่งทางวิชาการ 
2.4 ส่งเสริมให้อาจารย์ท าการวิจัยในรายวิชาหรือสาขาวิชาชีพ โดยวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการ

สอน 
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6. คุณสมบตัิของผู้เข้าศึกษา 
 

6.1 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
(1)  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

(2)  มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการรับสมัครนักศึกษา 
 
6.2 ระบบการจัดการศึกษา 
 (1) ระบบ  
   ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
 (2) การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
    มี อาจจัดให้มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน จ านวนไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับการพิจารณาและดุลยพินิจของอธิการบดี 
   ไม่มี  
 (3) รูปแบบ 
   แบบชั้นเรียน 
   แบบการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Cooperative and Work 
Integrated Education : CWIE) จัดการศึกษาเป็นระบบโมดูลในชั้นปีที่ 2 และ ปีที่ 3 โดยจัดรายวิชาที่มี
เนื้อหาสัมพันธ์กันหรือเกื้อหนุนซึ่งกันมาไว้ในโมดูลเดียวกัน เพ่ือความสะดวกในการจัดท าโครงงาน  โดยแบ่ง
โมดูลต่อปีการศึกษาออกเป็น 2 โมดูล ตลอดหลักสูตร 

(4) การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 
ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วยการโอนผลการเรียน และการยกเว้นการ

เรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ค) 
 (5) วัน - เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  

ภาคการศึกษาที่  1 เดือนมิถุนายน – กันยายน 
ภาคการศึกษาที่  2  เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 
ภาคฤดูร้อน  เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 

(6) ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
6.1 นักศึกษาไม่แน่ใจต่อการตัดสินใจเรียนและการประกอบอาชีพในอนาคต 
6.2 นักศึกษามีพ้ืนฐานความรู้ทางวิชาการและทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา

ค้นคว้าน้อย 
6.3 นักศึกษาแรกเข้ามีพ้ืนฐานความรู้ในระดับที่แตกต่างกัน อาจเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ

ทางการศึกษา 
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(7) การด าเนินการเพื่อการแก้ปัญหา 
7.1 จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะแนวทางการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน

มหาวิทยาลัยฯ ตลอดจนการแบ่งเวลาในการเรียนและท ากิจกรรม 
7.2 ก าหนดและวัดความรู้พ้ืนฐานด้านความรู้ทางวิชาการและทักษะการใช้เทคโนโลยี เพ่ือ

ประเมินแนวทางในการพัฒนา เช่น จัดกิจกรรมสอนเสริม และเพ่ิมเติมทักษะเฉพาะรายบุคคล/รายกลุ่ม 
 
6.3 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
 

ระดับชั้นปี 
 

จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
2566 2567 2568 2569 2570 

ชั้นปีที่ 1 25 25 25 25 25 
ชั้นปีที่ 2 - 25 25 25 25 
ชั้นปีที่ 3 - - 25 25 25 
ชั้นปีที่ 4 - - - 25 25 

รวมจ านวนนักศึกษา 25 50 75 100 100 
จ านวนบัณฑิตที่คาดว่า 

จะส าเร็จการศึกษา 
   25 25 

 
 6.4 งบประมาณตามแผน    
 งบประมาณ : ใช้งบประมาณจากมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (ไมน่ าค่าสิ่งก่อสร้างมาค านวณ)       

(1) งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 
ค่าบ ารุงการศึกษา - - - - - 
ค่าลงทะเบียน  279,000 558,000 837,000 1,116,000 1,395,000 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 
อ่ืนๆ ระบุ - - - - - 

รวมรายรับ 309,000 588,000 867,000 1,146,000 1,425,000 
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(2)  งบประมาณรายจ่ายในหลักสูตร (หน่วย : บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 
งบด าเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ)      
1. ค่าใช้จ่ายอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
5 คน (เงินเดือน) 

1,680,000 1,747,200 1,817,088 1,889,772 1,965,362 

2. ค่าใช้จ่ายอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์
ผู้สอน อาจารย์พิเศษ และบุคลากรอื่นๆ  
ในหลักสูตร 

240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 

3. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ทุกรายการทุก
กิจกรรมในหลักสูตร ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ)   

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 

4. ทุนการศึกษา เงินอุดหนุน/ส่งเสริมนักศึกษา 30,000 60,000 90,000 120,000 120,000 
5. ค่าหนังสือ ต ารา ในหลักสูตร 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

รวม  450,000 480,000 510,000 540,000 540,000 
จ านวนนักศึกษา  25 50 75 100 125 
*ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา/ปี 18,000 

 

(3) ความคุ้มทุน/คุ้มค่าของหลักสูตร 
จากการพิจารณางบประมาณรายรับและรายจ่าย และจ านวนนักศึกษาตลอด  4 ชั้นปี พบว่า

หลักสูตรใหม่ที่ปรับปรุงขึ้นมีความคุ้มทุนในการด าเนินการจัดการเรียนการสอน 
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7. การประเมินผลการเรียนและเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
 
7.1 การประเมินผลการเรียน 

   นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาค 
โดยการประเมินผลการเรียนแต่ละรายวิชาเป็นระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ ดังนี้ 
 ระดับคะแนน  ความหมาย  ค่าระดับคะแนน 
 A    ดีเยี่ยม (Excellent)  4.00 
 B+    ดีมาก (Very Good)  3.50 
 B    ดี (Good)   3.00 
 C+    ดีพอใช้ (Fair Good)  2.50 
 C    พอใช้ (Fair)   2.00 
 D+    อ่อน (Poor)   1.50  
 D    อ่อนมาก (Very Poor)  1.00 
 E    ตก (Fail)   0.00 

กรณีรายวิชาในหลักสูตรไม่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนนให้ใช้สัญลักษณ์แทน โดยเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 
ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วยการโอนผลการเรียน และการยกเว้นการ

เรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
 
7.2 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา  

ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
(1) เรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 
(2) ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่ า ไม่ต่ ากว่า 2.00 
(3) เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 



47 
 

                                                                                                                      

47
 

8. การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
8.1 การก ากับมาตรฐาน   
 มีการก ากับมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และระบบกลไก
เพ่ือการประเมินคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 

  มีคณะกรรมการประจ าหลักสูตรเป็นผู้ก ากับดูแลและคอยให้ค าแนะน า  ตลอดจนแนวปฏิบัติ
ให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะและ
อาจารย์ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูล ส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยกระท าทุกปีอย่าง
ต่อเนื่อง 

  มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 
            อ่ืนๆ (ระบุ) 
        1. จัดให้มีการศึกษาค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักศึกษาตลอดหลักสูตร 
  2. ก าหนดเกณฑ์และระบบในการคัดเลือกนักศึกษาที่เหมาะสมกับวิชาเอก 
 3. จัดอาจารย์พิเศษท่ีมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชามาร่วมสอน 
 4. จัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นการเรียนแบบใฝ่รู้ และใช้สื่อประสมอย่างหลากหลาย 
 5. มีแผนการบริหารจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
 6. จัดให้มีระบบการประเมินการสอนของอาจารย์และแจ้งให้อาจารย์ทราบเพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
 7. จัดให้มีการเรียนการสอนระหว่างคณะทุกคณะเพ่ือให้หลักสูตรมีคุณภาพ 

8.2 บัณฑิต 
มีการทบทวนผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ต้องผ่านเกณฑ์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ และประเมินจากความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
ด าเนินการส ารวจความต้องการแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ประกอบการ
ปรับปรุงหลักสูตรและวางแผนการรับนักศึกษาดังนี้ 

 2.1 ส ารวจความต้องการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตก่อนการปรับปรุง
หลักสูตร 

 2.2 ส ารวจประมาณการความต้องการแรงงานประจ าปี จากภาวะการได้งานท าบัณฑิต และจาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความต้องการแรงงาน 

 2.3 ให้มีแผนการจัดการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเม่ือครบรอบของหลักสูตร เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป 
8.3 นักศึกษา 
 (1) การรับนักศึกษา 
  มีคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรตามข้อก าหนดของหลักสูตรและเป็นไป 
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ในการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 
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ของแต่ละสาขา 
 (2) การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
  คณะมีการปฐมนิเทศนักศึกษาเข้าใหม่ที่สังกัดคณะ ซึ่งคณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทาง
วิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทาง
วิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคนจะต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษา 
 (3) การส่งเสริมและงานพัฒนานักศึกษา 

  หลักสูตรจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาส าหรับนักศึกษาทุกหมู่เรียน ตามระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
มหาวิทยาลัย เพ่ือท าหน้าที่ในการติดตาม ดูแลและให้ค าปรึกษาทั้งเรื่องการเรียนและการใช้ชีวิต เพ่ือป้องกัน
ความเสี่ยงที่จะท าให้นักศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษาในระยะเวลาที่ก าหนด 

(3.1) หลักสูตรจัดให้มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพ่ือเป้นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่ก าหนด
และมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทาง
ปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(3.2) มหาวิทยาลัยและคณะจัดบุคลากรกลางเพ่ือท าหน้าที่ในการให้ค าปรึกษาเฉพาะเรื่องแก่
นักศึกษา 

(3.3) มหาวิทยาลัยและคณะมีระบบการก ากับให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการพัฒนา
นักศึกษา โดยใช้ระบบการจัดกิจกรรมและการรายงานผลกิจกรรมนักศึกษา 

(3.4) มหาวิทยาลัยและคณะจัดหาแหล่งทุนการศึกษาให้นักศึกษาทั้งประเภททุนให้เปล่าและ
ทุนกู้ยืม 

(3.5) มหาวิทยาลัยและคณะจัดโครงการส่งเสริมให้นักศึกษามีงานท าระหว่างการศึกษา 
(3.6) หลักสูตรและคณะจัดให้มีกิจกรรม-โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
และจัดระบบข้อมูลแหล่งประกอบอาชีพและการศึกษาต่อหลังส าเร็จการศึกษา 
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8.4 อาจารย ์
 (1) การรับอาจารย์ใหม่ 
  มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ โดยพิจารณาถึงแผนความต้องการอัตราก าลังของหลักสูตร และ
ก าหนดเกณฑ์คุณสมบัติอาจารย์ที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ที่มีคุณวุฒิ
ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรและประสบการณ์ท่ีจ าเป็นเพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มีความสามารถ โดย
เกณฑ์การคัดเลือกอาจารย์ใหม่ที่เป็นไปตามระเบียยและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 

(2) การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร มี
ส่วนร่วมในการบริหารหลักสูตร เพ่ือด าเนินการในเรื่องต่างๆ อาทิเช่น 
  2.1 การจัดท าแผนอันตราก าลัง แผนบริหาร และพัฒนาอาจารย์ เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มี
คุณสมบัติที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
  2.2 การประชุมร่วมกันเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร ทั้งก่อน
เปิดภาคการศึกษา ระหว่างภาคการศึกษา และเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาและสิ้นปีการศึกษา โดยด าเนินการให้
เป็นไปตามวงจรคุณภาพ (PDCA) อย่างต่อเนื่อง 
  2.3 ก าหนดมให้มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ที่มีองค์ประกอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลัดสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา รวมถึงการทวน
ผลสัมฤทธิ์ของแต่ละรายวิชา 
  2.4 ประชุมปรึกษาหารือเพ่ือเป้นแนวทางการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนานักศึกษา
เพ่ือให้บรรลุตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และให้ได้บัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 (3) การพัฒนาความรู้และทักษะให้กับแก่คณาจารย์ 
  บุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสูตร  และจะต้องสามารถบริการให้
อาจารย์สามารถใช้สื่อการสอนได้อย่างสะดวก ซึ่งจ าเป็นต้องให้มีการฝึกอบรมเฉพาะทาง เช่น การเตรียม
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ 
 
8.5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 (1) หลักสูตร 
  1. พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย 

2. กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความใฝ่รู้ มีแนวทางการเรียนที่สร้างทั้งความรู้ความสามารถใน
วิชาการวิชาชีพ ที่ทันสมัย 

3. ตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
4. มีการประเมินมาตรฐานของหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 

 (2) การเรียนการสอน 
  2.1.จัดให้หลักสูตรสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 

2.2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมีการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 3 ปี 
2.3. จัดแนวทางการเรียนในวิชาเรียนให้มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และมีแนวทางการ

เรียนหรือกิจกรรมประจ าวิชาให้นักศึกษาได้ศึกษาความรู้ที่ทันสมัยด้วยตนเอง 
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2.4. จัดให้มีผู้สนับสนุนการเรียนรู้ และหรือผู้ช่วยสอน เพ่ือกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความใฝ่รู้ 
2.5. ก าหนดให้อาจารย์ที่สอนมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือเป็นผู้มีประสบการณ์หลายปี

มีจ านวนคณาจารย์ประจ าไม่น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
2.6. สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกสาขาภูมิสารสนเทศหรือสาขาที่

เกี่ยวข้อง 
2.7. สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนมีการท างานวิจัย บริการชุมชนหรือไปดูงานในหลักสูตรหรือ

วิชาการท่ีเกี่ยวข้อง ทั้งในและต่างประเทศ 
2.8.มีการประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในทุกปี และภายนอกอย่าง

น้อยทุก 4 ปี 
2.9. จัดท าฐานข้อมูลทางด้านนักศึกษา อาจารย์ อุปกรณ์ เครื่องมือวิจัย งบประมาณ ผลงาน

ทางวิชาการ ทุกภาคการศึกษาเพ่ือเป็นข้อมูลในการประเมินของคณะกรรมการ  
2.10.ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยบัณฑิตท่ีส าเร็จ

การศึกษา 
(3) การประเมินผู้เรียน 

  3.1 หลักสูตรสามารถอ้างอิงกับมาตรฐานที่ก าหนดโดยหน่วยงานวิชาชีพด้านภูมิสารสนเทศ 
มีความทันสมัยและมีการปรับปรุงสม่ าเสมอ 

3.2 จ านวนวิชาเรียนที่มีภาคปฏิบัติ และวิชาเรียนที่มีแนวทางให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้า
ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง 

3.4 จ านวนและรายชื่อคณาจารย์ประจ า ประวัติอาจารย์ด้านคุณวุฒิ 
ประสบการณ์ และการพัฒนาอบรมของอาจารย์ 

3.5 จ านวนบุคลากรผู้สนับสนุนการเรียนรู้ และบันทึกกิจกรรมในการสนับสนุนการเรียนรู้ 
3.6 ผลการประเมินการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอน และการสนับสนุนการเรียนรู้ของ

ผู้สนับสนุนการเรียนรู้โดยนักศึกษา 
3.7 ประเมินผลโดยคณะกรรมการที่ประกอบด้วยอาจารย์ภายในคณะฯ ทุก 2 ปี 
3.8 ประเมินผลโดยคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทุกๆ 4 ปี 
3.9 ประเมินผลโดยบัณฑิตผู้ส าเร็จ การศึกษาทุกๆ 2 ปี 

 
8.6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 (1) การบริหารงบประมาณ 
  คณะจัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อต ารา สื่อ
การเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และ วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการ
สอนในชั้นเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา[คลิกพิมพ์]  
 (2) ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มี 

 คณะมีความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีส านักหอสมุดที่มี
หนังสือด้านการบริหารจัดการและด้านอ่ืนๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น ส่วนระดับคณะก็มีหนังสือ ต ารา
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เฉพาะทาง แผนที่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านภูมิสารสนเทศ รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนอย่างพอเพียง 
 (3) การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
  ประสานงานกับส านักหอสมุด ในการจัดซื้อหนังสือ และต าราที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบริการให้
อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น 
อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ  ตลอดจนสื่ออ่ืนๆ ที่จ าเป็น ในส่วน
ของคณะจะมีห้องสมุดย่อย เพ่ือบริการหนังสือ ต ารา หรือวารสารเฉพาะทาง และคณะจะต้องจัดสื่อการสอน
อ่ืนเพ่ือใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายทอดภาพ 
3 มิติ เครื่องฉายสไลด์ เป็นต้น และควรมีห้องคอมพิวเตอร์เฉพาะ เพ่ือใช้เรียนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการใช้
โปรแกรมด้านภูมิสารสนเทศ 
 (4) การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
  ยังขาดหนังสือและต าราบางส่วน และยังขาดห้องคอมพิวเตอร์เฉพาะ เพ่ือใช้เรียนรายวิชาที่
เกี่ยวข้องกับการใช้โปรแกรมด้านภูมิสารสนเทศ 
 
8.7  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)    
 

ตัวบ่งชี้ ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน
ร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผนติดตามและทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

x x x x x 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  

x x x x x 

3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อย่ างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

4. จัดท ามีรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและ
รายงานผลการด าเนินงานของประสบการณ์ภาคสนาม 
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

x x x x x 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

x x x x x 
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ตัวบ่งชี้ ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกล
ยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ
ประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 x x x x 

8. อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

x x x x x 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยกว่าปีละ 1ครั้ง 

x x x x x 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับ
การพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 
*หากมีมีบุคลากรสายสนับสนุนให้เอาเครื่องหมายออก 

x x x x x 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

   x x 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากระดับ 5 
 

    x 

 
 

9. ระบบและกลไกในการพัฒนาหลักสูตร 
 

ระบบ (System) และกลไก (Mechanism) เป็นปัจจัยส าคัญที่จะส่งผลให้การปฏิบัติงานของ
องค์กรสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย ระบบ ในที่นี้จะมุ่งเน้นที่กระบวนการซึ่งหมายถึงขั้นตอน และแนวทางปฏิบัติ
ของการเสนอเปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุงและการปิดหลักสูตร ซึ่งมีการก าหนดไว้อย่างชัดเจนว่าต้อง
ท าอะไรบ้าง ท าอย่างไร เพื่อให้ได้ผลออกมาตามที่ต้องการ ส่วน กลไก ในที่นี้หมายถึงปัจจัยการขับเคลื่อนที่ท า
ให้ขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติของการเสนอเปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง และการปิดหลักสูตร
ด าเนินไปตามเป้าหมาย 

สภามหาวิทยาลัยได้จัดท าระบบและกลไกการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร โดยผ่านการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐ /๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓ 
จึงได้พิจารณาอนุมัติ ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง “ระบบและกลไกการจัดท า
รายละเอียดของหลักสูตร” เพ่ือให้คณะหรือสาขาวิชาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นประโยชน์ แนวทางการ
ด าเนินการและถือปฏิบัติ 
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มาตรฐานขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ภาคผนวก ก 

ค าอธิบายรายวิชา 
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ค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 

1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
รหัสวิชา ชื่อวิชา         น(ท-ป-อ) 
9001101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน        3(3-0-6) 
 Fundamental English 
 หลักไวยากรณ์พ้ืนฐานภาษาอังกฤษ องค์ประกอบของค า วลี ประโยค หลักการออกเสียง และการ
ใช้ค าศัพท ์
 

9001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร       3(3-0-6) 
 English for Communication  
 ความรู้ภาษาอังกฤษด้านไวยากรณ์ ภาษาศาสตร์สังคม แบบแผนการใช้ภาษา ทักษะการฟัง  
การพูด การอ่าน การเขียน และการสื่อสารกับบุคคลอ่ืนในสถานการณ์และบริบทที่หลากหลาย 
 

9001103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ     3(3-0-6) 
 Thai for Academic Communication  
 แนวคิดการสื่อสารทางวิชาการ หลักการ และวิธีการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารทางวิชาการ โดย
เน้น การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนทางวิชาการ การจับประเด็นส าคัญ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ 
การให้เหตุผล  
 
9001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดมาตรฐาน     3(3-0-6) 
 English for Standardized Test 
  การทบทวนความรู้ไวยากรณ์ ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่จ าเป็นต่อการสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ 
รูปแบบข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ  การฝึกเทคนิคการท าข้อสอบในรูปแบบต่าง ๆ การจัดการเวลา 
ส าหรับการสอบการฟัง อ่านและเขียนในสถานการณ์ที่หลากหลาย 
 
9001105 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร       3(3-0-6) 
 Burmese for Communication 
 ศัพท์และส านวนภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสารเบื้องต้น การฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการ
เขียน  และการใช้ภาษาพม่าในการสนทนาในชีวิตประจ าวัน 
 

9001106 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร       3(3-0-6) 
 Chinese for Communication 
 หลักการออกเสียง การฟัง และการพูดเพ่ือการสื่อสารเบื้องต้น  หลักไวยากรณ์ และการฝึกทักษะ
การพูดภาษาจีนในการสนทนาทั่วไปในชีวิตประจ าวัน 
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9001107 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร       3(3-0-6) 
 Japanese for Communication 
 ศัพท์และส านวนภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น การฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการ
เขียน  และการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสนทนาทั่วไปในชีวิตประจ าวัน 
 
9001108 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร       3(3-0-6) 
 Korean for Communication 
 ศัพท์และส านวนภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสารเบื้องต้น การฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่านและ
การเขียน  และการใช้ภาษาเกาหลีเพ่ือการสนทนาทั่วไปในชีวิตประจ าวัน 
 
2. กลุ่มวิชาความเป็นพลเมืองและพลโลก  
รหัสวิชา ชื่อวิชา         น(ท-ป-อ) 
9001201 พลเมืองไทยในสังคมพลวัต      3(3-0-6) 
 Thai Citizens in a Dynamic Society 
 การรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคมไทย การเรียนรู้ความเป็นพลเมืองที่มีพลัง
สร้างสรรค์สังคม ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงต่อชีวิตคนในเมืองและชนบท มุมมอง กรอบแนวคิดและ
เป้าหมายของการมีจิตส านึกสากลและความเป็นพลเมืองโลก การถอดองค์ความรู้จากวิถีชีวิตคนชายขอบ และ
ก าแพงเพชรในสภาวะสังคมพลวัต 
 
9001202  ความหลากหลายของชีวิต      3(3-0-6) 
 Variety of Life 
 ความจริงของชีวิต ชีวิตที่หลากหลาย การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การ
ประยุกต์หลักศาสนาในการด าเนินชีวิต การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข จิตอาสา การเคารพศักดิ์ศรีของ
ตนเองและผู้อ่ืน สุนทรียศาสตร์กับชีวิต การยับยั้งและป้องกันการทุจริต  
 
9001203 ท้องถิ่นภิวัตน์        3(3-0-6) 
 Localization 
 ความสัมพันธ์ของมนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม วิถีชุมชน การเปลี่ยนแปลงของชุมชนและท้องถิ่น
ที่เชื่อมโยงกับสากลวิวัตน์ การมีส่วนร่วมในการจัดการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเชิงบูรณาการ การอยู่ร่วมกับ
ผู้อ่ืนอย่างสันติ ความเป็นพลเมือง สิทธิมนุษยชน กฎหมายและการเมืองการปกครองกับการขับเคลื่อนทาง
สังคมของท้องถิ่นภิวัตน์  
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9001204 ภูมิปัญญาและมรดกไทย      3(3-0-6) 
 Thai Wisdom and Heritage  
 อัตลักษณ์และคุณค่าของภูมิปัญญาไทย ประวัติศาสตร์ ความเชื่อ ศาสนา ประเพณีและพิธีกรรม 
ภาษาและวรรณกรรม ดนตรี ศิลปะ สถาปัตยกรรม ปราชญ์ชาวบ้าน การสืบสานองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และภูมิปัญญาไทย สู่ภูมิปัญญาสากล การอนุรักษ์มรดกไทยและมรดกโลก โดยเน้นกรณีศึกษาพ้ืนที่ภาคเหนือ
และก าแพงเพชร  
 
9001205 ทักษะวิศวกรสังคม       3(2-2-5) 
 Social Engineer Skills 
 ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดเชิงออกแบบ การเช่ือมโยงระหว่างเหตุและผล การสื่อสารองค์ความรู้  การ
ประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชา ภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรม และบูรณาการองค์ความรู้ เพื่อแก้ปัญหาตนเอง ชุมชนและท้องถิ่น 
มีภาวะผู้น าและสามารถท างานร่วมกับผู้อื่น 
 
9001206 การจัดการแบบบูรณาการ      3(3-0-6) 
 Integrated Management 
 แนวคิดและหลักการจัดการแบบบูรณาการ การจัดการในยุคดิจิทัล การจัดการการเงิน การเจรจา
ต่อรอง การจัดการความขัดแย้ง บุคลิกภาพ ภาวะผู้น า การท างานเป็นทีม การเป็นผู้ประกอบการ การจัดการ
บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และการจัดการความเสี่ยง 
 
9001207 การเป็นผู้ประกอบการ      3(3-0-6) 
 Entrepreneurship 
 แนวคิดและขั้นตอนการสร้างธุรกิจของผู้ประกอบการ กลยุทธ์และรูปแบบทางกฎหมายของธุรกิจ 
จริยธรรมในการประกอบธุรกิจและการรับผิดชอบต่อสังคม การเลือกท าเลและการวางผังของธุรกิจ แผนธุรกิจ
และองค์ประกอบของแผนธุรกิจ กลยุทธ์การขยายตัวและถอนตัวเลิกกิจการ 
 
3. กลุ่มวิชาเทคโนโลยี 
รหัสวิชา ชื่อวิชา         น(ท-ป-อ) 
9001301 ความฉลาดรู้ทางดิจิทัล สารสนเทศ และสื่อ    3(2-2-5) 
 Digital, Information and Media Literacy 
 แนวคิดเชิงบูรณาการความฉลาดรู้ทางดิจิทัล สารสนเทศ และสื่อ การแสวงหา การเข้าถึง การ
สืบค้นและการประเมินสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สารสนเทศและสื่อเพ่ือการ
เรียนรู้และการปฏิบัติงาน การเป็นพลเมืองดิจิทัล การรู้เท่าทันสื่อ การจัดการข่าวลวง การสร้าง การสื่อสาร 
การน าเสนอและการแบ่งปันสารสนเทศอย่างมีจริยธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย 
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9001302 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้     3(2-2-5)
 Digital Technology for Learning 
 สภาพแวดล้อมดิจิทัลและโลกเสมือน การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล ทักษะการเรียนรู้ การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง การเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ เทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาการข้อมูล การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและเครื่องมือ
ที่ทันสมัยและหลากหลายเพ่ือการเรียนรู้และการปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมออนไลน์ การออกแบบและการ
สร้างสรรค์ผลงาน เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 
 
9001303 เทคโนโลยีกับชีวิต        3(3-0-6) 
  Technology and Life 
 เทคโนโลยีสมัยใหม่ เทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีโลกเสมือน นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ 
เทคโนโลยีจีโนม และวิทยาการที่ เกี่ยวข้อง บทบาทและผลกระทบของเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่อการด ารงชีวิ ต 
การศึกษา การสื่อสาร การแพทย์และสาธารณสุข ธุรกิจ การเกษตร สิ่งแวดล้อมและสังคม และแนวโน้มการ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ส่งผลกระทบ ต่อการเปลี่ยนแปลงต่อการจัดระเบียบสังคมและเศรษฐกิจโลก 
 
4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา         น(ท-ป-อ) 
9001401 วิทยาศาสตร์กับชีวิต       3(3-0-6) 
 Science and Life 
  แนวคิด ความส าคัญและขอบข่ายของวิทยาศาสตร์และศาสตร์ที่ เกี่ยวข้อง การคิดแบบ
วิทยาศาสตร์ ความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์ จิตวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์กับสังคม การประยุกต์วิทยาศาสตร์
ในการด าเนินชีวิต การเกษตร อาหารและสุขภาพ และพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 
9001402 การพัฒนาสุขภาวะเชิงบูรณาการ      3(2-2-5) 
 Integrated Wellness Development 
 แนวคิดและหลักการการดูแลตนเองให้เป็นผู้มีสุขภาวะ การสร้างเสริมสุขภาวะแบบบูรณาการ การ
เข้าใจตนเอง การพัฒนาสุขภาวะทั้งในมิติของร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์ การ
จัดการความเครียด ความรัก เพศศึกษา กิจกรรมนันทนาการ การออกก าลังกาย โภชนาการเพ่ือสุขภาพ และ
การใช้ชีวิตอย่างมีความสุข 
 
9001403 การคิดเชิงคณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ     3(3-0-6) 
 Mathematical Thinking and Decision Making 
 ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับการคิดและการตัดสินใจของมนุษย์  คว ามส าคัญ  องค์ประกอบ 
กระบวนการและหลักการ และวิธีการคิดเชิงคณิตศาสตร์ การคิดเชิงคณิตศาสตร์กับการคิดเชิงสถิติ การคิดเชิง
คณิตศาสตร์กับการใช้เหตุผล การพัฒนาการคิดเชิงคณิตศาสตร์ การบูรณาการและการเชื่อมโยงการคิดและ
การใช้เหตุผลเชิงคณิตศาสตร์ในการตัดสินใจ 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา         น(ท-ป-อ) 
9001404 รักษ์สิ่งแวดล้อม           3(2-2-5) 
 Environmental Care 
  แนวคิดและความส าคัญของสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต และการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ทรัพยากรธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ มลพิษและภัยพิบัติ คนรักษ์สิ่งแวดล้อม สังคมรักษ์สิ่งแวดล้อม 
การดูแล รักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมของบุคคลและชุมชนในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม การ
ปลูกจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านโครงการและกิจกรรมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะ 

1. วิชาแกน 
รหัสวิชา ชื่อวิชา         น(ท-ป-อ) 
2541101 ภูมิศาสตร์กายภาพ       3(3-0-6) 

Physical Geography 
 ศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ประวัติความเป็นมาและคุณลักษณะ
ของภูมิศาสตร์กายภาค โลกและจักรวาล ความสัมพันธ์ระหว่างโลกและดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ การก าหนด
ต าแหน่งบนพ้ืนผิวโลก แผนที่และการแปลตีความหมาย องค์ประกอบและการเปลี่ยนแปลงทางธรณีภาค 
(lithosphere) อุทกภาค (hydrosphere) บรรยากาศภาค (atmosphere) และชี วภาค (biosphere) 
ลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจากตัวการ  
 
2541102 ภูมิศาสตร์มนุษย์       3(3-0-6) 
 Human Geography 
  ศึกษาลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของมนุษย์ ได้แก่ การตั้งถิ่นฐาน การ
กระจายของประชากร สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครองและวัฒนธรรมของมนุษย์ในส่วน   
ต่าง ๆ ของโลก 
 
2541201 แนวความคิดทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ    3(3-0-6) 
 Geographical and Geoinformatics Thoughts 
  ศึกษาพัฒนาการของแนวความคิดทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศตามสมัย -ยุคต่าง ๆ โดยเน้น
การวิเคราะห์เชื่อมโยงแนวความคิดจากอดีตจนถึงปัจจุบันสู่การประยุกต์ใช้ 
 
2541301 แผนที่และการจัดท าแผนที่ดิจิทัล *    3(2-2-5) 
 Map and Digital Cartography Design 

 รายวิชาที่ต้องผ่านก่อน 2541101 
 ศึกษาหลักการพื้นฐานการท าแผนที่ อุปกรณ์และเครื่องมือในการเขียนแผนที่ การออกแบบแผนที่ 
สัญลักษณ์และอักษร การถ่ายทอดข้อมูล การค านวณ และการเขียนเส้นโครงแผนที่ การประกอบต้นร่างแผนที่ 
ทั้งในลักษณะการเขียนแผนที่ด้วยมือและการจัดท าแผนที่ดิจิตอลด้วยคอมพิวเตอร์ 
หมายเหตุ : CWIE 
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2541402 สถิติเชิงพื้นที่ส าหรับภูมิสารสนเทศ     3(2-2-5) 
 Geo-statistic for Geoinformatics 
  ศึกษาการใช้ประโยชน์จากวิธีการทางสถิติส าหรับ การวิ เคราะห์ข้อมูลภูมิศาสตร์และ 
ภูมิสารสนเทศ ได้แก่ การแสดงข้อมูลเชิงพ้ืนที่ทางสถิติ การวัดการกระจายของข้อมูลเชิงพ้ืนที่ การวิเคราะห์
รูปแบบเชิงพ้ืนที่ การวิเคราะห์การกระจุกตัวของข้อมูล การแทรกค่าเชิงพ้ืนที่ การสุ่มตัวอย่างเชิงพ้ืนที่ รวมถึง
การสร้างสมการถดถอยเชิงพ้ืนที่ เน้นปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
 
2542102 ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์     3(2-2-5) 
 Analytical Geography of Thailand 
 ศึกษาวิเคราะห์สภาพภูมิศาสตร์ของประเทศไทย ทั้งทางด้านที่ตั้ง อาณาเขต ลักษณะทางด้าน
กายภาพ ลักษณะทางด้านเศรษฐกิจ ประชากร วิเคราะห์ความสามารถในการผลิตเชิงเกษตร อุตสาหกรรม 
การค้า การคมนาคมขนส่ง และการศึกษาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบัน ให้ปฏิบัติการ
ภาคสนามเพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ตามสภาพที่เป็นจริง และมีการปฏิบัติการส ารวจภาคสนาม 
 
2542401 การส ารวจรังวัดและระบบน าทางด้วยดาวเทียม*   3(2-2-5) 
 Surveying and Global Positioning System  
 รายวิชาที่ต้องผ่านก่อน 2541101 
 โครงสร้างและองค์ประกอบของระบบก าหนดต าแหน่งบนพ้ืนโลกจากดาวเทียม ทฤษฎีและวิธี
ปรับแก้ค่าต าแหน่ง การประเมินความถูกต้องเชิงต าแหน่ง การใช้เครื่องมือในการจัดท าแผนที่และการ
ประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ ในภาคสนาม ทฤษฎีและหลักการส ารวจ การใช้เครื่องมือและเทคนิคภาคสนามและ
การส ารวจ ภูมิประเทศ การฝึกปฏิบัติการส ารวจพื้นที่ 
หมายเหตุ : CWIE 
 
2542402 การออกแบบและมาตรฐานของฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่ข้ันแนะน า  3(2-2-5) 
 Introduction to Design and Standard Geo-spatial Database 
 การออกแบบและการจัดการฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ ศึกษามาตรฐานการใช้ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ 
มาตรฐานการใช้ข้อมูลแผนที่ กระบวนการรีโมทเซนซิง และการวิเคราะห์ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
หมายเหตุ : CWIE 
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2542302 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์*     3(2-2-5) 
 Geographic Information System 
 รายวิชาที่ต้องผ่านก่อน 2541101 
  ศึกษาความรู้พ้ืนฐานและแนวความคิดทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ข้อมูลภูมิศาสตร์จาก
โลกจริงสู่โลกดิจิทัล องค์ประกอบระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ระบบพิกัดและการฉายแผนที่ แบบจ าลองข้อมูล 
GIS  การออกแบบฐานข้อมูลของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การน าเข้าข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่
และการแสดงผล ปฏิบัติการซอฟต์แวร์ทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
หมายเหตุ : CWIE 
 
2542301 การรับรู้จากระยะไกล*      3(2-2-5) 
 Remote Sensing 
 รายวิชาที่ต้องผ่านก่อน 2541101 
 ศึกษาประวัติและหลักการเบื้องต้นของเทคโนโลยีรีโมทเซนซิงหรือการส ารวจข้อมูลจากระยะไกล 
การส ารวจข้อมูลธรรมชาติด้วยดาวเทียม สัญญาณภาพดาวเทียม หลักการแปลความหมายภาพถ่ายจาก
ดาวเทียม การใช้ประโยชน์จากภาพดาวเทียมในงานด้านภูมิศาสตร์ ฝึกปฏิบัติการและตรวจสอบข้อมูลใน
ภาคสนาม 
หมายเหตุ : CWIE 
 
2544496 วิจัยและสัมนาด้านภูมิสารสนเทศ**     3(1-4-4) 
 Research Method and Seminar in Geoinformatics 
 รายวิชาที่ต้องผ่านก่อน 2542302, 2542301, 2542401 
 ศึกษาระเบียบวิธีวิจัย ตั้งแต่กระบวนวางแผน การเลือกประเด็นวิจัย  การทบทวนเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ถูกต้อง การก าหนดกรอบ การก าหนดวัตถุประสงค์ การเตรียมเครื่องมือ สถิติและการ
เลือกใช้สถิติ การก าหนดกลุ่มตัวอย่าง การรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ แปลผล และการเขียนรายงานอย่างมี
มาตรฐานด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ปฏิบัติการวางแผนและท าวิจัยโดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 
จัดท ารูปเล่มวิจัย พร้อมเผยแพร่ผลงานผ่านการสัมมนาเชิงวิชาการ      
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2. วิชาเอกบังคับ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา         น(ท-ป-อ) 
2543402 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์*    3(2-2-5) 
 Application to Geographic Information System 
 รายวิชาที่ต้องผ่านก่อน 2542302 
  ศึกษาแนวทางและกรณีศึกษาการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูลใน
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS Data Analysis) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่  (spatial) ข้อมูลพ้ืนผิว 
(surface) และข้อมูลโครงข่าย (network) การวิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยงภัยและการวิเคราะห์พ้ืนที่เหมาะสม เน้น
ปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ 
หมายเหตุ : CWIE 
 
2543403 การประยุกต์การรับรู้จากระยะไกลและการประมวลผลภาพเชิงเลข*  3(2-2-5) 
 Application to Remote Sensing and Digital Image Processing 
 รายวิชาที่ต้องผ่านก่อน 2542301 
 การวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้จากระยะไกลและการประมวลผลภาพเชิงเลขด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
กระบวนการวิธีในการประมวลผลข้อมูลภาพเบื้องต้น การเน้นข้อมูลภาพ การจ าแนกข้อมูลภาพ การประเมิน
ความถูกต้องของการจ าแนกข้อมูลภาพ การจ าแนกการใช้ที่ดินจากข้อมูลดาวเทียม และมีปฏิบัติการด้านการ
ประยกุต์ใช้การรับรู้จากระยะไกลและการประมวลผลภาพเชิงเลข 
 
2542403 ภาษาอังกฤษส าหรับภูมิสารสนเทศ      3(3-0-6) 
 English for Geoinformatics) 
 ศึกษาและพัฒนาทักษะด้านการอ่าน เขียน   ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับภูมิศาสตร์และภูมิ
สารสนเทศ โดยเน้นศัพท์เทคนิค และกระบวนการทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 
 
2543401 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการส าหรับภูมิสารสนเทศ*   3(3-0-6) 
 English in Academic of Geoinformatics 

 รายวิชาที่ต้องผ่านก่อน 2542403 
 ศึกษาและพัฒนาทักษะด้านการอ่าน เขียน ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับภูมิศาสตร์และสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ โดยเน้นทักษะทางวิชาการ อันได้แก่ การสืบค้นข้อมูล การอ่านเอกสาร การเขียน การอภิปรายและ
การน าเสนอผลงานวิชาการด้านภูมิสารสนเทศ 
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2543104 ภูมิศาสตร์เมืองและการวางผังเมือง     3(2-2-5) 
 Urban Geography and Urban Planning  
 ความหมาย หลักการองค์ประกอบ และกระบวนการของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์รวมถึง
หลักการเบื้องต้นของงานแผนที่งานภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายดาวเทียม เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในการได้มา
ของข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ในงานเชิงพ้ืนที่ในการวางผังเมือง ฝึกหัดปฏิบัติการอย่างง่ายโดยใช้โปรแกรม
ประยุกต์และสถานการณ์สมมติ 
หมายเหตุ : CWIE 
 
2543101 ภูมิศาสตร์ดิน*       3(2-2-5) 
 Soil Geography 
 รายวิชาที่ต้องผ่านก่อน 2541101 
 ศึกษาการก าเนิด การกระจาย สมบัติทางกายภาพ สมบัติทางเคมีและศักยภาพทางการเกษตร 
การจ าแนกดินตามระบบอนุกรมวิธาน (Soil Taxonomy Classification System) ดินที่เป็นปัญหาทาง
การเกษตร ได้แก่ ดินเปรี้ยว ดินเค็ม ดินเค็ม-โซดิก ดินทรายจัด ดินอินทรีย์ ดินลูกรัง เป็นต้น มีการฝึก
ปฏิบัติงานภาคสนามโดยเน้นดินในประเทศไทย 
หมายเหตุ : CWIE 
 
2543417 ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการ* 3(2-2-5) 

Integration of Geoinformatics for Natural Resource and Environmental 
Management 

 รายวิชาที่ต้องผ่านก่อน 2543402 
 ศึกษารูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ แบบจ าลองทางภูมิศาสตร์ 
แบบจ าลองด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แบบจ าลองความเหมาะสม แบบจ าลองความ
เสี่ยง ศึกษากรณีตัวอย่างจากงานวิจัยด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในลักษณะการบูรณาการ 
หมายเหตุ : CWIE 
 
2543501 ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการโลจิสติกส์*    3(2-2-5) 
 Geoinformatics for Logistics Managements  
 รายวิชาที่ต้องผ่านก่อน 2543402 
 ทฤษฎีด้านท าเลที่ตั้ง แนวคิดด้านการวิเคราะห์ท าเลที่ตั้งเชิงธุรกิจและโลจิสติกส์ การประยุกต์ใช้
แนวคิดและสร้างแบบจ าลองท าเลที่ตั้งเชิงธุรกิจด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การวิเคราะห์ท าเลที่ตั้ง การ
กระจายสินค้า การวางแผนก าลังการผลิต การให้บริการคลังสินค้า  และการประเมินผล กลยุทธ์โลจิสติกส์ 
และมีปฏิบัติการด้านการวิเคราะห์ท าเลที่ตั้งเชิงธุรกิจและโลจิสติกส์ 
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2543408 การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน   3(2-2-5) 
 Land Use and Land Cover Planning 
 ความหมายของการวางแผน กระบวนการวางแผน การใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน สภาพ
การใช้ที่ดินในประเทศไทย การจ าแนกและหลักการจ าแนกสมรรถนะที่ดิน การประยุกต์ภาพถ่ายทางอากาศ 
แผนที่ดิน แผนที่ธรณี และข้อมูลด้านเศรษฐสังคมในการวางแผนใช้ที่ดิน การประเมินผลกระทบการใช้
ประโยชน์ที่ดินต่อสิ่งแวดล้อม แนวโน้มของการวางแผนใช้ประโยชน์ที่ดินในยุคปัจจุบันและอนาคต และมี
ปฏิบัติการภาคสนาม 
หมายเหตุ : CWIE 
 
2543201 การเขียนโปรแกรมในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นแนะน า*  3(2-2-5) 
 Introduction to Programming in Geographic Information System  
 รายวิชาที่ต้องผ่านก่อน  2543402 
 การเขียนโปรแกรมไพทอนขั้นแนะน ากับงานด้ านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ด้วยระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) การเขียนโปรแกรมไพทอนขั้นพ้ืนฐาน 
 
2543201 ภูมิสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการลุ่มน้ า *    3(2-2-5) 
 Geoinformatics for watershed management 
 รายวิชาที่ต้องผ่านก่อน 2543402 
 นิยามความหมายพ้ืนที่ลุ่มน้ า จัดการพื้นที่เพ่ือการอนุรักษ์ มลพิษในพื้นที่ลุ่มน้ า ศึกษาเกี่ยวกับน้ าที่
มีอยู่ในโลก สาเหตุการเกิด การหมุนเวียนเปลี่ยนสถานะของน้ า คุณสมบัติน้ า ทะเล ทะเลสาบ และน้ าใต้พ้ืนดิน 
การไหลของน้ า ทิศทางการไหล การไหลสะสม อุทกภัย ความแห้งแล้ง วิเคราะห์ด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ การก าหนดพื้นท่ีลุ่มน้ า ขอบเขตของการจัดการลุ่มน้ า เน้นปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ 
หมายเหตุ : CWIE 
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2543414 ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ*  3(2-2-5) 
 Geoinformatics for Climate Change Management  
 รายวิชาที่ต้องผ่านก่อน 2543402 
 การตรวจวัดและติดตามข้อมูลในชั้นบรรยากาศด้วยการส ารวจจากระยะไกล และเทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และกลไกที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับประเทศและระดับโลก รวมถึง
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ 
 
3. วิชาเอกเลือก 
กลุ่มวิชาแนวคิดทางภูมิศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา         น(ท-ป-อ) 
2543407 ภูมิสารสนเทศเพื่อระบบนิเวศป่าไม้และการจัดการ    3(2-2-5) 
 Geoinformatic for Forest Ecosystem and Management  
 นิยาม หลักการ แนวคิดและกฏเกณฑ์ทางนิเวศวิทยาป่าไม้ ระบบนิเวศย่อยป่าผลัดใบและป่าไม่
ผลัดใบ การประยุกต์แนวคิดทางนิเวศวิทยาในการจัดการป่าธรรมชาติ การตัดการสวนป่า การจัดการสัตว์ป่า 
ความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนการประยุกต์เทคโนโลยีทางภูมิสารสนเทศ อาทิ การประเมินมวล
ชีวภาพเหนือพ้ืนดิน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการอย่างยั่งยืน และมีฝึกปฏิบัติการภาคสนาม 
 
2542103 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว      3(2-2-5) 
 Geography of Tourism 
 ศึกษาสภาพทางภูมิศาสตร์ของแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย เกี่ยวกับที่ตั้ง การเข้าถึงและเส้นทาง
คมนาคม สภาพทางธรรมชาติและการก าเนิดของแหล่งท่องเที่ยว สภาพทางด้านวัฒนธรรมและประวัติของ
แหล่งท่องเที่ยว ประเภทของแหล่งท่องเที่ยว องค์ประกอบที่เหมาะสมส าหรับการท่องเที่ยว สถานบริการและ
หน่วยงานที่ด าเนินงานการท่องเที่ยว การวางแผนงานส าหรับการจัดการท่องเที่ยวและฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม 
 
2541203 ภูมิศาสตร์ธรณีสัณฐาน*      3(3-0-6) 
 Geomorphology Geography 
           รายวิชาที่ต้องผ่านก่อน 2541101   
 ศึกษาถึงการก าเนิดธรณีโครงสร้าง รูปร่างของแผ่นดิน กระบวนการก าเนิดและการพัฒนา 
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของแผ่นดินที่ประสบในปัจจุบัน การจ าแนกชนิดของธรณีสัณฐานแบบต่างๆ โดยเน้น
ธรณีสัณฐานที่มีปรากฏอยู่ในประเทศไทย และการปฏิบัติภาคสนาม 
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2542101 ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ       3(3-0-6) 
 Economic Geography 
 ศึกษาลักษณะและปัจจัยที่ท าให้เกิดความแตกต่างของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในบริเวณต่างๆ ของ
โลก โดยศึกษาทรัพยากรธรรมชาติ การผลิต การใช้ และการกระจายของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ด้าน
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การคมนาคม-ขนส่ง การค้าระหว่างประเทศ และการบริการแก่
ประชาชนในดินแดนต่างๆ ของโลก 
 
2543203 ชีวภูมิศาสตร์**       3(3-0-6) 
 Biogeography 
 รายวิชาที่ต้องผ่านก่อน 2541101   

  ศึกษาองค์ความรู้ชีวภูมิศาสตร์ ภูมิศาสตร์พืช ภูมิศาสตร์สัตว์ ระบบนิเวศและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการกระจายตัวของพืชและสัตว์ ลักษณะเด่นของพืชและสัตว์ประจ าถิ่น 
เขตชีวภูมิศาสตร์โลกและชีวภูมิศาสตร์ประเทศไทย การศึกษาชีวภูมิศาสตร์ในปัจจุบัน และการประยุกต์ใช้ภูมิ
สารสนเทศในการศกึษาชีวภูมิศาสตร์ 
 
กลุ่มวิชาการเขียนโปรแกรมส าหรับภูมิสารสนเทศ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา         น(ท-ป-อ) 
2543404 การจัดการฐานข้อมูลและการออกแบบ     3(2-2-5) 
 Database management and design 
 ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับโปรแกรมระบบการจัดการฐานข้อมูล การสร้างฐานข้อมูล การสร้างตาราง การสร้างแบบสอบถาม 
การสร้างฟอร์ม การสร้างรายงาน การจัดการฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย กรณีศึกษาระบบ
การจัดการฐานข้อมูลกับการใช้งานด้านต่างๆ 
 
2543405 การเขียนโปรแกรมไพทอนขั้นแนะน า     3(2-2-5) 
 Introduction to Python Programming 
 ศึกษาความรู้เบื้องต้น หลักการเขียนโปรแกรมและแก้ไขปัญหาด้วยภาษาไพธอน หลักการของการ
พัฒนา และการทดสอบซอฟต์แวร์ การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ อาเรย์ การควบคุมการ
ท างานของโปรแกรม ขั้นตอนวิธี กระบวนการ และฟังก์ชัน และการเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนขั้นสอง ได้แก่ 
การจัดการข้อมูลที่เป็นข้อความและรูปภาพ 

 
2543406 อาร์โปรแกรมม่ิงส าหรับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์   3(2-2-5) 
 R-programming for Geographic Information Systems 
 หลักการของอาร์โปรแกรมมิ่ง ภาษาในซอฟท์แวร์รหัสเปิด เพ่ือการใช้งานด้านการค านวณทางสถิติ 
และการแสดงผลข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดท าเหมืองข้อมูล เพ่ือการบูรณาการอาร์โปรแกรมม่ิงร่วมกับ
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 
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2543410 การเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นสูง  3(2-2-5) 
 Advanced Programming for development geographic information systems 
 หลักการการเขีบยโปรแกรมประยุกต์ด้วยภาษาระดับกลาง เช่น Visual Basic, JAVA, C++ การ
เขียนโปรแกรมสั่งงาน การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ กระบวนการข้อมูลเชิงตัวเลข การวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนที่ขั้นสูง 
การจ าลองแบบ และการสร้างโมเดลการวิเคราะห์ทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์
 
2543411 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ทางภูมิสารสนเทศ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต* 3(2-2-5) 

 Web Mapping Application  
 รายวิชาที่ต้องผ่านก่อน 2543402 
 ภาษาคอมพิวเตอร์ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องส าหรับการพัฒนาเว็บเบื้องต้น หลักการ
แผนที่ การก าหนดค่าระบบส าหรับการแสดงผลแผนที่ผ่านเว็บการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ผ่านเว็บ ฐานข้อมูล
เชิงพ้ืนที่ มาตรฐานส าหรับการบริการเชิงพ้ืนที่ ศึกษาการติดตั้งระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเครื่องบริการ
อินเตอร์เน็ต (GIS Internet Server)  โดยเน้นการใช้ซอฟต์แวร์รหัสเปิด (Open source) การประยุกต์ใช้
ระบบการให้บริการแผนที่ในอินเตอร์เน็ต 
 
กลุ่มวิชาภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน 
รหัสวิชา ชื่อวิชา         น(ท-ป-อ) 
2543206 การจัดการพิบัติภัยทางธรรมชาติ       3(2-2-5) 
 Natural Hazard Studies 
 ศึกษานิยาม คุณลักษณะ และหลักการจัดการพิบัติภัยทางธรรมชาติเชิงบูรณาการ ประกอบด้วย 
น้ าท่วม ภัยแล้ง ไฟป่า แผ่นดินถล่ม แผ่นดินไหว โรคระบาด ฯลฯ องค์ความรู้และเทคนิคทางด้านภูมิ
สารสนเทศในการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการวิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยงภัยพิบัติโดยใช้ ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ 
 
2543407 ภูมิศาสตร์การเกษตร        3(3-0-6) 
 Agricultural Geography 
 ศึกษาความหมายภูมิศาสตร์เกษตร คุณลักษณะที่เกี่ยวกับกสิกรรม การเลี้ยงสัตว์ การป่าไม้ และ
การประมง ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเกษตร วิวัฒนาการทางการเกษตร มโนทัศน์การ
เปลี่ยนแปลงภาคการเกษตร ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรของโลก ผลกระทบของกิจกรรมการเกษตรต่อ
สภาพแวดล้อมการเกษตรในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศในงานด้าน
การเกษตร 
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2543412 เครื่องมือทางสังคมศาสตร์เพื่อการส ารวจชุมชน    3(2-2-5) 
 Social Science Tools for Community Survey 
 ศึกษาบริบท สถานการณ์ พัฒนาการการเปลี่ยนแปลงชุมชน เครื่องมือในการส ารวจชุมชน ได้แก่ 
แบบส ารวจข้อมูล แผนผังชุมชน ปฏิทินวัฒนธรรม ผังทรัพยากร แผนฤดูกาลและปฏิทินการผลิตทาง
การเกษตร แผนผังเครือญาติ การแตกองค์ประกอบการศึกษาด้านทรัพยากร เศรษฐิกจ สังคม และวัฒนธรรม
ประเพณี และมีการฝึกปฏิบัติ 
 
2543412 ภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น    3(2-2-5) 
 Geoinformatics for support local development 
 แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาพ้ืนที่ท้องถิ่น เมืองและชนบท ชุมชนท้องถิ่น ในอุดมคติ แนวคิดนโยบาย
และแผนการพัฒนาพ้ืนที่ การศึกษาและวิเคราะห์ระบบภูมินิเวศท้องถิ่น กลยุทธ์ กระบวนการ และเทคนิคการ
วางแผนพัฒนาพ้ืนที่ท้องถิ่น เทคนิคภูมิสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่ท้องถิ่น การก าหนดเขตการจัดการการ
วางผังเมืองและท้องถิ่น ชุมชนน่าอยู่ การจัดการภูมิทัศน์และพ้ืนที่สาธารณะ การพัฒนาท้องถิ่นในลักษณะ
บูรณาการ 

 
2543416 การออกแบบสื่อประสมและแผนที่ดิจิทัลส าหรับการปฏิบัติงานด้านชุมชน  3(1-4-4) 
 Designing multimedia and digital maps for community operations 
 การสร้างสื่อ พัฒนาสื่อ ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ องค์ประกอบสื่อ การแสดงผล ข้อมูลเชิง
พ้ืนที่ เพ่ือประยุกต์ใช้การปฏิบัติงานด้านชุมชน  
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ภาคผนวก ข 
ตารางเปรียบเทียบ 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาหลักสตูรวิทยาศาสตรบัญฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566) 
กับ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

 
หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2564 หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2566 สาระที่ปรับปรุง 

ชื่อหลักสูตร 
   ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาเทคโนโลยีภูมศิาสตร์ 
   ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Geographical 
Technology 
ชื่อปริญญา 
   ช่ือเต็ม (ไทย) :วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีภมูิศาสตร์) 
   ช่ือย่อ (ไทย) : วท.บ. (เทคโนโลยีภูมิศาสตร์) 
   ช่ือเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Science (Geographical Technology) 
   ช่ือย่อ (อังกฤษ) : B.Sc. (Geographical Technology) 

ชื่อหลักสูตร 
   ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาภมูิสารสนเทศ 
   ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Geoinformatics 
 
ชื่อปริญญา 
   ช่ือเต็ม (ไทย) :วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมสิารสนเทศ) 
   ช่ือย่อ (ไทย) : วท.บ. (ภูมิสารสนเทศ) 
   ช่ือเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Science (Geoinformatics) 
   ช่ือย่อ (อังกฤษ) : B.Sc. (Geoinformatics) 

ปรับตามหลักสูตร CWIE 

ปรัชญาของหลักสูตร 
ผลิตบัณฑติที่มีความรู้และทักษะดา้นเทคโนโลยีภมูิศาสตร์ สามารถบูรณาการองค์
ความรู้และปัญญา ในการบริหารจดัการและสร้างนวัตกรรมเชิงพื้นที่ เพื่อ
ตอบสนองการพัฒนาและเพิ่มมูลคา่ ท้ังภาคเกษตรกรรม ภาค อุตสาหกรรม และ
ภาคบริการ มีคณุธรรม และมีจิตส านึกในการรับใช้ท้องถิ่นและประเทศชาติ 

ปรัชญาของหลักสูตร 
ผลิตบัณฑติที่มีความรู้และทักษะดา้นภูมิสารสนเทศ สามารถบรูณาการองค์ความรู้
และปัญญา ในการบริหารจัดการและสร้างนวัตกรรมเชิงพื้นท่ีเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  
มีคุณธรรม และมีจติส านึกในการรบัใช้ท้องถิ่นและประเทศชาติ 

คงเดิม 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีองค์ความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ที่สามารถ
น าไปปฏิบัติงานในวิชาชีพได้ 
2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติการ และจัดการเกี่ยวกับ
พื้นที่  รวมทั้ง ประยุกต์ใช้ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และบูรณาการศาสตร์ด้าน
เทคโนโลยีภูมิศาสตร์ให้กับท้องถิ่นได้ 
3. เพื่อผลิตบณัฑิตใหผู้้มีคณุธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบ
ด้านเทคโนโลยภีูมิศาสตร์ พร้อมทีจ่ะเสยีสละและสามารถน าเทคโนโลยีไปใช้ใน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มคีวามรูแ้ละทักษะด้านภูมสิารสนเทศท่ีสามารถ
ปฏิบัติงานสอดคล้องกับความต้องการผู้ใช้บัณฑติ และสามารถแสวงหาความรู้
เพิ่มเตมิ เป็นพื้นฐานในการพัฒนาวิชาชีพและพัฒนาตนเอง 
1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มคีวามรูค้วามเข้าใจในความสัมพันธ์ระหวา่งมนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อมและมีเจตคติที่ดตี่อเพือ่นมนุษย์ในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก 
1.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตใหส้ามารถวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติการและจดัการ
เกี่ยวกับพ้ืนท่ีโดยใช้เทคโนโลยดี้านภูมิสารสนเทศ 

ปรับตามหลักสูตร CWIE 
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หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2564 หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2566 สาระที่ปรับปรุง 
การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 1.3.4 เพือ่ผลิตบัณฑิตใหส้ามารถถ่ายทอดความรูด้้านภมูิสารสนเทศ แก่บุคคล

ทั่วไปได ้
1.3.5 เพื่อผลิตบัณฑิตใหผู้้มีคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ความ
รับผิดชอบดา้นภูมสิารสนเทศ พรอ้มท่ีจะเสยีสละและสามารถน าเทคโนโลยีไปใช้
ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 

หลักสูตร 
   มีจ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า    121 หน่วยกิต  
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 85 หน่วยกิต 
 2.1 วิชาแกน/วิชาชีพเฉพาะ  42 หน่วยกิต 
 2.2 วิชาเอกบังคับ  30 หน่วยกิต 
 2.3 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 2.4 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  7 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

หลักสูตร 
   มีจ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า    121 หน่วยกิต  
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 91 หน่วยกิต 
 2.1 วิชาแกน/วิชาชีพเฉพาะ  33 หน่วยกิต 
 2.2 วิชาเอกบังคับ  36 หน่วยกิต 
 2.3 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
 2.4 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  7 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

ปรับปรุงตามเกณฑ์
มาตรฐาน พ.ศ. 2565
และปรับตามหลักสูตร 
CWIE 
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หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2564 หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2566 สาระที่ปรับปรุง 
กลุ่มวชิาแกน 
2541201  ภมูศิาสตรก์ายภาพและภมูศิาสตรม์นุษยเ์ชิงบูรณาการ    3(2-2-5) 

  Integration Of Physical and Human Geography 
บูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิศาสตร์กายภาพและภูมิศาสตร์มนุษย์ โลกและ
จักรวาล องค์ประกอบและการเปลี่ยนแปลงทางธรณีภาค อุทกภาค บรรยากาศ
ภาค  และชีวภาค การตั้งถิ่นฐาน การกระจายตัวของประชากร สภาพทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง และวัฒนธรรมของมนุษย์ในภูมิภาคต่าง 
ๆ ของโลก และมีปฏิบัติการภาคสนาม 

2541101  ภมูศิาสตรก์ายภาพ                3(2-2-5) 
              Physical Geography 
ศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ประวัติความเป็นมา
และคุณลักษณะของภูมิศาสตร์กายภาค โลกและจักรวาล ความสัมพันธ์ระหว่าง
โลกและดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ การก าหนดต าแหน่งบนพื้นผิวโลก แผนที่และ
การแปลตีความหมาย องค์ประกอบและการเปลี่ยนแปลงทางธรณีภาค 
(lithosphere) อุทกภาค (hydrosphere) บรรยากาศภาค (atmosphere) และ
ชีวภาค (biosphere) ลักษณะภูมิประเทศท่ีเกิดจากตัวการ 

เปลี่ยนแปลง 

2541102   ภูมิศาสตร์มนุษย์                           3(3-0-6) 
              Human Geography 
ศึกษาลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของมนุษย์ ได้แก่ การตั้ง
ถิ่นฐาน การกระจายของประชากร สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การ
ปกครองและวัฒนธรรมของมนุษย์ในส่วนต่างๆ ของโลก 

 

2541301  พัฒนาการทางภูมิสารสนเทศศาสตร์   3(3-0-6) 
             Development of Geoinformatics 
พัฒนาการของแนวความคิดทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ นิยาม 
องค์ประกอบ หลักการท างาน การประยุกต์ใช้ระบบก าหนดต าแหน่งบนพื้นโลก 
การประยุกต์ใช้การรับรู้จากระยะไกล การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกษตรกรรม เศรษฐกิจสังคม และ
ภัยพิบัติด้วยภูมิสารสนเทศ 

2541201   แนวความคิดทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ  3(3-0-6) 
   Geographical and Geoinformatics Thoughts 
ศึกษาพัฒนาการของแนวความคิดทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศตามสมัย-ยุค
ต่างๆ โดยเน้นการวิเคราะห์เช่ือมโยงแนวความคิดจากอดีตจนถึงปัจจุบันสู่การ
ประยุกต์ใช้ 

เปลี่ยนแปลง 

2541201   การใช้แผนที่และการจัดท าแผนท่ีดิจิทัล   3(2-2-5) 
  Mapping and Digital Cartography 

หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับแผนที่ องค์ประกอบของแผนที่ การใช้แผนที่ภูมิประเทศ 

2541301   แผนที่และการท าแผนที่ดิจิตอล*   3(2-2-5) 
              Map and Digital Cartography Design 
              รายวิชาที่ต้องผ่านก่อน 2541101 

ปรับตามหลักสูตร CWIE 



75 
 

                                                                                                                      

75
 

หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2564 หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2566 สาระที่ปรับปรุง 
การแปลตีความหมายภาพถ่ายทางอากาศ การจัดท าแผนที่ การออกแบบแผนที่ 
สัญลักษณ์และอักษร การถ่ายทอดข้อมูล การเขียนเส้นโครงแผนที่ การประกอบ
ต้นร่างแผนที่ท้ังในลักษณะการเขียนแผนที่ด้วยมือและการจัดท าแผนท่ีดิจิทัล และ
มีปฏิบัติการจัดท าแผนที่ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ศึกษาหลักการพื้นฐานการท าแผนที่ การอ่านแผนที่ แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ 
อุปกรณ์และเครื่องมือในการเขียนแผนท่ี การออกแบบแผนที่ สัญลักษณ์และอักษร 
การถ่ายทอดข้อมูล การค านวณ และการเขียนเส้นโครงแผนท่ี การประกอบต้นร่าง
แผนที่ ทั้งในลักษณะการเขียนแผนที่ด้วยมือและการจัดท าแผนที่ดิจิตอลด้วย
คอมพิวเตอร์ 
หมายเหตุ : CWIE 

2542401   สถิติเบื้องต้นส าหรับภูมิสารสนเทศ    3(2-2-5) 
 Elementary Statistic for Geoinformatics 

องค์ความรู้พื้นฐานด้านสถิติส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ ภูมิสารสนเทศ การ
แสดงข้อมูลเชิงพื้นที่ทางสถิติ การวัดการกระจายของข้อมูลเชิงพื้นท่ี การวิเคราะห์
รูปแบบเชิงพื้นท่ี การวิเคราะห์การเกาะกลุ่มของข้อมูล การแทรกค่าเชิงพื้นท่ี การ
สุ่มตัวอย่างเชิงพื้นที่ สมการถดถอยเชิงพื้นที่ และมีปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

2541402  สถิติเชิงพื้นที่ส าหรับภูมิสารสนเทศ   3(2-2-5) 
              Geo-statistic for Geoinformatics 
ศึกษาการใช้ประโยชน์จากวิธีการทางสถิติส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลภูมิศาสตร์
และภูมิสารสนเทศ ได้แก่ การแสดงข้อมูลเชิงพื้นที่ทางสถิติ การวัดการกระจาย
ของข้อมูลเชิงพื้นที่ การวิเคราะห์รูปแบบเชิงพื้นท่ี การวิเคราะห์การกระจุกตัวของ
ข้อมูล การแทรกค่าเชิงพื้นที่ การสุ่มตัวอย่างเชิงพื้นที่ รวมถึงการสร้างสมการ
ถดถอยเชิงพื้นที่ เน้นปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

เปลี่ยนแปลง  

2542201  ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์    3(2-2-5) 
   Analytical Thailand geography 
คุณลักษณะทางด้านภูมิศาสตร์ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย ท าเลที่ตั้ง อาณา
เขต ลักษณะทางด้านกายภาพ  เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และประชากร การ
วิเคราะห์ความสามารถในการผลิตเชิงเกษตร อุตสาหกรรม การค้า และการ
คมนาคมขนส่งของภูมิภาค ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ
ฉบับปัจจุบันและแผนในอนาคต และมีการปฏิบัติการส ารวจภาคสนาม 

2542102  ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์   3(2-2-5) 
              Analytical Geography of Thailand 
ศึกษาวิเคราะห์สภาพภูมิศาสตร์ของประเทศไทย ทั้งทางด้านที่ตั้ง อาณาเขต 
ลักษณะทางด้านกายภาพ ลักษณะทางด้านเศรษฐกิจ ประชากร วิเคราะห์
ความสามารถในการผลิตเชิงเกษตร อุตสาหกรรม การค้า การคมนาคมขนส่ง และ
การศึกษาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบัน ให้ปฏิบัติการ
ภาคสนามเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ตามสภาพที่เป็นจริง และมีการปฏิบัติการ
ส ารวจภาคสนาม 

เปลี่ยนแปลง 

2543401   การส ารวจรังวัดและระบบก าหนดต าแหน่งบนพ้ืนโลก   3(2-2-5) 
   Surveying and Global Positioning System 
หลักการส ารวจรังวัด โครงสร้างและองค์ประกอบของระบบก าหนดต าแหน่งบน
พื้นโลกจากดาวเทียม ทฤษฎีและวิธีปรับแก้ค่าต าแหน่ง การประเมินความถูกต้อง

2542401   การส ารวจรังวัดและระบบน าทางด้วยดาวเทียม*              3(2-2-5) 
              Surveying and Global Positioning System 
              รายวิชาที่ต้องผ่านก่อน 2541101 
โครงสร้างและองค์ประกอบของระบบก าหนดต าแหน่งบนพื้นโลกจากดาวเทียม 

ปรับตามหลักสูตร CWIE 
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หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2564 หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2566 สาระที่ปรับปรุง 
เชิงต าแหน่ง แนวทางการประยุกต์ใช้กล้องส ารวจและระบบก าหนดต าแหน่งบน
พื้นโลกในการจัดท าแผนที่และข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และมีบท
ปฏิบัติการด้านการรังวัดและระบบก าหนดต าแหน่งบนพ้ืนโลก 

ทฤษฎีและวิธีปรับแก้ค่าต าแหน่ง การประเมินความถูกต้องเชิงต าแหน่ง การใช้
เครื่องมือในการจัดท าแผนที่และการประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ ในภาคสนาม ศึกษา
ทฤษฎีและหลักการส ารวจ การใช้เครื่องมือและเทคนิคภาคสนามและการส ารวจ 
ภูมิประเทศ การฝึกปฏิบัติการส ารวจพ้ืนท่ี 
หมายเหตุ : CWIE 

2543405   การออกแบบและมาตรฐานของฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ข้ันแนะน า3(2-2-5) 
    Introduction to Design and Standard Geo-spatial Database 

หลักการออกแบบและการจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ การออกแบบข้อมูลเชิง
บรรยาย พจนานุกรมข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ มาตรฐานภูมิสารสนเทศ 
มาตรฐานการบริการเชิงต าแหน่งการติดตามและน าหน  ภาษา GML เพื่อการ
จัดเก็บและแลกเปลี่ยนข้อมูลภูมิสารสนเทศ ตัวช้ีวัดคุณภาพข้อมูล ระบบการ
จ าแนกสิ่งปกคลุมดิน  และมีปฏิบัติการด้านการออกแบบและมาตรฐานของ
ฐานข้อมูลเชิงพื้นที ่

2542402   การออกแบบและมาตรฐานของฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ข้ันแนะน า3(2-2-5) 
              Introduction to Design and Standard Geo-spatial Database 
การออกแบบและการจัดการฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ ศึกษามาตรฐานการใช้
ข้อมูลเชิงพื้นที่ มาตรฐานการใช้ข้อมูลแผนที่ กระบวนการรีโมทเซนซิง และการ
วิเคราะห์ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
หมายเหตุ : CWIE 

ปรับตามหลักสูตร CWIE 

2542301  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์     3(2-2-5) 
  Geographic Information System 

องค์ความรู้พื้นฐานและแนวความคิดทางด้ านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
โครงสร้างของข้อมูล การน าเข้าข้อมูล การจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลภาคสนาม และ
จัดการฐานข้อมูลของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่และ
การแสดงผล และมีปฏิบัติการใช้ซอฟต์แวร์ทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

2542302   ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์*   3(2-2-5) 
              Geographic Information System 
              รายวิชาที่ต้องผ่านก่อน 2541101 
ศึกษาความรู้พื้นฐานและแนวความคิดทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ข้อมูล
ภูมิศาสตร์จากโลกจริงสู่โลกดจิิทัล องค์ประกอบระบบสารสนเทศภมูิศาสตร ์ระบบ
พิกัดและการฉายแผนท่ี แบบจ าลองข้อมูล GIS  การออกแบบฐานข้อมูลของระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ การน าเข้าข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่และการ
แสดงผล ปฏิบัติการซอฟต์แวร์ทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
หมายเหตุ : CWIE 

ปรับตามหลักสูตร CWIE 

2542302  การรับรู้จากระยะไกลและการใช้ข้อมูลดาวเทียม  3(2-2-5) 
 Remote Sensing and Satellite Application  

ประวัติและหลักการเบื้องต้นของเทคโนโลยีรีโมทเซนซิงหรือการส ารวจข้อมูลจาก

2542301   การรับรู้จากระยะไกล*    3(2-2-5) 
              Remote Sensing 
              รายวิชาที่ต้องผ่านก่อน 2541101 

ปรับตามหลักสูตร CWIE 
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หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2564 หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2566 สาระที่ปรับปรุง 
ระยะไกล ประเภทของดาวเทียม การส ารวจข้อมูลธรรมชาติด้วยดาวเทียม 
สัญญาณภาพดาวเทียม หลักการแปลความหมายภาพถ่ายจากดาวเทียม การใช้
ประโยชน์จากภาพดาวเทียม และมีปฏิบัติการแปลตีความข้อมูลดาวเทียมและ
ตรวจสอบผลการวิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียมในภาคสนาม 

ศึกษาประวัติและหลักการเบื้องต้นของเทคโนโลยีรีโมทเซนซิงหรือการส ารวจ
ข้อมูลจากระยะไกล การส ารวจข้อมูลธรรมชาติด้วยดาวเทียม สัญญาณภาพ
ดาวเทียม หลักการแปลความหมายภาพถ่ายจากดาวเทียม การใช้ประโยชน์จาก
ภาพดาวเทียมในงานด้านภูมิศาสตร์ ฝึกปฏิบัติการและตรวจสอบข้อมูลใน
ภาคสนาม 
หมายเหตุ : CWIE 

2544595   การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านภูมิสารสนเทศและเทคโนโลยี 
โลจิสติกส์                                                          3(0-6-3) 
Research and Innovation Development in Geographical  
Technology 

มโนทัศน์ด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ระเบียบวิธีวิจัย การเลือกประเด็น การ
ก าหนดวัตถุประสงค์ การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การเตรียม
เครื่องมือ สถิติและการเลือกใช้สถิติ การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และ
การเขียนรายงาน การใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรม มี
ปฏิบัติการจัดท าโครงร่างงานวิจัยด้านเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ และสัมมนา 

2544496  วิจัยและสัมนาด้านภูมิสารสนเทศ**               3(1-4-4) 
              Research Method and Seminar in Geoinformatics 
              รายวิชาที่ต้องผ่านก่อน 2542302, 2542301, 2542401 
ศึกษาระเบียบวิธีวิจัย ตั้งแต่กระบวนวางแผน การเลือกประเด็นวิจัย การทบทวน
เอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องที่ถูกต้อง การก าหนดกรอบ การก าหนด
วัตถุประสงค์ การเตรียมเครื่องมือ สถิติและการเลือกใช้สถิติ การก าหนดกลุ่ม
ตัวอย่าง การรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ แปลผล และการเขียนรายงานอย่างมี
มาตรฐานด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ปฏิบัติการวางแผนและท าวิจัยโดยใช้
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ จัดท ารูปเล่มวิจัย พร้อมเผยแพร่ผลงานผ่านการสัมมนา
เชิงวิชาการ 

เปลี่ยนแปลง 

3612101  พ้ืนฐานการเป็นผูป้ระกอบการธุรกิจ    3(3-0-6) 
              Fundamentals of Entrepreneurships 
แนวคิดและคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ การศึกษาความเป็นไปได้และ
การประเมินความพร้อมในการประกอบธุรกิจ ประเภทและรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจ 
หลักการบริหารธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้องส าหรับผู้ประกอบการ 

 ปิดรายวิชา 

3561101   องค์การและการจัดการ    3(3-0-6) 
   Organization and Management 
ความรู้พื้นฐานขององค์การ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การ หลักกระบวนการ
ในการจัดการ การวางแผน การจัดการองค์การ การจัดคนเข้าท างาน การ

 ปิดรายวิชา 
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หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2564 หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2566 สาระที่ปรับปรุง 
อ านวยการและการสั่งการ และการควบคุมการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมาย 
และแนวคิดการจัดการขององค์การสมัยใหม่ 

3601101   ความรู้เบื้องต้นทางเทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจ  3(2-2-5) 
   Introduction to Digital Technology for Business  
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจดิจิทัล โครงสร้างพื้นฐานธุรกิจดิจิทัล ขอบเขตและ
รูปแบบของธุรกิจดิจิทัล สภาพแวดล้อมทางธุรกิจดิจิทัล อุปกรณ์ดิจิทัล ผลิตภัณฑ์
ดิจิทัล การใช้งานระบบปฏิบัติการที่ใช้ในปัจจุบัน การใช้งานอินเตอร์เน็ต การ
รักษาความปลอดภัยทางดิจิทัล การใช้งานโปรแกรมส านักงานที่สอดคล้องกับ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ 

 ปิดรายวิชา 

5771201   การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน    3(2-2-5) 
   Logistics and Supply Chain Management 
ศึกษาทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน กิจกรรมโลจิ
สติกส์ ความเชื่อมโยงของกิจกรรมโลจิสติกส์กับการจัดการโซ่อุปทาน บทบาทของ
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานต่อการพัฒนา ความสามารถทางการแข่งขัน
ของธุรกิจ ความส าคัญของโลจิสติกส์และโซ่ อุปทานต่อระบบเศรษฐกิจ 

 ปิดรายวิชา 

5771202   มาตรฐานโลจิสติกส์     3(3-0-6) 
   Logistics Standard  
ความหมาย วัตถุประสงค์ องค์ประกอบ และชนิดของมาตรฐานโลจิสติกส์ต่าง ๆ 
เช่น มาตรฐานกล่องกระดาษลูกฟูก มาตรฐานถุงพลาสติก มาตรฐานพาเลท 
มาตรฐานตู้คอนเทนเนอร์ มาตรฐานอุปกรณ์ทางโลจิสติกส์ มาตรฐานรถบรรทุก
ขนส่งสินค้าและแชสซี มาตรฐานถุงพลาสติกสาน มาตรฐานถุงกระดาษเหนียว 

 ปิดรายวิชา 

5772202   การวางแผนและการปฏิบัติการขนส่ง   3(2-2-5) 
   Transport Planning and Operations  
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารการขนส่งและการจัดการเส้นทางการขนส่งที่

 ปิดรายวิชา 
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ประกอบด้วย การขนส่งและการจัดการขนส่ง วิธีการขนส่งสินค้าแบบประหยัด 
การเลือกอุปกรณ์ในการขนส่ง การค านวนต้นทุนในการขนส่ง การจัดตารางการ
ขนส่ง การออกแบบเส้นทางการขนส่ง และการใช้ระบบ GPS & GPS Tracking 
ในงาน 
5772201   การจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า   3(2-2-5) 
   Warehouse Management and Distribution Center 
หลักการจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า ความส าคัญ ประเภท การ
ด าเนินงานในคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า ความแตกต่างระหว่างคลังสินค้า
และศูนย์กระจายสินค้า การสร้างมูลค่าเพิ่มและประสทิธิภาพสูงสดุ การเลือกท าเล
ที่ตั้ง และการวางแผนผังคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า การวางแผนการไหล
ของวัสดุคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า 

 ปิดรายวิชา 

1201101   คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์    3(3-0-6) 
   Mathematics for Science  
สมบัติของเลขยกก าลัง พหุนามและเศษส่วนพหุนาม ระบบสมการเชิงเส้น การ
แยกตัวประกอบ กราฟ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ อนุพันธ์ การหาอนุพันธ์ของ
ฟังก์ชันชนิดต่างๆ การประยุกต์ของอนุพันธ์ และ อินทิกรัลฟังก์ชันชนิดต่างๆ การ
ประยุกต์ของอินทิกรัล 

 ปิดรายวิชา 

กลุ่มวิชาเอกบังคับ   
2543403   การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์              3(2-2-5) 
   Application to Geographic Information System 
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในด้านต่าง ๆ การวิเคราะห์ข้อมูลใน
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS data analysis) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ 
(spatial) ข้อมูลพื้นผิว (surface) และข้อมูลโครงข่าย (network) หลักการ
วิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยและการวิเคราะห์พื้นที่เหมาะสม และมีบทปฏิบัติการด้าน
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

2543402   การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์*  3(2-2-5) 
Application to Geographic Information System 
รายวิชาที่ต้องผ่านก่อน 2542302 

ศึกษาแนวทางและกรณีศึกษาการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การ
วิเคราะห์ข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS Data Analysis) การวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงพื้นที่ (spatial) ข้อมูลพื้นผิว (surface) และข้อมูลโครงข่าย (network) 
การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยและการวิเคราะห์พื้นที่เหมาะสม เน้นปฏิบัติการทาง

ปรับตามหลักสูตร CWIE 
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หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2564 หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2566 สาระที่ปรับปรุง 
คอมพิวเตอร์ 
หมายเหตุ : CWIE 

2543201  การประยุกต์ใช้การรับรู้จากระยะไกลและการประมวลผลภาพเชิงเลข 
             3(2-2-5) 
            Application to Remote Sensing and Digital Image Processing 
การวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้จากระยะไกลและการประมวลผลภาพเชิงเลขด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์ กระบวนการวิธีในการประมวลผลข้อมูลภาพเบื้องต้น การเน้น
ข้อมูลภาพ การจ าแนกข้อมูลภาพ การประเมินความถูกต้องของการจ าแนก
ข้อมูลภาพ การจ าแนกการใช้ที่ดินจากข้อมูลดาวเทียม และมีปฏิบัติการด้านการ
ประยุกต์ใช้การรับรู้จากระยะไกลและการประมวลผลภาพเชิงเลข 

2543403  การประยุกตก์ารรบัรูจ้ากระยะไกลและการประมวลผลภาพเชิงเลข*                  
              3(2-2-5) 
              Application to Remote Sensing and Digital Image Processing 
             รายวิชาที่ต้องผ่านก่อน 2542301 
การวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้จากระยะไกลและการประมวลผลภาพเชิงเลขด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์ กระบวนการวิธีในการประมวลผลข้อมูลภาพเบื้องต้น การเน้น
ข้อมูลภาพ การจ าแนกข้อมูลภาพ การประเมินความถูกต้องของการจ าแนก
ข้อมูลภาพ การจ าแนกการใช้ที่ดินจากข้อมูลดาวเทียม และมีปฏิบัติการด้านการ
ประยุกต์ใช้การรับรู้จากระยะไกลและการประมวลผลภาพเชิงเลข 

เปลี่ยนแปลง 

4002251   ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์    3(3-0-6) 
  English for Science  

อ่านข้อความ บทความ รายงานการวิจัยและเอกสารทางวิทยาศาสตร์ และให้เขียน
ข้อความ บทความและรายงานทางวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ 

2542403  ภาษาอังกฤษส าหรับภูมิสารสนเทศ    3(3-0-6) 
  English for Geoinformatics) 
ศึกษาและพัฒนาทักษะด้านการอ่าน เขียน  ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับภูมิศาสตร์และ
ภูมิสารสนเทศ โดยเน้นศัพท์เทคนิค และกระบวนการทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 

เปลี่ยนแปลง 

2543201   ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการส าหรับภูมิสารสนเทศ              3(3-0-6) 
   Academic English for Geoinformatics 
การสืบค้นบทความวิจัยภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 
ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ด้านการอ่านบทความ การเขียนบทคัดย่อ 
การเขียนบันทึก การสร้างผังการด าเนินการ การรายงานผล การเขียนสรุปและ
อภิปราย รวมทั้ง การจัดท าสื่อและน าเสนอผลงานวิชาการด้านภูมิสารสนเทศด้วย
ภาษาอังกฤษ 

2543401  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการส าหรับภูมิสารสนเทศ*  3(3-0-6) 
   English in Academic of Geoinformatics 
   รายวิชาที่ต้องผ่านก่อน 2542403 
ศึกษาและพัฒนาทักษะด้านการอ่าน เขียน ภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวข้องกับภูมิศาสตร์
และสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยเน้นทักษะทางวิชาการ อันได้แก่ การสืบค้นข้อมูล 
การอ่านเอกสาร การเขียน การอภิปรายและการน าเสนอผลงานวิชาการด้านภูมิ
สารสนเทศ 

เปลี่ยนแปลง 
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หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2564 หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2566 สาระที่ปรับปรุง 
2543102  ภมูศิาสตรเ์มอืงและผงัเมอืง                              3(2-2-5) 
    Geography and Urban Planning 
จุดประสงค์และขอบเขตของการวางผังเมือง องค์ประกอบทางกายภาพของชุมชน
เมือง การส ารวจและการวางผังชุมชน แนวคิดและทฤษฎีการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์
ในส่วนต่าง ๆ ของโลก ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานของประชากร
ในชนบทและเมือง 

2543104   ภูมิศาสตร์เมืองและการวางผังเมือง   3(2-2-5) 
              Urban Geography and Urban Planning 
              ความหมาย หลักการองค์ประกอบ และกระบวนการของระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์รวมถึงหลักการเบื้องต้นของงานแผนที่งานภาพถ่ายทาง
อากาศ ภาพถ่ายดาวเทียม เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในการได้มาของข้อมูลเพื่อใช้
ประโยชน์ในงานเชิงพื้นที่ในการวางผังเมือง ฝึกหัดปฏิบัติการอย่างง่ายโดยใช้
โปรแกรมประยุกต์และสถานการณ์สมมติ 
หมายเหตุ : CWIE 

ปรับตามหลักสูตร CWIE 

 2543101   ภูมิศาสตร์ดิน*     3(2-2-5) 
              Soil Geography 
              รายวิชาที่ต้องผ่านก่อน 2541101 
ศึกษาการก าเนิด การกระจาย สมบัติทางกายภาพ สมบัติทางเคมีและศักยภาพ
ทางการเกษตร การจ าแนกดินตามระบบอนุกรมวิธาน (Soil Taxonomy 
Classification System) ดินท่ีเป็นปัญหาทางการเกษตร ได้แก่ ดินเปรี้ยว ดินเค็ม 
ดินเค็ม-โซดิก ดินทรายจัด ดินอินทรีย์ ดินลูกรัง เป็นต้น มีการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนามโดยเน้นดินในประเทศไทย 
หมายเหตุ : CWIE 

ปรับตามหลักสูตร CWIE 

2543207  ภูมิสารสนเทศด้านสุขภาวะ การจัดการสิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ 
              3(2-2-5) 
              GIS for Wellness and Environmental and Disasters  
              Management 
คุณลักษณะด้านสุขภาวะ ระบาดวิทยา และชีวิตวิถีให ม่ หลักการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลักการจัดการพิบัติภัยทางธรรมชาติเชิง
บูรณาการ การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศในการจัดการสิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ และ
โรคระบาด การใช้ข้อมูลดาวเทียมในการติดตาม เตือนภัย เฝ้าระวัง และพยากรณ์

2543415   ภูมิสารสนเทศส าหรับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม*
   3(2-2-5) 
              Geoinformatics for Natural Resource and Environmental  
              Management 
              รายวิชาที่ต้องผ่านก่อน 2543402 
ศึกษารูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ แบบจ าลองทาง
ภูมิศาสตร์ แบบจ าลองด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แบบจ าลองความเหมาะสม แบบจ าลองความเสี่ยง ศึกษากรณีตัวอย่างจาก

เปลี่ยนแปลง 
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หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2564 หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2566 สาระที่ปรับปรุง 
เชิงพื้นที่ และมีบทปฏิบัติการด้านการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ 

งานวิจัยด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 
หมายเหตุ : CWIE 

2543501  ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการโลจิสติกส์  3(2-2-5) 
   Geoinformatics for Logistics Managements 
ทฤษฎีด้านท าเลที่ตั้ง แนวคิดด้านการวิเคราะห์ท าเลที่ตั้งเชิงธุรกิจและโลจิสติกส์ 
การประยุกต์ใช้แนวคิดและสร้างแบบจ าลองท าเลที่ตั้งเชิงธุรกิ จด้วยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ การวิเคราะห์ท าเลที่ตั้ง การกระจายสินค้า การวางแผน
ก าลังการผลิต การให้บริการคลังสินค้า  และการประเมินผลกลยุทธ์โลจิสติกส์ 
และมีปฏิบัติการด้านการวิเคราะห์ท าเลที่ตั้งเชิงธุรกิจและโลจิสติกส์ 

2543501   ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการโลจิสติกส์ *  3(2-2-5) 
               Geoinformatics for Logistics Managements  
               รายวิชาที่ต้องผ่านก่อน 2543402 
ทฤษฎีด้านท าเลที่ตั้ง แนวคิดด้านการวิเคราะห์ท าเลที่ตั้งเชิงธุรกิจและโลจิสติกส์ 
การประยุกต์ใช้แนวคิดและสร้างแบบจ าลองท าเลที่ตั้งเชิงธุรกิจด้ วยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ การวิเคราะห์ท าเลที่ตั้ง การกระจายสินค้า การวางแผน
ก าลังการผลิต การให้บริการคลังสินค้า  และการประเมินผล กลยุทธ์โลจิสติกส์  
และมีปฏิบัติการด้านการวิเคราะห์ท าเลที่ตั้งเชิงธุรกิจและโลจิสติกส์ 

คงเดิม 

2543414   การวางแผนการใช้ประโยชน์ท่ีดินและสิ่งปกคลุมดิน         3(2-2-5) 
              Land Use and Land Cover Planning 
ความหมาย ความส าคัญ  แนวทาง วิธีการ และกระบวนการในการวาง                            
แผนการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน สภาพการใช้ที่ดินในประเทศไทย 
หลักการจ าแนกสมรรถนะที่ดิน หลักการจ าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปก
คลุมดิน ปัญหาและการประเมินผลกระทบการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

2543408  การวางแผนการใช้ประโยชน์ท่ีดินและสิ่งปกคลุมดิน 3(2-2-5) 
              Land Use and Land Cover Planning 
ความหมายของการวางแผน กระบวนการวางแผน การใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่ง
ปกคลุมดิน สภาพการใช้ที่ดินในประเทศไทย การจ าแนกและหลักการจ าแนก
สมรรถนะที่ดิน การประยุกต์ภาพถ่ายทางอากาศ แผนท่ีดิน แผนที่ธรณี และข้อมูล
ด้านเศรษฐสังคมในการวางแผนใช้ที่ดิน การประเมินผลกระทบการใช้ประโยชน์
ที่ดินต่อสิ่งแวดล้อม แนวโน้มของการวางแผนใช้ประโยชน์ที่ดินในยุคปัจจุบันและ
อนาคต และมีปฏิบัติการภาคสนาม 
หมายเหตุ : CWIE 

ปรับตามหลักสูตร CWIE 

2544408  การเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ            3(2-2-5) 
              Programming Application for Geoinformatics 
การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การสร้างสภาพแวดล้อมของโปรแกรมทางด้าน
ภูมิสารสนเทศให้เหมาะสมกับการท างานเฉพาะด้าน การเขียนโปรแกรมท างานกับ
ส่วนแสดงแผนที่ การเขียนโปรแกรมเข้าถึง และสืบค้นข้อมูลทางภูมิศาสตร์ การ

2543201  การเขียนโปรแกรมในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นแนะน า* 
              3(2-2-5) 
   Introduction to Programming in Geographic Information  
              System 
              รายวิชาที่ต้องผ่านก่อน  2543402 

เปลี่ยนแปลง 
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หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2564 หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2566 สาระที่ปรับปรุง 
เขียนโปรแกรมเพื่อสร้างการวิเคราะห์ข้อมูลภูมิสารสนเทศ การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การสร้างสภาพแวดล้อมของโปรแกรมทางด้าน

ภูมิสารสนเทศให้เหมาะสมกับการท างานเฉพาะด้าน การเขียนโปรแกรมท างานกับ
ส่วนแสดงแผนที่ การเขียนโปรแกรมเข้าถึง และสืบค้นข้อมูลทางภูมิศาสตร์ การ
เขียนโปรแกรมเพื่อสร้างการวิเคราะห์ข้อมูลภูมิสารสนเทศ 

2543415  ภูมิสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการลุ่มน้ า                 3(2-2-5) 
              Geoinformatics for Watershed Management) 
นิยามความหมายพื้นที่ลุ่มน้ า การก าหนดพื้นที่ลุ่มน้ า ขอบเขตของการจัดการลุ่ม
น้ า  หลักการจัดการและแนวคิดในการจัดการลุ่มน้ าแบบผสมผสาน หลักและวิธี
ปฏิบัติในการจัดการพื้นท่ีเพื่อการอนุรักษ์ การป้องกันการพังทลายของดิน อุทกภัย 
ความแห้งแล้ง และมลพิษ ในพื้นที่ลุ่มน้ า การปรับปรุงพื้นที่ลุ่มน้ า การวางนโยบาย
ในการจัดการลุ่มน้ าแบบยั่งยืน โดยใช้ภูมิสารสนเทศ 

2543201   ภูมิสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการลุ่มน้ า*  3(2-2-5) 
              Geoinformatics for watershed management) 
              รายวิชาที่ต้องผ่านก่อน 2543402 
นิยามความหมายพื้นที่ลุ่มน้ า จัดการพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ มลพิษในพื้นที่ลุ่มน้ า 
ศึกษาเกี่ยวกับน้ าที่มีอยู่ในโลก สาเหตุการเกิด การหมุนเวียนเปลี่ยนสถานะของน้ า 
คุณสมบัติน้ า ทะเล ทะเลสาบ และน้ าใต้พื้นดิน การไหลของน้ า ทิศทางการไหล 
การไหลสะสม อุทกภัย ความแห้งแล้ง วิเคราะห์ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
การก าหนดพื้นที่ลุ่มน้ า ขอบเขตของการจัดการลุ่มน้ า เน้นปฏิบัติการทาง
คอมพิวเตอร์ 
หมายเหตุ : CWIE 

ปรับตามหลักสูตร CWIE 

 2543414   ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ*   
              3(2-2-5) 
   Geoinformatics for Climate Change Management 
              รายวิชาที่ต้องผ่านก่อน 2543402 
การตรวจวัดและติดตามข้อมูลในช้ันบรรยากาศด้วยการส ารวจจากระยะไกล และ
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และกลไกที่เกี่ยวข้อง
ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
ในการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ 

เปลี่ยนแปลง 

วิชาเอกเลือก   
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หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2564 หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2566 สาระที่ปรับปรุง 
 2543407   ภูมิสารสนเทศเพื่อระบบนิเวศป่าไม้และการจัดการ  3(2-2-5) 

   Geoinformatic for Forest Ecosystem and Management  
นิยาม หลักการ แนวคิดและกฏเกณฑ์ทางนิเวศวิทยาป่าไม ้ระบบนิเวศย่อยป่าผลัด
ใบและป่าไม่ผลัดใบ การประยุกต์แนวคิดทางนิเวศวิทยาในการจัดการป่าธรรมชาติ 
การตัดการสวนป่า การจัดการสัตว์ป่า ความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนการ
ประยุกต์เทคโนโลยีทางภูมิสารสนเทศ อาทิ การประเมินมวลชีวภาพเหนือพื้นดิน 
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการอย่างยั่งยืน และมีฝึกปฏิบัติการภาคสนาม 

เปลี่ยนแปลง 

2541103   ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว                                      3(2-2-5) 
   Tourism Geography  
สภาพทางภูมิศาสตร์ของแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย เกี่ยวกับที่ตั้ง การเข้าถึง
และเส้นทางคมนาคม สภาพทางธรรมชาติและการก าเนิดของแหล่งท่องเที่ยว 
สภาพทางด้านวัฒนธรรมและประวัติของแหล่งท่องเที่ยว ประเภทของแหล่ง
ท่องเที่ยว องค์ประกอบที่เหมาะสมส าหรับการท่องเที่ยว สถานบริการและ
หน่วยงานท่ีด าเนินงานการท่องเที่ยว การวางแผนงานส าหรับการจัดการท่องเที่ยว
และฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม 

2542103   ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว               3(2-2-5) 
              Geography of Tourism 
ศึกษาสภาพทางภูมิศาสตร์ของแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย เกี่ยวกับที่ตั้ง การ
เข้าถึงและเส้นทางคมนาคม สภาพทางธรรมชาติและการก าเนิดของแหล่ง
ท่องเที่ยว สภาพทางด้านวัฒนธรรมและประวัติของแหล่งท่องเที่ยว ประเภทของ
แหล่งท่องเที่ยว องค์ประกอบที่เหมาะสมส าหรับการท่องเที่ยว สถานบริการและ
หน่วยงานท่ีด าเนินงานการท่องเที่ยว การวางแผนงานส าหรับการจัดการท่องเที่ยว
และฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม 

คงเดิม 

 2541203   ภูมิศาสตร์ธรณีสัณฐาน*    3(3-0-6) 
              Geomorphology Geography 
              รายวิชาที่ต้องผ่านก่อน 2541101   
ศึกษาถึงการก าเนิดธรณีโครงสรา้ง รูปร่างของแผ่นดิน กระบวนการก าเนิดและการ
พัฒนา ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของแผ่นดินท่ีประสบในปัจจุบัน การจ าแนกชนิด
ของธรณีสัณฐานแบบต่างๆ โดยเน้นธรณีสัณฐานที่มีปรากฏอยู่ในประเทศไทย 
และการปฏิบัติภาคสนาม 

เปลี่ยนแปลง 

2543101  ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจและการตลาด                          3 (3-0-6) 
   Economic Geography and Marketing  
ปัจจัยที่ท าให้เกิดความแตกต่างของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในบริเวณต่าง ๆ ของ

2542101   ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ    3(3-0-6) 
   Economic Geography 
ศึกษาลักษณะและปัจจัยที่ท าให้เกิดความแตกต่างของกิจกรรมทางเศรษฐกิจใน

เปลี่ยนแปลง 
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หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2564 หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2566 สาระที่ปรับปรุง 
โลก โดยศึกษาทรัพยากรธรรมชาติ การผลิต การใช้ และการกระจายของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การคมนาคม-ขนส่ง 
การค้าระหว่างประเทศ และการบริการแก่ประชาชนในดินแดนต่าง ๆ ของโลก 
ปัจจัยต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อเศรษฐกิจด้านการตลาดและอุตสาหกรรม 
โดยเน้นการวิเคราะห์การก าหนดที่ตั้งและบริเวณบริการของการตลาดและ
อุตสาหกรรม 

บริเวณต่างๆ ของโลก โดยศึกษาทรัพยากรธรรมชาติ การผลิต การใช้ และการ
กระจายของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม 
การคมนาคม-ขนส่ง การค้าระหว่างประเทศ และการบริการแก่ประชาชนใน
ดินแดนต่างๆ ของโลก 
 

 2543203   ชีวภูมิศาสตร์**     3(3-0-6) 
              Biogeography 
              รายวิชาที่ต้องผ่านก่อน 2541101   
ศึกษาองค์ความรู้ชีวภูมิศาสตร์ ภูมิศาสตร์พืช ภูมิศาสตร์สัตว์ ระบบนิเวศและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการกระจายตัวของพืช
และสัตว์ ลักษณะเด่นของพืชและสัตว์ประจ าถิ่น เขตชีวภูมิศาสตร์โลกและชีว
ภูมิศาสตร์ประเทศไทย การศึกษาชีวภูมิศาสตร์ในปัจจุบัน และการประยุกต์ใช้ภูมิ
สารสนเทศในการศึกษาชีวภูมิศาสตร์ 

เปลี่ยนแปลง 

 2543404   การจัดการฐานข้อมูลและการออกแบบ  3(2-2-5) 
   Database management and design 
ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรมระบบการจัดการฐานข้อมูล การสร้างฐานข้อมูล 
การสร้างตาราง การสร้างแบบสอบถาม การสร้างฟอร์ม การสร้างรายงาน การ
จัดการฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย กรณีศึกษาระบบการ
จัดการฐานข้อมูลกับการใช้งานด้านต่างๆ 

เปลี่ยนแปลง 

 2543405   การเขียนโปรแกรมไพทอนขั้นแนะน า   3(2-2-5) 
   Introduction to Python Programming 
ศึกษาความรู้เบื้องต้น หลักการเขียนโปรแกรมและแก้ไขปัญหาด้วยภาษาไพธอน 
หลักการของการพัฒนา และการทดสอบซอฟต์แวร์ การเขียนโปรแกรมภาษาไพ

เปลี่ยนแปลง 
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หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2564 หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2566 สาระที่ปรับปรุง 
ธอนขั้นพื้นฐาน ได้แก่ อาเรย์ การควบคุมการท างานของโปรแกรม ขั้นตอนวิธี 
กระบวนการ และฟังก์ชัน และการเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนข้ันสอง ได้แก่ การ
จัดการข้อมูลที่เป็นข้อความและรูปภาพ 

 2543406   อาร์โปรแกรมมิ่งส าหรับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3(2-2-5) 
   R-programming for Geographic Information Systems 
หลักการของอาร์โปรแกรมมิ่ง ภาษาในซอฟท์แวร์รหัสเปิด เพื่อการใช้งานด้านการ
ค านวณทางสถิติ และการแสดงผลข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดท าเหมือง
ข้อมูล เพื่อการบูรณาการอาร์โปรแกรมมิ่งร่วมกับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 

เปลี่ยนแปลง 

 2543410   การเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นสูง 
              3(2-2-5) 
              Advanced Programming for development geographic  
              information systems 
หลักการการเขีบยโปรแกรมประยุกต์ด้วยภาษาระดับกลาง เช่น Visual Basic, 
JAVA, C++ การเขียนโปรแกรมสั่งงาน การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ กระบวนการ
ข้อมูลเชิงตัวเลข การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่ขั้นสูง การจ าลองแบบ และการสร้าง
โมเดลการวิเคราะห์ทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

เปลี่ยนแปลง 

 2543411  การออกแบบและพัฒนาเว็บไซตท์างภูมิสารสนเทศ บนเครือข่าย 
              อินเทอร์เน็ต*                                                  3(2-2-5) 
              Web Mapping Application  
              รายวิชาที่ต้องผ่านก่อน 2543402 
ภาษาคอมพิวเตอร์ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องส าหรับการพัฒนาเว็บ
เบื้องต้น หลักการแผนที่ การก าหนดค่าระบบส าหรับการแสดงผลแผนที่ผ่านเว็บ
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ผ่านเว็บ ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ มาตรฐานส าหรับการ
บริการเชิงพื้นที่ ศึกษาการติดตั้งระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเครื่องบริการ
อินเตอร์เน็ต (GIS Internet Server)  โดยเน้นการใช้ซอฟต์แวร์รหัสเปิด (Open 

เปลี่ยนแปลง 
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source) การประยุกต์ใช้ระบบการให้บริการแผนท่ีในอินเตอร์เน็ต 

 2543206   การจัดการพิบัติภัยทางธรรมชาติ     3(2-2-5)             
              Natural Hazard Studies 
ศึกษานิยาม คุณลักษณะ และหลักการจัดการพิบัติภัยทางธรรมชาติเชิงบูรณาการ 
ประกอบด้วย น้ าท่วม ภัยแล้ง ไฟป่า แผ่นดินถล่ม แผ่นดินไหว โรคระบาด ฯลฯ 
องค์ความรู้และเทคนิคทางด้านภูมิสารสนเทศในการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
และการวิเคราะห์พื้นท่ีเสี่ยงภัยพิบัติโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

เปลี่ยนแปลง 

 2543407   ภูมิศาสตร์การเกษตร     3(3-0-6)              
              Agricultural Geography 
ศึกษาความหมายภูมิศาสตร์เกษตร คุณลักษณะที่เกี่ยวกับกสิกรรม การเลี้ยงสัตว์ 
การป่าไม้ และการประมง ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการเกษตร 
วิวัฒนาการทางการเกษตร มโนทัศน์การเปลี่ยนแปลงภาคการเกษตร ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับการเกษตรของโลก ผลกระทบของกิจกรรมการเกษตรต่อ
สภาพแวดล้อมการเกษตรในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย การประยุกต์ใช้ภูมิ
สารสนเทศในงานด้านการเกษตร 

เปลี่ยนแปลง 

 2543412  เครื่องมือทางสังคมศาสตร์เพื่อการส ารวจชุมชน   3(2-2-5)        
              Social Science Tools for Community Survey 
ศึกษาบริบท สถานการณ์ พัฒนาการการเปลี่ยนแปลงชุมชน เครื่องมือในการ
ส ารวจชุมชน ได้แก่ แบบส ารวจข้อมูล แผนผังชุมชน ปฏิทินวัฒนธรรม ผัง
ทรัพยากร แผนฤดูกาลและปฏิทินการผลิตทางการเกษตร แผนผังเครือญาติ  การ
แตกองค์ประกอบการศึกษาด้านทรัพยากร เศรษฐิกจ สังคม และวัฒนธรรม
ประเพณี และมีการฝึกปฏิบัติ 

เปลี่ยนแปลง 
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 2543412   ภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น  3(2-2-5) 

              Geoinformatics for support local development 
แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาพื้นที่ท้องถิ่น เมืองและชนบท ชุมชนท้องถิ่น ในอุดมคติ 
แนวคิดนโยบายและแผนการพัฒนาพื้นที่ การศึกษาและวิเคราะห์ระบบภูมินิเวศ
ท้องถิ่น กลยุทธ์ กระบวนการ และเทคนิคการวางแผนพัฒนาพื้นที่ท้องถิ่น เทคนิค
ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาพื้นที่ท้องถิ่น การก าหนดเขตการจัดการการวางผัง
เมืองและท้องถิ่น ชุมชนน่าอยู่ การจัดการภูมิทัศน์และพื้นที่สาธารณะ การพัฒนา
ท้องถิ่นในลักษณะบูรณาการ 

เปลี่ยนแปลง 

 2543416  การออกแบบสื่อประสมและแผนท่ีดิจิทัลส าหรับการปฏิบัติงานด้าน 
              ชุมชน                                                             3(1-4-4)  
              Designing multimedia and digital maps for community  
              operations 
การสร้างสื่อ พัฒนาสื่อ ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ องค์ประกอบสื่อ การ
แสดงผล ข้อมูลเชิงพื้นที่  เพื่อประยุกต์ใช้การปฏิบัติงานด้านชุมชน 

เปลี่ยนแปลง 

2543212  สิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น                   3(3-0-6) 
              Geographical Indications and Local Development 
นิยาม ประเภท หลักเกณฑ์ การคุ้มครอง การพัฒนา และประโยชน์ของการขึ้น
ทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนและการเพิกถอน การ
คุ้มครองสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ในระดับสากลและในประเทศไทย พระราชบัญญัติ
สิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คุณลักษณะพิเศษของสินค้าจาก
แหล่งภูมิศาสตร์ ภาพลักษณ์การเช่ือมโยงระหว่างสินค้าสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์กับ
แหล่งผลิต 

 ปิดรายวิชา 

2544202  ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน3(2-2-5) 
             GIS for Mapping and Asset Taxes 
นิยาม ประเภท และขั้นตอนการท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สนิ กระบวนการ

 ปิดรายวิชา 
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วิธีในการส ารวจข้อมูลภาคสนาม การจัดท าแผนที่แม่บท การคัดลอกข้อมูล
เกี่ยวกับที่ดิน การจัดการแผนท่ีภาษี การบริหารจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ การใช้งาน
โปรแกรมส าเร็จรูปด้านแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และมีปฏิบัติการส ารวจ
ชุมชนภาคสนามเพื่อใช้ในงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
2543213  การประยุกต์ใช้การส ารวจรังวัดและระบบก าหนดพิกัดบนพ้ืนโลก  

3(2-2-5) 
             Application of Surveying and Global Positioning System 
การประยุกต์ใช้การส ารวจรังวัด การประยุกต์ใช้ระบบก าหนดพิกัดบนพื้นโลก 
หลักการส ารวจยีออเดติค  (geodetic surveying) กระบวนการในการรังวัดที่ดิน 
การปักเขต การท าเขต และการค านวณเนื้อที่ การท าสามเหลี่ยมในการส ารวจ 
การท าวงรอบในการส ารวจ การใช้กล้องวัดมุม Theodolite และมีปฏิบัติการ
ประยุกต์ใช้การส ารวจรังวัดและระบบก าหนดพิกัดบนพื้นโลก 

 ปิดรายวิชา 

5773202   ภาษาอังกฤษส าหรับโลจิสติกส์                                   3(3-0-6) 
   English for Logistics 
ศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสารภาษาอังกฤษ และศัพท์
เฉพาะด้านการจัดการโลจิสติกส์ทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ โดยใช้กรณีศึกษา
เพื่อเพ่ิมทักษะการสื่อสาร 

 ปิดรายวิชา 

5771203   คณิตศาสตร์และสถิติส าหรับโลจิสติกส์               3(3-0-6) 
   Mathematics and Statistics 
ระบบวิธีทางสถิติและการใช้สถิติ  โปรแกรมเชิงเส้น การเรียงล าดับ การจัดหมู่ 
ความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มทั้งต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง อนุพันธ์และการประยุกต์
การสุ่มตัวอย่างและการประมาณค่าการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอยอย่างง่าย โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปขั้นพื้นฐานในการค านวณและสถิติ เน้นการน าไปใช้เพื่อแก้ปัญหา
ทางด้านการจัดการโลจิสติกส์ 

 ปิดรายวิชา 
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5773601   เทคโนโลยีบล็อกเชน                                       3(3-0-6) 
   Blockchain Technology 
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบล็อกเชน วิวัฒนาการของบล็อกเชน เทคโนโลยีบล็อกเชน
กับการพัฒนางานด้านต่างๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมด้านโลจิสติกส์และซัพพลาย
เชน 

 ปิดรายวิชา 

5773602  อินเทอร์เน็ตของทุกสิ่งในงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน    3(2-2-5) 
   Internet of Things in the Logistics and Supply Chain  
แนวคิดเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตของทุกสิ่ง (IoT) สิ่งที่สร้างขึ้นจากอินเทอร์เน็ตของสิ่ง
ต่างๆ รวมถึงองค์ประกอบที่เช่ือมต่อกัน การติดต่อสื่อสาร การให้ความส าคัญกับ
ข้อมูลที่เพิ่มขึ้น การตรวจสอบปัญหาด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว 
การเพิ่มประสิทธิภาพและกระบวนการท างานโลจิสติกส์และซัพพลายเชนด้วย
อินเทอร์เน็ตของทุกสิ่ง 

 ปิดรายวิชา 

5773603   ข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ข้อมูลด้านโลจิสติกส์และซัพพลาย 
              เชน                                                                  3(2-2-5) 
   Big Data and Analytics in Logistics and Supply Chain 
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 
เครื่องมือการวิเคราะห์ที่จ าเป็น การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่บนคลาวด์ การ
วิเคราะห์แบบจ าลองความน่าจะเป็นและสถิติ การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล
ขนาดใหญ่ การแก้ไขปัญหาทางโลจิสติกส์ 

 ปิดรายวิชา 

5773604   ระบบการขนส่งอัจริยะส าหรับสมาร์ตซิตี้              3(2-2-5) 
   Smart Mobility in Smart Cities 
การวิเคราะห์และออกแบบระบบขนส่งอัจฉริยะ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ในการพัฒนาระบบการจราจรขนส่ง การเช่ือมโยงระบบการขนส่งและการสัญจร
ส าหรับสมาร์ตซิตี ้ความปลอดภัยและความสะดวกในการขนส่ง รวมถึงการขนส่งที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 ปิดรายวิชา 
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5773605   ระบบโลจิสติกส์ย้อนกลับและการจัดการซัพพลายเชนเพื่อสิ่งแวดล้อม 
    3(3-0-6) 
    Reverse Logistics and Environmental Supply Chain  
               Management 
แนวคิด ทฤษฎี กระบวนการของระบบโลจิสติกส์ย้อนกลับและซัพพลายเชนเพื่อ
สิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์สาเหตุและผลกะทบต่อสิ่งแวดล้อม วิธีการลดความ
เสียหายด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการการด าเนินงานขององค์กร แบบจ าลองอ้างอิง
การด าเนินงานซัพพลายเชนสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสนับสนุนระบบโลจิสติกส์
ย้อนกลับและการจัดการซัพพลายเชนเพื่อสิ่งแวดล้อม 

 ปิดรายวิชา 

5773606   นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อธุรกิจสมาร์ทโลจิสติกส์   3(2-2-5) 
   Innovation and technology for smart logistics 
แนวคิด ทฤษฎีการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านโลจิสติกส์ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องในด้านทรัพย์สินทางปัญญา การขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา การใช้
ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา การแปลงทรัพย์สินทางปัญญาสู่การด าเนินงาน
เชิงพานิชย์ การน านวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใช้พัฒนาธุรกิจสมาร์ทโลจิสติกส์ 

 ปิดรายวิชา 

5773607   การวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน    3(3-0-6) 
   Measuring Logistics and Supply Chain Efficiency  
แนวคิดการวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน การวิเคราะห์ต้นทุน
ฐานกิจกรรม ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพ การวัดผลเชิงดุลยภาพ การ เทียบเคียง
ประสิทธิภาพ การปฏิบัติที่เป็นเลิศ ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์แบบจ าลอง
อ้างอิงการด าเนินงานซัพพลายเชน 

 ปิดรายวิชา 

5772104  อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในงานโลจิสติกส์ 
              3(2-2-5) 

  Occupational Health, Environment and Safety in Logistics 
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การยศาสตร์และท่าทางของการท างาน อุบัติเหตุและ

 ปิดรายวิชา 
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หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2564 หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2566 สาระที่ปรับปรุง 
กิจกรรมเพื่อความปลอดภัยในการท างาน และการเก็บข้อมูลทางสิ่งแวดล้อม  โรค
จากการประกอบอาชีพ สุขภาพและความปลอดภัยในการประกอบอาชีพใน
อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ สุขภาพและความปลอดภัยในการปะกอบอาชีพโลจิสติกส์ 
มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภยั(มอก.18000) และการ
ประเมินความเสี่ยง กฎหมายเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ
สิ่งแวดล้อมท่ีเป็นสิ่งคุกคามต่อสุขภาพ/ต่อการปฏิบัติงาน 
5773104  การน าเข้า-ส่งออก และพิธีศุลกากร     3(3-0-6) 
   Import-Export and Customs  
หลักการน าเข้าและส่งออก พิธีการน าเข้าและส่งออก ข้อตกลงการค้าระหว่าง
ประเทศ การจัดท าเอกสารส าหรับการน าเข้าและส่งออก การเงินส าหรับการ
น าเข้าและส่งออก การประกันภัยส าหรับการน าเข้าและส่งออก ระเบียบการ
น าเข้าการส่งออกและภาษีอากร การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การรวมกลุ่ม
ทางเศรษฐกิจและสนธิสัญญาการค้าระหว่างประเทศ การน าเข้าและส่งออก
ออนไลน์ 

 ปิดรายวิชา 

5773608  เทคโนโลยีการบรรจุภณัฑ์ในงานโลจิสตกิส์   3(2-2-5) 
   Packaging Technology in Logistics 
หลักการและเทคนิคของระบบบรรจุภัณฑ์หน้าที่และความส าคัญของ ระบบบรรจุ
ภัณฑ์ มาตรฐานของบรรจุภัณฑ์ วัสดุและชนิดของบรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์เพื่อการ
น าเข้าและส่งออก บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง การวางแผนและวิเคราะห์บรรจุภัณฑ์
งานโลจิสติกส์ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
ในงานโลจิสติกส์ 

 ปิดรายวิชา 

5773609   เทคโนโลยีพลังงานส าหรับโลจิสติกส์   3(2-2-5) 
              Energy Technology For Logistics 
หลักการจัดการและการอนุรักษ์พลังงาน นโยบาย กลยุทธ์ มาตรการวัด และ
วิธีการใช้พลังงานในงานด้านโลจิสติกส์เพื่อแนวทางในการลดต้นทุน มลพิษจาก

 ปิดรายวิชา 
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หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2564 หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2566 สาระที่ปรับปรุง 
การใช้พลังงานด้านโลจิสติกส์ พลังงานทางเลือก การน าพลังงานกลับมาใช้ใหม่ 
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้พลังงานในด้านโลจิสติกส์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมด้านพลังงานท่ีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพกิจกรรมทางโลจิสติกส์ 
2543303  เทคโนโลยีการบรรจุภณัฑ์ในงานโลจิสตกิส ์                   3(2-2-5) 
              Packaging Technology in Logistics 
หลักการและเทคนิคของระบบบรรจุภัณฑ์หน้าที่และความส าคัญของ ระบบบรรจุ
ภัณฑ์ มาตรฐานของบรรจุภัณฑ์ วัสดุและชนิดของบรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์เพื่อการ
น าเข้าและส่งออก บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง การวางแผนและวิเคราะห์บรรจุภัณฑ์
งานโลจิสติกส์ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
ในงานโลจิสติกส์ และมีปฏิบัติการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม 

 ปิดรายวิชา 

5773610   เทคโนโลยีการขนถ่ายวัสดุ    3(2-2-5) 
             Material Handling Technology 
ระบบการขนถ่าย การล าเลียงสินค้า วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องจักรกลในการขนถ่าย 
เทคโนโลยีการควบคุมระบบการขนถ่ายและการล าเลียง ระบบจับงาน ระบบคัด
แยก ระบบช่ังตวงวัด ระบบนับจ านวน ระบบไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ ขนาด
และชนิดของเครื่องจักรกลขนถ่ายและล าเลียงท่ีเหมาะสมต่อสินค้าหรือวัสดุแต่ละ
ประเภท ความปลอดภัย การควบคุม และการรักษาสภาพสินค้าระหว่างการขน
ถ่ายและล าเลียง การป้องกันอุบัติเหตุและอันตรายจากการขนถ่ายและล าเลียง 

 ปิดรายวิชา 

5773611   เทคโนโลยีการจัดการสินค้าคงคลัง   3(3-0-6) 
              Inventory Management Technology 
หลักการจัดการสินค้าคงคลัง ความหมาย ความส าคัญ ประเภทของสินค้าคงคลัง 
การวางแผนและการพยากรณ์ความต้องการสินค้าคงคลัง การจัดการต้นทุนสินค้า
คงคลังและต้นทุนท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารสินค้าคงคลัง เทคโนโลยีที่ทันสมัยและ
ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง 

 ปิดรายวิชา 
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หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2564 หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2566 สาระที่ปรับปรุง 
5773612  การบรหิารงานแบบลนี    3(2-2-5) 

  Lean Management 
นิยาม องค์ประกอบ และหลักการพื้นฐานของลีน แนวคิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
และขจัดความสูญเปลา่ การปรับปรุงกระบวนการท างาน เครื่องมือและเทคนิคต่าง 
ๆ ในการบริหารงานแบบลีน การผลิตแบบลีน และมีปฏิบัติก ารประยุกต์ใช้
หลักการของลีนเพื่อปรับปรุงกระบวนการท างานในกิจกรรมด้านโลจิสติกส์และซัพ
พลายเชน 

 ปิดรายวิชา 

5771601   ระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร 3(2-2-5) 
              Enterprise Business Resource Planning System 
หลักการ แนวคิด และความหมายของการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร 
ประโยชน์ของการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร โครงสร้างพื้นฐาน การ
ท างานของระบบ การน ามาใช้ ต้นทุนและผลตอบแทนการลงทุนในระบบการ
วางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร ซอฟแวร์ระบบการวางแผนทรัพยากรทาง
ธุรกิจขององค์กร (ERP) 

 ปิดรายวิชา 

กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
2544596  เตรียมประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์  2(90) 
    Preparation for Geographical Technology Practicum Experience 
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอ้มของผู้เรยีนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในด้านการรับรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้
มีความรู้ ทักษะ หน้าที่ ความรับผิดชอบ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่
เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยเน้นการฝึกทักษะขั้นพื้นฐานและระดับสูงทางด้าน
เทคโนโลยีภูมิศาสตร์ 

 ปิดรายวิชา 

2544597  การฝึกงานทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์                            5(450) 
   Practicum Geographical Technology 
จัดให้นักศึกษาได้ฝึกงานทางด้านภูมิสารสนเทศและ/หรือเทคโนโลยีโลจิสติกส์ ใน

 ปิดรายวิชา 
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หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2564 หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2566 สาระที่ปรับปรุง 
หน่วยงานภาครัฐ บริษัทเอกชน หรือชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้ได้รับความรู้ ทักษะ เจต
คติ และประสบการณ์ในอาชีพ โดยก าหนดช่ัวโมงการฝึกงาน จ านวน 450 ช่ัวโมง 
เพื่อให้เกิดทักษะและสามารถประยุกต์ใช้งานทางด้านเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ในการ
ประกอบอาชีพในอนาคตได้ 
2544598  เตรียมสหกิจศึกษา     1(45)  

 Cooperative Education Preparation 
หลักการ ความส าคัญ และประโยชน์ที่นักศึกษาได้รับจากสหกิจศึกษา ทักษะและ
เทคนิคการสมัครงานและการสัมภาษณ์ ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมายแรงงาน ระบบบริหารคุณภาพงาน 
จริยธรรมในวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา และมีการฝึกทักษะขั้นพื้นฐานและระดับสูง
ทางด้านเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ 

2544498  เตรยีมสหกิจศึกษา    1(45)  
              Preparation for Co-operative Education 
หลักการ ความส าคัญ และประโยชน์ที่นักศึกษาได้รับจากสหกิจศึกษา ทักษะและ
เทคนิคการสมัครงานและการสัมภาษณ์ ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมายแรงงาน ระบบบริหารคุณภาพงาน 
จริยธรรมในวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา และมีการฝึกทักษะขั้นพื้นฐานและระดับสูง
ทางด้านภูมิสารสนเทศ 
หมายเหตุ : CWIE 

ปรับตามหลักสูตร CWIE 

2544599  สหกิจศึกษา                  6(540) 
  Co-operative Education 
การปฏิบัติงานทางด้านภูมิสารสนเทศและ/หรือเทคโนโลยีโลจิสติกส์ในสถาน
ประกอบการ ในหน่วยงานภาครัฐ หรือบริษัทเอกชน เสมือนเป็นพนักงานของ
สถานประกอบการ ในต าแหน่งที่มีภาระงานสอดคล้องกับหลักสูตร และเหมาะสม
กับความรู้ความสามารถ มีหน้าที่รับผิดชอบแน่นอน มีผู้นิเทศงาน มีระบบการ
ติดตาม และประเมินผลอย่างเป็นระบบ 

2544499  สหกิจศึกษา               6(540)  
   Co-operative Education 
การปฏิบัติงานทางด้านภูมิสารสนเทศในสถานประกอบการ ในหน่วยงานภาครัฐ 
หรือบริษัทเอกชน เสมือนเป็นพนักงานของสถานประกอบการ ในต าแหน่งที่มี
ภาระงานสอดคล้องกับหลักสูตร และเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ มีหน้าที่
รับผิดชอบแน่นอน มีผู้นิเทศงาน มีระบบการติดตาม และประเมินผลอย่างเป็น
ระบบ 
หมายเหตุ : CWIE 

ปรับตามหลักสูตร CWIE 
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กฏ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
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ภาคผนวก ง 
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
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ชื่อ - นามสกุล    นายสุภาสพงษ์   รู้ท านอง 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
1. ประวัติการศึกษา  
 คุณวุฒิ/สาขาวิชา    สถาบันทีส่ าเร็จ   ปีที่ส าเร็จ 
 วท.ด.  (ภูมิสารสนเทศ)     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี 2560 

วท.ม.  (เทคโนโลยีอวกาศและภูมสิารสนเทศ) มหาวิทยาลยันเรศวร  2553 
วท.บ.  (ภูมิศาสตร์)    มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่  2547 

2. ผลงานทางวิชาการ 5 ปี ย้อนหลัง 
สุภาสพงษ์ รู้ท านอง. (2564). การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการปลูกและเพิ่มผลผลิตมันส าปะหลังส าหรับเกษตรกรในพ้ืนท่ีเหมาะสม

เปลี่ยนนาข้าวเป็นพืชไร่ บนฐานการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงวิชาการและเชิงพื้นที่ ลุ่มน้ าคลองสวนหมาก จงัหวัดก าแพงเพชร. 
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” คร้ังท่ี 14 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 24 มิถุนายน 2564. 511-
523. 

สุภาสพงษ์ รู้ท านอง และ ภาวิณี ภูจริต. (2564). การประยุกต์ใช้ภมูิสารสนเทศในการวิเคราะห์พื้นท่ีเหมาะสมเปลี่ยนนาข้าวเป็นพืช
ไร่ในเขตพื้นท่ีเสี่ยงภัยแล้งซ้ าซาก ลุ่มน้ าคลองสวนหมาก จังหวัดก าแพงเพชร. การประชุมระดับชาติและนานาชาติ
เครือข่ายความร่วมมือวิชาการวิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คร้ังท่ี 14 HUSOC14. 15-16 กรกฎาคม 
2564. 101-117. 

สุภาสพงษ์ รู้ท านอง. (2564). การวิเคราะห์พื้นท่ีเสี่ยงภยัแล้งซ้ าซากโดยบูรณาการรโีมทเซนซิงและระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ เพื่อ
เสนอแนวทางการจัดการน้ าชุมชนและการเกษตร ลุ่มน้ าคลองสวนหมาก จังหวัดก าแพงเพชร. การประชุมระดับชาติและ
นานาชาติเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คร้ังท่ี 14 HUSOC14. 15-16 
กรกฎาคม 2564. 230-235. 

สุภาสพงษ์ รู้ท านอง ภูริณัฐร์ โชตวิรรณ อิสสราพร กล่อมกล่ านุ่ม และบัญชา วัฒนาทัศนีย์. (2564). สภาพและปัญหาของการ
ชลประทานและความต้องการองคค์วามรู้ด้านการจดัการน้ าของเกษตรกรในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยแล้งซ้ าซาก ลุ่มน้ าคลองสวน
หมาก จังหวัดก าแพงเพชร. การประชุมระดับชาติและนานาชาติเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัย สาย
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คร้ังท่ี 14 HUSOC14. 15-16 กรกฎาคม 2564. 861-873. 

สุภาสพงษ์ รู้ท านอง และ โอกามา จ่าแกะ. (2564). การศึกษาสภาพ ปัญหา ความต้องการ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
อุบัติเหตุจราจรและควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของชุมชนในพื้นที่บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 
วารสารพิกุล, 19(2), 221-236. 

สุภาสพงษ์ รู้ท านอง. (2564). ระบบสารสนเทศภมูิศาสตรด์้านปราชญ์ชาวบ้านอีสานและล้านนา ต าบลนาบ่อค า และต าบลท่าขุน
ราม อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร. วารสารพิกุล, 19(1), 225-242. 

สุภาสพงษ์ รู้ท านอง ภาวิณี ภูจริต พิรฎา ทองประเสริฐ พัตรา ค าสหีา และภสัรศ์ศิร์ พลายละหาร. (2563). การส่งเสริมการเรยีนรู้
ประชาคมอาเซียนส าหรับครูอาจารย์ระดับมัธยมศึกษาด้วยเทคโนโลยีภูมสิารสนเทศ จังหวัดก าแพงเพชร. วารสารพิกุล, 
18(2), 167-185. 

สุภาสพงษ์ รู้ท านอง ภาวิณี ภูจริต พิรฎา ทองประเสริฐ พัตรา ค าสหีา (2563). ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเ์พื่อการเรียนรูค้วาม
หลากหลายของผักพ้ืนบ้านภาคเหนือและภาคอสีาน ท่าขุนราม อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร. วารสาร
พิกุล, 18(1), 253-271. 

สุภาสพงษ์ รู้ท านอง. (2563). การส่งเสริมกระบวนการผลติมันส าปะหลังสะอาดเพื่อเพิ่มมูลค่า ด้วยการประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศ
และการพัฒนาชุดองค์ความรูสู้่เกษตรกร จังหวัดก าแพงเพชร. สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
(สทมส.), 26(4), 86-105. 

สุภาสพงษ์ รู้ท านอง. (2563). การสกัดองค์ความรู้จากงานวิจัยเชิงพืน้ท่ีเพื่อสร้างนวัตกรรมในการเผยแพร่สู่ชุมชน.  การประชุม
วิชาการนวัตกรรมแนวปฏิบัติท่ีดีระดับชาติ คร้ังท่ี 1 KPRU Innovation Good Practice Conference 2020. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 14 กันยายน 2563. 11-25. 
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สุภาสพงษ์ รู้ท านอง. (2562). การยกระดับผลิตภณัฑโ์อทอปน้าพริกพ่ออนงค์ โดยใช้แนวคิดทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดใน
มุมมองของผู้บริโภค (4C’s). รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการระดับชาติ คร้ังท่ี 6, 20 ธันวาคม 2562. 765-
775. 

สุภาสพงษ์ รู้ท านอง. (2562). การสกัดและประเมินพื้นที่ถูกเผาไหม้โดยใช้ค่าความแตกต่างของดัชนีเชิงคลื่นหลายช่วงเวลาจาก
ข้อมูลแลนด์แซท 8: กรณีศึกษา อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า คลองลาน และแม่วงก์. สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ (สทมส.), 25(2), 49-65. 

สุภาสพงษ์ รู้ท านอง. (2562). การประเมินความแห้งแล้งเชิงพื้นที่ โดยใช้ดัชนีความแตกต่างพืชพรรณแบบนอร์มอลไลซ์และคา่
อุณหภูมิพื้นผิวของแผ่นดินจากข้อมูลโมดิส พ้ืนท่ีฝั่งตะวันออกของแม่น้ าปิง จังหวัดก าแพงเพชร. สักทอง : วารสาร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.), 25(1), 117-133. 

สุภาสพงษ์ รู้ท านอง ณัฐพงษ์ จันทร์ประทักษ์ และอรรถพล สุขทับ. (2561). การประเมินความรุนแรงของการถูกเผาไหม้ในพ้ืนท่ีป่า
ไม้โดยใช้ข้อมูล Landsat 8 OLI/TIRS อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร คร้ังท่ี 5, วันท่ี 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561, 912-920. 

สุภาสพงษ์ รู้ท านอง วรรณา เมทา และสกลุรตัน์ สุวรรณ์. (2561). การวิเคราะห์ค่าดัชนีพืชพรรณโดยใช้ข้อมูล Landsat 8 
OLI/TIRS ปี พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2560 จังหวัดก าแพงเพชร. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร คร้ังท่ี 5, วันท่ี 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561, 921-929. 

สุภาสพงษ์ รู้ท านอง วีระพงษ์ สถาพร และชลธี จลุจันทร์. (2561). การศึกษาดัชนีเน้นภาพพืชพรรณหลายช่วงเวลาจากข้อมลู 
MODIS ส าหรับตดิตามพื้นท่ีเกษตรกรรมและพื้นท่ีป่าไม้ จังหวัดก าแพงเพชร. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร คร้ังท่ี 5, วันท่ี 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561, 930-943. 

สุภาสพงษ์ รู้ท านอง. (2561). การประเมินเส้นทางจักรยานปลอดภัย โดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และ
กระบวนการมีส่วนร่วม จังหวัดก าแพงเพชร. สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.), 24(พิเศษ), 
114-134. 

สุภาสพงษ์ รู้ท านอง. (2561). การถ่ายทอดองค์ความรู้ภมูิสารสนเทศด้านการอนุรักษ์และจดัการทรัพยากรทางธรรมชาติและทาง
วัฒนธรรม ลุม่น้ าคลองสวนหมาก จังหวัดก าแพงเพชร. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต, 6(2), 427-438. 

Ruthamnong, S. (2018). Tourist attractions priority and quality standards assessment based on Geographic 
Information System application, Kamphaeng Phet province, Thailand. 9th International Conference 
Tourism & Sustainable DevPLOpment. 16-18th May 2018. Kathmandu, Nepal. 

Ruthamnong, S. (2018). Propagation of Geo-Informatics Knowledge in Conservation and Management of 
Natural Resources, Khlong Suan Mak Basin, Kamphaeng Phet Province. Journal of community 
devPLOpment and life quality, 6(2), 439-452. 

Ruthamnong, S. (2017). Spatial Distribution of Burned Area and MODIS Hotspot in Chiang Mai Province, 
Thailand. 1st International Conference on Mechanical, Electrical and Medical Intelligent System 
(ICMEMIS 2017). 29,30 Nov & 1 Dec, 2017. Kiryu, Japan. 

3. รายวิชาท่ีสอน  
รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-อ) 
2541101 ภูมิศาสตร์กายภาพ 

Physical Geography 
3(3-0-6) 

2543402 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร ์
Application to Geographic Information System 

3(2-2-5) 

2543203 ชีวภูมิศาสตร ์
Biogeography 

3(3-0-6) 
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ชื่อ - นามสกุล    นางสาวพิรฎา ทองประเสริฐ 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย ์
1. ประวัติการศึกษา  
 คุณวุฒิ/สาขาวิชา    สถาบันทีส่ าเร็จ   ปีที่ส าเร็จ 
 วท.ด.  (ภูมิสารสนเทศ) หลักสตูรนานาชาติ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี 2565 
 วท.ม.  (ภูมิสารสนเทศ)     มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่  2558 

วท.บ.  (ภูมิศาสตร์)    มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์  2551 
2. ผลงานทางวิชาการ 5 ปี ย้อนหลัง   

Tongprasert P and Ongsomwang S. (2020). Estimation of PM Concentrations based on Satellite AOD using 
Geographically Weighted Regression Model. Journal of Remote Sensing and GIS Association of 
Thailand.  21(2): 20-31. 

สุภาสพงษ์ รู้ท านอง ภาวิณี ภูจริต พิรฎา ทองประเสริฐ พัตรา ค าสหีา และภสัรศ์ศิร์ พลายละหาร. (2563). การส่งเสริมการ
เรียนรู้ประชาคมอาเซียนส าหรับครูอาจารยร์ะดับมัธยมศึกษาด้วยเทคโนโลยีภูมสิารสนเทศ จังหวัดก าแพงเพชร. 
วารสารพิกุล, 18(2), 167-185. 

สุภาสพงษ์ รู้ท านอง ภาวิณี ภูจริต พิรฎา ทองประเสริฐ พัตรา ค าสหีา (2563). ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเ์พื่อการเรียนรู้ความ
หลากหลายของผักพ้ืนบ้านภาคเหนือและภาคอสีาน ท่าขุนราม อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร. 
วารสารพิกุล, 18(1), 253-271. 

3. รายวิชาท่ีสอน  
รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-อ) 
2541102 ภูมิศาสตรม์นุษย ์

Human Geography 
3(3-0-6) 

2542302 ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร ์
Geographic Information System 

3(2-2-5) 

2542103 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว 
Geography of Tourism 

3(2-2-5) 
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ชื่อ - นามสกุล    นางสาวพัตรา ค าสีหา 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย ์
1. ประวัติการศึกษา  
 คุณวุฒิ/สาขาวิชา     สถาบันทีส่ าเร็จ  ปีที่ส าเร็จ 
 วท.ม.  (การรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2558 

วท.บ. (ภูมิสารสนเทศศาสตร์)    มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2554 
2. ผลงานทางวิชาการ 5 ปี ย้อนหลัง   
ดวงนภา ลาภใหญ่ และ พัตรา ค าสีหา. (2563). ห่วงโซ่คุณค่าและแนวทางการเพิ่มมูลค่ากล้วยไข่ก าแพงเพชรส าหรับกลุ่ม

ผู้ประกอบการในตลาดมอกล้วยไข.่ วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ, 30(1), 95-109. 
สุภาสพงษ์ รู้ท านอง ภาวิณี ภูจริต พิรฎา ทองประเสริฐ พัตรา ค าสหีา และภสัรศ์ศิร์ พลายละหาร. (2563). การส่งเสริมการ

เรียนรู้ประชาคมอาเซียนส าหรับครูอาจารยร์ะดับมัธยมศึกษาด้วยเทคโนโลยีภูมสิารสนเทศ จังหวัดก าแพงเพชร. 
วารสารพิกุล, 18(2), 167-185. 

สุภาสพงษ์ รู้ท านอง ภาวิณี ภูจริต พิรฎา ทองประเสริฐ พัตรา ค าสหีา (2563). ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเ์พื่อการเรียนรูค้วาม
หลากหลายของผักพ้ืนบ้านภาคเหนือและภาคอสีาน ท่าขุนราม อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร. วารสาร
พิกุล, 18(1), 253-271. 

3. รายวิชาท่ีสอน  
รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-อ) 
2541301 แผนที่และการท าแผนท่ีดิจิทัล 

Map and Cartography Digital Map Design  
3(2-2-5) 

2542301 การรับรูจ้ากระยะไกล 
Principles of Remote Sensing 

3(2-2-5) 

2543408 การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน 
Land Use and Land Cover Planning 

3(2-2-5) 
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ชื่อ - นามสกุล    นางสาวภัสร์ศศริ์  พลายละหาร 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย ์
1. ประวัติการศึกษา  
 คุณวุฒิ/สาขาวิชา    สถาบันทีส่ าเร็จ   ปีที่ส าเร็จ 
 วท.ม. (ภูมิสารสนเทศศาสตร์)   มหาวิทยาลยันเรศวร  2562 
 วท.บ. (ภูมิสารสนเทศศาสตร์)   มหาวิทยาลยัพะเยา   2557 
2. ผลงานทางวิชาการ 5 ปี ย้อนหลัง   
สุภาสพงษ์ รู้ท านอง ภาวิณี ภูจริต พิรฎา ทองประเสริฐ พัตรา ค าสหีา และภสัรศ์ศิร์ พลายละหาร.(2563). การส่งเสริมการเรียนรู้

ประชาคมอาเซียนส าหรับครูอาจารย์ระดับมัธยมศึกษาด้วยเทคโนโลยีภูมสิารสนเทศ จังหวัดก าแพงเพชร. วารสารพิกุล, 
18(2), XX-XX.  

Phatsasi, P. (2018) Application of GIS for analyze current waste collection routes and find Potentiality routes 
of Thapho sub-district, Mueang Phitsanulok district, Phitsanulok Province. ESASGD 2018 GIS-IDEAS 
(2018). November 24th, 2018, Can Tho University, Vietnam, (473-478). 

3. รายวิชาท่ีสอน  
รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-อ) 
2542102 ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์ 

Analytical Geography of Thailand 
3(3-0-6) 

2543104 ภูมิศาสตรเ์มืองและการวางผังเมือง 
Urban Geography and Urban Planning 

3(2-2-5) 

2542402 การออกแบบและมาตรฐานของฐานขอ้มูลเชิงพื้นที่ข้ันแนะน า 
Introduction to Design and Standard Geo-spatial Database 

3(2-2-5) 
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ชื่อ - นามสกุล    นายฤทธิรงค์  เกาฏีระ 
ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
1. ประวัติการศึกษา  
 คุณวุฒิ/สาขาวิชา     สถาบันทีส่ าเร็จ  ปีที่ส าเร็จ 
 วท.ม. (การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลยันเรศวร 2546 
 วท.บ. (ภูมิศาสตร์)      มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2536 
2. ผลงานทางวิชาการ 5 ปี ย้อนหลัง   

ฤทธิรงค์ เกาฏีระ ตรรกพร สุขเกษม วสุนธรา รตโนภาส และ มานพ เกตุเมฆ. (2560). ความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมองค์กรกับ
ระดับความสุขของบุคลากร ในสถานประกอบการอตุสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อ าเภอแมส่อด จังหวัดตาก. 
รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร คร้ังท่ี 
4. 254-263. 

3. รายวิชาท่ีสอน  
รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-อ) 
2543410 การเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์  

Programming Application for GIS Development 
3(2-2-5) 

2543415 ภูมิสารสนเทศส าหรับการจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการ 
Integration of Geoinformatics for Natural Resource and Environmental Management 

3(2-2-5) 

2543201 ภูมิสารสนเทศส าหรับการบริหารจดัการลุ่มน้ า  
Geoinformatics for watershed management  

3(2-2-5) 
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ภาคผนวก จ 
แผนการศึกษาและโมเดลรูปแบบการจัดการเรียนการสอน CWIE 
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เอกสารภาคผนวก จ 
ปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) CWIE 
ภาษาและการ

สื่อสาร 
9001101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(3-0-6)  

ความเป็นพลเมือง
และพลโลก 

9001201 พลเมืองไทยในสังคมพลวัต 3(3-0-6)  

วิทยาศาสตร์และ
สุขภาพ 

900xxxx วิชาศึกษาท่ัวไปเลือก  3(x-x-x)  

วิชาแกน 2541101 ภูมิศาสตร์กายภาพ 3(3-0-6)  
วิชาแกน 2541201 แนวความคิดทางภูมิศาสตร์และภูมิ

สารสนเทศ 
3(3-0-6)  

วิชาแกน 2542102 ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์ 3(2-2-5)  
รวม 18  

 
ปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 2 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) CWIE 
ภาษาและการ

สื่อสาร 
9001103 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารทาง

วิชาการ 
3(3-0-6)  

วิทยาศาสตร์และ
สุขภาพ 

9001401 วิทยาศาสตร์กับชีวิต 3(3-0-6)  

เทคโนโลยี 900xxxx วิชาศึกษาท่ัวไปเลือก 3(x-x-x)  
วิชาแกน 2541102 ภูมิศาสตร์มนุษย์ 3(3-0-6)  

วิชาแกน /CWIE 2541301 แผนที่และการจัดท าแผนที่ดิจิทัล 3(2-2-5) CWIE 
วิชาแกน 2541402 สถิติเชิงพ้ืนที่ส าหรับภูมิสารสนเทศ 3(2-2-5)  

รวม 18  
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ปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 1 
กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) CWIE 
เทคโนโลยี 9001301 ความฉลาดรู้ทางดิจิทัล สารสนเทศ 

และสื่อ 
3(2-2-5)  

ความเป็นพลเมือง
และพลโลก 

900xxxx วิชาศึกษาท่ัวไปเลือก 3(x-x-x)  

วิชาแกน /CWIE 2542301 การรับรู้จากระยะไกล 3(2-2-5) CWIE 
วิชาแกน /CWIE 2542302 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3(2-2-5) CWIE 

วิชาแกน  2542402 การออกแบบและมาตรฐานของ
ฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่ขั้นแนะน า 

3(2-2-5)  

วิชาเอกเลือก (1) 254XXX วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)  
รวม 18  

 
ปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) CWIE 
วิชาแกน / CWIE 2542401 การส ารวจรังวัดและระบบน าทาง

ด้วยดาวเทียม 
3(2-2-5) CWIE 

วิชาเอกบังคับ 2542403 ภาษาอังกฤษส าหรับภูมิสารสนเทศ 3(3-0-6)  
วิชาเอกบังคับ 

/CWIE 
2543201 ภูมิสารสนเทศเพ่ือการบริหารจดัการลุ่ม

น้ า  
3(2-2-5) CWIE 

วิชาเอกบังคับ 
/CWIE 

2543403 การประยุกต์ใช้การรับรู้จากระยะไกล
และการประมวลผลภาพเชิงเลข 

3(2-2-5) CWIE 

วิชาเอกเลือก (2) 254XXX วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)  
วิชาเลือกเสรี (1) XXXXXX วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x)  

รวม 18  
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ปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1 
กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) CWIE 
วิชาเอก

บังคับ/CWIE 
2543104 ภูมิศาสตร์เมืองและการวางผังเมือง 3(2-2-5) CWIE 

วิชาเอกบังคับ 2543205 การเขียนโปรแกรมในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ขั้นแนะน า 

3(3-0-6)  

วิชาเอกบังคับ 2543401 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการส าหรับภูมิ
สารสนเทศ 

3(3-0-6)  

วิชาเอก
บังคับ/CWIE 

2543402 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ 

3(0-6-3) CWIE 

วิชาเอกเลือก (3) 254XXX วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)  
รวม 15  

 
ปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 2 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) CWIE 
วิชาเอกบังคับ  2543414 ภูมิสารสนเทศส าหรับการจัดการการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
3(2-2-5)  

วิชาเอก
บังคับ/CWIE 

2543417 ภูมิสารสนเทศเพ่ือการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เชิงบูรณาการ 

3(2-2-5) CWIE 

วิชาเอกบังคับ 2543501 ภูมิสารสนเทศเพ่ือการจัดการโลจิสติกส์ 3(2-2-5)  
วิชาเอกเลือก (4) 254XXX วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)  
วิชาเลือกเสรี (2) XXXXXX วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x)  

รวม 15  
 



131 
 

                                                                                                                      

ปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 1 
กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) CWIE 

วิชาเอกบังคับ/ 2543101 ภูมศิาสตร์ดิน 3(2-2-5)  
วิชาเอกบังคับ/ 

CWIE 
2543408 การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน

และสิ่งปกคลุมดิน 
3(2-2-5) CWIE 

วิชาแกน / CWIE 2544496 วิจัยและสัมนาด้านภูมิสารสนเทศ 3(1-4-4) CWIE 
วิชาสหกิจ/CWIE 2544498 เตรียมสหกิจศึกษา 1(45) CWIE 
วิชาเอกเลือก (5) 254XXX วิชาเอกเลือก 3(x-x-x)  

รวม 13  
 

ปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2 
กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) CWIE 

วิชาสหกิจ/CWIE 
CWIE 

2544499 สหกิจศึกษา 6(540) CWIE 

รวม 6  



132 
 

                                                                                                                      

โมเดล CWIE หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาภูมิสารสนเทศ 
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สมรรถนะ (competencies) / ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) หลักสตูร วท.บ. ภูมิสารสนเทศ 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 

ความรู้ ความรู้ ความรู้ ความรู้ 
หลักการพื้นฐาน ภมูิศาสตร์ ภูมิสารสนเทศ 
 

ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ การวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงพื้นที่ 

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ 
เพื่อการจัดการพื้นท่ี ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และ/หรือเศรษฐกิจ สงัคม 

การสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านภูมสิารสนเทศ 
ในการวางแผนจัดการ และแกไ้ขปญัหาเชิง
พื้นที่ในท้องถิ่น ชุมชน สังคมได้อยา่ง
เหมาะสม 

ทักษะ ทักษะ ทักษะ ทักษะ 
ใช้แผนที่และจัดท าแผนท่ีดิจิทลั รวบรวม
ข้อมูล แสดงข้อมลูเชิงพื้นที่ทางสถิติ 
 

สามารถบูรณาการร่วมกับข้อมลูภาคสนาม 
การส ารวจรังวัดและระบบน าทางด้วย
ดาวเทียมได ้

การออกแบบและการจัดการฐานข้อมูลเชิง
พื้นที่ เพื่อการจัดเก็บและแลกเปลีย่นข้อมูล
ภูมิสารสนเทศ 

การสร้างนวัตกรรมด้านภูมสิารสนเทศให้
เป็นพื้นฐาน 

คุณลักษณะ คุณลักษณะ คุณลักษณะ คุณลักษณะ 
มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี มีคณุธรรม 
จริยธรรม ขยันหมั่นเพียร ตรงต่อเวลา 

มีทัศนคติที่ดี มีจรรยาบรรณทางวชิาการ ท างานร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้น าและสมาชิก
ที่ดี 

เข้าใจและยอมรับความเป็นพหุวัฒนธรรม 
และร่วมแก้ปัญหาอยา่งสร้างสรรค ์
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สมรรถนะ (competencies) / ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) หลักสตูร วท.บ. ภูมิสารสนเทศ 
ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 

นักภมูิศาสตร์ นักภมูิสารสนเทศ นักปฏิบัตกิารด้านภูมิสารสนเทศ นวัตกรด้านภูมิสารสนเทศ 
วิชาโมดูล วิชาโมดูล วิชาโมดูล วิชาโมดูล 

1. ภูมิศาสตร์กายภาพ 
2. แนวความคิดทางภูมศิาสตร์และภมูิ

สารสนเทศ 
3. ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์ 
4. ภูมิศาสตรม์นุษย ์
5. สถิติเชิงพื้นที่ส าหรบัภูมสิารสนเทศ  
6. แผนที่และการจัดท าแผนท่ีดิจิทลั 

(CWIE) 

1. ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร ์(CWIE) 
2. การรับรูจ้ากระยะไกล (CWIE) 
3. การออกแบบและมาตรฐานของ

ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ข้ันแนะน า 
4. การส ารวจรังวัดและระบบน าทางด้วย

ดาวเทียม (CWIE) 
5. ภาษาอังกฤษส าหรับภูมสิารสนเทศ 
6. ภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการลุ่ม

น้ า  (CWIE) 
7. การประยุกต์ใช้การรับรู้จากระยะไกล

และการประมวลผลภาพเชิงเลข 

1. ภูมิศาสตรเ์มืองและการวางผังเมือง 
(CWIE) 

2. การเขียนโปรแกรมส าหรับระบบ
สารสนเทศภมูิศาสตร ์

3. ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการส าหรับภมูิ
สารสนเทศ 

4. การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร ์(CWIE) 

5. ภูมิสารสนเทศส าหรับการจัดการการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ) 

6. ภูมิสารสนเทศเพื่อการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิง
บูรณาการ (CWIE) 

7. ภูมิสารสนเทศเพื่อการจดัการโลจสิติกส)์ 

1. ภูมิศาสตรด์ิน (CWIE) 
2. การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินและ

สิ่งปกคลุมดิน (CWIE) 
3. วิจัยและสัมนาด้านภมูิสารสนเทศ 
4. เตรียมสหกจิศึกษา (CWIE) 
5. สหกิจศึกษา (CWIE) 
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                                                    WiL     
CWIE 
        

                            
    

                          

                                

                            

                                                
  
                                      12         2565                          
                                                                                  
                                                                     5                           
                                                                                        
(Work-integrated Learning: WiL)                                                (Cooperative 
and Work Integrated Education: CWIE)                                 
  1.              5                                                                 
                                                                                     
                                                 
 2.              5                                                      
                                                                                        
          WiL     CWIE 
 3.              5                                                      
                                                                                        
                                                                               
 4.                                                                        
                                                                                       
          WiL     CWIE                

 


