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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
คณะ/ภาควิชา  
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หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
1. รหัสและช่ือหลักสูตร  
 ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ 
 ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Geoinformatics 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   
 ชื่อเต็มภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิสารสนเทศ) 
 อักษรย่อภาษาไทย : วท.บ. (ภูมิสารสนเทศ) 
 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Science (Geoinformatics) 
 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.Sc. (Geoinformatics) 
3. วิชาเอก (ถ้ามี)  

ไม่มี 
4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 เรียนไม่น้อยกว่า  132  หนว่ยกิต 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ  หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี 
 5.2 ประเภทของหลักสูตร  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 

5.3 ภาษาที่ใช้  ภาษาไทย 
5.4 การรับเข้าศึกษา  รับนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาต่างชาติที่สามารถอ่าน และเขียนภาษาไทยได้ 
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  ไม่มี 
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา  ให้ปริญญาเพียงสาขาเดียว 
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 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ปรับปรุงจาก
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 เปิดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
 โดยสภาวิชาการเห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการ ในคราวประชุม  ครั้งที่ ..../.....  
เมื่อวันที่ ..... เดือน ....... พ.ศ. .......... 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้อนุมัติ ในคราวประชุม  ครั้งที่ ..../.....  เมื่อวันที่ ..... เดือน  
....... พ.ศ. .......... 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2566  
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 

1. ผู้ช่วยนักวิจัย 
2. ที่ปรึกษาด้านสารสนเทศภูมิศาสตร ์
3. นักวิชาการภูมิสารสนเทศ 
4. นักปฏิบัติการภูมิสารสนเทศ 
5. เจ้าหน้าที่ข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และแผนที่ 
6. เจ้าหน้าที่งานเทคนิคแผนที่ 
7. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
8. เจ้าหน้าที่สารสนเทศภูมิศาสตร์ 
9. เจ้าหน้าที่ภูมิศาสตร์ 
10. นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ 
11. นักพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
12. เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
13. GIS Database Engineer 
14. Sale Engineer 
15. GIS System Administrator 
16. GIS System Admin/IT Technical Computing/GIS Support 
17. GIS Officer 
18. GIS System Analyst 
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ลำดับที่ ชื่อ–สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒกิารศึกษา / สาขาวิชา สถาบันที่สำเร็จการศึกษา ปีท่ีสำเร็จ
การศึกษา 

1 นายคัมภีร์ ธีระเวช
3229900131XXX 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(วิศวกรรมสำรวจและ
ขนส่ง อนุสาขาวิชา
วิศวกรรมสำรวจและ
สารสนเทศภูมิศาสตร์) 

Ph.D. 
 

M.Sc. 
 

วท.บ. 

(Remote Sensing and Geographic 
Information Systems) 
(Remote Sensing and Geographic 
Information Systems) 
(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 
 

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 
 

สถาบันราชภัฏรำไพพรรณี 

2557 
 

2552 
 

2547 
2 นายวิระ ศรีมาลา 

3801300358XXX 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

(วิศวกรรมสำรวจและ
ขนส่ง อนุสาขาวิชา
วิศวกรรมสำรวจและ
สารสนเทศภูมิศาสตร์) 

วท.ม. 
วท.บ. 

(เทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์) 
(ปฐพีวิทยา) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2551 
2547 

3 นายทบทอง ชั้นเจริญ 
3650801043XXX 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

วท.ม. 
วท.บ. 

(ภูมิสารสนเทศ) 
(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
สถาบันราชภัฏรำไพพรรณี 

2556 
2542 

4 นางสาวศศิกานต์ ไพลกลาง 
1309900135XXX 

อาจารย์ วท.ด. 
วท.ม. 
วส.บ. 

(ภูมิสารสนเทศ) 
(ภูมิสารสนเทศ) 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

2560 
2554 
2550 

5 นางสาวขนิษฐา ยารักษ์ 
3340400193XXX 

อาจารย์ M.Sc. 
 

วท.บ. 

(Remote Sensing and Geographic 
Information Systems) 
(ภูมิศาสตร์) 

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2562 
 

2560 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสตูร  

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเป็นศาสตร์ที่รวบรวมเทคโนโลยีที่สำคัญซึ่งประกอบด้วยเทคโนโลยี

การรับรู้จากระยะไกล (remote sensing : RS) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (geographic information 
systems : GIS) และระบบดาวเทียมนำทางบนโลก (global navigation satellite system : GNSS) ถือว่า
เทคโนโลยีดังกล่าวมีความสำคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศ ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนในการส่งเสริมและ
สนับสนุนการใช้ข้อมูลสารสนเทศทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือที่จะได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และมีความทันสมัย
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศกำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญในประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้
นำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนประกอบการตัดสินใจในการบริหาร หรือจัดการพ้ืนที่
ได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพและรวดเร็วตอบสนองในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11      
ในยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน  
สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
อย่างยั่งยืน โดยนำการวิจัยเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนา จัดทำฐานข้อมูลที่ภาคส่วนต่าง ๆ เข้าถึง
และใช้ประโยชน์ได้อย่างง่าย รวมไปถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมรวมทั้งระบบเศรษฐกิจยุคใหม่มีความเติบโตซึ่งต้องอาศัยการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ          
เข้าด้วยกัน เทคโนโลยีภูมสิารสนเทศถอืว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ ซึ่งการใช้งานยังคงเป็นงานในลักษณะของเทคนิค
เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม หรืองานจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานเป็นหลักบุคลากรทางด้านนี้ยังไม่เพียงพอ หรืออาจจะ 
ไม่ตรงกับความต้องการของหน่วยงานบางแห่ง ดังนั้นจึงต้องเพ่ิมเติมองค์ความรู้หรือการประยุกต์ใช้งานด้านต่าง ๆ 
เช่น การเขียนโปรแกรมประยุกต์ทางด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้  ด้านการระบาดของโรคติดต่อ ด้านการ
บรรเทาสาธารณภัย ด้านการจัดการแหล่งน้ำ เป็นต้น จึงจะทำให้บุคลากรทางด้านนี้มีความชำนาญ และ
สามารถประยุกต์หรือคิดเครื่องมือทางด้านระบบภูมิสารสนเทศ เพ่ือนำมาใช้ในการจัดการข้อมูลเชิงพ้ืนที่ 
อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 การวางแผนหลักสู ตรจะต้องคำนึ งถึ งการเปลี่ ยนแปลง  และการประยุกต์ ใช้ ข้อมู ล 

สารสนเทศภูมิศาสตร์ รวมทั้งเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาช่วยในการจัดการหรือวิเคราะห์เพ่ือใช้แก้ปัญหาพื้นที่                                   
แบบบูรณาการ และปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติเป็นของตัวเองแล้ว คือ ดาวเทียม
ไทยโชติหรือธีออส (Thailand earth observation system : THEOS) ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการสำรวจด้วยดาวเทียม
นี้สามารถนำมาใช้งานได้ค่อนข้างดี สามารถนำมาใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนได้ ในปัจจุบันนี้หน่วยงานต่าง ๆ 
ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ให้ความสำคัญกับงานทางด้านภูมิสารสนเทศมากข้ึน มีความต้องการบุคลากรทางด้านนี้
เพ่ิมข้ึนหน่วยงานต่าง ๆ สามารถให้นักศึกษาเข้าไปจัดทำกรณีศึกษาในการจัดการเรียนการสอนศึกษาดูงานและ
ฝึกงานในสถานประกอบการได ้จงึเป็นเหตุผลสำคัญที่มหาวิทยาลัยได้จัดทำหลักสูตรดังกล่าว 
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12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
 จากสถานการณ์ด้านต่าง ๆ ในปัจจุบันถือว่ามีความจำเป็นต้องทำการพัฒนาหลักสูตรเชิงรุก                 

ที่มีศักยภาพ และสามารถประยุกต์ปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยี  และการแข่งขันทาง                                 
เทคโนโลยีภู มิสารสนเทศทั้ งในประเทศและต่างประเทศ โดยการผลิตบุคลากรทางด้าน เทคโนโลยี                             
ภูมิสารสนเทศ มีความจำเป็นที่ต้องมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันทีและมีศักยภาพสูงในการพัฒนาท้องถิ่น
สังคมและประเทศ รวมทั้งพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทางด้านวิชาการ และการปฏิบัติการมีความเข้าใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีต่อท้องถิ่นและสังคม รวมไปถึงมีความรับผิดชอบมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองหน่วยงาน
ท้องถิ่นสังคมและประเทศชาติ และต้องปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพมีคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยที่มุ่งผลิตบัณฑิตวิจัย และพัฒนาบูรณาการความรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ือการพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งและ
ยั่งยืนสืบไป 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 ตามผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิต และการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาสากล  เพ่ือนำมา
พัฒนาท้องถิ่นและสังคมให้เกิดความเข้มแข็งเนื่องจากปัจจุบันแนวโน้มการใช้งานด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
เริ่มสูงขึ้น และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับงานด้านต่าง ๆ ได้ครอบคลุมแทบทุกด้านซึ่งเป็นผลดีในการ
วางแผนวิเคราะห์แก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นสังคมและประเทศ ดังนั้นการพัฒนา
หลักสูตรดังกล่าว จึงต้องเน้นการรู้และเข้าใจถึงเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศคอมพิวเตอร์ และศาสตร์อ่ืน ๆ                       
ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้วิธีการบูรณาการความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ เข้าด้วยกัน รวมทั้งสามารถปรับเปลี่ยนและ
นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ 
13. ความสัมพันธ์ (ถ้าม)ี กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
 1)  กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่ กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม กลุ่มวิชาการนำความรู้สู่สากล 

กลุ่มวิชาความอดทน และกลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ  
 2)  กลุ่มวิชาเอกด้านบังคับ ได้แก่  การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 1 การเขียน

โปรแกรมบนเว็บ 
 3)  กลุม่วิชาเอกด้านเลือกในกลุ่มวิชาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 4)  กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ ได้แก่ องค์การและการจัดการ การเป็นผู้ประกอบการ และ

การสร้างธุรกิจใหม่ และหลักการตลาด 
13.2 รายวิชาที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
 รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรนี้ นักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนภายในคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถเลือกเรียนได้ในบางรายวิชาตามความสนใจของนักศึกษาแต่ละคน นอกจากนั้น 
นักศึกษาต่างคณะก็สามารถเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้ เช่น ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การรับรู้  
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จากระยะไกล รวมทั้งกลุ่มวิชาเอกเลือกด้านการประยุกต์ใช้งาน เช่น วิชาการประยุกต์ภูมิสารสนเทศด้านการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และวิชาการประยุกต์ภูมิสารสนเทศด้านการเกษตร เป็นต้น 

13.3 การบริหารจัดการ 
 ในการจัดการเรียนการสอน จะต้องมีการประสานงานกับคณะต่าง ๆ ที่จัดรายวิชาที่นักศึกษา

ในหลักสูตรต้องไปเรียน โดยต้องมีการวางแผนร่วมกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่ผู้บริหารและอาจารย์ผู้ สอน    
ซึ่งอยู่ต่างคณะ เพ่ือกำหนดเนื้อหาและกำหนดกลยุทธ์การสอน ตลอดจนการวัดและประเมินผล ในกรณีที่
นักศึกษาเลือกเรียนเป็นรายวิชาเลือกเสรีนั้น จะต้องมีการประสานงานกับคณะต้นสังกัดเพ่ือให้ทราบถึงผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาว่าสอดคล้องกับหลักสูตรที่นักศึกษาเหล่านั้นเรียนหรือไม่ 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร   

ปรัชญา 
 ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพ่ือการ

จัดการพ้ืนที่และการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและเป็นระบบ 
ความสำคัญ 
 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเป็นศาสตร์ที่รวบรวมเทคโนโลยีที่สำคัญ ซึ่งประกอบด้วยเทคโนโลยี

การรับรู้จากระยะไกล (remote sensing : RS) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (geographic information 
system : GIS) และระบบดาวเทียมนำทางบนโลก (global navigation satellite system : GNSS) และยังมี
ความเกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ ถือว่าเทคโนโลยีดังกล่าวมีความสำคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศ ซึ่งรัฐบาลมีนโยบาย                  
ที่ชัดเจนในการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ข้อมูลสารสนเทศทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือที่จะได้ข้อมูล               
ที่ถูกต้องและมีความทันสมัย เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศกำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญในประเทศ ซึ่งปัจจุบัน         
มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้นำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ มาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนประกอบการ
ตัดสินใจในการบริหารหรือจัดการพ้ืนที่ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ตอบสนองในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ในยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ
และยั่งยืน ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยนำการวิจัยเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาจัดทำ
ฐานข้อมูลที่ ภาคส่วนต่าง ๆ เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างง่าย รวมไปถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี          
มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งระบบเศรษฐกิจยุคใหม่มีความเติบโตซึ่งต้องอาศัย     
การผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ถือว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ 
และจำเป็นต้องทำการพัฒนาหลักสูตรเชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถประยุกต์ ปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการ
ของเทคโนโลยี และการแข่งขันทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 โดยการผลิตบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ นักภูมิสารสนเทศจำเป็นต้องมีความรู้
ในศาสตร์หลาย ๆ สาขา เช่น ภูมิศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ ภูมิสัณฐานวิทยา 
ภูมิศาสตร์มนุษย์และสิ่งแวดล้อม และภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ อีกทั้งยังต้องมีความรู้ทางด้านเทคโนโลยี              
ที่ประกอบด้วย วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หลักการของ
การสำรวจจากระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  การแปลตีความภาพถ่ายทางอากาศ และข้อมูล       
ภาพดาวเทียม หลักการของการกำหนดตำแหน่งบนพ้ืนโลกด้วยดาวเทียม การออกแบบแผนที่มาผสมผสานกัน 
การศึกษาที ่เกี ่ยวข้องกับศาสตร์หลาย ๆ สาขานี ้ เรียกว่า พหุวิทยาการ (multi-disciplinary) ทำให้            
นักภูมิสารสนเทศมีมุมมองต่อสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเป็นลักษณะองค์รวม (holistic) ที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์เกี่ยว
พันธ์กัน นักภูมิสารสนเทศต้องมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาท้องถิ่น 
สังคม และประเทศ รวมทั้งพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทางด้านวิชาการและการปฏิบัติการ มีความ
เข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีต่อท้องถิ่นและสังคม รวมไปถึงมีความรับผิดชอบมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง 
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หน่ วยงาน ท้องถิ่น สั งคมและประเทศชาติ  และต้องปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพมีคุณธรรม จริ ยธรรม                        
ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่มุ่งผลิตบัณฑิต งานวิจัยและพัฒนา และการบูรณาการความรู้ในด้าน
ต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งและยั่งยืนสืบไป 

เหตุผลของการปรับปรุงหลักสูตร 
เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ โดยครอบคลุม

พ้ืนฐานด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การรับรู้จากระยะไกล ระบบดาวเทียมนำทางบนโลก และการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

2. เพ่ื อผลิตบัณฑิ ตที่ มี สามารถในการนำความรู้ ด้ านภู มิ สารสนเทศไปประยุกต์ ใช้                              
ในการจัดการปัญหาต่าง ๆ เช่น การหาพ้ืนที่เสี่ยงภัยธรรมชาติ การวางแผนป้องกันภัยพิบัติหรือการพัฒนา
โปรแกรมประยุกต์เพ่ือตอบสนองความต้องการในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ เพ่ือการสร้างความเข้มแข็ง ให้กับ
ชุมชน 

3. เพ่ือสนับสนุนให้ มีการสร้างหรือดัดแปลงเครื่องมือให้ เป็นของตนเองอย่างถูกต้อง                    
ตามกฎหมาย และสนับสนุนให้มีการเผยแพร่แลกเปลี่ ยนความรู้ ในทางวิชาการด้านภูมิ สารสนเทศ                              
หรือศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง 

4. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นผู้นำ มีความใฝ่รู้ มีความสามารถในการใช้ภาษา  และ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารในชีวิตประจำวันหรือในการศึกษาข้ันสูงต่อไปได้ 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐาน 
ไม่ตำ่กว่า ที่สกอ. กำหนด 

• พัฒนาหลักสตูรตามมาตรฐาน
คุณวุฒิ สาขาภูมิสารสนเทศ (ถ้ามี) 

• ติดตามความก้าวหนา้ทางดา้น
เทคโนโลยีทีเ่กีย่วข้อง 

• ติดตามการประเมินผลการดำเนิน 
งานหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

• รายละเอียดหลักสูตร 
• รายงานผลการดำเนินงาน      

หลักสตูร 
• รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

สร้างการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง • กำหนดให้มีโครงงานขนาดเล็ก    
ในรายวิชาเอกบังคับหรือเอกเลือก 

• สนับสนุนให้มีนักศึกษาเป็น                   
ผู้ช่วยวจิัย 

• จำนวนรายวิชาเอกบังคับหรือเอก
เลือกที่มีโครงงานขนาดเล็ก             
ในรายวิชา 

• จำนวนนักศึกษาของหลักสูตรที่
เป็นผู้ช่วยวิจัย 

ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน 

• สำรวจความต้องการของตลาด 
แรงงาน 

• จำนวนนักศึกษาทีผ่่านการฝึก
ประสบการณ์ภาคสนามหรือ      
สหกจิศึกษา 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

 • ติดต่อสถานประกอบการณ์               
เพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึก
ประสบการณ์ภาคสนามหรือ                
สหกิจศึกษา 

• สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต 

• รายงานการประสานงานกับ
หน่วยงาน 

• ผลการประเมินความพึงพอใจ                
ของผู้ใช้บณัฑิต 

พัฒนาบุคลากรด้านการสอนให้มี
ประสบการณ์ด้านการสอนการวิจัย
และการบริหารงานหลักสูตร 

• สนันสนุนให้อาจารย์เข้าอบรม
สมัมนาเพื่อพัฒนาความรู้และ
ทักษะด้านวิชาการและวิชาชีพ 

• สนับสนนุการนำเสนอผลงาน
วิชาการในเวทีสาธารณะ 

• จำนวนอาจารย์ที่เข้าอบรม 
• จำนวนการนำเสนอผลงานวิชาการ 
• เอกสารผลการดำเนินงาน 

บริการวิชาการสู่ชุมชน • สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานบริการ
วิชาการแก่หน่วยงานภายนอก 

• จำนวนการบริการวิชาการ 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ  

ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาค การศึกษาปกติ 1 ภาค การศึกษาปกติ   
มีระยะเวลาศึกษา ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
ไมมี่ 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

2 .การดำเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ตั้งแต่เดือนมิถุนายน - ตุลาคม 
ภาคการศึกษาท่ี 2 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
   (1) ต้องสำเร็จการศกึษาไม่ต่ำกว่ามธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
   (2) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และ/หรือเป็นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกของสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้กำหนด 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรที่ไม่ได้เรียนสายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ/หรือผ่าน

การศึกษาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์อาจจะมีปัญหาในด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้ 
 (1) ด้านคณิตศาสตร์ 
 (2) พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 (3) การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ 
 (4) ปัญหาจากการปรับตัวจากระบบการเรียนในระดับมัธยมศึกษามาเป็ นการเรียนรู้          

ในรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิม 
2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 (1) มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพ่ือแนะนำการวางเป้าหมายชีวิต วิธีการเรียน ในระดับ

มหาวิทยาลัย การแบ่งเวลา การเข้าร่วมกิจกรรม 
 (2) หลักสูตรอาจจะจัดให้มีการสอนเสริมให้กับนักศึกษาที่มีความต้องการในหลักการพ้ืนฐาน

ของปัญหาในข้างต้น โดยอาจจะจัดให้เป็นการสอนเสริมให้กับนักศึกษาทุกคนในช่วงนอกเวลาราชการ ซึ่งการ
สอนเสริมนี้อาจจะดำเนินการสอนโดยอาจารย์ประจำหลักสูตรหรือจากนักศึกษารุ่นพ่ี  

 (3) แต่งตั้งอาจารย์ทีป่รึกษาซึ่งหน้าที่คอยรับฟังและแนะนำแนวทางแก้ปัญหาให้ด้านการเรียน
ให้กับนกัศึกษาทกุคน 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
 

นักศึกษา 
จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 

นักศึกษาชั้นปีที ่1 30 30 30 30 30 
นักศึกษาชั้นปีที ่2 - 30 30 30 30 
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 - - 30 30 30 
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 - - - 30 30 

รวม 30 60 90 120 120 
คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา - - - 30 30 

 

2.6 งบประมาณตามแผน 
หน่วย : บาท 

หมวดรายจ่าย 2564 2565 2566 2567 2568 

1. งบบุคลากร 
2. งบดำเนินการ 

1) ค่าตอบแทน 
2) ค่าใช้สอย 
3) ค่าวัสดุและค่าใช้จ่าย

อ่ืน ๆ 
3. งบลงทุน 
4. งบเงินอุดหนุน 

170,000 
 

- 
100,000 
100,000 

 
100,000 

- 

176,800 
 

- 
150,000 
150,000 

 
150,000 

- 

183,872 
 

- 
200,000 
200,000 

 
200,000 

- 

191,227 
 

- 
250,000 
250,000 

 
250,000 

- 

198,876 
 

- 
300,000 
300,000 

 
300,000 

- 
รวม 470,000 626,800 783,872 941,227 1,098,876 

ค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิต 26,000 บาท/คน/ปี  
2.7 ระบบการศึกษา 

แบบชั้นเรียนหรือเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวทิยาลัย (ถา้มี) 
 เป็นไปตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอน 

ผลการเรียนระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
 ระเบียบ ฯ ว่าด้วย การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ และการศึกษา 

ตามอัธยาศัย เข้าสู่การศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พ.ศ. 2560 
 ระเบียบ ฯ ว่าด้วย การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี ในกรณีการไปศึกษาหรือ 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศฯ พ.ศ. 2561 
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 ระเบียบ ฯ ว่าด้วย การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 2) 
 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2561  
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร  
3.1.1 จำนวนหน่วยกิต      ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  

มีสัดส่วนหน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาดังนี้ 
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต 

1) กลุ่มวิชาคณุธรรม จริยธรรม        9 หน่วยกิต 
2) กลุ่มวิชาการนำความรู้สู่สากล        6 หน่วยกิต 
3) กลุ่มวิชาความอดทน         6 หน่วยกิต 
4) กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ       6 หน่วยกิต 
5) ให้เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งอีก        3 หน่วยกิต 

(2) หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกว่า   96  หน่วยกติ 
1) วิชาแกน          6 หน่วยกิต 
2) วิชาเฉพาะด้าน   ไม่น้อยกว่า   90 หนว่ยกิต 

2.1) วิชาเฉพาะด้านบังคับ      59 หน่วยกิต 
2.2) วิชาเฉพาะด้านเลือก      27 หน่วยกิต 
2.3) วิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ ์      4 หน่วยกิต 
      วิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์       

(3) หมวดวชิาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 
3.1.3 รายวิชา 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป         30 หน่วยกิต 
 1.1 กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม     9 หน่วยกิต  

1.1.1 วิชาคุณธรรม จริยธรรมบังคับเรียน      3 หน่วยกิต 

0163001 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน    3(3-0-6) 
 H.M. King Bhumibol Adulyadej's Philosophy for  
 SustainableDevelopment 

1.1.2 วิชาคุณธรรม จริยธรรมให้เลือกเรียน       6 หน่วยกิต 
        โดยเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้ 

0163002 จริยศึกษาเพ่ือการพัฒนาตน      3(3-0-6) 
 Moral Education for Self Development 
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0163003 ภูมิคุ้มกันการทุจริต       3(3-0-6) 
 Anti Corruption Immunity 
0163004 สมาธิเพ่ือการพัฒนาชีวิต      3(2-2-5) 
 Meditation for Life Development 
0163005 ชีวิตและความตาย       3(2-2-5) 
 Life and Death 

1.2 กลุ่มวิชาการนำความรู้สู่สากล        6 หน่วยกิต  
0263001 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในศตวรรษที่ 21    3(2-2-5) 
 Thai for Communication in the 21st Century 
0263002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในศตวรรษที่ 21    3(2-2-5) 
 English for Communication in the 21st Century 
0263003 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในศตวรรษที่ 21    3(2-2-5) 
 Chinese for Communication in the 21st Century 
0263004 ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสารในศตวรรษท่ี 21    3(2-2-5) 
 Khmer for Communication in the 21st Century 
0263005 วิถีไทยวิถีอาเซียน       3(3-0-6) 
 Thai and ASEAN Society and Culture 
0263006 ชีวิตในยุคดิจิทลั        3(2-2-5) 
 Life in the digital age 
0263007 คอมพิวเตอร์ โพล และการนำเสนอ     3(2-2-5) 
 Computer, Poll and Presentation 

1.3 กลุ่มวิชาความอดทน         6 หน่วยกิต  
0363001 จิตอาสากับการพัฒนาท้องถิน่      3(2-2-5) 
 Volunteer with local development 
0363002 การเมืองการปกครองไทย      3(3-0-6) 
 Citizenship of Thai Democracy 
0363003 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทย   3(3-0-6) 
 Citizenship of Thai Democracy 
0363004 การเรียนรู้ชุมชนเชิงสร้างสรรค์      3(2-2-5) 
 Creative Community Learning 
0363005 พลเมืองสีเขียว        3(2-2-5) 
 Green Citizen 
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0363006 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับเทคโนโลยีกับการพัฒนา    3(2-2-5) 
 Basic Smart Technology and Development 
0363007 แนวทางพระราชดำริด้านพืชพรรณและการเกษตร   3(2-2-5) 
 Royal Initiation in Plant and Agriculture 

1.4 กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ        6 หน่วยกิต  
0463001 ฉลาดคิด        3(3-0-6) 
 Smart Thinking 
0463002 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน      3(3-0-6) 
 Psychology in Daily Life 
0463003 ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม     3(3-0-6) 
 Leadership and Teamwork 
0463004 ธุรกิจยุคดิจทิัลและเอสเอม็อี      3(3-0-6) 
 Digital Business and SMEs 
0463005 การเงินและความมั่นคง      3(3-0-6) 
 Finance and Wealth 
0463006 อัญมณีและเครื่องประดับ      3(3-0-6) 
 Gems and Jewelry 
0463007 การจัดการชีวิตและสุขภาพ      3(2-2-5) 
 Life and health management 
0463008 ศิลปะเพ่ือชีวิตประจำวันในศตวรรษที่ 21    3(2-2-5) 
 Arts for Daily Life in the 21st Century  
0463009 สุนทรียะการเกษตร       3(2-2-5) 
 Aesthetic Agriculture     
0463010 การคิดและการตัดสินใจ      3(3-0-6) 
 Thinking and Decision Making     

 1.5 ให้เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งอีก        3 หน่วยกติ 
       ให้เลือกเรียนวิชาใดๆ ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่ไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว 

และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต  
2. หมวดวิชาเฉพาะ          96 หน่วยกิต 

2.1 วิชาแกน            6 หน่วยกิต 
9041004 ภูมิศาสตร์กายภาพสำหรับภูมิสารสนเทศ    3(3-0-6) 
 Physical Geography for Geoinformatics 
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9041006 พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับภูมิสารสนเทศ  3(3-0-6) 
 Fundamentals of Science and Mathematics for Geoinformatics 

2.2 วิชาเฉพาะด้าน          90 หน่วยกิต 
2.2.1 วิชาเฉพาะด้านบังคับ        59 หน่วยกิต 

9011071 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1     3(2-2-5) 
 Computer Programming 1 
9022132 การเขียนโปรแกรมเว็บ      3(2-2-5) 
 Web Programming 
9041001 พ้ืนฐานของภูมิสารสนเทศ      3(2-2-5) 
 Fundamentals of Geoinformatics 
9041002 พ้ืนฐานการทำแผนที่เฉพาะเรื่อง     3(2-2-5) 
 Basics of Thematic Mapping 
9041003 ดิจิทัลโฟโตแกรมเมตรี      3(2-2-5) 
 Digital Photogrammetry 
9041005 การสำรวจเบื้องต้น       3(2-2-5) 
 Introduction to Survey 
9042011 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 1      3(2-2-5) 
 Geographic Information Systems 1 
9042021 การรับรู้จากระยะไกล 1      3(2-2-5) 
 Remote Sensing 1 
9042031 ระบบดาวเทียมนำทางบนโลก      3(2-2-5) 
 Global Navigation Satellite System 
9042032 ระบบดาวเทียมนำทางบนโลกขั้นสูง     3(2-2-5) 
 Advanced Global Navigation Satellite System 
9042041 การจัดการฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์   3(2-2-5) 
 Database Management in Geographic Information Systems 
9042051 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุสำหรับภูมิสารสนเทศ   3(2-2-5) 
 Object-Oriented Programming for Geoinformatics 
9042053 พ้ืนฐานของไมโครคอนโทรเลอร์และการประยุกต์ด้านภูมิสารสนเทศ 3(2-2-5) 
 Fundamental of Microcontroller an Application in  
 Geoinformatics 
9043011 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 2      3(2-2-5) 
 Geographic Information Systems 2 
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9043012 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนอินเทอร์เน็ต    3(2-2-5) 
 Internet GIS 
9043021 การรับรู้จากระยะไกล 2      3(2-2-5) 
 Remote Sensing 2 
9043041 การวิเคราะห์และการจำลองเชิงพื้นท่ี     3(2-2-5) 
 Spatial Analysis and Modeling 
9043042 มาตรฐานทางภูมิสารสนเทศ      3(2-2-5) 
 Standards in Geoinformatics 
9043091 สัมมนาทางภูมิสารสนเทศ 1      1(0-2-1) 
 Seminar in Geoinformatics 1 
9003481 โครงการวิจัย 1       1(0-2-1) 
 Research Project 1 
9044091 สัมมนาทางภูมิสารสนเทศ 2      1(0-2-1) 
 Seminar in Geoinformatics 2 
9004481 โครงการวิจัย 2       2(0-4-2) 
 Research Project 2 

22.2.  วิชาเฉพาะด้านเลือก        27 หน่วยกิต 
1) วิชาด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ        6 หน่วยกิต 

9043022 การประมวลผลภาพดิจิทัลในการรับรู้จากระยะไกล   3(2-2-5) 
 Digital Image Processing in Remote Sensing 
9043043 ฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่เบื้องต้น      3(2-2-5) 
 Introduction to Spatial Database 
9044072 เทคนิคการทำแผนที่สมัยใหม่      3(2-2-5) 
 Modern Mapping Techniques 
9044073 การทำแผนที่ดิจิทัลสามมิติ      3(2-2-5) 
 Three-Dimensional Digital Mapping 

2) วิชาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์        6 หน่วยกิต 
9012071 การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2     3(2-2-5) 
 Computer Programming 2 
9013102 ปัญญาประดิษฐ์       3(2-2-5) 
 Artificial Intelligence 
9023021 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์    3(2-2-5) 
 Human-Computer Interaction 
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9023121 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ    3(2-2-5) 
 Object Oriented System Analysis and Design 
9042101 มัลติมีเดียและไฮเปอร์มีเดีย      3(2-2-5) 
 Multimedia and Hypermedia 
9043051 การเขียนโปรแกรมภาษาสมัยใหม่สำหรับภูมิสารสนเทศ   3(2-2-5) 
 Modern Programming Language for Geoinformatics 
9042052 การเขียนโปรแกรมเว็บขั้นสูง      3(2-2-5) 
 Advanced Web Programming 

3) วิชาด้านการประยุกต ์         9 หน่วยกิต 
9043072 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  3(2-2-5) 
 และสิ่งแวดล้อม 

 Application of Geoinformatics in Natural Resources and 
  Environmental Management 

9043073 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศด้านการสาธารณสุข    3(2-2-5) 
 Application of Geoinformatics in Public Health 
9043074 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศด้านการเกษตร    3(2-2-5) 
 Application of Geoinformatics in Agriculture 
9043075 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศด้านการพัฒนาท้องถิน่   3(2-2-5) 
 Application of Geoinformatics in Local Development 
9043077 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศด้านโลจิสติกส์    3(2-2-5) 
 Application of Geoinformatics in Logistics 
9043078 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศด้านภัยพิบัต ิ    3(2-2-5) 
 Application of Geoinformatics in Disasters 

4) วิชาด้านวิทยาการจัดการ         3 หน่วยกิต 
3021101 องคก์ารและการจัดการ      3(3-0-6) 
 Organization and Management 
3022903 การเป็นผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่    3(3-0-6) 
 Entrepreneurship and New Venture Creation 
3051101 หลักการตลาด       3(3-0-6) 
 Principles of Marketing 

5) รายวิชาอืน่ในหมวดวชิาเฉพาะด้านเลือก        6 หน่วยกิต 
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32.2.  วิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ         4 หน่วยกิต 
   ไม่น้อยกว่า 

9003091 เตรียมความพร้อมปฏิบัติการวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์   1(0-2-1) 
 Preparation of Field Experience in Computer 
9004091 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านคอมพิวเตอร ์      3(450) 
 Field Experience in Computer 
9043998 เตรียมสหกิจศึกษาทางภูมิสารสนเทศ     1(0-2-1) 
 Pre-Cooperative Education of Geoinformatics 
9044999 สหกิจศึกษาทางภูมสิารสนเทศ        6(640) 
 Cooperative Education of Geoinformatics 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี       6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เปิดสอน                      

โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมใน
เกณฑก์ารสำเร็จหลักสูตรของวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ 

 
ความหมายของรหัสวิชา 
 หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 
 016xxxx หมายถึง  วิชาในหมวดศึกษาท่ัวไปในกลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม 
 026xxxx หมายถึง  วิชาในหมวดศึกษาท่ัวไปในกลุ่มวิชานำความรู้สู่สากล 
 036xxxx หมายถึง  วิชาในหมวดศึกษาทัว่ไปในกลุ่มวิชาความอดทน 
 046xxxx หมายถึง  วิชาในหมวดศึกษาท่ัวไปในกลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ 
 
 หมวดวิชาเฉพาะ 
 การกำหนดรหัสวิชาในหลักสูตรภูมิสารสนเทศ ประกอบด้วยเลข 7 ตัว ดังนี้ 
  ลำดับที ่1-3 หมายถึง รหัสสาขาวิชา ดังนี้ 
             901  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
    902  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    903     สาขาวิชาเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
    904     สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ 
  ลำดับที่ 4 หมายถึง  ชั้นปีที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ในรายวิชา 
  ลำดับที่ 5-6 หมายถึง  กลุ่มองค์ความรู้ (เฉพาะ รหัสสาขา 904) ดงันี้ 
    00  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางภูมิสารสนเทศ 
    01  กลุ่มวิชาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
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    02  กลุ่มวิชาการรับรู้จากระยะไกล     
    03  กลุ่มวิชาระบบดาวเทียมนำทางโลก 
    04  กลุ่มวิชาฐานข้อมูลและระบบจัดการฐานข้อมูล 
    05  กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์     
    06  กลุ่มวิชาอ่ืน 
    07  กลุม่วิชาการประยุกต์ทางภูมิสารสนเทศ 
    08  กลุ่มวิชาโครงการวิจัย     
    09  กลุ่มวิชาสัมมนา 
  ลำดับที่ 7 หมายถึง  ลำดับรายวิชาในกลุ่มองค์ความรู้ 
 
 รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา และรายวิชาสหกิจศึกษา 
 การกำหนดรหัสรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา และรายวิชาสหกิจศึกษา ประกอบด้วยตัวเลข 7 ตัว ดังนี้ 
  คณะคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ 
  รหัสวิชา 9044998 รายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาทางภูมิสารสนเทศ 
  เลข 904 หมายถึง คณะ/สาขาวิชา 
           เลข 3  หมายถึง  ชั้นป ี
  เลข 998 หมายถึง ลำดับรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา โดยกำหนดให้ทุกสาขาวิชา 
       ในมหาวิทยาลัยใช้เลขตัวเดียวกัน 
 
  รหัสวิชา 9044999 รายวิชาสหกิจศึกษาทางภูมิสารสนเทศ 
  เลข 904 หมายถึง คณะ/สาขาวิชา 
           เลข 4  หมายถึง  ชั้นป ี
  เลข 999 หมายถึง ลำดับรายวิชาสหกิจศึกษา โดยกำหนดให้ทุกสาขาวิชา 
      ในมหาวิทยาลัยใช้เลขตัวเดียวกัน 
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3.1.4 แผนการศึกษา 
 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา/กลุ่มวิชา (หน่วยกิต) ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม (9) 

 
xxxx-xxxxxx 
xxxx-xxxxxx 
xxxx-xxxxxx 

 
3(x-x-x) 
3(x-x-x) 
3(x-x-x) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาการนำความรู้สู่สากล (6) 

 
 

 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาความอดทน (6) 

 
 

 
 

หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ (6) 

 
 

 
 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ให้เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งอีก (3) 

 
xxxx-xxxxxx 

 
3(x-x-x) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาแกน (6) 

 
9041006  พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
              สำหรับภูมิสารสนเทศ 

 
3(3-0-6) 

 
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาเอกบังคับ (59) 

 
9041001  พ้ืนฐานของภูมิสารสนเทศ 
9041002  พ้ืนฐานการทำแผนที่เฉพาะเรื่อง 

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

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาเอกเลือก (27) 

  

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือ 
สหกิจศึกษา (4/7) 

  

หมวดวิชาเลือกเสรี (6)   
รวม 21 
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ชัน้ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา/กลุ่มวิชา (หน่วยกิต) ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม (9) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาการนำความรู้สู่สากล (6) 

 
xxxx-xxxxxx 
xxxx-xxxxxx 

 
3(x-x-x) 
3(x-x-x) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาความอดทน (6) 

 
xxxx-xxxxxx 

 
3(x-x-x) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ (6) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ให้เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งอีก (3) 

  

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาแกน (6) 

 
9041004  ภูมิศาสตร์กายภาพสำหรับภูมิสารสนเทศ 

 
3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาเอกบังคับ (59) 

 
9011071  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 
9041003  ดิจิทัลโฟโตแกรมเมตรี 
9041005  การสำรวจเบื้องต้น 

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

หมวดวชิาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาเอกเลือก (27) 

  

หมวดวชิาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือ 
สหกิจศึกษา (4/7) 

  

หมวดวิชาเลือกเสรี (6)   
รวม 21 
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ชัน้ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา/กลุ่มวิชา (หน่วยกิต) ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 
กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม (9) 

  

หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาการนำความรู้สู่สากล (6) 

  

หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาความอดทน (6) 

 
xxxx-xxxxxx 

 
3(x-x-x) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาฉลาดคดิและการจัดการ (6) 

 
xxxx-xxxxxx 

 
3(x-x-x) 

หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 
ให้เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งอีก (3) 

  

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาแกน (6) 

  

หมวดวชิาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาเอกบังคับ (59) 

 
9022132  การเขียนโปรแกรมเว็บ 
9042011  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 1 
9042021  การรับรู้จากระยะไกล 1 
9042031  ระบบดาวเทียมนำทางบนโลก 
9042053  พ้ืนฐานของไมโครคอนโทรเลอร์และ                  
              การประยุกต์ด้านภูมิสารสนเทศ 

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

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาเอกเลือก (27) 

 
 

 
 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือ 
สหกิจศึกษา (4/7) 

  

หมวดวิชาเลือกเสรี (6)   
รวม 21 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา/กลุ่มวิชา (หน่วยกิต) ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม (9) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาการนำความรู้สู่สากล (6) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาความอดทน (6) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ (6) 

 
xxxx-xxxxxx 
xxxx-xxxxxx 

 
3(x-x-x) 
3(x-x-x) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ให้เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งอีก (3) 

  

หมวดวชิาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาแกน (6) 

  

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาเอกบังคับ (59) 

 
9042041  การจัดการฐานข้อมลูในระบบสารสนเทศ 
              ภูมิศาสตร์ 
9042051  การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุสำหรับ         
              ภูมสิารสนเทศ 
9043041  การวิเคราะห์และการจำลองเชิงพ้ืนที่ 
9043042  มาตรฐานทางภูมิสารสนเทศ 

 
3(2-2-5) 

 
3(2-2-5) 

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

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาเอกเลือก (27) 

 
xxxx-xxxxxx 

 
3(x-x-x) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือ 
สหกิจศึกษา (4/7) 

  

หมวดวิชาเลือกเสรี (6)   
รวม 21 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา/กลุ่มวิชา (หน่วยกิต) ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม (9) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาการนำความรู้สู่สากล (6) 

  

หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาความอดทน (6) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ (6) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ให้เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งอีก (3) 

  

หมวดวชิาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาแกน (6) 

  

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาเอกบังคับ (59) 

 
9043011 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 2 
9043021 การรับรู้จากระยะไกล 2 
9043032 ระบบดาวเทียมนำทางบนโลกขั้นสูง 
9043091 สัมมนาทางภูมิสารสนเทศ 1 

 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
1(0-2-1) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาเอกเลือก (27) 

 
xxxx-xxxxxx 
xxxx-xxxxxx 
xxxx-xxxxxx 
xxxx-xxxxxx 

 
3(x-x-x) 
3(x-x-x) 
3(x-x-x) 
3(x-x-x) 

หมวดวชิาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือ 
สหกิจศึกษา (4/7) 

  

หมวดวิชาเลือกเสรี (6)   
รวม 22 
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ชัน้ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา/กลุ่มวิชา (หน่วยกิต) ชือ่วิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม (9) 

  

หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาการนำความรู้สู่สากล (6) 

  

หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาความอดทน (6) 

  

หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ (6) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ให้เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งอีก (3) 

  

หมวดวชิาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาแกน (6) 

  

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาเอกบังคับ (59) 

 
9043012  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
              บนอินเทอร์เน็ต 
9003481  โครงการวิจัย 1 

 
3(2-2-5) 

 
1(0-2-1) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาเอกเลือก (27) 

 
xxxx-xxxxxx 
xxxx-xxxxxx 
xxxx-xxxxxx 
xxxx-xxxxxx 

 
3(x-x-x) 
3(x-x-x) 
3(x-x-x) 
3(x-x-x) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือ 
สหกิจศึกษา (4/7) 

 
9003091  เตรียมความพร้อมปฏิบัติการวิชาชีพ 
              ด้านคอมพิวเตอร์ 

 
1(0-2-1) 

 
หมวดวิชาเลือกเสรี (6)   

รวม 17 
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หรือ 
 

ชัน้ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา/กลุ่มวิชา (หน่วยกิต) ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม (9) 

  

หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาการนำความรู้สู่สากล (6) 

  

หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาความอดทน (6) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ (6) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ให้เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งอีก (3) 

  

หมวดวชิาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาแกน (6) 

  

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาเอกบงัคับ (59) 

 
9043012  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
              บนอินเทอร์เน็ต 
9003481  โครงการวิจัย 1 

 
3(2-2-5) 

 
1(0-2-1) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาเอกเลือก (27) 

 
xxxx-xxxxxx 
xxxx-xxxxxx 
xxxx-xxxxxx 
xxxx-xxxxxx 

 
3(x-x-x) 
3(x-x-x) 
3(x-x-x) 
3(x-x-x) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือ 
สหกิจศึกษา (4/7) 

 
9043998  เตรียมสหกิจศึกษาทางภูมิสารสนเทศ 

 
1(0-2-1) 

 
หมวดวิชาเลือกเสรี (6)   

รวม 17 
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แผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 

ชั้นปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา/กลุ่มวิชา (หน่วยกิต) ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม (9) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาการนำความรู้สู่สากล (6) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาความอดทน (6) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ (6) 

  

หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 
ให้เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งอีก (3) 

  

หมวดวชิาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาแกน (6) 

  

หมวดวชิาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาเอกบงัคับ (59) 

  

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาเอกเลือก (27) 

  

หมวดวชิาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือ 
สหกิจศึกษา (4/7) 

 
9004091  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ 

 
3(450) 

หมวดวิชาเลือกเสร ี(6)   
รวม 3 
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หรอืสหกิจศึกษา 
 

ชั้นปีที ่4 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา/กลุ่มวิชา (หน่วยกิต) ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม (9) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาการนำความรู้สู่สากล (6) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาความอดทน (6) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ (6) 

  

หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 
ให้เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งอีก (3) 

  

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาแกน (6) 

  

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาเอกบังคับ (59) 

  

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาเอกเลือก (27) 

  

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือ 
สหกิจศึกษา (4/7) 

 
9044999  สหกิจศึกษาทางภูมิสารสนเทศ 

 
6(640) 

หมวดวิชาเลือกเสรี (6)   
รวม 6 
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ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา/กลุ่มวิชา (หน่วยกิต) ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม (9) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาการนำความรู้สู่สากล (6) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาความอดทน (6) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ (6) 

  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ให้เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งอีก (3) 

  

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาแกน (6) 

  

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาเอกบังคบั (59) 

 
9044091  สัมมนาทางภูมิสารสนเทศ 2 
9004481  โครงการวิจัย 2 

 
1(0-2-1) 
2(0-4-2) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาเอกเลือก (27) 

 
 

 

หมวดวชิาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือ 
สหกิจศกึษา (4/7) 

  

หมวดวชิาเลือกเสร ี(6) xxxx-xxxxxx 
xxxx-xxxxxx 

3(x-x-x) 
3(x-x-x) 

รวม 9 
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3.1.5 คำอธิบายรายวิชา 
คำอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ก) และตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์ความรู้

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคผนวก จ) ดูในภาคผนวก 
3.2  ชื่อ   สกุล  เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 

3.2.1. อาจารย์ประจำหลักสูตร 
 

ลำดับ ชื่อ - สกุล 
คุณวุฒิ / สาขาวิชา /  

สถาบันทีส่ำเร็จการศึกษา 
ตำแหน่ง
วิชาการ 

ภาระการสอน  
(ชม./สัปดาห์) 

25
64

 

25
65

 

25
65

 

25
67

 

25
68

 

1 
 

นายคัมภีร์ ธีระเวช
3229900131XXX 
 

- Ph.D. (Remote Sensing and 
Geographic Information 
Systems) สถาบันเทคโนโลย ี  
แห่งเอเชีย, 2557 

- M.Sc. (Remote Sensing and 
Geographic Information 
Systems) สถาบันเทคโนโลย ี  
แห่งเอเชีย, 2552 

- วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
สถาบันราชภัฏรำไพพรรณี, 2547 

ผศ. 
(วิศวกรรม
สำรวจและ

ขนส่ง  
อนุสาขาวิชา
วิศวกรรม
สำรวจและ
สารสนเทศ
ภูมิศาสตร์) 

15 15 15 15 15 

2 นายวิระ ศรีมาลา 
3801300358XXX 

- วท.ม. (เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมหานคร, 2551 

- วท.บ. (ปฐพีวิทยา) สถาบัน 
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาด กระบัง, 2547 

 

ผศ. 
(วิศวกรรม
สำรวจและ

ขนส่ง  
อนุสาขาวิชา
วิศวกรรม
สำรวจและ
สารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ 

15 15 15 15 15 
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ลำดับ ชื่อ - สกุล 
คุณวุฒ ิ/ สาขาวิชา / 

สถาบันทีส่ำเร็จการศึกษา 
ตำแหน่ง
วิชาการ 

ภาระการสอน  
(ชม./สัปดาห์) 

25
64

 

25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

3 นายทบทอง ชั้นเจริญ 
3650801043XXX 

- วท.ม. (ภูมิสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 
2556 

- วท.บ .(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
  สถาบันราชภัฏรำไพพรรณี, 2542 

ผศ. 
(เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

15 15 15 15 15 

4 นางสาวศศิกานต์ ไพลกลาง 
1309900135XXX 

- วท.ด. (ภูมิสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 
2560 

- วท.ม. (ภูมิสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 
2554 

- วส.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,    
  2550 

อาจารย์ 15 15 15 15 15 

5 นางสาวขนิษฐา ยารักษ์ 
3340400193XXX 

- M.Sc. (Remote Sensing and 
Geographic Information 
Systems) สถาบันเทคโนโลย ี   
แห่งเอเชีย, 2562 

- วท.บ. (ภูมศิาสตร์) มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์, 2560 

 

อาจารย์ 15 15 15 15 15 
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3.2.2  อาจารย์ประจำ  
 

ลำดับ ชื่อ - สกุล 
คุณวุฒิ / สาขาวิชา /  

สถาบันทีส่ำเร็จการศึกษา 
ตำแหน่ง
วิชาการ 

ภาระการสอน  
(ชม./สัปดาห์) 

25
64

 

25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

1 นายคัมภีร์ ธีระเวช - Ph.D. (Remote Sensing and Geographic    
  Information Systems)  
- M.Sc. (Remote Sensing and Geographic  
  Information Systems)  
- วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  

ผศ. 6 6 6 6 6 

2 นายวิระ ศรีมาลา - วท.ม. (เทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์) 
- วท.บ. (ปฐพีวิทยา) 

ผศ. 6 6 6 6 6 

3 นายทบทอง ชั้นเจรญิ - วท.ม. (ภูมิสารสนเทศ)  
- วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

ผศ. 6 6 6 6 6 

4 นางสาวศศิกานต์ ไพลกลาง - วท.ด. (ภูมิสารสนเทศ)  
- วท.ม. (ภูมิสารสนเทศ)  
- วส.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

อาจารย ์ 6 6 6 6 6 

5 นางสาวขนิษฐา ยารักษ ์ - M.Sc. (Remote Sensing and Geographic     
  Information Systems) 
- วท.บ. (ภูมิศาสตร์)  

อาจารย ์ 6 6 6 6 6 

6 นายวิชาญ ทุมทอง - ค.อ.ม. (เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์) 
- ค.อ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนกิส)์  

ผศ. 6 6 6 6 6 

7 นางบุญเรือน พฤกษ์ศศิธร - วท.ม. (เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ) 
- วท.บ. (คณิตศาสตร์) 

ผศ. 6 6 6 6 6 

8 นางบุษยา ประทุมยศ - วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
- วท.บ. (คณิตศาสตร์) 

ผศ. 6 6 6 6 6 

9 นายวิสันต ์พูนชัย - วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
- วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

อาจารย ์ 6 6 6 6 6 

10 นางทิพย์วรรณ ฟูเฟือ่ง - วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
- วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

ผศ. 6 6 6 6 6 

11 นางทิพวรรณ ์ นิยมวงศ์ - วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
- วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

ผศ. 6 6 6 6 6 

12 นางวันดี โชคช่วยพัฒนากิจ - วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
- วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)์ 

อาจารย ์ 6 6 6 6 6 

13 นายนิทัศน์ นิลฉว ี - วท.ม. (ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์) 
- วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

อาจารย ์ 6 6 6 6 6 

14 นายสาธิต  สวุรรณเวช - วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
- วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

ผศ. 6 6 6 6 6 

15 นายอนุสรณ์  เจริญนาน - วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
- วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

อาจารย ์ 6 6 6 6 6 
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ลำดับ ชื่อ - สกุล 
คุณวุฒิ / สาขาวิชา /  

สถาบันทีส่ำเร็จการศึกษา 
ตำแหน่ง
วิชาการ 

ภาระการสอน  
(ชม./สัปดาห์) 

25
64

 

25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

16 นายเดชาวุฒ ิวานิชสรรพ ์ - Ph.D. with Dean’s list ward (Science and  
  Technology Education) 
- ป.บัณฑติการสอนวิทยาศาสตร์ 
- วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
- วท.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1 (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  

ผศ. 6 6 6 6 6 

17 นายปรัชญา ใจสทุธ ิ - วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

อาจารย ์ 6 6 6 6 6 

18 นางสาวขนิษฐา สิทธิเทียม
จันทร์ 

- วท.ม. (การศึกษาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) 
- วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

อาจารย ์ 6 6 6 6 6 

 

3.2.3  อาจารยพ์ิเศษ 
  ไม่มี       

 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกจิศึกษา)  
 หลักสูตรจัดให้มีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามเพ่ือให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ก่อนที่จะเข้าสู่อาชีพ
จริง ดังนั้น จึงจัดให้รายวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนามเป็นรายวิชาเอกบังคับ โดยให้ฝึกประสบการณ์ใน
หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวกับภูมิสารสนเทศ อาทิเช่น กรมแผนที่ทหาร, กรมพัฒนาที่ดิน, 
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และ
บริษัทเอกชน โดยให้ฝึกประสบการณ์ภาคสนามตามภารกิจหลักของหน่วยงานนั้น ๆ ภายใต้การดูแลของ 
คณะกรรมการฝึกประสบการณ์ภาคสนามและตัวแทนจากหนว่ยงานนั้น ๆ  
 ในทางปฏิบัติแล้วหลักสูตรมีความต้องการให้นักศึกษาทุกคนได้ลงทะเบียนเรียน รายวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์หรือสหกิจศึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์เว้นแต่ในกรณีที่นักศึกษาไม่
สามารถออกฝึกประสบการณ์ภาคสนามได้ ให้นักศึกษาพิจารณาเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก
เพ่ือใช้แทนรายวิชาการฝึกประสบการณ์ภาคสนามโดยให้ได้จำนวนหน่วยกิต 6 หน่วยกิต หรือทั้งนี้การออกฝึก
ประสบการณ์ภาคสนามหรือไม่นั้น จะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และประธานหลักสูตร
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 
 ในการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมีการ
อบรมเตรียมความพร้อมไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง โดยจะเริ่มเตรียมความพร้อมของนักศึกษาตั้งแต่ ชั้นปีที่ 2 ส่วน
นักศึกษาที่เข้าอบรมเตรียมความพร้อมไม่ถึง 30 ชั่วโมง จะไม่สามารถลงทะเบียนในรายวิชาสหกิจศึกษา
ทางด้านคอมพิวเตอร์ได ้
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 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
          4.1.1 มีทักษะในการบูรณาการความรู้ด้านต่าง ๆ ที่ได้เรียนมาในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ         
ที่หน่วยงานมอบหมาย 

4.1.2 มีความรู้และทักษะในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้อง หรือเทคนิควิธีการ         
ในสถานที่ฝึก 

 4.1.3 มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย มีความรอบคอบและรู้ถึงผลกระทบ
จากการขาดความใส่ใจในการทำงาน 

 4.1.4 สามารถใช้ความรู้เพ่ือเสนอแนะวิธีการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง 
 4.1.5 มีทักษะในการทำงานจริงร่วมกับผู้อ่ืน และมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับผู้อ่ืน

และวัฒนธรรมขององค์กรที่แตกต่างกันได้ 
 4.1.6 มีทักษะการสื่อสารด้านการพูด เขียน คิด วิเคราะห์ แยกแยะและประมวลผล 
4.2 ช่วงเวลา  

          4.2.1 การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 
  4.2.2 ภาคการศึกษาที ่1 ของปีการศึกษาที่ 4 

 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
         4.3.1 ตลอดภาคการศึกษาที่กำหนด 
  4.3.2 การเตรียมความพร้อมไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง 
  4.3.3 วิชาสหกิจศึกษาใช้ระยะเวลา 16 สัปดาห์ 
  4.4.4 วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ใช้ระยะเวลา 450 ชั่วโมง 

5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 
  หัวข้อที่นักศึกษา สามารถนำมาทำเป็นโครงงานได้  จะต้องเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี             
ภูมิสารสนเทศ อาทิเช่น 

  (1) ด้านการประยุกต์ใช้งานในด้านต่าง ๆ เช่น การจัดการสิ่งแวดล้อม การสาธารณสุข 
  (2) ด้านการพัฒนาเครื่องมือหรือพัฒนาระบบงาน เช่น การพัฒนาระบบงาน การสร้าง
ฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่ 
  (3) ด้านการวิจัยเฉพาะทาง เช่น การศึกษาความแตกต่างของข้อมูลจากดาวเทียมรุ่นใหม่     
การเปรียบเทียบหรือปรับปรุงอัลกอริทึมในการสร้างแบบจำลองความสูงเชิงเลข เป็นต้น 
  (4) หรอืให้ขึน้กับดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 
  โดยให้มีจำนวนผู้ร่วมทำโครงงาน 1 - 2 คน และหลักสูตรจะกำหนดให้มีกรอบเวลาในการส่ง
รายงานและรูปแบบของรายงานที่ต้องนำส่งอย่างชัดเจน 
  หลักสูตรยอมให้รับโครงงานของนักศึกษาที่ผ่านการนำเสนอปากเปล่า (oral presentation)       
ในเวทีวิชาการระดับภูมิภาค ระดับประเทศ หรือระดับชาติ เช่น งานประชุมวิชาการประจำปีที่จัดโดยสำนักงาน
อวกาศและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งที่จัดในระดับภูมิภาคและระดับชาติ รวมถึง
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งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือนำมาปรับปรุงและใช้เทียบเป็นโครงงานได้ ทั้งนี้ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 

5.1 คำอธิบายโดยย่อ 
  เป็นการศึกษาโดยการนำความรู้และทักษะต่าง ๆ ที่ได้เรียนตลอดหลักสูตรหรือความรู้ที่ได้
จากการค้นคว้าเพ่ิมเติมจากแหล่งความรู้ภายนอกมาประยุกต์เข้ากับปัญหาเชิงพ้ืนที่ได้ โดยอยู่ภายใต้การดูแล
ของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน รายงานผลการทดลองในรูปแบบของรายงานและนำเสนอด้วยวาจา            
ตามระยะเวลาทีห่ลักสูตรกำหนดอย่างเคร่งครัด 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  (1) มีการบูรณาการองค์ความรู้และสามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับภูมิสารสนเทศ 
ในการแก้ไขปัญหาเชิงพ้ืนที่ 
  (2) มีความสามารถในการสร้างเครื่องมือเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาเชิงพ้ืนที่ 
  (3) มีความชำนาญในการใช้เครื่องมือ โปรแกรมประยุกต์เพ่ือการจัดการปัญหาเชิงพ้ืนที ่
  (4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล 
5.3 ช่วงเวลา 
  ภาคการศึกษาท่ี 2 ของปีการศึกษาที่ 3 และภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 4 
5.4 จำนวนหน่วยกิต 

  รวม 3 หน่วยกิต โดยแบ่งเป็น 1 หน่วยกิต สำหรับวิชาโครงงานวิจัยทางภูมิสารสนเทศ 1,      
วิชาสัมมนาทางภูมิสารสนเทศ 1, วิชาสัมมนาทางภูมิสารสนเทศ 2 และแบ่งเป็น 2 หน่วยกิต สำหรับวิชา
โครงงานวิจัยทางภูมิสารสนเทศ 2 

5.5 การเตรียมการ 
 (1) จัดให้มีอาจารย์ทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานเพ่ือให้คำแนะนำแก่นักศึกษา   

โดยนักศึกษาเป็นผู้เลือกอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งมีความชำนาญในเรื่องที่ตนสนใจ 
(2) ให้อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานจัดตารางเวลาสำหรับการให้คำปรึกษาโครงงาน 

 (3) ให้บุคลากรสายสนับสนุน (ถ้ามี) จัดเตรียมข้อมูล อุปกรณ์ เครื่องมือ หรือสิ่งอ่ืน ๆ ที่เอ้ือ
ต่อการทำโครงงานให้เพียงพอและพร้อมต่อการใช้งาน รวมทั้งให้ทำหน้าที่ประสานงานในการติดต่อขอข้อมูล
จากหน่วยงานอืน่ ๆ ด้วย 

 (4) กำหนดให้มีฐานข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลค้นคว้าเกี่ยวกับโครงงานของนักศึกษารุ่นที่ผ่านมา
เพ่ือให้นักศึกษาที่กำลังศึกษาสามารถใช้ประกอบการทำโครงงานได้ 

 (5) มีการประกาศกำหนดเวลา ระเบียบ ข้อบั งคับ รวมถึงรูปแบบในการทำรายงาน                  
อย่างชัดเจนผ่านทางเว็บไซต์ของหลักสูตร 

 (6) สร้างแรงจูงใจในการทำโครงงานโดยจัดให้มีรางวัลโครงงานดีเด่น โดยให้แต่งตั้ ง
คณะกรรมการพิจาณาโครงงานดีเด่นจากอาจารย์ประจำหลักสูตรในการพิจาณาคัดเลือกโครงงานของนักศึกษา
ในแต่ละรุน่ 
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5.6 กระบวนการประเมินผล 
 (1) ให้นักศึกษาหนึ่งคนมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหนึ่งคนเพ่ือเป็นที่ปรึกษาในการทำ
โครงงาน โดยอาจารย์แต่ละคนอาจจะมีนักศึกษาที่เป็นที่ปรึกษามากกว่าหนึ่งคนก็ได้ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
อาจารย์แต่ละทา่น 
 (2) จัดให้มีคณะกรรมการสอบโครงงาน ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานหนึ่งคน
และอาจารย์ประจำหลักสูตรท่านอ่ืน ๆ อีกสองคน ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาโครงงานในประเด็นต่าง ๆ 
เช่น ความก้าวหน้าในการทำโครงงาน ขั้นตอนวิธีการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน รวมถึงการประเมินผลการ
สอบปากเปล่า 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1) ด้านบุคลิกภาพคุณธรรมและจริยธรรม - นอกจากสอนตามเนื้อหาวิชาจำเป็นต้องส่งเสริมและ
สอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมมนุษยสัมพันธ์และ
การวางตัวในสังคมให้เหมาะสม 

2) ด้านภาวะการเป็นผู้นำการบริหารจัดการทำงาน
เป็นหมู่คณะมีความรับผิดชอบต่อตนเองวิชาชีพและ
สังคม 

- กำหนดให้ในแต่ละรายวิชาแบ่งกลุ่มทำงานที่ได้รับ
มอบหมายโดยมีหัวหน้ากลุ่มและสมาชิก ซึ่งแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบบริหารจัดการและทำงานเป็นหมู่คณะ
เพ่ือให้งานดังกล่าวสำเร็จด้วยดี 
- ในแต่ละกิจกรรมที่ทำงานเป็นหมู่คณะควรมีการ
สับเปลี่ยนตำแหน่งในการทำงานเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้
ถึงหน้าที่ท่ีได้รับที่แตกต่างกันไป 
- ควรกำหนดกฎเกณฑ์ที่ใช้ในชั้นเรียนเช่นเรื่องเวลา
เข้าเรียนการเช็คชื่ อการแต่งกายหรือมีการสอบ       
วัดความรู้ก่อนเรียนทุกครั้งเพื่อใช้ตรวจสอบผู้เข้าเรียน 

3) ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ - นอกจากต้องเรียนในกลุ่มวิชาภูมิสารสนเทศแล้ว 
ในหลักสูตรยังได้กำหนดให้เรียนรายวิชาเกี่ยวกับ 
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และความรู้ทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- กำหนดให้ในแต่ละรายวิชามีการนำเสนอรายงาน 
โดยกำหนดให้ โดยใช้โปรแกรมนำเสนองานหรือ
โปรแกรมประเภทอ่ืน ๆ เพ่ือเพ่ิมทักษะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
(1)  แสดงความซื่อสัตย์สุจริตอย่างสม่ำเสมอ 
(2)  มีวินัย ตรงต่อเวลา และปฏิบัติตามระเบียบขององค์กร 
(3)  มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 
(4)  รับฟังความคิดเห็นและเคารพสิทธิของผู้อื่น เคารพในสิทธิมนุษยชน 



มคอ.2 มรรพ. 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564    หน้า  38 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
(1)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดแทรกกิจกรรมทีเ่กี่ยวข้องกับความซื่อสัตย์สุจริต 
(2)  ให้ความสำคัญของการมีวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานตามกำหนด และ 

ความซื่อสัตย์ ในการทำกิจกรรมหรืองานที่มอบหมาย 
(3)  ส่งเสริมให้ผู้เรียนจัดกิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน 
(4)  เน้นเรื่องการแต่งกายและการปฏิบัติตนให้เหมาะสม ถูกตอ้ง ตามระเบียบข้อบังคับของ

มหาวิทยาลัย 
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

(1)  สังเกตพฤติกรรมการแต่งกายของนักศึกษา การปฏิบัติตน 
(2)  ให้คะแนนการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตรงเวลา และการปฏิบัติตนตามระเบียบ

ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
(3)  ประเมินจากผลงาน ผลการปฏิบัติกิจกรรมโดยพิจารณาเฉพาะด้านที่แสดงออกถึง

คุณธรรมจริยธรรม 
2.2 ด้านความรู้ 

2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1)  มีความรู้ความเข้าใจในแนวคดิ หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่าง ๆ ตามสาระวิชา 
(2)  สามารถวิเคราะห์และจำแนกข้อเท็จจริงตามแนวคิด หลักการ และทฤษฎีของสาระวิชา 
(3)  สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่าง ๆ 
(4)  สามารถแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1)  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นสำคัญโดยบูรณาการศาสตร์สาขาอ่ืน ๆ                       

ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม  
(2)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นทั้งทฤษฎีและปฏิบั ติ                    

เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้และทักษะต่าง ๆ 
(3)  มอบหมายงานกลุ่มใหส้ืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับกรณีศึกษาและนำเสนอในชั้นเรียน 

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1)  ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง และใช้วิธีการ

ประเมินที่หลากหลาย เช่น การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ การประเมินผลจากการนำเสนอผลงาน รายงาน
หรือโครงงาน 

(2)  สังเกตพฤตกิรรมการทำงานและการปฏิบัติตน 
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2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1)  สามารถใช้ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่าง ๆ 
ในการแก้ไขปัญหาและในการดำเนินชีวิตประจำวัน 

(2)  สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และ
กระบวนการต่าง ๆ ตามสาระวิชา 

(3)  สามารถสังเคราะห์สิ่งที่ดีมีประโยชน์นำมาใช้เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม 
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ตัดสินใจ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 

(2)  มอบหมายงานให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
(3)  ฝึกให้วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันให้เชื่อมโยงกับทฤษฎีและเนื้อหาในบทเรียน 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1)  ประเมินตามสภาพจริงจากการปฏิบัติงาน  
(2)  สังเกตการนำเสนองาน หรือผลงาน 

2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1)  สามารถปรับตัวทำงานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้ 
(2)  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือนร่วมงานในองค์กรและบุคคลทั่วไปได้ 
(3)  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
(4)  มีความสามารถในการวางแผนในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

(1)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการกลุ่ม การทำงานแบบร่วมมือหรือ 
Brainstorming  

(2)  ส่งเสริมการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยจัดอภิปรายหรือเสวนางานที่
มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้า 

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและ            
ความรับผดิชอบ 

(1)  สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม 
(2)  ประเมินผลจากผลงาน การนำเสนองาน การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
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2.5 ด้านทักษะในการวิเคราะห์ การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์ การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1)  สามารถรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ 
(2)  สามารถสื่อสารทางการพูด การเขียน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(3)  สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้ 
(4)  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและติดต่อสื่อสารได้ 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์ การสื่อสาร 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนนั้น ได้วิเคราะห์สถานการณ์ที่สำคัญใน
ชีวิตประจำวันที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน  

(2)  มอบหมายงานให้ผู้เรียนนำเสนอผลงาน อภิปราย และเรียบเรียงเป็นรูปเล่ม
รายงานโดยใช้หลักการเขียนทางวิชาการเพ่ือให้ผู้ อ่ืนเข้าใจ เน้นการศึกษาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ที่
หลากหลายและมีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจน 

(3)  ฝึกทักษะด้านการสื่อสาร 
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการคิดวิเคราะห์ การสื่อสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1)  สังเกตการนำเสนอผลงาน การสื่อสาร การแสดงความคิดเห็น  
(2)  ประเมินจากผลงาน รูปเล่มรายงาน 
(3)  ประเมินผลจากการสอบทักษะดา้นการสื่อสาร 
 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) หมวดวิชาทั่วไป 
 แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานการเรียนรู้ ในแต่ละรายวิชาในหลักสูตรว่ามีส่วนร่วมในการเสริมสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ และสอดคล้องต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านใดบ้าง โดยแสดงการกระจายความรับผิดชอบ 
มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาในรูปของตารางต่อไปนี้     



มคอ.2 มรรพ. 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564    หน้า  41 
 

แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาทั่วไป (Curriculum Mapping) 
⚫ ความรับผิดชอบหลัก                     ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
สื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                    
1) กลุ่มวชิาคุณธรรม จริยธรรม เรียน 9 หน่วยกิต                    

(1) บังคับเรียน                    
016300 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  

H.M. King Bhumibol Adulyadej's Philosophy 
for Sustainable 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫    ⚫   ⚫     ⚫   

(2) และเลือกอกี 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้                    

0163002 จริยศึกษาเพือ่การพัฒนาตน  
Moral Education for Self Development 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫  ⚫  ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ 

0163003 ภูมิคุ้มกันการทุจรติ 
Anti Corruption Immunity 

⚫    ⚫    ⚫ ⚫    ⚫      

0163004 สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต 
Meditation for Life Development 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫   ⚫  ⚫       

0163005 ชีวิตและความตาย 
Life and Death 
 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫   ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ 
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⚫ ความรับผิดชอบหลัก                     ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
สื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 
2) กลุ่มวชิาการนำความรู้สู่สากล เรียน 6 หน่วยกิต                    

0263001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 
Thai for Communication in the 21st  
Century 

 ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫    ⚫   ⚫   

0263002 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารในศตวรรษท่ี 21 
English for Communication in the 21st  
Century 

 ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫    ⚫    ⚫  

0263003 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในศตวรรษท่ี 21 
Chinese for Communication in the 21st  
Century 

 ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫    ⚫    ⚫  

0263004 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 
Khmer for Communication in the 21st  
Century 

 ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫    ⚫    ⚫  

0263005 วิถีไทยวิถีอาเซียน 
Thai and ASEAN Society and Culture 

     ⚫  ⚫  ⚫   ⚫       

0263006 ชีวิตในยุคดิจิทัล 
Life in the digital age 

 ⚫      ⚫  ⚫    ⚫   ⚫  ⚫ 
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⚫ ความรับผิดชอบหลัก                     ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
สื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 
0263007 คอมพิวเตอร์ โพล และการนำเสนอ 

Computer, Poll and Presentation 

   ⚫ ⚫     ⚫       ⚫   

3) กลุ่มวชิาความอดทน เรียน 6 หน่วยกิต                    

0363001 จิตอาสากับการพัฒนาท้องถิ่น 
Volunteer with local development 

 ⚫ ⚫  ⚫  ⚫   ⚫ ⚫   ⚫ ⚫     

0363002 การเมืองการปกครองไทย 
Thai Politics and Government 

                   

0363003 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทย 
Citizenship of Thai Democracy 

   ⚫   ⚫   ⚫  ⚫   ⚫    ⚫ 

0363004 การเรยีนรู้ชุมชนเชิงสร้างสรรค ์
Creative Community Learning 

  ⚫ ⚫ ⚫     ⚫    ⚫      

0363005 พลเมืองสีเขยีว 
Green Citizen 

⚫ ⚫ ⚫ ⚫    ⚫  ⚫    ⚫     ⚫ 

0363006 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยกีับการพัฒนา 
Basic Smart Technology and Development 

 ⚫ ⚫    ⚫  ⚫           

0363007 แนวทางพระราชดำรดิ้านพืชพรรณและการเกษตร 
Royal Initiation in Plant and Agriculture 

 ⚫ ⚫  ⚫       ⚫        
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⚫ ความรับผิดชอบหลัก                     ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
สื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 
4) กลุ่มวชิาฉลาดคิดและการจัดการ เรียน 6 หน่วยกิต                    
0463001 ฉลาดคดิ 3(3-0-6) 

Smart Thinking 

⚫  ⚫ ⚫  ⚫  ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫     

0463002 จิตวิทยาในชีวิตประจำวนั 
Psychology in Daily Life 

⚫ ⚫   ⚫    ⚫     ⚫      

0463003 ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม 
Leadership and Teamwork 

⚫   ⚫ ⚫ ⚫   ⚫   ⚫        

0463004 ธุรกจิยุคดิจิทลัและเอสเอ็มอ ี
Digital Business and SMEs 

    ⚫    ⚫ ⚫          

0463005 การเงินและความมั่นคง 
Finance and Wealth 

⚫ ⚫   ⚫    ⚫     ⚫ ⚫ ⚫    

0463006 อัญมณีและเครื่องประดับ 
Gems and Jewelry 

⚫ ⚫ ⚫  ⚫  ⚫    ⚫   ⚫   ⚫   

0463007 การจัดการชีวิตและสุขภาพ 
Life and health management 

 ⚫   ⚫   ⚫  ⚫    ⚫   ⚫   

0463008 ศิลปะเพือ่ชีวิตประจำวันในศตวรรษที่ 21 
Arts for Daily Life in the 21st Century 

   ⚫    ⚫ ⚫   ⚫        
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⚫ ความรับผิดชอบหลัก                     ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
สื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 
0463009 สุนทรียะการเกษตร 

Aesthetic Agriculture 

  ⚫  ⚫       ⚫        

0463010 การคิดและการตัดสินใจ 
Thinking and Decision Making 

    ⚫     ⚫  ⚫    ⚫    
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4. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละดา้น หมวดเฉพาะ 

 4.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  4.1.1 ผลการเรยีนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   1) ตระหนักในคณุค่าของคุณธรรม จริยธรรม ความเสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
   2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง และสังคม 
   3) มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นกลุ่ม และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
และลำดับความสำคัญ 
   4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน รวมทั้งเคารพคุณค่า และศักดิ์ศรีของ 
ความเป็นมนุษย ์
   5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
   6) ตระหนักถึงผลกระทบจากการใช้ข้อมูลและสารสนเทศ ต่อบุคคล องค์กร และสังคม 
   7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
  4.1.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
   1) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 

  2) สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน 
  3) การเป็นแบบอยา่งทีด่ีของอาจารย์ 
  4) จัดกิจกรรมพิเศษเพ่ือพัฒนาความรู้ 

   5) การสอนแบบอภิปรายจากตัวอย่างกรณีศึกษา 
4.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

   1) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียนการส่งงานที่ได้รับ
มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม 
   2) ประเมินจากการมีวินัยและความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร  
   3) ประเมินจากการกระทำการทุจริตในการสอบ 
   4) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติของนักศึกษา 

 4.2 ด้านความรู้ 
  4.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

  1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาที่สำคัญ 
   2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางภูมิสารสนเทศ รวมทั้ง
ประยกุต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือทีเ่หมาะสมกับการแก้ปัญหา 
   3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงระบบงานภูมิสารสนเทศให้ตรงตาม
ข้อกำหนด 
   4) สนใจ ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 
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   5) พัฒนาความรู้ ความชำนาญทางภูมิสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง 
   6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษา เพ่ือให้เล็งเห็นความเปลี่ยนแปลงและเข้าใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
   7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและหรือ การประยุกต์ซอฟต์แวรท์ี่ใช้งานได้จริง 
   8) สามารถบูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้องได้ 
  4.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   1) การให้ภาพรวมของความรู้ก่อนเข้าสู่บทเรียน การสรุปย้ำความรู้ใหม่หลังบทเรียน
พร้อมกับเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม การเชื่อมโยงความรู้จากวิชาหนึ่งไปสู่อีกวิชาหนึ่งในระดับวิชา       
ที่สูงขึ้น การเลือกใช้วิธีการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระ 
   2) ใช้ การสอนหลายรูปแบบ ตามลักษณะของเนื้ อหาสาระ ได้ แก่  การบรรยาย             
การทบทวน การฝึกปฏิบัติ และเทคนิคการสอนอ่ืนๆ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เช่น การเรียนแบบร่วมมือ      
การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน และการเรียนโดยค้นคว้าด้วยตนเอง เป็นต้น 
   3) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง การทัศนศึกษา การบรรยายจากวิทยากร และ
นักวิชาการนอกสถาบัน ในหัวข้อที่น่าสนใจและทันสมัย 
   4) การถาม ตอบปัญหาทางวิชาการในห้องเรียน 

4.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   1) ประเมินจากผลงานระหว่างภาค เช่น การบ้าน การเขียนรายงาน การสอบย่อย และ 
การนำเสนอรายงานการค้นคว้าหน้าชั้น เป็นต้น 
   2) ประเมินจากการสอบข้อเขียน การสอบปฏิบัต ิ
   3) ประเมินความรู้ของบัณฑิตโดยการสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต 
   4) ประเมินจากรายงานผู้ประกอบการที่รับนักศึกษาฝึกงาน 

4.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
4.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

   1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
   2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื ่อใช้ในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ 
   3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
   4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะเพ่ือแก้ไขปัญหาทางภูมิสารสนเทศได้อย่าง
เหมาะสม 

4.2.3 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านปัญญา 
   1) การแนะนำและฝึกกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ เมื่อเริ่มเข้าศึกษาเริ่มจากโจทย์     
ที่ง่าย และเพ่ิมความยากตามระดับชั้นเรียนที่สูงขึ้น ในรายวิชาที่เหมาะสม 
   2) การมอบหมายงานการแก้ปัญหาจากโจทย์ปัญหากรณีศึกษาหรอืสถานการณ์จำลอง 
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   3) การจัดให้มีรายวิชาที่เสริมสร้างการพัฒนาทักษะทางเชาว์ปัญญาให้ได้ฝึกคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ความรู้ใหม่จากความรู้เดิมด้านต่าง ๆ ทั้งในสาขาและนอกสาขา  
   4) การสอนแบบผู้ เรียนเป็นสำคัญ ที่เปิดโอกาสให้มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็น      
ได้มากขึ้น 
  4.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านปัญญา 
   1) ประเมินจากผลงานการแก้ปัญหาที่ได้รับมอบหมาย 
   2) ประเมินโดยการสอบข้อเขียนด้วยโจทย์ที่ต้องใช้ทักษะทางปัญญา 
 4.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มบุคคลได้หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทย       
และภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 
ในกลุ่ม ทั้งในบทบาทของผู้นำหรือบทบาทของผู้ร่วมงาน 
   3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้นำสังคมในประเด็นทีเ่หมาะสม 
   4) มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม  
   5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม 
รวมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
   6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
  4.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ ใช้พัฒนาการเรี ยนรู้ด้ านความสัมพั นธ์ระหว่างบุคคล  และ 
ความรับผิดชอบ 
   1) ใช้การสอนแบบกลุ่มร่วมมือ ซึ่งต้องแนะนำกฎกติกา มารยาท บทบาทความรับผิดชอบ
ของแต่ละคนในการเรียนรู้ร่วมกัน  
   2) มอบหมายการทำงานแบบกลุ่มย่อย ที่สลับหมุนเวียนสมาชิกกลุ่ม และตำแหน่งหน้าที่ 
ในกลุ่ม 
   3) ยกตัวอย่างผลกระทบของทักษะด้านนี้ที่มีต่อตนเองและสังคม สอดแทรกในเนื้อหา   
วิชาเรียน 
  4.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   1) มอบหมายนักศึกษาประเมินตนเองและเพ่ือนในกลุ่ม สรุปผลการประเมินโดยใช้เสียง
ส่วนใหญ่ 
   2) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน 
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 4.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  4.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1) ทักษะในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เก่ียวกับคอมพิวเตอร์
และภูมิสารสนเทศ 
   2) สามารถแนะนำประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิ ตศาสตร์            
หรอืการแสดงทางสถิติประยุกต์ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
   3) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน รวมไปถึงการเลือกใช้
รูปแบบของสื่อในการนำเสนอได้อย่างเหมาะสม  
   4) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
  4.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1) มอบหมายงานที่ต้องใช้ทักษะในการวิเคราะห์หรือคำนวณในทุกรายวิชาที่ต้องฝึกทักษะ 
โดยผู้สอนต้องแนะนำวิธีการ ติดตามตรวจสอบงาน และตรวจแก้พร้อมให้คำแนะนำ 
   2) มอบหมายงานที่ต้องมีการเรียบเรียงนำเสนอเป็นภาษาเขียน และที่ต้องมีการนำเสนอ
ด้วยวาจาทั้งแบบปากเปล่าและใช้สื่อประกอบการนำเสนอ 
   3) มอบหมายงานที่ต้องมีการสืบคน้ข้อมลูโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   4) การจัดรายวิชาสัมมนาให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูล เรียบเรียงเป็นรายงาน และนำเสนอ
ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
  4.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1) ประเมินจากผลงานกิจกรรมที่เกี่ยงข้องกับการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสืบค้นข้อมูล
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่มอบหมายแต่ละบุคคล 
   2) ประเมินจากการสอบข้อเขียนในการแก้โจทย์ปัญหาเชิงตัวเลขท่ีไม่เคยพบมาก่อน 
   3) ประเมินทักษะการสื่อสารด้วยวาจาเขียนจากรายงานแต่ละบุคคลหรือรายงานกลุ่ ม     
ในส่วนที่นักศึกษานั้นรับผิดชอบ 
   4) ประเมินทักษะการสื่อสารด้วยภาษาพูดจากพัฒนาการนำเสนอรายงานในชั้นเรียน    
การนำเสนอสัมมนา การนำเสนอนิทรรศการงานวิจัยต่อผู้เยี่ยมชมด้วยวาจา 
   5) สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน 
5. แผนที่ แสดงการกระจายความรับผิดชอบ มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่ รายวิชา 

(CurriculumMapping) หมวดวิชาเฉพาะ 
 แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานการเรียนรู้ ในแต่ละรายวิชาในหลักสูตรว่ามีส่วนร่วมในการเสริมสร้าง
กระบวนการเรียนรู้และสอดคล้องต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านใดบ้าง โดยแสดงการกระจายความรับผิดชอบ 
มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาในรูปของตารางต่อไปนี้
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (Curriculum Mapping) 
 

⚫ ความรับผิดชอบหลัก                     ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทกัษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
สื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
หมวดวิชาเฉพาะ                              
1) กลุ่มวชิาแกน เรียน 6 หน่วยกิต                              
9041004 ภูมิศาสตร์กายภาพสำหรับภูมสิารสนเทศ 

Physical Geograpy for Geoinformatics 

                             

9041006 พืน้ฐานวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์สำหรับ 
ภูมิสารสนเทศ 
Fundamentals of Science and Mathematics  
for Geoinformatics 

                             

2) กลุ่มวชิาเฉพาะด้าน                              
(1) กลุม่วิชาเฉพาะด้านบังคับ เรียน 59 หน่วยกิต                              

9011071 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์  1 
Computer Programming 1 

                             

9022132 การเขียนโปรแกรมเว็บ 
Web Programming 
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⚫ ความรับผิดชอบหลัก                     ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทกัษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
สื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
9041001 พื้นฐานของภูมิสารสนเทศ 

Fundamentals of Geoinformatics 

                             

9041002 พืน้ฐานการทำแผนท่ีเฉพาะเรื่อง 
Basics of Thematic Mapping 

                             

9041003 ดจิิทัลโฟโตแกรมเมตร ี
Digital Photogrammetry 

                             

9041005 การสำรวจเบื้องต้น   
Introduction to Survey 

                             

9042011 ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ 1 
Geographic Information Systems 1 

                             

9042021 การรับรูจ้ากระยะไกล 1 
Remote Sensing 1 

                             

9042031 ระบบดาวเทียมนำทางบนโลก 
Global Navigation Satellite System 

                             

9042032 ระบบดาวเทียมนำทางบนโลกข้ันสูง 
Advanced Global Navigation Satellite 
System 
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⚫ ความรับผิดชอบหลัก                     ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทกัษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
สื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
9043041 การวิเคราะห์และการจำลองเชิงพื้นที ่

Spatial Analysis and Modeling 

                             

9043042 มาตรฐานทางภมูิสารสนเทศ 
Standards in Geoinformatics 

                             

9043091 สัมมนาทางภมูิสารสนเทศ 1 
Seminar in Geoinformatics 1 

                             

9003481 โครงการวิจัย 1 
Research Project 1 

                             

9044091 สัมมนาทางภมูิสารสนเทศ 2 
Seminar in Geoinformatics 2 

                             

9004481 โครงการวิจัย 2 
Research Project 2 

                             

9042041 การจัดการฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร ์
Database Management in Geographic 
Information Systems 
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⚫ ความรับผิดชอบหลัก                     ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทกัษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
สื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
9042051 การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุสำหรับภูมิสารสนเทศ 

Object-Oriented Programming for 
Geoinformatics 

                             

9042053 พื้นฐานของไมโครคอนโทรเลอร์และการประยุกต์
ด้านภูมสิารสนเทศ 
Fundamentals of Microcontroller and 
Application in Geoinformatics 

                             

9043011 ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ 2 
Geographic Information Systems 2 

                             

9043012 ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์บนอินเทอร์เน็ต 
Internet GIS 

                             

9043021 การรับรูจ้ากระยะไกล 2 
Remote Sensing 2 

                             

(2) กลุ่มวชิาเฉพาะด้านเลือก เรียน 27 หน่วยกิต                              
- วิชาด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ                              

9043022 การประมวลผลภาพดิจิทลัในการรับรู้จากระยะไกล 
Digital Image Processing in Remote Sensing 
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⚫ ความรับผิดชอบหลัก                     ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทกัษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
สื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
9043043 ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่เบื้องต้น 

Introduction to Spatial Database 

                             

9044072 เทคนิคการทำแผนท่ีสมัยใหม ่
Modern Mapping Techniques 

                             

9044073 การทำแผนท่ีดิจิทลัสามมติ ิ
Three-Dimensional Digital Mapping 

                             

- วิชาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์                              
9012071 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 

Computer Programming 2 

                             

9013102 ปัญญาประดิษฐ ์
Artificial Intelligence 

                             

9023021 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร ์
Human - Computer Interaction 

                             

9023121 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถ ุ
Object Oriented System Analysis and 
Design 
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⚫ ความรับผิดชอบหลัก                     ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทกัษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
สื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
9042101 มัลตมิีเดยีและไฮเปอรม์ีเดยี 

Multimedia and Hypermedia 

                             

9043051 การเขียนโปรแกรมภาษาสมัยใหมส่ำหรับ 
ภูมิสารสนเทศ 
Modern Programming Language for 
Geoinformatics 

                             

9042052 การเขียนโปรแกรมเว็บข้ันสูง 
Advanced Web Programming 

                             

- วิชาด้านการประยุกต ์                              
9043072  การประยุกต์ภมูิสารสนเทศด้านการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
Application of Geoinformatics in Natural 
Resources and Environmental 
Management 

                             

9043073 การประยุกต์ภมูิสารสนเทศด้านการสาธารณสุข 
Application of Geoinformatics in Public 
Health 
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⚫ ความรับผิดชอบหลัก                     ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทกัษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
สื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
9043074 การประยุกต์ภมูิสารสนเทศด้านการเกษตร 

Application of Geoinformatics in 
Agriculture 

                             

9043075 การประยุกต์ภมูิสารสนเทศด้านการพัฒนาท้องถิ่น 
Application of Geoinformatics in Local 
Development 

                             

9043077 การประยุกต์ภมูิสารสนเทศดา้นโลจิสติกส ์
Application of Geoinformatics in Logistics 

                             

9043078 การประยุกต์ภมูิสารสนเทศสำหรบัภัยพิบัต 
Application of Geoinformatics in Disasters 

                             

- วิชาด้านวิทยาการจัดการ                              
3021101 องค์การและการจัดการ 

Organization and Management 

                             

3022903 การเป็นผูป้ระกอบการและการสรา้งธุรกิจใหม ่
Entrepreneurship and New Venture 
Creation 
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⚫ ความรับผิดชอบหลัก                     ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทกัษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
สื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
3051101 หลักการตลาด 

Principles of Marketing 

                             

(3) กลุ่มวชิาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 
ด้านคอมพิวเตอร์ เรียนไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 

                             

9003091 เตรียมความพร้อมปฏิบตัิการวิชาชีพด้าน
คอมพิวเตอร ์
Preparation of Field Experience in 
Computer 

                             

9004091 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านคอมพิวเตอร ์
Field Experience in Computer 

                             

9043998 เตรียมสหกจิศึกษาทางภูมสิารสนเทศ 
Pre-Cooperative Education of 
Geoinformatics 

                             

9044999 สหกิจศึกษาทางภูมสิารสนเทศ 
Cooperative Education of Geoinformatics 
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ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือสิ้นปีการศึกษา 
 

ปีท่ี รายละเอียด 
1 ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะขั้นพ้ืนฐานด้านกลุ่มวิชาแกนและการศึกษาทั่วไป มีความสามารถใน

การนำเข้า แก้ไข และประมวลผลข้อมูลเชิงพ้ืนที่ขั้น พ้ืนฐาน มีความรู้และทักษะที่จำเป็น
สำหรับการศึกษากลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 

2 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในศาสตร์ด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์, การรับรู้จากระยะไกล, 
ระบบดาวเทียมนำทางบนโลก และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีความสามารถในนำ
ความรู้และทักษะที่ได้รับมาวางแผนจัดการปัญหาเชิงพ้ืนที่เบื้องต้นได้ 

3 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในกลุ่มวิชาด้านการประยุกต์ สามารถนำความรู้และทักษะมา
ประยุกต์เพ่ือวางแผนการจัดการปัญหาต่าง ๆ ที่สนใจในรูปแบบของงานวิจัยได ้

4 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ความรู้และทักษะที่มีเพ่ือนำมาปฏิบัติเพ่ือจัดการปัญหาต่าง ๆ ที่สนใจ
ตามแผนการวิจัยที่กำหนดไว้ได้ 
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎ ระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน 
ใช้ระบบการให้คะแนนแบบมีค่าระดับขั้น และแบบไม่มีค่าระดับขั้น ดังนี้ 
1.1 ระดับค่าคะแนน  แบ่งเป็น 8 ระดบั 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
กรณีที่สอบตกในรายวิชาเลือกสามารถเปลี่ยนไปเลือกวิชาเลือกอ่ืนแทนได้  แต่ให้นับหน่วยกิต          

ที่สอบตกและนำมาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยด้วย  ส่วนการประเมินรายวิชาที่เกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพหรือรายวิชาสหกิจศึกษา  ถ้าได้ระดับคะแนนต่ำกว่า “C” ถือว่า สอบตก ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่     
ถ้าได้รับการประเมินต่ำกว่า “C” เป็นครั้งที่สองถือว่าหมดสภาพการเป็นนักศึกษา  

1.2 ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน  กำหนดสัยลักษณ์การประเมินดังนี้ 
 

ระดับการประเมิน ความหมายของผลการศึกษา 
PD ผ่านดีเยี่ยม (Pass with Distinction) 
P ผ่าน (Pass) 

NP ไม่ผ่าน (Not Pass) 
 

ระบบในขอ้ 1.2 นี้ใช้สำหรับการประเมินผลรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพิ่มตามข้อกำหนดเฉพาะ 
และรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกำหนดให้เรียนเพ่ิม แต่การลงทะเบียนเรียนต้องเป็นไปตามลำดับวิชา           
ทีแ่ต่ละหลักสูตรกำหนด 

รายวิชาที่เป็นวิชาบังคับที่ได้ผลประเมิน “F” และ “NP” นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนใหม่จนกว่า 
จะสอบได ้

1.3 สัญลักษณ์อ่ืน มีดังนี้ 
Au (Audit) ใช้สำหรับการลงทะเบียนเพื่อร่วมฟัง โดยไม่นับหน่วยกิต 

ระดบัการประเมิน ความหมายของผลการศึกษา ค่าระดับคะแนน 
A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0 
B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 
B ดี  (Good) 3.0 
C+ ดีพอใช้ (Fairly Good) 2.5 
C พอใช้ (Fair) 2.0 
D+ อ่อน (Poor) 1.5 
D อ่อนมาก (Very Poor) 1.0 
F ตก (Fail) 0.0 
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W (Withdraw) ใช้สำหรับบันทึกหลังจากนักศึกษาขอถอนรายวิชานั้นก่อนกำหนดสอบปลายภาค
ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัยและในกรณีที่นักศึกษาลาพักการศึกษา หรือถูกสั่งให้
พักการศึกษาหลังจากลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแล้ว 

I (Incomplete) ใช้สำหรับบันทึกการประเมินที่ไมส่มบูรณ์ในรายวิชาดังต่อไปนี้ 
1) นักศึกษายังปฏิบัตงิานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยงัไมส่มบูรณ์ 
2) นักศึกษาขาดสอบเพราะปว่ย หรือมีเหตุสุดวิสัยและได้รับอนุมัติจากคณบดี 

นักศึกษาที่ได้ “I” ในรายวิชาใด ให้อาจารย์ผู้ สอนรายงานผลการสอบในภาคการศึกษาถัดไป            
ที่นักศึกษามีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน หากพ้นกำหนดดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการเรียนจาก “I”        
เป็น “F” 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
2.1  อาจารย์ผู้ รับผิ ดชอบหลักสู ตรร่วมกันประเมินข้อสอบของแต่ละวิชาว่ าสอดคล้องกับ 

ความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้หรือไม ่
2.2 การประเมินผลของรายวิชาแต่ละวิชาต้องผ่านที่ประชุมของ หลักสูตร หรือภาควิชา หรือ

คณะกรรมการที่หลักสูตรหรือภาควิชาแต่งตั้ง ก่อนประกาศผล 
2.3 พิจารณาจากรายงานการประเมินผลการฝึกงาน ซึ่งทางสถานประกอบการหรือหน่วยงาน         

เป็นผู้ประเมิน และรายงานว่านักศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่กำหนดหรือไม ่
2.4 ตรวจสอบจากรายงานรายละเอียดการดำเนินงานรายวิชา 
 

3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

   3.1 ต้องลงทะเบียนเรียนหน่วยกิตครบตามโครงสร้างหลักสูตรที่กำหนดไว้ในเล่มของสาขาวิชานี้ 
   3.2 ต้องไม่มีภาระหนี้สินกับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
   3.3 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2562 
   หมวด 8 การสำเร็จหลักสูตรและการเสนอให้ได้รับปริญญา 
    ข้อ 49. ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องยื่นคำร้อง             
ขอสำเร็จการศึกษาทีก่องบริการการศึกษา 
    ข้อ 50 นักศึกษาภาคปกติที่สำเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้ 
    50.1 มีความประพฤติดีตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
    50.2 สอบได้รายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของหลักสูตร 
    50.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00  
    50.4 ผ่านการประเมนิการร่วมกิจกรรมทีม่หาวิทยาลัยกำหนด 
    50.5 ผ่านการทดสอบการประเมินความรู้และทักษะพ้ืนฐานที่จำเป็นตามที่มหาวิทยาลัย
กำหนด 
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    50.6 มีเวลาเรียน สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่ต่ำกว่า 4 ภาคการศึกษาปกติ 
สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ไมต่่ำกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี ไม่ต่ำกว่า 8 
ภาคการศึกษาปกต ิ
    50.7 มีสถานภาพนักศึกษา สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่เกิน 8 ภาคการศึกษา
ปกติ สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ไม่เกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับ หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี         
ไม่เกิน 20 ภาคการศึกษาปกต ิ
    ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชานั้นๆ 
   ข้อ 51 นักศึกษาภาคพิเศษทีส่ำเร็จการศึกษาต้องมคีุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้ 
   51.1 มีคุณสมบัติตามข้อ 50.1 50.2 และ 50.3 
   51.2 มีเวลาเรียน สำหรับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่ต่ำกว่า 6 ภาคการศึกษา สำหรับ หลักสูตร
ปริญญาตรี 4 ปี ไม่ต่ำกว่า 9 ภาคการศึกษา 
   51.3 มีสถานภาพนักศึกษา สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่เกิน 4 ปี สำหรับ
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ไม่เกิน 8 ปี 
   ทั้งนี้ การสำเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัปริญญาตรี ในสาขาวิชานั้นๆ 
  ข้อ 52 นักศึกษาที่เรียนได้จำนวนหน่วยกิตครบตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม
ไม่ต่ำกว่า 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้เลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม เพ่ือปรับระดับคะแนน เฉลี่ยสะสมให้ถึง 2.00     
จงึจะสำเร็จการศึกษา ทัง้นี้ต้องอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ 50.7 และ 51.3 
  ข้อ 53 นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่จะได้รับการเสนอให้ได้รับเกียรตินิยมจะต้องเป็น  
ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ ์ดังนี้ 
   53.1 ผู้ที่จะได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 ต้องสอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากระดับอนุปริญญา
ตรีห รื อประกาศนี ยบั ต รวิ ช าชีพชั้ น สู ง ห รือปร ะกาศนี ยบั ต ร อ่ืน ใดที่ เที ยบ เท่ าจากสถาบั น เดิ ม  
ไม่น้อยกว่า 3.60 และเรียนครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รำไพพรรณ ีไม่น้อยกว่า 3.60  
    ผู้ที่จะได้รับเกียรนิยมอันดับ 2 ต้องสอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากระดับอนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรอ่ืนใดที่เทียบเท่าจากสถาบันเดิม ไม่น้อยกว่า 3.25 และ
เรียนครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี   
ไม่นอ้ยกว่า 3.25 
    ทั้งนี้ นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอให้ได้รับเกียรตินิยมจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 53.2 และ 
53.3 ด้วย 
   53.2 สอบได้ในรายวิชาใดๆ ไม่ต่ำกว่า c ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือไม่ได้ NP ตามระบบไม่มี
ค่าระดับคะแนน 



มคอ.2 มรรพ. 
 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564    หน้า  62 

   53.3 นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาศึกษาไม่เกิน 4 ภาคการศึกษาปกติสำหรับหลักสูตร ปริญญาตรี 
(ต่อเนื่อง) ไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติสำหรับหลักสูตร 4 ปี และมีเวลาศึกษาไม่เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติ
สำหรับหลักสูตร 5 ปี 
    นักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาศึกษาไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาสำหรับหลักสูตรปริญญาตรี 
(ต่อเนื่อง) และไมเ่กิน 14 ภาคการศึกษาสำหรับหลักสูตร 4 ปี 
 3.4 เป็นไปตาม ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานการตัดคะแนนความประพฤติ
นักศกึษากระทำผิดกรณีต่างๆ พ.ศ. 2550 
   ข้อ 6. นักศึกษาที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติตามประกาศนี้ มีสิทธิอุทธรณ์ได้ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2548 โดยอนุโลมและสามารถทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์         
เพ่ือปรับปรุงคะแนนความประพฤติตามประกาศของมหาวิทยาลัยได้ โดยยื่นเรื่องขอปรับปรุงคะแนนความประพฤติ
ทีก่องพัฒนานักศึกษา 
   ทั้งนี้ นักศึกษาผู้มีสิทธิ์ยื่นคำร้องขอจบการศึกษาต้องมีคะแนนความประพฤติครบ 100 คะแนน 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ให้รู้จักแนวทางการบริหารงานของมหาวิทยาลัย/คณะ/หลักสูตร และ
ให้เข้าใจวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตรตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ โดยจัดให้มีอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือให้คำแนะนำต่าง ๆ แก่อาจารย์ใหม่ มีการมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
การทำงาน อาทิเช่น รายละเอียดหลักสูตร กฎระเบียบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย คู่มือนักศึกษา และคู่มือ
อาจารย์ เป็นต้น 

1.2 ให้อาจารย์ใหม่เข้าใจการบริหารวิชาการของคณะ และเรื่องของการประกันคุณภาพการศึกษาที่
คณะต้องดำเนินการ และส่วนที่อาจารย์ทุกคนต้องปฏิบัต ิ
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาความรู้และทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
 มีกระบวนการให้ความรู้วิธีการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และเปิดโอกาสให้

คณาจารย์พัฒนาตนเองทางวิชาชีพและวิชาการตามสายงาน โดยอาจารย์แต่ละคนควรได้รับการพัฒนา         
ไมน่้อยกว่า 15 ชั่วโมง/ปี และมีการดำเนินการเพ่ือช่วยให้คณาจารย์ได้พัฒนาเชิงวิชาชีพ ดังนี้ 

 (1) ส่งเสริมให้อาจารย์มีการเพ่ิมพูนความรู้เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่องโดย
ผ่านการวิจัย ศึกษาต่อ ฝึกอบรม ศึกษาดูงานวิชาการ และวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ รวมถึงการประชุมวิชาการ
ทั้งในและตา่งประเทศ 

 (2) การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ อภิปรายปัญหาและแนวทางแก้ไขระหว่าง
อาจารย์ประจำหลักสูตร และ/หรือร่วมกับอาจารย์จากหลักสูตรอ่ืนทั้งที่อยู่ในคณะเดียวกันและต่างคณะ 

2.2 การพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
 (1) สนับสนุนการเข้าร่วมฟัง และนำเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมวิชาการ ทั้งในด้าน

วิชาชีพและวิชาการอ่ืน ๆ เช่น ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ความรู้เกี่ยวระบบภูมิสารสนเทศ การใช้สถิติ 
ในการวิจัย เป็นต้น 

 (2) สนับสนุนให้อาจารย์จัดทำผลงานทางวิชาการ เพ่ือให้มตีำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น 
 (3) ส่งเสริมให้อาจารย์ทำวิจัยทั้งการวิจัยในสาขาวิชาชีพ และการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียน 

การสอน ตลอดจนให้แรงจูงใจแก่ผู้ที่มีผลงานทางวิชาการอย่างประจักษ์ 
 (4) จัดสรรงบประมาณสำหรับการทำวิจัย 
 (5) สนับสนุนให้อาจารย์ในหลักสูตรร่วมทำวิจัยกับอาจารย์ต่างหลักสูตรหรือต่างคณะ 
 (6) ให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการท้ังของหลักสูตร และคณะ 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การกำกับมาตรฐานหลักสตูร 
 หลักสูตรดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้
และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติตามระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสตูร 
 
2. บัณฑิต 

บัณฑิตของหลักสูตรจะเป็นผู้ที่มีทักษะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมี
ความรู้และทักษะเฉพาะทางในด้านภูมิสารสนเทศ บัณฑิตเป็นผู้ที่มีความสามารถในการประมวลผลข้อมูล 
เชิงพ้ืนที่ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่ การพัฒนาโปรแกรมประยุกตเ์ชิงพ้ืนที่ 

 
3. นักศึกษา 
 หลักสูตรดำเนินการรับนักศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย มีการเตรียมความพร้อมของผู้สมัคร
ด้วยการแนะแนว การเพ่ิมความรู้ให้ทั้งผู้สมัครและผู้ปกครองของผู้สมัคร โดยระหว่างการศึกษานั้นจะมีการ
ควบคุมดู ให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวด้วยระบบอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นเรียนและอาจารย์ที่ปรึกษา
โครงงานวิจัย หลักสูตรมีระบบการสร้างความรู้และทักษะของนักศึกษาทั้งในและนอกชั้นเรียน เช่น การให้
นักศึกษาร่วมบริการทางวิชาการ และการให้นักศึกษาร่วมงานวิจัยกับอาจารย์ในหลักสูตร รวมทั้งยังมีระบบ 
การประเมินความพึงพอใจและการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาทั้งทางตรงและทางอ้อม 
 
4. อาจารย ์

หลักสูตรดำเนินการรับสมัครอาจารย์ตามขั้นตอนและระเบียบของมหาวิทยาลัย มีการแต่่งตั้งอาจารย์  
พ่ีเลี้ยงเพ่ือทำหน้าที่ให้คำปรึกษาอาจารย์ใหม่ ระหว่างปฏิบัติงานจะมีกระบวนการส่งเสริมให้อาจารย์มีความรู้
และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพมากขึ้นด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาตนเอง การทำการวิจัย และ 
การบริการทางวิชาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ 

 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

หลักสูตรมีการออกแบบหลักสูตรและรายวิชา รวมทั้งแผนการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมทั้งกับ
ผู้เรียนและผู้สอน โดยมีการวางแผนการเรียนรายวิชาต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับระดับความรู้ที่จำเป็น มีการ
พิจารณาความรู้และความเชี่ยวชาญ รวมทั้งประสบการต่าง ๆ ของผู้สอนเพ่ือให้กำหนดรายวิชาให้ผู้สอนอย่าง
เป็นระบบ หลักสูตรมีกระบวนการประเมินผู้เรียน ประเมินผู้สอน  เพ่ือให้ผลการดำเนินงานของหลักสูตรเป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
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6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
หลักสูตรมีการจัดสรรงบประมาณของหลักสูตรเพ่ือการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น คอมพิวเตอร์ 

ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้เพียงพอต่อความต้องการทั้งของนักศึกษาและ
อาจารย์ในหลักสูตร นอกจากนั้นยังมีการจัดเตรียมห้องค้นคว้าอิสระเพ่ือให้นักศึกษามีพ้ืนที่สำหรับการศึกษา
ด้วยตนเองนอกชั้นเรียน 
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7. ตวับ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 

ดัชนีบ่งชีแ้ละเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

ปีท่ี 
1 

ปีที่ 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

1. อาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม ในการประชุม
เพ่ือวางแผน ติดตามและทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 

× × × × × 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

× × × × × 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบมคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแตล่ะภาคการศกึษาให้ครบทุกรายวิชา 

× × × × × 

4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

× × × × × 

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

× × × × × 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
กำหนดในมคอ.3และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

× × × × × 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์ การสอน หรือ 
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ของปีที่แล้ว 

 × × × × 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

× × × × × 

9. อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

× × × × × 

10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

× × × × × 

11 . ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่นอ้ยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

   × × 
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ดัชนีบ่งชีแ้ละเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

ปีท่ี 
1 

ปีที่ 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

    × 

13. อ่ืนๆ ระบ ุ      
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละป ี 9 10 10 11 12 
ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่)  1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ) 8 9 9 10 11 

 

เกณฑ์การประเมิน : หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุฯวุฒิ ฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้                               
ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ 1-5) มีผลดำเนินการบรรลุตามเป้าหมาย  และมีจำนวนตัวบ่งชี้ที่มีผลการดำเนินการบรรลุ
เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม  โดยพิจารณาจากจำนวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 
1. การประเมนิประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
(1) อาจารย์ผู้สอนประเมินกลยุทธ์การสอน โดยรวบรวมผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

จากพฤติกรรมการแสดงออก การทำกิจกรรมและผลการสอบ แล้วนำมาประเมินว่าผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ตามที่
คาดหวังไว้หรือไม่ เพ่ือจะได้นำผลการประเมนิมาปรับปรุงรายวิชาต่อไป 

(2) ให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างอาจารย์ทั้งในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
ภูมิสารสนเทศ และหลักสูตรอ่ืนภายในคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เกี่ยวกับ 
การประเมินการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชา เพ่ือให้เกิดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น คำแนะนำ จากอาจารย์
ท่านอ่ืน 

(3 ) จั ด ให้ มี การประเมินกลยุทธ์ การสอนของแต่ ละรายวิช าในหลักสู ตร โดยให้  
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาเปรียบเทียบกบัต้นแบบมาตรฐานคุณวุฒิหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาภูมิสารสนเทศ รายละเอียดหลักสตูร และรายวิชา 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารยใ์นการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
ให้ผู้เรียนประเมินการสอนของอาจารย์ทุกคน เมื่อสิ้นสุดแต่ละรายวิชา โดยใช้แบบประเมิน    

การสอนตามรูปแบบที่หลักสูตรหรือคณะได้กำหนด และให้ส่งผลการประเมินต่อประธานหลักสูตร และกรรมการ
ฝ่ายวิชาการของหลักสูตรได้รับทราบร่วมกัน และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ 
แต่ละคน 

หลักสูตร และ/หรือคณะรวบรวมผลการประเมินที่เป็นความต้องการในการปรับปรุงทักษะ
การสอน และวางแผนการพัฒนาให้สอดคล้อง และ/หรือปรับปรุงกลยุทธการสอนให้เหมาะสมกับรายวิชา และ
สถานการณ์ของหลักสูตรและคณะ 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 ประเมินจากนักศึกษาและศิษย์เก่า 
ให้มีคณะกรรมการที่ประกอบด้วยตัวผู้ เรียนปัจจุบันและศิษย์เก่า เพ่ือร่วมกันวางแผน       

การประเมินหลักสูตรอย่างเป็นระบบ โดยหลักสูตรจะดำเนินการสำรวจข้อมูลเพ่ือประกอบการประเมิน
หลักสูตรจากผู้เรียนปัจจุบันทุกชั้นปีและจากผู้สำเร็จการศึกษาที่ผ่านการศึกษาในหลักสูตร รวมทั้งสนับสนุนให้
มีการจัดประชุมศิษย์เก่าเพ่ือเสริมความสัมพันธ์ และรับฟังความคิดเห็น  

คณะกรรมการทำการวิเคราะห์ และประเมินหลักสูตรในภาพรวม และใช้ข้อมูลย้อนหลังของ
ผู้เรียน ผู้สำเร็จการศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือประกอบการประเมิน 

2.2 ประเมินจากนายจ้างหรือสถานประกอบการ 
ติดตามบัณฑิตใหม่โดยทำการสำรวจข้อมูลจากนายจ้าง และ/หรือผู้บังคับบัญชา โดยแบบสอบถาม 

และการสัมภาษณ์ 
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2.3 ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือท่ีปรึกษา 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการประเมินหลักสูตรจะเชิญหรือสอบถาม

ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ประเมินจากภายนอกเกี่ยวกับการเรียนการสอนจากรายงานผลการดำเนินงาน
หลักสูตรหรือจากรายงานการประเมินตนเองของหลักสูตร 
3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ ระบุ ไว้ในหมวด 7 ข้อ 7.2, 7.4, 7.6, 7.7 และ 7.8             
โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ในสาขา/สาขาวิชาเดียวกั น                     
อย่างน้อย 1 คน 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวบรวมข้อมูล ข้อเสนอแนะ จากการประเมินโดยนักศึกษา        
บัณฑิตผู้ทรงคุณวุฒิ และบุคคลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดเข้าด้วยกัน เพ่ือวิเคราะห์และทบทวนข้อมูลเหล่านี้
เพ่ือเสนอแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ต่าง ๆ ในการปรับปรุงหลักสูตรรอบถัดไป 

ในกรณีที่ รายวิชาใดที่จำเป็นต้องมีการปรับปรุงย่อยก็ ให้ ดำเนินการได้ทันที  ส่วนกรณี ของ              
การปรับปรุงหลักสูตรนั้น ให้มีการประชุมเพ่ือปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี ทั้งนี้เพ่ือให้รายวิชาและหลักสูตร 
มีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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ภาคผนวก ก 
 

คำอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
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คำอธิบายรายวิชา (Course Description) 
คำอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เรียนไม่น้อยกว่า         30 หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม           จำนวน   9 หน่วยกิต 

 
รหัสวิชา  ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา       หน่วยกิต 
0163001  ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน       3(3-0-6) 
 H.M. King Bhumibol Adulyadej's Philosophy for Sustainable Development 
 ศึกษาแนวทางการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ในมิติต่าง ๆ เช่น มิติเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา มิติ 
ภูมิสังคม มิติหลักการทรงงาน 23 ข้อ และมิติการสร้างคนด้วยการศึกษาและการเรียนรู้ เป็นต้น แนวทาง
พระราชดำริในการพัฒนาประเทศ โครงการพระราชดำริต่าง ๆ ที่แก้ปัญหาให้กับราษฎร ตามพระบรมราโชวาท
และพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และการศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริในจังหวัดจันทบุรีที่นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

Students study King Rama IX, otherwise known as H.M.  Bhumibol Adulyadej's, 
work.   His Majesty’ s work is studied in each aspect such as understanding, achieving and 
developing, His Majesty’ s 23 work ethics, educating people and creating learning through 
experience, etc.  Also, they study Royal Projects which helped solve people's problems, Royal 
Guidance, Royal Speech and Sufficiency Economy Philosophy.  Students will be able to 
demonstrate familiarity with all The Royal Projects in Chanthaburi Province. 

 
0163002  จริยศึกษาเพื่อการพัฒนาตน       3(3-0-6) 
  Moral Education for Self Development 
 ความหมายของจริยศึกษา คุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม  การนำหลักธรรมคำสอนทาง
ศาสนาปรัชญาและจิตวิทยา แนวคิดของจิตอาสากับการพัฒนาตน เกณฑ์การตัดสินคุณค่าในชีวิต              
การประยุกตใ์ช้และบูรณาการพัฒนาชีวิตตนเอง และการฝึกปฏิบัติเพ่ือเรียนรู้การเป็นจิตอาสา 
 This course focuses on the study of the meaning of ethics by focusing on 
teaching life concepts and working guidelines applying the principles of religious teachings, 
philosophy and psychology to apply and integrate the development of their own lives, including 
knowing how to behave on the basis of moral principles and ethics and good morals amid rapid 
changes in modern society times. 
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รหัสวิชา  ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา       หน่วยกิต 
0163003  ภูมิคุ้มกันการทุจริต       3(3-0-6) 
  Anti Corruption Immunity 
 ความหมายและประเภทของการทุจริต ความแตกต่างระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม สภาพและผลเสียที่เกิดขึ้นจากปัญหาการทุจริต แนวความคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ 
การป้องกันการทุจริต แนวทางการป้องกันการทุจริตในประเทศไทย บทบาทและหน้าที่ของพลเมืองและ 
ความรับผิดชอบต่อสังคมในการต่อต้านการทจุริต และหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
 Meaning and kind of Corruption, self interest and common interest differences, 
condition and damage of Corruption problems, concepts, theories and method of corruption 
prevention in Thailand, citizen role and duty also responsibility to social for against 
corruption and management on Good Governance. 
 
0163004  สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต     3(2-2-5) 
  Meditation for Life Development 
 ความหมายของการทำสมาธิ จุดประสงค์ วิธีการ ขั้นตอน จุดเริ่มต้นของการทำสมาธิ ลักษณะ
ของการทำสมาธิ ประโยชน์ของสมาธิ ลักษณะอาการต่อต้านสมาธิ และการทำสมาธิไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
สมาธิกับการเรียนการงาน ลักษณะขั้นตอนคุณสมบัติ ประโยชน์ของฌานและญาณ โดยฝึกปฏิบัติตามขั้นตอน
ต่าง ๆ 
 Meaning of meditation, purpose, method, procedure, beginning of meditation, 
the nature of the practice and meditation. Benefits of meditation. Concentrate on work and 
study characteristics, steps, properties, benefits of wisdom and contemplation. By meditation 
practicing according to various steps. 
 
0163005  ชีวิตและความตาย      3(2-2-5) 
  Life and Death 
   ศึกษาหลักคำสอนของแต่ละศาสนาที่เกี่ยวกับชีวิตและความตายของคนทั่วไปทั้งในประเทศ
ไทย ต่างประเทศ  รวมทั้งความตายของคนแต่ละศาสนาและชาติพันธุ์  โดยเน้นศึกษาโลกทัศน์และชีวทัศน์ของ
แต่ละศาสนา โดยเฉพาะศาสนาพุทธเกี่ยวกับชีวิตและความตาย เช่น เรื่อง ขันธ์ 5 ไตรลักษณ์ กรรมและ
สังสารวัฏ วิธีการปฏิบัติต่อชีวิตและความตาย เช่น หลักความไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต หลักการเตรียมตัว
ตายอย่างมีสติ แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นมาของชีวิตในอดีตชาติ ชีวิตใกล้ตาย ชีวิตหลังความตาย การเตรียมตัว
ตาย รูปแบบการตายที่ดี ประเพณี เกี่ยวกบัความตาย และวิธีการปลอบโยนให้กำลังใจแก่ผู้ประสบความสูญเสีย 
 Learn the doctrines of each religion related to life and death of all people in 
Thailand and foreign countries including the death of each religions and ethnicities. 
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By focusing on the worldview and the biosphere of each religions Especially Buddhism 
concerning life and death, such as Pancakkhandha or Five Aggregates, Tilakkhana or the 
Three Characteris, Karma and Samsara or the Wheel of Rebirth. How to treat life and death, 
such as the principle of non- negligence in life, the principles of preparing to die consciously. 
The concept of historical life in the previous life, nearly life to death, the life after death. 
Preparing to die, good death patterns, traditions about death and methods of comforting and 
encouraging people to suffer losses. 
 

1.2 กลุ่มวิชาการนำความรู้สู่สากล    จำนวน 6 หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา  ชือ่วิชาและคำอธิบายรายวิชา       หน่วยกิต 
0263001  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21       3(2-2-5) 
  Thai for Communication in the 21st Century 
  การใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 ความเข้าใจในการใช้ภาษาไทย และการใช้ได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมกับยุคสมัยทั้ง 4 ทักษะสำคัญ ประกอบด้วย การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตีความอย่างสร้างสรรค์  ฝึกทักษะและบุคลิกภาพการพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ 
  Thai usage for Communication in the 21st century, the comprehension of Thai 
language and ability to use in appropriate way in four skills including listening, speaking, 
reading and writing in accordance with time and socio-hierarchical levels of Thai society. Be 
able to analyze, synthesize and interpret in creativity way, effective speech and personality 
development in various situations. 
 
0263002  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21            3(2-2-5) 
  English for Communication in the 21st Century 
     การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในศตวรรษที่  21 การพัฒนาและฝึกปฏิบัติทักษะ
ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน รวมทั้งคำศัพท์และการออกเสียงได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 
 English usage for communication in the 21st century, Improvement and practicing 
four skills in English: listening, speaking, reading and writing including English vocabulary and 
pronunciation in the accurate and appropriate way. 
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รหัสวิชา  ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา       หน่วยกิต 
0263003  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21       3(2-2-5) 
  Chinese for Communication in the 21st Century 
     การใช้ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 ระบบสัท อักษรภาษาจีนกลาง คำศัพท์ 
โครงสร้างประโยคพ้ืนฐาน และวัฒนธรรมจีน การฝึกทักษะภาษาจีนทั้ง 4 ด้าน การฟัง การพูด การอ่านและ
การเขียน รวมทัง้บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  
  Chinese for communication usage in the 21 st century; Chinese phonetic system, 
vocabulary, basic sentence patterns and Chinese culture; Chinese four skills practice: listening, 
speaking, reading, writing and conversations for everyday life.  

 
0263004  ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21       3(2-2-5) 
  Khmer for Communication in the 21st Century 
  การใช้ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 สนทนาภาษาเขมรเบื้องต้น รู้ระบบเสียง 
โครงสร้าง รูปประโยคพ้ืนฐาน การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาเขมรที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  
การเรียนรู้สภาพสังคม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิหลังของชาวกัมพูชา การมีทัศนคติที่ดีต่อชาว
กัมพูชาในฐานะที่เป็นประเทศเพ่ือนบ้านของไทย 

 Khmer usage for communication in the 21 st century; learning Khmer phonology, 
structure, basic sentences; improving Khmer listening, speaking, reading and writing for everyday 
life; learning society, customs, cultures, lifestyle and background of Cambodian; positive attitudes 
to Cambodian as a neighbor. 
 
0263005  วิถไีทยวิถีอาเซียน       3(3-0-6) 
  Thai and ASEAN Society and Culture 
  ความเข้าใจสังคมวัฒนธรรมที่หลากหลายในอาเซียน ปัญหาสังคม เศรษฐกิจ การเ มือง 
พัฒนาการความร่วมมือของประชาคมอาเซียน ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ปัญหาความขัดแย้งในอาเซียน 
บทบาทด้านการต่างประเทศของไทยในประชาคมอาเซียน ทั้งมิติการเมือง เศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรมและ 
การสื่อสาร ผลกระทบนโยบายของประชาคมอาเซียนที่มีต่อพัฒนาการทางสังคมและเศรษฐกิจของไทย 
 Understanding of difference societies and cultures in ASEAN, social problems, 
economics, politics; cooperation on economics, conflicts within ASEAN, Thai role of foreign 
affairs in ASEAN on politics, economics, society, culture and communication, impact of ASEAN 
policies on evolution of Thai society and economics. 
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รหัสวิชา  ชือ่วิชาและคำอธิบายรายวิชา       หน่วยกิต 
0263006  ชีวิตในยุคดิจิทัล       3(2-2-5) 
  Life in the digital age 

  แนวคดิเกี่ยวกับยุคดิจิทัล พลเมืองดิจิทัล สังคมดิจิทัล การประยุกต์ใช้ดิจิทัลในการทำงานและ
ชีวิตประจำวัน การรู้เท่าทันสื่อ การใช้งานเพ่ือความมั่นคงปลอดภัย การปรับตัวเพ่ือรับมือจากผลกระทบการ
เปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัล กฎหมายและจริยธรรมดิจิทัล 
  Concepts of the digital age, digital citizens, digital society, applications in work 
and daily life, media literacy, applications for security, adaptation to cope with the impact of 
changes in the digital world, digital law and ethics. 
 
0263007  คอมพิวเตอร์ โพล และการนำเสนอ       3(2-2-5) 
  Computer, Poll and Presentation 
  การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การรู้เท่าทันและวิเคราะห์ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ เทคนิค
การสุ่มตัวอย่าง สถิติ เบื้องต้น การทำโพล สิทธิมนุษยชน การใช้โปรแกรมประยุกต์เพ่ือพัฒนาทั กษะ 
การออกแบบสื่อประกอบการนำเสนอ การใช้กลยุทธ์ในการนำเสนอที่เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะ 
การนำเสนอในงานแต่ละประเภท 
  Basic computer, data literacy and analysis in social media, sampling techniques, 
introduction to statistics, poll, human rights, using the application to develop media design skills, 
using strategies to present and consistent with the presentation characteristics of each type of 
work. 
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1.3 กลุ่มวิชาความอดทน   จำนวน   6 หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา  ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา       หน่วยกิต 
0363001  จิตอาสากับการพัฒนาท้องถิ่น       3(2-2-5) 
  Volunteer with local development 
  ความหมาย ความสำคัญ  แนวคิ ด  อุ ดมการณ์  หลั กการและวิ ธี การเกี่ ย วกั บ งาน 
จิ ตอาสาเพ่ื อการพั ฒ นาตน เอง ชุ มชนและท้ องถิ่ น  รูปแบบและกระบวนการจิ ตอาสาตามแนว 
พระราโชบายพระบาทสมเด็ จพระเจ้ าอยู่ หั ว รั ชกาลที่  10 เน้ นการสร้ างงานจิตอาสา โดยการมี  
ส่วนร่วมกับกลุ่ม องค์กร หน่วยงานที่ทำงานด้านจิตอาสา ตลอดจนการบำเพ็ญประโยชน์หรือเป็นอาสาสมัคร 
เพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 
 Understand the meaning, importance, concept, ideology, principles and methods 
of volunteer work for self-development, local community. To understanding the form, 
guidelines, process in accordance to the royal concept of His Majesty the King, King Rama X who 
focuses on creating volunteer works. Study the duties of individuals and organizations. The 
organizations that work in volunteering as well as being a volunteer or volunteer in the way of 
volunteer spirit for sustainable social and environmental development. 
 
0363002 การเมืองการปกครองไทย       3(3-0-6) 
  Thai Politics and Government 

ความรู้พ้ืนฐานการเมืองและการปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม สถาบันการเมือง
กระบวนการทางการเมือง หลักธรรมาภิบาล สิทธิทางการเมอืง และเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พัฒนาการของแนวคิดและการวิเคราะห์ประชาสังคม ความเคลื่อนไหวของประชาสังคมไทย วิเคราะห์
ปัญหาการเมืองการปกครอง รวมถึงแนวโน้มการเมืองการปกครองของไทยในอนาคต 

Fundamental knowledge of politics and government; state and society 
relationship; political institutions; political processes; morals and ethics of politicians; 
principles of good governance; the constitutional rights and freedom of citizens of the 
Kingdom of Thailand; the development of concept and analyses of civil society; movement 
of Thailand's civil society; the analyses of political problems including the future trends of 
politics of Thailand. 
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รหัสวิชา  ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา       หน่วยกิต 
0363003  ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทย       3(3-0-6) 
  Citizenship of Thai Democracy 

หลักการพ้ืนฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในยุคปัจจุบัน พัฒนาการ แนวคิด
ความเป็นพลเมือง คุณลักษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่มุ่งเน้นแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
ทักษะการคิด  ทำงาน แก้ปัญหา สื่อสาร และการร่วมมือทำงาน การปลูกฝังให้เป็นมนุษย์ที่เข้าใจในวิถีชีวิตของ
แต่ละปัจเจก และวัฒนธรรมที่แตกต่างอาทิ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเสมอภาค สิทธิ เสรีภาพการมีส่วน
รว่ม และ บทบาททางการเมืองภาคพลเมือง 

Basic principles of democracy, development, concepts of citizenship, 
characteristics of citizenship and democracy, focusing on self-learning, thinking, working, 
problem-solving, communication, and collaborative work skills, cultivating an understanding 
of each individual’s lifestyle and different cultures such as human dignity, equality, rights, 
freedom and participation as a citizen in a political role. 
 
0363004  การเรียนรู้ชุมชนเชิงสร้างสรรค์       3(2-2-5) 
  Creative Community Learning 

ความหมาย ความเข้าใจเกี่ยวกับชุมชน องค์ประกอบชุมชน โครงสร้างชุมชน และแนวคิด
พ้ืนฐานในการเข้าใจชุมชน การเรียนรู้การปฏิบัติตนในชุมชน วิธีการศึกษาข้อมูลชุมชนพ้ืนฐาน การสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีกับชุมชน และเจตคติท่ีดีกับชุมชน 

 The meaning of and understand about the community, community 
components, community structures, and the basic concepts of community understanding. To 
study a community and learn how to act through fieldwork. To learn how to get basic data 
from the community surveyed by using simple techniques and instruments for community 
learning.  To learn how to build good relationships and good attitudes with the community. 
 
0363005  พลเมอืงสีเขียว       3(2-2-5) 
  Green Citizen 

การปลูกฝังจิตสำนึก  พลเมืองและความเป็นพลเมือง บทบาทหน้าที่ของพลเมืองในสังคมไทย
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  หลักการและแนวปฏิบัติมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยการจัดทำโครงการ
รณรงค์เก่ียวกับสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 Instillation and role of citizen, social conscience and awareness of one’s function 
in society and the environment. Students are required to organize a campaign to raise awareness 
or bring about change in society. 
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รหัสวิชา  ชือ่วิชาและคำอธิบายรายวิชา       หน่วยกิต 
0363006  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีกับการพัฒนา       3(2-2-5) 
  Basic Smart Technology and Development 

ความหมายและความสำคัญของเทคโนโลยี การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เทคโนโลยีกับ
การพัฒนางาน ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีปัจจุบันและอนาคตฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือและซ่อมบำรุงเครื่อง
อุปกรณ์และเครื่องใช้พื้นฐาน 

 Smart system definition, recent smart system application, basic structure and 
device of smart system, design of easy smart system for daily life. 

 
0363007  แนวทางพระราชดำริด้านพืชพรรณและการเกษตร       3(2-2-5) 
  Royal Initiation in Plant and Agriculture 

พืชพรรณที่มีต่อชีวิตตามแนวทางโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ความสำคัญ หลักการของโครงการตามแนวพระราชดำริ  
การจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน เกษตรทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง ธุรกิจเกษตรและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

Plants for life according to the “Plant Genetic Conservation Project Under the 
Royal Initiative of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn”, importance and principle 
of Royal initiation, sustainable resources management, New Theory of Agriculture, sufficiency 
economy, agricultural business, agricultural tourism. 

 
1.4 กลุ่มวิชาฉลาดและการจัดการ        จำนวน   6 หน่วยกติ 

  
รหัสวิชา  ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา       หน่วยกิต 
0463001  ฉลาดคิด       3(3-0-6) 
  Smart Thinking 

ลักษณ ะการทำงานของสมองมนุษย์  การคิด เบื้ องต้น  การคิดขั้นสู ง รูปแบบของ 
การคิด การผสมผสานการคิดเพ่ือพัฒนานวัตกรรม 

Characteristics of human brain, basic and advanced thinking skills, patterns of 
thinking, integrated thinking for innovation development. 
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รหัสวิชา  ชือ่วิชาและคำอธิบายรายวิชา       หน่วยกิต 
0463002  จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน        3(3-0-6) 
  Psychology in Daily Life 

ทฤษฎีทางจิตวิทยา การรับรู้ รู้จักตนเองและเข้าใจผู้อ่ืน การปฏิสัมพันธ์ แรงจูงใจ บุคลิกภาพ 
อารมณ์ สุขภาพจิตและการปรับตัว การจัดการความเครียด เทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์ ความสุขกับ 
ความรกั และการออกแบบชีวิต 

Psychological theories, self and others understanding, interaction, motivation, 
personality, emotion, mental health and adaptation, stress management, techniques for 
relationships, happiness with love and life design.  
 
0463003  ภาวะผูน้ำและการทำงานเป็นทีม       3(3-0-6) 
  Leadership and Teamwork 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นำ ความหมาย ความสำคัญ และคุณลักษณะของผู้นำที่ดี 
คุณธรรมจริยธรรมของผู้นำ การสร้างแรงจูงใจ การทำงานเป็นทีม การบริหารความขัดแย้งในทีมงาน และ 
การแก้ปัญหา 

Concepts and theories of leadership, definition, importance and characteristics 
of good leader, morals and ethics of leaders, motivation, teamwork, conflict management 
and problem solving. 

 
0463004  ธุรกิจยุคดิจิทัลและเอสเอ็มอี       3(3-0-6) 
  Digital Business and SMEs 
  แนวคิดการบริหารจัดการ หน้าที่ ประเภทของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม คุณลักษณะ
และทักษะ สำหรับผู้ประกอบการ การพัฒนาและการประเมินโอกาสของการประกอบการ ปัจจัยความสำเร็จ
และความล้มเหลวของธุรกิจ ธุรกิจยุคดิจิทัล ระบบธุรกิจดิจิทัล การตลาดและการโฆษณาออนไลน์ ระบบ 
ความปลอดภัย กฎหมายและจริยธรรมผู้ประกอบการ 
  Concept of management, function, types of Small and Medium Enterprises, 
features and skills of entrepreneurs, development and assessment of entrepreneurship 
opportunities, success and failure factors. Digital business system, online marketing and public 
advertising, security system, law and ethics of entrepreneurs. 



                                                                                                             มคอ.2 มรรพ. 

 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564    หน้า  81 
 

 

รหัสวิชา  ชือ่วิชาและคำอธิบายรายวิชา       หน่วยกิต 
0463005  การเงนิและความม่ันคง       3(3-0-6) 
  Finance and Wealth 

การปรัชญาทางการเงิน  ความเข้าใจการเงิน การบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคล การจัดทำ
บัญชีครัวเรือน การวางแผนการเงิน การออม รายรับและรายจ่ายส่วนบุคคล ดอกเบี้ยและผลตอบแทน 
ทางการเงิน การลงทุน ความเสี่ยงจากการลงทนุ และภาษีอากรเบื้องต้น 

Financial philosophy, understanding in finance, personal financial management, 
household accounting, financial planning, saving, personal debit and credit, interest and income 
tax, financial investment and risk. 

 
0463006  อัญมณีและเครื่องประดับ       3(3-0-6) 
  Gems and Jewelry 

ความหมาย ความสำคัญ ประเภทของอัญมณีและเครื่องประดับ โลหะมีค่า การเลือกซื้อและ
การดูแลรักษา 

Definition, important, types of famous gems and jewelry, precious metals, 
concepts of buying and caring of gems and jewelry. 

  
0463007  การจัดการชีวิตและสุขภาพ       3(2-2-5) 
  Life and health management 

ความหมาย ความสำคัญของการจัดการชีวิตและสุขภาพ อาหารและโภชนาการ การมี
เพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย ป้องกันการตั้ งครรภ์ในวัยเรียน การออกกำลังกายเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ และ 
ความแตกต่างของช่วงวัยในสภาวะสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย 

Definition, important of life and health management, food and nutrition, exercise 
for health, safe sex, prevention of pregnant in students, and generation diversity in aging society 
of Thailand. 

 
0463008  ศิลปะเพื่อชีวิตประจำวันในศตวรรษท่ี 21       3(2-2-5) 
  Arts for Daily Life in the 21st Century 
  การประยุกต์ใช้ศิลปะ ดนตรี และการออกแบบการแต่งกาย ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ หรือ
เทศกาลต่าง ๆ เพ่ือคุณค่าทางความงามที่เหมาะสมตามกาลเทศะ ทั้งส่วนบุคคล และในสังคมปัจจุบัน 
  Application of arts, music and costume design in daily life related to situations, 
or festivals for appropriate aesthetic values for both personal and society. 
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รหัสวิชา  ชือ่วิชาและคำอธิบายรายวิชา       หน่วยกิต 
0463009  สุนทรียะการเกษตร       3(2-2-5) 
  Aesthetic Agriculture 
  ความรู้พ้ืนฐานและความสำคัญของการเกษตร ด้านสัตว์บก สัตว์น้ำ พืชและอาหาร ภูมิปัญญา
และเทคโนโลยีการเกษตร การแปรรูปผลผลิตจากการเกษตร การนำผลผลิตทางการเกษตรมาประยุกต์เพ่ือให้
การดำรงชีวิตอย่างมีความสุข  
 Basic knowledge and important of agriculture : animals, aquatic animals, plants and food, 
wisdom and agricultural technology, processing of agricultural products, application of 
agricultural products for living a happy life. 
 
0463010  การคิดและการตัดสินใจ       3(3-0-6)
  Thinking and Decision Making 
          การคิดเชิงตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล อัตราส่วนและสัดส่วน ร้อยละ ลำดับและอนุกรม 
วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น กระบวนการตัดสินใจ ความน่าจะเป็น และการประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาใน
ชีวิตประจำวัน 
 Logical thinking and reasoning, rations and proportion, percent, sequence and 
serial, fundamental data analysis, thinking process, probability and application to solve problems 
in daily life. 
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2. หมวดวิชาเฉพาะ     

    จำนวน   96 หน่วยกติ 

2.1 กลุ่มวิชาแกน             จำนวน   6 หน่วยกติ 

 
รหสัวิชา  ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา       หน่วยกิต 
9041004  ภูมิศาสตร์กายภาพสำหรับภูมิสารสนเทศ                             3(3-0-6) 
  Physical Geography for Geoinformatics  
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโลก สัณฐานของโลก สมบัติทางกายภาพและการเปลี่ยนแปลงทาง
ธรณีภาค อุทกภาค บรรยากาศ และชีวิตมณฑล 
 Introduction to Earth and its morphology. Physical properties and changes in 
the lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere. 
 
9041006  พื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับภูมิสารสนเทศ                   3(3-0-6) 
 Fundamentals of Science and Mathematics for Geoinformatics 
 ระบบหน่วย เวกเตอร์ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
และการแผ่รังสี ทัศนศาสตร์ คณิตศาสตร์ดีสครีตสำหรับคอมพิวเตอร์ 
 Unit systems, vector, Newton's Law of motions, Introduction to eletromagnetics 
and radiations, Optics, Discrete mathematics for computer. 
 

2.2 วิชาเฉพาะด้าน       จำนวน   90 หน่วยกิต 
2.2.1 วิชาเฉพาะด้านบังคับ       จำนวน   59 หน่วยกติ 

 
รหัสวิชา  ชือ่วิชาและคำอธิบายรายวิชา       หน่วยกิต 
9011071  การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1      3(2-2-5) 
  Computer Programming 1 
 แนวคิดหลักการทำงานของโปรแกรม การวิเคราะห์ออกแบบอัลกอริทึม การเขียนโปรแกรม
เชิงโครงสร้าง ชนิดของตัวแปร ฟังก์ชัน อาเรย์ และการจัดการข้อผิดพลาด 
 Concept of programming, Algorithms analysis and design, Structured programming 
concepts, Type of variable function array and error handling. 
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รหัสวิชา  ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา       หน่วยกิต 
9022132  การเขียนโปรแกรมเว็บ              3(2-2-5) 
  Web Programming 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  9011071 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 
 การพัฒนาไดนามิกเว็บเพจ โพรโทคอลเอชทีทีพี แม่ข่ายเว็บ การพัฒนาโปรแกรมเว็บฝั่ง 
แม่ข่าย การจัดการคุกกี้ การติดตามเซสชัน การพัฒนาโปรแกรมเว็บติดต่อกับฐานข้อมูล ความมั่นคงของ                   
โปรแกรมเว็บ และเทคโนโลยีเอแจ๊กซ์ 
 Pre-requisite: 9011071 Computer Programming 1 

Development of Dynamic Web Pages, HyperText Transfer Protocol (HTTP 
Protocol), Web server and application development, Cookie Manager and Track Session, Web 
application development for database, Security of Web Applications and AJAX Technologies. 
 
9041001  พื้นฐานของภูมิสารสนเทศ         3(2-2-5) 
  Fundamentals of Geoinformatics 
 พัฒนาการของภูมิสารสนเทศและศาสตร์ที่ เกี่ยวข้อง หลักการแผนที่ ระบบคอมพิวเตอร์ 
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การรับรู้จากระยะไกล ระบบดาวเทยีมนำทางบนโลก การประยุกต์ท่ีสำคัญ 
 Developments of geoinformatics and related topics, Principal of mapping, 
Computer system, Geographic information systems, Remote sensing, Global navigation systems, 
Important applications of geoinformatics. 
 
9041002  พืน้ฐานการทำแผนที่เฉพาะเรื่อง        3(2-2-5) 
  Basics of Thematic Mapping 
 หลักการและปฏิบัติการเก่ียวกับแผนที่ องค์ประกอบของแผนที่ ชนิดของแผนที่  การทำแผนที่
เฉพาะเรื่อง การเก็บข้อมูล การประมวลผลข้อมูล เทคนิคการทำแผนที่ การนำเสนอข้อมูลด้วยแผนที่  
เฉพาะเรื่อง 
 Principals and operations of mapping, Components of mapping, Types of 
maps, Thematic mapping, Data acquisition, Data processing, Mapping techniques, Data 
representation using thematic maps. 
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รหัสวิชา  ชือ่วิชาและคำอธิบายรายวิชา       หน่วยกิต 
9041003  ดิจิทัลโฟโตแกรมเมตรี         3(2-2-5) 
  Digital Photogrammetry 
 พ้ืนฐานของการถ่ายภาพ องค์ประกอบของภาพถ่ายทางอากาศ เรขาคณิตของภาพถ่ายดิ่ง 
การรังวัดทางระนาบและแนวดิ่ง พาแรลแลกทางสเตอริโอ โครงข่ายสามเหลี่ยมทางอากาศ ภาพต่อ ภาพถ่าย
แบบออร์โท การถ่ายภาพทางอากาศด้วยอากาศยานไร้คนขับเบื้องต้น 
 Fundamental of photography, Components of aerial photography, Geometry 
of vertical photographs, Horizontal and vertical measurements, Stereo parallax, Aerial 
triangulation network, Mosaiced photos and ortho photos, Introduction to aerial photography 
using unmanned aerial vehicle. 
 
9041005  การสำรวจเบื้องต้น         3(2-2-5) 
  Introduction to Survey 
 ภูมิมาตรศาสตร์ และภูมิสารสนเทศศาสตร์ การสำรวจรังวัดเบื้องต้น ภูมิมาตรศาสตร์
เรขาคณิต ภูมิมาตรศาสตร์เชิงกายภาพ และภูมสิารสนเทศ 
 Geodesy and geographic information systems, Basics of surveying, Geodey, 
Geometry, Physical geodesy and geoinformatics. 
 
9042011  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 1         3(2-2-5) 
  Geographic Information Systems 1 
 หลักการและพ้ืนฐานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ โครงสร้างข้อมูล ชนิดข้อมูล ทอพอโลยี การนำเข้า การแก้ไข การวิเคราะห์ และการบันทึกข้อมูล 
เชิงพ้ืนที่ โปรแกรมประยุกต์ทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เทคนิค และการประยุกต์ท่ีสำคัญ 
 Principals and fundamentals of geographic information systems. Components 
of geographic information systems, Data structures, Data types, topology, Data acquisition, 
Editing, Analysis and storing spatial data, Application software in geoinformatics information 
systems, Important techniques and applications. 
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รหัสวิชา  ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา       หน่วยกิต 
9042021  การรับรู้จากระยะไกล 1         3(2-2-5) 
  Remote Sensing 1 
 หลั กการและ พ้ื น ฐานของเทค โน โลยี ก ารรับ รู้ จ ากระยะไกล  ทฤษฎี ก ารแผ่ รั งสี                  
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ดาวเทียมสำรวจโลก การแปลความหมายภาพถ่ายจากดาวเทียม การรับรู้จากระยะไกล 
ช่วงคลื่นแสงที่สามารถมองเห็นได้และอินฟราเรด การประมวลผลข้อมูลภาพดิจิทัลรับรู้จากระยะไกลเบื้องต้น 
และการประยุกต์ท่ีสำคัญ 
 Principals and fundmentals of remote sensing technology, Theory of 
electromagnetic radiations, Earth observation satellites, Satellite data interpretation, Remote 
sensing in visible and infrared wavelengths, Introduction of digital image processing, 
Important applications. 
 
9042031  ระบบดาวเทียมนำทางบนโลก         3(2-2-5) 
  Global Navigation Satellite System  
 หลักการและพ้ืนฐานของระบบดาวเทียมนำทางบนโลก ประวัติ ประเภทของวงโคจรดาวเทียม  
ประเภทของดาวเทียมนำทางบนโลก  องค์ประกอบของจีเอ็นเอสเอส  ดาวเทียมนำทางบนโลกที่สำคัญ  
สัญญาณจากระบบดาวเทียมนำทางบนโลก  การสำรวจด้วยดาวเทียมนำทางบนโลก และการประยุกต์ที่สำคัญ  
 Principals and fundamentals of global navigation satellite systems. History, 
Types of satellite orbits, Types of global navigation satellites, Components of GNSS, 
Important global navigation satellites, Signals from GNSS, Surveying using GNSS, Important 
applications. 
 
9042032  ระบบดาวเทียมนำทางบนโลกขั้นสูง        3(2-2-5) 
  Advanced Global Navigation Satellite System  
 สัญญาณ การประมวลผลสัญญาณดาวเทียมนำทางบนโลก หลักการและพ้ืนฐานของ
อิเล็กทรอนิกส์และไมโครคอนโทรเลอร์ การพัฒนาอุปกรณ์รับและแสดงผลสัญญาณจากระบบดาวเทียมนำทาง
บนโลก การวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบดาวเทียมนำทางบนโลก การประยุกตท์ีส่ำคัญ 
 Signal, Processing of GNSS's signal, Principals and fundamentals of electronics 
and microcontrollers, Developments of GNSS receivers and display, GNSS data analysis, 
Important applications. 
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รหัสวิชา  ชือ่วิชาและคำอธิบายรายวิชา       หน่วยกิต 
9042041  การจัดการฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์       3(2-2-5) 
 Database Management in Geographic Information Systems 
 ความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล แบบจำลองข้อมูล ระบบการจัดการฐานข้อมูลการวิเคราะห์
และออกแบบฐานข้อมูล ภาษาสอบถาม ฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่เบื้องต้น  
 Principal of database systems, Data models, Database management systems, 
Database analysis and design, Querying languages, Introduction to spatial databases. 
 
9042051  การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุสำหรับภูมิสารสนเทศ        3(2-2-5) 
  Object-Oriented Programming for Geoinformatics 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 9011071 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 
 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชนิดข้อมูลนามธรรม  การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
เชิงวัตถุ การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ด้านภูมิสารสนเทศโดยใช้เทคนิคการเขียน
โปรแกรมเชิงวัตถุ 
 Pre-requisite: 9011071 Computer Programming 1 
 Principal of computer programming, Abstract data types, Object-oriented 
analysis and design, Object-oriented programming, Software development in geoinformatics 
using object-oriented programming techniques. 
 
9042053  พืน้ฐานของไมโครคอนโทรเลอร์และการประยุกต์ด้านภูมิสารสนเทศ       3(2-2-5) 
 Fundamental of Microcontroller an Application in Geoinformatics 
 วงจรอิเล็กทรอนิกส์และไมโครคอนโทรเลอร์เบื้องต้น การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บน
ไมโครคอนโทรเลอร์ การสื่อสารข้อมูลแบบแอนะล็อกและแบบดิจิทัลเบื้องต้น อุปกรณ์ตรวจวัดข้อมูล การรับส่ง
ข้อมูลไร้สาย การประยุกต์ด้านภูมิสารสนเทศ 
 Introduction to digital curcuit and microcontroller. Software development on 
microcontrollers. Introduction to analog and digital data communications. Data sensing devices. 
Wireless data transmission. Applications to geoinformatics. 
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รหัสวิชา  ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา       หน่วยกิต 
9043011  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 2         3(2-2-5) 
  Geographic Information Systems 2 
 ภาพรวมของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การดำเนินการกับข้อมูลเชิงพ้ืนที่ การวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ ฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่เบื้องต้น เทคนิคการจำลองและนำเสนอข้อมูลเชิงพ้ืนที่ การประยุกต์ท่ีสำคัญ 
 Overview of geographics information systems, Operations of spatial data, 
Spatial data analysis, Introduction to spatial database, Spatial data modeling and presenting 
techniques, Important applications 
. 
9043012  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนอินเทอร์เน็ต        3(2-2-5) 
  Internet GIS 
 รายวิชาที่ตอ้งเรียนมาก่อน : 9041001 พ้ืนฐานของภูมิสารสนเทศ 
 พ้ืนฐานการพัฒนาระบบสารสนเทศบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การพัฒนาโปรแกรมเครือข่าย
เพ่ือนำเสนอข้อมูลเชิงพ้ืนที่ เว็บเซอร์วิส เครื่องมือที่สำคัญ เทคนิคการนำเสนอข้อมูลเชิงพ้ืนที่บนเครือข่าย 
 Pre-requisite: 9041001 Fundamentals of Geoinformatics 
 Fundamental of information system development on the Internet, Network 
software developing for presenting spatial data, Web services, Important tools, Techniques 
for presenting spatial data on the Internet. 
 
9043021  การรบัรู้จากระยะไกล 2         3(2-2-5) 
  Remote Sensing 2 
 ภาพรวมของเทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกล การประมวลผล และวิ คราะห์ข้อมูล
ดาวเทียมมัลติสเปกตรัมและไฮเปอร์สเปกตรัม การรับรู้จากระยะไกลช่วงคลื่นไมโครเวฟ การประมวลผล
ข้อมูลภาพดิจิทัลรับรู้จากระยะไกลขั้นสูง 
 Overview of remote sensing technology, Processing and analyzing multispectral 
and hyperspectral data, Remote sensing in microwave wavelength, Advances in digital image 
processing. 
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รหัสวิชา  ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา       หน่วยกิต 
9043041  การวิเคราะห์และการจำลองเชิงพื้นที่        3(2-2-5) 
  Spatial Analysis and Modeling 
 พ้ืนฐานคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง การสร้าง และการออกแบบจำลองเชิงพ้ืนที่ ความสัมพันธ์ 
และการแพร่กระจายของข้อมูลเชิงพ้ืนที่ การวิเคราะห์โครงข่าย การประยุกต์ท่ีสำคัญ 
 Fundamental of the related mathematics, Creating and designing spatial data 
models, Relation and distribution of spatial data, Network analysis, Important applications. 
 
9043042  มาตรฐานทางภูมิสารสนเทศ         3(2-2-5) 
  Standards in Geoinformatics 
 เอกซ์เอ็มแอลเบื้องต้น โครงสร้างข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศที่สำคัญ มาตรฐานข้อมูลแบบเปิด
ของโอจีซี เว็บเซอร์วิส มาตรฐานขอ้มูลด้านภูมิสารสนเทศของประเทศไทย เทคนิค และเครื่องมอืเพ่ือการแปลง
ข้อมูลระหว่างมาตรฐาน 
 Introduction to XML, Important data structures in geoinformatics, OGC's data 
standards, Web services, National data standards in geoinformatics, Technqiues and tools for 
data conversion. 
 
9043091  สัมมนาทางภูมิสารสนเทศ 1         1(0-2-1) 
  Seminar in Geoinformatics 1 
 ศึกษาและทบทวนทฤษฎี เทคโนโลยี และงานวิจัยที่ใหม่หรือเป็นหัวข้อขั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศจากบทความในวารสารทางวิชาการหรือจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือนำมาอภิปราย
เป็นรายบุคคลหรอืรายกลุ่ม ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ผู้สอน 
 Study and review of theories, tehnologies, novel research topics and/or 
advanced topics in geoinformatics from academic papers or the Internet. Individual or group 
discussions under supervisation of the lecturer. 
 
9003481  โครงการวิจัย 1         1(0-2-1) 
  Research Project 1 
 ศึกษาค้นคว้าหรือวิจัย ในหัวข้อปัจจุบันที่น่าสนใจในเนื้อหาหลักสูตรที่นักศึกษาสังกัด ภายใต้
การดูแลและแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือจะสามารถนำเสนอหัวข้อ และผลการทดลองเบื้องต้นที่ได้จาก
การแก้ปัญหาเชิงปฏิบัติการ หรือจากการวิเคราะห์เชิงวิชาการ 
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 Study or research on current topics of interest in the course material to students 
affiliated under the guidance of an advisor for topics to be presented and preliminary results 
from solving workshops or scholarly analysis. 
 
รหัสวิชา  ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา       หน่วยกิต 
9044091  สัมมนาทางภูมิสารสนเทศ 2         1(0-2-1) 
  Seminar in Geoinformatics 2 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  9043091 สัมมนาทางภูมิสารสนเทศ 1 
 ศึกษาและทบทวนทฤษฎี เทคโนโลยี และงานวิจัยที่ใหม่หรือเป็นหัวข้อขั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศจากบทความในวารสารทางวิชาการหรือจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือนำมาอภิปราย
เป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ผู้สอน โดยหัวข้อที่อภิปรายจะต้องไม่ซ้ำกับหัวข้อที่
ได้ศึกษาในวิชาสัมมนาทางภูมิสารสนเทศ 1 
 Pre-requisite: 9043091 Seminar in Geoinformatics 1 
 Study and review of theories, tehnologies, novel research topics and/or 
advanced topics in geoinformatics from academic papers or the Internet. Individual or group 
discussions under supervisation of the lecturer. The selected topics have to be different from 
the topics in 9043091 Seminar in Geoinformatics 1 course. 
 
9004481  โครงการวิจัย  2         2(0-4-2) 
  Research Project 2 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  9003481   โครงการวิจัย 1 
 ศึกษาค้นคว้าหรือวิจัย ในหัวข้อปัจจุบันที่น่าสนใจในเนื้อหาหลักสูตรที่นักศึกษาสังกัด ภายใต้
การดูแลและแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อที่จะสามารถนำเสนอผลการทดลองที่สมบูรณ์ในหัวข้อที่ได้เสนอ
และศึกษาต่อเนื่องจากวิชาโครงการวิจัย 1 
 Pre-requisite: 9003481 Research Project 1 
 Study or research on current topics of interest in the course material to students 
affiliated under the guidance of an advisor to be able to present the complete results of the 
topics presented and the continuation of research project 1 course. 
 
 
 
 



                                                                                                             มคอ.2 มรรพ. 

 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564    หน้า  92 
 

 

2.2.2 วิชาเฉพาะด้านเลือก            จำนวน   27 หน่วยกิต 
         - วิชาด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ          จำนวนไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 

 
รหัสวิชา  ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา       หน่วยกิต 
9043022  การประมวลผลภาพดิจิทัลในการรับรู้จากระยะไกล       3(2-2-5) 
  Digital Image Processing in Remote Sensing 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:  9042021 การรับรู้จากระยะไกล 1 
                                   9011071 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 
 หลักการของการรับรู้จากระยะไกล การได้มาของภาพดิจิทัล โครงสร้างข้อมูลภาพดิจิทัล      
ในการรับรู้จากระยะไกล การประมวลผลในโดเมนเชิงพ้ืนที่และเชิงความถ่ี การจำแนกข้อมูล หัวข้อขั้นสูง 
 Pre-requisite: 9042021 Remote Sensing 1 and 
                    9011071 Computer Programming 1 
 Principals of remote sensing, Image acquisition, Data structures of digital 
images in remote sensing, Processing in spatial and frequency domains, Data classifications, 
Advanced topics. 
 
9043043  ฐานข้อมูลเชิงพืน้ที่เบื้องต้น         3(2-2-5) 
  Introduction to Spatial Database 
 พ้ืนฐานของระบบฐานข้อมูล ข้อมูลเชิงพ้ืนที่แบบเชิงวัตถุเบื้องต้น ฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่ 
การวิเคราะห์ และออกแบบฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่ ภาษาเพ่ือการสอบถามข้อมูลเชิงพ้ืนที่ การดำเนินการกับ
ฐานข้อมลูเชิงพ้ืนที่  เครื่องมอืด้านการจัดการฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่ที่สำคัญ 
 Fundamental of the database systems, Introduction to object-based spatial 
data, Spatial databases, Spatial database analysis and design, Languages for spatial queries, 
Operations on spatial databases, Tools for important spatial databases management. 
 
9044072  เทคนิคการทำแผนที่สมัยใหม่         3(2-2-5) 
  Modern Mapping Techniques 
 หลักการการผลิตแผนที่ เคลื่ อนที่ แบบเวลาจริง  การทำแผนที่บนอุปกรณ์ เคลื่อนที่    
การสร้างแผนที่อัตโนมัตเิบื้องต้น เทคนิคใหม่หรือเทคนิคท่ีสำคญัในปัจจุบัน 
 Pricipals of realtime mobile mapping, Mapping on mobile devices, Introduction 
to automated mappings, Novel or important techniques. 
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รหัสวิชา  ชือ่วิชาและคำอธิบายรายวิชา       หน่วยกิต 
9044073  การทำแผนที่ดิจิทัลสามมิติ         3(2-2-5) 
  Three-Dimensional Digital Mapping 
 พ้ืนฐานคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบจำลองภูมิประเทศสามมิติ หลักการของ
เทคนิคเอสเอฟเอ็ม และการสแกนสตรักเจอร์ไลท์ การสำรวจด้วยเลเซอร์เบื้องต้น การประยุกต ์
 Fundamental of the related mathematics, generating 3D terrain models, 
Principals of structure from motion and structured-light scanning techniques, Introduction to 
surveying using laser, Applications. 
 

 - วิชาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์          จำนวนไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา  ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา       หน่วยกิต 
9012071  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2        3(2-2-5) 
  Computer Programming 2 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 9011071 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 
 ศึกษาการวิเคราะห์ และออกแบบโปรแกรมที่ซับซ้อน การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาเชิงวัตถุ
เพ่ือประยุกต์กับโครงสร้างข้อมูลแบบเชิงเส้น และแบบไม่ใช่เชิงเส้น เช่น กองซ้อน คิว ลิงค์ลิสต์ ตารางแฮช 
ต้นไม้และกราฟ การเรียกซ้ำ เทคนิคการค้นหา และเทคนิคการเรียงลำดับ 
 Pre-requisite: 9011071 Computer Programming 1 
Study of complexity system analysis and design, Object-Oriented Programming for linear data 
structures and non-linear data structures such as stacked, queue, linked list, hash table, tree 
and graph, recursion, searching and sorting techniques. 
 
9013102  ปัญญาประดิษฐ์         3(2-2-5) 
  Artificial Intelligence 
 แนวคิดหลักการของปัญญาประดิษฐ์ กลไกการหาเหตุผล  เทคนิคการสืบค้น การวางแผน 
การเรยีนรู้ ของเครื่อง การประมวลผลภาษาธรรมชาติ ทัศนศาสตร์คอมพิวเตอร์ และระบบผู้เชี่ยวชาญ 
 Concept of Artificial Intelligence, Rational mechanism, Search techniques, 
Machine learning planning, Natural language processing, Computer optics and Expert System. 
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รหัสวิชา  ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา       หน่วยกิต 
9023021  ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์        3(2-2-5) 
  Human-Computer Interaction 
 แนวความคิดเกี่ยวกับปัจจัยองมนุษย์และการออกแบบอินเตอร์เฟสที่เกี่ยวข้องกับศักยภาพ
ของทั้งมนุษย์และคอมพิวเตอร์ ระบบการให้ความช่วยเหลือเมื่อมีปัญหา รูปแบบการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
และเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบจำลองการอินเตอร์เฟสของผู้ใช้และเครื่องมือที่นำมาพัฒนา ผลกระทบของ
เทคโนโลยีที่มีต่อมนุษย์ วางแผนในการเลือกใช้ เทคโนโลยีการนำมาปฏิบัติและการใช้เทคโนโลยีเพ่ือให้
ผลกระทบปรากฏออกมาในเชิงบวก 
 Concepts of human factors and interface design related to the potential of 
both humans and computers. System to assist with questions. Type of interaction between 
humans and computers. Modeling user interface and tools to be developed. The impact of 
technology on humans. The planned use of technology and using technology to make an 
impact turned out positive. 
 
9023121  การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ        3(2-2-5) 
  Object Oriented System Analysis and Design 
 ศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการพัฒนาระบบ การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
เชิงวัตถุด้วยยูเอ็มแอล การจัดการโครงการสารสนเทศ กำหนดความต้องการระบบ แบบจำลองการวิเคราะห์ 
แบบจำลองการออกแบบ การออกแบบระบบ การออกแบบระดับข้อมูล การออกแบบระดับส่วนติดต่อผู้ใช้ 
 Study of the development system environment. Object-oriented analysis and 
design of information systems with UML. Project management information systems, system 
requirements, analysis models, design model, system design, data design and user interface 
design. 
 
9042101  มัลติมีเดียและไฮเปอร์มีเดีย         3(2-2-5) 
  Multimedia and Hypermedia 
 โครงสร้างทางสถาปัตยกรรมของเทคโนโลยีมัลติมีเดียและไฮเปอร์มีเดีย ส่วนประกอบ 
ความหมาย การเชื่อมโยงสื่อมัลติมีเดียแบบหลายมิติ เครื่องมือสำหรับการพัฒนามัลติมีเดียและไฮเปอร์มีเดีย 
การประยุกต ์
 Achitectural structural of multimedia and hypermedia technologies. Components. 
Meanings. Hyperlinks of multimedia. Tools for developing multimedia and hypermedia. 
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รหัสวิชา  ชือ่วิชาและคำอธิบายรายวิชา       หน่วยกิต 
9043051  การเขียนโปรแกรมภาษาสมัยใหม่สำหรับภูมิสารสนเทศ        3(2-2-5) 
  Modern Programming Language for Geoinformatics 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 9011071 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 
 หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาร่วมสมัยและเป็นที่นิยมใน
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ ความเข้าใจในหลักการของตัวภาษา การจัดการเชิงวัตถุ การพัฒนาส่วนต่อขยาย
โปรแกรมในโปรแกรมประยุกต์ด้านภูมิสารสนเทศ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์  ด้านภูมิสารสนเทศ                       
ด้วยภาษาร่วมสมัยเพื่อให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน 
 Pre-requisite: 9011071 Computer Programming 1 
 Principals of object-oriented programming. Programming using current and 
popular programming language in geoinformatics. Understanding the principal of the language. 
Object-oriented management. Developing plugins/extensionsfor geoinformatics application 
software. Geoinformatics application software development using the current programming 
language. 
 
9043052  การเขียนโปรแกรมเว็บขั้นสูง         3(2-2-5) 
  Advanced Web Programming 
 พ้ืนฐานการพัฒนาโปรแกรมเว็บ เฟรมเวิร์คสำหรับการพัฒนาโปรแกรมเว็บ การเลือกเฟรมเวิร์ค 
การพัฒนา และการเลือกเอพีไอสำหรับโปรแกรมเว็บ 
 Fundamental of web programming. Frameworks for web programming. Choosing 
frameworks. Web application's API development and selection. 
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  - วิชาด้านการประยุกต์          จำนวนไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา  ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา       หน่วยกิต 
9043072  การประยุกต์ภูมิสารสนเทศ       3(2-2-5) 
  ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

Application of Geoinformatics in Natural 
Resources and Environmental Management 

 หลักการของภูมิสารสนเทศ เทคนิคการสำรวจ รวบรวมและนำเสนอข้อมูลเชิงพ้ืนที่ด้านสิ่งแวดล้อม
การประยุกตเ์พ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อม เทคนิคการประมวลผลที่สำคัญ 
 Principal of geoinformatics, spatical data surveying, Collecting and presenting in 
environment, Applications for environmental management, Important data processing 
techniques. 
 
9043073  การประยุกต์ภูมิสารสนเทศด้านการสาธารณสุข      3(2-2-5) 
  Application of Geoinformatics in Public Health 
 หลักการของภูมิสารสนเทศ เทคนิคการสำรวจ รวบรวมและนำเสนอข้อมูลเชิงพ้ืนที่ด้านการ
สาธารณสุข การประยุกต์เพ่ือการจัดการด้านสาธารณสุข เทคนิคการประมวลผลที่สำคัญ 
 Principal of geoinformatics, Spatical data surveying, Collecting and presenting 
in public health, Applications for public health management, Important data processing 
techniques. 
 
9043074  การประยุกต์ภูมิสารสนเทศด้านการเกษตร        3(2-2-5) 
  Application of Geoinformatics in Agriculture 
 หลักการของภูมิสารสนเทศ เทคนิคการสำรวจ รวบรวมและนำเสนอข้อมูลเชิงพ้ืนที่ 
ด้านการเกษตร การประยุกต์เพ่ือการจัดการด้านการเกษตร เทคนิคการประมวลผลที่สำคัญ 
 Principal of geoinformatics, Spatical data surveying, Collecting and presenting 
in agriculture, Applications in agricultural management, Important data processing 
techniques. 
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รหัสวิชา  ชือ่วิชาและคำอธิบายรายวิชา       หน่วยกิต 
9043075  การประยุกต์ภูมิสารสนเทศด้านการพัฒนาท้องถิน่       3(2-2-5) 
  Application of Geoinformatics in Local Development 
 หลักการของภูมิสารสนเทศ เทคนิคการสำรวจ รวบรวมและนำเสนอข้อมูลเชิงพ้ืนที่ด้าน 
การพัฒนาท้องถิ่น การประยกุต์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น เทคนิคการประมวลผลที่สำคัญ 
 Principal of geoinformatics, Spatical data surveying, Collecting and presenting 
in local development, Applications in local development, Important data processing 
techniques. 
 
9043077  การประยุกต์ภูมิสารสนเทศด้านโลจิสติกส์        3(2-2-5) 
  Application of Geoinformatics in Logistics 
 หลักการของภู มิสารสนเทศ เทคนิคการสำรวจ รวบรวมและนำเสนอข้อมูลเชิงพ้ืนที่  
ด้านการโลจิสติกส์ การประยุกต์เพ่ือการจัดการด้านโลจิสติกส์ เทคนิคการประมวลผลที่สำคัญ 
 Principal of geoinformatics, Spatical data surveying, Collecting and presenting 
in logistics, Applications in logistical management, Important data processing techniques. 
 
9043078  การประยุกต์ภูมิสารสนเทศด้านภัยพิบัติ         3(2-2-5) 
  Application of Geoinformatics in Disasters 
 หลักการของภูมิสารสนเทศ เทคนิคการสำรวจ รวบรวมและนำเสนอข้อมูลเชิงพ้ืนที่  
ด้านภัยพิบัติ การประยุกต์เพ่ือจัดการด้านภัยพิบัติ และเทคนิคการประมวลผลที่สำคัญ  
 Principal of geoinformatics, Spatial data surveying, Collecting and presenting in 
Disasters. Application in Disasters management, Important data processing techniques. 
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  - วิชาด้านวิทยาการจัดการ     จำนวน  3 หน่วยกิต
   

รหัสวิชา  ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา       หน่วยกิต 
3021101  การองค์การและการจัดการ         3(3-0-6) 
  Organization and Management 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับองค์การ สภาพแวดล้อมทางการจัดการ จริยธรรมทางการบริหาร
หน้าที่ทางการบริหารและกระบวนการจัดการ ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ  การนำและการจูงใจ การ
ควบคุม ตลอดจนแนวคิดในการบริหารจัดการสมัยใหม่  เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล 
 Concepts and theories of organization, Environment management, Ethics 
management, Managerial functions and management processes in planning, organizing, 
leading, motivation and controlling, as well as the concepts of modern management in order 
to achieve the organization goals for efficiency and effectiveness. 
 
3022903  การเป็นผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่                          3(3-0-6) 
  Entrepreneurship and New Venture Creation 
 คุณลักษณะของผู้ประกอบการ ทักษะที่จำเป็นของผู้ประกอบการ การพัฒนาและประเมิน
โอกาสของการประกอบการ บทบาท และความรับผิดชอบของผู้ร่วมลงทุนในการสร้างธุรกิจใหม่  การพัฒนา
แผนสำหรับธุรกิจใหม่ กระบวนการในการสร้างธุรกิจใหม่ การนำความรู้ด้านการจัดการ การจัดการทรัพยากร
มนุษย์ การตลาด การเงิน และการบัญชีมาใช้ในการประกอบธุรกิจ   การวิเคราะห์สถานการณ์และสิ่งแวดล้อม 
(SWOT) เพ่ือใช้ในการตัดสินใจประกอบธุรกิจ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จหรือล้มเหลวของธุรกิจ จริยธรรม
ของการเป็นผู้ประกอบการประเด็นอ่ืนที่สำคัญในการจัดการการประกอบการ 
 Characteristics of entrepreneurs, necessary skills for entrepreneurs, developing 
and evaluating entrepreneurial opportunities, roles and responsibilities of venture capitalists 
in creating new ventures, developing plan for new venture, processes of new venture 
creation. Application of knowledge management in human resource management, marketing, 
financial and accounting. Analysis the situation and environment (SWOT) for business 
decision making. Factors that affect the success or failure of a business. Ethics of 
entrepreneurship and other important issues in entrepreneurial management. 
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รหัสวิชา  ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา       หน่วยกิต 
3051101  หลักการตลาด          3(3-0-6) 
  Principles of Marketing 
 แนวความคิดและความหมายทางการตลาด ความสำคัญของการตลาดในยุคปัจจุบัน 
สิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลทางการตลาด ระบบสารสนเทศและการวิจัยตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค และองค์การ 
การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย และการกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ เพ่ือใช้ในการตัดสินใจ 
ด้านส่วนประสมการตลาดอย่างเหมาะสม 
 The concepts of marketing and the importance of marketing in the modern 
economy. Discusses the marketing environment, the role of marketing intelligence, market 
research, and marketing information systems, as well as consumer and organizational 
behavior. Also discusses the process of market segmentation, selecting a target market, and 
positioning products. Application of these principles and concepts to determine appropriate 
marketing mix decisions. 
 

2.2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ        จำนวนไม่น้อยกว่า   4 หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา  ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา       หน่วยกิต 
9003091  เตรียมความพร้อมปฏิบัติการวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์       1(0-2-1) 
  Preparation of Field Experience in Computer 
 เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่ เหมาะสม ทั้งด้านทักษะ 
การปฏิบัติตนในสถานประกอบการ ก่อนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือปฏิบัติการสหกิจศึกษา 
 To prepares the students with the appropriate attributes. The skills to behave 
in the workplace. Previous professional experiences or the cooperative education. 
 
9004091  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์          3(450) 
         Field Experience in Computer 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 
 9003091 เตรียมความพร้อมปฏิบัติการวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ 
 การฝึกประสบการณ์ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่นักศึกษาสังกัด เพ่ือให้ได้รับความรู้ 
ทักษะเจตคติ และประสบการณ์วิชาชีพ 
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รหัสวิชา  ชื่อวิชาและคำอธิบายรายวิชา       หน่วยกิต 
Pre-requisite: 9003091 Preparation of Field Experience in Computer 

 The experiences in the agencies involved with course that student is affiliated. 
To gain knowledge skills, attitudes and professional experience. 
 
9043998  เตรียมสหกิจศึกษาทางภูมิสารสนเทศ                                1(0-2-1) 
  Pre-Cooperative Education of Geoinformatics 
 ศึกษาหลักการ แนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษาและระเบียบข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เทคนิคใน
การสมัครงาน ความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เพ่ือนำไปพัฒนาตนเองตามมาตรฐาน
วิชาชีพทางภูมิสารสนเทศ และมีกระบวนการอบรมสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง 
 The pre-cooperative education course of Geoinformatics in principles, 
concepts, processes of cooperative education and concerning procedure regulations, 
techniques in job applications including a basic knowledge for operation in the workplace to 
develop oneself in accordance with a professional standard in Geoinformatics that have a 
cooperative education training process at least 30 hours. 
 
9044999  สหกิจศึกษาทางภูมสิารสนเทศ                                     6(640) 
  Cooperative Education of Geoinformatics 
 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ ในด้านที่เกี่ยวข้องกับทางภูมิสารสนเทศ 
โดยนักศึกษาปฏิบัติงานจริง ณ  สถานประกอบการ ในฐานะพนักงานชั่วคราว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  
16  สัปดาห์ และทำโครงงานที่ร่วมจัดทำขึ้นกับสถานประกอบการ โดยนำเสนอในรูปแบบเล่มรายงาน 
ฉบับสมบูรณ์ และสื่อที่สร้างสรรค์ ภายใต้การดูแลของพนักงานพ่ีเลี้ยงจากสถานประกอบการ และประเมินผล
โดยอาจารย์นิเทศ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ร่วมกับสถานประกอบการ 
 The cooperative education course of Geoinformatics operates in workplace 
systematically in a part which concerns of Geoinformatics students exactly work at workplace 
as a temporary officer at least 16 weeks and do a project that cooperates with the 
workplace by presenting in a complete report form and creative media that under the 
supervision of a mentor from the workplace and evaluate by supervisors, project advisors, 
and workplace. 
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ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตรและผลงานทางวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                             มคอ.2 มรรพ. 

 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564    หน้า  102 
 

 

ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตรและผลงานทางวิชาการ 

1. ชือ่  นายคัมภีร์ ธีระเวช  
 Mr. Kumpee Teeravech 
1.1 ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (วิศวกรรมสำรวจและขนส่ง อนุสาขาวิชาวิศวกรรม   
    สำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์) 
1.2 ประวัติการศึกษา 

 
1.3 ผลงานทางวิชาการ 

  1.3.1 ตำรา หนังสือ     
 -  
1.3.2 บทความทางวิชาการ 

     - คั มภี ร์  ธี ระ เวช . (2563 ). การจำแน ก เสี ยง เรือด้ วย เทคนิ คดี มอนและโลฟ าร์ บน
ไมโครคอนโทรเลอร์ STM32. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ครั้งที่  16 (The 16th National Conference on Computing and Information Technology : NCCIT-
2020) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร. วันที่ 14-15 
เมษายน 2563, 425-430. 
(รายงานสืบเนือ่งการประชุมวิชาการระดับชาติ) 
     - ฐากูล ละมูล, คัมภีร์ ธีระเวช และบุญเรือน พฤกษ์ศศิธร. (2562). ระบบตรวจจับการขับขี่
จักรยานยนต์ย้อนศร. การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 15 
(The 1 5 th National Conference on Computing and Information Technology : NCCIT-2019) 
โรงแรมอโนมาแกรนด์ จงัหวัดกรุงเทพมหานคร. วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562, 195-200. 
(รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ) 

 
1.4 ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 18 ปี 

 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชือ่สถาบัน ปี พ.ศ. 
ปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Remote Sensing and 

Geographic Information Systems) 
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 2557 

ปริญญาโท Master of Science (Remote Sensing and 
Geographic Information Systems) 

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 2552 

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันราชภัฏรำไพพรรณี 2547 
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1.5 ภาระงานสอน 
           ระดับปริญญาตรี 

5653612 การใช้คอมพิวเตอร์และเครือข่าย  3 หน่วยกิต 
5653610 การพัฒนาระบบในงานอุตสาหกรรม 3 หน่วยกิต 
4000108 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 3 หน่วยกิต 
0400121 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

เบื้องต้น 
3 หน่วยกิต 

4153602 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3 หน่วยกิต 
4153601 คอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์ 3 หน่วยกิต 
4154401 การประมวลผลภาพ 3 หน่วยกติ 
4122603 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 3 หน่วยกิต 
6113701 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3 หน่วยกิต 
0400122 การพัฒนาระบบสารสนเทศบนอินเตอร์เน็ต 3 หน่วยกิต 
4153603 เครือข่ายอนิเตอร์เน็ตด้านภูมิศาสตร์ 3 หน่วยกิต 
4151401 โครงสร้างข้อมูล 3 หน่วยกติ 
4153301 การเขียนโปรแกรมเครือข่าย 3 หน่วยกิต 
9044072    การทำแผนที่ดิจิทัลสามมิติ 3 หน่วยกิต 
9041003    ดิจิทัลโฟโตแกรมเมตรี 3 หน่วยกิต 
9043012    ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนอินเทอร์เน็ต 3 หน่วยกิต 
9042051    การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุสำหรับภูมิสารสนเทศ 3 หน่วยกติ 
9043051    การเขียนโปรแกรมภาษาสมัยใหม่สำหรับ 

ภูมิสารสนเทศ 
3 หน่วยกติ 

9043022 การประมวลผลภาพดิจิทัลในการรับรู้ 
จากระยะไกล 

3 หน่วยกิต 
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2. ชือ่  นายวิระ  ศรีมาลา  
 Mr. Wira Srimala 
2.1 ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (วิศวกรรมสำรวจและขนส่ง อนุสาขาวิชาวิศวกรรม   
    สำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์) 
2.2 ประวัติการศึกษา 

 
2.3 ผลงานทางวิชาการ 

  2.3.1 ตำรา หนังสือ     
 -  
2.3.2 บทความทางวิชาการ 

     - วิระ ศรีมาลา และคัมภีร์ ธีระเวช. (2563). ระบบตรวจสอบข้อมูลเรือประมงความเป็นจริงเสริม: 
กรณีศึกษาเขตเศรษฐกิจพิ เศษอ่าวตราด. การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จังหวัดนนทบุรี. วันที่ 15-16 
กรกฎาคม 2563, 322-331. 
(รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ) 
    - ทบทอง ชั้นเจริญ วิระ ศรีมาลา และณัฐพล แสวงธรรม. (2560). วิธีการติดตามการเปลี่ยนแปลง
ชายฝั่ง กรณีศึกษา: หมู่บ้านคลองหก ต.เกาะเปริด อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี. วารสารวิจัยรำไพพรรณี. 11(3) 
เดอืนกันยายน - ธันวาคม พ.ศ. 2560, 170-183. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 2) 
 

2.4 ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 16 ปี 
 
 
 
 
 
 

ระดับ ชื่อปรญิญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน ปี พ.ศ. 
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต                                

(เทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2551 

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(ปฐพีวิทยา) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

2547 
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2.5 ภาระงานสอน 
           ระดับปริญญาตรี 

4000108 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 3 หน่วยกติ 
0400121 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

เบื้องต้น 
3 หน่วยกิต 

2034603 เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตในท้องถิน่ 3 หน่วยกิต 
4143402 การบริหารโครงการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 หน่วยกิต 
4153602 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3 หน่วยกิต 
0031301 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

เบื้องต้น 
3 หน่วยกิต 

4143402 การบริหารโครงการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 หน่วยกติ 
0031303 คอมพิวเตอร์และเครือข่ายอนิเทอร์เน็ต 3 หน่วยกิต 
4153603 เครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้านภูมิศาสตร์ 3 หน่วยกิต 
4000108 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรยีนรู้ 3 หน่วยกิต 
9041003 ดิจิทัลโฟโตแกรมเมตรี 3 หน่วยกิต 
9041005 การสำรวจเบื้องต้น 3 หน่วยกิต 
9042031 ระบบดาวเทียมนำทางบนโลก 3 หน่วยกิต 
9042041 การจัดการฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ 
3 หน่วยกติ 

9042011 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 1 3 หน่วยกิต 
4163403 ฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่เบื้องต้น 3 หน่วยกิต 
4163101 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 2 3 หน่วยกิต 
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3. ชือ่  นายทบทอง  ชั้นเจริญ  
 Mr. Tobthong Chancharoen 
3.1 ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
3.2 ประวัติการศึกษา 

 
3.3 ผลงานทางวิชาการ 

  3.3.1 ตำรา หนังสือ     
 -  
3.3.2 บทความทางวิชาการ 

     - ทบทอง ชั้นเจริญ วิระ ศรีมาลา และณัฐพล แสวงธรรม. (2560). วิธีการติดตามการเปลี่ยนแปลง
ชายฝั่ง กรณีศึกษา: หมู่บ้านคลองหก ต.เกาะเปริด อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี. วารสารวิจัยรำไพพรรณี. 11(3) 
เดือนกันยายน - ธันวาคม พ.ศ. 2560, 170-183. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มท่ี 2) 
     - Plaiklang, S., Sutthivanich, I., Pramarn, S., Teeravech, K., Thongjing, P., Chancharoen, T. 
& Charungthanakij, S. (2019). Land use change detection and its implication of Tha mai area 
in Chanthaburi province using Landsat 8data. In proceedings of the 40th Asian Conference on 
Remote Sensing (ACRS 2019) Daejeon, Korea: Daejeon Convention Center (DCC), 14-18 October 
2019, 1-10. 
(รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ) 
 

3.4 ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 18 ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชือ่สถาบัน ปี พ.ศ. 
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ภูมิสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2556 
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) สถาบันราชภัฏรำไพพรรณี 2542 
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3.5 ภาระงานสอน 
           ระดับปริญญาตรี 

4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต 3 หน่วยกิต 
4000108 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 3 หน่วยกิต 
9041001 พ้ืนฐานของภูมิสารสนเทศ 3 หน่วยกิต 
9042021 การรับรู้จากระยะไกล 1 3 หน่วยกิต 
9043012 การรับรู้จากระยะไกล 2 3 หน่วยกิต 
0002401 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

สิริรำไพพรรณ 
3 หน่วยกติ 

0263006 ชีวิตในยุคดิจิทัล 3 หน่วยกิต 
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4. ชือ่  นางสาวศศิกานต์ ไพลกลาง  
 Miss. Sasikarn Plaiklang 
4.1 ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
4.2 ประวัติการศึกษา 

 
4.3 ผลงานทางวิชาการ 

  4.3.1 ตำรา หนังสือ     
 -  
4.3.2 บทความทางวชิาการ 

     - ศศิกานต์ ไพลกลาง, ตะวัน แสนจันทร์, บัณฑิตา ศิลาอาสน์, ฐนกร ศรีธราพิพัฒน์, และกรรญา 
ภานุรักษ์. (2563). การจำแนกพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจจากข้อมูลภาพดาวเทียมแลนด์แซท 8 และข้อมูลทุติยภูมิ
โดยวิธีซัพพอร์ตเวกเตอร์แมทชีนในพ้ืนที่ลุ่มน้ำลำเชียงไกรตอนบน. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. 
28(6) เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563, 997-1013. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มท่ี 2) 
     - Jantakat, Y., Juntakut, P., Plaiklang, S., Arree, W., & Jantakat, C. (2019). Spatiotemporal 
change of urban agriculture using Google earth imagery: a case of municipality of 
Nakhonratchasima city, Thailand. In proceedings of the International Archives of the 
Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, XLII-2 / W1 3 , ISPRS 
Geospatial Week 2019, Enschede, The Netherlands. 10-14 June 2019, 1301-1306. 
(รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ) 
 

4.4 ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 2 ปี 
 
 
 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน ปี พ.ศ. 
ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภูมิสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2560 
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ภูมิสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2554 
ปริญญาตรี วิทยาการสารสนเทศบัณฑิต 

(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2550 
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4.5 ภาระงานสอน 
           ระดับปริญญาตรี 

9011071 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 3 หน่วยกิต 
9012071 การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 3 หน่วยกติ 
9012111 ระบบการจัดการฐานข้อมูล 3 หน่วยกิต 
9022132 การเขียนโปรแกรมเว็บ 3 หน่วยกิต 
9043042 มาตรฐานทางภูมิสารสนเทศ 3 หน่วยกิต 
9042051 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุสำหรับภูมิสารสนเทศ 3 หน่วยกิต 
9042052 การเขียนโปรแกรมเว็บขั้นสูง 3 หน่วยกิต 
9042021 การรับรู้จากระยะไกล 1 3 หน่วยกิต 
5073101 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศเพ่ือการจัดการเกษตร 3 หน่วยกิต 
0002401 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

สิริรำไพพรรณ 
3 หน่วยกติ 

0263006 ชีวิตในยุคดิจิทัล 3 หน่วยกิต 
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5. ชือ่  นางสาวขนิษฐา ยารักษ์  
 Miss. Kanitta Yarak 
5.1 ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
5.2 ประวัติการศึกษา 

 
5.3 ผลงานทางวิชาการ 

  5.3.1 ตำรา หนังสอื     
 -  
5.3.2 บทความทางวิชาการ 

     - ณัฐนรี ทองเรือง และขนิษฐา ยารักษ์. (2563). การประมาณค่าและติดตามอุณหภูมิพื้นผิว 
น้ำทะเลด้วยช่วงคลื่นความร้อนของภาพถ่ายจากดาวเทียมแลนด์แซต 8 กรณีศึกษา อ่าวคุ้งกระเบน อำเภอ 
ท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี. การประชุมวิชาการระดับชาติทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (NCIT2020) เดอะไทด์ 
รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี. วันที่ 21-22 ตุลาคม 2563, XX-XX. 
(รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ) 
 

5.4 ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 1 ปี 
 

5.5 ภาระงานสอน 
           ระดับปริญญาตรี 

0163001 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 3 หน่วยกิต 
9042011 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 1 3 หน่วยกิต 
9043073 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศด้านการสาธารณสุข 3 หน่วยกติ 
9041001 พ้ืนฐานของภูมิสารสนเทศ 3 หน่วยกิต 
0263006 ชีวิตในยุคดิจิทัล 3 หน่วยกิต 

 
 
 
 

ระดับ ชือ่ปริญญา (สาขาวิชา) ชือ่สถาบัน ปี พ.ศ. 
ปริญญาโท Master of Science (Remote Sensing and 

Geographic Information Systems) 
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 2562 

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2560 
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ภาคผนวก ค 
 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก ง 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย  
การจัดการศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย  
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับ 2) พ.ศ. 2563 
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ข้อบังข้อบังคบัมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย 

สหกิจศึกษา พ.ศ. 2562 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าดว้ย 
การเทียบโอนผลการเรยีนระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 กับ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมสิารสนเทศ 
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1. เหตุผลและความจำเป็นในการปรับปรุงหลักสูตร 
เนื่องจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา จึงต้องมีการปรับปรุงหลักสูตร
เพ่ือเข้าสู่กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพ่ือให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น และสามารถตอบสนองความต้องการของ
สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
โครงสร้างหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร 
ระบบการศึกษา 
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต โดยมี
สัดส่วนหน่วยกิต แต่ละหมวดวิชาและแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้ 

ระบบการศึกษา 
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต โดยมี
สัดส่วนหน่วยกิต แต่ละหมวดวิชาและแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 
1.1 กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต 1.1 กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม 9 หน่วยกิต 
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต 1.2 กลุ่มวิชาการนำความรู้สู่สากล 6 หน่วยกิต 
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
เทคโนโลยีและการกีฬา 

9 หน่วยกิต 1.3 กลุ่มวิชาความอดทน 
1.4 กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ 
1.5 ให้เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งอีก 

6 
6 
3 

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

  
2. หมวดวิชาเฉพาะ 96 หน่วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ 96 หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มวิชาแกนทางด้านวิทยาศาสตร์และ
คณติศาสตร ์

12 หน่วยกิต 2.1 กลุ่มวิชาแกน 6 หน่วยกิต 

2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะ 84 หน่วยกิต 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 90 หน่วยกิต 
(1) วิชาเฉพาะด้านบังคับ 56 หน่วยกิต (1) วิชาเฉพาะด้านบังคับ 59 หน่วยกิต 
(2) วิชาเฉพาะด้านเลือก 24 หน่วยกิต (2) วิชาเฉพาะด้านเลือก 27 หน่วยกิต 
(3) วิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์ 4 หน่วยกิต (3) วิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์ 4 หน่วยกิต 
วิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์   วิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์   
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 
การจัดการเรียนการสอน 

6 หน่วยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 
การจัดการเรยีนการสอน 

6 หน่วยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   
1.1 กลุ่มวิชาภาษา จำนวน 12 หน่วยกิต   1.1 กลุ่มวิชาคุณธรรม จรยิธรรม จำนวน 9 หน่วยกิต 
(1) กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 6 หน่วยกิต   บังคับเรียน จำนวน 3 หน่วยกิต   
0001101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน    3(3-0-6) 0163001 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน 
 3(3-0-6) 

0001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   3(3-0-6) และเลือกอีก 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี ้   
0001103 ภาษาอังกฤษเพื่อเสริมทักษะการ

เรียนรู้ 
 3(3-0-6) 0163002 จริยศึกษาเพื่อการพัฒนาตน  3(3-0-6) 

(2) กลุ่มวิชาภาษาไทย จำนวน 3 หน่วยกิต   0163003 ภูมิคุ้มกันการทุจรติ  3(3-0-6) 
0001201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6) 0163004 สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต  3(2-2-5) 
0001202 ภาษาไทยสื่อสารเชิงธุรกิจ  3(3-0-6) 0163005 ชีวิตและความตาย  3(2-2-5) 
(3) กลุ่มวิชาภาษาอื่น จำนวน 3 หน่วยกิต   1.2 กลุ่มวิชาการนำความรู้สูส่ากล จำนวน 6 หน่วยกิต 
0001301 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6) 0263001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

ในศตวรรษที่ 21 
 3(2-2-5) 

0001302 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6) 0263002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
ในศตวรรษที่ 21 

 3(2-2-5) 

0001303 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6) 0263003 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 
ในศตวรรษที่ 21 

 3(2-2-5) 

0001304 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6) 0263004 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 
ในศตวรรษที่ 21 

 3(2-2-5) 

0001305 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6) 0263005 วิถีไทยวิถีอาเซียน  3(3-0-6) 
0001306 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6) 0263006 ชีวิตในยุคดิจิทัล  3(2-2-5) 
0001307 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6) 0263007 คอมพิวเตอร์ โพล และ 

การนำเสนอ 
 3(2-2-5) 

0001308 ภาษามาเลเซียเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6) 1.3 กลุ่มวิชาความอดทน จำนวน 6 หน่วยกิต 
0001309 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6) 0363001 จิตอาสากับการพัฒนาท้องถิ่น  3(2-2-5) 
0001310 ภาษาตากาล็อกเพื่อการสื่อสาร  3(3-0-6) 0363002 การเมืองการปกครองไทย  3(3-0-6) 

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จำนวน 9 หน่วยกิต 
 (1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ จำนวน 3 หน่วยกิต 

0363003 ความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของไทย 

 3(3-0-6) 

0002101 จริยศึกษาเพื่อการพัฒนาตน  3(3-0-6) 0363004 การเรียนรู้ชุมชนเชิงสร้างสรรค์  3(2-2-5) 
0002102 ปรัชญาเพื่อการพัฒนาชีวิต  3(3-0-6) 0363005 พลเมืองสีเขียว  3(2-2-5) 
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0002103 จริยธรรมในชีวิตประจำวัน  3(3-0-6) 0363006 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยี

กับการพัฒนา 
 3(2-2-5) 

0002104 มนุษย์กับทักษะการคิด   3(3-0-6) 0363007 แนวทางพระราชดำรดิ้านพืชพรรณ  3(2-2-5) 
(2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จำนวน 3 หน่วยกิต    และการเกษตร   
0002201 การเมืองการปกครองไทย  3(3-0-6) 1.4 กลุ่มวิชาฉลาดคดิและการจดัการ จำนวน 6 หน่วยกิต 
0002202 กฎหมายทั่วไปในชีวิตประจำวัน  3(3-0-6) 0463001 ฉลาดคดิ   3(3-0-6) 
0002203 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน    3(3-0-6) 0463002 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน  3(3-0-6) 
0002204 ตะวันออกศึกษา  3(3-0-6) 0463003 ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม  3(3-0-6) 
(3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     0463004 ธุรกิจยุคดิจิทัลและเอสเอ็มอี  3(3-0-6) 
เลือกเรียน จำนวน 3 หน่วยกิต   0463005 การเงินและความมั่นคง  3(3-0-6) 
0002301 มนุษย์กับการพัฒนาตน   3(3-0-6) 0463006 อัญมณีและเครื่องประดับ  3(3-0-6) 
0002302 มนุษยสัมพันธ์    3(3-0-6) 0463007 การจัดการชีวิตและสุขภาพ  3(2-2-5) 
0002303 จิตตปัญญาศึกษา  3(3-0-6) 0463008 ศิลปะเพื่อชีวิตประจำวัน  3(2-2-5) 
0002304 จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน    3(3-0-6)  ในศตวรรษที่ 21   
0002305 ภาวะผู้นำและผู้ตาม    3(3-0-6) 0463009 สุนทรียะการเกษตร  3(2-2-5) 
0002306 สุนทรียภาพทางดนตรีและ  3(2-2-5) 0463010 การคิดและการตัดสินใจ  3(3-0-6) 

 การแสดง       
0002307 ศิลปะเพื่อชีวิตประจำวัน  3(2-2-5)     
0002308 มนุษย์กับเครื่องแต่งกาย  3(2-2-5)     
0002309 การสื่อสารในชีวิตประจำวัน  3(3-0-6)     
0002310 ธุรกิจในชีวิตประจำวัน    3(3-0-6)     
0002311 การบริหารเงินในชีวิตประจำวัน  3(3-0-6)     
0002312 การบัญชีในชีวิตประจำวัน    3(3-0-6)     
0002313 ภูมิศาสตร์กับการพัฒนาท่ียั่งยืน  3(3-0-6)     
0002314 โลกาภิวตัน์กับสังคมไทย  3(3-0-6)     
0002315 มนุษย์กับสังคม  3(3-0-6)     
0002316 ภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาคณุภาพ

ชีวิต 
 3(3-0-6)     

0002317 วิถีไทยวิถีอาเซียน  3(3-0-6)     
0002318 ความเป็นพลเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตย 
 3(3-0-6)     

0002319 การสื่อสารอาเซียน  3(3-0-6)     
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0002320 การวิเคราะหส์ถานการณ์ปัจจุบัน 

เพื่อการสื่อสาร 
 3(3-0-6)     

0002321 การรู้เท่าทันสื่อในศตวรรษที่ 21  3(3-0-6)     
0002322 ความเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21    3(3-0-6)     
0002323 หลักพ้ืนฐานการคุม้ครองสิทธิ 

ในทรัพย์สินทางปัญญา 
 3(3-0-6)     

1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ เทคโนโลยี และการกีฬา 
จำนวน 9 หน่วยกิต 

 

(1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 หน่วยกิต       
0003101 ชีวิตและธรรมชาติ    3(3-0-6)     
0003102 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต  3(3-0-6)     
0003103 ชีวิตและสุขภาพ  3(3-0-6)     
0003104 พืชพรรณเพื่อชีวิต  3(3-0-6)     
0003105 การเกษตรในชีวิตประจำวัน  3(3-0-6)     
0003106 สิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่  3(3-0-6)     
0003107 การเกษตรตามแนวพระราชดำริ  3(3-0-6)     
0003108 อัญมณีและเครื่องประดับใน

ชีวิตประจำวัน 
 3(3-0-6)     

(2) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 3 หน่วยกิต       
0003201 คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ  3(3-0-6)     
0003202 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน  3(3-0-6)     
0003203 คณิตศาสตร์ทั่วไป  3(3-0-6)     
0003204 คณิตศาสตร์เพื ่อฝึกทักษะทาง

ปัญญา 
 3(3-0-6)     

0003205 สถิติและการประยุกต์ทั่วไป  3(3-0-6)     
0003206 สถิติในชีวิตประจำวัน  3(3-0-6)     
0003207 สถิติเพื่อการตัดสินใจ  3(3-0-6)     

(3) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการกฬีา จำนวน 3 หน่วยกิต 
(3.1) รายวิชาด้านเทคโนโลย ี

    

0003301 เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารข้อมลูเบื้องต้น 

 3(2-2-5)     

0003302 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับชีวิต
สมัยใหม่ 

 3(3-0-6)     
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0003303 การจัดการธุรกิจยคุใหม่ด้วย

คอมพิวเตอร ์
 3(2-2-5)     

0003304 การจัดการธุรกิจยคุใหม่แบบ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 

 3(2-2-5)     

0003305 การปฏิบัติงานช่างเบื้องต้นใน
ชีวิตประจำวัน 

 3(2-2-5)     

0003306 เทคโนโลยีพื้นฐานด้านการ
ถ่ายภาพและตกแต่งภาพ 

 3(2-2-5)     

0003307 เทคโนโลยีกับการพัฒนา  3(2-2-5)     
(3.2) รายวิชาด้านการกีฬา       
0003308 การออกกำลังกายเพื่อคณุภาพ

ชีวิต 
 3(2-2-5)     

0003309 กิจกรรมเข้าจังหวะและกีฬาลีลาศ  3(2-2-5)     
0003310 นันทนาการเพื่อสุขภาพ  3(2-2-5)     
2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต  2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต  
2.1 กลุ่มวิชาแกนทางด้านวิทยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร์  
จำนวน 12 หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชาแกนทางด้านวิทยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร์   
จำนวน 12 หน่วยกิต 

4091402 แคลคูลัส 1  3(3-0-6)     
4111101 หลักสถิติ  3(3-0-6)     
9041004 ภูมิศาสตร์กายภาพสำหรับ 3(3-0-6) 9041004 ภูมิศาสตร์กายภาพสำหรับภูมสิารสนเทศ 3(3-0-6) 

 ภูมิสารสนเทศ     
9041006 พื้นฐานวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์สำหรับภูมิสารสนเทศ 
 3(3-0-6) 9041006 พื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์

สำหรับภูมสิารสนเทศ 
 3(3-0-6) 

2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 
(1) วิชาเฉพาะด้านบังคับ 56 หน่วยกิต (1) วิชาเฉพาะด้านบังคับ 56 หน่วยกิต 

9011071 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 1 3(2-2-5) 9011071 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ 1  3(2-2-5) 
9022132 การเขียนโปรแกรมเว็บ  3(2-2-5) 9022132 การเขียนโปรแกรมเว็บ  3(2-2-5) 
9041001 พื้นฐานของภูมิสารสนเทศ  3(2-2-5) 9041001 พื้นฐานของภูมิสารสนเทศ  3(2-2-5) 
9041002 พื้นฐานการทำแผนท่ีเฉพาะเรื่อง  3(2-2-5) 9041002 พื้นฐานการทำแผนท่ีเฉพาะเรื่อง  3(2-2-5) 
9041003 ดิจิทัลโฟโตแกรมเมตรี  3(2-2-5) 9041003 ดิจิทัลโฟโตแกรมเมตร ี  3(2-2-5) 
9041005 การสำรวจเบื้องต้น  3(2-2-5) 9041005 การสำรวจเบื้องต้น  3(2-2-5) 
9042011 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 1  3(2-2-5) 9042011 ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ 1  3(2-2-5) 
9042021 การรับรู้จากระยะไกล 1  3(2-2-5) 9042021 การรับรูจ้ากระยะไกล 1  3(2-2-5) 
9042031 ระบบดาวเทียมนำทางบนโลก  3(2-2-5) 9042031 ระบบดาวเทียมนำทางบนโลก  3(2-2-5) 
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9042032 ระบบดาวเทียมนำทางบนโลกขั้นสูง  3(2-2-5) 9042032 ระบบดาวเทียมนำทางบนโลกขั้นสูง  3(2-2-5) 
9042041 การจัดการฐานข้อมูลในระบบ      3(2-2-5) 9042041 การจัดการฐานข้อมูลในระบบ  3(2-2-5) 
 สารสนเทศภมูิศาสตร ์    สารสนเทศภมูิศาสตร ์   
9042051 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุสำหรบั

ภูมิสารสนเทศ 
 3(2-2-5) 9042051 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุสำหรับ

ภูมิสารสนเทศ 
 3(2-2-5) 

9043011 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 2  3(2-2-5) 9043011 ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ 2  3(2-2-5) 
9043012 ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์บน

อินเทอร์เน็ต  
 3(2-2-5) 9043012 ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์บน

อินเทอร์เน็ต  
 3(2-2-5) 

9043021 การรับรู้จากระยะไกล 2  3(2-2-5) 9043021 การรับรูจ้ากระยะไกล 2  3(2-2-5) 
9043041 การวิเคราะห์และการจำลองเชิงพื้นที ่ 3(2-2-5) 9043041 การวิเคราะห์และการจำลองเชิงพื้นที ่  3(2-2-5) 
9043042 มาตรฐานทางภูมิสารสนเทศ  3(2-2-5) 9043042 มาตรฐานทางภมูิสารสนเทศ  3(2-2-5) 
9043091 สัมมนาทางภูมิสารสนเทศ 1  1(0-2-1) 9043091 สัมมนาทางภมูิสารสนเทศ 1  1(0-2-1) 
9003481 โครงการวิจัย 1  1(0-2-1) 9003481 โครงการวิจัย 1  1(0-2-1) 
9044091 สัมมนาทางภูมิสารสนเทศ 2  1(0-2-1) 9044091 สัมมนาทางภมูิสารสนเทศ 2  1(0-2-1) 
9004481 โครงการวิจัย 2   2(0-4-2) 9004481 โครงการวิจัย 2   2(0-4-2) 
(2) วิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต  (2) วิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต  
- วิชาด้านเทคโนโลยีภูมสิารสนเทศ เลือกเรยีนไม่น้อยกว่า  
6 หน่วยกิต 

- วิชาด้านเทคโนโลยีภูมสิารสนเทศ เลือกเรยีนไม่น้อยกว่า  
6 หน่วยกิต 

9043022 การประมวลผลภาพดิจิทัลในการ
รับรู้จากระยะไกล 

 3(2-2-5) 9043022 การประมวลผลภาพดิจิทลัในการ
รับรู้จากระยะไกล 

 3(2-2-5) 

9043043 ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่เบื้องต้น  3(2-2-5) 9043043 ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่เบื้องต้น  3(2-2-5) 
9044072 เทคนิคการทำแผนท่ีสมัยใหม่  3(2-2-5) 9044072 เทคนิคการทำแผนท่ีสมัยใหม ่  3(2-2-5) 
9044073 การทำแผนที่ดิจิทัลสามมิติ  3(2-2-5) 9044073 การทำแผนที่ดิจิทลัสามมติ ิ  3(2-2-5) 
- วิชาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  
6 หน่วยกิต 

- วิชาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  
6 หน่วยกิต 

9012071 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 3(2-2-5) 9012071 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2  3(2-2-5) 
9013102 ปัญญาประดิษฐ์  3(2-2-5) 9013102 ปัญญาประดิษฐ ์  3(2-2-5) 
9023021 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ

คอมพิวเตอร ์
 3(2-2-5) 9023021 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ 

คอมพิวเตอร ์
3(2-2-5) 

9023121 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
เชิงวัตถ ุ

3(2-2-5) 9023121 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
เชิงวัตถ ุ

3(2-2-5) 

9042101 มัลติมีเดียและไฮเปอร์มีเดีย  3(2-2-5) 9042101 มัลตมิีเดยีและไฮเปอรม์ีเดยี  3(2-2-5) 
    9042053 พื้นฐานของไมโครคอนโทรเลอร์และ  3(2-2-5) 
     การประยุกต์ด้านภูมสิารสนเทศ   
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9043051 การเขียนโปรแกรมภาษาสมัยใหม่

สำหรับภูมสิารสนเทศ 
 3(2-2-5) 9043051 การเขียนโปรแกรมภาษาสมัยใหม่

สำหรับภูมสิารสนเทศ 
 3(2-2-5) 

9042052 การเขียนโปรแกรมเว็บขั้นสูง  3(2-2-5) 9042052 การเขียนโปรแกรมเว็บข้ันสูง  3(2-2-5) 
- วิชาด้านการประยุกต์ใช้งาน เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต - วิชาด้านการประยุกต์ใช้งาน เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
9043072 การประยุกต์ภมูิสารสนเทศ 

ด้านการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

3(2-2-5) 9043072 การประยุกต์ภมูิสารสนเทศ 
ด้านการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

3(2-2-5) 

9043073 การประยุกต์ภมูิสารสนเทศ 

ด้านการสาธารณสุข 

3(2-2-5) 9043073 การประยุกต์ภมูิสารสนเทศ 
ด้านการสาธารณสุข 

 3(2-2-5) 

9043074 การประยุกต์ภมูิสารสนเทศ 
ด้านการเกษตร 

3(2-2-5) 9043074 การประยุกต์ภมูิสารสนเทศ 
ด้านการเกษตร 

 3(2-2-5) 

9043075 การประยุกต์ภมูิสารสนเทศ 
ด้านการพัฒนาท้องถิ่น 

3(2-2-5) 9043075 การประยุกต์ภมูิสารสนเทศ 
ด้านการพัฒนาท้องถิ่น 

 3(2-2-5) 

9043077 การประยุกต์ภมูิสารสนเทศ 
ด้านโลจิสติกส ์

3(2-2-5) 9043077 การประยุกต์ภมูิสารสนเทศ 
ด้านโลจิสติกส ์

 3(2-2-5) 

   9043078 การประยุกต์ภมูิสารสนเทศด้านภยัพิบัต ิ 3(2-2-5) 
- กลุ่มวิทยาการจัดการ จำนวน 3 หน่วยกิต  - กลุ่มวิทยาการจัดการ จำนวน 3 หน่วยกิต  
3021101 องค์การและการจัดการ  3(3-0-6) 3021101 องค์การและการจัดการ  3(3-0-6) 
3022903 การเป็นผูป้ระกอบการและ 

การสร้างธุรกิจใหม่ 
 3(3-0-6) 

 
3022903 การเป็นผูป้ระกอบการและ 

การสร้างธุรกิจใหม ่
 3(3-0-6) 

 
3051101 หลักการตลาด  3(3-0-6) 3051101 หลักการตลาด  3(3-0-6) 
(3) วิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์  
จำนวน 6 หน่วยกิต 

(3) วิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์  
จำนวน 6 หน่วยกิต 

9003091 เตร ียมความพร้อมปฏ ิบ ัต ิการ
วิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์    

   1(0-2-1) 9003091 เตรียมความพร้อมปฏิบัติการวิชาชีพ
ด้านคอมพิวเตอร์    

 1(0-2-1) 

9004091 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน
คอมพิวเตอร์    

3(450) 9004091 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน
คอมพิวเตอร์    

 3(450) 

 
 

9004092 

 
 
สหกิจศึกษา 

  
 

6(600) 

9043998 
 

9044999 

เตรียมสหกจิศึกษาทาง 
ภูมิสารสนเทศ 
สหกิจศึกษาทางภูมิสารสนเทศ 

   1(0-2-1) 
 

6(640) 
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
          ให้เล ือกเร ียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรที ่มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏรำไพพรรณีเปิดสอน โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว 
และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมใน
เกณฑ์  การสำเร ็จหล ักส ูตรว ิทยาศาสตรบ ัณฑ ิต  สาขาว ิชา 
ภูมิสารสนเทศ 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
          ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รำไพพรรณีเปิดสอน โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และ     
ต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์ 
การสำเร็จหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ 
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ตารางเทียบรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  
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กับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
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ตารางเทียบรายวิชาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 กับ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

9041004 ภูมิศาสตร์กายภาพสำหรับ 
ภูมิสารสนเทศ 

3(3-0-6) 9041004 ภูมิศาสตร์กายภาพสำหรับ 
ภูมิสารสนเทศ 

3(3-0-6) 

9041006 พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์สำหรับ 
ภูมิสารสนเทศ 

3(3-0-6) 9041006 พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์สำหรับ 
ภูมิสารสนเทศ 

3(3-0-6) 

9011071 การเขียนโปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร์ 1 

3(2-2-5) 9011071 การเขียนโปรแกรม
ภาษาคอมพิวเตอร์ 1  

3(2-2-5) 

9022132 การเขียนโปรแกรมเว็บ 3(2-2-5) 9022132 การเขียนโปรแกรมเว็บ 3(2-2-5) 
9041001 พ้ืนฐานของภูมิสารสนเทศ 3(2-2-5) 9041001 พ้ืนฐานของภูมิสารสนเทศ 3(2-2-5) 
9041002 พ้ืนฐานการทำแผนที่เฉพาะเรื่อง 3(2-2-5) 9041002 พ้ืนฐานการทำแผนที่เฉพาะเรื่อง 3(2-2-5) 
9041003 ดิจิทัลโฟโตแกรมเมตรี 3(2-2-5) 9041003 ดิจิทัลโฟโตแกรมเมตรี 3(2-2-5) 
9041005 การสำรวจเบื้องต้น 3(2-2-5) 9041005 การสำรวจเบื้องต้น 3(2-2-5) 
9042011 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 1 3(2-2-5) 9042011 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 1 3(2-2-5) 
9042021 การรับรู้จากระยะไกล 1 3(2-2-5) 9042021 การรับรู้จากระยะไกล 1 3(2-2-5) 
9042031 ระบบดาวเทียมนำทางบนโลก 3(2-2-5) 9042031 ระบบดาวเทียมนำทางบนโลก 3(2-2-5) 
9042032 ระบบดาวเทียมนำทางบนโลก

ขั้นสูง 
3(2-2-5) 9042032 ระบบดาวเทียมนำทางบนโลก

ขั้นสูง 
3(2-2-5) 

9042041 การจัดการฐานข้อมูลในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ 

3(2-2-5) 9042041 การจัดการฐานข้อมูลในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ 

3(2-2-5) 

9042051 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
สำหรับภูมิสารสนเทศ 

3(2-2-5) 9042051 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
สำหรับภูมิสารสนเทศ 

3(2-2-5) 

9043011 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 2 3(2-2-5) 9043011 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 2 3(2-2-5) 
9043012 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บน

อินเทอร์เน็ต  
3(2-2-5) 9043012 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บน

อินเทอร์เน็ต  
3(2-2-5) 

9043021 การรับรู้จากระยะไกล 2 3(2-2-5) 9043021 การรับรู้จากระยะไกล 2 3(2-2-5) 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

9043041 การวิเคราะห์และการจำลอง 
เชิงพ้ืนที่ 

3(2-2-5) 9043041 การวิเคราะห์และการจำลองเชิง
พ้ืนที่ 

3(2-2-5) 

9043042 มาตรฐานทางภูมิสารสนเทศ 3(2-2-5) 9043042 มาตรฐานทางภูมิสารสนเทศ 3(2-2-5) 
9043091 สัมมนาทางภูมิสารสนเทศ 1 1(0-2-1) 9043091 สัมมนาทางภูมิสารสนเทศ 1 1(0-2-1) 
9003481 โครงการวิจัย 1 1(0-2-1) 9003481 โครงการวิจัย 1 1(0-2-1) 
9044091 สัมมนาทางภูมิสารสนเทศ 2 1(0-2-1) 9044091 สัมมนาทางภูมิสารสนเทศ 2 1(0-2-1) 
9004481 โครงการวิจัย 2  2(0-4-2) 9004481 โครงการวิจัย 2  2(0-4-2) 
9043022 การประมวลผลภาพดิจิทัล 

ในการรับรู้จากระยะไกล 
3(2-2-5) 9043022 การประมวลผลภาพดิจิทัล 

ในการรับรู้จากระยะไกล 
3(2-2-5) 

9043043 ฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่เบื้องต้น 3(2-2-5) 9043043 ฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่เบื้องต้น 3(2-2-5) 
9044072 เทคนิคการทำแผนที่สมัยใหม่ 3(2-2-5) 9044072 เทคนิคการทำแผนที่สมัยใหม่ 3(2-2-5) 
9044073 การทำแผนที่ดิจิทัลสามมิติ 3(2-2-5) 9044073 การทำแผนที่ดิจิทัลสามมิติ 3(2-2-5) 
9012071 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 3(2-2-5) 9012071 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 3(2-2-5) 
9013102 ปัญญาประดิษฐ์ 3(2-2-5) 9013102 ปัญญาประดิษฐ์ 3(2-2-5) 
9023021 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ

คอมพิวเตอร์ 
3(2-2-5) 9023021 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ 

คอมพิวเตอร์ 
3(2-2-5) 

9023121 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
เชิงวัตถุ 

3(2-2-5) 9023121 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
เชิงวัตถุ 

3(2-2-5) 

9042101 มัลติมีเดียและไฮเปอร์มีเดีย 3(2-2-5) 9042101 มัลติมีเดียและไฮเปอร์มีเดีย 3(2-2-5) 
9043051 การเขียนโปรแกรมภาษาสมัยใหม่

สำหรับภูมิสารสนเทศ 
3(2-2-5) 9043051 การเขียนโปรแกรมภาษาสมัยใหม่

สำหรับภูมิสารสนเทศ 
3(2-2-5) 

9042052 การเขียนโปรแกรมเว็บขั้นสูง 3(2-2-5) 9042052 การเขียนโปรแกรมเว็บขั้นสูง 3(2-2-5) 
9043072 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศ 

ด้านการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3(2-2-5) 9043072 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศ 
ด้านการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3(2-2-5) 

9043073 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศ 
ด้านการสาธารณสุข 

3(2-2-5) 9043073 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศ 
ด้านการสาธารณสุข 

3(2-2-5) 

 



มคอ.2 มรรพ. 

 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564   หน้า  173 
 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

9043074 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศ 
ด้านการเกษตร 

3(2-2-5) 9043074 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศ 
ด้านการเกษตร 

3(2-2-5) 

9043075 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศ 
ด้านการพัฒนาท้องถิ่น 

3(2-2-5) 9043075 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศ 
ด้านการพัฒนาท้องถิ่น 

3(2-2-5) 

9043077 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศ 
ด้านโลจิสติกส์ 

3(2-2-5) 9043077 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศ 
ด้านโลจิสติกส์ 

3(2-2-5) 

3021101 องค์การและการจัดการ 3(3-0-6) 3021101 องค์การและการจัดการ 3(3-0-6) 
3022903 การเป็นผู้ประกอบการและ 

การสร้างธุรกิจใหม่ 
3(3-0-6) 

 
3022903 การเป็นผู้ประกอบการและ 

การสร้างธุรกิจใหม ่
3(3-0-6) 

 
3051101 หลักการตลาด 3(3-0-6) 3051101 หลักการตลาด 3(3-0-6) 
9003091 เตรียมความพร้อมปฏิบัติการ

วิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์    
1(0-2-1) 9003091 เตรียมความพร้อมปฏิบัติการ

วิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์    
1(0-2-1) 

9004091 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ด้านคอมพิวเตอร์    

 3(450) 9004091 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ด้านคอมพิวเตอร์    

 3(450) 

9004092 สหกิจศึกษา    6(600) 9044999 สหกิจศึกษาทางภูมิสารสนเทศ 6(640) 
 

 

 

 

 

  


