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รายละเอียดของหลักสตูร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
……………………………………..……… 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

คณะ/สาขาวิชา   สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย: วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ 
 ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Science Program in Geoinformatics 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม (ไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิสารสนเทศ) 
 ชื่อย่อ (ไทย) : วท.บ. (ภูมิสารสนเทศ) 
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :  Bachelor of Science (Geoinformatics) 
 ชื่อย่อ (อังกฤษ) :  B.S. (Geoinformatics) 
 
3. วิชาเอก 
 ไม่มี 

 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี 

5.2 ภาษาที่ใช้ 
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 

5.3 การรับผู้เข้าศึกษา 
  รับทั้งนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้
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5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ปรับปรุงจากหลักสูตร ชื่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
6.2 เริ่มใช้หลักสูตร ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป 
6.3 คณะกรรมการประจ าคณะ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 1/2559       

เมื่อวันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
6.4 สภาวิชาการ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร เพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติใน         

การประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
6.5 สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที ่25     

เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติในปีการศึกษา พ.ศ. 2561 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
8.1 นักวิขาการภูมิสารสนเทศหรือผู้บริหารภูมิสารสนเทศระดับต้น 
8.2 นักวิชาการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และรีโมทเซนซิง 
8.3 นักวิจัย/ผู้ช่วยนักวิจัย 
8.4 เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย/เจ้าหน้าที่ส ารวจ 
8.5 เจ้าหน้าที่ส ารวจ 
8.6 นักวิเคราะห์/พัฒนาระบบฐานข้อมูล  
8.7 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
8.8 อาชีพอิสระด้านภูมิสารสนเทศ 
8.9 พนักงานภูมิสารสนเทศในหน่วยงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจ 
8.10 คร/ูอาจารย์ 
8.11 นักวิเคราะห์และบริหารข้อมูลเชิงพ้ืนที่ 
8.12 นักวิเคราะห์ภัยพิบัติธรรมชาติและจัดการสิ่งแวดล้อม 
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9. ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาอาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ /สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีท่ีส าเร็จ 

1 นายสุภาสพงษ์  รู้ท านอง 
 

อาจารย์ วท.ม.(เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ) 
วท.บ.(ภูมิศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2553 
2547 

2 นางสาวสุรีรัตน์ ระบอบ 
 

อาจารย์ วท.ม.(เทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์)  
วท.บ.(ภูมิศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2555 
2547 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
  เฉพาะในสถาบัน 
  นอกสถานที่ตั้ง ได้แก่  

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

การพัฒนาหลักสูตรภูมิสารสนเทศ จะสอดคล้องกับร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการสนับสนุนให้
มีน าเทคโนโลยีทางภูมิสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการปัญหาหรือตอบสนองนโยบาย และเพ่ิม
ประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการรองรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น 
ภูมิภาค และประเทศ รวมทั้งเสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพโดยใช้ข้อมูล     
เชิงพ้ืนที่ ทั้งในด้านความเหมาะสมของพื้นที่ในการท าโซนนิ่งการเกษตร การวางแผนรับมือกับภัยพิบัติ 
การลดภาวะโลกร้อน และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นจึงเป็น
สิ่งจ าเป็น ที่จะต้องมีการพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชาดังกล่าว ที่สามารถใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศใน
การท างานเพ่ือท้องถิ่นและประเทศชาติได้ 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
ปัจจุบันภูมิสารสนเทศและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องได้ถูกน าไปใช้ในการศึกษาเชิงพ้ืนที่      

อย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะในองค์กรและหน่วยงานภาครัฐ โดยภูมิสารสนเทศและเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง
มีการประยุกต์ใช้งานใน 7 เซกเตอร์ต่าง ๆ ทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย         
การวางแผนและการบริหารการใช้ที่ดินในมาตราส่วนที่หลากหลาย การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
การจัดการภัยพิบัติ โซนนิ่งการเกษตรและการจัดการพืชเกษตร การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและ
ระบบนิเวศ การจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน และผลประโยชน์ทางสังคมและความมั่นคงของประเทศ ซึ่งใช้
ภูมิสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการสร้างนโยบายและวางแผนพัฒนา   ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือสร้างระบบตัดสินใจและบริหารพื้นที่ อย่างไรก็ตาม    ในระดับท้องถิ่นยังขาดบุคลากร
ที่มีสามารถในการใช้เทคโนโลยีดังกล่าว การจัดท าหลักสูตรเพื่อ     การผลิตบุคลากรในศาสตร์นี้ซ่ึงจะ
ท าให้ท้องถิ่นสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นได้ 

12.  ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
12.1  การพัฒนาหลักสูตร 

จากผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกและการพัฒนา ในการพัฒนาหลักสูตร             
จึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุก มีศักยภาพ และเป็นพลวัต โดยการผลิตบุคลากรทางด้าน     
ภูมิสารสนเทศที่มีคุณภาพและศักยภาพในการพัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ โดยเน้น      
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศให้สามารถท างานเพ่ือท้องถิ่นได้ โดยต้องปฏิบัติตนอย่าง      
มืออาชีพ มีองค์ความรู้ที่ถูกต้อง  มีคุณธรรมและจริยธรรม  

12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 หลักสูตรภูมิสารสนเทศ มีความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน โดยมุ่ง 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มาตรฐาน 
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2. สร้างองค์ความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
4. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. เสริมสร้างโอกาสอุดมศึกษาแก่ท้องถิ่น 
 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 
13.1 กลุ่มวิชา / รายวิชาในหลักสูตรนี้เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน 

 รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป  ได้แก่  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ เปิดสอนโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและ
คณะครุศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  และกลุ่มวิชาสุขภาพและ
พลานามัย เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และคณะครุศาสตร์ 
 รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน  ได้แก่ กลุ่มวิชาแกน กลุ่มวิชาเอกบังคับ กลุ่มวิชาเอกเลือก 
และกลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ ด าเนินการสอนโดยสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ               
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส่วนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือ สหกิจศึกษาด าเนินการโดย
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สหกิจศึกษาด าเนินการโดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร) 
 รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีเปิดสอนโดยคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
 

13.2 กลุ่มวิชา / รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา / หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
 ทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ นักศึกษาหลักสูตรอื่นสามารถเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้ 

13.3 การบริหารจัดการ 
1. ให้มีการปรึกษาหารือระหว่างผู้สอนรายวิชาที่สอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน

เพ่ือให้ได้เนื้อหาความรู้และทักษะทางการพัฒนาสังคมและท้องถิ่นตามความต้องการของหลักสูตร 
2. ส ารวจความต้องการเชิงวิชาชีพจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมกันกับผู้สอน

รายวิชาที่สอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 
3. จัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือทบทวนความต้องการหรือเงื่อนไขการเรียนรู้และทักษะวิชาชีพ

เป็นระยะ เพ่ือแสวงหาลู่ทางในการปรับปรุงรายวิชาร่วมกัน 

 
14. แนวคิดการออกแบบหลักสูตรและการก าหนดสาระของรายวิชา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)         
มีแนวคิดในการออกแบบหลักสูตร โดยค านึงถึงองค์ประกอบส าคัญของหลักสูตร ดังนี้ 

1. การก าหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ให้มีสอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศ  นโยบาย     
ของรัฐบาล และความต้องการก าลังคนของตลาดแรงงานและสังคม ความก้าวหน้าทางศาสตร์และ   
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การเปลี่ยนแปลงทางสังคม  รวมถึงบริบทของหลักสูตรซึ่งเป็นหลักสูตรที่ให้ความส าคัญกับชุมชน
ท้องถิ่น  

2. การก าหนดเนื้อหาสาระของรายวิชา  ก าหนดเนื้อหาสาระให้มีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยมีการจัดล าดับรายวิชาก่อนหลังเพ่ือให้ผู้สามารถเชื่อมโยงและส่งต่อ
ความรู้ได้อย่างเหมาะสม และจะมีการปรับปรุงเนื้อหาสาระของรายวิชาให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง    
ตามความก้าวหน้าทางวิทยาการในศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
ความต้องการของตลาดแรงงาน 

3. กระบวนการจัดการเรียนการสอน ก าหนดให้มีกลยุทธ์การเรียนการสอนและการใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่หลากหลาย เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่ส าคัญ ดังนี้ 

1) ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  ทั้งทักษะการเรียนรู้ ทักษะสารสนเทศ สื่อและ
เทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพ 

2) เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้แก่ “บัณฑิตมีจิตอาสา 
สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น” 

3) เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่         
“มีความรู้คู่คุณธรรม พร้อมน าสังคม นิยมความเป็นไทย ใส่ใจวิถีโลก” 

4) เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตของหลักสูตร  ได้แก่ “มีความสามารถในการบริหาร
จัดการเชิงพ้ืนที่ ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศอย่างมีจรรยาบรรณวิชาชีพ” 

4. การประเมินผลการเรียนรู้ จะค านึงถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
(TQF) ซึ่งครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม  ด้านความรู้  ด้านทักษะ         
ทางปัญญา  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  ด้านทักษะการวิเคราะห์      
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5. หลักสูตรจะมีการทบทวนผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) อย่างต่อเนื่อง         
โดยค านึงถึงความพร้อมที่จะปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.2558 

 
หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มี

ความรู้ความเข้าใจ สามารถแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีความสามารถปฏิบัติงาน 
การประยุกต์ใช้  การวางแผน สร้างนโยบาย แก้ไขปัญหาเชิง พ้ืนที่  และมีความเชี่ยวชาญ             
ทางด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ บนพ้ืนฐานของการมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยเน้นจิตส านึก
ในการรับใช้ท้องถิ่นและประเทศชาติ 
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1.2 ความส าคัญ 
ในปัจจุบันเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมีความส าคัญอย่างมากในการศึกษา ส ารวจ ติดตามการ

เปลี่ยนแปลง เพ่ือใช้ในการวางแผน บริหารจัดการและสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพ้ืนที่  โดยผ่าน
กระบวนการส ารวจ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสร้างองค์ความรู้ ตลอดจน      
การประยุกต์ใช้เพ่ือการวางแผน พัฒนา และแก้ปัญหาต่าง ๆ ของท้องถิ่นในเชิงบูรณาการ รวมทั้ง   
การบริหารจัดการเฉพาะด้าน ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยี
ดังกล่าวจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็น  

1.3 วัตถุประสงค์ 
1.3.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะด้านภูมิสารสนเทศที่สามารถน าไปปฏิบัติงานใน

วิชาชีพได้เป็นอย่างดี และสามารถแสวงหาความรู้เพ่ิมเติม เป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาวิชาชีพและพัฒนาตนเอง 
1.3.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 

และรูปแบบการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ท้ังในอดีต ปัจจุบันและอนาคต 
1.3.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้สามารถวิเคราะห์ วางแผน และจัดการเชิงพ้ืนที่โดยใช้เครื่องมือ

และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้านระบบภูมิสารสนเทศ 
1.3.4 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้สามารถถ่ายทอดความรู้ด้านภูมิสารสนเทศแก่บุคคลทั่วไปได้ 
1.3.5 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของนักพัฒนาระบบ    

ภูมิสารสนเทศ พร้อมที่จะเสียสละเพ่ือการวางแผนและใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

  หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ มีแผนพัฒนาปรับปรุงที่มีรายละเอียด
ของแผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐานและตัวบ่งชี้ ที่คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จ
ภายใน 5 ปี นับจากเปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ดังนี้ 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร สกอ. และตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐาน
ระดับนานาชาติและสอดคล้องกับ
ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
การเมืองและสังคม สิ่งแวดล้อม
และความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐาน
จากหลักสูตรในระดับนานาชาติ 

- เอกสารหลักสูตร 
- รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร 

3. พัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้    
ด้านการเรียนการสอน การวิจัย 
และการบริการวิชาการ 
4. ปรับปรุงปัจจัยสนับสนุนการ

- ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนา
องค์ความรู้และวิจัยโดยใช้
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 
- ส่งเสริมการท าวิจัยกรณีศึกษา 

- จ านวนเงินวิจัยต่ออาจารย์
ประจ า 
- จ านวนโครงการวิจัยในแต่ละปี 
- จ านวนบทความวิจัยที่ได้รับ
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
เรียนการสอน 
 

- ส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
ทั้งในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ 
- จัดระบบอาจารย์พ่ีเลี้ยงในการ
ท าวิจัยและการเรียนการสอน 
- ส ารวจความต้องการของ
นักศึกษาและผู้สอน 
- จัดหาและจัดสรรทุนเพื่อ
ปรับปรุงปัจจัยสนับสนุนการ
เรียนการสอนให้มีความทันสมัย
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

การตีพิมพ์ 
- จ านวนครั้ งของการบริการ
วิชาการ 
1. จ านวนครั้งในการส ารวจ มีไม่
น้อยกว่า 1 ครั้ง/ปี 
2. รายงานการส ารวจแสดง
ข้อมูลอย่างน้อย 3 ประเด็น คือ 
- รูปแบบและลักษณะของ 
ปัจจัยสนับสนุนที่เป็นที่ต้องการ 
- ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะในการจัดการและ
การใช้ปัจจัยสนับสนุนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
- ความเป็นไปได้ในการพัฒนา /
ปรับปรุงปัจจัยสนับสนุนตาม
ข้อเสนอแนะ 
3. จ านวนเงินทุนเพิ่มขึ้นจากปีที่
ผ่านมาไม่น้อยกว่า 10% 
4. จ านวนอุปกรณ์/กิจกรรม/
โครงการที่ปรับปรุงปัจจัย
สนับสนุนการเรียนการสอนมีไม่
น้อยกว่า 2 รายการ/ปี 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 
ระบบการศึกษาจัดแบบทวิภาค ในหนึ่งปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ โดย 

1 ภาคการศึกษา มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

อาจจัดให้มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
ของหลักสูตร ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับการพิจารณาและดุลยพินิจของอธิการบดี 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
ไม่มี 
 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน - เวลาในด าเนินการเรียนการสอน 

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

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
 (1) ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
(2) มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรก าหนด 

 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
โดยวิธีคัดเลือก ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์/ ประกาศการสอบคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาระดับ               

ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
 2.3.1 นักศึกษาไม่แน่ใจต่อการตัดสินใจเรียนและการประกอบอาชีพในอนาคตของตนเอง 

2.3.2 นักศึกษามีพ้ืนฐานความรู้ทางวิชาการและทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ         
เพ่ือการศึกษาค้นคว้าน้อย 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 2.4.1 จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะแนวการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียน
ในมหาวิทยาลัยฯ ตลอดจนการแบ่งเวลาในการเรียนและท ากิจกรรม 
 2.4.2 ก าหนดและวัดความรู้พ้ืนฐานด้านความรู้ทางวิชาการและทักษะการใช้เทคโนโลยี 
เพ่ือประเมินแนวทางในการพัฒนา เช่น จัดกิจกรรมสอนเสริม การเพ่ิมเติมทักษะเฉพาะรายบุคคล/
รายกลุ่ม 
 2.4.3 จัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษา เพ่ือให้ค าปรึกษาทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ                 
จัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาทางด้านวิชาการให้มีความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพ่ีรุ่นน้อง ภายใต้การดูแล          
ของอาจารย์ที่ปรึกษา และจัดกิจกรรมสอนเสริม 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

จ านวนนักศึกษา  
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 
ชั้นปีที่ 1 40 40 40 40 40 
ชั้นปีที่ 2 - 40 40 40 40 
ชั้นปีที่ 3 - - 40 40 40 
ชั้นปีที่ 4 - - - 40 40 

รวม 40 80 120 160 160 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    40 40 

 
 

2.6 งบประมาณตามแผน 
  รายละเอียดการประมาณการค่าใช้จ่ายในหลักสูตรเป็นรายปี (หน่วย : บาท) 

หมวดรายจ่าย 
ปีการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 
ก. งบด าเนินการ      

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 1,324,942 1,391,189 1,460,749 1,533,786 1,610,475 
2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 15,560 31,120 46,680 62,240 62,240 
3. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลยั 40,000 80,000 120,000 160,000 160,000 

 (รวม ก) 1,380,502 1,502,309 1,627,429 1,756,026 1,832,715 
ข. งบลงทุน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

(รวม ข) 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
(รวม ก. + ข.) 1,430,502 1,552,309 1,677,429 1,806,026 1,882,715 
จ านวนนักศึกษา 40 80 120 160 160               
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 35,763 19,404 13,979 11,288 11,767 

 
หมายเหตุ : 1. ไม่รวมค่าใช้จ่ายทางอ้อม เช่น ค่าสาธารณูปโภค ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ค่าเสื่อมราคา 

เงินเดือนบุคลากรสายสนับสนุน 
 2. ไม่รวมนักศึกษาปัจจุบัน จ านวน  97 คน 
 
  ระบบการศึกษา 

   แบบชั้นเรียน  
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
   แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
   แบบทางไกลอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
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  แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 
 อ่ืนๆ (ระบุ) 

2.7 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 
 มีระบบการเทียบโอนหน่วยกิต  
 มีการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร            136 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า จ านวน 30 หน่วยกิต 
  (1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  จ านวน 9 หน่วยกิต 
  (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  จ านวน 6 หน่วยกิต 
  (3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จ านวน 6 หน่วยกิต 
  (4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ

เทคโนโลยี 
(5) เลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มหลัก1-4 

จ านวน 
 

จ านวน 

6 
 
3 

หน่วยกิต 
 

หน่วยกิต 
 

 2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า จ านวน 100 หน่วยกิต 
  (1) กลุ่มวิชาแกน จ านวน 30 หน่วยกิต 
  (2) กลุ่มวิชาเอกบังคับ จ านวน 36 หน่วยกิต 
  (3) กลุ่มวิชาเอกเลือก จ านวน 27 หน่วยกิต 
  (4) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา     จ านวน 7 หน่วยกิต 
  ให้เลือกแผนใดแผนหนึ่ง ดังนี้ 

   (4.1)  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
           (4.1.1) การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     จ านวน    
           (4.1.2) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ             จ านวน                 
   (4.2)  สหกิจศึกษา 
           (4.2.1) การเตรียมสหกิจศึกษา                   จ านวน      

       (4.2.2) สหกิจศึกษา                           จ านวน 

 
 
2 
5 
 
1 
6 

 
 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

 3) หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า       จ านวน  6 หน่วยกิต 
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3.1.3. รายวิชา  
1) รหัสรายวิชา การก าหนดเลขรหัสรายวิชาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

ประกอบด้วยตัวเลขรหัสทั้งหมด 7 ตัว รายละเอียดได้จ าแนกดังแผนภูมิต่อไปนี้ 
 

 
 
                                                                               
                                                                                
                                                                             
                                                                              
                                                                               

 
 
 

เลขตัวที่ 1-3 บ่งบอกถึงหมวดวิชาและหมู่วิชา 
เลขตัวที่ 4 บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี 
เลขตัวที่ 5 บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
 ตัวเลข 1 แทนเนื้อหาวิชาทางภูมิศาสตร์ 

ตัวเลข 2 แทนเนื้อหาวิชาด้านภูมิศาสตร์ที่น าไปประยุกต์กับสาขาวิชาอ่ืน  
ตัวเลข 3 แทนเนื้อหาวิชาทางภูมสิารสนเทศ 
ตัวเลข 4 แทนเนื้อหาวิชาด้านการประยุกต์ใช้ทางภูมิสารสนเทศ 

เลขตัวที่ 6-7 บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 
 
2) ชื่อรายวิชา 

2.1 ให้เรียนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามกลุ่มวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต 
2.1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 9  หน่วยกิต 

 บังคับเรียน   6   หน่วยกิต 
 รหัสวิชา รายวิชา  น(ท-ป-อ) 
 1551001  ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 

Fundamental English 
3(3-0-6) 

 1551002  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
English for Communication 

3(3-0-6) 

    
 
 
 

 

2 3 4 5 6 7 1 

หมวดวิชาและหมู่วิชา 

ระดับความยากง่าย หรือชั้นปี 

ล าดับก่อนหลัง 

ลักษณะเนื้อหา   
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 เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้  ไม่น้อยกว่า    3 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา รายวิชา  น(ท-ป-อ) 
 1541001  ทักษะการใช้ภาษาไทย 

Thai Language Usage Skills 
3(3-0-6) 

 1541002  ภาษาและการสื่อสารเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ 
Language and Communication for Specific Purposes 

3(3-0-6) 

 1561001  ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 
Japanese for Communication 

3(3-0-6) 

 1571001  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 
Chinese for  Communication 

3(3-0-6) 

 1571002  ภาษาจีนพ้ืนฐานเพ่ือการท่องเที่ยว 
Fundamental Chinese for Tourism 

3(3-0-6) 

 1661001  ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 
Korean for Communication 

3(3-0-6) 

 1691001  ภาษาพม่าพ้ืนฐาน 
Fundamental Burmese 

3(3-0-6) 

 1691002  ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร 
Burmese for Communication 
 

3(3-0-6) 

2.1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
 รหัสวิชา รายวิชา  น(ท-ป-อ) 
 1001003  พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 

Human Behavior and Self-Development 
3(3-0-6) 

 
 

1001005  ทักษะการคิดและการตัดสินใจ 
Thinking and Decision Making Skills 

3(3-0-6) 

 
 

1511001  จริยธรรมกับมนุษย์ 
Ethics and Human Beings 

3(3-0-6) 

 1511002  ความจริงของชีวิต 
Facts of Life 

3(3-0-6) 

 1521001  พุทธศาสน์ 
Buddhism 

3(3-0-6) 

 1631001  สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการค้นคว้า 
Information for Study and Research 

3(3-0-6) 

 2011001  สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์ 
Aesthetics of Visual Arts 
 

3(3-0-6) 
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 รหัสวิชา  รายวิชา น(ท-ป-อ) 
 2051001  สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง 

Aesthetics of Performing Arts 
3(3-0-6) 

 2061001  สังคีตนิยม 
Music Appreciation 

3(3-0-6) 

 3501001  การพัฒนาภาวะผู้น า 
Leadership Development 

3(3-0-6) 

 3501003  การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม 
Personality Development and the Arts of Socializing 
 

3(3-0-6) 

2.1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
 รหัสวิชา รายวิชา  น(ท-ป-อ) 
 2501001  ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย 

History of Thai Society and Culture 
3(3-0-6) 

 2501003  จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง 
Public Mind and Civic Social Engagement  

3(3-0-6) 
 

 2501004  สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
Interdisciplinary Social Science for Development 

3(3-0-6) 
 

 2521001  โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์ 
Globalization and Localization 

3(3-0-6) 

 2521002  อาเซียนศึกษา 
ASEAN Studies 

3(3-0-6) 

 2541001  มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
Human, Community, and Environment 

3(3-0-6) 

 2541002  การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น 
Local Resource Management 

3(3-0-6) 

 2551002  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย 
Fundamental Knowledge on Thai Politics and 
Government 

3(3-0-6) 

 2561001  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 
Introduction to Laws 

3(3-0-6) 

 3501004  การริเริ่มการประกอบธุรกิจ 
Business Initiation 

3(3-0-6) 

 3531001  การเงินในชีวิตประจ าวัน 
Finance in Daily Life 
 

3(3-0-6) 
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 รหัสวิชา  รายวิชา น(ท-ป-อ) 
 3541001  การเป็นผู้ประกอบการ 

Entrepreneurship 
3(3-0-6) 

 3591002  เศรษฐกิจพอเพียง 
Sufficiency Economy 
 

3(3-0-6) 

2.1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลือกเรียน
รายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 
เลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มหลัก2.1.1-2.1.4 

  
6 
3 

  
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

 รหัสวิชา รายวิชา  น(ท-ป-อ) 
 1161001  กีฬาและนันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต 

Sports and Recreation for Quality of Life 
3(2-2-5) 

 1161002  การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
Exercise for Health 

3(2-2-5) 

 4001002  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจ าวัน 
Science and Technology for Daily Life 

3(3-0-6) 

 4001003  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
Environments and Natural Resources Conservation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

3(3-0-6) 

 4071001  สุขภาพและสุขอนามัย 
Health and Health Care 

3(3-0-6) 

 4091001  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
Mathematics in Daily Life 

3(3-0-6) 

 4091003  คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ 
Mathematics and Decision Making 

3(3-0-6) 

 4121001  คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Computer and Information Technology 

3(2-2-5) 

 4121005  การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 
Website Design and Development 

3(2-2-5) 

 4121006  โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการประยุกต์ใช้งาน   
Package Software for Application 

3(2-2-5) 

 5001001  เกษตรในชีวิตประจ าวัน 
Agriculture in Daily Life 

3(3-0-6) 

 5071001  อาหารเพื่อสุขภาพ 
Food for Health 

3(3-0-6) 

 5501001  เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 
Technology in Daily Life 

3(3-0-6) 
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2.2 ให้เรียนรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ                               ไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต 
2.2.1 กลุ่มวิชาแกน ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้                        จ านวน 30 หน่วยกิต 

 รหัสวิชา รายวิชา  น(ท-ป-อ) 
 2541301  พัฒนาการและแนวความคิดทางภูมิศาสตร์และภูมิ

สารสนเทศ 
Development and Thoughts of Geography and 
Geoinformatics  

3(3-0-6) 

 2541303  คณิตศาสตร์ส าหรับภูมิสารสนเทศ 
Mathematics for Geoinformatics 

3(3-0-6) 
 

 2542302  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
Geographic Information System 

3(2-2-5) 

 2542303  การรับรู้จากระยะไกล 
Remote Sensing 

3(2-2-5) 

 2542304  ระบบก าหนดต าแหน่งบนพ้ืนโลก  
Global Positioning System 

3(2-2-5) 

 2542306  สถิติและเทคนิคเชิงปริมาณทางภูมิสารสนเทศ 
Statistic and Quantitative Techniques in Geoinformatics 

3(2-2-5) 

 2543401  การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
Application to Geographic Information System 

3(2-2-5) 

 2543402  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกล 
Application to Remote Sensing Technology 

3(2-2-5) 

 2543403  การจัดการฐานข้อมูลและมาตรฐานด้านภูมิสารสนเทศ 
Database Management and Geoinformatics Standard 

3(2-2-5) 

 2544404  บูรณาการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือการจัดการท้องถิ่น 
Integration of Geoinformatic Technology for 
Local Management 

3(2-2-5) 

 
2.2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้                 จ านวน 36 หน่วยกิต 

 รหัสวิชา รายวิชา  น(ท-ป-อ) 
 2541101  ภูมิศาสตร์กายภาพ 

Physical Geography 
3(2-2-5) 

 2541102  ภูมิศาสตร์มนุษย์ 
Human Geography 

3(3-0-6) 
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 รหัสวิชา  รายวิชา น(ท-ป-อ) 
 2541202  แผนที่และการแปลความหมายจากแผนที่ 

Maps and Maps Interpretation 
3(2-2-5) 

 2541203  การแปลความหมายจากภาพถ่ายทางอากาศ 
Aerial Photo Interpretation 

3(2-2-5) 

 2541304  ภาษาอังกฤษส าหรับภูมิสารสนเทศ  
English for Geoinformatics 

3(3-0-6) 

 2542201  ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์ 
Analytical Geography of Thailand 

3(3-0-6) 

 2542307  เทคนิคการส ารวจภาคสนามส าหรับงานภูมิสารสนเทศ 
Field Techniques for Geoinformatics 

3(2-2-5) 

 2542308  การออกแบบและการท าแผนที่ดิจิตอล 
 Design and Digital Cartography 

3(2-2-5) 

 2542309  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการด้านภูมิสารสนเทศ 
English for Academic Geoinformatics 

3(3-0-6) 

 2543404  ระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิสารสนเทศ 
Research Method in Geoinformatics 

3(2-2-5) 

 2543406  ภูมิสารสนเทศเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการ 
Geoinformatics  for Natural Resources 
Management and Integrated Environment  

3(2-2-5) 

 2544499  วิจัยและสัมมนาทางภูมิสารสนเทศ 
Research and Seminar in Geoinformatics 
 

3(0-4-5) 

2.2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้               ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา รายวิชา  น(ท-ป-อ) 
 2541103  ธรณีสัณฐานวิทยา 

Geomorphology 
3(2-2-5) 

 2541204  ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว 
Geography of Tourism 

3(2-2-5) 

 2542204  ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ 
Economic Geography 

3(3-0-6) 

 2542203  ภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน 
Settlement Geography 

3(3-0-6) 

 2543202  ชีวภูมิศาสตร์ 
Biogeography 

3(3-0-6) 
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 รหัสวิชา  รายวิชา น(ท-ป-อ) 
 2543203  ภูมิศาสตร์ลุ่มน้ าปิง 

Geography of Ping River Basin 
3(3-0-6) 

 2543204  โฟโตแกรมเมตรี 
Photogrammetry 

3(2-2-5) 

 2543413  ภูมิสารสนเทศส าหรับการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
Geoinformatics for Natural Disaster Management 

3(3-0-6) 

 2543414  การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน 
Land Use and Land Cover Planning 

3(2-2-5) 

 2543415  ภูมิสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการลุ่มน้ า 
Geoinformatics for Watershed Management 

3(3-0-6) 

 2543416  การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ทางภูมิสารสนเทศ        
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
Geoinformatics Web Service 

3(2-2-5) 

 2544405  ภูมิศาสตร์เมืองและการวางแผน 
Urban Geography and Planning 

3(3-0-6) 

 2544406  แบบจ าลองทางพ้ืนที่ 
Spatial Modeling 

3(2-2-5) 

 2544407  ภูมิสารสนเทศเพ่ือการสร้างนโยบายและวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและสังคมอย่างยั่งยืน 
Geoinfomatics for Policy and Planning, Local 
Development and Social Sustainability 

3(2-2-5) 

 2544408  การเขียนโปรแกรมเพ่ือพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ  
Programming Application for Geoinformatics 

3(2-2-5) 

 2544409  ระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการแผนที่ทะเบียน
และทรัพย์สิน 
Geoinformatic for Taxmap and Asset Management 

3(2-2-5) 

     
2.2.4 กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา

จ านวน 
7 หน่วยกิต 

 รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
 2544495  การเตรียมประสบการณ์วิชาชีพภูมิสารสนเทศ 

Preparation for Geoinformatics Practicum Experience 
2(90) 

 2544496  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภูมิสารสนเทศ 
Practicum Geoinformatics 

5(450) 
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 หรือ    
 รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
 2544497  การเตรียมสหกิจศึกษา 

Cooperative Education Preparation 
1(45) 

 2544498  สหกิจศึกษา 
Cooperative Education 
 

6(540) 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี      ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
  ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเปิดสอนโดยไม่ซ้ า
กับรายวิชาวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมใน
เกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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3.1.3 แผนการศึกษา  

 
 

 ปีท่ี 1 / ภาคการศึกษาที่ 1  
   

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 
2541101 ภูมิศาสตร์กายภาพ 3(2-2-5) 
2541102 ภูมิศาสตร์มนุษย์ 3(3-0-6) 
2541301 พัฒนาการและแนวความคิดทางภูมิศาสตร์และภูมิ

สารสนเทศ 
3(3-0-6) 

2541303 คณิตศาสตร์ส าหรับภูมิสารสนเทศ 3(3-0-6) 

 รวม 21 หน่วยกิต 

   

 ปีท่ี 1 / ภาคการศึกษาที่ 2                                           

   

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 

xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 

xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 

xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 

xxxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

2541202 แผนที่และการแปลความหมายจากแผนที่ 3(2-2-5) 

2541203 การแปลความหมายจากภาพถ่ายทางอากาศ 3(2-2-5) 

2541304 ภาษาอังกฤษส าหรับภูมิสารสนเทศ 3(3-0-6) 

 รวม 21 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 2 / ภาคการศึกษาที่ 1 

   
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 
2542302 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3(2-2-5) 
2542303 การรับรู้จากระยะไกล 3(2-2-5) 
2542304 ระบบก าหนดต าแหน่งบนพ้ืนโลก 3(2-2-5) 
2542309 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการด้านภูมิสารสนเทศ 3(3-0-6) 

 รวม 18 หน่วยกิต 

   

 ปีท่ี 2 / ภาคการศึกษาที่ 2  

   

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 

xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 

xxxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

2542201 ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์ 3(3-0-6) 

2542306 สถิติและเทคนิคเชิงปริมาณทางภูมิสารสนเทศ 3(2-2-5) 

2542307 เทคนิคการส ารวจภาคสนามส าหรับงานภูมิ
สารสนเทศ 

3(2-2-5) 

2542308 การออกแบบและการท าแผนที่ดิจิตอล 3(2-2-5) 

 รวม 18 หน่วยกิต 
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 ปีท่ี 3 / ภาคการศึกษาที่ 1  
   

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 
2543401 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3(2-2-5) 
2543402 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกล 3(2-2-5) 
2543403 การจัดการฐานข้อมูลและมาตรฐานด้านภูมิ

สารสนเทศ 
3(2-2-5) 

2543406 ภูมิสารสนเทศเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการ 

3(2-2-5) 

 รวม 18 หน่วยกิต 

   

 ปีท่ี 3 / ภาคการศึกษาที่ 2  

   

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 

xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 

xxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

xxxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

xxxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

xxxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 

2543404 ระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิสารสนเทศ    3(3-0-6) 

 รวม 18 หน่วยกิต 
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 ปีท่ี 4 / ภาคการศึกษาที่ 1  
   

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
xxxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 
xxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 
2544404 บูรณาการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือการ

จัดการท้องถิ่น 
3(2-2-5) 

2544499 วิจัยและสัมมนาทางภูมิสารสนเทศ 3(0-4-5) 
2544495 

หรือ 
2544497 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภูมิสารสนเทศ 
หรือ 
การเตรียมสหกิจศึกษา 

2(90) 
1(45) 

กรณีเลือกการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภูมิสารสนเทศ     
รวมหน่วยกิตปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 1 

กรณีเลือกการเตรียมสหกิจศึกษา รวมหน่วยกิตปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 1 

17 หน่วยกิต 
 

16 หน่วยกิต 
   

 ปีท่ี 4 / ภาคการศึกษาที่ 2  

   

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 

2544496 
หรือ 

2544498 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภูมิสารสนเทศ  
หรือ  
สหกิจศึกษา 

5(450) 
 

6(540) 
กรณีเลือกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภูมิสารสนเทศ      

รวมหน่วยกิตปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2 
กรณีเลือกสหกิจศึกษา รวมหน่วยกิตปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2 

5 หน่วยกิต 
 

6 หน่วยกิต 
 

3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา (ดูภาคผนวก ก) 
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3.2 ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์   
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

 
หมายเหตุ  ดูรายละเอียดผลงานทางวิชาการและภาระงานสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ในภาคผนวก ง 

 
 
 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒ/ิสาขาวิชา สถานศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 

1 
นางสาวปนัดดา พาณิชยพันธุ์ 
 

อาจารย์ วท.ม.(ภูมิศาสตร์) 
วท.บ.(ภูมิศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2538 
2525 

2 
นายฤทธิรงค์ เกาฏีระ 
 

อาจารย์ วท.ม.(การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม) 
วท.บ.(ภูมิศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2546 
 

2536 
3 นายวัลลภ ทองอ่อน 

 
อาจารย์ วท.ม.(ภูมิศาสตร์) 

กศ.บ.(สังคมศึกษา) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2554 
2548 

4 นายสุภาสพงษ์  รู้ท านอง 
 

อาจารย์ วท.ม.(เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ) 
วท.บ.(ภูมิศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2553 
2547 

5 นางสาวสุรีรัตน์ ระบอบ 
 

อาจารย์ วท.ม.(เทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์) 
วท.บ.(ภูมิศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2555 
2547 

 



 
 

 
  

-25- 

 มคอ. 2 

3.2.2 อาจารย์ประจ า  

 
 

 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒ/ิสาขาวิชา สถานศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 

1 นางสาวปนัดดา พาณิชยพันธุ์ 
 

อาจารย์ วท.ม.(ภูมิศาสตร์) 
วท.บ.(ภูมิศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2538 
2525 

2 นายฤทธิรงค์ เกาฏีระ 
 

อาจารย์ วท.ม.(การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม) 
วท.บ.(ภูมิศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2546 
 

2536 
3 นายวัลลภ ทองอ่อน 

 
อาจารย์ วท.ม.(ภูมิศาสตร์) 

กศ.บ.(สังคมศึกษา) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2554 
2548 

4 นายสุภาสพงษ์  รู้ท านอง 
 

อาจารย์ วท.ม.(เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ) 
วท.บ.(ภูมิศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2553 
2547 

5 นางสาวสุรีรัตน์ ระบอบ 
 

อาจารย์ วท.ม.(เทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์) 
วท.บ.(ภูมิศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2555 
2547 

6 นางสาวพิรฎา ทองประเสริฐ อาจารย์ วท.ม.(ภูมิสารสนเทศ) 
วท.บ.(ภูมิศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2558 
2551 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

จากความต้องการบัณฑิตที่มีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริง ดังนั้นจึงมีนโยบาย
ให้นักศึกษาทุกคนลงทะเบียนรายวิชา “การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภูมิสารสนเทศ รหัสรายวิชา 
2544496” หรือ “สหกิจศึกษา รหัสรายวิชา 2544498”ซึ่งการจัดหลักสูตรมีความคาดหวังในผลการ
เรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา ดังนี้ 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ตรงต่อเวลา 
2) มีจรรยาบรรณในทางวิชาการและวิชาชีพ 

2. ด้านความรู้ 
1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฏีที่ส าคัญทางภูมิศาสตร์และภูมิ

สารสนเทศ  รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะและการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
2) มีความสามารถด้านการจัดการ วางแผนบูรณาการเชิงพ้ืนที่โดยใช้เทคโนโลยีภูมิ

สารสนเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาในระดับท้องถิ่นและภูมิภาค 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 

1) มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณตามหลักกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
2) มีความสามารถในการแบบเหตุผล การคิดแบบนามธรรม และการคิดแบบคาดการณ์ 
3) สามารถสร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงทางพ้ืนที่  มิติสัมพันธ์ และจัดจ าแนกความสัมพันธ์

ทางพ้ืนที่ได้ 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) มีทักษะในการเข้าใจตนเอง และทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ กับชุมชนและสังคม 
2) มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาท้องถิ่นทั้งในบทบาทของผู้น าและผู้ร่วมทีม 
3) มีความรับผิดชอบในกระบวนการท างานของตนเอง และงานกลุ่ม 
4) มีความรับผิดต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและวิชาชีพทางภูมิสารสนเทศ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) มีทักษะการใช้เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 
2) สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศ การคิดแบบมีเหตุผล การคิด

แบบนามธรรม หรือการคิดแบบคาดการณ์ ต่อปัญหาทางพ้ืนที่ที่เก่ียวข้อง 
3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบของสื่อในการน าเสนอได้

อย่างเหมาะสม 

4.2 ช่วงเวลา  
ภาคการศึกษาท่ี 2 ของปีการศึกษาที่ 4  

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
รายวิชาสหกิจศึกษา นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานเต็มเวลา โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1           

ภาคการศึกษา หรือ 16 สัปดาห์ ส่วนรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จะต้องมีเวลาฝึกงานไม่น้อยกว่า 
450 ชั่วโมง 
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5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
 ก าหนดให้มีการท าโครงงานหรืองานวิจัยในรายวิชา “วิจัยและสัมมนาทางภูมิสารสนเทศ              
รหัสรายวิชา 2544499” 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
 เป็นรายวิชาที่เน้นการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ทั้งแผนที่ 
ภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายดาวเทียม ระบบก าหนดต าแหน่งบนพ้ืนโลก การส ารวจระยะไกล          
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพ่ือศึกษาเชิงพ้ืนที่ โดยมุ่งเน้นการพัฒนา วางแผน และบริหารจัดการท้องถิ่น
ในด้านต่างๆ ประกอบด้วยด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ตรงต่อเวลา 
2. ด้านความรู้ 

1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฏีที่ส าคัญทางภูมิศาสตร์และภูมิ
สารสนเทศ  รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะและการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
1) มีความสามารถในการแบบเหตุผล การคิดแบบนามธรรม และการคิดแบบคาดการณ์ 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) มีความรับผิดชอบในกระบวนการท างานของตนเอง และงานกลุ่ม 
2) มีความรับผิดต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและวิชาชีพทางภูมิสารสนเทศ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศ การคิดแบบมีเหตุผล การคิด

แบบนามธรรม หรือการคิดแบบคาดการณ์ ต่อปัญหาทางพ้ืนที่ที่เก่ียวข้อง 
2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบของสื่อในการน าเสนอได้

อย่างเหมาะสม 

5.3 ช่วงเวลา 
ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1    

5.4 จ านวนหน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

5.5 การเตรียมการ 
 มีการก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาและชั่วโมงการให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา ให้
แนะน าแหล่งข้อมูลงานวิจัยในอินเตอร์เน็ทและมีตัวอย่างงานวิจัยให้ศึกษา 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
 1. ประเมินจากกระบวนการวิจัยและการประยุกต์ใช้  
 2. ประเมินจากการน าเสนองานผ่านการสัมมนา โดยอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิอีก
อย่างน้อย 2 ท่าน 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
มีความรู้ ความเข้าใจและความสามารถใน
การบริหารจัดการข้อมูลเชิง พ้ืนที่  ด้วย
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือแก้ไขปัญหาใน
ระดับท้องถิ่นและประเทศชาติ 

- บูรณาการรายวิชาเพ่ือวางแผนแก้ปัญหาเชิงพ้ืนที่ 
- สร้างกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถใน
การน าความรู้ แนวคิดและทฤษฏีไปใช้ในการแก้ปัญหา
เชิงพ้ืนที่อย่างเหมาะสม 
- สร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
ใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based learning) และการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem-based learning) 

สามารถปฏิบัติงาน ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศเพ่ือการวางแผน สร้างนโยบาย
และแก้ไขปัญหาเชิงพ้ืนที่ 

- ฝึกปฏิบัติการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 
- ฝึกการวางแผน สร้างนโยบายและแก้ไขปัญหาเชิงพ้ืนที่
ของท้องถิ่นและภูมิภาค 
- ฝึกปฏิบัติงานส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง 

มีความเป็นนักภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศบน
พ้ืนฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยเน้น
จิตส านึกในการรับใช้ท้องถิ่นและประเทศชาติ 

- สอดแทรกสาระด้านจรรยาบรรณวิชาชีพในทุกรายวิชา 
- ให้มีกิจกรรมในลักษณะกระบวนการกลุ่มบนพ้ืนฐาน
ของจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 การพัฒนาผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

1. ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
   1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ 
   1.2 มีระเบียบวินัยและความ
รับผิดชอบ อดทน ขยัน ซื่อสัตย์ 
   1.3 มีความเสียสละ มีจิตอาสา 
เป็นแบบอย่างที่ดี มีความเข้าใจ
ตนเอง  เข้าใจผู้อ่ืน เข้าใจ
สังคมไทยและสังคมโลก 
   1.4 รู้จักความจริงของชีวิต    
คุณค่าของความเป็นมนุษย์ ด าเนิน
ชีวิตโดยพื้นฐานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 ให้ความส าคัญในวินัย  
การตรงต่อเวลา  การส่งงาน
ภายในเวลาที่ก าหนด 
   1.2 เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัด
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม  
และแสดงถึง การมีเมตตา  
กรุณา  และความเสียสละ 
   1.3 สอดแทรกความซื่อสัตย์
ต่อตนเอง  สังคม 
   1.4 จัดกิจกรรมการพัฒนา
คณะ / มหาวิทยาลัย / ชุมชน 
   1.5 เน้นเรื่องการแต่งกายและ
ปฏิบัติตนที่เหมาะสม  ถูกต้อง  

1. ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
   1.1 การขานชื่อ  การให้
คะแนนการเข้าชั้นเรียนและการ
ส่งงานตรงเวลา 
   1.2 พิจารณาจากผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
   1.3 สังเกตพฤติกรรมของ
นักศึกษาในการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ   
อย่างต่อเนื่อง 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

ตามระเบียบข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 

2. ด้านความรู้ 
    2.1 มีความเข้าใจแนวคิด 
หลักการ ทฤษฎีด้านคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
   2.2 มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 
   2.3 สามารถวิเคราะห์ 
สังเคราะห์และน าความรู้ด้าน
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์มา
ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
   2.4 มีความรู้ความเข้าใจด้าน
ภาษา 

2. ด้านความรู้ 
   2.1 ใช้การสอนหลายรูปแบบ  
โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการ
ปฏิบัติเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ 
   2.2 มอบหมายให้ท ารายงาน 
   2.3 จัดให้มีการเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงาน 
 
 

2. ด้านความรู้ 
   2.1 การประเมินจาก
แบบทดสอบด้านทฤษฎี   
ส าหรับการปฏิบัติประเมินจาก
ผลงานและการปฏิบัติการ 
   2.2 พิจารณาจากรายงานที่
มอบหมาย 
   2.3 ประเมินจากรายงานผล
การศึกษาดูงาน 

3. ทักษะทางปัญญา 
   3.1 สามารถค้นหาข้อเท็จจริง 
ท าความเข้าใจ ประเมินข้อมูลจาก
หลักฐานและ น าข้อสรุปมาใช้
ประโยชน์ได้ 
   3.2 สามารถศึกษา วิเคราะห์
ปัญหาที่ซับซ้อน และเสนอแนว
ทางแก้ไข 

3. ทักษะทางปัญญา 
   3.1 ส่งเสริมการเรียนรู้จากการ
แก้ปัญหา  (Problem  Based  
Instruction) 
   3.2 ให้นักศึกษาปฏิบัติการจาก
สถานการณ์จริง 
   3.3 มอบหมายงานที่ส่งเสริม
การคิด  วิเคราะห์และสังเคราะห์ 

3. ทักษะทางปัญญา 
   3.1 ประเมินจากการรายงาน
ผลการด าเนินงานและการ
แก้ปัญหา 
   3.2 ประเมินผลการปฏิบัติการ
จากสถานการณ์จริง 
   3.3 ประเมินจากการทดสอบ 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
   4.1 มีทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล  มีภาวะผู้น าและ
ภาวะผู้ตามที่ดี มีความเข้าใจ 
วัฒนธรรมและสังคมท่ีแตกต่าง มี
ความสามารถในการท างานและ
แก้ปัญหากลุ่มได้ 
   4.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
   4.1 ก าหนดการท างานกลุ่ม
โดยให้หมุนเวียนการเป็นผู้น า
และผู้รายงาน 
   4.2 ให้ค าแนะน าในการเข้า
ร่วมกิจกรรมสโมสร  กิจกรรม
ของมหาวิทยาลัยฯ 
   4.3 ให้ความส าคัญในการแบ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบและการ
ให้ความร่วมมือ 
   4.4 มอบหมายงานให้
สัมภาษณ์บุคคลต่าง  ๆ 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
   4.1 ประเมินจากการรายงาน
หน้าชั้นเรียนโดยอาจารย์และ
นักศึกษา 
   4.2 พิจารณาจากการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษา 
   4.3 ประเมินผลจากแบบ
ประเมินตนเองและกิจกรรมกลุ่ม 
   4.4 ประเมินจาการสังเกต
พฤติกรรม 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   5.1 มีทักษะในการคิดวิเคราะห์  
ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์
ในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
ในการด ารงชีวิต 
   5.2 มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร 
ทั้งการฟัง   พูด   อ่าน   เขียน   
และเลือกใช้รูปแบบการน าเสนอได้
เหมาะสมทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ 
   5.3 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  การสืบค้น   ค้นคว้า
แหล่งข้อมูล   ความรู้และเรียนรู้
ด้วยตนเอง การเรียนรู้ตลอดชีวิต  
ตลอดถึงรู้เท่าทันการสื่อสารจาก
แหล่งสารสนเทศทุกรูปแบบ 
 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   5.1 ส่งเสริมให้เห็นความส าคัญ 
และฝึกให้มีการตัดสินใจบน
ฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข 
   5.2 มอบหมายงานค้นคว้าองค์
ความรู้จากแหล่งข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ  ให้นักศึกษา
น าเสนอหน้าชั้น 
   5.3 การใช้ศักยภาพทาง
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศในการน าเสนอผลงาน
ที่ได้รับมอบหมาย 
   5.4 ฝึกการน าเสนองานโดย
เน้นความส าคัญของการใช้ภาษา 
และบุคลิกภาพ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   5.1 ประเมินจากผลงานและ
การน าเสนอผลงาน 
   5.2 สังเกตการณ์ปฏิบัติงาน 
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 มคอ. 2 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาในหมวดศึกวิชาศึกษาทั่วไป   
(Curriculum mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก 

 

กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 

กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร                  

1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย               

1541002 ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ               

1551001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน                 

1551002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร               

1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร               

1571001 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร              

1571002 ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว              

1661001 ภาษาเกาหลีเพื่อการสือ่สาร               

1691001 ภาษาพม่าพื้นฐาน               

1691002 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร               
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์                  

1001003 พฤติกรรมมนุษยก์ับการพัฒนาตน                

1001005 ทักษะการคิดและการตดัสินใจ                

1511001 จริยธรรมกับมนุษย ์                

1511002 ความจริงของชีวิต                

1521001 พุทธศาสน ์                

1631001 สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า                

2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป ์                

2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง                

2061001 สังคีตนิยม                

3501001 การพัฒนาภาวะผู้น า                

3501003 การพัฒนาบุคลิกภาพและศลิปะการเข้าสังคม                

กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์                 

2501001 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย               

2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง               
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 

2501004 สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา                

2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน ์               

2521002 อาเซียนศึกษา               

2541001 มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม               

2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น               

2551002 ความรู้พื้นฐานเกีย่วกับการเมืองการปกครองไทย               

2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป               

3501004 การริเริ่มการประกอบธุรกิจ                

3531001 การเงินในชีวิตประจ าวัน                

3541001 การเป็นผู้ประกอบการ                

3591002 เศรษฐกิจพอเพียง                

 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                

1161001 กีฬาและนันทนาการเพือ่คุณภาพชีวิต                

1161002 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ                

4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตประจ าวัน                
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 

4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ                

4071001 สุขภาพและสุขอนามัย                

4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                

4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ                

4121001 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ                

4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต ์                

4121006 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการประยุกต์ใช้งาน                

5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวนั                

5071001 อาหารเพื่อสุขภาพ                

5501001 เทคโนโลยีในชีวิตในประจ าวัน                
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2.2. หมวดวิชาเฉพาะ  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย 
ตรงต่อเวลา 
1.2 มีจรรยาบรรณในทางวิชาการ
และวิชาชีพ 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 สอดแทรกเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา  

1.2 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ความเข้าใจในจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 ประเมินจากการมีวินัยและ
พร้อมเพรียงของนักศึกษาในการ
เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

1.2 ประเมินจากความรับผิดชอบ
ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและ
กิจกรรมส่งเสริมจรรยาบรรณ
ในทางวิชาการและวิชาชีพ 

2.  ด้านความรู้ 
2.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการและทฤษฏีที่ส าคัญทาง
ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ  
รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ
และการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม  

2.2 มีความสามารถด้านการ
จัดการ วางแผนบูรณาการเชิง
พ้ื น ที่ โ ด ย ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี ภู มิ
สารสนเทศ เพ่ือแก้ไขปัญหาใน
ระดับท้องถิ่นและภูมิภาค 

2.  ด้านความรู้ 
2.1 ใช้การเรียนการสอนใน
หลากหลายรูปแบบ โดยเน้น
หลักการทางทฤษฎี และประยุกต์
ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง 
โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
ลักษณะของรายวิชา ตลอดจน
เนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ  
2.2 การจัดการเรียนรู้แบบใช้
โครงงานเป็นฐาน (Project-
based learning) และการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก 
(Problem-based learning) 
2.3 จัดให้มีการเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริงโดยการศึกษาดู
งาน การศึกษาภาคสนาม และ
การเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ์ตรงเป็นวิทยากร
พิเศษเฉพาะเรื่อง  

2.4 ฝึกปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ 

2.  ด้านความรู้ 
2.1 ประเมินผลจากการสอบกลาง
ภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
2.2 ประเมินจากโครงงานและ
ชิ้นงาน 
2.3 ประเมินจากโครงการอบรม
ทางด้านความรู้วิชาการ 
2.4 ประเมินจากกิจกรรม
ภาคสนาม  
2.5 ประเมินจากผลการฝึกงาน 

  
 

 



มคอ. 2 
 

-36- 

 

 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 มีความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณตามหลักกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ 
3.2 มีความสามารถในการแบบ
เหตุผล การคิดแบบนามธรรม และ
การคิดแบบคาดการณ์ 
3.3 สามารถสร้างความสัมพันธ์
เชื่อมโยงทางพ้ืนที่ มิติสัมพันธ์ และ
จัดจ าแนกความสัมพันธ์ทางพ้ืนที่ได้ 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 กรณีศึกษาทางการประยุกต์
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 
3.2 สร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตร
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้
โครงงานเป็นฐาน (Project-
based learning) และการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก 
(Problem-based learning) 
3.3 การปฏิบัติจริงในภาคสนาม 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
1. ประเมินผลจากการสอบกลาง
ภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
2. ประเมินจากโครงงานและ
ชิ้นงาน 
3. ประเมินจากกิจกรรม
ภาคสนาม  

 

4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
4.1 มีทักษะในการเข้าใจตนเอง และ
ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ กับชุมชน
และสังคม 
4.2 มีความสามารถในการแก้ไข
ปัญหาท้องถิ่นทั้งในบทบาทของผู้น า
และผู้ร่วมทีม 
4.3 มีความรับผิดชอบใน
กระบวนการท างานของตนเอง และ
งานกลุ่ม 
4.4 มีความรับผิดต่อการพัฒนาการ
เรียนรู้ของตนเองและวิชาชีพทางภูมิ
สารสนเทศ 

4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
4.1 มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่
หลากหลาย ที่ส่งเสริมการท างานใน
กระบวนการกลุ่ม 
4.2 มีโครงงานที่มีการแก้ไขปัญหา
ชุมชนและท้องถิ่นที่พัฒนาศักยภาพ
การเป็นผู้น าและผู้ร่วมทีม 
4.3 มีการติดตามความรับผิดชอบ
ต่องานตามตารางงานและสามารถ
ติดตามได้ 

4.4 มีการติดตามความรับผิดชอบใน
การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
4.1 ประเมินจากรายงานแบบ
กลุ่ม 
4.2 ประเมินผลจากโครงงาน 

4.3 การติดตามความก้าวหน้า
ของงาน 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 มีทักษะการใช้เทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องกับภูมิศาสตร์และภูมิ
สารสนเทศ 
5.2 สามารถแนะน าประเด็นการแกไ้ข
ปัญหาโดยใชส้ารสนเทศ การคิดแบบมี
เหตุผล การคิดแบบนามธรรม หรือการ
คิดแบบคาดการณ์ ต่อปัญหาทางพ้ืนที่
ที่เกี่ยวข้อง 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
ในรายวิชาต่าง  ๆให้นักศึกษาได้
วิเคราะห์สถานการณ์จ าลอง และ
สถานการณ์เสมือนจริง และน าเสนอ
การแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้
เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยี
สารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ประเมินจากโครงงานหรือ
ชิ้นงานที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือแก้ไขปัญหาท้องถิ่น 
5.2 ประเมินผลจากการสอบกลาง
ภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
5.3 ประเมินจากรายงานและการ
น าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.3 สามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเลือกใช้
รูปแบบของสื่อในการน าเสนอได้
อย่างเหมาะสม 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.4 ประเมินจากกิจกรรม
ภาคสนาม 
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 มคอ. 2 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาเฉพาะด้าน 
(Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก 

 

กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสมัพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี 
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

กลุ่มวชิาแกน               

2541301 พัฒนาการและแนวความคิดทางภมูิศาสตร์และภมูิ
สารสนเทศ 

              

2541303 คณิตศาสตร์ส าหรับภูมิสารสนเทศ                

2542302 ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร ์               
2542304 การรับรูจ้ากระยะไกล                
2542303 ระบบก าหนดต าแหน่งบนพ้ืนโลก                
2542306 สถิติและเทคนิคเชิงปรมิาณทางภมูิสารสนเทศ               
2543401 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร ์               

2543402 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการรับรูจ้ากระยะไกล               
2543403 การจัดการฐานข้อมูลและมาตรฐานด้านภูมสิารสนเทศ               
2544404 บูรณาการเทคโนโลยีภูมสิารสนเทศเพื่อการจัดการ

ท้องถิ่น               
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสมัพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี 
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

กลุ่มวชิาเอกบังคับ               
2541101 ภูมิศาสตร์กายภาพ               
2541102 ภูมิศาสตรม์นุษย ์               
2541202 แผนที่และการแปลความหมายจากแผนที่               
2541203 การแปลความหมายจากภาพถ่ายทางอากาศ               
2541304 ภาษาอังกฤษส าหรับภูมสิารสนเทศ               

2542201 ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์               
2542307 เทคนิคการส ารวจภาคสนามส าหรบังานภูมิสารสนเทศ               

2542308 การออกแบบและการท าแผนท่ีดจิติอล               

2542309 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการด้านภูมสิารสนเทศ               

2543404 ระเบียบวิธีวิจยัทางภูมสิารสนเทศ               
2543406 ภูมิสารสนเทศเพื่อการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการ 
              

2544499 วิจัยและสัมมนาทางภูมสิารสนเทศ               
กลุ่มวชิาเอกเลือก               

2541103 ธรณสีัณฐานวิทยา               
2541204 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว               
2542204 ภูมิศาสตรเ์ศรษฐกิจ                
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสมัพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี 
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

2542203 ภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน               
2543202 ชีวภูมิศาสตร ์               
2543203 ภูมิศาสตรล์ุ่มน้ าปิง               
2543204 โฟโตแกรมเมตร ี               

2543413 ภูมิสารสนเทศส าหรับการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาต ิ               
2543414 การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน               

2543415 ภูมิสารสนเทศส าหรับการบริหารจดัการลุม่น้ า               

2543416 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ทางภูมิสารสนเทศ  
บนเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต               

2544405 ภูมิศาสตรเ์มืองและการวางแผน               

2544406 แบบจ าลองทางพื้นที ่               
2544407 ภูมิสารสนเทศเพื่อการสร้างนโยบายและวางแผน

พัฒนาท้องถิ่นและสังคมอย่างยั่งยนื               

2544408 การเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ                

2544409 ระบบภมูิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการแผนท่ี
ทะเบียนและทรัพยส์ิน               
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสมัพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี 
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

 กลุ่มวชิาฝึกปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หรือสหกิจศึกษา               

2544495 การเตรียมประสบการณ์วิชาชีพภมูิสารสนเทศ               
2544496 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภูมิสารสนเทศ               
2544497 การเตรียมสหกิจศึกษา               
2544498 สหกิจศึกษา               
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หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

  การประเมินผลการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ว่าด้วยการ
ประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548  
 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศก าหนดแนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ตาม ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่องแนวทางการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ฉบับ
ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2556  ซึ่งเป็นการทวนสอบระดับรายวิชา ดังนี้  

1. คณะฯ แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับหลักสูตร โดยให้มีหน้าที่ทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2. ให้อาจารย์ผู้สอนรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา (ตามที่ปรากฎใน มคอ.5) 
ต่อประธานสาขาวิชาภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 

3. ให้คณะกรรมการในข้อ 1. ด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา อย่างน้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

4. ให้คณะกรรมการในข้อ 1. ด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือ
หลายวิธี ต่อไปนี้  

4.1 ให้นักศึกษาประเมินตนเองจากแบบประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของรายวิชา 
4.2 ตรวจสอบข้อสอบรายวิชา ว่ามีการวัดผลได้ตรงตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา 
4.3 ใช้การสัมภาษณ์นักศึกษาที่เรียนรายวิชา 
4.4 ตรวจสอบผลการประเมิน จากวิธีการประเมินผลของมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 

ตาม มคอ.3 (รายละเอียดของรายวิชา) ว่ามีผลการประเมินตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านที่ระบุ 
4.5 วิธีอ่ืนๆ ที่จะตรวจสอบได้ว่ามาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาเป็นไปตามมาตรฐาน

ผลการเรียนรู้ของรายวิชา 
 ส าหรับการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร  ใช้ผลการประเมินจากการประเมิน
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
 1. มีความประพฤติดี มีคุณธรรม 
 2. สอบได้รายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งหลักสูตรหรือสภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพ่ิม 
 3. ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
 4. มีสภาพเป็นนักศึกษาไม่ต่ ากว่า 6 ภาคเรียนปกติ และไม่เกิน 16 ภาคเรียนปกติติดต่อกัน 

  5. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา ระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
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หมวดที ่6 หลักเกณฑ์การพัฒนาอาจารย์ 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 1.1 มีการจัดการปฐมนิเทศส าหรับอาจารย์ให้ทราบและเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของ มหาวิทยาลัย 
คณะ หรือหน่วยงานองค์กร 
 1.2 มีการแนะน าหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผล และหน้าที่ คุณธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
 1.3 ชี้แจงปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตร มอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น  
รายละเอียดหลักสูตร  คู่มือการศึกษาและหลักสูตร คู่มืออาจารย์  กฎระเบียบต่างๆ 
 1.4 อบรมเทคนิควิธีการสอน การใช้สื่อ การวัดประเมินผล การวิเคราะห์ผู้เรียน การวิจัย          
เพ่ือพัฒนาการสอน การจัดท ารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน 
 1.5 ก าหนดอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือช่วยเหลือและให้ค าแนะน าปรึกษา 
 1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ให้เพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ เช่น การอบรมหรือศึกษาดูงาน
ด้านวิชาการต่างๆ เพ่ือการสอนที่มีประสิทธิภาพประสิทธิ์ผลให้สูงยิ่งขึ้น 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  
 2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ  ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ          
ในองค์กรต่างๆ  
 2.1.2 การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
      2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านต่างๆ  
 2.2.1 จัดให้มีการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้
และคุณธรรม 
 2.2.2 มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ 
 2.2.3 ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและ      
มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
 2.2.4 จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัย 
 2.2.5 จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่างๆ ของคณะ 
 2.2.6 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ของคณะ 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

  เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ได้ก าหนดแนวทางการบริหารงานและการด าเนินงานในด้านต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้  

1. การบริหารหลักสูตร  
  1.1 ก าหนดให้มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ร่วมกับคณะกรรมการโปรแกรมวิชาด าเนินการ
บริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
 1.2 ก าหนดให้มีการจัดเนื้อหาสาระของรายวิชาในหลักสูตรให้มีความทันสมัยก้าวทันความก้าวหน้า
ทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  
 1.3 ก าหนดระบบการรับนักศึกษา โดยก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคล้องกับธรรมชาติของ
หลักสูตร และมีเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกที่โปร่งใส ชัดเจน และสอดคล้องกับคุณสมบัติของนักศึกษา 
เพ่ือให้ได้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติและความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต มีความมุ่งมั่นที่จะเรียน
และมีเวลาเพียงพอเพ่ือให้สามารถเรียนในหลักสูตรจนส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด ทั้งนี้หาก
นักศึกษาที่รับเข้ามีคุณลักษณะที่ยังไม่พึงประสงค์ หลักสูตรจะจัดให้มีกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษา 
 1.4 จัดให้มีการศึกษาค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักศึกษาตลอดหลักสูตรและจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทุกปีการศึกษา 
  1.5 จัดและทบทวนให้มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 
  1.6 จัดระบบการวางผู้สอนที่ค านึงถึงความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน เพ่ือให้
นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง 
 1.7 ก าหนดให้ผู้สอนจัดท ารายละเอียดของรายวิชาหรือแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) ก่อน
เปิดภาคเรียน 
 1.8  ก าหนดให้ผู้สอนใช้กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและใช้สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย เพื่อ
พัฒนาให้นักศึกษามีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้สอนมีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริ การวิชาการทาง
สังคมและการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 1.9 จัดให้มีระบบการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของผู้สอนและแจ้งให้ผู้สอนทราบ
เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา 
 1.10 ก าหนดให้ผู้สอนจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 
 1.11 ก าหนดให้มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ในแต่ละรายวิชาเพ่ือให้
เป็นไปตามแผนการประเมินผลการเรียนรู้  รวมทั้งก าหนดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิด
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สอนในแต่ละปีการศึกษา 
 1.12 หลักสูตรจะด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา และมีการประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 
อย่างต่อเนื่อง  
 1.13 จัดให้มีการส ารวจความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนักศึกษา และความพึงพอใจต่อการบริหาร
หลักสูตรของอาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
2.1 การบริหารงบประมาณ  
มหาวิทยาลัยและคณะได้จัดสรรงบประมาณส าหรับการบริหารหลักสูตร  การพัฒนาบุคลากร การ

จัดหาวัสดุการศึกษา กิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะ  รวมถึงงบประมาณจากค่าธรรมเนียม
พิเศษเพ่ือพัฒนาวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาแต่ละหลักสูตรอย่างเหมาะสมกับ
จ านวนนักศึกษา เพ่ือให้หลักสูตรสามารถบริหารหลักสูตรเป็นไปตามปรัชญาของหลักสูตรที่ก าหนด 

 

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม  
สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่ส าคัญในภาพรวมของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  มีทรัพยากรขั้นต่ าเพ่ือจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
2.2.1 อาคารสถานที่เรียน 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
2.2.2 อุปกรณ์การสอน 

ล าดับที่ รายการ จ านวนที่มีอยู่ 
1 เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล  แบ่งเป็น 

1.1 ห้องคอมพิวเตอร์จ านวน 2 ห้อง  ได้แก่  
 - ห้องคอมพิวเตอร์ 1  จ านวน 24 เครื่อง 
 - ห้องคอมพิวเตอร์ 2 จ านวน  33 เครื่อง 
1.2. ห้องปฏิบัติการภูมิสารสนเทศภูมิศาสตร์  33 เครื่อง 
1.3 ห้องปฏิบัติการบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ

ศาสตร์ จ านวน 33 เครื่อง 
1.4 ห้องเรียน (ใช้ในการเรียนการสอน) จ านวน 16 ห้อง 

(ห้องละ 1 เคร่ือง)  
1.5 คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในส านักงาน จ านวน  25 เครื่อง 

- ห้องส านักงาน จ านวน 7 เคร่ือง  
-  ผู้บริหาร จ านวน 4 เคร่ือง 
- ห้องพักอาจารย์ในแต่ละโปรแกรมวิชาจ านวน 14 เครื่อง 

164 เครื่อง 
 

2 เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง 
3 คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค  3  เครื่อง 
4 กล้องถ่ายรูป  2  เครื่อง 
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5 กล้องวีดีโอ  2  เครื่อง 
6 เครื่องพิมพ์ประจ าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 เคร่ือง 
7 โปรเจคเตอร์ 13 เครื่อง 

 
 2.2.3 ห้องสมุด 
         หนังสือ ต าราเรียน วารสาร และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สัมพันธ์กับสาขาวิชา มีรายการดังนี้ 

2.2.3.1 หนังสือ 
(1) ภาษาไทย  จ านวน 159 ชื่อเรื่อง 
(2) ภาษาอังกฤษ  จ านวน 716 ชื่อเรื่อง 

  2.2.3.2  วิจัย / วิทยานิพนธ์  
(1) ภาษาไทย  จ านวน 1,011 ชื่อเรื่อง 
(2) ภาษาอังกฤษ  จ านวน - ชื่อเรื่อง 

  2.2.3.3  วารสาร  จ านวน 5 ชื่อเรื่อง 
 2.2.3.4  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

   (1) ฐานข้อมูลส าเร็จรูป (CD-ROM)  จ านวน 120 รายการ 
   (2) ฐานข้อมูลเต็มรูป (Full Text) 

      (2.1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
(2.1.1)  2ebook   
(2.1.2)  Springer Link 
(2.1.3)  NetLibrary 
(2.1.4)  IGlibrary 
(2.1.5)  ebook.kpru.ac.th 

(2.2) วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 
(2.2.1)  Thai Digital Collection  
(2.2.2)  ProQuest Dissertations & Theses Global   

(2.3) ฐานข้อมูลอ้างอิง (Reference Database) 
        (2.3.1)  MIC E-Library 
       (2.3.2)  ACM Digital Library 
       (2.3.3)  ABI/INFORM Complete 
       (2.3.4)  H.W. Wilson 
       (2.3.5)  Web of Science 
  (2.3.6)  ScienceDirect 
  (2.3.7)  Emerald 
  (2.3.8)  EBSCO HOST 
  (2.3.9)  ACS  Publications 

 

  
 

http://search.proquest.com/pqdtglobal?accountid=31947
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2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
2.3.1 มหาวิทยาลัยและคณะก าหนดให้มีการส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และสิ่ง

สนับสนุนทางกายภาพที่จ าเป็น จากอาจารย์ผู้สอน เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ ต ารา 
สิ่งพิมพ์ วารสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ พ้ืนที่/สถานที่ส าหรับการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของนักศึกษาและอาจารย์   

2.3.2  มหาวิทยาลัยและคณะจัดบริการและจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสม
ต่อการจัดการเรียนการสอน 
 
 2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร   

2.4.1 มหาวิทยาลัยส ารวจและสรุปแหล่งทรัพยากรและสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้ภายใน
มหาวิทยาลัย เพ่ือให้ทุกหลักสูตรได้ใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

2.4.2 มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ใน
แต่ละรายวิชาทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษาซึ่งประเมินพร้อมกับการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนของอาจารย์ 

2.4.3 หลักสูตรจัดให้มีการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้และเสนอผลการประเมินต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาปรับปรุงการจัดบริการตามผลการประเมิน 
 
3. การบริหารคณาจารย์   

3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
 หลักสูตรก าหนดระบบการรับอาจารย์ใหม่  โดยพิจารณาถึงแผนความต้องการอัตราก าลังของ
หลักสูตร และก าหนดเกณฑ์คุณสมบัติอาจารย์ที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ.2548 ที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรและประสบการณ์ที่จ าเป็นเพ่ือให้ได้
อาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถ โดยเกณฑ์การคัดเลือกอาจารย์ใหม่เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์
ของมหาวิทยาลัย 
 

 3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและการทบทวนหลักสูตร 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการโปรแกรมวิชา มีการบริหารหลักสูตรอย่างมี
ส่วนร่วมผ่านการประชุมปรึกษาหารือตลอดปีการศึกษา เพ่ือด าเนินการในเรื่องต่างๆ อาทิเช่น 
 3.2.1  การจัดท าแผนอัตราก าลังและแผนบริหารและพัฒนาอาจารย์ เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มี
คุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพท่ีเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
 3.2.2  การประชุมร่วมกันระหว่างอาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการโปรแกรมวิชา เพ่ือ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร ทั้งก่อนเปิดภาคการศึกษา ระหว่างภาคการศึกษา และ
เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาและสิ้นปีการศึกษา โดยด าเนินการให้เป็นไปตามวงจรคุณภาพ(PDCA) อย่างต่อเนื่อง 
 3.3.3 ก าหนดให้มีคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการ
โปรแกรมวิชาเพ่ือตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา รวมถึงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของแต่
ละรายวิชา 
 3.3.4  ประชุมปรึกษาหารือเพ่ือหาแนวทางการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนานักศึกษา
เพ่ือให้บรรลุตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และให้ได้บัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
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 3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
 มหาวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์พิเศษตามค าแนะน าของโปรแกรมวิชา โดยพิจารณาจากประวัติ
การศึกษาที่ต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ทรงคุณวุฒิจาก
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ท างานตรงกับเนื้อหาของรายวิชา 
ทั้งนี้หลักสูตรจัดให้อาจารย์ประจ าท าหน้าที่สังเกตการสอนเพ่ือน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ในรายวิชาของตน 
 

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 - หลักสูตรไม่มีบุคลากรสายสนับสนุน 

 

5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืนๆ แก่นักศึกษา  

5.1.1 หลักสูตรจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาส าหรับนักศึกษาทุกหมู่เรียน ตามระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
ของมหาวิทยาลัย เพ่ือท าหน้าที่ในการติดตาม ดูแลและให้ค าปรึกษาทั้งเรื่องการเรียนและการใช้ชีวิต เพ่ือ
ป้องกันความเสี่ยงที่จะท าให้นักศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษาในระยะเวลาที่ก าหนด  

5.1.2 มหาวิทยาลัยและคณะจัดบุคลากรกลางเพ่ือท าหน้าที่ในการให้ค าปรึกษาเฉพาะเรื่องแก่
นักศึกษา 

5.1.3  หลักสูตรจัดให้มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพ่ือให้เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่ก าหนด
และมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1.4 มหาวิทยาลัยและคณะมีระบบการก ากับให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา 
โดยใช้สมุดกิจกรรมและใบรายงานผลกิจกรรม 

5.1.5  มหาวิทยาลัยและคณะจัดหาแหล่งทุนการศึกษาให้นักศึกษาทั้งประเภททุนให้เปล่าและทุนกู้ยืม 
5.1.6  มหาวิทยาลัยและคณะจัดโครงการส่งเสริมให้นักศึกษามีงานท าระหว่างเรียน 
5.1.7  หลักสูตรและคณะจัดให้มีกิจกรรม/โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและ

จัดระบบข้อมูลแหล่งประกอบอาชีพและการศึกษาต่อหลังส าเร็จการศึกษา 

 

5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
 5.2.1  หลักสูตรจัดให้มีระบบการร้องเรียนของนักศึกษาผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สื่อสังคมออมไลน์
ของหลักสูตร หรือนักศึกษาอาจเขียนข้อร้องเรียนถึงอาจารย์ประจ าหลักสูตร  อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่
ปรึกษา หรือประธานโปรแกรมวิชา โดยโปรแกรมวิชามอบหมายให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนหนึ่งเป็นผู้
รวบรวมและน าเสนอต่อประธานโปรแกรมวิชาเพ่ือด าเนินการตามข้อร้องเรียน และแจ้งผลการด าเนินการ
ต่อข้อร้องเรียนให้นักศึกษาที่ร้องเรียนทราบ 
 5.2.2  ในกรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถยื่นบันทึก
ข้อความถึงอาจารย์ผู้สอนเพื่อขอดูหลักฐานคะแนนการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ 
 5.3.3  หลักสูตรจัดให้มีการส ารวจประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการข้อร้องเรียนของ
นักศึกษา เพ่ือน าผลการประเมินไปปรับปรุงระบบการร้องเรียนและการอุทธรณ์ของนักศึกษาต่อไป 
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6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
6.1  หลักสูตรจัดให้มีการส ารวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษาในระหว่างการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพและคุณลักษณะบัณฑิตที่คาดหวัง จากผู้ควบคุมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ
นักศึกษา 

6.2  หลักสูตรจัดให้มีการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ และตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกปีการศึกษา 

6.3  หลักสูตรจัดให้มีการส ารวจภาวะการมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิตภายใน 1 ปี 
หลังจากส าเร็จการศึกษาทุกปีการศึกษา 

6.4  หลักสูตรจัดให้มีการประเมินหลักสูตร รวมถึงส ำรวจข้อมูลที่แสดงควำมสอดคล้องกับแผน 
พัฒนำประเทศ นโยบำยของรัฐบำล และควำมต้องกำรก ำลังคนของตลำดแรงงำนและสังคม ก่อนที่จะ
ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือน าผลการประเมินไปเป็นข้อมูลส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรในรอบ
ต่อไป 
 
7.  การก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
  

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 
1 

ปีที่ 
2 

ปีที่ 
3 

ปีที่ 
4 

ปีที่
5 

(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

     

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้า
มี) 

     

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย ก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา 

     

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     



มคอ. 2 
 

-50- 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 
1 

ปีที่ 
2 

ปีที่ 
3 

ปีที่ 
4 

ปีที่
5 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

     

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรียนการสอน  

     

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง       

     

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

- - - - - 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

 

  

หมวดที ่8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
  1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
   ช่วงก่อนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับภาควิชา และ/
หรือ การปรึกษาหารือกับผู้ เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน  ส่วนช่วงหลังการสอนควรมี             
การวิเคราะห์ผลการประเมินการสอน โดยนักศึกษา  และการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา           
ด้านกระบวนการน าผลการประเมินไปปรับปรุง สามารถท าโดยรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง
และก าหนดประธานหลักสูตรและทีมผู้สอนน าไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  1.2.1 การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา โดยส านักทะเบียนและประมวลผล 
  1.2.2 การประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนและจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา 
 

2. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 2.1 การประเมินโดยผู้มีส่วนร่วม (stakeholders) ได้แก่ ผู้เรียน ผู้สอน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ผู้ใช้

บัณฑิต ผู้ประกอบการ  
 2.2 การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยผู้เรียนทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา 
 2.3 การประเมินผลกระทบจากการปฏิบัติงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (Impact Evaluation) 

ภายหลังส าเร็จการศึกษาทุก 5 ปี 
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3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
         มีการด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุ        
ในหมวดที ่7 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพท่ีได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย  
 

4. การทบทวนผลการประเมิน วางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน  
 4.1 อาจารย์ผู้สอนทบทวนผลการประเมินการสอนในระหว่างภาคการศึกษา  ปรับปรุงกลยุทธ์
การสอนทันทีจากข้อมูลที่ได้รับ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาอาจารย์ผู้สอนท ารายงานผลการด าเนินงานรายวิชา
เสนอประธานสาขาวิชา  
 4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการด าเนินงานตามดัชนีบ่งชี้หมวดที่ 7 จากการ
ประเมินคุณภาพภายใน 

 4.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินงานหลักสูตร  พิจารณาทบทวนผลการ
ด าเนินงานและวางแผนปรับปรุงการดด าเนินงานเพื่อใช้ในรอบปีการศึกษาต่อไป 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก   
ค าอธิบายรายวิชา 
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ค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 
1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย        3(3-0-6)
  Thai Language Usage Skills 
  หลักการ  รูปแบบ  และวิธีการใช้ภาษาในบริบทต่างๆจากทรัพยากรสารสนเทศฝึก
ปฏิบัติการคิดวิเคราะห์  การสังเคราะห์  การจับประเด็น และการสรุปสาระส าคัญ  โดยน าเสนอ       
ผลการศึกษาด้วยวาจาและลายลักษณ์ 
 
1541002 ภาษาและการสื่อสารเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ     3(3-0-6) 
  Language and Communication for Specifics Purposes 
  หลักการ วิธีการใช้ภาษาและการสื่อสาร เพื่อให้บรรลุตามจุดประสงค์ของการสื่อสาร
ฝึกปฏิบัติการพูดและการเขียน และประเมินการพูดและการเขียน 
 
1551001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน        3(3-0-6)
  Fundamental English 
  การเขียนประโยคเบื้องต้นตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ฝึกการอ่านบทความ
ภาษาอังกฤษสั้น ๆ ฝึกการฟัง และการพูดภาษาอังกฤษจากบทสนทนาต่างๆ  
 
1551002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6)  
  English for Communication 
  โครงสร้างและรูปแบบประโยคภาษาอังกฤษ จากสถานการณ์ต่างๆ มุ่งเน้นการฝึกทักษะ
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพ่ือให้สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์  
 
1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
   Japanese for Communication 

           ความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาญี่ปุ่นในบทสนทนาเรื่องทั่วไปใน
ชีวิตประจ าวันฝึกการฟัง การเขียน การอ่าน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และส านวน
ภาษาญี่ปุ่นในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน           
เพ่ือสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ในสถานการณ์จริง 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1571001   ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร        3(3-0-6) 
  Chinese for Communication 
  หลักการออกเสียง การฟัง พูด บทสนทนาทั่วไปในชีวิตประจ าวันเบื้องต้น ตามหลัก
ไวยากรณ์เพ่ือให้สื่อสารได้อย่างถูกต้อง และฝึกทักษะการพูดภาษาจีนให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ต่างๆ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ตามสถานการณ์จริง 
   
1571002   ภาษาจีนพ้ืนฐานเพื่อการท่องเที่ยว      3(3-0-6) 
  Fundamental Chinese for Tourism 
  ค าศัพท์ ส านวน และบทสนทนาภาษาจีน ที่ใช้ส าหรับการท่องเที่ยวในสถานการณ์
ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม เพ่ือการเดินทางโดยสารรถยนต์ รถไฟ เครื่องบิน การเข้าพักโรงแรม 
ภัตตาคาร ร้านอาหาร การซื้อสินค้า และธุรกิจบริการอ่ืนๆ ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว       
การปฏิบัติตนในการเป็นเจ้าของประเทศท่ีดี  
   
1661001 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
  Korean for Communication 
  ความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาเกาหลีในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประ
จ าวัน ฝึกการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และส านวน
ภาษาเกาหลีในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน         
เพ่ือสามารถใช้ภาษาเกาหลีได้ในสถานการณ์จริง 
 
1691001 ภาษาพม่าพ้ืนฐาน        3(3-0-6) 
  Fundamental Burmese 
                     การเรียนรู้พยัญชนะ สระและการออกเสียง หลักไวยากรณ์พ้ืนฐาน ค าศัพท์และ
ส านวนฝึกการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนจากบทสนทนาเบื้องต้น  
 
 1691002 ภาษาพมา่เพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
  Burmese for Communication 
  ความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาพม่าในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ า
วัน ฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และ
ส านวนภาษาพม่าในบทสนทนาเรื่องทั่วไป การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน        เพ่ือสามารถใช้
ภาษาพม่าได้ในสถานการณ์จริง 
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2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน      3(3-0-6)  
  Human Behavior and Self-Development 
  พฤติกรรมมนุษย์ วิธีการศึกษาพฤติกรรม ปัจจัยพ้ืนฐานของพฤติกรรม ปัจจัย      
ทางชีววิทยา ปัจจัยทางสังคมวิทยา ปัจจัยทางจิตวิทยา  องค์ประกอบของพฤติกรรม ความฉลาด     
ทางอารมณ์ การเข้าใจตนเองและการพัฒนาตนเอง  มนุษย์สัมพันธ์ การท างานเป็นทีมและ            
การอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข 
   
1001005   ทักษะการคิดและการตัดสินใจ      3(3-0-6) 
  Thinking and Decision Making Skill 
  กระบวนการคิดของมนุษย์   ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล การวิ เคราะห์  
กระบวนการตัดสินใจ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดแบบนิรนัย การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิด
แก้ปัญหา การประยุกต์ใช้ความคิดในชีวิตประจ าวัน 
   
1511001 จริยธรรมกับมนุษย์        3(3-0-6) 
  Ethics and Human Beings 
  ความหมายของจริยธรรมและมนุษย์ ความส าคัญของจริยธรรมต่อมนุษย์ ทฤษฎี    
ทางจริยธรรม หลักจริยธรรมที่ส าคัญทางปรัชญาและศาสนาส าหรับมนุษย์ การประยุกต์ใช้            
หลักจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนบุคคลและสังคม 
   
1511002 ความจริงของชีวิต        3(3-0-6) 
  Facts of Life 
  ความหมายของชีวิต ชีวิตมนุษย์ การด ารงชีวิตในสังคมโลกปัจจุบัน การน าเอาความ
จริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา พัฒนาชีวิตและสังคม คุณธรรมจริยธรรม     
ตามหลักศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุข และสังคมท่ีมีสันติภาพ 
   
1521001 พุทธศาสน์         3(3-0-6)
  Buddhism 
  ประวัติ องค์ประกอบต่างๆ และลักษณะส าคัญของพระพุทธศาสนา หลักธรรม
ส าคัญต่างๆ ของพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนากับสังคมไทย หลักจริยธรรมในพระพุทธศาสนา 
เน้นการปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน การพัฒนาตน และการพัฒนาสังคม 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1631001 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการค้นคว้า      3(3-0-6)  
  Information for Study and Research 
  ความหมาย ความส าคัญ บทบาทของสารสนเทศ มาตรฐานการรู้สารสนเทศ 
ทรัพยากรสารสนเทศ การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ เครื่องมือสืบค้นทรัพยากร
สารสนเทศ การเข้าถึงสารสนเทศ การอ้างอิง และการน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า 
   
2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์       3(3-0-6) 
  Aesthetics of Visual Arts 
                     สุนทรียภาพที่เกี่ยวกับความประทับใจและสะเทือนใจ  ในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม      
ที่เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานทัศนศิลป์แขนงจิตรกรรม ประติมากรรม  สถาปัตยกรรม      
พร้อมทั้งรับรู้องค์ประกอบความงาม หลักการจัดภาพ  ทฤษฎีการถ่ายทอดของงานทัศนศิลป์ไทย     
จนเกิดคุณค่าของงานทัศนศิลป์ด้านความงามและเรื่องราว  โดยผ่านขั้นตอนการเรียนรู้ในหลักการดู
งานทัศนศิลป์เบื้องต้น  และน าไปสู่การวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์ตามหลักวิชาการ 
     
2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง       3(3-0-6) 
  Aesthetics of Performing Arts 
  การจ าแนกข้อต่างในศาสตร์ของความงาม ความหมายของสุนทรียภาพ               
ทางศิลปะการแสดงองค์ประกอบของศิลปะการแสดงทางนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากล ความส าคัญ
ของการรับรู้ ศาสตร์ต่างๆ ของการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว ศิลปะการแสดง 
     
2061001 สังคีตนิยม         3(3-0-6) 
  Music Appreciation 
  องค์ประกอบพ้ืนฐานของดนตรี เครื่องดนตรีไทย เครื่องดนตรีตะวันตก การประสม
วงดนตรีไทย วงดนตรีตะวันตก คีตลักษณ์ที่พบเห็นทั่วไป คีตกวีที่ส าคัญและคีตวรรณกรรมที่ได้รับ   
การยกย่องบางบท ประวัติดนตรีที่ควรทราบ และประสบการณ์การฟังดนตรีเพ่ือก่อให้เกิดความ
ซาบซึ้ง 
   
3501001  การพัฒนาภาวะผู้น า       3(3-0-6)  
  Leadership Development 
  ความหมาย ความส าคัญ พัฒนาการของแนวคิดและทฤษฎีภาวะผู้น า การพัฒนา
ภาวะผู้น า การตัดสินใจ การจูงใจและสร้างขวัญก าลังใจ การติดต่อสื่อสารและพัฒนาทีมงาน          
การจัดการความขัดแย้ง  การจัดการการเปลี่ยนแปลง 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
3501003   การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม    3(3-0-6)  
  Personality Development and the Arts of Socializing  
  ความหมาย ความส าคัญ และองค์ประกอบของบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพ   
ในด้านการพูด การแต่งกาย การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ศิลปะการเข้าสังคม  
   
3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
2501001  ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย     3(3-0-6) 
  History of Thai Society and Culture 
  พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม        
ในสังคมไทย เงื่อนไขหรือปัจจัยที่ก าหนดลักษณะความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างในด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมไทย มรดกทางวัฒนธรรมที่ตกทอดจากอดีตมาสู่ปัจจุบัน ความเข้าใจ
เกี่ยวกับปรากฏการณ์และปัญหาทางสังคมท่ีเกิดขึ้นในสังคมไทยร่วมสมัย 
   
2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง    3(3-0-6) 
  Public Mind and Civic Social Engagement 
  บทบาทหน้าที่ จิตส านึกและความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม พันธะ    
ทางสังคมของพลเมือง กระบวนการพัฒนาจิตสาธารณะ ความเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย การมี
คุณธรรม จริยธรรม แนวคิด หลักการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสังคมไทย สาเหตุ ผลกระทบ    
ที่เกิดจากการทุจริตประพฤติมิชอบในมิติต่างๆ แนวทางแก้ไขโดยการประยุกต์แนวคิดความเป็นพลเมือง 
   
2501004  สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา     3(3-0-6) 
   Interdisciplinary Social Science for Development 
  ปรากฏการณ์ที่ส าคัญของโลก อาเซียนและไทย ในมิติสหวิทยาการทางสังคมเพ่ือให้เกิด
มุมมองต่อความหลากหลายและเข้าปฏิสัมพันธ์ในโลกสมัยใหม่ จิตส านึกสากล โลกทัศน์ใหม่ในมิติทาง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม รัฐชาติและความเป็นชาติ การรวมกลุ่มในโลกปัจจุบัน สันติศึกษา 
ศาสนาส าหรับโลกสมัยใหม่ ความเป็นพลเมืองโลก เพศสภาวะและเพศสภาพ สังคมสมัยใหม่ 
   
2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์      3(3-0-6) 
  Globalization and Localization  
  แนวคิด รูปแบบการเปลี่ยนแปลงของสังคมชนบทไทยที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับโลกและประเทศ
ในกลุ่มอาเซียน การเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมอุตสาหกรรม สังคมสมัยใหม่ และสังคมหลัง
สมัยใหม่ผ่านวาทกรรมว่าด้วยการพัฒนาทั้งการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
และ วิถีชีวิตอันเป็นผลมาจากโลกาภิวัตน์ และขบวนการเคลื่อนไหวท้องถิ่นภิวัตน์ 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
2521002 อาเซียนศึกษา         3(3-0-6) 
  ASEAN Studies 
  ความหมาย ความส าคัญ ความเป็นมาของอาเซียน กฎบัตร การเมือง เศรษฐกิจ 
สังคมวัฒนธรรม วิถีอาเซียน ความสามารถในการแข่งขัน เขตการค้าเสรี เขตเศรษฐกิจพิเศษ         
การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน แรงงานทักษะ และตลาดอาเซียน       
การท่องเที่ยว การเกษตร การศึกษา การกีฬา สุขภาพ และช่องว่างของการพัฒนาอาเซียน 
     
2541001 มนุษย์ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม       3(3-0-6) 
  Human Beings, Community and Environment 
  ระบบนิเวศ มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม และความสัมพันธ์ทางพ้ืนที่ ความหลากหลายทางชีวภาพ ผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรม
ของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม ด้านการใช้พลังงาน ด้านการเกษตร แนวทางการแก้ปัญหาจริยศาสตร์
สิ่งแวดล้อม หลักการอนุรักษ์ การมีส่วนร่วมการจัดการเชิงบูรณาการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
   
2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น       3(3-0-6) 
  Local Resource Management 
  ทรัพยากรท้องถิ่น การจัดการแบบบูรณาการเชิงระบบ โดยมุ่งใช้มาตรการทางสังคม 
เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์   ธรรมาภิบาล ภูมิปัญญาท้องถิ่น การมีส่วนร่วม หลักความพอเพียง        
การจัดการสิ่งแวดล้อม การพัฒนาอย่างยั่งยืน และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพ่ือเน้นความเป็นชุมชน 
ท้องถิ่นและความยั่งยืน 
     
2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย     3(3-0-6) 
  Fundamental Knowledge on Thai Politics and Government 
  แนวคิด และวิวัฒนาการของการเมืองการปกครองไทย รัฐธรรมนูญ พัฒนาการทาง
ประชาธิปไตยของไทยรวมทั้งกระบวนการทางเมืองและบทบาทและหน้าที่ของสถาบันทางการเมืองไทย 
การจัดระเบียบการปกครอง ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้มการเมืองไทยในอนาคต  
  
2561001 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมาย      3(3-0-6)     
  Introduction to Laws 
  ความรู้พ้ืนฐานทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ที่มา ลักษณะและชนิดต่างๆของกฎหมาย 
การใช้และการยกเลิกกฎหมาย หลักท่ัวไปของกฎหมายแพ่งและอาญา 
 
 
 
 



 

-59- 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
 3501004  การริเริ่มการประกอบธุรกิจ      3(3-0-6)  
  Business Initiation  
  ความหมาย ความส าคัญ และกระบวนการริเริ่มธุรกิจ การประเมินความพร้อมใน
การประกอบธุรกิจ การค้นหาโอกาสทางธุรกิจ การวางแผนธุรกิจ การเข้าสู่ตลาด การประเมินผล และ
การปรับปรุงธุรกิจ 
  
3531001  การเงินในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6)  
  Finance in Daily Life  
  การวางแผนและการบริหารการเงินในชีวิตประจ าวันส าหรับบุคคลและครอบครัว
เพ่ืออนาคต การวางแผนการออม การลงทุน และหลังการเกษียณ วิธีการของสินเชื่อส่วนบุคคลและ
การลงทุน การรู้จักใช้เงินเพื่อสุขภาพและพักผ่อนบันเทิง 
   
3541001  การเป็นผู้ประกอบการ       3(3-0-6)  
  Entrepreneurship  
  แนวคิดและทฤษฏีการเป็นผู้ประกอบการ องค์ประกอบที่เกี่ยวกับความพร้อม        
ในการประกอบการ การมองหาโอกาส และความท้าทายในการเป็นผู้ประกอบการ แนวทางการจัดตั้ง
ธุรกิจ จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม กฎหมายที่เกี่ยวข้องแนวโน้มการเป็นผู้ประกอบการ  
   
3591002  เศรษฐกิจพอเพียง       3(3-0-6)  
  Sufficiency Economy 
  ความหมาย หลักการ และแนวทางการด าเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เรียนรู้จากการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความเสียสละ มีจิตอาสา เป็นแบบอย่างที่ดีในวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง 
การสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในบริบทของสังคมยุคใหม่ การสืบสานแนวคิด รูปแบบปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือให้รู้จักความจริงของชีวิต การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้               
ในการด ารงชีวิตให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป 
   
4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต      3(2-2-5) 
  Sports and Recreation for Quality of Life 
  ความส าคัญและความจ าเป็นของการเล่นกีฬาและการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการต่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ขอบข่ายของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ คุณค่าของกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม การประเมินสุขภาพของตนเอง การเลือกรูปแบบของ
กิจกรรม กีฬาและนันทนาการ ฝึกทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬา การจัดกิจกรรมทางนันทนาการ 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1161002 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ       3(2-2-5) 
  Exercise for Health 
  ความหมาย ขอบข่าย จุดมุ่งหมาย และคุณประโยชน์ของการออกก าลังกาย 
หลักการและขั้นตอนของการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ การออกก าลังกายเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพ    
ทางกายด้านต่าง ๆ การเลือกกิจกรรมการออกก าลังกายให้สอดคล้องกับเพศและวัย การประเมินผล
การออกก าลังกายอย่างถูกวิธี การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือการออกก าลังกาย การฝึกการออกก าลัง
กายในสถานบริการออกก าลังกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
   
 4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6)                              
  Science and Technology for Daily Life 
  ความหมายของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์ประกอบ และกระบวนการแสวงหา
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ พลังงาน สารเคมี เทคโนโลยี สมุนไพรในชีวิตประจ าวัน 
  
4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ     3(3-0-6)   
  Environments and Natural Resources Conservation 
  ความหมาย ประเภทของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ความส าคัญ          
ของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติต่อระบบสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ อธิบายสถานการณ์
สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันในประเทศและโลก ปัญหา ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนควบคู่กับหลักคุณธรรม
และจริยธรรม 
  
4071001  สุขภาพและสุขอนามัย       3(3-0-6) 
  Health and Health Care 
  ลักษณะสุขภาพที่ดี  การป้องกันโรคและยาเสพติด  การปฐมพยาบาลเบื้องต้น      
การส่งเสริมสุขภาพ  โรคติดต่อ  โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  การคุมก าเนิด  อุบัติเหตุและการป้องกัน  
สิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยในการประกอบอาชีพ  และระบบหลักประกันสุขภาพ 
  
4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6)                  
  Mathematics in Daily Life 
  ดอกเบี้ย การซื้อเงินผ่อน การเช่าซื้อ การจ านอง การจ าน าและการขายฝาก        
การค านวณภาษี คณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น การประยุกต์ใช้ความรู้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน   
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ       3(3-0-6)
  Mathematics and Decision Making  
  ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล ระเบียบวิธีทางสถิติ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง         
การวัดการกระจาย ความน่าจะเป็นและทฤษฎีการตัดสินใจเบื้องต้น ก าหนดการเชิงเส้นฝึกปฏิบัติการ
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางด้านสถิติและการตัดสินใจ     
   
4121001   คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ      3(2-2-5)  
  Computer and Information Technology  

การใช้ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมอรรถประโยชน์ การใช้งานอินเทอร์เน็ต การสืบค้น
ข้อมูลสารสนเทศ  เรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่ การประยุกต์ใช้งาน กฎหมาย
และจริยธรรม จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
4121005   การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์     3(2-2-5) 
   Website Design and Development 
  การใช้เครื่องมือและวิธีการในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ การประยุกต์ใช้กับ
ระบบงานขององค์กร การสร้างและออกแบบเว็บเพจโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
   
4121006 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการประยุกต์ใช้งาน      3(2-2-5)  
 Package Software for Application 
  การใช้โปรแกรมด้านการประมวลผลค า โปรแกรมด้านการน าเสนอผลงาน และ
โปรแกรมกระดานค านวณอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจ าวัน 

 

5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวัน        3(3-0-6) 
  Agriculture in Daily Life 
  วิวัฒนาการ และความส าคัญของการเกษตร ระบบการเกษตรที่เหมาะสม การผลิต
พืช      การผลิตสัตว์  เกษตรอินทรีย์  การเกษตรตามแนวพระราชด าริ  ปัจจัยสภาพแวดล้อมต่อ     
การผลิตทางการเกษตร ผลพลอยได้จากการเกษตรและการใช้ประโยชน์ ผลกระทบจากการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม 
   
5071001   อาหารเพื่อสุขภาพ        3(3-0-6) 
  Food for Health 
  อันตรายจากอาหาร ปัญหาสุขภาพและโรคที่เกิดจากอาหาร สิ่งเจือปนและสิ่ง
ปนเปื้อนในอาหารที่มีผลต่อสุขภาพ หลักการบริโภคอาหารเพ่ือให้มีสุขภาพดี สุขลักษณะของอาหาร
กับสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อาหารชีวจิต อาหารและสมุนไพร อาหารดัดแปลงพันธุกรรม ฉลาก
อาหารและฉลากโภชนาการ 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6) 
   Technology in Daily Life 
  ความเป็นมาเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน เทคโนโลยีท้องถิ่น 
ทางเลือก     ในการใช้เทคโนโลยี การใช้เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องใช้ต่าง ๆ การดูแลรักษาเครื่องมือ
และการซ่อมบ ารุง 
 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 
2.1 กลุ่มวิชาแกน ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ จ านวน     30 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
2541301 พัฒนาการและแนวความคิดทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ  3(3-0-6) 
  Development and Thoughts of Geography and Geoinformatics 
  พัฒนาการของแนวความคิดทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ตามยุคสมัยต่างๆ 
โดยเน้นการวิเคราะห์เชื่อมโยงแนวความคิดจากอดีตจนถึงปัจจุบันสู่การประยุกต์ใช้ 
 
2541303 คณิตศาสตร์ส าหรับภูมิสารสนเทศ     3(3-0-6) 
  Mathematics for Geoinformatics 
  ธรรมชาติและโครงสร้างของคณิตศาสตร์การให้เหตุผล เซตความสัมพันธ์และ
ฟังก์ชันระบบเลขฐาน จ านวนจริง และความน่าจะเป็น และทฤษฎีการตัดสินใจเบื้องต้น  ก าหนดการ
เชิงเส้น  โปรแกรมส าเร็จรูปทางด้านสถิติและการตัดสินใจ 
 
2542302 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์     3(2-2-5) 

Geographic Information System 
  ความรู้พ้ืนฐานและแนวความคิดทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  การก าหนด
พิกัดภูมิศาสตร์แผนที่ โครงสร้างของข้อมูล การสร้างและแก้ไขข้อมูล การน าเข้าข้อมูล การจัดเก็บ 
รวบรวมข้อมูลภาคสนาม และจัดการฐานข้อมูลของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  การวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงพ้ืนที่และการจัดท าแผนที่ layout  ปฏิบัติการซอฟต์แวร์ทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 
2542303         การรับรู้จากระยะไกล                                              3(2-2-5) 

Remote Sensing 
  ศึกษานิยาม พัฒนาการ ประเภท  และหลักการพ้ืนฐานรีโมทเซนซิง รวมทั้ง           
การวิเคราะห์ข้อมูลรีโมทเซนซิง คุณลักษณะของดาวเทียมส ารวจทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางในการประยุกต์ใช้ข้อมูลรีโมทเซนซิงในด้านต่างๆ และมีการปฏิบัติภาคสนาม 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
2542304 ระบบก าหนดต าแหน่งบนพ้ืนโลก          3(2-2-5) 

Global Positioning System 
  โครงสร้างและองค์ประกอบของระบบก าหนดต าแหน่งบนพ้ืนโลกจากดาวเทียม          
ลักษณะสัญญาณความผิดพลาดของระบบ ทฤษฎีและวิธีปรับแก้ค่าต าแหน่ง การประเมินความถูกต้อง
เชิงต าแหน่ง การใช้เครื่องมือในการจัดท าแผนที่และการประยุกต์ใช้ 
 
2542306 สถิติและเทคนิคเชิงปริมาณทางภูมิสารสนเทศ   3(2-2-5) 

Statistic or Quantitative Techniques in Geoinformatics 
          ข้อมูลสถิติทางภูมิศาสตร์ เทคนิคที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณทางภูมิสารสนเทศ           

การรวบรวมข้อมูลภาคสนาม การแปลความหมาย การประยุกต์ความหมายทางสถิติให้เข้ากับ
ความหมายทางภูมิสารสนเทศ การสร้างและทดสอบแบบจ าลองทางภูมิสารสนเทศโดยอาศัยความรู้
ทางสถิติ และคณิตศาสตร์ 
 
2543401 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์    3(2-2-5) 

Application to Geographic Information System 
รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2542302 

           การแก้ไขข้อมูลเชิงพ้ืนที่  การวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนผิวภูมิประเทศ การวิเคราะห์
แบบจ าลองอุทกศาสตร์  การวิ เคราะห์ข้อมูลโครงข่าย  การแสดงผลสามมิติและการสร้าง
ภาพเคลื่อนไหว   การปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์เพ่ือประยุกต์ใช้เทคนิควิธีทางภูมิศาสตร์ที่น าไปสู่
การวิเคราะห์ทางด้านภูมิศาสตร์ที่มีลักษณะเฉพาะ 
 
2543403 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกล   3(2-2-5) 

Application to Remote Sensing 
รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2542303 

  ศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้ข้อมูลรีโมทเซนซิงในด้านต่างๆ จากกรณีศึกษาและ
งานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ เช่น การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม             
การติดตาม เฝ้าระวังและเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ การบริหารจัดการภาครัฐ ฯลฯ ปฏิบัติการแปล
ตีความหมายจากภาพดาวเทียมรายละเอียดสูง การจ าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน 
และการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ และมีการปฏิบัติภาคสนาม 

 
2543403 การจัดการฐานข้อมูลและมาตรฐานด้านภูมิสารสนเทศ               3(2-2-5) 

Database Management and Geo-Informatics Standard 
 ความหมาย พัฒนาการ รูปแบบ การออกแบบและการจัดการฐานข้อมูลภูมิ

สารสนเทศ     และประเภท องค์ประกอบ รายละเอียดของมาตรฐานด้านภูมิสารสนเทศ และ        
การน ามาประยุกต์ใช้ของมาตรฐานด้านภูมิสารสนเทศ 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
2544404 บูรณาการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือการจัดการท้องถิ่น  3(2-2-5) 

Integration of Geoinformation Sciences for Local Management 
  บรูณาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์          
การส ารวจระยะไกล และระบบก าหนดต าแหน่งบนพ้ืนโลก ในการศึกษาเชิงพ้ืนที่ ออกแบบและ       
วางแผนการใช้เทคโนโลยีเชิงบูรณาการเพื่อการจัดการท้องถิ่น 
 
2.2) กลุ่มวิชาบังคับ ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ จ านวน        36 หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
2541101 ภูมิศาสตร์กายภาพ      3(2-2-5) 

Physical Geography 
ปรากฏการณ์ที่เกิดเนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ 

สัณฐานของโลก คุณสมบัติทางด้านกายภาพของโลก และการเปลี่ยนแปลงของธรณีภาค 
(Lithosphere) อุทกภาค (Hydrosphere) บรรยากาศ (Atmosphere) และชีวมณฑล (Biosphere) 

 
2541102 ภูมิศาสตร์มนุษย์       3(3-0-6) 

Human Geography 
  ลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของมนุษย์ กา รตั้งถิ่นฐาน        
การกระจายของประชากร สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครองและวัฒนธรรมของ
มนุษย์ในภูมิภาคของโลก 
 
2541202 แผนที่และการแปลความหมายจากแผนที่    3(2-2-5) 

Maps and Maps Interpretation 
  พัฒนาการของแผนที่ ความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับแผนที่ องค์ประกอบของแผนที่      
การอ่านและการแปลความหมายแผนที่ภูมิประเทศ 
 
2541203 การแปลความหมายจากภาพถ่ายทางอากาศ   3(2-2-5) 

Aerial Photo Interpretation 
  ความส าคัญของภาพถ่ายทางอากาศ ลักษณะของภาพถ่ายทางอากาศ การอ่าน    
และการแปลความหมายลักษณะของสิ่งที่ปรากฏในภาพถ่ายทางอากาศ 
 
2541304 ภาษาอังกฤษส าหรับภูมิสารสนเทศ     3(3-0-6) 
  English for Geoinformatics 

          ทักษะด้านการอ่าน เขียน ฟัง และพูดภาษาอังกฤษที่ เกี่ยวข้องกับภูมิศาสตร์และ   
ภูมสิารสนเทศ ศัพท์เทคนิค และกระบวนการทางภูมิสารสนเทศ 
 



 

-65- 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
2542201 ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์    3(3-0-6) 

Analytical Geography of Thailand 
สภาพภูมิศาสตร์ของประเทศไทย ด้านที่ตั้ง อาณาเขต ลักษณะกายภาพ ลักษณะ

เศรษฐกิจ ประชากร วิเคราะห์ความสามารถในการผลิตเชิงเกษตร อุตสาหกรรม การค้า การคมนาคม
ขนส่ง และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
2542307 เทคนิคการส ารวจภาคสนามส าหรับงานภูมิสารสนเทศ  3(2-2-5) 

Field Techniques for Geoinformatics 
ทฤษฎีและหลักการส ารวจ การใช้เครื่องมือและเทคนิคการส ารวจภาคสนาม       

และการส ารวจภูมิประเทศ การน าข้อมูลจากการส ารวจไปประยุกต์ใช้ในรูปของแผนที่ และงานด้าน
ภูมิสารสนเทศ 
 
2542308 การออกแบบและการท าแผนที่ดิจิตอล    3(2-2-5) 

Design and Digital Cartography 
หลักการ พ้ืนฐานการท าแผนที่  อุปกรณ์และเครื่องมือในการเขียนแผนที่                

การออกแบบแผนที่ สัญลักษณ์และอักษร การถ่ายทอดข้อมูล การค านวณ และการเขียนเส้นโครง
แผนที่ การประกอบต้นร่างแผนที่ หลักการการเขียนแผนที่ด้วยมือและการจัดท าแผนที่ดิจิตอลด้วย
คอมพิวเตอร์ 
 
2542309 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการด้านภูมิสารสนเทศ    3(3-0-6) 
  Academic English for Geoinformatics 
  พัฒนาทักษะด้านการอ่าน เขียน ฟัง และพูดภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับภูมิศาสตร์
และ ภูมิสารสนเทศ การสืบค้นข้อมูล การอ่านเอกสาร การเขียน การอภิปรายและการน าเสนอผลงาน
วิชาการด้านภูมิสารสนเทศ 
 
2543404 ระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิสารสนเทศ     3(2-2-5) 

Research Method in Geoinformatics 
  แนวคิดและมโนทัศน์ด้านการวิจัยทางภูมิสารสนเทศ ศึกษาแนวทางกระบวนการ
วิจัย ครอบคลุมด้านการวางแผน การออกแบบ การก าหนดความส าคัญของปัญหา     การเลือก
ประเด็น การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ระเบียบวิธีวิจัย การใช้กระบวนการทางสถิติ 
กระบวนการวิเคราะห์เชิงพ้ืนที่ การเขียนผลการศึกษา การสรุปและอภิปรายผล รวมทั้งศึกษากรณี
ตัวอย่างด้านการประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศด้านต่างๆ เพ่ือให้เห็นกระบวนการวิจัยเชิงพ้ืนที่ และมี
ปฏิบัติการเขียนโครงร่างการวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
2543406 ภูมิสารสนเทศเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   3(2-2-5) 

และสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการ 
Geoinformatics for integrated Natural Resources and Environmental  
Management 
ความหมาย ประเภท ลักษณะ และขอบเขตของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม         

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งสิ่งแวดล้อมที่ธรรมชาติสร้าง และสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างโดย
ประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศ  รูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่ายองค์กร การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน 
 
2544499 วิจัยและสัมมนาทางภูมิสารสนเทศ     3(0-4-5) 
                     Research and Seminar in Geoinformatics 
  ปฏิบัติการวางแผน ออกแบบ และเสนอหัวข้อการศึกษาที่ เกี่ ยวข้องกับ               
การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศ ดังเช่น ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ รีโมทเซนซิง ระบบก าหนดต าแหน่ง
บนพ้ืนโลก ตามกรอบหรือประเด็นที่สนใจ ระบุที่มาและความส าคัญของปัญหา ก าหนดวัตถุประสงค์ 
สร้างกระบวนระเบียบวิธีวิจัย ปฏิบัติการด าเนินงานวิจัย ออกภาคสนาม บันทึกผลการวิจัย สรุปและ
อภิปรายผล และรายงานผลในลักษณะของรูปเล่มงานวิจัย พร้อมเผยแพร่ผลงานผ่านการสัมมนาเชิง
วิชาการ 
 
2.3) กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า                                                           27 หน่วยกิต  
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
2541103 ธรณีสัณฐานวิทยา      3(2-2-5) 
                     Geomorphology 

การก าเนิดธรณีโครงสร้าง รูปร่างของแผ่นดิน กระบวนการก าเนิดและการพัฒนา            
การเปลี่ยนแปลงของแผ่นดิน การจ าแนกชนิดของธรณีสัณฐานของประเทศไทย 
 
2541204 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว          3(2-2-5) 

Geography of Tourism 
  ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิศาสตร์กับการท่องเที่ยวในเชิงนโยบาย  แนวคิด ปัจจัย   
ทางภูมิศาสตร์ที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยว รูปแบบในการจัดการการท่องเที่ยวแต่ละพ้ืนที่  
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่สอดคล้องกับที่ตั้ง การเข้าถึง และสภาพแวดล้อม ผลกระทบจากการท่องเที่ยว        
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์และการพัฒนาทรัพยากร         
การท่องเที่ยว ตลอดจนการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการท่องเที่ยว 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
2542204 ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ      3(3-0-6) 
  Economic Geography 
  ลักษณะและปัจจัยที่ท าให้เกิดความแตกต่างของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในบริเวณ
ต่างๆ  ของโลก บทบาทของการขนส่งต่อกิจกรรมเศรษฐกิจ การเคลื่อนย้ายและปฏิสัมพันธ์เชิงพ้ืนที่ 
ประชากรและการเกษตร ระบบการเกษตรและระบบฟาร์ม โมเดลหรือทฤษฎีการใช้ที่ดินเพ่ือ
การเกษตร กิจการอุตสาหกรรม ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อท าเลที่ตั้งอุตสาหกรรม กฎเกณฑ์และทฤษฎีท าเล
ที่ตั้งอุตสาหกรรมแบบคลาสสิกและคลาสสิกใหม่ ทฤษฎีท าเลที่ตั้งอุตสาหกรรมใหม่ กิจกรรม         
ทางเศรษฐกิจขั้นตติภูมิ จตุรภูมิ และเบญจมภูมิ ทฤษฎีแหล่งกลาง 
 
2542203 ภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน      3(3-0-6) 

Settlement Geography 
           แนวคิดและทฤษฎีการตั้ งถิ่นฐานของมนุษย์ในส่วนต่างๆ ของโลก ปัจจัย             

ทางภูมิศาสตร์ ที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานของประชากรในชนบทและเมือง 
 
2543202 ชีวภูมิศาสตร์       3(3-0-6) 

Biogeography 
  ระบบนิเวศ และความสัมพันธ์เชิงระบบ ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการกระจาย
ตัวของพืชและสัตว์ ลักษณะเด่นของพืชและสัตว์ประจ าถิ่น ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต
ในภูมิภาคต่างๆ ของโลก 
 
2543203 ภูมิศาสตร์ลุ่มน้ าปิง      3(3-0-6) 

Geography of Ping River Basin 
          สภาพภูมิศาสตร์กายภาพ สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง       

และสิ่งแวดล้อมในบริเวณลุ่มน้ าปิง มีที่ความส าคัญต่อบริบทของการจัดการทรัพยากรของชุมชน        
ในพ้ืนที ่
 
2543204 โฟโตแกรมเมตรี       3(2-2-5) 

Photogrammetry 
            ประวัติ วิวัฒนาการ และประโยชน์ของการส ารวจด้วยภาพถ่ายทางอากาศ  ลักษณะ       
ทางเรขาคณิต และระบบพิกัดของภาพถ่าย การวางแผนการบินถ่ายภาพทางอากาศ จุดบังคับ
ภาคพ้ืนดิน การมองเห็น 3 มิติ และระยะเหลื่อม การค านวณปรับแก้เบื้ องต้น การท าแผนที่ด้วยวิธี  
โฟโตแกรมเมตรี 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
2543413 ภูมิสารสนเทศส าหรับการจัดการพิบัติภัยทางธรรมชาติ  3(3-0-6) 

Geoinfomatics for Natural Hazard Management 
ศึกษานิยามและแนวทางการจัดการพิบัติภัยทางธรรมชาติแต่ละประเภท ศึกษา

วิธีการและกรณีตัวอย่างในการน าภูมิสารสนเทศไปใช้ในการจัดการพิบัติภัยทางธรรมชาติที่พบมาก     
ในประเทศไทย เช่น น้ าท่วม แล้ง ดินถล่ม ไฟป่า ฯลฯ ในด้านต่างๆ ศึกษาการประยุกต์ใช้ข้อมูลรีโมท
เซนซิงในการติดตาม เตือนภัย เฝ้าระวัง และแสดงปรากฏการณ์ของการเกิด พิบัติภัยทางธรรมชาติ 
รวมทั้งศึกษาแนวทางในการวิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยง พ้ืนที่อ่อนไหว ต่อการเกิดภัยพิบัติ เพ่ือน าไปสู่        
การเสนอแนวทางการตัดสินใจในการแก้ไขและบริหารจัดการปัญหา 

 
2543414 การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน   3(2-2-5) 

Land Use and Land Cover Planning 
          ศึกษาความหมาย ความส าคัญ แนวทาง วิธีการ และกระบวนการในการวางการใช้

ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน ศึกษาสภาพการใช้ที่ดินในประเทศไทย หลักการจ าแนกสมรรถนะ
ที่ดิน หลักการจ าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน ปัญหาและการประเมินผลกระทบ      
การใช้ประโยชน์ที่ดิน ยกตัวอย่างกรณีศึกษาการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินโดย
ใช้ภูมิสารสนเทศ และมีปฏิบัติการภาคสนาม 
 
2543415 ภูมิสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการลุ่มน้ า   3(2-2-5) 

Geoinfomatics for Watershed Management 
           นิยามความหมายพ้ืนที่ลุ่มน้ า การก าหนดพ้ืนที่ลุ่มน้ า ขอบเขตของการจัดการลุ่มน้ า    

หลักการจัดการและแนวคิดในการจัดการลุ่มน้ าแบบผสมผสาน หลักและวิธีปฏิบัติในการจัดการพ้ืนที่      
เพ่ือการอนุรักษ์ การป้องกันการพังทลายของดิน อุทกภัย ความแห้งแล้ง และมลพิษในพ้ืนที่ลุ่ มน้ า              
การปรับปรุงพื้นที่ลุ่มน้ า การวางนโยบายในการจัดการลุ่มน้ าแบบยั่งยืน โดยใช้ภูมิสารสนเทศ 
 
2543416 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ทางภูมิสารสนเทศ   3(2-2-5) 

บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
Geoinformatics Web Service 
รูปแบบ วิธีการค้นหา เข้าถึง น ามาใช้ และประยุกต์ใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศที่จัดท า          

และเผยแพร่ตามมาตรฐานสากล การติดตั้งระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเครื่องบริการอินเตอร์เน็ต 
(GIS Internet Server) เทคนิคและวิธีการจัดสร้าง Web Map Service ด้วยการใช้ซอฟต์แวร์รหัส
เปิด (Open source) การประยุกต์ใช้ระบบการให้บริการแผนที่ในอินเตอร์เน็ต 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
2544405 ภูมิศาสตร์เมืองและการวางแผน     3(3-0-6) 
  Urban Geography and Planning 
  การก าเนิดและแหล่งที่ตั้งของเมือง รูปร่าง โครงสร้างภายใน การเติบโตของเมือง            
และการกลายเป็นเมืองในส่วนต่างๆ ของโลก  ระบบการตั้งถิ่นฐานในเมืองและการใช้ที่ดินในเมือง  
การวิเคราะห์ศักยภาพของพ้ืนที่  ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  การขยายตัวและการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่
เมือง  ปัญหาของระบบชุมชนเมืองและนโยบายเกี่ยวกับที่ดินเมืองและการวางผังเมือง 
 
2544406 แบบจ าลองทางพ้ืนที่      3(2-2-5) 

Spatial Modeling 
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์และแบบจ าลองสามมิติ รูปแบบทางพ้ืนที่ของกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจของมนุษย์ทั้งกิจกรรมการเกษตร กิจกรรมอุตสาหกรรม กิจกรรมนันทนาการ เมืองและ
ผังเมืองที่อยู่ในรูปของแบบจ าลอง พัฒนาการ สาเหตุ ปัจจัยการเกิดหรือสนับสนุน และการน าไป
ประยุกต์ใช้ 
 
2544407  ภูมิสารสนเทศเพ่ือการสร้างนโยบายและวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 3(2-2-5) 

และสังคมอย่างยั่งยืน 
  Geoinformatics for Create Policy and Planning Local and Social   

Sustainable Development 
  รูปแบบ กระบวนการ และสารสนเทศที่ใช้ในการสร้างนโยบายเพ่ือใช้ในการวางแผน
และจัดการเชิงพ้ืนที่ในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยใช้การวิจัยในรูปแบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน 
และประยุกต์โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 
 
2544408 การเขียนโปรแกรมเพ่ือพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ   3(2-2-5) 

Programming Application for Geoinfomatics 
การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การสร้างสภาพแวดล้อมของโปรแกรมทางด้าน

ภูมิสารสนเทศให้เหมาะสมกับการท างานเฉพาะด้าน การเขียนโปรแกรมท างานกับส่วนแสดงแผนที่ 
การเขียนโปรแกรมเข้าถึง และสืบค้นข้อมูลทางภูมิศาสตร์ การเขียนโปรแกรมเพ่ือสร้างการวิเคราะห์
ข้อมูลภูมิสารสนเทศ 

 
2544409 ระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการแผนที่ทะเบียนและทรัพย์สิน 3(2-2-5) 
  Geoinformatic for Taxmap and Asset Management 
  ระเบียบวิธี กระบวนการ และกฎหมายของการจัดเก็บแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน    การสร้างฐานข้อมูล ระบบการจัดการฐานข้อมูล การดูแลรักษา การส ารองฐานข้อมูล 
การแก้ไข ปรับปรุง ลบข้อมูล เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ถูกต้องตามระเบียบและ
กฎหมายของการจัดเก็บแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยใช้ระบบภูมิสารสนเทศ 
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2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณวิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา จ านวน         7 หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
2544495 การเตรียมประสบการณ์วิชาชีพภูมิสารสนเทศ   2(90) 

Preparation for Geoinfomatics Practicum experience 
  จัดให้มีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์ และ   
การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางภูมิสารสนเทศ ด้านพัฒนาที่ดิน ชลประทาน อุตุนิยมวิทยา 
ธรณีวิทยา และสิ่งแวดล้อม 
 
2544496 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภูมิสารสนเทศ    5(450) 
                     Practicum Geoinfomatics 

รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2544495 
                     ฝึกประสบการณ์ในหน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง       
กับเทคโนโลยีทางภูมิสารสนเทศ การท าแผนที่ ส ารวจดิน ชลประทาน อุตุนิยมวิทยา ธรณีวิทยา และสิ่งแวดล้อม 
 
2544497 การเตรียมสหกิจศึกษา      1(45) 
  Cooperative Education Preparation 
  หลักการ แนวคิด กระบวนการ ขั้นตอน ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจ
ศึกษา การเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ ทักษะวิชาชีพ จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ          
ก่อนออกไปปฏิบัติงาน  ที่สถานประกอบการ 
 
2544498 สหกิจศึกษา       6(540) 
  Cooperative Education 

รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2544497 
  การปฏิบัติงานเสมือนเป็นพนักงานชั่วคราวหรือเต็มเวลาของสถานประกอบการ       
ที่เน้นการปฏิบัติงานด้านวิชาการและวิชาชีพอย่างเป็นระบบตลอดจนการจัดท ารายงานและน าเสนอ
ผลการปฏิบัติงานต่อสถานประกอบการและสถานศึกษา 
 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 
 

            ให้เลือกเรียนรายวิชาจากรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัย                      ราช
ภัฏก าแพงเพชรเปิดสอน  แต่ต้องไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่
ก าหนดให้เรียน โดยไม่นับหน่วยกิต รวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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ภาคผนวก ข   
ตารางเปรียบเทียบรายวิชาหลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

(หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2555) 
กับหลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาภูมิสารสนเทศ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  
 เพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ที่ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้
ทันสมัย แสดงการปรับปรุงด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี และมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี 
 เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ และการพัฒนาของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ รวมทั้งวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ปัจจุบัน และความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น สังคม ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) 
   สาระส าคัญในการปรับปรุงหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2559 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
และเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงดังนี้ 
 

หมวดวิชา หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 30 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 

2.1 กลุ่มวิชาแกน 
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก 
2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 

100 
27 
36 
30 
7 

100 
30 
36 
27 
7 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 6 
หน่วยกิตรวม 136 136 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาหลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) 
กับหลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2555 หลักสูตรปรับปรุง  ปีการศึกษา 2559 เหตุผล 

ชื่อหลักสูตร 
   ภาษาไทย  : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศภมูิศาสตร ์
   ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program  Program in Geographic 
Information Science    
ชื่อปริญญา   
ช่ือเต็ม (ไทย) :วิทยาศาสตรบณัฑติ (สารสนเทศภมูิศาสตร์) 
ช่ือย่อ (ไทย)  : วท.บ. (สารสนเทศภูมิศาสตร์) 
ช่ือเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Science (Geographic Information 
Science) 
ช่ือย่อ (อังกฤษ) : B.Sc. (Geographic Information Science) 

ชื่อหลักสูตร   
   ภาษาไทย  : วิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภูมสิารสนเทศ 
   ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Geoinformatics     
ชื่อปริญญา   
ช่ือเต็ม (ไทย) : วิทยาศาสตรบณัฑติ (ภูมิสารสนเทศ) 
ช่ือย่อ (ไทย) : วท.บ. (ภูมิสารสนเทศ) 
ช่ือเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Science (Geoinformatics) 
ช่ือย่อ (อังกฤษ) :  B.S. (Geoinformatics) 
 

เปลี่ยนแปลง เพราะใหส้อดคล้องกับ
สภาพการณ์ในปัจจุบันท่ีมีการน า
เทคโนโลยีทางภูมสิารสนเทศมาใช้ใน
การบริหารจัดการปัญหาหรือ
ตอบสนองนโยบาย และเพิม่
ประสิทธิภาพและขดีความสามารถใน
การรองรับการเปลีย่นแปลงในด้าน
ต่าง ๆ ทั้งในระดับท้องถิน่ ภูมิภาค 
และประเทศ ที่มีประสิทธิภาพโดยใช้
ข้อมูลเชิงพื้นที ่

ปรัชญา 

       หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์ เป็น
หลักสตูรที่มุ่งผลิตบณัฑติที่มีความรู้ความเข้าใจ มคีวามสามารถ
ปฏิบัติงาน การประยุกต์ใช้ และมคีวามเชี่ยวชาญทางด้านภมูิศาสตรแ์ละ
ภมูิสารสนเทศ บนพ้ืนฐานของการมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยเน้น
จิตส านึกในการรับใช้ท้องถิ่นและประเทศชาต ิ

ปรัชญา 
       หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาภูมสิารสนเทศ เป็นหลักสูตร
ที่มุ่งผลิตบณัฑติที่มีความรู้ความเข้าใจ สามารถแก้ปญัหาด้วยกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ มีความสามารถปฏิบัติงาน การประยุกต์ใช้ การวางแผน 
สร้างนโยบาย แก้ไขปญัหาเชิงพื้นที่ และมีความเชี่ยวชาญ ทางด้าน
ภูมิศาสตร์และภูมสิารสนเทศ บนพื้นฐานของการมีคุณธรรมและจรยิธรรม 
โดยเน้นจติส านึกในการรับใช้ท้องถิ่นและประเทศชาติ 

เปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับ
สภาพการณ์ในปัจจุบันท่ีมีการน า
เทคโนโลยีทางภูมสิารสนเทศมาใช้ใน
การบริหารจัดการปัญหาหรือ
ตอบสนองนโยบาย และเพิม่
ประสิทธิภาพและขดีความสามารถใน
การรองรับการเปลีย่นแปลงในด้าน
ต่าง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค 
และประเทศ ที่มีประสิทธิภาพโดยใช้
ข้อมูลเชิงพื้นที ่
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วัตถุประสงค ์
 1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑติให้มีความรูแ้ละทักษะด้านระบบ

สารสนเทศภมูิศาสตร์ทีส่ามารถน าไปปฏิบตัิงานในวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 
และสามารถแสวงหาความรู้เพิ่มเตมิ เป็นพื้นฐานในการพัฒนาวิชาชีพ
และพัฒนาตนเอง 

1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มคีวามรูค้วามเข้าใจในความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมและมีเจตคติที่ดีต่อเพื่อนมนุษย์ในภูมภิาค
ต่างๆ ของโลก 

1.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตใหส้ามารถวิเคราะห์ วางแผน และ
จัดการเกีย่วกับพ้ืนท่ีโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร ์

1.3.4 เพื่อผลิตบัณฑิตใหส้ามารถถ่ายทอดความรูด้้านระบบ
สารสนเทศภมูิศาสตร์แก่บคุคลทั่วไปได ้

1.3.5 เพื่อผลติบัณฑิตใหผู้้มีคณุธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณนักพัฒนาระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ พร้อมท่ีจะเสียสละ
เพื่อการวางแผนและใช้เทคโนโลยใีนการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 

วัตถุประสงค ์
        1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตใหม้คีวามรู้และทักษะด้านภูมสิารสนเทศ      
ที่สามารถน าไปปฏิบัติงานในวิชาชีพได้เป็นอย่างดี และสามารถแสวงหา
ความรู้เพิ่มเติม เป็นพื้นฐานในการพัฒนาวิชาชีพและพัฒนาตนเอง 
        1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตใหม้คีวามรู้ความเข้าใจในความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม และรูปแบบการเปลีย่นแปลงเชิงพื้นที่ท้ังใน
อดีต ปัจจุบันและอนาคต 
        1.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตใหส้ามารถวิเคราะห์ วางแผน และจดัการเชิง
พื้นที่โดยใช้เครื่องมือและโปรแกรมคอมพิวเตอรด์้านระบบภมูิสารสนเทศ 
        1.3.4 เพื่อผลิตบัณฑิตใหส้ามารถถ่ายทอดความรู้ดา้นภูมสิารสนเทศ
แก่บุคคลทั่วไปได ้
        1.3.5 เพื่อผลิตบณัฑิตใหผู้ม้ีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
นักพัฒนาภูมิสารสนเทศ พร้อมท่ีจะเสียสละเพื่อการวางแผนและใช้
เทคโนโลยีในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น        
 

เปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการบณัฑิตของ
ตลาดแรงงานในปัจจุบันท่ีมุ่งเน้นการ
ใช้เทคโนโลยีในการวางแผน การ
จัดการ  แก้ไขปญัหาต่างๆ ทั้งใน
ระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ 
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  2. หมวดวิชาเฉพาะ 
ค าอธิบายหลักสูตรเดิม ปีการศึกษา  2555 ค าอธิบายหลักสูตรปรับปรุง  ปีการศึกษา  2559 เหตุผล 

กลุ่มวชิาแกน   

2542105 แนวความคิดทางภมูิศาสตร ์                             3(3-0-6)   
Geographical Thoughts 
ศึกษาพัฒนาการของแนวความคิดทางภูมิศาสตร์ตามสมัย-ยุค

ต่างๆ โดยเน้นการวเิคราะห์เช่ือมโยงแนวความคิดจากอดตีจนถึงปัจจุบันสู่
การประยุกต์ใช้ 

2541301  พัฒนาการและแนวความคิดทางภูมศิาสตร์และภมูิสารสนเทศ                             
                                                              3(3-0-6) 
Development and Thoughts of Geography and  
Geoinformatics 
พัฒนาการของแนวความคิดทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 

ตามยุคสมัยต่างๆ โดยเน้นการวิเคราะห์เช่ือมโยงแนวความคิดจากอดีต
จนถึงปัจจุบันสู่การประยุกต์ใช้ 

- ปรับปรุงรหสัรายวิชาและชื่อ
รายวิชา เพราะใหส้อดคล้องกับ
โครงสร้างในหลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.
2559 
- ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา เพราะ
ให้ทราบถึงแนวคิดและพัฒนาการ 
รวมทั้งสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง 
และความสัมพันธ์ระหว่างภมูิศาสตร์
และภมูิสารสนเทศ 

 2541303  คณิตศาสตร์ส าหรับภมูิสารสนเทศ       3(3-0-6) 
Mathematics for Geoinformatics 
ธรรมชาติและโครงสร้างของคณิตศาสตร์การให้เหตุผล เซต

ความสัมพันธ์และฟังก์ชันระบบเลขฐาน จ านวนจริง และความน่าจะเป็น 
และทฤษฎีการตัดสินใจเบื้องต้น  ก าหนดการเชิงเส้น  โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางด้านสถิติและการตัดสินใจ 

เพิ่มรายวิชา เพราะจะช่วยพัฒนา
ทักษะของนักศึกษาให้มีความช านาญ
ทางวิชาชีพด้านคณิตศาสตรเ์พื่อใช้ใน
การสร้างแบบจ าลองเชิงพื้นที่ในการ
ตัดสินใจ 
 

2542405  ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร ์                   3(2-2-5) 
Geographic Information System 
ศึกษาความรู้พื้นฐานและแนวความคิดทางด้านระบบ

สารสนเทศภมูิศาสตร์ โครงสร้างของข้อมูล การน าเข้าข้อมลู การจัดเก็บ 
รวบรวมข้อมลูภาคสนาม และจดัการฐานข้อมูลของระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงพื้นที่และการแสดงผล ปฏิบตัิการ
ซอฟต์แวร์ทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์

2542302  ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร ์                              3(2-2-5) 
Geographic Information System 
ความรู้พื้นฐานและแนวความคดิทางด้านระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ โครงสร้างของข้อมูล การน าเข้าข้อมลู การจดัเก็บ รวบรวม
ข้อมูลภาคสนาม และจดัการฐานข้อมูลของระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ 
การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงพื้นที่และการแสดงผล ปฏิบัติการซอฟต์แวร์
ทางด้านระบบสารสนเทศภมูิศาสตร ์

ปรับปรุงรหสัรายวิชา เพื่อให้
สอดคล้องกับโครงสร้างในหลักสตูร
ปรับปรุง พ.ศ.2559 
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2542402  การส ารวจระยะไกล                  3(2-2-5) 
Remote Sensing 
ศึกษาประวัติและหลักการเบื้องตน้ของเทคโนโลยรีีโมทเซนซิง

หรือการส ารวจข้อมลูจากระยะไกล การส ารวจข้อมลูธรรมชาติด้วย
ดาวเทียม สญัญาณภาพดาวเทียม หลักการแปลความหมายภาพถ่ายจาก
ดาวเทียม การใช้ประโยชน์จากภาพดาวเทียมในงานด้านภูมิศาสตร์ ฝึก
ปฏิบัติการและตรวจสอบข้อมูลในภาคสนาม 

2542303  การรับรูจ้ากระยะไกล                                    3(2-2-5) 
Remote Sensing 
นิยาม พัฒนาการ ประเภท และหลักการพื้นฐานการรับรู ้   

จากระยะไกล รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้จากระยะไกล 
คุณลักษณะของดาวเทียมส ารวจทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางในการประยุกต์ใช้ข้อมูลการรับรูจ้ากระยะไกล 

- ปรับปรุงรหสัรายวิชา เพราะให้
สอดคล้องกับโครงสร้างในหลักสตูร
ปรับปรุง พ.ศ.2559 
- ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา เพื่อให้
คลอบคลมุองค์ความรูด้้านภมูิ
สารสนเทศท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
 

2542403  ระบบก าหนดต าแหน่งบนพ้ืนโลก                   3(2-2-5) 
Global Positioning System 
โครงสร้างและองค์ประกอบของระบบก าหนดต าแหน่งบนพื้น

โลกจากดาวเทียม ลักษณะสัญญาณความผิดพลาดของระบบ ทฤษฎีและ
วิธีปรับแก้ค่าต าแหน่ง การประเมินความถูกต้องเชิงต าแหน่ง การใช้
เครื่องมือในการจัดท าแผนท่ีและการประยุกตใ์ช้ในด้านต่างๆ ในภาคสนาม 

2542304   ระบบก าหนดต าแหน่งบนพ้ืนโลก                   3(2-2-5) 
Global Positioning System 
โครงสร้างและองค์ประกอบของระบบก าหนดต าแหน่งบน    

พื้นโลกจากดาวเทียม ลักษณะสัญญาณความผิดพลาดของระบบ ทฤษฎี
และวิธีปรับแก้ค่าต าแหน่ง การประเมินความถูกต้องเชิงต าแหน่ง การใช้
เครื่องมือในการจัดท าแผนท่ีและการประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ ในภาคสนาม 

ปรับปรุงรหสัรายวิชา เพราะให้
สอดคล้องกับโครงสร้างในหลักสตูร
ปรับปรุง พ.ศ.2559 

2543405  สถิติหรือเทคนิคเชิงปรมิาณทางภมูิศาสตร ์      3(2-2-5) 
Statistic or Quantitative Techniques in Geography 
ศึกษาข้อมูลสถติิทางภูมิศาสตร์ เทคนิคท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมลูเชิง

ปริมาณทางภูมิศาสตร์ การรวบรวมข้อมูลภาคสนาม การแปลความหมาย 
การประยุกต์ความหมายทางสถิติให้เข้ากับความหมายทางภูมศิาสตร ์การ
สร้างและทดสอบแบบจ าลองทางภูมิศาสตรโ์ดยอาศยัความรู้ทางสถติิ และ
คณิตศาสตร ์

2542306  สถิติและเทคนิคเชิงปรมิาณทางภมูิสารสนเทศ         3(2-2-5) 
Statistic or Quantitative Techniques in Geoinformatics 
ข้อมูลสถิติทางภูมิศาสตร์ เทคนิคที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล        

เชิงปริมาณทางภมูิสารสนเทศ การรวบรวมข้อมูลภาคสนาม การแปล
ความหมาย การประยุกต์ความหมายทางสถิติให้เข้ากับความหมายทาง   
ภูมิสารสนเทศ การสร้างและทดสอบแบบจ าลองทางภูมิสารสนเทศ     
โดยอาศัยความรู้ทางสถิติ และคณติศาสตร์ 

ปรับปรุงรหสัรายวิชาและช่ือรายวชิา 
เพราะใหส้อดคล้องกับโครงสร้างใน
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2559 
 
 

2543410  การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร ์           3(2-2-5) 
Application to Geographic Information System 
รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2542405 
การใช้ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง

พื้นที่ (Spatial) ข้อมูลพื้นผิว (Surface) และข้อมลูโครงข่าย (Network) 

2543401   การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์      3(2-2-5) 
Application to Geographic Information System 
รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2542302 
การแก้ไขข้อมลูเชิงพื้นที่ การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นผิวภูมิประเทศ 

การวิเคราะห์แบบจ าลองอุทกศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูลโครงข่าย        

- ปรับปรุงรหสัรายวิชา เพื่อให้
สอดคล้องกับโครงสร้างในหลักสตูร
ปรับปรุง พ.ศ.2559 
- ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา เพื่อให้
ครอบคลมุองค์ความรูด้้านภูมิ
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แบบจ าลองทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเ์พื่อการจัดการพื้นที ่
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ/หรือเศรษฐสังคม เน้นการ
ปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร ์

การแสดงผลสามมิติและการสรา้งภาพเคลื่อนไหว   การปฏิบตัิการ      
ทางคอมพิวเตอร์เพื่อประยุกต์ใช้เทคนิควิธีทางภูมิศาสตร์ที่น าไปสู ่        
การวิเคราะห์ทางด้านภูมิศาสตร์ที่มีลักษณะเฉพาะ 

สารสนเทศ  

2543408  การประยุกต์ใช้รีโมทเซนซิง                              3(2-2-5) 
Application to Remote Sensing 
รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2542402 
การวิเคราะห์ข้อมลูดาวเทียมด้วยคอมพิวเตอร์ เน้นการ

น าไปใช้ประโยชน์ในการส ารวจตดิตามและประเมินสิ่งแวดล้อมหรือ
ทรัพยากรต่างๆ และมีการปฏิบัตภิาคสนาม 
 

2543402  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกล       3(2-2-5) 
 Application to Remote Sensing 
 รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2542303 
 การประยุกต์ใช้ข้อมูลการรับรู้จากระยะไกล จากกรณีศึกษา

และงานวิจัยท้ังในและต่างประเทศ ด้านการบรหิารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การติดตาม เฝ้าระวังและเตือนภัย
พิบัติทางธรรมชาติ การบริหารจัดการภาครัฐ ปฏิบัติการแปลตีความหมาย
จากภาพดาวเทียมรายละเอียดสูง การจ าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินและ   
สิ่งปกคลุมดิน และการวิเคราะห์การเปลีย่นแปลงเชิงพื้นที่ 

- ปรับปรุงรหสัรายวิชา เพราะให้
สอดคล้องกับโครงสร้างในหลักสตูร
ปรับปรุง พ.ศ.2559 
- ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา เพราะ
เพิ่มการพัฒนาทักษะของนักศึกษาให้
มีความช านาญทางวิชาชีพ 
 

2543409  การจัดการฐานข้อมูลและมาตรฐานดา้นภูมสิารสนเทศ 3(2-2-5) 
Database Management and Geo-Informatics Standard 
ศึกษาฐานข้อมูลด้านภูมสิารสนเทศและมาตรฐานข้อมูลเรียนรู้

การจัดการฐานข้อมูล  การวเิคราะห์การอภิปรายและการน าเสนอ
ฐานข้อมูลด้านภูมสิารสนเทศ 

2543403  การจัดการฐานข้อมูลและมาตรฐานด้านภมูิสารสนเทศ   3(2-2-5) 
Database Management and Geo-Informatics Standard 
ความหมาย พัฒนาการ รูปแบบ การออกแบบและการจัดการ

ฐานข้อมูลภูมสิารสนเทศ และประเภท องค์ประกอบ รายละเอียดของ
มาตรฐานด้านภมูิสารสนเทศ และการน ามาประยุกต์ใช้ของมาตรฐาน      
ด้านภูมสิารสนเทศ 

- ปรับปรุงรหสัรายวิชา เพราะให้
สอดคล้องกับโครงสร้างในหลักสตูร
ปรับปรุง พ.ศ.2559 
- ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา เพราะ
เพิ่มรายละเอียดใหค้ลอบคลมุองค์
ความรู้ด้านภูมสิารสนเทศท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลง 

2544404  บูรณาการเทคโนโลยีภมูิสารสนเทศเพื่อการจัดการท้องถิ่น 
                                                              3(2-2-5) 
Integration of Geo-Information Sciences for Local          
Management 
รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2543407, 2543409 
ศึกษาการบูรณาการเพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยภีูมสิารสนเทศ 

2544404  บูรณาการเทคโนโลยีภมูิสารสนเทศเพื่อการจัดการท้องถิ่น 
                                                              3(2-2-5) 
Integration of Geo-Information Sciences for Local  
Management 
บรูณาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยภีมูิสารสนเทศ ระบบ

สารสนเทศภมูิศาสตร์ การส ารวจระยะไกล และระบบก าหนดต าแหน่ง    

- ปรับปรุงรหสัรายวิชา เพราะให้
สอดคล้องกับโครงสร้างในหลักสตูร
ปรับปรุง พ.ศ.2559 
- ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา เพราะ
เพิ่มรายละเอียดใหค้ลอบคลมุองค์
ความรู้ด้านภูมสิารสนเทศท่ีมีการ
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อันประกอบด้วย ระบบก าหนดต าแหน่งบนพ้ืนโลก รีโมทเซนซิง และ
ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร ์ในการศึกษาเชิงพื้นที่ด้านต่างๆ ฝึกปฏบิัติการ
ออกแบบและวางแผนการใช้เทคโนโลยีอย่างบรูณาการ 

บนพ้ืนโลก ในการศึกษาเชิงพื้นที่ ออกแบบและวางแผนการใช้เทคโนโลยี
เชิงบูรณาการเพื่อการจดัการท้องถิ่น 

เปลี่ยนแปลง 

กลุ่มวชิาบังคับ   

2541101  ภูมิศาสตร์กายภาพ                              3(2-2-5) 
Physical Geography 
ศึกษาสัณฐานของโลก และปรากฏการณ์ที่เกิดเนื่องจาก

ความสัมพันธ์ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ สมบัติทางด้าน
กายภาพ และการเปลี่ยนแปลงของธรณีภาค (Lithosphere) อุทกภาค 
(Hydrosphere) บรรยากาศ (Atmosphere) และชีวมณฑล 
(Biosphere) และการปฏิบตัิภาคสนาม 

2541101   ภูมิศาสตร์กายภาพ        3(2-2-5) 
Physical Geography 
ปรากฏการณ์ที่เกดิเนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างโลกกับ     

ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ สณัฐานของโลก คุณสมบัติทางด้านกายภาพ
ของโลก และการเปลีย่นแปลงของธรณีภาค (Lithosphere) อุทกภาค 
(Hydrosphere) บรรยากาศ (Atmosphere) และชีวมณฑล (Biosphere) 

คงเดิม 

2541102  ภูมิศาสตรม์นุษย ์                               3(3-0-6) 
Human Geography 
ศึกษาลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของ

มนุษย์ ได้แก่ การตั้งถ่ินฐาน การกระจายของประชากร สภาพทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครองและวัฒนธรรมของมนุษย์ในส่วน
ต่างๆ ของโลก 

2541102  ภูมิศาสตรม์นุษย ์                               3(3-0-6) 
Human Geography 
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของมนุษย์ 

การตั้งถิ่นฐาน การกระจายของประชากร สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง การปกครองและวัฒนธรรมของมนุษย์ในภูมิภาคของโลก 

คงเดิม 

2541401  แผนที่และการแปลความหมายจากแผนที ่      3(2-2-5) 
Maps and Maps Interpretation 
พัฒนาการของแผนที่ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแผนที่ 

องค์ประกอบของแผนที่ การอ่านและการแปลความหมายแผนที่ภูมิประเทศ 

2541202  แผนที่และการแปลความหมายจากแผนที ่      3(2-2-5) 
Maps and Maps Interpretation 
พัฒนาการของแผนที่ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแผนที่ 

องค์ประกอบของแผนที่ การอ่านและการแปลความหมายแผนที่ภูมิประเทศ 

- ปรับปรุงรหสัรายวิชา เพราะให้
สอดคล้องกับโครงสร้างในหลักสตูร
ปรับปรุง พ.ศ.2559 

2541403   การแปลความหมายจากภาพถ่ายทางอากาศ      3(2-2-5) 
Aerial Photo Interpretation 
ความส าคญัของภาพถ่ายทางอากาศ ลักษณะของภาพถ่าย

2541203   การแปลความหมายจากภาพถ่ายทางอากาศ      3(2-2-5) 
Aerial Photo Interpretation 
ความส าคญัของภาพถ่ายทางอากาศ ลักษณะของภาพถ่าย

คงเดิม 
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ทางอากาศ การอ่านและการแปลความหมายลักษณะของสิ่งที่ปรากฏใน
ภาพถ่ายทางอากาศ 

ทางอากาศ การอ่านและการแปลความหมายลักษณะของสิ่งที่ปรากฏใน
ภาพถ่ายทางอากาศ 

2542206  ภาษาอังกฤษส าหรับสารสนเทศภูมิศาสตร์ 1      3(3-0-6) 
English for Geographic Information Science1 
ศึกษาและพัฒนาทักษะดา้นการอา่น เขียน ฟัง และพูด

ภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวข้องกับภูมิศาสตร์และสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยเน้น
ศัพท์เทคนิค และกระบวนการทางภูมิศาสตร ์

2541304  ภาษาอังกฤษส าหรับภมูิสารสนเทศ                  3(3-0-6) 
English for Geoinformatics 
ทักษะด้านการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด

ภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวข้องกับภูมิศาสตร์และภูมสิารสนเทศ  โดยเน้น
ศัพท์เทคนิค และกระบวนการทางภูมิสารสนเทศ 

- ปรับปรุงรหสัรายวิชาและชื่อ
รายวิชา เพราะใหส้อดคล้องกับ
โครงสร้างในหลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.
2559 
- ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา เพราะ 
เพิ่มการพัฒนาทักษะของนักศึกษาให้
มีความช านาญทางวิชาชีพ โดยเนน้
ศัพท์เทคนิคจากเทคโนโลยีทั้ง 3 
ระบบให้มากข้ึน 

2542301   ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห ์                 3(2-2-5) 
Analytical Geography of Thailand 
ศึกษาวิเคราะห์สภาพภูมิศาสตร์ของประเทศไทย ทั้งทางด้านที่ตั้ง 

อาณาเขต ลักษณะทางด้านกายภาพ ลักษณะทางด้านเศรษฐกิจ ประชากร 
วิเคราะห์ความสามารถในการผลิตเชิงเกษตร อุตสาหกรรม การค้า การ
คมนาคมขนส่ง และการศึกษาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ปัจจุบัน ให้ปฏิบัติการภาคสนามเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ตามสภาพที่เป็นจริง 

2542201   ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห ์                 3(3-0-6) 
Analytical Geography of Thailand 

               สภาพภูมิศาสตร์ของประเทศไทย ด้านที่ตั้ง อาณาเขต 
ลักษณะกายภาพ ลักษณะเศรษฐกิจ ประชากร วิเคราะห์ความสามารถใน
การผลิตเชิงเกษตร อุตสาหกรรม การค้า การคมนาคมขนส่ง และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ 

- ปรับปรุงรหสัรายวิชาและชื่อ
รายวิชา เพราะใหส้อดคล้องกับ
โครงสร้างในหลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.
2559 

2541404  เทคนิคภาคสนามและการส ารวจภูมิประเทศ             3(2-2-5) 
Field Techniques and Topographic Survey  
ศึกษาทฤษฎีและหลักการส ารวจ การใช้เครื่องมือและเทคนิค

ภาคสนามและการส ารวจภูมิประเทศ การฝึกปฏิบัติการส ารวจพื้นที่ 
พร้อมท้ังให้มีความสามารถในการน าข้อมูลจากการส ารวจไปประยุกต์ใช้ใน
รูปของแผนที่ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ได้ 

2542307  เทคนิคการส ารวจภาคสนามส าหรับงานภูมิสารสนเทศ 3(2-2-5) 
Field Techniques for Geoinformatics 
ทฤษฎีและหลักการส ารวจ การใช้เครื่องมือและเทคนิคการ

ส ารวจภาคสนาม และการส ารวจภูมิประเทศ การน าข้อมูลจากการส ารวจ
ไปประยุกต์ใช้ในรูปของแผนที่ และงานด้านภูมิสารสนเทศ 

- ปรับปรุงรหัสรายวิชาและช่ือรายวิชา 
เพราะให้สอดคล้องกับโครงสร้างใน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 
- ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา เพราะ
เพิ่มการพัฒนาทักษะของนักศึกษาให้
มีความช านาญทางวิชาชีพ โดยเนน้
เทคนิคจากเทคโนโลยีทั้ง 3 ระบบ 
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2542401   การเขียนแผนที่และการท าแผนที่ดิจิตอล               3(2-2-5) 
Design and Digital Cartography 
ศึกษาหลักการพื้นฐานการท าแผนที่ อุปกรณ์และเครื่องมือใน

การเขียนแผนท่ี การออกแบบแผนท่ี สัญลักษณ์และอักษร การถ่ายทอด
ข้อมูล การค านวณ และการเขียนเส้นโครงแผนท่ี การประกอบต้นรา่งแผน
ที ่ทั้งในลักษณะการเขียนแผนท่ีดว้ยมือและการจัดท าแผนท่ีดิจติอลด้วย
คอมพิวเตอร ์

2542308  การออกแบบและการท าแผนท่ีดิจิตอล                 3(2-2-5) 
Design and Digital Cartography 
หลักการพื้นฐานการท าแผนท่ี อุปกรณ์และเครื่องมือในการ

เขียนแผนที่ การออกแบบแผนท่ี สัญลักษณ์และอักษร การถ่ายทอดข้อมูล 
การค านวณ และการเขียนเส้นโครงแผนที่ การประกอบต้นร่างแผนที่ 
หลักการการเขียนแผนท่ีด้วยมือและการจัดท าแผนท่ีดิจิตอลด้วย
คอมพิวเตอร ์

ปรับปรุงรหสัรายวิชาและช่ือรายวชิา 
เพราะใหส้อดคล้องกับโครงสร้างใน
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2559 
 

2542207  ภาษาอังกฤษส าหรับสารสนเทศภูมิศาสตร์2      3(3-0-6) 
English for Geographic Information Science2 
ศึกษาและพัฒนาทักษะดา้นการอา่น เขียน ฟัง และพูด

ภาษาอังกฤษท่ีเกี่ยวข้องกับภูมิศาสตร์และสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยเน้น
ทักษะทางวิชาการ อันได้แก่ การสบืค้นข้อมูล การอ่านเอกสาร การเขียน 
การอภิปรายและการน าเสนอผลงานวิชาการด้านภมูิสารสนเทศ 

2542309  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการด้านภมูิสารสนเทศ           3(3-0-6) 
Academic English for Geoinformatics 
รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2542206 
พัฒนาทักษะด้านการอ่าน เขียน ฟัง และพูดภาษาอังกฤษ      

ที่เกี่ยวข้องกับภูมิศาสตร์และภมูิสารสนเทศ การสืบค้นข้อมูล การอา่น
เอกสาร การเขียน การอภิปรายและการน าเสนอผลงานวิชาการด้านภูมิ
สารสนเทศ 

ปรับปรุงรหสัรายวิชาและช่ือรายวชิา 
เพราะใหส้อดคล้องกับโครงสร้างใน
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2559 
 

2543407  ระเบียบวิธีวิจยัทางระบบสารสนเทศภมูิศาสตร ์       3(2-2-5) 
Research Method in Geographic Information System 
ศึกษาระเบยีบวิธีวิจัย ตั้งแต่กระบวนวางแผน การเลือก

ประเด็นวิจัย การทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องที่ถูกต้อง การ
ก าหนดกรอบ การก าหนดวัตถุประสงค์ การเตรียมเครื่องมือ สถิติและการ
เลือกใช้สถิติ การก าหนดกลุม่ตัวอย่าง การรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ แปล
ผล และการเขียนรายงานอย่างมีมาตรฐานดา้นสารสนเทศภูมิศาสตร ์

2543404  ระเบียบวิธีวิจยัทางภูมสิารสนเทศ                  3(2-2-5) 
Research Method in Geoinformatics 
แนวคดิและมโนทศัน์ดา้นการวิจยัทางภูมสิารสนเทศ 

กระบวนการวิจยั การวางแผน  การออกแบบ การก าหนดความส าคญั ของ
ปัญหา การเลือกประเด็น การทบทวนเอกสารและงานวิจยัที่เกีย่วข้อง ระเบียบ
วิธีวิจัย การใช้กระบวนการทางสถิติ กระบวนการวเิคราะหเ์ชิงพื้นที่ การเขียน
ผลการศกึษา การสรปุและอภปิรายผล การประยุกต์ใช้ภมูสิารสนเทศด้านต่างๆ 
เพื่อใหเ้ห็นกระบวนการวิจยัเชิงพื้นที่ และการเขยีนโครงรา่งการวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 
 

- ปรับปรุงรหัสรายวิชาและช่ือรายวิชา 
เพราะให้สอดคล้องกับโครงสร้างใน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 
- ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา เพราะให้
สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม ท้องถิ่นและประเทศ โดย
เน้นกระบวนการและเทคนิควิจัยเชิง
พื้นที่ 
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2544207   การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการ      
                                                                             3(3-0-6) 

Integration of Natural Resources and Environmental 
Management 

ศึกษาความหมายประเภทลักษณะและขอบเขตของทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมท้ังสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางสังคม การมสี่วนร่วม การสรา้งเครือข่าย
องค์กรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน 

2543406   ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการทรพัยากรธรรมชาต ิ    3(2-2-5) 
และสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการ 
Geoinformatics  for Integrated Natural Resources 

and Environmental Management 
ความหมาย ประเภท ลักษณะ และขอบเขตของ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมทั้ง
สิ่งแวดล้อมท่ีธรรมชาตสิรา้ง และสิ่งแวดล้อมท่ีมนุษย์สร้างโดยประยุกต์ใช้
ภูมิสารสนเทศ  รูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่ายองค์กร 
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน 

ปรับปรุงรหสัรายวิชาและช่ือรายวชิา 
เพราะใหส้อดคล้องกับโครงสร้างใน
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2559 

2544499   วิจัยและสมัมนาทางสารสนเทศภูมิศาสตร์              3(0-4-5) 
Research and Seminar in Geographic Information 

System 
ปฏิบัติการวางแผนและท าวิจัยโดยใช้เทคโนโลยภีูมสิารสนเทศ 

จัดท ารูปเล่มวิจยั พร้อมเผยแพรผ่ลงานผ่านการสัมมนาเชิงวิชาการ      

2544499   วิจัยและสมัมนาทางภมูิสารสนเทศ                  3(0-4-5) 
Research and Seminar in Geoinformatics 
การวางแผน ออกแบบ และเสนอหัวข้อการศึกษาที่เกี่ยวข้อง

กับการประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศ ตามกรอบหรือประเด็นที่สนใจ ระบุท่ีมา
และความส าคัญของปัญหา ก าหนดวัตถุประสงค์ สร้างกระบวนระเบยีบวิธี
วิจัย ปฏิบัติการด าเนินงานวิจัย ออกภาคสนาม บันทึกผลการวิจัย สรปุและ
อภิปรายผล และรายงานผลในลักษณะของรูปเล่มงานวิจัย พร้อมเผยแพร่
ผลงานผ่านการสัมมนาเชิงวิชาการ      

- ปรับปรุงช่ือวิชา เพราะให้สอดคล้อง
กับโครงสร้างในหลักสตูรปรับปรุง 
พ.ศ.2559 
- ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา เพราะ
ใหส้อดคล้องกับบรบิทการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม ท้องถิ่นและ
ประเทศ 

กลุ่มวชิาเอกเลือก   

2541103   ธรณีสณัฐานวิทยา                    3(2-2-5) 
Geomorphology 
ศึกษาถึงการก าเนิดธรณีโครงสร้าง รูปร่างของแผ่นดิน 

กระบวนการก าเนิดและการพัฒนา ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของแผ่นดิน
ที่ประสบในปัจจบุัน การจ าแนกชนิดของธรณีสณัฐานแบบต่างๆ โดยเน้น
ธรณสีัณฐานท่ีมปีรากฏอยู่ในประเทศไทย และการปฏิบตัิภาคสนาม        

2541103   ธรณีสณัฐานวิทยา                    3(2-2-5) 
Geomorphology 
การก าเนิดธรณโีครงสร้าง รูปรา่งของแผ่นดิน กระบวนการ

ก าเนิดและการพัฒนา  การเปลี่ยนแปลงของแผ่นดิน การจ าแนกชนิดของ
ธรณสีัณฐานของประเทศไทย 

คงเดิม 
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2542101  ภูมิอากาศวิทยา                                            3(3-0-6) 
              Climatology 
              รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2541101 

ศึกษาธาตุประกอบภูมิอากาศ เครือ่งมือท่ีใช้วัดธาตุประกอบ
ภูมิอากาศ ปัจจัยท่ีควบคุมภมูิอากาศ การจ าแนกเขตภูมิอากาศและ
ลักษณะภูมิอากาศของแตล่ะท้องถิ่น การพยากรณ์อากาศ 

 ตัดรายวิชาออก เพราะเนื้อหาวิชาอยู่
ในรายวิชาภูมิศาสตร์กายภาพ เพื่อลด
ความซ้ าซ้อนของรายวิชา 

2542102  อุทกวิทยา                 3(3-0-6) 
            Hydrology 
            รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2541101 

ศึกษาเกี่ยวกับน้ าท่ีมีอยู่ในโลก สาเหตุการเกดิ การหมุนเวียน
เปลี่ยนสถานะของน้ า คุณสมบตัิทางฟิสิกส์และเคมีของน้ าในล าน้ า ทะเล 
ทะเลสาบ และน้ าใต้พื้นดิน รวมทัง้การน ามาใช้ประโยชน์ การควบคมุและ
การอนุรักษ ์

 

 ตัดรายวิขาออก เพราะเนื้อหาวิชาอยู่
ในรายวิชาภูมิศาสตร์กายภาพ และ
วิชาภูมิสารสนเทศเพื่อการบรหิาร
จัดการลุ่มน้ า เพื่อลดความซ้ าซ้อน
ของรายวิชา 

2542104   ภูมิศาสตร์ดิน                     3(2-2-5) 
            Soil Geography 
            รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2541101 

ศึกษาการก าเนิด การกระจาย สมบัติทางกายภาพ สมบัติทาง
เคมีและศักยภาพทางการเกษตร การจ าแนกดินตามระบบอนุกรมวิธาน 
(Soil Taxonomy Classification System) ดินที่เป็นปัญหาทาง
การเกษตร ได้แก่ ดินเปรี้ยว ดินเคม็ ดินเค็ม-โซดิก ดินทรายจัด ดิน
อินทรีย์ ดินลูกรัง เป็นต้น มีการฝกึปฏิบัติงานภาคสนามโดยเน้นดินใน
ประเทศไทย 

 

 ตัดรายวิชาออก เพราะเนื้อหาวิชาอยู่
ในรายวิชาภูมิศาสตร์กายภาพ และ
ลดความซ้ าซ้อนของรายวิชา 
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2543201   ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวไทย       3(2-2-5) 
Geography of Thai Tourism 
ศึกษาสภาพทางภูมศิาสตร์ของแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย 

เกี่ยวกับท่ีตั้ง การเข้าถึงและเส้นทางคมนาคม สภาพทางธรรมชาติและ
การก าเนิดของแหล่งท่องเที่ยว สภาพทางด้านวัฒนธรรมและประวัตขิอง
แหล่งท่องเที่ยว ประเภทของแหลง่ท่องเที่ยว องค์ประกอบท่ีเหมาะสม
ส าหรับการท่องเที่ยว สถานบริการและหน่วยงานท่ีด าเนินงานการ
ท่องเที่ยว การวางแผนงานส าหรับการจัดการท่องเที่ยวและฝึกปฏิบตัิงาน
ภาคสนาม 

2541204   ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว                      3(2-2-5) 
Geography of Tourism 
ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิศาสตร์กับการท่องเที่ยวในเชิงนโยบาย  

แนวคิด ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยว รูปแบบใน
การจัดการการท่องเที่ยวแต่ละพื้นที่  ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่สอดคล้องกับ
ที่ตั้ง การเข้าถึง และสภาพแวดล้อม ผลกระทบจากการท่องเที่ยวทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์และการพัฒนา
ทรัพยากรการท่องเที่ยว ตลอดจนการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการท่องเที่ยว 

- ปรับปรุงรหสัรายวิชาและชื่อ
รายวิชา เพราะใหส้อดคล้องกับ
โครงสร้างในหลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.
2559 
- ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา เพราะ
ใหส้อดคล้องกับบรบิทการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการท่องเที่ยวใน
ปัจจุบัน ทั้งเชิงอนุรักษ์ เชิงนิเวศ เชิง
วัฒนธรรม ท่ีสัมพันธ์กับปัจจัยทาง
ภูมิศาสตร ์

2541201  ภูมิศาสตรเ์ศรษฐกิจ                              3(3-0-6) 
Economic Geography 
ศึกษาลักษณะและปัจจัยที่ท าให้เกดิความแตกต่างของ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจในบริเวณตา่งๆ ของโลก โดยศึกษา
ทรัพยากรธรรมชาติ การผลิต การใช้ และการกระจายของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การคมนาคม-
ขนส่ง การค้าระหว่างประเทศ และการบริการแก่ประชาชนในดินแดน
ต่างๆ ของโลก 

2542204  ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ                   3(3-0-6) 
Economic Geography 
ลักษณะและปจัจัยที่ท าให้เกิดความแตกต่างของกิจกรรม    

ทางเศรษฐกิจในบริเวณต่างๆ ของโลก บทบาทของการขนส่งต่อกิจกรรม
เศรษฐกิจ การเคลื่อนย้ายและปฏสิัมพันธ์เชิงพื้นที่ ประชากรและ
การเกษตร ระบบการเกษตรและระบบฟาร์ม โมเดลหรือทฤษฎีการใช้ที่ดิน
เพื่อการเกษตร กิจการอุตสาหกรรม ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อท าเลที่ตั้ง
อุตสาหกรรม กฎเกณฑ์และทฤษฎที าเลที่ตั้งอุตสาหกรรมแบบคลาสสิก
และคลาสสิกใหม่ ทฤษฎีท าเลที่ตั้งอุตสาหกรรมใหม่ กิจกรรม              
ทางเศรษฐกิจขั้นตตภิูมิ จตรุภมูิ และเบญจมภูมิ ทฤษฎีแหล่งกลาง 

- ปรับปรุงรหสัรายวิชา เพราะให้
สอดคล้องกับโครงสร้างในหลักสตูร
ปรับปรุง พ.ศ.2559 
- ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา เพราะ
ให้สอดคล้องกับบรบิทการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม ท้องถิ่นและ
ประเทศ 

2542205   ภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน                   3(3-0-6) 
Settlement Geography 
แนวคิดและทฤษฎีการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในส่วนต่างๆ ของ

โลก ปัจจัยทางภมูิศาสตร์ ท่ีมผีลตอ่การตั้งถ่ินฐานของประชากรในชนบท
และเมือง 

2542203   ภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน                   3(3-0-6) 
Settlement Geography 
แนวคิดและทฤษฎีการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในส่วนต่างๆ ของ

โลก ปัจจัยทางภมูิศาสตร์ ท่ีมผีลตอ่การตั้งถ่ินฐานของประชากรในชนบท
และเมือง 

ปรับปรุงรหสัรายวิชา เพราะให้
สอดคล้องกับโครงสร้างในหลักสตูร
ปรับปรุง พ.ศ.2559 
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2542103   ชีวภูมิศาสตร ์         3(3-0-6) 
Biogeography 
ศึกษาลักษณะแวดล้อมทางธรรมชาติที่มีผลต่อการเกิด การ

กระจายของพืชและสัตว์ ลักษณะเด่นของพืชและสัตว์ประจ าถิ่น ความ
หลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตในภูมิภาคต่างๆ ของโลก 

2543202   ชีวภูมิศาสตร ์         3(3-0-6) 
Biogeography 
ระบบนิเวศ และความสัมพันธ์เชิงระบบ ปัจจัยทางภมูิศาสตร์

ที่มีผลต่อการกระจายตัวของพืชและสตัว์ ลักษณะเด่นของพืชและสตัว์
ประจ าถิ่น ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตในภูมิภาคต่าง ๆ    
ของโลก 

- ปรับปรุงรหสัรายวิชา เพราะให้
สอดคล้องกับโครงสร้างในหลักสตูร
ปรับปรุง พ.ศ.2559 
- ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา เพราะ
เพิ่มการเชื่อมโยงปัจจัยทางภมูิศาสตร์
ที่สัมพันธ์กับเชิงระบบ ทีส่อดคล้อง
กับบริบทการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
ชีวภาพในปัจจุบัน 

2542305  ภูมิศาสตรล์ุ่มน้ าปิง        3(3-0-6) 
Geography of Ping River Basin 
ศึกษาสภาพภมูิศาสตร์กายภาพ สงัคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ 

การเมืองการปกครอง และสิ่งแวดล้อม ของในบริเวณลุ่มน้ าปิง มีท่ี
ความส าคญัต่อบริบทของการจัดการทรัพยากรของชุมชนในพื้นที่ 

2543203  ภูมิศาสตรล์ุ่มน้ าปิง        3(3-0-6) 
Geography of Ping River Basin 
สภาพภมูิศาสตร์กายภาพ สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ 

การเมืองการปกครอง และสิ่งแวดล้อมในบริเวณลุม่น้ าปิง มีท่ีความส าคัญ
ต่อบริบทของการจัดการทรัพยากรของชุมชนในพื้นที่ 

คงเดิม 

2543411   ภูมิศาสตร์เชิงปฏิบตัิการ                   3(2-2-5) 
             Geographical Practice 
             รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2543410 

   ศึกษาและประยุกต์ใช้เทคนิควิธทีางภูมิศาสตร์ที่น าไปสู่การ
วิเคราะห์ทางด้านภูมศิาสตร์ที่มลีักษณะเฉพาะ 

 ตัดรายวิชาออกเพราะรายละเอียดอยู่
ในรายวิชาการประยุกต์ใช้ในแต่ละ
ด้าน และลดความซ้ าซ้อนของรายวิชา 

2543412   โครงงานภูมิศาสตร ์        3(2-2-5) 
            Geographical Project 
            รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2543410 

  ศึกษาการประยุกต์ใช้ทฤษฏี องค์ความรู้ เทคนิคทางภมูิศาสตร์
ในการแก้ไขปัญหาทางด้านสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม 
การเมืองการปกครองโดยอยู่ในลักษณะของโครงงาน 

 ตัดรายวิชาออกเพราะรายละเอียดอยู่
ในรายวิชาการประยุกต์ใช้ในแต่ละ
ด้าน และลดความซ้ าซ้อนของรายวิชา 
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2544202  ภูมิศาสตร์การตลาดและอุตสาหกรรม        3(3-0-6) 
            Geography of Marketing and Industrial 
            รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2541201 

  ศึกษาปัจจัยต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อเศรษฐกิจด้าน
การตลาดและอุตสาหกรรม โดยเน้นการวิเคราะห์การก าหนดที่ตั้งและ
บริเวณบริการของการตลาดและอตุสาหกรรม 

 ตัดรายวิชาออกเพราะรายละเอียดอยู่
ในรายวิชาภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ และ
ลดความซ้ าซ้อนของรายวิชา 

 2543204  โฟโตแกรมเมตร ี                    3(2-2-5) 
Photogrammetry 
ประวัติ วิวัฒนาการ และประโยชน์ของการส ารวจด้วย

ภาพถ่ายทางอากาศ  ลักษณะทางเรขาคณิต และระบบพิกัดของภาพถ่าย 
การวางแผนการบินถ่ายภาพทางอากาศ จุดบังคับภาคพื้นดิน การมองเห็น 
3 มิติ และระยะเหลื่อม การค านวณปรับแกเ้บื้องต้น การท าแผนท่ีดว้ย
วิธีโฟโตแกรมเมตร ี

เพิ่มรายวิชาเพราะเป็นรายวิชาในการ
พัฒนาทักษะของนักศึกษาให้มีความ
ช านาญทางวิชาชีพและครอบคลมุ
องค์ความรู้ด้านภูมิสารสนเทศ 

2544209  การจัดการภัยภัยพิบัตทิางธรรมชาติ                    3(3-0-6) 
Natural Hazard Management 
ศึกษาหลักการจัดการพิบัติภัยทางธรรมชาติและผลกระทบ

จากภาวะโลกร้อน อันประกอบด้วย ภัยแล้ง อุทกภัย วาตภัย ภัยหนาว 
แผ่นดินไหว ดินถลม่ ไฟป่า มลภาวะ มลพิษ ฯลฯ ศึกษาวิธีการและการ
วางแผนการจัดการพิบัตภิัยธรรมชาติเชิงบูรณาการ 

2543413  ภูมิสารสนเทศส าหรับการจัดการพิบัติภยัทางธรรมชาติ 
   3(3-0-6) 

Geoinfomatics for Natural Hazard Management 
นิยามและแนวทางการจัดการพิบตัิภัยทางธรรมชาติ วิธีการและกรณี
ตัวอย่างในการน าภูมสิารสนเทศไปใช้ในการจัดการพิบัตภิัยทางธรรมชาติ   
ที่พบมากในประเทศไทย  การประยุกต์ใช้ข้อมูลการส ารวจระยะไกล         
ในการติดตาม เตือนภัย เฝ้าระวัง และแสดงปรากฏการณ์ของการเกดิพิบัติ
ภัยทางธรรมชาติ การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยง พื้นที่อ่อนไหว ต่อการเกดิ       
ภัยพิบัติ เพื่อน าไปสู่การเสนอแนวทางการตัดสินใจในการแก้ไขและบริหาร
จัดการปญัหา 
 

- ปรับปรุงรหสัรายวิชาและชื่อ
รายวิชา เพราะใหส้อดคล้องกับ
โครงสร้างในหลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.
2559 
- ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา เพราะ
ให้เกิดความสอดคล้องกับการเกิดภัย
พิบัติในปัจจุบันที่มีความหลากหลาย
และรุนแรงมากขึ้น 
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2544210  การวางแผนการใช้ประโยชน์ท่ีดินและสิ่งปกคลุมดิน   3(2-2-5) 
Land Use and Land Cover Planning 
ความหมายของการวางแผน กระบวนการวางแผน การใช้

ประโยชน์ท่ีดินและสิ่งปกคลมุดิน สภาพการใช้ที่ดินในประเทศไทย การ
จ าแนกและหลักการจ าแนกสมรรถนะที่ดิน การประยุกตภ์าพถ่ายทาง
อากาศ แผนท่ีดิน แผนที่ธรณี และข้อมูลด้านเศรษฐสังคมในการวางแผน
ใช้ที่ดิน การประเมินผลกระทบการใช้ประโยชน์ท่ีดินต่อสิ่งแวดล้อม 
แนวโน้มของการวางแผนใช้ประโยชน์ท่ีดินในยุคปัจจุบันและอนาคต และ
มีปฏิบัติการภาคสนาม 

2543414  การวางแผนการใช้ประโยชน์ท่ีดินและสิ่งปกคลุมดิน   3(2-2-5) 
Land Use and Land Cover Planning 

            ความหมาย ความส าคญั แนวทาง วิธีการ และกระบวนการใน
การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน สภาพการใช้ที่ดินใน
ประเทศไทย หลักการจ าแนกสมรรถนะที่ดิน หลักการจ าแนกการใช้
ประโยชน์ท่ีดินและสิ่งปกคลมุดิน ปัญหาและการประเมินผลกระทบการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน 

- ปรับปรุงรหสัรายวิชา เพราะให้
สอดคล้องกับโครงสร้างในหลักสตูร
ปรับปรุง พ.ศ.2559 
- ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา เพราะ
ให้เกิดความสอดคล้องกับบริบทการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและสิ่งปก
คลุมดินในปัจจุบันและอนาคต 

2544208  การบริหารจัดการลุม่น้ า                                   3(2-2-5) 
Watershed Management 
นิยามความหมายพื้นที่ลุม่น้ า การก าหนดพื้นที่ลุ่มน้ า ขอบเขต

ของการจัดการลุ่มน้ า หลักการจดัการและแนวคิดในการจดัการลุ่มน้ าแบบ
ผสมผสาน หลักและวิธีปฏิบตัิในการจัดการพื้นท่ีเพื่อการอนุรักษ์ การ
ป้องกันการพังทลายของดิน อุทกภัย ความแห้งแล้ง และมลพิษในพื้นที่ลุ่ม
น้ า การปรับปรุงพ้ืนท่ีลุ่มน้ า การวางนโยบายในการจดัการลุ่มน้ าแบบ
อเนกประสงค ์

2543415  ภูมิสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการลุม่น้ า        3(2-2-5) 
Geoinfomatics for Watershed Management 
นิยามความหมายพื้นที่ลุม่น้ า การก าหนดพื้นที่ลุ่มน้ า ขอบเขต

ของการจัดการลุ่มน้ า  หลักการจดัการและแนวคิดในการจัดการลุม่น้ า
แบบผสมผสาน หลักและวิธีปฏบิัตใินการจัดการพื้นที่เพ่ือการอนุรักษ์    
การป้องกันการพังทลายของดิน อุทกภัย ความแห้งแล้ง และมลพิษ        
ในพื้นที่ลุ่มน้ า การปรับปรุงพ้ืนท่ีลุม่น้ า การวางนโยบายในการจัดการลุ่ม
น้ าแบบยั่งยืน โดยใช้ภูมสิารสนเทศ 

- ปรับปรุงรหสัรายวิชาและชื่อ
รายวิชา  เพราะใหส้อดคล้องกับ
โครงสร้างในหลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.
2559 
- ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา เพื่อให้
สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม ท้องถิ่นและประเทศ 

2544403  การสรา้งและเผยแพรร่ะบบสารสนเทศภมูิศาสตร์บนเครือข่าย 
              อินเทอร์เน็ต                                                3(2-2-5) 

Geoinformatics Web Service 
วิธีการค้นหา เข้าถึงและประยุกต์ใช้ข้อมูลระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ที่จัดท าและเผยแพร่ตามมาตรฐานสากล ศึกษาการตดิตั้งระบบ
สารสนเทศภูมศิาสตรบ์นเครื่องบริการอินเตอรเ์นต็ (GIS Internet Server) 
เทคนคิและวิธีการจดัสรา้ง Web Map Service โดยเนน้การใช้ซอฟต์แวร์รหสั
เปิด (Open source) การประยุกต์ใช้ระบบการให้บริการแผนที่ในอินเตอร์เนต็ 

2543416  การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ทางภูมิสารสนเทศ   3(2-2-5) 
บนเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต  
Geoinformatics Web Service 
รูปแบบ วิธีการค้นหา เข้าถึง น ามาใช้ และประยุกต์ใช้ข้อมูลภูมิ

สารสนเทศที่จัดท าและเผยแพร่ตามมาตรฐานสากล การติดตั้งระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์บนเครื่องบริการอินเตอร์เน็ต (GIS Internet Server) 
เทคนิคและวิธีการจัดสร้าง Web Map Service ด้วยการใช้ซอฟต์แวร์รหัสเปิด 
(Open source) การประยุกต์ใช้ระบบการให้บริการแผนที่ในอินเตอร์เน็ต 

- ปรับปรุงรหสัรายวิชาและชื่อ
รายวิชา  เพราะใหส้อดคล้องกับ
โครงสร้างในหลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.
2559 
- ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา เพราะ
เพิ่มการพัฒนาทักษะของนักศึกษาให้
มีความช านาญทางวิชาชีพมากยิ่งข้ึน 
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 2544405  ภูมิศาสตรเ์มืองและการวางแผน       3(3-0-6) 
Urban Geography and Planning 
การก าเนิดและแหล่งที่ตั้งของเมือง รูปร่าง โครงสร้างภายใน 

การเติบโตของเมือง และการกลายเป็นเมืองในส่วนตา่งๆ ของโลก  ระบบ
การตั้งถิ่นฐานในเมืองและการใช้ที่ดินในเมือง  การวิเคราะห์ศักยภาพของ
พื้นที่  ระบบโครงสร้างพื้นฐาน  การขยายตัวและการเปลี่ยนแปลงของ
พื้นที่เมือง  ปัญหาของระบบชุมชนเมืองและนโยบายเกีย่วกับท่ีดินเมือง
และการงวางผังเมือง 

เพิ่มรายวิชา เพราะใหส้อดคล้องกบั
บริบทการเปลี่ยนแปลงทางของเมือง
ทั้งด้านสภาพปัญหา การขยายตัวที่
สัมพันธ์กับระบบโครงสร้างพื้นฐาน
และนโยบายของรัฐ 

2544401   แบบจ าลองทางภูมิศาสตร์                                3(2-2-5) 
Geographical Modeling 
ศึกษารูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

แบบจ าลองทางภูมิศาสตร์ แบบจ าลองด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม แบบจ าลองความเหมาะสม แบบจ าลองความเสี่ยง ศึกษา
กรณีตัวอย่างจากงานวิจัยด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 

2544406   แบบจ าลองทางพื้นที่                              3(2-2-5) 
Spatial Modeling 

               แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์และแบบจ าลองสามมิติ รูปแบบทาง
พื้นที่ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์ทั้งกิจกรรมการเกษตร กิจกรรม
อุตสาหกรรม กิจกรรมนันทนาการ เมืองและผั งเมืองที่ อยู่ ในรูปของ
แบบจ าลอง พัฒนาการ สาเหตุ ปัจจัยการเกิดหรือสนับสนุน และการน าไป
ประยุกต์ใช้ 

- ปรับปรุงรหสัรายวิชาและชื่อ
รายวิชา  เพราะใหส้อดคล้องกับ
โครงสร้างในหลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.
2559 
- ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา เพราะ
ให้สอดคล้องกับการเปลีย่นแปลงเชิง
พื้นที่ โดยการคาดการณ์การ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตจาก
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร ์

 2544407  ภูมิสารสนเทศเพื่อการสร้างนโยบาย                    3(2-2-5) 
และวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและสังคมอย่างยั่งยืน 
Geoinformatics for Create Policy and Planning Local 

and Social Sustainable Development 
              รูปแบบ กระบวนการ และสารสนเทศท่ีใช้ในการสรา้งนโยบาย
เพื่อใช้ในการวางแผนและจดัการเชิงพื้นที่ในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
โดยใช้การวิจัยในรปูแบบการใช้ปญัหาเป็นฐาน และประยุกตโ์ดยใช้
เทคโนโลยีภมูิสารสนเทศ 

เพิ่มรายวิชา เพราะสอดคล้องกับ
บริบทการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
ท้องถิ่นและประเทศ ที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 
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2544402  การเขียนโปรแกรมเพือ่พัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์    
                                                                             3(2-2-5) 

Programming Application for Geographic 
Information System 

การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การสร้างสภาพแวดล้อมของ
โปรแกรมทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ให้เหมาะสมกับการท างาน
เฉพาะด้าน เช่น การเขียนโปรแกรมท างานกับส่วนแสดงแผนที่ การเขียน
โปรแกรมเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลทางภูมิศาสตร์ การเขียนโปรแกรมเพื่อ
สร้างการวิเคราะห์ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ เป็นต้น 

2544408  การเขียนโปรแกรมเพือ่พัฒนาระบบภูมสิารสนเทศ    3(2-2-5) 
Programming Application for Geoinformatics 
การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การสร้างสภาพแวดล้อม

ของโปรแกรมทางด้านภูมิสารสนเทศให้เหมาะสมกับการท างานเฉพาะดา้น 
การเขียนโปรแกรมท างานกับส่วนแสดงแผนที่ การเขียนโปรแกรมเข้าถึง 
และสืบค้นข้อมูลทางภูมิศาสตร์ การเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างการวิเคราะห์
ข้อมูลภูมิสารสนเทศ 

- ปรับปรุงรหสัรายวิชาและชื่อ
รายวิชา  เพราะใหส้อดคล้องกับ
โครงสร้างในหลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.
2559 
- ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา เพราะ
ให้เกิดความคลอบคลมุองค์ความรู้
ด้านภูมสิารสนเทศท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลง 
 

 2544409  ระบบภมูิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการแผนท่ีทะเบยีน 
  และทรัพย์สิน                                              3(2-2-5) 
  Geoinformatic for Taxmap and Asset Management 
  ระเบียบวิธี กระบวนการ และกฎหมายของการจดัเก็บแผนท่ี

ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน การสร้างฐานข้อมูล ระบบการจดัการ
ฐานข้อมูล การดูแลรักษา การส ารองฐานข้อมูล การแก้ไข ปรับปรุง ลบ
ข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมลูที่มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ถูกต้องตามระเบียบ
และกฎหมายของการจดัเก็บแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยส์ิน โดยใช้
ระบบภมูิสารสนเทศ 

เพิ่มรายวิชา เพราะสอดคล้องกับ
บริบทการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
ท้องถิ่นและประเทศ ที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

กลุ่มวิชาฝึกประสบการณวิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา   

2544497  การเตรียมประสบการณ์ทางสารสนเทศภูมิศาสตร์        2(90) 
Preparation for GIS Practicum experience  
เตรียมการฝึกงาน และการปฏิบตังิานท่ีเกี่ยวข้องกับ

เทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์ เช่น แผนท่ี ส ารวจดิน ชลประทาน 
อุตุนิยมวิทยา ธรณีวิทยา สิ่งแวดลอ้ม 

2544495  การเตรียมประสบการณ์วิชาชีพภูมิสารสนเทศ            2(90) 
Preparation for Geoinfomatics Practicum  
experience 
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึก

ประสบการณ์ และการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางภูมิสารสนเทศ 

- ปรับปรุงรหสัรายวิชา เพราะให้
สอดคล้องกับโครงสร้างในหลักสตูร
ปรับปรุง พ.ศ.2559 
- ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา เพราะ
เพิ่มการเตรียมความพร้อมให้กับ
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ด้านพัฒนาทีด่ิน ชลประทาน อุตุนิยมวิทยา ธรณีวิทยา และสิ่งแวดล้อม นักศึกษาก่อนฝึกงานให้ครอบคลมุ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยภีูมิ
สารสนเทศในทุกด้าน  

2544498   การฝึกงานทางสารสนเทศภมูิศาสตร ์                    5(450) 
Practicum Geographic Information Science  
การฝึกงาน และการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทาง

ภูมิศาสตร์ เช่น แผนท่ี ส ารวจดิน ชลประทาน อุตุนิยมวิทยา ธรณีวิทยา 
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีเวลาปฏิบตัิงานในส านักงานหรือใน
ภาคสนามที่หน่วยงานรับให้เข้าฝึกงาน จ านวน 1 ภาคเรียน 

2544496   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภูมสิารสนเทศ        5(450) 
Practicum Geoinfomatics 
รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2544495 
ฝึกประสบการณ์ในหน่วยงานของรัฐบาล รัฐวสิาหกิจ หรือ

เอกชน ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง กับเทคโนโลยีทางภูมิสารสนเทศ การท า
แผนที่ ส ารวจดิน ชลประทาน อุตนุิยมวิทยา ธรณีวิทยา และสิ่งแวดล้อม 

- ปรับปรุงรหสัและช่ือรายวิชา เพราะ
ให้สอดคล้องกับโครงสร้างในหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2559 
- ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา เพราะ
ให้ครอบคลุมการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีภมูิสารสนเทศในทุกดา้น 
ทั้งหน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ 
หรือเอกชน 

 2544497   การเตรียมสหกิจศึกษา            1(45) 
Cooperative Education Preparation 

              หลักการ แนวคิด กระบวนการ ขั้นตอน ระเบยีบและข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้องกบัสหกิจศึกษา การเตรียมความพร้อมดา้นวิชาการ ทักษะ
วิชาชีพ จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ก่อนออกไปปฏิบัติงานท่ีสถาน
ประกอบการ 

เพิ่มรายวิชา เพราะเป็นการเตรียม
ความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนสหกิจ
ศึกษา เพื่อให้ครอบคลุมการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมสิารสนเทศ
ในทุกด้าน 

 2544498   สหกิจศึกษา                                 6(540) 
Cooperative Education 
รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2544497 

              การปฏิบัติงานเสมือนเป็นพนักงานช่ัวคราวหรือเต็มเวลาของ
สถานประกอบการที่เน้นการปฏิบตัิงานด้านวิชาการและวิชาชีพอย่างเป็น
ระบบตลอดจนการจัดท ารายงานและน าเสนอผลการปฏิบัติงานต่อสถาน
ประกอบการและสถานศึกษา 

เพิ่มรายวิชา เพราะเป็นการ
ปฏิบัติงานเสมือนเป็นพนักงาน
ช่ัวคราวหรือเตม็เวลาของสถาน
ประกอบการให้ครอบคลมุการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมสิารสนเทศ
ในทุกด้าน ท้ังหน่วยงานของรัฐบาล 
รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน 
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ให้เลือกเรยีนรายวิชาจากรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรทีม่หาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชรเปิดสอน แตต่้องไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และ
ต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียน โดยไม่นับหน่วยกิต รวมในเกณฑ์
การส าเร็จหลักสตูรของสาขาวิชานี้ 

ให้เลือกเรยีนรายวิชาจากรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรทีม่หาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชรเปิดสอน แตต่้องไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้อง
ไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดใหเ้รียน โดยไม่นบัหน่วยกิต รวมในเกณฑ์การ
ส าเรจ็หลักสูตรของสาขาวิชานี ้

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค  
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่งต่างๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
                                                                                      
 
 

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 

--------------------------------------------- 
 
โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย 

เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา 18(2) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
         ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554"  
         ข้อ 2 ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
         ข้อ 3 บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง และประกาศ อ่ืนใดในส่วนที่ได้ก าหนดไว้แล้วใน
ข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน  

ข้อ 4 ในข้อบังคับนี ้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   

ข้อ 5 ให้มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย โดยจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคที่มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสิบห้าสัปดาห์
ต่อหนึ่งภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาใดๆ ที่เป็นหลักสูตรอิสระระยะสั้น                 
ในภาคการศึกษาปกติ และภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ระยะเวลาศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขของ
หลักสูตรนั้นๆ  

มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีการเรียนการสอนในภาคการศึกษาฤดูร้อนที่มีระยะเวลาศึกษาไม่
น้อยกว่าแปดสัปดาห์ด้วยก็ได้ โดยจัดให้มีการเรียนการสอนครบตามจ านวนชั่วโมงเรียนในภาค
การศึกษาปกติส าหรับรายวิชานั้นๆ ภายในระยะเวลาศึกษาส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน 

ข้อ 6 ผู้ที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย จะต้องส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่า เว้นแต่หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง จะต้องส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา 
หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรอ่ืนๆ ที่เทียบเท่า และต้องมีคุณสมบัติตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
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ข้อ 7  การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ให้ด าเนินการโดยการสอบคัดเลือก หรือ
คัดเลือก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 8 นักศึกษาสามารถเลือกสมัครเข้าศึกษาในระบบการศึกษาภาคปกติที่จัดการเรียนการ
สอนในเวลาราชการ หรือทั้งในและนอกเวลาราชการ หรือการศึกษาภาคพิเศษซึ่งจัดเฉพาะนอกเวลา
ราชการก็ได้ 

ข้อ 9 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย สามารถขอยกเว้นการเรียนรายวิชา หรือเทียบ
โอนหน่วยกิตรายวิชา โดยน าประสบการณ์ หรือผลการเรียนรายวิชาจากมหาวิทยาลัย หรือ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มหาวิทยาลัยรับรองมาขอยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา ตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยก็ได้ 

ข้อ 10 มหาวิทยาลัยสามารถจัดการศึกษาหลักสูตรควบปริญญาตรีสองปริญญาตามแนว
ทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีสองปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการได้   
 ข้อ 11 โครงสร้างหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา การคิดเทียบจ านวนชั่วโมงเรียนเป็นค่าหน่วย
กิต การก าหนดหน่วยกิตรวมและระยะเวลาของหลักสูตรแต่ละสาขาวิชา ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษาท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

ข้อ 12  มหาวิทยาลัยต้องจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา เพ่ือท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา
แนะน าแนวทางการศึกษา และการลงทะเบียนเรียนแก่นักศึกษา   

ข้อ 13  การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 
หน่วยกิตและไม่เกิน 22 หน่วยกิต ส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 12 
หน่วยกิต  

ในกรณีที่มีความจ าเป็น อธิการบดีอาจพิจารณาอนุญาตยกเว้น ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียน
ตามเกณฑ์ที่แตกต่างไปจากที่ก าหนดในวรรคหนึ่งก็ได้  

ข้อ 14  การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมต่างๆ พร้อมทั้งยื่น
หลักฐานการลงทะเบียนเรียนต่อมหาวิทยาลัยแล้ว  

ข้อ 15  ในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควร อธิการบดีอาจอนุญาตให้คืนสภาพการเป็นนักศึกษา แก่
นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ด้วยเหตุไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติและไม่ได้
รักษาสภาพการเป็นนักศึกษาก็ได้  

ข้อ 16  อาจารย์ผู้สอนแต่ละคนต้องจัดท ารายละเอียดของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของรายวิชาที่ตนสอน  

ข้อ 17  ในกรณีที่รายวิชาเดียวกันมีอาจารย์ผู้สอนหลายคน ให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนร่วมกัน
จัดท ารายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการของรายวิชานั้น 
 ข้อ 18  ให้แต่ละคณะมีคณะกรรมการท าหน้าที่ ก ากับ และควบคุมดูแลการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ตลอดจนจัดท ารายละเอียดของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หรือสหกิจศึกษา และรายงานผลการด าเนินการของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาด้วย 
 ข้อ 19  ให้มหาวิทยาลัยประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนได้พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการสอน 
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 ข้อ 20  การวัดและประเมินผลการศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
   ข้อ 21  ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดใน
กรณีท่ีมีปัญหาจากการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดีถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

ประกาศ ณ วันที่   27  มีนาคม  พ.ศ. 2554 
 
 
 

(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
                                                                         
 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 

พ.ศ. 2548 
------------------------------------------------------- 

 
  โดยที่เป็นการสมควรให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรมีข้อบังคับว่าด้วยการ
ประเมินผลการศึกษาในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  เพ่ือก ากับมาตรฐานเชิงคุณภาพในการ
ด าเนินการประเมินผลการศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษของมหาวิทยาลัย  จึงอาศัย
อ านาจตามความในมาตรา 18 (2)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ .ศ. 2547  ออก
ข้อบังคับ  ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1  ข้อบังคับเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการ
ประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.2548” 
  ข้อ 2 บรรดาข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่ ง อ่ืนใด ในส่วนที่ขัดหรือแย้งกับ          
ข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
  ข้อ 3  ให้ใช้ข้อบังคับนี้ส าหรับประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและ
นักศึกษาภาคพิเศษ ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 
2549 
เป็นต้นไป 
  ข้อ 4  ในข้อบังคับนี้ 
   “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “งานทะเบียนและประมวลผล” หมายความว่า หน่วยงานในส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ท าหน้าที่ประมวลผลการเรียนทุกรายวิชาของนักศึกษา 
   “อธิการบดี”  หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “ภาคเรียนถัดไป”  หมายความว่า ภาคเรียนที่ถัดจากภาคเรียนที่นักศึกษา
ลงทะเบียนรายวิชานั้นไว้ 
   “นักศึกษาภาคพิเศษ”  หมายความว่า นักศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการ 
จัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ โครงการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน หรือนักศึกษาที่เข้าศึกษา
ตามโครงการอ่ืนที่ไม่ใช่นักศึกษาภาคปกติ
  ข้อ 5  ให้มีการประเมินผลทุกรายวิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอน การวัดผลต้องท า
ตลอดภาคเรียนอย่างสม่ าเสมอด้วยวิธีการต่างๆ  เช่น การทดสอบ การตรวจรายงานและผลงาน และ
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การสังเกตพฤติกรรม เพ่ือทราบความก้าวหน้าในการเรียน โดยมีสัดส่วนคะแนนระหว่างภาคร้อยละ 
30 ถึง 70 และต้องมีการสอบปลายภาคเรียนด้วย เว้นแต่รายวิชาที่ก าหนดให้ประเมินลักษณะอ่ืน 
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

ผลการประเมินเป็นรายวิชาให้ผ่านการตรวจสอบของประธานโปรแกรมวิชา และ
คณบดี  การอนุมัติผลเป็นอ านาจของอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย 
  ข้อ 6  ให้การประเมินผลการเรียนรายวิชาต่างๆ  ตามหลักสูตรมี 2 ระบบ ดังนี้ 
   6.1 ส าหรับรายวิชามาตรฐานที่หลักสูตรก าหนดให้ประเมินผลการเรียนใน
ระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ ตามสัญลักษณ์และความหมายที่ก าหนด ดังต่อไปนี้ 

     ระดับคะแนน      ความหมายของผลการเรียน       ค่าระดับคะแนน 
A  ดีเยี่ยม (Excellent)  4.0 
B+  ดีมาก (Very Good)  3.5 
B  ดี (Good)   3.0 
C+  ดีพอใช้ (Fair Good)  2.5 
C  พอใช้ (Fair)   2.0 
D+  อ่อน (Poor)   1.5 
D  อ่อนมาก (Very Poor)  1.0  
E  ตก (Fail)   0.0 

   ระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ตามระบบนี้ ต้องไม่ต่ ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้
ระดับคะแนนเป็น “E” ในรายวิชาใด ต้องลงทะเบียนและเรียนวิชานั้นใหม่จนกว่าจะสอบได้ ยกเว้น
รายวิชาที่เป็นวิชาเลือก ให้ลงทะเบียนและเรียนรายวิชาอ่ืนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันแทนได้ 
   ส าหรับรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ ผลการประเมินที่มีค่าระดับคะแนนต่ ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้อง
ลงทะเบียนและเรียนใหม่ ในกรณีนี้ ถ้าได้รับการประเมินรายวิชาดังกล่าวต่ ากว่า “C” เป็นครั้งที่สอง
ให้นักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
    6.2 ส าหรับรายวิชาที่หลักสูตร หรือสภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียน  
เพ่ิมเติมตามข้อก าหนดเฉพาะ โดยไม่คิดค่าระดับคะแนน ให้ประเมินผลในระบบสัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้ 

        ระดับการประเมิน      ผลการเรียน 
    PD (Pass with Distinction)        ผ่านดีเยี่ยม 
    P (Pass)        ผ่าน 
    F (Fail)         ไม่ผ่าน 

   ในระบบนี้ รายวิชาที่ได้ผลการเรียน “F” นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียน
ใหม่จนกว่าจะสอบได้  

 ข้อ 7  ให้สัญลักษณ์ต่อไปนี้ ในการบันทึกผลการเรียนในกรณีอ่ืนๆ ที่ไม่มีค่าระดับ
คะแนน 
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สัญลักษณ์ ความหมาย และการใช้ 
   Au (Audit)  ใช้บันทึกผลการเรียนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพื่อ
ร่วมฟังโดยไม่นับหน่วยกิตและมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด 
   W (Withdraw)  ใช้บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาลงทะเบียน ในกรณีใด
กรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(1) นักศึกษาขอถอนรายวิชาเรียนเมื่อพ้นก าหนด 15 วัน นับแต่วัน
เปิดภาคเรียน 

   (2) นักศึกษาถูกสั่งให้พักการเรียนหลังจากที่ลงทะเบียนในภาค
เรียนนั้นแล้วและได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชานั้นก่อนก าหนดสอบภาคปลายไม่น้อยกว่าสองสัปดาห์ 

(3)  นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพ่ือร่วมฟัง  (Audit) โดยไม่นับ
หน่วยกิต และผลการศึกษาวิชานั้นไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด 
   I (Incomplete) ใช้บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่ง  
ดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นรายวิชาที่นักศึกษายังท างานไม่เสร็จเมื่อสิ้นภาคเรียนซึ่ง
นักศึกษาจะต้องขอรับการประเมินเป็นค่าระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป 

(2) เป็นรายวิชาที่นักศึกษามีสิทธิสอบปลายภาค แต่ขาดสอบและได้
ยื่นค าร้องขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้น ซึ่งคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง พิจารณาอนุญาต
ให้สอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้นได้ 
 การให้ “I” แก่นักศึกษาคนใด อาจารย์ผู้สอนจะต้องส่งบันทึก     
รายละเอียดคะแนนเก็บทั้งหมดในภาคการศึกษา พร้อมระบุเหตุผลประกอบการส่งผลการเรียนด้วย 

ข้อ 8  กรณีที่นักศึกษาที่ขอปรับค่าระดับคะแนนรายวิชาที่ได้ “I” ท างานไม่เสร็จ
ภายในเวลาที่ก าหนด ให้อาจารย์ผู้สอนท าการประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู่แล้ว โดยให้
ผลงานที่ค้างอยู่เป็น”ศูนย์” และในกรณีที่ไม่มีการประเมินผลจากอาจารย์ผู้สอนในภาคเรียนถัดไป ให้
งานทะเบียนและประมวลผล ปรับผลการเรียนรายวิชาที่ได้ “I” นั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
  ข้อ 9  ทุกรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนไว้ต้องได้รับการประเมินผลจาก
อาจารย์ผู้สอน และก าหนดค่าระดับคะแนน หรือสัญลักษณ์ ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ รายวิชาใด
ที่อาจารย์ผู้สอนไม่รายงานผลการประเมินเป็นค่าระดับคะแนน โดยไม่ระบุสัญลักษณ์อ่ืนใด และมิใช่
รายวิชาที่นักศึกษาถอนการลงทะเบียน ให้งานทะเบียนและประมวลผลบันทึกผลการเรียน  รายวิชา
นั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
  ข้อ 10  ให้ใช้สัญลักษณ์ P ตามข้อ 6.2 ส าหรับบันทึกผลการประเมินส าหรับรายวิชา
ที่ได้รับการยกเว้นการเรียน ตามระเบียบเกี่ยวกับการยกเว้นการเรียน  

 ข้อ 11  กรณีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาตามหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย สถาบันราชภัฏ หรือหลักสูตรที่อนุมัติโดยสภาการฝึกหัดครู เข้าศึกษาในหลักสูตร
ปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา) จะลงทะเบียนรายวิชาซ้ าหรือรายวิชาเทียบเท่ากับรายวิชาที่เคยศึกษา
มาแล้วในระดับอนุปริญญาไม่ได้  และให้เว้นการนับหน่วยกิตเพ่ือพิจารณาวิชาเรียนครบตามหลักสูตร
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ที่ก าลังศึกษาอยู่ ยกเว้นเป็นรายวิชาที่เคยสอบได้มาแล้วนับตั้งแต่วันที่ส าเร็จการศึกษา ระดับ
อนุปริญญาถึงวันเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา) เกิน  5  ปี 
  ข้อ 12  การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคเรียนและค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมให้คิดเป็นเลขทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ 
   12.1 กรณีสอบตกรายวิชาบังคับและต้องเรียนซ้ า ให้นับรวมหน่วยกิตที่
สอบตกเป็นตัวหารด้วย 
   12.2 กรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซ้ ากับรายวิชาที่สอบได้แล้ว หรือ
เรียนรายวิชาที่เป็นวิชาเทียบเท่าตามท่ีหลักสูตรก าหนดให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะวิชา
ที่ลงทะเบียนครั้งแรกเท่านั้น 
  ข้อ 13  นักศึกษาในระบบเข้าชั้นเรียนจะต้องสอบปลายภาคเรียนตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดนักศึกษาที่มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนต้องมีเวลาเข้าชั้นเรียนในรายวิชานั้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของเวลาเรียนทั้งหมด หรือน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และคณะกรรมการที่
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาเห็นสมควรยกเว้นให้มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนได้ 
  ข้อ 14  นักศึกษาที่ไม่ได้สอบปลายภาคเรียน ด้วยเหตุที่ไม่มีสิทธิสอบเนื่องจากมี
เวลาเข้าชั้นเรียนไม่ถึงร้อยละ 60  ของเวลาเรียนทั้งหมด และไม่ได้รับยกเว้นให้มีสิทธิสอบปลายภาค
ตามที่ก าหนดในข้อ 13. วรรคท้าย ให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณาบันทึกผลการประเมินเป็น “E” หรือ 
“F” แล้วแต่กรณี 
  ข้อ 15  นักศึกษาที่มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนแต่ขาดสอบ ให้อาจารย์ผู้สอนบันทึก
ผลการประเมินรายวิชานั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี เว้นแต่ขาดสอบเนื่องจากมีเหตุจ าเป็นอ่ืน
ที่เป็นเหตุสุดวิสัยอย่างยิ่ง และได้ยื่นค าร้องต่องานทะเบียนและประมวลผล ขอสอบในรายวิชาที่ขาด
สอบนั้น ภายใน 15 วันนับแต่วันเปิดภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป  

 กรณีนี้ให้คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม 
และให้อาจารย์ผู้สอน หรืออาจารย์ที่เป็นประธานโปรแกรมวิชานั้น ท าการสอบให้ในภาคเรียนที่ถัดไป
นั้นได้ และให้บันทึกผลการประเมินรายวิชานั้นตามค่าระดับคะแนนในการสอบนั้นได้ 
  ข้อ 16  ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้ 
   16.1 มีความประพฤติดี มีคุณธรรม 
   16.2 สอบได้รายวิชาต่างๆ  ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่หลักสูตร
หรือสภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพิ่ม 
   16.3 ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 
  16.4 ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า 4 ภาคเรียน และมี
สภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร  2  ปี  ไม่ต่ ากว่า  5 
ภาคเรียน และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 12 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียน หลักสูตร 3  
ปี  และไม่ต่ ากว่า 6 ภาคเรียนปกติ และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 16 ภาคเรียนปกติติดต่อกัน 
ในกรณีที่เรียนหลักสูตร 4 ปี และไม่ต่ ากว่า 8 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 20 ภาค
เรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร  5  ปี 



 

-99- 
 

   16.5 ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า 6 ภาคเรียนและมี
สภาพเป็นนักศึกษาไม่เกิน  5  ปี กรณีเรียนหลักสูตร  2  ปี  และไม่ต่ ากว่า  9  ภาคเรียน และมีสภาพ
การเป็นนักศึกษาไม่เกิน  7  ปี ในกรณีที่เรียนหลักสูตร  3  ปี  และไม่ต่ ากว่า 12 ภาคเรียน และมี
สภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน  9  ปี กรณีที่เรียนหลักสูตร  4  ปี และไม่ต่ ากว่า 15 ภาคเรียนและไม่
เกิน  11  ปี กรณีท่ีเรียนหลักสูตร  5  ปี 
  ข้อ 17  การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
   17.1 นักศึกษาภาคปกติ พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 
    (1) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.60 เมื่อ
สิ้นภาคเรียนปกติ ภาคเรียนที่ 2 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
    (2) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 ใน
ภาคเรียนปกติที่  4  ที่  6  ที่  8  ที่  10  ที่ 12  ที่ 14  และที่  16 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
    (3) ลงทะเบียนเรียนและเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนดแล้ว แต่
ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80  
    (4) มีสภาพเป็นนักศึกษาครบ 8 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณี
เรียนหลักสูตร 2 ปี ครบ 12 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร 3 ปี และครบ  16 ภาค
เรียนปกติติดต่อกัน ในกรณีที่เรียนหลักสูตร  4  ปี  ครบ  20  ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียน
หลักสูตร 5 ปี และขาดคุณสมบัติตามข้อ 16.2 และ 16.3 ในการเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
    (5) ไม่ผ่านการประเมินรายในวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่ 2 
   17.2 นักศึกษาภาคพิเศษจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อผลการประเมิน
ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 4 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร  
2 ปี สิ้นภาคเรียนที่ 6 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 3 ปี และเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 7 นับตั้งแต่เริ่ม
เข้าเรียน กรณีหลักสูตร 4 ปี  สิ้นภาคเรียนที่ 8 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 5 ปี หรือนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนดแต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1 .80 หรือไม่
ผ่านการประเมินในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่ 
2 
  ข้อ 18  เมื่อนักศึกษาเรียนได้จ านวนหน่วยกิตครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว 
ถ้าได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้เลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม เพ่ือท าค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมได้ถึง 2.00  ทั้งนี้ ต้องอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อ 16 ด้วย 
  ข้อ 19  นักศึกษาที่ทุจริต หรือร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใด ให้มหาวิทยาลัยพิจารณา
โทษตามควรแก่กรณีดังนี้ 
   19.1 ให้สอบตกในรายวิชานั้น และพักการเรียนในภาคเรียนถัดไป หรือ 
   19.2 ให้สอบตกทุกรายวิชาในภาคเรียนนั้น หรือ 
   19.3 ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
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  ข้อ 20  ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่จะได้รับเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนดังต่อไปนี้ 
   20.1 ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปีและ 5 ปี ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเมื่อ
เรียนครบหลักสูตรแล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3 .60 และ ส าหรับผู้ที่ได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง3.60 แต่ไม่น้อยกว่า 3.25 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง 
   ส าหรับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาเดิมไม่น้อยกว่า 3.60 และเรียนครบตามหลักสูตรได้ค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 3 .60 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับ
หนึ่ง ส่วนผู้ที่ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งจากสถานศึกษาเดิมและจากมหาวิทยาลัยไม่ถึง 3 .60 
แต่ไม่น้อยกว่า 3.25  ให้ได้เกียรตินิยมอันดับสอง 
   20.2 สอบได้ในรายวิชาใดๆ  ไม่ต่ ากว่า “C” ตามระบบค่าระดับคะแนน 
หรือไม่ได้ “F” ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน  ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  (หลัง
อนุปริญญา) จะพิจารณาผลการเรียนในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า เช่นเดียวกัน 
   20.3 นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่เกิน 4 ภาคเรียนปกติ ส าหรับ
หลักสูตร   2 ปี ไม่เกิน 6 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 3  ปี ไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติ ส าหรับ
หลักสูตร 4 ปี และไม่เกิน 10 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร  5  ปี  

   นักศึกษาภาคพิเศษมีเวลาเรียนไม่เกิน 8 ภาคเรียน ส าหรับหลักสูตร 2 ปี 
ไม่เกิน 11 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 3 ปี ไม่เกิน 14 ภาคเรียน ส าหรับหลักสูตร 4 ปี และไม่
เกิน 17 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร  5  ปี 
  ข้อ 21 การนับก าหนดวันสิ้นสุดภาคเรียน ให้ยึดถือวันที่มหาวิทยาลัยก าหนด เป็นวัน
สุดท้ายของการสอบปลายภาคเรียน 
  ข้อ 22  ให้คณะกรรมการที่สภาแต่งตั้งเป็นผู้อนุมัติการประเมินผลการศึกษา  
 
  
  ข้อ 23  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้
ขาดในกรณีเกิดปัญหาจากการใช้ข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

ประกาศ ณ วันที่  21  ธันวาคม  พ.ศ.2548 
 
 

(ศาสตราจารย์เกษม  จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ. 2550 
---------------------------------------- 

 
 โดยที่เป็นการสมควรที่จะให้มีระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียน
รายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เพ่ืออ านวย
ประโยชน์ให้แก่นักศึกษาของมหาวิยาลัยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ออกระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียน
รายวิชาไว้ดังนี้ 
 ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ว่าด้วยการโอนผลการ
เรียน  และการยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ. 2550” 
 ข้อ 2  ให้ใช้ระเบียบนี้  ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ  เป็นต้นไป 
          บรรดาระเบียบ ค าสั่ง หรือข้อบังคับอ่ืนใดที่เกี่ยวกับการโอนผลการเรียนและการ
ยกเว้นการเรียนรายวิชา ซึ่งได้ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้
ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 3  ในระเบียบนี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่ศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ในระดับที่ไม่ต่ า
กว่าอนุปริญญา และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ศึกษาอบรมตามโครงการอ่ืน ที่ใช้หลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย 
  “สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียน การสอน
ในระดับหลังมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 

  “การศึกษาโดยระบบอ่ืน” หมายความว่า การศึกษานอกระบบ การศึกษาตาม
อัธยาศัย การฝึกอาชีพ และให้รวมถึงประสบการณ์จากการท างานด้วย 
  “การโอนผลการเรียน” หมายความว่า การน าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของทุก
รายวิชาที่เคยศึกษาจากหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก   
  “การยกเว้นการเรียนรายวิชา” หมายความว่า การยกเว้นให้นักศึกษาไม่ต้องเรียน
รายวิชาใดวิชาหนึ่งที่หลักสูตรของมหาวิทยาลัยก าหนด โดยน าหน่วยกิตและผลการศึกษาในรายวิชา
ใดๆ ตามหลักสูตรระดับเดียวกันของมหาวิทยาลัย มาใช้แทน ทั้งนี้ให้รวมถึงการน าผลการศึกษาและ
หน่วยกิต 
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ของรายวิชาตามหลักสูตรในระดับเดียวกันจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน และผลการศึกษาที่ได้รับจาก
การศึกษาโดยระบบอ่ืน ที่มีเนื้อหาสาระความยากง่ายเทียบได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเนื้อหาใน
รายวิชาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ขอยกเว้นการเรียน 
 ข้อ  4  ผลการเรียน รายวิชาที่จะน ามา ใช้ในการ โอนผลการเรียน  หรือยกเว้นการเรียน 
รายวิชาต้องเป็นผลการเรียนที่นักศึกษาได้รับมาแล้วไม่เกิน 10 ปี นับจากวันส าเร็จการศึกษา หรือ
ภาคเรียนสุดท้ายที่ได้รับผลการเรียน หรือ วันสุดท้าย ของการศึกษาโดยระบบอื่นที่ได้รับผลการเรียน
นั้น แล้วแต่กรณี จนถึงวันที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
  กรณีที่ผลการเรียนรายวิชาที่น ามาขอโอน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชามีอายุเกินกว่าที่
ก าหนดในวรรคต้น ผู้ขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาอาจขอให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรของ
รายวิชาที่จะน ามาขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชา ท าการสอบประเมินความรู้ และน าผลการสอบ
ประเมินความรู้ที่ผ่านเกณฑ์มาขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาได้ 
 ข้อ  5  ผู้มีสิทธิ์ได้รับโอนผลการเรียนต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้  
  (1)  เป็นนักศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี แล้วแต่กรณีที่เคยศึกษาใน
มหาวิทยาลัย และพ้นสภาพนักศึกษาไปโดยไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ศึกษา 
  (2)  เป็นนักศึกษาที่ ย้ายสถานศึกษามาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอ่ืน 
  (3)  เป็นนักศึกษาที่เปลี่ยนสภาพ จากนักศึกษาภาคปกติเป็นนักศึกษาตามโครงการ
อ่ืนที่ใช้หลักสูตรมหาวิทยาลัย หรือจากนักศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ใช้หลักสูตรมหาวิทยาลั ยเป็น
นักศึกษาภาคปกติ 
   (4) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาจาก
มหาวิทยาลัย 
 ข้อ 6  การโอนผลการเรียนต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 
  (1)  นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องมีสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  
  (2)  นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องไม่เคยถูกสั่งให้ออกจากมหาวิทยาลัยตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  
  (3)  การโอนผลการเรียนต้องโอนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามา โดยไม่จ ากัด
จ านวนหน่วยกิตท่ีขอโอน 
   (4)  ผลการเรียนรายวิชาที่จะน ามาใช้เทียบโอนจะต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่ก าหนด
ใน ข้อ 4 ของระเบียบนี้ การโอนผลการเรียน ไม่เป็นเหตุให้เสียสิทธิ์ที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
 ข้อ 7  ผู้มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  (1)  เป็นนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา หรือ เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
   (2)  เป็นนักศึกษาที่ ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน   
  (3)  เป็นนักศึกษาที่ ผ่านการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตามหลักสูตร
มหาวิทยาลัย 
  (4)  เป็นนักศึกษาที่ได้ศึกษาจากการศึกษาโดยระบบอื่น  

 ผู้มีสิทธิ์ยกเว้นตาม (3) และ (4) ต้องมีความรู้พ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า 
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การศึกษาอบรมตามกรณีใน(3) และการศึกษาโดยระบบอ่ืนตาม(4) ที่น าผลการเรียนมาขอ
ยกเว้นการเรียนรายวิชา จะต้องเป็นการอบรมหรือการศึกษาโดยระบบอ่ืนที่จัดขึ้น ส าหรับผู้มีความรู้
พ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ข้อ 8  การยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้  
  (1)  รายวิชาที่น ามาขอยกเว้นรายวิชา ต้องเป็นรายวิชาที่ได้รับคะแนนไม่ต่ ากว่า C
   (2)  การน าผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอ่ืนมาขอยกเว้นการเรียน
รายวิชา ให้ใช้ผลการประเมินของมหาวิทยาลัย ซึ่งประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด  โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
  (3)  ส าหรับนักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตร  พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป ให้ยกเว้นการ
เรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปจ านวน 16 หน่วยกิต ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า  ที่เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  โดยไม่ต้องน าเงื่อนไขข้อ 4 และ
ข้อ 8 (1) มาใช้บังคับ  

  (4) ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปทั้งหมด ส าหรับผู้ส าเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแล้ว และเข้าศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีในอีก วิชาเอก
หนึ่ง  โดยไม่ต้องน าเงื่อนไขข้อ  4  และข้อ  8 (1)  มาใช้บังคับ  
  (5)  จ านวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นรายวิชา รวมแล้วต้องไม่เกินสองในสามของ
หน่วยกิตรวมข้ันต่ าที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย   
  (6)  ผู้ ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาในทุกกรณี ต้องมีเวลาศึกษาอยู่ ใน
มหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา 

 (7)  รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้บันทึกไว้ในระเบียนการเรียนของ
นักศึกษาโดยใช้อักษรย่อ “P” ในช่องระดับคะแนน ส าหรับรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียน
รายวิชาตามข้อ 8(3) และ (4) ให้นับหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไปรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
โดยไม่ต้องบันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา 

 ข้อ 9  นักศึกษาที่จะขอโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา  ต้องด าเนินการให้เสร็จ
สิ้นภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ 10  การนับจ านวนภาคเรียนของนักศึกษาที่ได้รับโอนผลการเรียน หรือยกเว้นการเรียน
รายวิชา ให้ถือเกณฑ์ดังนี้ 

  (1)  ส าหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามหลักสูตรในระบบปกติของ
มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ให้นับผลการเรียนจ านวน 22 หน่วยกิต เป็นหนึ่งภาคเรียน 

   (2)  ส าหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ใช้หลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย และผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอ่ืน ให้นับผลการเรียนจ านวน 12 หน่วย
กิต เป็นหนึ่งภาคเรียน 

   (3)  การโอนผลการเรียนของนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(1) ให้นับเฉพาะภาคเรียนที่
เคยศึกษาและได้รับผลการเรียน ส าหรับนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(2), (3) และ (4) ให้นับจ านวนภาค
เรียนต่อเนื่องกัน 
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ข้อ 11  การโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องช าระค่าธรรมเนียมตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนดโดยความเห็นชอบของสภา 

ข้อ 12  ให้คณะกรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้ง เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการโอนผลการ
เรียน หรือการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

ข้อ 13  นักศึกษาท่ีได้รับยกการเว้นการเรียนรายวิชา ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
ข้อ 14  ให้อธิกาบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจตีความ และ

วินิจฉัย ชี้ขาดในกรณีท่ีมีปัญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ.2550 
 
 
 

(ศาสตราจารย์เกษม  จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
 
 
 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ที่  ๒๒๙๒/๒๕๕๘ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร  พ.ศ.๒๕๕๙ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

........................................................................ 

 เพ่ือให้การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร  พ.ศ.๒๕๕๙  ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑  แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  ดังนี้ 

๑.  โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม 
 ชี่อหลักสูตร 

  ภาษาไทย  ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 
     ภาษาอังกฤษ        Bachelor of Arts Program in Social Development                                                             
 ชื่อปริญญา 
                     ชื่อเต็ม ภาษาไทย     ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาสังคม) 
  ภาษาอังกฤษ        Bachelor  of  Arts (Social Development)                                                             
                   ชื่อย่อ ภาษาไทย          ศศ.บ. (การพัฒนาสังคม) 
     ภาษาอังกฤษ   B.A. (Social Development)             

 รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
๒. อาจารย์ ดร.ภูมินทร์  ค าหนัก  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
๓. อาจารย์ ดร.วิทยา  คามุณี  อาจารย์ประจ า 
๔. อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์  บุญเทียน อาจารย์ประจ า  

 ๕. อาจารย์ธวชินี  ลาลิน อาจารย์ประจ า  
 ๖. อาจารย์อิสสราพร  อ่อนบุญ อาจารย์ประจ า 
 ๗. อาจารย์ภูริณัฐร์  โชติวรรณ อาจารย์ประจ า 
 ๘. อาจารย์โอกามา  จ่าแกะ อาจารย์ประจ า  
 ๙. อาจารย์กรรณิกา  อุสสาสาร อาจารย์ประจ า  
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 รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
 ๑. อาจารย์ ดร.สมพันธ์  เตชะอธิก  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๒. อาจารย์ ดร.ประสิทธิ์  มีช้าง   ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
 ๓. นางสาวสุดารัตน์  ศิริพงศ์  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
 

๒.  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 ชี่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

  ภาษาอังกฤษ   Bachelor of Public Administration 
 ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็ม ภาษาไทย   รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
      ภาษาอังกฤษ      Bachelor  of  Public  Administration                   
                    ชื่อย่อ ภาษาไทย           รป.บ.  
      ภาษาอังกฤษ    B.P.A     

            รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
 ๑. อาจารย์ ดร.สมญา  อินทรเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
 ๒. ว่าที่ รต.อวยชัย  พงษ์อุดม ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๓. อาจารย์ ดร.เสริมศักดิ์  กิตติปาลวรรธก์  อาจารย์ประจ า 
 ๔. อาจารย์บุญญาบารมี  สว่างวงศ์ อาจารย์ประจ า 
 ๕. อาจารย์ศุภฤทธิ์  ธาราทิพย์นรา         อาจารย์ประจ า 
 ๖. อาจารย์สุวภัทร  หนุ่มค า อาจารย์ประจ า 
 ๗. อาจารย์อรัญญารัตน์  ศรีสุพัฒนะกุล อาจารย์ประจ า 
 ๘. อาจารย์ ดร.ปรียานุช  พรหมภาสิต อาจารย์ประจ า 
 ๙. อาจารย์ ดร.พิษณุ  บุญนิยม อาจารย์ประจ า 
 ๑๐. อาจารย์ ดร.รัษฎากร  วินิจกุล  อาจารย์ประจ า 
 ๑๑. อาจารย์ตรรกพร  สุขเกษม อาจารย์ประจ า 
 ๑๒. อาจารย์ชาลิสา  ศริธรรมเกตุ อาจารย์ประจ า 
 ๑๓. อาจารย์สมลักษณ์  วิริยจารี  อาจารย์ประจ า 
 ๑๔. อาจารย์วาสนา  อาจสาลิกรณ์          อาจารย์ประจ า          
 ๑๕. อาจารย์วนัสนันท์  ศิริรัตนะ        อาจารย์ประจ า          
 ๑๖. อาจารย์ ดร.อดิเรก  ฟั่นเขียว         อาจารย์ประจ า          
 ๑๗. อาจารย์ช่อพฤกษ์  ผิวกู่        อาจารย์ประจ า          
 ๑๘. อาจารย์คมสันต์  นาควังไทร          อาจารย์ประจ า          
 ๑๙. อาจารย์ปุณณดา  ทรงอิทธิสุข        อาจารย์ประจ า                                             
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 รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
 ๑. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ  รัฐฉัตรานนท์  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
 ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยากร  หวังมหาพร  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
 ๓. อาจารย์ ดร.บุญเลิศ  ไพรินทร ์  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
  

๓.  โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ 
 ชี่อหลักสูตร 

  ภาษาไทย  นิติศาสตรบัณฑิต  
     ภาษาอังกฤษ          Bachelor of Laws Program 
 ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็ม ภาษาไทย   นิติศาสตรบัณฑิต   
  ภาษาอังกฤษ   Bachelor  of  Laws 
                  ชื่อย่อ ภาษาไทย   น.บ. 
  ภาษาอังกฤษ LL.B.       

        รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
                     ๑. นายกษิเดช  เรืองสว่าง      ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
                     ๒. นายมีชัย  ค าเพ็ญ    ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
                     ๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุชิน  รอดก าเหนิด   อาจารย์ประจ า 
 ๔. อาจารย์อภิชาติ  บวบขม   อาจารย์ประจ า 
 ๕. อาจารย์พัจนภา  เพชรรัตน์   อาจารย์ประจ า 
                     ๖. อาจารย์ปาริชาติ  สายจันดี   อาจารย์ประจ า  
 ๗. อาจารย์จันทิมา  ก้อนจันทร์เทศ   อาจารย์ประจ า 
 ๘. อาจารย์นิฐิณี  ทองแท้  อาจารย์ประจ า 
 ๙. อาจารย์วาสนา  มีศิลป์   อาจารย์ประจ า 

 รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
 ๑. นายสุนทร  จินดาอินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๒. นายสาเรศ  ชาญเชี่ยว   ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๓. นายอดุลย์  หาญก าจัดภัย  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
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๔.  โปรแกรมวิชาภาษาไทย  
 ชี่อหลักสูตร 

  ภาษาไทย  ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย 
     ภาษาอังกฤษ          Bachelor  of  Arts  Program  in Thai Language 
 
 ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็ม ภาษาไทย   ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) 
      ภาษาอังกฤษ   Bachelor  of  Arts  (Thai Language) 
                    ชื่อย่อ ภาษาไทย   ศศ.บ. (ภาษาไทย) 
      ภาษาอังกฤษ B.A. (Thai Language)           

 รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
 ๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุธาทิพย์  สว่างผล   ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๒. คุณวิมล  ไทรนิ่มนวล ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษา  อาจารย์ประจ า 
 ๔. รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี  ดวงทิพย์   อาจารย์ประจ า 
 ๕. อาจารย์วิยุดา  ทิพย์วิเศษ อาจารย์ประจ า 
 ๖. อาจารย์ประภัสสรา  ห่อทอง อาจารย์ประจ า 
 ๗. อาจารย์พนัส  เพ็งเลิก อาจารย์ประจ า 
 ๘. อาจารย์ทิพย์วรรณ  สีสัน อาจารย์ประจ า   

 รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
 ๑. รองศาสตราจารย์สุวัฒนา  เลี่ยมประวัติ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๒. อาจารย์ ดร.สุชาดา  เจียพงษ์   ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
 ๓. อาจารย์อาทิตย์  ดรุนัยธร  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 

๕.  โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 
 ชี่อหลักสูตร 

 ภาษาไทย  ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และ
ประยุกต์ศิลป์ 

 ภาษาอังกฤษ         Bachelor  of  Fine  and  Applied  Arts  
Program  in Fine  and  Applied  Arts 

 ชื่อเต็ม ภาษาไทย   ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  (วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์) 
  ภาษาอังกฤษ   Bachelor  of  Fine  and  Applied  Arts   
                                                        (Fine and Applied Arts) 
                    ชื่อย่อ ภาษาไทย   ศป.บ. (วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์) 
  ภาษาอังกฤษ B.F.A.  (Fine  and  Applied  Arts)  
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          รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
 ๑. รองศาสตราจารย์บุศราค า  เริงโกสุม   ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
                     ๒. อาจารย์ชูศักดิ์  ไทยพานิชย์  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
                     ๓. รองศาสตราจารย์มัย  ตะติยะ อาจารย์ประจ า 
 ๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เชวงศักดิ์  เขียวเขิน อาจารย์ประจ า 
 ๕. อาจารย์วนัสนันท์  นุชนารถ อาจารย์ประจ า 
 ๖. อาจารย์สายพิณ  เขียวมูล  อาจารย์ประจ า 
 ๗. อาจารย์จิรพงศ์  ยืนยง     อาจารย์ประจ า 
 ๘. อาจารย์วัชรัศน์  ศรีวิริยกิจ  อาจารย์ประจ า 

 รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา  เริงโกสุม  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๒. อาจารย์กัณนิการ์  จันทรโกเมศ   ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
 ๓. อาจารย์รณภพ  ยศบรรเทิง  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา
  

๖.  โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา 
 ชี่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย   ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
   ภาษาอังกฤษ Bachelor of Education Program in Music Education             
 ชื่อปริญญา 
                     ชื่อเต็ม ภาษาไทย   ครุศาสตรบัณฑิต (ดนตรีศึกษา)  
  ภาษาอังกฤษ       Bachelor of Education (Music Education) 
                     ชื่อย่อ ภาษาไทย   ค.บ. (ดนตรีศึกษา) 
  ภาษาอังกฤษ B.Ed. (Music Education) 

 รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชน์  คงอ่ิม  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
 ๒. อาจารย์ชาคริต  อินทะชุบ  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๓. รองศาสตราจารย์กวี  ครองแก้ว  อาจารย์ประจ า  
 ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย  พวกดี อาจารย์ประจ า 
 ๕. อาจารย์อนุลักษณ์  อาสาสู้ อาจารย์ประจ า 
 ๖. อาจารย์ ดร.อัครพล  ชูเชิด อาจารย์ประจ า 
 ๗. อาจารย์เมืองจันทร์  พะยอม อาจารย์ประจ า 
 ๘. อาจารย์เอกวุฒิ  โลหะการก อาจารย์ประจ า 
 ๙. อาจารย์บรรเจิด  วรรณะ อาจารย์ประจ า 
 ๑๐. อาจารย์อาทิตยา  ธานีรัตน์ อาจารย์ประจ า 
 ๑๑. อาจารย์ศศิธร  ศิริรัตน์ อาจารย์ประจ า 
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 ๑๒. อาจารย์ณัฐพงศ์  บุญครอบ อาจารย์ประจ า 
 ๑๓. อาจารย์ฉัตรชัย  อยู่เกิด อาจารย์ประจ า 

 รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
 ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชัย  ปิฏกรัชต์   ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาวิชา 
 ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  แสงทอง   ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาวิชา 
 ๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ธนพชร  นุตตะสาระ  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาวิชา 
 

๗.  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 
 ชี่อหลักสูตร 

ภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ       Bachelor  of  Arts  Program  in English 

 ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็ม ภาษาไทย   ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 
  ภาษาอังกฤษ   Bachelor  of  Arts (English) 
                    ชื่อย่อ ภาษาไทย   ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
  ภาษาอังกฤษ B.A. (English)             

 รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
 ๑. อาจารย์รุ้งรัตน์  กิตติขจร   ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๒. อาจารย์ ดร.วิมลรัตน์  ศรีสุข  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
                    ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์  นารีรักษ์ อาจารย์ประจ า 
 ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศากร  ประคองชาติ อาจารย์ประจ า 
 ๕. อาจารย์ ดร.วิชุรา  วินัยธรรม  อาจารย์ประจ า   
 ๖. อาจารย์ประทับใจ  ทัศนแจ่มสุข   อาจารย์ประจ า 
 ๗. อาจารย์อิฎฐารมณ์ มิตสุวรรณ  สิงหรา   อาจารย์ประจ า                   
 ๘. อาจารย์กมลวัฒน์  ภูวิชิต    อาจารย์ประจ า 
 ๙. อาจารย์นันทนัช  ตนบุญ    อาจารย์ประจ า  

๑๐. อาจารย์นิศาชล  เถิงจ๋าง    อาจารย์ประจ า 
๑๑. อาจารย์รัชดาภรณ์  รักษ์ชน   อาจารย์ประจ า 
๑๒. อาจารย์ประสิทธิ์  สิทธิดา    อาจารย์ประจ า 
๑๓. อาจารย์พรชนก  นุ่มน้อย    อาจารย์ประจ า 
๑๔. อาจารย์บุญญวัฒน์  ศรีวังราช   อาจารย์ประจ า  
๑๕. อาจารย์อัฐพร  คริสต์พระพร   อาจารย์ประจ า 
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๑๖. อาจารย์สุธาสินี  ขุนทองนุ่ม   อาจารย์ประจ า 

 รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
 ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง  ซีดาร์   ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี  รุ่งรัตนกุล  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกล  เกิดผล  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 

๘.  โปรแกรมวิชาภาษาจีน 
 ชี่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย          หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน 

         ภาษาอังกฤษ   Bachelor of Arts Program in Chinese 
 ชื่อปริญญา 
                     ชื่อเต็ม ภาษาไทย     ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน) 
  ภาษาอังกฤษ        Bachelor  of  Arts (Chinese)                                                             
                   ชื่อย่อ ภาษาไทย   ศศ.บ. (ภาษาจีน) 
      ภาษาอังกฤษ   B.A. (Chinese)       
  

 รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
 ๑. อาจารย์ ดร.วิโรจน์  ตระกูลพิทักษ์กิจ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๒. อาจารย์ ดร.ปริศนา  อุทธชาติ  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๓. อาจารย์พาสนินทร์  วงศ์วุฒิสาโรช อาจารย์ประจ า 
 ๔. อาจารย์พิมลรัตน์  คล้ายยา อาจารย์ประจ า 
 ๕. อาจารย์นันทิวัน  อินหาดกรวด อาจารย์ประจ า 
 ๖. อาจารย์ทิวาพร  อุดมวงษ์ อาจารย์ประจ า 
 ๗. อาจารย์ชุตินธร  ฉิมสุข อาจารย์ประจ า 
 ๘. อาจารย์อภิญญา  จอมพิจิตร อาจารย์ประจ า 
 ๙. อาจารย์มาลัยรัตน์  คณิตชยานันท์  อาจารย์ประจ า 
 ๑๐. อาจารย์บัญชา  วัฒนาทัศนีย์ อาจารย์ประจ า  

 รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
 ๑. อาจารย์ ดร.สหัทยา  สิทธิวิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ เชี่ยวชาญใน
สาขาวิชา  
 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกสัณห์ ชินอัครพงศ์    ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ เชี่ยวชาญใน
สาขาวิชา  
 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล  ลิ่มถาวรานันต์   ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ เชี่ยวชาญใน
สาขาวิชา  
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๙.  โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
 ชี่อหลักสูตร 

ภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ 

ภาษาอังกฤษ       Bachelor of Arts Program in Library and 
Information Science 

 ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็ม ภาษาไทย   ศิลปศาสตรบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร)์ 
  ภาษาอังกฤษ   Bachelor of Arts (Library and Information Science) 
 ชื่อย่อ ภาษาไทย          ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์) 
  ภาษาอังกฤษ      B.A. (Library  Information  and  Science)       

 รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
 ๑. รองศาสตราจารย์ดร.กุลธิดา  ท้วมสุข  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพา  ด าเนิน  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๓. รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์    อาจารย์ประจ า 

 ๔. อาจารย์มัลลิกา  ทองเอม   อาจารย์ประจ า 
 ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพิมพร  โกศิยะกุล   อาจารย์ประจ า 

 ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก อาจารย์ประจ า  
 ๗. อาจารย์นารถนรี  พอใจ   อาจารย์ประจ า 
 ๘. อาจารย์ ดร.นุจรินทร์  ปทุมพงษ์  อาจารย์ประจ า  
 ๙. อาจารย์อนุชา  พวงผกา   อาจารย์ประจ า 
 ๑๐. อาจารย์ดวงกลม  จีนเมือง   อาจารย์ประจ า 

 รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
 ๑. ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา  สัจจานันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์น้อย  คันชั่งทอง ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๓. อาจารย์อุไรวรรณ  พรน้อย  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 

๑๐.  โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 ชี่อหลักสูตร 
  ภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ  

  ภาษาอังกฤษ Bachelor  of  Science  Program  in  Geoinformatics  
 ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็ม ภาษาไทย   วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิสารสนเทศ) 
  ภาษาอังกฤษ   Bachelor  of  Science (Geoinformatics) 
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 ชื่อย่อ ภาษาไทย   วท.บ. (ภูมิสารสนเทศ) 
  ภาษาอังกฤษ        B.Sc. (Geoinformatics)   

 รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
 ๑.  อาจารย์ ดร.ธราวุธ  ทิพย์เดโช   ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
                     ๒.  อาจารย์ชวิศ  ศรีมณี              ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
                    ๓.  อาจารย์วัลลภ ทองอ่อน   อาจารย์ประจ า 
 ๔.  อาจารย์ฤทธิรงค์  เกาฎีระ   อาจารย์ประจ า 
 ๕.  อาจารย์สุภาสพงษ์  รู้ท านอง   อาจารย์ประจ า 
 ๖.  อาจารย์ปนัดดา  พาณิชยพันธุ์   อาจารย์ประจ า 
 ๗.  อาจารย์สุรีรัตน์  ระบอบ    อาจารย์ประจ า 
 ๘.  อาจารย์พิรฎา  ทองประเสริฐ    อาจารย์ประจ า 

 รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
 ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.จรัณธร  บุญญานุภาพ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาวิชา 
 ๒. อาจารย์ ดร.กัมปนาท  ปิยะธ ารงชัย    ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาวิชา 
 ๓. นายณัตชากร  กัณฑ์กฤชกรณ์    ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาวิชา 

 
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๒๘  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
ประวัติ ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสตูร 
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1)  ชื่อ นายสุภาสพงษ์ รู้ท านอง ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 
ประวัติการศึกษา   
ปี ชื่อปริญญา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
2553 วท.ม.(เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยนเรศวร 
2547 วท.บ.(ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
ภาระงานสอน  
 ภาระงานสอนปัจจุบัน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
2042452 การรับรู้จากระยะไกล 3(2-2-5) 

2204445  
2542306 
4323202 
4322222 
2543206 
 
2543207 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกล
การการออกแบบและการท าแผนที่ดิจิตอล 
ระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิสารสนเทศ 
วิจัยและสัมมนาทางภูมิสารสนเทศ 
ภูมิสารสนเทศส าหรับการจัดการพิบัติภัยทาง
ธรรมชาติ 
การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุม
ดิน 

3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(0-4-5) 
3(3-0-6) 
 
3( 4-4-3 ) 

 ภาระงานสอนในหลักสูตร 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 

520424 4 การรับรู้จากระยะไกล 3(2-2-5) 
2044454 
2542308 
4323202 
4322222 
2543213 
 
2543212 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกล 
การออกแบบและการท าแผนที่ดิจิตอล 
ระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิสารสนเทศ 
วิจัยและสัมมนาทางภูมิสารสนเทศ 
ภูมิสารสนเทศส าหรับการจัดการพิบัติภัยทาง
ธรรมชาติ 
การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน 

3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(0-4-5) 
3(3-0-6) 
 
3(2-2-5) 

 
ผลงานทางวิชาการ 
สุภาสพงษ์ รู้ท านอง. (4338). การศึกษารูปแบบ การกระจายตัว และความเสี่ยงต่อการเกิดไฟ เพื่อ

สร้างแนวทางการจัดการไฟในพื้นที่เกษตรกรรม โดยใช้ภูมิสารสนเทศ: กรณีศึกษา อ าเภอ
เมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร. ก าแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 
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สุภาสพงษ์ รู้ท านอง. (4337ก). ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการสนับสนุนการด าเนินงานตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดก าแพงเพชร. ก าแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

__________. (4337ข). ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหาร
จัดการน้ าของท้องถิ่นแบบบูรณาการ ในพื้นที่แนวตะวันตกของจังหวัดก าแพงเพชร. 
ก าแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

__________. (4336). สารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้อยู่เย็นเป็นสุขตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร. ก าแพงเพชร: มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร. 

__________. (4333). สารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้อยู่เย็นเป็นสุขตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร. ก าแพงเพชร: มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร. 

__________. (4332ก). บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์
พื้นที่เสี่ยงน้ าท่วมและแล้ง ต าบลลานดอกไม้ตก อ าเภอโกสัมภีนคร จังหวัดก าแพงเพชร. 
ก าแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

__________. (4332ข). การวิเคราะห์จุดภาพความร้อนและพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าในพื้นที่
จังหวัดก าแพงเพชร. ก าแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

__________. (4332ค). การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวางแผนการใช้ที่ดิน
ทางด้านเกษตร จังหวัดก าแพงเพชร. ก าแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 
 
2)  ชื่อ นางสาวสุรีรัตน์ ระบอบ  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 
ประวัติการศึกษา   
ปี ชื่อปริญญา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
2555 วท.ม.(เทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
2547 วท.บ.(ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
ภาระงานสอน  
 ภาระงานสอนปัจจุบัน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
2542451 
2044451 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

3(2-2-5) 
3(2-2-5) 

2542206 ภาษาอังกฤษส าหรับสารสนเทศภูมิศาสตร์ 1 3( 3-0-6 ) 
2542207 
2044452 

ภาษาอังกฤษส าหรับสารสนเทศภูมิศาสตร์ 4 
เตรียมประสบการณ์วิชาชีพทางสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ 

3( 3-0-6 ) 
2(55) 
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 ภาระงานสอนในหลักสูตร 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
2541304 
2542452 
2044451 

คณิตศาสตร์ส าหรับภูมิสารสนเทศ 
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

3( 3-0-6 ) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 

2541302 ภาษาอังกฤษส าหรับภูมิสารสนเทศ 3( 3-0-6 ) 
2542302 
2044453 
 
4322227 

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการด้านภูมิสารสนเทศ 
เตรียมประสบการณ์วิชาชีพทางสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ 
เตรียมสหกิจศึกษา 

 

3( 3-0-6 ) 
2(55) 
 
1(23) 

ผลงานทางวิชาการ 
 หนังสือ ต ารา เอกสารประกอบการสอน เอกสารประกอบค าสอน 

- ................................................................................................  
- ................................................................................................  

 ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ 
- ................................................................................................  
- ................................................................................................ 

 
3)  ชื่อ นายฤทธิรงค์ เกาฎีระ ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 
ประวัติการศึกษา   
ปี ชื่อปริญญา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
4326 วท.ม.(การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยนเรศวร 
4336 วท .บ).ภูมิศาสตร์(  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
ภาระงานสอน  
 ภาระงานสอนปัจจุบัน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
2541301 พัฒนาการและแนวความคิดทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 3(3-0-6) 
2542305 เทคนิคการส ารวจภาคสนามส าหรับงานภูมิสารสนเทศ 3(2-2-5) 
2543405 
 

ภูมิสารสนเทศเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการ 

3(3-0-6) 
 

2543408 ภูมิสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการลุ่มน  า 3(3-0-6) 
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2543409 
 

การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ทางภูมิสารสนเทศบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

3(2-2-5) 
 

4322201 บูรณาการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือการจัดการท้องถิ่น 3(2-2-5) 
222044 6 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางภูมิสารสนเทศ 5(405) 

 
 ภาระงานสอนในหลักสูตร 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
2541301 พัฒนาการและแนวความคิดทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 3(3-0-6) 
2544307 เทคนิคการส ารวจภาคสนามส าหรับงานภูมิสารสนเทศ 3(2-2-5) 
2543206 
 

ภูมิสารสนเทศเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการ 

3(3-0-6) 
 

2543213 ภูมิสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการลุ่มน  า 3(3-0-6) 
4322202 บูรณาการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือการจัดการท้องถิ่น 3(2-2-5) 
2543216 
 

การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ทางภูมิสารสนเทศบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
 

3(2-2-5) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
4322207 ภูมิสารสนเทศเพ่ือการสร้างนโยบายและวางแผนพัฒนา

ท้องถิ่นและสังคมอย่างยั่งยืน 
3(2-2-5) 
 

4322208 การเขียนโปรแกรมเพ่ือพัฒนาระบบภูมสิารสนเทศ 3(2-2-5) 
4322202 
 

ระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการแผนที่ทะเบียนและ
ทรัพย์สิน 

3(2-2-5) 
 

4322228 การฝึกงานทางสารสนเทศภูมิศาสตร์ 5(405) 
4322226 สหกิจศึกษา 6(045) 

 
ผลงานทางวิชาการ 
ฤทธิรงค์ เกาฎีระ. (4337ก). ความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมองค์กรกับระดับความสุขของบุคลากร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดก าแพงเพชร. ก าแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร. 

__________. (4337ข). การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงาน 
(Project-based Learning) เพื่อพัฒนาผู้เรียนรายวิชา 2542403 ระบบก าหนด
ต าแหน่งบนพื้นโลก.ก าแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

__________. (4336). การวิเคราะห์สภาพปัญหาและรูปแบบการใช้ท่ีดินเพื่อการเกษตรในเขตลุ่ม
น้ าคลองคลองสวนหมาก. ก าแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 
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ฤทธิรงค์ เกาฎีระ. (4332). การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง. ก าแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

 
4)  ชื่อ นางสาวปนัดดา พาณิชยพันธุ์  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 
ประวัติการศึกษา   
ปี ชื่อปริญญา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
2554 วท.ม.(ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2548 วท.บ.(ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
ภาระงานสอน  
 ภาระงานสอนปัจจุบัน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
4321104 ภูมิศาสตร์มนุษย์ 3(3-0-6) 
4324404 
2541404 
2541302 
4321103 
2542203 

ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ 
การแปลความหมายจากภาพถ่ายทางอากาศ 
ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 
ธรณีสัณฐานวิทยา 
ภูมิศาสตร์การตั งถิ่นฐาน 

3(3-0-6) 
3(2-2-5) 
3(3-0-6) 
3(2-2-5) 
3(3-0-6) 

 
 ภาระงานสอนในหลักสูตร 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
4321104 ภูมิศาสตร์มนุษย์ 3(3-0-6) 
4324402 
2541403 
4321103 
2542203 
4322203 

ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ 
การแปลความหมายจากภาพถ่ายทางอากาศ 
ธรณีสัณฐานวิทยา 
ภูมิศาสตร์การตั งถิ่นฐาน 
ภูมิศาสตร์เมืองและการวางแผน 

3(3-0-6) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

 
ผลงานทางวิชาการ 
ปนัดดา พาณิชยพันธุ์. (4338ก). การศึกษารูปแบบ การกระจายตัว และความเสี่ยงต่อการเกิดไฟ 

เพื่อสร้างแนวทางการจัดการไฟในพื้นที่เกษตรกรรม โดยใช้ภูมิสารสนเทศ:กรณีศึกษา 
อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร. ก าแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชร. 

__________. (4338ข). ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการสนับสนุนการด าเนนิงานตามประเด็น
ยุทธศาสตร์จังหวัดก าแพงเพชร . ก าแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 
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5)  ชื่อ นายวัลลภ ทองอ่อน  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 
ประวัติการศึกษา   
ปี ชื่อปริญญา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
4338 วท.ม.(ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
4343 กศ.บ.(สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
ภาระงานสอน  
 ภาระงานสอนปัจจุบัน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
4321101 ภูมิศาสตร์กายภาพ 3(2-2-5) 

044321 41 แผนที่และการแปลความหมายจากแผนที่ 3(2-2-5) 
2541403 
4323401 

ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวไทย 
ชีวภูมิศาสตร์ 

3(2-2-5) 
3(3-0-6) 

 ภาระงานสอนในหลักสูตร 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
4321101 ภูมิศาสตร์กายภาพ 3(2-2-5) 

044321 4 แผนที่และการแปลความหมายจากแผนที่ 3(2-2-5) 
2541402 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว 3(2-2-5) 
4323404 ชีวภูมิศาสตร์ 3(3-0-6) 

3044323  ภูมิศาสตร์ลุ่มน  าปิง 3(3-0-6) 
 
ผลงานทางวิชาการ 
วัลลภ ทองอ่อน. (4338ก). เอกสารประกอบการสอนวิชาแผนที่และการแปลความหมายจาก     

แผนที่. ก าแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 
__________. (4338ข). การเพิ่มผลผลิตเฉลี่ยต่อหน่วยพ้ืนที่มันส าปะหลังจังหวัดก าแพงเพชรโดย

การสังเคราะห์องค์ความรู้จากการวิจัย การจัดการความรู้ชุมชนและการประยุกต์ใช้ระบบ
ภูมิสารสนเทศ. ก าแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

__________. (4338ค). กระบวนการในการผลิตข้าวปลอดภัยชุมชนบ้านหนองป้ิงไก่ จังหวัด
ก าแพงเพชร” วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต. 3(4), 143-131. 

__________. (4338ง). การเชื่อมโยงทางพ้ืนที่ของการท่องเที่ยวเขตมรดกโลกกลุ่มเมืองประวัติ
ศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวารด้วยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการ
สร้างคู่มือการท่องเที่ยว. การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั งท่ี 3 
นครราชสีมา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. 
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วัลลภ ทองอ่อน. (4337ก). การสร้างคู่มือการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาการเชื่อมโยงทางพ้ืนที่ในเขต
มรดกโลก กลุ่มเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวารด้วยการประยุกต์ใช้ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์. ก าแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร.  

__________. (4337ข). กระบวนการผลิตข้าวปลอดภัยชุมชนหนองป้ิงไก่ตามหลักกระบวนการ
เรียนรู้ชุมชนและหลักเศรษฐกิจพอเพียง. การประชุมวิชาการนเรศวรวิจัย ครั งที่ 10. 
พิษณุโลก :มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

__________. (4337ค). พัฒนาการผลิตและหน้าที่ทางสังคมของผ้าไหมสันก าแพง การพัฒนา
ชุมชนและคุณภาพชีวิต. 4 (4), 133-132. 

__________. (4337ง). นโยบายสาธารณะกับสิทธิในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ท้องถิ่น. วารสารความหลากหลายทางวัฒนธรรม คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  13 (48), 173-187. 

__________. (4333). การศกึษากระบวนการเรียนรู้ในการท านาอินทรีย์บ้านหนองป้ิงไก่ อ าเภอ
เมือง ก าแพงเพชร. ก าแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

__________. (4334). การใช้ฐานข้อมูล UpToDate. เอกสารประกอบการอบรมเรื่องเทคนิคการ
สืบค้นสารสนเทศจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์, สงขลา : 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 

__________. (4324). การศกึษาและพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวตากสู่พม่าสู่ความสัมพันธ์ใน
ด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจและวัฒนธรรม. ก าแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร. 

__________. (4321). แนวคิดทางภูมิศาสตร์วัฒนธรรมของ Carl Orlwin Sauar. พิกุล. 1(4)  
__________. (4320ก). การส ารวจและศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวตากสู่พม่า: เส้นทางสาย

วัฒนธรรม  ธรรมชาติ และการค้า. ก าแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 
__________. (4320ข). การพัฒนาแบบย่ังยืน:แนวคิดปรัชญาหรือทางออก. พิกุล. 1(1). 
__________. (4320ค). การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่

ส าหรับการเกษตรแบบไร่ขนาดใหญ่ จังหวัดก าแพงเพชร. ก าแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร. 

__________. (4338). ภูมิปัญญาในการใช้ความหลากหลายทางชีวภาพในการการจัดการ
การเกษตร:กรณีศึกษาภูมิปัญญาในการท านาในเขตภาคกลางตอนบน. ก าแพงเพชร: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร.  

__________. (4337). พัฒนาการการผลิตและบทบาททางสังคมของผ้าไหมสันก าแพง อ าเภอสัน
ก าแพง จังหวัดเชียงใหม่. ก าแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 

วัลลภ ทองอ่อน สุภาสพงษ์ รู้ท านอง. (4321). การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์วิเคราะห์
ศักยภาพพื้นที่ปลูกข้าวสายพันธุ์พื้นเมืองเพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
กรณีศึกษาอ าเภอไทรงาม จังหวัดก าแพงเพชร. ก าแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชร. (ผู้ร่วมวิจัย) 
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วัลลภ ทองอ่อน. (ม.ป.ป.) “แนวคิดการพัฒนาการสอนภูมิศาสตร์แบบบูรณาการ” เนชัน่แนลจีโอ
กราฟฟิก. (บทความรางวัลชมเชยจากนิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก) 
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