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 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน   
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6.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ ฉบับปี พ.ศ. 2559 

6.2 เวลาที่เริ่มใช้หลักสูตรนี้   
ภาคการศึกษาที ่1 ปีการศึกษา 2564 

6.3 คณะกรรมการประจ าคณะ 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. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
  8.1 นักวิชาการภูมิสารสนเทศ นักวิชาการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และรีโมทเซนซิง  
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  8.6 นักปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเช่น เช่น ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดส่ง ฝ่ายคลังสินค้า 
ฝ่ายสินค้าคงคลัง  

8.7 นักวิเคราะห์ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
8.8 ที่ปรึกษางานด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

  8.9 ประกอบธุรกิจส่วนตัว เช่น ธุรกิจน าเข้า-ส่งออก ธุรกิจขนส่งสินค้า และธุรกิจให้บริการด้าน
เทคโนโลยีโลจิสติกส ์
  8.10  ครู อาจารย์ นักวิชาการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
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9.  ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ /สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

 วิชาเอกภูมิสารสนเทศ     

1 นายสุภาสพงษ์ รู้ท านอง 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2560 
2553 
2547 

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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2559 
2554 

3 นางสาวภัสร์ศศิร์ พลายละหาร อาจารย์ 
วท.ม. (ภูมิสารสนเทศศาสตร์) 
วท.บ. (ภูมิสารสนเทศศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

2562 
2557 

 วิชาเอกเทคโนโลยีโลจิสติกส์     

4 นายธนวิทย์ ฟองสมุทร์ อาจารย์ 
วท.ม. (เทคโนโลยีโลจิสติกส์) 
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2553 
2551 

5 นายภัคพล รื่นกลิ่น อาจารย์ 
วท.ม. (เทคโนโลยีโลจิสติกส์) 
บธ.บ. (การตลาด) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2555 
2552 

6 นายธัชชัย ช่อพฤกษา อาจารย์ 
บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2554 
2551 

หมายเหตุ : รายละเอียดเพ่ิมเติมในภาคผนวก ง ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
พิจารณาให้ความสอดคล้องของหลักสูตร 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอนในที่ตั้งหลัก   
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 ได้น้อมน าหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” มาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 9-
11 เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืดหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคงเกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหาร
จัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน ซึ่งในการจัดท าแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 12 ได้จัดท าบนพ้ืนฐานของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลักของการ
พัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) รวมทั้งการปรับ
โครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้นได้ให้ความส าคัญกับ
การมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอน
ของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่องเพ่ือร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วม
จัดท ารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 ในยุทธศาสตร์ที่ 7 นั้นได้กล่าวอย่างชัดเจนถึงความส าคัญของการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ ในฐานะของการเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่ช่วยในการวางแผน 
สนับสนุน ควบคุมการไหลเวียนของกิจกรรมต่าง ๆ เช่น สินค้าและบริการ ซึ่งครอบคลุมตั้ งแต่การจัดหาวัตถุดิบ 
การจัดการคลังสินค้า บริหารต้นทุน รวมทั้งการขนส่งไปถึงจุดที่มีการใช้งาน หรือถึงมือผู้บริโภค และในยุทธศาสตร์
ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน และยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาคเมือง และ
พ้ืนที่เศรษฐกิจนั้น ได้กล่าวถึงการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้เพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ดังเช่นเทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศ อันประกอบด้วย ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ รีโมทเซนซิง และระบบก าหนดต าแหน่งบนพ้ืนโลก  ใน
ฐานะของศาสตร์ในการบริหารจัดการพ้ืนที่ระดับชุมชนและประเทศ 
 ในส่วนของนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563- 2570 
ได้กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ 4 ด้าน ได้แก่ (1) การพัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้ (2) การวิจัยและ
สร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้าทายของสังคม (3) การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการ
แข่งขัน และ (4) การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่และลดความเหลื่อมล้ า โดยด าเนินงานควบคู่
ไปกับการปฏิรูประบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ โดยที่ได้กล่าวถึงความส าคัญของ
เทคโนโลยีโลจิสติกส์ ในการสร้างมาตรการและกลไกรองรับการพัฒนาก าลังคนเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
อุตสาหกรรมที่อยู่ในพ้ืนที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: 
EEC) ซึ่งจะครอบคลุมอุตสาหกรรม First S-curve และ New S-curve และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และการ
เป็นเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ (S-Curve) เพ่ือยกระดับความสามารถการ
แข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจ อีกทั้งยังมีแนวทางในการสนับสนุนการวิจัยทางด้านอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ด้านระบบราง ด้านการบิน และด้านยานยนต์ ในส่วน
ของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ นั้นได้กล่าวว่าเทคโนโลยีที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาเชิงพ้ืนที่เพ่ือลดปัญหาและ
เสริมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจที่หลากหลาย เช่น ถูกน าไปใช้เป็นเครื่องมือในแผนงาน PM 2.5 และการจัดการ
มลพิษ แผนงาน Smart Farming และแผนงานการบริหารจัดการน้ า เป็นต้น เพ่ือน าไปสู่การแก้ปัญหาและสร้าง
องค์ความรู้ในการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการติดตาม เตือนภัย เฝ้าระวัง และพยากรณ์
ด้านภัยพิบัติอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
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 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 ได้กล่าวถึงหลักการพัฒนาประเทศที่ส าคัญในที่ ยึด

หลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ที่ต่อเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9-11 และยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการ
เจริญเติบโตจากการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม โดยการก าหนดเป้าหมายและ
ตัวชี้วัดในด้านต่าง ๆ ของแผนพัฒนาฯ ได้ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579 ที่เป็นเป้าหมายยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี มาเป็นกรอบในการก าหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปี โดยที่เป้าหมายและตัวชี้วัดต้องสอดคล้องกับ
กรอบเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่องค์กรระหว่างประเทศก าหนดขึ้น ส่วนแนวทางการ
พัฒนา ได้บูรณาการนโยบายหรือประเด็นพัฒนาที่ส าคัญของประเด็นการปฏิรูปประเทศ 37 วาระ และ ไทยแลนด์ 
4.0  
 สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมจะมีบทบาทส าคัญ
เพ่ือสนับสนุนให้โจทย์ท้าทายส าคัญของประเทศบรรลุเป้าหมายได้ โดย 

1. การสร้างคน มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต และมี
ทักษะที่จ าเป็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

2. การสร้างองค์ความรู้ มุ่งเน้นการวิจัยเพ่ือสะสมความรู้เพ่ือเป็นการวางรากฐานส าหรับอนาคต และการ
พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่ขีดความสามารถและความเข้มแข็งของประเทศในด้านต่าง ๆ 

3. การสร้างนวัตกรรม มุ่งเน้นการบ่มเพาะและพัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการนวัตกรรม การ
พัฒนาระบบนิเวศทางนวัตกรรมในด้านต่าง ๆ ให้เอ้ือต่อการสร้างและแปลงนวัตกรรมสู่มูลค่าทางเศรษฐกิจและ
คุณค่าทางสังคม 

4. การปรับบทบาทมหาวิทยาลัย มุ่งเน้นการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเป็นฟันเฟืองส าคัญส าหรับการสร้าง
คน สร้างองค์ความรู้ และการสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้าทายของประเทศผ่านการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจ
กลุ่มมหาวิทยาลัย เปลี่ยนหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ รวมทั้งจัดระบบและการบริหารจัดการ 

จากสถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมจะเห็นได้ว่าประเทศและท้องถิ่น  ยังขาดแคลน
บุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะด้านในการพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีเชิงพ้ืนที่ สามารถบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ 
ร่วมกัน เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาด้านสังคมได้ ดังเช่นบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ซึ่งเทคโนโลยีนี้ได้ถูก
น าไปใช้ในการศึกษาเชิงพ้ืนที่อย่างแพร่หลาย ทั้งในหน่วยงานเอกชนและภาครัฐ ทั้งในด้านการวิจัยและการบริการ
วิชาการต่อชุมชน อีกท้ังในระดับท้องถิ่นยังขาดบุคลากรที่มีสามารถในการใช้งานได้ จึงมีความจ าเป็นอย่างเร่งด่วน
ในการสร้างบุคลากร องค์ความรู้ และนวัตกรรม เพ่ือสนับสนุนและตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ในสาขา
ดังกล่าว 
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
จากการพิจารณาผลกระทบการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม บนพ้ืนฐานของ

ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแนวทางการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม พบว่า หลักสูตรเทคโนโลยีภูมิศาสตร์นั้นมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศและท้องถิ่น อัน
เนื่องมาจากเป็นศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเชิงพ้ืนที่อย่าง
หลากหลาย เป็นเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ เป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคต
ส าหรับเป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ สามารถใช้ยกระดับการบริหารจัดการ ทั้งในภาคการเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม 
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และภาคบริการ ให้ได้มาตรฐาน และมีความต้องการด้านบุคลากร องค์ความรู้และนวัตกรรมทั้งในระดับประเทศ
และท้องถิ่นระดับสูง จึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรที่เน้นผลิตบุคลากรทางด้านนี้ อย่างมีศักยภาพเป็น ไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิ สามารถปฏิบัติงานได้ทันที ส่งเสริมให้ประเทศไทยมีจ านวนก าลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ิมมากขึ้น ท าให้กลไกในการพัฒนาภาคการเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาค
บริการ มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ 

12.2 ความเกีย่วข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรมีพันธกิจหลักในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น ผลิตบัณฑิต
ให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การสร้างสรรค์และการสื่อสารด้วยหลักคุณธรรม 
คุณภาพและมาตรฐานระดับชาติและสากล และบริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย 
โปร่งใส ด้วยหลักธรรมาภิบาล มีการพัฒนาอย่างก้าวหน้า ต่อเนื่องและยั่งยืน การพัฒนาหลักสูตร เทคโนโลยี
ภูมิศาสตร์ ซึ่งเป็นหลักสูตรบูรณาการระหว่างสองศาสตร์คือ “ภูมิสารสนเทศ” และ “เทคโนโลยีโลจิสติกส์” ที่มี
ความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศและท้องถิ่น เป็นสาขาขาดแคลน มีความต้องการของตลาดแรงงานสูง และมี
ความส าคัญต่อการพัฒนาทั้งภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ บนพ้ืนฐานของเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม จะสนองตอบต่อพันธกิจของสถานบัน และเป็นหลักสูตรต้นแบบทางด้าน เทคโนโลยีภูมิศาสตร์ของ
ประเทศต่อไป 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย 

 13.1 รายวิชาในหลักสูตรอื่นที่น ามาบรรจุในหลักสูตรนี้ : รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป จัดการเรียนการสอน
โดยคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้แก่ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่ อสาร กลุ่มวิชาความเป็น
พลเมืองและพลโลก กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ 
  รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ ได้แก่ กลุ่มวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับ กลุ่มวิชาเอกเลือก และกลุ่มวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา เปิดสอนโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ศูนย์แม่สอด 
  รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี เปิดสอนโดยคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 13.2 รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่หลักสูตรอื่นน าไปใช้ : ทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ นักศึกษาหลักสูตรอ่ืน
สามารถเลือกเป็นวิชาเลือกเสรีได้ 

13.3 การบริหารจัดการ  
1. ให้มีการปรึกษาหารือระหว่างผู้สอนรายวิชาที่สอนโดยคณะ/โปรแกรมวิชา/หลักสูตรอื่น เพ่ือให้ได้

เนื้อหาความรู้และทักษะทางการพัฒนาสังคมตามความต้องการของหลักสูตร 
2. ส ารวจความต้องการเชิงวิชาชีพจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมกันกับผู้สอนรายวิชาที่สอนโดย

คณะ/โปรแกรมวิชา/หลักสูตรอื่น 
3. จัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือทบทวนความต้องการหรือเงื่อนไขการเรียนรู้และทักษะ วิชาชพีเป็นระยะ 

เพ่ือแสวงหาลู่ทางในการปรับปรุงรายวิชาร่วมกัน 
4. มอบหมายอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา การจัดการ

เรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน เพื่อให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
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14. แนวคิดการออกแบบหลักสูตรและการก าหนดสาระของรายวิชา 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2564 มีแนวคิดในการออกแบบหลักสูตร 
โดยค านึงถึงองค์ประกอบส าคัญของหลักสูตร คือ 

 1. ก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Program Learning Outcomes : PLOs) ของหลักสูตร ทั้ง
ความรู้ทักษะเฉพาะทาง (Specific Outcomes) ความรู้และทักษะทั่วไป (Generic Outcomes) โดยพิจารณา
ความสอดคล้องกับพันธกิจ วิสัยทัศน์ และคุณลักษณะบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร และคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มาตรฐานการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 
21 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-Long Learning) และความต้องการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร  

 2. ออกแบบโครงสร้างหลักสูตรให้ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังกระจายลงสู่รายวิชาต่าง ๆ โดยมีการ
จัดล าดับการเรียนและมีการบูรณาการรายวิชา 

 3. ก าหนดผลการเรียนรู้ของรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLOs) ที่สอดคล้องกับผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

 4. ก าหนดการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมการเรียนรู้ของรายวิชา และกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้คาดหวังของรายวิชา 

 5. ก าหนดการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน (Student Assessments)  
 6. ทบทวนผลการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา/ปรับปรุงให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ

หลักสูตร  
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หมวดที่ 2 ข้อมลูเฉพาะของหลักสตูร 

 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา  
 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ สามารถบูรณาการองค์ความรู้และ

ปัญญา ในการบริหารจัดการและสร้างนวัตกรรมเชิงพ้ืนที่  เพ่ือตอบสนองการพัฒนาและเพ่ิมมูลค่า ทั้งภาค
เกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ  มีคุณธรรม และมีจิตส านึกในการรับใช้ท้องถิ่นและประเทศชาติ 

1.2 ความส าคัญ 
 เป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ที่ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์

สิ่งแวดล้อม การพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในปัจจุบันและในอนาคต สามารถบูรณาการกับศาสตร์อ่ืน ๆ เพ่ือสร้างแนวทางในการ
แก้ปัญหาเชิงพ้ืนที่ เพ่ือตอบสนองการพัฒนาและเพ่ิมมูลค่า ทั้งภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ  
มีคุณธรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพสู่ความยั่งยืน เป็นหลักสูตรที่มีความต้องการบุคลากรของตลาดแรงงานสูง ทั้งใน
หน่วยงานราชการ เอกชน และท้องถิ่น 

1.3 วัตถุประสงค์  
1.3.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีองค์ความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ที่สามารถน าไป

ปฏิบัติงานในวิชาชีพได้ 
1.3.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้สามารถวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติการ และจัดการเกี่ยวกับพ้ืนที่ รวมทั้ง 

ประยุกต์ใช้ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และบูรณาการศาสตร์ด้านเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ให้กับท้องถิ่นได้ 
1.3.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบด้าน 

เทคโนโลยีภูมิศาสตร์ พร้อมที่จะเสียสละและสามารถน าเทคโนโลยีไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 
1.4 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

    1.4.1 เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และความรอบรู้ด้านต่าง ๆ ในการสร้างสัมมาอาชีพ 
ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเป็นผู้มี
คุณธรรม ความเพียร มุ่งม่ัน มานะ บากบั่น และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
    1.4.2 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการบูรณาการ
ศาสตร์   ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมและของโลก สามารถสร้างโอกาสและเพ่ิมมูลค่าให้กับตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศ  
    1.4.3 เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง รู้คุณค่าและ
รักษ์ความเป็นไทย ร่วมมือรวมพลังเพ่ือสร้างสรรค์การพัฒนาและเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนทั้งในระดับ
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประชาคมโลก 
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1.5 ผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละชั้นปีของนักศึกษา 

นักศึกษา ทักษะ/คุณลักษณะของนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 1 มีความรู้ ความเข้าใจในทักษะพ้ืนฐานที่ส าคัญของนักศึกษาด้านเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ นักศึกษา

จะได้รับความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์และสถิติ หลักภูมิสารสนเทศศาสตร์ และความรู้เบื้องต้น
ด้านหลักการตลาดและธุรกิจดิจิทัล ซึ่งเป็นสมรรถนะหลักของนักศึกษาที่เรียนทั้งสองวิชาเอก 

ชั้นปีที่ 2 มีความเข้าใจและทักษะด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิศาสตร์ไปใช้ได้  นักศึกษาจะได้รับ
ความรู้ด้านระบบสารสนเทศด้านภูมิสารสนเทศและ/หรือเทคโนโลยีโลจิสติกส์ ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีโลจิสติกส์ ระบบน าทางด้วยดาวเทียมและเทคโนโลยี
ขนส่ง ซึ่งเป็นสมรรถนะหลักของนักศึกษาที่เรียนทั้งสองวิชาเอกเพ่ือน าไปสู่การประกอบ
วิชาชีพและการประยุกต์ใช้ 

ชั้นปีที่ 3 มีความสามารถบูรณาการองค์ความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ รวมถึงศาสตร์อ่ืน ๆ 
ที่ เกี่ยวข้อง โดยนักศึกษาจะได้รับความรู้ด้านการพยากรณ์ เชิงพ้ืนที่ด้วยเทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศในงานด้านโลจิสติกส์ การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือ เพ่ือรองรับการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา และสร้างความโดดเด่นให้กับศักยภาพของนักศึกษาในแต่ละวิชาเอก 

ชั้นปีที่ 4 มีความสามารถน าองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ไปใช้ในการวางแผนจัดการ แก้ไข
ปัญหาเชิงพ้ืนที่  เพ่ือการท าวิจัยหรือสร้างนวัตกรรมให้กับท้องถิ่น  หรือสามารถผ่านการ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานทางด้านโลจิสติกส์ หรือการแข่งขันการน าเสนองานวิจัยหรือ
นวัตกรรมระดับชาติด้านภูมิสารสนเทศและ/หรือเทคโนโลยีโลจิสติกส์  รวมทั้ง มีศักยภาพตรง
ตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

1.6 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 
    ผู้เรียนมีความรอบรู้ในเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระด้านเทคโนโลยีภูมิศาสตร์
และศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงมีการพัฒนารายวิชาที่มีสาระความรู้พ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ให้มี
ความครบถ้วนทั้งเนื้อหาและเทคโนโลยี เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดแนวทางการประยุกต์และบูรณ าการความรู้ด้าน
เทคโนโลยีภูมิศาสตร์ร่วมกับความรู้ด้านอ่ืน ๆ ได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ การวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ให้
สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมด้านภูมิสารสนเทศและ/หรือเทคโนโลยีโลจิสติกส์ให้เป็นพ้ืนฐาน และแนวทางที่
จะน าไปสู่การท างานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพ้ืนที่ ชุมชน วิถีชีวิต หรือเกิดการพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรมให้
สอดคล้องกับเป้าหมายหรือนโยบายการพัฒนาประเทศได้ต่อไป  จึงก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
(PLOs) ได้แก่  

 PLO 1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานด้านเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ได้ในระดบัด ี
 PLO 2 สามารถวางแผนและออกแบบแผนพัฒนาเชิงพ้ืนที่  และน าความรู้ทักษะทางด้าน 

เทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ไปประยุกต์ใช้ได้ 
 PLO 3 บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือประยุกต์ใช้ด้านเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ได้อย่างเหมาะสม 
 PLO 4 สามารถวิเคราะห์องค์ความรู้ด้านภูมิสารสนเทศและ/หรือเทคโนโลยีโลจิสติกส์ในการ

วางแผนจัดการเชิงพ้ืนที่ 
 PLO 5 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ 
  PLO 5.1 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมส าหรับงานวิจัยด้านเทคโนโลยี

ภูมิศาสตร์ 
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  PLO 5.2 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่
น่าเชื่อถือ 

  PLO 5.3 สามารถก้าวทันความก้าวหน้าขององค์ความรู้และเทคโนโลยีทางด้าน 
เทคโนโลยีภูมิศาสตร์ โดยเน้นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 PLO 6 มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ รับผิดชอบต่อชุมชน มี
ทัศนคติทีด่ี และด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

  PLO 6.1 แสดงให้เห็นถึงความมีคุณธรรม จริยธรรม ขยันหมั่นเพียร ตรงต่อเวลา และ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม 

  PLO 6.2 แสดงให้เห็นถึงการมีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ มีความซื่อสัตย์ มีวินัย รบัผิดชอบต่อชุมชน ท้องถิ่นตนเอง 

 PLO 7 ยอมรับความเป็นพหุวัฒนธรรมและการสื่อสารที่เหมาะสม 
  PLO 7.1 สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนในฐานะผู้น าและสมาชิกที่ดี เข้าใจและยอมรับ

ความเป็นพหุวัฒนธรรม และร่วมแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ในองค์กร หน่วยงาน 
  PLO 7.2 สามารถสื่อสารด้วยกระบวนการฟัง พูด อ่าน และเขียน อย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้วยภาษาท่ีเหมาะสม 
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1. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานด้านผลลัพธ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
ทักษะทั่วไป 
(Generic 

Skill) 

ทักษะเฉพาะ 
(Specific 

Skill) 
มคอ. 1 

มาตรฐานด้านผลลัพธ์ของผู้เรียน 
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 

ผู้เรียน 
(Learner) 

ผู้ร่วม
สร้างสรรค์ 

(Co-
creator) 

พลเมืองที่
เข้มแข็ง 
(Active 
citizen) 

PLO 1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี
ภูมิศาสตร์ได้ในระดับด ี

  
ความรู้ (2) 

   

PLO 2 สามารถวางแผนและออกแบบแผนพัฒนาเชิงพ้ืนที่ และน า
ความรู้ทักษะทางด้านเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ได้ 

  
ความรู้ (2) 

   

PLO 3 บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือประยุกต์ใช้ด้านเทคโนโลยี
ภูมิศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม 

  
ปัญญา (3) 

   

PLO 4 สามารถวิเคราะห์องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ใน
การวางแผนจัดการเชิงพ้ืนที่ 

  
ปัญญา (3) 

   

PLO 5 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับด้าน
เทคโนโลยีภูมิศาสตร์   

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (5)    

PLO 5.1 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 

  
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (5)    

PLO 5.2 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ   

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (5)    

PLO 5.3 สามารถก้าวทันความก้าวหน้าขององค์ความรู้และ
เทคโนโลยีทางด้านเทคโนโลยีภูมิศาสตร์โดยเน้นการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

  ความรู้ (2)    
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
ทักษะทั่วไป 
(Generic 

Skill) 

ทักษะเฉพาะ 
(Specific 

Skill) 
มคอ. 1 

มาตรฐานด้านผลลัพธ์ของผู้เรียน 
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 

ผู้เรียน 
(Learner) 

ผู้ร่วม
สร้างสรรค์ 

(Co-
creator) 

พลเมืองที่
เข้มแข็ง 
(Active 
citizen) 

PLO 6 มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ 
รับผิดชอบต่อชุมชน มีทัศนคติที่ดี  และด าเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

  
คุณธรรม จริยธรรม 

(1) 
   

6.1 แสดงให้เห็นถึงความมีคุณธรรม จริยธรรม ขยันหมั่นเพียร ตรง
ต่อเวลา และปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม   

คุณธรรม จริยธรรม (1) 
   

6.2 แสดงให้เห็นถึงการมีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ มี
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความซื่อสัตย์ มีวินัย  รับผิดชอบต่อ
ชุมชน ท้องถิ่นตนเอง 

  
คุณธรรม จริยธรรม (1) 

   

PLO 7 ยอมรับความเป็นพหุวัฒนธรรมและการสื่อสารที่เหมาะสม   ความสัมพันธ์ (4)    
7.1 สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนในฐานะผู้น าและสมาชิกที่ดี เข้าใจ
และยอมรับความเป็นพหุวัฒนธรรม และร่วมแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ในองค์กร หน่วยงาน 

  
ความสัมพันธ์ (4) 

   

7.2 สามารถสื่อสารด้วยกระบวนการฟัง พูด อ่าน และเขียน อย่างมี
ประสิทธิภาพ ด้วยภาษาท่ีเหมาะสม   

การสื่อสาร (5) 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
  หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ มีแผนพัฒนาปรับปรุงที่มีรายละเอียดของแผนการ
พัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐานและตัวบ่งชี้ ที่คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายใน 5 ปี นับจากเปิดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตร ดังนี้ 

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
- ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร สกอ. และตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
- ปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐาน
ระดับนานาชาติและสอดคล้องกับ
ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
การเมืองและสังคม สิ่งแวดล้อม
และความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐาน
จากหลักสูตรในระดับสากล 

- เอกสารหลักสูตร 
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

- พัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ ดา้น
การเรียนการสอน การวิจัย และ
การบริการวิชาการ ให้สอดคล้อง
กับความเปลี่ยนแปลง ทางสังคม
เศรษฐกิจ การเมืองและ 
ความก้าวหน้าทางวิชาการ 

- ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนา
องค์ความรู้และวิจัยโดยใช้
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 
- ส่งเสริมการท าวิจัยกรณีศึกษา 
- ส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
ท้ังในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ 
- จัดระบบอาจารย์พี่เลี้ยงในการ
ท าวิจัยและการเรียนการสอน 

- จ านวนเงินวิจัยต่ออาจารย์ประจ า 
- จ านวนโครงการวิจัยในแต่ละปี 
- จ านวนบทความวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ 
- จ านวนครั้งของการบริการวิชาการ 

- ปรับปรุงปัจจัยสนับสนุนการ
เรียนการสอน 

- ส ารวจความต้องการของ 
นิสิตและผู้สอน 
- จัดหาและจัดสรรทุนเพื่อ 
ปรับปรุงปัจจัยสนับสนุน 
การเรียนการสอนให้มี 
ความทันสมัยและมี 
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

1. จ านวนครั้งในการส ารวจ มีไม่น้อยกว่า 
1 ครั้ง/ปี 
2. รายงานการส ารวจแสดงข้อมูลอย่าง
น้อย 3 ประเด็น คือ 
- รูปแบบและลักษณะของ ปัจจัย
สนับสนุนท่ีเป็นท่ีต้องการ 
- ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะใน
การจัดการและการใช้ปัจจัยสนับสนุน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
- ความเป็นไปได้ในการพัฒนา /ปรับปรุง
ปัจจัยสนับสนุนตามข้อเสนอแนะ 
3. จ านวนเงินทุนเพิ่มขึ้นจากปีท่ีผ่านมาไม่
น้อยกว่า 10% 
4. จ านวนอุปกรณ์/กิจกรรม/โครงการท่ี
ปรับปรุงปัจจัยสนับสนุนการเรียนการ
สอนมีไม่น้อยกว่า 2 รายการ/ปี 
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หมวดที่ 3 

ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างหลักสตูร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
  ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และ 1 ภาคการศึกษาปกติ มี
ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  อาจจัดให้มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน จ านวนไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับการพิจารณาและดุลยพินิจของอธิการบดี 
 1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
  ไม่มี 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน - เวลาในด าเนินการเรียนการสอน 
  ภาคการศึกษาที่  1 เดือนมิถุนายน – กันยายน 
  ภาคการศึกษาที่  2  เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 
  ภาคฤดูร้อน  เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
  2.2.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
  2.2.2 มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการรับสมัครนักศึกษา 
 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
   2.3.1 นักศึกษาไม่แน่ใจต่อการตัดสินใจเรียนและการประกอบอาชีพในอนาคตของตนเอง 
  2.3.2 นักศึกษามีพ้ืนฐานความรู้ทางวิชาการและทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้าน้อย 
  2.3.3 นักศึกษาแรกเข้ามีพ้ืนฐานความรู้ในระดับที่แตกต่างกัน อาจเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบทางการศึกษา 
 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อการแก้ปัญหา 
  2.4.1 จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  แนะแนวทางการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน
มหาวิทยาลัยฯ ตลอดจนการแบ่งเวลาในการเรียนและท ากิจกรรม 
  2.4.2 ก าหนดและวัดความรู้พ้ืนฐานด้านความรู้ทางวิชาการและทักษะการใช้เทคโนโลยี เพ่ือประเมิน
แนวทางในการพัฒนา เช่น จัดกิจกรรมสอนเสริม และเพ่ิมเติมทักษะเฉพาะรายบุคคล/รายกลุ่ม 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

จ านวนนักศึกษา  
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
ชั้นปทีี่ 1 50 50 50 50 50 
ชั้นปทีี่ 2 - 50 50 50 50 
ชั้นปทีี่ 3 - - 50 50 50 
ชั้นปทีี่ 4 - - - 50 50 

รวม 50 100 150 200 200 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    50 50 

 แบ่งเป็น 2.5.1 วิชาเอกภูมิสารสนเทศ 

จ านวนนักศึกษา  
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
ชั้นปทีี่ 1 25 25 25 25 25 
ชั้นปทีี่ 2 - 25 25 25 25 
ชั้นปทีี่ 3 - - 25 25 25 
ชั้นปทีี่ 4 - - - 25 25 

รวม 25 50 75 100 100 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    25 25 

   2.5.2 วิชาเอกเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 

จ านวนนักศึกษา  
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
ชั้นปทีี่ 1 25 25 25 25 25 
ชั้นปทีี่ 2 - 25 25 25 25 
ชั้นปทีี่ 3 - - 25 25 25 
ชั้นปทีี่ 4 - - - 25 25 

รวม 25 50 75 100 100 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    25 25 

 2.6 งบประมาณตามแผน 
  งบประมาณ : ใช้งบประมาณจากมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (ไม่น าค่าสิ่งก่อสร้างมาค านวณ) 
  2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

หมวดรายจ่าย ปีการศึกษา 
2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าวัสดุ 
ค่าใช้สอย 
ค่าตอบแทน 

24,000 
240,000 
90,000 

48,000 
480,000 
180,000 

72,000 
720,000 
270,000 

96,000 
960,000 
360,000 

96,000 
960,000 
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 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2565 
งบด าเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ) 
1. ค่าใช้จ่ายอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 6 คน (เงินเดือน) 

2,016,000 2,096,640 2,180,505 2,267,725 2,452,772 

2. ค่าใช้จ่ายอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และ
บุคลากรอ่ืน ๆ ในหลักสูตร 
(บุคลากรสายสนับสนุน 20,000 
บาท/คน/เดือน) 

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

3. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (ทุก
รายการ ทุกกิจกรรมในหลักสูตร 
ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ) 

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

4. ทุนการศึกษา เงินอุดหนุน/
ส่งเสริมนักศึกษา 

30,000 60,000 90,000 120,000 120,000 

5. ค่าหนังสือ ต าราในหลักสูตร 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 
รวม 450,000 480,000 510,000 540,000 540,000 
จ านวนนักศึกษา 50 100 150 200 250 
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวต่อปี 17,000 

   2.6.3 จากการพิจารณารายรับและรายจ่ายของหลักสูตร พบว่า หลักสูตรใหม่ที่ปรับปรุงขึ้นมีความ  
คุ้มทุนในการด าเนินการจัดการเรียนการสอน 

 
 2.7 ระบบการศึกษา   
  แบบชั้นเรียน 
 
 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย 
  ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วยการโอนผลการเรียน และการยกเว้นการ
เรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ค) 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร 
  3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า  121  หน่วยกิต 
  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไม่น้อยกว่า   30  หน่วยกิต 
   1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   ไม่น้อยกว่า   9  หน่วยกิต 
   1.2 กลุ่มวิชาความเป็นพลเมืองและพลโลก  ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
   1.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยี    ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
   1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ    ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 

และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1.1 – 1.4  ไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ      ไม่น้อยกว่า 85  หน่วยกิต 
   2.1 กลุ่มวิชาแกน         42  หน่วยกิต 
   2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ        30   หน่วยกิต 
   2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก     ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
   2.4 กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา      7  หน่วยกิต  
3) หมวดวิชาเลือกเสรี      ไม่น้อยกว่า   6     หน่วยกิต 

 
3.3  ความหมายของรายวิชาในหลักสูตร   

1) ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 
   การก าหนดรหัสรายวิชาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประกอบด้วยตัวเลขรหัสทั้งหมด 7 ตัว 
รายละเอียดและหลักการก าหนดรหัสวิชา ได้จ าแนกดังต่อไปนี้                          

 
 
   
  
 
 
 
 
 
   
 (1) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่  1 – 3 หมวดวิชา/สาขาวิชา 
  900 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

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

1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
2 กลุ่มวิชาความเป็นพลเมืองและพลโลก 
3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยี 

ล าดับก่อนหลัง 

ลักษณะเนื้อหา 

ระดับความยากง่าย หรือช้ันปี 

หมวดวิชา/สาขาวิชา 

1 2 3 4 5 6 7 

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
พิจารณาให้ความสอดคล้องของหลักสูตร 

 
เมื่อวันท่ี ....................................................... 

23 มิถนุายน 2564 
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4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ  
หมวดวิชาเฉพาะ 

1  แทนเนื้อหาวิชาทางภูมิศาสตร์ 
2 แทนเนื้อหาวิชาด้านภูมิศาสตร์ประยุกต์ 
3  แทนเนื้อหาวิชาด้านภูมิสารสนเทศ 
4  แทนเนื้อหาวิชาด้านภูมิสารสนเทศประยุกต์ 
5 แทนเนื้อหาวิชาด้านเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ 
6 แทนเนื้อหาวิชาด้านเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 

(4) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่  6 – 7   บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา  
 

2) ความหมายของหน่วยกิตและจ านวนชั่วโมง 
รหัสหน่วยกิตและจ านวนชั่วโมงการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย  น(ท-ป-อ) 

น  หมายถึง  จ านวนหน่วยกิตท้ังหมดของรายวิชา 
ท หมายถึง จ านวนชั่วโมงการบรรยายต่อสัปดาห์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ป หมายถึง  จ านวนชั่วโมงปฏิบัติการต่อสัปดาห์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  
อ หมายถึง  จ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์ 
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1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      ไม่น้อยกว่า  30   หน่วยกิต 
      ให้นักศึกษาเรียนในทุกกลุ่มวิชา 1.1 – 1.4 ในรายวิชาบังคับและวิชาเลือกตามจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดไว้  
และให้เลือกเรียนอีก 1 รายวิชา จ านวน 3 หน่วยกิต จากกลุ่มวิชาใดก็ได้ รวมทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
    1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   ไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต 

  วิชาบังคับ        9 หน่วยกิต 
 รหัสวิชา ชื่อวิชา        น(ท-ป-อ) 
 9001101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน       3(3-0-6) 
  Fundamental English 
 9001102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร      3(3-0-6) 
  English for Communication 
 9001103 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารทางวิชาการ     3(3-0-6) 
  Thai for Academic Communication 

  วิชาเลือก 
 9001104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบวัดมาตรฐาน    3(3-0-6) 
  English for Standardized Test 
 9001105 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
  Burmese for Communication 
 9001106 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
  Chinese for Communication 
 9001107 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
  Japanese for Communication 
 9001108 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
  Korean for Communication 
 1.2 กลุ่มวิชาความเป็นพลเมืองและพลโลก  ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 

  วิชาบังคับ        3 หน่วยกิต 
 9001201 พลเมืองไทยในสังคมพลวัต      3(3-0-6) 
  Thai Citizens in a Dynamic Society 

  วิชาเลือก 
 9001202 มนุษย์กับการด าเนินชีวิต      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 วิศวกรสังคมเพ่ือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น    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 กลุ่มวิชาเทคโนโลยี    ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 

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

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

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

  วิชาเลือก 
 9001402 การพัฒนาสุขภาวะเชิงบูรณาการ     3(2-2-5) 
  Wellness Integrated Development 
 9001403 การคิดเชิงคณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ    3(3-0-6) 
  Mathematical Thinking and Decision Making 
 9001404 ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   3(3-0-6) 
  Sustainability of Natural Resources and Environment 
 
 

2.   หมวดวิชาเฉพาะ      ไม่น้อยกว่า     85   หน่วยกิต 
2.1  วิชาแกน      บังคับเรียน     42   หน่วยกิต 

รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
1201101 คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์ 

Mathematics for Science 
3(3-0-6) 

2541101 ภูมิศาสตร์กายภาพและภูมิศาสตร์มนุษย์เชิงบูรณาการ 
Integration of Physical and Human Geography  

3(2-2-5) 

2541201 การใช้แผนที่และการจัดท าแผนที่ดิจิทัล  
Mapping and Digital Cartography 

3(2-2-5) 

2542301 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
Geographic Information System 

3(2-2-5) 

2542302 การรับรู้จากระยะไกลและการใช้ข้อมูลดาวเทียม  
Remote Sensing and Satellite Application 

3(2-2-5) 

2544595 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีภูมิศาสตร์  3(0-6-3) 
 Research and Innovation Development in Geographical Technology 
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รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
3561101 องค์การและการจัดการ 

Organization and Management 
3(3-0-6) 

3601101 ความรู้เบื้องต้นทางเทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจ 
Introduction to Digital Technology for Business 

3(2-2-5) 

3612101 พ้ืนฐานการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ 
Fundamentals of Entrepreneurships 

3(3-0-6) 

4002251 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์ 
English for Science 

3(3-0-6) 

5771101 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
Logistics and Supply Chain Management 

3(2-2-5) 

5771102 มาตรฐานโลจิสติกส์  
Logistics Standard 

3(3-0-6) 

5772101 การจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า  
Warehouse Management and Distribution Center 

3(2-2-5) 

5772102 การวางแผนและการปฏิบัติการขนส่ง  
Transport Planning and Operations 

3(2-2-5) 

 
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ     บังคับเรียน    30         หน่วยกิต 

 ให้เลือกเรียนวิชาเอกใดเอกหนึ่ง ดังนี้ 
วิชาเอกภูมิสารสนเทศ 
 รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 

2541301 พัฒนาการทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
Development of Geoinformatics 

3(3-0-6) 

2542201 ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์  
Analytical Thailand geography 

3(2-2-5) 

2542401 สถิติเบื้องต้นส าหรับภูมิสารสนเทศ 
Elementary Statistic for Geoinformatics  

3(2-2-5) 

2543201 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการส าหรับภูมิสารสนเทศ 
Academic English for Geoinformatics 

3(3-0-6) 

2543401 การส ารวจรังวัดและระบบก าหนดต าแหน่งบนพื้นโลก   
Surveying and Global Positioning System 

3(2-2-5) 

2543402 การประยุกต์การรับรู้จากระยะไกลและการประมวลผลภาพเชิงเลข 
Application to Remote Sensing and Digital Image Processing 

3(2-2-5) 

2543403 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
Application to Geographic Information System 

3(2-2-5) 

2543404 การเขียนโปรแกรมเพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
Programming to GIS development  
 

3(2-2-5) 
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 รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
2543405 การออกแบบและมาตรฐานของฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่ข้ันแนะน า 

Introduction to Design and Standard Geo-spatial Database 
3(2-2-5) 

2543501 ภูมิสารสนเทศเพ่ือการจัดการโลจิสติกส์ 
Geoinformatics for Logistics Managements 

3(2-2-5) 

 
วิชาเอกเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 

รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
5771203 คณิตศาสตร์และสถิติส าหรับโลจิสติกส์  

Mathematics and Statistics 
3(3-0-6) 

5773203 ภาษาอังกฤษส าหรับโลจิสติกส์ 
English for Logistics 

3(3-0-6) 

5773601 เทคโนโลยีบล็อกเชน 
Blockchain Technology 

3(3-0-6) 

5773602 อินเทอร์เน็ตของทุกสิ่งในงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
Internet of Things in the Logistics and Supply Chain 

3(2-2-5) 

5773603 ข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ข้อมูลด้านโลจิสติกส์และซัพ
พลายเชน 
Big Data and Analytics in Logistics and Supply Chain 

3(2-2-5) 

5773604 ระบบการขนส่งอัจริยะส าหรับสมาร์ตซิตี้ 
Smart Mobility in Smart Cities 

3 (2-2-5) 

5773605 ระบบโลจิสติกส์ย้อนกลับและการจัดการซัพพลายเชนเพื่อ
สิ่งแวดล้อม 
Reverse Logistics and Environmental Supply Chain 
Management 

3 (3-0-6) 

5773606 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือธุรกิจสมาร์ทโลจิสติกส์ 
Innovation and technology for smart logistics 

3 (2-2-5) 

5773607 การวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
Measuring Logistics and Supply Chain Efficiency 

3 (3-0-6) 

2543501 ภูมิสารสนเทศเพ่ือการจัดการโลจิสติกส์ 
Geoinformatics for Logistic Managements 

3(2-2-5) 
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2.3 วิชาเอกเลือก ใหเ้ลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ไม่น้อยกว่า 6     หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาเอกภูมิสารสนเทศ 

    รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
2541102 ภูมิศาสตร์ภูมิภาคอาเซียน 

ASEAN Geography 
3(3-0-6) 

2541103 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว 
Tourism Geography 

3(2-2-5) 

2543101 ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจและการตลาด  
Economic Geography and Marketing 

3(3-0-6) 

2543102 ภูมิศาสตร์เมืองและผังเมือง 
Geography and Urban Planning 

3(2-2-5) 

2543202 สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น 
Geographical Indications and Local Development 

3(3-0-6) 

2543406 ภูมิสารสนเทศด้านสุขภาวะ การจัดการสิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ 
GIS for Wellness and Environmental and Disasters Management 

3(2-2-5) 

2543407 ภูมิสารสนเทศเพ่ือการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
GIS for Mapping and Asset Taxes 

3(2-2-5) 

2543408 การประยุกต์ใช้การส ารวจรังวัดและระบบก าหนดพิกัดบนพ้ืนโลก 
Application of Surveying and Global Positioning System 

3(2-2-5) 

 
กลุ่มวิชาเอกเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 

 รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
5771601 ระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร 

Enterprise Business Resource Planning System 
3(2-2-5) 

5772104 อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในงานโลจิสติกส์  
Occupational Health, Environment and Safety in Logistics 

3(2-2-5) 

5773104 การน าเข้า-ส่งออก และพิธีศุลกากร  
Import-Export and Customs 

3(3-0-6) 

5773608 เทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์ในงานโลจิสติกส์ 
Packaging Technology in Logistics 

3(2-2-5) 

5773609 เทคโนโลยีพลังงานส าหรับโลจิสติกส์ 
Energy Technology For Logistics 

3(2-2-5) 

5773610 เทคโนโลยีการขนถ่ายวสัด ุ
Material Handling Technology 

3(2-2-5) 

5773611 เทคโนโลยีการจัดการสินค้าคงคลัง 
Inventory Management Technology 

3(3-0-6) 

5773612 การบริหารงานแบบลีน 
Lean Management 

3(2-2-5) 
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2.4 กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา  จ านวน  7  หน่วยกิต  
     ให้เลือกเรียนแผนใดแผนหนึ่ง ดังนี้ 

 
รหัสวิชา 

แผนฝึกประสบการณ์ 
รายวิชา 

 
น(ท-ป-อ) 

2544596 เตรียมประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยภีูมิศาสตร ์
Preparation for Geographical Technology Practicum Experience 

2(90) 

2544597 
 

การฝึกงานทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ 
Practicum Geographical Technology 

5(450) 

 หรือ แผนสหกิจศึกษา  
2544598 เตรียมสหกิจศึกษา 1(45) 

 Cooperative Education Preparation   
2544599 

 
สหกิจศึกษา 
Co-operative Education 

6(540) 

 
 3) หมวดวิชาเลือกเสรี      ไม่น้อยกว่า 6     หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเปิดสอน โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่
เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของ
สาขาวิชานี้ 
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3.1.4 แผนการศึกษา 

วิชาเอกภูมิสารสนเทศ 
 

ปีท่ี 1 / ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ)   
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3 (x-x-x) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3 (x-x-x) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3 (x-x-x) 
3561101 องค์การและการจัดการ 3 (3-0-6) 
1201101 คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์ 3 (3-0-6) 
2541301 พัฒนาการทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ 3 (3-0-6) 

 รวม 18 
 

ปีท่ี 1 / ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ)   
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3 (x-x-x) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3 (x-x-x) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3 (x-x-x) 
5771101 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3 (2-2-5) 
3601101 ความรู้เบื้องต้นทางเทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจ 3 (2-2-5) 
2541101 ภูมิศาสตร์กายภาพและภูมิศาสตร์มนุษย์เชิงบูรณาการ 3 (2-2-5) 

 รวม 18 
 

ปีท่ี 2 / ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ)   
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3 (x-x-x) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3 (x-x-x) 
5771102 มาตรฐานโลจิสติกส์  3 (3-0-6) 
3612101 พ้ืนฐานการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ 3 (3-0-6) 
2541201 การใช้แผนที่และการจัดท าแผนที่ดิจิทัล  3 (2-2-5) 
2542401 สถิติเบื้องต้นส าหรับภูมิสารสนเทศ 3 (2-2-5) 

 รวม 18 
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ปีท่ี 2 / ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ)   
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3 (x-x-x) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3 (x-x-x) 
2542201 ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์  3 (2-2-5) 
2542301 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  3 (2-2-5) 
2542302 การรับรู้จากระยะไกลและการใช้ข้อมูลดาวเทียม  3 (2-2-5) 
xxxxxxx วิชาเอกเลือก 3 (x-x-x) 

 รวม 18 
 
 

ปีท่ี 3 / ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ)   
4002251 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์ 3 (3-0-6) 
5772102 การวางแผนและการปฏิบัติการขนส่ง  3 (2-2-5) 
5772101 การจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า  3 (2-2-5) 
2543401 การส ารวจรังวัดและระบบก าหนดต าแหน่งบนพื้นโลก   3 (2-2-5) 
2543403 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3 (2-2-5) 
2543405 การออกแบบและมาตรฐานของฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่ข้ันแนะน า 3 (2-2-5) 

 รวม 18 
 

ปีท่ี 3 / ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ)   
2543501 ภูมิสารสนเทศเพ่ือการจัดการโลจิสติกส์ 3 (2-2-5) 
2543201 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการส าหรับภูมิสารสนเทศ 3 (3-0-6) 
2543404 การเขียนโปรแกรมเพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  3 (2-2-5) 
2543402 การประยุกต์การรับรู้จากระยะไกลและการประมวลผลภาพเชิงเลข 3 (2-2-5) 
xxxxxxx วิชาเอกเลือก 3 (x-x-x) 
xxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3 (x-x-x) 

 รวม 18 
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ปีท่ี 4 / ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ)   
xxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3 (x-x-x) 
2544595 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ 3 (2-2-5) 
2544596 เตรียมประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ 2 (90) 

หรือ 
2544598 เตรียมสหกิจศึกษา 1 (45) 

 รวม 7-8 
 
 

ปีท่ี 4 / ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ)   

2544597 การฝึกงานทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ 5 (450) 
หรือ 

2544599 สหกิจศึกษา 6 (540) 
 รวม 5-6 
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วิชาเอกเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 
 

ปีท่ี 1 / ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ)   
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3 (x-x-x) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3 (x-x-x) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3 (x-x-x) 
3561101 องค์การและการจัดการ 3 (3-0-6) 
1201101 คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 
2541101 ภูมิศาสตร์กายภาพและภูมิศาสตร์มนุษย์เชิงบูรณาการ 3 (2-2-5) 

 รวม 18 
 

ปีท่ี 1 / ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ)   
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3 (x-x-x) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3 (x-x-x) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3 (x-x-x) 
5771101 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3(2-2-5) 
3601101 ความรู้เบื้องต้นทางเทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจ 3(2-2-5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
5771203 คณิตศาสตร์และสถิติส าหรับโลจิสติกส์  3 (3-0-6) 

 รวม 18 
 
 

ปีท่ี 2 / ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ)   
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3 (x-x-x) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3 (x-x-x) 
5771102 มาตรฐานโลจิสติกส์  3 (3-0-6) 
3612101 พ้ืนฐานการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ 3(3-0-6) 
2541201 การใช้แผนที่และการจัดท าแผนที่ดิจิทัล  3 (2-2-5) 
5773602 อินเทอร์เน็ตของทุกสิ่งในงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 3 (2-2-5) 

 รวม 18 
 



29 

 

                                                                                                                      

29
 

 

 
ปีท่ี 2 / ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ)   
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3 (x-x-x) 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3 (x-x-x) 
5772102 การวางแผนและการปฏิบัติการขนส่ง  3 (2-2-5) 
2542301 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  3 (2-2-5) 
2542302 การรับรู้จากระยะไกลและการใช้ข้อมูลดาวเทียม  3 (2-2-5) 
xxxxxxx วิชาเอกเลือก 3 (x-x-x) 

 รวม 18 
 
 

ปีท่ี 3 / ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ)   
4002251 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์ 3 (3-0-6) 
5772101 การจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า  3 (2-2-5) 
5773601 เทคโนโลยีบล็อกเชน 3 (2-2-5) 
5773603 ข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ข้อมูลด้านโลจิสติกส์และซัพ

พลายเชน 
3 (2-2-5) 

5773604 ระบบการขนส่งอัจริยะส าหรับสมาร์ตซิตี้ 3 (2-2-5) 

5773605 
ระบบโลจิสติกส์ย้อนกลับและการจัดการซัพพลายเชนเพื่อ
สิ่งแวดล้อม 

3 (3-0-6) 

 รวม 18 
 

ปีท่ี 3 / ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ)   
2543501 ภูมิสารสนเทศเพ่ือการจัดการโลจิสติกส์ 3 (2-2-5) 
5773203 ภาษาอังกฤษส าหรับโลจิสติกส์ 3 (3-0-6) 
5773606 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือธุรกิจสมาร์ทโลจิสติกส์ 3 (2-2-5) 
5773607 การวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 3 (3-0-6) 
xxxxxxx วิชาเอกเลือก 3 (x-x-x) 
xxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3 (x-x-x) 

 รวม 18 
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ปีท่ี 4 / ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ)   
xxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3 (x-x-x) 
2544595 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ 3 (2-2-5) 
2544596 เตรียมประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ 2 (90) 

หรือ 
2544598 เตรียมสหกิจศึกษา 1 (45) 

 รวม 7-8 
 
 

ปีท่ี 4 / ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ)   

2544597 การฝึกงานทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ 5 (450) 
หรือ 

2544599 สหกิจศึกษา 6 (540) 
 รวม 5-6 

 
3.1.5   ค าอธิบายรายวิชา    

ดูรายละเอียดในภาคผนวก ก 
 



 
 

3.2 ชื่อ สกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

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

วิชาเอกภูมิสารสนเทศ 

1 นายสุภาสพงษ์ รู้ท านอง 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2560 
2553 
2547 

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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2559 
2554 

3 นางสาวภัสร์ศศิร์ พลายละหาร อาจารย์ 
วท.ม. (ภูมิสารสนเทศศาสตร์) 
วท.บ. (ภูมิสารสนเทศศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

2562 
2557 

วิชาเอกเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 

1 นายธนวิทย์ ฟองสมุทร์ อาจารย์ 
วท.ม. (เทคโนโลยีโลจิสติกส์) 
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2553 
2551 

2 นายภัคพล รื่นกลิ่น อาจารย์ 
วท.ม. (เทคโนโลยีโลจิสติกส์) 
บธ.บ. (การตลาด) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2555 
2552 

3 นายธัชชัย ช่อพฤกษา อาจารย์ 
บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2554 
2551 

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
พิจารณาให้ความสอดคล้องของหลักสูตร 

 
เมื่อวันท่ี ....................................................... 

23 มิถนุายน 2564 
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3.2.2 อาจารยป์ระจ าผู้สอน 

ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

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

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี
มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2560 
2553 
2547 

2 นางสาวภาวณิี ภูจรติ อาจารย ์
วท.ม. (ภูมิสารสนเทศ) 
วท.บ. (ภูมิสารสนเทศศาสตร์) 

มหาวิทยาเทคโนโลยีสรุนาร ี
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2559 
2554 

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

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

2558 
2554 

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

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

2558 
2551 

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

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัพะเยา 

2562 
2557 

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

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2546 
2536 

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

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

2553 
2551 

8 นายภัคพล รื่นกลิ่น อาจารย ์
วท.ม. (เทคโนโลยีโลจิสติกส์) 
บธ.บ. (การตลาด) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยมีหานคร
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

2555 
2552 

9 นายธัชชัย ช่อพฤกษา อาจารย ์
บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

2554 
2551 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา 

 หลักสูตรต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริง เพ่ือฝึกประสบการณ์ภายใต้ 
การดูแลของผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศ ดังนั้นหลักสูตรจึงก าหนดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
คือ รายวิชาเตรียมประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ รหัสวิชา 2544596 การฝึกงานทางเทคโนโลยี
ภูมิศาสตร์ รหัสวิชา 2544597 รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา รหัสวิชา 2544598 และสหกิจศึกษา รหัสรายวิชา 
2544599 ซึ่งนักศึกษาเลือกเรียน ในปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 โดยการพิจารณาให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ
ประจ าคณะ 
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
  หลักสูตรมีความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา ดังนี้ 
  PLO 3 บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม 
   PLO 4 สามารถวิเคราะห์องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ในการวางแผนจัดการเชิงพ้ืนที่ 
  PLO 5.3 สามารถก้าวทันความก้าวหน้าขององค์ความรู้และเทคโนโลยีทางด้านเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ โดย
เน้นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  PLO 7.1 สามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืนในฐานะผู้น าและสมาชิกที่ดี เข้าใจและยอมรับความเป็นพหุ
วัฒนธรรม และร่วมแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ในองค์กร หน่วยงาน 
  PLO 7.2 สามารถสื่อสารด้วยกระบวนการฟัง พูด อ่าน และเขียน อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยภาษาที่
เหมาะสม 
 4.2 ช่วงเวลา 
  ก าหนดให้มีการฝึกงานในช่วงชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2  
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
  จัดเต็มเวลาในภาคการศึกษาปกติ *รายวิชาสหกิจศึกษา นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานเต็มเวลา โดยมีระยะ
ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา หรือ 16 สัปดาห์ ส่วนรายวิชาการฝึกงานทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์จะต้องมีเวลา
ฝึกงานไม่น้อยกว่า 450 ชั่วโมง 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
 ก าหนดให้มีการท าโครงงานหรืองานวิจัยในรายวิชา “การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ 
รหัสรายวิชา 2544595” 
 5.1 ค าอธิบายรายวิชา 
  วางแผนและปฏิบัติการท าวิจัยหรือพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ก าหนดวัตถุประสงค์ 
ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จัดท าระเบียบวิธีวิจัย ด าเนินการวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และ
แปลผล สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ เขียนรายงานผลการวิจัย และน าเสนอผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมใน
ประเด็นที่เก่ียวข้องกับศาสตร์ 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  เป็นการบูรณาการศาสตร์และประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกด้าน โดย
มุ่งเน้นทั้งด้านทฤษฎี ปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยี และการน าเสนอผลงานโดยการสัมมนา โดยมีความคาดหวังใน
ผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
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  PLO 2 สามารถวางแผนและออกแบบแผนพัฒนาเชิงพ้ืนที่ และน าความรู้ทักษะทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ 
ไปประยุกต์ใช้ได้ 
  PLO 3 บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ได้อย่างเหมาะสม 
  PLO 4 สามารถวิเคราะห์องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ในการวางแผนจัดการเชิงพ้ืนที่ 
  PLO 5.1 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมส าหรับงานวิจัยด้านภูมิสารสนเทศและเทคโนโลยี 
โลจิสติกส์ 
  PLO 5.2 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 
  PLO 6.2 แสดงให้เห็นถึงการมีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความ
ซื่อสัตย์ มีวินัย รับผิดชอบต่อชุมชน ท้องถิ่นตนเอง 
  PLO 7.2 สามารถสื่อสารด้วยกระบวนการฟัง พูด อ่าน และเขียน อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยภาษาที่
เหมาะสม 
 5.3 ช่วงเวลา 
  ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 
 5.4 จ านวนหน่วยกิต 
  3 หน่วยกิต 
 5.5 การเตรียมการ 
  มีการก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาและชั่วโมงการให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา ให้แนะน า
แหล่งข้อมูลงานวิจัยในอินเตอร์เน็ตและมีตัวอย่างงานวิจัยให้ศึกษา 
 5.6 กระบวนการประเมินผล 
  1) ประเมินผลจากการน าเสนอปากเปล่า สื่อการน าเสนอ และจากการเขียนรายงาน 
  2) ผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเองตามแบบฟอร์ม 
  3) ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามแบบฟอร์ม 
  4) ผู้สอนและผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกัน 
  5) การเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียนในการน าเสนอผลงาน 
  6) ผู้ประสานงานรายวิชาประเมินผลการเรียนของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยความเห็นชอบของ
อาจารย์ประจ ารายวิชา 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา   
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร 

(PLOs) 
ด้านบุคลิกภาพ - มีการสอดแทรกเรื่องการแต่งกาย การเข้าสังคม 

เทคนิคการเจรจาสื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
และการวางตัวในการท างานในบางรายวิชาที่
เกี่ยวข้อง และในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ก่อนที่
นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา 

PLO 7.2 สามารถสื่อสารด้วย
กระบวนการฟัง พูด อ่าน และ
เขียน อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย
ภาษาท่ีเหมาะสม 

ด้านภาวะผู้น า และ
ความรับผิดชอบ
ตลอดจนมีวินัยใน
ตนเอง 
 
 
 

- ก าหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องท างานเป็น
กลุ่ม และมีการก าหนดหัวหน้ากลุ่มในการท า
รายงานตลอดจน ก าหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วมใน
การน าเสนอรายงาน เพ่ือเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้
สร้างภาวะผู้น าและการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี 
- มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายให้นักศึกษา
หมุนเวียนกันเป็นหัวหน้าในการด าเนินกิจกรรม 
เพ่ือฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ 
- มีกติกาท่ีจะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียน
ตรงเวลาเข้าเรียนอย่างสม่ าเสมอ การมีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียน 

PLO 7.1 สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นในฐานะผู้น าและสมาชิกที่ดี 
เข้าใจและยอมรับความเป็นพหุ
วัฒนธรรม และร่วมแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ในองค์กร 
หนว่ยงาน 

ด้านจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

- มีการให้ความรู้ด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพให้กับนักศึกษา  
- สอดแทรกเนื้อหา ยกตัวอย่างกรณีศึกษาใน 
ชั้นเรียน เพ่ือให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ 
ต่อชุมชน ท้องถิ่นและมีทัศนคติเชิงบวก 

PLO 6.1 แสดงให้เห็นถึงความมี
คุณธรรม จริยธรรม 
ขยันหมั่นเพียร ตรงต่อเวลา และ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม 
PLO 6.2 แสดงให้เห็นถึงการมี
จรรยาบรรณทางวิชาการ และ
วิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ มีความซื่อสัตย์ มีวินัย 
รับผิดชอบต่อชุมชน ท้องถิ่น
ตนเอง 

ด้านความสามารถใช้
เทคโนโลยี 
สารสนเทศที่ 
เหมาะสมใน 

- มอบหมายงานให้นักศึกษาต้องค้นคว้าหาข้อมูล
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายจน
เชี่ยวชาญ 
- มอบหมายงานให้นักศึกษาต้องวิเคราะห์ 

PLO 5.1 สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสมส าหรับ
งานวิจัยด้านเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ 
PLO 5.2 สามารถใช้เทคโนโลยี
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร 

(PLOs) 
การศึกษาทาง
เทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ได้
อย่างเหมาะสม 

ข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายจน
เชี่ยวชาญ 
-มอบหมายงานให้นักศึกษาต้องน าเสนอ 
ผลงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ี หลากหลาย
จนเชี่ยวชาญ 

สารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล
จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 
PLO 5.3 สามารถก้าวทัน
ความก้าวหน้าขององค์ความรู้และ
เทคโนโลยีทางด้านเทคโนโลยี
ภูมิศาสตร์ โดยเน้นการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 การพัฒนาผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1.1 มีระเบียบวินัยและเคารพกฎ
ข้อบังคับ 
  1.2 มีจิตอาสาและจิตสาธารณะ 
  1.3 มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อ่ืน 
  1.4 เห็นคุณค่าและส านึกในความเป็น
ไทย 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1.1 ให้ความส าคัญในวินัย การตรง
ต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่
ก าหนด 
  1.2 เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัด
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
และแสดงถึงการมีเมตตา กรุณา 
และความเสียสละ 
  1.3 สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อ
ตนเอง และผู้อ่ืน 
  1.4 จัดกิจกรรมการพัฒนาคณะ / 
มหาวิทยาลัย / ชุมชน 
  1.5 เน้นเรื่องการแต่งกายและ
ปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกต้อง ตาม
ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

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

2. ด้านความรู้ 
  2.1 มีความรู้ความเข้าใจด้านภาษา
เพ่ือการสื่อสาร 
  2.2 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2.3 มีความรู้ความเข้าใจด้านความเป็น
พลเมืองและพลโลก 
  2.4 มีความรู้ความเข้าใจด้าน

2. ด้านความรู้ 
  2.1 ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดย
เน้นหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติ
เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ 
  2.2 มอบหมายให้ท ารายงาน 
  2.3 จัดให้มีการเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงาน 
  2.4 ปฏิบัติประเมินจากผลงานและ

2. ด้านความรู้ 
  2.1 การประเมินจาก
แบบทดสอบด้านทฤษฎี ส าหรับ
การปฏิบัติประเมินจากผลงาน
และการปฏิบัติการ 
  2.2 พิจารณาจากรายงานที่
มอบหมาย 
  2.3 ประเมินจากรายงานผล
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
วิทยาศาสตร์และสุขภาพ 
  2.5 สามารถประยุกต์ความรู้ได้อย่าง
เหมาะสม 

การปฏิบัติการ 
 

การศึกษาดูงาน 

3. ทักษะทางปัญญา 
  3.1 มีทักษะการคิดแบบองค์รวม คิด
อย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
  3.2 สามารถบูรณาการความรู้ใน
ศาสตร์ของตนกับศาสตร์อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง และน ามาใช้ประโยชน์ได้ 
  3.3 สามารถประยุกต์ความรู้ ทักษะ
หรือเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไข
ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

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

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

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
  4.1 มีภาวะผู้น าและภาวะผู้ตามที่ดี 
  4.2 ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่าง 
  4.3 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย 
  4.4 มีความพร้อมในการท างานหรือ
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคม 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.1 ก าหนดการท างานกลุ่มโดยให้
หมุนเวียนการเป็นผู้น าและผู้รายงาน 
  4.2 ให้ค าแนะน าในการเข้าร่วม
กิจกรรมสโมสร กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยฯ 
  4.3 ให้ความส าคัญในการแบ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบและการให้
ความร่วมมือ 
  4.4 มอบหมายงานปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.1 ประเมินจากการรายงาน
หน้าชั้นเรียนโดยอาจารย์และ
นักศึกษา 
  4.2 พิจารณาจากการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษา 
  4.3 ประเมินผลจากแบบ
ประเมินตนเองและกิจกรรมกลุ่ม 
  4.4 ประเมินจากการสังเกต
พฤติกรรม 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 5.1 มีทักษะในการคิด วิเคราะห์เชิง
คณิตศาสตร์ 
 5.2 มีทักษะในการสื่อสารกับกลุ่มคน
หลากหลายทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
และภาษาอ่ืน ๆ ได้อย่างตรงประเด็น 
 5.3 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้อย่างเหมาะสม 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
  5.1 ส่งเสริมให้เห็นความส าคัญ 
และฝึกให้มีการตัดสินใจบน
ฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข 
  5.2 มอบหมายงานค้นคว้าองค์
ความรู้จากแหล่งข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ให้นักศึกษา
น าเสนอหน้าชั้น 
  5.3 การใช้ศักยภาพทาง

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5.1 ประเมินจากผลงานและ
การน าเสนอผลงาน 
  5.2 สังเกตการณ์ปฏิบัติงาน 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศในการน าเสนอผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 
  5.4 ฝึกการน าเสนองานโดยเน้น
ความส าคัญของการใช้ภาษา และ
บุคลิกภาพ 
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ตารางท่ี 1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  (Curriculum Mapping) รายวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก   

 

รหัสวิชา กลุ่มวชิา / ชื่อวิชา 
1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 

3.ทักษะทาง
ปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

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                    

9001101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน                    

9001102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                    

9001103 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารทางวิชาการ                    

9001104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบวัดมาตรฐาน                    

9001105 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร                    

9001106 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร                    

9001107 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร                    

9001108 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร                    

 2. กลุ่มวิชาความเป็นพลเมืองและพลโลก                    

9001201 พลเมืองไทยในสังคมพลวัต                    

9001202 มนุษย์กับการด าเนินชีวิต                    

9001203 ท้องถิ่นภิวัตน์                    

9001204 ภูมิปัญญาและมรดกไทย                    
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รหัสวิชา กลุ่มวชิา / ชื่อวิชา 
1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 

3.ทักษะทาง
ปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

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 
9001205 วิศวกรสังคมเพ่ือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น                    

9001206 การจัดการแบบบูรณาการ                    

 3. กลุ่มวิชาเทคโนโลยี                    

9001301 ความฉลาดรู้ทางดิจิทัล สารสนเทศ และสื่อ                    

9001302 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้                    

9001303 เทคโนโลยีกับชีวิต                    

 4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ                    

9001401 วิทยาศาสตร์กับชีวิต                    

9001402 การพัฒนาสุขภาวะเชิงบูรณาการ                    

9001403 การคิดเชิงคณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ                    

9001404 
ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

                   

รวม                    
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2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

มาตรฐานการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม จริยธรรม  
1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย 
ตรงต่อเวลา  
1.2 มีจรรยาบรรณในทางวิชาการ
และวิชาชีพ  

 
1.1 สอดแทรกเรื่องคุณธรรม 
จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา  
1.2 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ความเข้าใจในจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ  

 
1.1 ประเมินจากการมีวินัยและ
พร้อมเพรียงของนักศึกษาในการ
เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร  
1.2 ประเมินจากความรับผิดชอบ
ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและ
กิจกรรมส่งเสริมจรรยาบรรณ
ในทางวิชาการและวิชาชีพ  

2. ด้านความรู้  
2.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการและทฤษฎีที่ส าคัญทาง 
ภูมิสารสนเทศและเทคโนโลยี 
โลจิสติกส์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ 
ทักษะและการใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสม  
2.2 มีความสามารถด้านการจัดการ 
วางแผนบูรณาการเชิงพ้ืนที่โดยใช้
เทคโนโลยีภูมิศาสตร์ เพ่ือแก้ไข
ปัญหาในระดับท้องถิ่นและภูมิภาค  

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

 
2.1 ประเมินผลจากการสอบ
กลางภาคเรียนและปลายภาค
เรียน  
2.2 ประเมินจากโครงงานและ
ชิ้นงาน  
2.3 ประเมินจากโครงการอบรม
ทางด้านความรู้วิชาการ  
2.4 ประเมินจากกจิกรรม
ภาคสนาม  
2.5 ประเมินจากผลการฝึกงาน  
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มาตรฐานการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
3. ด้านทักษะทางปัญญา  
3.1 มีความสามารถในการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณตามหลัก
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
3.2 มีความสามารถในการคิดแบบ
เหตุผล การคิดแบบนามธรรม และ
การคิดแบบคาดการณ์  
3.3 สามารถสร้างความสัมพันธ์
เชื่อมโยงทางพ้ืนที่ มิติสัมพันธ์ และ
จัดจ าแนกความสัมพันธ์ทางพ้ืนที่ได้  

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

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

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ  
4.1 มีทักษะในการเข้าใจตนเอง 
และทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ กับ
ชุมชนและสังคม  
4.2 มีความสามารถในการแก้ไข
ปัญหาท้องถิ่นทั้งในบทบาทของ
ผู้น าและผู้ร่วมทีม  
4.3 มีความรับผิดชอบใน
กระบวนการท างานของตนเอง 
และงานกลุ่ม  
4.4 มีความรับผิดต่อการพัฒนาการ
เรียนรู้ของตนเองและวิชาชีพทาง
เทคโนโลยีภูมิศาสตร์  

 
 
 
4.1 มีกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่หลากหลายที่ส่งเสริมการ
ท างานในกระบวนการกลุ่ม  
4.2 มีโครงงานที่มีการแก้ไข
ปัญหาชุมชนและท้องถิ่นที่พัฒนา
ศักยภาพการเป็นผู้น าและผู้ร่วม
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 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
5.1 มีทักษะการใช้เทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ 
5.2 สามารถแนะน าประเด็นการ
แก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศ การ
คิดแบบมีเหตุผล การคิดแบบ

 
 
 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลายในรายวิชาต่าง ๆ ให้
นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์
จ าลอง และสถานการณ์เสมือน
จริง และน าเสนอการแก้ปัญหาที่

 
 
 
5.1 ประเมินจากโครงงานหรือ
ชิ้นงานที่มีการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือ
เทคโนโลยีโลจิสติกส์เพ่ือแก้ไข
ปัญหาท้องถิ่น  
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มาตรฐานการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
นามธรรม หรือการคิดแบบ
คาดการณ์ ต่อปัญหาทางพ้ืนที่ที่
เกี่ยวข้อง 
5.3 สามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเลือกใช้
รูปแบบของสื่อในการน าเสนอได้
อย่างเหมาะสม  

เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการ
ประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศใน
หลากหลายสถานการณ์  

5.2 ประเมินผลจากการสอบ
กลางภาคเรียนและปลายภาค
เรียน  
5.3 ประเมินจากรายงานและการ
น าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
5.4 ประเมินจากกจิกรรม
ภาคสนาม   
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2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง 

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

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 

PLO 1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานด้าน เทคโนโลยี
ภูมิศาสตร์ได้ในระดับดี 

              

PLO 2 สามารถวางแผนและออกแบบแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ และน า
ความรู้ทักษะทางด้านเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ได้ 

              

PLO 3 บูรณาการความรู้ที่ เรียนมาเพื่อประยุกต์ใช้ด้าน เทคโนโลยี
ภูมิศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม 

              

PLO 4 สามารถวิเคราะห์องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ในการ
วางแผนจัดการเชิงพื้นที่ 

              

PLO 5 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับด้าน
เทคโนโลยีภูมิศาสตร์ 

              

PLO 5.1 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 

              

PLO 5.2 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 

              

PLO 5.3 สามารถก้าวทันความก้าวหน้าขององค์ความรู้และเทคโนโลยี
ทางด้านเทคโนโลยีภูมิศาสตร์โดยเน้นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

              

PLO 6 มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ 
รับผิดชอบต่อชุมชน มีทัศนคติที่ดี และด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง 

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

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 

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 สามารถท างานร่วมกับผูอ้ื่นในฐานะผู้น าและสมาชิกท่ีดี เขา้ใจ
และยอมรับความเป็นพหุวัฒนธรรม และร่วมแก้ปัญหาอย่างสรา้งสรรค์
ในองค์กร หน่วยงาน 

              

PLO 7.2 สามารถสื่อสารด้วยกระบวนการฟัง พูด อ่าน และเขียน อย่าง
มีประสิทธิภาพ ด้วยภาษาท่ีเหมาะสม 
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2. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ 

 = ความรับผิดชอบหลัก 

รหัสวิชา รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้
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 

กลุ่มวชิาแกน 
              

1201101 คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร ์              

2541101 ภูมิศาสตร์กายภาพและภมูิศาสตรม์นุษย์เชิงบูรณาการ              

2541201 การใช้แผนที่และการจัดท าแผนท่ีดิจิทัล              

2542301 ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร ์           

2542302 การรับรูจ้ากระยะไกลและการใช้ข้อมูลดาวเทยีม           

2544595 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีภมูิศาสตร ์            

3561101 องค์การและการจัดการ              

3601101 ความรู้เบื้องต้นทางเทคโนโลยีดิจทิัลธุรกิจ             

3612101 พื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ              

4002251 ภาษาองักฤษส าหรับวิทยาศาสตร ์              

5771101 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน              

5771102 มาตรฐานโลจสิติกส ์              

5772102 การวางแผนและการปฏิบัติการขนส่ง          
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รหัสวิชา รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้
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 

5772101 การจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า          

กลุ่มวชิาเอกบังคับ วิชาเอกภูมสิารสนเทศ  
             

2541301 พัฒนาการทางภูมิสารสนเทศศาสตร ์



 


  

 
 



2542401 สถิติเบื้องต้นส าหรับภูมสิารสนเทศ              

2542201 ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์              

2543201 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการส าหรับภมูิสารสนเทศ              

2543401 การส ารวจรังวัดและระบบก าหนดต าแหน่งบนพ้ืนโลก               

2543402 การประยุกต์การรับรูจ้ากระยะไกลและการประมวลผลภาพเชิงเลข            

2543403 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร ์








 
  



2543404 การเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์               

2543405 การออกแบบและมาตรฐานของฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ข้ันแนะน า 



 


   







2543501 ภูมิสารสนเทศเพื่อการจดัการโลจสิติกส ์              

กลุ่มวชิาเอกบังคับ วิชาเอกเทคโนโลยีโลจิสตกิส์               

2543501 ภูมิสารสนเทศเพื่อการจดัการโลจสิติกส ์              

5771203 คณิตศาสตร์และสถติิส าหรับโลจสิติกส ์             

5773203 ภาษาอังกฤษส าหรับโลจสิติกส ์              

5773601 เทคโนโลยีบล็อกเชน              

5773602 อินเทอร์เน็ตของทุกสิ่งในงานโลจสิติกส์และซัพพลายเชน             
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รหัสวิชา รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้
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 

5773603 ข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะหข์้อมูลด้านโลจสิติกส์และซัพพลายเชน             

5773604 ระบบการขนส่งอัจริยะส าหรับสมาร์ตซติี ้             

5773605 ระบบโลจสิติกสย์้อนกลับและการจัดการซัพพลายเชนเพื่อสิ่งแวดล้อม              

5773606 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อธรุกิจสมาร์ทโลจิสติกส ์            

5773607 การวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน              

กลุ่มวชิาเอกเลือก วิชาเอกภมูิสารสนเทศ  
             

2541102 ภูมิศาสตรภ์ูมภิาคอาเซยีน           

2541103 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว            

2543101 ภูมิศาสตรเ์ศรษฐกิจและการตลาด            

2543102 ภูมิศาสตรเ์มืองและผังเมือง              

2543202 สิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น            

2543406 ภูมิสารสนเทศด้านสุขภาวะ การจดัการสิ่งแวดล้อม และภยัพิบัติ             

2543407 ภูมิสารสนเทศเพื่อการจดัท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยส์ิน 












 



2543408 การประยุกต์ใช้การส ารวจรังวัดและระบบก าหนดพิกัดบนพ้ืนโลก 

















กลุ่มวชิาเอกเลือก วิชาเอกเทคโนโลยีโลจิสตกิส์               

5771601 ระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร              

5772104 อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในงานโลจิสติกส ์            

5773104 การน าเข้า-ส่งออก และพิธีศุลกากร              
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รหัสวิชา รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้
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 

5773608 เทคโนโลยีการบรรจภุัณฑ์ในงานโลจิสติกส ์              

5773609 เทคโนโลยีพลังงานส าหรับโลจสิตกิส ์              

5773610 เทคโนโลยีการขนถ่ายวสัด ุ              

5773611 เทคโนโลยีการจดัการสินค้าคงคลัง              

5773612 การบริหารงานแบบลีน            

กลุ่มวชิาฝึกปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ              

2544596 เตรยีมประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีภูมศิาสตร ์            

2544597 การฝึกงานทางเทคโนโลยภีูมิศาสตร ์             

2544598 เตรียมสหกจิศึกษา            

2544599 สหกิจศึกษา         

รวม    
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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
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา   

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษาก าลังศึกษาอยู่ 
ให้ก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการ

ประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษา และน าไปด าเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมิน
ภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้ ได้แก่ การทวนสอบในระดับภาควิชา ให้นักศึกษาประเมินการเรียน
การสอนในระดับรายวิชา มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน 
โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษาด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และ
รายงานผล และการทวนสอบในระดับหลักสูตร ให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการประเมินมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา จากการฝึกงานหรือสหกิจศึกษา  

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
ก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยเน้นการศึกษาผลสัมฤทธิ์ของ

การประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ท าอย่างต่อเนื่อง แล้วน าผลการศึกษาที่ ได้ย้อนกลับมาปรับปรุง
กระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและ
หน่วยงาน โดยการศึกษาดังกล่าวอาจด าเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
  1. ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการ
งานอาชีพ 
 2. การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์หรือส่งแบบสอบถาม เพ่ือประเมิน
ความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบระยะเวลาต่าง ๆ 
เช่น ปีที ่1 ปีที ่5 เป็นต้น 
 3. การประเมินต าแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
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 4. การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับ
ความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอ่ืน ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและเข้าศึกษา
เพ่ือปริญญาทีสู่งขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ 
 5. การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่
เรียนรวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เก่ียวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต  
 6. ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ ต่อความ
พร้อมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์
ความรู้ของนักศึกษา 
 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

3.1 ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
3.1.1 เรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 
3.1.2 ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่ า ไม่ต่ ากว่า 2.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 
3.1.3 เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก ค.) 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา คณะ 

และหลักสูตรที่สอน รวมทั้งอบรมวิธีการสอนแบบต่าง ๆ ตลอดจนการใช้และผลิตสื่อการสอน เพื่อเป็นการ
พัฒนาการสอนของอาจารย์ 

1.1 การจัดให้มีการปฐมนิเทศเพ่ือให้ทราบเป้าหมายของหลักสูตรและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
1.2 มีการจัดอบรมเทคนิค/วิธีการสอน กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดผล  การประเมินผล 

ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
1.3 แต่งตั้งอาจารย์พ่ีเลี้ยงให้แก่อาจารย์ใหม่ เพ่ือสร้างความมั่นใจในการจัดการเรียนการสอน 

และการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์    
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 จัดอบรม/สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การเรียนการสอน เช่น เทคนิคการสอน 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล 

2.1.2 การพัฒนาทักษะการใช้สื่อต่าง ๆ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 
2.13 สนับสนุนให้อาจารย์ท าวิจัย เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่จะน าไปสู่

การพัฒนาคุณภาพอาจารย์และนักศึกษา 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ 

2.2.1 ก าหนดให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับวิชาการบัญชีและ
การพัฒนาความรู้และคุณธรรม 

2.2.2 สนับสนุนให้อาจารย์ได้ศึกษาค้นคว้าท าวิจัย เขียนบทความ หรือผลงานทางวิชาการ ที่ตรง
สาขา 

2.2.3 สนับสนุนให้อาจารย์ได้เข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และน าเสนอผลงานทาง
วิชาการท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

2.2.4 สนับสนุนให้อาจารย์ได้มีคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 
2.2.5 ก าหนดให้มีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตร ปรับปรุงรายวิชาหรือพัฒนาหลักสูตร 
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หมวดที่  7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
เพ่ือเป็นประกันคุณภาพหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ได้ก าหนดแนวทางการบริการงานและการด าเนินงานในด้านต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องดังนี ้

 
1. การก ากับมาตรฐาน 
 การควบคุมก ากับมาตรฐานจะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2554 ตลอด
ระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าว โดยหลักสูตรระดับปริญญาตรีจะพิจารณา ตาม
เกณฑ์ 3 ข้อ ดังนี้ 
 1.1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 1.2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 1.3 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
2. บัณฑิต 
 คุณภาพบัณฑิตของหลักสูตรจะสะท้อนไปที่คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาได้จาก 
 2.1 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต จากหน่วยงานที่บัณฑิตเข้าท างานาหลังจากจบ
การศึกษาตามผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ 5 ด้าน เพ่ือน าผล
ประเมิน และข้อเสนอแนะมาเป็นแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร เนื้อหารายวิชาที่มีในหลักสูตร 
การจัดการ ฝึกอบรมเสริมให้แก่นักศึกษาในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร มีการเชิญผู้ใช้บัณฑิตเข้ามาเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตรเพื่อน าข้อวิพากษ์มาใช้ในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 
 2.2 ร้อยละของภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิตปริญญาตรี ภายใน 1 ปี 
3. นักศึกษา 
 3.1 การรับนักศึกษา 
  หลักสูตรได้ก าหนดแผนการรับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา โดยคุณสมบัติไว้ใน มคอ. 2 
ดังนี้ 

 3.1.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
 3.1.2 เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562 
 3.1.3 มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรก าหนด 
 3.2 การส่งเสริมและการพัฒนานักศึกษา 
 3.2.1 การควบคุมดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา สาขาได้จัดให้มี

อาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาตั้งแต่แรกเข้า จนจบการศึกษาโดย คณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพ่ือจัดอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือรับฟังปัญหาและแนะน าแนวทาง ในการ
แก้ปัญหาทั้งด้านวิชาการและแนะแนวด้านอื่น ๆ 

 3.2.2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
สาขามีกระบวนการส่งเสริมพัฒนานักศึกษา โดยคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุม 
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หารือเพ่ือจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาทุกชั้นปีในด้านต่าง ๆ ผ่านการด าเนินโครงการ 
ประเมิน ความส าเร็จโครงการ/ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 

 3.3.3 นักศึกษาสามารถส่งข้อร้องเรียน แสดงความคิดเห็นกับอาจารย์ได้หลายช่องทาง 
เช่น ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ได้แก่ ส่งข้อความผ่านเฟสบุ๊คหรือไลน์ เข้าพบค าปรึกษา
รายบุคคล บันทึกข้อความถึงมหาวิทยาลัย เป็นต้น 

4. อาจารย์  
 4.1 การรับอาจารย์ใหม ่

มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ โดยพิจารณาถึงแผนความต้องการอัตราก าลังของหลักสูตร และ
ก าหนดเกณฑ์คุณสมบัติอาจารย์ที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ที่มี
คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรและประสบการณ์ที่จ าเป็นเพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มี
ความสามารถ โดยเกณฑ์การคัดเลือกอาจารย์ใหม่ที่เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
 4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
มีส่วนร่วมในการบริหารหลักสูตร เพ่ือด าเนินการในเรื่องต่างๆ อาทิเช่น 

 4.2.1 การจัดท าแผนอันตราก าลัง แผนบริหาร และพัฒนาอาจารย์ เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มี
คุณสมบัติที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

 4.2.2 การประชุมร่วมกันเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร ทั้ง
ก่อนเปิดภาคการศึกษา ระหว่างภาคการศึกษา และเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาและสิ้นปีการศึกษา 
โดยด าเนินการให้เป็นไปตามวงจรคุณภาพ (PDCA) อย่างต่อเนื่อง 

 4.2.3 ก าหนดมให้มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ที่มีองค์ประกอบจากอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลัดสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา รวมถึงการทวนผลสัมฤทธิ์ของแต่ละรายวิชา 

 4.2.4 ประชุมปรึกษาหหารือเพ่ือเป้นแนวทางการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนา
นักศึกษาเพ่ือให้บรรลุตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และให้ได้บัณฑิตต าม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 4.3 การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 4.3.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในด้านการสอน

และวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการสอนและการวิจัย โดยการสนับสนุนด้าน
การศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการ
ภายในหรือภายนอกประเทศ 

 4.3.2 การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย ยกตัวอย่างเช่น 
การใช้สื่อการเรียนออนไลน์ช่วยในการเรียนการสอน การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการวัดและ
ประเมินผล 

 4.3.3 สนับสนุนให้อาจารย์จัดท าผลงานทางวิชาการ เพ่ือให้ได้มีต าแหน่งวิชาการ 
 4.3.4 ส่งเสริมให้อาจารย์ท าการวิจัยในสาขาวิชาชีพและวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการ

สอน 
 4.4 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
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มหาวิทยาลัยตั้งอาจารย์พิเศษตามค าแนะน าของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยพิจารณา
จากประวัติการศึกษาที่ต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไปในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ท างานตรงกับเนื้อหาของ
รายวิชา ทั้งหลักสูตรจัดให้อาจารย์ประจ าท าหน้าที่สังเกตการสอนเพื่อน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ในรายวิชา
ของตน 

 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 5.1 หลักสูตร 

 5.1.1 ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2554 

 5.1.2 พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยอย่างน้อย ทุก ๆ 5 ปี 
 5.1.3 จัดให้หลักสูตรมีรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และมีกิจกรรมส่งเสริมให้

นักศึกษาได้เรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนอย่างเหมาะสม 
 5.1.4 อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร มีคุณวุฒิ ระดับปริญญาโทขึ้นไป หรือเป็นผู้มี

ประสบการณ์การท างาน ในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
 5.1.5 การประเมินความพึงพอใจของหลักสูตร และการเรียนการสอน โดยผู้เรียน 

บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาและผู้ใช้บัณฑิต 
 5.1.6 มีคณะกรรมการบริหารสาขา คณะกรรมการวิชาการคณะ สภาวิชาการ และสภา

มหาวิทยาลัย ท าหน้าที่บริหารจัดการด้านวิชาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิต โดยให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562 

 5.2 การเรียนการสอน 
มีการประชุมเรื่องมาตรฐานการให้คะแนนเกรดให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เช่น รายวิชา

เดียวกันต้องให้คะแนนเกรดร่วมกัน และในรายวิชาที่จัดสอนร่วม ให้ผู้สอนพิจารณาความต่อเนื่องของ
เนื้อหาให้ สอดคล้องกัน และประชุมให้คะแนนเกรดร่วมกัน โดยการให้คะแนนเกรดจะเป็นไปตาม 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562 
 5.3 การประเมินผู้เรียนวางแผนแนวทางการประเมินผู้เรียน 

พิจารณาจากแผนที่กระจายความผู้รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
ทั้ง 5 ด้าน ที่ก าหนดไว้ใน มคอ.2 และน ามาก าหนดไว้ใน มคอ. 3/ มคอ.4 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
จัดการเรียนการสอนและการประเมินผลเพ่ือให้ได้ผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร โดยผู้สอน
สามารถเลือกกลยุทธ์การสอน วิธีการประเมินผลได้ เช่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม สอนโดย การบรรยาย 
และประเมินผลโดยการสังเกตการณ์เข้าชั้นเรียน/การเข้าร่วมกิจกรรม ด้านความรู้สอนโดนการบรรยาย/
ปฏิบัติ ประเมินผลโดยการสอบและการประเมินผลงาน ด้านทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตั วเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี สารสนเทศ สอนโดยการศึกษาค้นคว้าโดยอิสระทั้งแบบกลุ่มและแบบเดี่ยว ประเมินผลโดยการ
ประเมินผลงาน การน าเสนอ เป็นต้น 
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 6.1 การบริหารงบประมาณ 

  6.1.1. มหาวิทยาลัยอนุมัติจัดสรรงบประมาณประจ าปี ให้กับคณะทั้ งงบประมาณ
แผ่นดิน และเงินรายได้เพ่ือจัดหาต ารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์อย่าง
เพียงพอ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และการสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ 
  6.1.2 คณะให้มีผู้รับผิดชอบตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณเพ่ือให้การด าเนินการ
ต่างๆของคณะเป็นไปตามแผนงานและสามารถใช้งบประมาณเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษา
ให้มากที่สุดอย่างมีประสิทธิภาพ 

 6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มี 
  6.2.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

 สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่ส าคัญในภาพรวมของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มีทรัพยากรขั้นต่ าเพ่ือจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

  6.2.1.1 อาคารสถานที่เรียน 
อาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ที่อยู่ 69 หมู่ที่ 1 

ต าบลนครชุม อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร เบอร์โทร 055-706555 มีจ านวน
ห้องเรียน 20 ห้อง และมีห้องปฏิบัติการเฉพาะด้าน ดังนี้ 
(1) ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการที่มีอยู่ปัจจุบัน 

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย 
1 ห้องปฏิบัติการสารสนเทศภูมิศาสตร์ 1 ห้อง 
2 ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีโลจสิติกส์ 1 ห้อง 
3 ห้องปฏิบัติการระบบจ าลองการขนถ่ายวัสดุ 1 ห้อง 
4 ห้องปฏิบัติการคลังสินค้า 1 ห้อง 
5 ห้องปฏิบัติการสินค้าคงคลัง 1 ห้อง 

  6.2.1.2 อุปกรณ์การสอน  
(1) อุปกรณ์การเรียนการสอน 

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย 
1 เครื่องคอมพิวเตอร์ 30 เครื่อง 
2 จีพีเอส (GPS)  35 เครื่อง 
3 กล้องวัดมุม (Theodolite)     พร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง 
4 อากาศยานไร้คนขับ (Drone) 1 เครื่อง 
5 Software ArcGIS 1 ชุด 
6 แผนที่ 1: 50,000 ครอบคลุมทั้งประเทศ 1 ชุด 
7 แผนที่ 1: 250,000 ครอบคลุมทั้งประเทศ 1 ชุด 
8 ภาพถ่ายทางอากาศครอบคลุม จังหวัดก าแพงเพชร 1 ชุด 
9 เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) ของเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 30 เครื่อง 
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ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย 
10 ชุดอุปกรณ์จ าลองการขนถ่ายวัสดุ 1 ชุด 
11 ชุดอุปกรณ์ปฏิบัติการคลังสินค้า 1 ชุด 
12 ชุดอุปกรณ์ปฏิบัติการสินค้าคงคลัง 1 ชุด 
13 รถยกสินค้าชนิดเครื่องยนต์ดีเซล 2 คัน 
14 รถยกสินค้าชนิดไฟฟ้า 2 คัน 
15 ซอฟต์แวร์จ าลองสถานการณ์ 1 ชุด 
16 ซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการคลังสินค้า 1 ชุด 
17 ซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการยานพาหนะ 1 ชุด 

  6.2.1.3 แหล่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
มหาวิทยาลัยมีแหล่งความรู้สนับสนุนวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และ

สาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ณ ส านักวิทยาการของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีหนังสือทางด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบัญชี นิเทศศาสตร์ การตลาด บริหารธุรกิจ ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษมากกว่า 190,285 เล่ม คอมพิวเตอร์ส าหรับสืบค้น 9 เครื่อง มีวารสารวิชาการ กว่า 
2,902 รายการ และมีฐานข้อมูลออนไลน์ที่มีอยู่ในดัชนีอ้างอิงไม่น้อยกว่า 20 ฐานข้อมูล 

นอกจากนี้  ห้องสมุดของแต่ละวิชาเอก ได้เตรียมหนังสือด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ จ านวนมากกว่า 300 เล่ม เพื่อเป็นแหล่งความรู้เพ่ิมเติม 

 6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ มีทรัพยากรเพ่ือการจัดการ

เรียนการสอนดังนี้ 
6.3.1 มีห้องเรียนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณ์ที่ทันสมัยที่เอ้ือให้คณาจารย์สามารถ

ปฏิบัติการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6.3.2 มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มีความพร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบซอฟต์แวร์ที่สอดคล้องกับสาขาที่เปิดสอนอย่างพอเพียง
ต่อการปฏิรูประบบการเรียนรู้ด้วยหลักความคิดปฏิบัติการเพ่ือให้เห็น ให้คิดและได้ท า 

6.3.3 มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนดูแลสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และ
ซอฟต์แวร์ที่ใช้ประกอบการสอนที่พร้อมใช้ปฏิบัติงาน 

6.3.4 มีห้องสมุดหรือแหล่งความรู้และสิ่งอ านวยความสะดวกในการสืบค้นความรู้ผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนมีหนังสือ ต าราและวารสารในสาขาวิชาที่เปิดสอนทั้งภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวข้องในจ านวนที่เหมาะสม โดยจ านวนต าราที่เกี่ยวข้องมีมากกว่า
จ านวนคู่มือ 

6.3.5 มีเครื่องมืออุปกรณ์ประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหว่างการเรียนการสอนใน
รายวิชาปฏิบัติการต่อจ านวนนักศึกษาในอัตราส่วน เป็นอย่างน้อย 1 : 2 

6.3.6 มีเครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหว่างการเรียนการสอน
ในรายวิชาปฏิบัติการต่อจ านวนนักศึกษาในอัตราส่วน เป็นอย่างน้อย 1 : 1  

6.3.7 มีโปรแกรมที่ถูกต้องตามกฎหมายติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง เครื่อง
คอมพิวเตอร์มีการปรับเปลี่ยนรุ่นให้ทันสมัยต่อการใช้งานอย่างต่อเนื่อง 



58 

 

 

6.3.8 มีการจัดสรรงบประมาณให้อาจารย์ทุกคนส าหรับการจัดการซื้อสื่อการเรียนการ
สอนส่วนบุคคล 

 6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
มีอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนที่จ าเป็นขั้นพ้ืนฐานสามารถใช้ในการเรียนการสอนเพียงพอใน

ปัจจุบัน (หัวข้อที่ 2.3) แต่ในอนาคตจ าเป็นต้องมีแผนปรับปรุงทรัพยากรเพ่ือให้มีความเป็นปัจจุบันและ
สอดคล้องกับเทคโนโลยีด้านเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ อาทิ ซอฟท์แวร์ปฏิบัติการด้าน
สารสนเทศภูมิศาสตร์และการรับรู้จากระยะไกล เป็นต้น  
 
7. การก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน
ร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงาน 

x x x x x 

2) มี รายละเอียดของหลั กสู ตร  ตามแบบ  มคอ .2 ที่
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

x x x x x 

 (3) มี รายละเอียดของรายวิช า  และประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

 (4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา  และ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 6 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบ
ทุกรายวิชา 

x x x x x 

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

x x x x x 

 (6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดในมคอ.3 และ 4 (ถ้ามี) อย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

x x x x x 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน  หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

- x x x x 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

x x x x x 

9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

x x x x x 

 (10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) 
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 50 ต่อปี 

- - - - - 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
 (11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนน 5.0 

- - - x x 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - - - x 

 
หมายเหตุ ตัวบ่งชี้ 10 ไม่มีบุคลากรสายสนับสนุน
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หมวดที่ 8  
การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

 ช่วงก่อนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับภาควิชา  และ/หรือ 
การปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ส่วนช่วงหลังการสอนควรมีการวิเคราะห์ผล
การประเมินการสอน โดยนักศึกษา และการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษาด้านกระบวนการน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุง สามารถท าโดยรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงและก าหนดประธาน
หลักสูตรและทีมผู้สอนน าไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถท าโดยการ 
 - ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา 
 - การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผู้สอน 
 - ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่ 
 - การทดสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันอื่นในหลักสูตรเดียวกัน 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม ใช้ผลการประเมินจากการส ารวจ ดังนี้ 
 - นักศึกษาปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่ 
 - ผู้ว่าจ้าง 
 - ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 รวมทั้งการส ารวจสัมฤทธิผลของบัณฑิต 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
  ต้องผ่านการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ และตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมข้างต้น รวมทั้งการผ่านการประเมินการ
ประกันคุณภาพภายใน (IQA) 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
 - รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 - วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร / ประธานหลักสูตร 
 - เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี)
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ภาคผนวก ก 
ค าอธิบายรายวิชา
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ค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 

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

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

9001103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ     3(3-0-6) 
 Thai for Academic Communication  
 แนวคิดการสื่อสารทางวิชาการ หลักการ และวิธีการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารทางวิชาการ  
โดยเน้น การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนทางวิชาการ การจับประเด็นส าคัญ การวิเคราะห์ การ
สังเคราะห์ การให้เหตุผล  
 
9001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดมาตรฐาน     3(3-0-6) 
 English for Standardized Test 
 ศึกษารูปแบบข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ เช่น TOEIC, TOEFL, IELTS, CU-TEP หรืออ่ืนๆ 
ทบทวนความรู้ไวยากรณ์ ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่จ าเป็นต่อการเข้าสอบมาตรฐาน ฝึกเทคนิคการท าข้อสอบ
ในรูปแบบต่าง ๆ การจัดการเวลา ส าหรับทักษะการสอบการฟัง อ่านและเขียนในสถานการณ์ที่
หลากหลาย 
 
9001105 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร       3(3-0-6) 
 Burmese for Communication 
 ความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาพม่าในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน ฝึก
ทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และส านวนภาษา
พม่าในบทสนทนาเรื่องทั่วไป การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพ่ือสามารถใช้ภาษาพม่าได้ใน
สถานการณ์จริง 
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9001106 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร       3(3-0-6) 
 Chinese for Communication 
 หลักการออกเสียง การฟัง พูด บทสนทนาทั่วไปในชีวิตประจ าวันเบื้องต้น ตามหลักไวยากรณ์
เพ่ือให้สื่อสารได้อย่างถูกต้อง และฝึกทักษะการพูดภาษาจีนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ตามสถานการณ์จริง 
 
9001107 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร       3(3-0-6) 
 Japanese for Communication 
 ความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาญี่ปุ่นในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน ฝึก
การฟัง การเขียน การอ่าน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และส านวนภาษาญี่ปุ่นในบทสนทนาเรื่อง
ทั่วไปในชีวิตประจ าวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพ่ือสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ในสถานการณ์
จริง 
 
9001108 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร       3(3-0-6) 
 Korean for Communication 
 ความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาเกาหลีในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน ฝึก
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และส านวนภาษาเกาหลีใน
บทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพ่ือสามารถใช้ภาษาเกาหลี
ได้ในสถานการณ์จริง 
 
2. กลุ่มวิชาความเป็นพลเมืองและพลโลก  
9001201 พลเมืองไทยในสังคมพลวัต      3(3-0-6) 
 Thai Citizens in a Dynamic Society 
 การรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคมไทย การเรียนรู้ความเป็นพลเมืองที่มีพลัง
สร้างสรรค์สังคม ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงต่อชีวิตคนในเมืองและชนบท มุมมอง กรอบแนวคิดและ
เป้าหมายของการมีจิตส านึกสากลและความเป็นพลเมืองโลก การถอดองค์ความรู้จากวิถีชีวิตคนชายขอบ 
และก าแพงเพชรในสภาวะสังคมพลวัต 
 
9001202 มนุษย์กับการด าเนินชีวิต      3(3-0-6) 
 Human and Living 
 ความจริงของชีวิต การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การประยุกต์หลัก
ศาสนาในการด าเนินชีวิต 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
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ ความเป็นพลเมือง สิทธิมนุษยชน กฎหมายและการเมืองการปกครองกับการ
ขับเคลื่อนทางสังคมของท้องถิ่นภิวัตน์  
 
9001204 ภูมิปัญญาและมรดกไทย      3(3-0-6) 
 Thai Wisdom and Heritage  
 อัตลักษณ์และคุณค่าของภูมิปัญญาไทย ประวัติศาสตร์ ความเชื่อ ศาสนา ประเพณีและ
พิธีกรรม ภาษาและวรรณกรรม ดนตรี ศิลปะ สถาปัตยกรรม ปราชญ์ชาวบ้าน การสืบสานองค์ความรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย สู่ภูมิปัญญาสากล การอนุรักษ์มรดกไทยและมรดกโลก โดยเน้น
กรณีศึกษาพ้ืนที่ภาคเหนือและก าแพงเพชร  
 
9001205 วิศวกรสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น    3(1-4-4) 
 Social Engineer for the Development of Local Communities 
 การศึกษาชุมชนด้วยกระบวนการวิจัย บทบาทและทักษะของวิศวกรสังคมในการพัฒนาชุมชน
และท้องถิ่น การประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาท้องถิ่น การบูรณาการองค์ความรู้ ข้อมูลและ
หลักฐานเชิงประจักษ์ ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม การประสานความร่วมมือของบุคคลและองค์กรใน
การออกแบบและสร้างนวัตกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  
 
9001206 การจัดการแบบบูรณาการ      3(3-0-6) 
 Integrated Management 
 แนวคิดและหลักการจัดการแบบบูรณาการ การจัดการในยุคดิจิทัล การจัดการการเงิน การ
เจรจาต่อรอง การจัดการความขัดแย้ง บุคลิกภาพ ภาวะผู้น า การท างานเป็นทีม การเป็นผู้ประกอบการ 
การจัดการบนพ้ืนฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และการจัดการความเสี่ยง 
 
3. กลุ่มวิชาเทคโนโลยี 
9001301 ความฉลาดรู้ทางดิจิทัล สารสนเทศ และสื่อ    3(2-2-5) 
 Digital, Information and Media Literacy 
 แนวคิดเชิงบูรณาการความฉลาดรู้ทางดิจิทัล สารสนเทศ และสื่อ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ
เครื่องมือที่หลากหลายในการแสวงหา การเข้าถึง การสืบค้นและการประเมินสารสนเทศและแหล่ง
สารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สารสนเทศและสื่อในการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน การเป็นพลเมือง
ดิจิทัล การจัดการข่าวลวง การสร้าง การสื่อสาร การน าเสนอและการแบ่งปันสารสนเทศอย่างมีจริยธรรม
และถูกตอ้งตามกฎหมาย 
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9001302 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้     3(2-2-5)  
 Digital Technology for Learning 
 สภาพแวดล้อมดิจิทัลและโลกเสมือน การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล ทักษะการเรียนรู้ การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง การเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ เทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาการข้อมูล การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ
เครื่องมือที่ทันสมัยและหลากหลายเพ่ือการเรียนรู้และการปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมออนไลน์ การ
ออกแบบและการสร้างสรรค์ผลงาน เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 
 
9001303 เทคโนโลยีกับชีวิต        3(3-0-6) 
  Technology and Life 
 เทคโนโลยีสมัยใหม่ เทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ เทคโนโลยีโลก
เสมือน นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีจีโนม และวิทยาการที่ เกี่ยวข้อง บทบาทและ
ผลกระทบของเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่อการด ารงชีวิต การศึกษา การสื่อสาร การแพทย์และสาธารณสุข 
ธุรกิจ การเกษตร สิ่งแวดล้อมและสังคม และแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ส่งผลกระทบ 
ต่อการเปลี่ยนแปลงต่อการจัดระเบียบสังคมและเศรษฐกิจโลก 
 
4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ 
9001401 วิทยาศาสตร์กับชีวิต       3(3-0-6) 
 Science and Life 
 ความหมาย ความส าคัญและขอบข่ายของวิทยาศาสตร์ การคิดแบบวิทยาศาสตร์ ความฉลาดรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ จิตวิทยาศาสตร์ การประยุกต์วิทยาศาสตร์ในการด าเนินชีวิต การเกษตร อาหารและ
สุขภาพ พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 
9001402 การพัฒนาสุขภาวะเชิงบูรณาการ     3(2-2-5) 
 Wellness Integrated Development 
 แนวคิดและหลักการการดูแลตนเองให้เป็นผู้มีสุขภาวะ การสร้างเสริมสุขภาวะแบบบูรณาการ 
การเข้าใจตนเอง การพัฒนาสุขภาวะทั้งในมิติของร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา ความฉลาดทาง
อารมณ์ การจัดการความเครียด ความรัก เพศศึกษา กิจกรรมนันทนาการ การออกก าลังกาย โภชนาการ
เพ่ือสุขภาพ และการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข 
 
9001403 การคิดเชิงคณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ     3(3-0-6) 
 Mathematical Thinking and Decision Making 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการคิดและการตัดสินใจของมนุษย์  ความส าคัญ องค์ประกอบ 
กระบวนการและหลักการ และวิธีการคิดเชิงคณิตศาสตร์ การคิดเชิงคณิตศาสตร์กับการคิดเชิงสถิติ การ
คิดเชิงคณิตศาสตร์กับการใช้เหตุผล การพัฒนาการคิดเชิงคณิตศาสตร์ การบูรณาการและการเชื่อมโยง
การคิดและการใช้เหตุผลเชิงคณิตศาสตร์ในการตัดสินใจ 
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9001404  ความย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   3(3-0-6) 
 Sustainability of Natural Resources and Environment  
 ความหมาย ความส าคัญ และประเภทของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถานการณ์
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศและโลก การสร้างจิตส านึกและการเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและผลกระทบ การจัดการภัยพิบัติ มลภาวะ การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 

 
ค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาแกน 
1201101 คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์      3(3-0-6) 
 Mathematics for Science  

สมบัติของเลขยกก าลัง พหุนามและเศษส่วนพหุนาม ระบบสมการเชิงเส้น การแยกตัว
ประกอบ กราฟ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ อนุพันธ์ การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันชนิดต่างๆ การประยุกต์ของ
อนุพนัธ์ และ อินทิกรัลฟังก์ชันชนิดต่างๆ การประยุกต์ของอินทิกรัล 

 
2541101 ภูมิศาสตร์กายภาพและภูมิศาสตร์มนุษย์เชิงบูรณาการ    3(2-2-5) 

Integration of Physical and Human Geography   
บูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิศาสตร์กายภาพและภูมิศาสตร์มนุษย์  โลกและจักรวาล 

องค์ประกอบและการเปลี่ยนแปลงทางธรณีภาค อุทกภาค บรรยากาศภาค  และชีวภาค การตั้งถิ่นฐาน 
การกระจายตัวของประชากร สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง และวัฒนธรรมของมนุษย์
ในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก และมีปฏิบัติการภาคสนาม 

 
2541201 การใช้แผนที่และการจัดท าแผนที่ดิจิทัล     3(2-2-5) 

Mapping and Digital Cartography  
หลักการพ้ืนฐานเกี่ยวกับแผนที่ องค์ประกอบของแผนที่  การใช้แผนที่ภูมิประเทศ การแปล

ตีความหมายภาพถ่ายทางอากาศ การจัดท าแผนที่ การออกแบบแผนที่ สัญลักษณ์และอักษร การถ่ายทอด
ข้อมูล การเขียนเส้นโครงแผนที่ การประกอบต้นร่างแผนที่ทั้งในลักษณะการเขียนแผนที่ด้วยมือและการ
จัดท าแผนที่ดิจิทัล และมีปฏิบัติการจัดท าแผนที่ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 
2542301 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์       3(2-2-5) 

Geographic Information System  
องค์ความรู้พื้นฐานและแนวความคิดทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โครงสร้างของข้อมูล 

การน าเข้าข้อมูล การจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลภาคสนาม และจัดการฐานข้อมูลของระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่และการแสดงผล และมีปฏิบัติการใช้ซอฟต์แวร์ทางด้านระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ 
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2542302 การรับรู้จากระยะไกลและการใช้ข้อมูลดาวเทียม    3(2-2-5) 
Remote Sensing and Satellite Application  
ประวัติและหลักการเบื้องต้นของเทคโนโลยีรีโมทเซนซิงหรือการส ารวจข้อมูลจากระยะไกล 

ประเภทของดาวเทียม การส ารวจข้อมูลธรรมชาติด้วยดาวเทียม สัญญาณภาพดาวเทียม หลักการแปล
ความหมายภาพถ่ายจากดาวเทียม การใช้ประโยชน์จากภาพดาวเทียม และมีปฏิบัติการแปลตีความข้อมูล
ดาวเทียมและตรวจสอบผลการวิเคราะหข์้อมูลดาวเทียมในภาคสนาม 
 
2544595 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีภูมิศาสตร์   3(0-6-3) 

Research and Innovation Development in Geographical Technology 
มโนทัศน์ด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ระเบียบวิธีวิจัย การเลือกประเด็น การก าหนด

วัตถุประสงค์ การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การเตรียมเครื่องมือ สถิติและการเลือกใช้สถิติ 
การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนรายงาน การใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและ
นวัตกรรม มีปฏิบัติการจัดท าโครงร่างงานวิจัยด้านเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ และสัมมนา 
3561101 องค์การและการจัดการ      3(3-0-6) 
 Organization and Management  

ความรู้พ้ืนฐานขององค์การ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การ หลักกระบวนการในการ
จัดการ การวางแผน การจัดการองค์การ การจัดคนเข้าท างาน การอ านวยการและการสั่งการ และการ
ควบคุมการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมาย และแนวคิดการจัดการขององค์การสมัยใหม่ 
 
3601101 ความรู้เบื้องต้นทางเทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจ    3(2-2-5) 
 Introduction to Digital Technology for Business  

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจดิจิทัล โครงสร้างพ้ืนฐานธุรกิจดิจิทัล ขอบเขตและรูปแบบของ
ธุรกิจดิจิทัล สภาพแวดล้อมทางธุรกิจดิจิทัล อุปกรณ์ดิจิทัล ผลิตภัณฑ์ดิจิทัล การใช้งานระบบปฏิบัติการที่
ใช้ในปัจจุบัน การใช้งานอินเตอร์เน็ต การรักษาความปลอดภัยทางดิจิทัล การใช้งานโปรแกรมส านักงานที่
สอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

 
3612101 พื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ      3(3-0-6) 
 Fundamentals of Entrepreneurships 

แนวคิดและคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ การศึกษาความเป็นไปได้และการประเมิน
ความพร้อมในการประกอบธุรกิจ ประเภทและรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจ หลักการบริหารธุรกิจและกฎหมาย
ที่เก่ียวข้องส าหรับผู้ประกอบการ 
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5771101 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน      3(2-2-5) 
 Logistics and Supply Chain Management  

ศึกษาทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน กิจกรรมโลจิสติกส์ ความ
เชื่อมโยงของกิจกรรมโลจิสติกส์กับการจัดการโซ่อุปทาน บทบาทของการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ต่อการพัฒนา ความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจ ความส าคัญของโลจิสติกส์และโซ่ อุปทานต่อระบบ
เศรษฐกิจ 

 
5771102 มาตรฐานโลจิสติกส์        3(3-0-6) 
 Logistics Standard  

ความหมาย วัตถุประสงค์ องค์ประกอบ และชนิดของมาตรฐานโลจิสติกส์ต่าง ๆ เช่น 
มาตรฐานกล่องกระดาษลูกฟูก มาตรฐานถุงพลาสติก มาตรฐานพาเลท มาตรฐานตู้คอนเทนเนอร์ 
มาตรฐานอุปกรณ์ทางโลจิสติกส์ มาตรฐานรถบรรทุกขนส่งสินค้าและแชสซี มาตรฐานถุงพลาสติกสาน 
มาตรฐานถุงกระดาษเหนียว 
 
5772102 การวางแผนและการปฏิบัติการขนส่ง     3(2-2-5) 
 Transport Planning and Operations  

ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับการบริหารการขนส่งและการจัดการเส้นทางการขนส่งที่
ประกอบด้วย การขนส่งและการจัดการขนส่ง วิธีการขนส่งสินค้าแบบประหยัด การเลือกอุปกรณ์ในการ
ขนส่ง การค านวนต้นทุนในการขนส่ง การจัดตารางการขนส่ง การออกแบบเส้นทางการขนส่ง และการใช้
ระบบ GPS & GPS Tracking ในงาน 
 
5772101 การจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า     3(2-2-5) 
 Warehouse Management and Distribution Center  

หลักการจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า ความส าคัญ ประเภท การด าเนินงานใน
คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า ความแตกต่างระหว่างคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า การสร้าง
มูลค่าเพ่ิมและประสิทธิภาพสูงสุด การเลือกท าเลที่ตั้ง และการวางแผนผังคลังสินค้าและศูนย์กระจาย
สินค้า การวางแผนการไหลของวัสดุคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า 

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

อ่านข้อความ บทความ รายงานการวิจัยและเอกสารทางวิทยาศาสตร์ และให้เขียนข้อความ 
บทความและรายงานทางวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ 
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วิชาเอกภูมิสารสนเทศ 
กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
2541301 พัฒนาการทางภูมิสารสนเทศศาสตร ์     3 (3-0-6) 

Development of Geoinformatics 
 พัฒนาการของแนวความคิดทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์  นิยาม องค์ประกอบ 
หลักการท างาน การประยุกต์ใช้ระบบก าหนดต าแหน่งบนพ้ืนโลก การประยุกต์ใช้การรับรู้จากระยะไกล 
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกษตรกรรม 
เศรษฐกิจสังคม และภัยพิบัตดิ้วยภูมิสารสนเทศ 
 
2542401 สถิติเบื้องต้นส าหรับภูมิสารสนเทศ      3(2-2-5) 

Elementary Statistic for Geoinformatics  
 องค์ความรู้พ้ืนฐานด้านสถิติส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ ภูมิสารสนเทศ การแสดงข้อมูลเชิง
พ้ืนที่ทางสถิติ การวัดการกระจายของข้อมูลเชิงพ้ืนที่ การวิเคราะห์รูปแบบเชิงพ้ืนที่ การวิเคราะห์การเกาะ
กลุ่มของข้อมูล การแทรกค่าเชิงพ้ืนที่ การสุ่มตัวอย่างเชิงพ้ืนที่ สมการถดถอยเชิงพ้ืนที่ และมีปฏิบัติการ
วิเคราะห์ข้อมูลสถิติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 
2542201 ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์      3 (2-2-5) 
 Analytical Thailand geography 
 คุณลักษณะทางด้านภูมิศาสตร์ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย ท าเลที่ตั้ง อาณาเขต ลักษณะ
ทางด้านกายภาพ  เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และประชากร การวิเคราะห์ความสามารถในการผลิตเชิง
เกษตร อุตสาหกรรม การค้า และการคมนาคมขนส่งของภูมิภาค ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบันและแผนในอนาคต และมีการปฏิบัติการส ารวจภาคสนาม 
2543201 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการส าหรับภูมิสารสนเทศ  3(3-0-6) 
 Academic English for Geoinformatics 
 การสืบค้นบทความวิจัยภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ทักษะ
ทางด้านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ด้านการอ่านบทความ การเขียนบทคัดย่อ การเขียนบันทึก การสร้างผัง
การด าเนินการ การรายงานผล การเขียนสรุปและอภิปราย รวมทั้ง การจัดท าสื่อและน าเสนอผลงาน
วิชาการด้านภูมิสารสนเทศด้วยภาษาอังกฤษ 
 
2543401 การส ารวจรังวัดและระบบก าหนดต าแหน่งบนพื้นโลก   3(2-2-5) 
 Surveying and Global Positioning System 
 หลักการส ารวจรังวัด โครงสร้างและองค์ประกอบของระบบก าหนดต าแหน่งบนพ้ืนโลกจาก
ดาวเทียม ทฤษฎีและวิธีปรับแก้ค่าต าแหน่ง การประเมินความถูกต้องเชิงต าแหน่ง แนวทางการประยุกต์ใช้
กล้องส ารวจและระบบก าหนดต าแหน่งบนพ้ืนโลกในการจัดท าแผนที่และข้อมูลระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ และมีบทปฏิบัติการด้านการรังวัดและระบบก าหนดต าแหน่งบนพ้ืนโลก 
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2543402 การประยุกต์การรับรู้จากระยะไกลและการประมวลผลภาพเชิงเลข  3(2-2-5) 
 Application to Remote Sensing and Digital Image Processing  
 การวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้จากระยะไกลและการประมวลผลภาพเชิงเลขด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ กระบวนการวิธีในการประมวลผลข้อมูลภาพเบื้องต้น การเน้นข้อมูลภาพ การจ าแนก
ข้อมูลภาพ การประเมินความถูกต้องของการจ าแนกข้อมูลภาพ การจ าแนกการใช้ที่ดินจากข้อมูล
ดาวเทียม และมีปฏิบัติการด้านการประยุกต์ใช้การรับรู้จากระยะไกลและการประมวลผลภาพเชิงเลข 
 
2543403 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  3(2-2-5) 
 Application to Geographic Information System 
 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในด้านต่าง ๆ การวิเคราะห์ข้อมูลในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS data analysis) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (spatial) ข้อมูลพื้นผิว (surface) 
และข้อมูลโครงข่าย (network) หลักการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยและการวิเคราะห์พื้นที่เหมาะสม และมีบท
ปฏิบัติการด้านการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 
2543404 การเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  3(2-2-5) 
 Programming to GIS development  
 หลักการเขียนโปรแกรม หลักการเขียนโปรแกรมเชิงพ้ืนที่ เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นด้านภูมิ
สารสนเทศ พ้ืนฐานการใช้โปรแกรมเชิงวัตถุส าหรับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การเขียนโปรแกรมไพทอน
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาระดับจาวา การใช้โปรแกรมสั่งงานอัตโนมัติในซอฟท์แวร์ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ และมีปฏิบัติการเขียนโปรแกรมท่ีเกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
  
2543405 การออกแบบและมาตรฐานของฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่ข้ันแนะน า  3(2-2-5) 
 Introduction to Design and Standard Geo-spatial Database  
หลักการออกแบบและการจัดการฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่ การออกแบบข้อมูลเชิงบรรยาย พจนานุกรมข้อมูล
สารสนเทศภูมิศาสตร์ มาตรฐานภูมิสารสนเทศ มาตรฐานการบริการเชิงต าแหน่งการติดตามและน าหน  
ภาษา GML เพ่ือการจัดเก็บและแลกเปลี่ยนข้อมูลภูมิสารสนเทศ ตัวชี้วัดคุณภาพข้อมูล ระบบการจ าแนก
สิ่งปกคลุมดิน  และมีปฏิบัติการด้านการออกแบบและมาตรฐานของฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่ 
 
2543501 ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการโลจิสติกส์  3(2-2-5) 
 Geoinformatics for Logistics Managements 
 ทฤษฎีด้านท าเลที่ตั้ง แนวคิดด้านการวิเคราะห์ท าเลที่ตั้งเชิงธุรกิจและโลจิสติกส์ การ
ประยุกต์ใช้แนวคิดและสร้างแบบจ าลองท าเลที่ตั้งเชิงธุรกิจด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การวิเคราะห์
ท าเลที่ตั้ง การกระจายสินค้า การวางแผนก าลังการผลิต การให้บริการคลังสินค้า  และการประเมินผลกล
ยุทธ์โลจิสติกส์ และมีปฏิบัติการด้านการวิเคราะห์ท าเลที่ตั้งเชิงธุรกิจและโลจิสติกส์ 
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วิชาเอกเลือก 
2541102 ภูมิศาสตร์ภูมิภาคอาเซียน 3 (3-0-6) 
 ASEAN Geography 
 องค์ประกอบทางกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคมของกลุ่มประเทศอาเซียน เน้นความส าคัญของ
การกระจายทางพ้ืนที่ขององค์ประกอบเหล่านี้ และความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  
2541103 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว 3 (2-2-5) 

 Tourism Geography  
 สภาพทางภูมิศาสตร์ของแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย เกี่ยวกับที่ตั้ง การเข้าถึงและเส้นทาง
คมนาคม สภาพทางธรรมชาติและการก าเนิดของแหล่งท่องเที่ยว สภาพทางด้านวัฒนธรรมและประวัติของ
แหล่งท่องเที่ยว ประเภทของแหล่งท่องเที่ยว องค์ประกอบที่เหมาะสมส าหรับการท่องเที่ยว สถานบริการ
และหน่วยงานที่ด าเนินงานการท่องเที่ยว การวางแผนงานส าหรับการจัดการท่องเที่ยวและฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 
 
2543101 ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจและการตลาด  3 (3-0-6) 
 Economic Geography and Marketing  
 ปัจจัยที่ท าให้เกิดความแตกต่างของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในบริเวณต่าง ๆ ของโลก โดยศึกษา
ทรัพยากรธรรมชาติ การผลิต การใช้ และการกระจายของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ด้านเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การคมนาคม-ขนส่ง การค้าระหว่างประเทศ และการบริการแก่ประชาชนใน
ดินแดนต่าง ๆ ของโลก ปัจจัยต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อเศรษฐกิจด้านการตลาดและอุตสาหกรรม 
โดยเน้นการวิเคราะห์การก าหนดที่ตั้งและบริเวณบริการของการตลาดและอุตสาหกรรม 
 
2543102 ภูมิศาสตร์เมืองและผังเมือง 3 (2-2-5) 
 Geography and Urban Planning  
 จุดประสงค์และขอบเขตของการวางผังเมือง องค์ประกอบทางกายภาพของชุมชนเมือง การ
ส ารวจและการวางผังชุมชน แนวคิดและทฤษฎีการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในส่วนต่าง ๆ ของโลก ปัจจัยทาง
ภูมิศาสตร์ ที่มีผลต่อการตั้งถ่ินฐานของประชากรในชนบทและเมือง 
 
2543202 สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น 3 (3-0-6) 
 Geographical Indications and Local Development  
 นิยาม ประเภท หลักเกณฑ์ การคุ้มครอง ตลอดจนประโยชน์ที่จะได้รับจากการขึ้นทะเบียนสิ่ง
บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ การขึ้นทะเบียน การเพิกถอน หลักการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในระดับสากล
และในประเทศไทย พระราชบัญญัติสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสร้าง
คุณลักษณะพิเศษของสินค้าจากแหล่งภูมิศาสตร์เพ่ือให้ผู้บริโภคสนใจและเกิดภาพลักษณ์เชื่อมโยงระหว่าง
คุณลักษณะพิเศษนั้นกับพ้ืนที่แหล่งผลิต 
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2543406 ภูมิสารสนเทศด้านสุขภาวะ การจัดการสิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ 3(2-2-5) 
 GIS for Wellness, Environmental and Disasters Management  
 คุณลักษณะด้านสุขภาวะ ระบาดวิทยา และชีวิตวิถีใหม่ หลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม หลักการจัดการพิบัติภัยทางธรรมชาติเชิงบูรณาการ การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศในการ
จัดการสิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ และโรคระบาด การใช้ข้อมูลดาวเทียมในการติดตาม เตือนภัย เฝ้าระวัง และ
พยากรณ์เชิงพื้นท่ี และมีบทปฏิบัติการด้านการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 
2543407 ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 3 (2-2-5) 
 GIS for Mapping and Asset Taxes 
 นิยาม ประเภท และขั้นตอนการท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน กระบวนการวิธีในการ
ส ารวจข้อมูลภาคสนาม การจัดท าแผนที่แม่บท การคัดลอกข้อมูลเกี่ยวกับท่ีดิน การจัดการแผนที่ภาษี การ
บริหารจัดการข้อมูลเชิงพ้ืนที่ การใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปด้านแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และมี
ปฏิบัติการส ารวจชุมชนภาคสนามเพ่ือใช้ในงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  
 
2543408 การประยุกต์ใช้การส ารวจรังวัดและระบบก าหนดพิกัดบนพื้นโลก 3 (2-2-5) 
 Application of Surveying and Global Positioning System  
 การประยุกต์ใช้การส ารวจรังวัด การประยุกต์ใช้ระบบก าหนดพิกัดบนพ้ืนโลก หลักการส ารวจ
ยีออเดติค  (geodetic surveying) กระบวนการในการรังวัดที่ดิน การปักเขต การท าเขต และการค านวณ
เนื้อท่ี การท าสามเหลี่ยมในการส ารวจ การท าวงรอบในการส ารวจ การใช้กล้องวัดมุม Theodolite และมี
ปฏิบัติการประยุกต์ใช้การส ารวจรังวัดและระบบก าหนดพิกัดบนพื้นโลก 

 
 

วิชาเอกเทคโนโลยีโลจิสติกส์ 
วิชาเอกบังคับ 
2543501 ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการโลจิสติกส์  3(2-2-5) 
 Geoinformatics for Logistic Managements  
 ทฤษฎีด้านท าเลที่ตั้ง แนวคิดด้านการวิเคราะห์ท าเลที่ตั้งเชิงธุรกิจและโลจิสติกส์ การ
ประยุกต์ใช้แนวคิดและสร้างแบบจ าลองท าเลที่ตั้งเชิงธุรกิจด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การวิเคราะห์
ท าเลที่ตั้ง การกระจายสินค้า การวางแผนก าลังการผลิต การให้บริการคลังสินค้า   และการประเมินผล 
กลยุทธ์โลจิสติกส์ และมีปฏิบัติการด้านการวิเคราะห์ท าเลที่ตั้งเชิงธุรกิจและโลจิสติกส์ 
 
5771203 คณิตศาสตร์และสถิติส าหรับโลจิสติกส์  3(3-0-6) 
 Mathematics and Statistics 
 ระบบวิธีทางสถิติและการใช้สถิติ  โปรแกรมเชิงเส้น การเรียงล าดับ การจัดหมู่ ความน่าจะเป็น
ของตัวแปรสุ่มทั้งต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง อนุพันธ์และการประยุกต์การสุ่มตัวอย่างและการประมาณค่า
การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอยอย่างง่าย 
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปขั้นพ้ืนฐานในการค านวณและสถิติ เน้นการน าไปใช้เพ่ือแก้ปัญหาทางด้านการ
จัดการโลจิสติกส์ 
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5773203 ภาษาอังกฤษส าหรับโลจิสติกส์  3(3-0-6) 
 English for Logistics 
 ศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสารภาษาอังกฤษ และศัพท์เฉพาะด้าน
การจัดการโลจิสติกส์ทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ โดยใช้กรณีศึกษาเพ่ือเพ่ิมทักษะการสื่อสาร 
 
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  
 แนวคิดเก่ียวกับอินเทอร์เน็ตของทุกสิ่ง (IoT) สิ่งที่สร้างข้ึนจากอินเทอร์เน็ตของสิ่งต่างๆ 
รวมถึงองค์ประกอบที่เชื่อมต่อกัน การติดต่อสื่อสาร การให้ความส าคัญกับข้อมูลที่เพ่ิมขึ้น การตรวจสอบ
ปัญหาด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว การเพ่ิมประสิทธิภาพและกระบวนการท างานโลจิสติกส์
และซัพพลายเชนด้วยอินเทอร์เน็ตของทุกสิ่ง 
 
5773603 ข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ข้อมูลด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 3(2-2-5) 
 Big Data and Analytics in Logistics and Supply Chain 
 ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เครื่องมือการ
วิเคราะห์ที่จ าเป็น การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่บนคลาวด์ การวิเคราะห์แบบจ าลองความน่าจะเป็นและ
สถิติ การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ การแก้ไขปัญหาทางโลจิสติกส์ 
 
5773604 ระบบการขนส่งอัจริยะส าหรับสมาร์ตซิตี้  3 (2-2-5) 
 Smart Mobility in Smart Cities 
 การวิเคราะห์และออกแบบระบบขนส่งอัจฉริยะ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนา
ระบบการจราจรขนส่ง การเชื่อมโยงระบบการขนส่งและการสัญจรส าหรับสมาร์ตซิตี้ ความปลอดภัยและ
ความสะดวกในการขนส่ง รวมถึงการขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5773605 ระบบโลจิสติกส์ย้อนกลับและการจัดการซัพพลายเชนเพื่อสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 
 Reverse Logistics and Environmental Supply Chain Management  
 แนวคิด ทฤษฎี กระบวนการของระบบโลจิสติกส์ย้อนกลับและซัพพลายเชนเพ่ือสิ่งแวดล้อม  
การวิเคราะห์สาเหตุและผลกะทบต่อสิ่งแวดล้อม วิธีการลดความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการการ
ด าเนินงานขององค์กร แบบจ าลองอ้างอิงการด าเนินงานซัพพลายเชนสิ่งแวดล้อม 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
แปลงทรัพย์สินทางปัญญาสู่การด าเนินงานเชิงพานิชย์ การน านวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใช้ พัฒนาธุรกิจ
สมาร์ทโลจิสติกส์ 
 
5773607 การวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  3(3-0-6) 
 Measuring Logistics and Supply Chain Efficiency  
 แนวคิดการวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน การวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรม 
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ การวัดผลเชิงดุลยภาพ การเทียบเคียงประสิทธิภาพ การปฏิบัติที่เป็นเลิศ ตัวชี้วัด
ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์แบบจ าลองอ้างอิงการด าเนินงานซัพพลายเชน 
 
วิชาเอกเลือก 
5772104 อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในงานโลจิสติกส์  3 (2-2-5) 

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

ความปลอดภัยในการท างาน และการเก็บข้อมูลทางสิ่งแวดล้อม  โรคจากการประกอบอาชีพ สุขภาพและ
ความปลอดภัยในการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ สุขภาพและความปลอดภัยในการปะกอบ
อาชีพโลจิสติกส์ มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย(มอก.18000) และการ
ประเมินความเสี่ยง กฎหมายเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งคุกคามต่อ
สุขภาพ/ต่อการปฏิบัติงาน 
 
5773104 การน าเข้า-ส่งออก และพิธีศุลกากร      3 (3-0-6) 
 Import-Export and Customs   

หลักการน าเข้าและส่งออก พิธีการน าเข้าและส่งออก ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ การ
จัดท าเอกสารส าหรับการน าเข้าและส่งออก การเงินส าหรับการน าเข้าและส่งออก การประกันภัยส าหรับ
การน าเข้าและส่งออก ระเบียบการน าเข้าการส่งออกและภาษีอากร การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและสนธิสัญญาการค้าระหว่างประเทศ การน าเข้าและส่งออกออนไลน์ 
 
5773608 เทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์ในงานโลจิสติกส์    3 (2-2-5) 
 Packaging Technology in Logistics  
 หลักการและเทคนิคของระบบบรรจุภัณฑ์หน้าที่และความส าคัญของ ระบบบรรจุภัณฑ์ 
มาตรฐานของบรรจุภัณฑ์ วัสดุและชนิดของบรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์เพ่ือการน าเข้าและส่งออก บรรจุภัณฑ์
เพ่ือการขนส่ง การวางแผนและวิเคราะห์บรรจุภัณฑ์งานโลจิสติกส์ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เทคโนโลยี
สมัยใหม่ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ในงานโลจิสติกส์ 
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5773609 เทคโนโลยีพลังงานส าหรับโลจิสติกส์     3 (2-2-5) 
Energy Technology For Logistics  

 หลักการจัดการและการอนุรักษ์พลังงาน นโยบาย กลยุทธ์ มาตรการวัด และวิธีการใช้พลังงาน
ในงานด้านโลจิสติกส์เพ่ือแนวทางในการลดต้นทุน มลพิษจากการใช้พลังงานด้านโลจิสติกส์ พลังงาน
ทางเลือก การน าพลังงานกลับมาใช้ใหม่ การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้พลังงานในด้านโลจิสติกส์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานที่สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพกิจกรรมทางโลจิสติกส์ 
 
5773610 เทคโนโลยีการขนถ่ายวัสดุ      3 (2-2-5) 

Material Handling Technology  
ระบบการขนถ่าย การล าเลียงสินค้า วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องจักรกลในการขนถ่าย เทคโนโลยีการ

ควบคุมระบบการขนถ่ายและการล าเลียง ระบบจับงาน ระบบคัดแยก ระบบชั่งตวงวัด ระบบนับจ านวน ระบบไฮ
ดรอลิกส์และนิวแมติกส์ ขนาดและชนิดของเครื่องจักรกลขนถ่ายและล าเลียงที่เหมาะสมต่อสินค้าหรือวัสดุแต่ละ
ประเภท ความปลอดภัย การควบคุม และการรักษาสภาพสินค้าระหว่างการขนถ่ายและล าเลียง การป้องกัน
อุบัติเหตุและอันตรายจากการขนถ่ายและล าเลียง 
 
5773611 เทคโนโลยีการจัดการสินค้าคงคลัง     3 (3-0-6) 

Inventory Management Technology  
 หลักการจัดการสินค้าคงคลัง ความหมาย ความส าคัญ ประเภทของสินค้าคงคลัง การวางแผน
และการพยากรณ์ความต้องการสินค้าคงคลัง การจัดการต้นทุนสินค้าคงคลังและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารสินค้าคงคลัง เทคโนโลยีที่ทันสมัยและระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง 
 
5773612 การบริหารงานแบบลีน      3 (2-2-5) 

Lean Management  
นิยาม องค์ประกอบ และหลักการพ้ืนฐานของลีน แนวคิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และขจัดความสูญ

เปล่า การปรับปรุงกระบวนการท างาน เครื่องมือและเทคนิคต่าง ๆ ในการบริหารงานแบบลีน การผลิตแบบลีน 
และมีปฏิบัติการประยุกต์ใช้หลักการของลีนเพ่ือปรับปรุงกระบวนการท างานในกิจกรรมด้านโลจิสติกส์และซัพ
พลายเชน 
 
5771601 ระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร   3 (2-2-5) 

Enterprise Business Resource Planning System  
 หลักการ แนวคิด และความหมายของการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร ประโยชน์
ของการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร โครงสร้างพ้ืนฐาน การท างานของระบบ การน ามาใช้ 
ต้นทุนและผลตอบแทนการลงทุนในระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร ซอฟแวร์ระบบการ
วางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร (ERP) 
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2544596  เตรียมประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์  2(90) 
  Preparation for Geographical Technology Practicum Experience  

จัดให้มีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้าน
การรับรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ หน้าที่ ความ
รับผิดชอบ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยเน้นการฝึกทักษะขั้นพ้ืนฐานและ
ระดับสูงทางด้านเทคโนโลยีภมูิศาสตร์ 

 
2544597  การฝึกงานทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์    5(450) 
 Practicum Geographical Technology  

จัดให้นักศึกษาได้ฝึกงานทางด้านภูมิสารสนเทศและ/หรือเทคโนโลยีโลจิสติกส์ ในหน่วยงาน
ภาครัฐ บริษัทเอกชน หรือชุมชนท้องถิ่น เพ่ือให้ได้รับความรู้ ทักษะ เจตคติ และประสบการณ์ในอาชีพ 
โดยก าหนดชั่วโมงการฝึกงาน จ านวน 450 ชั่วโมง เพ่ือให้เกิดทักษะและสามารถประยุกต์ใช้งานทางด้าน
เทคโนโลยีภูมิศาสตร์ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้ 

 
 
2544598  เตรียมสหกิจศึกษา        1(45) 

Cooperative Education Preparation  
 หลักการ ความส าคัญ และประโยชน์ที่นักศึกษาได้รับจากสหกิจศึกษา ทักษะและเทคนิคการ
สมัครงานและการสัมภาษณ์ ความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับกฏหมายแรงงาน ระบบบริหารคุณภาพงาน จริยธรรมในวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา และมีการฝึก
ทักษะขั้นพ้ืนฐานและระดับสูงทางด้านเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ 
 
2544599  สหกิจศึกษา        6(540) 
 Co-operative Education  
 การปฏิบัติงานทางด้านภูมิสารสนเทศและ/หรือเทคโนโลยีโลจิสติกส์ในสถานประกอบการ ใน
หน่วยงานภาครัฐ หรือบริษัทเอกชน เสมือนเป็นพนักงานของสถานประกอบการ ในต าแหน่งที่มีภาระงาน
สอดคล้องกับหลักสูตร และเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ มีหน้าที่รับผิดชอบแน่นอน มีผู้นิเทศงาน มี
ระบบการติดตาม และประเมินผลอย่างเป็นระบบ 
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ตารางเปรียบเทียบ 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาหลักสูตรบัญฑิตวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ) 
กับ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

 
 

หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2564 สาระที่ปรับปรุง 
ชื่อหลักสูตร 
   ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาภูมสิารสนเทศ 
   ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science in Geo-informatics 
ชื่อปริญญา 
   ช่ือเต็ม (ไทย)         : วิทยาศาสตรบณัฑติ (ภูมสิารสนเทศ) 
   ช่ือย่อ (ไทย)          : วท.บ. (ภูมิสารสนเทศ) 
   ช่ือเต็ม (อังกฤษ)     : Bachelor of Science (Geo-informatics) 
   ช่ือย่อ (อังกฤษ)      : B.Sc. (Geoinformatics) 
 

ชื่อหลักสูตร 
   ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาเทคโนโลยีภูมศิาสตร ์
   ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Geographical 
Technology 
ชื่อปริญญา 
   ช่ือเต็ม (ไทย)   : วิทยาศาสตรบณัฑิต (เทคโนโลยีภูมศิาสตร์) 
   ช่ือย่อ (ไทย)    : วท.บ. (เทคโนโลยภีูมิศาสตร์) 
   ช่ือเต็ม (อังกฤษ): Bachelor of Science (Geographical Technology) 
   ช่ือย่อ (อังกฤษ) : B.Sc. (Geographical Technology) 

เปลี่ยนแปลงใหเ้กิด
การบูรณาการศาสตร์ ท่ี
มีความต้องการของ
ตลาดแรงงาน และ
สอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาหลักสตูร
ในปัจจุบันและอนาคต 

ปรัชญาของหลักสูตร 
   หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ เป็นหลักสตูรที่มุ่งผลิต
บัณฑิตที่มคีวามรูค้วามเข้าใจ มคีวามสามารถปฏิบตัิงาน การประยุกต์ใช้ และมี
ความเชี่ยวชาญทางด้านภมูิศาสตรแ์ละภมูิสารสนเทศ บนพ้ืนฐานของการมี
คุณธรรมและจรยิธรรม โดยเน้นจติส านึกในการรับใช้ท้องถิ่นและประเทศชาต ิ

ปรัชญาของหลักสูตร 
    ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ สามารถบูรณาการ
องค์ความรู้และปัญญา ในการบริหารจัดการและสร้างนวัตกรรมเชิงพื้นที่  เพื่อ
ตอบสนองการพัฒนาและเพิ่มมูลค่า ทั้งภาคเกษตรกรรม ภาค อุตสาหกรรม และ
ภาคบริการ มีคุณธรรม และมีจิตส านึกในการรับใช้ท้องถิ่นและประเทศชาติ 

เปลี่ยนแปลงตามช่ือ
หลักสตูร สอดคล้องกับ
ผลการเรยีนรู้ที่คาดหวัง 
และสอดคล้องกับ
ปรัชญาของ
มหาวิทยาลยั 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. เพื่อผลิตบณัฑิตใหม้ีความรู้และทักษะด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทีส่ามารถ
น าไปปฏิบตัิงานในวิชาชีพได้เป็นอย่างดี และสามารถแสวงหาความรูเ้พิ่มเตมิ เป็น
พื้นฐานในการพัฒนาวิชาชีพและพัฒนาตนเอง 
2. เพื่อผลิตบณัฑิตใหม้ีความรู้ความเข้าใจในความสมัพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.เพื่อผลิตบณัฑติให้มีองค์ความรูแ้ละทักษะด้านเทคโนโลยภีูมิศาสตร์ที่สามารถ
น าไปปฏิบตัิงานในวิชาชีพได้ 
2. เพื่อผลิตบณัฑิตใหส้ามารถวิเคราะห์ วางแผน ปฏบิัติการ และจดัการเกี่ยวกับ
พื้นที่ รวมทั้ง ประยุกต์ใช้ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และบูรณาการศาสตร์ด้าน

เปลี่ยนแปลงให้ตรงกับ
คุณลักษณะบณัฑติที่พึง
ประสงค์ และผลการ
เรียนรูห้ลัก และ
สมรรถนะหลัก ( Core 
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หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2564 สาระที่ปรับปรุง 
สิ่งแวดล้อมและมีเจตคติที่ดตี่อเพือ่นมนุษย์ในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก 
3. เพื่อผลิตบณัฑิตใหส้ามารถวิเคราะห์ วางแผน และจัดการเกีย่วกับพ้ืนท่ีโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์
4. เพื่อผลิตบณัฑิตใหส้ามารถถ่ายทอดความรู้ดา้นระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แก่
บุคคลทั่วไปได ้
5. เพื่อผลิตบณัฑิตใหผู้้มีคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณนักพัฒนาระบบ
สารสนเทศภมูิศาสตร์ พร้อมที่จะเสียสละเพื่อการวางแผนและใช้เทคโนโลยีในการ
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 

เทคโนโลยีภมูิศาสตร์ให้กับท้องถิ่นได ้
3.เพื่อผลิตบณัฑติให้ผู้มคีุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบ
ด้านเทคโนโลยภีูมิศาสตร์ พร้อมท่ีจะเสยีสละและสามารถน าเทคโนโลยีไปใช้ใน
การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 

Competency ) ของ
นักศึกษาท่ีมาจากบูรณา
การศาสตร ์

หลักสูตร 
   มีจ านวนหน่วยกิต 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 

หลักสูตร 
   มีจ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า    121 หน่วยกิต 
 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 85 หน่วยกิต 
 1. วิชาแกน  42 หน่วยกิต 
 2. วิชาเอกบังคับ  30 หน่วยกติ 
 3. วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 4. วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  7 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

- หมวดศึกษาท่ัวไป
ปรับเปลีย่นไปตามที่
มหาวิทยาลยัก าหนด 
-ลดจ านวนหน่วยกติวิชา
เฉพาะ จาก 100 เป็น 
85 หน่วยกิต 
- วิชาแกนเป็น 42 
หนว่ยกิต 
- วิชาเอกบังคับเป็น 30
หน่วยกิต 
- วิชาเอกเลือกลดลงเป็น 
6 หน่วยกิต เพื่อให้
สอดคล้องกับ
คุณลักษณะบณัฑติที่ถึง
ประสงค ์และการ
ประเมินผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง (PLOs) 
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หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2564 สาระที่ปรับปรุง 
หมวดวิชาเฉพาะ แบ่งออกเป็น 2 วิชาเอก คือ ภูมิสารสนเทศ และเทคโนโลยโีลจิสติกส์  
วิชาแกน 
 3612101 พื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ    3(3-0-6) 

 Fundamentals of Entrepreneurships 
แนวคิดและคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ การศึกษาความ

เป็นไปได้และการประเมินความพร้อมในการประกอบธุรกิจ ประเภทและรูปแบบ
การจัดตั้ งธุรกิจ หลักการบริหารธุรกิจและกฎหมายที่ เกี่ ยว ข้องส าหรับ
ผู้ประกอบการ 

เพิ่มรายวิชาใหม ่

 3561101 องค์การและการจัดการ    3(3-0-6) 
 Organization and Management  
ความรู้พื้นฐานขององค์การ แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกับองค์การ หลกักระบวนการ
ในการจัดการ การวางแผน การจดัการองค์การ การจัดคนเขา้ท างาน การ
อ านวยการและการสั่งการ และการควบคุมการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมาย 
และแนวคิดการจัดการขององค์การสมยัใหม ่

เพิ่มรายวิชาใหม ่

 3601101 ความรู้เบื้องต้นทางเทคโนโลยีดิจทิัลธุรกิจ  3(2-2-5) 
 Introduction to Digital Technology for Business  
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจดิจิทลั โครงสร้างพื้นฐานธุรกิจดิจิทัล ขอบเขตและ
รูปแบบของธุรกิจดิจิทลั สภาพแวดล้อมทางธุรกิจดิจิทัล อุปกรณ์ดจิทิัล ผลติภณัฑ์
ดิจิทัล การใช้งานระบบปฏิบัติการที่ใช้ในปัจจุบัน การใช้งานอินเตอร์เน็ต การ
รักษาความปลอดภัยทางดจิิทัล การใช้งานโปรแกรมส านักงานท่ีสอดคล้องกับ
เทคโนโลยีสมัยใหม ่

เพิ่มรายวิชาใหม ่

 5771101 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน    3(2-2-5) 
 Logistics and Supply Chain Management  
ศึกษาทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการโลจสิติกส์และโซ่อุปทาน กจิกรรมโลจิ
สติกส์ ความเช่ือมโยงของกิจกรรมโลจสิติกส์กับการจดัการโซ่อุปทาน บทบาทของ

เพิ่มรายวิชาใหม ่
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หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2564 สาระที่ปรับปรุง 
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานต่อการพัฒนา ความสามารถทางการแข่งขัน
ของธุรกิจ ความส าคญัของโลจสิตกิส์และโซ่ อุปทานต่อระบบเศรษฐกิจ 

 5771102 มาตรฐานโลจสิติกส์     3(3-0-6) 
 Logistics Standard  
ความหมาย วัตถุประสงค์ องค์ประกอบ และชนิดของมาตรฐานโลจสิติกสต์่าง ๆ 
เช่น มาตรฐานกล่องกระดาษลูกฟูก มาตรฐานถุงพลาสติก มาตรฐานพาเลท 
มาตรฐานตู้คอนเทนเนอร์ มาตรฐานอุปกรณ์ทางโลจิสติกส์ มาตรฐานรถบรรทุก
ขนส่งสินค้าและแชสซี มาตรฐานถุงพลาสติกสาน มาตรฐานถุงกระดาษเหนียว 

เพิ่มรายวิชาใหม ่

 5772102 การวางแผนและการปฏิบัติการขนส่ง   3(2-2-5) 
 Transport Planning and Operations  
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบรหิารการขนส่งและการจัดการเส้นทางการขนส่งท่ี
ประกอบด้วย การขนส่งและการจดัการขนส่ง วิธีการขนส่งสินค้าแบบประหยดั 
การเลือกอุปกรณ์ในการขนส่ง การค านวนต้นทุนในการขนส่ง การจดัตารางการ
ขนส่ง การออกแบบเส้นทางการขนส่ง และการใช้ระบบ GPS & GPS Tracking 
ในงาน 

เพิ่มรายวิชาใหม ่

 5772101 การจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า   3(2-2-5) 
 Warehouse Management and Distribution Center  
หลักการจดัการคลังสินคา้และศูนย์กระจายสินค้า ความส าคัญ ประเภท การ
ด าเนินงานในคลังสินคา้และศูนย์กระจายสินค้า ความแตกต่างระหวา่งคลังสินค้า
และศูนย์กระจายสินค้า การสร้างมูลค่าเพิม่และประสิทธิภาพสูงสุด การเลือกท าเล
ที่ตั้ง และการวางแผนผังคลังสินคา้และศูนย์กระจายสินคา้ การวางแผนการไหล
ของวัสดุคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า 

เพิ่มรายวิชาใหม ่

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

1201101 คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์    3(3-0-6) 
 Mathematics for Science  

สมบัติของเลขยกก าลัง พหุนามและเศษส่วนพหุนาม ระบบสมการเชิง

เปลี่ยนแปลง 
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หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2564 สาระที่ปรับปรุง 
ความสัมพันธ์และฟังก์ชันระบบเลขฐาน จ านวนจริง และความน่าจะเป็น และ
ทฤษฎีการตัดสินใจเบื้องต้น  ก าหนดการเชิงเส้น  โปรแกรมส าเร็จรปูทางด้านสถิติ
และการตัดสินใจ 

เส้น การแยกตัวประกอบ กราฟ ความรู้เบื้องต้นเกีย่วกับ อนุพันธ์ การหาอนุพันธ์
ของฟังก์ชันชนิดต่างๆ การประยุกต์ของอนุพันธ์ และ อินทิกรัลฟังก์ชันชนิดต่างๆ 
การประยุกต์ของอินทิกรัล 

2542206   ภาษาอังกฤษส าหรับภมูิสารสนเทศ              3(3-0-6) 
   (English for Geoinformatics) 
   ศึกษาและพัฒนาทักษะด้านการอ่าน เขียน ฟัง และพูดภาษาอังกฤษที่
เกี่ยวข้องกับภูมิศาสตร์และสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยเน้นศัพท์เทคนคิ และ
กระบวนการทางภมูิศาสตร ์

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

อ่านข้อความ บทความ รายงานการวิจัยและเอกสารทางวิทยาศาสตร์ 
และให้เขียนข้อความ บทความและรายงานทางวิทยาศาสตรเ์ป็นภาษาอังกฤษ 

เปลี่ยนแปลง 

2541101   ภูมิศาสตร์กายภาพ                3(2-2-5) 
               (Physical Geography) 
               ศึกษาสัณฐานของโลก และปรากฏการณ์ที่เกิดเนื่องจากความสัมพันธ์
ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ สมบัติทางด้านกายภาพ และการ
เปลี่ยนแปลงของธรณีภาค (Lithosphere) อุทกภาค (Hydrosphere) บรรยากาศ 
(Atmosphere) และชีวมณฑล (Biosphere) และการปฏิบัติภาคสนาม 

2541201    ภูมิศาสตร์กายภาพและภมูิศาสตรม์นุษย์เชิงบูรณาการ    3(2-2-5) 
(Integration Of Physical And Human Geography) 
             บูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิศาสตร์กายภาพและภูมศิาสตร์มนุษย์ 
โลกและจักรวาล องค์ประกอบและการเปลี่ยนแปลงทางธรณีภาค อุทกภาค 
บรรยากาศภาค  และชีวภาค การตั้งถ่ินฐาน การกระจายตัวของประชากร สภาพ
ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง และวัฒนธรรมของมนษุย์ในภูมิภาค
ต่าง ๆ ของโลก และมีปฏิบตัิการภาคสนาม 

เปลี่ยนแปลง 
2541102  ภูมิศาสตรม์นุษย ์                               3(3-0-6) 
Human Geography 
               ลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของมนุษย์ การตั้ง
ถิ่นฐาน การกระจายของประชากร สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การ
ปกครองและวัฒนธรรมของมนุษย์ในภูมิภาคของโลก 
254306  การออกแบบและการท าแผนที่ดิจิตอล                             3(2-2-5) 

(Design and Digital Cartography) 
             หลักการพื้นฐานการแผนท่ี อุปกรณ์และเครื่องมือในการเขียนแผนท่ี 
การออกแบบแผนที่ สญัลักษณ์และอักษร การถ่ายทอดข้อมลู การค านวณ และ
การเขียนโครงแผนที่ การประกิบต้นร่างแผนที่ หลักการเขยีนแผนทีด่้วยมือและ
การจัดท าแผนท่ีดิจิตอลด้วยคอมพิวเตอร ์

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

ภูมิประเทศ การแปลตีความหมายภาพถ่ายทางอากาศ การจัดท าแผนท่ี การ
ออกแบบแผนที่ สัญลักษณ์และอักษร การถ่ายทอดข้อมลู การเขียนเส้นโครงแผน
ที่ การประกอบต้นร่างแผนที่ท้ังในลักษณะการเขียนแผนท่ีด้วยมือและการจัดท า

เปลี่ยนแปลง 
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หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2564 สาระที่ปรับปรุง 
2541202  แผนท่ีและการแปลความหมายจากแผนท่ี      3(2-2-5) 
Maps and Maps Interpretation 
              พัฒนาการของแผนที่ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแผนที่ องค์ประกอบของ
แผนที่ การอ่านและการแปลความหมายแผนท่ีภูมิประเทศ 

แผนที่ดิจิทัล และมีปฏิบัติการจัดท าแผนท่ีด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

2542405    ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์                 3(2-2-5) 
               (Geographic Information System) 

รายวิชาที่ต้องผ่านก่อน 2542401 
    ศึกษาความรู้พื้นฐานและแนวความคิดทางด้านระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ โครงสร้างของข้อมูล การน าเข้าข้อมลู การจดัเก็บ รวบรวมข้อมูล
ภาคสนาม และจัดการฐานข้อมูลของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงพื้นที่และการแสดงผล ปฏิบัติการซอฟต์แวร์ทางด้านระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร ์

2542301 ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์     3(2-2-5) 
Geographic Information System  
องค์ความรู้พื้ นฐานและแนวความคิดทางด้านระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ โครงสร้างของข้อมูล การน าเข้าข้อมูล การจัดเก็บ รวบรวมข้อมูล
ภาคสนาม และจัดการฐานข้อมูลของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงพื้นที่และการแสดงผล และมีปฏิบัติการใช้ซอฟต์แวร์ทางด้านระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ 

คงเดิม 

2542402  การรับรู้จากระยะไกล              3(2-2-5) 
             (Remote Sensing) 

รายวิชาที่ต้องผ่านก่อน 2542401 
 ศึกษาประวัติและหลักการเบื้องตน้ของเทคโนโลยรีีโมทเซนซิงหรือการ
ส ารวจข้อมลูจากระยะไกล การส ารวจข้อมูลธรรมชาตดิ้วยดาวเทียม สัญญาณภาพ
ดาวเทียม หลักการแปลความหมายภาพถ่ายจากดาวเทียม การใช้ประโยชน์จาก
ภาพดาวเทียมในงานด้านภูมศิาสตร์ ฝึกปฏิบตัิการและตรวจสอบข้อมูลใน
ภาคสนาม 

2542302 การรับรูจ้ากระยะไกลและการใช้ข้อมูลดาวเทยีม   3(2-2-5) 
Remote Sensing and Satellite Application  
ประวัติและหลักการเบื้องต้นของเทคโนโลยีรีโมทเซนซิงหรือการส ารวจ

ข้อมูลจากระยะไกล ประเภทของดาวเทียม การส ารวจข้อมูลธรรมชาติด้วย
ดาวเทียม สัญญาณภาพดาวเทียม หลักการแปลความหมายภาพถ่ายจากดาวเทียม 
การใช้ประโยชน์จากภาพดาวเทียม และมีปฏิบัติการแปลตีความข้อมูลดาวเทียม
และตรวจสอบผลการวิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียมในภาคสนาม 

คงเดิม 

2543407     ระเบียบวิธีวิจัยทางภูมสิารสนเทศ**  3(2-2-5) 
                (Research Method in Geoinformatics) 
รายวิชาที่ต้องผ่านก่อน 2543408, 2543410 
                ศึกษาระเบียบวิธีวิจัย ตั้งแต่กระบวนวางแผน การเลือกประเด็นวิจัย 

2544595 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านภูมิสารสนเทศและเทคโนโลยี3(0-6-3) 
โลจสิติกส ์

Research and Innovation Development in Geographical 
Technology 

เปลี่ยนแปลง 
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หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2564 สาระที่ปรับปรุง 
การทบทวนเอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องที่ถูกต้อง การก าหนดกรอบ การ
ก าหนดวัตถุประสงค์ การเตรียมเครื่องมือ สถิติและการเลือกใช้สถิติ การก าหนด
กลุ่มตัวอย่าง การรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ แปลผล และการเขียนรายงานอย่างมี
มาตรฐานด้านสารสนเทศภมูิศาสตร ์

มโนทัศน์ด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ระเบยีบวิธีวิจัย การเลือกประเด็น การ
ก าหนดวัตถุประสงค์ การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การเตรียม
เครื่องมือ สถิติและการเลือกใช้สถิติ การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และ
การเขียนรายงาน การใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรม มี
ปฏิบัติการจัดท าโครงร่างงานวิจัยด้านเทคโนโลยภีูมิศาสตร์ และสัมมนา 
วิชาเอกภูมสิารสนเทศ 

วิชาเอกบังคับ 
2541301 พัฒนาการแนวความคิดทางภูมิศาสตร์                          3(3-0-6) 
 (Geographical Thoughts) 
 พัฒนาการของแนวความคิดทางภูมิศาสตร์ตามสมัย-ยุคต่าง ๆ โดยเน้น
การวิเคราะห์เช่ือมโยงแนวความคิดจากอดีตจนถึงปัจจุบันสู่การประยุกต์ใช้ 

2541301 พัฒนาการทางภูมิสารสนเทศศาสตร ์    
 3 (3-0-6) 
Development of Geoinformatics 
 พัฒนาการของแนวความคิดทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
นิยาม องค์ประกอบ หลักการท างาน การประยุกต์ใช้ระบบก าหนดต าแหน่งบนพ้ืน
โลก การประยุกต์ใช้การรับรู้จากระยะไกล การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกษตรกรรม เศรษฐกิจ
สังคม และภัยพิบัติด้วยภูมิสารสนเทศ 

เปลี่ยนแปลง 

2543405  สถิติและเทคนิคเชิงปริมาณทางภูมิศาสตร์              3(3-0-6)  
              (Statistic and Quantitative Techniques in Geography) 
             ศึกษาข้อมูลสถิติทางภูมิศาสตร์ เทคนิคที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
ทางภูมิศาสตร์ การรวบรวมข้อมูลภาคสนาม การแปลความหมาย การประยุกต์
ความหมายทางสถิติให้เข้ากับความหมายทางภูมิศาสตร์ การสร้างและทดสอบ
แบบจ าลองทางภูมิศาสตร์โดยอาศัยความรู้ทางสถิติ และคณิตศาสตร์ 

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

 องค์ความรู้พื้นฐานด้านสถิติส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ ภูมิสารสนเทศ 
การแสดงข้อมูลเชิงพื้นที่ทางสถิติ การวัดการกระจายของข้อมูลเชิงพื้นที่ การ
วิเคราะห์รูปแบบเชิงพื้นที่ การวิเคราะห์การเกาะกลุ่มของข้อมูล การแทรกค่าเชิง
พื้นที่ การสุ่มตัวอย่างเชิงพื้นที่ สมการถดถอยเชิงพื้นที่ และมีปฏิบัติการวิเคราะห์
ข้อมูลสถิติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

เปลี่ยนแปลง 

2541302    ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห ์   3(3-0-6) 
                (Analytical Geography of Thailand) 
                 ศึกษาและวิเคราะห์ท าเลที่ตั้งสัมพันธ์ ลักษณะทางกายภาพของ

2542201 ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์    3 (2-2-5) 
 Analytical Thailand geography 
 คุณลักษณะทางด้านภูมิศาสตร์ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย ท าเล

เปลี่ยนแปลง 
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หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2564 สาระที่ปรับปรุง 
ประเทศไทยโดยจ าแนกตามภาคภูมิศาสตร์ ความสัมพันธ์เช่ือมโยงของลักษณะ
ทางกายภาพของประเทศที่มีอิทธิพลต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
การเมืองการปกครอง โดยมีการศึกษาภาคสนาม 

ที่ตั้ง อาณาเขต ลักษณะทางด้านกายภาพ  เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
ประชากร การวิเคราะห์ความสามารถในการผลิตเชิงเกษตร อุตสาหกรรม การค้า 
และการคมนาคมขนส่งของภูมิภาค ท่ีสอดคลอ้งกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับปัจจุบันและแผนในอนาคต และมีการปฏิบัติการส ารวจภาคสนาม 

2542207     ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ **   3(3-0-6) 
   (English for Academic) 
              ศึกษาและพัฒนาทักษะด้านการอ่าน เขียน ฟัง และพูดภาษาอังกฤษที่
เกี่ยวข้องกับภูมิศาสตร์และสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยเน้นทักษะทางวิชาการ อัน
ได้แก่ การสืบค้นข้อมูล การอ่านเอกสาร การเขียน การอภิปรายและการน าเสนอ
ผลงานวิชาการด้านภูมิสารสนเทศ 

2543201 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการส าหรับภมูิสารสนเทศ  3(3-0-6) 
 Academic English for Geoinformatics 
 การสืบค้นบทความวิจัยภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับภูมิศาสตร์และภูมิ
สารสนเทศ ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ด้านการอ่านบทความ การ
เขียนบทคัดย่อ การเขียนบันทึก การสร้างผังการด าเนินการ การรายงานผล การ
เขียนสรุปและอภิปราย รวมทั้ง การจัดท าสื่อและน าเสนอผลงานวิชาการด้านภูมิ
สารสนเทศด้วยภาษาอังกฤษ 

เปลี่ยนแปลง 

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

รายวิชาทีต่้องผ่านก่อน 2542401 
 โครงสร้างและองค์ประกอบของระบบก าหนดต าแหน่งบนพื้นโลกจาก
ดาวเทียม ลักษณะสัญญาณความผิดพลาดของระบบ ทฤษฎีและวิธีปรับแก้ค่า
ต าแหน่ง การประเมินความถูกต้องเชิงต าแหน่ง การใช้เครื่องมือในการจัดท าแผน
ที่และการประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ ในภาคสนาม 

2543401 การส ารวจรังวัดและระบบก าหนดต าแหน่งบนพ้ืนโลก   3(2-2-5) 
 Surveying and Global Positioning System 
 หลักการส ารวจรังวัด โครงสร้างและองค์ประกอบของระบบก าหนด
ต าแหน่งบนพื้นโลกจากดาวเทียม ทฤษฎีและวิธีปรับแก้ค่าต าแหน่ง การประเมิน
ความถูกต้องเชิงต าแหน่ง แนวทางการประยุกต์ใช้กล้องส ารวจและระบบก าหนด
ต าแหน่งบนพื้นโลกในการจัดท าแผนที่และข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และ
มีบทปฏิบัติการด้านการรังวัดและระบบก าหนดต าแหน่งบนพ้ืนโลก 

เปลี่ยนแปลง  

2543408    การประยุกตใ์ช้เทคโนโลยีการรบัรูจ้ากระยะไกล** 3(2-2-5) 
                (Application to Remote Sensing technology) 

รายวิชาที่ต้องผ่านก่อน 2542402 
              การวิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียมด้วยคอมพิวเตอร์ เน้นการน าไปใช้
ประโยชน์ในการส ารวจ ติดตามและประเมินสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรต่าง ๆ และ
มีการปฏิบัติภาคสนาม 

2543201การประยุกต์ใช้การรับรูจ้ากระยะไกลและการประมวลผลภาพเชิงเลข   
3(2-2-5) 
            (Application to Remote Sensing and Digital Image Processing) 
                การวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้จากระยะไกลและการประมวลผลภาพ
เชิงเลขด้วยระบบคอมพิวเตอร์ กระบวนการวิธีในการประมวลผลข้อมูลภาพ
เบื้องต้น การเน้นข้อมูลภาพ การจ าแนกข้อมูลภาพ การประเมินความถูกต้องของ
การจ าแนกข้อมูลภาพ การจ าแนกการใช้ที่ดินจากข้อมูลดาวเทียม และมี

เปลี่ยนแปลง 



87 
 

 

87 
 

หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2564 สาระที่ปรับปรุง 
ปฏิบัติการด้านการประยุกต์ใช้การรับรู้จากระยะไกลและการประมวลผลภาพ
เชิงเลข 

2543410      การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์**  3(2-2-5) 
                 (Application to Geographic Information System) 
รายวิชาที่ต้องผ่านก่อน 2542405 
                การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ 
(Spatial) ข้อมูล พื้นผิว (Surface) และข้อมูลโครงข่าย (Network) แบบจ าลอง
ทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการพื้นที่ ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และ/หรือเศรษฐสังคม เน้นการปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ 

2543403 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  3(2-2-5) 
 Application to Geographic Information System 
 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในด้านต่าง ๆ การวิเคราะห์
ข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS data analysis) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
พื้นที่ (spatial) ข้อมูลพื้นผิว (surface) และข้อมูลโครงข่าย (network) หลักการ
วิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยและการวิเคราะห์พื้นที่เหมาะสม และมีบทปฏิบัติการด้าน
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

คงเดิม 

2544402   การเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์**3(2-2-5) 
              (Programming Application for Geographic Information System) 

รายวิชาที่ต้องผ่านก่อน 2543410, 4121005 
               การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การสร้างสภาพแวดล้อมของ
โปรแกรมทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ให้เหมาะสมกับการท างานเฉพาะ
ด้าน เช่น การเขียนโปรแกรมท างานกับส่วนแสดงแผนที่ การเขียนโปรแกรมเข้าถึง
และสบืค้นข้อมูลทางภมูิศาสตร์ การเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างการวิเคราะห์ 

2543404 การเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์  3(2-2-5) 
 Programming to GIS development  
 หลักการเขียนโปรแกรม หลักการเขียนโปรแกรมเชิงพื้นที่ เว็บไซต์และ
แอพพลิเคช่ันด้านภูมิสารสนเทศ พื้นฐานการใช้โปรแกรมเชิงวัตถุส าหรับระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ การเขียนโปรแกรมไพทอนการเขียนโปรแกรมด้วย
ภาษาระดับจาวา การใช้โปรแกรมสั่งงานอัตโนมัติในซอฟท์แวร์ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ และมีปฏิบัติการเขียนโปรแกรมที่ เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ 

เปลี่ยนแปลง 

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

รายวิชาที่ต้องผ่านก่อน 2543410 
 ศึกษาการออกแบบและการจัดการฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ ศึกษา
มาตรฐานการใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่ มาตรฐานการใช้ข้อมูลแผนที่ กระบวนการรีโมท
เซนซิง และการวิเคราะห์ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

2543405 การออกแบบและมาตรฐานของฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ข้ันแนะน า 3(2-2-5) 
 Introduction to Design and Standard Geo-spatial Database  
หลักการออกแบบและการจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ การออกแบบข้อมูลเชิง
บรรยาย พจนานุกรมข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ มาตรฐานภูมิสารสนเทศ 
มาตรฐานการบริการเชิงต าแหน่งการติดตามและน าหน  ภาษา GML เพื่อการ
จัดเก็บและแลกเปลี่ยนข้อมูลภูมิสารสนเทศ ตัวช้ีวัดคุณภาพข้อมูล ระบบการ
จ าแนกสิ่งปกคลุมดิน  และมีปฏิบัติการด้านการออกแบบและมาตรฐานของ
ฐานข้อมูลเชิงพื้นที ่

เปลี่ยนแปลง 
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 2543501 ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการโลจสิติกส์  3(2-2-5) 

 Geoinformatics for Logistics Managements 
 ทฤษฎีด้านท าเลที่ตั้ง แนวคิดด้านการวิเคราะห์ท าเลที่ตั้งเชิงธุรกิจและโล
จิสติกส์ การประยุกต์ใช้แนวคิดและสร้างแบบจ าลองท าเลที่ตั้งเชิงธุรกิจด้วยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ การวิเคราะห์ท าเลที่ตั้ง การกระจายสินค้า การวางแผน
ก าลังการผลิต การให้บริการคลังสินค้า  และการประเมินผลกลยุทธ์โลจิสติกส์ 
และมีปฏิบัติการด้านการวิเคราะห์ท าเลที่ตั้งเชิงธุรกิจและโลจิสติกส์ 

เปิดรายวิชาใหม ่

2541203   การแปลความหมายจากภาพถ่ายทางอากาศ      3(2-2-5) 
Aerial Photo Interpretation 
              ความส าคัญของภาพถ่ายทางอากาศ ลักษณะของภาพถ่ายทางอากาศ 
การอ่านและการแปลความหมายลักษณะของสิ่งที่ปรากฏในภาพถ่ายทางอากาศ 

 ปิดรายวิชา 

2542307  เทคนิคการส ารวจภาคสนามส าหรับงานภูมิสารสนเทศ 3(2-2-5) 
Field Techniques for Geoinformatics 
              ทฤษฎีและหลักการส ารวจ การใช้เครื่องมือและเทคนิคการส ารวจ
ภาคสนาม และการส ารวจภูมิประเทศ การน าข้อมูลจากการส ารวจไปประยุกต์ใช้
ในรูปของแผนที่ และงานด้านภูมิสารสนเทศ 

 ปิดรายวิชา 

2543406   ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการทรพัยากรธรรมชาต ิ    3(2-2-5) 
และสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการ 
Geoinformatics  for Integrated Natural Resources and Environmental 
Management 
              ความหมาย ประเภท ลักษณะ และขอบเขตของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งสิ่งแวดล้อมที่ธรรมชาติสร้าง 
และสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างโดยประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศ  รูปแบบกระบวนการ
มีส่วนร่วม การสร้างเครือข่ายองค์กร การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน 

 ปิดรายวิชา 
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วิชาเอกเลือก 
2541201    ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ    3(3-0-6) 
    (Economic Geography) 
    ศึกษาลักษณะและปัจจัยที่ท าให้เกิดความแตกต่างของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจในบริเวณต่าง ๆ ของโลก โดยศึกษาทรัพยากรธรรมชาติ การผลิต การใช้ 
และการกระจายของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิช
ยกรรม การคมนาคม-ขนส่ง การค้าระหว่างประเทศ และการบริการแก่ประชาชน
ในดินแดนต่าง ๆ ของโลก 

2543101 ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจและการตลาด  3 (3-0-6) 
 Economic Geography and Marketing  
 ปัจจัยที่ท าให้เกิดความแตกต่างของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในบริเวณต่าง 
ๆ ของโลก โดยศึกษาทรัพยากรธรรมชาติ การผลิต การใช้ และการกระจายของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การ
คมนาคม-ขนส่ง การค้าระหว่างประเทศ และการบริการแก่ประชาชนในดินแดน
ต่าง ๆ ของโลก ปัจจัยต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อเศรษฐกิจด้านการตลาดและ
อุตสาหกรรม โดยเน้นการวิเคราะห์การก าหนดที่ตั้งและบริเวณบริการของ
การตลาดและอุตสาหกรรม 

เปลี่ยนแปลง 

2544405  ภูมิศาสตรเ์มืองและการวางแผน               3(3-0-6) 
Urban Geography and Planning 
               การก าเนิดและแหล่งที่ตั้งของเมือง รูปร่าง โครงสร้างภายใน การ
เติบโตของเมือง และการกลายเป็นเมืองในส่วนต่างๆ ของโลก  ระบบการตั้งถิ่น
ฐานในเมืองและการใช้ที่ดินในเมือง  การวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่  ระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน  การขยายตัวและการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่เมือง  ปัญหาของ
ระบบชุมชนเมืองและนโยบายเกี่ยวกับท่ีดินเมืองและการงวางผังเมือง 

2543102ภูมิศาสตร์เมืองและผังเมือง 3 (2-2-5) 
 Geography and Urban Planning  
 จุดประสงค์และขอบเขตของการวางผังเมือง องค์ประกอบทางกายภาพ
ของชุมชนเมือง การส ารวจและการวางผังชุมชน แนวคิดและทฤษฎีการตั้งถ่ินฐาน
ของมนุษย์ในส่วนต่าง ๆ ของโลก ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐาน
ของประชากรในชนบทและเมือง 

เปลี่ยนแปลง 

 2541102 ภูมิศาสตรภ์ูมภิาคอาเซยีน 3 (3-0-6) 
 ASEAN Geography 
 องค์ประกอบทางกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคมของกลุ่มประเทศ
อาเซียน เน้นความส าคญัของการกระจายทางพื้นที่ขององค์ประกอบเหล่านี้ และ
ความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

2543201   ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว    3(2-2-5) 
(Geography of Tourism) 

               ศึกษาสภาพทางภูมิศาสตร์ของแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย 

2541103 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว 3 (2-2-5) 
 Tourism Geography  
 สภาพทางภูมิศาสตร์ของแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย เกี่ยวกับที่ตัง้ 

เปลี่ยนแปลง 
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เกี่ยวกับที่ตั้ง การเข้าถึงและเส้นทางคมนาคม สภาพทางธรรมชาติและการก าเนิด
ของแหล่งท่องเที่ยว สภาพทางด้านวัฒนธรรมและประวัติของแหล่งท่องเที่ยว 
ประเภทของแหล่งท่องเที่ยว องค์ประกอบท่ีเหมาะสมส าหรับการท่องเที่ยว สถาน
บริการและหน่วยงานที่ด าเนินงานการท่องเที่ยว การวางแผนงานส าหรับการ
จัดการท่องเที่ยวและฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม 

การเข้าถึงและเส้นทางคมนาคม สภาพทางธรรมชาติและการก าเนดิของแหล่ง
ท่องเที่ยว สภาพทางด้านวัฒนธรรมและประวัติของแหล่งท่องเที่ยว ประเภทของ
แหล่งท่องเที่ยว องค์ประกอบท่ีเหมาะสมส าหรับการท่องเที่ยว สถานบริการและ
หน่วยงานท่ีด าเนินงานการท่องเทีย่ว การวางแผนงานส าหรับการจัดการท่องเที่ยว
และฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม 

 2543212    สิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น                  3(3-0-6) 
                (Geographical Indications and Local Development) 
                นิยาม ประเภท หลักเกณฑ์ การคุ้มครอง การพัฒนา และประโยชน์
ของการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนและการเพิก
ถอน การคุ้มครองสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ในระดับสากลและในประเทศไทย 
พระราชบัญญัติสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คุณลักษณะพิเศษ
ของสินค้าจากแหล่งภูมิศาสตร์ ภาพลักษณ์การเชื่อมโยงระหว่างสินค้าสิ่งบ่งช้ีทาง
ภูมิศาสตร์กับแหล่งผลิต 

เปิดรายวิชาใหม ่

2544209  การจัดการพิบัตภิยัทางธรรมชาติ   3(3-0-6) 
(Natural Hazard Management) 

               ศึกษาหลักการจัดการพิบัติภัยทางธรรมชาติและผลกระทบจากภาวะ
โลกร้อน อันประกอบด้วย ภัยแล้ง อุทกภัย วาตภัย ภัยหนาว แผ่นดินไหว ดินถล่ม 
ไฟป่า มลภาวะ มลพิษ ฯลฯ ศึกษาวิธีการและการวางแผนการจัดการพิบัติภัย
ธรรมชาติเชิงบูรณาการ 

2543207 ภูมิสารสนเทศด้านสุขภาวะ การจดัการสิ่งแวดล้อม และภยัพิบัติ  
3 (2-2-5) 
 GIS for Wellness and Environmental and Disasters 
Management 
 คุณลักษณะด้านสุขภาวะ ระบาดวิทยา และชีวิตวิถีใหม่ หลักการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลักการจัดการพิบัติภัยทางธรรมชาติเชิง
บูรณาการ การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศในการจัดการสิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ และ
โรคระบาด การใช้ข้อมูลดาวเทียมในการติดตาม เตือนภัย เฝ้าระวัง และพยากรณ์
เชิงพื้นที่ และมีบทปฏิบัติการด้านการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ 

เปลี่ยนแปลง 

2544409  ระบบภมูิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการแผนท่ีทะเบยีน 
  และทรัพย์สิน                                                            3(2-2-5) 

2544202  ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรพัย์สิน3(2-2-5) 
                (GIS for Mapping and Asset Taxes) 

เปลี่ยนแปลง 
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               Geoinformatics for Tax Map and Asset Management 
               ระเบียบวิธี กระบวนการ และกฎหมายของการจัดเก็บแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน การสร้างฐานข้อมูล ระบบการจดัการฐานข้อมลู การดูแลรักษา 
การส ารองฐานข้อมูล การแกไ้ข ปรับปรุง ลบข้อมลู เพื่อให้ได้ข้อมลูที่มีการจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบ ถูกต้องตามระเบยีบและกฎหมายของการจัดเก็บแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน โดยใช้ระบบภมูิสารสนเทศ 

                นิยาม ประเภท และขั้นตอนการท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
กระบวนการวิธีในการส ารวจข้อมูลภาคสนาม การจัดท าแผนท่ีแม่บท การคัดลอก
ข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน การจัดการแผนที่ภาษี การบริหารจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ การ
ใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปด้านแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และมีปฏิบัติการ
ส ารวจชุมชนภาคสนามเพื่อใช้ในงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

2544404  บูรณาการเทคโนโลยีภมูิสารสนเทศเพื่อการจัดการท้องถิ่น**   
3(2-2-5) 

             (Integration of Geo-Information Sciences for local 
management) 

รายวิชาที่ต้องผ่านก่อน 2543407, 2543409 
 ศึกษาการบรูณาการเพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ อัน
ประกอบด้วย ระบบก าหนดต าแหน่งบนพื้นโลก รีโมทเซนซิง และระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ ในการศึกษาเชิงพื้นที่ด้านต่าง ๆ ฝึกปฏิบัติการออกแบบ
และวางแผนการใช้เทคโนโลยีอย่างบูรณาการ 

 ปิดรายวิชา 

2544406   แบบจ าลองทางพื้นที่                              3(2-2-5) 
               Spatial Modeling 
               แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์และแบบจ าลองสามมิติ รูปแบบทางพื้นที่
ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์ทั้งกิจกรรมการเกษตร กิจกรรมอุตสาหกรรม 
กิจกรรมนันทนาการ เมืองและผังเมืองที่อยู่ในรูปของแบบจ าลอง พัฒนาการ สาเหตุ 
ปัจจัยการเกิดหรือสนับสนุน และการน าไปประยุกต์ใช้ 

 ปิดรายวิชา 

2544408  การเขียนโปรแกรมเพือ่พัฒนาระบบภูมสิารสนเทศ    3(2-2-5) 
                Programming Application for Geoinformatics 
                การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การสร้างสภาพแวดล้อมของ
โปรแกรมทางด้านภมูิสารสนเทศให้เหมาะสมกับการท างานเฉพาะดา้น การเขียน

 ปิดรายวิชา 
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โปรแกรมท างานกับส่วนแสดงแผนท่ี การเขียนโปรแกรมเข้าถึง และสืบค้นข้อมลู
ทางภูมิศาสตร์ การเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างการวเิคราะห์ข้อมูลภูมสิารสนเทศ 
 2543213 การประยุกต์ใช้การส ารวจรังวัดและระบบก าหนดพิกัดบนพื้นโลก 3(2-

2-5) 
             (Application of Surveying and Global Positioning System) 
              การประยุกต์ใช้การส ารวจรังวัด การประยุกต์ใช้ระบบก าหนดพิกัดบน
พื้นโลก หลักการส ารวจยีออเดติค  (geodetic surveying) กระบวนการในการ
รังวัดที่ดิน การปักเขต การท าเขต และการค านวณเนื้อท่ี การท าสามเหลี่ยมในการ
ส ารวจ การท าวงรอบในการส ารวจ การใช้กล้องวัดมุม Theodolite และมี
ปฏิบัติการประยุกต์ใช้การส ารวจรังวัดและระบบก าหนดพิกัดบนพื้นโลก 

เปิดรายวิชาใหม ่

2541103   ธรณีสณัฐานวิทยา                    3(2-2-5) 
                Geomorphology 
                การก าเนิดธรณีโครงสร้าง รูปร่างของแผ่นดิน กระบวนการก าเนิด
และการพัฒนา  การเปลี่ยนแปลงของแผ่นดิน การจ าแนกชนิดของธรณีสัณฐาน
ของประเทศไทย 

 ปิดรายวิชา 

2542203   ภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน                   3(3-0-6) 
                Settlement Geography 
                แนวคิดและทฤษฎีการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในส่วนต่างๆ ของโลก 
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ท่ีมีผลต่อการตั้งถิ่นฐานของประชากรในชนบทและเมือง 

 ปิดรายวิชา 

2543202   ชีวภูมิศาสตร ์         3(3-0-6) 
                Biogeography 
                ระบบนิเวศ และความสัมพันธ์เชิงระบบ ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผล
ต่อการกระจายตัวของพืชและสัตว์ ลักษณะเด่นของพืชและสัตว์ประจ าถิ่น ความ
หลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก 

 ปิดรายวิชา 

2543203  ภูมิศาสตรล์ุ่มน้ าปิง        3(3-0-6)  ปิดรายวิชา 
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             Geography of Ping River Basin 
             สภาพภูมิศาสตร์กายภาพ สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองการ
ปกครอง และสิ่งแวดล้อมในบริเวณลุ่มน้ าปิง มีที่ความส าคัญต่อบริบทของการ
จัดการทรัพยากรของชุมชนในพืน้ท่ี 
2543204  โฟโตแกรมเมตร ี                    3(2-2-5) 
             Photogrammetry 
             ประวัติ วิวัฒนาการ และประโยชน์ของการส ารวจด้วยภาพถ่ายทาง
อากาศ  ลักษณะทางเรขาคณิต และระบบพิกัดของภาพถ่าย การวางแผนการบิน
ถ่ายภาพทางอากาศ จุดบังคับภาคพื้นดิน การมองเห็น 3 มิติ และระยะเหลื่อม 
การค านวณปรับแก้เบื้องต้น การท าแผนท่ีด้วยวิธีโฟโตแกรมเมตรี 

 ปิดรายวิชา 

2543413  ภูมิสารสนเทศส าหรับการจัดการพิบัติภยัทางธรรมชาติ    3(3-0-6) 
             Geoinformatics for Natural Hazard Management 
             นิยามและแนวทางการจัดการพิบัติภัยทางธรรมชาติ วิธีการและกรณี
ตัวอย่างในการน าภูมิสารสนเทศไปใช้ในการจัดการพิบัติภัยทางธรรมชาติที่พบมาก
ในประเทศไทย  การประยุกต์ใช้ข้อมูลการส ารวจระยะไกลในการติดตาม เตือนภัย 
เฝ้าระวัง และแสดงปรากฏการณ์ของการเกิดพิบัติภัยทางธรรมชาติ การวิเคราะห์
พื้นที่เสี่ยง พื้นที่อ่อนไหว ต่อการเกิดภัยพิบัติ เพื่อน าไปสู่การเสนอแนวทางการ
ตัดสินใจในการแก้ไขและบริหารจัดการปัญหา 

 ปิดรายวิชา 

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

 ปิดรายวิชา 

2543415  ภูมิสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการลุม่น้ า        3(2-2-5)  ปิดรายวิชา 
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            Geoinformatics for Watershed Management 
            นิยามความหมายพื้นที่ลุ่มน้ า การก าหนดพื้นที่ลุ่มน้ า ขอบเขตของการ
จัดการลุ่มน้ า  หลักการจัดการและแนวคิดในการจัดการลุ่มน้ าแบบผสมผสาน 
หลักและวิธีปฏิบัติในการจัดการพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์    การป้องกันการพังทลาย
ของดิน อุทกภัย ความแห้งแล้ง และมลพิษ        ในพื้นท่ีลุ่มน้ า การปรับปรุงพื้นที่
ลุ่มน้ า การวางนโยบายในการจัดการลุ่มน้ าแบบยั่งยืน โดยใช้ภูมิสารสนเทศ 
2543416  การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ทางภูมิสารสนเทศ   3(2-2-5) 
บนเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต  
            Geoinformatics Web Service 
            รูปแบบ วิธีการค้นหา เข้าถึง น ามาใช้ และประยุกต์ใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ
ที่จัดท าและเผยแพร่ตามมาตรฐานสากล การติดตั้งระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บน
เครื่องบริการอินเตอร์เน็ต (GIS Internet Server) เทคนิคและวิธีการจัดสร้าง Web 
Map Service ด้วยการใช้ซอฟต์แวร์รหัสเปิด (Open source) การประยุกต์ใช้ระบบ
การให้บริการแผนที่ในอินเตอร์เน็ต 

 ปิดรายวิชา 

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 

วิชาเอกเทคโนโลยีโลจิสติกส ์
วิชาเอกบังคับ  
 5773203 ภาษาอังกฤษส าหรับโลจสิติกส์  3(3-0-6) เปิดรายวิชาใหม ่
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 English for Logistics 
 ศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสารภาษาอังกฤษ 
และศัพท์เฉพาะด้านการจัดการโลจิสติกส์ทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ โดยใช้
กรณีศึกษาเพื่อเพิ่มทักษะการสื่อสาร 

(เป็นรายวิชาใหม่ท่ีเกดิ
จากการบูรณาการ
ศาสตร์ระหว่างภูมิ
สารสนเทศ และ
เทคโนโลยีโลจิสติกส)์ 

 5771203 คณิตศาสตร์และสถติิส าหรับโลจสิติกส์  3(3-0-6) 
 Mathematics and Statistics 
 ระบบวิธีทางสถิติและการใช้สถิติ  โปรแกรมเชิงเส้น การเรียงล าดับ การ
จัดหมู่ ความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มทั้งต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง อนุพันธ์และการ
ประยุกต์การสุ่มตัวอย่างและการประมาณค่าการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์
ความแปรปรวน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอยอย่างง่าย โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปขั้นพื้นฐานในการค านวณและสถิติ เน้นการน าไปใช้เพื่อ
แก้ปัญหาทางด้านการจัดการโลจิสติกส์ 

เพิ่มรายวิชาใหม ่

 5773601 เทคโนโลยีบล็อกเชน  3(3-0-6) 
 Blockchain Technology’ 
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบล็อกเชน วิวัฒนาการของบล็อกเชน เทคโนโลยี
บล็อกเชนกับการพัฒนางานด้านต่างๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมด้านโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน 

เปิดรายวิชาใหม ่

 5773602 อินเทอร์เน็ตของทุกสิ่งในงานโลจสิติกส์และซัพพลายเชน  3(2-2-5) 
 Internet of Things in the Logistics and Supply Chain  
 แนวคิดเกี่ ยวกับอิน เทอร์ เน็ตของทุกสิ่ ง ( IoT) สิ่ งที่ สร้างขึ้นจาก
อินเทอร์เน็ตของสิ่งต่างๆ รวมถึงองค์ประกอบท่ีเชื่อมต่อกัน การติดต่อสื่อสาร การ
ให้ความส าคัญกับข้อมูลที่เพิ่มขึ้น การตรวจสอบปัญหาด้านความปลอดภัยและ
ความเป็นส่วนตัว การเพิ่มประสิทธิภาพและกระบวนการท างานโลจิสติกส์และซัพ
พลายเชนด้วยอินเทอร์เน็ตของทุกสิ่ง 

เปิดรายวิชาใหม ่
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หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2564 สาระที่ปรับปรุง 
 5773603 ข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะหข์้อมูลด้านโลจสิติกส์และซัพพลายเชน 

3(2-2-5) 
 Big Data and Analytics in Logistics and Supply Chain 
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาด
ใหญ่ เครื่องมือการวิเคราะห์ที่จ าเป็น การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่บนคลาวด์ 
การวิเคราะห์แบบจ าลองความน่าจะเป็นและสถิติ การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่ การแก้ไขปัญหาทางโลจิสติกส์ 

เปิดรายวิชาใหม ่

 5773604 ระบบการขนส่งอัจริยะส าหรับสมาร์ตซติี ้  3 (2-2-5) 
 Smart Mobility in Smart Cities 
 การวิเคราะห์และออกแบบระบบขนส่งอัจฉริยะ การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาระบบการจราจรขนส่ง การเชื่อมโยงระบบการขนส่ง
และการสัญจรส าหรับสมาร์ตซิตี้ ความปลอดภัยและความสะดวกในการขนส่ง 
รวมถึงการขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เปิดรายวิชาใหม ่

 5773605 ระบบโลจสิติกสย์้อนกลับและการจัดการซัพพลายเชนเพื่อสิ่งแวดล้อม 
 3(3-0-6) 
 Reverse Logistics and Environmental Supply Chain 
Management  
 แนวคิด ทฤษฎี กระบวนการของระบบโลจิสติกส์ย้อนกลับและซัพพลาย
เชนเพื่อสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์สาเหตุและผลกะทบต่อสิ่งแวดล้อม วิธีการลด
ความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อม มาตรการการด าเนินงานขององค์กร แบบจ าลอง
อ้างอิงการด าเนินงานซัพพลายเชนสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสนับสนุนระบบโลจิ
สติกส์ย้อนกลับและการจัดการซัพพลายเชนเพื่อสิ่งแวดล้อม 

เปิดรายวิชาใหม ่

 5773606 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อธรุกิจสมาร์ทโลจิสติกส์  3(2-2-5) 
 Innovation and technology for smart logistics 
 แนวคิด ทฤษฎีการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านโลจิสติกส์ 

เปิดรายวิชาใหม ่
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หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2564 สาระที่ปรับปรุง 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องในด้านทรัพย์สินทางปัญญา การขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญา การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา การแปลงทรัพย์สินทางปัญญาสู่
การด าเนินงานเชิงพานิชย์ การน านวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใช้พัฒนาธุรกิจ
สมาร์ทโลจิสติกส์ 

 5773607 การวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  3(3-0-6) 
 Measuring Logistics and Supply Chain Efficiency  
 แนวคิดการวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน การ
วิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรม ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพ การวัดผลเชิงดุลยภาพ การ
เทียบเคียงประสิทธิภาพ การปฏิบัติที่เป็นเลิศ ตัวช้ีวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์
แบบจ าลองอ้างอิงการด าเนินงานซัพพลายเชน 

เปิดรายวิชาใหม ่

 2543501ภูมิสารสนเทศเพื่อการจดัการโลจสิติกส์  3(2-2-5) 
 Geoinformatics for Logistic Managements  
 ทฤษฎีด้านท าเลทีต่ั้ง แนวคิดด้านการวิเคราะห์ท าเลที่ตั้งเชิงธุรกิจและโล
จิสติกส์ การประยุกต์ใช้แนวคิดและสร้างแบบจ าลองท าเลที่ตั้งเชิงธุรกิจด้วยระบบ
สารสนเทศภมูิศาสตร์ การวิเคราะห์ท าเลที่ตั้ง การกระจายสินค้า การวางแผน
ก าลังการผลิต การให้บริการคลังสนิค้า  และการประเมินผลกลยุทธ์โลจิสติกส์ 
และมีปฏิบัติการด้านการวิเคราะหท์ าเลที่ตั้งเชิงธุรกิจและโลจิสติกส ์

เปิดรายวิชาใหม ่

วิชาเอกเลือก 
 5772104 อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในงานโลจิสติกส์ 

 3 (2-2-5) 
Occupational Health, Environment and Safety in Logistics  
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การยศาสตร์และท่าทางของการท างาน อุบัติเหตุและ
กิจกรรมเพื่อความปลอดภัยในการท างาน และการเก็บข้อมูลทางสิ่งแวดล้อม  โรค
จากการประกอบอาชีพ สุขภาพและความปลอดภัยในการประกอบอาชีพใน
อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ สุขภาพและความปลอดภัยในการปะกอบอาชีพโลจิสติกส์ 

เปิดรายวิชาใหม ่
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หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2564 สาระที่ปรับปรุง 
มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภยั(มอก.18000) และการ
ประเมินความเสี่ยง กฎหมายเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และ
สิ่งแวดล้อมท่ีเป็นสิ่งคุกคามต่อสุขภาพ/ต่อการปฏิบัติงาน 

 5773104 การน าเข้า-ส่งออก และพิธีศุลกากร    3 (3-0-6) 
 Import-Export and Customs   
หลักการน าเข้าและส่งออก พิธีการน าเข้าและส่งออก ข้อตกลงการคา้ระหว่าง
ประเทศ การจัดท าเอกสารส าหรับการน าเข้าและส่งออก การเงินส าหรับการ
น าเข้าและส่งออก การประกันภัยส าหรับการน าเข้าและส่งออก ระเบียบการ
น าเข้าการส่งออกและภาษีอากร การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การรวมกลุ่ม
ทางเศรษฐกิจและสนธิสญัญาการค้าระหว่างประเทศ การน าเข้าและส่งออก
ออนไลน ์

เปิดรายวิชาใหม ่

 5773608 เทคโนโลยีการบรรจภุัณฑ์ในงานโลจิสติกส ์  3 (2-2-5) 
 Packaging Technology in Logistics  
 หลักการและเทคนิคของระบบบรรจุภณัฑ์หน้าที่และความส าคญัของ 
ระบบบรรจุภณัฑ์ มาตรฐานของบรรจุภณัฑ์ วัสดุและชนิดของบรรจภุัณฑ์ บรรจุ
ภัณฑเ์พื่อการน าเข้าและส่งออก บรรจุภณัฑเ์พื่อการขนส่ง การวางแผนและ
วิเคราะหบ์รรจุภณัฑ์งานโลจิสติกส์ การพัฒนาบรรจุภณัฑ์ เทคโนโลยีสมัยใหม่ใน
การพัฒนาบรรจุภณัฑ์ในงานโลจสิติกส ์

เปิดรายวิชาใหม ่

 5773609 เทคโนโลยีพลังงานส าหรับโลจสิตกิส ์   3 (2-2-5) 
Energy Technology For Logistics  
 หลักการจัดการและการอนุรักษ์พลังงาน นโยบาย กลยุทธ์ มาตรการวัด 
และวิธีการใช้พลังงานในงานด้านโลจิสติกส์เพื่อแนวทางในการลดต้นทุน มลพิษ
จากการใช้พลังงานด้านโลจิสติกส์ พลังงานทางเลือก การน าพลังงานกลับมาใช้
ใหม่ การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้พลังงานในด้านโลจิสติกส์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมด้านพลังงานท่ีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพกิจกรรมทางโลจิสติกส์ 

เปิดรายวิชาใหม ่
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หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2564 สาระที่ปรับปรุง 
 2543303    เทคโนโลยีการบรรจภุัณฑ์ในงานโลจิสติกส์                    3(2-2-5) 

                (Packaging Technology in Logistics) 
                หลักการและเทคนิคของระบบบรรจุภัณฑ์หน้าที่และความส าคัญของ 
ระบบบรรจุภัณฑ์ มาตรฐานของบรรจุภัณฑ์ วัสดุและชนิดของบรรจุภัณฑ์ บรรจุ
ภัณฑ์เพื่อการน าเข้าและส่งออก บรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง การวางแผนและ
วิเคราะห์บรรจุภัณฑ์งานโลจิสติกส์ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เทคโนโลยีสมัยใหม่ใน
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ในงานโลจิสติกส์ และมีปฏิบัติการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่
เหมาะสม 

เปิดรายวิชาใหม ่

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

เปิดรายวิชาใหม ่

 5773611 เทคโนโลยีการจดัการสินค้าคงคลัง   3 (3-0-6) 
Inventory Management Technology  
 หลักการจัดการสินค้าคงคลัง ความหมาย ความส าคัญ ประเภทของ
สินค้าคงคลัง การวางแผนและการพยากรณ์ความต้องการสินค้าคงคลงั การจัดการ
ต้นทุนสินค้าคงคลังและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสินค้าคงคลัง เทคโนโลยีที่
ทันสมัยและระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง 

เปิดรายวิชาใหม ่

 5773612 การบริหารงานแบบลีน    3 (2-2-5) 
Lean Management  

เปิดรายวิชาใหม ่
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หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2564 สาระที่ปรับปรุง 
นิยาม องค์ประกอบ และหลักการพื้นฐานของลีน แนวคิดการพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง และขจัดความสูญเปล่า การปรับปรุงกระบวนการท างาน เครื่องมือ
และเทคนิคต่าง ๆ ในการบริหารงานแบบลีน การผลิตแบบลีน และมีปฏิบัติการ
ประยุกต์ใช้หลักการของลีนเพื่อปรับปรุงกระบวนการท างานในกิจกรรมด้านโลจิ
สติกส์และซัพพลายเชน 

 5771601 ระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร  3 (2-2-5) 
Enterprise Business Resource Planning System  
 หลักการ แนวคิด และความหมายของการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจ
ขององค์กร ประโยชน์ของการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร โครงสร้าง
พื้นฐาน การท างานของระบบ การน ามาใช้ ต้นทุนและผลตอบแทนการลงทุนใน
ระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร ซอฟแวร์ระบบการวางแผน
ทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร (ERP) 

เปิดรายวิชาใหม ่

2544495    การเตรียมประสบการณ์วิชาชีพภูมสิารสนเทศ                   2(90) 
                 (Preparation for Geoinformatics Practicum experience) 
                จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผูเ้รียนก่อนออกฝึก
ประสบการณ์ และ   การปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางภูมสิารสนเทศ 
ด้านพัฒนาท่ีดิน ชลประทาน อุตุนยิมวิทยา ธรณีวิทยา และสิ่งแวดลอ้ม 
 

2544596 เตรียมประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยภีูมิศาสตร ์  2(90) 
  Preparation for Geographical Technology Practicum 
Experience  
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรยีมความพร้อมของผู้เรยีนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในด้านการรับรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้
มีความรู้ ทักษะ หน้าท่ี ความรับผดิชอบ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลกัษณะที่
เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยเน้นการฝึกทักษะขั้นพ้ืนฐานและระดบัสูงทางด้าน
เทคโนโลยีภมูิศาสตร ์

เปลี่ยนแปลง 

2544496    การฝึกประสบการณว์ิชาชีพภูมิสารสนเทศ                      5(450) 
                 (Practicum Geoinformatics) 
                รายวิชาที่ต้องสอบผา่น 2544495 
                ฝึกประสบการณ์ในหน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน 
ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางภูมิสารสนเทศ การท าแผนท่ี ส ารวจดิน 

2544597 การฝึกงานทางเทคโนโลยีภมูิศาสตร์  5(450) 
 Practicum Geographical Technology  
จัดให้นักศึกษาได้ฝึกงานทางด้านภูมิสารสนเทศและ/หรือเทคโนโลยีโลจสิติกส์ ใน
หน่วยงานภาครัฐ บริษัทเอกชน หรือชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้ได้รับความรู้ ทักษะ เจต
คติ และประสบการณ์ในอาชีพ โดยก าหนดชั่วโมงการฝึกงาน จ านวน 450 ช่ัวโมง 

เปลี่ยนแปลง 
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หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2564 สาระที่ปรับปรุง 
ชลประทาน อุตุนิยมวิทยา ธรณีวิทยา และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดทักษะและสามารถประยุกต์ใช้งานทางด้านเทคโนโลยีภมูศิาสตร์ในการ

ประกอบอาชีพในอนาคตได ้
2544497    การเตรียมสหกิจศึกษา                                1(45) 
                 (Cooperative Education Preparation) 
                หลักการ แนวคิด กระบวนการ ขั้นตอน ระเบียบและข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา การเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ ทักษะวิชาชีพ 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ก่อนออกไปปฏิบัติงาน  ท่ีสถานประกอบการ 

2544598 เตรียมสหกิจศึกษา     1(45)  
Cooperative Education Preparation  

 หลักการ ความส าคญั และประโยชน์ท่ีนักศึกษาได้รับจากสหกิจศึกษา 
ทักษะและเทคนิคการสมัครงานและการสัมภาษณ์ ความรู้พื้นฐานในการ
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมายแรงงาน ระบบ
บริหารคณุภาพงาน จริยธรรมในวชิาชีพเฉพาะสาขาวิชา และมีการฝึกทักษะขั้น
พื้นฐานและระดับสูงทางด้านเทคโนโลยภีูมิศาสตร ์

เปลี่ยนแปลง 

2544498     สหกิจศึกษา                     6(540) 
                 (Cooperative Education) 
                รายวิชาที่ต้องสอบผา่น 2544497 
                การปฏิบัติงานเสมือนเป็นพนักงานช่ัวคราวหรือเตม็เวลาของสถาน
ประกอบการที่เน้นการปฏิบตัิงานด้านวิชาการและวิชาชีพอย่างเป็นระบบตลอดจน
การจัดท ารายงานและน าเสนอผลการปฏิบัติงานต่อสถานประกอบการและ
สถานศึกษา 

2544599 สหกิจศึกษา     6(540) 
 Co-operative Education  
 การปฏิบัติงานทางด้านภูมสิารสนเทศและ/หรือเทคโนโลยีโลจิสติกสใ์น
สถานประกอบการ ในหน่วยงานภาครัฐ หรือบริษัทเอกชน เสมือนเปน็พนักงาน
ของสถานประกอบการ ในต าแหนง่ที่มีภาระงานสอดคล้องกับหลักสตูร และ
เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ มีหน้าท่ีรับผดิชอบแน่นอน มีผู้นิเทศงาน มี
ระบบการติดตาม และประเมินผลอย่างเป็นระบบ 

เปลี่ยนแปลง 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่งต่าง ๆ 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ. 2562 

--------------------------------------------- 
เพื่อให้การจัดการระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสอดคล้องกับ

ความมุ่งหมายและหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
รวมทั้งมีมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

อาศัยอ านาจความในมาตรา 18 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับมติที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 จึงออก
ข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
         ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2562"  
         ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้ส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงหรือพัฒนาใหม่ ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2558 
         ข้อ 3 บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง และประกาศ อื่นใดในส่วนที่ได้ก าหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัดหรือ
แย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน  

ข้อ 4 ให้ยกเลิก 
4.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 
4.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 

2560 
4.3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
4.4 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและ

ปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
ข้อ 5 ในข้อบังคับนี้ 

“มหาวิทยาลัย”   หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“สภาวิชาการ”  หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“อธิการบดี”  หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“คณะ”   หมายความว่า คณะที่จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร และที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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“ส านักส่งเสริมวิชาการฯ”  หมายความว่า   ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 

“งานทะเบียนและประมวลผล” หมายความว่า งานหนึ่งในส านักส่งเสริมวิชาการฯที่รับผิดชอบด้าน
ทะเบียนและการประมวลผล 

“คณบดี”   หมายความว่า คณบดีของแต่ละคณะ และผู้อ านวยการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร  แม่สอด 

“ประธานโปรแกรมวิชา”   หมายความว่า บุคคลที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้เป็นประธานในการ
บริหารจัดการโปรแกรมวิชา 

“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า บุคคลที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา
ดูแล สนับสนุนทางด้านวิชาการ วิธีการเรียน ควบคุมแผนการเรียน และให้มีส่วนในการประเมินผลความก้าวหน้าในการ
เรียน 

“นักศึกษา”  หมายความว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

“การศึกษาภาคปกติ” หมายความว่า การจัดการศึกษาในเวลาราชการ 
“การศึกษาภาคพิเศษ” หมายความว่า การจัดการศึกษาอ่ืน ๆ นอกเหนือจากการจัดการศึกษา

ภาคปกต ิ
“นักศึกษาภาคปกติ” หมายความว่า นักศึกษาที่จัดให้มีการเรียนการสอนในเวลาราชการ 
“บุคลากรประจ าการ” หมายความว่า บุคคลที่ก าลังปฏิบัติงานทั้งสังกัดภาครัฐบาลหรือเอกชน  

โดยไม่จ ากัดอาชีพ 
“นักศึกษาภาคพิเศษ”    หมายความว่า    นักศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาส าหรับ

บุคลากรประจ าการ (กศ.บป.) หรือโครงการอ่ืนที่มหาวิทยาลัยจัดให้มีการเรียนการสอนที่นอกเหนือจากการศึกษาภาค
ปกติ 

“ภาคการศึกษา”  หมายความว่า ภาคการศึกษาปกติในระบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษา
แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ โดย 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ซึ่งมหาวิทยาลัยอาจ
จัดให้มีการศึกษาภาคฤดูร้อนสมทบภาคการศึกษาปกติด้วยก็ได้ 

“ภาคการศึกษาถัดไป” หมายความว่า ภาคการศึกษาที่ ถัดจากภาคการศึกษาที่นักศึกษา
ลงทะเบียนรายวิชานั้นไว้ โดยรวมภาคฤดูร้อนด้วย 

“เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร”  หมายความว่า   เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษาตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

“กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา”  หมายความว่า กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 

หมวด 1 
ระบบการจดัการศึกษา 

 
ข้อ 6 มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีได้ 2 รูปแบบ คือ การศึกษาภาคปกติ และการศึกษาภาค

พิเศษ ดังนี้ 
การจัดการศึกษาภาคปกติ  ต้องให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา และเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
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การจัดการศึกษาภาคพิเศษ ต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และให้มีสัดส่วนการ
ลงทะเบียนและจ านวนหน่วยกิตสอดคล้องกับการจัดการศึกษาภาคปกติ โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 

ข้อ 7 กลุ่มหลักสูตรและโครงสร้างหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
 ข้อ 8 การก าหนดรายวิชา การคิดหน่วยกิต และระยะเวลาการศึกษา 

8.1 ก าหนดให้รายวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา ประกอบด้วย รหัสรายวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต จ านวน
ชั่วโมงบรรยาย จ านวนชั่วโมงปฏิบัติ และจ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตัวเอง การก าหนดรหัสรายวิชาวรรคแรก ให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย 

8.2 การคิดหน่วยกิต และการก าหนดจ านวนหน่วยกิต และระยะเวลาในการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร 

ข้อ 9 การลงทะเบียน ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา โดยให้คณะ
ด าเนินการเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาเพื่อให้ค าแนะน าหรือค าปรึกษา ตลอดจนแนะแนวการศึกษา ให้
สอดคล้องกับแผนการศึกษา และให้นักศึกษาถือปฏิบัติตามข้อก าหนด ดังต่อไปนี้  

9.1 การลงทะเบียนของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ต่อไปนี้ 
9.1.1 นักศึกษาภาคปกติให้ลงทะเบียนตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต ต่อภาคการศึกษา และส าหรับภาคฤดูร้อน ให้
ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นต้องลงทะเบียนมากกว่าที่ก าหนด ให้อธิการบดีเป็น
ผู้อนุมัติ โดยการเห็นชอบของประธานโปรแกรมวิชา และคณบดี แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและคุณภาพ
การศึกษา 

(2) ไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนร่วมกับนักศึกษาภาคพิเศษ ยกเว้นเป็นการลงทะเบียน
เรียนร่วมในภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะส าเร็จการศึกษา ทั้งนี้ หน่วยกิตรวมในภาคการศึกษานั้น ต้องไม่เกิน 22 หน่วยกิต 
การช าระเงินค่าลงทะเบียนให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญา
ตรี การศึกษาภาคพิเศษ 

(3) ไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในแผนการศึกษา ในช่วง
ระยะเวลาที่ก าลังออกฝึกประสบการณ์วิชาชพี หรือสหกิจศึกษา ยกเว้นการลงทะเบียนภาคการศึกษาสุดทา้ยให้ลงทะเบียน
กับนักศึกษาภาคพิเศษได้ 

9.1.2 นักศึกษาภาคพิเศษให้ลงทะเบียนตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
(1) ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา ในกรณีที่มีเหตุผลและความ

จ าเป็นต้องลงทะเบียนมากกว่าที่ก าหนด ให้อธิการบดีเป็นผู้อนุมัติ โดยการเห็นชอบของประธานโปรแกรมวิชา และคณบดี 
(2) นักศึกษาต้องขออนุญาตจากอธิการบดีหรือผู้ที่รับมอบหมายจากอธิการบดี เพื่อ

ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่มเติมจากแผนการศึกษาในภาคการศึกษาที่มีการลงทะเบียนเรียนรายวิชาการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา ที่ใช้เวลาฝึกหรือปฏิบัติงานในวันเวลาราชการได้ เฉพาะในกรณีที่เป็นการเรียนในภาคการศึกษา
สุดท้ายเท่านั้น ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามวิธีการและขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

(3) มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนร่วมกับนักศึกษาภาคปกติ 
9.2 นักศึกษาที่ต้องการเพิ่มรายวิชาเรียนและได้รับอนุญาตจากอธิการบดีแล้ว ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา

เพิ่มเติมได้ในกรณีที่วันและเวลาเรียนไม่ซ้ าซ้อนกัน และต้องไม่เกินที่ก าหนดไว้ ตามข้อ 9.1.1 หรือข้อ 9.1.2 แล้วแต่กรณี 
9.3 การลงทะเบียนรายวิชาจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่

ลงทะเบียนเรียนล่าช้า การลงทะเบียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ช าระค่าธรรมการศึกษาล่าช้า และยื่นหลักฐานการลงทะเบียน
เรียนต่อมหาวิทยาลัย 

9.4 รายวิชาใดที่ได้ผลการเรียนเป็น “I” หรือ “P” นักศึกษาไม่ต้องลงทะเบียนรายวิชานั้นซ้ าอีก 
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9.5 ในภาคการศึกษาใด หากนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนด้วยเหตุใด ๆ ภายในภาคการศึกษานั้น ๆ 
จะต้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาส าหรับภาคการศึกษานั้น โดยยื่นค าร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาและต้อง
เสียค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด หากไม่ปฏิบัติตาม ให้ถือว่า
นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

9.6 อธิการบดีอาจอนุมัติให้นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา กลับเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ได้ถ้ามีเหตุผล
อันสมควร โดยให้ถือระยะเวลาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษานั้น เป็นระยะเวลาพักการศึกษา โดยนักศึกษาจะต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมเพื่อคืนสภาพการเป็นนักศึกษาหรือค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัยที่เก่ียวกับ
การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีส าหรับการศึกษาภาคปกติและการศึกษาภาคพิเศษ 

9.7 ในกรณีมีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหว่างสถาบันการศึกษาหรือมีข้อตกลงเฉพาะราย อธิการบดี
อาจพิจารณาอนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในสถาบันการศึกษาอ่ืน แทนการลงทะเบียนใน
มหาวิทยาลัย โดยเสียค่าธรรมเนียมตามระเบียบมหาวิทยาลัยที่เก่ียวกับการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญา
ตรีส าหรับการศึกษาภาคปกติและการศึกษาภาคพิเศษ 

9.8 การลงทะเบียนรายวิชา และการเพิ่ม – ถอนรายวิชา ให้ด าเนินการตามวิธีการและระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยก าหนด  

 
 

หมวด 2 
การรับเข้าศึกษา 

 
ข้อ 10 คุณสมบัติและเงื่อนไขการเข้าเป็นนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย จะต้องส าเร็จ

การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เว้นแต่หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง จะต้องส าเร็จการศึกษาระดับ
อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรอ่ืน ๆ ที่เทียบเท่า และต้องมีคุณสมบัติตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ให้มหาวิทยาลัยประกาศหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
คุณสมบัติผู้ที่จะศึกษาต่อในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 11 กระบวนการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการสอบคัด เลือกหรือคัดเลือกผู้ที่มี
คุณสมบัติตามข้อ 10 เข้าเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ตามเงื่อนไขของหลักสูตร
นั้น ๆ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัคร การสอบคัดเลือกหรือการสอบสัมภาษณ์ และรายงานตัวเป็นนักศึกษา ที่ก าหนด
ไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย 

ข้อ 12 การโอนผลการเรียน การยกเว้นการเรียนรายวิชา และการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้
มหาวิทยาลัย สามารถด าเนินการโอนผลการเรียน การยกเว้นการเรียนรายวิชา และเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 
โดยให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีที่ก าหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัย 

ข้อ 13  มหาวิทยาลัยสามารถจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญาตามแนวทางการจัด
การศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญาได้ 

ข้อ 14 อาจารย์ผู้สอนแต่ละคนต้องจัดท ารายละเอียดของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาที่
ตนสอน  

ข้อ 15 ในกรณีที่รายวิชาเดียวกันมีอาจารย์ผู้สอนหลายคน ให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนร่วมกันจัดท ารายละเอียดของ
รายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาแยกตามอาจารย์ผู้สอน 
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ข้อ 16 ให้แต่ละคณะมีคณะกรรมการท าหน้าที่ ก ากับ และควบคุมดูแลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจ
ศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ตลอดจนจัดท ารายละเอียดของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา และรายงานผลการ
ด าเนินการของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาด้วย 

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 แล้วน าไปขออนุญาตต่อ
อาจารย์ผู้สอน 

18.2 การลากิจ 
นักศึกษามีกิจจ าเป็น ไม่สามารถเข้าเรียนในชั่วโมงเรียนได้ ให้ยื่นใบลาผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว

น าไปขออนุญาตต่ออาจารย์ผู้สอน ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน หากไม่สามารถยื่นใบลาล่วงหน้าได้ให้ยื่นวันแรกที่เข้าเรียน 
18.3 การลาพักการศึกษา 

18.3.1 นักศึกษาจะขออนุญาตลาพักการศึกษาได้ ดังกรณีต่อไปนี้ 
(1) ถูกเรียกพล ระดมพล หรือเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร 
(2) ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุ นอ่ืนใดซึ่งมหาวิทยาลัย

เห็นสมควรสนับสนุน 
(3) เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ 
(4) เมื่อถอนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน 
(5) เหตุผลอื่น ๆ ที่คณะกรรมการตามข้อ 35 เห็นสมควร 

18.3.2 นักศึกษาที่ประสงค์จะลาพักการศึกษาเป็นเวลาหนึ่งภาคการศึกษาหรือมากกว่า ให้ยื่นใบลา
ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย โดยผ่านการเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วให้อธิการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ  

18.3.3 นักศึกษาที่ลาพักการศึกษา หรือถูกสั่งพักการศึกษาตลอดหนึ่งภาคการศึกษาหรือมากกว่า 
จะต้องช าระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษา 

18.4 การลาออก 
นักศึกษาผู้ใดประสงค์จะขอลาออก ต้องขอลาออกตามวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยผ่านการเห็นชอบของผู้ปกครอง 
อาจารย์ที่ปรึกษา และนายทะเบียน แล้วให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 

ข้อ 19 การย้ายสาขาวิชา 
19.1 การย้ายสาขาวิชาภายในคณะ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก าหนดและได้รับการเห็นชอบ

ของประธานโปรแกรมวิชาเดิม ประธานโปรแกรมวิชาที่จะย้ายสังกัด และคณบดีของคณะ แล้วให้ผู้อ านวยการส านัก
ส่งเสริมวิชาการฯ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยต้องท าให้แล้วเสร็จ ตามประกาศมหาวิทยาลัย 
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19.2 การย้ายสาขาวิชาไปต่างคณะ ให้เป็นตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก าหนดและได้รับความเห็นชอบของ
ประธานโปรแกรมวิชาเดิม ประธานโปรแกรมวิชาที่จะย้ายสังกัด คณบดีคณะเดิม และคณบดีของคณะที่จะย้ายไปสังกัด 
แล้วให้ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการฯ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยต้องท าให้แล้วเสร็จตามประกาศมหาวิทยาลัย 

ข้อ 20 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาด้วยเหตุ ดังต่อไปนี้ 

20.1 เสียชีวิต 
20.2 ลาออก 
20.3 พ้นสภาพจากการขาดคุณสมบัติตามข้อ 10 
20.4 พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากเกณฑ์การวัดและการประเมินผล           ตามข้อ 21 
20.5 ถูกลบชื่อออกจากการเป็นนักศึกษา เนื่องจากผิดวินัยนักศึกษาและเป็นไปตามการวินิจฉัยของ

คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 
20.6 มีสภาพเป็นนักศึกษาเกินระยะเวลาการศึกษาที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรก าหนดไว้ หรือใช้เวลาใน

การศึกษาเกินกว่าที่ก าหนดในข้อ 31.4 ตลอดจนขาดคุณสมบัติ ตามข้อ 31.2 และข้อ 31.3 
20.7 ไม่ผ่านการประเมินรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เป็นคร้ังที่สอง 
20.8 ไม่ช าระค่าลงทะเบียนเรียนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด และมิได้ขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา

ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
20.9 ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ 20.4 ข้อ 20.5 ข้อ 20.6 ข้อ 20.7และข้อ 20.8 ให้
มหาวิทยาลัยประกาศให้นักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

ข้อ 21 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากเกณฑ์การวัดและการประเมินผล 
21.1 นักศึกษาภาคปกติ จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่ออยู่ในเกณฑ์ตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

21.1.1 ได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.60 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 2 นับตั้งแต่เร่ิมเข้า
ศึกษา 

21.1.2 ได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 4  ที่ 6 ที่ 8 ที่ 10 
ที่ 12 และที่ 14 นับตั้งแต่เร่ิมเข้าศึกษา 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 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด แต่ยังได้รับค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ย
ต่ ากว่า 1.80 

21.2 นักศึกษาภาคพิเศษ จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่ออยู่ในเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
21.2.1 ได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.60 เมื่อสิ้นภาคการศึกษา  ที่ 3 นับตั้งแต่เริ่ม

เข้าศึกษา 
21.2.2 ได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคการศึกษา  ที่ 6 ที่ 9 ที่ 12 ที่ 

15 ที่ 18 และที่ 21 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา กรณีเรียนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี  
21.2.3 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด แต่ยังได้รับค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ย

ต่ ากว่า 1.80 
21.3 กรณีที่นักศึกษาเรียนได้จ านวนหน่วยกิตครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว และได้ค่าระดับผลการ

เรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้นักศึกษาผู้นั้นเรียนรายวิชาเพิ่มเพื่อปรับค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
ให้ถึง 2.00 ได้ 
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หมวด 4 

การวัดผล การประเมินผลการศึกษา และการให้เกียรตินิยม 
 

ข้อ 22 ให้มีการประเมินผลทุกรายวิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอน การวัดผลต้องท าตลอดภาคการศึกษาอย่าง
สม่ าเสมอด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การทดสอบ การตรวจรายงานและผลงาน และการสังเกตพฤติกรรม เพื่อทราบ
ความก้าวหน้าในการเรียน โดยมีสัดส่วนคะแนนระหว่างภาคร้อยละ 30 ถึง 70 และต้องมีการสอบปลายภาคด้วย เว้นแต่
รายวิชาที่ก าหนดให้ประเมินลักษณะอ่ืน ตามประกาศมหาวิทยาลัย 

ผลการประเมินเป็นรายวิชาให้ผ่านการตรวจสอบของประธานโปรแกรมวิชา และคณบดี การอนุมัติผล
เป็นอ านาจของอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย 

รายวิชาใดที่อาจารย์ผู้สอนไม่รายงานผลการประเมินเป็นค่าระดับผลการเรียน โดยไม่ระบุสัญลักษณ์อ่ืน
ใด และมิใช่รายวิชาที่นักศึกษาถอนการลงทะเบียน ให้งานทะเบียนและประมวลผลบันทึกผลการเรียนรายวิชานั้นเป็น “E” 
หรือ “F” แล้วแต่กรณี 

ข้อ 23 นักศึกษาจะต้องสอบปลายภาค และจะมีสิทธิ์ในการสอบปลายภาคต้องอยู่ในเกณฑ์ ต่อไปนี้ 
23.1 มีเวลาเรียนในรายวิชานั้น ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 
23.2 ในกรณีที่มีเวลาเรียนในรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ให้อยู่ในดุลยพินิจ

ของคณะกรรมการตามข้อ 35 โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา  
23.3 ในกรณีที่มีเวลาเรียนในรายวิชาใด น้อยกว่าร้อยละ 60 จะไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคในรายวิชานั้น 
23.4 ผู้ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค ตามข้อ 23.2 และข้อ 23.3 จะได้รับระดับผลการเรียนเป็น “E” หรือ 

“F” แล้วแต่กรณ ี
ข้อ 24 นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ แต่ขาดสอบปลายภาคจะได้รับผลการเรียนเป็น “I” และนักศึกษามีสิทธิ์ยื่นค าร้อง

ขอสอบภายในระยะเวลา 15 วันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษาของภาคการศึกษาถัดไป และการพิจารณาให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการตามข้อ 35 

ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุญาตให้สอบ นักศึกษาต้องสอบให้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยก าหนดในภาคการศึกษาต่อไป ในกรณีที่ไม่อนุญาตให้สอบ หรืออนุญาตให้สอบแล้วนักศึกษาไม่มาสอบ 
หรือไม่ยื่นค าร้องขอสอบตามก าหนด โดยไม่มีเหตุผลความจ าเป็นและการอนุมัติจากคณะกรรมการตามข้อ 35 โดยผ่าน
ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้ให้งานทะเบียนและประมวลผล ปรับระดับผลการเรียนเป็น “E” หรือ “F” ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดในข้อ 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 

กรณีที่มีจ านวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่าง ๆ น้อยกว่า 20 คน ให้ประเมินผลโดยใช้
วิธีอิงเกณฑ์ตามข้อ 25.1  

กรณีที่มีจ านวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่าง ๆ ตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป ให้ประเมินผลโดย
วิธีอิงกลุ่มอย่างน้อย 5 ระดับ ยกเว้นรายวิชาที่มีลักษณะเฉพาะ ได้แก่ ปัญหาพิเศษ โครงการพิเศษ โครงการศึกษาเอกเทศ
ทางสัมมนา การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา รายวิชาการศึกษาอิสระ และ
รายวิชาการฝึกทักษะและ/หรือปฏิบัติตลอดภาคการศึกษา (ดูจากเลขแสดง น(ท -ป-อ) เช่น 1(0-60-0)) เป็นต้น ให้
ประเมินผลโดยวิธีอิงเกณฑ์ตามข้อ 25.1 

ระบบที่มีค่าระดับผลการเรียนนี ้ใช้ส าหรับประเมินรายวิชาเรียนตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเปิด
การเรียนสอน ระดับผลการเรียนที่ที่ถือว่าสอบได้ตามระบบนี้ ต้องไม่ต่ ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ระดับผลการเรียนเป็น 
“E” ในรายวิชาใด ต้องลงทะเบียนและเรียนวิชานั้นใหม่จนกว่าจะสอบได้ ยกเว้นรายวิชาที่เป็นวิชาเลือก หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป และหมวดวิชาเลือกเสรี ให้ลงทะเบียนและเรียนรายวิชาอ่ืนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันแทนได้  

25.2 ส าหรับรายวิชาที่หลักสูตหรือสภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพิ่มเติมตามข้อก าหนดเฉพาะ 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

ระดับผลการเรียนต่ ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่ถ้าได้รับการประเมินระดับผลการ
เรียนต่ ากว่า “C” เป็นคร้ังที่สอง ถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

25.3.1 นักศึกษาต้องเรียนรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือรายวิชาปฏิบัติงานด้าน
วิชาชีพต่าง ๆ ตามล าดับก่อน – หลัง จึงจะลงทะเบียนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา หรือการ
ปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา 

25.3.2 ถ้ามีการลงทะเบียนเรียนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา หรือการ
ปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษาตามล าดับไปแล้ว แต่รายวิชาในข้อ 25.3.1 ไม่ผ่าน ให้ถือว่าการลงทะเบียนรายวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา หรือการปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษาเป็นโมฆะ โดยให้งานทะเบียนและ
ประมวลผลด าเนินการปรับให้ได้ผลการเรียนเป็น "W" 
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ข้อ 26 ให้ใช้สัญลักษณ์ดังต่อไปนี้ ในกรณีอ่ืน ๆ ที่ไม่มีค่าระดับผลการเรียน  
26.1  AU (Audit)  ใช้ส าหรับการบันทึกผลการเรียนของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเพื่อร่วมฟัง และ

ปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมินที่ผู้สอนก าหนด โดยไม่นับหน่วยกิต 
26.2  W (Withdraw)  ใช้ส าหรับการบันทึกผลการเรียนของนักศึกษา กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 

26.2.1 นักศึกษาขอถอนรายวิชาเมื่อพ้นก าหนด 15 วันนับตั้งแต่วันแรกของการเพิ่ม - ถอน
รายวิชา และก่อนก าหนดสอบปลายภาคไม่น้อยกว่าสองสัปดาห์ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

26.2.2 นักศึกษาถูกสั่งให้พักการศึกษาหลังจากลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้นแล้ว 
26.2.3 นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพื่อร่วมฟัง (Audit) และผลการเรียนรายวิชานั้นไม่ผ่านเกณฑ์

การประเมนิที่ผู้สอนก าหนด 
26.3  I (Incomplete)  ใช้ส าหรับการบันทึกผลการเรียนของนักศึกษา ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 

26.3.1 เป็นรายวิชาที่นักศึกษายังท างานไม่เสร็จเมื่อสิ้นภาคการศึกษา  ซึ่งนักศึกษาจะต้องขอรับ
การประเมินเป็นค่าระดับผลการเรียนให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาถัดไป 

26.3.2 เป็นรายวิชาที่นักศึกษามีสิทธิ์สอบปลายภาค แต่ขาดสอบปลายภาค และได้ยื่นค าร้องขอ
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 การหาค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยประจ าภาคการศึกษา และค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมให้คิดเป็น
เลขทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ ส าหรับรายวิชาที่นักศึกษาได้ผลการเรียนเป็น “I” ไม่ให้น าหน่วยกิตมารวมเป็น
ตัวหารเฉลี่ย 

กรณีที่สอบตกและต้องเรียนซ้ า หรือกรณีสอบตกรายวิชาเลือก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเลือกเสรี และ
เปลี่ยนไปเรียนรายวิชาอ่ืนแทน ให้นับรวมทั้งหน่วยกิตที่สอบตกและเรียนซ้ าเพื่อใช้เป็นตัวหารเฉลี่ย 

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 เม่ือเรียนครบหลักสูตรแล้วได้

ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.60 และ ส าหรับผู้ที่ได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 3.60 แต่ไม่น้อย
กว่า 3.25 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง 

ส าหรับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) สอบได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า
จากสถานศึกษาเดิมไม่น้อยกว่า 3.60และเรียนครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาใน
มหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 3.60 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ส่วนผู้ที่ได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทั้งจาก
สถานศึกษาเดิมและจากมหาวิทยาลัยไม่ถึง 3.60 แต่ไม่น้อยกว่า 3.25 ให้ได้เกียรตินิยมอันดับสอง 
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30.2 สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ ากว่า “C” ตามระบบค่าระดับผลการเรียน หรือไม่ได้ “F” ตาม
ระบบไม่มีค่าระดับผลการเรียน  

ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (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 
การส าเร็จการศึกษา 

   
ข้อ 31 ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังนี้ 

31.1 มีความประพฤติดี มีคุณธรรม 
31.2 สอบได้ในรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียน

เพิ่มเติม 
31.3 ได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
31.4 ต้องมีระยะเวลาการศึกษา ดังนี้ 

31.4.1 ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ ในกรณีหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 
6 ภาคการศึกษา และไม่เกิน 8 ปีการศึกษาและในกรณีหลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 8 ภาค
การศึกษา และไม่เกิน 10 ปีการศึกษา 

31.4.2 ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ ในกรณีหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่
ก่อน 9 ภาคการศึกษา และไม่เกิน 8 ปีการศึกษา และในกรณีหลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 12 ภาค
การศึกษา และไม่เกิน 10 ปีการศึกษา 

กรณีมีการโอนผลการเรียนหรือการยกเว้นการเรียนรายวิชาให้เป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีการทดสอบวัดความรู้ความสามารถ และ/หรือคุณลักษณะอ่ืน ๆ 
ก่อนส าเร็จการศึกษา (Exit Exam) และให้ใช้เป็นข้อก าหนดในการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาได้ โดยให้ท าเป็นประกาศ
มหาวิทยาลัย 

ข้อ 32 การเสนอส าเร็จการศึกษา ให้นักศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ด าเนินการขอส าเร็จการศึกษาตามวิธีการและระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 33 การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้มหาวิทยาลัยเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการจัดการศึ กษาและ
ด าเนินการรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัยที่ เกี่ยวกับการเก็บเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีส าหรับการศึกษาภาคปกติและการศึกษาภาคพิเศษ 

ข้อ 34 การจ่ายค่าตอบแทนการสอน ให้มหาวิทยาลัยสามารถจ่ายค่าตอบแทนการสอน โดยอาจจ่าย
ค่าตอบแทนการสอนตามระเบียบ ประกาศ มหาวิทยาลัยที่เก่ียวกับการจ่ายค่าตอบแทนส าหรับการศึกษาภาคปกติและ
การศึกษาภาคพิเศษ 

ข้อ 35 ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการวิชาการ” โดยให้มีกรรมการ 
ประกอบด้วย 
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35.1 อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นประธาน 
35.2 คณบดีทุกคณะ     เป็นกรรมการ 
35.3 ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  เป็นกรรมการ 
35.4 หัวหน้าหรือผู้รับผิดชอบงานหลักสูตรและแผนการเรียน   เป็นกรรมการ 
35.5 หัวหน้าหรือผู้รับผิดชอบงานทะเบียนและประมวลผลเป็นกรรมการ 
35.6 รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นกรรมการและเลขานุการ 
35.67 หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

 
อธิการบดีอาจแต่งตั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการเป็นกรรมการหรือผู้ช่วยเลขานุการเพิ่มเติมก็ ได้ แต่

ทั้งนี้เมื่อรวมกันแล้วกรรมการทั้งหมดต้องไม่เกิน 13 คน 
ให้คณะกรรมการวิชาการท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนางานวิชาการของมหาวิทยาลัย 

กลั่นกรองงานด้านวิชาการก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย สภาวิชาการ หรือสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
เห็นชอบ และท าหน้าที่ อ่ืน ๆ ที่สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย สภาวิชาการหรืออธิการบดี
มอบหมาย 

ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง มีอ านาจหน้าที่ในการอนุมัติการประเมินผลการศึกษา 
ข้อ 36 การนับก าหนดวันสิ้นสุดภาคการศึกษา ให้ยึดถือวันที่มหาวิทยาลัยก าหนดเป็นวันสุดท้ายของการสอบ

ปลายภาค 
ข้อ 37 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจออกประกาศหรือค าสั่ง เพื่อ

ประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ในกรณีที่มีปัญหาจากการปฏิบัติตามข้อบังคับนี ้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัย
ชี้ขาด การวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดีถือเป็นที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  15  สิงหาคม  พ.ศ. 2562 

 
(รองศาสตราจารย์โสรีช์  โพธิแก้ว) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

ระดับอนุปริญญาและปรญิญาตรีพ.ศ. 2550 
---------------------------------------- 

 โดยที่เป็นการสมควรที่จะให้มีระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรีในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เพื่ออ านวยประโยชน์ให้แก่นักศึกษาของมหาวิยา
ลัยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ออกระเบียบว่าด้วยการ
โอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาไว้ดังนี้ 
 ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ว่าด้วยการโอนผลการเรียน  และการ
ยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ. 2550” 
 ข้อ 2  ให้ใช้ระเบียบนี้  ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ  เป็นต้นไป 
 บรรดาระเบียบ ค าสั่ง หรือข้อบังคับอ่ืนใดที่เกี่ยวกับการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา ซึ่งได้
ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 3  ในระเบียบนี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่ศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ในระดับที่ไม่ต่ ากว่าอนุปริญญา 
และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ศึกษาอบรมตามโครงการอ่ืน ที่ใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
  “สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียน การสอนในระดับหลัง
มัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 

 “การศึกษาโดยระบบอ่ืน” หมายความว่า การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ 
และให้รวมถึงประสบการณ์จากการท างานด้วย 
  “การโอนผลการเรียน” หมายความว่า การน าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของทุกรายวิชาที่เคยศึกษา
จากหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก   
  “การยกเว้นการเรียนรายวิชา” หมายความว่า การยกเว้นให้นักศึกษาไม่ต้องเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งที่
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยก าหนด โดยน าหน่วยกิตและผลการศึกษาในรายวิชา ใดๆ ตามหลักสูตรระดับเดียวกันของ
มหาวิทยาลัย มาใช้แทน ทั้งนี้ให้รวมถึงการน าผลการศึกษาและหน่วยกิต 
ของรายวิชาตามหลักสูตรในระดับเดียวกันจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน และผลการศึกษาที่ได้รับจากการศึกษาโดยระบบอ่ืน 
ที่มีเนื้อหาสาระความยากง่ายเทียบได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเนื้อหาในรายวิชาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ขอยกเว้น
การเรียน 
 ข้อ  4  ผลการเรียน รายวิชาที่จะน ามา ใช้ในการ โอนผลการเรียน หรือยกเว้นการเรียน รายวิชาต้องเป็นผลการ
เรียนที่นักศึกษาได้รับมาแล้วไม่เกิน 10 ปี นับจากวันส าเร็จการศึกษา หรือภาคเรียนสุดท้ายที่ได้รับผลการเรียน หรือ วัน
สุดท้าย ของการศึกษาโดยระบบอ่ืนที่ได้รับผลการเรียนนั้น แล้วแต่กรณี จนถึงวันที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
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 กรณีที่ผลการเรียนรายวิชาที่น ามาขอโอน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชามีอายุเกินกว่าที่ก าหนดในวรรคต้น ผู้ขอ
โอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาอาจขอให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรของรายวิชาที่จะน ามาขอโอนหรือยกเว้นการเรียน
รายวิชา ท าการสอบประเมินความรู้ และน าผลการสอบประเมินความรู้ที่ผ่านเกณฑ์มาขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชา
ได้ 
 ข้อ  5  ผู้มีสิทธิ์ได้รับโอนผลการเรียนต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  (1)  เป็นนักศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีแล้วแต่กรณีที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัย และพ้น
สภาพนักศึกษาไปโดยไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ศึกษา 
  (2)  เป็นนักศึกษาที่ ย้ายสถานศึกษามาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอ่ืน 
  (3)  เป็นนักศึกษาที่เปลี่ยนสภาพ จากนักศึกษาภาคปกติเป็นนักศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ใช้หลักสูตร
มหาวิทยาลัย หรือจากนักศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ใช้หลักสูตรมหาวิทยาลัยเป็นนักศึกษาภาคปกติ 
  (4)เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปรญิญาจากมหาวทิยาลัย 
 ข้อ 6  การโอนผลการเรียนต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 
  (1)  นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องมีสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  
  (2)  นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องไม่เคยถูกสั่งให้ออกจากมหาวิทยาลัยตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  
  (3)  การโอนผลการเรียนต้องโอนทั้งหมดทุกรายวชิาที่เคยศึกษามา โดยไม่จ ากัดจ านวนหน่วยกติที่ขอ
โอน 
  (4)  ผลการเรียนรายวิชาที่จะน ามาใช้เทียบโอนจะต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่ก าหนดในข้อ 4 ของ
ระเบียบนี้ การโอนผลการเรียน ไม่เป็นเหตุให้เสียสิทธิ์ที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
 ข้อ 7  ผู้มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาต้องมีคุณสมบตัิข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  (1)  เป็นนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา หรือ เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
  (2)  เป็นนักศึกษาที่ ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน   
  (3)  เป็นนักศึกษาที่ ผ่านการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
  (4)  เป็นนักศึกษาที่ได้ศึกษาจากการศึกษาโดยระบบอ่ืน  
 ผู้มีสิทธิ์ยกเว้นตาม (3) และ (4) ต้องมีความรู้พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

การศึกษาอบรมตามกรณีใน(3) และการศึกษาโดยระบบอ่ืนตาม(4) ที่น าผลการเรียนมาขอยกเว้นการเรียน
รายวิชา จะต้องเป็นการอบรมหรือการศึกษาโดยระบบอ่ืนที่จัดขึ้น ส าหรับผู้มีความรู้พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ข้อ 8  การยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้  
  (1)  รายวิชาที่น ามาขอยกเว้นรายวิชา ต้องเป็นรายวิชาที่ได้รับคะแนนไม่ต่ ากว่า C  
 (2)  การน าผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอ่ืนมาขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้ใช้ผลการประเมินของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด  โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
  (3)  ส าหรับนักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตร  พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวด
วิชาการศึกษาทั่วไปจ านวน 16 หน่วยกิต ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า  ที่เข้าศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  โดยไม่ต้องน าเงื่อนไขข้อ 4 และข้อ 8 (1) มาใช้บังคับ  
  (4) ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปทั้งหมด ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีมาแล้ว และเข้าศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีในอีก วิชาเอกหนึ่ง  โดยไม่ต้องน าเงื่อนไขข้อ  4  และ
ข้อ  8 (1)  มาใช้บังคับ  
  (5)  จ านวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นรายวิชา รวมแล้วต้องไม่เกินสองในสามของหน่วยกิตรวมขั้นต่ าที่
ก าหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย   
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  (6)  ผู้ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาในทุกกรณี ต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 1 ปี
การศึกษา 

 (7)  รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้บันทึกไว้ในระเบียนการเรียนของนักศึกษาโดยใช้
อักษรย่อ “P” ในช่องระดับคะแนน ส าหรับรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาตามข้อ 8(3) และ (4) ให้นับหน่วย
กิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไปรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา โดยไม่ต้องบันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา 
 ข้อ 9  นักศึกษาที่จะขอโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา  ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ 10  การนับจ านวนภาคเรียนของนักศึกษาที่ได้รับโอนผลการเรียน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้ถือเกณฑ์
ดังนี้ 

 (1)  ส าหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามหลักสูตรในระบบปกติของมหาวิทยาลัย หรือ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ให้นับผลการเรียนจ านวน 22 หน่วยกิต เป็นหนึ่งภาคเรียน 

 (2)  ส าหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
และผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอ่ืน ให้นับผลการเรียนจ านวน 12 หน่วยกิต เป็นหนึ่งภาคเรียน 

 (3)  การโอนผลการเรียนของนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(1) ให้นับเฉพาะภาคเรียนที่เคยศึกษาและได้รับ
ผลการเรียน ส าหรับนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(2), (3) และ (4) ให้นับจ านวนภาคเรียนต่อเนื่องกัน 

ข้อ 11  การโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องช าระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด
โดยความเห็นชอบของสภา 

ข้อ 12  ให้คณะกรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้ง เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการโอนผลการเรียน หรือการยกเว้น
การเรียนรายวิชา 

ข้อ 13  นักศึกษาที่ได้รับยกการเว้นการเรียนรายวิชา ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
ข้อ 14  ให้อธิกาบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้และให้มีอ านาจตีความ และวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มี

ปัญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2550 

 
(ศาสตราจารย์เกษม  จันทร์แก้ว) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
ที่  1883/2563 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรบรหิำร สำขำวิชำเทคโนโลยภีูมิศำสตร ์
------------------------------------------ 

 

  เพื่อให้กำรบริหำรงำนของสำขำวิชำเทคโนโลยีภูมิศำสตร์ ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ 
อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 31 แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ . ศ.2547 มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร จึง
แต่งตั้งคณะกรรมกำรสำขำวิชำเทคโนโลยีภูมิศำสตร์ ดังนี ้

 1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สภุำสพงษ ์รู้ท ำนอง ประธำนสำขำวิขำ 
 2. อำจำรย์ภำวิณี ภูจริต กรรมกำร 
 3. อำจำรย์พิรฎำ ทองประเสริฐ กรรมกำร 
 4. อำจำรย์ภสัรศ์ศิร์ พลำยละหำร กรรมกำร 
 5. อำจำรย์ฤทธิรงค์ เกำฎีระ กรรมกำร 
 6. อำจำรย์ธนวิทย์ ฟองสมุทร ์ กรรมกำร 
 7. อำจำรย์ภคัพล รื่นกลิ่น กรรมกำร 
 8. อำจำรย์ธัชชัย ช่อพฤกษำ กรรมกำร 
 9. อำจำรย์พัตรำ ค ำสหีำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  
  
                

สั่ง ณ วันที่ 21 ตลุำคม 2563 

 
 (รองศำสตรำจำรย์ ดร. สุวิทย์ วงษบุ์ญมำก) 
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

วันท่ี 21 ตุลำคม 2563 
Signature Code : KHVYGGHVBYWCKUTGFFA 
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ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
ที่  1902/2563 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรปรับปรุงหลักสตูร พ.ศ. 2564 
หลักสตูรวิทยำศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีภูมศิำสตร ์

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์
------------------------------------------ 

 

  เพื่อให้กำรพัฒนำ/ปรับปรุงหลักสูตร ของหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีภูมิศำสตร์ คณะ
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 31 แห่ง
พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ. ศ.2547 มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำ/ปรับปรุง
หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีภูมิศำสตร์ เพื่อให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ พ. ศ.
2558 ดังนี ้

 1. อำจำรย์ธนวิทย์ ฟองสมุทร ์ ประธำนกรรมกำร 
 2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ วัลลภ ทองอ่อน กรรมกำรผู้ทรงคณุวุฒิ 
 3. ร้อยโทหญิง ดร.ปรินดำ ภูคงเดือน กรรมกำรผู้ทรงคณุวุฒิ 
 4. อำจำรย์พัตรำ ค ำสหีำ กรรมกำรผู้ทรงคณุวุฒิ 
 5. นำยยุทธกร หงส์ชัยสกลุ กรรมกำร 
 6. นำงสำวลำสิณี อ่ ำพริ้ง กรรมกำร 
 7. นำยณัตชำกร กัณฑ์กฤชกรณ ์ กรรมกำร 
 8. อำจำรย์ธัชชัย ช่อพฤกษำ กรรมกำร 
 9. อำจำรย์ภำวิณี ภูจริต กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  
  
                

สั่ง ณ วันท่ี 22 ตลุำคม 2563 

 
 (รองศำสตรำจำรย์ ดร. สุวิทย์ วงษบุ์ญมำก) 
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

วันท่ี 22 ตุลำคม 2563 
Signature Code : KHVYGGHVBYWCKUTGFFA 
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ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

ที่ 1903/2563 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรวิพำกษ์หลักสตูร พ.ศ. 2564 

หลักสตูรวิทยำศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีภูมศิำสตร ์
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์
------------------------------------------ 

 

  เพื่อให้กำรพัฒนำ/ปรับปรุงหลักสูตร ของหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีภูมิศำสตร์ คณะ
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 31 แห่ง
พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ . ศ.2547 มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำ/ปรับปรุง
หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีภูมิศำสตร์ เพื่อให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ พ. ศ.
2558 ดังนี ้

 1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สภุำสพงษ ์รู้ท ำนอง ประธำนกรรมกำร 
 2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปฏิวตัิ ฤทธิเดช กรรมกำรผู้ทรงคณุวุฒิ 
 3. นำงสำวศดิลักษณ์ ขอนทอง กรรมกำร 
 4. นำงสำวสุทธวีร์ บุตรวงษ์ กรรมกำร 
 5. อำจำรย์ภคัพล รื่นกลิ่น กรรมกำร 
 6. นำงสำวอรณี ชีวีสันติสุข กรรมกำร 
 7. นำยประเสริฐ วิผำลำ กรรมกำร 
 8. นำยสมรวม มงคลแก้ว กรรมกำร 
 9. นำยณัฐนันท์ เสมกันทำ กรรมกำร 
 10.  อำจำรย์พิรฎำ ทองประเสริฐ กรรมกำร  
 11. อำจำรย์ภสัรศ์ศิร์ พลำยละหำร กรรมกำรและเลขำนุกำร
  
                

สั่ง ณ วันที่ 22 ตลุำคม 2563 

 
 (รองศำสตรำจำรย์ ดร. สุวิทย์ วงษบุ์ญมำก) 
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

วันท่ี 22 ตุลำคม 2563 
Signature Code : KHVYGGHVBYWCKUTGFFA
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ภาคผนวก ง 
ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
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ชื่อ - นามสกุล    นายสุภาสพงษ์ รู้ท านอง 
ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
1. ประวัติการศึกษา  
 คุณวุฒิ/สาขาวิชา    สถาบันที่ส าเร็จ   ปีท่ีส าเร็จ 
 วท.ด.  (ภูมสิารสนเทศ)    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2560 

วท.ม. (เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยนเรศวร  2553 
วท.บ. (ภูมิศาสตร์)     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  2547 

  
2. ผลงานทางวิชาการ 5 ปี ย้อนหลัง 
สุภาสพงษ์ รู้ท านอง. (2563). การส่งเสริมกระบวนการผลิตมันส าปะหลังสะอาดเพ่ือเพ่ิมมูลค่าด้วยการประยุกต์ใช้ 
  ภูมิสารสนเทศและการพัฒนาชุดองค์ความรู้สู่ เกษตรกร จังหวัดก าแพงเพชร. สักทอง : วารสาร 
  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.), 26(4), 86-105. 
สุภาสพงษ์ รู้ท านอง ภาวิณี ภูจริต พิรฎา ทองประเสริฐ พัตรา ค าสีหา และ ภัสร์ศศิร์ พลายละหาร. (2563).  
  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการเรียนรู้ความหลากหลายของผักพ้ืนบ้านภาคเหนือและภาคอีสาน  
  ท่าขุนราม อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร. วารสารพิกุล, 18(1), 253-271. 
สุภาสพงษ์ รู้ท านอง. (2562). การประเมินความแห้งแล้งเชิงพ้ืนที่ โดยใช้ดัชนีความแตกต่างพืชพรรณแบบนอร์มอล 
  ไลซ์และค่าอุณหภูมิ พ้ืนผิวของแผ่นดินจากข้อมูลโมดิส พ้ืนที่ฝั่ งตะวันออกของแม่น้ าปิง จังหวัด  
  ก าแพงเพชร. สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.), 25(1), 117-133. 
สุภาสพงษ์ รู้ท านอง. (2562). การสกัดและประเมินพื้นที่ถูกเผาไหม้โดยใช้ค่าความแตกต่างของดัชนีเชิงคลื่นหลาย 
  ช่วงเวลาจากข้อมูลแลนด์แซท 8: กรณีศึกษา อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า คลองลาน และแม่วงก์. สักทอง  
  : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.), 25(2), 49-65. 
สุภาสพงษ์ รู้ท านอง. (2561). การถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิสารสนเทศด้านการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรทาง 
  ธรรมชาติและทางวัฒนธรรม ลุ่มน้ าคลองสวนหมาก จังหวัดก าแพงเพชร . วารสารการพัฒนาชุมชนและ 
  คุณภาพชีวิต, 6(2), 427-438. 
สุภาสพงษ์ รู้ท านอง. (2561). การประเมินเส้นทางจักรยานปลอดภัย โดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ 
  ภูมิศาสตร์ และกระบวนการมีส่วนร่วม จังหวัดก าแพงเพชร . สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และ 
  สังคมศาสตร์ (สทมส.), 24(พิเศษ), 114-134. 
สุภาสพงษ์ รู้ท านอง ณัฐพงษ์ จันทร์ประทักษ์ และ อรรถพล สุขทับ. (2561). การประเมินความรุนแรงของการถูก 
  เผาไหม้ในพ้ืนที่ป่าไม้โดยใช้ข้อมูล Landsat 8 OLI/TIRS อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร. รายงาน 
  สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งที่ 5, วันที่ 21  
  ธันวาคม พ.ศ. 2561, 912-920. 
สุภาสพงษ์ รู้ท านอง วรรณา เมทา และ สกุลรัตน์ สุวรรณ์. (2561). การวิเคราะห์ค่าดัชนีพืชพรรณโดยใช้ข้อมูล  
  Landsat 8 OLI/TIRS ปี พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2560 จังหวัดก าแพงเพชร. รายงานสืบเนื่องจากการ 
  ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งที่ 5, วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561,  
  921-929. 
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สุภาสพงษ์ รู้ท านอง วีระพงษ์ สถาพร และ ชลธี จุลจันทร์. (2561). การศึกษาดัชนีเน้นภาพพืชพรรณหลาย 
  ช่วงเวลาจากข้อมูล MODIS ส าหรับติดตามพ้ืนที่เกษตรกรรมและพ้ืนที่ป่าไม้ จังหวัดก าแพงเพชร.  
  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งที่ 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 น (ท-ป-อ) 
2541301 พัฒนาการทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ 3(3-0-6) 
 2541101 ภูมิศาสตร์กายภาพและภูมิศาสตร์มนุษย์เชิงบูรณาการ 3(2-2-5) 
2543403 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3(2-2-5) 
2543406 ภูมิสารสนเทศด้านสุขภาวะ การจัดการสิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ 3(2-2-5) 
2541102 ภูมิศาสตร์ภูมิภาคอาเซียน 3(3-0-6) 
2543202 สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น 3(2-2-5) 
2544595 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านภูมิสารสนเทศและเทคโนโลยี 

โลจิสติกส์ 
3(0-6-3) 
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ชื่อ - นามสกุล    นางสาวภาวิณี ภูจริต 
ต าแหน่งทางวิชาการ  - 
1. ประวัติการศึกษา  
 คุณวุฒิ/สาขาวิชา    สถาบันที่ส าเร็จ   ปีท่ีส าเร็จ 
 วท.ม.  (ภูมสิารสนเทศ)      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2559 

วท.บ.  (ภูมิสารสนเทศศาสตร์)    มหาวิทยาลัยขอนแก่น  2554 
  
2. ผลงานทางวิชาการ 3 ปี ย้อนหลัง 
กมลกานต์ บัวตะมะ ภาวิณี ภูจริต และ พิรฎา ทองประเสริฐ. (2563) การจ าแนกการใช้ที่ดินโดยอาศัยคุณลักษณะ 
  ที่เหมาะสมที่สุดภายใต้การวิเคราะห์ข้อมูลภาพเชิงวัตถุส าหรับข้อมูลดาวเทียม Landsat-8 กรณีศึกษา  
  อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และ 
  ภูมิสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12, 18-19 มกราคม พ.ศ. 2563, 473-479. 
สุภาสพงษ์ รู้ท านอง ภาวิณี ภูจริต พิรฎา ทองประเสริฐ พัตรา ค าสีหา และ ภัสร์ศศิร์ พลายละหาร. (2563).  
  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการเรียนรู้ความหลากหลายของผักพ้ืนบ้านภาคเหนือและภาคอีสาน  
  ท่าขุนราม อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร. วารสารพิกุล, 18(1), 253-271. 
 
3. รายวิชาที่สอน  

รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-อ) 
2543201 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการส าหรับภูมิสารสนเทศ 3(3-0-6) 
2543102 ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยีภูมิศาสตร์   3(3-0-6) 
2542301 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  3(2-2-5) 
2541103 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว 3(2-2-5) 
2543402 การประยุกต์การรับรู้จากระยะไกลและการประมวลผลภาพเชิงเลข 3(2-2-5) 
2543408 การประยุกต์ใช้การส ารวจรังวัดและระบบก าหนดพิกัดบนพ้ืนโลก 3(2-2-5) 
2543407 ภูมิสารสนเทศเพ่ือการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 3(2-2-5) 
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ชื่อ - นามสกุล    นางสาวภัสร์ศศิร์ พลายละหาร 
ต าแหน่งทางวิชาการ  - 
1. ประวัติการศึกษา  
 คุณวุฒิ/สาขาวิชา    สถาบันที่ส าเร็จ   ปีท่ีส าเร็จ 
 วท.ม. (ภูมิสารสนเทศศาสตร์)    มหาวิทยาลัยนเรศวร  2562 
 วท.บ. (ภูมิสารสนเทศศาสตร์)    มหาวิทยาลัยพะเยา  2557 
  
2. ผลงานทางวิชาการ 3 ปี ย้อนหลัง 
สุภาสพงษ์ รู้ท านอง ภาวิณี ภูจริต พิรฎา ทองประเสริฐ พัตรา ค าสีหา และ ภัสร์ศศิร์ พลายละหาร. (2563).  
  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการเรียนรู้ความหลากหลายของผักพ้ืนบ้านภาคเหนือและภาคอีสาน  
  ท่าขุนราม อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร. วารสารพิกุล, 18(1), 253-271. 
 
3. รายวิชาที่สอน  

รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-อ) 
2542401 สถิติเบื้องต้นส าหรับภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 3(2-2-5) 
2543401 หลักการส ารวจรังวัดและระบบก าหนดต าแหน่งบนพื้นโลก   3(2-2-5) 
2543101 ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจและการตลาด                               3(2-2-5) 
2542201 ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์ 3(2-2-5) 
2543102 ภูมิศาสตร์เมืองและผังเมือง                                       3(2-2-5) 
2543404 การเขียนโปรแกรมเพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์    3(2-2-5) 
2543501 ภูมิสารสนเทศเพ่ือการจัดการโลจิสติกส์ 3(2-2-5) 
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ชื่อ - นามสกุล    นายธนวิทย์ ฟองสมุทร์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ  - 
1. ประวัติการศึกษา 
 คุณวุฒิ/สาขาวิชา   สถาบันที่ส าเร็จ   ปีท่ีส าเร็จ 
 วท.ม. (เทคโนโลยีโลจิสติกส์)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2553 
 บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)  มหาวิทยาลัยนเรศวร  2551 
 
2. ผลงานทางวิชาการ 3 ปี ย้อนหลัง 
ธนวิทย์ ฟองสมุทร์ และ พัชรมณฑ์ อ่อนเชด. (2562). 2 มาตรฐานเพ่ือการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ของ

ประเทศไทย. วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์สาร, 21(1), 41-48. 
ธนวิทย์ ฟองสมุทร์. (2561). โลจิสติกส์ขาเข้า โลจิสติกส์ขาออก อะไรเข้า? อะไรออก? นักโลจิสติกส์มืออาชีพ 

ต้องเข้าใจ. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครั้ง
ที ่5, วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561, 35-42. 

 
3. รายวิชาที่สอน 

รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-อ) 
5771101 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3(2-2-5) 
5771102 มาตรฐานโลจิสติกส์ 3(3-0-6) 
5773203 ภาษาอังกฤษส าหรับโลจิสติกส์ 3 (3-0-6) 
5773606 นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือธุรกิจสมาร์ทโลจิสติกส์ 3 (2-2-5) 
5771601 ระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร 3 (2-2-5) 
5773607 การวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 3 (3-0-6) 
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ชื่อ - นามสกุล    นายภัคพล รื่นกลิ่น 
ต าแหน่งทางวิชาการ  - 
1. ประวัติการศึกษา 
 คุณวุฒิ/สาขาวิชา   สถาบันที่ส าเร็จ   ปีท่ีส าเร็จ 
 วท.ม. (เทคโนโลยีโลจิสติกส์)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2555 
 บธ.บ. (การตลาด)   มหาวิทยาลัยรามค าแหง  2552 
 
2. ผลงานทางวิชาการ 3 ปี ย้อนหลัง 
ภัคพล รื่นกลิ่น. (2561). การวิเคราะห์ SWOT ของอุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันขั้นต้นในจังหวัดตาก. รายงานสืบ 
  เนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่ 5, วันที่ 2-5 ธันวาคม  
  2561, 258-262. 
 
3. รายวิชาที่สอน 

รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-อ) 
5772101 การจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า  3(2-2-5) 
5773604 ระบบการขนส่งอัจริยะส าหรับสมาร์ตซิตี้ 3 (2-2-5) 
5773605 ระบบโลจิสติกส์ย้อนกลับและการจัดการซัพพลายเชนเพื่อสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
5773610 เทคโนโลยีการขนถ่ายวสัด ุ 3 (2-2-5) 
5772104 อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในงานโลจิสติกส์  3(3-0-6) 
5773612 การบริหารงานแบบลีน 3(2-2-5) 
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ชื่อ - นามสกุล    นายธัชชัย ช่อพฤกษา 
ต าแหน่งทางวิชาการ  - 
1. ประวัติการศึกษา 
 คุณวุฒิ/สาขาวิชา   สถาบันที่ส าเร็จ   ปีท่ีส าเร็จ 
 บธ.ม. (การจัดการโลจิสติกส์)  มหาวิทยาลัยนเรศวร  2554 
 วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  มหาวิทยาลัยนเรศวร  2551 
 
2. ผลงานทางวิชาการ 3 ปี ย้อนหลัง 
ธัชชัย ช่อพฤกษา เบญจรัตน์ จิ๋วนารายณ์ และ ธิดารัตน์ รักพ่วง. (2562). การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์การ 
  เพาะปลูกมันส าปะหลังด้วยระบบต้นทุนฐานกิจกรรม กรณีศึกษา ต าบลวังควง อ าเภอพรานกระต่าย  
  จังหวัดก าแพงเพชร. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  ก าแพงเพชร ครั้งที่ 6, วันที่ 20 ธันวาคม 2562, 644-652. 
ธัชชัย ช่อพฤกษา วารินทร์ทิพย์ สืบเจ๊ก และ ปติรัตน์ ชิ้นดี. (2561). การพัฒนาการจัดล าดับสินค้าด้วยการ

วิเคราะห์แบบเอบีซี กรณีศึกษา ร้านโอทอป อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร. รายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งที่ 5, วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 
2561, 904-911. 

อนันต์ แป้นจันทร์ ปิยะณัฐ คล้ายเดือน และ ธัชชัย ช่อพฤกษา. (2561). การพัฒนารูปแบบการขนถ่ายสินค้า 
  เคมีภัณฑ์ กรณีศึกษา บริษัท ศรัทธานนท์ ขนส่ง จังหวัดก าแพงเพชร. รายงานสืบเนื่องจากการประชุม 
  วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งท่ี 5, วันที่ 8-9 มีนาคม 2561, 1163-1174. 
 
3. รายวิชาที่สอน 

รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-อ) 
5773602 อินเทอร์เน็ตของทุกสิ่งในงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 3 (2-2-5) 
5773603 ข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ข้อมูลด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 3 (2-2-5) 
5773608 เทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์ในงานโลจิสติกส์ 3 (2-2-5) 
5773611 เทคโนโลยีการจัดการสินค้าคงคลัง  3(2-2-5) 
5772101 เทคโนโลยีการวางแผนและควบคุมการผลิต  3(2-2-5) 
5773609 เทคโนโลยีพลังงานส าหรับโลจิสติกส์ 3 (2-2-5) 

   
  


