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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 

Bachelor of Science Program in Geographic information Science 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะ/วิทยาลัย    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร  

 รหัสหลักสูตร     :     0703 

 ภาษาไทย        :     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภูมสิารสนเทศศาสตร์ 

 ภาษาอังกฤษ     :     Bachelor of Science Program in Geographic Information Science 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

 ชื่อเต็ม (ไทย)    :     วทิยาศาสตรบัณฑิต (ภูมสิารสนเทศศาสตร์) 

 ชื่อย่อ (ไทย)    :     วท.บ. (ภูมิสารสนเทศศาสตร์) 

 ชื่อเต็ม (อังกฤษ)    :     Bachelor of Science (Geographic Information Science) 

 ชื่อย่อ (อังกฤษ)     :     B.Sc. (Geographic Information Science) 

 

3. วิชาเอก  

 ไม่ม ี

 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 จ านวนไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1  รูปแบบ 

  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี 

 5.2  ประเภทของหลักสูตร 

    หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
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 5.3  ภาษาที่ใช้ 

  ภาษาไทย 

 5.4  การรับเข้าศึกษา 

  รับนิสิตไทยหรือต่างชาติที่ใชภ้าษาไทยได้เป็นอย่างดี 
 

 5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น   

     ไม่ม ี

 

 5.6  การให้ปรญิญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

     ให้ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑติ (ภูมสิารสนเทศศาสตร)์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

            6.1  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เปิดสอน ภาคการศกึษาต้น ปีการศกึษา 2565  

   ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์        

   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  

6.2 คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เห็นชอบหลักสูตร  

     ในการประชุมครั้งที่ 82 (7/2564) วันที ่25 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564   

6.3 คณะกรรมการวชิาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร 

     ในการประชุมครั้งที่ 9/2564 วันที่ 13 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564  

6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร 

     ในการประชุมครั้งที่           วันที่      เดือน          พ.ศ.  

6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัตหิลักสูตร  

     ในการประชุมครั้งที่           วันที่     เดือน           พ.ศ.     

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2552  ในปีการศึกษา 2567 

 

8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา  

 8.1  นักภูมศิาสตร์และภูมสิารสนเทศ 

 8.2  นักวิชาการแผนที่และภาพถ่าย 

 8.3  นักวิเคราะหแ์ละออกแบบระบบงานทางดา้นภูมิสารสนเทศ 

 8.4  นักเขียนโปรแกรมหรือผู้พัฒนาซอฟต์แวรแ์ละเว็บไซต์ดา้นภูมิสารสนเทศ 



3 

 8.5  นักวิชาการภูมิศาสตร์หรอืภูมสิารสนเทศ 

 8.6  นักวิชาการในองค์กรที่มีการใช้ภูมิสารสนเทศ 

 8.7  นักวิเคราะหน์โยบายและวางแผนที่ประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศ  
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9. ชื่อ – นามสกุล  เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 
ปทีี่จบ 

1 นายนิติ เอี่ยมชื่น 

 

35604521XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ด.  

วท.ม.  

ศศ.บ. 

วท.บ.  

ภูมิสารสนเทศ 

ภูมิศาสตร์ 

รัฐศาสตร์ 

ภูมิศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยรามค าแหง 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2558 

2548 

2544 

2543 

2 นางสาวบุญศริิ สุขพร้อมสรรพ ์ 35604521XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D.   

ผ.ม. 

อ.บ. 

Urban Engineering 

การวางแผนภาคและเมือง 

ภูมิศาสตร์ 

The University of Tokyo 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

2554 

2548 

2545 

3 นายไพศาล จี้ฟู 

 

35604521XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

 

วท.ม.  

 

วท.บ. 

การรับรู้จากระยะไกลและ

ระบบสารสนเทศ (นานาชาติ)

การรับรู้จากระยะไกลและ

ระบบสารสนเทศ (นานาชาติ)

ภูมิศาสตร์ 

สถาบันเทคโนโลยแีห่งเอเชยี  

 

สถาบันเทคโนโลยแีห่งเอเชยี  

 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2554 

 

2549 

 

2547 

4 นายรังสรรค์ เกตุออ๊ต 35604521XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

วท.ม.  

วท.บ.  

วทิยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม 

วทิยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม 

ภูมิศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2556 

2548 

2545 

5 นายชัชพงศ ์ภาชนะพรรณ ์ 36599003xxxxx อาจารย์ วท.ม.  

วท.บ.  

ภูมิศาสตร์ 

ภูมิศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2552 

2547 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 

  มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรอืการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

โลกก าลังเกิดสถานการณ์ใหม่ การพลิกผันทางเทคโนโลยี หรือ Technology Disruptive ที่

ส่งผลให้วิถีชีวิตของคนเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว การศึกษาหรือแม้แต่การแก้ปัญหาในวิกฤตต่าง ๆ ล้วน

แล้วแต่ต้องอาศัยข้อมูล ความรู้  และศาสตร์เชิงพื้นที่ในรูปแบบแผนที่มากขึ้นอย่างเท่าทวีคูณ 

ตัวอย่างเช่น การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศด้านการวางแผนการตลาด การวางแผนด้านโลจิสติกส์ และ

การแก้ปัญหาโรคระบาด เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อการพิจารณาประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่น าเอาต าแหน่งของสิ่ง

เหล่านั้นเข้าไปร่วมพิจารณาด้วย ซึ่งจะท าให้ได้ค าตอบหรือผลลัพธ์ที่ถูกต้องและถูกต าแหน่งมากยิ่งขึ้น 

ยิ่งไปกว่านั้น ส าหรับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ของ

องค์การสหประชาชาติ ภูมสิารสนเทศนับว่าเป็นเครื่องมอืที่ส าคัญที่จะน าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมาย

ดังกล่าวได้ ดังจะเห็นได้จากการประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศในด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ที่มมีานานแลว้มากกว่า 20 ปี และยังคงจ าเป็นต้องมีการใชภู้มสิารสนเทศควบคู่กันไปตลอด 

การพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านภูมิสารสนเทศถือเป็นสิ่งจ าเป็น สอดคล้องกับนโยบาย 

“ประเทศไทย 4.0” ของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

นอกจากนี้ การพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านภูมิสารสนเทศดังกล่าวยังสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติเรื่อยมาตั้งแต่ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) จนถึงฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

ตลอดจนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) และแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติของกระทรวง

สาธารณสุขในปัจจุบันด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รายละเอียดของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์และการจัดการองค์ความรู้เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนและพัฒนา

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ตัวอย่างเช่น การจัดท าฐานข้อมูลผู้ป่วย การจัดท าแผนที่แนวเขตที่ดิน

ของรัฐ การจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรป่าไม้ ความหลากหลายทางชีวภาพ แหล่งน้ า ร่วมกับการใช้

เทคโนโลยีอวกาศและภาพถ่ายดาวเทียม ให้เป็นมาตรฐานที่ยอมรับร่วมกัน  ดังนั้นจึงมีความจ าเป็น

จะต้องมีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านภูมิสารสนเทศอย่างเพียงพอเพื่อจะรับมอืกับ

ความตอ้งการดังกล่าว อีกทั้งเพื่อการพัฒนาประเทศและจังหวัดพะเยาเป็นไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์

กระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยพะเยา 

 11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

สถานการณ์ปัจจุบัน สังคมดิจิตอล (Digital Society) ที่มนุษย์อาศัยสื่อดิจิตอลในการเชื่อมต่อ

กัน ขนาดของสังคมสามารถใหญ่ขึ้นโดยไม่ขึ้นอยู่กับระยะห่างทางกายภาพอีกต่อไป ทั้งนี้เกิดจากการ

เปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร ส่งผลใหเ้กิดวิกฤตทางดา้นเทคโนโลยี
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ต่อคนหรอืธุรกิจที่ปรับตัวไม่ทัน ซ้ าเติมดว้ยสถานการณโ์รคระบาดการติดเชือ้ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 

2019 น ามาซึ่งวิกฤตทางเศรษฐกิจและการเมืองที่ก าลังเพิ่มความรุนแรงและสามารถขยายผลกระทบ

ความเสียหายใหม่ได้อีก ส่งผลให้ผู้คนต้องมีการปรับตัวเพื่อเอาชีวิตรอดด้วยการมีวิถีชีวิตใหม่ (New 

normal) ที่อาศัยความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีมีการ

เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมีเทคโนโลยีแบบใหม่เข้ามาท าลาย (Disrupt) เทคโนโลยีแบบเก่าลงไปใน

เวลาอันรวดเร็วและต่อเนื่อง ยิ่งไปกว่านั้นเหตุการณ์แบบเดียวกันนี้ยังเกิดขึ้นกับภาคส่วนอื่น  ๆด้วย 

อย่างเช่น ภาคการศกึษา ท าให้ผู้คนในปัจจุบันต้องเรียนรู้และปรับตัวใหท้ันกับสถานการณ ์ 

นอกจากนีย้ังมีมิติทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วน ซึ่งการ

แก้ปัญหานั้นไม่สามารถแก้ไขได้โดยใช้ความรู้จากสาขาใดสาขาหนึ่งเพียงอย่างเดียว ดังนั้นมีความ

จ าเป็นต้องประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศซึ่งมีลักษณะเป็นสหวิทยาการในการแก้ปัญหาด้วยเพื่อใหเ้กิดความ

เข้าใจ การยอมรับและการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น การด าเนินการแก้ปัญหาหรือป้องกันปัญหา

เหล่านั้นจึงจะมีโอกาสส าเร็จลุล่วง โดยเฉพาะเรื่องที่มีผลกระทบวงกว้างต่อประชาชน หรือต้องมีการ

จัดการกับข้อมูลขนาดใหญ่หรือสารสนเทศที่หลากหลาย จะเห็นได้ว่า เทคโนโลยีใหม่ในด้านภูมิ

สารสนเทศเกิดขึ้นมากมาย อย่างไรก็ดี บุคลากรด้านนี้ยังขาดแคลนมาก ตัวอย่างเช่น การสร้าง

ฐานข้อมูลในรูปแบบดิจิตอล หรือแม้แต่การแปลงข้อมูลแบบเดิมไปเป็นรูปแบบข้อมูลดิจิตอล (Digital 

transformation) การใช้เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) จ าเป็นต้องมีผู้สร้างและผู้น าเข้าข้อมูล 

กลุ่มคนท างานด้านการประมวลผลหรือการวิเคราะห์ หรือแม้แต่การใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 

Artificial Intelligence (AI), Machine Learning, Cloud Processing จ าเป็นต้องมีผู้ควบคุมหรือเจ้าหน้าที่ใน

การท างาน ตัวอย่างเช่น การเกษตรแม่นย า (Precision Agriculture) การเพาะปลูกดูแลพืชพรรณ ข้อมูล

สภาพอากาศ ความชืน้ที่แมน่ย าจะน ามาซึ่งผลผลิตที่มคีุณภาพและการตลาดที่แม่นย าขึน้ด้วย รวมไปถึง

การพยากรณ์ผลผลติ เชน่ โรงงานน้ าตาลใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อคาดการณ์ผลผลติของออ้ย เป็นต้น 

 

12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ 

ของสถาบัน 

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

หลักสูตรนี้ได้ค านึงถึงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทางสังคม                  

และวัฒนธรรมให้แก่นิสิต เพื่อให้บัณฑิตที่จบการศึกษาสามารถบูรณาการมิติทางสังคมเข้ากับความรู้

ทางด้านภูมิสารสนเทศ ได้แก่ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การรับรู้จากระยะไกล และระบบก าหนด

ต าแหน่งบนโลกด้วยดาวเทียม นอกจากนี้ หลักสูตรที่ถูกปรับปรุงขึ้นนี้เน้นและส่งเสริมความรู้ความ

เข้าใจ รวมถึงทักษะการใช้ภูมิสารสนเทศให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง ประกอบกับต้องมี

จรรยาบรรณในวิชาชีพถึงพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม  และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และ

ประเทศชาติ อีกทั้งยังค านึงถึงวัตถุประสงค์หลักของมหาวิทยาลัยด้วย ได้แก่ (1) จัดการเรยีนการสอนที่

เน้นให้นสิิตอยู่และเรียนอย่างมีความสุข จบไปมีงานท าและเป็นคนดีของสังคม (2) ท าการวิจัยที่เน้นการ



7 

สร้างปัญญารวมหมู่เคียงคู่ชุมชน (3) บริการวิชาการโดยเน้นการใช้ปัญญารวมหมู่เพื่อพัฒนาความ

เข้มแข็งของชุมชน (4) ท านุบ ารุงภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นสู่สากลเพื่อ

บริหารจัดการอย่างมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผลและยึดมั่นในธรรมาภบิาล 

จากผลกระทบของสถานการณ์ภายนอกทั้งทางสาธารณสุข โรคระบาด ทางเศรษฐกิจ สังคม

และวัฒนธรรมดังกล่าว ผนวกกับการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่าง ๆ ท า

ให้จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรใหม้ีความเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ เพื่อให้สามารถผลิต

บุคลากรที่มีความรู้ และมีทักษะในการท างานและวิชาการ รวมถึงมีศักยภาพการวิจัยเพื่อการพัฒนา

ตนเองอย่างตอ่เนื่องเพื่อให้มองเห็นแนวทางในการน าภูมิสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในงานด้านสังคมและ

วัฒนธรรม รวมทั้งงานด้านสาธารณสุขหรอือื่น ๆ ตลอดจนตอ้งมีคุณธรรม จรยิธรรม ที่จะช่วยชี้น าและ

ขับเคลื่อนให้การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นไปในรูปแบบที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมไทยตาม

อย่างในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี “ประเทศไทยมีความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วย

การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

            12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน 

(1) ด้านการผลิตบัณฑติ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ตอบสนองต่อผลกระทบจาก

สถานการณ์ภายนอกต่าง ๆ รวมไปถึงพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านการผลิตบัณฑิตด้วยการพัฒนา

บัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะ ทางปัญญา มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมีความ

รับผิดชอบ โดยจัดการเรียนการสอนอย่างมีความสุข จบไปมีงานท าและเป็นคนดีของสังคม นอกจากนี้

ส่งเสริมให้บัณฑิตมีทักษะในการวิจัยด้วยจากการเรียนวิชาระเบียบวิธีวิจัยและโครงงาน 

(2) ด้านการวิจัย 

หลั กสู ตรวิ ทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิ ชา ภู มิ ส ารสน เทศนั้ น เป็ นศาสตร์ เ ชิ งพื้ นที่ 

ด้วยลักษณะเฉพาะดังกล่าว เนื้อหาของการวิจัยหรือโครงงานของนิสิตจะมีความเกี่ยวพันกับการแก้ไข

ปัญหาเชิงพื้นที่หรือชุมชน หรือนวัตกรรมเชิงพื้นที่ค่อนข้างมาก ซึ่งนับว่าเป็นการตอบสนองพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยด้านการวิจัยที่เน้นการสรา้งปัญญารวมหมู่ เคียงคู่ชุมชน 

(3) ด้านบริการวิชาการ 

 การตอบสนองของหลักสูตรต่อสถานการณ์ภายนอกและพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านบริการ

วิชาการที่เน้นการใช้ปัญญารวมหมู่เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน นอกจากหัวข้อโครงงานหรือ

หัวข้อวิจัยจะพัฒนาให้นิสิตน าองค์ความรู้ที่ได้สั่งสมไปประยุกต์ใช้ในเชิงพื้นที่ และสร้างความเข้มแข็ง

ให้แก่ชุมชนแล้ว หลักสูตรยังบรรจุรายวิชาภูมสิารสนเทศที่เน้นด้านการประยุกต์ใชง้านจริงอีกด้วย 

(4) ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์เพื่อตอบสนองต่อ

สถานการณ์ภายนอกและพันธกิจของสถาบัน หลักสูตรนี้ได้มีการค านึงถึงการเสริมสร้างความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทางสังคมและวัฒนธรรมให้แก่นิสิต เพื่อให้นิสิตสามารถบูรณาการมิติทาง
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สังคมเข้ากับความรู้ทางด้านภูมิสารสนเทศเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน และการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมการใช้ภูมิสารสนเทศให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 

 13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น 

 

                    13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

1. กลุ่มวิชาภาษา      12 หน่วยกิต 

001101 ภาษาไทยในชีวติประจ าวัน     2(2-0-4) 

   Thai Language in Daily Life 

001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ       1(0-2-1) 

   Thai for Academic Purposes     

001103 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวติประจ าวัน    3(2-2-5) 

   English for Daily Life    

001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร     3(2-2-5) 

           English for Communication 

001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชงิวิชาการและวิชาชีพ  3(2-2-5) 

           English for Academic and Professional Communication 

2. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารยุคดิจทิัล   3 หน่วยกิต 

002101 การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อชีวติยุคดิจทิัล    1(0-2-1) 

    Technology Usage for Digital life   

002102 ความฉลาดทางดิจิทัล         2(1-2-3) 

    Digital Intelligence Quotient 

3. กลุ่มวิชาทักษะชีวติ                                           15 หน่วยกิต                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ     3(2-2-5) 

   Artistic for Life Management 

003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ   3(2-2-5) 

    Skill Development and Lifelong Learning  

003203 เรียนรู้รว่มกันสรรค์สร้างสังคม     2(0-4-2) 

    Collaborative Learning for Society Creation 

003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน             1(0-2-1) 

    Health Environment and Community Management 
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003305 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็นผูป้ระกอบการ             3(2-2-5) 

    ยุคดิจทิัล           

   Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs 

003306 บูรณาการความรู้สูน่วัตกรรมทางวิชาชีพ   3(0-6-3) 

     Integration for Profession Innovation 

       รวม 30 หน่วยกิต 

 

 13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน     

13.1.2.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ 

241111 คณิตศาสตร ์1  

Mathematics l 
 
 

    3(2-2-5) 

13.1.2.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์ 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

English for Specific Purposes 
 

3(3-0-6) 

13.1.2.3 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

221221 

 

222222 

 

225120 

 

 

การออกแบบและพัฒนาระบบฐานขอ้มูล 

Database Design and Development  

การพัฒนาเว็ปแอปพลิเคชั่น 

Web Application Development 

ระเบียบวิธีการเขียนโปรแกรม 

Programming Methodology 
 

3(2-2-5) 

 

3(2-2-5) 

 

3(2-2-5) 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น   

224326 

 

การถ่ายภาพทางอากาศยานโดยอากาศยานไร้คนขับ    

Aerial Photography by Drone                   

3(2-2-5) 

 

224334 

 

การประยุกต์ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม 

Geoinformatics Application for Environmental Management  

3(2-2-5) 

 

224376 

 

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศกับสถานการณโ์ลกปัจจุบัน 

Geoinformatics Technology in Current Global Situation 

3(2-2-5) 

 

224385 

 

ภูมศิาสตร์การท่องเที่ยว 

Geography of Tourism  

3(2-2-5) 
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 13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

   ไม่ม ี

 

 

 13.4 การบรหิารจัดการ 

   13.4.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

มหาวิทยาลัยพะเยาก าหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หนว่ยกิต ในโครงสรา้งหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และได้ด าเนินการ

แตง่ตัง้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี อธิการบดี เป็นประธาน คณบดี 

เป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ เป็นกรรมการและเลขานุการ ท า

หน้าที่ ก าหนดนโยบายและพิจารณาการด าเนินการ การจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ของมหาวิทยาลัย 

2) คณะกรรมการด าเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

และประกันคุณภาพ เป็นประธาน รองคณบดี เป็นกรรมการ และผู้อ านวยการ เป็นกรรมการและ

เลขานุการ ท าหน้าที่พัฒนากระบวนการเรียนการสอน ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการ

สอน เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหมวดวิชาศกึษาทั่วไป ตลอดจนประสานงาน เพื่อใหก้ารจัดการเรียน

การสอนด าเนินไปในทิศทางเดียวกัน 

3) คณะกรรมการประจ ารายวิชา ท าหนา้ที่ ประสานงานการจัดการเรยีนการสอน  

 

  13.4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

  จัดให้มีกลไกการบริหารจัดการรายวิชาเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้

ประสานงานรายวิชาและจัดระบบการบริหารจัดการโดยการก าหนดหน้าที่ความรับผดิชอบของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา คือท าหน้าที่ประสานงาน/ ช่วยประสานงานกับ

อาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาและอาจารย์ผู้แทนจากสาขาวิชา/คณะวิชาอื่นหรือสถาบันภายนอกที่

เกี่ยวข้อง ในด้านเนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียนและสอบ และการประเมินผลการเรียนรู้ของแต่ละ

รายวิชา รวมทั้งจัดท ารายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามเพื่อเป็น

มาตรฐานในการติดตามและประเมินคุณภาพการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานของการ

เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2552 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

      1.1 ปรัชญาของหลักสูตร  

    ศาสตร์ที่มีรากฐานองค์ความรู้ในเชิงทฤษฎีและเชิงประยุกต์เพื่อการใช้ภูมิสารสนเทศเป็น

เครื่องมือที่สนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ และการพัฒนาประเทศได้อย่างมีคุณธรรม

และจรยิธรรม 

 

 1.2 ความส าคัญ   

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อผลิตบัณฑติที่

มีคุณภาพ มุ่งเน้นให้เป็นผู้มีความรู้ ทักษะในการท างานด้านภูมิสารสนเทศ สามารถศึกษาค้นคว้า 

วิเคราะห์ข้อมูลได้ด้วยตนเองและสามารถใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ และการ

บริหารจัดการได้สอดคล้องกับความต้องการเชิงพื้นที่ และมีความคิดสร้างสรรค์สามารถน าความรู้ไปใช้

งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

            1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถน าความรู้ ความเข้าใจ และทักษะทางภูมิสารสนเทศไปใช้ใน

การวิเคราะห ์สังเคราะห ์และแก้ปัญหาจากสถานการณห์รอืปรากฏการณ์เชิงพื้นที่ได้ 

 1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ

เหมาะสมต่อการวางแผนและการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ได้ 

 1.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีความรับผิดชอบ มีจริยธรรมในการประกอบ

วิชาชีพ และมีบุคลิกภาพที่ด ีรวมทั้งการปฏิบัติงานเป็นทีมที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและพืน้ที่ 

 

2. ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs)  

PLO1 ผูเ้รียนสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

PLO2 ผูเ้รียนสามารถใช้เทคโนโลยียุคดิจทิัลอย่างรู้เท่าทัน 

PLO3 ผูเ้รียนสามารถจัดการชีวติตนเองอย่างมคีุณธรรมและจรยิธรรม 

PLO4 ผู้เรียนสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นและแสดงออกถึงคุณลักษณะความเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของ

สังคมไทยและสังคมโลก 

PLO5 ผูเ้รียนสามารถแสดงออกซึ่งทักษะการเรียนรูต้ลอดชวีิต 

PLO6 ผูเ้รียนสามารถออกแบบนวัตกรรมทางวิชาชีพด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบได้ 

PLO7 ผู้เรียนสามารถน าความรู้ ความเข้าใจ และทักษะทางภูมิสารสนเทศไปใช้ในการวิเคราะห์ 

สังเคราะห ์และแก้ปัญหาจากสถานการณห์รอืปรากฏการณ์เชิงพื้นที่ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
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PLO8 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมต่อการวางแผน

และการบริหารจัดการเชิงพืน้ที่ได้ 
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 3. แผนพัฒนาปรับปรุง   

แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรภูมิสารสน  

เทศศาสตร์ให้มีความทันสมัย

สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง 

และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 

และมีมาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ สกอ. 

ก าหนด 

1. พัฒนาหลักสูตรใหท้ันสมัย

ตามมาตรฐานภูมิสารสนเทศ 

2. น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้

ในการเรียนการสอนเพื่อ 

เพิ่มศักยภาพของหลักสูตร 

3. สร้างเครือข่ายความร่วมมอื

ทางวิชาการกับหนว่ยงานภาครัฐ

และภาคเอกชน 

4. สอบถามความคิดเห็นของ

บัณฑติและผู้ใชบ้ัณฑติ 

1. สามารถเปรียบเทียบ

หลักสูตรกับมาตรฐานใน

สาขาภูมสิารสนเทศศาสตร์ 

2. รายงานผลการประเมิน

ความพึงพอใจสถาน

ประกอบการที่วา่จ้าง

บัณฑติเฉลี่ยอยู่ในระดับดี  

3. รายงานผลการประเมิน

ความพึงพอใจของบัณฑิต

ต่อหลักสูตรเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับดี 

2. พัฒนาการเรียนการสอน การ

วิจัยและการบริการวิชาการ และ

การบูรณาการ การเรียนการสอน

กับการบริการวิชาการของ

บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 

1. สนับสนุนให้บุคลากรได้ 

พัฒนาศักยภาพโดยการเข้า 

ฝกึอบรม การประชุมวิชาการ 

การสัมมนา ทั้งภายในประเทศ

และต่างประเทศ 

2. สนับสนุนให้มกีารแลก 

เปลี่ยนบุคลากรระหว่าง 

สถาบันทั้งภายในประเทศและ 

ต่างประเทศ 

3. สนับสนุนให้อาจารย์และนิสติ

ท าวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้

ด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์ 

4. สนับสนุนให้บุคลากรเผยแพร่

งานวิจัย 

1. บุคลากรในสาขาวิชา

ได้รับการพัฒนาจากการ

เข้าร่วมอบรมหรอืสัมมนา 

อย่างนอ้ยคนละ 1 ครัง้ตอ่ปี 

2.มผีลงานวิจัยที่ได้รับ 

ทุนสนับสนุนทั้งภายในและ 

ภายนอก 

3. บุคลากรในสาขาวิชามี

ผลงานตีพมิพ์ทั้งบทความ

วิชาการ และบทความวิจัย

ของทั้งในระดับชาติและ

นานาชาติ อย่างนอ้ยปีละ 1 

ผลงานต่อคน 

3. ส่งเสริมการเรียนของผู้เรียน ให้

มีประสบการณ์จากการน าความรู้

ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ไป

ปฏิบัติงานจริง 

 

1. เพิ่มพูนทักษะอาจารย์ในการ

จัดการเรยีนการสอนที่เน้นการ

ลงมอืและการปฏิบัติจรงิ 

2. ก าหนดกิจกรรมการเรยีนรู ้

และการประเมินผลที่เน้น

พัฒนาการของผูเ้รียน 

1. ผลการประเมิน

ประสิทธิภาพการเรียน 

การสอนอยู่ในระดับดี 

2. ความพึงพอใจของผูเ้รียน

ต่อการเรียนการสอนที่เน้น

การปฏบิัติจริงอยู่ในระดับดี 
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ในแผนการจัดท ารายละเอียด

ของรายวิชา 

3. พัฒนาสารสนเทศที่สนับสนุน

การเรียนการสอนและการท า

วิจัย 

3. ความพึงพอใจ 

ของผู้เรยีนต่อสารสนเทศที่

สนับสนุนการเรียนรู้อยู่ใน

ระดับดี 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

 

          1.1 ระบบ  

  การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ         

ในแต่ละภาคการศึกษาปกติต้องมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์และให้เป็นไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  

 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน   

ไม่ม ี

 1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

ไม่ม ี

 

2. การด าเนินการหลักสูตร  

 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

  ภาคการศกึษาต้น เดือน มิถุนายน – ตุลาคม  

ภาคการศกึษาปลาย เดือน ตุลาคม – กุมภาพันธ์ 
 

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

               2.2.1 ส าเร็จประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

2.2.2 ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

จากสถาบันการศกึษาช้ันสูงทั้งในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง 

2.2.3 เป็นผู้ที่มสีุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

2.2.4 ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดที่กระท า  

โดยประมาท หรอืความผิดลหุโทษ 

2.2.5 ไม่เคยถูกตัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทาง

ความประพฤติและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  

      

  การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

   เป็นไปตามประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศกึษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย

พะเยา 
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2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า  

2.3.1 พืน้ฐานด้านภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ  

2.3.2 มีพื้นฐานทางคณิตศาสตรจ์ากช้ันมัธยมศกึษาตอนปลายไม่ดีเท่าที่ควร 

 

          2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3  

2.4.1 จัดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ แนะน าการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน

มหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา 

2.4.2 มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคน ท าหน้าที่สอดส่องดูแล 

ตักเตอืน ให้ค าแนะน าแก่นสิิต 

2.4.3 จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ของนิสิตและการดูแลนิสิต เชน่ วัน

แรกพบระหว่างนิสิตกับอาจารย์ วันพบผู้ปกครอง การติดตามการเรียนของนิสิตช้ันปีที่ 1 จากอาจารย์

ผูส้อนและจัดกิจกรรมสอนเสริมถ้าจ าเป็น เป็นต้น 

2.4.4 จัดกิจกรรมปรับพืน้ฐานในรายวิชาพื้นฐาน เชน่ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ก่อน

เปิดภาคเรียนต้นของช้ันปีที่ 1 เนื่องจากต้องปรับให้นสิิตมพีืน้ฐานเท่ากัน 

 

 2.5 แผนการรับนสิิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี 

 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2565 2566 2567 2568 2569 

ช้ันปีที่ 1 30 30 30 30 30 

ช้ันปีที่ 2  30 30 30 30 

ช้ันปีที่ 3   30 30 30 

ช้ันปีที่ 4    30 30 

รวม 30 60 90 120 120 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    30 30 
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2.6  งบประมาณตามแผน  

      2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

หมวดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

ค่าลงทะเบียน 18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 

รวมรายรับ 64,800 129,600 194,400 259,000 259,000 

        

      2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

1. งบบุคลากร 

1.1 หมวดเงินเดือน 

1.2 หมวดค่าจา้งประจ า 

4,661,136 

4,661,136 

- 

4,777,664 

4,777,664 

- 

4,897,106 

4,897,106 

- 

5,019,534 

5,019,534 

- 

5,145,002 

5,145,002 

- 

2. งบลงทุน 

2.1 หมวดครุภัณฑ์ 

 

34,200 

 

68,400 

 

102,600 

 

136,800 

 

136,800 

3. งบด าเนนิการ 

3.1 หมวดค่าใช้สอย 

3.2 หมวดค่าวัสดุ 

 

81,000 

20,000 

 

162,000 

20,000 

 

243,000 

20,000 

 

324,000 

20,000 

 

324,000 

20,000 

4. งบด าเนินการ 

4.1 สาธารณูปโภค                        

 

300,000 

 

600,000 

 

900,000 

 

1,200,000 

 

1,200,000 

รวมรายจ่าย 5,096,336 5,628,064 6,162,706 6,700,334 6,825,802 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี

(สูงสุด) 

169,879 93,801 68,475 55,836 56,882 

 

2.7 ระบบการศึกษา 

                แบบช้ันเรยีน      

          

2.8 การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย 

        เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 

 3.1 หลักสูตร 

  3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 127 หนว่ยกิต 

 

  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

          โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตร ดังนี้ 
 

หมวดวิชา เกณฑ์มาตรฐานของ อว. 

หลักสูตรปรับปรงุ 

พ.ศ. 2560 

(หลักสูตรเดิม) 

หลักสูตรปรับปรงุ 

พ.ศ. 2565 

(หลักสูตรที่เสนอ) 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 30  หนว่ยกิต 30  หนว่ยกิต 

   หมวดวชิาศึกษาทั่วไปบังคับ  30  หนว่ยกิต 30  หนว่ยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 72 หนว่ยกติ 91  หนว่ยกิต 91  หนว่ยกิต 

   1.1  กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ  15  หนว่ยกิต 15  หนว่ยกิต 

   1.2  กลุ่มวิชาเอก  76  หนว่ยกิต 76  หนว่ยกิต 

         วชิาเอกบังคับ  61  หนว่ยกิต 61  หนว่ยกิต 

         วชิาเอกเลอืก  15  หนว่ยกิต 15  หนว่ยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 6  หนว่ยกิต 6  หนว่ยกิต 

4.รายวิชาบังคับไม่นับหนว่ยกติ (ถ้าม)ี  1  หนว่ยกิต 1  หนว่ยกิต 

รวม  (หน่วยกิต)   ไม่น้อยกวา่ 120 หนว่ยกติ 127(1)  หน่วยกิต 127(1)  หน่วยกิต 

 

3.1.3 รายวิชา  

     1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ไม่น้อยกว่า   30  หน่วยกิต 

     

กลุ่มวิชาภาษา  12   หน่วยกิต 

001101 ภาษาไทยในชีวติประจ าวัน 

Thai Language in Daily Life 

2(2-0-4) 

001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 

Thai for Academic Purposes     

1(0-2-1) 

001103 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวิตประจ าวัน 

English for Daily Life    

3(2-2-5) 

001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

English for Communication 

3(2-2-5) 
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001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชงิวิชาการ 3(2-2-5) 

 และวิชาชีพ 

English for Academic and Professional 

Communication 

 

   

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารยุคดิจทิัล 3   หน่วยกิต 

002101 การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อชีวติยุคดิจทิัล 

Technology Usage for Digital life   

1(0-2-1) 

002102 ความฉลาดทางดิจทิัล 

Digital Intelligence Quotient 

2(1-2-3) 

 

   

กลุ่มวิชาทักษะชีวติ 15   หน่วยกิต 

003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ 

Artistic for Life Management 

3(2-2-5) 

003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

Skill Development and Lifelong Learning 

3(2-2-5) 

003203 เรียนรู้รว่มกันสรรค์สร้างสังคม 2(0-4-2) 

Collaborative Learning for Society Creation  

003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม  1(0-2-1) 

และชุมชน 

Health Environment and Community 

Management 

 

003305 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การ 3(2-2-5) 

เป็นผู้ประกอบการยุคดิจทิัล 

Design Thinking Process for Digital Age 

Entrepreneurs 

 

003306 บูรณาการความรูสู้่นวัตกรรมทางวิชาชีพ 

Integration for Profession Innovation 

3(0-6-3) 
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                2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า  92  หน่วยกิต 

  กลุ่มวชิาพื้นฐานวิชาชีพ  15   หน่วยกิต 

  วิชาพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์  3   หน่วยกิต 

241111 คณิตศาสตร ์1 

Mathematics l 

 

3(2-2-5) 

         วิชาพื้นฐานด้านภาษา 3   หน่วยกิต 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ  

English for Specific Purposes 

3(3-0-6) 

   

        วิชาพื้นฐานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 9   หน่วยกิต 

221221 

 

การออกแบบและพัฒนาระบบฐานขอ้มูล 

Database Design and Development 

3(2-2-5) 

222222 การพัฒนาเว็ปแอปพลิเคชั่น 

Web Application Development 

3(2-2-5) 

225120 

 

ระเบียบวิธีการเขียนโปรแกรม 3(2-2-5) 

Programming Methodology  

 

              กลุ่มวิชาเอก จ านวน  76   หน่วยกิต  

              วิชาเอกบังคับ จ านวน  61   หน่วยกิต 

224111 เทคโนโลยีแผนที่  

Mapping Technologies 

3(2-2-5) 

224112 การส ารวจเพื่อการท าแผนที่และระบบ

ก าหนดต าแหน่งบนโลกดาวเทียม 

Map Surveying and Global Navigation 

Satellite Systems 

3(2-3-6) 

224171 ภูมศิาสตร์กายภาพ  

Physical Geography 

3(2-2-5) 

224172 ภูมสิารสนเทศศาสตร์ทรัพยากรธรณี 

Geoinformatics for Geological resources 

3(2-3-6) 

224181 ภูมศิาสตร์มนุษย์ 3(2-2-5) 

 Human Geography  
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224221 การรับรู้ระยะไกล   

Remote Sensing 

3(2-3-6) 

224225 การส ารวจและท าแผนที่ดว้ยอากาศยานไร้

คนขับ 

Surveying and Mapping using Unmanned 

Aerial Vehicle 

3(2-2-5) 

224231 ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์  

Geographic Information Systems 

3(2-2-5) 

224232 การจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ 

Spatial Database Management 

3(2-2-5) 

224251 การจ าลองแบบปรากฏการณ์เชิงพืน้ที่ 3(2-2-5) 

Spatial Simulation and Modeling  

224282 ภูมศิาสตร์เมอืง 3(2-2-5) 

Urban Geography  

224322 การประมวลผลภาพเชิงเลขและการรังวัด

ด้วยภาพส าหรับภูมิสารสนเทศ 

3(2-2-5) 

Digital Image Processing and 

Photogrammetry in Geoinformatics 

 

224333 วิธีการเชงิเลขและการเขียนโปรแกรม

ส าหรับภูมิสารสนเทศ 

Numerical methods and programming in 

Geoinformatics 

3(2-2-5) 

224334 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการ

สิ่งแวดล้อม 

Geoinformatics Application for 

Environmental Management 

3(2-2-5) 

224335 การพัฒนาเว็บส าหรับภูมิสารสนเทศ  

Web development in Geoinformatics     

3(2-2-5) 

224341 วิธีเชงิปริมาณทางภูมิสารสนเทศ 

Quantitative Methods in Geoinformatics 

3(2-2-5) 

224361 ระเบียบวิธีวิจัย  

Research Methodology 

 

3(2-2-5) 
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224391 สัมมนา 1(0-2-1) 

 Seminar  

224462 โครงงานด้านภูมสิารสนเทศศาสตร์ 

Geographic Information Science Project 

3(0-6-3) 

224492 การศกึษาอิสระ * 

Independent Study 

6 หนว่ยกิต 

224493 การฝึกงาน * 

Professional Training   

6 หนว่ยกิต 

224494 สหกิจศึกษา * 6 หนว่ยกิต 

Co – operative Education    

หมายเหตุ  *ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

               

              วิชาเอกเลือก จ านวน  15   หน่วยกิต 

              ให้นสิิตเลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้ 

224273 

 

ธรณีสัณฐานวิทยา  

Geomorphology 

3(2-2-5) 

224283 การวางผังเมืองและภาค      

Urban and Regional Planning 

3(2-2-5) 

224284 

 

ทฤษฎีท าเลที่ตั้ง 

Location Theory 

3(3-0-6) 

224324 

 

การประยุกต์ใช้การรับรู้ระยะไกล 

Application in Remote Sensing 

3(2-2-5) 

224326 การถ่ายภาพทางอากาศยานโดยอากาศยาน

ไร้คนขับ    

Aerial Photography by Drone                   

3(2-2-5) 

224336 

 

ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ด้านสุขภาพ 

Geographic Information Systems in Health 

3(2-2-5) 

224337 

 

224338 

 

 

 

ภูมสิารสนเทศด้านการทหาร  

Geoinformatics in Military     

วิทยาศาสตร์ข้อมูลเชิงพืน้ที่ 

Spatial Data Science 

 

 

3(2-2-5) 

 

3(2-2-5) 
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224352 

 

 

 

224353 

 

224385 

 

224439 

 

 

 

224474 

 

 

224475 

 

224376 

แบบจ าลองและการเปลี่ยนแปลงการใช้ 

ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน 

Advanced Land use and Land Cover 

Change and Modeling  

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพืน้ที่ 

Spatial Decision Support Systems 

ภูมศิาสตร์การท่องเที่ยว 

Geography of Tourism 

ภูมสิารสนเทศเพื่อการบริหารงานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

Geoinformatics for local government 

administration 

ภูมสิารสนเทศกับสภาวะการเปลี่ยนแปลง

ภูมอิากาศ 

Geoinformatics in Climate Change 

มิติความสัมพันธ์เชิงภูมศิาสตร์ 

Geography in current affairs 

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศกับสถานการณ์

โลกปัจจุบัน  

Geoinformatics Technology in Current 

Global Situation 

3(2-2-5) 

 

 

 

3(2-2-5) 

 

3(2-2-5) 

 

3(2-2-5) 

 

 

 

3(2-2-5) 

 

 

3(2-2-5) 

 

3(2-2-5) 

   

  3) หมวดวิชาเลือกเสรี       จ านวน          6  หน่วยกิต 

                 นิสิ ตสามารถ เลื อก เ รี ยนรายวิ ชาที่ เ ปิ ดสอนในมหาวิ ทยาลั ยพะ เยา  หรื อ

สถาบันอุดมศกึษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป 

 

                    4) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต      จ านวน   1  หน่วยกิต 

224401 การเตรียมพรอ้มฝึกประสบการณว์ิชาชีพภูมิ

สารสนเทศศาสตร์ 

Preparation for Geographic Information 

Science Professional Experience 

1(0-2-1)  
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3.1.4 แผนการศึกษา 

 

ชั้นปีที่  1  

ภาคการศึกษาต้น 

001101   ภาษาไทยในชีวติประจ าวัน 2(2-0-4) 

001103 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 

002101 การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อชีวติยุคดิจทิัล 1(0-2-1) 

003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ 3(2-2-5) 

241111 

224111 

224171 

คณิตศาสตร ์1 

เทคโนโลยีแผนที่ 

ภูมศิาสตร์กายภาพ 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

 รวม 18 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 1(0-2-1) 

001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

002102 ความฉลาดทางดิจทิัล 2(1-2-3) 

003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ 3(2-2-5) 

224112 

 

224172 

224181 

การส ารวจเพื่อการท าแผนที่และระบบ

ก าหนดต าแหน่งบนโลกด้วยดาวเทียม 

ภูมสิารสนเทศศาสตร์ทรัพยากรธรณี 

ภูมศิาสตร์มนุษย์ 

3(2-3-6) 

 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

 รวม 18 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  2 

ภาคการศึกษาต้น 

001205   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและ

วิชาชีพ    

      3(2-2-5) 

003203 เรียนรู้รว่มกันสรรค์สร้างสังคม 2(0-4-2) 

221221 การออกแบบและพัฒนาระบบฐานขอ้มูล 3(2-2-5) 

224221 การรับรู้ระยะไกล 3(2-3-6) 

224231 

224282 

ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ 

ภูมศิาสตร์เมอืง 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

 รวม 17 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

003204   การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและชุมชน        1(0-2-1) 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 3(3-0-6) 

225120 ระเบียบวิธีการเขียนโปรแกรม 3(2-2-5) 

224225 การส ารวจและท าแผนที่ดว้ยอากาศยานไร้

คนขับ 

3(2-2-5) 

224232 

224251 

การจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ 

การจ าลองแบบปรากฎการณ์เชิงพืน้ที่ 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

 รวม 16 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  3 

ภาคการศึกษาต้น 

003305   กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็น       3(2-2-5) 

 ผูป้ระกอบการยุคดิจทิัล  

222222 การพัฒนาเว็ปแอปพลิเคชั่น 3(2-2-5) 

224322 การประมวลผลภาพเชิงเลขและการรังวัด

ด้วยภาพส าหรับภูมิสารสนเทศ 

3(2-2-5) 

224333 

 

224334 

 

วิธีการเชงิเลขและการเขียนโปรแกรม

ส าหรับภูมิสารสนเทศ 

การประยุกต์ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการ

สิ่งแวดล้อม 

3(2-2-5) 

 

3(2-2-5) 

 

224341 

224xxx 

วิธีเชงิปริมาณทางภูมิสารสนเทศ 

วิชาเอกเลือก 

3(2-2-5) 

3(x-x-x) 

 รวม 21 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

224335 การพัฒนาเว็บส าหรับภูมิสารสนเทศ         3(2-2-5) 

224361 ระเบียบวิธีวิจัย 3(2-2-5) 

224391 สัมมนา 1(0-2-1) 

224xxx 

224xxx 

วิชาเอกเลือก 

วิชาเอกเลือก 

3(x-x-x) 

3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x) 

 รวม 16 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 4  

ภาคการศึกษาต้น 

003306 บูรณาการความรูสู้่นวัตกรรมทางวิชาชีพ 3(0-6-3) 

224401 การเตรียมพรอ้มฝึกประสบการณว์ิชาชีพภูมิ

สารสนเทศศาสตร์        

1(0-2-1)  

(ไม่นับหน่วยกิต) 

224462 โครงงานด้านภูมสิารสนเทศศาสตร์ 3(0-6-3) 

224xxx 

224xxx 

xxxxxx  

วิชาเอกเลือก 

วิชาเอกเลือก 

วิชาเลือกเสรี 

3(x-x-x) 

3(x-x-x) 

3(x-x-x) 

 รวม 15(1) หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

224492 การศกึษาอิสระ * 6 หนว่ยกิต 

224493 การฝึกงาน * 6 หนว่ยกิต 

224494 สหกิจศึกษา * 6 หนว่ยกิต 

หมายเหตุ  *ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 

 รวม 6 หน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  

 

001101  ภาษาไทยในชีวติประจ าวัน       2(2-0-4) 

  Thai Language in Daily Life 

 ทักษะการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การอ่าน ในการรับสาร และทักษะด้านการพูด การเขียน  

ในการส่งสาร การสื่อสารในชีวติประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

 Listening and reading skills in Thai for receiving message, speaking and writing in Thai for 

delivering message, proper daily life communication 

 

001102  ภาษาไทยเชิงวิชาการ        1(0-2-1) 

  Thai for Academic Purposes     

 การใชภ้าษาไทยด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การบูรณาการทักษะภาษาไทยกับ

ศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการน าเสนอ     

 Usage of Thai language in listening, speaking, reading and writing, integration of Thai 

language with related fields for presentation 

 

001103   ภาษาอังกฤษส าหรับชวีิตประจ าวัน      3(2-2-5) 

    English for Daily Life    

    ค าศัพท์ ส านวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการ

ฟัง พูด อ่าน เขียน การสื่อสารข้อมูลเบือ้งตน้เกี่ยวกับตนเองและผูอ้ื่นในชีวติประจ าวัน 

    Fundamental level of English vocabulary, expressions, phrases and grammar, English 

usage in listening, speaking, reading and writing for communicating basic information regarding self 

and others in daily life context  

 

001104    ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร      3(2-2-5) 

    English for Communication 

    ค าศัพท์ ส านวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นกลาง หลักการใชภ้าษาอังกฤษด้านการฟัง 

พูด อ่าน เขียน การสื่อสารในสถานการณก์ารที่คุ้นเคยและการบรรยายเกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัว 

    Intermediate level English vocabulary, expressions, phrases and grammar, English usage 

in listening, speaking, reading and writing for communicating in familiar situations and describing 

familiar matter 
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001205   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและวิชาชีพ   3(2-2-5) 

    English for Academic and Professional Communication 

    ค าศัพท์ ส านวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง         

พูด อ่าน เขียน การสื่อสารในบริบทของการศกึษาและอาชีพ 

    English vocabulary, expressions, phrases and grammar, English usage in listening, 

speaking, reading and writing for communicating in academic and professional contexts 

 

002101   การใช้เทคโนโลยีเพื่อยุคดจิทิัล       1(0-2-1) 

    Technology Usage for Digital life 

    แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ซอฟแวร์ส านักงาน หลักการท า

ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต การใช้ซอฟแวร์

ส านักงาน 

    Concepts of computer and internet technology, office software, principles of electronic 

commerce, usage of computer and internet technology, usage of office software    

 

002102   ความฉลาดทางดจิทิัล         2(1-2-3) 

    Digital Intelligence Quotient     

 หลักกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารเทศ หลักการสืบค้นข้อมูลและ

สารสนเทศ การคัดสรรข้อมูลข่าวสารมาใช้และน าเสนอข้อมูล การสื่อสารอย่างมีจริยธรรมและเป็นไป

ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารเทศและการสื่อสาร 

    Principles of laws and ethics concerning information technology, principles of information 

accessing and information, extracting information and presentation, ethical communication according to 

laws concerning information technology and communication 

 

003101   สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชวีิต      3(3-2-5) 

    Artistic for Life Management  

    ปรัชญาชีวิต การด ารงชีวิตบนความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และ

วิถีชีวิตพื้นถิ่น พะเยาศึกษา สุนทรียภาพในการด าเนินชีวิต การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการด ารงชีวิตใน

สังคมและชุมชน การจัดการทางสุขภาพทางกายและจิตใจ บทบาทและหน้าที่ของตนเองในการท างาน

ร่วมกับผูอ้ื่น การโน้มนา้วและการจูงใจผูอ้ื่น การแสดงออกถึงพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ดี

งาม กฎหมายในชีวติประจ าวัน 
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       Life philosophy, living on social and cultural diversity, history and local way of life, 

Phayao studies, aesthetics of living, environmental management for earning a living, physical health, 

mental health management,  roles and duties in cooperative works, persuasion, proper code of 

morality and ethics, laws in daily life 

 

003102   การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ     3(2-2-5) 

     Skills Development and Lifelong Learning 

   ปรัชญาการคิด หลักการคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดเชิงวิเคราะห์ หลักการคิดอย่าง

สร้างสรรค์ หลักการท างานร่วมกันและการสื่อสาร หลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต  และแนวคิดเพื่อการ

เติบโต การพัฒนาทักษะทางสังคม บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม ทักษะการคิด  ทักษะการคิด

อย่างสร้างสรรค์  ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการสื่อสาร และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวติ

ที่จ าเป็นส าหรับอนาคต ทักษะทางดา้นการเงนิส่วนบุคคล 

    Philosophy of thinking, Principles of critical and analytical thinking, creative thinking, 

collaboration, communication, lifelong learning and growth mindset, development of social skills, 

personality and expression in society, thinking skills, creative thinking, communication skills and 

lifelong learning for future, personal financial skill 

 

003203   เรยีนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม               2(0-4-2) 

    Collaborative Learning for Society Creation  

       ทักษะการเรียนรู้ชุมชน การศกึษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน การท างานร่วมกันเป็นทีม  

จิตวิทยาการท างานเป็นทีม การแสดงออกในที่สาธารณะ การวางแผน การก าหนดกลยุทธ์ และ การ

ด าเนินการตามแผนในการท างานเป็นทีม สิทธิและหน้าที่ของตนเองตามกฎหมายในการด ารงชีวิตใน

สังคม การร่วมมือและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง  ความเป็นพลเมืองที่รับผิดชอบต่อ

สังคม ความตระหนักในคุณค่าและความส าคัญของเอกลักษณ์ที่ดีงามของสังคมไทย การยอมรับใน

ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและให้ความเคารพผูอ้ื่น 

 Community learning skills,  study of the culture and way of life of the community, 

collaboration, psychology of collaboration, public expression, planning, strategy formulating and 

implementing plan in collaborative works, human rights and obligation, cooperation and adaptability 

to changing environment, responsible citizens, awareness of value and importance of Thai identity, 

acceptance of cultural diversity and respect for others 
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003204   การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน     1(0-2-1) 

    Health Environment and Community Management  

   ความรอบรู้ทางด้านสุขภาพ การวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพของตนเอง ความปลอดภัยในการ 

การค้นหาปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน การวางแผนและด าเนินโครงการทางด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม 

ในชุมชนแบบมีสว่นร่วม ความเป็นผู้น าด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน 

     Knowledge of health, analysis of one’s health problems, safety in living, searching         for 

community’s environmental problems, collaborative planning and lauching environmental health 

project in community, leadership in health, environment and community 

 

003305   กระบวนการคดิเชิงออกแบบสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล     3(2-2-5) 

    Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs 

   ความรู้พื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล การวางแผนและท าธุรกรรมทางการเงิน

ส าหรับผู้ประกอบการคุณสมบัติของการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล การใช้เครื่องมือวัดส าหรับ

ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล กระบวนการคิดเชิงออกแบบ แนวคิดการสร้างผลงานด้วยกระบวนการคิด

เชงิออกแบบ คุณธรรม จรยิธรรมของผูป้ระกอบการยุคดิจทิัล 

     Basic knowledge of digital age entrepreneurs, financial planning and transaction for 

entrepreneurs, qualities of digital age entrepreneurs, usage of measuring tools for digital age 

entrepreneurs, design thinking process, concepts of developing new products using design thinking 

process, ethics for digital age entrepreneurs   

 

003306   บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ     3(0-6-3) 

    Integration for Professional Innovation  

   การบูรณาการความรูข้องหมวดวิชาศกึษาทั่วไปสู่การปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ การออกแบบและ

สร้างนวัตกรรมทางวิชาชีพด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ และการสร้างสรรค์แนวคิดเชิงนวัตกรรม

ทางวิชาชีพ 

    Integration of knowledge gained from general education courses for professional activities, 

designing and developing professional innovation using design thinking process, creating concepts of 

professional innovations 
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146200   ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ        3(3-0-6) 

    English for Specific Purposes 

       การใช้ภาษาอังกฤษในบริบทที่เจาะจง โดยเน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ที่มีความ

เกี่ยวข้องกับศาสตรท์ี่นสิิตก าลังศกึษา 

    English in Specific contexts focusing on listening, speaking, reading, and writing skill related 

to students’ discipline 

 

221204   การออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล        3(2-2-5) 

    Database Design and Development 

    ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบของระบบฐานข้อมูล แนวคิดของระบบจัดการ

ฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมของระบบจัดการฐานข้อมูล แบบจ าลองข้อมูล ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 

กระบวนการนอมัลไลซ์ การออกแบบฐานข้อมูล ภาษาที่ใช้ในระบบฐานข้อมูล ฝึกปฏิบัติการพัฒนา

ระบบฐานขอ้มูล     

    Definition, importance, component of database system, database management system 

concept, database management system architecture, data model, relational database, normalization 

process, database design, database management system language, database system development 

practice 

 

222222   การพัฒนาเว็ปแอปพลิเคชั่น         3(2-2-5) 

    Web Application Development 

       การสร้างเว็บเพจแบบพลวัต การร้องขอและตอบรับข้อมูล การโปรแกรมตามวิถีออกแบบ 

การเข้าถึงฐานข้อมูล การทดสอบโปรแกรม การใชง้านส่วนตอ่ประสานโปรแกรมประยุกต์    

    Dynamic webpage development, data request-response, design pattern implementation, 

database accessing, program testing, application programming interface (API) implementation.  

 

225120   ระเบียบวิธีการเขียนโปรแกรม       3(2-2-5) 

    Programming Methodology 

       กระบวนการท างานของคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ปัญหา ผังงาน โครงสร้างควบคุม 

โครงสรา้งของโปรแกรม ตัวกระท าการและนิพจน์ การรับและแสดงผลข้อมูล ค าสั่งควบคุม ฟังก์ชันแถว

ล าดับ ชนิดขอ้มูลแบบโครงสรา้ง 

    Computer process, problem analysis, flowchart, control structure, program structure, 

operators and expression, input and output, control statement, function, array, structure data type 
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224111   เทคโนโลยีแผนท่ี           3(2-2-5) 

    Mapping Technologies 

       ประวัติความเป็นมา องค์ประกอบแผนที่ เส้นโครงแผนที่ ระบบพิกัด การก าหนดต าแหน่ง 

มาตราส่วน ระยะทาง ทิศทาง การอ่านแผนที่ การได้มาของข้อมูลแผนที่ดิจิตอล การเขียนแผนที่ด้วย

คอมพิวเตอร์ ลิขสิทธิ์แผนที่  

    History, map composition, map projections, coordinate system, position, scale, distance, 

directions, map reading, digital map data acquisition, computer cartography, map copyright 

 

224112   การส ารวจเพื่อการท าแผนที่และระบบก าหนดต าแหน่งบนโลก   3(2-3-6) 

    ด้วยดาวเทยีม 

    Map Surveying and Global Navigation Satellite Systems 

       การส ารวจพื้นราบ การวัดและความคลาดเคลื่อน อุปกรณ์การส ารวจ การสร้างข้อมูลเชิง

พื้นที่และการท าแผนที่ เทคโนโลยีการก าหนดต าแหน่งบนโลกโดยอุปกรณ์ก าหนดต าแหน่งบนโลกจาก

ดาวเทียม การประยุกต์ใช้ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลกร่วมกับการรับรู้ระยะไกลและระบบสารสนเทศ

ภูมศิาสตร์เพื่อการวิเคราะหเ์ชงิพื้นที่ 

    Plane survey, measurement and error, equipment of surveying, spatial data creating and 

mapping, global positioning technology through global positioning device from satellites, application 

of global positioning systems with remote sensing and geographic information system for spatial 

analysis 

 

224171   ภูมิศาสตร์กายภาพ           3(2-2-5) 

    Physical Geography 

       แนวคิดและขอบเขตของภูมิศาสตร์กายภาพ  รูปทรงของโลกและความสัมพันธ์กับดวงอาทิตย์

และดวงจันทร์ บรรยากาศภาค ระบบพลังงานและระบบภูมิอากาศของโลก ธรณีภาค วัฏจักรของ

เปลือกโลก กระบวนการแปรโครงสร้าง ลักษณะภูมิประเทศจากกรรมวิธีปรับระดับ อุทกภาค ส่วนที่

เป็นน้ าที่อยู่บนพื้นโลก ชีวภาค การกระจายของพืชพรรณและสัตว์ตามธรรมชาติ อิทธิพลของ

องค์ประกอบทางภูมิศาสตร์กายภาพต่อระบบนิเวศและการด ารงชีวิตของมนุษย์ 

    Concepts and scope of physical geography, earth's shape and relationship with the sun 

and moon, atmosphere; global energy and climate system, lithosphere; cycles of the earth’s crust, 

tectonic process, landforms by gradational processes, hydrosphere; the combined mass of water on 

a planet, biosphere; distribution of natural flora and fauna, Influence of physical geographic elements 

on ecosystem and human life 
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224172   ภูมิสารสนเทศศาสตร์ทรัพยากรธรณี     3(2-3-6) 

    Geoinformatics for Geological resources 

       ส่วนประกอบ โครงสร้าง กระบวนการทางธรณีวิทยาของโลก ธรณีวิทยากายภาพ ธรณี

ประวัติ ธรณีวิทยาประเทศไทย ธรณีพิบัติภัย พัฒนาการของดิน ลักษณะสัณฐาน และการกระจายตัว

ของชุดดิน การประยุกต์ใช้งานธรณีวิทยาและปฐพีวิทยาในงานภูมสิารสนเทศศาสตร์ 

    Components, structure, geologic processes of the Earth, physical geology, geology history, 

Thailand geology, geohazard, soil development, morphology, distribution of soil series; application of 

Geology and soil science in geoinformatics 

 

224181   ภูมิศาสตร์มนุษย์           3(2-2-5) 

    Human Geography 

       ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับภูมิศาสตร์มนุษย์ การเคลื่อนย้ายของมนุษย์ การกระจายของ

ประชากร ลักษณะที่อยู่อาศัยของมนุษย์ การด ารงชีวติของมนุษย์ กิจกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย์  

    Introduction to human geography, human journey, population’s distribution, human habitat, 

human living, human economic activities 

 

224221   การรับรู้ระยะไกล           3(2-3-6) 

    Remote Sensing 

       วิวัฒนาการของการส ารวจข้อมูลระยะไกล พื้นฐานของแสงและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 

กระบวนการปรับปรุงคุณภาพข้อมูลก่อนการจ าแนก เทคนิคการจ าแนกประเภทข้อมูล การวิเคราะห์

ข้อมูลหลังการจ าแนกประเภทข้อมูล การประเมนิความถูกต้องจากข้อมูลภาคสนาม การประยุกต์ใช้งาน

การรับรู้ระยะไกล 

    Evolution of remote sensing, electromagnetic radiation principles, image pre- processing, 

image classification techniques, accuracy assessment from ground-truth information, remote sensing 

applications 

 

224225   การส ารวจและท าแผนที่ด้วยอากาศยานไร้คนขับ    3(2-2-5) 

    Surveying and Mapping using Unmanned Aerial Vehicle 

       การส ารวจภาคสนาม การส ารวจภูมิประเทศ การวัดและความคลาดเคลื่อน อุปกรณ์การ

ส ารวจ การสรา้งขอ้มูลเชงิพื้นที่และการท าแผนที่โดยใช้เครื่องรับสัญญาณระบบก าหนดต าแหน่งบนโลก

ด้วยดาวเทียม การประมวลผลภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับ 
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    Field survey, topographic survey, measurement and error, equipment of surveying, spatial 

data creating and mapping using global navigation satellite system (GNSS)  receiver, aerial photo 

processing from UAV/drone 

 

224231   ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์         3(2-2-5) 

    Geographic Information Systems 

       หลักการ แนวคิด องค์ประกอบ ข้อมูลเชิงพื้นที่ การน าเข้าข้อมูล การจัดการฐานข้อมูล การ

วิเคราะหข์้อมูล และการน าเสนอข้อมูลทางระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ 

    Principles, concepts, components, data input, database management, data analysis and 

data presentation in geographic information systems 

 

224232   การจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่      3(2-2-5) 

    Spatial Database Management 

       พื้นฐานของเทคโนโลยีฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง กระบวนงาน

จัดเก็บ จัดการและการค้นคืนข้อมูลเชิงต าแหน่งด้วยเทคโนโลยีฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์แบบมีกรรมสิทธิ์

และแบบรหัสเปิด มาตรฐานการเข้าถึงข้อมูลฟีเจอร์แบบพื้นฐาน เครื่องมือและเทคโนโลยีส าหรับการ

ออกแบบ การสรา้ง การค้นคนื การปรับให้ทันสมัย การวิเคราะห์และการแบ่งปันฐานข้อมูลเชิงต าแหน่ง 

การประยุกต์ใช้งานข้อมูลเชิงพืน้ที่ 

    Fundamentals of relational database technology and structured query language (SQL) , 

procedures of storage, management and retrieval of geospatial data using proprietary and open-

source relational database technologies. simple feature access (SFA) standard, tools and technology 

for designing, constructing, querying, updating, analyzing, and sharing spatial databases, apply for 

spatial data 

 

224251   การจ าลองแบบปรากฏการณ์เชิงพื้นที่     3(2-2-5) 

    Spatial Simulation and Modeling 

       แนวคิดของการวิเคราะห์และการจัดการเชิงพืน้ที่ การวิเคราะห์โครงข่าย การวิเคราะห์ข้อมูล

เชงิพืน้ที่แบบเวกเตอร์และราสเตอร์ รูปแบบและวิธีการจ าลองแบบเชิงพืน้ที่ การใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ

และประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อติดตามปรากฏการณ์เชิงพื้นที่ การประยุกต์ใช้แบบจ าลอง

เชงิพื้นที่ในการศกึษาที่หลากหลาย 

    Concepts of spatial analysis and management, network analysis, vector and raster based 

spatial data analysis, patterns and methodologies of spatial model, using geospatial data and 
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applying geographic information science for monitoring spatial phenomena, application of spatial 

model for various studies 

 

224273   ธรณีสัณฐานวิทยา           3(2-2-5) 

    Geomorphology 

       กระบวนการทางธรณีวิทยา ทวีป มหาสมุทร แผ่นเปลือกโลก และการเคลื่อนที่ของแผ่น

เปลือกโลก กระบวนการผุพัง การเคลื่อนที่ของมวลสาร การพังทลาย การพัดพา และการสะสมตัวของ

ตะกอนน้ าพา กระบวนการแลกเปลี่ยนพลังงานและวัตถุเชงิพื้นที่และเวลา ธรณีพบิัติภัย 

    Geology processes, continental, oceans, tectonic plates, and tectonic plates movement, 

weathering, mass movement and fluvial erosion, transport, deposition, energy and material transfers 

in space and time, geohazard 

 

224282   ภูมิศาสตร์เมือง        3(2-2-5) 

    Urban Geography 

       การตั้งถิ่นฐาน กระบวนการกลายเป็นเมือง บทบาทหน้าที่ของเมืองหน้าที่ เขตอิทธิพลของ

เมือง โมเดลโครงสร้างภายในเมือง การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเมือง สภาพแวดล้อมของเมือง การ

พัฒนาเมอืงในประเทศไทย 

    Settlement, urbanization, urban functions, urban spheres of influence, urban structure 

models, urban land use, urban environmental, urban development in Thailand 

 

224283   การวางผังเมืองและภาค       3(2-2-5) 

    Urban and Regional Planning 

       ความรู้ทั่วไปของการวางผังเมืองและภาค แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการตั้งถิ่นฐาน 

วิวัฒนาการและรูปแบบของเมอืง ระดับการวางผังกายภาพในประเทศไทย การวางผังระดับภูมภิาค การ

วางผังเมือง การวางผังเมอืงเฉพาะ แผนผังก าหนดการใชป้ระโยชน์ที่ดิน แผนผังแสดงโครงการคมนาคม

และขนส่ง แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค การวางผังเมืองเขียว กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

การวางผังเมอืง 

    General knowledge of urban and regional planning, theories related to settlement, urban 

evolution and urban patterns, level of physical planning in Thailand, regional planning, urban planning, 

specific planning, land use plan, transportation plan, infrastructure plan, greenest city plan, laws 

related to urban planning 
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224284   ทฤษฎีท าเลที่ตั้ง           3(3-0-6) 

    Location Theory 

       พื้นฐานความเข้าใจในการเลือกท าเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ พื้นฐานทางกายภาพของกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจ พื้นฐานของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กิจกรรมทางเศรษฐกิจของพื้นที่เมือง การวิเคราะห์

ท าเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทฤษฎีที่ตั้งทางด้านเกษตรกรรม ปัจจัยที่เกี่ยวกับท าเลที่ตั้งทาง

อุตสาหกรรม กฎเกณฑ์และทฤษฎีที่ตัง้อุตสาหกรรม ทฤษฎีแหล่งกลาง 

    Basic understating for geographical location, physical basis of economic activities, basis of 

economic activities, economic activities of urban area, location analysis for economic activities, 

agricultural location theory, factors related to industrial location theory, industrial location theory, 

central place theory 

 

224322   การประมวลผลภาพเชิงเลขและการรังวัดด้วยภาพ    3(2-2-5) 

             ส าหรับภูมิสารสนเทศ      

    Digital Image Processing and Photogrammetry in Geoinformatics 

       พืน้ฐานการประมวลผลภาพเชิงเลข การท าให้เป็นข้อมูลภาพเชิงเลข ฮิสโตแกรม การตรวจหา

เส้นขอบ การปรับเน้นขอ้มูลภาพ การบีบอัดข้อมูลภาพ การแบ่งส่วนขอ้มูลภาพ นิยามของการรังวัดด้วย

ภาพ หลักการของภาพถ่ายและการสร้างภาพ พืน้ฐานการประมวลผลภาพเชิงเลขและเรขาคณิตส าหรับ

การรังวัดด้วยภาพ สมการภาวะร่วมเส้น ข่ายสามเหลี่ยมทางอากาศ การวางตัว แบบจ าลองระดับสูง

เชงิเลข ภาพดัดแก้ออรโ์ธ การดัดแก้แบบออร์โธ การประเมนิความถูกต้องทางต าแหน่งของข้อมูลแผนที่

ภาพ 

    Basics of digital image processing, image digitization, histogram, Edge detection, image 

enhancement, image compression, image segmentation, definition of photogrammetry, principles of 

photography and imaging, basics of digital image processing and geometry for photogrammetry, 

collinearity equation, aero triangulation, orientation, digital elevation model ( DEM) , orthophoto, 

orthorectification, positional accuracy assessment of image map 

 

224324   การประยุกต์ใช้การรับรู้ระยะไกล      3(2-2-5) 

    Application in Remote Sensing 

       การประยุกต์ใช้การรับรู้ระยะไกลเพื่อการศกึษาด้านต่างๆ พืชพรรณและภาคเกษตรกรรม ป่า

ไม้และระบบนิเวศน์ อุทกวิทยาและการจัดการแหล่งน้ า การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตเมือง มลภาวะใน

อากาศและสภาพอากาศเขตเมือง ภัยธรรมชาติ 
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    Application of remote sensing for various studies, vegetation and agriculture, forest and 

ecosystem, hydrology and water resource management, urban land use, air pollution and urban 

climate, natural hazard 

 

224326   การถ่ายภาพทางอากาศยานโดยอากาศยานไร้คนขับ   3(2-2-5) 

     Aerial Photography by Drone 

    การถ่ายภาพทางอากาศ การเตรียมการบินด้วยอากาศยานไร้คนขับ อุปกรณ์การถ่ายถาพ

ทางอากาศ การประมวลผลภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับ การสร้างข้อมูลเชิงพื้นที่แบบเสมือนจริง

สามมิติ 

     Aerial photo, drone preparation for flight, photographic equipment, aerial photo processing 

from UAV/drone, spatial 3D visualization 

 

224333   วิธีการเชิงเลขและการเขียนโปรแกรมส าหรับภูมิสารสนเทศ  3(2-2-5) 

    Numerical methods and programming in Geoinformatics 

       พืน้ฐานของวิธีการเชงิเลข พีชคณิตเชงิเส้น การหาค าตอบของระบบเชิงเส้นและไม่เป็นเชิงเส้น 

การประมาณค่าในช่วง/นอกช่วง การปรับเส้นโค้งและการเขียนโปรแกรม โครงสร้างข้อมูลเชิงต าแหน่ง 

คลังเชิงต าแหน่ง ทฤษฎีและปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมประยุกต์ส าหรับการจัดการ การวิเคราะห์

ข้อมูลเชิงต าแหน่ง ความรูพ้ืน้ฐานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ขอ้มูล 

    Fundamentals of numerical method, linear algebra, solution of linear/ non- linear system, 

interpolation/ extrapolation and curve fitting, programming, and geospatial data structures. geospatial 

libraries, theories and practices in application programming for geospatial data manipulation and 

analysis, introduction to spatial data science 

 

224334   การประยุกต์ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม   3(2-2-5) 

    Geoinformatics Application for Environmental Management 

       การตดิตามและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมโดยใช้การรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศ

ภูมศิาสตร์ ประเด็นปัญหาร่วมสมัยด้านการประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม 

    Environmental monitoring and management using remote sensing and geographic 

information system, current issues on application of geoinformatics for environmental management 
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224335   การพัฒนาเว็บส าหรับภูมิสารสนเทศ             3(2-2-5) 

    Web development in Geoinformatics   

       แนวคิดของการให้บริการผ่านเครือข่าย เทคโนโลยีเครือข่าย การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 

การบูรณาการฐานข้อมูลเชิงต าแหน่ง งานประยุกต์การท าแผนที่ผา่นเครือข่าย มาตรฐานภูมิสารสนเทศ

เชงิต าแหน่งส าหรับภูมิสารสนเทศผ่านเครือข่าย ปฏิบัติการการท าแผนที่ผ่านเครอืข่ายและการปรับแต่ง

ประสิทธิภาพ การประมวลผลภาพขนาดใหญ่ด้วยการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 

    Concepts of web service, web technologies, cloud computing, integration of spatial 

database and web application, web mapping application, standards for web- based geoinformatics 

application, practices in web mapping services and performance tuning, big data processing in cloud 

computing 

 

224336   ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านสุขภาพ     3(2-2-5) 

    Geographic Information Systems in Health 

       การจัดท าแผนที่สารสนเทศสุขภาพ การวิเคราะหก์ารเกาะกลุ่มเชิงพืน้ที่ของโรค การวิเคราะห์

ความเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ การวิเคราะห์ภัยอันตรายและการแพร่ของโรคติดเชือ้ การ

ส ารวจทางนิเวศวิทยาของโรค การวิเคราะห์การเข้าถึงการบริการสุขภาพ การก าหนดที่ตั้งการบริการ

สุขภาพ และการก าหนดที่ตัง้การบริการสุขภาพ 

    Health mapping, analyzing spatial clustering of diseases, analyzing environmental hazards, 

risk and spread of infectious diseases, exploring ecology of vector-borne diseases, analyzing access 

to health services and locating health services 

 

224337   ภูมิสารสนเทศด้านการทหาร      3(2-2-5) 

    Geoinformatics in Military 

       การรับรู้จากระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์และระบบก าหนดต าแหน่งบนพื้นโลกด้วย

ดาวเทียม ประเด็นปัญหาร่วมสมัยด้านการทหาร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมสิารสนเทศทางการทหาร 

การจัดท าฐานข้อมูลด้านความม่ันคง การพัฒนาแบบจ าลอง 3 มิติดา้นภูมิศาสตร์ การหาความหนาแน่น

ของวัตถุเชงิพื้นที่ การแสดงพืน้ที่เสี่ยงต่อการถูกบุกรุก 

    Remote sensing, geographic information systems (GIS), global navigation satellite systems 

(GNSS) , military current issues, geoinformatics for military, database security, development of 3D 

geospatial modeling, spatial density of objects, and area vulnerable to attack 
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224338   วิทยาศาสตร์ข้อมูลเชิงพื้นที่         3(2-2-5) 

    Spatial Data Science 

       แนวคิดของวิทยาศาสตร์ข้อมูลเชิงพืน้ที่ คุณลักษณะพิเศษของข้อมูลเชิงพื้นที่ ปัญหาเกี่ยวกับ

วิทยาศาสตร์ข้อมูลเชิงพื้นที่ กระบวนการของวิทยาศาสตร์ข้อมูลเชิงพื้นที่ มุมมองเชิงต าแหน่งพื้นที่ต่อ

ธุรกิจ เทคโนโลยีและข้อมูล ข้อจ ากัดของระบบจัดการฐานข้อมูล ทอพอโลยี การท าดัชนีเชิงพื้นที่ การ

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ ข้อมูลขนาดใหญ่เชิงพื้นที่ สหสัมพันธ์อัตโนมัติเชิงต าแหน่ง แผนที่และเส้นโครง

แผนที่ ระบบพิกัด ระบบอ้างองิเชิงต าแหน่ง ความไม่แน่นอนเชงิต าแหน่ง 

    Concept of spatial data science, special characteristics of spatial data, spatial data science 

problems, spatial data science processes, spatial perspectives of business, technology, and data. 

DBMS limitation, topology, spatial indexing, spatial data analytics, spatial big data, spatial 

autocorrelation, map and map projection, coordinate system, spatial reference system, spatial 

uncertainty 

 

224341   วิธีเชิงปรมิาณทางภูมิสารสนเทศ      3(2-2-5) 

    Quantitative Methods in Geography 

       ปัญหาเชิงพืน้ที่ พืน้ฐานทางสถิต ิการแสดงผลขอ้มูล สถิตพิรรณนา สถิตอิ้างองิ สถิตเิชงิพื้นที่ 

การสุ่มตัวอย่าง การทดสอบสมมตฐิาน สหสัมพันธ์ และการถดถอย 

    Spatial problems, basic statistics, data display, descriptive statistics, inferential statistics, 

spatial statistics, sampling, hypothesis testing, correlation and regression 

 

224352   แบบจ าลองและการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน 3(2-2-5) 

    Advanced Land use and Land Cover Change and Modeling 

       พัฒนาการการเปลี่ยนแปลงใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน แนวคิดในการจ าแนกการใช้

ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน กฎหมาย/พรบ.ที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน ปัจจัยขับเคลื่อนการใช้ที่ดิน แบบจ าลองการ

ใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน การสอบเทียบและทวนสอบแบบจ าลอง การจ าลองฉากทัศน์ของแบบจ าลอง

การใชท้ี่ดนิและสิ่งปกคลุมดิน 

    Development of land use and land cover change ( LULCC) , LULC classification approach, 

land law/ act, land use driving forces, LULC modeling, model calibration and validation, LULC 

scenarios 
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224353   ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่     3(2-2-5) 

    Spatial Decision Support Systems 

       แนวคิดของกระบวนการตัดสินใจ เกณฑส์ าหรับการตัดสินใจ การให้ค่าน้ าหนักส าหรับเกณฑ์ 

ทางเลือกส าหรับการตัดสินใจ องค์ประกอบของการวิเคราะห์การตัดสินใจแบบหลายเกณฑ์ การบูรณา

การระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กับการวิเคราะห์การตัดสินใจแบบหลายเกณฑ์ การพัฒนาระบบ

สนับสนุนการตัดสินใจเชิงพืน้ที่ส าหรับงานประยุกต์ที่ใชง้านได้จริง 

    Concepts of decision process, decision criteria, criterion weighting, decision alternatives, 

elements of multiple-criteria decision analysis (MCDA), integration of geographic information system 

( GIS)  and MCDA, and development of spatial decision support system ( SDSS)  to real world 

applications 

 

224361   ระเบียบวิธีวิจัย        3(2-2-5) 

    Research Methodology 

       ระเบียบวิธีการวิจัย ประเด็นปัญหาวิจัย การทบทวนวรรณกรรม กฎหมายกับจริยธรรมการ

วิจัย  เครื่องมอืที่ใชใ้นการวิจัย การสรุปผลและอภปิรายผลงานวิจัยทางด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์ 

    Research methodologies, research issue, law and research ethics, literature reviews, 

research tools, research conclusion and discussion in geographic information science 

 

224376   เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศกับสถานการณ์โลกปัจจุบัน   3(2-2-5) 

    Geoinformatics Technology in Current Global Situation 

       เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศทาง

ต าแหน่ง เส้นทาง ทางสังคม ทางเศรษฐกิจ และการบริหารจัดการ 

       Geoinformatics Technology, benefits of geographic information system, geoinformatics 

application of location, route, society, economy, and management 

 

224385   ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว        3(2-2-5) 

    Geography of Tourism 

       องค์ประกอบการท่องเที่ยว วิวัฒนาการของการเดินทางและการท่องเที่ยว ทรัพยากรการ

ท่องเที่ยว ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยว มรดกโลกกับการท่องเที่ยว พฤติกรรม

การท่องเที่ยว แหลง่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของไทยและรอบโลก การอนุรักษ์และปัญหา

ในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว 
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    Elements of tourism, evolution of travel and tourism, tourism resources, geography factors 

support to tourism, world heritage and tourism, tourism action, natural attractions and cultural 

attractions in Thailand and around the world, conservation and problems in conservation of tourism 

resources 

 

224391   สัมมนา           1(0-2-1) 

    Seminar 

       การประยุกต์แนวคิด ทฤษฎี แบบจ าลอง และเทคนิคทางภูมิสารสนเทศ เพื่อศึกษา วิเคราะห์ 

พยากรณ์ และ/หรือ ให้ทางเลอืกในการแก้ไขปัญหาเชิงพืน้ที่ 

    Application of concepts, theories, models and techniques in geography information science 

for studying, analyzing, predicting and/or providing solutions to spatial-based problems 

 

224401   การเตรยีมพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภูมิสารสนเทศศาสตร์  1(0-2-1) 

    Preparation for Geographic Information Science Professional Experience                

       รูปแบบและกระบวนการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ สถานประกอบการ คุณธรรมและจริยธรรม 

การสื่อสารและเทคนิคการสื่อสาร การสรา้งมนุษยสัมพันธ์ในสถานประกอบการ การพัฒนาบุคลิกภาพ

เพื่อการปฏิบัติงาน เทคนิคการเขียนรายงานและการน าเสนอโครงงาน การฝึกทักษะเฉพาะด้านภูมิ

สารสนเทศศาสตร ์

    Process of professional experience, working places, virtue and morality, communication 

and communication techniques, human relations in workplace, working personality development, 

report writing and presentation techniques, specialist skills training in geographic information science 

 

224439   ภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  3(2-2-5) 

    Geoinformatics for local government administration 

       โครงสร้างและหน้าที่ของการปกครองส่วนท้องถิ่น ผังงาน นโยบาย สิทธิและเสรีภาพของ

ประชาชนไทยตามรัฐธรรมนูญ การแปลงดิจิทัล การประยุกต์ภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

ให้บริการท้องถิ่น แผนที่ภาษี งานสาธารณูปโภค การพัฒนานวัตกรรมเชงิพื้นที ่

    Structure and function of local government, workflow, policy, rights, and liberties of Thai 

people in constitution of the kingdom of Thailand, digital transformation, geoinformatics application to 

improve local government service, tax map, infrastructure, spatial innovation development 
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224462   โครงงานด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์      3(0-6-3) 

    Geographic Information Science Project 

       การเตรียมหัวข้อโครงงาน การเก็บรวบรวมข้อมูล ความรู้ด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์ส าหรับ

การจัดท าโครงงาน ศึกษางานวิจัยหรือโครงงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กฎหมายการคัดลอกผลงาน  

ตารางเวลาการด าเนินงาน  การก าหนดขอบเขต วิเคราะห์ผล และ การน าเสนอโครงงาน 

    Project preparation, data collection, geoinformatics’ knowledge for project execution, study 

of previous research or other related projects, law plagiarism, operation scheduling, scope of project, 

analysis and project presentation 

 

224474  ภูมิสารสนเทศกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ   3(2-2-5) 

    Geoinformatics in Climate Change 

       การเปลี่ยนองค์ประกอบ ปัจจัยควบคุมและความผันแปรของอากาศ เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง วิธี

พยากรณ์อากาศ ลักษณะภูมิอากาศประเภทต่างๆของโลก การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ผลกระทบต่อ

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศและการสร้างแบบจ าลองในการเฝ้า

สังเกตการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศ 

    Climatic elements, control factors and variability of climatic phenomena, instruments for 

meteorological use, climatic regimes, climate change, impact of climate change, application in 

geoinformatics and modelling for climate change monitoring 

 

224475   มิติความสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์      3(2-2-5) 

    Geography in current affairs 

       การศึกษาโลกในฐานะที่อยู่อาศัยหรือบ้านของมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ ปัจจัยเชิง

ท าเลที่ตั้งของอุตสาหกรรมและกิจกรรมของมนุษย์ ปรากฎการณ์ทางภูมิศาสตร์ กรอบงานขององค์

ความรู้ทางภูมิศาสตร์ในการพิจารณาความสัมพันธ์ของมนุษย์ การล่าอาณานิคม การค้า การขนส่ง 

สงครามการคา้ ภูมศิาสตร์ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต 

    Study of the earth as the home of human, key natural resources, location factors of 

industries and human activities, geographical phenomena, framework of geographic knowledge in 

human affairs, colonization, trade, transportation, trade war, geography of the past, present and 

future 
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224492   การศึกษาอิสระ           6 หน่วยกิต 

    Independent Study 

       การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การน าเสนอ และ

การอภิปรายในหัวข้อทางดา้นภูมสิารสนเทศศาสตร์ 

    Studying, collecting data, researching, analyzing, report writing, presenting and discussing 

in geographic information science 

 

224493   การฝึกงาน            6 หน่วยกิต 

    Professional Training   

       การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับภูมิสารสนเทศ

ศาสตรใ์นสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรอืเอกชน 

    Training, learning, gaining experience, improving working skills in geographic information 

science in private or government sectors 

 

224494   สหกิจศึกษา            6 หน่วยกิต 

    Co – operative Education   

       การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับภูมิสารสนเทศ

ศาสตร์ในฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรอืเอกชน 

    Working, learning, gaining experience, improving working skills in geographic information 

science as an apprentice in private or government sectors 

 

241111   คณิตศาสตร์ 1           3(2-2-5) 

    Mathematics l 

       ลิมติและความตอ่เนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันพชีคณิตและฟังก์ชันอดิศัย

การประยุกต์ของอนุพันธ์และปริพันธ์ 

    Limits and continuity of functions, derivatives and integral of algebraic and transcendental 

functions, applications of derivatives and integrals 
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3.1.6 ความหมายของเลขรหัสรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ  

 1.  เลขสามล าดับแรก หมายถึง สาขาวิชา 

 2. เลขในล าดับที่ 4  หมายถึง ระดับช้ันปีของการศกึษา 

  2.1 เลข 1 หมายถึง   รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 1  

  2.2 เลข 2 หมายถึง   รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 2  

  2.3 เลข 3 หมายถึง   รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 3  

  2.4 เลข 4 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 4  

  2.5 เลข 5 หมายถึง   รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 5 (ถ้ามี) 

  2.6 เลข 6   หมายถึง   รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 6 (ถ้ามี) 

 3. เลขในล าดับที่ 5 หมายถึง  หมวดหมู่ในสาขาวิชา 

              3.1 เลข 1 หมายถึง  กลุ่มวชิาการส ารวจและการท าแผนที่  

  3.2 เลข 2 หมายถึง  กลุ่มวชิาโฟโตแกรมเมตรแีละการรับรู้จากระยะไกล 

  3.3 เลข 3 หมายถึง  กลุ่มวชิาการโปรแกรม และการประยุกต์ 

  3.4 เลข 4 หมายถึง กลุ่มวชิาสถิตทิางภูมิศาสตร์หรอืวิธีเชงิปริมาณทางภูมิศาสตร์ 

  3.5 เลข 5 หมายถึง  กลุ่มวชิาแบบจ าลองเชงิพื้นที่ 

  3.6 เลข 6 หมายถึง  กลุ่มวชิาวิจัยและโครงงาน 

  3.7 เลข 7 หมายถึง กลุ่มวชิาภูมศิาสตร์กายภาพและสิ่งแวดล้อม 

  3.8 เลข 8 หมายถึง  กลุ่มวชิาภูมศิาสตร์มนุษย์และภูมศิาสตร์เมอืง 

  3.9 เลข 9 หมายถึง  กลุ่มวชิาสัมมนา, การศกึษาอิสระ, การฝึกงานและสหกิจศึกษา  

 4. เลขในล าดับที่ 6 หมายถึง  อนุกรมของรายวิชา โดยเรียงจากรายวิชาบังคับของแต่ละช้ันปี 

แล้วจึงเรียงรายวิชาเลือกตามล าดับ อนุกรมเริ่มที่เลข 1   
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3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 

  3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบัน ปทีี่จบ 

1 นายนครนิทร์ ชัยแก้ว 35101012xxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

 

วท.ม. 

วท.บ. 

การรับรู้จากระยะไกลและระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์(นานาชาต)ิ 

ภูมิศาสตร์ 

ภูมิศาสตร์ 

สถาบันเทคโนโลยแีห่งเอเชยี  

 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2552 

 

2546 

2541 

2 นายนิติ เอี่ยมชื่น* 37002000xxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

ศศ.บ. 

วท.บ. 

ภูมิสารสนเทศ 

ภูมิศาสตร์ 

รัฐศาสตร์ 

ภูมิศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยรามค าแหง 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2558 

2548 

2544 

2543 

3 นางสาวบุญศริิ สุขพร้อมสรรพ* 35201012xxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. 

ผ.ม. 

อ.บ. 

Urban Engineering 

การวางแผนภาคและเมือง 

ภูมิศาสตร์ 

The University of Tokyo,Japan 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

2554 

2548 

2545 

4 นายไพศาล จี้ฟู* 35101010xxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

 

วท.ม. 

 

วท.บ. 

การรับรู้จากระยะไกลและระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์(นานาชาต)ิ 

การรับรู้จากระยะไกลและระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์(นานาชาต)ิ 

ภูมิศาสตร์ 

สถาบันเทคโนโลยแีห่งเอเชยี  

 

สถาบันเทคโนโลยแีห่งเอเชยี  

 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2554 

 

2549 

 

2547 

5 นายรังสรรค์ เกตุออ๊ต* 36404003xxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

วทิยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม 

วทิยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

ภูมิศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2556 

2548 

2545 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบัน ปทีี่จบ 

6 นายวิภพ แพงวังทอง 36508008xxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

 

วท.บ. 

ภูมิสารสนเทศ 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้ม 

ภูมิศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2556 

2549 

 

2544 

7 นายชัชพงศ ์ภาชนะพรรณ์* 36599003xxxxx อาจารย์ วท.ม. 

วท.บ. 

ภูมิศาสตร์ 

ภูมิศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2552 

2547 

8 นายสวรินทร์ ฤกษ์อยูสุ่ข 36201000xxxxx อาจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

 

วท.บ. 

ภูมิสารสนเทศ 

ระบบสารสนเทศปริภูมทิาง

วศิวกรรม 

ภูมิศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2558 

2550 

 

2544 
 

หมายเหตุ  * อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร  
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรอืสหกิจศึกษา)  

     เพื่อเป็นการให้นิสิตได้รู้จักการประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมา มาใช้กับสภาพการท างานจริง และให้

ได้รับประสบการณ์ในการประกอบอาชีพก่อนส า เร็จการศึกษา ในหน่วยงานภาครัฐหรือสถาน

ประกอบการเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์ ดังนั้น ในหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑติ สาขาวิชาภูมสิารสนเทศศาสตร์ จงึจัดใหน้ิสติฝึกปฏิบัติงานด้านวิชาชีพในรายวิชา ดังนี้ 

 การฝึกงาน จะประกอบไปด้วย 

    224493    การฝึกงาน   6  หน่วยกิต 

 สหกิจศึกษา จะประกอบไปด้วย 

    224494    สหกิจศกึษา   6  หน่วยกิต 

 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

 ความคาดหวังในผลการเรยีนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 

   1. ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ 

ความจ าเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึน้ 

   2. บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อน าไปแก้ปัญหาทางระบบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศได้ 

   3. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานรว่มกับผูอ้ื่นได้ดี 

   4. มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัว

ให้เข้ากับสถานประกอบการได้ 

   5. มีความกล้าในการแสดงออก และน าความคิดสรา้งสรรคไ์ปใช้ประโยชน์ในงานได้ 

   6. มทีักษะการสื่อสารด้านการพูด เขียน คิดวิเคราะหป์ระมวลผล 

4.2 ช่วงเวลา   

   ภาคการศกึษาปลาย  ช้ันปีที่ 4 

      4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

   จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 

 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรอืงานวิจัย  

ข้อก าหนดในการท างานวิจัยทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้

ความรูแ้ละทักษะทางด้านภูมิสารสนเทศ ภายใต้กรอบระเบียบวิธีการวิจัยทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ มา

ใช้ในการอธิบายหรอืแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ โดยมีจ านวนผูร้่วมการวิจัย 1-2 คน และ

มีรายงานที่ตอ้งน าส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 

   หัวข้อวิชาวิจัยจะเป็นหัวข้อที่นิสิตสนใจ หรอืเป็นหัวข้อสถานการณ์หรือเป็นปัญหาเชิงพื้นที่ 

สามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้ สามารถแก้ไขปัญหา สามารถคิดวิเคราะห์และอธิบายได้ โดยสามารถน า
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ทฤษฎีและทักษะทางภูมิสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการท าวิจัยได้ มีขอบเขตงานวิจัยที่สามารถท าเสร็จ

ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

5.2 มาตรฐานผลการเรยีนรู้ 

   นิสิตสามารถท างานเป็นทีม สามารถปรับตัวท างานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความสามารถใน

การสื่อสารด้วยภาษาเขียนและภาษาพูด มีความเชี่ยวชาญในการใชเ้ครื่องมอื มีการประยุกต์ใชท้ฤษฎีใน

การท าวิจัย หรอืสามารถเป็นต้นแบบในการวิจัยต่อได้ 

5.3  ช่วงเวลา 

   ภาคการศกึษาต้น ช้ันปีที่ 4  

5.4  จ านวนหน่วยกิต 

        3 หน่วยกิต 

5.5  การเตรยีมการ 

   มีการก าหนดช่ัวโมงการให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสาร

เกี่ยวกับการท าวิจัย และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ ให้นิสิตรายงานความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรคอย่าง

ต่อเนื่องตลอดภาคการศกึษา อีกทั้งมีตัวอย่างงานวิจัยใหศ้กึษา  

5.6  กระบวนการประเมินผล 

   ประเมินผลจากรายงานความก้าวหน้าในการท าวิจัย สมุดบันทึกการให้ค าปรึกษา โดย

อาจารย์ที่ปรึกษา และประเมินผลจากผลงานวิจัยที่เป็นการใช้กระบวนการวิจัยทางภูมิสารสนเทศ

ศาสตร์ เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ในพื้นที่หรือเป็นการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ และการน าเสนอต่อ

คณาจารย์ในสาขาวิชา 
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หมวดที่ 4   ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสิต 

1. ด้านบุคลิกภาพ 

1.1 มีบุคลิกภาพทีด่ี กล้าแสดงออก สามารถ

ท างานรว่มกับผูอ้ื่นได ้

 

1.2 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย และ

ภาษาตา่งประเทศในการสือ่สาร ตามทัน

เทคโนโลยี และใช้อย่างเหมาะสม 

 

1. 1 ให้ นิ สิ ตแต่ งกาย ให้ ถู กต้ อ งตามข้ อบั งคั บ ของ

มหาวิทยาลัย และจัดให้มีรายวิชาที่นิสิตต้องท างาน

รว่มกันเป็นทีมและน าเสนอผลงานหน้าชัน้เรียน 

1.2 ในการเรียนการสอนต้องสอดแทรกภาษาต่างประเทศ

ในเนื้อหา และจัดให้มีการสื่อสารความคิดผ่าน

ทางการพูด และการท ารายงาน เพื่อฝึกฝนการใช้

ภาษา อีกทั้งยังต้องน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการ

เรียนการสอน 

2. ด้านคุณธรรมจรยิธรรม และจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

2.1 มีคุณธรรม จรยิธรรม และจิตส านึกที่ด ี

รับผดิชอบต่อหน้าที่และสงัคม มีความ

เสียสละ อ่อนนอ้มถอ่มตน และเป็น

พลเมืองทีด่ีของประเทศชาต ิ

 

2.2 มีความคดิในเชิงบวก สามารถปรับตัว และ

ใช้ชีวติในสงัคมไดอ้ยา่งปกต ิสามารถ

ท างานรว่มกับผูอ้ื่น และมีทักษะในการ

จัดการชีวติ 

 

 

 

2.1 ส่งเสริม และสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณในวิชาชีพทั้งในห้องเรียน (การเรียนการ

สอน) และนอกห้องเรียน (อาจารย์ที่ปรึกษา และการ

จัดโครงการ) รวมถึงการปลูกฝังจิตส านึกที่ดีในกับ

นิสิต 

2.2 ส่งเสริม และสอดแทรกหลักการใช้ชีวิต ทั้งภายใน 

(การเรียนการสอน) และภายนอกชัน้เรียน (อาจารย์ที่

ปรึกษา และการจัดโครงการ) ส าหรับการเรียนใน

รายวิชา ควรมอบหมายงานให้นิสิตท าเป็นกลุ่ม อีกทั้ง

มีรายวิชาที่สนับสนุนให้นิสิตได้ไปหาประสบการณ์

จากหน่วยงานภายนอก เช่น รายวิชาการฝกึงาน หรอื

การศึกษาดูงานภาคสนาม 

3. ด้านภาวะผูน้ า 

3.1 คดิเป็น ท าเป็น และเลือกวิธีการแก้ปัญหา

ได้อย่างเปน็ระบบและเหมาะสม 

 

3.2 มีความคดิรเิร่ิมสรา้งสรรค์ รู้จักแสวงหา

ความรู ้และพัฒนาความรูค้วามสามารถ

ของตนเองให้ทันยุคทันสมัย 

 

 

3.1 ทุกรายวิชาต้องมีโจทย์ปัญหา แบบฝึกหัด หรือ

โครงงาน ให้นิสิตได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ ฝึกแก้ปัญหา 

แทนการทอ่งจ า โดยผ่านการดูแลจากอาจารย์ผู้สอน 

3.2 ต้องมีการมอบหมายงานให้นิสิตได้สืบค้นข้อมูล 

รวบรวมความรู้ที่นอกเหนือจากการเรียนในช้ันเรียน 

และเผยแพร่ความรู้ที่ได้ระหว่างนิสิตด้วยกัน หรือ

ให้กับผู้สนใจภายนอก ตลอดจนการให้โจทย์ปัญหา
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3.3 มีความสามารถในการสือ่สาร และ

น าเสนอความคดิของตนเองให้กับผู้อื่นได้

เข้าใจ ตามรูปแบบที่เหมาะสม 

เพื่อให้นิสิตได้ใช้ความคิดอย่างอิสระในการแก้ไข

ปัญหา โดยผ่านการควบคุมและแนะน าของอาจารย์

ผู้สอน 

3.3 มีระบบเพื่อสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ

น าเสนอผลงานของนิสิต เพื่อส่งเสริมให้เกิดการ

แลกเปลี่ยนความคดิเห็น และความรู้ 

 

2.ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes :PLOs) 

PLO กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผล 

PLO 1 ผูเ้รียนสามารถใช้ภาษา

ในการสื่อสารได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้

ผูเ้รียนได้มกีิจกรรมการสื่อสารและ

การใชภ้าษาอย่างถูกต้อง ผ่านการ

แสดงบทบาทสมมุตเิกี่ยวกับ

สถานการณท์ี่เกิดขึน้ใน

ชีวติประจ าวัน และกิจกรรมการ

น าเสนองาน/โครงงานที่ใช้ทักษะ

ทางภาษาในการสื่อสาร ทั้งการฟัง 

การพูด การอ่าน การเขียน 

1.ประเมินความรูท้างหลัก

ภาษาที่ใชใ้นการสื่อสาร 

2. ประเมินทักษะการใช้

ภาษา สื่อสาร ทั้งใน

หอ้งเรียนและจากการ

น าเสนอผา่นงานที่

มอบหมาย  

3. ประเมนิบุคลิกภาพในการ

สื่อสาร 

PLO 2 ผูเ้รียนสามารถใช้

เทคโนโลยียุคดิจทิัลอย่างรู้เท่า

ทัน 

1.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่

ให้ผู้เรยีนใช้เทคโนโลยีใน

ชีวติประจ าวันและการท างาน โดย

การฝึกปฏิบัติโดยใช้กรณีศึกษาและ

ตัวอย่างที่เกิดขึน้ในชวีิตประจ าวัน

และการท างานในอนาคต 

2.ให้ผู้เรยีนน าเสนอและจัดการ

ข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีในรูปแบบ

ต่างๆ ได้อย่างมปีระสิทธิภาพและ

รู้เท่าทัน 

1. ประเมนิความรูเ้กี่ยวกับ

เทคโนโลยีที่ใชใ้นชีวติและจ า

วันและการท างาน 

2. ประเมินจากความถูกต้อง 

ในการใชส้ารสนเทศและ

เทคโนโลยีการสื่อสาร เพื่อ

การศกึษาและสืบค้นข้อมูล 

3. ประเมนิทักษะด้าน

สารสนเทศ  สื่อ และ

เทคโนโลยี (Information, 

Media and Technology 

Skills) ประกอบด้วยการ

รู้เท่าทันสารสนเทศ 

(Information Literacy) และ
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การรูเ้ท่าทันสื่อ (Media 

Literacy 

PLO 3 ผู้เรียนสามารถจัดการ

ชีวติตนเองอย่างมีคุณธรรมและ

จรยิธรรม 

1.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่

เน้นให้ผู้เรยีนเข้าใจตนเอง เข้าใจ

ผูอ้ื่น อยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรม ทั้ง

เป็นการบรรยายแนวคิดที่ส าคัญ 

การท ากิจกรรมในช้ันเรยีน และ

กิจกรรม ของมหาวิทยาลัย 

(Activity Based Education)  

2.จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมคีวามรอบ

รู้ทางด้านสุขภาพ (Health Literacy) 

ความรอบรู้ทางดา้นสังคม  (Social 

Literacy) ความรอบรู้ทางด้าน

สิ่งแวดล้อม  (Environmental 

Literacy) และ ความรอบรู้ทางดา้น

การเงนิ (Financial Literacy) ใน

รูปแบบของการบรรยายแนวคิดที่

ส าคัญ ให้ความรู ้ส่งเสริมใหเ้กิด

กระบวนการคิด และมอบหมาย

งานให้ผูเ้รียนเกิดทักษะโดยใช้

สถานการณท์ี่เกิดขึน้ใน

ชีวติประจ าวันของผู้เรียน รวมทั้ง

สามารถเสนอแนวคิดในการจัดการ

ปัญหาของตนเองได้อย่าง

สร้างสรรค์  

3. ประเมินจากชิน้งาน/โครงงานที่

เกิดจากความคิดของผู้เรียนในการ

แก้ปัญหาของตนเอง 

1. ประเมนิพฤติกรรมการมี

ส่วนรว่มในชั้นเรียน การ

สะท้อนการเรยีนรู้ การ

อภปิรายแบบกลุ่มและ

รายบุคคล  

2. ประเมินความรอบรู้

ทางดา้นสุขภาพ (Health 

Literacy) ความรอบรู้

ทางดา้นสังคม  (Social 

Literacy) ความรอบรู้

ทางดา้นสิ่งแวดล้อม  

(Environmental Literacy) 

และ ความรอบรู้ทางด้าน

การเงนิ (Financial Literacy) 

PLO 4 ผูเ้รียนสามารถท างาน

ร่วมกับผูอ้ื่น และแสดงออกถึง

คุณลักษณะความเป็นพลเมือง

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่

บูรณาการความรู้มาใช้ในการท า

กิจกรรม/โครงการที่เป็นประโยชน์

ต่อสังคมและชุมชนเป็นฐาน 

1. ประเมนิทักษะทางสังคม

และการเรียนรูข้้าม

วัฒนธรรม (Social and 

Cross-Cultural Skills) โดย
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ที่มคีุณค่าของสังคมไทยและ

สังคมโลก 

(Community Based Learning) เพื่อ

ท าให้เกิดการท างานรว่มกันของ

ผูเ้รียน 

2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่

เน้นการท างานเป็นทีม ใช้ทักษะใน

การด าเนินชีวติในสังคมพหุ

วัฒนธรรมและ ตระหนักในคุณค่า

และความส าคัญของเอกลักษณ์ที่ดี

งามของสังคมไทย โดยเป็นการ

เรียนรู้ใชป้ัญหาเป็นฐาน (Problem 

Based Education) จากชุมชน 

เพื่อให้เกิดกระบวนการคิดที่

สามารถน าไปใช้แก้ปัญหาได้อย่าง

สร้างสรรค์ (Creative Thinking) 

ผา่นการท างานเป็นทีม ใน

ฐานะเป็นพลเมืองที่มคีวาม

รับผิดชอบต่อสังคม  

2. ประเมินทักษะในการ

วิเคราะห์และการแก้ปัญหา

อย่างสร้างสรรค์ โดยเฉพาะ

ประเด็นปัญหาทางดา้น 

สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และ

ชุมชน 

3. ประเมนิจากการสะท้อน

คิด การอภิปราย และการ

น าเสนอแนวคิด   

PLO 5 ผู้เรียนสามารถ

แสดงออกซึ่งทักษะการเรียนรู้

ตลอดชวีิต 

 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่

ส่งเสริมให้ผู้เรยีนมทีักษะการเรียนรู้

ด้วยตนเองอย่างตอ่เนื่อง เพื่อให้

เกิดการพัฒนาตนเองและด ารงชีวติ

อย่างมคีุณภาพ (Growth mindset) 

ผา่นการเรียนการสอนจาก

สถานการณใ์นชีวติประจ าวัน หรอื

กรณีศกึษาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

2. สง่เสริมให้ผูเ้รียน สบืค้น 

รวบรวม ศึกษา วิเคราะหแ์ละสรปุ

ประเด็นปัญหาที่เกิดขึน้กับตนเอง

และสังคม เพื่อใช้ในการคิดวางแผน

แก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

3. สง่เสริมให้ผูเ้รียนมีแนวคิดความ

เป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurs 

mindset) โดยใช้กระบวนการคิดเชงิ

ออกแบบ (Design Thinking) ในการ

เสนอแนวคิดการแก้ปัญหาที่เกิดขึน้

1. ประเมนิความรู้และ

พฤติกรรมการเรียนรู้ตลอด

ชีวติของผูเ้รียน 

2. ประเมินความรูแ้ละ

แนวคิดความเป็น

ผูป้ระกอบการ 

3. ประเมนิจากการวิเคราะห์

ตนเองเพื่อการพัฒนาการ

เรียนรู้ของตนเองและในการ

ประกอบอาชีพในอนาคต 

4. ประเมินจากการวางแผน

สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้

ทักษะความเป็น

ผูป้ระกอบการ และ 

กระบวนการคิดเชิงออกแบบ 

(Design Thinking) 
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ในรูปแบบของ Prototype ที่เกิด

จากปัญหาการด ารงชีวติประจ าวัน 

5. ประเมนิจากการสะท้อน

คิด การอภปิราย และการ

น าเสนอแนวคิด 

PLO 6 ผูเ้รียนสามารถ

ออกแบบนวัตกรรมทางวิชาชีพ

ด้วยกระบวนการคิดเชิง

ออกแบบได้ 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียน

บูรณาการความรูข้องหมวด

รายวิชาศกึษาทั่วไปและวิชาชีพ

สร้างสรรค์แนวคิด ผ่าน

กระบวนการคิดเชิงออกแบบ 

(Design Thinking) เพื่อให้ผูเ้รียน

เสนอวิธีการใหม่ๆ ในรูปแบบของ

โครงงานที่เกี่ยวกับวิชาชีพของตน 

(Project Based Education) ในการ

แก้ไขปัญหา สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ  

ตลอดจนสร้างนวัตกรรมที่ตอบ

โจทย์ผูใ้ช้ประโยชน์ได้ โดยเฉพาะ

เป็นประโยชน์ตอ่ตนเอง สังคม และ

วิชาชีพ (Social Innovation) ผา่น

กระบวนการท างานเป็นทีม 

1. ประเมนิทักษะที่ใชใ้น

กระบวนการของการคดิเชิง

ออกแบบ ประกอบด้วย การ

เข้าใจปัญหา การก าหนด

ปัญหาใหชั้ดเจน  การระดม

ความคิดการสร้างต้นแบบที่

เลือก และการทดสอบ 

2. ประเมินผลลัพธ์การ

เรียนรู้ผ่านทักษะการเรียนรู้

และนวัตกรรม (4Cs) 

ประกอบด้วย  การคิด

วิเคราะห์ (Critical Thinking)  

การสื่อสาร 

(Communication) การ

ร่วมมือ (Collaboration) และ 

ความคิดสร้างสรรค์ 

(Creativity) 

PLO 7 ผูเ้รียนสามารถน า

ความรู ้ความเข้าใจ และทักษะ

ทางภูมิสารสนเทศไปใช้ในการ

วิเคราะห์ สังเคราะห ์และ

แก้ปัญหาจากสถานการณ์หรอื

ปรากฏการณ์เชิงพืน้ที่ได้ 

(1) การจัดการเรยีนการสอนที่เน้น

ผูเ้รียนเป็นส าคัญ เพื่อใหน้ิสิตมี

ความรู ้ความเข้าใจหลักการทาง

ทฤษฎ ีและสามารถประยุกต์ปฏิบัติ

ในสภาพแวดล้อมจริง โดยการ

เรียนการสอนต้องทันต่อการ

เปลี่ยนแปลง 

(2) การมอบหมายงานให้ค้นคว้า

วิ เคราะห์และสังเคราะห์ ข้อมูล 

เขียนรายงานและน าเสนอผลงาน 

(3) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน

รายวิชาต่าง ๆ ให้นิสิตได้วิเคราะห์

(1) การทดสอบ 

(2) การประเมินช้ินงาน 

(3) การประเมินการน าเสนอ

หนา้ช้ันเรยีน 

( 4 )  การประ เมินผลการ

อภปิราย 

(5) การประเมินการ

วิเคราะหก์รณีศึกษา 
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ส ถ า น ก า ร ณ์ จ า ล อ ง แ ล ะ

สถ านก า รณ์ เ ส มื อ น จ ริ ง แ ล ะ

น าเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม 

PLO 8 ผูเ้รียนสามารถ

ประยุกต์ใชภู้มสิารสนเทศได้

อย่างมปีระสิทธิภาพ และ

เหมาะสมต่อการวางแผนและ

การบริหารจัดการเชงิพื้นที่ได้ 

(1) การวิเคราะหก์รณีศกึษา

ทางการประยุกต์ภูมิสารสนเทศ 

(2) การอภปิรายกลุ่ม การสัมมนา 

การจัดท าโครงงานที่เน้นการ

น าไปใช้ปฏิบัติจริง 

(1) การประเมินผลงานที่เกิด

จากกระบวนการคิด โดย

ประเมินตามสภาพจริงจาก

ผลงาน และการปฏิบัติของ

นิสติ เช่น ประเมินจากการ

น าเสนอรายงาน ในช้ันเรียน 

และ การทดสอบโดยใช้

แบบทดสอบหรอืสัมภาษณ์ 
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ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO)  

ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย 

 
ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO7 PLO8 

1.คุณธรรม จริยธรรม         
(1) มีความกตญัญู และน าคุณธรรม จรยิธรรม มาใช้ในการ

ด าเนินชีวติ 
        

(2) ตระหนักและส านึกในความเป็นไทย         
(3) เคารพสิทธิศักดิ์ศรี และคุณค่าของตนเองและผูอ้ื่น           
(4) มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ เป็นพลเมืองทีม่ีคุณค่าของ

สังคม 
        

2.ความรู้         
(1) มีความรูแ้ละความเขา้ใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่

ส าคัญในเนื้อหาที่ศึกษา         

(2) สามารถติดตามความก้าวหนา้ทางวิชาการ และมีความรูใ้น

แนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง

และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยใีหม่ ๆ 

        

(3) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศกึษากับความรูใ้นศาสตรอ์ื่น ๆ 

ที่เกี่ยวข้อง 
        

3.ทักษะทางปัญญา         
(1) มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม      

คิดสรา้งสรรค์และคิดอย่างเป็นระบบ 
        

(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ    

และการใช้เคร่ืองมือเหมาะสมกับการแกป้ัญหาได้อย่างเหมาะสม 
        

(3) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วเิคราะห์ และสรุปประเด็น

ปัญหาเพื่อใช้ในการแก้ปญัหาอย่างสร้างสรรค์ 
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ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO7 PLO8 

(4) ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติน ามาหาแนวทางใหม่ในการ

แก้ปญัหาได้อย่างเหมาะสม 
        

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ         
(1) มีมนุษยสัมพนัธ์ที่ด ี         
(2) สามารถวางตัวและแสดงความคดิเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยนื

อย่างเหมาะสม ตามบทบาทหน้าที่และความรับผดิชอบ 
        

(3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผูต้าม สามารถปรับตัวเข้ากับผูอ้ื่น

ไดเ้หมาะสม ท างานเป็นทีมได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
        

(4) มีความรับผดิชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งตนเองและ

วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
        

(5) มีทักษะในการด าเนินชีวติในพหุวฒันธรรม         

5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
        

(1) มีทักษะในการใชเ้คร่ืองมือที่จ าเปน็ที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการ

ท างานที่เกี่ยวข้องกบัการใช้สารสนเทศและเทคโนโลยสีื่อสาร

อย่างมีประสิทธิภาพและรูเ้ท่าทัน 

        

6.สุนทรียภาพ         

(1) มีความรู ้ความเข้าใจและซาบซึง้ในคุณค่าของศาสตร์ที่

ศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม 
        

7.ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพฒันาบุคลิกภาพ         
(1) มีสุขนสิัยที่ส่งเสรมิต่อการดูแลรักษาสุขภาพ         

(2) สามารถพัฒนาบคุลิกภาพไดอ้ย่างเหมาะสม         

หมายเหตุ : กรณีที่มี มคอ.1 หรอื เกณฑ์สภาวิชาชีพให้ระบุให้ครอบคลุมกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกเกณฑ์ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร (PLO) สู่กระบวนรายวิชา (Curriculum Mapping) 

  

กลุ่มวิชา/รหสัวิขา ชื่อวิชา PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป          

กลุ่มภาษา          

001101 ภาษาไทยในชีวิตประจ าวัน         

001102  ภาษาไทยเชงิวชิาการ         

001103 
ภาษาอังกฤษส าหรับ

ชวีติประจ าวัน 
      

  

001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร         

001205 
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร

เชงิวชิาการและวิชาชพี 
      

  

กลุ่มเทคโนโลยีและ

การสื่อสารยุคดิจิทลั 

 
      

  

002101 
การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวิตยุค

ดิจิทัล 
      

  

002102 ความฉลาดทางดจิิทัล         

กลุ่มทักษะชวีิต          

003101 
สุนทรียศาสตร์ในการจัดการ

ชวีติ 
      

  

003102 
การพัฒนาทักษะและการ

เรียนรู้ตลอดชวีติ 
      

  

003203 
เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้าง

สังคม 
      

  



58 
 

กลุ่มวิชา/รหสัวิขา ชื่อวิชา PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 

003204 
การจัดการสุขภาพ 

สิ่งแวดลอ้ม และชุมชน 
      

  

003305 

กระบวนการคิดเชงิออกแบบ

สู่การเป็นผู้ประกอบการยุค

ดิจิทัล 

      

  

003306 
บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรม

ทางวชิาชีพ 
      

  

กลุ่มวิชาพื้นฐาน

วิชาชีพ 

 
      

  

วิชาดา้นคณิตศาสตร ์          

241111 คณิตศาสตร์ 1         

วิชาดา้นภาษา          

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อ

วัตถุประสงค์เฉพาะ 
       

 

วิชาดา้นวิทยาการ

คอมพิวเตอร ์

 
      

  

221204 การออกแบบและพัฒนา

ระบบฐาน 
       

 

222222 การพัฒนาเว็ปแอปพลเิคชั่น         

225120 ระเบียบวธีิการเขียนโปรแกรม         

กลุ่มวิชาเอก          

วิชาเอกบงัคับ          

224111 เทคโนโลยแีผนที่          
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กลุ่มวิชา/รหสัวิขา ชื่อวิชา PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 

224112 การส ารวจเพื่อการท าแผนท่ี

และระบบก าหนดต าแหนง่บน

โลกดาวเทียม 

        

224171 ภูมิศาสตร์กายภาพ          

224172 ภูมิสารสนเทศศาสตร์

ทรัพยากรธรณี 
        

224181 ภูมิศาสตร์มนุษย์         

224221 การรับรู้ระยะไกล           

224225 การส ารวจและท าแผนท่ีดว้ย

อากาศยานไร้คนขับ 
        

224231 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์          

224232 การจัดการฐานข้อมูลเชงิ

พื้นท่ี 
        

224251 การจ าลองแบบปรากฏการณ์

เชงิพื้นท่ี 
        

224282 ภูมิศาสตร์เมอืง         

224322 การประมวลผลภาพเชงิเลข

และการรังวัดดว้ยภาพ

ส าหรับภูมิสารสนเทศ 

        

224333 วธีิการเชงิเลขและการเขียน

โปรแกรมส าหรับภูมิ

สารสนเทศ 
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กลุ่มวิชา/รหสัวิขา ชื่อวิชา PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 

224334 การประยุกตภ์ูมิสารสนเทศ

เพื่อการจัดการส่ิงแวดลอ้ม 
        

224335 การพัฒนาเว็บส าหรับภูมิ

สารสนเทศ         
        

224341 วธีิเชงิปริมาณทางภูมิ

สารสนเทศ 
        

224361 ระเบียบวธีิวจิัย          

224391 สัมมนา         

224401 การเตรียมพร้อมฝึก

ประสบการณ์วิชาชพีภูมิ

สารสนเทศศาสตร์ 

        

224462 โครงงานด้านภูมิสารสนเทศ

ศาสตร์ 
        

224492 การศึกษาอิสระ         

224493 การฝึกงาน         

224494 สหกิจศกึษา         

วิชาเอกเลือก          

224273 ธรณสีัณฐานวทิยา          

224283 การวางผังเมอืงและภาค              

224284 ทฤษฎีท าเลท่ีต้ัง         

224324 การประยุกตใ์ชก้ารรับรู้

ระยะไกล 
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กลุ่มวิชา/รหสัวิขา ชื่อวิชา PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 

224336 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ด้านสุขภาพ 
        

224337 ภูมิสารสนเทศด้านการทหาร          

224338 วทิยาศาสตร์ขอ้มูลเชงิพื้นท่ี         

224352 แบบจ าลองและการ

เปลี่ยนแปลงการใชป้ระโยชน์

ท่ีดนิและสิ่งปกคลุมดิน 

        

224353 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

เชงิพื้นท่ี 
        

224439 ภูมิสารสนเทศเพื่อการ

บริหารงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

        

224474 ภูมิสารสนเทศกับสภาวะการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
        

224475 มติคิวามสัมพันธ์เชงิ

ภูมิศาสตร์ 
        

กลุ่มวิชา/รายวิชาใน

หลักสูตรทีเ่ปดิสอนให้

สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน 

 

      

  

224225 การส ารวจและท าแผนท่ีดว้ย

อากาศยานไร้คนขับ 
        

224334 การประยุกตภ์ูมิสารสนเทศ

เพื่อการจัดการส่ิงแวดลอ้ม 
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กลุ่มวิชา/รหสัวิขา ชื่อวิชา PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 

224376 เทคโนโลยภีูมิสารสนเทศกับ

สถานการณโ์ลกปัจจุบัน 
        

224385 ภูมิศาสตร์การท่องเท่ียว         
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ค าอธิบายผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย 

 1. คุณธรรม จรยิธรรม 

1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

 (1)  มีความกตัญญู และน าคุณธรรม จรยิธรรม มาใช้ในการด าเนินชีวติ  

 (2)  ตระหนักและส านกึในความเป็นไทย  

 (3)  เคารพสิทธิศักดิ์ศรี และคุณค่าของตนเองและผู้อื่น   

 (4)   มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มคีุณค่าของสังคม 

 

 2. ความรู้ 

  2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

                        (1) มคีวามรูแ้ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนือ้หาที่ศึกษา 

(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชา 

     ที่ศึกษาเพื่อใหเ้ล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ  

                        (3) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศกึษากับความรูใ้นศาสตรอ์ื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

 3. ทักษะทางปัญญา 

  3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

   (1) มีทักษะการคิดอย่างมวีิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม คิดสร้างสรรค์ 

     และคิดอย่างเป็นระบบ 

 (2) สามารถวิเคราะหป์ัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรูท้ักษะ และการใชเ้ครื่องมือ 

     เหมาะสมกับการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

 (3) สามารถสืบค้น รวบรวม ศกึษา วิเคราะห ์และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้ในการ 

      แก้ปัญหาอย่างสรา้งสรรค์ 

(4) ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติมาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

 

 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

     (1)  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

   (2) สามารถวางตัวและแสดงความคดิเห็นพรอ้มทั้งแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสมตาม  

     บทบาทหนา้ที่และความรับผิดชอบ 

   (3) มีภาวะความเป็นผูน้ าและผู้ตาม สามารถปรับตัวเข้ากับผูอ้ื่นได้เหมาะสม ท างาน 

    เป็นทีมได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
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             (4) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งตนเองและวิชาชีพอย่างตอ่เนื่อง 

   (5)  มีทักษะในการด าเนินชีวติในพหุวัฒนธรรม 

  

5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 (1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มอียู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ 

     สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและรู้เท่าทัน 

(2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรอืน าสถิติ 

     มาประยุกต์ใชใ้นการด าเนินชีวติและแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

      (3) มทีักษะการใชภ้าษาในการสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 

 6. สุนทรยีภาพ 

  6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรยีภาพ 

       มีความรู ้ความเข้าใจและซาบซึง้ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศกึษา ศลิปะและวัฒนธรรม 

 

 7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

   7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

(1) มีสุขนิสัยที่ส่งเสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

   (2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต 
 

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน  

 การวัดผลและการส าเร็จการศกึษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2561  

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

ให้ก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิตเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกัน

คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องท าความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และน าไปด าเนินการจนบรรลุผล

สัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมนิภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้ 

การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นิสติประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา มีคณะกรรมการ

พิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน ซึ่งผู้ประเมินภายนอกต้องสามารถตรวจสอบได้ 

การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษาด าเนินการทวน

สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 

การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต ควรเน้นการท าวิจัยสัมฤทธิ์ผลของ

การประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ท าอย่างต่อเนื่องและน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียน

การสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับ

สากล โดยการวิจัยอาจจะด าเนนิการดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

1. ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของระยะเวลา

ในการหางานท า ความเห็นตอ่ความรู ้ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 

2. การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรอื การส่งแบบสอบถาม เพื่อประเมิน

ความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศกึษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้นๆ  

3. การประเมนิต าแหน่ง และหรอืความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 

4. การประเมนิจากสถานศกึษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรอืสอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับความ

พึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอื่นๆ ของบัณฑิตที่จะจบการศึกษาและเข้าศึกษาเพื่อ

ปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศกึษานั้นๆ 

5. การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่เรียน 

รวมทั้งสาขาอื่นๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอ

ข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหด้ียิ่งขึน้ด้วย 

6. ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หรอือาจารย์พิเศษ ที่มาประเมินหลักสูตร ต่อความพร้อมของ

นิสติในการเรียน และคุณสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรูข้องนสิิต 
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7. ผลงานของนิสิตที่วัดเป็นรูปธรรมได้ อาทิ (ก) จ านวนงานวิจัยทางด้านภูมิสารสนเทศ (ข) โปรแกรม

ส าเร็จรูปที่พัฒนาเองและวางจ าหน่าย, (ค) จ านวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ, (ง) จ านวนกิจกรรมการกุศลเพื่อ

สังคมและประเทศชาติ, (จ) จ านวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ท าประโยชน์ตอ่สังคม 

 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

1. เรียนรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น และไม่มรีายวิชาใดได้รับอักษร I 

หรอือักษร P 

2. หลักสูตรปริญญาตร ี4 ปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศกึษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียน

เรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 14 ภาคการศกึษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

3. มีคา่ระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่นอ้ยกว่า 2.00 

4. ไม่มีพันธะเรื่องเกี่ยวกับการเงินหรือพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามเกณฑ์ 

การส าเร็จการศกึษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับมหามหา

วิทยาพะเยา ว่าด้วยการศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
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หมวดที่  6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

 1.1 ก าหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนจะต้องเข้าปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย 

1.2 ให้อาจารย์ใหม่เข้าใจการบริหารวิชาการของคณะและเรื่องของการประกันคุณภาพการศึกษาที่คณะ

ต้องด าเนินการ และส่วนที่อาจารย์ทุกคนต้องปฏิบัติ 

1.3 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัย

อย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ 

ฝกึอบรม ดูงานทางวชิาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวชิาการทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ 

หรอืการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

1. มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรอบรมส าหรับอาจารย์ใหม่ โดยทุกคนต้องผา่นการอบรม 

สองหลักสูตร คือ หลักสูตรเกี่ยวกับการสอนทั่วไป และหลักสูตรการวัดและประเมินผล ซึ่งอาจารย์ใหม่ทุกคนต้อง

ผา่นการอบรมภายใน 1 ปี ที่ได้รับการบรรจุและแตง่ตัง้ 

2. อาจารย์อย่างน้อยร้อยละ 25 ของจ านวนอาจารย์ทั้งหมดต้องผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับ

การสอนแบบต่าง ๆ การสร้างแบบทดสอบต่าง ๆ ตลอดจนการประเมินผลการเรียนรู้ที่อิงพัฒนาการของผู้เรียน 

การใชค้อมพิวเตอร์ในการจัดการเรยีนการสอน การใชแ้ละผลติสื่อการสอน 

3. อบรมทักษะการจัดท ารายละเอียดรายวิชา แผนการเรียนการสอน เอกสารประกอบการสอน 

เอกสารค าสอน การจัดท าสื่อการศึกษา การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดผลก่อนน าไปใช้ การวิเคราะห์

ข้อสอบ การทบทวนและพัฒนาการสอน/รายวิชา/หลักสูตร 

4. การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมนิผลใหท้ันสมัย 

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ 

1. การมสี่วนรว่มในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ 

และคุณธรรม 

2. มีการกระตุน้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ 

ศาสตร์ 

3. ส่งเสริมการท าวจิัยสร้างองค์ความรู้ใหมเ่ป็นหลักเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และ 

มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ เป็นรอง 

  4. จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัย 

  5. จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวจิัยต่าง ๆ ของคณะ 

6. จัดใหอ้าจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการตา่ง ๆ ของคณะ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน 

 การบริหารหลักสูตรมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน 5 คน โดยมีคณบดีเป็นผู้ก ากับดูแลให้

ค าแนะน าและยังมีอาจารย์ผูเ้ชี่ยวชาญด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตรท์ี่เกี่ยวข้องให้ค าแนะน าและปรึกษา 

ตลอดจนก าหนดนโยบายปฏิบัติให้แก่อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะประชุมวางแผนจัดการเรียนการสอนร่วมกับอาจารย์ผู้สอนประจ า

หลักสูตร ติดตาม และรวบรวมข้อมูลส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยกระท าทุกปีอย่างตอ่เนื่อง มี

การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอน มีรายวิชาในหลักสูตรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน

ศึกษาค้นคว้าทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีรายวิชาที่ให้นิสิตสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ มีรายวิชาใน

หลักสูตรที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ และมีรายวิชาที่ส่งเสริมให้นิสิตบูรณาการความรู้กับทักษะทางด้านภูมิสารสนเทศ

ศาสตร์ นอกจากนีย้ังมีความรว่มมอืทางวิชาการกับหนว่ยงานทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย 

 

2. บัณฑติ 

     สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ได้ผลิตบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และ

บัณฑติมผีลการเรียนรู้ตามมาตรฐาน โดยมีการสอบถามข้อมูลภาวะการมีงานท าของผูส้ าเร็จการศกึษา ข้อมูลจาก

ผูใ้ช้บัณฑิต การตดิตามข้อมูลข่าวสาร การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเพื่อใช้ประกอบการปรับปรุงหลักสูตรใหท้ันสมัย 

และสอดคล้องต่อการน าไปใช้จริงในสังคม อีกทั้งปัจจุบันพบว่า หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ต้องการบัณฑิต

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์เพิ่มขึ้นเพราะบัณฑิตสาขาวิชานี้สามารถน าความรู้ความสามารถไปใช้ประโยชน์ได้

ในหลายๆ ด้าน เชน่ ด้านการวางแผน การวิเคราะหข์้อมูล การพัฒนาที่ดนิ การเกษตร การวางผังเมอืง การจัดการ

สิ่งแวดล้อม การเตือนภัยและป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติต่าง ๆ ล่วงหน้า การวางแผนการตลาด รวมทั้งการเฝ้า

ระวังด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดท าแผนที่ ดังนั้นจึงท าให้สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์เป็นที่ต้องการของตลาด

และสังคมเพิ่มขึ้นตามไปด้วย 

 

3. นิสิต 

 หลักสูตรได้ก าหนดระบบและวิธีการประกันคุณภาพหลักสูตร ในส่วนของนิสติของหลักสูตรดังนี้ 

3.1 การรับเข้านิสิตของหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์การรับเข้าตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลัย ซึ่ง

เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษารวมถึงเป็นไปตามข้อก าหนด

คุณสมบัติของผู้สมัครที่เหมาะสมต่อการเรียนที่หลักสูตรก าหนด โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือ

คณะกรรมการหลักสูตรจะร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครและแจ้งผลการพิจารณาต่อมหาวิทยาลัย 

3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา หลักสูตร ภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัยจัดปฐมนิเทศนิสิต

ใหม่ เพื่อให้นิสิตมีความเข้าใจในระบบการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา และการจัดการเรียนการสอนของ
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หลักสูตร รวมทั้งมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการทั่วไปส าหรับนิสิตที่รับเข้าใหม่ทุกคน เพื่อให้ค าปรึกษา

วิชาการและวางแผนการเรียนแก่นิสิต โดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการต้องก าหนดช่ัวโมงส าหรับการให้ค าปรึกษา 

(Office hour) แก่นิสติอย่างชัดเจน 

3.3 มีการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยมีระบบการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ให้แก่นสิิตทุกคน โดยนิสิตสามารถรับค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ใน 

การวางแผนการเรียน การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกที่สอดคล้องกับงานวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ อาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ตอ้งท าหน้าที่ในการควบคุมดูแลให้ค าปรึกษาในการด าเนินงานวิทยานิพนธ์ และค ปรึกษาด้านวิชาการ

อื่นๆ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาต้องก าหนดช่ัวโมงส าหรับการให้ค าปรึกษา (Office hour) แก่นิสิตอย่างชัดเจน อีกทั้ง

หลักสูตรก าหนดให้มีการติดตามการด าเนินงานวิทยานิพนธ์ของนิสิตผ่านการจัดประชุมรายงานความก้าวหน้า

วิทยานิพนธ์ และการรายงานความก้าวหน้าผ่านแบบการประเมนิผลความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ 

3.4 อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร ท าหนา้ที่ในการก ากับติดตามอัตราการคงอยู่และอัตราการ 

ส าเร็จการศึกษาของนสิิตให้เป็นไปตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 

3.5 นิสติของหลักสูตรสามารถส่งข้อร้องเรียนหรือข้อปัญหาต่างๆ ผา่นอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร หรือ

ผ่านกระบวนการประเมินผลการเรียนการสอน ส่วนกรณีของการอุทธรณ์ส าหรับนิสิตที่ถูกลงโทษ นิสิตมีสิทธิยื่น

อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ ภายใน 30 วัน นับแต่วันรับทราบค าสั่งลงโทษโดยท าค าร้องเป็นหนังสือพร้อม

เหตุผลประกอบ และยื่นเรื่องผ่านบัณฑิตวิทยาลัย และให้คณะกรรมการอุทธรณ์พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 

วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสอือุทธรณ์ โดยค าวินจิฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ถือเป็นที่สิ้นสุด 

 

4. คณาจารย์ 

 มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามคุณสมบัติเฉพาะของสาขาวิชาและตาม

ระเบียบหลักเกณฑข์องมหาวิทยาลัยก าหนด โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท

หรอืปริญญาเอกในสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งมีการส่งเสริมและสนับสนุน

ให้คณาจารย์ผลิตผลงานทางวชิาการ เพื่อพัฒนาความรูแ้ละความเช่ียวชาญในสาขาวิชาเพิ่มเติม 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 

 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรปีระชุมเพื่อพิจารณาและด าเนินการจัดตารางสอน ตาราง

สอบ ก ากับดูแลการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี โดยการออกแบบหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดยมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ให้มีความทันสมัยเพื่อให้สอดคล้องกับ

วิทยาการที่เปลี่ยนแปลง มีการติดตามการประเมินผลหลักสูตร โดยการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก บัณฑิต 

ผู้ใช้บัณฑิต รวมถึงอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะส าหรับ

การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ให้มคีวามทันสมัยและสอดคล้องตอ่ความตอ้งการของสังคม 
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

สาขาวิชาภูมสิารสนเทศศาสตร์มีความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และการสบืค้นผ่านฐานขอ้มูลโดยมีศูนย์

บรรณสารและการเรียนรู้ ที่มีหนังสอืพื้นฐานทางภูมิศาสตร์ ภูมิสารสนเทศศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อบริการ

ให้อาจารย์และนิสติได้ค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียน การสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสอืนั้นอาจารย์

ผูส้อนแต่ละรายวิชาจะมีสว่นรว่มในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือตลอดจนสื่ออื่น ที่จ าเป็นในการค้นคว้า ท ารายงาน 

และเพื่อใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ นอกจากนี้สาขาวิชาภูมสิารสนเทศศาสตรย์ังมีวัสดุ อุปกรณ์สื่อ

ประกอบการเรียนการสอน และหอ้งปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ใชส้นับสนุนการเรียนการสอนอย่างพอเพียง  

 

7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร อย่างนอ้ยร้อยละ 80 มีสว่นร่วม

ในการประชุมวางแผน เพื่อติดตาม และทบทวนการ

ด าเนนิการของหลักสูตร  

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2  

ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา

แหง่ชาติ หรอืมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

3.  มีรายละ เอียดของรายวิ ชา และรายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3       และ 

มคอ.4  อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ      ภาค

การศกึษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงาน

ผลการด าเนินการของประสบการณภ์าคสนาม (ถ้ามี) ตาม

แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน   หลังสิ้นสุดภาค

การศกึษา  ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร               

ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศกึษา 

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิข์องนิสติตามมาตรฐานผล   การ

เรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 

25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศกึษา 
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 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน      กล

ยุทธ์ การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ

ประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนเิทศหรือ

ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/

หรอืวิชาชีพ อย่างนอ้ยปีละหนึ่งครัง้ 

 
 

    

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รบั   การ

พัฒนาวิชาการและ/หรอืวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป ี

     

11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑติใหม่ ที่มีต่อ

คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย

ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

รวมตัวบ่งช้ี (ข้อ) ในแต่ละปี 9 10 10 11 12 

ตัวบ่งชีบ้ังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบ่งชีต้้องผ่านรวม (ข้อ) 9 10 10 11 12 
 

 

เกณฑ์ประเมิน: หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผา่นเกณฑป์ระเมินดังนี ้ตัวบ่งชีบ้ังคับ (ตัวบ่งชีท้ี ่

1-5) มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 80% ของตัว

บ่งชีร้วม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชีบ้ังคับและตัวบ่งชีร้วมในแต่ละปี 
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หมวดที่  8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

นั้น พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุก ๆ หัวข้อว่ามีความเข้าใจหรือไม่โดยอาจ

ประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนิสิต การอภิปรายโต้ตอบจากนิสิต การตอบค าถามของ

นิสติในชัน้เรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างตน้แลว้ ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผูเ้รียนมีความ

เข้าใจหรอืไม่ หากวิธีการที่ใชไ้ม่สามารถท าให้ผู้เรยีนเข้าใจได้ ก็จะตอ้งมกีารปรับเปลี่ยนวิธีสอนในโอกาสต่อไป 

 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

ให้นสิิตได้มกีารประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะ กลยุทธ์การสอน การตรงตอ่

เวลา การชีแ้จงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ช้ีแจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชาและการใชส้ื่อการสอนในทุก

รายวิชา 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมนิหลักสูตรในภาพรวมประกอบด้วย 3 ด้านหลักคือ  

  1. ประเมินจากนิสิต โดยติดตามจากการฝึกงานของนิสิต ซึ่งจัดให้มีการประเมินจากผู้ดูแลนิสิต

ขณะฝึกงาน อีกทั้งยังจัดให้มีการกรอกแบบสอบถามเพื่อประเมินหลักสูตรจากบัณฑิตที่จบการศึกษาในช่วงวันรับ

ปริญญาอกีด้วย 

  2. ประเมินจากหน่วยงานหรือผู้ประกอบการที่เป็นนายจ้าง โดยมีการส่งหนังสือถึงนายจ้างของ

บัณฑติเพื่อสอบถามถึงความรูค้วามสามารถ และการท างานโดยรวมของบัณฑิต 

  3. ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอกทั้งผู้ทรงคุณวุฒิด้าน

การศกึษา หัวหนา้หนว่ยงานและผู้ประกอบการภายนอก 

 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 ด าเนินการประเมินตามตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในหมวด 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการ 

ประเมินอย่างนอ้ย 3 คน  

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

คณะกรรมการผู้พัฒนาหลักสูตร รวบรวมข้อมูลจากการประเมินผลการเรียนการสอนของอาจารย์ นิสิต 

บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต รวมทั้งข้อมูลจาก มคอ.5 6 และ 7 เมื่อประมวลผลข้อมูลทั้งหมด เพื่อทราบปัญหาของ

การบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแต่ละรายวิชากรณีที่พบปัญหาของรายวิชาใดๆ ก็ด า เนินการปรับปรุง

รายวิชานั้นๆ ได้ทันที ซึ่งเป็นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้น จะด า เนินการตลอดเวลาที่พบปัญหา 
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ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้น จะกระท าทุก 5 ปี เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย และสอดคล้องกับ

ความตอ้งการของผูใ้ช้บัณฑิตอยู่เสมอ 
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ภาคผนวก ก  

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตร ี

พ.ศ. 2561 
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ภาคผนวก ข 

ตารางเปรยีบเทียบหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560  

และหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2565 
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ตารางที่ 1: เปรยีบเทยีบโครงสร้างปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

หมวดวิชา 
เกณฑ์มาตรฐาน

ของ อว. 

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2565 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 

   1.1 หมวดวิชาศกึษาทั่วไปบังคับ 

   1.2 หมวดวิชาศกึษาทั่วไปเลือก 

30 หน่วยกิต 

 

30  หนว่ยกิต 

30  หนว่ยกิต 

0  หนว่ยกิต 

30  หนว่ยกิต 

30  หนว่ยกิต 

0  หนว่ยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า 

    2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน 

          2.1.1 วิชาด้านคณิตศาสตร์ 

          2.1.2 วิชาด้านภาษา 

          2.1.2 วิชาด้านคอมพิวเตอร์    

2.2 กลุ่มวิชาเอก 

            2.2.1 วิชาเอกบังคับ 

            2.2.2 วิชาเอกเลือก 

72 หน่วยกิต 91  หนว่ยกิต 

15  หนว่ยกิต 

3  หนว่ยกิต 

3  หนว่ยกิต 

9  หนว่ยกิต 

76  หน่วยกิต 

61  หนว่ยกิต 

15  หนว่ยกิต 

91  หนว่ยกิต 

15  หนว่ยกิต 

3  หนว่ยกิต 

3  หนว่ยกิต 

9  หนว่ยกิต 

76  หน่วยกิต 

61  หนว่ยกิต 

15  หนว่ยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 6  หนว่ยกิต 6  หนว่ยกิต 

4. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต  1  หนว่ยกิต 1  หนว่ยกิต 

รวม (หน่วยกิต)  120 หน่วยกิต  127(1)  หน่วยกิต   127(1)  หน่วยกิต 
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ตารางที่ 2: ตารางเปรียบเทยีบรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2560 และ พ. ศ. 2565 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 สาระที่ปรับปรุง 

วชิาศกึษาท่ัวไป                                   30      หน่วยกิต                  วชิาศึกษาท่ัวไป                               30       หน่วยกิต            

001101 การใชภ้าษาไทย                                     3 (2-2-5) 

Usage of Thai Language      

       การสื่อสารด้วยค า วลี การแต่งประโยค ส านวน 

และโวหารในภาษาไทย การจับใจความส าคัญจากการฟัง

และการอ่าน การเขียนย่อหน้า การสรุปความ และการ

แสดงความคิดผ่านทักษะการใชภ้าษาไทยที่เหมาะสม 

        Communicative skill through word, phrase, 

sentence, idiom, and prose in Thai language usage, 

identifying main idea from listening and reading, 

paragraph writing, brief summarizing including thinking 

expression through usage of appropriate Thai 

001101 ภาษาไทยในชวีิตประจ าวัน             2(2-0-4) 

Thai Language in Daily Life 

ทักษะการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การอา่น ในการ

รับสาร และทักษะด้านการพูด การเขียนในการส่งสาร 

การสื่อสารในชีวติประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

    Listening and reading skills in Thai for receiving 

message, speaking and writing in Thai for delivering 

message, proper daily life communication 

 

 

 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพรอ้ม                         3(2-2-5) 

Ready English  

      ค าศัพท์และไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้

ภาษาอังกฤษของการฟัง พูด อ่าน เขียน การพัฒนาการใช้

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การแนะน าตนเองและ

บุคคลอื่น การตอบรับและการปฏิเสธการเชิญชวน การถาม

ทาง การบอกทางและการวางแผนเดินทาง การสนทนาใน

ร้านอาหาร การเลือกซือ้สินค้า และการกล่าวลา 

     English vocabulary and grammar, fundamental English 

usage in listening, speaking, reading and writing, 

development of English usage for daily-life including 

getting acquainted with someone, accept and decline 

invitation, direction giving, direction asking and direction 

planning, conversation in restaurant, smart shopping and 

saying goodbye for someone 

001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ                     1(0-2-1) 

Thai for Academic Purposes 

     การใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การพูด การอ่าน 

และการเขียน การบูรณาการทักษะภาษาไทยกับ

ศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการน าเสนอ     

      Usage of Thai language in listening, 

speaking, reading and writing, integration of Thai 

language with related fields for presentation 

 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง                            3(2-2-5) 

Explorative  English 

    ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง  พูด อ่าน เขียน 

ค าศัพท์และไวยกรณ์ในการสื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆ 

ในบริบทสากล ได้แก่ การวางแผนการเดินทาง การจอง

โรงแรม ผ่านอินเทอร์เน็ต การโทรศัพท์ในการสื่อสาร

ระหว่างประเทศ การใช้ภาษาอังกฤษในสนามบิน 

ประกาศของสนามบิน การสื่อสาร ณ ด่านตรวจคนเข้า

เมือง ศุลกากร การเข้าพักในโรงแรม การอธิบาย

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ การสนทนาในงานเลีย้งและการ

รับประทานอาหารแบบตะวันตก 

      Skills of English language: listening, speaking, reading, and 

writing, vocabularies and English grammar for different situations 

001103   

 

 

 

 

  

ภาษาอังกฤษส าหรับชีวติประจ าวัน   3(2-2-5) 

 English for Daily Life      

      ค า ศั พ ท์  ส า น ว น  ว ลี แ ล ะ ไ ว ย า ก ร ณ์

ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน หลักการใช้ภาษาอังกฤษ

ด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน การสื่อสารข้อมูล

เบือ้งต้นเกี่ยวกับตนเองและผูอ้ื่นในชีวติประจ าวัน 

      Fundamental level of English vocabulary, 

expressions, phrases and grammar, English usage 

in listening, speaking, reading and writing for 

communicating basic information regarding self 

and others in daily life context  
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 สาระที่ปรับปรุง 

in communication and effectiveness in international context 

including trip planning, flight and accomudation booking using 

internet, international phone calling, communication in airport, 

airport announcement, communication in customs and 

immigration, communication in bad situations and party 

 

 

 

 

 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า                               3(2-2-5) 

Step UP English 

      ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารและสื่อ

ในชีวิตประจ าวัน หลักการใช้ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด 

อา่น เขียน ไดแ้ก่ การเขียนอีเมล การเขียนสรุปความจาก

สื่อ การอ่านและถ่ายทอดข่าว การอ่านกราฟและตาราง 

การตีความและการน าเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ

การศึกษาและอาชีพ 

      English vocabulary related to news and media in 

daily life, English usage for listening, speaking, reading 

and writing including e-mail, summarizing from media, 

news reading and sharing, data interpretation from 

graphs and tables, interpretation and information 

presentation for further study and future careers 

001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร               3(2-2-5) 

English for Communication 

     ค าศัพท์ ส านวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

ขั้นกลาง หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด 

อ่าน เขียน การสื่อสารในสถานการณ์การที่คุ้นเคย

และการบรรยายเกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัว 

      Intermediate level English vocabulary, expressions, 

phrases and grammar, English usage in listening, 

speaking, reading and writing for communicating in familiar 

situations and describing familiar matter 

 

 

 

 

 

 

002201 พลเมืองใจอาสา                                      3(3-2-5)  

Citizen Mind by Citizenship           

     สิทธิ บทบาทและหน้าที่ของพลเมืองในสังคมทุก

ระดับ จิตอาสา ส านึกสาธารณะ ความกตัญญู พลเมือง

กับประชาธิปไตย จริยธรรมทางวิชาชีพ การปรับตัวเข้า

กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมและกระเส

ไหลวนของวัฒนธรรมโลก     

     Rights, roles and duties of citizens, volunteerism, public 

consciousness, gratitude, citizenship and democracy, 

professional ethics, the changing society, cultural 

appreciation, adaptation to social and cultural changing 

001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ    3(2-2-5)        

และวิชาชีพ 

English for Academic and Professional 

Communication 

    ค าศัพท์ ส านวน วลแีละไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 

หลักการใชภ้าษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน 

การสื่อสารในบริบทของการศึกษาและอาชีพ 

      English vocabulary, expressions, phrases and 

grammar, English usage in listening, speaking, 

reading and writing for communicating in 

academic and professional contexts 

 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม                                 3(3-2-5)                             

Multicultural  Society    

       มนุษย์กับสังคม สังคมพหุวัฒนธรรม การจัดการอคติ

และความรุนแรงในสั งคมพหุวัฒนธรรม กระแสการ

เปลี่ยนแปลงในสังคมและวัฒนธรรมโลก อาเซียน ความ

หลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่นไทย 4 ภาค 

จังหวัดพะเยาและมหาวิทยาลัยพะเยา                   

        Man and society, multicultural society, bias and violence 

management in multicultural society, social and cultural trends 

in global, ASEAN, social and cultural diversity of Thailand’s 

regional, Phayao and University of Phayao dimensions            

002101 การใชเ้ทคโนโลยเีพื่อชีวติยุคดิจิทัล      1(0-2-1) 

Technology Usage for Digital life 

    แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยทีางคอมพิวเตอรแ์ละ

อนิเทอร์เน็ต ซอฟแวร์ส านักงาน หลกัการท า

ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใชเ้ทคโนโลยี

ทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต การใชซ้อฟแวร์

ส านักงาน 

     Concepts of computer and internet 

technology, office software, principles of 

electronic commerce, usage of computer and 

internet technology, usage of office software    
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003202 การจัดการสุขภาพและสิง่แวดล้อม                 3(3-2-5) 

Health and Environment Management        

      แนวคิดด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภาวะสุขภาพ

กาย จิต อารมณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ การวิเคราะห์

และวางแผนการ รับประทานอาหารเพื่ อสุขภาพ 

ผลิตภัณฑ์สุขภาพในชวีิตประจ าวัน ความสัมพันธ์ระหว่าง

อารมณ์กับสุขภาพ นันทนาการและการออกก าลังกาย 

โรคระบาด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อุบัติเหตุทาง

จราจร การรับมือกับอุบัติภัย ภัยธรรมชาติ การวางแผน

และการจัดการน้ าในชีวิตประจ าวัน การจัดการและแปร

รูปขยะและการใชพ้ลังงานอย่างประหยัด                 

002102 ความฉลาดทางดิจิทัล                 2(1-2-3)  

 Digital Intelligence Quotient 

     หลักกฎหมายและจริยธรรมที่ เกี่ยวข้องกับ

เทคโนโลยีสารเทศ หลักการสืบค้นข้อมูลและ

สารสนเทศ การคัดสรรข้อมูลข่าวสารมาใช้และ

น าเสนอข้อมูล การสื่อสารอย่างมีจริยธรรมและ

เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสาร

เทศและการสื่อสาร 

      Principles of laws and ethics concerning information 

technology, principles of information accessing and 

information, extracting information and presentation, 

ethical communication according to laws concerning 

information technology and communication 

003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล                            3(3-2-5)                            

Communication in Digital Society 

       ความรู้พื้นฐานเทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบ

เครือข่าย นวัตกรรมของเศรษฐกิจดิจิทัล ธุรกรรมพาณิชย์

อเิล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมส านักงานอัตโนมัติ            และ

โปรแกรมประยุกต์เพื่อการผลิตสื่อผสม การสืบค้น       คัด

กรอง และเลือกสรรข้อมูลเพื่อน ามาใช้ในการท างานและ

ชีวิตประจ าวัน การสื่อสารในเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่าง     

มีจริยธรรมและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

      Fundamentals of  technology: hardware, software and 

networking, innovation in digital economy, electronic commerce 

transaction, office automation program and software application 

for multimedia production, search, screening and selection data 

for work and daily life, communication through online social 

networking in accordance with ethical and related legal regulation 

003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ   3(3-2-5)  

  Artistic for Life Management 

    ปรัชญาชีวิต การด ารงชีวติบนความหลากหลาย

ทางสังคมและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และวิถี

ชีวิตพื้นถิ่น พะเยาศึกษา สุนทรียภาพในการด าเนิน

ชีวิต การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการด ารงชีวิตใน

สังคมและชุมชน การจัดการทางสุขภาพทางกาย

และจิตใจ บทบาทและหน้าที่ของตนเองในการ

ท างานร่วมกับผู้อื่น การโน้มน้าวและการจูงใจผู้อื่น 

การแสดงออกถึงพฤติกรรมทางด้านคุณธรรม

จริยธรรมที่ดีงาม กฎหมายในชวีิตประจ าวัน 

      Life philosophy, living on social and cultural 

diversity, history and local way of life, Phayao 

studies, aesthetics of living, environmental 

management for earning a living, physical health, 

mental health management, roles and duties in 

cooperative works, persuasion, proper code of 

morality and ethics, laws in daily life 

004101 ศิลปะในการด าเนินชีวติ                              3(3-2-5)                           

Art of Living 

      การสร้างแรงบันดาลใจ การตั้งเป้าหมายและการ

วางแผนการด าเนินชีวติ การเห็นคุณค่าในตนเองและผูอ้ื่น 

หลักเศรษฐกิจพอเพียง การด าเนินชีวิตด้วยแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการคิดเชิงบวก คิดวิเคราะห์ 

คิดสรา้งสรรค์ การควบคุมและการจัดการอารมณ์ 

 Inspiration making, goal setting and life planning, 

appreciation in self value and others, goal setting in life and 

planning, fundamental of sufficiency economy, lifestyle 

concept of sufficiency economy,thinking system, positive 

003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้         3(2-2-5) 

ตลอดชีวติ 

Skills Development and Lifelong Learning 

     ป รั ช ญ า ก า ร คิ ด  ห ลั ก ก า ร คิ ด อ ย่ า ง มี

วิจารณญาณและคิดเชิงวิเคราะห์ หลักการคิด

อย่างสร้างสรรค์ หลักการท างานร่วมกันและการ

สื่อสาร หลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต และแนวคิดเพื่อ

การเติบโต การพัฒนาทักษะทางสังคม บุคลิกภาพ

และการแสดงออกในสังคม ทักษะการคิด  ทักษะ

การคิดอย่างสร้างสรรค์  ทักษะการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ ทักษะการสื่อสาร และทักษะการ
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thinking, analytical thinking, creative thinking, emotion 

control and management 

เรียนรู้ตลอดชีวิตที่จ าเป็นส าหรับอนาคต ทักษะ

ทางด้านการเงินส่วนบุคคล 

    Philosophy of thinking, Principles of critical and 

analytical thinking, creative thinking, collaboration, 

communication, lifelong learning and growth mindset, 

development of social skills, personality and expression 

in society, thinking skills, creative thinking, 

communication skills and lifelong learning for future, 

personal financial skill 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม                 3(2-2-5) 

Socialized Personality 

     ความส าคัญของบคุลิกภาพ การเสรมิสร้าง

บุคลิกภาพ การพัฒนาบคุลิกภาพทางกาย วาจา ใจ 

มารยาท วัฒนธรรมไทย ทักษะการพูดในที่ชุมชน 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณข์องมหาวทิยาลัย

พะเยา การอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวในบริบท

สังคมไทยและสังคมโลก 

     Important of personality, personality development, 

personality development of physical, verbal, mind, 

manner, Thai culture, public communication skills, 

desired traits relating to University of Phayao's 

identity, living in a society, self-adaptation in the Thai 

and global social cont 

003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม           2(0-4-2) 

Collaborative Learning for Society Creation 

         ทั ก ษ ะ ก า ร เ รี ย น รู้ ชุ ม ช น  ก า ร ศึ ก ษ า

วัฒนธรรมและวิถีชวีิตของชุมชน การท างานรว่มกนั

เป็นทีม  จิตวิทยาการท างานเป็นทีม การแสดงออก

ในที่สาธารณะ การวางแผน การก าหนดกลยุทธ์ 

และ การด าเนินการตามแผนในการท างานเป็นทีม 

สิทธิและหน้าที่ของตนเองตามกฎหมายในการ

ด ารงชีวิตในสังคม การร่วมมือและปรับตัวเข้ากับ

สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง  ความเป็นพลเมืองที่

รับผิดชอบต่อสังคม ความตระหนักในคุณค่าและ

ความส าคัญของเอกลักษณ์ที่ดีงามของสังคมไทย 

การยอมรับในความแตกต่างทางวัฒนธรรมและให้

ความเคารพผู้อื่น 

          Community learning skills, study of the 

culture and way of life of the community, 

collaboration, psychology of collaboration, public 

expression, planning, strategy formulating and 

implementing plan in collaborative works, human 

rights and obligation, cooperation and adaptability 

to changing environment, responsible citizens, 

awareness of value and importance of Thai 

identity, acceptance of cultural diversity and 

respect for others 

  

   003204 การจัดการสุขภาพ สิง่แวดล้อม           1(0-2-1) 

และชุมชน 

 Health Environment and Community Management                                             

           ความรอบรู้ทางด้านสุขภาพ การวิเคราะห์

ปัญหาสขุภาพของตนเอง ความปลอดภัยในการ 

การค้นหาปญัหาสิ่งแวดล้อมของชมุชน การ

วางแผนและด าเนินโครงการทางด้านสุขภาพ 

สิ่งแวดล้อม ในชุมชนแบบมสี่วนร่วม ความเป็นผู้น า

ด้านสุขภาพ สิง่แวดล้อม และชุมชน 
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           Knowledge of health, analysis of one’s health 

problems, safety in living, searching         for 

community’s environmental problems, collaborative 

planning and lauching environmental health project in 

community, leadership in health, environment and 

community 

  003305 กระบวนการคิดเชงิออกแบบสูก่ารเปน็   3(2-2-5)

ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล        

 Design Thinking Process for Digital Age 

Entrepreneurs        

           ความรู้พื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการยุค

ดิจิทัล การวางแผนและท าธุรกรรมทางการเงิน

ส าหรับผู้ประกอบการคุณสมบัติของการเป็น

ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล การใชเ้คร่ืองมือวัดส าหรับ

ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล กระบวนการคิดเชิง

ออกแบบ แนวคิดการสรา้งผลงานด้วยกระบวนการ

คิ ด เ ชิ ง ออกแบบ  คุณธรรม  จ ริยธรรมของ

ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล 

           Basic knowledge of digital age entrepreneurs, 

financial planning and transaction for entrepreneurs, 

qualities of digital age entrepreneurs, usage of measuring 

tools for digital age entrepreneurs, design thinking process, 

concepts of developing new products using design thinking 

process, ethics for digital age entrepreneurs 

 

  003306 บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ                

Integration for Professional Innovation   3(0-6-3 

           การบูรณาการความรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่ว

ไปสู่การปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ การออกแบบและสร้าง

นวัตกรรมทางวิชาชีพด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ 

และการสร้างสรรค์แนวคิดเชิงนวัตกรรมทางวิชาชีพ 

            Integration of knowledge gained from 

general education courses for professional 

activities, designing and developing professional 

innovation using design thinking process, creating 

concepts of professional innovations 
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ตารางที่ 3: ตารางเปรียบเทยีบรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2560 และ พ. ศ. 2565 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
สาระที่

ปรับปรุง 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 91 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะด้าน     91 หน่วยกิต  

กลุ่มวิชาพื้นฐานวชิาชีพ   15  หน่วยกิต กลุ่มวิชาพื้นฐานวชิาชีพ       15 หน่วยกิต  

วชิาด้านคณิตศาสตร์และสถิติ      3 หน่วยกิต วชิาด้านคณิตศาสตร์และสถิติ          3 หน่วยกิต  

241111 คณิตศาสตร์ 1                                     3(2-2-5) 

Mathematics l 

   ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันอนุพันธ์และ

ปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัยการ

ประยุกต์ของอนุพันธ์และปริพันธ์ 

   Limits and continuity of functions, derivatives and 

integral of algebraic and transcendental functions, 

applications of derivatives and integrals 

   

วชิาด้านภาษา                                      3 หน่วยกิต วชิาด้านภาษา                                       3 หน่วยกิต  

146131 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                   3(2-2-5) 

English for Communication 

   ทักษะการการฟัง-พูด ภาษาอังกฤษ โดยเน้นที่การ

ออกเสียงสระ, พยัญชนะ, การเน้นเสียง ทั้งในระดับค า

และระดับประโยค การท าความเข้าใจบทสนทนา การ

ฟังเพื่อจับค าส าคัญ รายละเอียด และใจความส าคัญ 

และพูดโต้ตอบบทสนทนาอย่างเหมาะสม 

   Listening and speaking skills in English focused on 

vowel and consonant sounds, stress patterns, and 

intonation in both word and sentence levels and 

understanding conversational language by listening 

for key words, details, and gist; and making 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถปุระสงค์เฉพาะ            3(3-0-6) 

English for Specific Purposes 

   การใชภ้าษาอังกฤษในบรบิทที่เจาะจง โดยเน้นทักษะ

การฟัง พูด อ่าน และเขียน ที่มคีวามเกี่ยวข้องกับศาสตร์

ที่นิสิตก าลงัศึกษา 

   English in Specific contexts focusing on listening, 

speaking, reading, and writing skill related to students’ 

discipline 

ปรับรหัส  ชื่อ

และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

วชิาด้านวทิยาการคอมพิวเตอร์             9 หน่วยกิต วชิาด้านวทิยาการคอมพิวเตอร์             9 หน่วยกิต  

221204 การออกแบบและพัฒนาระบบ                 3(2-2-5) 

ฐานข้อมูล 

Database Design and Development 

   ความหมาย ความส าคัญ และองค์ประกอบของ

ระบบฐานข้อมูล แนวคิดของระบบจัดการฐานข้อมูล 

สถาปัตยกรรมของระบบจัดการฐานข้อมูล แบบจ าลอง

ข้อมูล ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ กระบวนการนอมัลไลซ์ 

การออกแบบฐานข้อมูล ภาษาที่ใช้ในระบบฐานข้อมูล        

ฝึกปฏบิัติการพัฒนาระบบฐานข้อมูล 

   Database concept, database systems 

architectures, data model, relational data model, 

normalization, business database design and 

development, structured query languages 

221221 การออกแบบและพัฒนาระบบ                   3(2-2-5) 

ฐานข้อมูล 

Database Design and Development 

   ความหมาย ความส าคัญ และองค์ประกอบของระบบ

ฐานข้ อมู ล  แนวคิ ดของระบบจั ดการฐานข้อมูล 

สถาปัตยกรรมของระบบจัดการฐานข้อมูล แบบจ าลอง

ข้อมูล ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ กระบวนการนอมัลไลซ์ การ

ออกแบบฐานข้อมูล ภาษาที่ ใช้ ในระบบฐานข้อมูล        

ฝึกปฏบิัติการพัฒนาระบบฐานข้อมูล 

   Database concept, database systems architectures, 

data model, relational data model, normalization, 

business database design and development, 

structured query languages 

ปรับรหัส

รายวิชา 
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ปรับปรุง 

222023 การเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต            3(2-2-5) 

Internet Programming 

   อินทรา เน็ตและอิน เทอ ร์ เน็ ต  สถาปัตยกรรม

ซอฟต์แวรแ์บบกระจาย การเขียนโปรแกรมด้านลูกข่าย 

การเขียนโปรแกรมด้านแม่ข่ายภาษา เคร่ืองมือ และ

กระบวนการพัฒนาเว็บไซต์ เฟรมเวิร์คทั่วไปและเฟรม

เวิร์คทางภูมิสารสนเทศ การออกแบบเว็บไซต์และเว็บ

เพจ กรณีศกึษาการพัฒนาเว็บไซต์ 

   Intranet and Internet, distributed software 

architecture, client side programming, server side 

programming, language, tools and web development 

procedure, general and GIS frameworks, web page 

and web site designs, case study of website 

development 

222222 การพัฒนาเว็ปแอปพลิเคชั่น                      3(2-2-5) 

Web Application Development 

   การสรา้งเว็บเพจแบบพลวัต การร้องขอและตอบรับ

ข้อมูล การโปรแกรมตามวิถีออกแบบ การเข้าถงึ

ฐานข้อมูล การทดสอบโปรแกรม การใชง้านส่วนต่อ

ประสานโปรแกรมประยุกต ์

   Dynamic webpage development, data request-

response, design pattern implementation, database 

accessing, program testing, application programming 

interface (API) implementation 

ปรับรหัส ชื่อ 

และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

225120 ระเบียบวิธีการเขียนโปรแกรม               3(2-2-5) 

Programming Methodology 

   กระบวนการท างานของคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์

ปัญหา ผังงาน โครงสร้างควบคุม โครงสร้างของ

โปรแกรม ตัวกระท าการและนิพจน์ การรับและ

แสดงผลข้อมูล ค าสั่งควบคุม ฟังก์ชันแถวล าดับ ชนิด

ข้อมูลแบบโครงสรา้ง  

   Computer process, problem analysis, flowchart, 

control structure, program structure, operators and 

expression, input and output, control statement, 

function, array, structure data type 

225120 ระเบียบวิธีการเขียนโปรแกรม                 3(2-2-5) 

Programming Methodology 

   กระบวนการท างานของคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์

ปัญหา ผังงาน โครงสรา้งควบคุม โครงสรา้งของ

โปรแกรม ตัวกระท าการและนิพจน ์การรับและแสดงผล

ข้อมูล ค าสั่งควบคมุ ฟังกช์ันแถวล าดบั ชนิดข้อมูลแบบ

โครงสรา้ง  

   Computer process, problem analysis, flowchart, 

control structure, program structure, operators and 

expression, input and output, control statement, 

function, array, structure data type 

คงเดมิ 

กลุ่มวิชาเอก                            76 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอก                                76 หน่วยกิต  

วชิาเอกบังคับ                            61 หน่วยกิต วชิาเอกบังคับ                                61 หน่วยกิต  

224111 เทคโนโลยแีผนที่ 

Mapping Technologies 

           3(2-2-5) 224111 เทคโนโลยแีผนที่                                    3(2-2-5) 

Mapping Technologies  

คงเดมิ 

   ประวัติความเป็นมา องค์ประกอบแผนที่ เส้นโครง

แผนที่ ระบบพิกัด การก าหนดต าแหน่ง มาตราส่วน 

ระยะทาง ทิศทาง การอ่านแผนที่ การได้มาของข้อมูล

แผนที่ดิจิตอล การเขียนแผนที่ด้วยคอมพิวเตอร์ 

ลิขสิทธิ์แผนที่  

   History, map composition, map projections, 

coordinate system, position, scale, distance, 

directions, map reading, digital map data acquisition, 

computer cartography, map copyright 

   ประวัติความเป็นมา องค์ประกอบแผนที่ เส้นโครงแผน

ที่ ระบบพิกัด การก าหนดต าแหน่ง มาตราส่วน ระยะทาง 

ทิศทาง การอา่นแผนที่ การไดม้าของข้อมูลแผนที่ดิจติอล 

การเขียนแผนที่ด้วยคอมพิวเตอร์ ลิขสิทธิ์แผนที่  

   History, map composition, map projections, 

coordinate system, position, scale, distance, directions, 

map reading, digital map data acquisition, computer 

cartography, map copyright 
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ปรับปรุง 

224112 การส ารวจเพื่อการท าแผนที่                   3(2-3-6) 

Map Surveying  

224112 การส ารวจเพื่อการท าแผนที่และ                3(2-3-6) 

ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลกด้วยดาวเทียม  

Map Surveying and Global Navigation Satellite 

Systems 

   การส ารวจพื้นราบ การวัดและความคลาดเคลื่อน 

อุปกรณ์การส ารวจ การสร้างข้อมูลเชิงพื้นที่และการท า

แผนที่  เทคโนโลยีการก าหนดต าแหน่งบนโลกโดย

อุปกรณ์ก าหนดต าแหน่งบนโลกจากดาวเทียม การ

ประยุกต์ใช้ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลกร่วมกับการรับรู้

ระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการ

วิเคราะห์เชิงพืน้ที่ 

   Plane survey, measurement and error, equipment of 

surveying, spatial data creating and mapping, global 

positioning technology through global positioning 

device from satellites, application of global positioning 

systems with remote sensing and geographic 

information system for spatial analysis 

ปรับชื่อ 

และ 

ค าอธิบาย

รายวิชา 

   การส ารวจพื้นราบ การส ารวจภูมิประเทศ การวัด

และความคลาดเคลื่อน อุปกรณ์การส ารวจ การสร้าง

ข้อมูลเชิงพื้นที่และการท าแผนที่ โดยใช้ เคร่ืองรับ

สัญญาณระบบก าหนดต าแหน่งบนโลกด้วยดาวเทียม 

การส ารวจภาคสนาม 

   Plane survey, topographic survey, measurement 

and error, equipment of surveying, spatial data 

creating and mapping using global navigation 

satellite system (GNSS) receiver, field survey 

224113 ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลก                  3(2-2-5) 

ด้วยดาวเทียม  

Global Navigation Satellite Systems  

   เทคโนโลยกีารก าหนดต าแหน่งบนโลกโดยอุปกรณ์

ก าหนดต าแหน่งบนโลกจากดาวเทียม การตรวจแก้เชิง

เรขาคณิต การน ารอ่ง การติดตาม การประยุกต์ใช้

ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลกร่วมกับการรับรูร้ะยะไกล

และระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเ์พื่อการท าแผนที่และ

การวิเคราะห์เชงิพืน้ที ่

   Global positioning technology through global 

positioning device from satellites, geometric 

adjustment, navigation, monitoring, application of 

global positioning systems with remote sensing and 

geographic information system for mapping and 

spatial analysis 

  ปิดรายวิชา 

224171 ภูมิศาสตรก์ายภาพ 

Physical Geography 

           3(2-2-5) 224171 ภูมิศาสตรก์ายภาพ                                3(2-2-5) 

Physical Geography 

   แนวคิดและขอบเขตของภูมิศาสตร์กายภาพ  รูปทรง

ของโลกและความสัมพันธ์กับดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ 

บรรยากาศภาค ระบบพลังงานและระบบภูมิอากาศของ

โลก ธรณีภาค วัฏจักรของเปลือกโลก กระบวนการแปร

โครงสร้าง ลักษณะภูมิประเทศจากกรรมวิธีปรับระดับ 

อุทกภาค ส่วนที่ เป็นน้ าที่อยู่บนพื้นโลก ชีวภาค การ

กระจายของพืชพรรณและสัตว์ตามธรรมชาติ อิทธิพล

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา    แนวคิดและขอบเขตของภูมิศาสตร์กายภาพ ระบบ

พลังงานของโลก ระบบภูมิอากาศ  ลักษณะและวัฏจักร

ของเปลือกโลก กระบวนการแปรโครงสร้าง ลักษณะ

ภูมิประเทศจากกรรมวิธีปรับระดับ วัฏจักรของน้ า การ

กระจายของพืชพรรณและสัตว์ตามธรรมชาติ อิทธิพล

ขององค์ประกอบทางภูมิศาสตร์กายภาพต่อการ

ด ารงชีวติของมนุษย ์และนิเวศวทิยา 
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   Concepts and scope of physical geography, global 

energy system, climate systems, characteristics and 

cycles of the earth’s crust, tectonic process, 

landforms by gradational processes water cycle, 

distribution of natural flora and fauna, influence of 

geographical elements of human life and ecology 

ขององค์ประกอบทางภูมิศาสตร์กายภาพต่อระบบนิเวศ

และการด ารงชีวติของมนุษย์ 

   Concepts and scope of physical geography, earth's 

shape and relationship with the sun and moon, 

atmosphere; global energy and climate system, 

lithosphere; cycles of the earth’s crust, tectonic 

process, landforms by gradational processes, 

hydrosphere; the combined mass of water on a 

planet, biosphere; distribution of natural flora and 

fauna, Influence of physical geographic elements on 

ecosystem and human life 

   224172 ภูมิสารสนเทศศาสตร์ทรัพยากรธรณี           3(2-2-5) 

Geoinformatics for Geological resources 

   ส่วนประกอบ โครงสร้าง กระบวนการทางธรณีวิทยา

ของโลก ธรณีวิทยากายภาพ ธรณีประวัติ ธรณีวิทยา

ประเทศไทย ธรณีพิบัติภัย พัฒนาการของดิน ลักษณะ

สัณฐาน และการกระจายตัวของชุดดิน การประยุกต์ใช้

งานธรณีวิทยาและปฐพีวิทยาในงานภูมิสารสนเทศ

ศาสตร์ 

   Components, structure, geologic processes of the 

Earth, physical geology, geology history, Thailand 

geology, geohazard, soil development, morphology, 

distribution of soil series; application of Geology and 

soil science in geoinformatics 

เปิดรายวิชา

ใหม่ 

224181 ภูมิศาสตรม์นุษย ์

Human Geography 

           3(2-2-5) 224181 ภูมิศาสตรม์นุษย์                                    3(2-2-5) 

Human Geography  

   ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับภูมิศาสตร์มนุษย์ การ

เคลื่อนย้ายของมนุษย์ การกระจายของประชากร 

ลักษณะที่อยู่อาศัยของมนุษย์ การด ารงชีวิตของมนุษย์ 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษย ์ 

   Introduction to human geography, human journey, 

population’s distribution, human habitat, human living, 

human economic activities 

 

 

 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา    หลักการและแนวคิดภูมิศาสตร์มนุษย์ สายพันธุ์ของ

มนุษย์ การกระจายของประชากรและการย้ายถิ่น การ

ด ารงชีวิตของมนุษย์ รูปแบบและกระบวนการทาง

วัฒนธรรม การจัดรูปพื้นที่ทางเมือง การเกษตร การ

พัฒนาอุตสาหกรรม การกลายเป็นเมือง 

   Principles and concepts in human geography, 

human species, population’s distribution and 

migration, human living, cultural patterns and 

processes, land readjustment, agriculture and 

industrialization, urbanization 

224221 การรับรูร้ะยะไกล  

Remote Sensing 

           3(2-3-6) 224221 การรับรูร้ะยะไกล                                  3(2-3-6) 

Remote Sensing 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา    วิวัฒนาการของการส ารวจข้อมูลระยะไกล พื้นฐาน

ของแสงและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า กระบวนการปรับปรุง

คุณภาพข้อมูลก่อนการจ าแนก เทคนิคการจ าแนก

   วิวัฒนาการของการส ารวจข้อมูลระยะไกล พื้นฐาน

ของแสงและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า กระบวนการปรับปรุง

คุณภาพข้อมูลก่อนการจ าแนก เทคนิคการจ าแนก
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ปรับปรุง 

ประเภทข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลหลังการจ าแนก

ประเภทข้อมูล การประเมินความถูกต้องจากข้อมูล

ภาคสนาม 

   Evolution of remote sensing, electromagnetic 

radiation principles, image pre-processing, image 

classification techniques, accuracy assessment from 

ground-truth information 

ประเภทข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลหลังการจ าแนก

ประเภทข้อมูล การประเมินความถูกต้องจากข้อมูล

ภาคสนาม การประยุกต์ใช้งานการรับรูร้ะยะไกล 

   Evolution of remote sensing, electromagnetic 

radiation principles, image pre-processing, image 

classification techniques, accuracy assessment from 

ground-truth information, remote sensing applications 

   224225 การส ารวจและท าแผนที่                          3(2-2-5) 

ด้วยอากาศยานไร้คนขับ 

Surveying and Mapping using Unmanned Aerial 

Vehicle 

   การส ารวจภาคสนาม การส ารวจภูมิประเทศ การวัด

และความคลาดเคลื่อน อุปกรณ์การส ารวจ การสร้าง

ข้อมูลเชิงพืน้ที่และการท าแผนที่โดยใช้เคร่ืองรับสัญญาณ

ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลกด้วยดาวเทียม การ

ประมวลผลภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับ 

   Field survey, topographic survey, measurement and 

error, equipment of surveying, spatial data creating 

and mapping using global navigation satellite system 

(GNSS) receiver, aerial photo processing from 

UAV/drone 

เปิดรายวิชา

ใหม่ 

224231 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์                    3(2-2-5) 

Geographic Information Systems 

224231 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์                     3(2-2-5) 

Geographic Information Systems 

   หลักการ แนวคิด องค์ประกอบ ข้อมูลเชิงพื้นที่ การ

น าเข้าข้อมูล การจัดการฐานข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 

และการน าเสนอข้อมูลทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

   Principles, concepts, components, data input, 

database management, data analysis and data 

presentation in geographic information systems 

คงเดมิ 

   หลักการ แนวคิด องค์ประกอบ ข้อมูลเชิงพื้นที่ การ

น าเข้าข้อมูล การจัดการฐานข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล 

และการน าเสนอข้อมูลทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

   Principles, concepts, components, data input, 

database management, data analysis and data 

presentation in geographic information systems  

224232 การจัดการฐานข้อมูลเชงิพืน้ที่                 3(2-2-5) 

Spatial Database Management 

224232 การจัดการฐานข้อมูลเชงิพืน้ที่                   3(2-2-5) 

Spatial Database Management 

   พื้นฐานของเทคโนโลยีฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และภาษา

สอบถามเชิงโครงสร้าง กระบวนงานจัดเก็บ จัดการและ

การค้นคืนข้อมูลเชิงต าแหน่งด้วยเทคโนโลยฐีานข้อมูลเชิง

สัมพันธ์แบบมีกรรมสิทธิ์และแบบรหัสเปิด มาตรฐานการ

เข้าถึงข้อมูลฟีเจอร์แบบพื้นฐาน เคร่ืองมือและเทคโนโลยี

ส าหรับการออกแบบ การสร้าง การค้นคืน การปรับให้

ทันสมัย การวิเคราะห์และการแบ่งปันฐานข้อมูลเชิง

ต าแหน่ง การประยุกต์ใช้งานข้อมูลเชิงพืน้ที่ 

   Fundamentals of relational database technology and 

structured query language (SQL), procedures of 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา    พื้นฐานของเทคโนโลยีฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และ

ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง กระบวนงานจัดเก็บ 

จัดการและการค้นคืนข้อมูลเชิงต าแหน่งด้วยเทคโนโลยี

ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์แบบมีกรรมสิทธิ์และแบบรหัส

เปิด มาตรฐานการเข้าถึงข้อมูลฟีเจอร์แบบพื้นฐาน 

เคร่ืองมือและเทคโนโลยสี าหรับการออกแบบ การสรา้ง 

การค้นคืน การปรับให้ทันสมัย การวิเคราะห์และการ

แบ่งปันฐานข้อมูลเชิงต าแหน่ง      

   Fundamentals of relational database technology 

and structured query language (SQL), procedures of 
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ปรับปรุง 

storage, management and retrieval of geospatial 

data using proprietary and open-source relational 

database technologies. simple feature access (SFA) 

standard, tools and technology for designing, 

constructing, querying, updating, analyzing, and 

sharing spatial databases 

storage, management and retrieval of geospatial data 

using proprietary and open-source relational database 

technologies. simple feature access (SFA) standard, 

tools and technology for designing, constructing, 

querying, updating, analyzing, and sharing spatial 

databases, apply for spatial data 

224272 ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการลุ่มน้ า         3(2-2-5) 

Geoinformatics for Watershed Management 

   ปิดรายวิชา 

   ประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อศึกษาลักษณะลุ่มน้ า 

ชั้นคุณภาพลุ่มน้ า การจัดการเพื่อให้ได้น้ าที่มีปริมาณ 

คุณภาพ และระยะเวลาการไหลอย่างสม่ าเสมอ 

ควบคุมการชะล้างพังทลายของดิน การใช้ประโยชน์

ที่ดินให้สอดคล้องกับทรัพยากรธรรมชาติในพืน้ที่ลุ่มน้ า 

   Application of geoinformatics to study watershed, 

watershed classification, managed to get water 

quantity, quality and streamflow timing, control soil 

erosion and land use in accordance with natural 

resources in watershed 

 

224282 ภูมิศาสตรเ์มือง 

Urban Geography 

          3(2-2-5) 

 

224282 ภูมิศาสตรเ์มือง                                     3(2-2-5) 

Urban Geography 

   การตั้งถิ่นฐาน กระบวนการกลายเป็นเมือง บทบาท

หน้าที่ของเมืองหน้าที่  เขตอิทธิพลของเมือง โมเดล

โครงสร้างภายในเมือง การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในเมือง 

สภาพแวดล้อมของเมือง การพัฒนาเมืองในประเทศไทย 

   Settlement, urbanization, urban functions, urban 

spheres of influence, urban structure models, urban 

land use, urban environmental, urban development in 

Thailand 

 

 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา    การก าเนิดของเมือง การกระจาย การเจริญเติบโต 

หน้าที่ รูปร่างโครงสร้างภายในเมือง โดยเน้นรูปแบบ

การใช้ที่ดิน จินตภาพเกี่ยวกับเมืองและพฤติกรรมของ

ชาวเมือง รวมทั้งการน าหลักเกณฑ์ทางภูมิศาสตร์เมือง

ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน 

   Urbanization, distribution, growth, functions, and 

shapes of cities, their internal structures, with 

emphasis on patterns of land use, images of cities 

and behavior of their inhabitants, application of 

principles of urban geography to planning  

224322 การรังวัดและการประมวลผล                 3(2-2-5) 

ภาพเชิงเลข 

Digital Photogrammetry and Image Processing 

224322 การประมวลผลภาพเชิงเลข                      3(2-2-5) 

และการรังวัดด้วยภาพส าหรับภูมสิารสนเทศ 

Digital Image Processing and Photogrammetry in 

Geoinformatics   

   พื้นฐานการประมวลผลภาพเชิงเลข การท าให้เป็น

ข้อมูลภาพเชิงเลข ฮสิโตแกรม การตรวจหาเส้นขอบ การ

ปรับเน้นข้อมูลภาพ การบีบอัดข้อมูลภาพ การแบ่งส่วน

ข้อมูลภาพ นิยามของการรังวัดด้วยภาพ หลักการของ

ภาพถ่ายและการสร้างภาพ พื้นฐานการประมวลผลภาพ

เชิงเลขและเรขาคณิตส าหรับการรังวัดด้วยภาพ สมการ

ภาวะร่วมเส้น ข่ายสามเหลี่ยมทางอากาศ การวางตัว 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

   นิยามของการรังวัดด้วยภาพ หลักการของภาพถ่าย

และการสร้างภาพ พื้นฐานการประมวลผลภาพเชิงเลข

และเรขาคณิตส าหรับการรังวัดด้วยภาพ สมการภาวะ

ร่วมเส้น ข่ายสามเหลี่ยมทางอากาศ การวางตัว 

แบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข ภาพดัดแก้ออร์โธ การดัด

แก้แบบออร์โธส าหรับข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม การ

ประเมินความถูกต้องทางต าแหน่ง 
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ปรับปรุง 

   Definition of photogrammetry, principles of 

photography and imaging, basics of digital image 

processing and geometry for photogrammetry, 

collinearity equation, aero triangulation, orientation, 

digital elevation model (DEM), orthophoto, 

orthorectification of satellite imagery, positional 

accuracy assessment 

แบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข ภาพดัดแก้ออร์โธ การดัดแก้

แบบออร์โธ การประเมินความถูกต้องทางต าแหน่งของ

ข้อมูลแผนที่ภาพ 

   Basics of digital image processing, image 

digitization, histogram, Edge detection, image 

enhancement, image compression, image 

segmentation, definition of photogrammetry, principles 

of photography and imaging, basics of digital image 

processing and geometry for photogrammetry, 

collinearity equation, aero triangulation, orientation, 

digital elevation model (DEM), orthophoto, 

orthorectification, positional accuracy assessment of 

image map 

224333 วิธีการเชิงเลขและการเขียน                    3(2-2-5) 

โปรแกรมส าหรับภูมิสารสนเทศ 

Numerical methods and programming in 

Geoinformatics 

224333 วิธีการเชิงเลขและการเขียน                       3(2-2-5) 

โปรแกรมส าหรับภูมสิารสนเทศ 

Numerical methods and programming in 

Geoinformatics 

   พื้นฐานของวิธีการเชิงเลข พีชคณิตเชิงเส้น การหา

ค าตอบของระบบเชิงเส้นและไม่เป็นเชิงเส้น การประมาณ

ค่าในช่วง/นอกช่วง การปรับเส้นโค้งและการเขียน

โปรแกรม โครงสร้างข้อมูลเชิงต าแหน่ง คลังเชิงต าแหน่ง 

ทฤษฎีและปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมประยุกต์ส าหรับ

การจัดการ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงต าแหน่ง  ความรู้

พืน้ฐานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ข้อมูล 

   Fundamentals of numerical method, linear algebra, 

solution of linear/non-linear system, interpolation/ 

extrapolation and curve fitting, programming, and 

geospatial data structures. geospatial libraries, 

theories and practices in application programming for 

geospatial data manipulation and analysis, introduction 

to spatial data science 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

   พื้นฐานของวิธีการเชิงเลข พีชคณิตเชิงเส้น การหา

ค าตอบของระบบเชิงเส้นและไม่ เป็นเชิงเส้น การ

ประมาณค่าในช่วง/นอกช่วง การปรับเส้นโค้งและการ

เขียนโปรแกรม โครงสร้างข้อมูลเชิงต าแหน่ง คลังเชิง

ต าแหน่ง ทฤษฎีและปฏิบัติการการเขียนโปรแกรม

ประยุกต์ส าหรับการจัดการ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง

ต าแหน่ง 

   Fundamentals of numerical method, linear algebra, 

solution of linear/non-linear system, interpolation/ 

extrapolation and curve fitting, programming and 

geospatial data structures. geospatial libraries, 

theories and practices in application programming for 

geospatial data manipulation and analysis 

224334 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศ                    3(2-2-5) 

เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

Geoinformatics Application for Natural Resources and 

Environmental Management 

224334 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศ                       3(2-2-5) 

เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม 

Geoinformatics Application for Environmental 

Management 

   การติดตามและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมโดยใช้การ

รับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

ประ เด็ นปัญหา ร่วมสมัยด้ านการประ ยุกต์ ใ ช้ ภู มิ

สารสนเทศเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม 

   Environmental monitoring and management using 

remote sensing and geographic information system, 

ปรับชื่อ 

และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

   การติดตามสภาวะแวดล้อมโดยใช้การรับรู้ระยะไกล 

การประเมินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยใช้

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประเด็นปัญหาร่วมสมัย

ด้านการประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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   Environmental monitoring using remote sensing, 

natural resources assessment and management 

using geographic information system, current issues 

on application of geoinformatics for natural resources 

and environmental management 

current issues on application of geoinformatics for 

environmental management 

224335 การเขียนโปรแกรมส าหรับ                      3(2-2-5) 

เครือข่ายด้านภูมิสารสนเทศ 

Web programming in Geoinformatics   

224335 การพัฒนาเว็บส าหรับภูมิสารสนเทศ           3(2-2-5) 

Web development in Geoinformatics   

   แนวคิดของการให้บริการผ่านเครือข่าย เทคโนโลยี

เครือข่าย การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ การบูรณาการ

ฐานข้อมูลเชิงต าแหน่ง งานประยุกต์การท าแผนที่ผ่าน

เครือข่าย มาตรฐานภูมิสารสนเทศเชิงต าแหน่งส าหรับภมูิ

สารสนเทศผ่านเครือข่าย ปฏิบัติการการท าแผนที่ผ่าน

เครือข่ายและการปรับแต่งประสิทธิภาพ การประมวลผล

ภาพขนาดใหญ่ด้วยการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 

   Concepts of web service, web technologies, cloud 

computing, integration of spatial database and web 

application, web mapping application, standards for 

web-based geoinformatics application, practices in 

web mapping services and performance tuning, big 

data processing in cloud computing 

ปรับชื่อ 

และ 

ค าอธิบาย

รายวิชา    แนวคิดของการเขียนโปรแกรมส าหรับเครือข่าย 

เทคโนโลยีเครือข่าย การบูรณาการฐานข้อมูลเชิง

ต าแหน่ง งานประยุกต์การท าแผนที่ ผ่านเครือข่าย 

มาตรฐานภูมิสารสนเทศเชิงต าแหน่งส าหรับภูมิ

สารสนเทศผ่านเครือข่าย ปฏิบัติการการท าแผนที่ผ่าน

เครือข่ายและการปรับแต่งประสิทธิภาพ 

   Concepts of web programming, web technologies, 

integration of spatial database and web application, 

web mapping application, standards for web-based 

geoinformatics application, practices in web mapping 

services and performance tuning 

224341 วิธีเชิงปรมิาณทางภูมิสารสนเทศ              3(2-2-5) 

Quantitative Methods in Geography 

224341 วิธีเชิงปรมิาณทางภูมิสารสนเทศ               3(2-2-5) 

Quantitative Methods in Geography 

   ปัญหาเชิงพื้นที่ พื้นฐานทางสถิติ การแสดงผลข้อมูล 

สถิตพิรรณนา สถิตอิา้งองิ สถิตเิชิงพืน้ที่ การสุ่มตัวอย่าง 

การทดสอบสมมติฐาน สหสัมพันธ์ และการถดถอย 

   Spatial problems, basic statistics, data display, 

descriptive statistics, inferential statistics, spatial 

statistics, sampling, hypothesis testing, correlation and 

regression 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา    ปัญหาเชิงพื้นที่ พื้นฐานทางสถิติ การแสดงผลข้อมูล 

สถิติพรรณนา สถิติอ้างอิง สถิติ เชิงพื้นที่  การสุ่ม

ตัวอย่าง การทดสอบสมมติฐาน สหสัมพันธ์ และการ

ถดถอย 

   Quantitative techniques in geoinformatics, spatial 

problems, basic statistics, data display, descriptive 

statistics, inferential statistics, spatial statistics, 

sampling, hypothesis testing, correlation and 

regression 

224351 การจ าลองแบบปรากฏการณ์                 3(2-2-5) 

เชิงพืน้ที่  

Spatial Simulation and Modeling 

224251 การจ าลองแบบปรากฏการณ์                   3(2-2-5) 

เชิงพืน้ที่  

Spatial Simulation and Modeling 

   แนวคิดของการวิเคราะห์และการจัดการเชิงพื้นที่ การ

วิเคราะห์โครงข่าย การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่แบบ

เวกเตอร์และราสเตอร์ รูปแบบและวิธีการจ าลองแบบเชิง

พื้นที่ การใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศและประยุกต์ระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อติดตามปรากฏการณ์เชิงพื้นที่ 

การประยุกต์ใช้แบบจ าลองเชิงพื้นที่ ในการศึกษาที่

หลากหลาย 

ปรับรหัส 

และ

ค าอธิบาย

รายวิชา    แนวคิดของการวิเคราะห์และการจัดการเชิงพื้นที่ 

การวิเคราะห์โครงข่าย การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่แบ

บกริด รูปแบบและวิธีการจ าลองแบบเชิงพื้นที่ การใช้

ข้อมูลภูมิสารสนเทศและประยุกต์ระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์เพื่อติดตามปรากฏการณ์เชิงพื้นที่  การ

ประ ยุกต์ ใช้ แบบจ าลองเชิ งพื้ นที่ ในการศึกษาที่

หลากหลาย 
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   Concepts of spatial analysis and management, 

network analysis, raster-based spatial data analysis, 

patterns and methodologies of spatial model, using 

geospatial data and applying geographic information 

science for monitoring spatial phenomena, 

application of spatial model for various studies 

   Concepts of spatial analysis and management, 

network analysis, vector and raster based spatial data 

analysis, patterns and methodologies of spatial model, 

using geospatial data and applying geographic 

information science for monitoring spatial phenomena, 

application of spatial model for various studies 

224361 การวิจัยทางภูมิสารสนเทศศาสตร์            3(2-2-5) 

Research in Geographic Information Science 

224361 ระเบียบวิธีวิจัย                                      3(2-2-5) 

Research Methodology 

   ระเบียบวิธีการวิจัย ประเด็นปัญหาวิจัย การทบทวน

วรรณกรรม กฎหมายกับจริยธรรมการวิจัย  เคร่ืองมือที่

ใช้ในการวิจัย การสรุปผลและอภิปรายผลงานวิจัย

ทางด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์ 

   Research methodologies, research issue, law and 

research ethics, literature reviews, research tools, 

research conclusion and discussion in geographic 

information science 

ปรับชื่อ

รายวิชา 

   ระเบียบวิธีการวิจัย ประเด็นปัญหาวิจัย การทบทวน

วรรณกรรม กฎหมายกับจริยธรรมการวิจัย  เคร่ืองมือ

ที่ใช้ในการวิจัย การสรุปผลและอภิปรายผลงานวิจัย

ทางด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์ 

   Research methodologies, research issue, law and 

research ethics, literature reviews, research tools, 

research conclusion and discussion in geographic 

information science 

224391 สัมมนา                                              1(0-2-1) 

Seminar 

224391 สัมมนา                                                1(0-2-1) 

Seminar 

   การประยุกต์แนวคิด ทฤษฎี แบบจ าลอง และเทคนคิ

ทางภูมิสารสนเทศ เพื่อศึกษา วเิคราะห์ พยากรณ์ และ/

หรือ ให้ทางเลือกในการแก้ไขปัญหาเชิงพืน้ที ่

   Application of concepts, theories, models and 

techniques in geography information science for 

studying, analyzing, predicting and/or providing 

solutions to spatial-based problems 

คงเดมิ 

   การประยุกต์แนวคิด ทฤษฎี แบบจ าลอง และเทคนิค

ทางภูมิสารสนเทศ เพื่อศกึษา วิเคราะห์ พยากรณ์ และ/

หรือ ให้ทางเลือกในการแก้ไขปัญหาเชิงพืน้ที่ 

   Application of concepts, theories, models and 

techniques in geography information science for 

studying, analyzing, predicting and/or providing 

solutions to spatial-based problems 

224401 การเตรยีมพรอ้มฝกึ                             1(0-2-1)  

ประสบการณ์วชิาชีพ                      (ไม่นับหน่วยกิต) 

ภูมิสารสนเทศศาสตร์ 

Preparation for Geographic Information Science 

Professional Experience                

224401 การเตรยีมพรอ้มฝกึ                               1(0-2-1)  

ประสบการณ์วชิาชีพ                        (ไม่นับหน่วยกิต) 

ภูมิสารสนเทศศาสตร์ 

Preparation for Geographic Information Science 

Professional Experience                

   รูปแบบและกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

สถานประกอบการ คุณธรรมและจริยธรรม การสื่อสาร

และเทคนิคการสื่อสาร การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในสถาน

ประกอบการ การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการปฏิบัติงาน 

เทคนิคการเขียนรายงานและการน าเสนอโครงงาน การ

ฝึกทักษะเฉพาะด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์                 

   Process of professional experience, working places, 

virtue and morality, communication and 

communication techniques, human relations in 

workplace, working personality development, report 

คงเดมิ 

   รูปแบบและกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

สถานประกอบการ คุณธรรมและจรยิธรรม การสื่อสาร

และเทคนิคการสื่อสาร การสร้างมนุษยสัมพันธ์ใน

สถานประกอบการ การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการ

ปฏิบัติงาน เทคนิคการเขียนรายงานและการน าเสนอ

โครงงาน การฝึกทักษะเฉพาะด้านภูมิสารสนเทศ

ศาสตร์                 

   Process of professional experience, working 

places, virtue and morality, communication and 

communication techniques, human relations in 

workplace, working personality development, report 
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writing and presentation techniques, specialist skills 

training in geographic information science 

writing and presentation techniques, specialist skills 

training in geographic information science 

224462 โครงงานด้านภูมิสารสนเทศาสตร์             3(0-6-3) 

Geographic Information Science Project  

224462 โครงงานด้านภูมิสารสนเทศาสตร ์              3(0-6-3) 

Geographic Information Science Project  

   การเตรียมหัวข้อโครงงาน การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ความรู้ด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์ส าหรับการจัดท า

โครงงาน ศึกษางานวิจัยหรือโครงงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

กฎหมายการคัดลอกผลงาน  ตารางเวลาการด าเนินงาน  

การก าหนดขอบเขต วิเคราะห์ผล และ การน าเสนอ

โครงงาน  

   Project preparation, data collection, geoinformatics’ 

knowledge for project execution, study of previous 

research or other related projects, law plagiarism, 

operation scheduling, scope of project, analysis and 

project presentation 

คงเดมิ 

   การเตรียมหัวข้อโครงงาน การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ความรู้ด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์ส าหรับการจัดท า

โครงงาน ศึกษางานวิจัยหรือโครงงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

กฎหมายการคัดลอกผลงาน  ตาราง เวลาการ

ด าเนินงาน  การก าหนดขอบเขต วิเคราะห์ผล และ การ

น าเสนอโครงงาน  

   Project preparation, data collection, geoinformatics’ 

knowledge for project execution, study of previous 

research or other related projects, law plagiarism, 

operation scheduling, scope of project, analysis and 

project presentation 

224492 การศึกษาอิสระ  

Independent Study 

        6 หน่วยกิต 224492 การศึกษาอิสระ                                  6 หน่วยกิต 

Independent Study  

   การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การวิเคราะห์ 

การเขียนรายงาน การน าเสนอ และการอภิปรายในหัวข้อ

ทางด้านภมูิสารสนเทศศาสตร์ 

   Studying, collecting data, researching, analyzing, 

report writing, presenting and discussing in geographic 

information science 

คงเดมิ 

   การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การ

วิเคราะห์ การเขียนรายงาน การน าเสนอ และการ

อภิปรายในหัวข้อทางด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์ 

   Studying, collecting data, researching, analyzing, 

report writing, presenting and discussing in 

geographic information science 

224493 การฝึกงาน  

Professional Training 

        6 หน่วยกิต 224493 การฝึกงาน                                       6 หน่วยกิต 

Professional Training  

   การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะ

ในงานที่ เกี่ยวข้องกับภูมิสารสนเทศศาสตร์ในสถาน

ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน 

   Training, learning, gaining experience, improving 

working skills in geographic information science in 

private or government sectors 

คงเดมิ 

   การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ

ทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับภูมิสารสนเทศศาสตร์ใน

สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน 

   Training, learning, gaining experience, improving 

working skills in geographic information science in 

private or government sectors 

224494 สหกิจศกึษา  

Co-operative Education 

        6 หน่วยกิต 224494 สหกิจศกึษา                                      6 หน่วยกิต 

Co-operative Education  

   การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะ

ในงานที่ เกี่ยวข้องกับภูมิสารสนเทศศาสตร์ในฐานะ

พนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือ

เอกชน 

   Working, learning, gaining experience, improving 

working skills in geographic information science as an 

apprentice in private or government sectors 

คงเดมิ 

   การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และ

ทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับภูมิสารสนเทศศาสตร์ใน

ฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กร

ภาครัฐหรือเอกชน 

   Working, learning, gaining experience, improving 

working skills in geographic information science as an 

apprentice in private or government sectors 
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วชิาเอกเลือก                                       15 หน่วยกิต วชิาเอกเลือก                               15 หน่วยกิต  

224323 ภูมิสารสนเทศจากข้อมูลภาพ                 3(2-3-6) 

Geo-information from Imagery    

   ปิดรายวิชา 

   นิยามและองค์ประกอบของข้อมูลภาพและข้อมูล 

กริด หลักการก าหนดต าแหน่งโลกส าหรับข้อมูลภาพ 

การเตรียมข้อมูลภาพเพื่อการสกัดภูมิสารสนเทศ การ

สกัดภูมิสารสนเทศจากข้อมูลแบบจ าลองระดับสูง

เชิงเลข ภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายดาวเทียมและ

ข้อมูลภาพจากการกวาด การประเมินคุณภาพข้อมูล 

การท าแผนที่ภูมิประเทศและการประยุกต์ใช้ 

   Definition and components of imagery and gridded 

data, principle of georeferencing of imagery, image 

preparation for geo-information extraction, geo-

information extraction from the digital elevation 

model, aerial photograph, satellite imagery and 

scanned image, data quality assessment, terrain 

mapping and its application 

 

224336 การประยุกต์ใช้การรับรูร้ะยะไกล             3(2-2-5) 

Application in Remote Sensing 

224324 

 

การประยุกต์ใช้การรับรูร้ะยะไกล               3(2-2-5) 

Application in Remote Sensing 

   การประยุกต์ใช้การรับรู้ระยะไกลเพื่อการศึกษาด้าน

ต่างๆ พืชพรรณและภาคเกษตรกรรม ป่าไม้และระบบ

นิเวศน์ อุทกวิทยาและการจัดการแหล่งน้ า การใช้

ประโยชน์ที่ดินในเขตเมือง มลภาวะในอากาศและสภาพ

อากาศเขตเมือง ภัยธรรมชาติ 

   Application of remote sensing for various studies, 

vegetation and agriculture, forest and ecosystem, 

hydrology and water resource management, urban 

land use, air pollution and urban climate, natural 

hazard 

ปรับรหัส 

และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

   การประยุกต์ใช้การรับรู้ระยะไกลเพื่อการศึกษาด้าน

ต่างๆ โบราณคดี พืชพรรณและภาคเกษตรกรรม อุทก

วิทยาและการจัดการแหล่งน้ า ป่าไม้และระบบนิเวศน์ 

การใชป้ระโยชน์ที่ดินในเขตเมือง มลภาวะในอากาศและ

สภาพอากาศเขตเมือง ภัยธรรมชาติ 

   Application of remote sensing for various studies, 

archaeology, vegetation and agriculture, forest and 

ecosystem, hydrology and water resource 

management, urban land use, air pollution and 

urban climate, natural hazard 

  224338 วิทยาศาสตร์ข้อมูลเชิงพืน้ที่                      3(2-2-5) 

Spatial Data Science 

   แนวคิดของวิทยาศาสตร์ข้อมูลเชิงพื้นที่ คุณลักษณะ

พิเศษของข้อมูลเชิงพื้นที่ ปัญหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์

ข้อมูลเชิงพื้นที่ กระบวนการของวิทยาศาสตร์ข้อมูลเชิง

พื้นที่ มุมมองเชิงต าแหน่งพื้นที่ต่อธุรกิจ เทคโนโลยีและ

ข้อมูล ข้อจ ากัดของระบบจัดการฐานข้อมูล ทอพอโลยี 

การท าดัชนีเชิงพื้นที่ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ ข้อมูล

ขนาดใหญ่เชิงพืน้ที่ สหสัมพันธ์อัตโนมัติเชิงต าแหน่ง แผน

ที่และเส้นโครงแผนที่  ระบบพิกัด  ระบบอ้างอิงเชิง

ต าแหน่ง ความไม่แน่นอนเชิงต าแหน่ง 

เปิดรายวิชา

ใหม่ 
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   Concept of spatial data science, special 

characteristics of spatial data, spatial data science 

problems, spatial data science processes, spatial 

perspectives of business, technology, and data. DBMS 

limitation, topology, spatial indexing, spatial data 

analytics, spatial big data, spatial autocorrelation, map 

and map projection, coordinate system, spatial 

reference system, spatial uncertainty 

224373 ภูมิสารสนเทศกบัสภาวะ                        3(2-2-5) 

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

Geoinformatics in Climate Change  

224474 

 

ภูมิสารสนเทศกบัสภาวะ                          3(2-2-5) 

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

Geoinformatics in Climate Change 

   การเปลี่ยนองค์ประกอบ ปัจจัยควบคุมและความผัน

แปรของอากาศ เคร่ืองมือที่เกี่ยวข้อง วิธีพยากรณ์อากาศ 

ลั กษณะภู มิ อ ากาศประ เภทต่ า งๆของ โลก  การ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศ การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศและการสร้าง

แบบจ าลองในการเฝ้าสังเกตการณ์การเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศ 

   Climatic elements, control factors and variability of 

climatic phenomena, instruments for meteorological 

use, climatic regimes, climate change, impact of 

climate change, application in geoinformatics and 

modelling for climate change monitoring 

ปรับรหัส 

รายวิชา 

   การเปลี่ยนองค์ประกอบ ปัจจัยควบคุมและความผัน

แปรของอากาศ เคร่ืองมือที่เกี่ยวข้อง วิธีพยากรณ์

อากาศ ลักษณะภูมิอากาศประเภทต่างๆของโลก การ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศ การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศและการสรา้ง

แบบจ าลองในการเฝ้าสังเกตการณ์การเปลี่ยนแปลง

ภูมิอากาศ 

   Climatic elements, control factors and variability of 

climatic phenomena, instruments for meteorological 

use, climatic regimes, climate change, impact of 

climate change, application in geoinformatics and 

modelling for climate change monitoring 

224437 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์                    3(2-2-5) 

ด้านสุขภาพ  

Geographic Information Systems in Health 

224336 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์                      3(2-2-5) 

ด้านสุขภาพ  

Geographic Information Systems in Health 

   การจัดท าแผนที่สารสนเทศสุขภาพ การวิเคราะห์การ

เกาะกลุ่มเชิงพื้นที่ของโรค การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้าน

สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ การวิเคราะห์ภัยอันตราย

และการแพร่ของโรคติดเชื้อ การส ารวจทางนิเวศวิทยา

ของโรค การวิเคราะห์การเข้าถึงการบริการสุขภาพ การ

ก าหนดที่ตั้งการบริการสุขภาพ และการก าหนดที่ตั้งการ

บรกิารสุขภาพ 

   Health mapping, analyzing spatial clustering of 

diseases, analyzing environmental hazards, risk and 

spread of infectious diseases, exploring ecology of 

vector-borne diseases, analyzing access to health 

services and locating health services 

ปรับรหัส

รายวิชา 

   การจัดท าแผนที่สารสนเทศสุขภาพ การวิเคราะห์

การเกาะกลุ่มเชิงพืน้ที่ของโรค การวิเคราะห์ความเสี่ยง

ด้านสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ การวิเคราะห์ภัย

อันตรายและการแพร่ของโรคติดเชื้อ การส ารวจทาง

นิเวศวิทยาของโรค การวิเคราะห์การเข้าถึงการบริการ

สุขภาพ การก าหนดที่ตั้งการบริการสุขภาพ และการ

ก าหนดที่ตัง้การบรกิารสุขภาพ 

   Health mapping, analyzing spatial clustering of 

diseases, analyzing environmental hazards, risk and 

spread of infectious diseases, exploring ecology of 

vector-borne diseases, analyzing access to health 

services and locating health services 
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สาระที่

ปรับปรุง 

224438 ภูมิสารสนเทศด้านการทหาร 

Geoinformatics in Military 

           3(2-2-5) 224337 ภูมิสารสนเทศด้านการทหาร                    3(2-2-5) 

Geoinformatics in Military 

   การรับรู้จากระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

และระบบก าหนดต าแหน่งบนพื้นโลกด้วยดาวเทียม 

ประเด็นปัญหาร่วมสมัยด้านการทหาร การประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศทางการทหาร การจัดท า

ฐานข้อมูลด้านความมั่นคง การพัฒนาแบบจ าลอง 3 มิติ

ด้านภูมิศาสตร์ การหาความหนาแน่นของวัตถุเชิงพื้นที่ 

การแสดงพืน้ที่เสี่ยงต่อการถูกบุกรุก 

   Remote sensing, geographic information systems 

(GIS), global navigation satellite systems (GNSS), 

military current issues, geoinformatics for military, 

database security, development of 3D geospatial 

modeling, spatial density of objects, and area 

vulnerable to attack 

ปรับรหัส

รายวิชา 

   การรับรู้จากระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

และระบบก าหนดต าแหน่งบนพื้นโลกด้วยดาวเทียม 

ประเด็นปัญหาร่วมสมัยด้านการทหาร การประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศทางการทหาร การจัดท า

ฐานข้อมูลด้านความมั่นคง การพัฒนาแบบจ าลอง 3 

มิติด้านภูมิศาสตร์ การหาความหนาแน่นของวัตถุเชิง

พืน้ที่ การแสดงพืน้ที่เสี่ยงต่อการถูกบุกรุก 

   Remote sensing, geographic information systems 

(GIS), global navigation satellite systems (GNSS), 

military current issues, geoinformatics for military, 

database security, development of 3D geospatial 

modeling, spatial density of objects, and area 

vulnerable to attack 

  224439 ภูมิสารสนเทศเพื่อการบรหิารงาน               3(2-2-5) 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

Geoinformatics for local government administration 

   โครงสร้างและหน้าที่ของการปกครองส่วนท้องถิ่น ผัง

งาน นโยบาย สิทธิและเสรีภาพของประชาชนไทยตาม

รัฐธรรมนูญ การแปลงดิจิทัล การประยุกต์ภูมิสารสนเทศ

เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการท้องถิ่น แผนที่

ภาษี งานสาธารณูปโภค การพัฒนานวัตกรรมเชิงพืน้ที่ 

   Structure and function of local government, 

workflow, policy, rights, and liberties of Thai people in 

constitution of the kingdom of Thailand, digital 

transformation, geoinformatics application to improve 

local government service, tax map, infrastructure, 

spatial innovation development 

เปิดรายวิชา

ใหม่ 

224452 แบบจ าลองและการเปลี่ยนแปลง              3(2-2-5) 

ใชป้ระโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินขั้นสูง 

Advanced Land Use and Land Cover Change  

and Modeling 

224352 

 

แบบจ าลองและการเปลี่ยนแปลง                3(2-2-5) 

การใชป้ระโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดนิ 

Advanced Land Use and Land Cover Change  

and Modeling 

   พัฒนาการการเปลี่ยนแปลงใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่ง

ปกคลุมดิน แนวคิดในการจ าแนกการใช้ที่ดินและสิ่งปก

คลุมดิน กฎหมาย/พรบ.ที่ เกี่ยวข้องกับที่ดิน ปัจจัย

ขับเคลื่อนการใช้ที่ดิน แบบจ าลองการใช้ที่ดินและสิ่งปก

คลุมดิน การสอบเทียบและทวนสอบแบบจ าลอง การ

จ าลองฉากทัศน์ของแบบจ าลองการใช้ที่ดินและสิ่งปก

คลุมดิน 

ปรับรหัส ชื่อ

และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

   พัฒนาการของโครงการศึกษาวิจัยเปลี่ยนแปลงการ

ใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน แนวคิดในการ

จ าแนกการใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน แบบจ าลองการ

ใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน การประเมินผลกระทบทาง

สิ่งแวดล้อม อุทกวิทยา และทางเศรษฐศาสตร์ การ

จัดสรรพื้นที่ กรณีศึกษาแบบจ าลองการใช้ที่ดินและสิ่ง

ปกคลุมในประเทศไทย พ.ร.บ.พัฒนาที่ดิน  
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สาระที่

ปรับปรุง 

   Development of land use and land cover change 

(LULC) research project, LULC classification 

approach, LULC modeling, assessment of 

environment hydrological and economic, land 

allocation, LULC modeling case study in Thailand and 

Land development Act  

   Development of land use and land cover change 

(LULCC), LULC classification approach, land law/act, 

land use driving forces, LULC modeling, model 

calibration and validation, LULC scenarios 

   224475 มิติความสมัพันธ์เชงิภูมิศาสตร ์                 3(2-2-5) 

Geography in current affairs 

   การศึกษาโลกในฐานะที่อยู่อาศัยหรือบ้านของมนุษย์ 

ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ ปัจจัยเชิงท าเลที่ตั้งของ 

อุตสาหกรรมและกิจกรรมของมนุษย์ ปรากฎการณ์ทาง

ภูมิศาสตร์ กรอบงานขององค์ความรู้ทางภูมิศาสตร์ใน

การพิจารณาความสัมพันธ์ของมนุษย์ การล่าอาณานิคม 

การค้า การขนส่ง สงครามการค้า ภูมิศาสตร์ในอดีต 

ปัจจุบันและอนาคต 

   Study of the earth as the home of human, key 

natural resources, location factors of industries and 

human activities, geographical phenomena, framework 

of geographic knowledge in human affairs, 

colonization, trade, transportation, trade war, 

geography of the past, present and future 

เปิดรายวิชา

ใหม่ 

224484 ทฤษฎีท าเลที่ตัง้  

Location Theory 

          3(3-0-6) 224284 

 

ทฤษฎีท าเลที่ตัง้                              3(3-0-6) 

Location Theory  

   พื้นฐานความเข้า ใจในการเลือกท า เลที่ตั้ งทาง

ภูมิศาสตร์ พื้นฐานทางกายภาพของกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจ พื้นฐานของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กิจกรรม

ทางเศรษฐกิจของพื้นที่เมือง การวิเคราะห์ท าเลที่ตั้งของ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทฤษฎีที่ตั้งทางด้านเกษตรกรรม 

ปัจจัยที่เกี่ยวกับท าเลที่ตั้งทางอุตสาหกรรม กฎเกณฑ์

และทฤษฎีที่ตัง้อุตสาหกรรม ทฤษฎีแหล่งกลาง 

   Basic understating for geographical location, 

physical basis of economic activities, basis of economic 

activities, economic activities of urban area, location 

analysis for economic activities, agricultural location 

theory, factors related to industrial location theory, 

industrial location theory, central place theory 

ปรับรหัส

รายวิชา 

   พื้นฐานความเข้าใจในการเลือกท าเลที่ตั้ งทาง

ภูมิศาสตร์ พื้นฐานทางกายภาพของกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจ พื้นฐานของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กิจกรรม

ทางเศรษฐกิจของพื้นที่เมือง การวิเคราะห์ท าเลที่ตั้ง

ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทฤษฎีที่ตั้ งทางด้าน

เ กษตรกรรม  ปั จ จั ยที่ เ กี่ ย ว กั บท า เ ลที่ ตั้ ง ท า ง

อุตสาหกรรม กฎเกณฑ์และทฤษฎีที่ตั้งอุตสาหกรรม 

ทฤษฎีแหล่งกลาง 

   Basic understating for geographical 

location, physical basis of economic activities, basis 

of economic activities, economic activities of urban 

area, location analysis for economic activities, 

agricultural location theory, factors related 

to industrial location theory, industrial location theory, 

central place theory 
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ปรับปรุง 

224453 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่         3(2-2-5) 

Spatial Decision Support Systems 

224353 

 

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่            3(2-2-5) 

Spatial Decision Support Systems 

   แนวคิดของกระบวนการตัดสินใจ เกณฑ์ส าหรับการ

ตัดสินใจ การให้ค่าน้ าหนักส าหรับเกณฑ์ ทางเลือก

ส าหรับการตัดสินใจ องค์ประกอบของการวิเคราะห์การ

ตัดสิน ใจแบบหลายเกณฑ์  การบู รณาการระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์กับการวิเคราะห์การตัดสินใจแบบ

หลายเกณฑ์ การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิง

พืน้ที่ส าหรับงานประยุกต์ที่ใช้งานได้จริง 

   Concepts of decision process, decision criteria, 

criterion weighting, decision alternatives, elements of 

multiple-criteria decision analysis (MCDA), integration 

of geographic information system (GIS) and MCDA, 

and development of spatial decision support system 

(SDSS) to real world applications 

ปรับรหัส

รายวิชา 

   แนวคิดของกระบวนการตัดสินใจ เกณฑ์ส าหรับการ

ตัดสินใจ การให้ค่าน้ าหนักส าหรับเกณฑ์ ทางเลือก

ส าหรับการตัดสินใจ องค์ประกอบของการวิเคราะห์

การตัดสินใจแบบหลายเกณฑ์ การบูรณาการระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์กับการวิเคราะห์การตัดสินใจ

แบบหลายเกณฑ์ การพัฒนาระบบสนับสนุนการ

ตัดสินใจเชิงพืน้ที่ส าหรับงานประยุกต์ที่ใช้งานได้จริง 

   Concepts of decision process, decision criteria, 

criterion weighting, decision alternatives, elements of 

multiple-criteria decision analysis (MCDA), 

integration of geographic information system (GIS) 

and MCDA, and development of spatial decision 

support system (SDSS) to real world applications 

224474 ภูมิสัณฐานวิทยา 

Geomorphology 

           3(2-2-5) 

 

224273 

 

ธรณีสัณฐานวิทยา                                 3(2-2-5) 

Geomorphology 

   กระบวนการทางธรณีวิทยา ทวีป มหาสมุทร แผ่น

เปลือกโลก และการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก 

กระบวนการผุพัง การเคลื่อนที่ของมวลสาร การพังทลาย 

การพั ดพา  และการสะสมตั วของตะกอนน้ า พา 

กระบวนการแลกเปลี่ยนพลังงานและวัตถุเชิงพื้นที่และ

เวลา ธรณีพบิัติภัย 

   Geology processes, continental, oceans, tectonic 

plates, and tectonic plates movement, weathering, 

mass movement and fluvial erosion, transport, 

deposition, energy and material transfers in space and 

time, geohazard 

ปรับรหัส 

และ 

ชื่อรายวิชา    กระบวนการทางธรณีวิทยา ทวีป มหาสมุทร แผ่น

เปลือกโลก และการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก 

กระบวนการผุพัง การเคลื่อนที่ของมวลสาร การ

พังทลาย การพัดพา และการสะสมตัวของตะกอนน้ า

พา กระบวนการแลกเปลี่ยนพลังงานและวัตถุเชิงพื้นที่

และเวลา ธรณีพิบัติภัย 

   Geology processes, continental, oceans, tectonic 

plates, and tectonic plates movement, weathering, 

mass movement and fluvial erosion, transport, 

deposition, energy and material transfers in space 

and time, geohazard 

224383 การวางผังเมืองและภาค                        3(2-2-5)  

Urban and Regional Planning 

224283 การวางผังเมืองและภาค                         3(2-2-5)  

Urban and Regional Planning 

   ความรู้ทั่วไปของการวางผังเมืองและภาค แนวคิด 

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการตั้งถิ่นฐาน วิวัฒนาการและ

รูปแบบของเมือง ระดับการวางผังกายภาพในประเทศ

ไทย การวางผังระดับภูมิภาค การวางผังเมือง การวางผัง

เมืองเฉพาะ แผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนผัง

แสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง แผนผังแสดงโครงการ

กิจการสาธารณูปโภค การวางผังเมืองเขียว กฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับการวางผังเมือง 

   General knowledge of urban and regional planning, 

theories related to settlement, urban evolution and 

urban patterns, level of physical planning in Thailand, 

ปรับรหัส

รายวิชา 

   ความรู้ทั่วไปของการวางผังเมืองและภาค แนวคิด 

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการตั้งถิ่นฐาน วิวัฒนาการและ

รูปแบบของเมือง ระดับการวางผังกายภาพในประเทศ

ไทย การวางผังระดับภูมิภาค การวางผังเมือง การวาง

ผังเมืองเฉพาะ แผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง แผนผังแสดง

โครงการกิจการสาธารณูปโภค การวางผังเมืองเขียว 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการวางผังเมือง 

   General knowledge of urban and regional 

planning, theories related to settlement, urban 

evolution and urban patterns, level of physical 
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หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
สาระที่

ปรับปรุง 

planning in Thailand, regional planning, urban 

planning, specific planning, land use plan, 

transportation plan, infrastructure plan, greenest city 

plan, laws related to urban planning 

regional planning, urban planning, specific planning, 

land use plan, transportation plan, infrastructure plan, 

greenest city plan, laws related to urban planning 

224375 เทคโนโลยภีูมิสารสนเทศ                       3(2-2-5) 

กับสถานการณ์โลกปัจจุบัน 

Geoinformatics Technology in Current Global Situation 

   ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์การรับรูร้ะยะไกล ระบบ

ก าหนดต าแหน่งบนโลกด้วยดาวเทียม  โฟโตแกรมเมตรี 

หลักการส ารวจเบื้องต้น การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศ 

ทางต าแหน่ง เส้นทาง และภัยธรรมชาติ 

   Geographic information system (GIS), remote 

sensing (RS), global navigation satellite systems 

(GNSS), photogrammetry, principle of surveying, 

geoinformatics application of location, route, and 

natural disaster 

224376 เทคโนโลยภีูมิสารสนเทศ                         3(2-2-5) 

กับสถานการณ์โลกปัจจุบัน 

Geoinformatics Technology in Current Global Situation 

   เทคโนโลยภีูมิสารสนเทศ ประโยชน์ของระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร ์การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศทาง

ต าแหนง่ เส้นทาง ทางสังคม ทางเศรษฐกิจ และการ

บรหิารจัดการ  

   Geoinformatics Technology, benefits of Geographic 

information system (GIS), geoinformatics application of 

location, route, society, economy, and management 

ปรับรหัส 

และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

วชิาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวชิา            6   หน่วยกิต 

/หลักสูตรอื่น 

วชิาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวชิา            12   หน่วยกิต 

/หลักสูตรอืน่ 

 

  224326 การถ่ายภาพทางอากาศยาน                     3(2-2-5) 

โดยอากาศยานไร้คนขับ 

Aerial Photography by Drone 

   การถ่ายภาพทางอากาศ การเตรียมการบินด้วย

อากาศยานไร้คนขับ อุปกรณ์การถ่ายถาพทางอากาศ 

การประมวลผลภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับ การ

สรา้งข้อมูลเชิงพืน้ที่แบบเสมือนจริงสามมิติ 

   Aerial photo, drone preparation for flight, 

photographic equipment, aerial photo processing from 

UAV/drone, spatial 3D visualization 

เปิดรายวิชา

ใหม่ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

224334 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศ                       3(2-2-5) 

เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม 

Geoinformatics Application for Environmental 

Management 

   การติดตามและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมโดยใช้การ

รับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

ประ เด็ นปัญหา ร่วมสมัยด้ านการประ ยุกต์ ใ ช้ ภู มิ

สารสนเทศเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม 

   Environmental monitoring and management using 

remote sensing and geographic information system, 

current issues on application of geoinformatics for 

environmental management 

เปิดรายวิชา

ใหม่ 
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หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
สาระที่

ปรับปรุง 

224375 เทคโนโลยภีูมิสารสนเทศ                       3(2-2-5) 

กับสถานการณ์โลกปัจจุบัน 

Geoinformatics Technology in Current Global Situation 

   ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์การรับรูร้ะยะไกล ระบบ

ก าหนดต าแหน่งบนโลกด้วยดาวเทียม  โฟโตแกรมเมตรี 

หลักการส ารวจเบื้องต้น การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศ 

ทางต าแหน่ง เส้นทาง และภัยธรรมชาติ 

   Geographic information system (GIS), remote 

sensing (RS), global navigation satellite systems 

(GNSS), photogrammetry, principle of surveying, 

geoinformatics application of location, route, and 

natural disaster 

224376 เทคโนโลยภีูมิสารสนเทศ                         3(2-2-5) 

กับสถานการณ์โลกปัจจุบัน 

Geoinformatics Technology in Current Global Situation 

   เทคโนโลยภีูมิสารสนเทศ ประโยชน์ของระบบ

สารสนเทศทางภมูิศาสตร์ การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศ 

ทางต าแหนง่ เส้นทาง ทางสังคม ทางเศรษฐกิจ และการ

บรหิารจัดการ 

   Geoinformatics Technology, benefits of geographic 

information systems, geoinformatics application of 

location, route, society, economy and management 

 

ปรับรหัส 

และ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

224385 ภูมิศาสตรก์ารท่องเที่ยว                        3(2-2-5) 

Geography of Tourism  

   องค์ประกอบการท่องเที่ยว วิวัฒนาการของการ

เดินทางและการท่องเที่ยว ทรัพยากรการท่องเที่ยว 

ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยว 

มรดกโลกกับการท่องเที่ยว พฤติกรรมการท่องเที่ยว 

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของไทย

และรอบโลก การอนุรักษ์และปัญหาในการอนุรักษ์

ทรัพยากรการท่องเที่ยว 

   Elements of tourism, evolution of travel and tourism, 

tourism resources, geography factors support to 

tourism, world heritage and tourism, tourism action, 

natural attractions and cultural attractions in Thailand 

and around the world, conservation and problems in 

conservation of tourism resources 

224385 ภูมิศาสตรก์ารท่องเที่ยว                          3(2-2-5) 

Geography of Tourism  

   องค์ประกอบการท่องเที่ยว วิวัฒนาการของการ

เดินทางและการท่องเที่ยว ทรัพยากรการท่องเที่ยว 

ปัจจัยทางภูมิศาสตรท์ี่ส่งเสรมิให้เกิดการท่องเที่ยว มรดก

โลกกับการท่องเที่ยว พฤติกรรมการท่องเที่ยว แหล่ง

ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของไทยและรอบ

โลก การอนุรักษ์และปัญหาในการอนุรักษ์ทรัพยากรการ

ท่องเที่ยว 

   Elements of tourism, evolution of travel and tourism, 

tourism resources, geography factors support to 

tourism, world heritage and tourism, tourism action, 

natural attractions and cultural attractions in Thailand 

and around the world, conservation and problems in 

conservation of tourism resources 

คงเดมิ 
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ตารางที่ 4: ตารางเปรียบเทยีบแผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2565 
แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

001101 การใชภ้าษาไทย  3(2-2-5) 001101 ภาษาไทยในชวีิตประจ าวัน 2(2-0-4) 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพรอ้ม  3(2-2-5) 001103 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวติประจ าวัน 3(2-2-5) 

003202 การจัดการสุขภาพและสิง่แวดล้อม  3(2-2-5) 002101 การใชเ้ทคโนโลยเีพื่อชีวติยุคดิจิทัล 1(0-2-1) 

224111 เทคโนโลยแีผนที่ 3(2-2-5) 003101 ความฉลาดทางดิจิทัล 3(2-2-5) 

224171 ภูมิศาสตรก์ายภาพ 3(2-2-5) 241111 คณิตศาสตร์ 1 3(2-2-5) 

241111 คณิตศาสตร์ 1    3(2-2-5) 224111 เทคโนโลยแีผนที่ 3(2-2-5) 

   224171 ภูมิศาสตรก์ายภาพ 3(2-2-5) 

 รวม 18 หน่วยกิต  รวม 18 หน่วยกิต 

  

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5) 001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 1(0-2-1) 

004101 ศิลปะในการด าเนินชีวติ  3(2-2-5) 001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 

224112 การส ารวจเพื่อการท าแผนที ่ 3(2-3-6) 002102 ความฉลาดทางดิจิทัล 2(1-2-3) 

225120 ระเบียบวิธีการเขียนโปรแกรม  3(2-2-5) 003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ 3(2-2-5) 

224113 ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลกด้วย

ดาวเทียม 

3(2-2-5) 224112 การส ารวจเพื่อการท าแผนที่และระบบก าหนด

ต าแหนง่บนโลกด้วยดาวเทียม 

3(2-3-6) 

224181 ภูมิศาสตรม์นุษย ์ 3(2-2-5) 224181 ภูมิศาสตรม์นุษย ์ 3(2-2-5) 

   224172 ภูมิสารสนเทศทรัพยากรธรณี 3(2-3-6) 

 รวม 18 หน่วยกิต  รวม 18 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 

ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(3-0-6) 001105 ภาษาองักฤษเพื่อการสือ่สารเชงิวิชาการและ

วิชาชีพ    

3(-2-5) 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม 2(0-4-2) 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกใน

สังคม 

3(2-2-5) 224231 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์ 3(2-2-5) 

224231 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์ 3(2-2-5) 224221 การรับรูร้ะยะไกล 3(2-3-6) 

221204 การออกแบบและพัฒนาระบบ

ฐานข้อมูล 

3(2-2-5) 224282 ภูมิศาสตรเ์มือง  3(2-2-5) 

224221 การรับรูร้ะยะไกล 3(2-3-6) 221221 การออกแบบและพัฒนาระบบฐานขอ้มูล 3(2-2-5) 

224282 ภูมิศาสตรเ์มือง  3(2-2-5)    

 รวม 21 หน่วยกิต  รวม 17 หน่วยกิต 

 

 ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5) 003204 การจัดการสุขภาพ สิง่แวดล้อมและชมุชน 1(0-2-1) 

003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 225120 ระเบียบวิธีการเขียนโปรแกรม  3(2-2-5) 

146131 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 224225 การส ารวจและท าแผนที่ด้วยอากาศยานไร้

คนขับ 

3(2-2-5) 

224232 การจัดการฐานข้อมูลเชงิพืน้ที ่ 3(2-2-5) 224251 การจ าลองแบบปรากฏการณ์เชิงพืน้ที่ 3(2-2-5) 

222023 การเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต  3(2-2-5) 224232 การจัดการฐานข้อมูลเชงิพืน้ที ่ 3(2-2-5) 

224272 ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการลุ่ม

น้ า  

3(2-2-5) 146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถปุระสงค์เฉพาะ 3(2-2-5) 

 รวม 18 หน่วยกิต  รวม 16 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 

ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

224322 การรังวัดและการประมวลผลภาพ

เชิงเลข 

3(2-2-5) 

 

003305 กระบวนการคิดเชงิออกแบบสูก่ารเปน็

ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล 

3(2-2-5) 

224333 วิธีการเชิงเลขและการเขียน

โปรแกรมส าหรับภูมสิารสนเทศ 

3(2-2-5) 222222 การพัฒนาเว็ปแอปพลิเคชัน  3(2-2-5) 

224334 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศเพื่อการ

จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

3(2-2-5) 224322 การประมวลผลภาพเชิงเลขและการรังวัดด้วย

ภาพส าหรับภูมสิารสนเทศ 

3(2-2-5) 

 

224341 วิธีการเชิงเลขและการเขียน

โปรแกรมส าหรับภูมสิารสนเทศ 

3(2-2-5) 224333 วิธีการเชิงเลขและการเขียนโปรแกรมส าหรับ

ภูมิสารสนเทศ 

3(2-2-5) 

224xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 224xxx วิชาเอกเลือก  3(x-x-x) 

224xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 224341 วิธีเชิงปรมิาณทางภูมิสารสนเทศ 3(2-2-5) 

   224334 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการ

สิ่งแวดล้อม 

3(2-2-5) 

 รวม 18 หน่วยกิต  รวม 21 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

224335 การเขียนโปรแกรมส าหรับ

เครือข่ายด้านภูมิสารสนเทศ  

3(2-2-5) 224335 การพัฒนาเว็บส าหรับภูมิสารสนเทศ 3(2-2-5) 

224351 การจ าลองแบบปรากฏการณ์เชิง

พืน้ที ่

3(2-2-5) 224361 ระเบียบวิธีวิจัย  3(2-2-5) 

224361 การวิจัยทางภูมิสารสนเทศศาสตร์  3(2-2-5) 224391 สัมมนา 1(0-2-1) 

224391 สัมมนา 1(0-2-1) 224xxx วิชาเอกเลือก  3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเลือกเสร ี 3(x-x-x) 224xxx วิชาเอกเลือก  3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเลือกเสร ี 3(x-x-x) xxxxxx วิชาเลือกเสรี  3(x-x-x) 

 รวม 16 หน่วยกิต  รวม 16 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 

ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

224401 การเตรยีมพรอ้มฝกึ

ประสบการณ์วชิาชีพภูมิ

สารสนเทศศาสตร์  

1(0-2-1) 

(ไม่นับหน่วยกิต) 

224401 การเตรยีมพรอ้มฝกึ

ประสบการณ์วชิาชีพภูมิ

สารสนเทศศาสตร์  

1(0-2-1) 

(ไม่นับหน่วยกิต) 

224462 โครงงานด้านภูมิสารสนเทศ

ศาสตร์ 

3(0-6-3) 224462 โครงงานด้านภูมิสารสนเทศ

ศาสตร์ 

3(0-6-3) 

224xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 003306 บูรณาการความรู้สู่

นวัตกรรมทางวิชาชีพ 

3(0-6-3) 

224xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 224xxx วิชาเอกเลือก  3(x-x-x) 

224xxx วิชาเอกเลือก 3(x-x-x) 224xxx วิชาเอกเลือก  3(x-x-x) 

   xxxxxx วิชาเลือกเสรี  3(X-X-X) 

 รวม 12 หน่วยกิต  รวม 15(1) หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี ้1 รายวิชา ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี ้1 รายวิชา 

224492 การศึกษาอิสระ 

หรือ 

6 หน่วยกิต 

 

224492 การศึกษาอิสระ 

หรือ 

6 หน่วยกิต 

 

224493 การฝึกงาน 

หรือ 

6 หน่วยกิต 

 

224493 การฝึกงาน 

หรือ 

6 หน่วยกิต 

 

224494 สหกิจศกึษา 6 หน่วยกิต 224494 สหกิจศกึษา 6 หน่วยกิต 

 

 รวม 6 หน่วยกิต  รวม 6 หน่วยกิต 
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ภาคผนวก ค  

ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก ง  

รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



120 
 

ข้อเสนอแนะการวพิากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

วันท่ี 31 พฤษภาคม  2564  

ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

โดย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

                        ศาสตราจารย์ ดร.มนัส สุวรรณ 

                        รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ อ๋องสมหวัง 

                        นายพัณพรรษ ตรรกอังกูร 

 

ข้อเสนอแนะจากกรรมการผูท้รงคณุวุฒ ิ การด าเนนิการ 

ศาสตราจารย์ ดร.มนัส สุวรรณ 

 

1. เพิ่มเติมเหตุผลของการปรับปรุงหลักสูตร นอกเหนือจาก

ครบรอบ 5 ปี ของหลักสูตร 2560 

2. ปรับเขียนปรัชญาของหลักสูตรให้สอดคลอ้งกับวัตถุประสงค์ 

  

ได้มีปรับแลว้เป็นดังน้ี 

1. ได้เพิ่มเตมิในหัวข้อสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ี

จ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลักสูตรแลว้ 

2. ได้เพิ่มเตมิในหัวข้อปรัชญาของหลักสูตรแลว้ 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ อ๋องสมหวัง 

 

1. ข้อ 2.7 ระบบการศึกษา ควรเพิ่มเตมิระบบการศกึษาท่ีรองรับ

สถานการณ์การระบาดของไวรัส covid-19 เป็นระบบ Online 

เป็นต้น 

 

ได้มีปรับแลว้เป็นดังน้ี 

1. มีการปรับการเรียนการสอนให้ทันสมัย โดยมีการน าเอา

ระบบ Online มาประยุกตใ์ชใ้นรายวชิาตา่งๆ  

 

นายพัณพรรษ ตรรกอังกูร  

 

1. ควรเพิ่มเติมเกี่ยวกับ data projection 7 parameter และการ 

convert ค่าพกิัด  

2. ควรเพิ่มเตมิเร่ืองการจัดท าแผนท่ีแม่บท 

3. ควรเพิ่มเตมิการใชโ้ปรแกรม PIX4D AGRISOFT AUTOCAD 

 

ได้มีปรับแลว้เป็นดังน้ี 

1. รายละเอียดดังกล่าวอยู่ในรายวิชา 224112 รายวิชา 

224231 และรายวชิา 224322  

2. มกีารปรับในค าอธิบายรายวชิา 224111 

3. รายละเอียดดังกล่าวอยู่ในรายวิชา 224225 รายวิชา 

224322 และรายวชิา 224439 
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ภาคผนวก จ  

ประวัตแิละผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ ชัยแก้ว 

Dr.Nakarin Chaikaew Asst. Prof 

 

ชื่อ-สกุล   นายนครินทร์ ชัยแก้ว   

รหัสประจ าตัวประชาชน 35101012xxxxx 

ต าแหน่งทางวิชาการ  ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยพะเยา 

    เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมืองพะเยา  

    จังหวัดพะเยา  56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยพะเยา 

    เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมืองพะเยา  

    จังหวัดพะเยา  56000 

โทรศัพท ์   0 5446 6666  ต่อ 2312 

อีเมล ์    nakarin.ch@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2552 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(การรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ )

(นานาชาติ) 

   สถาบันเทคโนโลยีแหง่เอเชีย จังหวัดปทุมธานี 

  พ.ศ. 2546  วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (ภูมิศาสตร์)  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ 

  พ.ศ. 2541  วิทยาศาสตรบัณฑติ (ภูมิศาสตร์)   

     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จังหวัดเชยีงใหม่ 
 

ผลงานวิจัย 

ประนอม เครือวัลย์และ นครินทร์ ชัยแก้ว. (2563). การประเมินประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนรายวิชา

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา. วารสารการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย ( JPR2R), 7(1), 

43- 47. 

ประนอม เครือวัลย์และ นครินทร์ ชัยแก้ว . (2563). การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนรายวิชาระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์. การประชุมวิชาการระดับชาติ“พะเยาวิจัย ครั้งที่ 9”23-24 มกราคม 2563. หน้า 

1466-1471. 
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นคเรศ ชัยแก้วนครินทร์ ชัยแก้วและ ศิริลักษณ์ พิมมะสาร. (2563). การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์เพื่อการอนุรักษ์กว๊าน

พะเยาส าหรับเยาวชน. การประชุมวิชาการระดับชาติ“พะเยาวิจัย ครั้งที่ 9”23-24 มกราคม 2563. หน้า 

153-161. 

NakharetChaikaew and NakarinChaikaew.  ( 2020) .  The Production of Audio- Visual Media Promoting 

Awareness of Adolescents in Conservation and Restoration of Kwan Phayao.  Journal of Community 

Development Research (Humanities and Social Sciences), 13(3), p. 34-44. 

นคเรศ ชัยแก้วนครินทร์ ชัยแก้วและ ฟองศรี งานหมั่น. (2562). การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจ

ชุมชน กลุ่มคนพิการ (บ้านเจน) อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา. วารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรม

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 10(2), 140- 150. 

นิติ เอี่ยมชื่น, นครินทร์ ชัยแก้ว, วิภพ แพงวังทอง, สวรินทร์ ฤกษ์อยู่สุข, บุญศิริ สุขพร้อมสรรพ์, รังสรรค์ เก

ตุอ๊อต, สุดารัตน์ อาจหาญ และ ภูมิพัฒน์ อุ่นบ้าน. (2562). ภูมิสารสนเทศแบบมีส่วนร่วมเพื่อการอนุรักษ์

และจัดการป่าชุมชน กรณีศึกษาบ้านร่องปอ อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ระยะที่ 2. การประชุมทาง

วิชาการระดับชาติ “พะเยาวิจัย ครั้งที่ 8”  24-25 มกราคม 2562. หน้า 1179-1192. 

วรินทร ซอกหอมบวรศักดิ์ ศรสีังสิทธิสันตแิละ นครินทร์ ชัยแก้ว. (2562). การวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงเส้นเพื่อ

การพยากรณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่. การประชุมวิชาการระดับชาติ “พะเยาวิจัย ครั้งที่ 8”  24-

25 มกราคม 2562. หน้า1271– 1285. 

วิภพ แพงวังทอง, นครินทร์ ชัยแก้ว, รังสรรค์ เกตุอ๊อต, บุญศิริ สุขพร้อมสรรพ, สวรินทร์ ฤกษ์อยู่สุข, นิติ เอี่ยม

ชื่นชัชพงศ์ ภาชนะพรรณ์สุพัชรา ฉิมพาลี, จิราพร กุลสุนทรรัตน์และ ไพศาล จี้ฟู. (2562). การพัฒนา

ระบบติดตามสถานการณไ์ฟป่าด้วยดาวเทียม Suomi-NPP (VIIRS) พืน้ที่จังหวัดพะเยา. การประชุมวิชาการ

ระดับชาติ “พะเยาวิจัย ครั้งที่ 8”  24-25 มกราคม 2562. หน้า1241 -1252.  

นิติ  เอี่ยมชื่น  สุดารัตน์ อาจหาญ  นครินทร์ ชัยแก้ว วิภพ แพงวังทอง สวรินทร์ ฤกษ์อยู่สุข บุญศิริ สุข

พ ร้ อ มสร รพ์  รั ง ส ร รค์  เ ก ตุ อ๊ อ ต  จิ ร าพ ร  กุ ล สุ นท ร รั ต น์  วิญญู  เ ร่ ง เ ร็ ว   แล ะ  บดิ นท ร์  

สุประการ. (2561). ภูมิสารสนเทศแบบมีส่วนร่วมเพื่อการอนุรักษ์และจัดการป่าชุมชน กรณีศึกษา บ้าน

ร่องปอ อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา. การประชุมวิชาการระดับชาติ “พะเยาวิจัย ครั้งที่ 7” 25-26 

มกราคม 2561. หนา้1280-1287. 

NakarinChaikaew, BoonsiriSukpromsun and SrisudaWongchum. (2018). Bicycling Network Development for 

Tourism and Travel in WiangPhayao, Thailand. International Journal of Geoinformatics, 14(4),p. 79-88. 

รัตนา ทรัพย์บ าเรอ แสงระวี สุทธิปริญญานนท์ นครินทร์ ชัยแก้ว อรพรรณ พรหมธนพันธ์ สุดาพร อาจหาญ เกตุ

วดี เครือวัลย์ และ วรินทร ซอกหอม. (2560). การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการงานวิจัยเพื่อน าไปสู่

การใช้ประโยชน์ มหาวิทยาลัยพะเยา. การประชุมวิชาการระดับชาติ  “พะเยาวิจัย ครั้งที่ 6” 26-27 

มกราคม 2560. หนา้ 840-844. 
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วราพงษ์ คล่องแคล่ว นุชรารัตน์ ยะชะระ และ นครินทร์ ชัยแก้ว. (2560). ปัญหาการไม่ส าเร็จการศึกษาตาม

แผนการศึกษาของนิสิตหลักสูตรปริญญาโทเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและสารสนเทศ. การประชุมวิชาการ

ระดับชาติ “พะเยาวจิัย ครั้งที่ 6” 26-27 มกราคม 2560. หนา้ 1819-1826. 

 

หนังสือ/ต ารา 

นครินทร์ ชัยแก้ว. (2560). ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์รามค าแหง. 
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ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล  จี้ฟู 

Dr.Phaisarn Jeefoo. Asst. Prof 

ชื่อ-สกุล   นายไพศาล  จี้ฟู 

รหัสประจ าตัวประชาชน 35101010xxxxx 

ต าแหน่งทางวิชาการ  ผูช่้วยศาสตราจารย์ 
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    เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมืองพะเยา  

    จังหวัดพะเยา  56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยพะเยา 

    เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมืองพะเยา  

    จังหวัดพะเยา  56000 

โทรศัพท ์   0 5446 6666  ต่อ 2312 

อีเมล์    phaisarn.je@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2554 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(การรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์)

(นานาชาติ) 

     สถาบันเทคโนโลยีแหง่เอเชีย จังหวัดปทุมธานี 

พ.ศ. 2549 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(การรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์)

(นานาชาติ) 

     สถาบันเทคโนโลยีแหง่เอเชีย จังหวัดปทุมธานี 

  พ.ศ. 2547  วิทยาศาสตรบัณฑติ (ภูมิศาสตร์)   
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และจัดการป่าชุมชน กรณีศึกษาบ้านร่องปอ อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ระยะที่ 2. การประชุมทาง

วิชาการระดับชาติ “พะเยาวิจัย ครั้งที่ 8”  24-25 มกราคม 2562. หน้า 1179-1192. 
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วิภพ แพงวังทอง, นครินทร์ ชัยแก้ว, รังสรรค์ เกตุอ๊อต, บุญศิริ สุขพร้อมสรรพ์, สวรินทร์ ฤกษ์อยู่สุข, นิติ เอี่ยม

ชื่น, ชัชพงศ์ ภาชนะพรรณ์, สุพัชรา ฉิมพาลี, จิราพร กุลสุนทรรัตน์ และ ไพศาล จี้ฟู. (2562). การพัฒนา

ระบบติดตามสถานการณ์ไฟป่าด้วยดาวเทียม Suomi-NPP (VIIRS) พื้นที่จังหวัดพะเยา. การประชุมทาง

วิชาการระดับชาติ “พะเยาวิจัย ครั้งที่ 8” 24-25 มกราคม 2562. หน้า 1241-1252. 
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มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 
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ศาสตรา 
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วท.บ. 
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รัฐศาสตร์ 

ภูมิศาสตร์ 
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การรับรู้จากระยะไกลและระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์(นานาชาต)ิ 

การรับรู้จากระยะไกลและระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์(นานาชาต)ิ 

ภูมิศาสตร์ 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร
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ประชาชน 

ต าแหน่ง 
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วิชาการ 

คุณ 
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36508008xxxxx ผู้ช่วย
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มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

360 360 360 360 360 

7 นายชัชพงศ ์  

ภาชนะพรรณ์* 

36599003xxxxx อาจารย์ วท.ม. 

วท.บ. 

ภูมิศาสตร์ 

ภูมิศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

360 360 360 360 360 

8 นายสวรินทร์ 
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36201000xxxxx อาจารย์  วท.ด. 
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 วท.บ. 
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มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

360 360 360 360 360 
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ภาคผนวก ช 

ผลลัพธ์การเรยีนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO) รายชั้นปี 
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ตารางแสดงผลลัพธ์การเรยีนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO) รายชั้นปี 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร นิสิตชั้นปทีี่ 

1 2 3 4 

PLO 1 ผูเ้รียนสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

    

PLO 2 ผูเ้รียนสามารถใช้เทคโนโลยียุคดิจทิัลอย่างรู้เท่าทัน     

PLO 3 ผู้เรียนสามารถจัดการชีวติตนเองอย่างมคีุณธรรม

และจรยิธรรม 

    

PLO 4 ผูเ้รียนสามารถท างานร่วมกับผูอ้ื่น และแสดงออกถึง

คุณลักษณะความเป็นพลเมืองที่มคีุณค่าของสังคมไทยและ

สังคมโลก 

    

PLO 5 ผู้เรียนสามารถแสดง ออกซึ่งทักษะการเรียนรู้ตลอด

ชีวติ 

    

PLO 6 ผูเ้รียนสามารถออกแบบนวัตกรรมทางวิชาชีพด้วย

กระบวนการคิดเชิงออกแบบได้ 

    

PLO 7 ผูเ้รียนสามารถน าความรู้ ความเข้าใจ และทักษะทาง

ภูมสิารสนเทศไปใช้ในการวิเคราะห์ สังเคราะห ์และ

แก้ปัญหาจากสถานการณ์หรอืปรากฏการณ์เชิงพื้นที่ได้ 

    

PLO 8 ผูเ้รียนสามารถประยุกต์ใชภู้มสิารสนเทศได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และเหมาะสมตอ่การวางแผนและการบริหาร

จัดการเชิงพื้นที่ได้ 

    

PLO 9 ผูเ้รียนสามารถสื่อสาร ท างานเป็นทีม และ

ประสานงานกับองค์กรหรอืวิชาชีพอื่นได้ 

 

 

   

PLO 10 ผูเ้รียนสามารถใช้ความรู้ควบคู่กับคุณธรรม มีความ

รับผิดชอบและ มีจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ 
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UP.02 หลักสูตรปรับปรุง 

บทสรุปผู้บริหาร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

  ระดับปริญญาตร ี    

  หลักสตูรแบบวิชาการ       หลักสูตรแบบวิชาชีพ 

  ระดับบัณฑิตศกึษา 

 ระดับปริญญาโท         ระดับปริญญาเอก 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

-------------------------------------------------------------------------------- 

1. ชื่อปรญิญา  

 ชื่อภาษาไทย :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภมูิสารสนเทศศาสตร์) 

 ชื่อภาษาองักฤษ :  Bachelor of Science (Geographic Information Science) 

 เป็นไปตามหลักการเรยีกช่ือตามเกณฑ์ของ 

  ประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปรญิญา พ.ศ. 2559 

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วา่ด้วยปรญิญาในสาขาวชิาและอักษรย่อส าหรับสาขาวิชา 

2.  ประเภทของหลักสูตรและการบริหารจัดการหลักสูตร  

     หลักสตูรปกติ 

          เปดิสอน ภาคปกติ    (แผน/แบบ) (ถา้มี)................ 

          เปดิสอน ภาคพิเศษ   (แผน/แบบ) (ถา้มี)................ 

 หลักสตูรนานาชาต ิ

          เปดิสอน ภาคปกติ    (แผน/แบบ) (ถา้มี)................. 

          เปดิสอน ภาคพิเศษ   (แผน/แบบ) (ถา้มี)................. 

 หลักสตูรสองภาษา 

          เปดิสอน ภาคปกติ    (แผน/แบบ) (ถา้มี)................. 

          เปดิสอน ภาคพิเศษ   (แผน/แบบ) (ถา้มี)................. 

3. ลักษณะของหลักสูตร 

 หลักสูตรเดี่ยว 

 หลักสูตรสาขาวิชาร่วม รับผดิชอบโดยคณะ............................................................... 

   รว่มมือกันระหวา่ง คณะ........................................................ 

 หลักสูตรความร่วมมือกบัมหาวิทยาลัยอื่น 

 - ร่วมกับมหาวิทยาลัย/สถาบนั........................... 

 ชื่อปรญิญา (ชื่อเต็ม) 

 ชื่อภาษาไทย (ถา้มี) :  …………………………………………………. (…………………………………………) 

 ชื่อภาษาองักฤษ :  ……………..………………………………….. (…………………………………………) 

แบบฟอร์มบทสรุปผู้บริหารส าหรับหลักสูตรปรับปรุง ระดับปริญญาตรี 
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4.   ผลบังคับใช้ของหลักสูตรปรับปรุง ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

5.   เหตุผลและสาระของการปรับปรุงหลักสูตร  

5.1 การตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ 6 ประการ / เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ข้อ ของ 

SDGs / นโยบายกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย / ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

ข้อมูลยุทธศาสตร์ชาติ https://www.nesdb.go.th/download/document/SAC/NS_SumPlanOct2018.pdf 

ข้อมูล SDGs https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030.html 

  -  การตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตรช์าติ  

 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการจัดการองค์ความรู้เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ

วางแผนและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ตัวอย่างเช่น การแพร่ระบาดของโรค การจัดท าฐานข้อมูล

ผู้ป่วย การจัดท าแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ การจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรป่าไม้ ความหลากหลายทางชีวภาพ 

แหล่งน้ า รว่มกับการใช้เทคโนโลยีอวกาศและภาพถา่ยดาวเทียม ให้เป็นมาตรฐานที่ยอมรับร่วมกัน 

  -  การตอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ SDGs  

 ภูมิสารสนเทศนับว่าเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่จะน าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายดังกล่าวได้ ดังจะเห็นได้จาก

การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศในด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มีมานานแล้วมากกว่า 20 ปีและยังคง

จ าเป็นต้องมีการใช้ภูมิสารสนเทศควบคู่กันไปตลอด 

  -  การตอบนโยบายกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  

 การตอบสนองของหลักสูตรต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่เน้นการใช้ปัญญารวมหมู่เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของ

ชุมชน นอกจากหัวข้อการวิจัยหรือโครงงานจะพัฒนาให้นิสิตน าองค์ความรู้ที่ได้สั่งสมไปประยุกต์ใช้ในเชิงพื้นที่  

และสรา้งความเข้มแข็งให้แกชุ่มชนแล้ว หลักสูตรดังกล่าวยังบรรจุรายวิชาภูมิสารสนเทศด้านการจัดการท้องถิ่นด้วย  

  -  การตอบความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

 หลักสูตรได้รับการปรับปรุงให้มีการตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ  

คือ ตลาดแรงงาน ผู้ใช้บัณฑิต นิสิต อาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และมหาวิทยาลัย ภายหลังการประชุมของกรรมการ

วิพากษ์หลักสูตร พบว่า หลักสูตรและเนื้อหารายวิชามีความทันสมัย  และสามารถผลิตมหาบัณฑิตที่มีลักษณะพึง

ประสงคต์ามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสอดคล้องกับสถานการณป์ัจจุบันดังที่กล่าวแล้วขา้งต้น 

 5.2 สาระของหลักสูตรท่ีเปลี่ยนแปลงจากเดิม 

 มีการเพิ่มรายวิชาใหม่ที่สอดคล้องกับสถานการณ์โลกในปัจจุบัน และมีการปรับรหัส ชื่อ และค าอธิบายรายวิชาใหม่ 

 5.3 จุดแขง็ของหลักสูตรใหม่เทยีบกับจุดอ่อนของหลักสูตรเดมิ 

จุดอ่อนของหลักสูตรเดิม จุดแข็งของหลักสูตรท่ีปรับปรุงใหม่ 

เนื้อหารายวิชาไม่สอดคลอ้งกบัความกา้วหนา้ใน

ปัจจุบัน 

มุ่งเน้นความทันสมัยกา้วทันโลกและเทคโนโลยีใหม่ 

เน้นปูพืน้ฐานรายวิชาเอกบังคบัมากกวา่รายวิชาเอก

เลือก 

รายวิชาเอกบังคับและเอกเลือกมีความสมดุลกัน 

ไม่มีรายวิชาที่เกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่น ประยุกต์ใชใ้นเชิงพืน้ที่ และสรา้งความเข้มแขง็ให้แก่

ชุมชน 

https://www.nesdb.go.th/download/document/SAC/NS_SumPlanOct2018.pdf
https://www.un.org/development/desa/disabilities/envision2030.html


-3- 

 5.4 ความโดดเด่นที่แตกต่างจากหลักสูตรที่ใกล้เคียงกันของสถาบนัอื่น 

 มุ่งเน้นการประยุกต์ใชภ้มูิสารสนเทศเพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งานจรงิและพัฒนานวัตกรรมเชิงพืน้ที่ 

 

6. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

6.1 ปรัชญา  

 ศาสตร์ที่มีรากฐานองค์ความรู้ในเชิงทฤษฎีและเชิงประยุกต์เพื่อการใช้ภูมิสารสนเทศเป็นเครื่องมือที่

สนับสนุน ส่งเสรมิ การพัฒนานวัตกรรมเชิงพืน้ที่ และการพัฒนาประเทศได้อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 

 

6.2 ความส าคญั 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

มุ่งเน้นให้เป็นผู้มีความรู้ ทักษะในการท างานด้านภูมิสารสนเทศ สามารถศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูลได้ด้วย

ตนเองและสามารถใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ และการบริหารจัดการได้สอดคล้องกับ

ความต้องการเชิงพืน้ที่ และมีความคดิสรา้งสรรคส์ามารถน าความรูไ้ปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

6.3  วัตถุประสงค์   เพื่อผลติบัณฑิตที่มี:  

 1. เพื่อผลิตบัณฑติที่สามารถน าความรู ้ความเข้าใจ และทกัษะทางภูมสิารสนเทศไปใช้ในการวเิคราะห์ 

สังเคราะห ์และแก้ปัญหาจากสถานการณห์รอืปรากฏการณเ์ชิงพืน้ที่ได้ 

 2. เพือ่ผลิตบัณฑติที่สามารถประยุกต์ใชภู้มสิารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมต่อการ

วางแผนและการบริหารจัดการเชิงพืน้ที่ได ้

 3. เพื่อผลิตบัณฑติทีม่ีความรูคู้คุ่ณธรรม มีความรับผดิชอบ มีจริยธรรมในการประกอบวชิาชีพ และมี

บุคลิกภาพที่ดี รวมทั้งการปฏบิัติงานเปน็ทีมที่เป็นประโยชนต์่อองคก์รและพืน้ที ่

7. ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) 

PLO กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการ

เรียนรู ้

กลยุทธ์การประเมินผล 

PLO 1 ผู้เรยีนสามารถใช้ภาษาใน

การสื่อสารไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้

ผูเ้รียนได้มกีิจกรรมการสื่อสาร

และการใช้ภาษาอย่างถูกต้อง 

ผา่นการแสดงบทบาทสมมุติ

เกี่ยวกับสถานการณท์ี่เกิดขึน้ใน

ชีวติประจ าวัน และกิจกรรมการ

น าเสนองาน/โครงงานที่ใช้ทักษะ

ทางภาษาในการสื่อสาร ทั้งการ

ฟัง การพูด การอ่าน การเขียน 

1.ประเมินความรูท้างหลัก

ภาษาที่ใชใ้นการสื่อสาร 

2. ประเมินทักษะการใช้ภาษา 

สื่อสาร ทั้งในหอ้งเรียนและ

จากการน าเสนอผา่นงานที่

มอบหมาย  

3. ประเมนิบุคลิกภาพในการ

สื่อสาร 
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PLO 2 ผู้เรยีนสามารถใช้เทคโนโลยี

ยุคดิจิทัลอย่างรูเ้ท่าทัน 

1.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้

ผูเ้รียนใช้เทคโนโลยีในชีวติประจ าวัน

และการท างาน โดยการฝกึปฏิบัติ

โดยใช้กรณีศึกษาและตัวอย่างที่

เกิดขึ้นในชีวติประจ าวันและการ

ท างานในอนาคต 

2.ให้ผู้เรยีนน าเสนอและจัดการขอ้มูล

โดยใช้เทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆ 

ได้อย่างมปีระสิทธิภาพและรู้เท่า

ทัน 

1. ประเมนิความรูเ้กี่ยวกับ

เทคโนโลยีที่ใชใ้นชีวติและจ า

วันและการท างาน 

2. ประเมินจากความถูกต้อง 

ในการใชส้ารสนเทศและ

เทคโนโลยีการสื่อสาร เพื่อ

การศกึษาและสืบค้นข้อมูล 

3. ประเมนิทักษะด้าน

สารสนเทศ  สื่อ และ

เทคโนโลยี (Information, 

Media and Technology 

Skills) ประกอบด้วยการ

รู้เท่าทันสารสนเทศ 

(Information Literacy) และ

การรูเ้ท่าทันสื่อ (Media 

Literacy 

PLO 3 ผู้เรยีนสามารถจัดการชีวติ

ตนเองอยา่งมีคุณธรรมและ

จรยิธรรม 

1.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่

เน้นให้ผู้เรยีนเข้าใจตนเอง เข้าใจ

ผูอ้ื่น อยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรม ทั้ง

เป็นการบรรยายแนวคิดที่ส าคัญ 

การท ากิจกรรมในช้ันเรยีน และ

กิจกรรม ของมหาวิทยาลัย (Activity 

Based Education)  

2.จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมคีวามรอบรู้

ทางดา้นสุขภาพ (Health Literacy) 

ความรอบรู้ทางดา้นสังคม  (Social 

Literacy) ความรอบรู้ทางด้าน

สิ่งแวดล้อม  (Environmental 

Literacy) และ ความรอบรู้ทางดา้น

การเงนิ (Financial Literacy) ใน

รูปแบบของการบรรยายแนวคิดที่

ส าคัญ ให้ความรู ้ส่งเสริมใหเ้กิด

กระบวนการคิด และมอบหมายงาน

ให้ผู้เรยีนเกิดทักษะโดยใช้

1. ประเมนิพฤติกรรมการมี

ส่วนรว่มในชั้นเรียน การ

สะท้อนการเรยีนรู้ การ

อภปิรายแบบกลุ่มและ

รายบุคคล  

2. ประเมินความรอบรู้

ทางดา้นสุขภาพ (Health 

Literacy) ความรอบรู้

ทางดา้นสังคม  (Social 

Literacy) ความรอบรู้

ทางดา้นสิ่งแวดล้อม  

(Environmental Literacy) 

และ ความรอบรู้ทางด้าน

การเงนิ (Financial 

Literacy) 
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สถานการณท์ี่เกิดขึน้ใน

ชีวติประจ าวันของผู้เรียน รวมทั้ง

สามารถเสนอแนวคิดในการจัดการ

ปัญหาของตนเองได้อย่าง

สร้างสรรค์  

3. ประเมนิจากชิน้งาน/โครงงานที่

เกิดจากความคิดของผู้เรียนใน

การแก้ปัญหาของตนเอง 

PLO 4 ผู้เรยีนสามารถท างาน

รว่มกับผูอ้ื่น และแสดงออกถงึ

คุณลักษณะความเป็นพลเมืองที่

มีคุณค่าของสงัคมไทยและ

สังคมโลก 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่

บูรณาการความรู้มาใช้ในการท า

กิจกรรม/โครงการที่เป็นประโยชน์

ต่อสังคมและชุมชนเป็นฐาน 

(Community Based Learning) เพื่อ

ท าให้เกิดการท างานรว่มกันของ

ผูเ้รียน 

2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่

เน้นการท างานเป็นทีม ใช้ทักษะใน

การด าเนินชีวติในสังคมพหุ

วัฒนธรรมและ ตระหนักในคุณค่า

และความส าคัญของเอกลักษณ์ที่

ดีงามของสังคมไทย โดยเปน็การ

เรียนรู้ใชป้ัญหาเป็นฐาน (Problem 

Based Education) จากชุมชน 

เพื่อให้เกิดกระบวนการคิดที่

สามารถน าไปใช้แก้ปัญหาได้อย่าง

สร้างสรรค์ (Creative Thinking) 

1. ประเมนิทักษะทางสังคม

และการเรียนรูข้้าม

วัฒนธรรม (Social and 

Cross-Cultural Skills) โดย

ผา่นการท างานเป็นทีม ใน

ฐานะเป็นพลเมืองที่มคีวาม

รับผิดชอบต่อสังคม  

2. ประเมินทักษะในการ

วิเคราะห์และการแก้ปัญหา

อย่างสร้างสรรค์ โดยเฉพาะ

ประเด็นปัญหาทางดา้น 

สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และ

ชุมชน 

3. ประเมนิจากการสะท้อน

คิด การอภิปราย และการ

น าเสนอแนวคิด   

PLO 5 ผู้เรยีนสามารถแสดงออกซึ่ง

ทักษะการเรียนรูต้ลอดชีวติ 

 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่

ส่งเสริมให้ผู้เรยีนมทีักษะการเรียนรู้

ด้วยตนเองอย่างตอ่เนื่อง เพื่อให้เกิด

การพัฒนาตนเองและด ารงชีวติ

อย่างมคีุณภาพ (Growth mindset) 

ผา่นการเรียนการสอนจาก

สถานการณใ์นชีวติประจ าวัน หรอื

กรณีศกึษาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

1. ประเมนิความรู้และ

พฤติกรรมการเรียนรู้ตลอด

ชีวติของผูเ้รียน 

2. ประเมินความรูแ้ละ

แนวคิดความเป็น

ผูป้ระกอบการ 

3. ประเมนิจากการวิเคราะห์

ตนเองเพื่อการพัฒนาการ
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2. สง่เสริมให้ผูเ้รียน สบืค้น รวบรวม 

ศกึษา วเิคราะห์และสรปุประเด็น

ปัญหาที่เกิดขึน้กับตนเองและสังคม 

เพื่อใช้ในการคิดวางแผนแก้ไขปัญหา

อย่างสร้างสรรค์ 

3. ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีแนวคิดความ

เป็นผู้ประกอบการ 

(Entrepreneurs mindset) โดยใช้

กระบวนการคิดเชิงออกแบบ 

(Design Thinking) ในการเสนอ

แนวคิดการแก้ปัญหาที่เกิดขึน้ใน

รูปแบบของ Prototype ที่เกิดจาก

ปัญหาการด ารงชีวติประจ าวัน 

เรียนรู้ของตนเองและในการ

ประกอบอาชีพในอนาคต 

4. ประเมินจากการวางแผน

สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้

ทักษะความเป็น

ผูป้ระกอบการ และ 

กระบวนการคิดเชิงออกแบบ 

(Design Thinking) 

5. ประเมนิจากการสะท้อน

คิด การอภปิราย และการ

น าเสนอแนวคิด 

PLO 6 ผู้เรยีนสามารถออกแบบ

นวัตกรรมทางวิชาชีพด้วย

กระบวนการคิดเชงิออกแบบได้ 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียน

บูรณาการความรูข้องหมวด

รายวิชาศกึษาทั่วไปและวิชาชีพ

สร้างสรรค์แนวคิด ผ่าน

กระบวนการคิดเชิงออกแบบ 

(Design Thinking) เพื่อให้ผูเ้รียน

เสนอวิธีการใหม่ๆ ในรูปแบบของ

โครงงานที่เกี่ยวกับวิชาชีพของตน 

(Project Based Education) ในการ

แก้ไขปัญหา สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ  

ตลอดจนสร้างนวัตกรรมที่ตอบ

โจทย์ผูใ้ช้ประโยชน์ได้ โดยเฉพาะ

เป็นประโยชน์ตอ่ตนเอง สังคม 

และวชิาชีพ (Social Innovation) 

ผา่นกระบวนการท างานเป็นทีม 

1. ประเมนิทักษะที่ใชใ้น

กระบวนการของการคดิเชิง

ออกแบบ ประกอบด้วย การ

เข้าใจปัญหา การก าหนด

ปัญหาใหชั้ดเจน  การระดม

ความคิดการสร้างต้นแบบที่

เลือก และการทดสอบ 

2. ประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้

ผา่นทักษะการเรียนรู้และ

นวัตกรรม (4Cs) 

ประกอบด้วย  การคิด

วิเคราะห์ (Critical 

Thinking)  การสื่อสาร 

(Communication) การ

ร่วมมือ (Collaboration) 

และ ความคิดสร้างสรรค์ 

(Creativity) 

PLO 7 ผู้เรยีนสามารถน าความรู ้

ความเข้าใจ และทักษะทางภมูิ

สารสนเทศไปใช้ในการวเิคราะห์ 

สังเคราะห ์และแก้ปัญหาจาก

(1) การจัดการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรยีนเป็นส าคัญ เพื่อให้นสิิตมี

ความรู ้ความเข้าใจหลักการทาง

ทฤษฎี และสามารถประยุกตป์ฏิบัติ

(1) การทดสอบ 

(2) การประเมนิชิน้งาน 

(3) การประเมินการน าเสนอ

หน้าชัน้เรียน 

(4) การประเมินผลการอภิปราย 
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สถานการณห์รอืปรากฏการณ์

เชิงพืน้ที่ได ้

ในสภาพแวดล้อมจรงิ โดยการเรยีน

การสอนตอ้งทนัต่อการเปลี่ยนแปลง 

(2) การมอบหมายงานให้ค้นคว้า

วิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มลู เขียน

รายงานและน าเสนอผลงาน 

(3) การจัดกจิกรรมการเรียนรูใ้น

รายวิชาต่าง ๆ ให้นสิิตได้วเิคราะห์

สถานการณจ์ าลองและสถานการณ์

เสมือนจรงิและน าเสนอการ

แก้ปัญหาที่เหมาะสม 

(5) การประเมินการวเิคราะห์

กรณีศึกษา 

PLO 8 ผู้เรยีนสามารถประยุกต์ใช้

ภูมิสารสนเทศได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และเหมาะสมตอ่

การวางแผนและการบริหาร

จัดการเชิงพืน้ที่ได ้

(1) การวเิคราะห์กรณศีึกษาทางการ

ประยุกต์ภูมสิารสนเทศ 

(2) การอภิปรายกลุม่ การสัมมนา การ

จัดท าโครงงานที่เนน้การน าไปใช้

ปฏิบัติจรงิ 

(1) การประเมินผลงานที่เกดิ

จากกระบวนการคิด โดย

ประเมินตามสภาพจรงิจาก

ผลงาน และการปฏิบัติของ

นิสิต เช่น ประเมนิจากการ

น าเสนอรายงาน ในช้ันเรยีน 

และ การทดสอบโดยใช้

แบบทดสอบหรอืสมัภาษณ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

8.ความเชือ่มโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLO) ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย 

ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO7 PLO8 

1.คุณธรรม จรยิธรรม         

(1)  มีความกตัญญ ูและน าคณุธรรม จรยิธรรม มาใช้ในการด าเนิน

ชีวติ 
        

(2)  ตระหนักและส านึกในความเป็นไทย         

(3)  เคารพสิทธิศักดิศ์รี และคุณคา่ของตนเองและผูอ้ื่น           

(4)   มีจติอาสาและส านึกสาธารณะ เปน็พลเมอืงทีม่ีคุณค่าของสังคม         

2.ความรู ้         

(1) มีความรูแ้ละความเขา้ใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีทีส่ าคัญใน

เนื้อหาทีศ่ึกษา 
        

(2) สามารถติดตามความกา้วหน้าทางวิชาการ และมีความรูใ้นแนว

กวา้งของสาขาวิชาทีศ่ึกษาเพือ่ให้เลง็เห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจ

ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ่ๆ 

        

(3) สามารถบูรณาการความรูท้ี่ศึกษากับความรูใ้นศาสตรอ์ื่น ๆ ที่

เก่ียวข้อง 
        

3.ทักษะทางปญัญา         

(1) มีทักษะการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ คดิแบบองคร์วม      คดิ

สรา้งสรรคแ์ละคิดอยา่งเป็นระบบ 
        

(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรูท้ักษะ    และการ

ใช้เคร่ืองมือเหมาะสมกับการแก้ปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO7 PLO8 

(3) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห ์และสรุปประเด็นปัญหา

เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาอยา่งสรา้งสรรค์ 
        

(4) ใช้ประสบการณท์างภาคปฏิบัติน ามาหาแนวทางใหม่ในการ

แก้ปัญหาไดอ้ยา่งเหมาะสม 
        

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ         

(1)  มีมนุษยสมัพันธ์ที่ดี         

(2) สามารถวางตัวและแสดงความคดิเห็นพรอ้มทั้งแสดงจดุยืนอยา่ง

เหมาะสมตาม บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ 
        

(3) มีภาวะความเปน็ผู้น าและผู้ตาม สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้

เหมาะสม ท างาน เป็นทีมไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
        

(4) มีความรับผดิชอบการพัฒนาการเรยีนรูท้ั้งตนเองและวิชาชีพอย่าง

ต่อเนื่อง 
        

(5)  มีทักษะในการด าเนนิชีวติในพหุวัฒนธรรม         

5. ทักษะในการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
        

(1) มีทักษะในการใช้เคร่ืองมอืที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันตอ่การท างาน

ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างมี

ประสิทธิภาพและรู้เทา่ทนั 

        

6.สนุทรยีภาพ         

มีความรู ้ความเขา้ใจและซาบซึ้งในคุณคา่ของศาสตรท์ี่ศึกษา ศลิปะ

และวัฒนธรรม 
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ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO7 PLO8 

7.ทักษะการส่งเสรมิสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ         

(1) มสีุขนสิัยทีส่่งเสรมิต่อการดูแลรักษาสุขภาพ         

(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม         



   
 

9. สมรรถนะที่เสรมิสร้างใหน้ิสติ 

 9.1 สมรรถนะทั่วไป (Generic Competences) 

 สามารถสื่อสาร ท างานเป็นทมี และประสานงานกับองคก์รหรอืวิชาชพีอื่นได้ 

 สามารถท างานด้านภูมสิารสนเทศไดอ้ยา่งมศีิลปะและไดด้ว้ยบุคลิกภาพที่เหมาะสม อีกทั้งเป็นไปอย่างมี

คุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณ 

 9.2 สมรรถนะเฉพาะสาขา (Subject-Specific Competences) 

 สามารถอธิบายกระบวนการใช้ภูมิสารสนเทศเป็นเครื่องมอืในการจัดการข้อมูลเชิงพืน้ทีไ่ด้ 

สามารถใช้งานภมูิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาและสนับสนนุองคก์รและส่วนรวมได้ 

สามารถคน้ควา้วิจัย วิเคราะห์ และสังเคราะห์ขอ้มูลทางดา้นภูมสิารสนเทศได้ 

10. จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต  

หมวดวิชา 
เกณฑ์มาตรฐาน

ของ สกอ. 

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2565 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่นอ้ยกวา่ 

   1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบงัคับ 

   1.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเลือก 

30 หน่วยกติ 

 

30 

30 

0 

30 

30 

0 

2. หมวดวิชาเฉพาะดา้น  ไม่นอ้ยกวา่ 

    2.1 กลุ่มวิชาพืน้ฐาน 

          2.1.1 วิชาด้านคณิตศาสตร ์

          2.1.2 วิชาด้านภาษา 

          2.1.2 วิชาด้านคอมพวิเตอร ์    

    2.2 กลุ่มวิชาเอก 

            2.2.1 วิชาเอกบังคับ 

            2.2.2 วิชาเอกเลือก 

72 หน่วยกิต 91 

15 

3 

3 

9 

76 

61 

15 

91 

15 

3 

3 

9 

76 

61 

15 

3. หมวดวิชาเลือกเสร ี ไม่น้อยกวา่ 6 หน่วยกิต 6 6 

4. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต  1   1   

รวม (หน่วยกิต)  120 หน่วยกิต 127(1) หน่วยกิต 127(1) หน่วยกิต 

11.  ความพร้อมในการด าเนนิการ 

 11.1 ความพร้อมด้านอาจารย ์

  - อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร จ านวน 5 คน มีคุณวุฒแิละคุณสมบัตติามเกณฑ์ท่ี อว. ก าหนด 

  - อาจารย์ประจ าหลักสตูร       จ านวน 8 คน มีคุณวุฒแิละคุณสมบัตติามเกณฑ์ท่ี อว. ก าหนด 

  - อาจารย์ผูส้อน เป็น อาจารย์ประจ า จ านวน 8 คน  

    อาจารย์พเิศษ จ านวน............คน 

 11.2 ความพร้อมด้านกายภาพ  

  พรอ้ม 

  ไม่พร้อม…………………………………………ต้องการเพิ่ม………………………………………  
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 11.3 ความพร้อมด้านทุนสนับสนนุการศึกษา และความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอืน่ (ถา้มี) 

12. แผนรับนิสติของหลักสูตรในระยะ 5 ปี  

 

จ านวนนิสติ 
จ านวนนิสติในแต่ละปีการศกึษา (คน) 

2565 2566 2567 2568 2569 
ช้ันปีที่ 1 30 30 30 30 30 
ช้ันปีที่ 2  30 30 30 30 
ช้ันปีที่ 3   30 30 30 
ช้ันปีที่ 4    30 30 
รวม 30 60 90 120 120 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    30 30 
 

13. จ านวนนิสติของคณะในปัจจุบัน (นับรวมทุกหลักสูตรและทุกระดับการศึกษา) 

รวมท้ังสิ้น 1,339 คน  แยกเป็น ระดับปรญิญาตรี จ านวน 1,316 คน  

 ระดับบัณฑติศึกษา  จ านวน 23 คน 

14. อัตราส่วนของอาจารย์: นิสติเต็มเวลา (FTES: Full Time Equivalent Students)   

  

FTES รวม 

กอ่นปรับปรุงหลักสตูร 1 : 5 

เมื่อปรับปรุงหลักสูตร 1 : 5 
 

 

15. ประสิทธผิลของหลักสูตร 

 

ปกีารศึกษา 

ท่ีรับเข้าศกึษา 

จ านวนรับนิสิต ปีการศึกษาท่ี

ส าเร็จการศึกษา 

จ านวนนิสิตท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภายในก าหนดเวลาของหลักสูตร 

ตามแผน (คน) รับจรงิ (คน) คิดเป็นร้อยละ จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 

2561 30 10 33.3 - - - 

2562 30 9 30 - - - 

2563 30 11 36.7 - - - 

2564 30 10 33.3 - - - 

2565 30 - - - - - 
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16. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

        ตลอดหลักสตูร 144,000 บาท/คน ภาคการศึกษาละ 18,000 บาท/คน 

  

ข้อมูลค่าธรรมเนยีมการศึกษาของหลักสูตรเดียวกนันีห้รือใกล้เคียงกันที่มหาวิทยาลัยอื่นเปิดสอนอยู่ 

มหาวิทยาลัย หลักสูตร ค่าธรรมเนียมการศึกษา ที่มาของข้อมูล 

1. ม.นเรศวร  วท.บ.(ภูมสิารสนเทศ

ศาสตร)์ 

128,000 nu.ac.th 

2. ม.เชียงใหม่  วท.บ.(ภูมสิารสนเทศ

ศาสตร)์ 

120,000 cmu.ac.th 

3. ม.บูรพา  วท.บ.(ภูมสิารสนเทศ

ศาสตร)์ 

109,600 Buu.ac.th 
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ภาคผนวก 

 

1. ข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล  คุณวุฒิ  จ านวนผลงานวิจัย 

ในรอบ 5 ป ี

ผศ.ดร.นิติ เอี่ยมชื่น วท.ด. ภูมสิารสนเทศ, มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุร

นารี 

วท.ม. ภูมิศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ศศ.บ. รัฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

วท.บ. ภมูิศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

25 

ผศ.ดร.บุญศิริ สุขพร้อมสรรพ ์ Ph.D. Urban Engineering, The University of Tokyo 

ผ.ม. การวางแผนภาคและเมือง, จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย  

อ.บ. ภูมศิาสตร์, จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

8 

ผศ.ดร.ไพศาล จี้ฟ ู ปร.ด. การรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ 

        (นานาชาติ), สถาบันเทคโนโลยแีห่งเอเชยี 

วท.ม. การรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ 

        (นานาชาติ), สถาบันเทคโนโลยแีห่งเอเชยี 

วท.บ. ภูมศิาสตร์, มหาวทิยาลัยนเรศวร 

7 

ผศ.ดร.รังสรรค์ เกตุออ๊ต ปร.ด. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม, 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วท.ม. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม, 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วท.บ. ภูมศิาสตร์, มหาวทิยาลัยนเรศวร 

13 

อาจารย์ชัชพงศ ์ภาชนะพรรณ ์ วท.ม. ภูมิศาสตร์, มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

วท.บ. ภูมศิาสตร์, มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2 

 

  



-15- 

2. ความเชื่อมโยงระหวา่งผลลัพธ์การเรียนรู้ของบัณฑติ (PLOs) กับมาตรฐานการเรียนรู้ของบัณฑติตาม 

TQF 

ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO7 PLO8 

1.คุณธรรม จริยธรรม         

(1)  มีความกตญัญู และน าคุณธรรม 

จริยธรรม มาใช้ในการด าเนินชีวติ 
        

(2)  ตระหนักและส านึกในความเป็น

ไทย 
        

(3)  เคารพสิทธิศักดิ์ศรี และคุณค่า

ของตนเองและผูอ้ื่น   
        

(4)   มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ 

เป็นพลเมืองที่มีคุณคา่ของสังคม 
        

2.ความรู้         

(1) มีความรูแ้ละความเขา้ใจเกี่ยวกับ

หลักการและทฤษฎีที่ส าคญัในเนื้อหา

ที่ศึกษา 
        

(2) สามารถติดตามความก้าวหนา้

ทางวิชาการ และมคีวามรู้ในแนว

กว้างของสาขาวิชาที่ศกึษาเพื่อให้

เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเขา้ใจ

ผลกระทบของเทคโนโลยใีหม่ ๆ 

        

(3) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศกึษา

กับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 
        

3.ทักษะทางปัญญา         
(1) มีทักษะการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม      

คิดสรา้งสรรค์และคิดอย่างเป็นระบบ 

        

(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้ง

ประยุกต์ความรู้ทักษะ    และการใช้

เคร่ืองมือเหมาะสมกับการแก้ปญัหาได้

อย่างเหมาะสม 

        

(3) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา 

วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปญัหาเพือ่

ใชใ้นการแก้ปัญหาอย่างสรา้งสรรค์ 

        

(4) ใชป้ระสบการณ์ทางภาคปฏิบัติ

น ามาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปญัหา

ไดอ้ย่างเหมาะสม 

        

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผดิชอบ 
        

(1)  มีมนุษยสัมพนัธ์ที่ด ี         
(2) สามารถวางตัวและแสดงความ

คิดเห็นพร้อมทัง้แสดงจุดยนือย่าง

เหมาะสมตาม บทบาทหน้าที่และ

ความรับผดิชอบ 

        



-16- 

ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO7 PLO8 

(3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผูต้าม 

สามารถปรับตัวเข้ากับผูอ้ื่นได้

เหมาะสม ท างาน เป็นทีมได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

        

(4) มีความรับผดิชอบการพัฒนาการ

เรียนรู้ทั้งตนเองและวิชาชีพอย่าง

ต่อเนื่อง 

        

(5)  มีทักษะในการด าเนินชีวติในพหุ

วัฒนธรรม 
        

5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

        

(1) มีทักษะในการใชเ้คร่ืองมือที่

จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างาน

ที่เกี่ยวข้องกบัการใชส้ารสนเทศและ

เทคโนโลยสีื่อสารอย่างมี

ประสิทธิภาพและรู้เท่าทัน 

        

6.สุนทรียภาพ         
มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึง้ใน

คุณค่าของศาสตร์ที่ศกึษา ศลิปะและ

วัฒนธรรม 

        

7.ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและ

พัฒนาบุคลิกภาพ 
        

(1) มีสุขนสิัยที่ส่งเสรมิต่อการดูแล

รักษาสุขภาพ 
        

(2) สามารถพัฒนาบคุลิกภาพได้

อย่างเหมาะสม         
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