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หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิศาสตร์
Bachelor of Science Program in Geographical Technology

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีภูมิศาสตร์)
ชื่อย่อ วท.บ. (เทคโนโลยีภูมิศาสตร์)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Bachelor of Science (Geographical Technology)
ชื่อย่อ B.Sc. (Geographical Technology)
3. วิชาเอก
3.1 ภูมิสารสนเทศ
3.2 เทคโนโลยีโลจิสติกส์
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 121 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
ปริญญาตรีทางวิชาการ
5.3 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้

2
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. 2559
6.2 เวลาที่เริ่มใช้หลักสูตรนี้
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
6.3 คณะกรรมการประจาคณะ ได้รับความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม
ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564
6.4 สภาวิชาการ ใด้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม
ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564
6.5 สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบอนุมัติหลักสูตรในการประชุม
ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร ตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา พ.ศ. 2566
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 นักวิชาการภูมิสารสนเทศ นักวิชาการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และรีโมทเซนซิง
8.2 เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย เจ้าหน้าที่สารวจ และเจ้าหน้าที่แผนที่ภาษี
8.3 นักวิเคราะห์หรือพัฒนาระบบฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
8.4 ครู อาจารย์ นักวิชาการด้านภูมิศาสตร์ ภูมิสารสนเทศ และสังคมศาสตร์
8.5 นักวิเคราะห์ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
8.6 นักปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเช่น เช่น ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดส่ง ฝ่ายคลังสินค้า
ฝ่ายสินค้าคงคลัง
8.7 นักวิเคราะห์ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
8.8 ที่ปรึกษางานด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
8.9 ประกอบธุรกิจส่วนตัว เช่น ธุรกิจนาเข้า-ส่งออก ธุรกิจขนส่งสินค้า และธุรกิจให้บริการด้าน
เทคโนโลยีโลจิสติกส์
8.10 ครู อาจารย์ นักวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
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9. ชื่อ นามสกุล ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล
วิชาเอกภูมิสารสนเทศ

ตาแหน่ง

คุณวุฒิ /สาขาวิชา

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยพะเยา

2560
2553
2547
2559
2554
2562
2557

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2553
2551
2555
2552
2554
2551

สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
พิจารณาให้ความสอดคล้องของหลักสูตร

23 มิถนุ ายน 2564

เมื่อวันที่ .......................................................
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วท.ด. (ภูมิสารสนเทศ)
ผู้ช่วย
1 นายสุภาสพงษ์ รู้ทานอง
วท.ม. (เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ)
ศาสตราจารย์
วท.บ. (ภูมิศาสตร์)
วท.ม. (ภูมิสารสนเทศ)
2 นางสาวภาวิณี ภูจริต
อาจารย์
วท.บ. (ภูมิสารสนเทศศาสตร์)
วท.ม. (ภูมิสารสนเทศศาสตร์)
3 นางสาวภัสร์ศศิร์ พลายละหาร อาจารย์
วท.บ. (ภูมิสารสนเทศศาสตร์)
วิชาเอกเทคโนโลยีโลจิสติกส์
วท.ม. (เทคโนโลยีโลจิสติกส์)
4 นายธนวิทย์ ฟองสมุทร์
อาจารย์
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
วท.ม. (เทคโนโลยีโลจิสติกส์)
5 นายภัคพล รื่นกลิ่น
อาจารย์
บธ.บ. (การตลาด)
บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์)
6 นายธัชชัย ช่อพฤกษา
อาจารย์
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
หมายเหตุ : รายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก ง

ปีที่สาเร็จการศึกษา
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอนในที่ตั้งหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 ได้น้อมนาหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 911 เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืดหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคงเกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหาร
จัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน ซึ่งในการจัดทาแผนพัฒนาฯ
ฉบับ ที่ 12 ได้จั ดทาบนพื้นฐานของยุทธศาสตร์ช าติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลักของการ
พัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับ
โครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้นได้ให้ความสาคัญกับ
การมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนทั้งในระดับกลุ่ มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอน
ของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่องเพื่อร่วมกันกาหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วม
จัดทารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ” ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 ในยุทธศาสตร์ที่ 7 นั้นได้กล่าวอย่างชัดเจนถึงความสาคัญของการ
พั ฒ นาโครงสร้ างพื้ น ฐานและระบบโลจิ ส ติ ก ส์ ในฐานะของการเป็ น เครื่อ งมื อ ที่ ส าคั ญ ที่ ช่ ว ยในการวางแผน
สนับสนุน ควบคุมการไหลเวียนของกิจกรรมต่าง ๆ เช่น สินค้าและบริการ ซึ่งครอบคลุมตั้ งแต่การจัดหาวัตถุดิบ
การจัดการคลังสินค้า บริหารต้นทุน รวมทั้งการขนส่งไปถึงจุดที่มีการใช้งาน หรือถึงมือผู้บริโภค และในยุทธศาสตร์
ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาคเมือง และ
พื้น ที่เศรษฐกิจนั้ น ได้ก ล่าวถึงการนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้เพื่อการพัฒ นาเชิงพื้นที่ ดังเช่นเทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศ อันประกอบด้วย ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ รีโมทเซนซิง และระบบกาหนดตาแหน่งบนพื้นโลก ใน
ฐานะของศาสตร์ในการบริหารจัดการพื้นที่ระดับชุมชนและประเทศ
ในส่วนของนโยบายและยุทธศาสตร์ การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563- 2570
ได้กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาที่สาคัญ 4 ด้าน ได้แก่ (1) การพัฒนากาลังคนและสถาบันความรู้ (2) การวิจัยและ
สร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม (3) การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการ
แข่งขัน และ (4) การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้า โดยดาเนินงานควบคู่
ไปกับการปฏิรูประบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ โดยที่ได้กล่าวถึงความสาคัญของ
เทคโนโลยีโลจิสติกส์ ในการสร้างมาตรการและกลไกรองรับการพัฒนากาลัง คนเพื่อตอบสนองความต้องการของ
อุตสาหกรรมที่อยู่ในพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(Eastern Economic Corridor:
EEC) ซึ่งจะครอบคลุมอุตสาหกรรม First S-curve และ New S-curve และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการ
เป็นเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ (S-Curve) เพื่อยกระดับความสามารถการ
แข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ อีกทั้งยังมีแนวทางในการสนับสนุนการวิจัยทางด้านอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ด้านระบบราง ด้านการบิน และด้านยานยนต์ ในส่วน
ของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ นั้นได้กล่าวว่าเทคโนโลยีที่มีความสาคัญต่อการพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อลดปัญหาและ
เสริมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจที่หลากหลาย เช่น ถูกนาไปใช้เป็นเครื่องมือในแผนงาน PM 2.5 และการจัดการ
มลพิษ แผนงาน Smart Farming และแผนงานการบริหารจัดการน้า เป็นต้น เพื่อนาไปสู่การแก้ปัญหาและสร้าง
องค์ความรู้ในการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการติดตาม เตือนภัย เฝ้าระวัง และพยากรณ์
ด้านภัยพิบัติอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
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11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้กล่าวถึงหลักการพัฒนาประเทศที่สาคัญในที่ ยึด
หลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ที่ต่อเนื่องจาก
แผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 9-11 และยึ ดหลั กการเจริญ เติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่ อมล้ าและขับเคลื่ อนการ
เจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม โดยการกาหนดเป้าหมายและ
ตัวชี้วัดในด้านต่าง ๆ ของแผนพัฒนาฯ ได้ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579 ที่เป็นเป้าหมายยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี มาเป็นกรอบในการกาหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปี โดยที่เป้าหมายและตัวชี้วัดต้ องสอดคล้องกับ
กรอบเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่องค์กรระหว่างประเทศกาหนดขึ้น ส่วนแนวทางการ
พัฒนา ได้บูรณาการนโยบายหรือประเด็นพัฒนาที่สาคัญของประเด็นการปฏิรูปประเทศ 37 วาระ และ ไทยแลนด์
4.0
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมจะมีบทบาทสาคัญ
เพื่อสนับสนุนให้โจทย์ท้าทายสาคัญของประเทศบรรลุเป้าหมายได้ โดย
1. การสร้างคน มุ่งเน้นการพัฒ นาบุคลากรให้มีคุณภาพ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต และมี
ทักษะที่จาเป็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2. การสร้างองค์ความรู้ มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อสะสมความรู้เพื่อเป็นการวางรากฐานสาหรับอนาคต และการ
พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่ขีดความสามารถและความเข้มแข็งของประเทศในด้านต่าง ๆ
3. การสร้างนวัตกรรม มุ่งเน้ นการบ่มเพาะและพัฒ นาขีดความสามารถผู้ประกอบการนวัตกรรม การ
พัฒนาระบบนิเวศทางนวั ตกรรมในด้านต่าง ๆ ให้เอื้อต่อการสร้างและแปลงนวัตกรรมสู่มูลค่าทางเศรษฐกิจและ
คุณค่าทางสังคม
4. การปรับบทบาทมหาวิทยาลัย มุ่งเน้นการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเป็นฟันเฟืองสาคัญสาหรับการสร้าง
คน สร้างองค์ความรู้ และการสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของประเทศผ่านการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจ
กลุ่มมหาวิทยาลัย เปลี่ยนหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ รวมทั้งจัดระบบและการบริหารจัดการ
จากสถานการณ์ ห รื อการพั ฒ นาสั งคมและวัฒ นธรรมจะเห็ น ได้ ว่าประเทศและท้ องถิ่น ยั งขาดแคลน
บุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะด้านในการพัฒ นาโดยใช้เทคโนโลยี เชิงพื้นที่ สามารถบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ
ร่วมกัน เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาด้านสังคมได้ ดังเช่นบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ซึ่งเทคโนโลยีนี้ได้ถูก
นาไปใช้ในการศึกษาเชิงพื้นที่อย่างแพร่หลาย ทั้งในหน่วยงานเอกชนและภาครัฐ ทั้งในด้านการวิจัยและการบริการ
วิชาการต่อชุมชน อีกทั้งในระดับท้องถิ่นยังขาดบุคลากรที่มีสามารถในการใช้งานได้ จึงมีความจาเป็นอย่างเร่งด่วน
ในการสร้างบุคลากร องค์ความรู้ และนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนและตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ในสาขา
ดังกล่าว
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากการพิ จ ารณาผลกระทบการพั ฒ นาทางด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม และวั ฒ นธรรม บนพื้ น ฐานของ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ และแนวทางการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม พบว่า หลักสูตรเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ นั้นมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศและท้องถิ่น อัน
เนื่ อ งมาจากเป็ น ศาสตร์ ท างด้ านเทคโนโลยี แ ละนวัต กรรม สามารถประยุ ก ต์ ใช้ ในการพั ฒ นาเชิ งพื้ น ที่ อ ย่ า ง
หลากหลาย เป็น เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒ นาอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ เป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคต
สาหรับเป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ สามารถใช้ยกระดับการบริหารจัดการ ทั้งในภาคการเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม
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และภาคบริการ ให้ได้มาตรฐาน และมีความต้องการด้านบุคลากร องค์ความรู้และนวัตกรรมทั้งในระดับประเทศ
และท้องถิ่น ระดับ สูง จึงจาเป็ น ต้องพัฒ นาหลั กสู ตรที่เน้นผลิตบุคลากรทางด้านนี้ อย่างมีศักยภาพเป็น ไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิ สามารถปฏิบัติงานได้ทันที ส่งเสริมให้ประเทศไทยมีจานวนกาลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มมากขึ้น ทาให้กลไกในการพัฒนาภาคการเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาค
บริการ มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้
12.2 ความเกีย่ วข้องกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรมีพันธกิจหลักในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น ผลิตบัณฑิต
ให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การสร้างสรรค์และการสื่อสารด้วยหลักคุณธรรม
คุณภาพและมาตรฐานระดับชาติและสากล และบริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย
โปร่งใส ด้วยหลั กธรรมาภิบ าล มีการพัฒ นาอย่างก้าวหน้า ต่อเนื่องและยั่งยืน การพัฒ นาหลักสูตรเทคโนโลยี
ภูมิศาสตร์ ซึ่งเป็นหลักสูตรบูรณาการระหว่างสองศาสตร์คือ “ภูมิสารสนเทศ” และ “เทคโนโลยีโลจิสติกส์” ที่มี
ความสาคัญต่อการพัฒนาประเทศและท้องถิ่น เป็นสาขาขาดแคลน มีความต้องการของตลาดแรงงานสูง และมี
ความสาคัญต่อการพัฒนาทั้งภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ บนพื้นฐานของเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม จะสนองตอบต่อพัน ธกิจของสถานบัน และเป็นหลักสู ตรต้นแบบทางด้านเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ของ
ประเทศต่อไป
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 รายวิชาในหลักสูตรอื่นที่นามาบรรจุในหลักสูตรนี้ : รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป จัดการเรียนการสอน
โดยคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ได้แก่ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่ อสาร กลุ่มวิชาความเป็น
พลเมืองและพลโลก กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
รายวิช าหมวดวิช าเฉพาะ ได้แก่ กลุ่ มวิช าเฉพาะ กลุ่ ม วิช าบังคั บ กลุ่ มวิช าเอกเลื อก และกลุ่ มวิช าฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา เปิดสอนโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ศูนย์แม่สอด
รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี เปิดสอนโดยคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
13.2 รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่หลักสูตรอื่นนาไปใช้ : ทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ นักศึกษาหลักสูตรอื่น
สามารถเลือกเป็นวิชาเลือกเสรีได้
13.3 การบริหารจัดการ
1. ให้มีการปรึกษาหารือระหว่างผู้สอนรายวิชาที่สอนโดยคณะ/โปรแกรมวิชา/หลักสูตรอื่น เพื่อให้ได้
เนื้อหาความรู้และทักษะทางการพัฒนาสังคมตามความต้องการของหลักสูตร
2. สารวจความต้องการเชิงวิชาชีพจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมกันกับผู้สอนรายวิชาที่สอนโดย
คณะ/โปรแกรมวิชา/หลักสูตรอื่น
3. จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อทบทวนความต้องการหรือเงื่อนไขการเรียนรู้และทักษะ วิชาชีพเป็นระยะ
เพื่อแสวงหาลู่ทางในการปรับปรุงรายวิชาร่วมกัน
4. มอบหมายอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรกาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา การจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน เพื่อให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
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14. แนวคิดการออกแบบหลักสูตรและการกาหนดสาระของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2564 มีแนวคิดในการออกแบบหลักสูตร
โดยคานึงถึงองค์ประกอบสาคัญของหลักสูตร คือ
1. ก าหนดผลการเรี ย นรู้ ที่ ค าดหวั ง (Program Learning Outcomes : PLOs) ของหลั ก สู ต ร ทั้ ง
ความรู้ทักษะเฉพาะทาง (Specific Outcomes) ความรู้และทักษะทั่วไป (Generic Outcomes) โดยพิจารณา
ความสอดคล้องกับพันธกิจ วิสัยทัศน์ และคุณลักษณะบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร และคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มาตรฐานการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่
21 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-Long Learning) และความต้องการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร
2. ออกแบบโครงสร้ างหลั กสู ต รให้ ผ ลการเรียนรู้ที่ ค าดหวังกระจายลงสู่ รายวิช าต่ าง ๆ โดยมี การ
จัดลาดับการเรียนและมีการบูรณาการรายวิชา
3. กาหนดผลการเรียนรู้ของรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLOs) ที่สอดคล้องกับผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
4. กาหนดการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมการเรียนรู้ของรายวิชา และกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้คาดหวังของรายวิชา
5. กาหนดการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน (Student Assessments)
6. ทบทวนผลการจั ดการเรีย นการสอนเพื่อพั ฒ นา/ปรับ ปรุงให้ บ รรลุ ผ ลการเรียนรู้ที่ คาดหวังของ
หลักสูตร
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ สามารถบูรณาการองค์ความรู้และ
ปั ญ ญา ในการบริ ห ารจั ดการและสร้ างนวัต กรรมเชิ งพื้ น ที่ เพื่ อตอบสนองการพั ฒ นาและเพิ่ ม มูล ค่ า ทั้ งภาค
เกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ มีคุณธรรม และมีจิตสานึกในการรับใช้ท้องถิ่นและประเทศชาติ
1.2 ความสาคัญ
เป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ที่ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์
สิ่ งแวดล้ อม การพั ฒ นาทางเศรษฐกิจ และการพั ฒ นาทางสั งคมและวัฒ นธรรม รวมทั้ง การเปลี่ ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในปัจจุบัน และในอนาคต สามารถบูรณาการกับศาสตร์อื่น ๆ เพื่อสร้างแนวทางในการ
แก้ปัญหาเชิงพื้นที่ เพื่อตอบสนองการพัฒนาและเพิ่มมูลค่า ทั้งภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ
มีคุณธรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพสู่ความยั่งยืน เป็นหลักสูตรที่มีความต้องการบุคลากรของตลาดแรงงานสูง ทั้งใน
หน่วยงานราชการ เอกชน และท้องถิ่น
1.3 วัตถุประสงค์
1.3.1 เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี อ งค์ ค วามรู้ แ ละทั ก ษะด้ านเทคโนโลยี ภู มิ ศ าสตร์ ที่ ส ามารถน าไป
ปฏิบัติงานในวิชาชีพได้
1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติการ และจัดการเกี่ยวกับพื้นที่ รวมทั้ง
ประยุกต์ใช้ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และบูรณาการศาสตร์ด้านเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ให้กับท้องถิ่นได้
1.3.3 เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ ผู้ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม จรรยาบรรณ และความรั บ ผิ ด ชอบด้ า น
เทคโนโลยีภูมิศาสตร์ พร้อมที่จะเสียสละและสามารถนาเทคโนโลยีไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
1.4 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
1.4.1 เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และความรอบรู้ด้านต่าง ๆ ในการสร้างสัมมาอาชีพ
ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มี ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเป็นผู้มี
คุณธรรม ความเพียร มุ่งมั่น มานะ บากบั่น และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.4.2 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการบูรณาการ
ศาสตร์ ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมและของโลก สามารถสร้างโอกาสและเพิ่มมูลค่าให้กับตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศ
1.4.3 เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง รู้คุณค่าและ
รั กษ์ ค วามเป็ น ไทย ร่ ว มมื อรวมพลั งเพื่ อ สร้ างสรรค์ ก ารพั ฒ นาและเสริม สร้างสั น ติสุ ข อย่างยั่ งยื น ทั้ งในระดั บ
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประชาคมโลก
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1.5
นักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2

ชั้นปีที่ 3

ชั้นปีที่ 4

ผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละชั้นปีของนักศึกษา
ทักษะ/คุณลักษณะของนักศึกษา
มีความรู้ ความเข้าใจในทักษะพื้นฐานที่สาคัญของนักศึกษาด้านเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ นักศึกษา
จะได้รับความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์และสถิติ หลักภูมิสารสนเทศศาสตร์ และความรู้เบื้องต้น
ด้านหลักการตลาดและธุรกิจดิจิทัล ซึ่งเป็นสมรรถนะหลักของนักศึกษาที่เรียนทั้งสองวิชาเอก
มีความเข้าใจและทักษะด้านการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ไปใช้ได้ นักศึกษาจะได้รับ
ความรู้ ด้ า นระบบสารสนเทศด้ า นภู มิ ส ารสนเทศและ/หรื อ เทคโนโลยี โ ลจิ ส ติ ก ส์ ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์สาหรับเทคโนโลยีโลจิสติกส์ ระบบนาทางด้วยดาวเทียมและเทคโนโลยี
ขนส่ ง ซึ่ งเป็ น สมรรถนะหลั กของนั กศึ กษาที่ เรีย นทั้ งสองวิช าเอกเพื่ อน าไปสู่ ก ารประกอบ
วิชาชีพและการประยุกต์ใช้
มีความสามารถบูรณาการองค์ความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ รวมถึงศาสตร์อื่น ๆ
ที่ เกี่ ย วข้ อ ง โดยนั ก ศึ ก ษาจะได้ รั บ ความรู้ ด้ า นการพยากรณ์ เชิ ง พื้ น ที่ ด้ ว ยเทคโนโลยี ภู มิ
สารสนเทศในงานด้านโลจิสติกส์ การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือ เพื่อ รองรับการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา และสร้างความโดดเด่นให้กับศักยภาพของนักศึกษาในแต่ละวิชาเอก
มีความสามารถนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ไปใช้ในการวางแผนจัดการ แก้ไข
ปั ญ หาเชิ งพื้ น ที่ เพื่ อการท าวิจัย หรือ สร้างนวัต กรรมให้ กั บ ท้ อ งถิ่ น หรือ สามารถผ่ านการ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานทางด้านโลจิสติกส์ หรือการแข่งขันการนาเสนองานวิจัยหรือ
นวัตกรรมระดับชาติด้านภูมิสารสนเทศและ/หรือเทคโนโลยีโลจิสติกส์ รวมทั้ง มีศักยภาพตรง
ตามความต้องการของตลาดแรงงาน

1.6 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร
ผู้เรียนมีความรอบรู้ในเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านเทคโนโลยีภูมิศาสตร์
และศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงมีการพัฒนารายวิชาที่มีสาระความรู้พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ให้มี
ความครบถ้ ว นทั้ งเนื้ อ หาและเทคโนโลยี เพื่ อ ให้ ผู้ เรีย นเกิ ด แนวทางการประยุ ก ต์ แ ละบู รณ าการความรู้ ด้ า น
เทคโนโลยีภูมิศาสตร์ร่วมกับความรู้ด้านอื่น ๆ ได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้
สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมด้านภูมิสารสนเทศและ/หรือเทคโนโลยีโลจิสติกส์ให้เป็นพื้นฐาน และแนวทางที่
จะนาไปสู่การทางานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่ ชุมชน วิถีชีวิต หรือเกิดการพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรมให้
สอดคล้องกับ เป้ าหมายหรือนโยบายการพั ฒ นาประเทศได้ต่อไป จึงกาหนดผลลัพ ธ์การเรียนรู้ระดับ หลักสู ตร
(PLOs) ได้แก่
PLO 1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานด้านเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ได้ในระดับดี
PLO 2 สามารถวางแผนและออกแบบแผนพั ฒ นาเชิ งพื้ น ที่ และน าความรู้ ทั ก ษะทางด้ า น
เทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ไปประยุกต์ใช้ได้
PLO 3 บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อประยุกต์ใช้ดา้ นเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ได้อย่างเหมาะสม
PLO 4 สามารถวิเคราะห์องค์ความรู้ด้านภูมิสารสนเทศและ/หรือเทคโนโลยีโลจิสติกส์ ในการ
วางแผนจัดการเชิงพื้นที่
PLO 5 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีภูมิศาสตร์
PLO 5.1 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมสาหรับงานวิจัย ด้านเทคโนโลยี
ภูมิศาสตร์
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PLO 5.2 สามารถใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศในการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล จากแหล่ งข้ อ มู ล ที่
น่าเชื่อถือ
PLO 5.3 สามารถก้ า วทั น ความก้ า วหน้ า ขององค์ ค วามรู้ แ ละเทคโนโลยี ท างด้ า น
เทคโนโลยีภูมิศาสตร์ โดยเน้นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
PLO 6 มีคุณ ธรรม จริย ธรรม จรรยาบรรณทางวิช าการ และวิช าชีพ รับ ผิ ดชอบต่อชุมชน มี
ทัศนคติทดี่ ี และดาเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
PLO 6.1 แสดงให้เห็นถึงความมีคุณธรรม จริยธรรม ขยันหมั่นเพียร ตรงต่อเวลา และ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม
PLO 6.2 แสดงให้เห็นถึงการมีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ มีความซื่อสัตย์ มีวินัย รับผิดชอบต่อชุมชน ท้องถิ่นตนเอง
PLO 7 ยอมรับความเป็นพหุวัฒนธรรมและการสื่อสารที่เหมาะสม
PLO 7.1 สามารถทางานร่วมกับผู้ อื่นในฐานะผู้ นาและสมาชิกที่ดี เข้าใจและยอมรับ
ความเป็นพหุวัฒนธรรม และร่วมแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ในองค์กร หน่วยงาน
PLO 7.2 สามารถสื่อสารด้วยกระบวนการฟัง พูด อ่าน และเขียน อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยภาษาที่เหมาะสม
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1. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานด้านผลลัพธ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร

ทักษะเฉพาะ
(Specific
Skill)













มคอ. 1

ความรู้ (2)
ความรู้ (2)
ปัญญา (3)
ปัญญา (3)
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (5)
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (5)
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (5)
ความรู้ (2)
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PLO 1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
ภูมิศาสตร์ได้ในระดับดี
PLO 2 สามารถวางแผนและออกแบบแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ และนา
ความรู้ทักษะทางด้านเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ได้
PLO 3 บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อประยุกต์ใช้ด้านเทคโนโลยี
ภูมิศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม
PLO 4 สามารถวิเคราะห์องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ใน
การวางแผนจัดการเชิงพื้นที่
PLO 5 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับด้าน
เทคโนโลยีภูมิศาสตร์
PLO 5.1 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
PLO 5.2 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
PLO 5.3 สามารถก้ า วทั น ความก้ า วหน้ า ขององค์ ค วามรู้ แ ละ
เทคโนโลยี ทางด้านเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ โดยเน้นการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต

ทักษะทั่วไป
(Generic
Skill)

มาตรฐานด้านผลลัพธ์ของผู้เรียน
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562
ผู้ร่วม
พลเมืองที่
ผู้เรียน
สร้างสรรค์
เข้มแข็ง
(Learner)
(Co(Active
creator)
citizen)
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร




ทักษะเฉพาะ
(Specific
Skill)

มคอ. 1

คุณธรรม จริยธรรม
(1)



คุณธรรม จริยธรรม (1)
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PLO 6 มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ชุ ม ชน มี ทั ศ นคติ ที่ ดี และด าเนิ น ชี วิ ต ตามหลั ก
เศรษฐกิจพอเพียง
6.1 แสดงให้เห็นถึงความมีคุณธรรม จริยธรรม ขยันหมั่นเพียร ตรง
ต่อเวลา และปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม
6.2 แสดงให้เห็นถึงการมีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ มี
ความรั บ ผิ ดชอบต่ อหน้ าที่ มี ค วามซื่อ สั ต ย์ มีวินั ย รับ ผิ ด ชอบต่ อ
ชุมชน ท้องถิ่นตนเอง
PLO 7 ยอมรับความเป็นพหุวัฒนธรรมและการสื่อสารที่เหมาะสม
7.1 สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้นาและสมาชิกที่ดี เข้าใจ
และยอมรั บ ความเป็ น พหุ วั ฒ นธรรม และร่ ว มแก้ ปั ญ หาอย่ า ง
สร้างสรรค์ในองค์กร หน่วยงาน
7.2 สามารถสื่อสารด้วยกระบวนการฟัง พูด อ่าน และเขียน อย่างมี
ประสิทธิภาพ ด้วยภาษาที่เหมาะสม

ทักษะทั่วไป
(Generic
Skill)

มาตรฐานด้านผลลัพธ์ของผู้เรียน
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562
ผู้ร่วม
พลเมืองที่
ผู้เรียน
สร้างสรรค์
เข้มแข็ง
(Learner)
(Co(Active
creator)
citizen)

คุณธรรม จริยธรรม (1)



ความสัมพันธ์ (4)
ความสัมพันธ์ (4)




การสื่อสาร (5)














13
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ มีแผนพัฒนาปรับปรุงที่มีรายละเอียดของแผนการ
พัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐานและตัวบ่งชี้ ที่คาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จภายใน 5 ปี นับจากเปิดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตร ดังนี้
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์
- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐาน - เอกสารหลักสูตร
มาตรฐานหลักสูตร สกอ. และตาม จากหลักสูตรในระดับสากล
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
- ปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐาน
ระดับนานาชาติและสอดคล้องกับ
ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
การเมืองและสังคม สิ่งแวดล้อม
และความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
- พัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ ด้าน - ส่งเสริมการทาวิจัยเพื่อพัฒนา - จานวนเงินวิจัยต่ออาจารย์ประจา
การเรียนการสอน การวิจัย และ องค์ความรู้และวิจัยโดยใช้
- จานวนโครงการวิจัยในแต่ละปี
การบริการวิชาการ ให้สอดคล้อง เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
- จานวนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
กับความเปลี่ยนแปลง ทางสังคม - ส่งเสริมการทาวิจัยกรณีศึกษา - จานวนครั้งของการบริการวิชาการ
เศรษฐกิจ การเมืองและ
- ส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
ความก้าวหน้าทางวิชาการ
ทั้งในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ
- จัดระบบอาจารย์พี่เลี้ยงในการ
ทาวิจัยและการเรียนการสอน
- ปรับปรุงปัจจัยสนับสนุนการ
- สารวจความต้องการของ
1. จานวนครั้งในการสารวจ มีไม่น้อยกว่า
เรียนการสอน
นิสิตและผู้สอน
1 ครั้ง/ปี
- จัดหาและจัดสรรทุนเพื่อ
2. รายงานการสารวจแสดงข้อมูลอย่าง
ปรับปรุงปัจจัยสนับสนุน
น้อย 3 ประเด็น คือ
การเรียนการสอนให้มี
- รูปแบบและลักษณะของ ปัจจัย
ความทันสมัยและมี
สนับสนุนที่เป็นที่ต้องการ
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะใน
การจัดการและการใช้ปัจจัยสนับสนุน
อย่างมีประสิทธิภาพ
- ความเป็นไปได้ในการพัฒนา /ปรับปรุง
ปัจจัยสนับสนุนตามข้อเสนอแนะ
3. จานวนเงินทุนเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาไม่
น้อยกว่า 10%
4. จานวนอุปกรณ์/กิจกรรม/โครงการที่
ปรับปรุงปัจจัยสนับสนุนการเรียนการ
สอนมีไม่น้อยกว่า 2 รายการ/ปี

14

หมวดที่ 3
ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภ าค โดย 1 ปี การศึกษา แบ่ งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และ 1 ภาคการศึกษาปกติ มี
ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
อาจจัดให้มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน จานวนไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาและดุลยพินิจของอธิการบดี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน - เวลาในดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน
เดือนมีนาคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2.2.2 มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการรับสมัครนักศึกษา
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
2.3.1 นักศึกษาไม่แน่ใจต่อการตัดสินใจเรียนและการประกอบอาชีพในอนาคตของตนเอง
2.3.2 นักศึกษามีพื้นฐานความรู้ทางวิชาการและทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้าน้อย
2.3.3 นักศึกษาแรกเข้ามีพื้นฐานความรู้ในระดับที่แตกต่างกัน อาจเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบทางการศึกษา
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อการแก้ปัญหา
2.4.1 จั ด ให้ มี ก ารปฐมนิ เทศนั ก ศึ ก ษาใหม่ แนะแนวทางการวางเป้ าหมายชี วิ ต เทคนิ ค การเรี ย นใน
มหาวิทยาลัยฯ ตลอดจนการแบ่งเวลาในการเรียนและทากิจกรรม
2.4.2 กาหนดและวัดความรู้พื้น ฐานด้านความรู้ทางวิชาการและทักษะการใช้เทคโนโลยี เพื่อประเมิน
แนวทางในการพัฒนา เช่น จัดกิจกรรมสอนเสริม และเพิ่มเติมทักษะเฉพาะรายบุคคล/รายกลุ่ม
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

แบ่งเป็น

2564
50
50

จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
2565
2566
2567
50
50
50
50
50
50
50
50
50
100
150
200
50

2568
50
50
50
50
200
50

จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
2565
2566
2567
25
25
25
25
25
25
25
25
25
50
75
100
25

2568
25
25
25
25
100
25

จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
2565
2566
2567
25
25
25
25
25
25
25
25
25
50
75
100
25

2568
25
25
25
25
100
25

2.5.1 วิชาเอกภูมิสารสนเทศ

จานวนนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

2564
25
25

2.5.2 วิชาเอกเทคโนโลยีโลจิสติกส์
จานวนนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

2564
25
25

2.6 งบประมาณตามแผน
งบประมาณ : ใช้งบประมาณจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร (ไม่นาค่าสิ่งก่อสร้างมาคานวณ)
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
หมวดรายจ่าย
ปีการศึกษา
2564
2565
2566
2567
2568
ค่าวัสดุ
24,000
48,000
72,000
96,000
96,000
ค่าใช้สอย
240,000
480,000
720,000
960,000
960,000
ค่าตอบแทน
90,000
180,000
270,000
360,000
360,000
รวม
354,000
708,000
1,062,000
1,416,000
1,416,000
(ไม่รวมเงินเดือนของอาจารย์และเจ้าหน้าที่บุคลากร และงบประมาณด้านครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง)
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2.6.2 งบประมาณรายจ่ายในหลักสูตร (หน่วย : บาท)
หมวดเงิน

2564

งบดาเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ)
1. ค่าใช้จ่ายอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
2,016,000
หลักสูตร 6 คน (เงินเดือน)
2. ค่าใช้จ่ายอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
240,000
หลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และ
บุคลากรอื่น ๆ ในหลักสูตร
(บุคลากรสายสนับสนุน 20,000
บาท/คน/เดือน)
3. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน (ทุก
150,000
รายการ ทุกกิจกรรมในหลักสูตร
ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ)
4. ทุนการศึกษา เงินอุดหนุน/
30,000
ส่งเสริมนักศึกษา
5. ค่าหนังสือ ตาราในหลักสูตร
30,000
รวม
450,000
จานวนนักศึกษา
50
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวต่อปี

ปีงบประมาณ
2565
2566

2567

2565

2,096,640 2,180,505 2,267,725 2,452,772
240,000

240,000

240,000

240,000

150,000

150,000

150,000

150,000

60,000

90,000

120,000

120,000

30,000
480,000
100

30,000
510,000
150
17,000

30,000
540,000
200

30,000
540,000
250

2.6.3 จากการพิ จารณารายรั บ และรายจ่ายของหลั กสู ตร พบว่า หลักสู ตรใหม่ที่ป รับ ปรุงขึ้น มีความ
คุ้มทุนในการดาเนินการจัดการเรียนการสอน
2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย
ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรว่าด้วยการโอนผลการเรียน และการยกเว้นการ
เรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ค)

สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
พิจารณาให้ความสอดคล้องของหลักสูตร
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23 มิถนุ ายน 2564

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
1.2 กลุ่มวิชาความเป็นพลเมืองและพลโลก
1.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1.1 – 1.4
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา
3) หมวดวิชาเลือกเสรี

เมื่อวันที่ .......................................................

ไม่น้อยกว่า

121

หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

30
9
6
6
6
3
85
42
30
6
7
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

3.3 ความหมายของรายวิชาในหลักสูตร
1) ความหมายของเลขรหัสรายวิชา
การกาหนดรหัสรายวิชาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประกอบด้วยตัวเลขรหัสทั้งหมด 7 ตัว
รายละเอียดและหลักการกาหนดรหัสวิชา ได้จาแนกดังต่อไปนี้
1

2

3

4

5

6

7

ลาดับก่อนหลัง
ลักษณะเนื้อหา
ระดับความยากง่าย หรือชั้นปี
หมวดวิชา/สาขาวิชา

(1) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่ 1 – 3 หมวดวิชา/สาขาวิชา
900 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(2) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่ 4
ระดับความยากง่าย หรือชั้นปี
(3) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่ 5
บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
2
กลุ่มวิชาความเป็นพลเมืองและพลโลก
3
กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
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4
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
หมวดวิชาเฉพาะ
1
แทนเนื้อหาวิชาทางภูมิศาสตร์
2
แทนเนื้อหาวิชาด้านภูมิศาสตร์ประยุกต์
3
แทนเนื้อหาวิชาด้านภูมิสารสนเทศ
4
แทนเนื้อหาวิชาด้านภูมิสารสนเทศประยุกต์
5
แทนเนื้อหาวิชาด้านเทคโนโลยีภูมิศาสตร์
6
แทนเนื้อหาวิชาด้านเทคโนโลยีโลจิสติกส์
(4) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่ 6 – 7 บ่งบอกถึงลาดับก่อนหลังของวิชา
2) ความหมายของหน่วยกิตและจานวนชั่วโมง
รหัสหน่วยกิตและจานวนชั่วโมงการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย น(ท-ป-อ)
น
หมายถึง จานวนหน่วยกิตทั้งหมดของรายวิชา
ท
หมายถึง จานวนชั่วโมงการบรรยายต่อสัปดาห์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ป
หมายถึง จานวนชั่วโมงปฏิบัติการต่อสัปดาห์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
อ
หมายถึง จานวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์
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1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเรียนในทุกกลุ่มวิชา 1.1 – 1.4 ในรายวิชาบังคับและวิชาเลือกตามจานวนหน่วยกิตที่กาหนดไว้
และให้เลือกเรียนอีก 1 รายวิชา จานวน 3 หน่วยกิต จากกลุ่มวิชาใดก็ได้ รวมทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
ไม่น้อยกว่า
9
หน่วยกิต
วิชาบังคับ
9
หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
9001101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental English
9001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
9001103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ
3(3-0-6)
Thai for Academic Communication
วิชาเลือก
9001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดมาตรฐาน
3(3-0-6)
English for Standardized Test
9001105 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Burmese for Communication
9001106 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
9001107 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Japanese for Communication
9001108 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Korean for Communication
1.2 กลุ่มวิชาความเป็นพลเมืองและพลโลก
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
วิชาบังคับ
3
หน่วยกิต
9001201 พลเมืองไทยในสังคมพลวัต
3(3-0-6)
Thai Citizens in a Dynamic Society
วิชาเลือก
9001202 มนุษย์กับการดาเนินชีวิต
3(3-0-6)
Human and Living
9001203 ท้องถิ่นภิวัตน์
3(3-0-6)
Localization
9001204 ภูมิปัญญาและมรดกไทย
3(3-0-6)
Thai Wisdom and Heritage
9001205 วิศวกรสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
3(1-4-4)
Social Engineer for the Development of Local Communities
9001206 การจัดการแบบบูรณาการ
3(3-0-6)
Integrated Management
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1.3 กลุม่ วิชาเทคโนโลยี
ไม่น้อยกว่า
วิชาบังคับ
9001301 ความฉลาดรู้ทางดิจิทัล สารสนเทศ และสื่อ
Digital, Information and Media Literacy
วิชาเลือก
9001302 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
Digital Technology for Learning
9001303 เทคโนโลยีกับชีวิต
Technology and Life

6
3

1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
ไม่น้อยกว่า
6
วิชาบังคับ
3
9001401 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
Science and Life
วิชาเลือก
9001402 การพัฒนาสุขภาวะเชิงบูรณาการ
Wellness Integrated Development
9001403 การคิดเชิงคณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ
Mathematical Thinking and Decision Making
9001404 ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Sustainability of Natural Resources and Environment

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

2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
85 หน่วยกิต
2.1 วิชาแกน
บังคับเรียน
42 หน่วยกิต
รหัสวิชา รายวิชา
น(ท-ป-อ)
1201101 คณิตศาสตร์สาหรับวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
Mathematics for Science
2541101 ภูมิศาสตร์กายภาพและภูมิศาสตร์มนุษย์เชิงบูรณาการ
3(2-2-5)
Integration of Physical and Human Geography
2541201 การใช้แผนที่และการจัดทาแผนที่ดิจิทัล
3(2-2-5)
Mapping and Digital Cartography
2542301 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
3(2-2-5)
Geographic Information System
2542302 การรับรู้จากระยะไกลและการใช้ข้อมูลดาวเทียม
3(2-2-5)
Remote Sensing and Satellite Application
2544595 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีภูมิศาสตร์
3(0-6-3)
Research and Innovation Development in Geographical Technology
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รหัสวิชา รายวิชา
3561101 องค์การและการจัดการ
Organization and Management
3601101 ความรู้เบื้องต้นทางเทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจ
Introduction to Digital Technology for Business
3612101 พื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
Fundamentals of Entrepreneurships
4002251 ภาษาอังกฤษสาหรับวิทยาศาสตร์
English for Science
5771101 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
Logistics and Supply Chain Management
5771102 มาตรฐานโลจิสติกส์
Logistics Standard
5772101 การจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า
Warehouse Management and Distribution Center
5772102 การวางแผนและการปฏิบัติการขนส่ง
Transport Planning and Operations
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
บังคับเรียน 30
ให้เลือกเรียนวิชาเอกใดเอกหนึ่ง ดังนี้
วิชาเอกภูมิสารสนเทศ
รหัสวิชา รายวิชา
2541301 พัฒนาการทางภูมิสารสนเทศศาสตร์
Development of Geoinformatics
2542201 ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์
Analytical Thailand geography
2542401
สถิติเบื้องต้นสาหรับภูมิสารสนเทศ
Elementary Statistic for Geoinformatics
2543201 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสาหรับภูมิสารสนเทศ
Academic English for Geoinformatics
2543401 การสารวจรังวัดและระบบกาหนดตาแหน่งบนพื้นโลก
Surveying and Global Positioning System
2543402 การประยุกต์การรับรู้จากระยะไกลและการประมวลผลภาพเชิงเลข
Application to Remote Sensing and Digital Image Processing
2543403 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
Application to Geographic Information System
2543404 การเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
Programming to GIS development

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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รหัสวิชา
2543405
2543501

รายวิชา
การออกแบบและมาตรฐานของฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ขั้นแนะนา
Introduction to Design and Standard Geo-spatial Database
ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการโลจิสติกส์
Geoinformatics for Logistics Managements

วิชาเอกเทคโนโลยีโลจิสติกส์
รหัสวิชา
รายวิชา
5771203
คณิตศาสตร์และสถิติสาหรับโลจิสติกส์
Mathematics and Statistics
5773203
ภาษาอังกฤษสาหรับโลจิสติกส์
English for Logistics
5773601
เทคโนโลยีบล็อกเชน
Blockchain Technology
5773602
อินเทอร์เน็ตของทุกสิ่งในงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
Internet of Things in the Logistics and Supply Chain
5773603
ข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ข้อมูลด้านโลจิสติกส์และซัพ
พลายเชน
Big Data and Analytics in Logistics and Supply Chain
5773604
ระบบการขนส่งอัจริยะสาหรับสมาร์ตซิตี้
Smart Mobility in Smart Cities
5773605
ระบบโลจิสติกส์ย้อนกลับและการจัดการซัพพลายเชนเพื่อ
สิ่งแวดล้อม
Reverse Logistics and Environmental Supply Chain
Management
5773606
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อธุรกิจสมาร์ทโลจิสติกส์
Innovation and technology for smart logistics
5773607
การวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
Measuring Logistics and Supply Chain Efficiency
2543501
ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการโลจิสติกส์
Geoinformatics for Logistic Managements

น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)

3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3(2-2-5)
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2.3 วิชาเอกเลือก ให้เลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
ไม่น้อยกว่า
6
กลุม่ วิชาเอกภูมิสารสนเทศ
รหัสวิชา รายวิชา
2541102 ภูมิศาสตร์ภูมิภาคอาเซียน
ASEAN Geography
2541103 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว
Tourism Geography
2543101 ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจและการตลาด
Economic Geography and Marketing
2543102 ภูมิศาสตร์เมืองและผังเมือง
Geography and Urban Planning
2543202 สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
Geographical Indications and Local Development
2543406 ภูมิสารสนเทศด้านสุขภาวะ การจัดการสิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ
GIS for Wellness and Environmental and Disasters Management
2543407 ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
GIS for Mapping and Asset Taxes
2543408 การประยุกต์ใช้การสารวจรังวัดและระบบกาหนดพิกัดบนพื้นโลก
Application of Surveying and Global Positioning System
กลุม่ วิชาเอกเทคโนโลยีโลจิสติกส์
รหัสวิชา รายวิชา
5771601 ระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร
Enterprise Business Resource Planning System
5772104 อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในงานโลจิสติกส์
Occupational Health, Environment and Safety in Logistics
5773104 การนาเข้า-ส่งออก และพิธีศุลกากร
Import-Export and Customs
5773608 เทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์ในงานโลจิสติกส์
Packaging Technology in Logistics
5773609 เทคโนโลยีพลังงานสาหรับโลจิสติกส์
Energy Technology For Logistics
5773610 เทคโนโลยีการขนถ่ายวัสดุ
Material Handling Technology
5773611 เทคโนโลยีการจัดการสินค้าคงคลัง
Inventory Management Technology
5773612 การบริหารงานแบบลีน
Lean Management

หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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2.4 กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา จานวน
7
ให้เลือกเรียนแผนใดแผนหนึ่ง ดังนี้
แผนฝึกประสบการณ์
รหัสวิชา รายวิชา
2544596 เตรียมประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์
Preparation for Geographical Technology Practicum Experience
2544597 การฝึกงานทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์
Practicum Geographical Technology
หรือ แผนสหกิจศึกษา
2544598 เตรียมสหกิจศึกษา
Cooperative Education Preparation
2544599 สหกิจศึกษา
Co-operative Education

หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
2(90)
5(450)
1(45)
6(540)

3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรเปิดสอน โดยไม่ซ้ากับรายวิชาที่
เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กาหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสาเร็จหลักสูตรของ
สาขาวิชานี้
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3.1.4 แผนการศึกษา
วิชาเอกภูมิสารสนเทศ
รหัสวิชา
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
3561101
1201101
2541301

รหัสวิชา
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
5771101
3601101
2541101

รหัสวิชา
xxxxxxx
xxxxxxx
5771102
3612101
2541201
2542401

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป
องค์การและการจัดการ
คณิตศาสตร์สาหรับวิทยาศาสตร์
พัฒนาการทางภูมิสารสนเทศศาสตร์
รวม
ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ความรู้เบื้องต้นทางเทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจ
ภูมิศาสตร์กายภาพและภูมิศาสตร์มนุษย์เชิงบูรณาการ
รวม
ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป
มาตรฐานโลจิสติกส์
พื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
การใช้แผนที่และการจัดทาแผนที่ดิจิทัล
สถิติเบื้องต้นสาหรับภูมิสารสนเทศ
รวม

น(ท-ป-อ)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
18
น(ท-ป-อ)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
18
น(ท-ป-อ)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
18
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รหัสวิชา
xxxxxxx
xxxxxxx
2542201
2542301
2542302
xxxxxxx

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป
ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
การรับรู้จากระยะไกลและการใช้ข้อมูลดาวเทียม
วิชาเอกเลือก
รวม

น(ท-ป-อ)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (x-x-x)
18

รหัสวิชา
4002251
5772102
5772101
2543401
2543403
2543405

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษสาหรับวิทยาศาสตร์
การวางแผนและการปฏิบัติการขนส่ง
การจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า
การสารวจรังวัดและระบบกาหนดตาแหน่งบนพื้นโลก
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
การออกแบบและมาตรฐานของฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ขั้นแนะนา
รวม

น(ท-ป-อ)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
18

รหัสวิชา
2543501
2543201
2543404
2543402
xxxxxxx
xxxxxxx

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการโลจิสติกส์
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสาหรับภูมิสารสนเทศ
การเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
การประยุกต์การรับรู้จากระยะไกลและการประมวลผลภาพเชิงเลข
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวม

น(ท-ป-อ)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
18
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ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
xxxxxxx วิชาเลือกเสรี
2544595 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีภูมิศาสตร์
2544596 เตรียมประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์
หรือ
2544598 เตรียมสหกิจศึกษา
รวม

รหัสวิชา
2544597
2544599

ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
การฝึกงานทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์
หรือ
สหกิจศึกษา
รวม

น(ท-ป-อ)
3 (x-x-x)
3 (2-2-5)
2 (90)
1 (45)
7-8

น(ท-ป-อ)
5 (450)
6 (540)
5-6
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วิชาเอกเทคโนโลยีโลจิสติกส์
รหัสวิชา
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
3561101
1201101
2541101

รหัสวิชา
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
5771101
3601101
5771203

รหัสวิชา
xxxxxxx
xxxxxxx
5771102
3612101
2541201
5773602

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป
องค์การและการจัดการ
คณิตศาสตร์สาหรับวิทยาศาสตร์
ภูมิศาสตร์กายภาพและภูมิศาสตร์มนุษย์เชิงบูรณาการ
รวม
ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ความรู้เบื้องต้นทางเทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจ
คณิตศาสตร์และสถิติสาหรับโลจิสติกส์
รวม
ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป
มาตรฐานโลจิสติกส์
พื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
การใช้แผนที่และการจัดทาแผนที่ดิจิทัล
อินเทอร์เน็ตของทุกสิ่งในงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
รวม

น(ท-ป-อ)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
3 (3-0-6)
3(3-0-6)
3 (2-2-5)
18
น(ท-ป-อ)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3 (3-0-6)
18

น(ท-ป-อ)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
3 (3-0-6)
3(3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
18
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รหัสวิชา
xxxxxxx
xxxxxxx
5772102
2542301
2542302
xxxxxxx

รหัสวิชา
4002251
5772101
5773601
5773603
5773604
5773605

รหัสวิชา
2543501
5773203
5773606
5773607
xxxxxxx
xxxxxxx

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป
การวางแผนและการปฏิบัติการขนส่ง
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
การรับรู้จากระยะไกลและการใช้ข้อมูลดาวเทียม
วิชาเอกเลือก
รวม
ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษสาหรับวิทยาศาสตร์
การจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า
เทคโนโลยีบล็อกเชน
ข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ข้อมูลด้านโลจิสติกส์และซัพ
พลายเชน
ระบบการขนส่งอัจริยะสาหรับสมาร์ตซิตี้
ระบบโลจิสติกส์ย้อนกลับและการจัดการซัพพลายเชนเพื่อ
สิ่งแวดล้อม
รวม
ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการโลจิสติกส์
ภาษาอังกฤษสาหรับโลจิสติกส์
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อธุรกิจสมาร์ทโลจิสติกส์
การวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวม

น(ท-ป-อ)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (x-x-x)
18

น(ท-ป-อ)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
18
น(ท-ป-อ)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
3 (x-x-x)
3 (x-x-x)
18
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ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
xxxxxxx วิชาเลือกเสรี
2544595 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีภูมิศาสตร์
2544596 เตรียมประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์
หรือ
2544598 เตรียมสหกิจศึกษา
รวม

รหัสวิชา
2544597
2544599

ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
การฝึกงานทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์
หรือ
สหกิจศึกษา
รวม

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
ดูรายละเอียดในภาคผนวก ก

น(ท-ป-อ)
3 (x-x-x)
3 (2-2-5)
2 (90)
1 (45)
7-8

น(ท-ป-อ)
5 (450)
6 (540)
5-6

สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
พิจารณาให้ความสอดคล้องของหลักสูตร

3.2 ชื่อ สกุล ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล

23 มิถนุ ายน 2564

เมื่อวันที่ .......................................................

ตาแหน่ง

คุณวุฒิ /สาขาวิชา

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

วิชาเอกภูมิสารสนเทศ
วท.ด. (ภูมิสารสนเทศ)
ผู้ช่วย
1 นายสุภาสพงษ์ รู้ทานอง
วท.ม. (เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ)
ศาสตราจารย์
วท.บ. (ภูมิศาสตร์)
วท.ม. (ภูมิสารสนเทศ)
2 นางสาวภาวิณี ภูจริต
อาจารย์
วท.บ. (ภูมิสารสนเทศศาสตร์)
วท.ม. (ภูมิสารสนเทศศาสตร์)
3 นางสาวภัสร์ศศิร์ พลายละหาร
อาจารย์
วท.บ. (ภูมิสารสนเทศศาสตร์)
วิชาเอกเทคโนโลยีโลจิสติกส์
วท.ม. (เทคโนโลยีโลจิสติกส์)
1 นายธนวิทย์ ฟองสมุทร์
อาจารย์
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
วท.ม. (เทคโนโลยีโลจิสติกส์)
2 นายภัคพล รื่นกลิ่น
อาจารย์
บธ.บ. (การตลาด)
บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์)
3 นายธัชชัย ช่อพฤกษา
อาจารย์
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยพะเยา

2560
2553
2547
2559
2554
2562
2557

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2553
2551
2555
2552
2554
2551
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3.2.2 อาจารย์ประจาผู้สอน
ลาดับ

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่งวิชาการ

นายสุภาสพงษ์ รู้ทานอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

2

นางสาวภาวิณี ภูจริต

อาจารย์

3

นางสาวพัตรา คาสีหา

อาจารย์

4

นางสาวพิรฎา ทองประเสริฐ

อาจารย์

5

นางสาวภัสร์ศศิร์ พลายละหาร

อาจารย์

6

นายฤทธิรงค์ เกาฏีระ

อาจารย์

7

นายธนวิทย์ ฟองสมุทร์

อาจารย์

8

นายภัคพล รื่นกลิ่น

อาจารย์

9

นายธัชชัย ช่อพฤกษา

อาจารย์

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

ปีที่สาเร็จการศึกษา

วท.ด. (ภูมิสารสนเทศ)
วท.ม. (เทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ)
วท.บ. (ภูมิศาสตร์)
วท.ม. (ภูมิสารสนเทศ)
วท.บ. (ภูมิสารสนเทศศาสตร์)
วท.ม. (การรับรูจ้ ากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์)
วท.บ. (ภูมิสารสนเทศศาสตร์)
วท.ม. (ภูมิสารสนเทศ)
วท.บ. (ภูมิศาสตร์)
วท.ม. (ภูมิสารสนเทศศาสตร์)
วท.บ. (ภูมิสารสนเทศศาสตร์)
วท.ม. (การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
วท.บ. (ภูมิศาสตร์)
วท.ม. (เทคโนโลยีโลจิสติกส์)
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
วท.ม. (เทคโนโลยีโลจิสติกส์)
บธ.บ. (การตลาด)
บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาเทคโนโลยีสรุ นารี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2560
2553
2547
2559
2554
2558
2554
2558
2551
2562
2557
2546
2536
2553
2551
2555
2552
2554
2551
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา
หลักสูตรต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การทางานจริง เพื่อฝึกประสบการณ์ภายใต้
การดูแลของผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศ ดังนั้นหลักสูตรจึงกาหนดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คือ รายวิชาเตรียมประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ รหัสวิชา 2544596 การฝึกงานทางเทคโนโลยี
ภูมิศาสตร์ รหั สวิชา 2544597 รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา รหั สวิชา 2544598 และสหกิจศึกษา รหัสรายวิช า
2544599 ซึ่งนักศึกษาเลือกเรียน ในปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 โดยการพิจารณาให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ
ประจาคณะ
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
หลักสูตรมีความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา ดังนี้
PLO 3 บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม
PLO 4 สามารถวิเคราะห์องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ในการวางแผนจัดการเชิงพื้นที่
PLO 5.3 สามารถก้าวทันความก้าวหน้าขององค์ความรู้และเทคโนโลยีทางด้านเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ โดย
เน้นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
PLO 7.1 สามารถท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ในฐานะผู้ น าและสมาชิ ก ที่ ดี เข้ า ใจและยอมรับ ความเป็ น พหุ
วัฒนธรรม และร่วมแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ในองค์กร หน่วยงาน
PLO 7.2 สามารถสื่อสารด้วยกระบวนการฟัง พู ด อ่าน และเขียน อย่างมีป ระสิ ทธิภ าพ ด้วยภาษาที่
เหมาะสม
4.2 ช่วงเวลา
กาหนดให้มีการฝึกงานในช่วงชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาในภาคการศึกษาปกติ *รายวิชาสหกิจศึกษา นักศึกษาจะต้อ งปฏิบัติงานเต็มเวลา โดยมีระยะ
ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา หรือ 16 สัปดาห์ ส่วนรายวิชาการฝึกงานทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์จะต้องมีเวลา
ฝึกงานไม่น้อยกว่า 450 ชั่วโมง
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
กาหนดให้มีการทาโครงงานหรืองานวิจัยในรายวิชา “การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีภูมิศาสตร์
รหัสรายวิชา 2544595”
5.1 คาอธิบายรายวิชา
วางแผนและปฏิ บั ติ การทาวิจั ย หรื อ พั ฒ นานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีภู มิศ าสตร์ กาหนดวัตถุป ระสงค์
ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จัดทาระเบียบวิธีวิจัย ดาเนินการวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และ
แปลผล สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ เขียนรายงานผลการวิจัย และนาเสนอผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
เป็นการบูรณาการศาสตร์และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกด้าน โดย
มุ่งเน้นทั้งด้านทฤษฎี ปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยี และการนาเสนอผลงานโดยการสัมมนา โดยมีความคาดหวังใน
ผลการเรียนรู้ ดังนี้
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PLO 2 สามารถวางแผนและออกแบบแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ และนาความรู้ทักษะทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์
ไปประยุกต์ใช้ได้
PLO 3 บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ได้อย่างเหมาะสม
PLO 4 สามารถวิเคราะห์องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ในการวางแผนจัดการเชิงพื้นที่
PLO 5.1 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมสาหรับงานวิจัยด้านภูมิสารสนเทศและเทคโนโลยี
โลจิสติกส์
PLO 5.2 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
PLO 6.2 แสดงให้เห็นถึงการมีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความ
ซื่อสัตย์ มีวินัย รับผิดชอบต่อชุมชน ท้องถิ่นตนเอง
PLO 7.2 สามารถสื่อสารด้วยกระบวนการฟัง พู ด อ่าน และเขียน อย่างมีป ระสิ ทธิภ าพ ด้วยภาษาที่
เหมาะสม
5.3 ช่วงเวลา
ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
5.4 จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีการกาหนดอาจารย์ ที่ป รึกษาและชั่วโมงการให้ คาปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ คาปรึกษา ให้ แนะน า
แหล่งข้อมูลงานวิจัยในอินเตอร์เน็ตและมีตัวอย่างงานวิจัยให้ศึกษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
1) ประเมินผลจากการนาเสนอปากเปล่า สื่อการนาเสนอ และจากการเขียนรายงาน
2) ผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเองตามแบบฟอร์ม
3) ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามแบบฟอร์ม
4) ผู้สอนและผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกัน
5) การเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียนในการนาเสนอผลงาน
6) ผู้ป ระสานงานรายวิชาประเมิน ผลการเรียนของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่กาหนด โดยความเห็ นชอบของ
อาจารย์ประจารายวิชา
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
ด้านบุคลิกภาพ

ด้านภาวะผู้นา และ
ความรับผิดชอบ
ตลอดจนมีวินัยใน
ตนเอง

ด้านจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ

ด้านความสามารถใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศที่
เหมาะสมใน

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
- มีการสอดแทรกเรื่องการแต่งกาย การเข้าสังคม
เทคนิคการเจรจาสื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
และการวางตัวในการทางานในบางรายวิชาที่
เกี่ยวข้อง และในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ก่อนที่
นักศึกษาจะสาเร็จการศึกษา
- กาหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องทางานเป็น
กลุ่ม และมีการกาหนดหัวหน้ากลุ่มในการทา
รายงานตลอดจน กาหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วมใน
การนาเสนอรายงาน เพื่อเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้
สร้างภาวะผู้นาและการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี
- มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายให้นักศึกษา
หมุนเวียนกันเป็นหัวหน้าในการดาเนินกิจกรรม
เพื่อฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ
- มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียน
ตรงเวลาเข้าเรียนอย่างสม่าเสมอ การมีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียน
- มีการให้ความรู้ด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพให้กับนักศึกษา
- สอดแทรกเนื้อหา ยกตัวอย่างกรณีศึกษาใน
ชั้นเรียน เพื่อให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ
ต่อชุมชน ท้องถิ่นและมีทัศนคติเชิงบวก

- มอบหมายงานให้นักศึกษาต้องค้นคว้าหาข้อมูล
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายจน
เชี่ยวชาญ
- มอบหมายงานให้นักศึกษาต้องวิเคราะห์

ผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร
(PLOs)
PLO 7.2 สามารถสื่อสารด้วย
กระบวนการฟัง พูด อ่าน และ
เขียน อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย
ภาษาที่เหมาะสม
PLO 7.1 สามารถทางานร่วมกับ
ผู้อื่นในฐานะผู้นาและสมาชิกที่ดี
เข้าใจและยอมรับความเป็นพหุ
วัฒนธรรม และร่วมแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ในองค์กร
หน่วยงาน

PLO 6.1 แสดงให้เห็นถึงความมี
คุณธรรม จริยธรรม
ขยันหมั่นเพียร ตรงต่อเวลา และ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม
PLO 6.2 แสดงให้เห็นถึงการมี
จรรยาบรรณทางวิชาการ และ
วิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ มีความซื่อสัตย์ มีวินัย
รับผิดชอบต่อชุมชน ท้องถิ่น
ตนเอง
PLO 5.1 สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสมสาหรับ
งานวิจัยด้านเทคโนโลยีภูมิศาสตร์
PLO 5.2 สามารถใช้เทคโนโลยี
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ผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร
(PLOs)
การศึกษาทาง
ข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายจน สารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล
เทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ได้ เชี่ยวชาญ
จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
อย่างเหมาะสม
-มอบหมายงานให้นักศึกษาต้องนาเสนอ
PLO 5.3 สามารถก้าวทัน
ผลงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ หลากหลาย ความก้าวหน้าขององค์ความรู้และ
จนเชี่ยวชาญ
เทคโนโลยีทางด้านเทคโนโลยี
ภูมิศาสตร์ โดยเน้นการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 การพัฒนาผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มาตรฐานผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีระเบียบวินัยและเคารพกฎ
1.1 ให้ความสาคัญในวินัย การตรง
ข้อบังคับ
ต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่
1.2 มีจิตอาสาและจิตสาธารณะ
กาหนด
1.3 มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น 1.2 เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัด
1.4 เห็นคุณค่าและสานึกในความเป็น กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
ไทย
และแสดงถึงการมีเมตตา กรุณา
และความเสียสละ
1.3 สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อ
ตนเอง และผู้อื่น
1.4 จัดกิจกรรมการพัฒนาคณะ /
มหาวิทยาลัย / ชุมชน
1.5 เน้นเรื่องการแต่งกายและ
ปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกต้อง ตาม
ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
2. ด้านความรู้
2. ด้านความรู้
2.1 มีความรู้ความเข้าใจด้านภาษา
2.1 ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดย
เพื่อการสื่อสาร
เน้นหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติ
2.2 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เพื่อให้เกิดองค์ความรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2 มอบหมายให้ทารายงาน
2.3 มีความรู้ความเข้าใจด้านความเป็น 2.3 จัดให้มีการเรียนรู้จาก
พลเมืองและพลโลก
สถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงาน
2.4 มีความรู้ความเข้าใจด้าน
2.4 ปฏิบัติประเมินจากผลงานและ

การประเมินผลการเรียนรู้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 การให้คะแนนการเข้าชั้น
เรียนและการส่งงานตรงเวลา
1.2 พิจารณาจากผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
1.3 สังเกตพฤติกรรมของ
นักศึกษาในการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ

2. ด้านความรู้
2.1 การประเมินจาก
แบบทดสอบด้านทฤษฎี สาหรับ
การปฏิบัติประเมินจากผลงาน
และการปฏิบัติการ
2.2 พิจารณาจากรายงานที่
มอบหมาย
2.3 ประเมินจากรายงานผล
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วิทยาศาสตร์และสุขภาพ
2.5 สามารถประยุกต์ความรู้ได้อย่าง
เหมาะสม
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 มีทักษะการคิดแบบองค์รวม คิด
อย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
3.2 สามารถบูรณาการความรู้ใน
ศาสตร์ของตนกับศาสตร์อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง และนามาใช้ประโยชน์ได้
3.3 สามารถประยุกต์ความรู้ ทักษะ
หรือเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
4.1 มีภาวะผู้นาและภาวะผู้ตามที่ดี
4.2 ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่าง
4.3 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย
4.4 มีความพร้อมในการทางานหรือ
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคม

กลยุทธ์การสอน
การปฏิบัติการ

การประเมินผลการเรียนรู้
การศึกษาดูงาน

3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ส่งเสริมการเรียนรู้จากการ
แก้ปัญหา
3.2 ให้นักศึกษาปฏิบัติการจาก
สถานการณ์จริง
3.3 มอบหมายงานที่ส่งเสริมการ
คิด วิเคราะห์และสังเคราะห์

3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ประเมินจากการรายงาน
ผลการดาเนินงานและการ
แก้ปัญหา
3.2 ประเมินผลการปฏิบัติการ
จากสถานการณ์จริง
3.3 ประเมินจากการทดสอบ

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 กาหนดการทางานกลุ่มโดยให้
หมุนเวียนการเป็นผู้นาและผู้รายงาน
4.2 ให้คาแนะนาในการเข้าร่วม
กิจกรรมสโมสร กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยฯ
4.3 ให้ความสาคัญในการแบ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบและการให้
ความร่วมมือ
4.4 มอบหมายงานปฏิบัติงานตาม
หน้าที่
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สารสนเทศ
5.1 มีทักษะในการคิด วิเคราะห์เชิง
5.1 ส่งเสริมให้เห็นความสาคัญ
คณิตศาสตร์
และฝึกให้มีการตัดสินใจบน
5.2 มีทักษะในการสื่อสารกับกลุ่มคน ฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข
หลากหลายทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 5.2 มอบหมายงานค้นคว้าองค์
และภาษาอื่น ๆ ได้อย่างตรงประเด็น ความรู้จากแหล่งข้อมูลจาก
5.3 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ให้นักศึกษา
สารสนเทศ ได้อย่างเหมาะสม
นาเสนอหน้าชั้น
5.3 การใช้ศักยภาพทาง

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ประเมินจากการรายงาน
หน้าชั้นเรียนโดยอาจารย์และ
นักศึกษา
4.2 พิจารณาจากการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษา
4.3 ประเมินผลจากแบบ
ประเมินตนเองและกิจกรรมกลุ่ม
4.4 ประเมินจากการสังเกต
พฤติกรรม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ประเมินจากผลงานและ
การนาเสนอผลงาน
5.2 สังเกตการณ์ปฏิบัติงาน

38
มาตรฐานผลการเรียนรู้

กลยุทธ์การสอน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศในการนาเสนอผลงานที่
ได้รับมอบหมาย
5.4 ฝึกการนาเสนองานโดยเน้น
ความสาคัญของการใช้ภาษา และ
บุคลิกภาพ

การประเมินผลการเรียนรู้
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ตารางที่ 1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) รายวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก

รหัสวิชา

กลุ่มวิชา / ชื่อวิชา

5.ทักษะการ
4.ทักษะความสัมพันธ์ วิเคราะห์เชิง
3.ทักษะทาง
1.คุณธรรม จริยธรรม
2.ความรู้
ระหว่างบุคคลและ
ตัวเลข การ
ปัญญา
ความรับผิดชอบ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3

1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร

9001201
9001202
9001203
9001204

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดมาตรฐาน
ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
2. กลุม่ วิชาความเป็นพลเมืองและพลโลก
พลเมืองไทยในสังคมพลวัต
มนุษย์กับการดาเนินชีวิต
ท้องถิ่นภิวัตน์
ภูมิปัญญาและมรดกไทย
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9001101
9001102
9001103
9001104
9001105
9001106
9001107
9001108
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รหัสวิชา

กลุ่มวิชา / ชื่อวิชา
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9001205 วิศวกรสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
9001206 การจัดการแบบบูรณาการ
3. กลุม่ วิชาเทคโนโลยี
9001301 ความฉลาดรู้ทางดิจิทัล สารสนเทศ และสื่อ
9001302 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
9001303 เทคโนโลยีกับชีวิต
4. กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
9001401 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
9001402 การพัฒนาสุขภาวะเชิงบูรณาการ
9001403 การคิดเชิงคณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ
ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและ
9001404
สิ่งแวดล้อม
รวม

5.ทักษะการ
4.ทักษะความสัมพันธ์ วิเคราะห์เชิง
3.ทักษะทาง
1.คุณธรรม จริยธรรม
2.ความรู้
ระหว่างบุคคลและ
ตัวเลข การ
ปัญญา
ความรับผิดชอบ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3
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2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
มาตรฐานการเรียนรู้
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย
ตรงต่อเวลา
1.2 มีจรรยาบรรณในทางวิชาการ
และวิชาชีพ

2. ด้านความรู้
2.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการและทฤษฎีที่สาคัญทาง
ภูมิสารสนเทศและเทคโนโลยี
โลจิสติกส์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้
ทักษะและการใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสม
2.2 มีความสามารถด้านการจัดการ
วางแผนบูรณาการเชิงพื้นที่โดยใช้
เทคโนโลยีภูมิศาสตร์ เพื่อแก้ไข
ปัญหาในระดับท้องถิ่นและภูมิภาค

กลยุทธ์การสอน

การประเมินผลการเรียนรู้

1.1 สอดแทรกเรื่องคุณธรรม
จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา
1.2 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ความเข้าใจในจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ

1.1 ประเมินจากการมีวินัยและ
พร้อมเพรียงของนักศึกษาในการ
เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
1.2 ประเมินจากความรับผิดชอบ
ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและ
กิจกรรมส่งเสริมจรรยาบรรณ
ในทางวิชาการและวิชาชีพ

2.1 ใช้การเรียนการสอนใน
หลากหลายรูปแบบ โดยเน้น
หลักการทางทฤษฎี และประยุกต์
ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง
โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
ลักษณะของรายวิชา ตลอดจน
เนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ
2.2 การจัดการเรียนรู้แบบใช้
โครงงานเป็นฐาน (Projectbased learning) และการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก
(Problem-based learning)
2.3 จัดให้มีการเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริงโดยการศึกษาดู
งาน การศึกษาภาคสนาม และ
การเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ์ตรงเป็นวิทยากร
พิเศษเฉพาะเรื่อง
2.4 ฝึกปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ

2.1 ประเมินผลจากการสอบ
กลางภาคเรียนและปลายภาค
เรียน
2.2 ประเมินจากโครงงานและ
ชิ้นงาน
2.3 ประเมินจากโครงการอบรม
ทางด้านความรู้วิชาการ
2.4 ประเมินจากกิจกรรม
ภาคสนาม
2.5 ประเมินจากผลการฝึกงาน
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3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 มีความสามารถในการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณตามหลัก
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
3.2 มีความสามารถในการคิดแบบ
เหตุผล การคิดแบบนามธรรม และ
การคิดแบบคาดการณ์
3.3 สามารถสร้ า งความสั ม พั น ธ์
เชื่อมโยงทางพื้นที่ มิติสัมพันธ์ และ
จัดจาแนกความสัมพันธ์ทางพื้นที่ได้
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
4.1 มีทักษะในการเข้าใจตนเอง
และทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ กับ
ชุมชนและสังคม
4.2 มีความสามารถในการแก้ไข
ปัญหาท้องถิ่นทั้งในบทบาทของ
ผู้นาและผู้ร่วมทีม
4.3 มีความรับผิดชอบใน
กระบวนการทางานของตนเอง
และงานกลุ่ม
4.4 มีความรับผิดต่อการพัฒนาการ
เรียนรู้ของตนเองและวิชาชีพทาง
เทคโนโลยีภูมิศาสตร์
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีทักษะการใช้เทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีภูมิศาสตร์
5.2 สามารถแนะนาประเด็นการ
แก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศ การ
คิดแบบมีเหตุผล การคิดแบบ

กลยุทธ์การสอน

การประเมินผลการเรียนรู้

3.1 กรณีศึกษาทางการประยุกต์
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศการ
แก้ปัญหางานทางด้านโลจิสติกส์
3.2 สร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตร
โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้
โครงงานเป็นฐาน (Projectbased learning) และการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก
(Problem-based learning)
3.3 การปฏิบัติจริงในภาคสนาม

3.1. ประเมินผลจากการสอบ
กลางภาคเรียนและปลายภาค
เรียน
3.2. ประเมินจากโครงงานและ
ชิ้นงาน
3.3. ประเมินจากกิจกรรม
ภาคสนาม

4.1 มีกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่หลากหลายที่ส่งเสริมการ
ทางานในกระบวนการกลุ่ม
4.2 มีโครงงานที่มีการแก้ไข
ปัญหาชุมชนและท้องถิ่นที่พัฒนา
ศักยภาพการเป็นผู้นาและผู้ร่วม
ทีม การหาข้อมูลหรือปฏิบัติงาน
กับองค์กร
4.3 มีการติดตามความรับผิดชอบ
ต่องานตามตารางงานและ
สามารถติดตามได้
4.4 มีการติดตามความรับผิดชอบ
ในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

4.1 ประเมินจากรายงานแบบ
กลุ่ม
4.2 ประเมินผลจากโครงงาน
4.3 การติดตามความก้าวหน้า
ของงาน
4.4 ประเมินผลจากการสังเกต
พฤติกรรมและบทบาทหน้าที่

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลายในรายวิชาต่าง ๆ ให้
นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์
จาลอง และสถานการณ์เสมือน
จริง และนาเสนอการแก้ปัญหาที่

5.1 ประเมินจากโครงงานหรือ
ชิ้นงานที่มีการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือ
เทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่อแก้ไข
ปัญหาท้องถิ่น
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มาตรฐานการเรียนรู้
นามธรรม หรือการคิดแบบ
คาดการณ์ ต่อปัญหาทางพื้นที่ที่
เกี่ยวข้อง
5.3 สามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเลือกใช้
รูปแบบของสื่อในการนาเสนอได้
อย่างเหมาะสม

กลยุทธ์การสอน
การประเมินผลการเรียนรู้
เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการ
5.2 ประเมินผลจากการสอบ
ประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศใน กลางภาคเรียนและปลายภาค
หลากหลายสถานการณ์
เรียน
5.3 ประเมินจากรายงานและการ
นาเสนอรายงานในชั้นเรียน
5.4 ประเมินจากกิจกรรม
ภาคสนาม
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2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร

1. คุณธรรม
จริยธรรม
1.1






2.1

2.2



3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

3.1

3.2

3.3

4.1







4.2

4.3












































































4.4
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PLO 1 ความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ หลั ก การพื้ น ฐานด้ า นเทคโนโลยี
ภูมิศาสตร์ได้ในระดับดี
PLO 2 สามารถวางแผนและออกแบบแผนพั ฒ นาเชิ งพื้ น ที่ และน า
ความรู้ทักษะทางด้านเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ได้
PLO 3 บู ร ณาการความรู้ ที่ เรี ย นมาเพื่ อ ประยุ ก ต์ ใช้ ด้ า นเทคโนโลยี
ภูมิศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม
PLO 4 สามารถวิเคราะห์องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ในการ
วางแผนจัดการเชิงพื้นที่
PLO 5 มี ค วามสามารถในการใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศเกี่ ย วกั บ ด้ า น
เทคโนโลยีภูมิศาสตร์
PLO 5.1 สามารถใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศในการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล จาก
แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
PLO 5.2 สามารถใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศในการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล จาก
แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
PLO 5.3 สามารถก้าวทันความก้าวหน้าขององค์ความรู้และเทคโนโลยี
ทางด้านเทคโนโลยีภูมิศาสตร์โดยเน้นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
PLO 6 มีคุ ณ ธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณทางวิ ชาการ และวิชาชี พ
รับผิดชอบต่อชุมชน มีทัศนคติที่ดี และดาเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ

1.2

2. ความรู้

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 5.2 5.3
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร

2. ความรู้
2.1

2.2

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

3.1

3.3

4.1

4.2

1.1

1.2





















































3.2

4.3

4.4
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พอเพียง
PLO 6.1 แสดงให้เห็นถึงความมีคุณธรรม จริยธรรม ขยันหมั่นเพียร ตรง
ต่อเวลา และปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม
PLO 6.2 แสดงให้เห็นถึงการมีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ มี
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความซื่อสัตย์ มีวินัย รับผิดชอบต่อชุมชน
ท้องถิ่นตนเอง
PLO 7 ยอมรับความเป็นพหุวัฒนธรรมและการสื่อสารที่เหมาะสม
PLO 7.1 สามารถทางานร่วมกับผูอ้ ื่นในฐานะผู้นาและสมาชิกที่ดี เข้าใจ
และยอมรับความเป็นพหุวัฒนธรรม และร่วมแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ในองค์กร หน่วยงาน
PLO 7.2 สามารถสื่อสารด้วยกระบวนการฟัง พูด อ่าน และเขียน อย่าง
มีประสิทธิภาพ ด้วยภาษาที่เหมาะสม

1. คุณธรรม
จริยธรรม

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 5.2 5.3
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2. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ


รหัสวิชา

คณิตศาสตร์สาหรับวิทยาศาสตร์
ภูมิศาสตร์กายภาพและภูมิศาสตร์มนุษย์เชิงบูรณาการ
การใช้แผนที่และการจัดทาแผนทีด่ ิจิทัล
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
การรับรูจ้ ากระยะไกลและการใช้ข้อมูลดาวเทียม
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีภมู ิศาสตร์
องค์การและการจัดการ
ความรู้เบื้องต้นทางเทคโนโลยีดิจทิ ัลธุรกิจ
พื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
ภาษาอังกฤษสาหรับวิทยาศาสตร์
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
มาตรฐานโลจิสติกส์
การวางแผนและการปฏิบัติการขนส่ง

1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

1.1

2.1

1.2

2.2

3. ทักษะทาง
ปัญญา

3.1

3.2

     

3.3

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
4.1 4.2

4.3

   
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

4.4














5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1 5.2 5.3
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กลุ่มวิชาแกน
1201101
2541101
2541201
2542301
2542302
2544595
3561101
3601101
3612101
4002251
5771101
5771102
5772102

รายวิชา

= ความรับผิดชอบหลัก
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รหัสวิชา

รายวิชา
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5772101 การจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า
กลุ่มวิชาเอกบังคับ วิชาเอกภูมสิ ารสนเทศ
2541301 พัฒนาการทางภูมิสารสนเทศศาสตร์
2542401 สถิติเบื้องต้นสาหรับภูมสิ ารสนเทศ
2542201 ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์
2543201 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสาหรับภูมิสารสนเทศ
2543401 การสารวจรังวัดและระบบกาหนดตาแหน่งบนพื้นโลก
2543402 การประยุกต์การรับรูจ้ ากระยะไกลและการประมวลผลภาพเชิงเลข
2543403 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
2543404 การเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
2543405 การออกแบบและมาตรฐานของฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ขั้นแนะนา
2543501 ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการโลจิสติกส์
กลุ่มวิชาเอกบังคับ วิชาเอกเทคโนโลยีโลจิสติกส์
2543501 ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการโลจิสติกส์
5771203 คณิตศาสตร์และสถิติสาหรับโลจิสติกส์
5773203 ภาษาอังกฤษสาหรับโลจิสติกส์
5773601 เทคโนโลยีบล็อกเชน
5773602 อินเทอร์เน็ตของทุกสิ่งในงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
4. ทักษะความสัมพันธ์
1. คุณธรรม
3. ทักษะทาง
ตัวเลขการสื่อสาร
2. ความรู้
ระหว่างบุคคลและความ
จริยธรรม
ปัญญา
และการใช้
รับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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
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รหัสวิชา

รายวิชา
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5773603 ข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ข้อมูลด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
5773604 ระบบการขนส่งอัจริยะสาหรับสมาร์ตซิตี้
5773605 ระบบโลจิสติกส์ย้อนกลับและการจัดการซัพพลายเชนเพื่อสิ่งแวดล้อม
5773606 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อธุรกิจสมาร์ทโลจิสติกส์
5773607 การวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
กลุ่มวิชาเอกเลือก วิชาเอกภูมิสารสนเทศ
2541102 ภูมิศาสตร์ภูมภิ าคอาเซียน
2541103 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว
2543101 ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจและการตลาด
2543102 ภูมิศาสตร์เมืองและผังเมือง
2543202 สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
2543406 ภูมิสารสนเทศด้านสุขภาวะ การจัดการสิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ
2543407 ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
2543408 การประยุกต์ใช้การสารวจรังวัดและระบบกาหนดพิกัดบนพื้นโลก
กลุ่มวิชาเอกเลือก วิชาเอกเทคโนโลยีโลจิสติกส์
5771601 ระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร
5772104 อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในงานโลจิสติกส์
5773104 การนาเข้า-ส่งออก และพิธีศุลกากร

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
4. ทักษะความสัมพันธ์
1. คุณธรรม
3. ทักษะทาง
ตัวเลขการสื่อสาร
2. ความรู้
ระหว่างบุคคลและความ
จริยธรรม
ปัญญา
และการใช้
รับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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
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รหัสวิชา

รายวิชา
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5773608 เทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์ในงานโลจิสติกส์
5773609 เทคโนโลยีพลังงานสาหรับโลจิสติกส์
5773610 เทคโนโลยีการขนถ่ายวัสดุ
5773611 เทคโนโลยีการจัดการสินค้าคงคลัง
5773612 การบริหารงานแบบลีน
กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2544596 เตรียมประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีภูมศิ าสตร์
2544597 การฝึกงานทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์
2544598 เตรียมสหกิจศึกษา
2544599 สหกิจศึกษา
รวม

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
4. ทักษะความสัมพันธ์
1. คุณธรรม
3. ทักษะทาง
ตัวเลขการสื่อสาร
2. ความรู้
ระหว่างบุคคลและความ
จริยธรรม
ปัญญา
และการใช้
รับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาค
โดยการประเมินผลการเรียนแต่ละรายวิชาเป็นระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน
ความหมาย
ค่าระดับคะแนน
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
4.00
B+
ดีมาก (Very Good)
3.50
B
ดี (Good)
3.00
C+
ดีพอใช้ (Fair Good)
2.50
C
พอใช้ (Fair)
2.00
D+
อ่อน (Poor)
1.50
D
อ่อนมาก (Very Poor)
1.00
E
ตก (Fail)
0.00
กรณีรายวิชาในหลักสูตรไม่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนนให้ใช้สัญลักษณ์แทน โดยเป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษากาลังศึกษาอยู่
ให้ กาหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่ว นหนึ่งของระบบการ
ประกัน คุณ ภาพภายในของสถาบั น อุดมศึกษา และน าไปดาเนินการจนบรรลุ ผลสั มฤทธิ์ ซึ่งผู้ ประเมิน
ภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้ ได้แก่ การทวนสอบในระดับภาควิชา ให้นักศึกษาประเมินการเรียน
การสอนในระดับรายวิชา มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน
โดยมีระบบประกัน คุณ ภาพภายในสถาบันการศึกษาดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และ
รายงานผล และการทวนสอบในระดับหลักสูตร ให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการประเมินมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา จากการฝึกงานหรือสหกิจศึกษา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
กาหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยเน้นการศึกษาผลสัมฤทธิ์ของ
การประกอบอาชี พ ของบั ณ ฑิ ต ที่ ท าอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง แล้ ว น าผลการศึ ก ษาที่ ได้ ย้ อ นกลั บ มาปรั บ ปรุ ง
กระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและ
หน่วยงาน โดยการศึกษาดังกล่าวอาจดาเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้
1. ภาวะการได้ งานท าของบั ณ ฑิ ต ประเมิ น จากบั ณ ฑิ ต แต่ ล ะรุ่น ที่ จ บการศึ ก ษา ในด้ านของ
ระยะเวลาในการหางานทา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการ
งานอาชีพ
2. การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์หรือส่งแบบสอบถาม เพื่อประเมิน
ความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทางานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบระยะเวลาต่าง ๆ
เช่น ปีที่ 1 ปีที่ 5 เป็นต้น
3. การประเมินตาแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
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4. การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับ
ความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและเข้าศึกษา
เพื่อปริญญาทีส่ ูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ
5. การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่
เรียนรวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กาหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต
6. ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ ต่อความ
พร้อมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์
ความรู้ของนักศึกษา
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 ผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
3.1.1 เรียนครบตามจานวนหน่วยกิตที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
3.1.2 ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่า ไม่ต่ากว่า 2.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
3.1.3 เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก ค.)
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา คณะ
และหลักสูตรที่สอน รวมทั้งอบรมวิธีการสอนแบบต่าง ๆ ตลอดจนการใช้และผลิตสื่อการสอน เพื่อเป็นการ
พัฒนาการสอนของอาจารย์
1.1 การจัดให้มีการปฐมนิเทศเพื่อให้ทราบเป้าหมายของหลักสูตรและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1.2 มีการจัดอบรมเทคนิค/วิธีการสอน กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดผล การประเมินผล
ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
1.3 แต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยงให้แก่อาจารย์ใหม่ เพื่อสร้างความมั่นใจในการจัดการเรียนการสอน
และการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 จัดอบรม/สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การเรียนการสอน เช่น เทคนิคการสอน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล
2.1.2 การพัฒนาทักษะการใช้สื่อต่าง ๆ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
2.13 สนับสนุนให้อาจารย์ทาวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่จะนาไปสู่
การพัฒนาคุณภาพอาจารย์และนักศึกษา
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ
2.2.1 กาหนดให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับวิชาการบัญชีและ
การพัฒนาความรู้และคุณธรรม
2.2.2 สนับสนุนให้อาจารย์ได้ศึกษาค้นคว้าทาวิจัย เขียนบทความ หรือผลงานทางวิชาการ ที่ตรง
สาขา
2.2.3 สนั บ สนุ น ให้ อาจารย์ ได้เข้ารับ การอบรม สั มมนา ศึกษาดูงาน และนาเสนอผลงานทาง
วิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2.2.4 สนับสนุนให้อาจารย์ได้มีคุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
2.2.5 กาหนดให้มีส่วนร่วมในการจัดทาหลักสูตร ปรับปรุงรายวิชาหรือพัฒนาหลักสูตร
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
เพื่ อเป็ น ประกัน คุ ณ ภาพหลั ก สู ต ร หลั ก สู ต รวิท ยาศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาเทคโนโลยี ภู มิศ าสตร์
(หลั กสู ตรปรับ ปรุง พ.ศ. 2564) ได้กาหนดแนวทางการบริการงานและการดาเนินงานในด้านต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องดังนี้

1. การกากับมาตรฐาน
การควบคุมกากับ มาตรฐานจะพิจารณาจากการบริห ารจัดการหลั ก สู ตรให้ เป็น ไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2554 ตลอด
ระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าว โดยหลักสูตรระดับปริญญาตรีจะพิจารณา ตาม
เกณฑ์ 3 ข้อ ดังนี้
1.1 จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
1.2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร
1.3 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด

2. บัณฑิต
คุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ของหลั ก สู ต รจะสะท้ อ นไปที่ คุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาได้จาก
2.1 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต จากหน่วยงานที่บัณฑิตเข้าทางานาหลังจากจบ
การศึก ษาตามผลการประเมิน คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ งประสงค์ ต ามที่ ห ลั ก สู ต รกาหนดไว้ 5 ด้ าน เพื่ อน าผล
ประเมิน และข้อเสนอแนะมาเป็นแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร เนื้อหารายวิชาที่มีในหลักสูตร
การจัดการ ฝึกอบรมเสริมให้แก่นักศึกษาในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร มีการเชิญผู้ใช้บัณฑิตเข้ามาเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตรเพื่อนาข้อวิพากษ์มาใช้ในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
2.2 ร้อยละของภาวการณ์มีงานทาของบัณฑิตปริญญาตรี ภายใน 1 ปี

3. นักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา
หลักสูตรได้กาหนดแผนการรับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา โดยคุณสมบัติไว้ใน มคอ. 2
ดังนี้
3.1.1 เป็นผู้สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
3.1.2 เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562
3.1.3 มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรกาหนด
3.2 การส่งเสริมและการพัฒนานักศึกษา
3.2.1 การควบคุมดูแลให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา สาขาได้จัดให้มี
อาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาตั้งแต่แรกเข้า จนจบการศึกษาโดย คณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพื่อจัดอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรับฟังปัญหาและแนะนาแนวทาง ในการ
แก้ปัญหาทั้งด้านวิชาการและแนะแนวด้านอื่น ๆ
3.2.2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สาขามีกระบวนการส่ งเสริมพัฒ นานักศึกษา โดยคณะกรรมการผู้รับผิ ดชอบหลั กสู ตรประชุม
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หารือเพื่อจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาทุกชั้นปีในด้านต่าง ๆ ผ่านการดาเนินโครงการ
ประเมิน ความสาเร็จโครงการ/ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
3.3.3 นักศึกษาสามารถส่งข้อร้องเรียน แสดงความคิดเห็นกับอาจารย์ได้หลายช่องทาง
เช่ น ผ่ านสื่ อ สั งคมออนไลน์ ต่ าง ๆ ได้ แ ก่ ส่ งข้ อ ความผ่ านเฟสบุ๊ ค หรือ ไลน์ เข้ าพบคาปรึก ษา
รายบุคคล บันทึกข้อความถึงมหาวิทยาลัย เป็นต้น

4. อาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ โดยพิจารณาถึงแผนความต้องการอัตรากาลังของหลักสูตร และ
กาหนดเกณฑ์คุณสมบัติอาจารย์ที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ที่มี
คุ ณ วุ ฒิ ต รงหรื อ สั ม พั น ธ์ กั บ สาขาวิ ช าของหลั ก สู ต รและประสบการณ์ ที่ จ าเป็ น เพื่ อ ให้ ได้ อ าจารย์ ที่ มี
ความสามารถ โดยเกณฑ์การคัดเลือกอาจารย์ใหม่ที่เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร
มีส่วนร่วมในการบริหารหลักสูตร เพื่อดาเนินการในเรื่องต่างๆ อาทิเช่น
4.2.1 การจัดทาแผนอันตรากาลัง แผนบริหาร และพัฒนาอาจารย์ เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มี
คุณสมบัติที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
4.2.2 การประชุมร่วมกันเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร ทั้ง
ก่อนเปิดภาคการศึกษา ระหว่างภาคการศึกษา และเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาและสิ้นปีการศึกษา
โดยดาเนินการให้เป็นไปตามวงจรคุณภาพ (PDCA) อย่างต่อเนื่อง
4.2.3 ก าหนดมให้ มี ค ณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร ที่ มี อ งค์ ป ระกอบจากอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลัดสู ตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา รวมถึงการทวนผลสัมฤทธิ์ของแต่ละรายวิชา
4.2.4 ประชุมปรึกษาหหารือเพื่อเป้นแนวทางการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนา
นั ก ศึ ก ษาเพื่ อ ให้ บ รรลุ ต ามปรั ช ญาและวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องหลั ก สู ต ร และให้ ไ ด้ บั ณ ฑิ ต ต าม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

4.3 การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
4.3.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในด้านการสอน
และวิจั ยอย่ างต่อเนื่ อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภ าพในการสอนและการวิจัย โดยการสนับสนุนด้าน
การศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการ
ภายในหรือภายนอกประเทศ
4.3.2 การเพิ่มพูนทักษะการจัดการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย ยกตัวอย่างเช่น
การใช้ สื่ อการเรีย นออนไลน์ ช่ว ยในการเรีย นการสอน การใช้ค อมพิ ว เตอร์ช่ วยในการวัดและ
ประเมินผล
4.3.3 สนับสนุนให้อาจารย์จัดทาผลงานทางวิชาการ เพื่อให้ได้มีตาแหน่งวิชาการ
4.3.4 ส่งเสริมให้อาจารย์ทาการวิจัยในสาขาวิชาชีพและวิจัยเพื่อพัฒ นาการเรียนการ
สอน

4.4 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
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มหาวิทยาลัยตั้งอาจารย์พิเศษตามคาแนะนาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยพิจารณา
จากประวัติการศึกษาที่ต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ทางานตรงกับเนื้อหาของ
รายวิชา ทั้งหลักสูตรจัดให้อาจารย์ประจาทาหน้าที่สังเกตการสอนเพื่อนาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ในรายวิชา
ของตน

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 หลักสูตร
5.1.1 ปรั บ ปรุ งหลั กสู ตรให้ ส อดคล้ องกับ เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดับ อุ ด มศึ กษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2554
5.1.2 พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยอย่างน้อย ทุก ๆ 5 ปี
5.1.3 จัดให้หลักสูตรมีรายวิ ชาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และมีกิจกรรมส่งเสริมให้
นักศึกษาได้เรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนอย่างเหมาะสม
5.1.4 อาจารย์ ผู้ ส อนในหลั ก สู ต ร มี คุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาโทขึ้ น ไป หรื อ เป็ น ผู้ มี
ประสบการณ์การทางาน ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
5.1.5 การประเมิ น ความพึ งพอใจของหลั ก สู ต ร และการเรี ย นการสอน โดยผู้ เรีย น
บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาและผู้ใช้บัณฑิต
5.1.6 มีคณะกรรมการบริหารสาขา คณะกรรมการวิชาการคณะ สภาวิชาการ และสภา
มหาวิทยาลัย ทาหน้าที่บริหารจัดการด้านวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต โดยให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562
5.2 การเรียนการสอน
มีการประชุ มเรื่ องมาตรฐานการให้ คะแนนเกรดให้ เป็น มาตรฐานเดีย วกั น เช่น รายวิช า
เดียวกันต้องให้คะแนนเกรดร่วมกัน และในรายวิชาที่จัดสอนร่วม ให้ผู้สอนพิจารณาความต่อเนื่องของ
เนื้ อหาให้ สอดคล้ อ งกั น และประชุ ม ให้ ค ะแนนเกรดร่ ว มกั น โดยการให้ ค ะแนนเกรดจะเป็ น ไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562
5.3 การประเมินผู้เรียนวางแผนแนวทางการประเมินผู้เรียน
พิจารณาจากแผนที่กระจายความผู้รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
ทั้ง 5 ด้าน ที่กาหนดไว้ใน มคอ.2 และนามากาหนดไว้ใน มคอ. 3/ มคอ.4 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
จัดการเรียนการสอนและการประเมินผลเพื่อให้ได้ผลการเรียนรู้ตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร โดยผู้สอน
สามารถเลือกกลยุทธ์การสอน วิธีการประเมินผลได้ เช่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม สอนโดย การบรรยาย
และประเมินผลโดยการสังเกตการณ์เข้าชั้นเรียน/การเข้าร่วมกิจกรรม ด้านความรู้สอนโดนการบรรยาย/
ปฏิ บั ติ ประเมิ น ผลโดยการสอบและการประเมิน ผลงาน ด้ านทั กษะทางปั ญ ญา ทั กษะความสั ม พั น ธ์
ระหว่ างบุ ค คลและความรั บ ผิ ด ชอบ และด้ านทั ก ษะการวิเคราะห์ เชิ งตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช้
เทคโนโลยี สารสนเทศ สอนโดยการศึกษาค้นคว้าโดยอิสระทั้งแบบกลุ่มและแบบเดี่ยว ประเมินผลโดยการ
ประเมินผลงาน การนาเสนอ เป็นต้น
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 การบริหารงบประมาณ
6.1.1. มหาวิท ยาลั ย อนุ มั ติ จัด สรรงบประมาณประจ าปี ให้ กั บ คณะทั้ งงบประมาณ
แผ่นดิน และเงินรายได้เพื่อจัดหาตารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์อย่าง
เพียงพอ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และการสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมเอื้อ
ต่อการเรียนรู้
6.1.2 คณะให้มีผู้รับผิดชอบตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อให้ การดาเนินการ
ต่างๆของคณะเป็นไปตามแผนงานและสามารถใช้งบประมาณเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษา
ให้มากที่สุดอย่างมีประสิทธิภาพ
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มี
6.2.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่สาคัญในภาพรวมของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร มีทรัพยากรขั้นต่าเพื่อจัดการเรียนการสอน ดังนี้
6.2.1.1 อาคารสถานที่เรียน
อาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ที่อยู่ 69 หมู่ที่ 1
ตาบลนครชุม อาเภอเมืองกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร เบอร์โ ทร 055-706555 มีจานวน
ห้องเรียน 20 ห้อง และมีห้องปฏิบัติการเฉพาะด้าน ดังนี้
(1) ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการที่มีอยู่ปัจจุบัน
ลาดับที่
1
2
3
4
5

รายการ
ห้องปฏิบัติการสารสนเทศภูมิศาสตร์
ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีโลจิสติกส์
ห้องปฏิบัติการระบบจาลองการขนถ่ายวัสดุ
ห้องปฏิบัติการคลังสินค้า
ห้องปฏิบัติการสินค้าคงคลัง
6.2.1.2 อุปกรณ์การสอน
(1) อุปกรณ์การเรียนการสอน

ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

รายการ
เครื่องคอมพิวเตอร์
จีพีเอส (GPS)
กล้องวัดมุม (Theodolite) พร้อมอุปกรณ์
อากาศยานไร้คนขับ (Drone)
Software ArcGIS
แผนที่ 1: 50,000 ครอบคลุมทั้งประเทศ
แผนที่ 1: 250,000 ครอบคลุมทั้งประเทศ
ภาพถ่ายทางอากาศครอบคลุม จังหวัดกาแพงเพชร
เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) ของเทคโนโลยีโลจิสติกส์

จานวน
1
1
1
1
1

จานวน
30
35
1
1
1
1
1
1
30

หน่วย
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง
ห้อง

หน่วย
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
เครื่อง

57
ลาดับที่
10
11
12
13
14
15
16
17

รายการ
จานวน
หน่วย
ชุดอุปกรณ์จาลองการขนถ่ายวัสดุ
1
ชุด
ชุดอุปกรณ์ปฏิบัติการคลังสินค้า
1
ชุด
ชุดอุปกรณ์ปฏิบัติการสินค้าคงคลัง
1
ชุด
รถยกสินค้าชนิดเครื่องยนต์ดีเซล
2
คัน
รถยกสินค้าชนิดไฟฟ้า
2
คัน
ซอฟต์แวร์จาลองสถานการณ์
1
ชุด
ซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการคลังสินค้า
1
ชุด
ซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการยานพาหนะ
1
ชุด
6.2.1.3 แหล่งสนับสนุนการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยมีแหล่งความรู้สนับสนุนวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และ
สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ สานักวิทยาการของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีหนังสือทางด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบัญชี นิเทศศาสตร์ การตลาด บริหารธุรกิจ ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษมากกว่า 190,285 เล่ม คอมพิวเตอร์สาหรับสืบค้น 9 เครื่อง มีวารสารวิชาการ กว่า
2,902 รายการ และมีฐานข้อมูลออนไลน์ที่มีอยู่ในดัชนีอ้างอิงไม่น้อยกว่า 20 ฐานข้อมูล
นอกจากนี้ ห้ อ งสมุ ด ของแต่ ล ะวิ ช าเอก ได้ เตรี ย มหนั ง สื อ ด้ า นมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ จานวนมากกว่า 300 เล่ม เพื่อเป็นแหล่งความรู้เพิ่มเติม
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ มีทรัพยากรเพื่อการจัดการ
เรียนการสอนดังนี้
6.3.1 มี ห้ องเรี ยนที่มีสื่ อการสอนและอุปกรณ์ ที่ ทัน สมัยที่เอื้อให้ คณาจารย์ส ามารถ
ปฏิบัติการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6.3.2 มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มีความพร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบซอฟต์แวร์ที่สอดคล้องกับสาขาที่เปิดสอนอย่างพอเพียง
ต่อการปฏิรูประบบการเรียนรู้ด้วยหลักความคิดปฏิบัติการเพื่อให้เห็น ให้คิดและได้ทา
6.3.3 มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนดูแลสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และ
ซอฟต์แวร์ที่ใช้ประกอบการสอนที่พร้อมใช้ปฏิบัติงาน
6.3.4 มีห้องสมุดหรือแหล่งความรู้และสิ่งอานวยความสะดวกในการสืบค้นความรู้ผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนมีหนังสือ ตาราและวารสารในสาขาวิชาที่เปิดสอนทั้งภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้องในจานวนที่เหมาะสม โดยจานวนตาราที่เกี่ยวข้องมีมากกว่า
จานวนคู่มือ
6.3.5 มีเครื่องมืออุปกรณ์ประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหว่างการเรียนการสอนใน
รายวิชาปฏิบัติการต่อจานวนนักศึกษาในอัตราส่วน เป็นอย่างน้อย 1 : 2
6.3.6 มีเครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหว่างการเรียนการสอน
ในรายวิชาปฏิบัติการต่อจานวนนักศึกษาในอัตราส่วน เป็นอย่างน้อย 1 : 1
6.3.7 มีโปรแกรมที่ถูกต้องตามกฎหมายติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง เครื่อง
คอมพิวเตอร์มีการปรับเปลี่ยนรุ่นให้ทันสมัยต่อการใช้งานอย่างต่อเนื่อง
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6.3.8 มีการจัดสรรงบประมาณให้อาจารย์ทุกคนสาหรับการจัดการซื้อสื่อการเรี ยนการ
สอนส่วนบุคคล
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนที่จาเป็นขั้นพื้นฐานสามารถใช้ในการเรียนการสอนเพียงพอใน
ปัจจุบัน (หัวข้อที่ 2.3) แต่ในอนาคตจาเป็นต้องมีแผนปรับปรุงทรัพยากรเพื่อให้มีความเป็นปัจจุบันและ
สอดคล้องกับเทคโนโลยีด้านเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ อาทิ ซอฟท์แวร์ปฏิบัติการด้าน
สารสนเทศภูมิศาสตร์และการรับรู้จากระยะไกล เป็นต้น

7. การกาหนดตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
(1) อาจารย์ ป ระจ าหลั กสู ตรอย่ างน้ อยร้อยละ 80 มี ส่ ว น
ร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ x
x
x
x
x
ดาเนินงาน
2) มี ร ายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร ตามแบบ มคอ.2 ที่
x
x
x
x
x
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
(3) มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช า และประสบ การณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย x
x
x
x
x
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
(4) จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของรายวิ ช า และ
ประสบการณ์ ภ าคสนาม (ถ้ามี ) ตามแบบ มคอ.5 และ 6
x
x
x
x
x
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบ
ทุกรายวิชา
(5) จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของหลั ก สู ต ร ตาม
x
x
x
x
x
แบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ ที่กาหนดในมคอ.3 และ 4 (ถ้ามี) อย่างน้อย x
x
x
x
x
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรื อ การประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ จากผลการ x
x
x
x
ประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
(8) อาจารย์ ใหม่ (ถ้ ามี ) ทุ ก คน ได้ รั บ การปฐมนิ เทศหรื อ
x
x
x
x
x
คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
9) อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
x
x
x
x
x
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(10) จานวนบุ คลากรสนั บ สนุ น การเรียนการสอน (ถ้ามี )
ได้ รั บ การพั ฒ นาวิ ช าการ และ/หรื อ วิ ช าชี พ ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้อยละ 50 ต่อปี
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
(11) ระดับความพึงพอใจของนั กศึกษาปีสุดท้าย/บัณ ฑิต
ใหม่ ที่ มี ต่ อ คุ ณ ภาพหลั ก สู ต ร เฉลี่ ย ไม่ น้ อ ยกว่ า 3.5 จาก x
x
คะแนน 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
x
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
หมายเหตุ ตัวบ่งชี้ 10 ไม่มีบุคลากรสายสนับสนุน
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หมวดที่ 8
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
ช่วงก่อนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับภาควิชา และ/หรือ
การปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ส่วนช่วงหลังการสอนควรมีการวิเคราะห์ผล
การประเมินการสอน โดยนักศึกษา และการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษาด้านกระบวนการนาผลการ
ประเมิ น ไปปรั บ ปรุ ง สามารถท าโดยรวบรวมปั ญ หา/ข้อ เสนอแนะเพื่ อ ปรับ ปรุงและก าหนดประธาน
หลักสูตรและทีมผู้สอนนาไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถทาโดยการ
- ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา
- การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผู้สอน
- ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่
- การทดสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันอื่นในหลักสูตรเดียวกัน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม ใช้ผลการประเมินจากการสารวจ ดังนี้
- นักศึกษาปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่
- ผู้ว่าจ้าง
- ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
รวมทั้งการสารวจสัมฤทธิผลของบัณฑิต
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ต้อ งผ่ านการประกั น คุ ณ ภาพหลั ก สู ต รและจัด การเรียนการสอนตามมาตรฐานคุ ณ วุฒิ ระดั บ
ปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ และตัวบ่งชี้เพิ่มเติมข้างต้น รวมทั้งการผ่านการประเมินการ
ประกันคุณภาพภายใน (IQA)
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
- รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ
- วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร / ประธานหลักสูตร
- เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี)

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
คาอธิบายรายวิชา
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คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. กลุม่ วิชาภาษาและการสื่อสาร
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
9001101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental English
หลักไวยากรณ์พื้นฐานภาษาอังกฤษ องค์ประกอบของคา วลี ประโยค หลักการออกเสียง และ
การใช้คาศัพท์
9001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
ความรู้ภาษาอังกฤษด้านไวยากรณ์ ภาษาศาสตร์สังคม แบบแผนการใช้ภาษา ทักษะการฟัง
การพูด การอ่าน การเขียน และการสื่อสารกับบุคคลอื่นในสถานการณ์และบริบทที่หลากหลาย
9001103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ
3(3-0-6)
Thai for Academic Communication
แนวคิดการสื่อสารทางวิชาการ หลักการ และวิธีการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ
โดยเน้น การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนทางวิชาการ การจับประเด็นสาคัญ การวิเคราะห์ การ
สังเคราะห์ การให้เหตุผล
9001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดมาตรฐาน
3(3-0-6)
English for Standardized Test
ศึกษารูปแบบข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ เช่น TOEIC, TOEFL, IELTS, CU-TEP หรืออื่นๆ
ทบทวนความรู้ไวยากรณ์ คาศัพท์ภาษาอังกฤษที่จาเป็นต่อการเข้าสอบมาตรฐาน ฝึกเทคนิคการทาข้อสอบ
ในรู ป แบบต่ า ง ๆ การจั ด การเวลา ส าหรั บ ทั ก ษะการสอบการฟั ง อ่ า นและเขี ย นในสถานการณ์ ที่
หลากหลาย
9001105 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Burmese for Communication
ความหมายของคาศัพท์และสานวนภาษาพม่าในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิต ประจาวัน ฝึก
ทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยคาศัพท์ และสานวนภาษา
พม่าในบทสนทนาเรื่ องทั่ ว ไป การอธิบ ายอย่ างง่ายในชีวิต ประจาวัน เพื่ อ สามารถใช้ ภ าษาพม่าได้ ใน
สถานการณ์จริง
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9001106 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
หลักการออกเสียง การฟัง พูด บทสนทนาทั่วไปในชีวิตประจาวันเบื้องต้น ตามหลักไวยากรณ์
เพื่ อให้ สื่ อ สารได้ อย่ างถูก ต้อ ง และฝึ กทั กษะการพู ด ภาษาจีน ให้ ส อดคล้ อ งกั บสถานการณ์ ต่ างๆ และ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ตามสถานการณ์จริง
9001107 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Japanese for Communication
ความหมายของคาศัพท์และสานวนภาษาญี่ปุ่นในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจาวัน ฝึก
การฟัง การเขียน การอ่าน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยคาศัพท์ และสานวนภาษาญี่ปุ่นในบทสนทนาเรื่อง
ทั่วไปในชีวิตประจาวัน การอธิบายอย่ างง่ายในชีวิตประจาวัน เพื่อสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ในสถานการณ์
จริง
9001108 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Korean for Communication
ความหมายของคาศัพท์และสานวนภาษาเกาหลีในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจาวัน ฝึก
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยคาศัพท์ และสานวนภาษาเกาหลีใน
บทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจาวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจาวัน เพื่อสามารถใช้ภาษาเกาหลี
ได้ในสถานการณ์จริง
2. กลุม่ วิชาความเป็นพลเมืองและพลโลก
9001201 พลเมืองไทยในสังคมพลวัต
3(3-0-6)
Thai Citizens in a Dynamic Society
การรู้เท่าทัน การเปลี่ ยนแปลงของโลกและสังคมไทย การเรียนรู้ความเป็นพลเมืองที่มีพลั ง
สร้างสรรค์สังคม ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงต่อชีวิตคนในเมืองและชนบท มุมมอง กรอบแนวคิดและ
เป้าหมายของการมีจิตสานึกสากลและความเป็นพลเมืองโลก การถอดองค์ความรู้จากวิถีชีวิตคนชายขอบ
และกาแพงเพชรในสภาวะสังคมพลวัต
9001202 มนุษย์กับการดาเนินชีวิต
3(3-0-6)
Human and Living
ความจริ งของชี วิต การดาเนิน ชีวิตตามหลั กปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ ห ลั ก
ศาสนาในการดาเนินชีวิต การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข จิตอาสา การเคารพศักดิ์ศรีของตนเองและ
ผู้อื่น สุนทรียศาสตร์กับชีวิต การยับยั้งและป้องกันการทุจริต
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9001203 ท้องถิ่นภิวัตน์
3(3-0-6)
Localization
ความสัมพันธ์ของมนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม วิถีชุมชน การเปลี่ยนแปลงของชุมชนและ
ท้องถิ่นที่เชื่อมโยงกับสากลวิวัตน์ การมีส่วนร่วมในการจัดการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเชิงบูรณาการ การ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ ความเป็นพลเมือง สิทธิมนุษยชน กฎหมายและการเมืองการปกครองกับการ
ขับเคลื่อนทางสังคมของท้องถิ่นภิวัตน์
9001204 ภูมิปัญญาและมรดกไทย
3(3-0-6)
Thai Wisdom and Heritage
อัต ลั กษณ์ และคุณ ค่าของภู มิ ปั ญ ญาไทย ประวัติ ศาสตร์ ความเชื่อ ศาสนา ประเพณี และ
พิธีกรรม ภาษาและวรรณกรรม ดนตรี ศิลปะ สถาปัตยกรรม ปราชญ์ชาวบ้าน การสืบสานองค์ความรู้ภูมิ
ปั ญ ญาท้ องถิ่น และภู มิ ปั ญ ญาไทย สู่ ภู มิ ปั ญ ญาสากล การอนุ รัก ษ์ ม รดกไทยและมรดกโลก โดยเน้ น
กรณีศึกษาพื้นที่ภาคเหนือและกาแพงเพชร
9001205 วิศวกรสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
3(1-4-4)
Social Engineer for the Development of Local Communities
การศึกษาชุมชนด้วยกระบวนการวิจัย บทบาทและทักษะของวิศวกรสังคมในการพัฒนาชุมชน
และท้องถิ่น การประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาท้องถิ่น การบูรณาการองค์ความรู้ ข้อมูลและ
หลักฐานเชิงประจักษ์ ภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีม การประสานความร่วมมือของบุคคลและองค์กรใน
การออกแบบและสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
9001206 การจัดการแบบบูรณาการ
3(3-0-6)
Integrated Management
แนวคิดและหลักการจัดการแบบบูรณาการ การจัดการในยุคดิจิทัล การจัดการการเงิน การ
เจรจาต่อรอง การจัดการความขัดแย้ง บุคลิกภาพ ภาวะผู้นา การทางานเป็นทีม การเป็นผู้ประกอบการ
การจัดการบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และการจัดการความเสี่ยง
3. กลุม่ วิชาเทคโนโลยี
9001301 ความฉลาดรู้ทางดิจิทัล สารสนเทศ และสื่อ
3(2-2-5)
Digital, Information and Media Literacy
แนวคิดเชิงบูรณาการความฉลาดรู้ ทางดิจิทัล สารสนเทศ และสื่อ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ
เครื่ องมือ ที่ ห ลากหลายในการแสวงหา การเข้ าถึ ง การสื บ ค้น และการประเมิน สารสนเทศและแหล่ ง
สารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สารสนเทศและสื่อในการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน การเป็นพลเมือง
ดิจิทัล การจัดการข่าวลวง การสร้าง การสื่อสาร การนาเสนอและการแบ่งปันสารสนเทศอย่างมีจริยธรรม
และถูกต้องตามกฎหมาย
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9001302 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
3(2-2-5)
Digital Technology for Learning
สภาพแวดล้อมดิจิทัลและโลกเสมือน การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล ทักษะการเรียนรู้ การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง การเรียนรู้ ผ่านระบบออนไลน์ เทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาการข้อมูล การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ
เครื่องมือ ที่ทันสมัย และหลากหลายเพื่อการเรียนรู้และการปฏิ บัติงานในสภาพแวดล้อมออนไลน์ การ
ออกแบบและการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
9001303 เทคโนโลยีกับชีวิต
3(3-0-6)
Technology and Life
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เทคโนโลยี ดิจิทัล เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ เทคโนโลยี โลก
เสมือน นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยี ชีว ภาพ เทคโนโลยีจีโนม และวิทยาการที่ เกี่ยวข้อง บทบาทและ
ผลกระทบของเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่อการดารงชีวิต การศึกษา การสื่อสาร การแพทย์และสาธารณสุ ข
ธุรกิจ การเกษตร สิ่งแวดล้อมและสังคม และแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ส่งผลกระทบ
ต่อการเปลี่ยนแปลงต่อการจัดระเบียบสังคมและเศรษฐกิจโลก
4. กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
9001401 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
3(3-0-6)
Science and Life
ความหมาย ความสาคัญและขอบข่ายของวิทยาศาสตร์ การคิดแบบวิทยาศาสตร์ ความฉลาดรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ จิตวิทยาศาสตร์ การประยุกต์วิทยาศาสตร์ในการดาเนินชีวิต การเกษตร อาหารและ
สุขภาพ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
9001402 การพัฒนาสุขภาวะเชิงบูรณาการ
3(2-2-5)
Wellness Integrated Development
แนวคิดและหลักการการดูแลตนเองให้เป็นผู้มีสุขภาวะ การสร้างเสริมสุขภาวะแบบบูรณาการ
การเข้าใจตนเอง การพั ฒ นาสุ ขภาวะทั้ งในมิติข องร่างกาย จิตใจ สั งคม และปัญ ญา ความฉลาดทาง
อารมณ์ การจัดการความเครียด ความรัก เพศศึกษา กิจกรรมนันทนาการ การออกกาลังกาย โภชนาการ
เพื่อสุขภาพ และการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
9001403 การคิดเชิงคณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Mathematical Thinking and Decision Making
ความรู้ เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ การคิ ด และการตั ด สิ น ใจของมนุ ษ ย์ ความส าคั ญ องค์ ป ระกอบ
กระบวนการและหลักการ และวิธีการคิดเชิงคณิตศาสตร์ การคิดเชิงคณิตศาสตร์กับการคิดเชิงสถิติ การ
คิดเชิงคณิตศาสตร์กับการใช้เหตุผล การพัฒนาการคิดเชิงคณิตศาสตร์ การบูรณาการและการเชื่อมโยง
การคิดและการใช้เหตุผลเชิงคณิตศาสตร์ในการตัดสินใจ
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9001404 ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Sustainability of Natural Resources and Environment
ความหมาย ความสาคัญ และประเภทของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถานการณ์
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมของประเทศและโลก การสร้างจิตส านึกและการเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและผลกระทบ การจัดการภัยพิบัติ มลภาวะ การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาแกน
1201101 คณิตศาสตร์สาหรับวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
Mathematics for Science
สมบั ติ ข องเลขยกก าลั ง พหุ น ามและเศษส่ ว นพหุ น าม ระบบสมการเชิ งเส้ น การแยกตั ว
ประกอบ กราฟ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ อนุพันธ์ การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันชนิดต่างๆ การประยุกต์ของ
อนุพนั ธ์ และ อินทิกรัลฟังก์ชันชนิดต่างๆ การประยุกต์ของอินทิกรัล
2541101 ภูมิศาสตร์กายภาพและภูมิศาสตร์มนุษย์เชิงบูรณาการ
3(2-2-5)
Integration of Physical and Human Geography
บู รณาการองค์ความรู้เกี่ย วกับ ภูมิศ าสตร์กายภาพและภู มิศาสตร์มนุ ษย์ โลกและจักรวาล
องค์ประกอบและการเปลี่ยนแปลงทางธรณีภาค อุทกภาค บรรยากาศภาค และชีวภาค การตั้งถิ่นฐาน
การกระจายตัวของประชากร สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง และวัฒนธรรมของมนุษย์
ในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก และมีปฏิบัติการภาคสนาม
2541201 การใช้แผนที่และการจัดทาแผนที่ดิจิทัล
3(2-2-5)
Mapping and Digital Cartography
หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับแผนที่ องค์ประกอบของแผนที่ การใช้แผนที่ภูมิประเทศ การแปล
ตีความหมายภาพถ่ายทางอากาศ การจัดทาแผนที่ การออกแบบแผนที่ สัญลักษณ์และอักษร การถ่ายทอด
ข้อมูล การเขียนเส้นโครงแผนที่ การประกอบต้นร่างแผนที่ทั้งในลักษณะการเขียนแผนที่ด้วยมือและการ
จัดทาแผนที่ดิจิทัล และมีปฏิบัติการจัดทาแผนที่ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2542301 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
3(2-2-5)
Geographic Information System
องค์ความรู้พื้นฐานและแนวความคิดทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โครงสร้างของข้อมูล
การน าเข้าข้ อมู ล การจั ด เก็ บ รวบรวมข้ อมู ล ภาคสนาม และจั ดการฐานข้อ มู ล ของระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้น ที่และการแสดงผล และมีปฏิบัติการใช้ซอฟต์แวร์ทางด้านระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์
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2542302 การรับรู้จากระยะไกลและการใช้ข้อมูลดาวเทียม
3(2-2-5)
Remote Sensing and Satellite Application
ประวัติ และหลักการเบื้องต้นของเทคโนโลยีรีโมทเซนซิงหรือการสารวจข้อมูลจากระยะไกล
ประเภทของดาวเทียม การสารวจข้อมูลธรรมชาติด้วยดาวเทียม สัญญาณภาพดาวเทียม หลักการแปล
ความหมายภาพถ่ายจากดาวเทียม การใช้ประโยชน์จากภาพดาวเทียม และมีปฏิบัติการแปลตีความข้อมูล
ดาวเทียมและตรวจสอบผลการวิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียมในภาคสนาม
2544595 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีภูมิศาสตร์
3(0-6-3)
Research and Innovation Development in Geographical Technology
มโนทั ศ น์ ด้ านการวิ จั ย ทางวิ ท ยาศาสตร์ ระเบี ย บวิธี วิ จั ย การเลื อ กประเด็ น การก าหนด
วัตถุประสงค์ การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การเตรียมเครื่องมือ สถิติและการเลือกใช้สถิติ
การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนรายงาน การใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและ
นวัตกรรม มีปฏิบัติการจัดทาโครงร่างงานวิจัยด้านเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ และสัมมนา
3561101 องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
Organization and Management
ความรู้ พื้น ฐานขององค์การ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การ หลั กกระบวนการในการ
จัดการ การวางแผน การจัดการองค์การ การจัดคนเข้าทางาน การอานวยการและการสั่งการ และการ
ควบคุมการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมาย และแนวคิดการจัดการขององค์การสมัยใหม่
3601101 ความรู้เบื้องต้นทางเทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจ
3(2-2-5)
Introduction to Digital Technology for Business
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจดิจิทัล โครงสร้างพื้นฐานธุรกิจดิจิทัล ขอบเขตและรูปแบบของ
ธุรกิจดิจิทัล สภาพแวดล้อมทางธุรกิจดิจิทัล อุปกรณ์ดิจิทัล ผลิตภัณฑ์ดิจิทัล การใช้งานระบบปฏิบัติการที่
ใช้ในปัจจุบัน การใช้งานอินเตอร์เน็ต การรักษาความปลอดภัยทางดิจิทัล การใช้งานโปรแกรมสานักงานที่
สอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
3612101 พื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
3(3-0-6)
Fundamentals of Entrepreneurships
แนวคิดและคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ การศึกษาความเป็นไปได้และการประเมิน
ความพร้อมในการประกอบธุรกิจ ประเภทและรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจ หลักการบริหารธุรกิจและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องสาหรับผู้ประกอบการ
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5771101 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3(2-2-5)
Logistics and Supply Chain Management
ศึกษาทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน กิจกรรมโลจิสติกส์ ความ
เชื่อมโยงของกิจกรรมโลจิสติกส์กับการจัดการโซ่อุปทาน บทบาทของการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ต่อการพัฒนา ความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจ ความสาคัญของโลจิสติกส์และโซ่ อุปทานต่อระบบ
เศรษฐกิจ
5771102 มาตรฐานโลจิสติกส์
3(3-0-6)
Logistics Standard
ความหมาย วั ต ถุ ป ระสงค์ องค์ ป ระกอบ และชนิ ด ของมาตรฐานโลจิ ส ติ ก ส์ ต่ า ง ๆ เช่ น
มาตรฐานกล่ อ งกระดาษลู ก ฟู ก มาตรฐานถุ งพลาสติ ก มาตรฐานพาเลท มาตรฐานตู้ ค อนเทนเนอร์
มาตรฐานอุปกรณ์ทางโลจิสติกส์ มาตรฐานรถบรรทุกขนส่งสินค้าและแชสซี มาตรฐานถุงพลาสติกสาน
มาตรฐานถุงกระดาษเหนียว
5772102 การวางแผนและการปฏิบัติการขนส่ง
3(2-2-5)
Transport Planning and Operations
ศึ ก ษาและปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารการขนส่ ง และการจั ด การเส้ น ทางการขนส่ ง ที่
ประกอบด้วย การขนส่งและการจัดการขนส่ง วิธีการขนส่งสินค้าแบบประหยัด การเลือกอุปกรณ์ในการ
ขนส่ง การคานวนต้นทุนในการขนส่ง การจัดตารางการขนส่ง การออกแบบเส้นทางการขนส่ง และการใช้
ระบบ GPS & GPS Tracking ในงาน
5772101 การจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า
3(2-2-5)
Warehouse Management and Distribution Center
หลักการจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า ความสาคัญ ประเภท การดาเนินงานใน
คลั งสิ นค้าและศูนย์ กระจายสิน ค้า ความแตกต่างระหว่างคลั งสินค้าและศูนย์กระจายสิ นค้า การสร้าง
มูลค่าเพิ่มและประสิทธิภ าพสูงสุด การเลือกทาเลที่ตั้ง และการวางแผนผังคลังสินค้าและศูนย์กระจาย
สินค้า การวางแผนการไหลของวัสดุคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า
4002251 ภาษาอังกฤษสาหรับวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
English for Science
อ่านข้อความ บทความ รายงานการวิจัยและเอกสารทางวิทยาศาสตร์ และให้เขียนข้อความ
บทความและรายงานทางวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ
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วิชาเอกภูมิสารสนเทศ
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2541301 พัฒนาการทางภูมิสารสนเทศศาสตร์
3 (3-0-6)
Development of Geoinformatics
พัฒ นาการของแนวความคิดทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ นิยาม องค์ประกอบ
หลักการทางาน การประยุกต์ใช้ ระบบกาหนดตาแหน่งบนพื้นโลก การประยุกต์ใช้การรับรู้จากระยะไกล
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกษตรกรรม
เศรษฐกิจสังคม และภัยพิบัตดิ ้วยภูมิสารสนเทศ
2542401 สถิติเบื้องต้นสาหรับภูมิสารสนเทศ
3(2-2-5)
Elementary Statistic for Geoinformatics
องค์ความรู้พื้นฐานด้านสถิติสาหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ ภูมิสารสนเทศ การแสดงข้อมูลเชิง
พื้นที่ทางสถิติ การวัดการกระจายของข้อมูลเชิงพื้นที่ การวิเคราะห์รูปแบบเชิงพื้นที่ การวิเคราะห์การเกาะ
กลุ่มของข้อมูล การแทรกค่าเชิงพื้นที่ การสุ่มตัวอย่างเชิงพื้นที่ สมการถดถอยเชิงพื้ นที่ และมีปฏิบัติการ
วิเคราะห์ข้อมูลสถิติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
2542201 ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์
3 (2-2-5)
Analytical Thailand geography
คุณลักษณะทางด้านภูมิศาสตร์ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย ทาเลที่ตั้ง อาณาเขต ลักษณะ
ทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และประชากร การวิเคราะห์ความสามารถในการผลิตเชิง
เกษตร อุตสาหกรรม การค้า และการคมนาคมขนส่งของภูมิภาค ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบันและแผนในอนาคต และมีการปฏิบัติการสารวจภาคสนาม
2543201 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสาหรับภูมิสารสนเทศ
3(3-0-6)
Academic English for Geoinformatics
การสื บ ค้น บทความวิจั ย ภาษาอั งกฤษที่ เกี่ยวข้องกับ ภูมิ ศาสตร์และภู มิส ารสนเทศ ทัก ษะ
ทางด้านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ด้านการอ่านบทความ การเขียนบทคัดย่อ การเขียนบันทึก การสร้างผัง
การดาเนิ น การ การรายงานผล การเขียนสรุปและอภิปราย รวมทั้ง การจัดทาสื่อและนาเสนอผลงาน
วิชาการด้านภูมิสารสนเทศด้วยภาษาอังกฤษ
2543401 การสารวจรังวัดและระบบกาหนดตาแหน่งบนพื้นโลก
3(2-2-5)
Surveying and Global Positioning System
หลักการสารวจรังวัด โครงสร้างและองค์ประกอบของระบบกาหนดตาแหน่ งบนพื้นโลกจาก
ดาวเทียม ทฤษฎีและวิธีปรับแก้ค่าตาแหน่ง การประเมินความถูกต้องเชิงตาแหน่ง แนวทางการประยุกต์ใช้
กล้ อ งส ารวจและระบบก าหนดต าแหน่ งบนพื้ น โลกในการจั ด ท าแผนที่ แ ละข้ อ มู ล ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ และมีบทปฏิบัติการด้านการรังวัดและระบบกาหนดตาแหน่งบนพื้นโลก
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2543402 การประยุกต์การรับรู้จากระยะไกลและการประมวลผลภาพเชิงเลข
3(2-2-5)
Application to Remote Sensing and Digital Image Processing
การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล การรั บ รู้ จ ากระยะไกลและการประมวลผลภาพเชิ ง เลขด้ ว ยระบบ
คอมพิ ว เตอร์ กระบวนการวิธีในการประมวลผลข้อมู ล ภาพเบื้ องต้ น การเน้น ข้อ มูล ภาพ การจาแนก
ข้ อ มู ล ภาพ การประเมิ น ความถู ก ต้ อ งของการจ าแนกข้ อ มู ล ภาพ การจ าแนกการใช้ ที่ ดิ น จากข้ อ มู ล
ดาวเทียม และมีปฏิบัติการด้านการประยุกต์ใช้การรับรู้จากระยะไกลและการประมวลผลภาพเชิงเลข
2543403 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
3(2-2-5)
Application to Geographic Information System
การประยุ ก ต์ ใช้ ร ะบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ ในด้ า นต่ าง ๆ การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS data analysis) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ (spatial) ข้อมูลพื้นผิว (surface)
และข้อมูลโครงข่าย (network) หลักการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยและการวิเคราะห์พื้นที่เหมาะสม และมีบท
ปฏิบัติการด้านการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
2543404 การเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
3(2-2-5)
Programming to GIS development
หลักการเขียนโปรแกรม หลักการเขียนโปรแกรมเชิงพื้ นที่ เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นด้านภูมิ
สารสนเทศ พื้นฐานการใช้โปรแกรมเชิงวัตถุสาหรับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การเขียนโปรแกรมไพทอน
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาระดับ จาวา การใช้โปรแกรมสั่งงานอัตโนมัติในซอฟท์แวร์ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ และมีปฏิบัติการเขียนโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
2543405 การออกแบบและมาตรฐานของฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ขั้นแนะนา
3(2-2-5)
Introduction to Design and Standard Geo-spatial Database
หลักการออกแบบและการจัดการฐานข้อมูล เชิงพื้นที่ การออกแบบข้อมูลเชิงบรรยาย พจนานุกรมข้อมูล
สารสนเทศภูมิศาสตร์ มาตรฐานภูมิสารสนเทศ มาตรฐานการบริการเชิงตาแหน่งการติดตามและนาหน
ภาษา GML เพื่อการจัดเก็บและแลกเปลี่ยนข้อมูลภูมิสารสนเทศ ตัวชี้วัดคุณภาพข้อมูล ระบบการจาแนก
สิ่งปกคลุมดิน และมีปฏิบัติการด้านการออกแบบและมาตรฐานของฐานข้อมูลเชิงพื้นที่
2543501 ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการโลจิสติกส์
3(2-2-5)
Geoinformatics for Logistics Managements
ทฤษฎี ด้ า นท าเลที่ ตั้ ง แนวคิ ด ด้ า นการวิ เคราะห์ ท าเลที่ ตั้ ง เชิ ง ธุ ร กิ จ และโลจิ ส ติ ก ส์ การ
ประยุกต์ใช้แนวคิดและสร้างแบบจาลองทาเลที่ตั้งเชิงธุรกิจด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การวิเคราะห์
ทาเลที่ตั้ง การกระจายสินค้า การวางแผนกาลังการผลิต การให้บริการคลังสินค้า และการประเมินผลกล
ยุทธ์โลจิสติกส์ และมีปฏิบัติการด้านการวิเคราะห์ทาเลที่ตั้งเชิงธุรกิจและโลจิสติกส์
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วิชาเอกเลือก
2541102 ภูมิศาสตร์ภูมิภาคอาเซียน
3 (3-0-6)
ASEAN Geography
องค์ประกอบทางกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคมของกลุ่มประเทศอาเซียน เน้นความสาคัญของ
การกระจายทางพื้นที่ขององค์ประกอบเหล่านี้ และความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2541103 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
Tourism Geography
สภาพทางภูมิศาสตร์ของแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย เกี่ยวกับที่ตั้ง การเข้าถึงและเส้นทาง
คมนาคม สภาพทางธรรมชาติและการกาเนิดของแหล่งท่องเที่ยว สภาพทางด้านวัฒนธรรมและประวัติของ
แหล่งท่องเที่ยว ประเภทของแหล่งท่องเที่ยว องค์ประกอบที่เหมาะสมสาหรับการท่องเที่ยว สถานบริการ
และหน่วยงานที่ดาเนินงานการท่องเที่ยว การวางแผนงานสาหรับการจัดการท่องเที่ยวและฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม
2543101 ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจและการตลาด
3 (3-0-6)
Economic Geography and Marketing
ปัจจัยที่ทาให้เกิดความแตกต่างของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในบริเวณต่าง ๆ ของโลก โดยศึกษา
ทรั พ ยากรธรรมชาติ การผลิ ต การใช้ และการกระจายของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ด้านเกษตรกรรม
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การคมนาคม-ขนส่ง การค้าระหว่างประเทศ และการบริการแก่ ประชาชนใน
ดินแดนต่าง ๆ ของโลก ปัจจัยต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อเศรษฐกิจด้านการตลาดและอุตสาหกรรม
โดยเน้นการวิเคราะห์การกาหนดที่ตั้งและบริเวณบริการของการตลาดและอุตสาหกรรม
2543102 ภูมิศาสตร์เมืองและผังเมือง
3 (2-2-5)
Geography and Urban Planning
จุดประสงค์และขอบเขตของการวางผังเมือง องค์ประกอบทางกายภาพของชุมชนเมือง การ
สารวจและการวางผังชุมชน แนวคิดและทฤษฎีการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในส่วนต่าง ๆ ของโลก ปัจจัยทาง
ภูมิศาสตร์ ที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานของประชากรในชนบทและเมือง
2543202 สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
3 (3-0-6)
Geographical Indications and Local Development
นิยาม ประเภท หลักเกณฑ์ การคุ้มครอง ตลอดจนประโยชน์ที่ จะได้รับจากการขึ้นทะเบียนสิ่ง
บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ การขึ้นทะเบียน การเพิกถอน หลักการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในระดับสากล
และในประเทศไทย พระราชบั ญ ญั ติสิ่ งบ่งชี้ ทางภูมิ ศาสตร์และกฏหมายที่ เกี่ยวข้อง รวมถึงการสร้าง
คุณลักษณะพิเศษของสินค้าจากแหล่งภูมิศาสตร์เพื่อให้ผู้บริโภคสนใจและเกิดภาพลักษณ์เชื่อมโยงระหว่าง
คุณลักษณะพิเศษนั้นกับพื้นที่แหล่งผลิต
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2543406 ภูมิสารสนเทศด้านสุขภาวะ การจัดการสิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ
3(2-2-5)
GIS for Wellness, Environmental and Disasters Management
คุณลักษณะด้านสุขภาวะ ระบาดวิท ยา และชีวิตวิถีใหม่ หลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม หลักการจัดการพิบัติภัยทางธรรมชาติเชิงบูรณาการ การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศในการ
จัดการสิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ และโรคระบาด การใช้ข้อมูลดาวเทียมในการติดตาม เตือนภัย เฝ้าระวัง และ
พยากรณ์เชิงพื้นที่ และมีบทปฏิบัติการด้านการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
2543407 ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
3 (2-2-5)
GIS for Mapping and Asset Taxes
นิยาม ประเภท และขั้นตอนการทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กระบวนการวิธีในการ
สารวจข้อมูลภาคสนาม การจัดทาแผนที่แม่บท การคัดลอกข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน การจัดการแผนที่ภาษี การ
บริหารจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ การใช้งานโปรแกรมสาเร็จรูปด้านแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และมี
ปฏิบัติการสารวจชุมชนภาคสนามเพื่อใช้ในงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
2543408 การประยุกต์ใช้การสารวจรังวัดและระบบกาหนดพิกัดบนพื้นโลก
3 (2-2-5)
Application of Surveying and Global Positioning System
การประยุกต์ใช้การสารวจรังวัด การประยุกต์ใช้ระบบกาหนดพิกัดบนพื้นโลก หลักการสารวจ
ยีออเดติค (geodetic surveying) กระบวนการในการรังวัดที่ดิน การปักเขต การทาเขต และการคานวณ
เนื้อที่ การทาสามเหลี่ยมในการสารวจ การทาวงรอบในการสารวจ การใช้กล้องวัดมุม Theodolite และมี
ปฏิบัติการประยุกต์ใช้การสารวจรังวัดและระบบกาหนดพิกัดบนพื้นโลก
วิชาเอกเทคโนโลยีโลจิสติกส์
วิชาเอกบังคับ
2543501 ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการโลจิสติกส์
3(2-2-5)
Geoinformatics for Logistic Managements
ทฤษฎี ด้ า นท าเลที่ ตั้ ง แนวคิ ด ด้ า นการวิ เคราะห์ ท าเลที่ ตั้ ง เชิ ง ธุ ร กิ จ และโลจิ ส ติ ก ส์ การ
ประยุกต์ใช้แนวคิดและสร้างแบบจาลองทาเลที่ตั้งเชิงธุรกิจด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การวิเคราะห์
ทาเลที่ตั้ง การกระจายสินค้า การวางแผนกาลังการผลิต การให้บริการคลังสินค้า และการประเมินผล
กลยุทธ์โลจิสติกส์ และมีปฏิบัติการด้านการวิเคราะห์ทาเลที่ตั้งเชิงธุรกิจและโลจิสติกส์
5771203 คณิตศาสตร์และสถิติสาหรับโลจิสติกส์
3(3-0-6)
Mathematics and Statistics
ระบบวิธีทางสถิติและการใช้สถิติ โปรแกรมเชิงเส้น การเรียงลาดับ การจัดหมู่ ความน่าจะเป็น
ของตัวแปรสุ่มทั้งต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง อนุพันธ์และการประยุกต์การสุ่มตัวอย่างและการประมาณค่า
การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอยอย่างง่าย
โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปขั้นพื้นฐานในการคานวณและสถิติ เน้นการนาไปใช้เพื่อแก้ปัญหาทางด้านการ
จัดการโลจิสติกส์
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5773203 ภาษาอังกฤษสาหรับโลจิสติกส์
3(3-0-6)
English for Logistics
ศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสารภาษาอังกฤษ และศัพท์เฉพาะด้าน
การจัดการโลจิสติกส์ทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ โดยใช้กรณีศึกษาเพื่อเพิ่มทักษะการสื่อสาร
5773601 เทคโนโลยีบล็อกเชน
3(3-0-6)
Blockchain Technology’
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบล็อกเชน วิวัฒนาการของบล็อกเชน เทคโนโลยีบล็อกเชนกับการ
พัฒนางานด้านต่างๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
5773602 อินเทอร์เน็ตของทุกสิ่งในงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
3(2-2-5)
Internet of Things in the Logistics and Supply Chain
แนวคิดเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตของทุกสิ่ง (IoT) สิ่งที่สร้างขึ้นจากอินเทอร์เน็ตของสิ่งต่างๆ
รวมถึงองค์ประกอบที่เชื่อมต่อกัน การติดต่อสื่อสาร การให้ความสาคัญกับข้อมูลที่เพิ่มขึ้น การตรวจสอบ
ปัญหาด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว การเพิ่มประสิทธิภาพและกระบวนการทางานโลจิสติกส์
และซัพพลายเชนด้วยอินเทอร์เน็ตของทุกสิ่ง
5773603 ข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ข้อมูลด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 3(2-2-5)
Big Data and Analytics in Logistics and Supply Chain
ความรู้พื้น ฐานเกี่ย วกับ ข้อมูล ขนาดใหญ่ และการวิเคราะห์ ข้อมูล ขนาดใหญ่ เครื่องมือการ
วิเคราะห์ที่จาเป็น การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่บนคลาวด์ การวิเคราะห์แบบจาลองความน่าจะเป็นและ
สถิติ การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ การแก้ไขปัญหาทางโลจิสติกส์
5773604 ระบบการขนส่งอัจริยะสาหรับสมาร์ตซิตี้
3 (2-2-5)
Smart Mobility in Smart Cities
การวิเคราะห์และออกแบบระบบขนส่งอัจฉริยะ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนา
ระบบการจราจรขนส่ง การเชื่อมโยงระบบการขนส่งและการสัญจรสาหรับสมาร์ตซิตี้ ความปลอดภัยและ
ความสะดวกในการขนส่ง รวมถึงการขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5773605 ระบบโลจิสติกส์ย้อนกลับและการจัดการซัพพลายเชนเพื่อสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
Reverse Logistics and Environmental Supply Chain Management
แนวคิด ทฤษฎี กระบวนการของระบบโลจิสติกส์ย้อนกลับและซัพพลายเชนเพื่อสิ่งแวดล้อม
การวิเคราะห์สาเหตุและผลกะทบต่อสิ่งแวดล้อม วิธีการลดความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการการ
ดาเนินงานขององค์กร แบบจาลองอ้างอิงการดาเนินงานซัพพลายเชนสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสนับสนุน
ระบบโลจิสติกส์ย้อนกลับและการจัดการซัพพลายเชนเพื่อสิ่งแวดล้อม
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5773606 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อธุรกิจสมาร์ทโลจิสติกส์
3(2-2-5)
Innovation and technology for smart logistics
แนวคิด ทฤษฎีการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านโลจิสติกส์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญา การขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา การ
แปลงทรัพย์สินทางปัญญาสู่การดาเนินงานเชิงพานิชย์ การนานวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใช้ พัฒนาธุรกิจ
สมาร์ทโลจิสติกส์
5773607 การวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
3(3-0-6)
Measuring Logistics and Supply Chain Efficiency
แนวคิดการวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน การวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรม
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ การวัดผลเชิ งดุลยภาพ การเทียบเคียงประสิทธิภาพ การปฏิบัติที่เป็นเลิศ ตัวชี้วัด
ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์แบบจาลองอ้างอิงการดาเนินงานซัพพลายเชน
วิชาเอกเลือก
5772104 อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในงานโลจิสติกส์
3 (2-2-5)
Occupational Health, Environment and Safety in Logistics
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การยศาสตร์และท่าทางของการทางาน อุบัติเหตุและกิจกรรมเพื่อ
ความปลอดภัยในการทางาน และการเก็บข้อมูลทางสิ่งแวดล้อม โรคจากการประกอบอาชีพ สุขภาพและ
ความปลอดภัยในการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ สุขภาพและความปลอดภัยในการปะกอบ
อาชีพ โลจิ ส ติกส์ มาตรฐานระบบการจัดการอาชีว อนามัยและความปลอดภัย(มอก.18000) และการ
ประเมินความเสี่ยง กฎหมายเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งคุกคามต่อ
สุขภาพ/ต่อการปฏิบัติงาน
5773104 การนาเข้า-ส่งออก และพิธีศุลกากร
3 (3-0-6)
Import-Export and Customs
หลักการนาเข้าและส่งออก พิธีการนาเข้าและส่งออก ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ การ
จัดทาเอกสารสาหรับการนาเข้าและส่งออก การเงินสาหรับการนาเข้าและส่งออก การประกันภัยสาหรับ
การนาเข้าและส่งออก ระเบียบการนาเข้าการส่งออกและภาษีอากร การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและสนธิสัญญาการค้าระหว่างประเทศ การนาเข้าและส่งออกออนไลน์
5773608 เทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์ในงานโลจิสติกส์
3 (2-2-5)
Packaging Technology in Logistics
หลั ก การและเทคนิ ค ของระบบบรรจุ ภั ณ ฑ์ ห น้ าที่ และความส าคัญ ของ ระบบบรรจุ ภั ณ ฑ์
มาตรฐานของบรรจุภัณฑ์ วัสดุและชนิดของบรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์เพื่อการนาเข้าและส่งออก บรรจุภัณฑ์
เพื่อการขนส่ง การวางแผนและวิเคราะห์ บรรจุภัณ ฑ์งานโลจิสติกส์ การพัฒ นาบรรจุภัณ ฑ์ เทคโนโลยี
สมัยใหม่ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ในงานโลจิสติกส์
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5773609 เทคโนโลยีพลังงานสาหรับโลจิสติกส์
3 (2-2-5)
Energy Technology For Logistics
หลักการจัดการและการอนุรักษ์พลังงาน นโยบาย กลยุทธ์ มาตรการวัด และวิธีการใช้พลังงาน
ในงานด้านโลจิส ติกส์เพื่อแนวทางในการลดต้นทุน มลพิษจากการใช้พลั งงานด้านโลจิสติกส์ พลังงาน
ทางเลือก การนาพลังงานกลับมาใช้ใหม่ การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้พลังงานในด้านโลจิสติกส์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพกิจกรรมทางโลจิสติกส์
5773610 เทคโนโลยีการขนถ่ายวัสดุ
3 (2-2-5)
Material Handling Technology
ระบบการขนถ่าย การลาเลียงสินค้า วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องจักรกลในการขนถ่าย เทคโนโลยีการ
ควบคุมระบบการขนถ่ายและการลาเลียง ระบบจับงาน ระบบคัดแยก ระบบชั่งตวงวัด ระบบนับจานวน ระบบไฮ
ดรอลิกส์และนิวแมติกส์ ขนาดและชนิดของเครื่องจักรกลขนถ่ายและลาเลียงที่เหมาะสมต่อสินค้าหรือวัสดุแต่ละ
ประเภท ความปลอดภัย การควบคุม และการรักษาสภาพสิ นค้าระหว่างการขนถ่ายและล าเลียง การป้องกัน
อุบัติเหตุและอันตรายจากการขนถ่ายและลาเลียง
5773611 เทคโนโลยีการจัดการสินค้าคงคลัง
3 (3-0-6)
Inventory Management Technology
หลักการจัดการสินค้าคงคลัง ความหมาย ความสาคัญ ประเภทของสินค้าคงคลัง การวางแผน
และการพยากรณ์ความต้องการสินค้าคงคลัง การจัดการต้นทุนสินค้าคงคลังและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารสินค้าคงคลัง เทคโนโลยีที่ทันสมัยและระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง
5773612 การบริหารงานแบบลีน
3 (2-2-5)
Lean Management
นิยาม องค์ประกอบ และหลักการพื้นฐานของลีน แนวคิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และขจัดความสูญ
เปล่า การปรับปรุงกระบวนการทางาน เครื่องมือและเทคนิคต่าง ๆ ในการบริหารงานแบบลีน การผลิตแบบลีน
และมีปฏิบัติการประยุกต์ใช้หลักการของลีนเพื่อปรับปรุงกระบวนการทางานในกิจกรรมด้านโลจิสติกส์และซัพ
พลายเชน
5771601 ระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร
3 (2-2-5)
Enterprise Business Resource Planning System
หลักการ แนวคิด และความหมายของการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร ประโยชน์
ของการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร โครงสร้างพื้นฐาน การทางานของระบบ การนามาใช้
ต้นทุนและผลตอบแทนการลงทุนในระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร ซอฟแวร์ระบบการ
วางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร (ERP)
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2544596

เตรียมประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ 2(90)
Preparation for Geographical Technology Practicum Experience
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้าน
การรับรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ หน้าที่ ความ
รับผิดชอบ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยเน้นการฝึกทักษะขั้นพื้นฐานและ
ระดับสูงทางด้านเทคโนโลยีภมู ิศาสตร์
2544597 การฝึกงานทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์
5(450)
Practicum Geographical Technology
จัดให้นักศึกษาได้ฝึกงานทางด้านภูมิสารสนเทศและ/หรือเทคโนโลยีโลจิสติกส์ ในหน่วยงาน
ภาครัฐ บริษัทเอกชน หรือ ชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้ได้รับความรู้ ทักษะ เจตคติ และประสบการณ์ ในอาชีพ
โดยกาหนดชั่วโมงการฝึกงาน จานวน 450 ชั่วโมง เพื่อให้เกิดทักษะและสามารถประยุกต์ใช้งานทางด้าน
เทคโนโลยีภูมิศาสตร์ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้
2544598 เตรียมสหกิจศึกษา
1(45)
Cooperative Education Preparation
หลักการ ความสาคัญ และประโยชน์ที่นักศึกษาได้รับจากสหกิจศึกษา ทักษะและเทคนิคการ
สมัค รงานและการสั ม ภาษณ์ ความรู้พื้ น ฐานในการปฏิ บั ติงานในสถานประกอบการ ความรู้เบื้ องต้ น
เกี่ยวกับกฏหมายแรงงาน ระบบบริหารคุณภาพงาน จริยธรรมในวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา และมีการฝึก
ทักษะขั้นพื้นฐานและระดับสูงทางด้านเทคโนโลยีภูมิศาสตร์
2544599 สหกิจศึกษา
6(540)
Co-operative Education
การปฏิบัติงานทางด้านภูมิสารสนเทศและ/หรือเทคโนโลยีโลจิสติกส์ในสถานประกอบการ ใน
หน่วยงานภาครัฐ หรือบริษัทเอกชน เสมือนเป็นพนักงานของสถานประกอบการ ในตาแหน่งที่มีภาระงาน
สอดคล้องกับหลักสูตร และเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ มีหน้าที่รับผิดชอบแน่นอน มีผู้นิเทศงาน มี
ระบบการติดตาม และประเมินผลอย่างเป็นระบบ
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ภาคผนวก ข
ตารางเปรียบเทียบ
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาหลักสูตรบัญฑิตวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 )
กับ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2559

ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิต
บัณฑิตที่มคี วามรูค้ วามเข้าใจ มีความสามารถปฏิบตั ิงาน การประยุกต์ใช้ และมี
ความเชี่ยวชาญทางด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ บนพื้นฐานของการมี
คุณธรรมและจริยธรรม โดยเน้นจิตสานึกในการรับใช้ท้องถิ่นและประเทศชาติ

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีภูมศิ าสตร์
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Geographical
Technology
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีภูมศิ าสตร์)
ชื่อย่อ (ไทย) : วท.บ. (เทคโนโลยีภูมิศาสตร์)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Bachelor of Science (Geographical Technology)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Sc. (Geographical Technology)
ปรัชญาของหลักสูตร
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ สามารถบูรณาการ
องค์ความรู้และปัญ ญา ในการบริหารจัดการและสร้างนวัตกรรมเชิงพื้น ที่ เพื่ อ
ตอบสนองการพัฒนาและเพิ่มมูลค่า ทั้งภาคเกษตรกรรม ภาค อุตสาหกรรม และ
ภาคบริการ มีคุณธรรม และมีจิตสานึกในการรับใช้ท้องถิ่นและประเทศชาติ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทสี่ ามารถ
นาไปปฏิบตั ิงานในวิชาชีพได้เป็นอย่างดี และสามารถแสวงหาความรูเ้ พิ่มเติม เป็น
พื้นฐานในการพัฒนาวิชาชีพและพัฒนาตนเอง
2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีองค์ความรูแ้ ละทักษะด้านเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ที่สามารถ
นาไปปฏิบตั ิงานในวิชาชีพได้
2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติการ และจัดการเกี่ยวกับ
พื้นที่ รวมทั้ง ประยุกต์ใช้ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และบูรณาการศาสตร์ด้าน

สาระที่ปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงให้เกิด
การบูรณาการศาสตร์ ที่
มีความต้องการของ
ตลาดแรงงาน และ
สอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาหลักสูตร
ในปัจจุบันและอนาคต
เปลี่ยนแปลงตามชื่อ
หลักสูตร สอดคล้องกับ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
และสอดคล้องกับ
ปรัชญาของ
มหาวิทยาลัย
เปลี่ยนแปลงให้ตรงกับ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ และผลการ
เรียนรูห้ ลัก และ
สมรรถนะหลัก ( Core
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ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมสิ ารสนเทศ
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science in Geo-informatics
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ไทย)
: วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมสิ ารสนเทศ)
ชื่อย่อ (ไทย)
: วท.บ. (ภูมิสารสนเทศ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Science (Geo-informatics)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Sc. (Geoinformatics)

หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2564
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หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2564
เทคโนโลยีภมู ิศาสตร์ให้กับท้องถิ่นได้
3.เพื่อผลิตบัณฑิตให้ผู้มคี ุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบ
ด้านเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ พร้อมทีจ่ ะเสียสละและสามารถนาเทคโนโลยีไปใช้ใน
การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น

สาระที่ปรับปรุง
Competency ) ของ
นักศึกษาที่มาจากบูรณา
การศาสตร์

หลักสูตร
มีจานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 121 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
85 หน่วยกิต
1. วิชาแกน
42 หน่วยกิต
2. วิชาเอกบังคับ
30 หน่วยกิต
3. วิชาเอกเลือก
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
4. วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
7 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต

- หมวดศึกษาทั่วไป
ปรับเปลีย่ นไปตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
-ลดจานวนหน่วยกิตวิชา
เฉพาะ จาก 100 เป็น
85 หน่วยกิต
- วิชาแกนเป็น 42
หน่วยกิต
- วิชาเอกบังคับเป็น 30
หน่วยกิต
- วิชาเอกเลือกลดลงเป็น
6 หน่วยกิต เพื่อให้
สอดคล้องกับ
คุณลักษณะบัณฑิตที่ถึง
ประสงค์ และการ
ประเมินผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง (PLOs)
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หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2559
สิ่งแวดล้อมและมีเจตคติที่ดตี ่อเพือ่ นมนุษย์ในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถวิเคราะห์ วางแผน และจัดการเกีย่ วกับพื้นที่โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
4. เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถถ่ายทอดความรู้ดา้ นระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แก่
บุคคลทั่วไปได้
5. เพื่อผลิตบัณฑิตให้ผู้มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณนักพัฒนาระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ พร้อมที่จะเสียสละเพื่อการวางแผนและใช้เทคโนโลยีในการ
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
หลักสูตร
มีจานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต
1. วิชาแกน
30 หน่วยกิต
2. วิชาเอกบังคับ
36 หน่วยกิต
3. วิชาเอกเลือก
ไม่น้อยกว่า
27 หน่วยกิต
4. วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
7 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
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หมวดวิชาเฉพาะ แบ่งออกเป็น 2 วิชาเอก คือ ภูมิสารสนเทศ และเทคโนโลยีโลจิสติกส์
วิชาแกน
3612101 พื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
3(3-0-6)
Fundamentals of Entrepreneurships
แนวคิ ด และคุ ณ ลั ก ษณะของการเป็ น ผู้ ป ระกอบการ การศึ ก ษาความ
เป็นไปได้และการประเมินความพร้อมในการประกอบธุรกิจ ประเภทและรูปแบบ
การจั ด ตั้ ง ธุ ร กิ จ หลั ก การบริ ห ารธุ ร กิ จ และกฎหมายที่ เ กี่ ย ว ข้ อ งส าหรั บ
ผู้ประกอบการ
3561101 องค์การและการจัดการ
3(3-0-6)
Organization and Management
ความรู้พื้นฐานขององค์การ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การ หลักกระบวนการ
ในการจัดการ การวางแผน การจัดการองค์การ การจัดคนเข้าทางาน การ
อานวยการและการสั่งการ และการควบคุมการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมาย
และแนวคิดการจัดการขององค์การสมัยใหม่
3601101 ความรู้เบื้องต้นทางเทคโนโลยีดิจทิ ัลธุรกิจ
3(2-2-5)
Introduction to Digital Technology for Business
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจดิจิทลั โครงสร้างพื้นฐานธุรกิจดิจิทัล ขอบเขตและ
รูปแบบของธุรกิจดิจิทลั สภาพแวดล้อมทางธุรกิจดิจิทัล อุปกรณ์ดจิ ทิ ัล ผลิตภัณฑ์
ดิจิทัล การใช้งานระบบปฏิบัติการที่ใช้ในปัจจุบัน การใช้งานอินเตอร์เน็ต การ
รักษาความปลอดภัยทางดิจิทัล การใช้งานโปรแกรมสานักงานที่สอดคล้องกับ
เทคโนโลยีสมัยใหม่
5771101 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
3(2-2-5)
Logistics and Supply Chain Management
ศึกษาทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน กิจกรรมโลจิ
สติกส์ ความเชื่อมโยงของกิจกรรมโลจิสติกส์กับการจัดการโซ่อุปทาน บทบาทของ
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2541303 คณิตศาสตร์สาหรับภูมิสารสนเทศ
3(3-0-6)
Mathematics for Geoinformatics
ธรรมชาติและโครงสร้างของคณิตศาสตร์การให้เหตุผล เซต

หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2564
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานต่อการพัฒนา ความสามารถทางการแข่งขัน
ของธุรกิจ ความสาคัญของโลจิสติกส์และโซ่ อุปทานต่อระบบเศรษฐกิจ
5771102 มาตรฐานโลจิสติกส์
3(3-0-6)
Logistics Standard
ความหมาย วัตถุประสงค์ องค์ประกอบ และชนิดของมาตรฐานโลจิสติกส์ต่าง ๆ
เช่น มาตรฐานกล่องกระดาษลูกฟูก มาตรฐานถุงพลาสติก มาตรฐานพาเลท
มาตรฐานตู้คอนเทนเนอร์ มาตรฐานอุปกรณ์ทางโลจิสติกส์ มาตรฐานรถบรรทุก
ขนส่งสินค้าและแชสซี มาตรฐานถุงพลาสติกสาน มาตรฐานถุงกระดาษเหนียว
5772102 การวางแผนและการปฏิบัติการขนส่ง
3(2-2-5)
Transport Planning and Operations
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารการขนส่งและการจัดการเส้นทางการขนส่งที่
ประกอบด้วย การขนส่งและการจัดการขนส่ง วิธีการขนส่งสินค้าแบบประหยัด
การเลือกอุปกรณ์ในการขนส่ง การคานวนต้นทุนในการขนส่ง การจัดตารางการ
ขนส่ง การออกแบบเส้นทางการขนส่ง และการใช้ระบบ GPS & GPS Tracking
ในงาน
5772101 การจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า
3(2-2-5)
Warehouse Management and Distribution Center
หลักการจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า ความสาคัญ ประเภท การ
ดาเนินงานในคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า ความแตกต่างระหว่างคลังสินค้า
และศูนย์กระจายสินค้า การสร้างมูลค่าเพิม่ และประสิทธิภาพสูงสุด การเลือกทาเล
ที่ตั้ง และการวางแผนผังคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า การวางแผนการไหล
ของวัสดุคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า
1201101 คณิตศาสตร์สาหรับวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
Mathematics for Science
สมบัติของเลขยกกาลัง พหุนามและเศษส่วนพหุนาม ระบบสมการเชิง
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เส้น การแยกตัวประกอบ กราฟ ความรู้เบื้องต้นเกีย่ วกับ อนุพันธ์ การหาอนุพันธ์
ของฟังก์ชันชนิดต่างๆ การประยุกต์ของอนุพันธ์ และ อินทิกรัลฟังก์ชันชนิดต่างๆ
การประยุกต์ของอินทิกรัล
4002251 ภาษาอังกฤษสาหรับวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
English for Science
อ่านข้อความ บทความ รายงานการวิจัยและเอกสารทางวิทยาศาสตร์
และให้เขียนข้อความ บทความและรายงานทางวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ

สาระที่ปรับปรุง

เปลี่ยนแปลง

2541201 ภูมิศาสตร์กายภาพและภูมิศาสตร์มนุษย์เชิงบูรณาการ 3(2-2-5)
(Integration Of Physical And Human Geography)
บูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิศาสตร์กายภาพและภูมศิ าสตร์มนุษย์
โลกและจักรวาล องค์ประกอบและการเปลี่ยนแปลงทางธรณีภาค อุทกภาค
บรรยากาศภาค และชีวภาค การตั้งถิ่นฐาน การกระจายตัวของประชากร สภาพ
ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง และวัฒนธรรมของมนุษย์ในภูมิภาค เปลี่ยนแปลง
ต่าง ๆ ของโลก และมีปฏิบตั ิการภาคสนาม

2541201 การใช้แผนที่และการจัดทาแผนทีด่ ิจิทัล
3(2-2-5)
Mapping and Digital Cartography
หลักการพื้นฐานเกีย่ วกับแผนที่ องค์ประกอบของแผนที่ การใช้แผนที่
ภูมิประเทศ การแปลตีความหมายภาพถ่ายทางอากาศ การจัดทาแผนที่ การ
ออกแบบแผนที่ สัญลักษณ์และอักษร การถ่ายทอดข้อมูล การเขียนเส้นโครงแผน
ที่ การประกอบต้นร่างแผนที่ทั้งในลักษณะการเขียนแผนที่ด้วยมือและการจัดทา

เปลี่ยนแปลง
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ความสัมพันธ์และฟังก์ชันระบบเลขฐาน จานวนจริง และความน่าจะเป็น และ
ทฤษฎีการตัดสินใจเบื้องต้น กาหนดการเชิงเส้น โปรแกรมสาเร็จรูปทางด้านสถิติ
และการตัดสินใจ
2542206 ภาษาอังกฤษสาหรับภูมิสารสนเทศ
3(3-0-6)
(English for Geoinformatics)
ศึกษาและพัฒนาทักษะด้านการอ่าน เขียน ฟัง และพูดภาษาอังกฤษที่
เกี่ยวข้องกับภูมิศาสตร์และสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยเน้นศัพท์เทคนิค และ
กระบวนการทางภูมิศาสตร์
2541101 ภูมิศาสตร์กายภาพ
3(2-2-5)
(Physical Geography)
ศึกษาสัณฐานของโลก และปรากฏการณ์ที่เกิดเนื่องจากความสัมพันธ์
ระหว่ า งโลกกั บ ดวงอาทิ ต ย์ แ ละดวงจั น ทร์ สมบั ติ ท างด้ านกายภาพ และการ
เปลี่ยนแปลงของธรณีภาค (Lithosphere) อุทกภาค (Hydrosphere) บรรยากาศ
(Atmosphere) และชีวมณฑล (Biosphere) และการปฏิบัติภาคสนาม
2541102 ภูมิศาสตร์มนุษย์
3(3-0-6)
Human Geography
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของมนุษย์ การตั้ง
ถิ่นฐาน การกระจายของประชากร สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม การเมื อง การ
ปกครองและวัฒนธรรมของมนุษย์ในภูมิภาคของโลก
254306 การออกแบบและการทาแผนที่ดิจิตอล
3(2-2-5)
(Design and Digital Cartography)
หลักการพื้นฐานการแผนที่ อุปกรณ์และเครื่องมือในการเขียนแผนที่
การออกแบบแผนที่ สัญลักษณ์และอักษร การถ่ายทอดข้อมูล การคานวณ และ
การเขียนโครงแผนที่ การประกิบต้นร่างแผนที่ หลักการเขียนแผนทีด่ ้วยมือและ
การจัดทาแผนที่ดิจิตอลด้วยคอมพิวเตอร์
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2541202 แผนทีแ่ ละการแปลความหมายจากแผนที่
3(2-2-5)
แผนที่ดิจิทัล และมีปฏิบัติการจัดทาแผนที่ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Maps and Maps Interpretation
พัฒนาการของแผนที่ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแผนที่ องค์ประกอบของ
แผนที่ การอ่านและการแปลความหมายแผนที่ภูมิประเทศ

2542301 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
3(2-2-5)
คงเดิม
Geographic Information System
องค์ ค วามรู้ พื้ น ฐานและแนวความคิ ด ทางด้ า นระบบสารสนเทศ
ภู มิ ศาสตร์ โครงสร้า งของข้อ มู ล การน าเข้ าข้อ มู ล การจัด เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล
ภาคสนาม และจัดการฐานข้อมูลของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การวิเคราะห์
ข้อมู ล เชิ งพื้ นที่ แ ละการแสดงผล และมี ป ฏิ บั ติ การใช้ ซอฟต์แ วร์ท างด้ านระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์
2542302 การรับรูจ้ ากระยะไกลและการใช้ข้อมูลดาวเทียม
3(2-2-5)
คงเดิม
Remote Sensing and Satellite Application
ประวัติและหลักการเบื้องต้นของเทคโนโลยีรีโมทเซนซิงหรือการสารวจ
ข้ อ มู ล จากระยะไกล ประเภทของดาวเที ย ม การส ารวจข้ อ มู ล ธรรมชาติ ด้ ว ย
ดาวเทียม สัญญาณภาพดาวเทียม หลักการแปลความหมายภาพถ่ายจากดาวเทียม
การใช้ประโยชน์จากภาพดาวเทียม และมีปฏิบัติการแปลตีความข้อมูลดาวเทียม
และตรวจสอบผลการวิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียมในภาคสนาม
2544595 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านภูมิสารสนเทศและเทคโนโลยี3(0-6-3) เปลี่ยนแปลง
โลจิสติกส์
Research and Innovation Development in Geographical
Technology

84

2542405 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
3(2-2-5)
(Geographic Information System)
รายวิชาที่ต้องผ่านก่อน 2542401
ศึกษาความรู้พื้นฐานและแนวความคิดทางด้านระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ โครงสร้างของข้อมูล การนาเข้าข้อมูล การจัดเก็บ รวบรวมข้อมูล
ภาคสนาม และจัดการฐานข้อมูลของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงพื้นที่และการแสดงผล ปฏิบัติการซอฟต์แวร์ทางด้านระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์
2542402 การรับรู้จากระยะไกล
3(2-2-5)
(Remote Sensing)
รายวิชาที่ต้องผ่านก่อน 2542401
ศึกษาประวัติและหลักการเบื้องต้นของเทคโนโลยีรีโมทเซนซิงหรือการ
สารวจข้อมูลจากระยะไกล การสารวจข้อมูลธรรมชาติด้วยดาวเทียม สัญญาณภาพ
ดาวเทียม หลักการแปลความหมายภาพถ่ายจากดาวเทียม การใช้ประโยชน์จาก
ภาพดาวเทียมในงานด้านภูมศิ าสตร์ ฝึกปฏิบตั ิการและตรวจสอบข้อมูลใน
ภาคสนาม
2543407 ระเบียบวิธีวิจัยทางภูมสิ ารสนเทศ**
3(2-2-5)
(Research Method in Geoinformatics)
รายวิชาที่ต้องผ่านก่อน 2543408, 2543410
ศึกษาระเบียบวิธีวิจัย ตั้งแต่กระบวนวางแผน การเลือกประเด็นวิจัย

สาระที่ปรับปรุง
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การทบทวนเอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องที่ถูกต้อง การกาหนดกรอบ การ
กาหนดวัตถุประสงค์ การเตรียมเครื่องมือ สถิติและการเลือกใช้สถิติ การกาหนด
กลุ่มตัวอย่าง การรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ แปลผล และการเขียนรายงานอย่างมี
มาตรฐานด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์

หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2564
มโนทัศน์ด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ระเบียบวิธีวิจัย การเลือกประเด็น การ
กาหนดวัตถุประสงค์ การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การเตรียม
เครื่องมือ สถิติและการเลือกใช้สถิติ การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และ
การเขียนรายงาน การใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรม มี
ปฏิบัติการจัดทาโครงร่างงานวิจัยด้านเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ และสัมมนา
วิชาเอกภูมสิ ารสนเทศ

สาระที่ปรับปรุง

85

วิชาเอกบังคับ
2541301 พัฒนาการแนวความคิดทางภูมิศาสตร์
3(3-0-6) 2541301 พัฒนาการทางภูมิสารสนเทศศาสตร์
เปลี่ยนแปลง
(Geographical Thoughts)
3 (3-0-6)
พัฒนาการของแนวความคิดทางภูมิศาสตร์ตามสมัย -ยุคต่าง ๆ โดยเน้น Development of Geoinformatics
การวิเคราะห์เชื่อมโยงแนวความคิดจากอดีตจนถึงปัจจุบันสู่การประยุกต์ใช้
พัฒ นาการของแนวความคิดทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์
นิยาม องค์ประกอบ หลักการทางาน การประยุกต์ใช้ระบบกาหนดตาแหน่งบนพื้น
โลก การประยุ ก ต์ ใช้ ก ารรั บ รู้จ ากระยะไกล การประยุ ก ต์ ใช้ร ะบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกษตรกรรม เศรษฐกิจ
สังคม และภัยพิบัติด้วยภูมิสารสนเทศ
2543405 สถิติและเทคนิคเชิงปริมาณทางภูมิศาสตร์
3(3-0-6) 2542401 สถิติเบื้องต้นสาหรับภูมสิ ารสนเทศ
3(2-2-5)
เปลีย่ นแปลง
(Statistic and Quantitative Techniques in Geography)
Elementary Statistic for Geoinformatics
ศึกษาข้อมูลสถิติทางภูมิศาสตร์ เทคนิคที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
องค์ความรู้พื้นฐานด้านสถิติสาหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ ภูมิสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์ การรวบรวมข้อมูลภาคสนาม การแปลความหมาย การประยุกต์ การแสดงข้ อมู ลเชิงพื้ น ที่ท างสถิติ การวัดการกระจายของข้ อมู ลเชิ งพื้ น ที่ การ
ความหมายทางสถิติให้เข้ากับความหมายทางภูมิศาสตร์ การสร้างและทดสอบ วิเคราะห์รูปแบบเชิงพื้นที่ การวิเคราะห์การเกาะกลุ่มของข้อมูล การแทรกค่าเชิง
แบบจาลองทางภูมิศาสตร์โดยอาศัยความรู้ทางสถิติ และคณิตศาสตร์
พื้นที่ การสุ่มตัวอย่างเชิงพื้นที่ สมการถดถอยเชิงพื้นที่ และมีปฏิบัติการวิเคราะห์
ข้อมูลสถิติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
2541302 ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์
3(3-0-6)
2542201 ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์
3 (2-2-5) เปลีย่ นแปลง
(Analytical Geography of Thailand)
Analytical Thailand geography
ศึกษาและวิเคราะห์ ท าเลที่ตั้ งสั มพั น ธ์ ลัก ษณะทางกายภาพของ
คุณลักษณะทางด้านภูมิศาสตร์ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย ทาเล
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หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2559
หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2564
สาระที่ปรับปรุง
ประเทศไทยโดยจาแนกตามภาคภูมิศาสตร์ ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของลักษณะ ที่ตั้ง อาณาเขต ลักษณะทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อ ม และ
ทางกายภาพของประเทศที่มีอิทธิพลต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ ประชากร การวิเคราะห์ความสามารถในการผลิตเชิงเกษตร อุตสาหกรรม การค้า
การเมืองการปกครอง โดยมีการศึกษาภาคสนาม
และการคมนาคมขนส่งของภูมิภาค ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับปัจจุบันและแผนในอนาคต และมีการปฏิบัติการสารวจภาคสนาม
2542207 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ **
3(3-0-6)
2543201 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสาหรับภูมิสารสนเทศ 3(3-0-6)
เปลี่ยนแปลง
(English for Academic)
Academic English for Geoinformatics
ศึกษาและพัฒนาทักษะด้านการอ่าน เขียน ฟัง และพูดภาษาอังกฤษที่
การสืบค้นบทความวิจัยภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับภูมิศาสตร์และภูมิ
เกี่ยวข้องกับภูมิศาสตร์และสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยเน้นทักษะทางวิชาการ อัน สารสนเทศ ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ด้านการอ่านบทความ การ
ได้แก่ การสืบค้นข้อมูล การอ่านเอกสาร การเขียน การอภิปรายและการนาเสนอ เขียนบทคัดย่อ การเขียนบันทึก การสร้างผังการดาเนินการ การรายงานผล การ
ผลงานวิชาการด้านภูมิสารสนเทศ
เขียนสรุปและอภิปราย รวมทั้ง การจัดทาสื่อและนาเสนอผลงานวิชาการด้านภูมิ
สารสนเทศด้วยภาษาอังกฤษ
2542403 ระบบกาหนดตาแหน่งบนพื้นโลก
3(2-2-5)
2543401 การสารวจรังวัดและระบบกาหนดตาแหน่งบนพื้นโลก
3(2-2-5) เปลีย่ นแปลง
(Global Positioning System)
Surveying and Global Positioning System
รายวิชาทีต่ ้องผ่านก่อน 2542401
หลั กการส ารวจรังวัด โครงสร้างและองค์ ประกอบของระบบกาหนด
โครงสร้างและองค์ประกอบของระบบกาหนดตาแหน่งบนพื้นโลกจาก ตาแหน่งบนพื้นโลกจากดาวเทียม ทฤษฎีและวิธีปรับแก้ค่าตาแหน่ง การประเมิน
ดาวเทียม ลักษณะสัญ ญาณความผิดพลาดของระบบ ทฤษฎี และวิธีปรับแก้ค่า ความถูกต้องเชิงตาแหน่ง แนวทางการประยุ กต์ใช้กล้องสารวจและระบบกาหนด
ตาแหน่ง การประเมินความถูกต้องเชิงตาแหน่ง การใช้เครื่องมือในการจัดทาแผน ตาแหน่งบนพื้นโลกในการจัดทาแผนที่และข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และ
ที่และการประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ ในภาคสนาม
มีบทปฏิบัติการด้านการรังวัดและระบบกาหนดตาแหน่งบนพื้นโลก
2543408 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการรับรูจ้ ากระยะไกล**
3(2-2-5)
2543201การประยุกต์ใช้การรับรูจ้ ากระยะไกลและการประมวลผลภาพเชิงเลข
เปลีย่ นแปลง
(Application to Remote Sensing technology)
3(2-2-5)
รายวิชาที่ต้องผ่านก่อน 2542402
(Application to Remote Sensing and Digital Image Processing)
การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ดาวเที ย มด้ ว ยคอมพิ ว เตอร์ เน้ น การน าไปใช้
การวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้จากระยะไกลและการประมวลผลภาพ
ประโยชน์ในการสารวจ ติดตามและประเมินสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรต่าง ๆ และ เชิงเลขด้ วยระบบคอมพิ วเตอร์ กระบวนการวิธีในการประมวลผลข้ อ มู ล ภาพ
มีการปฏิบัติภาคสนาม
เบื้องต้น การเน้นข้อมูลภาพ การจาแนกข้อมูลภาพ การประเมินความถูกต้องของ
การจ าแนกข้ อ มู ล ภาพ การจ าแนกการใช้ ที่ ดิ น จากข้ อ มู ล ดาวเที ย ม และมี
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2543410

2543409 การจัดการฐานข้อมูลและมาตรฐานด้านภูมิสารสนเทศ 3(2-2-5)
(Database Management and Geo-Informatics Standard)
รายวิชาที่ต้องผ่านก่อน 2543410
ศึกษาการออกแบบและการจัด การฐานข้อมูลอย่างเป็ นระบบ ศึกษา
มาตรฐานการใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่ มาตรฐานการใช้ข้อมูลแผนที่ กระบวนการรีโมท
เซนซิง และการวิเคราะห์ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
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การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์**
3(2-2-5)
(Application to Geographic Information System)
รายวิชาที่ต้องผ่านก่อน 2542405
การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่
(Spatial) ข้อมูล พื้นผิว (Surface) และข้อมูลโครงข่าย (Network) แบบจาลอง
ทางด้านระบบสารสนเทศภู มิศาสตร์เพื่ อการจัดการพื้น ที่ ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และ/หรือเศรษฐสังคม เน้นการปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์
2544402 การเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์**3(2-2-5)
(Programming Application for Geographic Information System)
รายวิชาที่ต้องผ่านก่อน 2543410, 4121005
การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การสร้างสภาพแวดล้อมของ
โปรแกรมทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ให้เหมาะสมกับการทางานเฉพาะ
ด้าน เช่น การเขียนโปรแกรมทางานกับส่วนแสดงแผนที่ การเขียนโปรแกรมเข้าถึง
และสืบค้นข้อมูลทางภูมิศาสตร์ การเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างการวิเคราะห์

หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2564
สาระที่ปรับปรุง
ปฏิบัติการด้านการประยุกต์ใช้การรับ รู้จากระยะไกลและการประมวลผลภาพ
เชิงเลข
2543403 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
3(2-2-5)
คงเดิม
Application to Geographic Information System
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในด้านต่าง ๆ การวิเคราะห์
ข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS data analysis) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
พื้นที่ (spatial) ข้อมูลพื้นผิว (surface) และข้อมูลโครงข่าย (network) หลักการ
วิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยและการวิเคราะห์พื้นที่เหมาะสม และมีบทปฏิบัติ การด้าน
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
2543404 การเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3(2-2-5)
เปลี่ยนแปลง
Programming to GIS development
หลักการเขียนโปรแกรม หลักการเขียนโปรแกรมเชิงพื้นที่ เว็บไซต์และ
แอพพลิเคชั่นด้านภูมิสารสนเทศ พื้นฐานการใช้โปรแกรมเชิงวัตถุสาหรับระบบ
สารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ การเขี ย นโปรแกรมไพทอนการเขี ย นโปรแกรมด้ ว ย
ภาษาระดับจาวา การใช้โปรแกรมสั่งงานอัตโนมัติในซอฟท์แวร์ระบบสารสนเทศ
ภู มิ ศ าสตร์ และมี ป ฏิ บั ติ ก ารเขี ย นโปรแกรมที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์
2543405 การออกแบบและมาตรฐานของฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ขั้นแนะนา 3(2-2-5) เปลี่ยนแปลง
Introduction to Design and Standard Geo-spatial Database
หลัก การออกแบบและการจัด การฐานข้ อ มูล เชิ งพื้ น ที่ การออกแบบข้ อมู ล เชิ ง
บรรยาย พจนานุ ก รมข้ อ มู ล สารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ มาตรฐานภู มิ ส ารสนเทศ
มาตรฐานการบริการเชิงตาแหน่งการติดตามและนาหน ภาษา GML เพื่อการ
จัดเก็ บและแลกเปลี่ยนข้อมูล ภูมิส ารสนเทศ ตัวชี้วัดคุณ ภาพข้ อมูล ระบบการ
จาแนกสิ่ งปกคลุ ม ดิ น และมี ป ฏิ บั ติ ก ารด้ า นการออกแบบและมาตรฐานของ
ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่
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2541203 การแปลความหมายจากภาพถ่ายทางอากาศ
3(2-2-5)
Aerial Photo Interpretation
ความสาคัญของภาพถ่ายทางอากาศ ลักษณะของภาพถ่ายทางอากาศ
การอ่านและการแปลความหมายลักษณะของสิ่งที่ปรากฏในภาพถ่ายทางอากาศ
2542307 เทคนิคการสารวจภาคสนามสาหรับงานภูมิสารสนเทศ 3(2-2-5)
Field Techniques for Geoinformatics
ทฤษฎี และหลัก การสารวจ การใช้เครื่องมื อและเทคนิค การส ารวจ
ภาคสนาม และการสารวจภูมิประเทศ การนาข้อมูลจากการสารวจไปประยุกต์ใช้
ในรูปของแผนที่ และงานด้านภูมิสารสนเทศ
2543406 ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 3(2-2-5)
และสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการ
Geoinformatics for Integrated Natural Resources and Environmental
Management
ความหมาย ประเภท ลักษณะ และขอบเขตของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งสิ่งแวดล้อมที่ธรรมชาติสร้าง
และสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างโดยประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศ รูปแบบกระบวนการ
มี ส่ ว นร่ ว ม การสร้ า งเครื อ ข่ า ยองค์ ก ร การพั ฒ นาทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน
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สาระที่ปรับปรุง
2543501 ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการโลจิสติกส์
3(2-2-5) เปิดรายวิชาใหม่
Geoinformatics for Logistics Managements
ทฤษฎีด้านทาเลที่ตั้ง แนวคิดด้านการวิเคราะห์ทาเลที่ตั้งเชิงธุรกิจและโล
จิสติกส์ การประยุกต์ใช้แนวคิดและสร้างแบบจาลองทาเลที่ตั้งเชิงธุรกิจด้วยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ การวิเคราะห์ทาเลที่ตั้ง การกระจายสิ นค้า การวางแผน
กาลังการผลิต การให้บริการคลังสินค้า และการประเมินผลกลยุทธ์โลจิสติกส์
และมีปฏิบัติการด้านการวิเคราะห์ทาเลที่ตั้งเชิงธุรกิจและโลจิสติกส์
ปิดรายวิชา
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วิชาเอกเลือก
2541201 ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ
3(3-0-6)
(Economic Geography)
ศึกษาลักษณะและปัจจัยที่ทาให้เกิดความแตกต่ างของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจในบริเวณต่าง ๆ ของโลก โดยศึกษาทรัพยากรธรรมชาติ การผลิต การใช้
และการกระจายของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิช
ยกรรม การคมนาคม-ขนส่ง การค้าระหว่างประเทศ และการบริการแก่ประชาชน
ในดินแดนต่าง ๆ ของโลก

สาระที่ปรับปรุง

2543101 ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจและการตลาด
3 (3-0-6)
เปลี่ยนแปลง
Economic Geography and Marketing
ปัจจัยที่ทาให้เกิดความแตกต่างของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในบริเวณต่าง
ๆ ของโลก โดยศึกษาทรัพยากรธรรมชาติ การผลิต การใช้ และการกระจายของ
กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ด้ า นเกษตรกรรม อุ ต สาหกรรม พาณิ ช ยกรรม การ
คมนาคม-ขนส่ง การค้าระหว่างประเทศ และการบริการแก่ประชาชนในดินแดน
ต่าง ๆ ของโลก ปัจจัยต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อเศรษฐกิจด้านการตลาดและ
อุ ต สาหกรรม โดยเน้ น การวิ เคราะห์ ก ารก าหนดที่ ตั้ งและบริ เวณบริ ก ารของ
การตลาดและอุตสาหกรรม
2543102ภูมิศาสตร์เมืองและผังเมือง 3 (2-2-5)
เปลีย่ นแปลง
Geography and Urban Planning
จุดประสงค์และขอบเขตของการวางผังเมือง องค์ประกอบทางกายภาพ
ของชุมชนเมือง การสารวจและการวางผังชุมชน แนวคิดและทฤษฎีการตั้งถิ่นฐาน
ของมนุษย์ในส่วนต่าง ๆ ของโลก ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐาน
ของประชากรในชนบทและเมือง

2541102 ภูมิศาสตร์ภูมภิ าคอาเซียน 3 (3-0-6)
ASEAN Geography
องค์ประกอบทางกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคมของกลุ่มประเทศ
อาเซียน เน้นความสาคัญของการกระจายทางพื้นที่ขององค์ประกอบเหล่านี้ และ
ความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2543201 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว
3(2-2-5)
2541103 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว
3 (2-2-5)
(Geography of Tourism)
Tourism Geography
ศึ ก ษาสภาพทางภู มิ ศ าสตร์ ข องแหล่ งท่ อ งเที่ ย วในประเทศไทย
สภาพทางภูมิศาสตร์ของแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย เกี่ยวกับที่ตงั้

เปลี่ยนแปลง
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2544405 ภูมิศาสตร์เมืองและการวางแผน
3(3-0-6)
Urban Geography and Planning
การกาเนิ ดและแหล่งที่ ตั้ งของเมือ ง รูป ร่าง โครงสร้างภายใน การ
เติบโตของเมือง และการกลายเป็นเมืองในส่วนต่างๆ ของโลก ระบบการตั้งถิ่น
ฐานในเมือ งและการใช้ ที่ ดิน ในเมื อ ง การวิเคราะห์ ศั กยภาพของพื้ น ที่ ระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน การขยายตัวและการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่เมือง ปัญหาของ
ระบบชุมชนเมืองและนโยบายเกี่ยวกับที่ดินเมืองและการงวางผังเมือง
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เกี่ยวกับที่ตั้ง การเข้าถึงและเส้นทางคมนาคม สภาพทางธรรมชาติและการกาเนิด
ของแหล่งท่ องเที่ย ว สภาพทางด้านวัฒ นธรรมและประวัติข องแหล่ งท่ องเที่ย ว
ประเภทของแหล่งท่องเที่ยว องค์ประกอบที่เหมาะสมสาหรับการท่องเที่ยว สถาน
บริก ารและหน่ วยงานที่ ดาเนิ น งานการท่ อ งเที่ ย ว การวางแผนงานสาหรับ การ
จัดการท่องเที่ยวและฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม

90

หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2564
สาระที่ปรับปรุง
การเข้าถึงและเส้นทางคมนาคม สภาพทางธรรมชาติและการกาเนิดของแหล่ง
ท่องเที่ยว สภาพทางด้านวัฒนธรรมและประวัติของแหล่งท่องเที่ยว ประเภทของ
แหล่งท่องเที่ยว องค์ประกอบที่เหมาะสมสาหรับการท่องเที่ยว สถานบริการและ
หน่วยงานที่ดาเนินงานการท่องเทีย่ ว การวางแผนงานสาหรับการจัดการท่องเที่ยว
และฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม
2543212 สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
3(3-0-6) เปิดรายวิชาใหม่
(Geographical Indications and Local Development)
นิยาม ประเภท หลักเกณฑ์ การคุ้มครอง การพัฒนา และประโยชน์
ของการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนและการเพิก
ถอน การคุ้ ม ครองสิ่ งบ่ งชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ ในระดั บ สากลและในประเทศไทย
พระราชบัญญัติสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คุณลักษณะพิเศษ
ของสินค้าจากแหล่งภูมิศาสตร์ ภาพลักษณ์การเชื่อมโยงระหว่างสิน ค้าสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์กับแหล่งผลิต
2544209 การจัดการพิบัตภิ ยั ทางธรรมชาติ
3(3-0-6)
2543207 ภูมิสารสนเทศด้านสุขภาวะ การจัดการสิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ
เปลีย่ นแปลง
(Natural Hazard Management)
3 (2-2-5)
ศึกษาหลักการจัดการพิบัติภัยทางธรรมชาติและผลกระทบจากภาวะ
GIS for Wellness and Environmental and Disasters
โลกร้อน อันประกอบด้วย ภัยแล้ง อุทกภัย วาตภัย ภัยหนาว แผ่นดินไหว ดินถล่ม Management
ไฟป่า มลภาวะ มลพิษ ฯลฯ ศึกษาวิธีการและการวางแผนการจัดการพิบัติภั ย
คุณลักษณะด้านสุขภาวะ ระบาดวิทยา และชีวิตวิถีใหม่ หลักการจัดการ
ธรรมชาติเชิงบูรณาการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลักการจัดการพิบัติภัยทางธรรมชาติเชิง
บูรณาการ การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศในการจัดการสิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ และ
โรคระบาด การใช้ข้อมูลดาวเทียมในการติดตาม เตือนภัย เฝ้าระวัง และพยากรณ์
เชิงพื้นที่ และมีบทปฏิบัติการด้านการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์
2544409 ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการแผนที่ทะเบียน
2544202 ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน3(2-2-5) เปลีย่ นแปลง
และทรัพย์สิน
3(2-2-5)
(GIS for Mapping and Asset Taxes)
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นิยาม ประเภท และขั้นตอนการทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
กระบวนการวิธีในการสารวจข้อมูลภาคสนาม การจัดทาแผนที่แม่บท การคัดลอก
ข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน การจัดการแผนที่ภาษี การบริหารจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ การ
ใช้งานโปรแกรมสาเร็จรูปด้านแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์ สิน และมีปฏิบัติการ
สารวจชุมชนภาคสนามเพื่อใช้ในงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

สาระที่ปรับปรุง
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Geoinformatics for Tax Map and Asset Management
ระเบียบวิธี กระบวนการ และกฎหมายของการจัดเก็บแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน การสร้างฐานข้อมูล ระบบการจัดการฐานข้อมูล การดูแลรักษา
การสารองฐานข้อมูล การแก้ไข ปรับปรุง ลบข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีการจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบ ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายของการจัดเก็บแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน โดยใช้ระบบภูมิสารสนเทศ
2544404 บูรณาการเทคโนโลยีภมู ิสารสนเทศเพื่อการจัดการท้องถิ่น**
3(2-2-5)
(Integration of Geo-Information Sciences for local
management)
รายวิชาที่ต้องผ่านก่อน 2543407, 2543409
ศึ ก ษาการบรู ณ าการเพื่ อ ประยุ ก ต์ ใช้ เทคโนโลยี ภู มิ ส ารสนเทศ อั น
ประกอบด้ ว ย ระบบก าหนดต าแหน่ ง บนพื้ น โลก รี โ มทเซนซิ ง และระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ ในการศึกษาเชิงพื้นที่ด้านต่าง ๆ ฝึกปฏิบัติการออกแบบ
และวางแผนการใช้เทคโนโลยีอย่างบูรณาการ
2544406 แบบจาลองทางพื้นที่
3(2-2-5)
Spatial Modeling
แบบจาลองทางคณิตศาสตร์และแบบจาลองสามมิติ รูปแบบทางพื้นที่
ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์ทั้งกิจกรรมการเกษตร กิจกรรมอุตสาหกรรม
กิจกรรมนันทนาการ เมืองและผังเมืองที่อยู่ในรูปของแบบจาลอง พัฒนาการ สาเหตุ
ปัจจัยการเกิดหรือสนับสนุน และการนาไปประยุกต์ใช้
2544408 การเขียนโปรแกรมเพือ่ พัฒนาระบบภูมสิ ารสนเทศ 3(2-2-5)
Programming Application for Geoinformatics
การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การสร้างสภาพแวดล้อมของ
โปรแกรมทางด้านภูมิสารสนเทศให้เหมาะสมกับการทางานเฉพาะด้าน การเขียน

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา
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2543213 การประยุกต์ใช้การสารวจรังวัดและระบบกาหนดพิกัดบนพื้นโลก 3(2- เปิดรายวิชาใหม่
2-5)
(Application of Surveying and Global Positioning System)
การประยุกต์ใช้การสารวจรังวัด การประยุกต์ใช้ระบบกาหนดพิกัดบน
พื้นโลก หลักการสารวจยีออเดติค (geodetic surveying) กระบวนการในการ
รังวัดที่ดิน การปักเขต การทาเขต และการคานวณเนื้อที่ การทาสามเหลี่ยมในการ
ส ารวจ การท าวงรอบในการส ารวจ การใช้ ก ล้ อ งวั ด มุ ม Theodolite และมี
ปฏิบัติการประยุกต์ใช้การสารวจรังวัดและระบบกาหนดพิกัดบนพื้นโลก
ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา
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2541103 ธรณีสณ
ั ฐานวิทยา
3(2-2-5)
Geomorphology
การกาเนิดธรณีโครงสร้าง รูปร่างของแผ่นดิน กระบวนการกาเนิด
และการพัฒนา การเปลี่ยนแปลงของแผ่นดิน การจาแนกชนิดของธรณีสัณฐาน
ของประเทศไทย
2542203 ภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน
3(3-0-6)
Settlement Geography
แนวคิ ดและทฤษฎี การตั้งถิ่น ฐานของมนุษย์ในส่ วนต่ างๆ ของโลก
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานของประชากรในชนบทและเมือง
2543202 ชีวภูมิศาสตร์
3(3-0-6)
Biogeography
ระบบนิเวศ และความสัมพันธ์เชิงระบบ ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผล
ต่อการกระจายตัวของพืชและสัตว์ ลักษณะเด่นของพืชและสัตว์ประจาถิ่น ความ
หลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
2543203 ภูมิศาสตร์ลุ่มน้าปิง
3(3-0-6)
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Geography of Ping River Basin
สภาพภูมิศาสตร์กายภาพ สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองการ
ปกครอง และสิ่งแวดล้อมในบริเวณลุ่มน้าปิง มีที่ความสาคัญ ต่อบริบทของการ
จัดการทรัพยากรของชุมชนในพืน้ ที่
2543204 โฟโตแกรมเมตรี
3(2-2-5)
Photogrammetry
ประวัติ วิวัฒ นาการ และประโยชน์ ของการสารวจด้วยภาพถ่ายทาง
อากาศ ลักษณะทางเรขาคณิต และระบบพิกัดของภาพถ่าย การวางแผนการบิน
ถ่ายภาพทางอากาศ จุดบังคับภาคพื้นดิน การมองเห็น 3 มิติ และระยะเหลื่อม
การคานวณปรับแก้เบื้องต้น การทาแผนที่ด้วยวิธีโฟโตแกรมเมตรี
2543413 ภูมิสารสนเทศสาหรับการจัดการพิบัติภยั ทางธรรมชาติ 3(3-0-6)
Geoinformatics for Natural Hazard Management
นิยามและแนวทางการจัดการพิบัติภัยทางธรรมชาติ วิธีการและกรณี
ตัวอย่างในการนาภูมิสารสนเทศไปใช้ในการจัดการพิบัติภัยทางธรรมชาติที่พบมาก
ในประเทศไทย การประยุกต์ใช้ข้อมูลการสารวจระยะไกลในการติดตาม เตือนภัย
เฝ้าระวัง และแสดงปรากฏการณ์ของการเกิดพิบัติภัยทางธรรมชาติ การวิเคราะห์
พื้นที่เสี่ยง พื้นที่อ่อนไหว ต่อการเกิดภัยพิบัติ เพื่อนาไปสู่การเสนอแนวทางการ
ตัดสินใจในการแก้ไขและบริหารจัดการปัญหา
2543414 การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน 3(2-2-5)
Land Use and Land Cover Planning
ความหมาย ความสาคัญ แนวทาง วิธีการ และกระบวนการในการวาง
แผนการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน สภาพการใช้ที่ดินในประเทศไทย
หลักการจาแนกสมรรถนะที่ดิน หลักการจาแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปก
คลุมดิน ปัญหาและการประเมินผลกระทบการใช้ประโยชน์ที่ดิน
2543415 ภูมิสารสนเทศสาหรับการบริหารจัดการลุม่ น้า
3(2-2-5)
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Geoinformatics for Watershed Management
นิยามความหมายพื้นที่ลุ่มน้า การกาหนดพื้นที่ลุ่มน้า ขอบเขตของการ
จัดการลุ่มน้า หลักการจัดการและแนวคิดในการจัดการลุ่มน้าแบบผสมผสาน
หลักและวิธีปฏิบัติในการจัดการพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ การป้องกันการพังทลาย
ของดิน อุทกภัย ความแห้งแล้ง และมลพิษ
ในพื้นที่ลุ่มน้า การปรับปรุงพื้นที่
ลุ่มน้า การวางนโยบายในการจัดการลุ่มน้าแบบยั่งยืน โดยใช้ภูมิสารสนเทศ
2543416 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ทางภูมิสารสนเทศ 3(2-2-5)
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
Geoinformatics Web Service
รูปแบบ วิธีการค้นหา เข้าถึง นามาใช้ และประยุกต์ใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ
ที่จัดทาและเผยแพร่ตามมาตรฐานสากล การติ ดตั้งระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บน
เครื่องบริการอิ นเตอร์ เน็ ต (GIS Internet Server) เทคนิ คและวิธี การจั ดสร้าง Web
Map Service ด้วยการใช้ซอฟต์แวร์รหัสเปิด (Open source) การประยุกต์ใช้ระบบ
การให้บริการแผนที่ในอินเตอร์เน็ต
2544407 ภูมิสารสนเทศเพื่อการสร้างนโยบาย
3(2-2-5)
และวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและสังคมอย่างยั่งยืน
Geoinformatics for Create Policy and Planning Local and
Social Sustainable Development
รูปแบบ กระบวนการ และสารสนเทศที่ใช้ในการสร้างนโยบายเพื่อใช้
ในการวางแผนและจัดการเชิงพื้นที่ในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยใช้การวิจัย
ในรูปแบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน และประยุกต์โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

ปิดรายวิชา

วิชาเอกเทคโนโลยีโลจิสติกส์
วิชาเอกบังคับ
5773203 ภาษาอังกฤษสาหรับโลจิสติกส์

3(3-0-6)
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English for Logistics
ศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสารภาษาอังกฤษ
และศัพ ท์เฉพาะด้านการจัดการโลจิสติกส์ทั้ งทางทฤษฎีและทางปฏิ บัติ โดยใช้
กรณีศึกษาเพื่อเพิ่มทักษะการสื่อสาร

สาระที่ปรับปรุง
(เป็นรายวิชาใหม่ที่เกิด
จากการบูรณาการ
ศาสตร์ระหว่างภูมิ
สารสนเทศ และ
เทคโนโลยีโลจิสติกส์)
เพิ่มรายวิชาใหม่
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5771203 คณิตศาสตร์และสถิติสาหรับโลจิสติกส์ 3(3-0-6)
Mathematics and Statistics
ระบบวิธีทางสถิติและการใช้สถิติ โปรแกรมเชิงเส้น การเรียงลาดับ การ
จัดหมู่ ความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มทั้งต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง อนุพันธ์และการ
ประยุกต์การสุ่มตัวอย่างและการประมาณค่าการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์
ความแปรปรวน การวิ เคราะห์ ส หสั ม พั น ธ์ แ ละการถดถอยอย่ า งง่ า ย โดยใช้
โปรแกรมส าเร็ จ รู ป ขั้ น พื้ น ฐานในการค านวณและสถิ ติ เน้ น การน าไปใช้ เพื่ อ
แก้ปัญหาทางด้านการจัดการโลจิสติกส์
5773601 เทคโนโลยีบล็อกเชน
3(3-0-6)
เปิดรายวิชาใหม่
Blockchain Technology’
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบล็อกเชน วิวัฒนาการของบล็อกเชน เทคโนโลยี
บล็อกเชนกับ การพั ฒ นางานด้านต่างๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมด้านโลจิสติก ส์
และซัพพลายเชน
5773602 อินเทอร์เน็ตของทุกสิ่งในงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 3(2-2-5)
เปิดรายวิชาใหม่
Internet of Things in the Logistics and Supply Chain
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ อิ น เทอร์ เ น็ ต ของทุ ก สิ่ ง (IoT) สิ่ ง ที่ ส ร้ า งขึ้ น จาก
อินเทอร์เน็ตของสิ่งต่างๆ รวมถึงองค์ประกอบที่เชื่อมต่อกัน การติดต่อสื่อสาร การ
ให้ความสาคัญกับข้อมูลที่เพิ่มขึ้น การตรวจสอบปั ญหาด้านความปลอดภัยและ
ความเป็นส่วนตัว การเพิ่มประสิทธิภาพและกระบวนการทางานโลจิสติกส์และซัพ
พลายเชนด้วยอินเทอร์เน็ตของทุกสิ่ง
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5773603 ข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ข้อมูลด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
3(2-2-5)
Big Data and Analytics in Logistics and Supply Chain
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาด
ใหญ่ เครื่องมือการวิเคราะห์ที่จาเป็น การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่บนคลาวด์
การวิเคราะห์แบบจาลองความน่าจะเป็นและสถิติ การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่ การแก้ไขปัญหาทางโลจิสติกส์
5773604 ระบบการขนส่งอัจริยะสาหรับสมาร์ตซิตี้
3 (2-2-5)
Smart Mobility in Smart Cities
การวิ เ คราะห์ แ ละออกแบบระบบขนส่ งอั จ ฉริ ย ะ การประยุ ก ต์ ใ ช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาระบบการจราจรขนส่ง การเชื่อมโยงระบบการขนส่ง
และการสัญจรสาหรับสมาร์ตซิตี้ ความปลอดภัยและความสะดวกในการขนส่ง
รวมถึงการขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5773605 ระบบโลจิสติกส์ย้อนกลับและการจัดการซัพพลายเชนเพื่อสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Reverse Logistics and Environmental Supply Chain
Management
แนวคิด ทฤษฎี กระบวนการของระบบโลจิสติกส์ย้อนกลับและซัพพลาย
เชนเพื่อสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์สาเหตุและผลกะทบต่อสิ่งแวดล้อม วิธีการลด
ความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการการดาเนินงานขององค์กร แบบจาลอง
อ้างอิงการดาเนินงานซัพ พลายเชนสิ่งแวดล้ อม เทคโนโลยีสนั บสนุน ระบบโลจิ
สติกส์ย้อนกลับและการจัดการซัพพลายเชนเพื่อสิ่งแวดล้อม
5773606 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อธุรกิจสมาร์ทโลจิสติกส์
3(2-2-5)
Innovation and technology for smart logistics
แนวคิ ด ทฤษฎี ก ารจั ด การนวั ต กรรมและเทคโนโลยี ด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์

เปิดรายวิชาใหม่

เปิดรายวิชาใหม่
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วิชาเอกเลือก
5772104 อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในงานโลจิสติกส์
เปิดรายวิชาใหม่
3 (2-2-5)
Occupational Health, Environment and Safety in Logistics
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การยศาสตร์และท่าทางของการทางาน อุบัติเหตุและ
กิจกรรมเพื่อความปลอดภัยในการทางาน และการเก็บข้อมูลทางสิ่งแวดล้อม โรค
จากการประกอบอาชี พ สุ ข ภาพและความปลอดภั ย ในการประกอบอาชี พ ใน
อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ สุขภาพและความปลอดภัยในการปะกอบอาชีพโลจิสติกส์

97

หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2564
สาระที่ปรับปรุง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องในด้านทรัพย์สินทางปัญ ญา การขึ้นทะเบี ยนทรัพย์สินทาง
ปัญญา การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา การแปลงทรัพย์สินทางปัญญาสู่
การด าเนิ น งานเชิ งพานิ ชย์ การน านวัต กรรมและเทคโนโลยี ไปใช้ พั ฒ นาธุ รกิ จ
สมาร์ทโลจิสติกส์
5773607 การวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
3(3-0-6)
เปิดรายวิชาใหม่
Measuring Logistics and Supply Chain Efficiency
แนวคิ ด การวั ด ประสิ ท ธิ ภ าพด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์ แ ละซั พ พลายเชน การ
วิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรม ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ การวัดผลเชิงดุลยภาพ การ
เทียบเคียงประสิทธิภาพ การปฏิบัติที่เป็นเลิศ ตัวชี้วัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์
แบบจาลองอ้างอิงการดาเนินงานซัพพลายเชน
2543501ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการโลจิสติกส์
3(2-2-5)
เปิดรายวิชาใหม่
Geoinformatics for Logistic Managements
ทฤษฎีด้านทาเลทีต่ ั้ง แนวคิดด้านการวิเคราะห์ทาเลที่ตั้งเชิงธุรกิจและโล
จิสติกส์ การประยุกต์ใช้แนวคิดและสร้างแบบจาลองทาเลที่ตั้งเชิงธุรกิจด้วยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ การวิเคราะห์ทาเลที่ตั้ง การกระจายสินค้า การวางแผน
กาลังการผลิต การให้บริการคลังสินค้า และการประเมินผลกลยุทธ์โลจิสติกส์
และมีปฏิบัติการด้านการวิเคราะห์ทาเลที่ตั้งเชิงธุรกิจและโลจิสติกส์
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สาระที่ปรับปรุง
มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย(มอก.18000) และการ
ประเมิ น ความเสี่ ย ง กฎหมายเกี่ ย วกั บ อาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย และ
สิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งคุกคามต่อสุขภาพ/ต่อการปฏิบัติงาน
5773104 การนาเข้า-ส่งออก และพิธีศุลกากร
3 (3-0-6) เปิดรายวิชาใหม่
Import-Export and Customs
หลักการนาเข้าและส่งออก พิธีการนาเข้าและส่งออก ข้อตกลงการค้าระหว่าง
ประเทศ การจัดทาเอกสารสาหรับการนาเข้าและส่งออก การเงินสาหรับการ
นาเข้าและส่งออก การประกันภัยสาหรับการนาเข้าและส่งออก ระเบียบการ
นาเข้าการส่งออกและภาษีอากร การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การรวมกลุ่ม
ทางเศรษฐกิจและสนธิสญ
ั ญาการค้าระหว่างประเทศ การนาเข้าและส่งออก
ออนไลน์
5773608 เทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์ในงานโลจิสติกส์
3 (2-2-5) เปิดรายวิชาใหม่
Packaging Technology in Logistics
หลักการและเทคนิคของระบบบรรจุภณ
ั ฑ์หน้าที่และความสาคัญของ
ระบบบรรจุภณ
ั ฑ์ มาตรฐานของบรรจุภณ
ั ฑ์ วัสดุและชนิดของบรรจุภัณฑ์ บรรจุ
ภัณฑ์เพื่อการนาเข้าและส่งออก บรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อการขนส่ง การวางแผนและ
วิเคราะห์บรรจุภณ
ั ฑ์งานโลจิสติกส์ การพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ เทคโนโลยีสมัยใหม่ใน
การพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ในงานโลจิสติกส์
5773609 เทคโนโลยีพลังงานสาหรับโลจิสติกส์
3 (2-2-5) เปิดรายวิชาใหม่
Energy Technology For Logistics
หลักการจัดการและการอนุรักษ์พลังงาน นโยบาย กลยุทธ์ มาตรการวัด
และวิธีการใช้พลังงานในงานด้านโลจิสติกส์เพื่อแนวทางในการลดต้นทุน มลพิษ
จากการใช้พลังงานด้านโลจิสติกส์ พลังงานทางเลือก การนาพลังงานกลับมาใช้
ใหม่ การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้พลังงานในด้านโลจิสติกส์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมด้านพลังงานที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพกิจกรรมทางโลจิสติกส์
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2543303 เทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์ในงานโลจิสติกส์
3(2-2-5)
(Packaging Technology in Logistics)
หลักการและเทคนิคของระบบบรรจุภัณฑ์หน้าที่และความสาคัญของ
ระบบบรรจุภัณฑ์ มาตรฐานของบรรจุภัณฑ์ วัสดุและชนิดของบรรจุภัณฑ์ บรรจุ
ภั ณ ฑ์ เพื่ อ การน าเข้ า และส่ งออก บรรจุ ภั ณ ฑ์ เพื่ อ การขนส่ ง การวางแผนและ
วิเคราะห์บรรจุภัณฑ์งานโลจิสติกส์ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เทคโนโลยีสมัยใหม่ใน
การพัฒนาบรรจุภัณ ฑ์ในงานโลจิสติกส์ และมีปฏิบัติการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่
เหมาะสม
5773610 เทคโนโลยีการขนถ่ายวัสดุ
3 (2-2-5)
Material Handling Technology
ระบบการขนถ่าย การลาเลียงสินค้า วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องจักรกลในการขนถ่าย
เทคโนโลยีการควบคุมระบบการขนถ่ายและการลาเลียง ระบบจับงาน ระบบคัด
แยก ระบบชั่งตวงวัด ระบบนับจานวน ระบบไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ ขนาด
และชนิดของเครื่องจักรกลขนถ่ายและลาเลียงที่เหมาะสมต่อสินค้าหรือวัสดุแต่ละ
ประเภท ความปลอดภัย การควบคุม และการรักษาสภาพสินค้าระหว่างการขน
ถ่ายและลาเลียง การป้องกันอุบัติเหตุและอันตรายจากการขนถ่ายและลาเลียง
5773611 เทคโนโลยีการจัดการสินค้าคงคลัง
3 (3-0-6)
Inventory Management Technology
หลัก การจัด การสิน ค้าคงคลัง ความหมาย ความส าคั ญ ประเภทของ
สินค้าคงคลัง การวางแผนและการพยากรณ์ความต้องการสินค้าคงคลัง การจัดการ
ต้นทุนสินค้าคงคลังและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสินค้าคงคลัง เทคโนโลยีที่
ทันสมัยและระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง
5773612 การบริหารงานแบบลีน
3 (2-2-5)
Lean Management

เปิดรายวิชาใหม่

เปิดรายวิชาใหม่

100
หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2559

100

หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2564
สาระที่ปรับปรุง
นิยาม องค์ประกอบ และหลักการพื้นฐานของลีน แนวคิดการพัฒ นา
อย่างต่อเนื่อง และขจัดความสูญเปล่า การปรับปรุงกระบวนการทางาน เครื่องมือ
และเทคนิคต่าง ๆ ในการบริหารงานแบบลีน การผลิตแบบลีน และมีปฏิบัติการ
ประยุกต์ใช้หลักการของลีนเพื่อปรับปรุงกระบวนการทางานในกิจกรรมด้านโลจิ
สติกส์และซัพพลายเชน
5771601 ระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร
3 (2-2-5) เปิดรายวิชาใหม่
Enterprise Business Resource Planning System
หลักการ แนวคิด และความหมายของการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจ
ขององค์กร ประโยชน์ของการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร โครงสร้าง
พื้นฐาน การทางานของระบบ การนามาใช้ ต้นทุนและผลตอบแทนการลงทุนใน
ระบบการวางแผนทรัพ ยากรทางธุรกิจขององค์กร ซอฟแวร์ระบบการวางแผน
ทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร (ERP)
2(90)
เปลีย่ นแปลง
2544495 การเตรียมประสบการณ์วิชาชีพภูมสิ ารสนเทศ
2(90) 2544596 เตรียมประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์
Preparation for Geographical Technology Practicum
(Preparation for Geoinformatics Practicum experience)
Experience
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผูเ้ รียนก่อนออกฝึก
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ประสบการณ์ และ การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางภูมสิ ารสนเทศ
ในด้านการรับรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้
ด้านพัฒนาที่ดิน ชลประทาน อุตุนยิ มวิทยา ธรณีวิทยา และสิ่งแวดล้อม
มีความรู้ ทักษะ หน้าที่ ความรับผิดชอบ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่
เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยเน้นการฝึกทักษะขั้นพื้นฐานและระดับสูงทางด้าน
เทคโนโลยีภมู ิศาสตร์
2544496 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภูมิสารสนเทศ
5(450) 2544597 การฝึกงานทางเทคโนโลยีภมู ิศาสตร์ 5(450)
เปลีย่ นแปลง
(Practicum Geoinformatics)
Practicum Geographical Technology
รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2544495
จัดให้นักศึกษาได้ฝึกงานทางด้านภูมิสารสนเทศและ/หรือเทคโนโลยีโลจิสติกส์ ใน
ฝึกประสบการณ์ในหน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน
หน่วยงานภาครัฐ บริษัทเอกชน หรือชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้ได้รับความรู้ ทักษะ เจต
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางภูมิสารสนเทศ การทาแผนที่ สารวจดิน
คติ และประสบการณ์ในอาชีพ โดยกาหนดชั่วโมงการฝึกงาน จานวน 450 ชั่วโมง
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ชลประทาน อุตุนิยมวิทยา ธรณีวิทยา และสิ่งแวดล้อม
2544497 การเตรียมสหกิจศึกษา
1(45)
(Cooperative Education Preparation)
หลัก การ แนวคิ ด กระบวนการ ขั้ น ตอน ระเบี ยบและข้ อ บั งคับ ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ สหกิ จ ศึ ก ษา การเตรี ย มความพร้ อ มด้ า นวิ ชาการ ทั ก ษะวิ ชาชี พ
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ก่อนออกไปปฏิบัติงาน ที่สถานประกอบการ

สาระที่ปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนแปลง
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2544498 สหกิจศึกษา
6(540)
(Cooperative Education)
รายวิชาที่ต้องสอบผ่าน 2544497
การปฏิบัติงานเสมือนเป็นพนักงานชั่วคราวหรือเต็มเวลาของสถาน
ประกอบการที่เน้นการปฏิบตั ิงานด้านวิชาการและวิชาชีพอย่างเป็นระบบตลอดจน
การจัดทารายงานและนาเสนอผลการปฏิบัติงานต่อสถานประกอบการและ
สถานศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2564
เพื่อให้เกิดทักษะและสามารถประยุกต์ใช้งานทางด้านเทคโนโลยีภมู ศิ าสตร์ในการ
ประกอบอาชีพในอนาคตได้
2544598 เตรียมสหกิจศึกษา
1(45)
Cooperative Education Preparation
หลักการ ความสาคัญ และประโยชน์ที่นักศึกษาได้รับจากสหกิจศึกษา
ทักษะและเทคนิคการสมัครงานและการสัมภาษณ์ ความรู้พื้นฐานในการ
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมายแรงงาน ระบบ
บริหารคุณภาพงาน จริยธรรมในวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา และมีการฝึกทักษะขั้น
พื้นฐานและระดับสูงทางด้านเทคโนโลยีภูมิศาสตร์
2544599 สหกิจศึกษา
6(540)
Co-operative Education
การปฏิบัติงานทางด้านภูมสิ ารสนเทศและ/หรือเทคโนโลยีโลจิสติกส์ใน
สถานประกอบการ ในหน่วยงานภาครัฐ หรือบริษัทเอกชน เสมือนเป็นพนักงาน
ของสถานประกอบการ ในตาแหน่งที่มีภาระงานสอดคล้องกับหลักสูตร และ
เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ มีหน้าที่รับผิดชอบแน่นอน มีผู้นิเทศงาน มี
ระบบการติดตาม และประเมินผลอย่างเป็นระบบ

ภาคผนวก ค
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคาสั่งต่าง ๆ
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562
--------------------------------------------เพื่อให้การจัดการระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสอดคล้องกับ
ความมุ่งหมายและหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
รวมทั้งมีมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
อาศัยอานาจความในมาตรา 18 (2) แห่งพระราชบัญ ญั ติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับ มติที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 จึงออก
ข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2562"
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้สาหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงหรือพัฒนาใหม่ ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2558
ข้อ 3 บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง และประกาศ อื่นใดในส่วนที่ได้กาหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัดหรือ
แย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ 4 ให้ยกเลิก
4.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554
4.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2560
4.3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558
4.4 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
ข้อ 5 ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“สภาวิชาการ”
หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“คณะ”
หมายความว่า คณะที่จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงจัดตั้ งส่วนราชการใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร และที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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“สานักส่งเสริมวิชาการฯ” หมายความว่า สานั กส่งเสริม วิชาการและงานทะเบียน มหาวิท ยาลั ย
ราชภัฏกาแพงเพชร
“งานทะเบี ยนและประมวลผล” หมายความว่า งานหนึ่ งในสานั กส่ งเสริม วิช าการฯที่ รับ ผิด ชอบด้ าน
ทะเบียนและการประมวลผล
“คณบดี”
หมายความว่า คณบดีของแต่ละคณะ และผู้อานวยการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
“ประธานโปรแกรมวิชา” หมายความว่า บุ ค คลที่ ม หาวิ ท ยาลั ย แต่ ง ตั้ ง ให้ เป็ น ประธานในการ
บริหารจัดการโปรแกรมวิชา
“อาจารย์ที่ปรึกษา”
หมายความว่า บุคคลที่มหาวิทยาลัยแต่ งตั้งให้ท าหน้ าที่ เป็ นที่ป รึกษา
ดูแล สนับสนุนทางด้านวิชาการ วิธีการเรียน ควบคุมแผนการเรียน และให้มีส่วนในการประเมินผลความก้าวหน้าในการ
เรียน
“นักศึกษา”
หมายความว่า นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริญ ญาตรีข องมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
กาแพงเพชร
“การศึกษาภาคปกติ”
หมายความว่า การจัดการศึกษาในเวลาราชการ
“การศึกษาภาคพิเศษ”
หมายความว่า การจัดการศึกษาอื่น ๆ นอกเหนือจากการจัดการศึกษา
ภาคปกติ
“นักศึกษาภาคปกติ”
หมายความว่า นักศึกษาที่จัดให้มีการเรียนการสอนในเวลาราชการ
“บุคลากรประจาการ”
หมายความว่า บุคคลที่กาลังปฏิบัติงานทั้งสังกัดภาครัฐบาลหรือเอกชน
โดยไม่จากัดอาชีพ
“นักศึกษาภาคพิเศษ”
หมายความว่า นักศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาสาหรับ
บุคลากรประจาการ (กศ.บป.) หรือโครงการอื่นที่มหาวิทยาลัยจัดให้มีการเรียนการสอนที่นอกเหนือจากการศึกษาภาค
ปกติ
“ภาคการศึกษา”
หมายความว่า ภาคการศึกษาปกติในระบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษา
แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ โดย 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ซึ่งมหาวิทยาลัยอาจ
จัดให้มีการศึกษาภาคฤดูร้อนสมทบภาคการศึกษาปกติด้วยก็ได้
“ภาคการศึกษาถัดไป” หมายความว่า ภาคการศึ ก ษาที่ ถั ด จากภาคการศึ ก ษาที่ นั ก ศึ ก ษา
ลงทะเบียนรายวิชานั้นไว้ โดยรวมภาคฤดูร้อนด้วย
“เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร” หมายความว่ า เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รอุ ด มศึ กษาตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
“กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา” หมายความว่า กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
หมวด 1
ระบบการจัดการศึกษา
ข้อ 6 มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีได้ 2 รูปแบบ คือ การศึกษาภาคปกติ และการศึกษาภาค
พิเศษ ดังนี้
การจั ด การศึ ก ษาภาคปกติ ต้ อ งให้ ส อดคล้ อ งกั บ เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษา และเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
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การจัดการศึกษาภาคพิเศษ ต้องดาเนิ นการให้ สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และให้มีสัดส่วนการ
ลงทะเบียนและจานวนหน่วยกิตสอดคล้องกับการจัดการศึกษาภาคปกติ โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
ข้อ 7 กลุ่มหลักสูตรและโครงสร้างหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ข้อ 8 การกาหนดรายวิชา การคิดหน่วยกิต และระยะเวลาการศึกษา
8.1 กาหนดให้รายวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา ประกอบด้วย รหัสรายวิชา ชื่อวิชา จานวนหน่วยกิต จานวน
ชั่วโมงบรรยาย จานวนชั่วโมงปฏิบัติ และจานวนชั่วโมงศึกษาด้วยตัวเอง การกาหนดรหัสรายวิชาวรรคแรก ให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย
8.2 การคิดหน่วยกิต และการกาหนดจานวนหน่วยกิต และระยะเวลาในการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร
ข้อ 9 การลงทะเบี ย น ให้ ม หาวิท ยาลั ย จั ด ให้ มี การลงทะเบี ย นรายวิ ช าในแต่ ล ะภาคการศึกษา โดยให้ ค ณะ
ดาเนินการเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาเพื่อให้คาแนะนาหรือคาปรึกษา ตลอดจนแนะแนวการศึกษา ให้
สอดคล้องกับแผนการศึกษา และให้นักศึกษาถือปฏิบัติตามข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
9.1 การลงทะเบียนของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ต่อไปนี้
9.1.1 นักศึกษาภาคปกติให้ลงทะเบียนตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) ให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต ต่อภาคการศึกษา และสาหรับภาคฤดูร้อน ให้
ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในกรณีที่มีเหตุผลและความจาเป็นต้องลงทะเบียนมากกว่าที่กาหนด ให้อธิการบดีเป็น
ผู้อนุมัติ โดยการเห็นชอบของประธานโปรแกรมวิชา และคณบดี แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและคุณภาพ
การศึกษา
(2) ไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนร่วมกับนักศึกษาภาคพิเศษ ยกเว้นเป็นการลงทะเบีย น
เรียนร่วมในภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะสาเร็จการศึกษา ทั้งนี้ หน่วยกิตรวมในภาคการศึกษานั้น ต้องไม่เกิน 22 หน่วยกิต
การชาระเงินค่าลงทะเบียนให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญา
ตรี การศึกษาภาคพิเศษ
(3) ไม่อนุ ญ าตให้ ลงทะเบี ย นเรียนรายวิ ชาใดที่ ไม่ ได้ กาหนดไว้ ในแผนการศึกษา ในช่ว ง
ระยะเวลาที่กาลังออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา ยกเว้นการลงทะเบียนภาคการศึกษาสุดท้ายให้ลงทะเบียน
กับนักศึกษาภาคพิเศษได้
9.1.2 นักศึกษาภาคพิเศษให้ลงทะเบียนตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา ในกรณีที่มีเหตุผลและความ
จาเป็นต้องลงทะเบียนมากกว่าที่กาหนด ให้อธิการบดีเป็นผู้อนุมัติ โดยการเห็นชอบของประธานโปรแกรมวิชา และคณบดี
(2) นั ก ศึ ก ษาต้ อ งขออนุ ญ าตจากอธิ ก ารบดี ห รือ ผู้ ที่ รับ มอบหมายจากอธิ ก ารบดี เพื่ อ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่มเติมจากแผนการศึกษาในภาคการศึกษาที่มีการลงทะเบียนเรียนรายวิชาการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา ที่ใช้เวลาฝึกหรือปฏิบัติงานในวันเวลาราชการได้ เฉพาะในกรณีที่เป็นการเรียนในภาคการศึกษา
สุดท้ายเท่านั้น ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามวิธีการและขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(3) มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนร่วมกับนักศึกษาภาคปกติ
9.2 นักศึกษาที่ต้องการเพิ่มรายวิชาเรียนและได้รับอนุญาตจากอธิการบดีแล้ว ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
เพิ่มเติมได้ในกรณีที่วันและเวลาเรียนไม่ซ้าซ้อนกัน และต้องไม่เกินที่กาหนดไว้ ตามข้อ 9.1.1 หรือข้อ 9.1.2 แล้วแต่กรณี
9.3 การลงทะเบียนรายวิชาจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ชาระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่
ลงทะเบียนเรียนล่าช้า การลงทะเบียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ชาระค่าธรรมการศึกษาล่าช้า และยื่นหลักฐานการลงทะเบียน
เรียนต่อมหาวิทยาลัย
9.4 รายวิชาใดที่ได้ผลการเรียนเป็น “I” หรือ “P” นักศึกษาไม่ต้องลงทะเบียนรายวิชานั้นซ้าอีก
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9.5 ในภาคการศึกษาใด หากนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนด้วยเหตุใด ๆ ภายในภาคการศึกษานั้น ๆ
จะต้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาสาหรับภาคการศึกษานั้น โดยยื่นคาร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาและต้อง
เสียค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด หากไม่ปฏิบัติตาม ให้ถือว่า
นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
9.6 อธิการบดีอาจอนุมัติให้นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา กลับเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ได้ถ้ามีเหตุผล
อันสมควร โดยให้ถือระยะเวลาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษานั้น เป็นระยะเวลาพักการศึกษา โดยนักศึกษาจะต้องชาระ
ค่าธรรมเนียมเพื่อคืนสภาพการเป็นนักศึกษาหรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับ
การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีสาหรับการศึกษาภาคปกติและการศึกษาภาคพิเศษ
9.7 ในกรณีมีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหว่างสถาบันการศึกษาหรือมีข้อตกลงเฉพาะราย อธิการบดี
อาจพิ จ ารณาอนุ มั ติ ให้ นั กศึกษาลงทะเบี ยนเรียนรายวิช าที่ เปิ ด สอนในสถาบั น การศึกษาอื่ น แทนการลงทะเบี ย นใน
มหาวิทยาลัย โดยเสียค่าธรรมเนียมตามระเบียบมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญา
ตรีสาหรับการศึกษาภาคปกติและการศึกษาภาคพิเศษ
9.8 การลงทะเบี ยนรายวิช า และการเพิ่ ม – ถอนรายวิช า ให้ ดาเนิ น การตามวิธี การและระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
หมวด 2
การรับเข้าศึกษา
ข้อ 10 คุณ สมบัติและเงื่อนไขการเข้าเป็นนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย จะต้องสาเร็จ
การศึ กษาชั้น มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทีย บเท่ า เว้น แต่หลักสูตรการศึกษาต่ อเนื่อง จะต้ องส าเร็จการศึกษาระดั บ
อนุ ป ริญ ญา หรือ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง หรือประกาศนี ย บั ต รอื่ น ๆ ที่ เที ย บเท่ า และต้ องมี คุ ณ สมบั ติ ต ามที่
มหาวิท ยาลั ยกาหนด ส าหรับ ผู้ ส าเร็จ การศึกษาจากต่ า งประเทศ ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย ประกาศหลั กเกณฑ์ เงื่อนไข และ
คุณสมบัติผู้ที่จะศึกษาต่อในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ข้อ 11 กระบวนการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้มหาวิทยาลัยดาเนินการสอบคัด เลือกหรือคัดเลือกผู้ที่มี
คุณสมบัติตามข้อ 10 เข้าเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ตามเงื่อนไขของหลักสูตร
นั้น ๆ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัคร การสอบคัดเลือกหรือการสอบสัมภาษณ์ และรายงานตัวเป็นนักศึกษา ที่กาหนด
ไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อ 12 การโอนผลการเรีย น การยกเว้ น การเรีย นรายวิ ช า และการเที ย บโอนความรู้และประสบการณ์ ให้
มหาวิทยาลัย สามารถดาเนินการโอนผลการเรียน การยกเว้นการเรียนรายวิชา และเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
โดยให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีที่กาหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัย
ข้อ 13 มหาวิท ยาลั ย สามารถจัด การศึกษาหลั กสู ต รควบระดั บ ปริญ ญาตรี 2 ปริญ ญาตามแนวทางการจั ด
การศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญาได้
ข้อ 14 อาจารย์ผู้สอนแต่ละคนต้องจัดทารายละเอียดของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการของรายวิชาที่
ตนสอน
ข้อ 15 ในกรณีที่รายวิชาเดียวกันมีอาจารย์ผู้สอนหลายคน ให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนร่วมกันจัดทารายละเอียดของ
รายวิชา และรายงานผลการดาเนินการของรายวิชาแยกตามอาจารย์ผู้สอน
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ข้อ 16 ให้แต่ละคณะมีคณะกรรมการทาหน้าที่ กากับ และควบคุมดูแลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจ
ศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ตลอดจนจัดทารายละเอียดของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา และรายงานผลการ
ดาเนินการของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาด้วย
ข้อ 17 ให้มหาวิทยาลัยประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอน อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้งเพื่อให้อาจารย์
ผู้สอนได้พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการสอน
หมวด 3
การลา การย้ายสาขา และการพ้นสภาพ
ข้อ 18 การลา
18.1 การลาป่วย
นักศึกษาผู้ใดที่ป่วยจนไม่สามารถเข้าชั้นเรียนได้ ให้ยื่นใบลาต่ออาจารย์ผู้สอน ในกรณีที่นักศึกษา
ป่วยติดต่อกันตั้งแต่ 7 วันขึ้นไป ให้ยื่นใบลาตามแบบของมหาวิทยาลัยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมด้วยใบรับรองแพทย์
จากสถานพยาบาลของทางราชการ หรือสถานพยาบาลเอกชนที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง แล้วนาไปขออนุญาตต่อ
อาจารย์ผู้สอน
18.2 การลากิจ
นักศึกษามีกิจจาเป็น ไม่สามารถเข้าเรียนในชั่วโมงเรียนได้ ให้ยื่นใบลาผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว
นาไปขออนุญาตต่ออาจารย์ผู้สอน ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน หากไม่สามารถยื่นใบลาล่วงหน้าได้ให้ยื่นวันแรกที่เข้าเรียน
18.3 การลาพักการศึกษา
18.3.1 นักศึกษาจะขออนุญาตลาพักการศึกษาได้ ดังกรณีต่อไปนี้
(1) ถูกเรียกพล ระดมพล หรือเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร
(2) ได้ รั บ ทุ น แลกเปลี่ ย นนั ก ศึ ก ษาระหว่ า งประเทศ หรื อ ทุ น อื่ น ใดซึ่ ง มหาวิ ท ยาลั ย
เห็นสมควรสนับสนุน
(3) เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ
(4) เมื่อถอนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
(5) เหตุผลอื่น ๆ ที่คณะกรรมการตามข้อ 35 เห็นสมควร
18.3.2 นักศึกษาที่ประสงค์จะลาพักการศึกษาเป็นเวลาหนึ่งภาคการศึกษาหรือมากกว่า ให้ยื่นใบลา
ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย โดยผ่านการเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วให้อธิการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
18.3.3 นักศึกษาที่ลาพักการศึกษา หรือถูกสั่งพักการศึกษาตลอดหนึ่งภาคการศึกษาหรือมากกว่า
จะต้องชาระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษา
18.4 การลาออก
นักศึกษาผู้ใดประสงค์จะขอลาออก ต้องขอลาออกตามวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยผ่านการเห็นชอบของผู้ปกครอง
อาจารย์ที่ปรึกษา และนายทะเบียน แล้วให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
ข้อ 19 การย้ายสาขาวิชา
19.1 การย้ายสาขาวิชาภายในคณะ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลั ยกาหนดและได้รับการเห็นชอบ
ของประธานโปรแกรมวิชาเดิม ประธานโปรแกรมวิชาที่จะย้ายสังกัด และคณบดีของคณะ แล้วให้ผู้อานวยการสานัก
ส่งเสริมวิชาการฯ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยต้องทาให้แล้วเสร็จ ตามประกาศมหาวิทยาลัย
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19.2 การย้ายสาขาวิชาไปต่างคณะ ให้เป็นตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกาหนดและได้รับความเห็นชอบของ
ประธานโปรแกรมวิชาเดิม ประธานโปรแกรมวิชาที่จะย้ายสังกัด คณบดีคณะเดิม และคณบดีของคณะที่จะย้ายไปสังกัด
แล้วให้ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการฯ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยต้องทาให้แล้วเสร็จตามประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อ 20 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาด้วยเหตุ ดังต่อไปนี้
20.1 เสียชีวิต
20.2 ลาออก
20.3 พ้นสภาพจากการขาดคุณสมบัติตามข้อ 10
20.4 พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากเกณฑ์การวัดและการประเมินผล
ตามข้อ 21
20.5 ถูกลบชื่ อออกจากการเป็ น นัก ศึกษา เนื่ องจากผิด วินั ยนั กศึกษาและเป็ น ไปตามการวินิ จฉั ยของ
คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
20.6 มีสภาพเป็นนักศึกษาเกินระยะเวลาการศึกษาที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรกาหนดไว้ หรือใช้เวลาใน
การศึกษาเกินกว่าที่กาหนดในข้อ 31.4 ตลอดจนขาดคุณสมบัติ ตามข้อ 31.2 และข้อ 31.3
20.7 ไม่ผ่านการประเมินรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เป็นครั้งที่สอง
20.8 ไม่ชาระค่าลงทะเบียนเรียนตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด และมิได้ขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
20.9 สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
การพ้ น สภาพการเป็ น นั ก ศึ ก ษาตามข้ อ 20.4 ข้ อ 20.5 ข้ อ 20.6 ข้ อ 20.7และข้ อ 20.8 ให้
มหาวิทยาลัยประกาศให้นักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ 21 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากเกณฑ์การวัดและการประเมินผล
21.1 นักศึกษาภาคปกติ จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่ออยู่ในเกณฑ์ตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
21.1.1 ได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.60 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 2 นับตั้งแต่เริ่มเข้า
ศึกษา
21.1.2 ได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 4 ที่ 6 ที่ 8 ที่ 10
ที่ 12 และที่ 14 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา กรณีเรียนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี และเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 4 ที่ 6 ที่ 8 ที่ 10
ที่ 12 ที่ 14 ที่ 16 และที่ 18 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา กรณีหลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี
21.1.3 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด แต่ยังได้รับค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ย
ต่ากว่า 1.80
21.2 นักศึกษาภาคพิเศษ จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่ออยู่ในเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
21.2.1 ได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.60 เมื่อสิ้นภาคการศึกษา ที่ 3 นับตั้งแต่เริ่ม
เข้าศึกษา
21.2.2 ได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคการศึกษา ที่ 6 ที่ 9 ที่ 12 ที่
15 ที่ 18 และที่ 21 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา กรณีเรียนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
21.2.3 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด แต่ยังได้รับค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ย
ต่ากว่า 1.80
21.3 กรณีที่นักศึกษาเรียนได้จานวนหน่วยกิตครบตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว และได้ค่าระดับผลการ
เรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้นักศึกษาผู้นั้นเรียนรายวิชาเพิ่มเพื่อปรับค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
ให้ถึง 2.00 ได้
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หมวด 4
การวัดผล การประเมินผลการศึกษา และการให้เกียรตินิยม
ข้อ 22 ให้มีการประเมินผลทุกรายวิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอน การวัดผลต้องทาตลอดภาคการศึกษาอย่าง
สม่ าเสมอด้ ว ยวิ ธี การต่ า ง ๆ เช่ น การทดสอบ การตรวจรายงานและผลงาน และการสั ง เกตพฤติ กรรม เพื่ อทราบ
ความก้าวหน้าในการเรียน โดยมีสัดส่วนคะแนนระหว่างภาคร้อยละ 30 ถึง 70 และต้องมีการสอบปลายภาคด้วย เว้นแต่
รายวิชาที่กาหนดให้ประเมินลักษณะอื่น ตามประกาศมหาวิทยาลัย
ผลการประเมินเป็นรายวิชาให้ผ่านการตรวจสอบของประธานโปรแกรมวิชา และคณบดี การอนุมัติผล
เป็นอานาจของอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย
รายวิชาใดที่อาจารย์ผู้สอนไม่รายงานผลการประเมินเป็นค่าระดับผลการเรียน โดยไม่ระบุสัญลักษณ์อื่น
ใด และมิใช่รายวิชาที่นักศึกษาถอนการลงทะเบียน ให้งานทะเบียนและประมวลผลบันทึกผลการเรียนรายวิชานั้นเป็น “E”
หรือ “F” แล้วแต่กรณี
ข้อ 23 นักศึกษาจะต้องสอบปลายภาค และจะมีสิทธิ์ในการสอบปลายภาคต้องอยู่ในเกณฑ์ ต่อไปนี้
23.1 มีเวลาเรียนในรายวิชานั้น ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด
23.2 ในกรณีที่มีเวลาเรียนในรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการตามข้อ 35 โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
23.3 ในกรณีที่มีเวลาเรียนในรายวิชาใด น้อยกว่าร้อยละ 60 จะไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคในรายวิชานั้น
23.4 ผู้ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค ตามข้อ 23.2 และข้อ 23.3 จะได้รับระดับผลการเรียนเป็น “E” หรือ
“F” แล้วแต่กรณี
ข้อ 24 นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ แต่ขาดสอบปลายภาคจะได้รับผลการเรียนเป็น “I” และนักศึกษามีสิทธิ์ยื่นคาร้อง
ขอสอบภายในระยะเวลา 15 วันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษาของภาคการศึกษาถัดไป และการพิจารณาให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการตามข้อ 35
ในกรณี ที่ นั ก ศึ ก ษาได้ รับ อนุ ญ าตให้ ส อบ นั ก ศึ ก ษาต้ องสอบให้ เสร็จ สิ้ น ตามระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยกาหนดในภาคการศึกษาต่อไป ในกรณี ที่ไม่อนุญ าตให้สอบ หรืออนุญ าตให้ สอบแล้วนักศึกษาไม่มาสอบ
หรือไม่ยื่นคาร้องขอสอบตามกาหนด โดยไม่มีเหตุผลความจาเป็นและการอนุมัติจากคณะกรรมการตามข้อ 35 โดยผ่าน
ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้ให้งานทะเบียนและประมวลผล ปรับระดับผลการเรียนเป็น “E” หรือ “F” ตาม
ระยะเวลาที่กาหนดในข้อ 26.3 วรรคสอง
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ข้อ 25 ให้มีการประเมินผลการเรียนรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตร ดังนี้
25.1 ระบบที่มีค่าระดับผลการเรียน แบ่งออกเป็น 8 ระดับ ดังต่อไปนี้
ระดับผลการเรียน
ความหมาย
ค่าระดับผลการเรียน
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
4.00
B+
ดีมาก (Very Good)
3.50
B
ดี (Good)
3.00
C+
ดีพอใช้ (Fairly Good)
2.50
C
พอใช้ (Fair)
2.00
D+
อ่อน (Poor)
1.50
D
อ่อนมาก (Very Poor)
1.00
E
ตก (Fail)
0.00
กรณีที่มีจานวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่าง ๆ น้อยกว่า 20 คน ให้ประเมินผลโดยใช้
วิธีอิงเกณฑ์ตามข้อ 25.1
กรณีที่มีจานวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่าง ๆ ตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป ให้ประเมินผลโดย
วิธีอิงกลุ่มอย่างน้อย 5 ระดับ ยกเว้นรายวิชาที่มีลักษณะเฉพาะ ได้แก่ ปัญหาพิเศษ โครงการพิเศษ โครงการศึกษาเอกเทศ
ทางสัมมนา การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา รายวิชาการศึกษาอิสระ และ
รายวิช าการฝึ กทั กษะและ/หรือปฏิบั ติ ต ลอดภาคการศึกษา (ดูจ ากเลขแสดง น(ท-ป-อ) เช่ น 1(0-60-0)) เป็ น ต้น ให้
ประเมินผลโดยวิธีอิงเกณฑ์ตามข้อ 25.1
ระบบที่มีค่าระดับผลการเรียนนี้ ใช้สาหรับประเมินรายวิชาเรียนตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเปิด
การเรียนสอน ระดับผลการเรียนที่ที่ถือว่าสอบได้ตามระบบนี้ ต้องไม่ต่ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ระดับผลการเรียนเป็น
“E” ในรายวิชาใด ต้องลงทะเบียนและเรียนวิชานั้นใหม่จนกว่าจะสอบได้ ยกเว้นรายวิชาที่เป็นวิชาเลือก หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป และหมวดวิชาเลือกเสรี ให้ลงทะเบียนและเรียนรายวิชาอื่นที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันแทนได้
25.2 สาหรับรายวิชาที่หลักสูตหรือสภามหาวิทยาลัยกาหนดให้เรียนเพิ่มเติมตามข้อกาหนดเฉพาะ โดย
ไม่คิดค่าระดับผลการเรียน ให้ประเมินผลในระบบสัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้
ระดับผลการเรียน
PD (Pass Distinction) หมายถึง “ผ่านดีเยี่ยม”
ระดับผลการเรียน
P (Pass)
หมายถึง “ผ่าน”
ระดับผลการเรียน
F (Fail)
หมายถึง “ไม่ผ่าน”
รายวิชาที่ได้ผลการเรียนเป็น “F” นักศึกษาต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้
25.3 การประเมินรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ถ้าได้
ระดับผลการเรียนต่ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่ถ้าได้รับการประเมินระดับผลการ
เรียนต่ากว่า “C” เป็นครั้งที่สอง ถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
25.3.1 นักศึกษาต้องเรียนรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือรายวิชาปฏิบัติงานด้าน
วิช าชี พ ต่ าง ๆ ตามล าดั บ ก่อน – หลั ง จึ งจะลงทะเบี ย นรายวิช าฝึ กประสบการณ์ วิ ชาชีพ หรือสหกิจศึกษา หรือการ
ปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา
25.3.2 ถ้ามีการลงทะเบียนเรียนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา หรือการ
ปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษาตามลาดับไปแล้ว แต่รายวิชาในข้อ 25.3.1 ไม่ผ่าน ให้ถือว่าการลงทะเบียนรายวิชาฝึก
ประสบการณ์ วิ ช าชี พ หรือสหกิจ ศึก ษา หรือ การปฏิ บั ติ ง านสอนในสถานศึ กษาเป็ น โมฆะ โดยให้ ง านทะเบี ย นและ
ประมวลผลดาเนินการปรับให้ได้ผลการเรียนเป็น "W"
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ข้อ 26 ให้ใช้สัญลักษณ์ดังต่อไปนี้ ในกรณีอื่น ๆ ที่ไม่มีค่าระดับผลการเรียน
26.1 AU (Audit) ใช้ ส าหรับ การบั น ทึ กผลการเรีย นของนั กศึก ษาที่ ล งทะเบี ย นเพื่ อร่วมฟั ง และ
ปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมินที่ผู้สอนกาหนด โดยไม่นับหน่วยกิต
26.2 W (Withdraw) ใช้สาหรับการบันทึกผลการเรียนของนักศึกษา กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
26.2.1 นั กศึกษาขอถอนรายวิชาเมื่อพ้นกาหนด 15 วันนับ ตั้งแต่ วัน แรกของการเพิ่ ม - ถอน
รายวิชา และก่อนกาหนดสอบปลายภาคไม่น้อยกว่าสองสัปดาห์ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
26.2.2 นักศึกษาถูกสั่งให้พักการศึกษาหลังจากลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้นแล้ว
26.2.3 นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพื่อร่วมฟัง (Audit) และผลการเรียนรายวิชานั้นไม่ผ่านเกณฑ์
การประเมินที่ผู้สอนกาหนด
26.3 I (Incomplete) ใช้สาหรับการบันทึกผลการเรียนของนักศึกษา ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
26.3.1 เป็นรายวิชาที่นักศึกษายังทางานไม่เสร็จเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะต้องขอรับ
การประเมินเป็นค่าระดับผลการเรียนให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาถัดไป
26.3.2 เป็นรายวิชาที่นักศึกษามีสิทธิ์สอบปลายภาค แต่ขาดสอบปลายภาค และได้ยื่นคาร้องขอ
สอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้น ซึ่งคณะกรรมการตามข้อ 35 พิจารณาอนุญาตให้สอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้นได้
การให้ “I” แก่นักศึกษาคนใด อาจารย์ผู้สอนจะต้องส่งบันทึกรายละเอียดคะแนนเก็บทั้งหมด
และผลการประเมินผลการศึกษาภายใน 45 วัน นับแต่วันเปิดภาคการศึกษาถัดไป และในกรณีที่ไม่มีการประเมินผลจาก
อาจารย์ผู้สอนภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้งานทะเบียนและประมวลผล ปรับผลการเรียนรายวิชาที่ได้ “I” นั้นเป็น “E”
หรือ “F” แล้วแต่กรณี
ข้อ 27 รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาตามระเบียบมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการยกเว้นการเรียน
รายวิชา ให้ได้ผลการเรียนเป็น “P”
ข้อ 28 การหาค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยประจาภาคการศึกษา และค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมให้คิดเป็น
เลขทศนิยม 2 ตาแหน่ง โดยไม่ปั ดเศษ สาหรับรายวิชาที่นักศึกษาได้ผลการเรียนเป็น “I” ไม่ให้นาหน่วยกิตมารวมเป็น
ตัวหารเฉลี่ย
กรณีที่สอบตกและต้องเรียนซ้า หรือกรณีสอบตกรายวิชาเลือก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเลือกเสรี และ
เปลี่ยนไปเรียนรายวิชาอื่นแทน ให้นับรวมทั้งหน่วยกิตที่สอบตกและเรียนซ้าเพื่อใช้เป็นตัวหารเฉลี่ย
ข้อ 29 นักศึกษาที่ทุจริต หรือร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใด ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี
ดังนี้
29.1 ให้สอบตกในรายวิชานั้น และพักการเรียนในภาคการศึกษาถัดไป หรือ
29.2 ให้สอบตกทุกรายวิชาในภาคการศึกษานั้น หรือ
29.3 ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ 30 ผู้ที่ได้รับเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
30.1 ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปีและ 5 ปี ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เมื่อเรียนครบหลักสูตรแล้วได้
ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.60 และ สาหรับผู้ที่ได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 3.60 แต่ไม่น้อย
กว่า 3.25 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง
สาหรับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) สอบได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า
จากสถานศึกษาเดิมไม่น้อยกว่า 3.60และเรียนครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาใน
มหาวิ ท ยาลั ย ไม่ น้ อยกว่า 3.60 ให้ ได้ รับ เกีย รติ นิ ย มอั น ดั บ หนึ่ ง ส่ ว นผู้ ที่ ได้ ค่า ระดั บ ผลการเรีย นเฉลี่ ย สะสมทั้ ง จาก
สถานศึกษาเดิมและจากมหาวิทยาลัยไม่ถึง 3.60 แต่ไม่น้อยกว่า 3.25 ให้ได้เกียรตินิยมอันดับสอง
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30.2 สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ากว่า “C” ตามระบบค่าระดับผลการเรียน หรือไม่ได้ “F” ตาม
ระบบไม่มีค่าระดับผลการเรียน
สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะพิจารณาผลการเรียน ในระดับอนุปริญญา
หรือเทียบเท่า เช่นเดียวกัน
30.3 นักศึกษาภาคปกติ ในกรณีที่เรียนหลักสูตร 4 ปี มีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 4 ปีการศึกษา
ติดต่อกัน และในกรณีที่เรียนหลักสูตร 5 ปี มีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษาติดต่อกัน
30.4 นักศึกษาภาคพิเศษ ในกรณีที่เรียนหลักสูตร 4 ปี มีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 4 ปีการศึกษา
ติดต่อกัน และในกรณีที่เรียนหลักสูตร 5 ปี มีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษาติดต่อกัน
หมวด 5
การสาเร็จการศึกษา
ข้อ 31 ผู้ที่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังนี้
31.1 มีความประพฤติดี มีคุณธรรม
31.2 สอบได้ในรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกาหนดให้เรียน
เพิ่มเติม
31.3 ได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00
31.4 ต้องมีระยะเวลาการศึกษา ดังนี้
31.4.1 สาหรับนักศึกษาภาคปกติ ในกรณีหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน
6 ภาคการศึกษา และไม่เกิน 8 ปี การศึกษาและในกรณี หลั กสูต รปริญ ญาตรี 5 ปี สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 8 ภาค
การศึกษา และไม่เกิน 10 ปีการศึกษา
31.4.2 สาหรับนักศึกษาภาคพิเศษ ในกรณี หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี สาเร็จการศึกษาได้ไม่
ก่อน 9 ภาคการศึกษา และไม่เกิน 8 ปีการศึกษา และในกรณีหลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 12 ภาค
การศึกษา และไม่เกิน 10 ปีการศึกษา
กรณี มี ก ารโอนผลการเรี ย นหรื อ การยกเว้ น การเรี ย นรายวิ ช าให้ เป็ น ไปตามระเบี ย บ
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอาจกาหนดให้มีการทดสอบวัดความรู้ความสามารถ และ/หรือคุณลักษณะอื่น ๆ
ก่อนสาเร็จการศึกษา (Exit Exam) และให้ใช้เป็นข้อกาหนดในการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาได้ โดยให้ทาเป็นประกาศ
มหาวิทยาลัย
ข้อ 32 การเสนอส าเร็จการศึกษา ให้ นั กศึกษาในภาคการศึกษาสุด ท้ายที่ จะสาเร็จ การศึกษาตามหลั กสูต ร
ดาเนินการขอสาเร็จการศึกษาตามวิธีการและระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 33 การเก็บค่าธรรมเนี ยมการศึกษา ให้ มหาวิท ยาลัยเก็บค่าธรรมเนี ยมต่ าง ๆ ในการจัดการศึ กษาและ
ด าเนิ น การรั บ จ่ า ยเงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาได้ ต ามที่ ก าหนดไว้ ในระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ที่ เกี่ ย วกั บ การเก็ บ เงิ น
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีสาหรับการศึกษาภาคปกติและการศึกษาภาคพิเศษ
ข้ อ 34 การจ่ า ยค่ า ตอบแทนการสอน ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย สามารถจ่ า ยค่ า ตอบแทนการสอน โดยอ าจจ่ า ย
ค่าตอบแทนการสอนตามระเบียบ ประกาศ มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนสาหรับการศึกษาภาคปกติและ
การศึกษาภาคพิเศษ
ข้อ 35 ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการวิชาการ” โดยให้มีกรรมการ
ประกอบด้วย
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35.1 อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นประธาน
35.2 คณบดีทุกคณะ
เป็นกรรมการ
35.3 ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เป็นกรรมการ
35.4 หัวหน้าหรือผู้รับผิดชอบงานหลักสูตรและแผนการเรียน
เป็นกรรมการ
35.5 หัวหน้าหรือผู้รับผิดชอบงานทะเบียนและประมวลผลเป็นกรรมการ
35.6 รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เป็นกรรมการและเลขานุการ
35.67 หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
อธิการบดีอาจแต่งตั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการเป็นกรรมการหรือผู้ช่วยเลขานุการเพิ่มเติมก็ ได้ แต่
ทั้งนี้เมื่อรวมกันแล้วกรรมการทั้งหมดต้องไม่เกิน 13 คน
ให้คณะกรรมการวิชาการทาหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนางานวิชาการของมหาวิทยาลัย
กลั่นกรองงานด้านวิชาการก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย สภาวิชาการ หรือสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
เห็ น ชอบ และท าหน้ าที่ อื่น ๆ ที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย คณะกรรมการบริห ารมหาวิ ท ยาลั ย สภาวิ ช าการหรืออธิ การบดี
มอบหมาย
ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง มีอานาจหน้าที่ในการอนุมัติการประเมินผลการศึกษา
ข้อ 36 การนับกาหนดวันสิ้นสุดภาคการศึกษา ให้ยึดถือวันที่มหาวิทยาลัยกาหนดเป็นวันสุดท้ายของการสอบ
ปลายภาค
ข้อ 37 ให้ อธิการบดี เป็ น ผู้รักษาการให้เป็ นไปตามข้อบั งคับ นี้ และให้มี อานาจออกประกาศหรือคาสั่ ง เพื่ อ
ประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ในกรณีที่มีปัญหาจากการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอานาจวินิจฉัย
ชี้ขาด การวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดีถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562

(รองศาสตราจารย์โสรีช์ โพธิแก้ว)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีพ.ศ. 2550
---------------------------------------โดยที่ เป็ น การสมควรที่ จ ะให้ มี ระเบี ย บว่ าด้ ว ยการโอนผลการเรีย นและการยกเว้ น การเรีย นรายวิ ช าระดั บ
อนุปริญญาและปริญญาตรีในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เพื่ออานวยประโยชน์ให้แก่นักศึกษาของมหาวิยา
ลัยอาศัยอานาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ออกระเบียบว่าด้วยการ
โอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาไว้ดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการโอนผลการเรียน และการ
ยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2550”
ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป
บรรดาระเบียบ คาสั่ง หรือข้อบังคับอื่นใดที่เกี่ยวกับการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา ซึ่งได้
กาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่ศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ในระดับที่ไม่ต่ากว่าอนุ ปริญญา
และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ศึกษาอบรมตามโครงการอื่น ที่ใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย
“สถาบั น อุด มศึกษา” หมายความว่า สถาบั น การศึกษาที่ มี การจั ดการเรีย น การสอนในระดั บ หลั ง
มัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไม่ต่ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
“การศึกษาโดยระบบอื่น” หมายความว่า การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ
และให้รวมถึงประสบการณ์จากการทางานด้วย
“การโอนผลการเรียน” หมายความว่า การนาหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของทุกรายวิชาที่เคยศึกษา
จากหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก
“การยกเว้นการเรียนรายวิชา” หมายความว่า การยกเว้นให้นักศึกษาไม่ต้องเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งที่
หลั กสู ตรของมหาวิท ยาลัย กาหนด โดยน าหน่ วยกิตและผลการศึกษาในรายวิช าใดๆ ตามหลั กสู ตรระดั บเดี ยวกันของ
มหาวิทยาลัย มาใช้แทน ทั้งนี้ให้รวมถึงการนาผลการศึกษาและหน่วยกิต
ของรายวิชาตามหลักสูตรในระดับเดียวกันจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น และผลการศึกษาที่ได้รับจากการศึกษาโดยระบบอื่น
ที่มีเนื้อหาสาระความยากง่ายเทียบได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเนื้อหาในรายวิชาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ขอยกเว้น
การเรียน
ข้อ 4 ผลการเรียน รายวิชาที่จะนามา ใช้ในการ โอนผลการเรียน หรือยกเว้นการเรียน รายวิชาต้องเป็นผลการ
เรียนที่นักศึกษาได้รับมาแล้วไม่เกิน 10 ปี นับจากวันสาเร็จการศึกษา หรือภาคเรียนสุดท้ายที่ได้รับผลการเรียน หรือ วัน
สุดท้าย ของการศึกษาโดยระบบอื่นที่ได้รับผลการเรียนนั้น แล้วแต่กรณี จนถึงวันที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
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กรณีที่ผลการเรียนรายวิชาที่นามาขอโอน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชามีอายุเกินกว่าที่กาหนดในวรรคต้น ผู้ขอ
โอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาอาจขอให้อาจารย์ประจาหลักสูตรของรายวิชาที่จะนามาขอโอนหรือยกเว้นการเรียน
รายวิชา ทาการสอบประเมินความรู้ และนาผลการสอบประเมินความรู้ที่ผ่านเกณฑ์มาขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชา
ได้
ข้อ 5 ผู้มีสิทธิ์ได้รับโอนผลการเรียนต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) เป็นนักศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีแล้วแต่กรณีที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัย และพ้น
สภาพนักศึกษาไปโดยไม่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ศึกษา
(2) เป็นนักศึกษาที่ ย้ายสถานศึกษามาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น
(3) เป็นนักศึกษาที่เปลี่ยนสภาพ จากนักศึกษาภาคปกติเป็นนักศึกษาตามโครงการอื่นที่ใช้หลักสูตร
มหาวิทยาลัย หรือจากนักศึกษาตามโครงการอื่นที่ใช้หลักสูตรมหาวิทยาลัยเป็นนักศึกษาภาคปกติ
(4)เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่สาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาจากมหาวิทยาลัย
ข้อ 6 การโอนผลการเรียนต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
(1) นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องมีสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
(2) นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องไม่เคยถูกสั่งให้ออกจากมหาวิทยาลัยตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา
(3) การโอนผลการเรียนต้องโอนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามา โดยไม่จากัดจานวนหน่วยกิตที่ขอ
โอน
(4) ผลการเรียนรายวิชาที่ จะนามาใช้เที ยบโอนจะต้ องอยู่ภายในระยะเวลาที่ กาหนดในข้อ 4 ของ
ระเบียบนี้ การโอนผลการเรียน ไม่เป็นเหตุให้เสียสิทธิ์ที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม
ข้อ 7 ผู้มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) เป็นนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา หรือ เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย
(2) เป็นนักศึกษาที่ สาเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
(3) เป็นนักศึกษาที่ ผ่านการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย
(4) เป็นนักศึกษาที่ได้ศึกษาจากการศึกษาโดยระบบอื่น
ผู้มีสิทธิ์ยกเว้นตาม (3) และ (4) ต้องมีความรู้พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
การศึกษาอบรมตามกรณี ใน(3) และการศึกษาโดยระบบอื่น ตาม(4) ที่ นาผลการเรียนมาขอยกเว้น การเรีย น
รายวิชา จะต้องเป็นการอบรมหรือการศึกษาโดยระบบอื่นที่จัดขึ้น สาหรับผู้มีความรู้พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ข้อ 8 การยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
(1) รายวิชาที่นามาขอยกเว้นรายวิชา ต้องเป็นรายวิชาที่ได้รับคะแนนไม่ต่ากว่า C
(2) การน าผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอื่นมาขอยกเว้น การเรียนรายวิชา ให้ใช้ผลการประเมิน ของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
(3) สาหรับนักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตร พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวด
วิชาการศึกษาทั่วไปจานวน 16 หน่วยกิต สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ที่เข้าศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) โดยไม่ต้องนาเงื่อนไขข้อ 4 และข้อ 8 (1) มาใช้บังคับ
(4) ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปทั้งหมด สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีมาแล้ว และเข้าศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีในอีก วิชาเอกหนึ่ง โดยไม่ต้องนาเงื่อนไขข้อ 4 และ
ข้อ 8 (1) มาใช้บังคับ
(5) จานวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นรายวิชา รวมแล้วต้องไม่เกินสองในสามของหน่วยกิตรวมขั้นต่าที่
กาหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
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(6) ผู้ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาในทุกกรณี ต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 1 ปี
การศึกษา
(7) รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้บันทึกไว้ในระเบียนการเรียนของนักศึกษาโดยใช้
อักษรย่อ “P” ในช่องระดับคะแนน สาหรับรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาตามข้อ 8(3) และ (4) ให้นับหน่วย
กิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไปรวมในเกณฑ์การสาเร็จการศึกษา โดยไม่ต้องบันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา
ข้อ 9 นั ก ศึ ก ษาที่ จ ะขอโอนผลการเรีย นและยกเว้ น การเรีย นรายวิ ช า ต้ อ งด าเนิ น การให้ เสร็จ สิ้ น ภายใน
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 10 การนับจานวนภาคเรียนของนักศึกษาที่ได้รับโอนผลการเรียน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้ถือเกณฑ์
ดังนี้
(1) สาหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามหลักสูตรในระบบปกติของมหาวิทยาลัย หรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่น ให้นับผลการเรียนจานวน 22 หน่วยกิต เป็นหนึ่งภาคเรียน
(2) สาหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามโครงการอื่นที่ใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย
และผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอื่น ให้นับผลการเรียนจานวน 12 หน่วยกิต เป็นหนึ่งภาคเรียน
(3) การโอนผลการเรียนของนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(1) ให้นับเฉพาะภาคเรียนที่เคยศึกษาและได้รับ
ผลการเรียน สาหรับนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(2), (3) และ (4) ให้นับจานวนภาคเรียนต่อเนื่องกัน
ข้อ 11 การโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องชาระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
โดยความเห็นชอบของสภา
ข้อ 12 ให้คณะกรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้ง เป็นผู้มีอานาจพิจารณาอนุมัติการโอนผลการเรียน หรือการยกเว้น
การเรียนรายวิชา
ข้อ 13 นักศึกษาที่ได้รับยกการเว้นการเรียนรายวิชา ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม
ข้อ 14 ให้อธิกาบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้และให้มีอานาจตีความ และวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มี
ปัญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550

(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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คำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
ที่ 1883/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำร สำขำวิชำเทคโนโลยีภูมิศำสตร์
-----------------------------------------เพื่อให้กำรบริหำรงำนของสำขำวิชำเทคโนโลยีภูมิศำสตร์ ดำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ 31 แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ . ศ.2547 มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร จึง
แต่งตั้งคณะกรรมกำรสำขำวิชำเทคโนโลยีภูมิศำสตร์ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุภำสพงษ์ รู้ทำนอง
อำจำรย์ภำวิณี ภูจริต
อำจำรย์พิรฎำ ทองประเสริฐ
อำจำรย์ภสั ร์ศศิร์ พลำยละหำร
อำจำรย์ฤทธิรงค์ เกำฎีระ
อำจำรย์ธนวิทย์ ฟองสมุทร์
อำจำรย์ภคั พล รื่นกลิ่น
อำจำรย์ธัชชัย ช่อพฤกษำ
อำจำรย์พัตรำ คำสีหำ

สั่ง ณ วันที่ 21 ตุลำคม 2563

(รองศำสตรำจำรย์ ดร. สุวิทย์ วงษ์บญ
ุ มำก)

อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
วันที่ 21 ตุลำคม 2563
Signature Code : KHVYGGHVBYWCKUTGFFA

ประธำนสำขำวิขำ
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
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คำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
ที่ 1902/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2564
หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีภูมศิ ำสตร์
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
-----------------------------------------เพื่อให้กำรพัฒนำ/ปรับปรุงหลักสูตร ของหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีภูมิศำสตร์ คณะ
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ดำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิท ธิภำพ อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ 31 แห่ ง
พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ . ศ.2547 มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำ/ปรับปรุง
หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีภูมิศำสตร์ เพื่อให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ พ. ศ.
2558 ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

อำจำรย์ธนวิทย์ ฟองสมุทร์
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ วัลลภ ทองอ่อน
ร้อยโทหญิง ดร.ปรินดำ ภูคงเดือน
อำจำรย์พัตรำ คำสีหำ
นำยยุทธกร หงส์ชัยสกุล
นำงสำวลำสิณี อ่ำพริ้ง
นำยณัตชำกร กัณฑ์กฤชกรณ์
อำจำรย์ธัชชัย ช่อพฤกษำ
อำจำรย์ภำวิณี ภูจริต

สั่ง ณ วันที่ 22 ตุลำคม 2563

(รองศำสตรำจำรย์ ดร. สุวิทย์ วงษ์บญ
ุ มำก)

อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
วันที่ 22 ตุลำคม 2563
Signature Code : KHVYGGHVBYWCKUTGFFA

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

119

คำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
ที่ 1903/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรวิพำกษ์หลักสูตร พ.ศ. 2564
หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีภูมศิ ำสตร์
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
-----------------------------------------เพื่อให้กำรพัฒนำ/ปรับปรุงหลักสูตร ของหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีภูมิศำสตร์ คณะ
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ดำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิท ธิภำพ อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ 31 แห่ ง
พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ . ศ.2547 มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร จึงแต่ งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำ/ปรับปรุง
หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีภูมิศำสตร์ เพื่อให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ พ. ศ.
2558 ดังนี้
1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุภำสพงษ์ รู้ทำนอง
2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปฏิวตั ิ ฤทธิเดช
3. นำงสำวศดิลักษณ์ ขอนทอง
4. นำงสำวสุทธวีร์ บุตรวงษ์
5. อำจำรย์ภคั พล รื่นกลิ่น
6. นำงสำวอรณี ชีวีสันติสุข
7. นำยประเสริฐ วิผำลำ
8. นำยสมรวม มงคลแก้ว
9. นำยณัฐนันท์ เสมกันทำ
10. อำจำรย์พิรฎำ ทองประเสริฐ
11. อำจำรย์ภสั ร์ศศิร์ พลำยละหำร

สั่ง ณ วันที่ 22 ตุลำคม 2563

(รองศำสตรำจำรย์ ดร. สุวิทย์ วงษ์บญ
ุ มำก)

อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
วันที่ 22 ตุลำคม 2563
Signature Code : KHVYGGHVBYWCKUTGFFA

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
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ภาคผนวก ง
ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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ชื่อ - นามสกุล
นายสุภาสพงษ์ รู้ทานอง
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
1. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
วท.ด. (ภูมสิ ารสนเทศ)
วท.ม. (เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ)
วท.บ. (ภูมิศาสตร์)

สถาบันที่สาเร็จ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีที่สาเร็จ
2560
2553
2547

2. ผลงานทางวิชาการ 5 ปี ย้อนหลัง
สุภาสพงษ์ รู้ทานอง. (2563). การส่งเสริมกระบวนการผลิตมันสาปะหลังสะอาดเพื่อเพิ่มมูลค่าด้วยการประยุกต์ใช้
ภู มิ ส ารสนเทศและการพั ฒ นาชุ ด องค์ ค วามรู้ สู่ เกษตรกร จั งหวั ด ก าแพงเพชร. สั ก ทอง : วารสาร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.), 26(4), 86-105.
สุภ าสพงษ์ รู้ทานอง ภาวิณี ภูจริต พิรฎา ทองประเสริฐ พัตรา คาสีห า และ ภัส ร์ศศิร์ พลายละหาร. (2563).
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ความหลากหลายของผักพื้นบ้านภาคเหนือและภาคอีส าน
ท่าขุนราม อาเภอเมืองกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร. วารสารพิกุล, 18(1), 253-271.
สุภาสพงษ์ รู้ทานอง. (2562). การประเมินความแห้งแล้งเชิงพื้นที่ โดยใช้ดัชนีความแตกต่างพืชพรรณแบบนอร์มอล
ไลซ์ แ ละค่ า อุ ณ หภู มิ พื้ น ผิ ว ของแผ่ น ดิ น จากข้ อ มู ล โมดิ ส พื้ น ที่ ฝั่ ง ตะวั น ออกของแม่ น้ าปิ ง จั ง หวั ด
กาแพงเพชร. สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.), 25(1), 117-133.
สุภาสพงษ์ รู้ทานอง. (2562). การสกัดและประเมินพื้นที่ถูกเผาไหม้โดยใช้ค่าความแตกต่างของดัชนีเชิงคลื่นหลาย
ช่วงเวลาจากข้อมูลแลนด์แซท 8: กรณีศึกษา อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า คลองลาน และแม่วงก์. สักทอง
: วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.), 25(2), 49-65.
สุภาสพงษ์ รู้ทานอง. (2561). การถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิสารสนเทศด้านการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรทาง
ธรรมชาติและทางวัฒนธรรม ลุ่มน้าคลองสวนหมาก จังหวัดกาแพงเพชร. วารสารการพัฒนาชุมชนและ
คุณภาพชีวิต, 6(2), 427-438.
สุ ภ าสพงษ์ รู้ ท านอง. (2561). การประเมิ น เส้ น ทางจัก รยานปลอดภั ย โดยการประยุ ก ต์ ใช้ ระบบสารสนเทศ
ภู มิ ศาสตร์ และกระบวนการมีส่ ว นร่ว ม จั งหวัด กาแพงเพชร. สั ก ทอง : วารสารมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ (สทมส.), 24(พิเศษ), 114-134.
สุภาสพงษ์ รู้ทานอง ณัฐพงษ์ จันทร์ประทักษ์ และ อรรถพล สุขทับ. (2561). การประเมินความรุนแรงของการถูก
เผาไหม้ในพื้นที่ป่าไม้โดยใช้ข้อมูล Landsat 8 OLI/TIRS อาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร. รายงาน
สืบ เนื่ องจากการประชุม วิชาการระดั บชาติ มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ ก าแพงเพชร ครั้ งที่ 5, วันที่ 21
ธันวาคม พ.ศ. 2561, 912-920.
สุภาสพงษ์ รู้ทานอง วรรณา เมทา และ สกุลรัตน์ สุวรรณ์. (2561). การวิเคราะห์ค่าดัชนีพืชพรรณโดยใช้ข้อมูล
Landsat 8 OLI/TIRS ปี พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2560 จังหวัดกาแพงเพชร. รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 5, วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561,
921-929.
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สุ ภ าสพงษ์ รู้ท านอง วีร ะพงษ์ สถาพร และ ชลธี จุล จันทร์ . (2561). การศึกษาดัช นี เน้ น ภาพพื ช พรรณหลาย
ช่ ว งเวลาจากข้ อ มู ล MODIS ส าหรั บ ติ ด ตามพื้ น ที่ เกษตรกรรมและพื้ น ที่ ป่ าไม้ จั งหวัด ก าแพงเพชร.
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้ง ที่ 5, วันที่
21 ธันวาคม พ.ศ. 2561, 930-943.
Ruthamnong, S. (2018). Tourist attractions priority and quality standards assessment based on
Geographic Information System application, Kamphaeng Phet province, Thailand. 9th
International Conference Tourism & Sustainable Development. 16-18th May 2018.
Kathmandu, Nepal.
Ruthamnong, S. (2 0 1 8 ). Propagation of Geo-Informatics Knowledge in Conservation and
Management of Natural Resources, Khlong Suan Mak Basin, Kamphaeng Phet Province.
Journal of community development and life quality, 6(2), 439-452.
3. รายวิชาที่สอน
รหัสวิชา
รายวิชา
2541301 พัฒนาการทางภูมิสารสนเทศศาสตร์
2541101 ภูมิศาสตร์กายภาพและภูมิศาสตร์มนุษย์เชิงบูรณาการ
2543403 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
2543406 ภูมิสารสนเทศด้านสุขภาวะ การจัดการสิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ
2541102 ภูมิศาสตร์ภูมิภาคอาเซียน
2543202 สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
2544595 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านภูมิสารสนเทศและเทคโนโลยี
โลจิสติกส์

น (ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(0-6-3)
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ชื่อ - นามสกุล
นางสาวภาวิณี ภูจริต
ตาแหน่งทางวิชาการ 1. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
วท.ม. (ภูมสิ ารสนเทศ)
วท.บ. (ภูมิสารสนเทศศาสตร์)

สถาบันที่สาเร็จ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปีที่สาเร็จ
2559
2554

2. ผลงานทางวิชาการ 3 ปี ย้อนหลัง
กมลกานต์ บัวตะมะ ภาวิณี ภูจริต และ พิรฎา ทองประเสริฐ. (2563) การจาแนกการใช้ที่ดินโดยอาศัยคุณลักษณะ
ที่เหมาะสมที่สุดภายใต้การวิเคราะห์ข้อมูลภาพเชิงวัตถุสาหรับข้อมูลดาวเทียม Landsat-8 กรณีศึกษา
อาเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และ
ภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12, 18-19 มกราคม พ.ศ. 2563, 473-479.
สุภ าสพงษ์ รู้ทานอง ภาวิณี ภูจริต พิรฎา ทองประเสริฐ พัตรา คาสีห า และ ภัส ร์ศศิร์ พลายละหาร. (2563).
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ความหลากหลายของผักพื้นบ้านภาคเหนือและภาคอีส าน
ท่าขุนราม อาเภอเมืองกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร. วารสารพิกุล, 18(1), 253-271.
3. รายวิชาที่สอน
รหัสวิชา
รายวิชา
2543201 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสาหรับภูมิสารสนเทศ
2543102 ภาษาอังกฤษสาหรับเทคโนโลยีภูมิศาสตร์
2542301 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
2541103 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว
2543402 การประยุกต์การรับรู้จากระยะไกลและการประมวลผลภาพเชิงเลข
2543408 การประยุกต์ใช้การสารวจรังวัดและระบบกาหนดพิกัดบนพื้นโลก
2543407 ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

น (ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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ชื่อ - นามสกุล
นางสาวภัสร์ศศิร์ พลายละหาร
ตาแหน่งทางวิชาการ 1. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
วท.ม. (ภูมิสารสนเทศศาสตร์)
วท.บ. (ภูมิสารสนเทศศาสตร์)

สถาบันที่สาเร็จ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยพะเยา

ปีที่สาเร็จ
2562
2557

2. ผลงานทางวิชาการ 3 ปี ย้อนหลัง
สุภ าสพงษ์ รู้ทานอง ภาวิณี ภูจริต พิรฎา ทองประเสริฐ พัตรา คาสีห า และ ภัส ร์ศศิร์ พลายละหาร. (2563).
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ความหลากหลายของผักพื้นบ้านภาคเหนือและภาคอีส าน
ท่าขุนราม อาเภอเมืองกาแพงเพชร จังหวัดกาแพงเพชร. วารสารพิกุล, 18(1), 253-271.
3. รายวิชาที่สอน
รหัสวิชา
รายวิชา
2542401 สถิติเบื้องต้นสาหรับภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
2543401 หลักการสารวจรังวัดและระบบกาหนดตาแหน่งบนพื้นโลก
2543101 ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจและการตลาด
2542201 ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์
2543102 ภูมิศาสตร์เมืองและผังเมือง
2543404 การเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
2543501 ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการโลจิสติกส์

น (ท-ป-อ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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ชื่อ - นามสกุล
นายธนวิทย์ ฟองสมุทร์
ตาแหน่งทางวิชาการ 1. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบันที่สาเร็จ
ปีที่สาเร็จ
วท.ม. (เทคโนโลยีโลจิสติกส์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2553
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2551
2. ผลงานทางวิชาการ 3 ปี ย้อนหลัง
ธนวิทย์ ฟองสมุทร์ และ พัชรมณฑ์ อ่อนเชด. (2562). 2 มาตรฐานเพื่อการพัฒ นาบุคลากรด้ านโลจิสติกส์ของ
ประเทศไทย. วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร, 21(1), 41-48.
ธนวิทย์ ฟองสมุทร์. (2561). โลจิสติกส์ขาเข้า โลจิสติกส์ขาออก อะไรเข้า? อะไรออก? นักโลจิสติกส์มืออาชีพ
ต้องเข้าใจ. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้ง
ที่ 5, วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561, 35-42.
3. รายวิชาที่สอน
รหัสวิชา
รายวิชา
5771101
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
5771102
มาตรฐานโลจิสติกส์
5773203
ภาษาอังกฤษสาหรับโลจิสติกส์
5773606 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อธุรกิจสมาร์ทโลจิสติกส์
5771601 ระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร
5773607 การวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

น (ท-ป-อ)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (3-0-6)
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ชื่อ - นามสกุล
นายภัคพล รื่นกลิ่น
ตาแหน่งทางวิชาการ 1. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
วท.ม. (เทคโนโลยีโลจิสติกส์)
บธ.บ. (การตลาด)

สถาบันที่สาเร็จ
ปีที่สาเร็จ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2555
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2552

2. ผลงานทางวิชาการ 3 ปี ย้อนหลัง
ภัคพล รื่นกลิ่น . (2561). การวิเคราะห์ SWOT ของอุตสาหกรรมปาล์มน้ามันขั้นต้นในจังหวัดตาก. รายงานสืบ
เนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี ครั้งที่ 5, วันที่ 2-5 ธันวาคม
2561, 258-262.
3. รายวิชาที่สอน
รหัสวิชา
รายวิชา
5772101 การจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า
5773604 ระบบการขนส่งอัจริยะสาหรับสมาร์ตซิตี้
5773605 ระบบโลจิสติกส์ย้อนกลับและการจัดการซัพพลายเชนเพื่อสิ่งแวดล้อม
5773610 เทคโนโลยีการขนถ่ายวัสดุ
5772104 อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในงานโลจิสติกส์
5773612 การบริหารงานแบบลีน

น (ท-ป-อ)
3(2-2-5)
3 (2-2-5)
3(3-0-6)
3 (2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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ชื่อ - นามสกุล
นายธัชชัย ช่อพฤกษา
ตาแหน่งทางวิชาการ 1. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

สถาบันที่สาเร็จ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปีที่สาเร็จ
2554
2551

2. ผลงานทางวิชาการ 3 ปี ย้อนหลัง
ธัช ชัย ช่อพฤกษา เบญจรัตน์ จิ๋ว นารายณ์ และ ธิดารัตน์ รักพ่ วง. (2562). การวิเคราะห์ ต้นทุนโลจิสติกส์ การ
เพาะปลู กมัน สาปะหลังด้วยระบบต้นทุนฐานกิจกรรม กรณี ศึกษา ตาบลวังควง อาเภอพรานกระต่าย
จั งหวั ด ก าแพงเพชร. รายงานสื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
กาแพงเพชร ครั้งที่ 6, วันที่ 20 ธันวาคม 2562, 644-652.
ธัชชัย ช่อพฤกษา วารินทร์ทิพย์ สืบเจ๊ก และ ปติรัตน์ ชิ้นดี. (2561). การพัฒนาการจัดลาดับสินค้าด้วยการ
วิเคราะห์แบบเอบีซี กรณีศึกษา ร้านโอทอป อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร. รายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ครั้งที่ 5, วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.
2561, 904-911.
อนันต์ แป้นจันทร์ ปิยะณัฐ คล้ายเดือน และ ธัชชัย ช่อพฤกษา. (2561). การพัฒนารูปแบบการขนถ่ายสินค้า
เคมีภัณฑ์ กรณีศึกษา บริษัท ศรัทธานนท์ ขนส่ง จังหวัดกาแพงเพชร. รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 5, วันที่ 8-9 มีนาคม 2561, 1163-1174.
3. รายวิชาที่สอน
รหัสวิชา
รายวิชา
5773602 อินเทอร์เน็ตของทุกสิ่งในงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
5773603 ข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ข้อมูลด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
5773608 เทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์ในงานโลจิสติกส์
5773611 เทคโนโลยีการจัดการสินค้าคงคลัง
5772101 เทคโนโลยีการวางแผนและควบคุมการผลิต
5773609 เทคโนโลยีพลังงานสาหรับโลจิสติกส์

น (ท-ป-อ)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3 (2-2-5)

