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:
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:
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ภาษาอังกฤษ
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2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
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ชื่อย่อ (อังกฤษ)
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:
:
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5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี

5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
5.3 ภาษาทีใ่ ช้

1

2
ภาษาไทย

5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนิสิตไทยหรือต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
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ไม่มี
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ให้ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมสิ ารสนเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยพะเยา
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หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณ ภาพหลักสูตรที่มีคุณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2562

8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9

นักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
นักวิชาการแผนที่และภาพถ่าย
นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
นักเขียนโปรแกรม หรือผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์ด้านภูมสิ ารสนเทศ
นักพัฒนาเว็บไซต์ที่นาเสนอข้อมูลภูมสิ ารสนเทศ
นักวิชาการทางด้านภูมศิ าสตร์หรือภูมิสารสนเทศ
นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
นักวิชาการทุกสาขาที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
นักวิเคราะห์นโยบายและวางแผนที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
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9. ชื่อ – นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒกิ ารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ

ชื่อ – สกุล

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
37002000xxxxx

ตาแหน่ง
วิชาการ
อาจารย์

ภูมิสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์
รัฐศาสตร์
ภูมิศาสตร์

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2558
2548
2544
2543

คุณวุฒิ
วท.ด.
วท.ม.
ศศ.บ.
วท.บ.

สาขาวิชา

ปี

1

นายนิติ เอี่ยมชื่น

2

ว่าที่รอ้ ยตรีรังสรรค์
เกตุอ๊อต

36404003xxxxx

ผู้ช่วย
ปร.ด.
ศาสตราจารย์ วท.ม.
วท.บ.

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ภูมิศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2556
2548
2545

3

นางสาวบุญศิริ
สุขพร้อมสรรพ์

35201012xxxxx

ผู้ช่วย
Ph.D.
ศาสตราจารย์ ผ.ม.
อ.บ.

Urban Engineering
การวางแผนภาคและเมือง
ภูมิศาสตร์

The University of Tokyo,Japan
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2554
2548
2545

4

นายชัชพงศ์
ภาชนะพรรณ์

36599003xxxxx

อาจารย์

วท.ม.
วท.บ.

ภูมิศาสตร์
ภูมิศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2552
2547

5

นางสาวจิราพร
กุลสุนทรรัตน์

17799000xxxxx

อาจารย์

M.S.

Remote Sensing & Geographic
Information Systems
ภูมิศาสตร์

Asian Institute of Technology

2555

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2552

วท.บ.
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยพะเยา

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาหลักสูตรจะสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–
2564) ที่มงุ่ เน้นให้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม เป็นเครื่องมือสาคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
ในมิตติ ่างๆ ทัง้ ทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อ
ยกระดั บ ประเทศให้ เ ป็ น ประเทศที่ มี ร ายได้ ป านกลางขั้ น สู ง (Upper Middle Income Country) และด้ ว ย
ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศหรือศาสตร์ ในเชิงพื้นที่ สามารถสนับสนุนการพัฒนาทั้งใน
ระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน ในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
การจัดการภัยพิบัติ รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เพื่อเป็นการวางรากฐานและสนับสนุนให้ประเทศมีการ
เจริญ เติบโตทางเศรษฐกิจ และสังคม อย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ดังนั้นการพัฒ นาองค์ความรู้และการประยุก ต์ใช้
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศจึงมีความจาเป็น เพื่อสร้างจุดแข็งในสังคมไทยตามเป้าหมายยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
และแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยพะเยา

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การวางแผนหลักสูตรจะคานึงถึงการสั่งสม บริหารจัดการ และพัฒนาเทคโนโลยีภูมสิ ารสนเทศในการ
สนั บสนุ น งานด้ านต่า งๆ ในสั งคมยุ ค เศรษฐกิ จ ดิ จิทัล ( Digital Economy) และการใช้ค อมพิ วเตอร์ทุก หนทุ ก แห่ ง
(ubiquitous computing) การพัฒนางานด้านภูมิสารสนเทศเพื่อให้สอดรับกับการพัฒนาเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์
จึงมีความจาเป็น ซึ่งจะต้องใช้นักภูมิสารสนเทศจานวนมากที่มีความเป็นมืออาชีพ มีความเข้าใจในทฤษฎีและหลักการ
ทางาน และมองเห็นแนวทางในการนาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในงานด้านสังคมและวัฒนธรรม รวมถึง
สร้างความเป็นธรรม เพื่อลดความเหลื่อมล้าและสร้างความปรองดองในสังคม สร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมสามารถ
เข้าถึงทรัพยากรและเทคโนโลยีได้อย่างเท่าเทียมกัน ตลอดจนต้องมีคุณธรรม จริยธรรม ที่จะช่วยชีน้ าและขับเคลื่อนให้
การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นไปในรูปแบบที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมไทย

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน
การพัฒนาหลักสูตร
จากผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจาเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิง
รุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีภูมิ สารสนเทศ และรองรับการแข่งขันทั้งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ โดยจาเป็นต้องมีการผลิตบุคลากรทางภูมิสารสนเทศที่มีความพร้อมและมีศักยภาพสูงใน
การพั ฒ นาตนเองให้ เข้ ากั บ ลั ก ษณะงานทั้ ง ด้ า นวิชาการและวิชาชีพ รวมถึ งความเข้ า ใจในผลกระทบของการใช้
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศต่อสังคม โดยต้องปฏิบัติตนบนพื้นฐานแห่งคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและ
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยพะเยาที่มุ่งเน้นการนาองค์ความรู้ที่ได้สั่งสมและพัฒนานั้นมาสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน
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ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน
ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มุ่ง
สู่ความเป็นเลิศในด้านเทคโนโลยีและการวิจัย และมุ่งธารงปณิธานในการสร้างบัณฑิตที่ดแี ละเก่ง เนื่องจากการพัฒนา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อย่างรวดเร็ว จาเป็นอย่างยิ่งที่สถาบันต้องรับมือและปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงนั้น การ
พัฒ นาหลักสูตรจึงต้องเน้นและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศให้ทันต่อสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ประกอบกับต้องมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ อีกทั้งยังคานึงถึงวัตถุประสงค์หลักของมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้
12.2.1 เพื่อจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นิสิตอยู่และเรียน ( Live and Learn) อย่างมีความสุข จบ
ไปมีงานทาและเป็นคนดีของสังคม
12.2.2 เพื่ อ ท าการวิจั ย ที่ เน้ น การสร้ างปั ญ ญารวมหมู่ ( Collective Intelligence) เคี ย งคู่ ชุม ชน
(สนับสนุนแนวคิด OUOP – One University One Province)
12.2.3 เพื่ อ บริ ก ารวิ ชาการโดยเน้ น การใช้ปั ญ ญารวมหมู่ เพื่ อ พั ฒ นาความเข้ ม แข็ ง ของชุม ชน
(Community Empowerment)
12.2.4 เพื่อทานุบารุงภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น (Local Wisdom) สู่
สากล
12.2.5 เพื่อบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยึดมั่นในธรรมาภิบาล

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
กลุ่มวิชา /รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ /สาขาวิชา /หลักสูตรอื่น
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101 การใช้ภาษาไทย
3(2-2-5)
Usage of Thai Language
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
3(2-2-5)
Ready English
001103 ภาษาอังกฤษสูโ่ ลกกว้าง
3(2-2-5)
Explorative English
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
3(2-2-5)
Step UP English
002201 พลเมืองใจอาสา
3(2-2-5)
Citizen Mind by Citizenship
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Multicultural Society
003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(2-2-5)
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Communication in Digital Society
003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

3(2-2-5)

Health and Environment Management
004101 ศิลปะในการดาเนินชีวติ
Arts of Living
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
Socialized Personality

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

13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
13.1.2.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
222023 การเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต
3(2-2-5)

Internet Programming
225120 ระเบียบวิธีการเขียนโปรแกรม

3(2-2-5)

Programming Methodology
221204 การออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล

3(2-2-5)

Database Design and Development
13.1.2.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์
241111 คณิตศาสตร์ 1

3(2-2-5)

Mathematics l
13.1.2.3 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์
146131 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

3(2-2-5)

English for Communication
กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
224375 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศกับสถานการณ์โลกปัจจุบัน
3(2-2-5)
Geoinformatics Technology in Current Global Situation
224385 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว
3(2-2-5)
Geography of Tourism
กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
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การบริหารจัดการ
13.1.3 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยพะเยา ได้กาหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนหมวดวิ ชาศึกษาทั่วไป
จานวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ในโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และได้ดาเนินการ
แต่งตัง้ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี อธิการบดี เป็นประธาน คณบดี
เป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ ทาหน้าที่ กาหนดนโยบาย
และพิจารณาการดาเนินการ การจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย
2) คณะกรรมการดาเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
เป็นประธาน รองคณบดี เป็นกรรมการ และมีผู้อานวยการ เป็นกรรมการและเลขานุก าร ทาหน้าที่
พัฒนากระบวนการเรียนการสอน กากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นข้อมูลใน
การปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตลอดจนประสานงาน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนดาเนินไปใน
ทิศทางเดียวกัน
3) คณะกรรมการประจารายวิชา ทาหน้าที่ ประสานงานการจัดการเรียนการสอน

13.1.4 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
จัดให้มีกลไกการบริหารจัดการรายวิชาเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้ประสานงาน
รายวิชา และจัดระบบการบริหารจัดการโดยการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและ
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา คือทาหน้าที่ประสานงาน/ ช่วยประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาและอาจารย์
ผู้แทนจากสาขาวิชา/คณะวิชาอื่นหรือสถาบันภายนอกที่เกี่ยวข้อง ในด้านเนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียนและสอบ และ
การประเมินผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา รวมทั้งจัดทารายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนามเพื่อเป็นมาตรฐานในการติดตามและประเมินคุณภาพการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานของการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
บูรณาการองค์ความรู้ดา้ นเทคโนโลยีภูมสิ ารสนเทศ พัฒนานักภูมิสารสนเทศ นักวิเคราะห์และนักพัฒนา
ระบบด้านภูมิสารสนเทศ สนับสนุนงานเชิงพื้นที่ นาไปสู่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความยั่งยืนของประชาคม และ
ความปลอดภัยของสาธารณชน

1.2 ความสาคัญของหลักสูตร
หลักสูตรภูมิสารสนเทศศาสตร์ปรับปรุงขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตนักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศที่มี
ศั ก ยภาพสู ง เพื่ อ ตอบโจทย์ ค วามต้ อ งการของประเทศและกระแสโลกที่ เปลี่ ย นแปลงไป จากสถานการณ์ ด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่กาลังเสื่อมโทรมลง รวมถึงความขัดแย้งในการใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรที่มี
แนวโน้มรุนแรงมากขึ้น การบริหารจัดการเชิงพื้นที่ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพยังขาดประสิทธิภาพ ปัญหาเหล่านี้
ล้ วนมีค วามจ าเป็ น ต้อ งใช้ฐ านข้ อ มู ล และข้ อ มู ล เชิงพื้ น ที่ ที่มี ค วามถู ก ต้อ งแม่ น ย าในการบู รณาการองค์ ค วามรู้ ให้
เหมาะสมกับงานในด้านต่างๆ โดยเฉพาะความรู้ด้านภูมิศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ รวมถึงการพัฒนาทักษะ
การคิดเชิงวิเคราะห์แบบสร้างสรรค์ ที่มีความพร้อมทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติในแต่ละบริบทของพื้นที่ที่มีความ
แตกต่างกันออกไป อีกทัง้ สามารถศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง รวมถึงการฝึกปฏิบัติงานกับหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ ทักษะการทางาน การใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม ประเทศชาติเป็นสาคัญ

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตพร้อมใช้ ที่มีคณ
ุ สมบัติ ดังนี้
1.3.1 มีองค์ความรู้และทักษะด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์ เพื่อพัฒ นาโปรแกรมประยุกต์เชิงพื้นที่
แบบจ าลองเชิงพื้ น ที่ และกระบวนการน าเข้ าข้ อมู ล เชิงพื้น ที่ ผ่ านระบบเครือ ข่าย และสามารถ
ประยุกต์และบูรณาการกับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องได้
1.3.2 มีความสามารถด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดการฐานข้อมูล รวมทั้งการนาเสนอข้อมูล
เชิงพื้นที่ ให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และสถานการณ์ปัจจุบัน
1.3.3 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพนักภูมิสารสนเทศศาสตร์ ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และ
ความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ

2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้

1. ปรับปรุงหลัก สู ตรให้ส อดคล้องกั บ 1.1 ติ ด ตามความเปลี่ ย นแปลง 1.1 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
ความต้ อ งการของธุ ร กิ จ และการ ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศจาก สถานประกอบที่ว่าจ้างบัณฑิตเฉลี่ยอยู่ใน
เป ลี่ ย น แ ป ล ง ด้ า น เท ค โน โล ยี ภู มิ ผู้ประกอบการและแหล่งข้อมูลอื่น ระดับดี
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แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง
สารสนเทศ

กลยุทธ์

1.2 ติดตามและประเมิ นหลักสูตร
อย่างสม่าเสมอ

2. พั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นการเรี ย นการ
ส อ น แ ล ะ บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร ให้ มี
ประสบการณ์ จ ากการน าความรู้ด้ า น
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศไปปฎิบัติงาน
จริง

หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้

2.1 สนั บ สนุ น บุ ค ลากรด้ า นการ
เรี ย นการสอนให้ ท างานบริ ก าร
วิชาการแก่องค์กรภายนอก
2.2 สนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรมี ก าร
อ บ ร ม ห รื อ ส อ บ ใ บ รั บ ร อ ง
(Certificate) ในด้านที่เกี่ยวข้อง

3. พัฒนาความสามารถของบุคลากรใน 3.1 สนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรระดั บ
ด้านงานวิจัย
ปริ ญ ญ าโท ศึ ก ษาต่ อ ใน ระดั บ
ปริญญาเอก
3.2 ส นั บ ส นุ น ให้ บุ ค ล าก รที่ มี
คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นตามเกณ ฑ์
กพอ. ยื่นขอตาแหน่งทางวิชาการ

3.3 สนับสนุนให้บุคลากรนาเสนอ

1.2 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
ของบัณฑิตต่อหลักสูตรเฉลี่ยอยู่ในระดับดี
1.3 รายงานผลการประเมินหลักสูตรโดย
คณะกรรมการวิชาการของคณะทุก 2 ปี
1.4 บุ คลากรในสาขาวิชาสามารถเข้ าถึ ง
ฐานข้อมูลออนไลน์ในด้านที่เกี่ยวข้อง
1.5 บุ ค ลากรในสาขาเข้ า ร่ วมอบรมหรือ
สัมมนา คนละ 1 ครัง้ ต่อปี
2.1 บุ ค ลากรในสาขามี ป ริม าณงานด้ า น
บริ ก ารวิ ช าการไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 20
ภายในระยะเวลา 3 ปี
2.2 บุคลากรในสาขาผ่านการอบรมหรือ
มีใบรับรองในด้านที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30 ภายในระยะเวลา 5 ปี

3.1 ร้ อ ยละ 25 ของบุ ค ลากรทั้ ง หมด
ภายในสาขาวิชามีคุณ วุฒิระดับปริญ ญา
เอก ภายในระยะเวลา 5 ปี
3.2 ร้ อ ยละ 75 ของผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ต าม
เกณฑ์ ก ารขอต าแหน่ ง ทางวิช าการของ
สกอ. ยื่นขอตาแหน่งทางวิชาการ ภายใน
ระยะเวลา 3 ปี

ผ ล งาน วิ จั ยใน ระดั บ ชาติ แล ะ 3.3 มีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของบุคลากร
ในระดับชาติหรือนานาชาติอย่างน้อยปีละ
นานาชาติ
1 ผลงาน ต่อคน
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
ระบบ
การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษปกติ ในแต่ละภาค
การศึกษาปกติตอ้ งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์และให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน
ไม่มี

การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี

2. การดาเนินการหลักสูตร
วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น เดือน สิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย

เดือน มกราคม – พฤษภาคม

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. สาเร็จประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2. สาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจาก
สถาบันการศึกษาชั้นสูงทั้งในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง
3. เป็นผู้ที่มสี ุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4. ไม่เคยต้องโทษตามคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดที่กระทาโดย
ประมาท หรือความผิดลหุโทษ
5. ไม่เคยถูกตัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางความ
ประพฤติ
และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา

12
ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
นิสิตที่สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรภูมิสารสนเทศศาสตร์ มีพ้ืนฐานทักษะภาษาอังกฤษ และ ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ในระดับที่ต่างกันต่อการนาไปต่อยอดความรู้เฉพาะด้าน

กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา /ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
2.4.1 จัดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ แนะนาการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย
และจัดการสอนเสริม รายวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษก่อนเปิดภาคเรียนต้นของชั้นปีที่1 เนื่องจากต้องปรับใ ห้
นิสิตมีพ้ืนฐานเท่ากัน
2.4.2 มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคน ทาหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน
ให้คาแนะนาแก่นิสติ
2.4.3 จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ของนิสิตและการดูแลนิสิต เช่น วันแรก
พบระหว่างนิสิต กั บอาจารย์ วัน พบผู้ ปกครอง การติดตามการเรีย นของนิสิ ตชั้น ปี ที่ 1 จากอาจารย์ผู้ สอนและจั ด
กิจกรรมสอนเสริมถ้าจาเป็น เป็นต้น
2.4.4 จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานในรายวิชาพื้นฐาน เช่น คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษก่อนเปิด
ภาคเรียนต้นของชั้นปีที่1

แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนิสิต
ชัน้ ปีที่ 1

จานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน)
2560

30

ชัน้ ปีที่ 2

2561
30

2562
30

2563

30

30

30

30

30

ชัน้ ปีที่ 3
ชัน้ ปีที่ 4
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

30

30

30

60

90

120
30

2564
30
30
30
30
120
30
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งบประมาณตามแผน
หมวดรายจ่าย
1. งบบุคลากร
1.1 หมวดเงินเดือน
1.2 หมวดค่าจ้างประจา
2. งบดาเนินการ
2.1 หมวดค่าตอบแทน
2.2 หมวดค่าใช้สอย
2.3 หมวดค่าวัสดุ
2.4 หมวดสาธารณูปโภค
3. งบลงทุน
3.1 หมวดครุภัณฑ์
4. งบเงินอุดหนุน
รวมรายจ่าย

2560
12,255,126
12,255,126
1,700,000
300,000
1,000,000
400,000
700,000
700,000
2,040,000
16,699,126

2561
12,990,433
12,990,433
1,800,000
400,000
1,000,000
400,000
700,000
700,000
2,150,000
17,640,433

ปีงบประมาณ
2562
2563
13,725,740 13,725,740
13,725,740 13,725,740
1,900,000 2,000,000
500,000
600,000
1,000,000
1,000,000
400,000
400,000
700,000
800,000
700,000
800,000
2,256,000 2,300,000
18,581,740 18,825,740

2564
13,800,000
13,800,000
2,000,000
600,000
1,000,000
400,000
800,000
800,000
2,300,000
18,900,000

ระบบการศึกษา
 แบบชัน้ เรียน

 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e – Learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
และที่แก้ไขเพิ่มเติม

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 127 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลั กสู ตร แบ่ งเป็ นหมวดวิชาที่ส อดคล้ องกับที่ กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
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หมวดวิชา

เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ.

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
1.2 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
วิชาด้านคณิตศาสตร์
วิชาด้านภาษา
วิชาด้านคอมพิวเตอร์
2.2 กลุ่มวิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
วิชาเอกเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
120 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2555
2560
30 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
0 หน่วยกิต
94 หน่วยกิต
91 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
73 หน่วยกิต
76 หน่วยกิต
52 หน่วยกิต
61 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
130 หน่วยกิต
127 หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่นอ้ ยกว่า

30 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ จานวน

30 หน่วยกิต

การใช้ภาษาไทย

3(2-2-5)

001101

Usage of Thai Language
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
001103 ภาษาอังกฤษสูโ่ ลกกว้าง
Explorative English
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
002201 พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society
003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
Communication in Digital Society

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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003202

การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

3(2-2-5)

Health and Environment Management
004101

ศิลปะในการดาเนินชีวติ

3(2-2-5)

Arts of Living
004201

บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม

3(2-2-5)

Socialized Personality
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จานวน

91 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต

วิชาพืน้ ฐานด้านคณิตศาสตร์

3 หน่วยกิต

241111 คณิตศาสตร์ 1

3(2-2-5)

Mathematics l
วิชาพืน้ ฐานด้านภาษา

146131 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

3 หน่วยกิต
3(2-2-5)

English for Communication
วิชาพืน้ ฐานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

221204 การออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล

9 หน่วยกิต
3(2-2-5)

Database Design and Development
222023 การเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต

3(2-2-5)

Internet Programming
225120 ระเบียบวิธีการเขียนโปรแกรม

3(2-2-5)

Programming Methodology
กลุ่มวิชาเอก จานวน
วิชาเอกบังคับ จานวน

224111 เทคโนโลยีแผนที่

76 หน่วยกิต
61 หน่วยกิต
3(2-2-5)

Mapping Technologies
224112 การสารวจเพื่อการทาแผนที่
Map Surveying

3(2-3-6)
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224113 ระบบกาหนดตาแหน่งบนโลกด้วยดาวเทียม

3(2-2-5)

Global Navigation Satellite Systems
224171 ภูมิศาสตร์กายภาพ

3(2-2-5)

Physical Geography
224181 ภูมิศาสตร์มนุษย์

3(2-2-5)

Human Geography
224221 การรับรู้ระยะไกล

3(2-3-6)

Remote Sensing
224231 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

3(2-2-5)

Geographic Information Systems
224232 การจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่

3(2-2-5)

Spatial Database Management
224272 ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการลุ่มน้า

3(2-2-5)

Geoinformatics for Watershed Management
224282 ภูมิศาสตร์เมือง

3(2-2-5)

Urban Geography
224322 การรังวัดและการประมวลผลภาพเชิงเลข

3(2-2-5)

Digital Photogrammetry and Image Processing
224333 วิธีการเชิงเลขและการเขียนโปรแกรมสาหรับภูมิสารสนเทศ

3(2-2-5)

Numerical methods and programming in
Geoinformatics
224334 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

3(2-2-5)

และสิ่งแวดล้อม

Geoinformatics Application for Natural Resources and
Environmental Management
224335 การเขียนโปรแกรมสาหรับเครือข่ายด้านภูมิสารสนเทศ

3(2-2-5)

Web programming in Geoinformatics
224341 วิธีเชิงปริมาณทางภูมสิ ารสนเทศ

3(2-2-5)

Quantitative Methods in Geoinformatics
224351 การจาลองแบบปรากฏการณ์เชิงพื้นที่

3(2-2-5)
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Spatial Simulation and Modeling
224361 การวิจัยทางภูมสิ ารสนเทศศาสตร์

3(2-2-5)

Research in Geographic Information Science
224391 สัมมนา

1(0-2-1)

Seminar
224401

การเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภูมสิ ารสนเทศศาสตร์

1(0-2-1)

Preparation for Geographic Information Science
Professional Experience

(ไม่นับหน่วยกิต)

224462 โครงงานด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์

3(0-6-3)

Geographic Information Science Project
224492 การศึกษาอิสระ *

6 หน่วยกิต

Independent Study
224493 การฝึกงาน *

6 หน่วยกิต

Professional Training
224494 สหกิจศึกษา *

6 หน่วยกิต

Co – operative Education
หมายเหตุ *ให้นิสติ เลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
วิชาเอกเลือก
ให้นิสติ เลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้

224323 ภูมิสารสนเทศจากข้อมูลภาพ

15 หน่วยกิต
3(2-2-5)

Geo-information from Imagery
224336 การประยุกต์ใช้การรับรู้ระยะไกล

3(2-2-5)

Application in Remote Sensing
224373 ภูมิสารสนเทศกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

3(2-2-5)

Geoinformatics in Climate Change
224383 การวางผังเมืองและภาค

3(2-2-5)

Urban and Regional Planning
224437 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านสุขภาพ

3(2-2-5)
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Geographic Information Systems in Health
224438 ภูมิสารสนเทศด้านการทหาร
3(2-2-5)
Geoinformatics in Military
224452 แบบจาลองและการเปลี่ยนแปลงใช้ประโยชน์ที่ดนิ และ สิ่ ง ป ก 3(2-2-5)
คลุมดินขัน้ สูง

Advanced Land use and Land Cover Change and
Modeling
224453 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพืน้ ที่

3(2-2-5)

Spatial Decision Support Systems
224474 ภูมิสัณฐานวิทยา

3(2-2-5)

Geomorphology
224484 ทฤษฎีทาเลที่ตั้ง

3(3-0-6)

Location Theory
3)

หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน
6 หน่วยกิต
นิสิ ต สามารถเลือ กเรียนรายวิชาที่ เปิ ด สอนในมหาวิทยาลั ย พะเยา หรือสถาบั น อุ ดมศึก ษาอื่น ที่
มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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3.1.4 แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
001101
001102
003202
224111
224171
241111

001103
004101
224112
224113
224181
225120

การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
Health and Environment Management
เทคโนโลยีแผนที่
Mapping Technologies
ภูมิศาสตร์กายภาพ
Physical Geography
คณิตศาสตร์ 1
Mathematics l
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
Arts of Living
การสารวจเพื่อการทาแผนที่
Map Surveying
ระบบกาหนดตาแหน่งบนโลกด้วยดาวเทียม
Global Navigation Satellite Systems
ภูมิศาสตร์มนุษย์
Human Geography
ระเบียบวิธีการเขียนโปรแกรม
Programming Methodology
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
18 หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-3-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
18 หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
001204
002202
004201
221204
224221
224231
224282

ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
Socialized Personality
การออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล
Database Design and Development
การรับรูร้ ะยะไกล
Remote Sensing
ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์
Geographic Information Systems
ภูมิศาสตร์เมือง
Urban Geography
รวม

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

ภาคการศึกษาปลาย
002201
003201
146131
222023
224232
224272

พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
การสื่อสารในสังคมดิจทิ ลั
Communication in Digital Society
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
การเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต
Internet Programming
การจัดการฐานข้อมูลเชิงพืน้ ที่
Spatial Database Management
ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการลุ่มน้า
Geoinformatics for Watershed Management
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
18 หน่วยกิต
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224322
224333
224334

224341
224xxx
224xxx

224335

224351
224361
224391
xxxxxx
xxxxxx

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
การรังวัดและการประมวลผลภาพเชิงเลข
Digital Photogrammetry and Image Processing
วิธีการเชิงเลขและการเขียนโปรแกรมสาหรับภูมสิ ารสนเทศ
Numerical methods and programming in Geoinformatics
การประยุกต์ภูมสิ ารสนเทศเพือ่ การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Geoinformatics Application for Natural Resources and
Environmental Management
วิธีเชิงปริมาณทางภูมสิ ารสนเทศ
Quantitative Methods in Geoinformatics
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
การเขียนโปรแกรมสาหรับเครือข่ายด้าน
ภูมิสารสนเทศ
Web programming in Geoinformatics
การจาลองแบบปรากฏการณ์เชิงพืน้ ที่
Spatial Simulation and Modeling
การวิจัยทางภูมิสารสนเทศศาสตร์
Research in Geographic Information Science
สัมมนา
Seminar
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

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

3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
18 หน่วยกิต

3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
16 หน่วยกิต
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224401

224462
224xxx
224xxx
224xxx

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น
การเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภูมิสารสนเทศ
ศาสตร์
Preparation for Geographic Information Science
Professional Experience
โครงงานด้านภูมสิ ารสนเทศศาสตร์
Geographic Information Science Project
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 1 รายวิชา
224492
การศึกษาอิสระ
Independent Study
224493
การฝึกงาน
Professional Training
224494
สหกิจศึกษา
Co – operative Education
รวม

1(0-2-1)
(ไม่นับหน่วยกิต)

3(0-6-3)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
12 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
001101

การใช้ภาษาไทย

3(2-2-5)

Usage of Thai Language
การสื่อสารด้วยคา วลี การแต่งประโยค สานวน และโวหารในภาษาไทย การจับใจความสาคัญจากการฟัง
และการอ่าน การเขียนย่อหน้า การสรุปความ และการแสดงความคิดผ่านทักษะการใช้ภาษาไทยที่เหมาะสม

Communicative skill through word, phrase, sentence, idiom, and prose in Thai language usage,
identifying main idea from listening and reading, paragraph writing, brief summarizing including thinking
expression through the use of appropriate Thai
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English

3(2-2-5)

คาศัพท์และไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้ภาษาอังกฤษของการฟัง พูด อ่าน เขียน การพั ฒนาการใช้
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน ได้แก่ การแนะนาตนเองและบุคคลอื่น การตอบรับและการปฏิเสธการเชิญชวน การ
ถามทาง การบอกทางและการวางแผนเดินทาง การสนทนาในร้านอาหาร การเลือกซือ้ สินค้า และการกล่าวลา

English vocabulary and grammar, fundamental English usage in listening, speaking,
reading and writing, development of English usage for daily-life including getting acquainted with
someone, accept and decline invitation, direction giving, direction asking and direction planning,
conversation in restaurant, smart shopping and saying goodbye for someone
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English

3(2-2-5)

ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน คาศัพท์และไวยกรณ์ในการสื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆ
ในบริบทสากล ได้แก่ การวางแผนการเดินทาง การจองโรงแรม ผ่านอินเทอร์เน็ต การโทรศัพท์ในการสื่อสารระหว่าง
ประเทศ การใช้ภาษาอังกฤษในสนามบิน ประกาศของสนามบิน การสื่อสาร ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร การ
เข้าพักในโรงแรม การอธิบายเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ การสนทนาในงานเลีย้ งและการรับประทานอาหารแบบตะวันตก

Skills of English language: listening, speaking, reading, and writing, vocabularies and
English grammar for different situations in communication and effectiveness in international context
including trip planning, flight and accomudation booking using internet, international phone calling,
communication in airport, airport announcement, communication in customs and immigration,
communication in bad situations and party
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001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English

3(2-2-5)

คาศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารและสื่อในชีวิตประจาวัน หลักการใช้ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด
อ่าน เขียน ได้แก่ การเขียนอีเมลล์ การเขียนสรุปความจากสื่อ การอ่านและถ่ายทอดข่าว การอ่านกราฟและตาราง
การตีความและการนาเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตอ่ การศึกษาและอาชีพ

English vocabulary related to news and media in daily life, English usage for listening,
speaking, reading and writing including e-mail, summarizing from media, news reading and
sharing, data interpretation from graphs and tables, interpretation and information presentation for
further study and future careers
002201 พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship

3(2-2-5)

สิทธิ บทบาทและหน้าที่ของพลเมืองในสังคมทุกระดับ จิตอาสา สานึกสาธารณะ ความกตัญญู พลเมืองกับ
ประชาธิปไตย จริยธรรมทางวิชาชีพ การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมและกระเสไหลวน
ของวัฒนธรรมโลก

Rights, roles and duties of citizens, volunteerism, public consciousness, gratitude,
citizenship and democracy, professional ethics, the changing society, cultural appreciation,
adaptation to social and cultural changing
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society

3(2-2-5)

มนุษย์กับสังคม สังคมพหุวัฒนธรรม การจัดการอคติและความรุนแรงในสังคมพหุวัฒนธรรม กระแสการ
เปลี่ยนแปลงในสังคมและวัฒนธรรมโลก อาเซียน ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่นไทย 4 ภาค
จังหวัดพะเยาและมหาวิทยาลัยพะเยา

Man and society, multicultural society, bias and violence management in multicultural
society, social and cultural trends in global, ASEAN, social and cultural diversity of Thailand’s
regional, Phayao and University of Phayao dimensions
003201 การสื่อสารในสังคมดิจิตอล
Communication in Digital Society

3(2-2-5)

ความรู้พนื้ ฐานเทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่าย นวัตกรรมของเศรษฐกิจดิจทิ ัล ธุรกรรม
พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมสานักงานอัตโนมัติ และโปรแกรมประยุกต์เพื่อการผลิตสื่อผสม การสืบค้น คัด
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กรอง และเลือกสรรข้อมูลเพื่อนามาใช้ในการทางานและชีวิตประจาวัน การสื่อสารในเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมี
จริยธรรมและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

Fundamentals of technology: hardware, software and networking, innovation in digital
economy, electronic commerce transaction, office automation program and software application for
multimedia production, search, screening and selection data for work and daily life, communication
through online social networking in accordance with ethical and related legal regulation
003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
Health and Environmental Management

3(2-2-5)

แนวคิดด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภาวะสุขภาพกาย จิต อารมณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ การวิเคราะห์
และวางแผนการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพในชีวิตประจาวัน ความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์กับ
สุขภาพ นันทนาการและการออกกาลังกาย โรคระบาด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อุบัตเิ หตุทางจราจร การรับมือกับ
อุบัติภัย ภัยธรรมชาติ การวางแผนและการจัดการน้าในชีวติ ประจาวัน การจัดการและแปรรูปขยะและการใช้พลังงาน
อย่างประหยัด

Concept of health and environment, state of health, mental, emotion, health factors,
analysis and planning of healthy consumption, dialy-health product, relation between emotion and
health, recreation and exercise, pandemic, Sexual Transmitted Infection, traffic accident, planning
with accident, natural disaster, water management in dialy life, waste processing and
environmental saving
004101 ศิลปะในการดาเนินชีวิต
Arts of Living

3(2-2-5)

การสร้างแรงบันดาลใจ การตั้งเป้าหมายและการวางแผนการดาเนินชีวติ การเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น
หลั ก เศรษฐกิ จพอเพี ยง การด าเนิน ชีวิต ด้วยแนวคิ ดเศรษฐกิจ พอเพีย ง กระบวนการคิ ดเชิงบวก คิ ด วิเคราะห์ คิ ด
สร้างสรรค์ การควบคุมและการจัดการอารมณ์

Inspiration making, goal setting and life planning, appreciation in self value and others,
goal setting in life and planning, fundamental of sufficiency economy, lifestyle concept of sufficiency
economy,thinking system, positive thinking, analytical thinking, creative thinking, emotion control
and management
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
Socialized Personality

3(2-2-5)

27
ความสาคัญของบุคลิกภาพ การเสริมสร้างบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย วาจา ใจ มารยาท
วัฒ นธรรมไทย ทักษะการพูดในที่ชุมชน คุณ ลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยพะเยา การอยู่
ร่วมกันในสังคม การปรับตัวในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก

Important of personality, personality development, personality development of physical,
verbal, mind, manner, Thai culture, public communication skills, desired traits relating to University
of Phayao's identity, living in a society, self-adaptation in the Thai and global social context
146131 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication

3(2-2-5)

ทักษะการการฟัง-พูด ภาษาอังกฤษ โดยเน้นที่การออกเสียงสระ, พยัญชนะ, การเน้นเสียง ทั้งในระดับคา
และระดับประโยค การทาความเข้าใจบทสนทนา การฟังเพื่อจับคาสาคัญ รายละเอียด และใจความสาคัญ และพูด
โต้ตอบบทสนทนาอย่างเหมาะสม

Listening and speaking skills in English focused on vowel and consonant sounds, stress
patterns, and intonation in both word and sentence levels and understanding conversational
language by listening for key words, details, and gist; and making response to the conversation in
proper way
221204 การออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล
Database Design and Development

3(2-2-5)

ความหมาย ความส าคั ญ และองค์ ประกอบของระบบฐานข้ อ มู ล แนวคิ ด ของระบบจั ด การฐานข้ อ มู ล
สถาปัตยกรรมของระบบจัดการฐานข้อมูล แบบจาลองข้อมูล ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ กระบวนการนอมัลไลซ์ การออกแบบ
ฐานข้อมูล ภาษาที่ใช้ในระบบฐานข้อมูล ฝึกปฎิบัตกิ ารพัฒนาระบบฐานข้อมูล

Database concept, database systems architectures, data model, relational data model,
normalization, business database design and development, structured query languages
222023 การเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต

3(2-2-5)

Internet Programming
อินทราเน็ตและอินเทอร์เน็ต สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์แบบกระจาย การเขียนโปรแกรมด้านลูกข่าย การ
เขียนโปรแกรมด้านแม่ข่าย ภาษา เครื่องมือและกระบวนการพัฒนาเว็บไซต์ เฟรมเวิร์คทั่วไปและเฟรมเวิร์คทางภูมิ
สารสนเทศ การออกแบบเว็บไซต์และเว็บเพจ กรณีศึกษาการพัฒนาเว็บไซต์

Intranet and Internet, distributed software architecture, client side programming, server
side programming, language, tools and web development procedure, general and GIS frameworks,
web page and web site designs, case study of website development

28

224111 เทคโนโลยีแผนที่
Mapping Technologies

3(2-2-5)

ประวัติค วามเป็นมา องค์ประกอบแผนที่ เส้นโครงแผนที่ ระบบพิกัด การกาหนดต าแหน่ง มาตราส่วน
ระยะทาง ทิศทาง การอ่านแผนที่ การได้มาของข้อมูลแผนที่ดจิ ิตอล การเขียนแผนที่ดว้ ยคอมพิวเตอร์ ลิขสิทธิ์แผนที่

History, map composition, map projections, coordinate system, position, scale, distance,
directions, map reading, digital map data acquisition, computer cartography, map copyright
224112 การสารวจเพื่อการทาแผนที่

3(2-3-6)

Map Surveying
การสารวจพื้นราบ การสารวจภูมิประเทศ การวัดและความคลาดเคลื่อน อุปกรณ์การสารวจ
การสร้างข้อมูลเชิงพื้นที่และการทาแผนที่โดยใช้เครื่องรับสัญญาณระบบกาหนดตาแหน่งบนโลกด้วย
ดาวเทียม การสารวจภาคสนาม
Plane survey, topographic survey, measurement and error, equipment of surveying,
spatial data creating and mapping using global navigation satellite system (GNSS) receiver, field
survey
224113

ระบบกาหนดตาแหน่งบนโลกด้วยดาวเทียม

3(2-2-5)

Global Navigation Satellite Systems
เทคโนโลยีการก าหนดต าแหน่งบนโลกโดยอุ ปกรณ์ ก าหนดต าแหน่งบนโลกจากดาวเที ยม การตรวจแก้ เชิง
เรขาคณิ ต การน าร่อง การติ ดตาม การประยุ กต์ ใช้ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลกร่ วมกั บการรับรู้ ระยะไกลและระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการทาแผนที่และการวิเคราะห์เชิงพื้นที่

Global positioning technology through global positioning device from satellites, geometric
adjustment, navigation, monitering, application of global positioning systems with remote sensing and
geographic information system for mapping and spatial analysis
224171 ภูมศิ าสตร์กายภาพ
Physical Geography

3(2-2-5)

แนวคิดและขอบเขตของภูมศิ าสตร์กายภาพ ระบบพลังงานของโลก ระบบภูมอิ ากาศ ลักษณะและวัฏจักร
ของเปลือกโลก กระบวนการแปรโครงสร้าง ลักษณะภูมิประเทศจากกรรมวิธีปรับระดับ วัฏจักรของน้า การกระจาย

29
ของพืชพรรณและสัตว์ตามธรรมชาติ อิทธิพลขององค์ประกอบทางภูมิศาสตร์กายภาพต่อการดารงชีวิตของมนุษย์
และนิเวศวิทยา

Concepts and scope of physical geography, global energy system, climate systems,
characteristics and cycles of the earth’s crust, tectonic process, landforms by gradational
processes, water cycle, distribution of natural flora and fauna, influence of geographical elements
of human life and ecology
224181 ภูมศิ าสตร์มนุษย์
Human Geography

3(2-2-5)

หลักการและแนวคิดภูมิศาสตร์มนุษย์ สายพันธุ์ของมนุษย์ การกระจายของประชากรและการย้ายถิ่น การ
ด ารงชีวิต ของมนุ ษย์ รูป แบบและกระบวนการทางวั ฒ นธรรม การจั ด รู ป พื้ น ที่ ทางเมือ ง การเกษตร การพั ฒ นา
อุตสาหกรรม การกลายเป็นเมือง

Principles and concepts in human geography, human species, population’s distribution and
migration, human living, cultural patterns and processes, land readjustment, agriculture and
industrialization, urbanization
224221 การรับรู้ระยะไกล

3(2-3-6)

Remote Sensing
วิวัฒนาการของการสารวจข้อมูลระยะไกล พื้นฐานของแสงและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า กระบวนการปรับปรุง
คุณภาพข้อมูลก่อนการจาแนก เทคนิคการจาแนกประเภทข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลหลังการจาแนกประเภทข้อมูล
การประเมินความถูกต้องจากข้อมูลภาคสนาม

Evolution of remote sensing, electromagnetic radiation principles, image pre-processing,
image classification techniques, accuracy assessment from ground-truth information
224231 ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์
Geographic Information Systems

3(2-2-5)

หลักการ แนวคิด องค์ประกอบ ข้อมูลเชิงพื้นที่ การนาเข้าข้อมูล การจัดการฐานข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
และการนาเสนอข้อมูลทางระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์

Principles, concepts, components, data input, database management, data analysis and
data presentation in geographic information systems
224232 การจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่

Spatial Database Management

3(2-2-5)

30
พื้นฐานของเทคโนโลยีฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง กระบวนงานจัดเก็บ จัดการ
และการค้นคืนข้อมูลเชิงตาแหน่งด้วยเทคโนโลยีฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์แบบมีกรรมสิทธิ์และแบบรหัสเปิด มาตรฐานการ
เข้าถึ งข้อ มูล ฟี เจอร์แบบพื้น ฐาน เครื่อ งมือ และเทคโนโลยีส าหรับการออกแบบ การสร้าง การค้ นคื น การปรับให้
ทันสมัย การวิเคราะห์และการแบ่งปันฐานข้อมูลเชิงตาแหน่ง

Fundamentals of relational database technology and structured query language (SQL),
procedures of storage, management and retrieval of geospatial data using proprietary and opensource relational database technologies, simple feature access (SFA) standard, tools and technology
for designing, constructing, querying, updating, analyzing, and sharing spatial databases
224272 ภูมสิ ารสนเทศเพื่อการจัดการลุ่มน้า
Geoinformatics for Watershed Management

3(2-2-5)

ประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อศึกษาลักษณะลุ่มน้า ชั้นคุณภาพลุ่มน้า การจัดการเพื่อให้ได้น้าที่มีปริมาณ
คุณภาพ และระยะเวลาการไหลอย่างสม่าเสมอ ควบคุมการชะล้างพังทลายของดิน การใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้อง
กับทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ลมุ่ น้า

Application of geoinformatics to study watershed, watershed classification, managed to
get water quantity, quality and streamflow timing, control soil erosion and land use in accordance
with natural resources in watershed
224282 ภูมศิ าสตร์เมือง

3(2-2-5)

Urban Geography
การกาเนิดของเมือง การกระจาย การเจริญเติบโต หน้าที่ รูปร่างโครงสร้างภายในเมือง โดยเน้นรูปแบบ
การใช้ที่ดิน จินตภาพเกี่ยวกับเมืองและพฤติกรรมของชาวเมือง รวมทั้งการนาหลักเกณฑ์ทางภูมิ ศาสตร์เมืองไปใช้
ประโยชน์ในการวางแผน

Urbanization, distribution, growth, functions, and shapes of cities, their internal structures,
with emphasis on patterns of land use, images of the cities and behavior of their inhabitants,
application of principles of urban geography to planning
224322 การรังวัดและการประมวลผลภาพเชิงเลข

3(2-2-5)

Digital Photogrammetry and Image Processing
นิยามของการรังวัดด้วยภาพ หลักการของภาพถ่ายและการสร้างภาพ พื้นฐานการประมวลผลภาพเชิงเลข
และเรขาคณิตสาหรับการรังวัดด้วยภาพ สมการภาวะร่วมเส้น ข่ายสามเหลี่ยมทางอากาศ การวางตัว แบบจาลอง
ระดับสูงเชิงเลข ภาพดัดแก้ออร์โธ การดัดแก้แบบออร์โธสาหรับข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม การประเมินความถูกต้อง
ทางตาแหน่ง

31
Definition of photogrammetry, principles of photography and imaging, basics of digital
image processing and geometry for photogrammetry, collinearity equation, aero triangulation,
orientation, digital elevation model (DEM), orthophoto, orthorectification of satellite imagery,
positional accuracy assessment
224323 ภูมสิ ารสนเทศจากข้อมูลภาพ
Geo-information from Imagery

3(2-2-5)

นิยามและองค์ประกอบของข้อมูลภาพและข้อมูลกริด หลักการกาหนดตาแหน่งโลกสาหรับข้อมูลภาพ การ
เตรียมข้อมูลภาพเพื่อการสกัดภูมิสารสนเทศ การสกัดภูมิสารสนเทศจากข้อมูลแบบจาลองระดับสูงเชิงเลข ภาพถ่าย
ทางอากาศ ภาพถ่ายดาวเทียมและข้อมูลภาพจากการกวาด การประเมินคุณภาพข้อมูล การทาแผนที่ภูมปิ ระเทศและ
การประยุกต์ใช้

Definition and components of imagery and gridded data, principle of georeferencing of
imagery, image preparation for geo-information extraction, geo-information extraction from digital
elevation model, aerial photograph, satellite imagery and scanned image, data quality assessment,
terrain mapping and its application
224333 วิธีการเชิงเลขและการเขียนโปรแกรมสาหรับภูมิสารสนเทศ
Numerical methods and programming in Geoinformatics

3(2-2-5)

พื้นฐานของวิธีการเชิงเลข พีชคณิตเชิงเส้น การหาคาตอบของระบบเชิงเส้นและไม่เป็นเชิงเส้น การประมาณ
ค่าในช่วง/นอกช่วง การปรับเส้นโค้งและการเขียนโปรแกรม โครงสร้างข้อมูลเชิงตาแหน่ง คลังเชิงตาแหน่ง ทฤษฎีและ
ปฏิบัตกิ ารการเขียนโปรแกรมประยุกต์สาหรับการจัดการ การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงตาแหน่ง

Fundamentals of numerical method, linear algebra, solution of linear/non-linear system,
interpolation/ extrapolation and curve fitting, programming and geospatial data structures,
geospatial libraries, theories and practices in application programming for geospatial data
manipulation and analysis
224334 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

3(2-2-5)

และสิ่งแวดล้อม

Geoinformatics Application for Natural Resources and Environmental
Management
การติดตามสภาวะแวดล้อมโดยใช้การรับรู้ระยะไกล การประเมินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยใช้
ระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ ประเด็ น ปั ญ หาร่ ว มสมั ย ด้ า นการประยุ ก ต์ ใ ช้ ภู มิ ส ารสนเทศเพื่ อ การจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

32
Environmental monitoring using remote sensing, natural resources assessment and
management using geographic information system, current issues on application of geoinformatics
for natural resources and environmental management

224335 การเขียนโปรแกรมสาหรับเครือข่ายด้านภูมิสารสนเทศ
Web programming in Geoinformatics

3(2-2-5)

แนวคิดของการเขียนโปรแกรมสาหรับเครือข่าย เทคโนโลยีเครือข่าย การบูรณาการฐานข้อมูลเชิงตาแหน่ง
งานประยุกต์การทาแผนที่ผ่านเครือข่าย มาตรฐานภูมิสารสนเทศเชิงตาแหน่งสาหรับภูมิสารสนเทศผ่านเครือข่าย
ปฏิบัตกิ ารการทาแผนที่ผ่านเครือข่ายและการปรับแต่งประสิทธิภาพ

Concepts of web programming, web technologies, integration of spatial database and
web application, web mapping application, standards for web-based geoinformatics application.
practices in web mapping services and performance tuning
224336 การประยุกต์ใช้การรับรู้ระยะไกล

3(2-2-5)

Application in Remote Sensing
การประยุกต์ใช้การรับรู้ระยะไกลเพื่อการศึกษาด้านต่างๆ โบราณคดี พืชพรรณและภาคเกษตรกรรม อุทก
วิทยาและการจัดการแหล่งน้า ป่าไม้และระบบนิเวศน์ การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตเมือง มลภาวะในอากาศและสภาพ
อากาศเขตเมือง ภัยธรรมชาติ

Application of remote sensing for various studies, archaeology, vegetation and agriculture,
forest and ecosystem, hydrology and water resource management, urban land use, air pollution
and urban climate, natural hazard
224341 วิธีเชิงปริมาณทางภูมสิ ารสนเทศ

3(2-2-5)

Quantitative Methods in Geoinformatics
ปัญ หาเชิงพื้นที่ พื้นฐานทางสถิติ การแสดงผลข้อมูล สถิติพรรณนา สถิติอ้างอิง สถิติเชิงพื้นที่ การสุ่ ม
ตัวอย่าง การทดสอบสมมติฐาน สหสัมพันธ์ และการถดถอย

Quantitative techniques in geoinformatics, spatial problems, basic statistics, data display,
descriptive statistics, inferential statistics, spatial statistics, sampling, hypothesis testing, correlation
and regression
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224351 การจาลองแบบปรากฏการณ์เชิงพื้นที่

3(2-2-5)

Spatial Simulation and Modeling
แนวคิดของการวิเคราะห์และการจัดการเชิงพื้นที่ การวิเคราะห์โครงข่าย การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่แบบก
ริด รูปแบบและวิธีการจาลองแบบเชิงพื้นที่ การใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศและประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อ
ติดตามปรากฏการณ์เชิงพื้นที่ การประยุกต์ใช้แบบจาลองเชิงพื้นที่ในการศึกษาที่หลากหลาย

Concepts of spatial analysis and management, network analysis, raster-based spatial
data analysis, patterns and methodologies of spatial model, using geospatial data and applying
geographic information science for monitoring spatial phenomena, application of spatial model for
various studies
224361 การวิจัยทางภูมสิ ารสนเทศศาสตร์

3(2-2-5)

Research in Geographic Information Science
ระเบียบวิธีการวิจัย ประเด็นปัญหาวิจัย การทบทวนวรรณกรรม กฎหมายกับจริยธรรมการวิจัย เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย การสรุปผลและอภิปรายผลงานวิจัยทางด้านภูมสิ ารสนเทศศาสตร์

Research methodologies, research issue, law and research ethics, literature reviews,
research tools, research conclusion and discussion in geographic information science
224373 ภูมสิ ารสนเทศกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมอิ ากาศ
Geoinformatics in Climate Change

3(2-2-5)

การเปลี่ยนองค์ประกอบ ปัจจัยควบคุมและความผันแปรของอากาศ เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง วิธีพยากรณ์
อากาศ ลั ก ษณะภู มิ อ ากาศประเภทต่ า งๆของโลก การเปลี่ ย นแปลงภู มิ อ ากาศ ผลกระทบต่ อ การเปลี่ ย นแปลง
ภูมิอากาศ การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศและการสร้างแบบจาลองในการเฝ้าสังเกตการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

Climatic elements, control factors and variability of climatic phenomena, instruments for
meteorological use, climatic regimes, climate change, impact of climate change. application in
geoinformatics and modelling for climate change monitoring
224375 เทคโนโลยีภูมสิ ารสนเทศกับสถานการณ์โลกปัจจุบัน
Geoinformatics Technology in Current Global Situation

3(2-2-5)

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การรับรู้ระยะไกล ระบบกาหนดตาแหน่งบนโลกด้วยดาวเทียม โฟโตแกรมเมตรี
หลักการสารวจเบือ้ งต้น การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศ ทางตาแหน่ง เส้นทาง และภัยธรรมชาติ

Geographic information system (GIS), remote sensing (RS), global navigation satellite systems
(GNSS), photogrammetry, principle of surveying, geoinformatics application of location, route, and natural
disaster
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224383 การวางผังเมืองและภาค
Urban and Regional Planning

3(2-2-5)

ความรู้ทั่วไปของการวางผังเมืองและภาค แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการตั้งถิ่นฐาน วิวั ฒ นาการและ
รูปแบบของเมือง ระดับการวางผังกายภาพในประเทศไทย การวางผังระดับภูมิภาค การวางผังเมือง การวางผังเมือง
เฉพาะ แผนผังกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง แผนผังแสดงโครงการกิจการ
สาธารณูปโภค การวางผังเมืองเขียว กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการวางผังเมือง

General knowledge of urban and regional planning, theories related to settlement, urban
evolution and urban patterns, level of physical planning in Thailand, regional planning, urban
planning, specific planning, land use plan, transportation plan, infrastructure plan, greenest city
plan, laws related to urban planning
224385 ภูมศิ าสตร์การท่องเที่ยว
Geography of Tourism

3(2-2-5)

องค์ประกอบการท่องเที่ยว วิวัฒนาการของการเดินทางและการท่องเที่ยว ทรัพยากรการท่องเที่ยว ปัจจัย
ทางภูมิศาสตร์ที่ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยว มรดกโลกกับการท่องเที่ยว พฤติกรรมการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรมของไทยและรอบโลก การอนุรักษ์และปัญหาในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว

Elements of tourism, evolution of travel and tourism, tourism resources, geography factors
support to tourism, world heritage and tourism, tourism action, natural attractions and cultural
attractions in Thailand and around world, conservation and problems in conservation of tourism
resources
224391 สัมมนา

1(0-2-1)

Seminar
การประยุกต์แนวคิด ทฤษฎี แบบจาลอง และเทคนิคทางภูมิสารสนเทศ เพื่อศึกษา วิเคราะห์ พยากรณ์
และ/หรือ ให้ทางเลือกในการแก้ไขปัญหาเชิงพืน้ ที่

Application of concepts, theories, models and techniques in geography information science
for studying, analyzing, predicting and/or providing solutions to spatial-based problems
224401 การเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภูมิสารสนเทศศาสตร์
Preparation for Geographic Information Science Professional
Experience

1(0-2-1)
(ไม่นับหน่วยกิต)
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รูปแบบและกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชี พ สถานประกอบการ คุณธรรมและจริยธรรม การสื่อสาร
และเทคนิค การสื่อ สาร การสร้างมนุ ษยสัม พั น ธ์ในสถานประกอบการ การพั ฒ นาบุ ค ลิ กภาพเพื่อการปฏิบัติงาน
เทคนิคการเขียนรายงานและการนาเสนอโครงงาน การฝึกทักษะเฉพาะด้านภูมสิ ารสนเทศศาสตร์

Process of professional experience, working places, virtue and morality, communication
and communication techniques, human relations in workplace, working personality development,
report writing and presentation techniques, specialist skills training in geographic information
science

224437 ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ด้านสุขภาพ
Geographic Information Systems in Health

3(2-2-5)

การจัดทาแผนที่สารสนเทศสุขภาพ การวิเคราะห์การเกาะกลุ่มเชิงพื้นที่ของโรค การวิเคราะห์ความเสี่ยง
ด้านสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ การวิเคราะห์ภัยอันตรายและการแพร่ของโรคติดเชื้อ การสารวจทางนิเวศวิทยาของ
โรค การวิเคราะห์การเข้าถึงการบริการสุขภาพ การกาหนดที่ตั้งการบริการสุขภาพ และการกาหนดที่ตั้งการบริการ
สุขภาพ

Health mapping, analyzing spatial clustering of diseases, analyzing environmental
hazards, risk and spread of infectious diseases, exploring ecology of vector-borne diseases,
analyzing access to health services and locating health services
224438 ภูมสิ ารสนเทศด้านการทหาร
Geoinformatics in Military

3(2-2-5)

การรับรู้จากระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และระบบกาหนดตาแหน่งบนพื้นโลกด้วยดาวเทียม ประเด็น
ปัญหาร่วมสมัยด้านการทหาร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศทางการทหาร การจัดทาฐานข้อมูลด้านความมั่นคง
การพัฒนาแบบจาลอง 3 มิตดิ ้านภูมิศาสตร์ การหาความหนาแน่นของวัตถุเชิงพื้นที่ การแสดงพื้นที่เสี่ยงต่อการถูกบุกรุก

Remote sensing, geographic information systems (GIS), global navigation satellite systems
(GNSS), military current issues, geoinformatics for military, database security, development of 3D
geospatial modeling, spatial density of objects, and area vulnerable to attack
224452 แบบจาลองและการเปลี่ยนแปลงใช้ประโยชน์ที่ดินและ
สิ่งปกคลุมดินขั้นสูง

3(2-2-5)

Advanced Land use and Land Cover Change and Modeling
พัฒนาการของโครงการศึกษาวิจัยเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน แนวคิดในการจาแนก
การใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน แบบจาลองการใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม อุทกวิทยา
และทางเศรษฐศาสตร์ การจัดสรรพื้นที่ กรณีศึกษาแบบจาลองการใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมในประเทศไทย พ.ร.บ.พัฒนาที่ดิน
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Development of land use and land cover change (LULC) research project, LULC classification
approach, LULC modeling, assessment of environment hydrological and economic, land allocation, LULC
modeling case study in Thailand and Land development Act

224453 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่
Spatial Decision Support Systems

3(2-2-5)

แนวคิดของกระบวนการตัดสินใจ เกณฑ์สาหรับการตัดสินใจ การให้ค่าน้าหนักสาหรับเกณฑ์ ทางเลือก
สาหรับการตัดสินใจ องค์ประกอบของการวิเคราะห์การตัดสินใจแบบหลายเกณฑ์ การบูรณาการระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์กับการวิเคราะห์การตัดสินใจแบบหลายเกณฑ์ การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่สาหรับงาน
ประยุกต์ที่ใช้งานได้จริง

Concepts of decision process, decision criteria, criterion weighting, decision alternatives,
elements of multiple-criteria decision analysis (MCDA), integration of geographic information
system (GIS) and MCDA, and development of spatial decision support system (SDSS) to real world
applications
224462 โครงงานด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์

3(0-6-3)

Geographic Information Science Project
การเตรียมหัวข้อโครงงาน การเก็ บรวบรวมข้อ มูล ความรู้ด้ านภูมิสารสนเทศศาสตร์สาหรับการจั ดทา
โครงงาน ศึกษางานวิจัยหรือโครงงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กฎหมายการคัดลอกผลงาน ตารางเวลาการดาเนินงาน การ
กาหนดขอบเขต วิเคราะห์ผล และ การนาเสนอโครงงาน

Project preparation, data collection, geoinformatics’ knowledge for project execution,
study of previous research or other related projects, law plagiarism, operation scheduling, scope of
project, analysis and project presentation
224474 ภูมสิ ัณฐานวิทยา
Geomorphology

3(2-2-5)

กระบวนการทางธรณี วิท ยา ทวีป มหาสมุ ท ร แผ่ น เปลือ กโลก และการเคลื่ อ นที่ ข องแผ่ น เปลือ กโลก
กระบวนการผุพัง การเคลื่อนที่ของมวลสาร การพังทลาย การพัดพา และการสะสมตัวของตะกอนนา้ พา กระบวนการ
แลกเปลี่ยนพลังงานและวัตถุเชิงพืน้ ที่และเวลา ธรณีภิบัตภิ ัย

Geology processes, continental, oceans, tectonic plates, and tectonic plates movement,
weathering, mass movement and fluvial erosion, transport, deposition, energy and material
transfers in space and time, geohazard
224484 ทฤษฎีทาเลที่ตั้ง

3(3-0-6)
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Location Theory
พื้นฐานความเข้าใจในการเลือกทาเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ พื้นฐานทางกายภาพของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
พื้นฐานของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กิจกรรมทางเศรษฐกิจของพื้นที่เมือง การวิเคราะห์ทาเลที่ตั้งของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ ทฤษฎีที่ตั้งทางด้านเกษตรกรรม ปัจจัยที่เกี่ยวกับทาเลที่ตั้งทางอุตสาหกรรม กฎเกณฑ์และทฤษฎีที่ตั้ง
อุตสาหกรรม ทฤษฎีแหล่งกลาง

Basic understating for geographical location, physical basis of economic activities, basis of
economic activities, economic activities of urban area, location analysis for economic activities,
agricultural location theory, factors related to industrial location theory, industrial location theory,
central place theory
224492 การศึกษาอิสระ

6 หน่วยกิต

Independent Study
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การนาเสนอ และการอภิปรายใน
หัวข้อทางด้านภูมสิ ารสนเทศศาสตร์

Studying, collecting data, researching, analyzing, report writing, presenting and discussing
in geographic information science
224493 การฝึกงาน

6 หน่วยกิต

Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับภูมิสารสนเทศศาสตร์ในสถาน
ประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน

Training, learning, gaining experience, improving working skills in geographic information
science in private or government sectors
224494 สหกิจศึกษา

6 หน่วยกิต

Co – operative Education
การปฏิบั ติงาน เรียนรู้ เพิ่ มพู นประสบการณ์ และทั กษะในงานที่ เกี่ ยวข้ องกั บภู มิสารสนเทศศาสตร์ ในฐานะ
พนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน

Working, learning, gaining experience, improving working skills in geographic information science
as an apprentice in private or government sectors
225120 ระเบียบวิธีการเขียนโปรแกรม

Programming Methodology

3(2-2-5)
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กระบวนการทางานของคอมพิ วเตอร์ การวิเคราะห์ ปั ญ หา ผั งงาน โครงสร้า งควบคุ ม โครงสร้ างของ
โปรแกรม ตัวกระทาการและนิพ จน์ การรับและแสดงผลข้อ มูล ค าสั่ งควบคุม ฟั งก์ ชันแถวลาดับ ชนิดข้อมู ลแบบ
โครงสร้าง

Computer process, problem analysis, flowchart, control structure, program structure,
operators and expression, input and output, control statement, function, array, structure data type

241111 คณิตศาสตร์ 1
Mathematics l
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ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัยการประยุกต์
ของอนุพันธ์และปริพันธ์

Limits and continuity of functions, derivatives and interal of algebraic and transcendental
functrions, applications of derivatives and interal
3.1.6 ความหมายของเลขรหัสรายวิชา
1. เลขสามลาดับแรก 224 หมายถึง สาขาวิชาภูมสิ ารสนเทศศาสตร์
2. เลขในลาดับที่ 4
หมายถึง
ระดับชั้นปีของการศึกษา
2.1 เลข 1 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 1
2.2 เลข 2 หมายถึง

รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 2

2.3 เลข 3 หมายถึง

รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 3

2.4 เลข 4 หมายถึง

รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 4

3. เลขในลาดับที่ 5
หมายถึง
หมวดหมู่ในสาขาวิชา
3.1 เลข 0 หมายถึง กลุ่มวิชาเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(ไม่นับหน่วยกิต)
3.2 เลข 1 หมายถึง กลุ่มวิชาการสารวจและการทาแผนที่
3.3 เลข 2 หมายถึง กลุ่มวิชาโฟโตแกรมเมตรีและการรับรู้จากระยะไกล
3.4 เลข 3 หมายถึง กลุ่มวิชาการโปรแกรม และการประยุกต์
3.5 เลข 4 หมายถึง กลุ่มวิชาสถิตทิ างภูมศิ าสตร์หรือวิธีเชิงปริมาณทางภูมศิ าสตร์
3.6 เลข 5 หมายถึง กลุ่มวิชาแบบจาลองเชิงพื้นที่
3.7 เลข 6 หมายถึง กลุ่มวิชาวิจยั และโครงงาน
3.8 เลข 7 หมายถึง กลุ่มวิชาภูมศิ าสตร์กายภาพและสิง่ แวดล้อม
3.9 เลข 8 หมายถึง กลุ่มวิชาภูมศิ าสตร์มนุษย์และภูมศิ าสตร์เมือง
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3.10 เลข 9 หมายถึง กลุ่มวิชาสัมมนา, การศึกษาอิสระ, การฝึกงานวิชาชีพและสหกิจ
4. เลขในลาดับที่ 6

ศึกษา
หมายถึง

อนุกรมของรายวิชา โดยเรียงจากรายวิชาบังคับของ แต่ละชั้น

ปี แล้วจึงเรียงรายวิชาเลือกตามลาดับ อนุกรมเริ่มที่เลข 1

ชื่อ สกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
อาจารย์ประจาหลักสูตร

ลาดับ

ชื่อ – สกุล

1

นายนครินทร์ ชัยแก้ว

2*

นายนิติ เอี่ยมชื่น

3

นายไพศาล จีฟ้ ู

4

นายวิภพ แพงวังทอง

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
35101012xxxxx

37002000xxxxx

35101010xxxxx

36508008xxxxx

ตาแหน่ง
คุณวุฒิ
วิชาการ
ผู้ช่วย
Ph.D.
ศาสตราจารย์
วท.ม.
วท.บ.
อาจารย์
วท.ด.
วท.ม.
ศศ.บ.
วท.บ.
ผู้ช่วย
Ph.D.
ศาสตราจารย์
M.S.

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

วท.บ.
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.

สาขาวิชา
Remote Sensing and Geographic Information
System
ภูมิศาสตร์
ภูมิศาสตร์
ภูมิสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์
รัฐศาสตร์
ภูมิศาสตร์
Remote Sensing and Geographic Information
System
Remote Sensing and Geographic Information
System
ภูมิศาสตร์
ภูมิสารสนเทศ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ภูมิศาสตร์

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
Asian Institute of Technology

2552

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Asian Institute of Technology

2546
2541
2558
2548
2544
2543
2554

Asian Institute of Technology

2549

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2547
2556
2549
2544

ปี
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ลาดับ

ชื่อ – สกุล

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
36201000xxxxx

ตาแหน่ง
วิชาการ
อาจารย์

5

นายสวรินทร์
ฤกษ์อยู่สุข

6*

ว่าที่รอ้ ยตรีรังสรรค์
เกตุอ๊อต

36404003xxxxx

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

7*

นางสาวบุญศิริ
สุขพร้อมสรรพ์

35201012xxxxx

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

8*

นายชัชพงศ์
ภาชนะพรรณ์
นางสาวจิราพร
กุลสุนทรรัตน์

36599003xxxxx

อาจารย์

17799000xxxxx

อาจารย์

9*

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
Ph.D.
ผ.ม.
อ.บ.
วท.ม.
วท.บ.
M.S.

ภูมิสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศปริภูมิทางวิศวกรรม
ภูมิศาสตร์
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ภูมิศาสตร์
Urban Engineering
การวางแผนภาคและเมือง
ภูมิศาสตร์
ภูมิศาสตร์
ภูมิศาสตร์
Remote Sensing and Geographic Information
Systems
ภูมิศาสตร์

วท.บ.
หมายเหตุ * อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
The University of Tokyo,Japan
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
Asian Institute of Technology

2558
2550
2544
2556
2548
2545
2554
2548
2545
2552
2547
2555

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2552

ปี
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
จากผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิต มีความต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อน
เข้าสู่การทางานจริง ดังนัน้ ในหลักสูตรจึงมีรายวิชาประสบการณ์ภาคสนาม เพื่ อฝึกให้นสิ ิตรู้จักการประยุกต์ใช้ความรู้
ที่เรียนมา มาใช้กับสภาพการทางานจริง และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในทุกๆด้าน ก่อนออกไปทางานจริง โดย
หลักสูตรได้จัดให้อยู่ในกลุ่มวิชาการศึกษาทางเลือก
การฝึกงาน จะประกอบไปด้วย
224493 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
สหกิจศึกษา จะประกอบไปด้วย
224494 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต

มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนิสติ มีดังนี้
1. ทักษะในการปฏิบัตงิ านจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจใน
หลักการ ความจาเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
2. บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อนาไปแก้ปัญหาทางระบบเทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศได้
3. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
4. มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับสถานประกอบการได้
5. มีความกล้าในการแสดงออก และนาความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงาน
ได้
6. มีทักษะการสื่อสารด้านการพูด เขียน คิดวิเคราะห์ประมวลผล

ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาปลาย ชัน้ ปีที่ 4

การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา

5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
ข้อกาหนดในการทางานวิจัยทางภูมสิ ารสนเทศศาสตร์ ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ความรู้และ
ทักษะทางด้านภูมิสารสนเทศ ภายใต้กรอบระเบียบวิธีการวิจัยทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ มาใช้ในการอธิบายหรือ
แก้ปัญหาเชิงพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีจานวนผู้ร่วมการวิจัย 1-2 คน และมีรายงานที่ต้องนาส่งตามรูปแบบ
และระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด

คาอธิบายโดยย่อ
หัวข้อวิชาวิจัยจะเป็นหัวข้อที่นิสิตสนใจ หรือเป็นหัวข้อสถานการณ์หรือเป็นปัญหาเชิงพื้นที่ สามารถศึกษา
ค้นคว้าเพิ่มเติมได้ สามารถแก้ไขปัญหา สามารถคิดวิเคราะห์และอธิบายได้ โดยสามารถนาทฤษฎีและทักษะทางภูมิ
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการทาวิจัยได้ มีขอบเขตงานวิจัยที่สามารถทาเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
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ผลการเรียนรู้
นิสิตสามารถทางานเป็นทีม สามารถปรับตัวทางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษา
เขียนและภาษาพู ด มี ความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ มีการประยุ กต์ใช้ทฤษฏีในการทาวิจัย หรือสามารถเป็ น
ต้นแบบในการวิจัยต่อได้

ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาต้น ชัน้ ปีที่ 4

จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต

การเตรียมการ
มีการกาหนดชั่วโมงการให้คาปรึกษา จัดทาบันทึกการให้คาปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทาวิจัย
และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ ให้นิสิตรายงานความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรคอย่างต่อเนื่องตลอดภาคการศึกษา อีกทั้งมี
ตัวอย่างงานวิจัยให้ศึกษา

กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากรายงานความก้าวหน้าในการทาวิจัย สมุดบันทึกการให้คาปรึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษา และ
ประเมินผลจากผลงานวิจัยที่เป็นการใช้กระบวนการวิจัยทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ เพื่ออธิบายปรากฏการณ์ในพื้นที่
หรือเป็นการแก้ไขปัญหาเชิงพืน้ ที่ และการนาเสนอต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสติ

1. ด้านบุคลิกภาพ

1.1 มีบุคลิกภาพที่ดี กล้าแสดงออก สามารถทางาน 1.1 ให้นิสิตแต่งกายให้ ถูกต้องตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ร่วมกับผู้อื่นได้

1.2 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย และ
ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร ตามทัน
เทคโนโลยี และใช้อย่างเหมาะสม
2. ด้านคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

และจัดให้มีรายวิชาที่นิสิตต้องทางานร่วมกันเป็นทีมและ
นาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
1.2 ในการเรียนการสอนต้องสอดแทรกภาษาต่างประเทศใน
เนื้อหา และจัดให้มีการสื่อสารความคิดผ่านทางการพู ด
และการทารายงาน เพื่อฝึกฝนการใช้ภาษา อีกทั้งยังต้ อง
นาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเรียนการสอน

2.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึกที่ดี
รับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม มีความเสียสละ
อ่อนน้อมถ่อมตน และเป็นพลเมืองทีด่ ขี อง
ประเทศชาติ

2.2 มีความคิดในเชิงบวก สามารถปรับตัว และใช้
ชีวติ ในสังคมได้อย่างปกติ สามารถทางาน
ร่วมกับผู้อื่น และมีทักษะในการจัดการชีวติ

2.1 ส่ ง เสริ ม และสอดแทรกคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพทั้งในห้องเรียน (การเรียนการสอน)
และนอกห้ อ งเรี ย น (อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา และการจั ด
โครงการ) รวมถึงการปลูกฝังจิตสานึกที่ดีในกับนิสิต
2.2 ส่งเสริม และสอดแทรกหลักการใช้ชีวิต ทั้งภายใน (การ
เรียนการสอน) และภายนอกชั้นเรียน (อาจารย์ที่ปรึกษา
และการจั ด โครงการ) ส าหรับการเรีย นในรายวิชา ควร
มอบหมายงานให้ นิ สิ ต ท าเป็ น กลุ่ ม อี ก ทั้ ง มี ร ายวิ ช าที่
สนั บ สนุ น ให้ นิ สิ ต ได้ ไ ปหาประสบการณ์ จ ากหน่ ว ยงาน
ภายนอก เช่น รายวิชาการฝึก งาน หรือการศึกษาดูงาน
ภาคสนาม

3. ด้านภาวะผู้นา

3.1 คิดเป็น ทาเป็น และเลือกวิธีการแก้ปัญหาได้
อย่างเป็นระบบและเหมาะสม

3.1 ทุกรายวิชาต้องมีโจทย์ปัญหา แบบฝึกหัด หรือโครงงาน ให้
นิสิ ต ได้ ฝึ ก คิ ด ฝึ ก ปฏิบัติ ฝึ ก แก้ ปัญ หา แทนการท่ อ งจ า
โดยผ่านการดูแลจากอาจารย์ผู้สอน

3.2 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รูจ้ ักแสวงหาความรู้ 3.2 ต้องมีการมอบหมายงานให้นิสิตได้สืบค้นข้อมูล รวบรวม
และพัฒนาความรูค้ วามสามารถของตนเองให้
ทันยุคทันสมัย

ความรู้ที่นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน และเผยแพร่
ความรู้ที่ได้ระหว่างนิสิตด้วยกัน หรือให้กับผู้สนใจภายนอก
ตลอดจนการให้ โจทย์ ปั ญ หาเพื่ อ ให้ นิ สิ ต ได้ ใช้ค วามคิ ด
อย่างอิสระในการแก้ไขปัญ หา โดยผ่านการควบคุ มและ
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3.3 มีความสามารถในการสื่อสาร และนาเสนอ
ความคิดของตนเองให้กับผู้อื่นได้เข้าใจ ตาม
รูปแบบที่เหมาะสม

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสติ
แนะนาของอาจารย์ผู้สอน
3.3 มีระบบเพื่อสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และนาเสนอ
ผลงานของนิสิต เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และความรู้

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความกตัญญู และนาคุณธรรม จริยธรรม มาใช้ในการดาเนินชีวติ
(2) ตระหนักและสานึกในความเป็นไทย
(3) เคารพสิทธิศักดิ์ศรี และคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
(4) มีจิตอาสาและสานึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคม
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
เพื่อเป็นการปลู กฝังวินัย ความสุจริต และจิตสานึกที่ดี ควรมีการกาหนดข้อตกลงในชั้น
เรียน เพื่อให้นิสิตเข้าชั้นเรียนได้ตรงเวลา มีสมาธิในการเรียน ไม่ลอกผลงานและทุจริตการสอบ ซึ่งรวมไปถึงแต่งกาย
ได้ ถู ก ต้ อ งตามระเบี ย บมหาวิท ยาลั ย โดยในบางรายวิชาควรให้ มีก ารท างานเป็ น กลุ่ ม เพื่ อ เป็ น การ ฝึ ก ฝนความ
รับผิดชอบ และการทางานร่วมกับผู้อ่ืน นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกท่าน ยังควรสอดแทรกเนื้อหาด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมในการเรียนการสอน โดยเมื่อนิสิตได้กระทาความดี เสียสละ และทาประโยชน์แก่ส่วนรวม ควรมีการยกย่อง
เพื่อเป็นกาลังใจในการทาความดีตอ่ ไป อีกทัง้ ยังเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นสิ ิตคนอื่นๆ ในการทาความดี

2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนิสิตในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย และการเข้าร่วมกิจกรรม
(2) ประเมินจากการมีวนิ ัยและพร้อมเพรียงของนิสิตในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม หลักสูตร
(3) ปริมาณการกระทาทุจริตในการสอบ
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาที่ศกึ ษา
(2) สามารถติ ดตามความก้ าวหน้ าทางวิ ชาการ และมี ค วามรู้ ในแนวกว้ างของสาขาวิ ชาที่
ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ
(3) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
เน้นรูปแบบการสอนที่ให้นิสิตมีความรู้พ้ืนฐานในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทาการต่อยอด
และสามารถเข้าใจเมื่อนามาเชื่อมโยงกับศาสตร์ทางภูมิสารสนเทศ ซึ่งในการเรียนการสอนวิชาเฉพาะทางด้านภูมิ
สารสนเทศศาสตร์ จะเน้นความเข้าใจในภาคทฤษฎี เพื่อให้สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้จริงในภาคปฏิบัติ และควรจัดให้
มีการจัดสัมมนา โดยเชิญวิทยากรผู้มีความรู้จากภายนอกเข้าร่วมการสัมมนา เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ และส่งเสริมให้
บุคลากรและนิสิตกล้าคิดและแสดงความคิดเห็นต่อผู้อ่นื นอกจากนี้ควรส่งเสริมการศึกษาดูงานในสถานประกอบการ
การค้น คว้าหาความรู้ด้ วยตนเอง เพื่ อเป็ น การฝึ ก ฝนให้ นิสิ ต เป็ น ผู้ที่ส ามารถแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ได้ ด้ วยตนเอง
ภายหลังจบการศึกษา

2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัตขิ องนิสิตในด้านต่างๆ คือ
การทดสอบย่อย
การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
ประเมินจากรายงานที่นิสติ จัดทา
ประเมินจากงานวิจัยที่นาเสนอ
ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชัน้ เรียน
ประเมินจากรายวิชาฝึกงาน/สหกิจศึกษา

2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มีทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ คิดแบบองค์รวม คิดสร้างสรรค์และคิดอย่างเป็นระบบ
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมืเหมาะสมกับ
การแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
(3) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์
(4) ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัตมิ าหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ให้ นิ สิ ต แก้ ไ ขปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น จากการสมมุ ติ ส ถานการณ์ กรณีศึ ก ษา และโจทย์
ปัญหา
(2) การอภิปรายกลุ่ม และการอตบคาถาม
(3) การผึกปฎิบัติ และการทัศนศึกษา
(4) การทางานวิจัย

2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
การประเมินผลการเรียนรู้ดา้ นทักษะทางปัญญา สามารถทาได้ 2 วิธีคอื
(1) ประเมินจากการทาข้อสอบ
ข้อสอบควรเป็นข้อสอบเขียนบรรยาย เพื่อพิจารณาวิธีคดิ ของนิสติ โดยควร ออกข้ อ สอบที่
ให้นิสติ แก้ปัญหา อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ และ
บูรณาการความรู้ที่เรียนมา
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(2) ประเมินจากวิธีการทางาน และผลงาน
ประเมินตามสภาพจริงจากวิธีการทางาน และผลงานของนิสิต เช่น ประเมินจากการนาเสนอ
รายงานในชัน้ เรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ และการตอบคาถามของนิสิต เป็นต้น

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
(2) สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสมตามบทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบ
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เหมาะสม
ทางานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(5) มีทักษะในการดาเนินชีวิตในพหุวัฒนธรรม

2.4.2 กลยุ ท ธ์ ก ารสอนที่ ใช้ ในการพั ฒ นาการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ในการเรียนการสอนต้องสอดแทรกความรูใ้ นด้านการจัดการชีวติ มีการกาหนดกิจกรรมให้
มีการทางานเป็นกลุ่ม การทางานที่ตอ้ งประสานงานกับผู้อ่นื การค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มี
ประสบการณ์ และต้องมีรายวิชาที่ให้นิสิตออกไปหาประสบการณ์ จากหน่วยงานภายนอก เช่น วิชาฝึกงานด้านภูมิ
สารสนเทศศาสตร์ นอกจากนี้ควรมีการจัดกิจกรรมนอกห้องเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะความสั มพันธ์ระหว่าง
บุคคลและการจัดการชีวติ เช่น การเข้าค่ายอาสา กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมปฏิบัตธิ รรม เป็นต้น

2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
ประเมิน จากพฤติ ก รรมและการแสดงออกของนิ สิ ต ขณะเรีย นในชั้น เรีย น และการท า
กิจกรรมต่างๆ รวมถึงการเรียกเข้ามาพูดคุย สอบถามจากบุคคลที่รู้จัก และการประเมินผลจากที่ฝึกงาน

2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรีย นรู้ด้ านทัก ษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อ สาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มี ทั กษะในการใช้ เครื่ องมื อที่ จ าเป็ นที่ มี อยู่ ในปั จจุ บั นต่ อการท างานที่ เกี่ ยวข้ องกั บการใช้
สารสนเทศและเทคโนโลยีส่อื สารอย่างมีประสิทธิภาพและรู้เท่าทัน
(2) สามารถแก้ไขปัญ หาโดยใช้สารสนเทศทางคณิ ตศาสตร์หรือนาสถิติมาประยุกต์ใช้ในการ
ดาเนินชีวิตและแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
(3) มีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรี ยนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์และการสื่อสารนี้
อาจทาได้ในระหว่างการสอน โดยอาจให้นิสติ แก้ปัญหา วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหา และให้นาเสนอแนวคิด
ของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ต่อนิสิตในชัน้ เรียน อาจมีการวิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์
และกลุ่มนิสิต ไปดูงานในสถานที่จริง เชิญวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านนี้ มาให้การอบรมและแนะนา
จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ในรายวิชาต่ า งๆ ให้ นิ สิ ต ได้ วิเคราะห์ ส ถานการณ์ จ าลอง และ
สถานการณ์เสมือนจริง และนาเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีภู มิสารสนเทศใน
หลากหลายสถานการณ์

2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากทักษะการนาเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
(2) ประเมินจากทักษะในการอธิบาย ถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือ
ต่างๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆ ของนิสิตที่มีการนาเสนอต่อชั้นเรียน
(3) ประเมินจากแบบสอบถามที่ได้จากวิทยากรที่มาให้คาแนะนา สถานที่ที่นิสติ ไปดูงาน

2.6 สุนทรียภาพ
2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึ้งในคุณค่าของศาสตร์ที่ศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม

2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพั ฒ นาการเรียนรู้ด้านสุนทรียศิลป์ ได้แก่ การให้ นิสิตได้ฝึ ก
ปฏิบัตกิ ารในรายวิชาต่างๆ โดยให้สร้างผลงานที่ใช้ศลิ ปะเข้ามาร่วมด้วย เช่น ในรายวิชาการทาแผนที่ และรายวิชาการ
ทาแผนที่เสมือนจริง ซึ่งนิสติ ต้องฝึกออกแบบแผนที่ให้สวยงาม นอกเหนือจากความถูกต้องตามหลักวิชาการ รวมถึงใน
รายวิชาทัศนภูมิสารสนเทศ ซึ่งกล่าวถึงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสี รูปแบบ ขนาดและการรับรู้ขอ้ มูล ความสัมพันธ์ระหว่าง
ข้ อ มู ล การแสดงข้ อ มู ล รู ป แบบต่ า งๆ และการรั บ รู้ ในเชิง มโนทั ศ น์ ข องมนุ ษ ย์ ซึ่ ง เป็ น การพั ฒ นาการเรี ย นรู้ ด้ า น
สุนทรียภาพให้แก่นิสติ ในสาขาวิชาได้เป็นอย่างดี

2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
ประเมิ น จากผลงานการปฏิบั ติ ก ารในรายวิชาต่ า งๆ ที่ แ สดงถึ ง พั ฒ นาการเรี ย นรู้ ด้ า น
สุนทรียภาพของนิสิ ต ซึ่ งแสดงออกมาในรูปผลงานการออกแบบ ได้แก่ รายวิชาการทาแผนที่ ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ การรับรู้ระยะไกล การทาแผนที่เสมือนจริง เป็นต้น

2.7 ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
(1) มีสุขนิสัยที่สง่ เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ
(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม
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2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพ
และพัฒนาบุคลิกภาพ
กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ในการพัฒ นาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒ นา
บุคลิกภาพ ได้แก่ การส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพของทางมหาวิทยาลัยและทางคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การให้นิสิตได้ฝึกฝนการนาเสนอผลงานทาวิชาการต่อหน้าบุคคลอื่น หรือ
ส่งเสริมให้นิสิตได้เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการต่างๆ ซึ่งจะช่วยพัฒนาบุคลิกภาพให้แก่นิสิตได้ และจะเป็นประโยชน์
เมื่อนิสติ สาเร็จการศึกษาออกไปปฏิบัตงิ านในหน่วยงานต่างๆ ในอนาคต

2.7.3 วิ ธี ก ารวั ด และประเมิ นผลการเรี ยนรู้ด้ านทั ก ษะการส่ งเสริม สุ ข ภาพและ
พัฒนาบุคลิกภาพ
ประเมินจากจานวนนิสิต และจานวนครั้งที่นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพต่างๆ
ของทางมหาวิทยาลัยและทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งจานวนครั้งที่นิสิตได้นาเสนอผลงาน
และการเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการต่างๆ

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
5. ทักษะการ
1. คุณธรรม

รายวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101 การใช้ภาษาไทย
001102 ภาษาอังกฤษ
เตรียมพร้อม
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
002201 พลเมืองใจอาสา
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
003201 การสื่อสารในสังคม
ดิจิทัล
003202 การจัดการสุขภาพและ

จริยธรรม

4. ทักษะความสัมพันธ์
2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

7. ทักษะ
การส่งเสริม
สุขภาพและ
สุนทรียภาพ
พัฒนา
บุคลิกภาพ

6.

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3)

(1)

● ● ○

● ○ ○ ●

●

●

●

● ●

●
●
● ●
●

●
● ●
●
● ●
● ● ● ○ ○ ○
●
●
○
●

○ ○

● ○

●

●

● ●

●

●

●
●
●
○

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●
○
○

●
●
○ ○ ○
○ ○ ○

○
●

○

●

● ●

○

●

●

● ●

○

● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

●

(1)

(2)

●

●
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5. ทักษะการ
1. คุณธรรม

รายวิชา

สิ่งแวดล้อม
004101 ศิลปะในการดาเนินชีวติ

จริยธรรม

4. ทักษะความสัมพันธ์
2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

(1)

●

○

●

●

●

●
● ●

● ● ● ● ○

○ ○

● ●

● ●

●

●

● ●

○

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

สื่อสาร
221204 การออกแบบและ
พัฒนา
ระบบฐานข้อมูล
222023 การเขียนโปรแกรมบน
อินเทอร์เน็ต

การส่งเสริม
สุขภาพและ
สุนทรียภาพ
พัฒนา
บุคลิกภาพ

6.

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3)

004201 บุคลิกภาพและ
การแสดงออกในสังคม
หมวดวิชาเฉพาะด้าน

241111 คณิตศาสตร์ 1
146131 ภาษาอังกฤษเพื่อการ

7. ทักษะ

○
○ ○
● ●
○ ○

○ ●

○ ○

● ● ●
● ●

○ ○
●

○

○

○ ○

○

●

●

●
● ●

●

(1)

(2)

●
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5. ทักษะการ
1. คุณธรรม

รายวิชา

จริยธรรม

4. ทักษะความสัมพันธ์
2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3)
225120 ระเบียบวิธีการเขียน
โปรแกรม
กลุ่มวิชาเอก

224111 เทคโนโลยีแผนที่
224112 การสารวจเพื่อการทา
แผนที่
224113 ระบบกาหนดตาแหน่ง
บน
โลกด้วยดาวเทียม
224171 ภูมิศาสตร์กายภาพ

224181 ภูมิศาสตร์มนุษย์
224221 การรับรู้ระยะไกล
224231 ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์

●

การส่งเสริม
สุขภาพและ
สุนทรียภาพ
พัฒนา
บุคลิกภาพ

6.

(1)

(1)

(2)

●

● ● ●

○ ○ ● ● ●

● ○ ●

○ ● ● ○ ○ ●

○

●

●

○

○ ○ ● ● ●

● ○ ●

○ ● ● ● ○ ●

○

●

○

●

○

●

●
●
●

○
○
○

●

○

○ ○ ●

● ○ ○ ○ ●

●

7. ทักษะ

● ● ○

● ●

● ●

○

○ ○ ●
●
●
○
● ●
○ ○ ● ● ●
●
○
● ○
○ ○ ●
● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ●

○ ●
● ●
○ ● ●

○
○
○

○ ○ ●

● ● ●

○

● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ●

○
●
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5. ทักษะการ

รายวิชา

224232 การจัดการฐานข้อมูล
เชิงพื้นที่
224272 ภูมิสารสนเทศเพื่อการ
จัดการลุ่มน้า
224282 ภูมิศาสตร์เมือง
224322 การรังวัดและการ
ประมวลผลภาพเชิงเลข
224323 ภูมิสารสนเทศจาก
ข้อมูลภาพ
224333 วิธีการเชิงเลขและการ
เขียนโปรแกรมสาหรับภูมิ
สารสนเทศ
224334 การประยุกต์ภูมิ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ

1. คุณธรรม
จริยธรรม

4. ทักษะความสัมพันธ์
2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

7. ทักษะ
การส่งเสริม
สุขภาพและ
สุนทรียภาพ
พัฒนา
บุคลิกภาพ

6.

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3)

(1)

(1)

(2)

○ ○ ● ● ●

○

○

●

●

○

● ○ ● ○ ● ● ●

○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ○
○ ○ ● ● ●

● ○

● ● ○
● ●

○ ● ●

○

● ● ○ ○ ○
○ ●

○

●

●

○

○ ○ ●

● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○

● ● ●

○

○

●

○

○ ○ ●

● ○ ● ○ ● ○ ● ● ● ○ ○ ● ●

○

●

●

○

○ ○ ●

● ○ ● ○ ● ○ ● ● ●

● ● ●

○

●

○

○ ○ ● ● ● ○ ● ○ ● ● ● ● ●

○ ● ●

○

●

○

○
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5. ทักษะการ

รายวิชา

1. คุณธรรม
จริยธรรม

4. ทักษะความสัมพันธ์
2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3)
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
224335 การเขียนโปรแกรม
สาหรับเครือข่ายด้านภูมิ
สารสนเทศ
224336 การประยุกต์ใช้การรับรู้
ระยะไกล
224341 วิธีเชิงปริมาณทาง
ภูมิศาสตร์
224351 การจาลองแบบ
ปรากฏการณ์เชิงพื้นที่
224361 การวิจัยทางภูมิ
สารสนเทศศาสตร์
224373 ภูมิสารสนเทศกับ

○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ● ○ ● ● ○

● ● ●

○

○ ○ ● ● ● ○ ● ○ ● ● ● ● ○

○ ● ●

○

○ ○ ●

●

● ● ● ● ○

○ ○ ●

● ○ ● ○ ● ○ ● ● ● ● ○ ●

● ○ ● ● ● ● ●

○

7. ทักษะ
การส่งเสริม
สุขภาพและ
สุนทรียภาพ
พัฒนา
บุคลิกภาพ

6.

(1)

●

○

(1)

(2)

●

○

●

○

●

○

●

○

○ ○ ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ○

● ● ● ○ ●

●

○

○ ○ ● ● ●

● ● ●

●

○

● ● ○ ○

● ●

○
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5. ทักษะการ
1. คุณธรรม

รายวิชา

สภาวะการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ
224375 เทคโนโลยีภูมิสาร
สนเทศกับสถานการณ์
โลกปัจจุบัน
224383 การวางผังเมืองและ
ภาค
224385 ภูมิศาสตร์การ
ท่องเที่ยว
224391 สัมมนา

จริยธรรม

4. ทักษะความสัมพันธ์
2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

7. ทักษะ
การส่งเสริม
สุขภาพและ
สุนทรียภาพ
พัฒนา
บุคลิกภาพ

6.

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3)

(1)

(1)

(2)

○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ● ○

● ● ○ ○ ● ●

○

○

●

○

○ ○ ● ● ●

○

●

● ●

● ●

○

○

●

○

○ ○ ● ● ●

●

○

● ●

○ ●

○

●

●

○

○ ○ ● ● ●

● ○

○ ● ● ○

● ●

●

○

●

○

●

○ ● ●

○

●

○

224401 การเตรียมพร้อมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ภูมิสารสนเทศศาสตร์
224437 ระบบสารสนเทศ

●

●

●

○ ○ ● ● ● ○ ● ○ ● ● ● ● ●

●

●
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5. ทักษะการ
1. คุณธรรม

รายวิชา

จริยธรรม

4. ทักษะความสัมพันธ์
2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3)
ภูมิศาสตร์ดา้ นสุขภาพ
224438 ภูมิสารสนเทศด้าน
การทหาร
224452 แบบจาลองและการ
เปลี่ยนแปลงใช้ประโยชน์ที่ดนิ
และสิ่งปกคลุมดินขั้นสูง
224453 ระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจเชิงพื้นที่
224462 โครงงานด้านภูมิ
สารสนเทศศาสตร์
224474 ภูมิสัณฐานวิทยา
224484 ทฤษฎีทาเลที่ตั้ง
224492 การศึกษาอิสระ

○ ○ ● ○ ● ○ ●

○

7. ทักษะ
การส่งเสริม
สุขภาพและ
สุนทรียภาพ
พัฒนา
บุคลิกภาพ

6.

(1)

○ ● ○ ● ● ○

○ ○ ●

● ○ ● ○ ●

○ ○ ●

● ○ ● ○ ● ● ● ● ○

●

○

○

●

○

○

○

●

○

○ ○ ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ○

● ● ● ○ ●

○

○

●

●
● ○
●
●
○ ○ ● ● ●
● ●
○
○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ● ●

●
● ●
● ● ○

●
○

○

●
○

○

● ●
● ●
● ●

○ ●

(2)

● ○

○

● ○

(1)

● ● ●

●

○

○
●

●
●

○
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5. ทักษะการ

รายวิชา

1. คุณธรรม
จริยธรรม

4. ทักษะความสัมพันธ์
2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3)
224493 การฝึกงาน
224494 สหกิจศึกษา

○ ○ ● ●
○ ○ ● ●

○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ● ● ●
○ ● ● ● ●
● ○ ● ○ ●

○
○

7. ทักษะ
การส่งเสริม
สุขภาพและ
สุนทรียภาพ
พัฒนา
บุคลิกภาพ

6.

(1)

(1)

(2)

○

●
●

○
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2. 1การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
ให้ กาหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิ ตเป็ นส่วนหนึ่งของระบบการประกั น
คุณ ภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องทาความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และนาไปดาเนินการจนบรรลุผล
สัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้
การทวนสอบในระดั บ รายวิ ช าควรให้ นิ สิ ต ประเมิ นการเรี ย นการสอนในระดั บ รายวิ ช า มี
คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน ซึ่งผู้ประเมินภายนอกต้องสามารถ
ตรวจสอบได้ การทวนสอบในระดั บหลัก สูต รสามารถทาได้ โดยมีระบบประกั นคุ ณ ภาพภายในสถาบั น การศึก ษา
ดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตสาเร็จการศึกษา
การกาหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต ควรเน้นการทาวิจัยสัมฤทธิผลของ
การประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ทาอย่างต่อเนื่องและนาผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการ
สอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดย
การวิจัยอาจจะดาเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้
1. ภาวะการได้งานทาของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของระยะเวลา
ในการหางานทา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการ
งานอาชีพ
2. การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสั มภาษณ์ หรือ การส่ งแบบสอบถาม เพื่อ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทางานในสถานประกอบการนัน้ ๆ
3. การประเมินตาแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
4. การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับ
ความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัตดิ ้านอื่นๆ ของบัณฑิตที่จะจบการศึกษา
และเข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้นๆ
5. การประเมินจากบัณ ฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้ จากสาขาวิชาที่
เรียน รวมทั้งสาขาอื่นๆ ที่กาหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณ ฑิต
รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย
6. ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ ที่มาประเมินหลักสูตร ต่อความ
พร้อมของนิสิ ตในการเรีย น และคุ ณ สมบั ติอ่ืน ๆ ที่ เกี่ย วข้อ งกั บกระบวนการเรีย นรู้ และการ
พัฒนาองค์ความรู้ของนิสิต
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7. ผลงานของนิ สิ ต ที่ วั ด เป็ น รู ป ธรรมได้ อาทิ (ก) จ านวนงานวิ จั ย ทางด้ า นภู มิ ส ารสนเทศ(ข)
โปรแกรมสาเร็จรูปที่พัฒนาเองและวางจาหน่าย , (ค) จานวนรางวัลทางสังคมและวิช าชีพ, (ง)
จานวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ, (จ) จานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่
ทาประโยชน์ตอ่ สังคม

3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
1. เรียนรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น และไม่มีรายวิชาใดได้รับ
อักษร I หรืออักษร P
2. หลั ก สู ต รปริ ญ าตรี 4 ปี ส าเร็ จ การศึ ก ษาได้ ไ ม่ ก่ อ น 6 ภาคการศึ ก ษาปกติ ส าหรั บ
การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
3. มีคา่ ระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า 2.00
4. ไม่มพี ันธะเรื่องเกี่ยวกับการเงินหรือพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย
และเป็นไปตามเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

60
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 กาหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนจะต้องเข้าปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย
1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มกี ารเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการทาวิจัยสายตรงในสาขาวิชาภูมสิ ารสนเทศศาสตร์ การสนับสนุ นด้านการศึกษาต่อ
ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ
หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1. ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการทาวิจัยในสาขาวิชา การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ
ในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2. การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
1. การมีสว่ นร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรูแ้ ละคุณธรรม
2. มีการกระตุน้ อาจารย์ทาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาภูมสิ ารสนเทศศาสตร์
3. ส่ ง เสริ ม การท าวิจั ย สร้ า งองค์ ค วามรู้ ใ หม่ เป็ น หลั ก เพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นการสอน และมี ความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ เป็นรอง
4. จัดสรรงบประมาณสาหรับการทาวิจัย
5. จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่างๆ ของคณะ
6. จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ของคณะ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร โดยมีหน้าที่เสนอหลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง หรือเสนอ
ปิดหลักสูตร ตลอดจนดาเนินการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และการประกันคุณภาพการศึกษา

2. บัณฑิต
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดให้มีแบบสอบถามสาหรับหน่วยงาน หรือองค์กรที่เป็นนายจ้าง
ของบัณฑิต เพื่อประเมินความพึงพอใจและความสามารถของบัณฑิต เพื่อนาข้อมูลมาเป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุงการ
เรียนการสอน ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานอย่างแท้จริง

3. นิสิต
3.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆ แก่นสิ ิต
3.1.1 คณะพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้กับนิสิตทุกคนพร้อมจัดระบบอาจารย์ที่
ปรึกษาและอัตราส่วนอาจารย์ต่อนิสิตอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม
3.1.2 จัดอาจารย์ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้คาปรึก ษาแนะนาในการจัดทา
กิจกรรมเสริมหลักสูตรแก่นสิ ิต

3.2 การอุธรณ์ของนิสิต
กรณีที่ นิ สิ ต มี ค วามสงสั ย เกี่ ย วกั บ การประเมิ น ในรายวิ ช าใดสามา รถที่ จ ะยื่ น ค าร้ อ งขอดู
กระดาษคาตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ ทั้งนี้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด

4. คณาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่่
มีระบบการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ใหม่ ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดย
อาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยมีคุณสมบัตดิ ังต่อไปนี้

4.1.1 ส าเร็ จ การศึ ก ษาทางสาขาวิ ช าภู มิ ส ารสนเทศศาสตร์ หรื อ สาขาวิ ช าที่ เกี่ ย วข้ อ ง เช่ น
ภูมิศาสตร์ ผังเมือง สิ่งแวดล้อม
4.1.2 มีประสบการณ์การทางาน หรือการสอนทางสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชา
อื่นที่เกี่ยวข้อง
4.1.3 มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ตลอดจนมีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของหลักสูตร
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4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร
มีระบบการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน
ประชุมร่วมกันในการออกแบบ วางแผนการจัดการเรียนการสอน การวัด และประเมินผล การรวบรวมข้อมูล เพื่อ
การปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษา หารือแนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณ ฑิตตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
การเรียนการสอน มหาวิทยาลัยพะเยาจัดให้มีการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ โดยคลอบคลุมเรื่อง
ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ การวางแผนการสอน วิธีการสอนและพฤติก รรมการสอน ผลการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียน
การสอน ทัง้ นี้เพื่อให้ผู้สอนและคณะฯได้รับทราบข้อมูลและนาไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนต่อไป
หลัก สู ต ร มหาวิทยาลั ย พะเยาจั ด ให้ มีก ารรายงานผลการด าเนิน การหลั ก สู ต ร ซึ่ งจะรายงานข้ อมู ล การ
ดาเนินการต่าง ๆ ของหลักสูตรในทุกปี โดยจะคลอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ อัตราการสาเร็จการศึกษา จานวน
และรอยละนักศึกษาที่สอบผ่านตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละป ปัจจัย/สาเหตุที่มีผลกระทบต่อจานวนนิสิต
ตามแผนการศึกษา การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งภายในภายนอกที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผล
การเรียนผิดปกติ การบริหารหลักสูตร การประเมินหลักสูตรจากผู้สาเร็จการศึกษา การประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย รวมถึงแผนการดาเนินการใหม่สาหรับปีถัดไป ซึ่งจะควบคุมโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
การประเมินผู้เรียน กรณี ที่นิสิตมีความสงสัยเกี่ยวกับการประเมินรายวิชาใด สามารถที่จะยื่นคาร้องขอดู
กระดาษคาตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ ทั้งนี้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
การบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนการสอนของหลักสูตร เป็นแบบรวมศูนย์ โดยมหาวิทยาลัย/
คณะ เป็นผู้รับผิดชอบควบคุมและจัดหาให้มีเพียงพอต่อความต้องการในการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย
1. ห้องปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอร์ ความจุ 100 ที่นั่ง จานวน 3 ห้อง ณ อาคารเรียนรวมหลังใหม่หลังที่ 3
2. ห้องปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอร์ ความจุ 80 ที่นั่ง จานวน 2 ห้อง ณ อาคารเรียนรวมหลังใหม่หลังที่ 3
3. ห้องปฏิบัติการเครือข่ายใช้ร่วมกั นของคณะประกอบด้วยเครื่องลูก ข่าย 10 เครื่องและอุปกรณ์
เครือข่ายแลน 2 ชุดการทดลอง ณ อาคารเรียนและปฏิบัตกิ ารด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยพะเยายังเตรียมทรัพยากรให้บริการในการค้นคว้าศึกษาด้วยตอนเอง สืบค้นข้อมูล
และสื่อสารสนเทศดังต่อไปนี้
4. ห้องคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อเครือข่าย 8 ห้อง รวม 680 เครื่อง พร้อมเชื่อมต่อระบบเครือข่ายความเร็ว
ในการรับส่งข้อมูล 100 Mbps ณ ห้อง self-access และศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

5. บริการ Wireless Access Point จานวน 456 จุดครอบคลุมพื้นที่ภายในอาคารเรียนและหอพักที่
ความเร็วในการรับส่งข้อมูล 45/100/300 Mbps
จานวนทรัพยาการสารสนเทศที่มีให้บริการในมหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด้วยหนังสือจานวน 62,839 เล่ม
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์จานวน 6,844 รายการ โดยเมื่อรวมกับวิทยานิพนธ์และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จะมีจานวนกว่า
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100,000 รายการ ซึ่งเกินจานวนที่กาหนดโดย ประกาศสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเรื่อง มาตรฐานห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษา พ .ศ. 2544 นิสิตสามารถค้นและจองหนังสือจากเว็บไซด์ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ผ่านระบบเครือข่ายออนไลน์ได้ นอกจากนั้นยังมีฐานข้อมูลออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้
นิสิตได้ค้นคว้างานวิจัยได้ อาทิเช่น ฐานข้อมูล ACM Digital Library, IEEE/IET Electronic Library(ILE), Science

Direct, Emerald และ Computers & Applied Sciences Complete เป็นต้น โดยนิสิตสามารถเข้าใช้ผ่านเว็บไซด์
ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้เช่นเดียวกัน

การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ในกรณีที่ต้องจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม เนื่องจากทรัพยากรมีไม่เพียงพอ หรือไม่
ทันสมัย ดาเนินการดังนี้
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนของหลักสูตร สารวจ
และวางแผนเพื่อจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
2. มอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนเป็นผู้เสนอรายชื่อสื่อและตาราที่ใช้ในการเรียนการสอนของ
รายวิชาต่อคณะกรรมการประจาคณะ
3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอแจ้งต่อคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อการวางแผนจัดสรร
งบประมาณประจาปี จัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
4. มีห้องสมุดย่อยของคณะเพื่อบริการหนังสือ ตารา หรือวารสารเฉพาะทางให้อาจารย์และนิสิตได้
ศึกษาค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน

การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนการสอน ดาเนินการโดย คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
วางแผนการประเมินร่วมกับคณะกรรมการบริหารคณะ ผู้สอน ผู้ใช้ และบุคลากรที่รับผิดชอบทุกฝ่ายอย่างเป็นระบบ

7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ประจาหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มีสว่ น
ร่วมในการประชุมวางแผน เพื่อติดตาม และทบทวนการ
ดาเนินการของหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา

ปีท่ี 1

ปีท่ี 2

ปีท่ี 3

ปีท่ี 4

ปีท่ี 5
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิน้ สุดภาคการศึกษา ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี)
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์ การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จากผล
การประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี)
ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนิสติ ปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีตอ่ บัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0

ปีท่ี 1

ปีท่ี 2

ปีท่ี 3

ปีท่ี 4

ปีท่ี 5
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1. การประชุม ร่วมของอาจารย์ในสาขาวิชาเพื่ อแลกเปลี่ย นความคิ ด เห็ น และขอค าแนะน าหรือ
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน
2. อาจารย์รับผิดชอบ/อาจารย์ผู้สอนรายวิชา ขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากอาจารย์ท่านอื่น
หลังการวางแผนกลยุทธ์การสอนสาหรับรายวิชา
3. การสอบถามจากนิสิต ถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการที่ใช้ โดยใช้แบบสอบถามหรือ
การสนทนากับกลุม่ นิสิต ระหว่างภาคการศึกษา โดยอาจารย์ผู้สอน
4. ประเมินจากการเรียนรู้ของนิสิต จากพฤติกรรมการแสดงออก การทากิจกรรม และผลการสอบ

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1. การประเมินการสอนโดยนิสิตทุกปลายภาคการศึกษา โดยมหาวิทยาลัย
2. การประเมิน การสอนของอาจารย์จ ากการสั งเกตในชั้น เรีย นถึ งวิธีก ารสอน กิ จ กรรม งานที่
มอบหมายแก่นสิ ิต โดยคณะกรรมการประเมินของสาขาวิชา
3. การทดสอบการเรียนรู้ของนิสิตเทียบเคียงกับนิสิตในมหาวิทยาลัยอื่น โดยใช้ข้อสอบกลางของ
เครือข่ายสถาบัน หรือของสมาคมวิชาชีพ
4. ทาการสารวจเพื่อประเมินประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์ โดยแจกแบบประเมินให้กับนิสิต
ในแต่ละรายวิชาก่อนสิ้นภาคการศึกษา ข้อมูลที่ได้จะถูกวิเคราะห์ และส่งให้คณาจารย์ผู้สอนแต่ละคนในภาคการศึกษา
ถัดไปเพื่อใช้เป็นผลป้อนกลับในการปรับปรุงการสอนและรายวิชาของตน

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมประกอบด้วย 3 ด้านหลักคือ
1. ประเมินจากนิสติ โดยติดตามจากการฝึกงานของนิสิต ซึ่งจัดให้มีการประเมินจากผู้ดูแลนิสิตขณะ
ฝึกงาน อีกทั้งยังจัดให้มีการกรอกแบบสอบถามเพื่อประเมินหลักสูตรจากบัณฑิตที่จบการศึกษาในช่วงวันรับปริญญา
อีกด้วย
2. ประเมินจากหน่วยงานหรือผู้ประกอบการที่เป็นนายจ้าง โดยมีการส่งหนังสือถึงนายจ้างของ
บัณฑิตเพื่อสอบถามถึงความรู้ความสามารถ และการทางานโดยรวมของบัณฑิต
3. ประเมินจากผู้ทรงคุณ วุฒิ โดยเชิญ ผู้ทรงคุณ วุฒิจากหน่วยงานภายนอกทั้งผู้ทรงคุณ วุฒิด้าน
การศึกษา หัวหน้าหน่วยงานและผู้ประกอบการภายนอก

3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินที่ได้รับการแต่งตัง้ จากมหาวิทยาลัย
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
จากการรวบรวมข้อมูลในข้อ 2 ทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชาจะทาให้ทราบปัญหาของการบริหาร
หลักสูตร กรณีที่พบปัญหาสามารถที่จะดาเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ทันทีซึ่งก็จะเป็นการปรับปรุงย่อย ซึ่งทาได้
ตลอดเวลาที่พบปัญหา สาหรับการปรับปรุงทั้งฉบับนั้นจะกระทาทุก 5 ปี ทั้งนี้ เพื่อให้หลักสูตรทันสมัยและสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
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ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม
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ภาคผนวก ข
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555และ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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ตารางที่ 1: ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ255 .5 และ พ.ศ25 .60
หมวดวิชา

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่นอ้ ยกว่า

เกณฑ์มาตรฐาน
ของ สกอ.

30 หน่วยกิต

1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
1.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเลือก

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
2.1 กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ

72 หน่วยกิต

2.1.1 วิชาด้านคณิตศาสตร์
2.1.2 วิชาด้านภาษา
2.1.3 วิชาด้านคอมพิวเตอร์

2.2 กลุ่มวิชาเอก
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
2.2.2 วิชาเอกเลือก

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
รวม (หน่วยกิต)

6 หน่วยกิต
120 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555

30
21
9
94
21
9
6
6
73
52
21
6
130

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560

หน่วยกิต

30
30
0
91
15
3

หน่วยกิต

3

หน่วยกิต

9

หน่วยกิต

76
61
15
6
127

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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ตารางที่ 2: ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง พ .ศ255 .5 และ พ .ศ .2560
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
21 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา
9 หน่วยกิต
001103 ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
001111
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental of English
001112
ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
กลุ่มวิชาภาษา
3(3-0-6)

30 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

ปิดรายวิชา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
001101
001102
001103
001204

กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
3 หน่วยกิต
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่
Civilization and Indigenous Wisdom
003136 พะเยาศึกษา
Phayao Studies
กลุ่มวิชาพลานามัย 1 หน่วยกิต บังคับเลือก
004150 กอล์ฟ
Golf
004151 เกม
Game
004152 บริหารกาย
Body Conditioning
004153 กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
004154 ว่ายน้า
Swimming
004155 ลีลาศ
Ballroom Dance
004156 ตะกร้อ
Takraw
004157 นันทนาการ
Recreation

สาระที่ปรับปรุง

การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
ปิดกลุ่มวิชาสังคมศึกษา

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

3(3-0-6)
ปิดรายวิชา

3(2-2-5)
1 หน่วยกิต
1(0-2-1)

ปิดกลุ่มพลานามัย

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

ปิดรายวิชา
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004158

ซอฟท์บอล
Softball

1(0-2-1)

004159

เทนนิส
Tennis

1(0-2-1)

004160

เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
004161 บาสเกตบอล
Basketball
004162 แบดมินตัน
Badminton
004163 ฟุตบอล
Football
004164 วอลเลย์บอล
Volleyball
004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self Defense
กลุ่มวิชาบูรณาการ
8 หน่วยกิต
005171 ชีวติ และสุขภาพ
Life and Health
005172 การจัดการการดาเนินชีวติ
Living Management
005173 ทักษะชีวติ
Life Skills

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

ปิดรายวิชา

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
กลุ่มวิชาบูรณาการ

18 หน่วยกิต

3(3-0-6)
ปิดรายวิชา

3(2-2-5)
2(1-2-3
002201
002202
003201
003202
004101
004201

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก ไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา
001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า
3(3-0-6)
Information Science for Study and Research

พลเมืองใจอาสา

3(3-2-5)

Citizen Mind by Citizenship
สังคมพหุวัฒนธรรม
3(3-2-5)
Multicultural Society
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(3-2-5)
Communication in Digital Society

เปิดรายวิชาใหม่

การจัดการสุขภาพและสิง่ แวดล้อม 3(3-2-5)
Health and Environment Management
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
3(3-2-5)
Art of Living
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 3(2-2-5)

Socialized Personality
ปิดรายวิชาศึกษาทั่วไปเลือก
ปิดรายวิชา
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002122

ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture
002124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
3(3-0-6)
Thai Performing Arts
002125 ดุรยิ างควิจักขณ์
3(3-0-6)
Music Appreciation
002126 ศิลปะในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Arts in Daily Life
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
003131 กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวติ
3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
003132 ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community
003133 วิถีไทย วิถีทัศน์
3(3-0-6)
Thai Way and Vision
003135 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
3(3-0-6)
Politics Economy and Society
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน
3(2-2-5)
Introduction to Computer Information Science
006142 คณิตศาสตร์สาหรับชีวติ ในยุคสารสนเทศ 3(3-0-6)
Mathematics for Life in the Information Age
006143 ยาและสารเคมีในชีวติ ประจาวัน
3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
006144 อาหารและวิถีชวี ติ
3(3-0-6)
Food and Life Style
006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
3(3-0-6)
Energy and Technology Around Us
006245 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life
กลุ่มวิชาบูรณาการ
005170 พฤติกรรมมนุษย์
3(3-0-6)
Human Behavior

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา
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ตารางที่ 3: ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง พศ.2555. และ พ .ศ .2560
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

94 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

91 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

21 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

15 หน่วยกิต

วิชาพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และสถิติ

9 หน่วยกิต

วิชาพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และสถิติ

3 หน่วยกิต

241111

241321

247221

คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
241111
Mathematics l
ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุ พันธ์และการประยุก ต์
ปริพันธ์และการประยุกต์ เมทริก ซ์และระบบสมการ
เชิงเส้น
Limits and continuity of functions, derivative of
functions and applications, differentials, integral of
functions and applications, matrices and system of
linear equation
พีชคณิตเชิงเส้น 1
3(2-2-5)
Linear Algebra l
เมทริ ก ซ์ ส มมู ล ค่ า ล าดั บ ชั้ น ของเมทริ ก ซ์ ระบบ
สมการเชิงเส้นและผลเฉลย ตัวกาหนด และหลักเกณฑ์
คราเมอร์ ปริ ภู มิ เ วกเตอร์ การแปลงเชิ ง เส้ น ค่ า
ลักษณะเฉพาะ และเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะเบื้องต้น
Equivalent matrices, rank of matrices, system of
linear equations and solution, determinants and
Cramer’s rule, vector space, linear transformation,
introduction to eigenvalues and eigenvectors
สถิตวิ ิเคราะห์
3(2-2-5)
Statistical Analysis
แนวคิด ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ การนาสถิติ
ไปใช้ในชีวิตประจาวัน ระเบียบวิธีก ารทางสถิติ หลั ก
เบื้ องต้ นของการส ารวจด้ วยตั วอย่า ง สถิ ติพ รรณนา
ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและความน่าจะเป็นของตัว
แปรสุ่ม การแจกแจงของตัวสถิติ การประมาณค่าและ
การทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน
เบื้องต้น การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิง
เส้น ก ารท ด ส อบ ด้ วยไค ก าลั งส อง ส ถิ ติ ไ ม่ อิ ง
พารามิ เตอร์ และการใช้ โปรแกรมส าเร็ จ รู ป ในการ

คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
Mathematics l
ลิ มิ ต และความต่ อ เนื่ อ งของฟั ง ก์ ชั น อนุ พั น ธ์ แ ละ
ปริ พั น ธ์ ข องฟั ง ก์ ชั น พี ช คณิ ต และฟั ง ก์ ชั น อดิ ศั ย การ
ประยุกต์ของอนุพันธ์และปริพันธ์
Limits and continuity of functions, derivatives and
interal of algebraic and transcendental functrions,
applications of derivatives and interal

สาระที่
ปรับปรุง
หน่วยกิต
ลดลง 3
หน่วยกิต
หน่วยกิต
ลดลง 6
หน่วยกิต
หน่วยกิต
ลดลง 6
หน่วยกิต
ปรับคาอธิบาย
รายวิชา

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา
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วิเคราะห์และแปลผล
Concept, extent and utility of statistics, the
application of statistics in daily life, statistical
methodology, principle of sample survey, descriptive
statistics, probability, random variable and
probability distribution, sampling distribution,
estimation and hypothesis test, elementary analysis
of variance, linear regression and correlation
analysis, chi-square test, nonparametric statistics,
the use of statistical package program to analyze
and interpret the data
วิชาพื้นฐานด้านภาษา
6 หน่วยกิต

146111

146131

สาระที่
ปรับปรุง
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วิชาพื้นฐานด้านภาษา

การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 3(2-2-5)
เชิงปฎิบัติ
Practical Reading and Writing
หลักเบื้องต้นการอ่าน การเขีย น ปัญ หาในการอ่าน
และการเขี ย น ระดั บ ค า วลี อนุ ป ระโยค ประโยค
ประเภทต่ า งๆ การอ่ า นเพื่ อ วิ เ คราะห์ ป ระโยคที่ ไ ม่
สมบู ร ณ์ การใช้ เ ครื่ อ งหมายวรรคตอน การแบ่ ง
ประโยค การเขี ย นตามหลั ก การเกี่ ย วกั บ การเขี ย น
เบือ้ งต้น
Basic principle of reading and writing, problems
in reading and writing at lexical level, types of
phrases, clauses and sentence, reading focusing on
problems on incomplete sentences, the use of
punctuation marks, writing following the basic
principle
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
146131
English for Communication
ทักษะการการฟัง-พูด ภาษาอังกฤษ โดยเน้นที่การ
ออกเสียงสระ, พยัญชนะ, การเน้นเสียง ทั้งในระดับคา
และระดับประโยค การทาความเข้าใจบทสนทนา การ
ฟังเพื่อจับคาสาคัญ รายละเอียด และใจความสาคัญ
และพูดโต้ตอบบทสนทนาอย่างเหมาะสม
Listening and speaking skills in English focused on
vowel and consonant sounds, stress patterns, and
intonation in both word and sentence levels and
understanding conversational language by listening
for key words, details, and gist; and making

3 หน่วยกิต

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
English for Communication
ทักษะการการฟัง-พูด ภาษาอังกฤษ โดยเน้นที่การ
ออกเสียงสระ, พยัญชนะ, การเน้นเสียง ทั้งในระดับคา
และระดับประโยค การทาความเข้าใจบทสนทนา การ
ฟังเพื่อจับคาสาคัญ รายละเอียด และใจความสาคัญ
และพูดโต้ตอบบทสนทนาอย่างเหมาะสม
Listening and speaking skills in English focused on
vowel and consonant sounds, stress patterns, and
intonation in both word and sentence levels and
understanding conversational language by listening
for key words, details, and gist; and making

หน่วยกิต
ลดลง 3
หน่วยกิต
ปิดรายวิชา

คงเดิม
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response to the conversation in proper way
กลุ่มวิชาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
6 หน่วยกิต

response to the conversation in proper way
กลุ่มวิชาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
9 หน่วยกิต

221204

222023

225120

ระเบียบวิธีการเขียนโปรแกรม
3(2-2-5)
225120
Programming Methodology
กระบวนการทางานของคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์
ปั ญ หา ผั ง งาน โครงสร้ า งควบคุ ม โครงสร้ า งของ
โปรแกรม ตั ว กระท าการและนิ พ จน์ การรั บ และ
แสดงผลข้อมูล คาสั่งควบคุม ฟังก์ชันแถวลาดับ ชนิด
ข้อมูลแบบโครงสร้าง
Computer process, problem analysis, flowchart,
control structure, program structure, operators and
expression, input and output, control statement,

การออกแบบและพัฒนาระบบ
3(2-2-5)
ฐานข้อมูล
Database Design and Development
ความหมาย ความส าคั ญ และองค์ ป ระกอบของ
ระบบฐานข้อมู ล แนวคิด ของระบบจัดการฐานข้อมู ล
สถาปัตยกรรมของระบบจัดการฐานข้อมูล แบบจาลอง
ข้อมู ล ฐานข้อมูลเชิงสั มพันธ์ กระบวนการนอมัลไลซ์
การออกแบบฐานข้อมูล ภาษาที่ใช้ในระบบฐานข้อมูล
ฝึกปฎิบัติการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
Database concept, database systems
architectures, data model, relational data
model,normalization, business database design and
development, structured query languages
การเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต
3(2-2-5)
Internet Programming
อิ น ท ราเน็ ต และอิ น เท อร์ เ น็ ต สถ าปั ตยกรรม
ซอฟต์แวร์แบบกระจาย การเขียนโปรแกรมด้านลูกข่าย
การเขียนโปรแกรมด้านแม่ ข่ายภาษา เครื่องมือ และ
กระบวนการพัฒนาเว็บไซต์ เฟรมเวิร์คทั่วไปและเฟรม
เวิร์คทางภูมิสารสนเทศ การออกแบบเว็บไซต์และเว็บ
เพจ กรณีศกึ ษาการพัฒนาเว็บไซต์
Intranet and Internet, distributed software
architecture, client side programming, server side
programming, language, tools and web
development procedure, general and GIS
frameworks, web page and web site designs, case
study of website development
ระเบียบวิธีการเขียนโปรแกรม
3(2-2-5)
Programming Methodology
กระบวนการทางานของคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์
ปั ญ หา ผั ง งาน โครงสร้ า งควบคุ ม โครงสร้ า งของ
โปรแกรม ตั ว กระท าการและนิ พ จน์ การรั บ และ
แสดงผลข้อมูล คาสั่งควบคุม ฟังก์ชันแถวลาดับ ชนิด
ข้อมูลแบบโครงสร้าง
Computer process, problem analysis, flowchart,
control structure, program structure, operators and
expression, input and output, control statement,

สาระที่
ปรับปรุง
หน่วยกิต
เพิ่มขึ้น 3
หน่วยกิต
เปิด
รายวิชาใหม่

เปิด
รายวิชาใหม่

คงเดิม
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function, array, structure data type
function, array, structure data type
235024
การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล
3(2-2-5)
Visual Programming
องค์ป ระกอบของภาษาวิช วล การเขียนโปรแกรม
ประยุกต์แบบวินโดวส์ การใช้กล่องเครื่องมือ การสร้าง
วินโดว์ฟอร์ม การสร้างวัตถุ การเขียนโปรแกรมแบบอิง
เหตุ ก ารณ์ การแก้ จุ ด บกพร่ อ งและการจั ด การ
ข้ อ ผิ ด พลาด การติ ด ต่ อ กั บ ฐานข้ อ มู ล การพั ฒ นา
โปรแกรมประยุกต์
Visual languages component, windows application
programming, toolbox usage, creating window form,
building objects, even-driven programming,
debugging and error handling, database
connectivity, developing application
กลุ่มวิชาเอก
73 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอก

76 หน่วยกิต

วิชาเอกบังคับ

61 หน่วยกิต

52 หน่วยกิต

วิชาเอกบังคับ

224111

224111

การสารวจเบือ้ งต้น
3(2-3-6)
Introduction to Surveying
การส ารวจพื้น ราบและการสารวจภู มิ ป ระเทศด้วย
เครื่องมือและเทคนิคการสารวจ รวมทั้งระบบกาหนด
ตาแหน่งบนโลกในการสร้างโครงข่ายควบคุมทางราบ
หรือทางดิ่งเพื่อการทาแผนที่
Theoretical and practical plane and topographic
survey using techniques and equipment of surveying
including the global positioning systems to construct
the network of horizontal/vertical control for mapping

ปิดรายวิชา

เทคโนโลยีแผนที่
3(2-2-5)
Mapping Technologies
ประวัติความเป็ นมา องค์ป ระกอบแผนที่ เส้นโครง
แผนที่ ระบบพิกั ด การก าหนดต าแหน่ง มาตราส่วน
ระยะทาง ทิศทาง การอ่านแผนที่ การได้มาของข้อมูล
แผนที่ ดิ จิ ต อล การเขี ย นแผนที่ ด้ ว ยคอมพิ ว เตอร์
ลิขสิทธิ์แผนที่
History, map composition, map projections,
coordinate system, position, scale, distance,
directions, map reading, digital map data
acquisition, computer cartography, map copyright

หน่วยกิต
เพิ่มขึ้น 3
หน่วยกิต
หน่วยกิต
เพิ่มขึ้น 9
หน่วยกิต
เปิด
รายวิชาใหม่

ปิดรายวิชา
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224112

224112

224171

224181

การสารวจเพื่อการทาแผนที่
3(2-3-6)
Map Surveying
การส ารวจพื้น ราบ การส ารวจภูมิ ป ระเทศ การวัด
และความคลาดเคลื่อน อุปกรณ์การสารวจ การสร้าง
ข้ อ มู ล เชิ ง พื้ น ที่ แ ละการท าแผนที่ โ ดยใช้ เ ครื่ อ งรั บ
สัญญาณระบบกาหนดตาแหน่งบนโลกด้วยดาวเทียม
การสารวจภาคสนาม
Plane survey, topographic survey, measurement
and error, equipment of surveying, spatial data
creating and mapping using global navigation
satellite system (GNSS) receiver, field survey

การทาแผนที่
3(2-2-5)
Cartography
ความหมายและประเภทของแผนที่ การอ่ า นและ
แปลความหมายแผนที่ ความหมายและความส าคัญ
ของวิชาการเขียนแผนที่ ธรรมชาติของการแสดงข้อมูล
บนแผนที่ เส้นโครงแผนที่ การออกแบบแผนที่ และการ
ทาแผนที่เฉพาะเรื่อง
Definition and type of maps, map reading and
interpretation, meaning and importance of
cartography, nature of map visualization, map
projections, map design and thematic mapping
ภูมิศาสตร์กายภาพ
3(2-2-5)
224171
Physical Geography
แนวคิดและขอบเขตของภูมิศาสตร์กายภาพ ระบบ
พลั ง งานของโลก ระบบภู มิ อ ากาศของโลก การ
กระจายของพืชพรรณและสัตว์ตามธรรมชาติ ลักษณะ
และวัฏ จัก รของเปลือกโลก ดิน หิน แร่ น้าใต้ดินและ
วัฏ จั ก ร ของน้ า ลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศที่ เกิ ด จากการ
กร่อนและการทั บ ถมอัน เนื่องมาจากการกระท าของ
น้า น้าใต้ดิน คลื่น ลม และธารน้าแข็ง
Concepts and scope of physical geography, the
global energy system, climate systems, distribution
of natural flora and fauna, characteristics and cycles
of the earth’s crust, soil rock minerals, ground water
and water cycle; erosional and depositional
landforms by the work of stream, ground water,
wave, wind, and glacier

ภูมิศาสตร์กายภาพ
3(2-2-5)
Physical Geography
แนวคิดและขอบเขตของภูมิศาสตร์กายภาพ ระบบ
พลังงานของโลก ระบบภูมิอากาศ ลักษณะและวัฏ
จักรของเปลือกโลก กระบวนการแปรโครงสร้าง
ลักษณะภูมิประเทศจากกรรมวิธีปรับระดับ วัฏจักรของ
น้า การกระจายของพืชพรรณและสัตว์ตามธรรมชาติ
อิทธิพลขององค์ประกอบทางภูมิศาสตร์กายภาพต่อ
การดารงชีวติ ของมนุษย์ และนิเวศวิทยา
Concepts and scope of physical geography,
global energy system, climate systems,
characteristics and cycles of the earth’s crust,
tectonic process, landforms by gradational processes
water cycle, distribution of natural flora and fauna,
influence of geographical elements of human life
and ecology

ภูมิศาสตร์มนุษย์
Human Geography

ภูมิศาสตร์มนุษย์
Human Geography

3(2-2-5)

224181

สาระที่
ปรับปรุง
เปิด
รายวิชาใหม่

ปิดรายวิชา

3(2-2-5)

ปรับคาอธิบาย
รายวิชา
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หลักการและแนวคิดภูมิศาสตร์มนุษย์ การกระจาย
ข อ ง ป ระ ช า ก รแ ล ะก ารย้ าย ถิ่ น รู ป แ บ บ แ ล ะ
กระบวนการทางวั ฒ นธรรม การจั ด รู ป พื้ น ที่ ท าง
การเมือ ง การเกษตร การพั ฒ นาอุต สาหกรรม การ
กลายเป็นเมือง
Principles and concepts in human geography,
population distribution and migration, cultural
patterns and processes, political land readjustment,
agriculture and industrialization, urbanization
24211

224221

224231

ระบบก าหนดต าแหน่ ง บนโลกด้ ว ย 3(2-2-5)
224113
ดาวเทียม
Global Navigation Satellite Systems
เทคโนโลยีการกาหนดตาแหน่งบนโลกโดยเครื่องรับ
สัญญาณจากดาวเทียม การตรวจแก้เชิงเรขาคณิตของ
ข้ อ มู ล จากดาวเที ย ม การน าร่ อ ง การติ ด ตามการ
เคลื่อนที่ของวัตถุ การใช้งานระบบกาหนดตาแหน่งบน
โลกร่วมกั บ การรั บ รู้ระยะไกลและระบบสารสนเทศ
ภู มิ ศ าสตร์ ในการจั ด ท าแผนที่ แ ละการวิ เคราะห์ เชิ ง
พืน้ ที่
Global positioning technology through global
positioning device from satellites, geometric
adjustment, navigation, monitoring, global positioning
systems with remote sensing and Geographic
Information Systems for mapping and spatial
analysis
การรับรูร้ ะยะไกล
3(2-3-6)
224221
Remote Sensing
วิวัฒ นาการของการรับ รู้จากระยะไกล หลั ก การ
พ ลั ง ง า น ค ลื่ น แ ม่ เห ล็ ก ไฟ ฟ้ า ห ลั ก ก าร อ่ า น
การวิ เคราะห์ และการแปลความหมาย และการ
จาแนกข้อมูลภาพ
Evolution of remote sensing, principle of
electromagnetic energy, reading, analyzing, visual
interpretation and images rectification

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
Geographic Information Systems

สาระที่
ปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

3(2-2-5)

224231

หลักการและแนวคิดภูมิศาสตร์มนุษย์ สายพันธุ์ของ
มนุษย์ การกระจายของประชากรและการย้ายถิ่น การ
ด ารงชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ รู ป แบบและกระบวนการทาง
วัฒ นธรรม การจัดรูปพื้นที่ทางเมือง การเกษตร การ
พัฒนาอุตสาหกรรม การกลายเป็นเมือง
Principles and concepts in human geography,
human species, population’s distribution and
migration, human living, cultural patterns and
processes, land readjustment, agriculture and
industrialization, urbanization
ระบบก าหนดต าแหน่ ง บนโลกด้ ว ย 3(2-2-5)
ดาวเทียม
Global Navigation Satellite Systems
เทคโนโลยีการกาหนดตาแหน่งบนโลกโดยอุปกรณ์
กาหนดตาแหน่งบนโลกจากดาวเทียม การตรวจแก้เชิง
เรขาคณิ ต การน าร่อ ง การติ ด ตาม การประยุก ต์ ใช้
ระบบกาหนดตาแหน่งบนโลกร่วมกับการรับรู้ระยะไกล
และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการทาแผนที่และ
การวิเคราะห์เชิงพืน้ ที่
Global positioning technology through global
positioning device from satellites, geometric
adjustment, navigation, monitoring, application of
global positioning systems with remote sensing and
geographic information system for mapping and
spatial analysis

ปรับรหัส
และ คาอธิบาย
รายวิชา

การรับรูร้ ะยะไกล
3(2-3-6)
Remote Sensing
วิวัฒนาการของการสารวจข้อมูลระยะไกล พื้นฐาน
ของแสงและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า กระบวนการปรับปรุง
คุ ณ ภาพข้อ มู ล ก่ อ นการจ าแนก เทคนิ ค การจ าแนก
ประเภทข้อ มู ล การวิ เคราะห์ ข้อ มู ล หลั ง การจาแนก
ประเภทข้อ มู ล การประเมิ น ความถู ก ต้อ งจากข้อมู ล
ภาคสนาม
Evolution of remote sensing, electromagnetic
radiation principles, image pre-processing, image
classification techniques, accuracy assessment from
ground-truth information

ปรับ คาอธิบาย
รายวิชา

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
Geographic Information Systems

ปรับ คาอธิบาย
รายวิชา

3(2-2-5)
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224232

แน วคิ ด การจั ด การข้ อ มู ลเชิ ง พื้ นที่ ด้วยระบ บ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ โครงสร้าง
ฐานข้ อ มู ล และฐานข้ อ มู ล เชิ ง สั ม พั น ธ์ การน าเข้ า
การวิเคราะห์และการนาเสนอข้อมูล
Concepts of spatial data management in
geographic information systems; software,
hardware, database and relational database
structures, data input, analysis and presentation
การจั ดการฐานข้อมู ลและฐานข้ อมู ล 3(2-2-5)
224232
สารสนเทศภูมิศาสตร์
Database and Geo-database Management
ความหมายและความแตกต่ า งระหว่ า งระบบ
ฐานข้ อ มู ล และระบบฐานข้ อ มู ล ทางภู มิ ศ าสตร์
ประเภทข้อมูล การจัด เก็บ การออกแบบและจัด การ
ฐ า น ข้ อ มู ล รู ป แ บ บ ก า ร เชื่ อ ม โย ง ฐ า น ข้ อ มู ล
ความสั ม พั น ธ์ ข องข้ อ มู ล ทางภู มิ ศ าสตร์ มาตรฐาน
โครงสร้างข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ในชั้นฐานข้อมูล
ต่างๆ การป้องกันฐานข้อมูล ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ใน
การจัด การฐานข้อ มู ล และฐานข้อ มู ล ทางภู มิ ศาสตร์
การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการจัดการฐานข้อมูลทาง
ภูมิศาสตร์
Definitions and differentiation of database and
geo-database systems, geographical data types,
collection , geo-database design methods and
management, linkage patterns and relationships of
Geographic Information Systems, and
standardization of relational database, layer
structure, data protection, computer language for
database and geo-database management and geodatabase application software
224272
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สาระที่
ปรับปรุง

หลักการ แนวคิด องค์ประกอบ ข้อมูลเชิงพื้นที่ การ
นาเข้าข้อมูล การจัดการฐานข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
และการนาเสนอข้อมูลทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
Principles, concepts, components, data input,
database management, data analysis and data
presentation in geographic information systems

การจัดการฐานข้อมูลเชิงพืน้ ที่
3(2-2-5)
Spatial Database Management
พื้ น ฐานของเทคโนโลยี ฐ านข้ อ มู ล เชิง สั ม พั น ธ์ แ ละ
ภาษาสอบถามเชิ ง โครงสร้ า ง กระบวนงานจั ด เก็ บ
จัดการและการค้นคืนข้อมูลเชิงตาแหน่งด้วยเทคโนโลยี
ฐานข้อมู ลเชิงสั ม พันธ์แบบมี ก รรมสิทธิ์และแบบรหัส
เปิ ด มาตรฐานการเข้า ถึ ง ข้ อ มู ล ฟี เจอร์แ บบพื้ น ฐาน
เครื่ อ งมื อ และเทคโนโลยี ส าหรั บ การออกแบบ การ
สร้าง การค้นคืน การปรับให้ทันสมัย การวิเคราะห์และ
การแบ่งปันฐานข้อมูลเชิงตาแหน่ง
Fundamentals of relational database technology
and structured query language (SQL), procedures of
storage, management and retrieval of geospatial
data using proprietary and open-source relational
database technologies. simple feature access (SFA)
standard, tools and technology for designing,
constructing, querying, updating, analyzing, and
sharing spatial databases

ปรับชื่อ
และ คาอธิบาย
รายวิชา

ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการลุ่มน้า 3(2-2-5)
Geoinformatics for Watershed Management
ประยุกต์ใช้ภูมิ สารสนเทศเพื่อศึกษาลักษณะลุ่มน้า
ชั้นคุณภาพลุ่มน้า การจัดการเพื่อให้ได้น้าที่มีปริมาณ
คุ ณ ภาพ และระยะเวลาการไหลอย่ า งสม่ าเสมอ
ควบคุม การชะล้างพัง ทลายของดิน การใช้ป ระโยชน์
ที่ดินให้สอดคล้องกับทรัพยากรธรรมชาติในพืน้ ที่ลุ่มน้า
Application of geoinformatics to study watershed,
watershed classification, managed to get water
quantity, quality and streamflow timing, control soil
erosion and land use in accordance with natural

เปิด
รายวิชาใหม่
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224311

224321

ภูมิศาสตร์เมือง
3(2-2-5)
224282
Urban Geography
หลักการภูมิศาสตร์เศรษฐกิจของเมืองและภูมิภาค
ต่างๆ ของโลก สารัตถะที่สัมพันธ์กับการวางแผนและ
ผังเมือง โครงสร้า งภายในเมือง ระบบการตั้งถิ่น ฐาน
กระบวนการเติ บ โตของเมื อ ง การเติ บ โตและการ
พัฒ นาภู มิภ าค การอพยพเคลื่อนย้ายประชากร การ
คมนาคมขนส่ง และการเคหะ
Principle of economic geography applies for cities,
regions and its relation to planning, urbanization,
internal structure of cities, settlement systems,
regional growth and development, migration,
transportation, housing
มาตรฐานแผนที่
3(2-2-5)
Map Standardization
ความส าคั ญ ของมาตราส่ ว นทางภู มิ ศ าสตร์ กั บ
ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการนาเสนอ
บนแผนที่ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งมาตราส่ ว นทาง
ภู มิศาสตร์กับ การอธิบ ายปรากฏการณ์ เทคนิค และ
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดกลุ่ม การลดรูปแผนที่ และ
การแปลงสภาพข้ อ มู ล ในการท าแผนที่ การก าหนด
มาตรฐานข้อมูลแผนที่ของทั่วโลกและประเทศไทย
Significance of scale in geography with geodatabase and present on the map, relationship
between geographic scales with spatial phenomena
description, techniques and clustering operation,
map reduce, and data transformation for mapping,
map standardization from world wide and Thailand
โฟโตแกรมเมตรี
3(2-3-6)
Photogrammetry
พัฒ นาการของการรัง วัด ด้วยภาพถ่ายทางอากาศ
รูปทรงเรขาคณิตของภาพถ่ายทางอากาศ ระบบการ
ควบคุมภาพถ่ายทางอากาศและการรังวัดสร้างแผนที่
หลักการสร้างแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ
Development of photogrammetry, geometry of
aerial photograph, aerial photograph control system
and photogrammetric mapping, principles of orthophoto mapping
224322
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resources in watershed
ภูมิศาสตร์เมือง
3(2-2-5)
Urban Geography
การกาเนิดของเมือง การกระจาย การเจริญ เติบโต
หน้าที่ รูปร่า งโครงสร้างภายในเมือง โดยเน้นรูป แบบ
การใช้ที่ดิน จินตภาพเกี่ยวกับเมืองและพฤติกรรมของ
ชาวเมือง รวมทั้งการนาหลักเกณฑ์ทางภูมิศาสตร์เมือง
ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน
Urbanization, distribution, growth, functions, and
shapes of cities, their internal structures, with
emphasis on patterns of land use, images of cities
and behavior of their inhabitants, application of
principles of urban geography to planning

สาระที่
ปรับปรุง
ปรับรหัส
คาอธิบายและ
ปรับเป็น
รายวิชาเอก
บังคับ

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

การรั ง วั ด และการประมวลผลภาพ 3(2-2-5)
เชิงเลข

เปิด
รายวิชาใหม่
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สาระที่
ปรับปรุง

Digital Photogrammetry and Image Processing
นิยามของการรังวัดด้วยภาพ หลักการของภาพถ่าย
และการสร้างภาพ พื้นฐานการประมวลผลภาพเชิงเลข
และเรขาคณิตสาหรับการรังวัดด้วยภาพ สมการภาวะ
ร่ ว มเส้ น ข่ า ยสามเหลี่ ย มทางอากาศ การวางตั ว
แบบจาลองระดับสูงเชิงเลข ภาพดัดแก้ออร์โธ การดัด
แก้แ บบออร์โธส าหรับ ข้อมู ล ภาพถ่า ยดาวเที ยม การ
ประเมินความถูกต้องทางตาแหน่ง
Definition of photogrammetry, principles of
photography and imaging, basics of digital image
processing and geometry for photogrammetry,
collinearity equation, aero triangulation, orientation,
digital elevation model (DEM), orthophoto,
orthorectification of satellite imagery, positional
accuracy assessment
224331

224332

การประยุกต์ภูมิสารสนเทศเพื่อการ 3(2-2-5)
จัดการเชิงพืน้ ที่
Geoinformatics Application for Spatial Management
การวิ เคราะห์ พื้ น ที่ เ ชิ ง กริ ด การใช้ ฟั ง ก์ ชั น การ
วิเคราะห์ทางราสเตอร์ต่างๆ ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
การวิเคราะห์โครงข่ายและการประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจ
การกาหนดข้อมูล แปลงข้อมูล เพื่อสร้างแบบจาลอง
แผนที่ในการอธิบายสถานการณ์ตา่ งๆ
Concepts of spatial analysis and its applications in
spatial management, network analysis and utilization
in business, data management, data conversion in
order to contribute the map model for circumstances
การเขี ยนโปรแกรมประยุ กต์ ส าหรั บ 3(2-2-5)
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
Applied Programming for Geographic Information
Systems
โครงสร้ างข้ อมู ล สารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ และการ
จั ด การฐานข้ อ มู ล ด้ ว ยภาษาโปรแกรมเชิ ง วั ต ถุ เ พื่ อ
จั ด การฐานข้ อ มู ล ทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ ก ารการเขี ย น
โปรแกรมประยุ ก ต์ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ระบบสารสนเทศ
ภู มิศาสตร์แ ละเทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้องเพื่ อการท างาน
อัตโนมัติและการสร้างแบบจาลองสถานการณ์
Structures of geographic information, database
management using object -oriented programming
languages, theories and practices in application
programming for automated GIS data manipulations,

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา
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สาระที่
ปรับปรุง

modeling and simulation
224333

224334

224335

วิธีการเชิงเลขและการเขียนโปรแกรม 3(2-2-5)
สาหรับภูมิสารสนเทศ
Numerical methods and programming in
Geoinformatics
พื้นฐานของวิธีการเชิงเลข พีชคณิตเชิงเส้น การหา
ค าตอบของระบบเชิ ง เส้ น และไม่ เ ป็ น เชิ ง เส้ น การ
ประมาณค่าในช่วง/นอกช่วง การปรับเส้นโค้งและการ
เขียนโปรแกรม โครงสร้างข้อมูลเชิงตาแหน่ง คลังเชิง
ต าแหน่ ง ทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ ก ารการเขี ย นโปรแกรม
ประยุก ต์ส าหรับ การจัด การ การวิเคราะห์ ข้อมู ล เชิง
ตาแหน่ง
Fundamentals of numerical method, linear
algebra, solution of linear/non-linear system,
interpolation/ extrapolation and curve fitting,
programming and geospatial data structures.
geospatial libraries, theories and practices in
application programming for geospatial data
manipulation and analysis
การประยุกต์ภูมิสารสนเทศเพื่อการ 3(2-2-5)
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
Geoinformatics Application for Natural Resources and
Environmental Management
การติดตามสภาวะแวดล้อมโดยใช้การรับรู้ระยะไกล
การประเมินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยใช้
ระบบสารสนเทศภู มิศาสตร์ ประเด็ นปัญ หาร่วมสมั ย
ด้ า นการประยุ ก ต์ ใช้ ภู มิ ส ารสนเทศเพื่ อ การจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Environmental monitoring using remote sensing,
natural resources assessment and management
using geographic information system, current issues
on application of geoinformatics for natural resources
and environmental management
การเขียนโปรแกรมสาหรับเครือข่าย 3(2-2-5)
ด้านภูมิสารสนเทศ
Web programming in Geoinformatics
แนวคิ ด ของการเขี ย นโปรแกรมส าหรั บ เครื อ ข่ า ย
เทคโนโลยี เ ครื อ ข่ า ย การบู ร ณาการฐานข้ อ มู ล เชิ ง
ต าแหน่ ง งานประยุ ก ต์ ก ารท าแผนที่ ผ่ า นเครื อ ข่ า ย
มาตรฐานภู มิ ส ารสนเทศเชิ ง ต าแหน่ ง ส าหรั บ ภู มิ

เปิด
รายวิชาใหม่

เปิด
รายวิชาใหม่

เปิด
รายวิชาใหม่
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224341

224351

224431
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วิธีเชิงปริมาณทางภูมิศาสตร์
3(2-2-5)
224341
Quantitative Methods in Geography
พื้ น ฐานทางสถิ ติ แ ละวิ ธี เ ชิ ง ปริ ม าณที่ ใ ช้ ใ นการ
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล และปั ญ หาทางภู มิ ศาสตร์ การ
แสดงผลข้อมูล สถิติพรรณนา สถิติเชิงพื้นที่เบื้องต้น
การชักตัวอย่าง การทดสอบสมมติฐาน สหสัมพัน ธ์
และการถดถอย
Basic statistics and quantitative methods used in
the analysis of geographic data and problems; data
display, descriptive statistics, elementary spatial
statistics, sampling, hypothesis testing, correlation,
and regression
การจาลองแบบปรากฏการณ์เชิง
3(2-2-5)
224351
พืน้ ที่
Spatial Simulation and Modeling
รู ป แบ บ แ ล ะวิ ธี ก ารจ าล องแบ บ ก ารท านาย
ปรากฏการณ์ โดยวิ ธีก ารจาลองสถานการณ์ ก ารใช้
ข้อมูล ภู มิสารสนเทศในการติดตามการเปลี่ยนแปลง
ปรากฏการณ์ เชิ ง พื้ น ที่ การพั ฒ นาแบ บจ าลอง
ป ราก ฏ ก ารณ์ เชิ ง พ ล วั ต โด ยใช้ เ ค รื่ อ งมือระบ บ
สารสนเทศภูมิศาสตร์
Patterns and methodologies of spatial model,
practices in constructing predictive models in order
to view the future of situations using scenario
techniques, using geospatial data and applying
Geographic Information Science for monitoring
spatial phenomena and developing new tools as
dynamic spatial models in order to envision the real
world situations

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บน
อินเทอร์เน็ต

3(2-2-5)

สารสนเทศผ่านเครือข่าย ปฏิบัติการการทาแผนที่ผ่าน
เครือข่ายและการปรับแต่งประสิทธิภาพ
Concepts of web programming, web technologies,
integration of spatial database and web application,
web mapping application, standards for web-based
geoinformatics application, practices in web mapping
services and performance tuning
วิธีเชิงปริมาณทางภูมิสารสนเทศ
3(2-2-5)
Quantitative Methods in Geography
ปัญหาเชิงพืน้ ที่ พื้นฐานทางสถิติ การแสดงผลข้อมูล
สถิ ติ พ รรณนา สถิ ติ อ้ า งอิ ง สถิ ติ เ ชิ ง พื้ น ที่ การสุ่ ม
ตัวอย่าง การทดสอบสมมติฐาน สหสัมพันธ์ และการ
ถดถอย
Quantitative techniques in geoinformatics, spatial
problems, basic statistics, data display, descriptive
statistics, inferential statistics, spatial statistics,
sampling, hypothesis testing, correlation and
regression
การจ าลองแบบปรากฏการณ์ เ ชิ ง 3(2-2-5)
พืน้ ที่
Spatial Simulation and Modeling
แนวคิด ของการวิเคราะห์ แ ละการจัด การเชิงพื้ น ที่
การวิเคราะห์โครงข่าย การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่แบ
บกริด รูปแบบและวิธีการจาลองแบบเชิงพื้นที่ การใช้
ข้อมู ล ภู มิ ส ารสนเทศและประยุก ต์ ระบบสารสนเทศ
ภู มิ ศ าสตร์ เ พื่ อ ติ ด ตามปรากฏการณ์ เชิ ง พื้ น ที่ การ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ แ บ บ จ าลองเชิ ง พื้ นที่ ใ นก ารศึ ก ษ าที่
หลากหลาย
Concepts of spatial analysis and management,
network analysis, raster-based spatial data analysis,
patterns and methodologies of spatial model, using
geospatial data and applying geographic information
science for monitoring spatial phenomena,
application of spatial model for various studies

สาระที่
ปรับปรุง

เปลี่ยนชื่อและ
คาอธิบาย
รายวิชา

ปรับคาอธิบาย
รายวิชาและ
ปรับเป็น
วิชาเอกบังคับ

ปิดรายวิชา
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224461

224481

224491

Internet Based Geographic Information Systems
การจัดการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเครือข่าย
อิ น เทอร์ เนต ตั ว แบบ TCP/IP การใช้ ง านโปรโตคอล
การเขียนโปรแกรมเพื่อเข้าถึงฐานข้อมูลในแม่ข่ายเพื่อ
การนาเข้า การแก้ไขการแปลงข้อมูล การวิเคราะห์และ
การนาเสนอข้อมูลเชิงพืน้ ที่บนเครือข่ายอินเทอร์เนต
Management of Geographic Information Systems
on internet network, TCP/IP protocol, programming
access to network database for data input, editing,
transforming, spatial data analysis and presentation
on internet network
การวิจัยทางภูมิสารสนเทศศาสตร์
3(2-2-5)
224361
Research in Geographic Information Science
ระเบียบวิธีการวิจัยและกระบวนการกาหนดประเด็น
โครงงานที่นา่ สนใจทางด้านภูมิ
สารสนเทศศาสตร์ การนาเสนอโครงงานและสัมมนา
เพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
Research methodologies and interesting projects
in Geographic Information Science, project
presentation and seminar for exchanges related
body of knowledge
แนวความคิดทางภูมิศาสตร์
3(3-0-6)
Geographic Thought contemporary geography
วิวัฒ นาการของแนวความคิ ด ทางภู มิ ศ าสตร์ด้ า น
แนวคิ ด ทฤษฎี และปรั ช ญ า จากสมั ย คลาสสิ ก
สู่ปั จจุบั น นัก ภู มิ ศาสตร์ที่ส าคัญ และอิท ธิพลที่มี ต่อ
สาขาวิชา วิธีการค้นคว้าของภูมิศาสตร์ร่วมสมัย
Evolution of geographic thought in terms of
concepts, theories, and philosophy from the classical
period to the present, the prominent geographers
and their marks on the discipline, methods of inquiry
in contemporary geography
สัมมนา
1(0-2-1)
224391
Seminar
การสืบ ค้ น การรวบรวมข้อมู ล การวิเคราะห์ การ
เขียนรายงาน การนาเสนอ การอภิปราย และการตอบ
ข้อซักถามในประเด็นทางด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์
Searching, collecting data, analyzing, report
writing, presenting, discussing and answering
question in Geographic Information Science

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

การวิจัยทางภูมิสารสนเทศศาสตร์
3(2-2-5)
Research in Geographic Information Science
ระเบียบวิธีการวิจัย ประเด็นปัญหาวิจัย การทบทวน
วรรณกรรม กฎหมายกับจริยธรรมการวิจัย เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย การสรุปผลและอภิปรายผลงานวิจัย
ทางด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์
Research methodologies, research issue, law and
research ethics, literature reviews, research tools,
research conclusion and discussion in geographic
information science

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับรหัส และ
คาอธิบาย
รายวิชา

ปิดรายวิชา

สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
การประยุกต์แนวคิด ทฤษฎี แบบจาลอง และเทคนิค
ทางภู มิ ส ารสนเทศ เพื่ อ ศึ ก ษา วิ เคราะห์ พยากรณ์
และ/หรือ ให้ทางเลือกในการแก้ไขปัญหาเชิงพืน้ ที่
Application of concepts, theories, models and
techniques in geography information science for
studying, analyzing, predicting and/or providing
solutions to spatial-based problems

ปรับรหัส และ
คาอธิบาย
รายวิชา
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224401

224462

224492

224493

การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
224492
Independent Study
การค้ น คว้ า การรวบรวมข้ อ มู ล การวิ จั ย การ
วิเคราะห์ การเขี ย นรายงาน การน าเสนอ และการ
อภิปรายในหัวข้อทางด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์
Studying, collecting data, researching, analyzing,
report writing, presenting and discussing in
Geographic Information Science
การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
224493

การเตรียมพร้อมฝึก
1(0-2-1)
ประสบการณ์วชิ าชีพ
(ไม่นับหน่วยกิต)
ภูมิสารสนเทศศาสตร์
Preparation for Geographic
Information Science Professional
Experience
รูป แบบและกระบวนการฝึก ประสบการณ์ วิช าชี พ
สถานประกอบการ คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม การ
สื่อสารและเทคนิคการสื่อสาร การสร้างมนุษยสัมพันธ์
ในสถานประกอบการ การพัฒ นาบุ คลิก ภาพเพื่อการ
ปฏิบัติงาน เทคนิคการเขียนรายงานและการนาเสนอ
โครงงาน การฝึ ก ทั ก ษะเฉพาะด้ า นภู มิ ส ารสนเทศ
ศาสตร์
Process of professional experience, working
places, virtue and morality, communication and
communication techniques, human relations in
workplace, working personality development, report
writing and presentation techniques, specialist skills
training in geographic information science
โครงงานด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์
3(0-6-3)
Geographic Information Science Project
การเตรียมหั วข้อโครงงาน การเก็บ รวบรวมข้อมู ล
ความรู้ด้ า นภู มิ ส ารสนเทศศาสตร์ส าหรับ การจัด ท า
โครงงาน ศึกษางานวิจัยหรือโครงงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กฎหม ายการคั ด ลอกผลงาน ตารางเวล าการ
ด าเนิ น งาน การก าหนดขอบเขต วิเคราะห์ ผ ล และ
การนาเสนอโครงงาน
Project
preparation,
data
collection,
geoinformatics’ knowledge for project execution,
study of previous research or other related projects,
law plagiarism, operation scheduling, scope of
project, analysis and project presentation
การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้ น คว้ า การรวบรวมข้ อ มู ล การวิ จั ย การ
วิเ คราะห์ การเขี ย นรายงาน การน าเสนอ และการ
อภิปรายในหัวข้อทางด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์
Studying, collecting data, researching, analyzing,
report writing, presenting and discussing in
geographic information science
การฝึกงาน
6 หน่วยกิต

สาระที่
ปรับปรุง
เปิด
รายวิชาใหม่

เปิด
รายวิชาใหม่

คงเดิม

คงเดิม
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224494

Professional Training
การฝึ ก ปฏิ บั ติ เรี ย นรู้ เพิ่ ม พู น ประสบการณ์ แ ละ
ทั ก ษะในงานที่ เกี่ยวข้ อ งกั บ ภู มิ ส ารสนเทศศาสตร์ใน
สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
Training, learning, gaining experience, improving
working skills in Geographic Information Science in
private or government sectors
สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
224494
Co-operative Education
การปฏิ บั ติ ง าน เรี ยนรู้ เพิ่ ม พู น ประสบการณ์ แ ละ
ทั ก ษะในงานที่ เกี่ยวข้อ งกั บ ภู มิ ส ารสนเทศศาสตร์ใน
ฐานะพนั ก งานฝึ ก หั ด ในสถานประกอบการ องค์ ก ร
ภาครัฐหรือเอกชน
Working, learning, gaining experience, improving
working skills in Geographic Information Science as
an apprentice in private or government sectors

วิชาเอกเลือก
21 หน่วยกิต วิชาเอกเลือก
224271
ธรณีวทิ ยาเบื้องต้น
3(2-2-5)
Introduction to Geology
ส่ ว นประกอบ โครงสร้ า ง และกระบวนการทาง
ธรณีวิทยาของโลก ปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์กับธรณีภาค
อุ ท กภาค บรรยากาศภาค และชี ว ภาค และการ
เปลี่ยนแปลงของโลก
Components, structure, and geologic processes of
the Earth, human interactions with
geosphere,hydrosphere, atmosphere, and
biosphere, and global change
224312
การทาแผนที่เสมือนจริง
3(2-2-5)
Virtual Cartography
หลั ก การและปฏิ บั ติก ารท าแผนที่ เสมือ นจริง การ
จัดการ การนาเสนอ การวิเคราะห์และการสื่อสารของ
ส ารส น เท ศ ที่ ส าม ารถ อ้ า งอิ ง เชิ ง พื้ นที่ ได้อย่ า ง
หลากหลายประเด็ น ตามความสนใจของสั งคม การ
นาเสนอในรูป แบบที่ ส ามารถโต้ ต อบได้ พลวัต และ
หลายมิติของการสัมผัส ด้วยการใช้มัลติมีเดียและมัลติ
โมดอล
Principles and practices in cyber cartography,
organization, presentation, analysis and
communication of spatially referenced information on

สาระที่
ปรับปรุง
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Professional Training
การฝึ ก ปฏิ บั ติ เรี ย นรู้ เพิ่ ม พู น ประสบการณ์ แ ละ
ทั ก ษะในงานที่ เกี่ยวข้อ งกั บ ภู มิ ส ารสนเทศศาสตร์ใน
สถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
Training, learning, gaining experience, improving
working skills in geographic information science in
private or government sectors
สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การปฏิ บั ติ ง าน เรี ยนรู้ เพิ่ ม พู น ประสบการณ์ แ ละ
ทั ก ษะในงานที่ เกี่ยวข้อ งกั บ ภู มิ ส ารสนเทศศาสตร์ใน
ฐานะพนั ก งานฝึ ก หั ด ในสถานประกอบการ องค์ ก ร
ภาครัฐหรือเอกชน
Working, learning, gaining experience, improving
working skills in geographic information science as
an apprentice in private or government sectors

15 หน่วยกิต

คงเดิม

หน่วยกิต
ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา
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สาระที่
ปรับปรุง

a wide variety of topics of interest to society,
presentation in an interactive, dynamic, multisensory
format with the use of multimedia and multimodal
interfaces
224323

224322

การประยุกต์ใช้การรับรูร้ ะยะไกล
3(2-2-5)
Application in Remote Sensing
เทคนิคการประยุกต์ใช้การรับรูร้ ะยะไกลกับงานด้าน
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ การจัดการข้อมูลภาพ
ดิจิทัลขั้นสูง การวิเคราะห์ข้อมูลหลายช่วงคลื่น การ
วิเคราะห์คุณสมบัติด้านเวลา การวิเคราะห์ข้อมูลภาพ
ดาวเทียมด้านปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดิน
Application of remote sensing technique in term of
natural resources, advance of digital image
management, multi-spectral analysis, temporal
characteristics analysis, satellite images analysis in
land use changes

224336

224373

ภูมิสารสนเทศจากข้อมูลภาพ
3(2-2-5)
Geo-information from Imagery
นิยามและองค์ ป ระกอบของข้อมู ล ภาพและข้ อมู ล
กริด หลักการกาหนดตาแหน่งโลกสาหรับข้อมูลภาพ
การเตรียมข้อมูลภาพเพื่อการสกัดภูมิสารสนเทศ การ
สกั ด ภู มิ ส ารสนเทศจากข้ อ มู ล แบบจ าลองระดั บ สู ง
เชิงเลข ภาพถ่า ยทางอากาศ ภาพถ่ายดาวเทียมและ
ข้อมูลภาพจากการกวาด การประเมินคุณภาพข้อมู ล
การทาแผนที่ภูมิประเทศและการประยุกต์ใช้
Definition and components of imagery and gridded
data, principle of georeferencing of imagery, image
preparation for geo-information extraction, geoinformation extraction from the digital elevation
model, aerial photograph, satellite imagery and
scanned image, data quality assessment, terrain
mapping and its application
การประยุกต์ใช้การรับรูร้ ะยะไกล
3(2-2-5)
Application in Remote Sensing
การประยุกต์ใช้การรับรู้ระยะไกลเพื่อการศึกษาด้าน
ต่างๆ โบราณคดี พืชพรรณและภาคเกษตรกรรม อุทก
วิทยาและการจัดการแหล่งน้า ป่าไม้และระบบนิเวศน์
การใช้ป ระโยชน์ที่ ดิน ในเขตเมื อง มลภาวะในอากาศ
และสภาพอากาศเขตเมือง ภัยธรรมชาติ
Application of remote sensing for various studies,
archaeology, vegetation and agriculture, forest and
ecosystem, hydrology and water resource
management, urban land use, air pollution and
urban climate, natural hazard

ภูมิสารสนเทศกับสภาวะการ
3(2-2-5)
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
Geoinformatics in Climate Change
การเปลี่ยนองค์ประกอบ ปัจจัยควบคุมและความผัน
แปรของอากาศ เครื่ อ งมื อ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง วิ ธี พ ยากรณ์

เปิด
รายวิชาใหม่

ปรับรหัส และ
คาอธิบาย
รายวิชา

เปิด
รายวิชาใหม่
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224333

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้าน
3(2-2-5)
224437
สุขภาพ
Geographic Information Systems in Health
การประยุ ก ต์ ใช้ ร ะบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ เพื่ อ
ศึ ก ษารู ป แบบ สาเหตุ การเคลื่ อ นย้ า ย การแจก
กระจายของการเกิดโรคระบาด การเตรียมการป้องกัน
การเฝ้าระวังโรค
GIS application: pattern, factors, movement,
distribution of epidemic, awareness and prevention

224371

ธรณีสัณฐานวิทยา
3(2-2-5)
Geomorphology
กระบวนการทางธรณี วิ ท ยาที่ ส ร้ า งรู ป ทรงของ
พื้ น ผิ ว โลก โดยเน้ น เรื่ อ งของกระบวนการผุ พั ง การ
เคลื่อนที่ของมวลสาร การพังทลาย การพัดพา และ
ก ารส ะส ม ตั วขอ งต ะก อน น้ าพ า ก ระบ วน ก าร
แลกเปลี่ยนพลั งงานและวัต ถุเชิงพื้ น ที่แ ละเวลา การ
สารวจภาคสนามและทดลองเกี่ยวกับกระบวนการทาง
ธรณีสัณฐาน
Processes that shape the Earth's landforms,
weathering, mass movement and fluvial erosion,
transport, deposition; energy and material transfers
in space and time, field and laboratory investigations
of geomorphic processes
ภูมิอากาศวิทยา
3(2-2-5)
Climatology

24372

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
อากาศ ลักษณะภูมิอากาศประเภทต่างๆของโลก การ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศและการสร้าง
แบบจาลองในการเฝ้าสั งเกตการณ์ก ารเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ
Climatic elements, control factors and variability of
climatic phenomena, instruments for meteorological
use, climatic regimes, climate change, impact of
climate change, application in geoinformatics and
modelling for climate change monitoring
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้าน
3(2-2-5)
สุขภาพ
Geographic Information Systems in Health
การจัด ท าแผนที่ส ารสนเทศสุ ขภาพ การวิเคราะห์
การเกาะกลุ่มเชิงพืน้ ที่ของโรค การวิเคราะห์ความเสี่ยง
ด้า นสภาพแวดล้ อ มทางธรรมชาติ การวิเคราะห์ ภั ย
อันตรายและการแพร่ของโรคติด เชื้อ การส ารวจทาง
นิเวศวิทยาของโรค การวิเคราะห์การเข้าถึงการบริการ
สุขภาพ การกาหนดที่ตั้งการบริการสุขภาพ และการ
กาหนดที่ตงั้ การบริการสุขภาพ
Health mapping, analyzing spatial clustering of
diseases, analyzing environmental hazards, risk and
spread of infectious diseases, exploring ecology of
vector-borne diseases, analyzing access to health
services and locating health services

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับรหัส และ
คาอธิบาย
รายวิชา

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา
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224373

224373

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

องค์ป ระกอบ ปั จจัยควบคุม และความผั นแปรของ
อากาศ เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง วิธีพยากรณ์อากาศ การ
กระจาย การจาแนก และลักษณะภูมิอากาศประเภท
ต่างๆของโลก
Climatic elements, control factors and variability of
climatic phenomena, instruments for meteorological
use, the climate classification and climatic regimes
ภูมิศาสตร์ดิน
3(2-2-5)
Soil Geography
กระบวนการเกิดของดิน สมบัติของดิน การจาแนก
แ ล ะ ก ารก ระจ าย ข อ ง ก ลุ่ ม ดิ น ใน ป ระเท ศ ไท ย
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มดินและปัจจัยทางภูมิศาสตร์
Soil genesis and characteristics, its taxonomy
classification and distribution of major soil groups in
Thailand, relationship between soil groups and
geographical factors
ชีวภูมิศาสตร์
3(2-2-5)
Biogeography
กระบวนการพื้นฐานที่ค วบคุมรูปแบบการกระจาย
ทางภู มิศาสตร์ของสิ่งมี ชีวิต การย้ายถิ่น วิวัฒ นาการ
การแยกตัว และรูปแบบเฉพาะของสิ่งมีชีวิต ขอบเขต
พืน้ ที่และประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพืชและภูมิศาสตร์ของ
พืช ทฤษฎีและการประยุกต์การจาแนก การทาแผนที่
และการท าบั ญ ชีพืชพรรณธรรมชาติ การประยุก ต์ใช้
การสารวจระยะไกล การสารวจตัวอย่างในภาคสนาม
และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการคานวณ และการใช้
ระบบคอมพิวเตอร์ชว่ ยวิเคราะห์พชื พรรณต่างๆ
Basic processes governing geographic distribution
patterns of biota: migration, evolution, isolation, and
endemism, biogeographic regions and their histories,
emphasis on plants and plant geography, theory
and application of natural vegetation classification,
ordination, mapping and inventorying, applications of
remote sensing, field sampling techniques and data
analysis, involves calculation and computation
methods and implementation of computer programs
for vegetation analysis

สาระที่
ปรับปรุง

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

224438

ภูมิสารสนเทศด้านการทหาร
3(2-2-5)
Geoinformatics in Military
การรับรู้จากระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
และระบบก าหนดต าแหน่ งบนพื้ น โลกด้ วยดาวเทีย ม

เปิด
รายวิชาใหม่
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224452

224381

ทฤษฎีทาเลที่ตงั้ ทางภูมิศาสตร์
3(3-0-6)
224484
Location Theory in Geography
การวิเคราะห์ทาเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้ง
ในเชิง เศรษฐกิ จ และพฤติ ก รรม ผลจากรูป แบบของ
ปั จ จั ย ทางภู มิ ศ าสตร์ ที่ มี ต่ อ กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ
ความสั ม พันธ์ระหว่างทฤษฎี ท าเลที่ตั้ง และการสร้า ง
แบบจาลองทางภูมิศาสตร์
Location analysis for economic activities in terms
of economy and behavior, geographic factors effect
on economic activities, relationships between classic
location theory and geographical models

ประเด็นปัญหาร่วมสมัยด้านการทหาร การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี ภู มิ ส ารสนเทศทางการทหาร การจั ด ท า
ฐานข้อมู ลด้านความมั่น คง การพัฒ นาแบบจาลอง 3
มิติด้านภูมิศาสตร์ การหาความหนาแน่นของวัตถุเชิง
พืน้ ที่ การแสดงพืน้ ที่เสี่ยงต่อการถูกบุกรุก
Remote sensing, geographic information systems
(GIS), global navigation satellite systems (GNSS),
military current issues, geoinformatics for military,
database security, development of 3D geospatial
modeling, spatial density of objects, and area
vulnerable to attack
แบบจ าลองและการเปลี่ ย นแปลงใช้ 3(2-2-5)
ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินขั้นสูง
Advanced Land use and Land Cover Change and
Modeling
พัฒนาการของโครงการศึกษาวิจัยเปลี่ยนแปลงการ
ใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น และสิ่ ง ปกคลุ ม ดิ น แนวคิ ด ในการ
จาแนกการใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน แบบจาลองการ
ใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน การประเมินผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อม อุ ท กวิท ยา และทางเศรษฐศาสตร์ การ
จัดสรรพืน้ ที่ กรณีศึกษาแบบจาลองการใช้ที่ดินและสิ่ง
ปกคลุมในประเทศไทย พ.ร.บ.พัฒนาที่ดิน
Development of land use and land cover change
(LULC) research project, LULC classification
approach, LULC modeling, assessment of
environment hydrological and economic, land
allocation, LULC modeling case study in Thailand
and Land development Act
ทฤษฎีทาเลที่ตงั้
3(3-0-6)
Location Theory
พืน้ ฐานความเข้าใจในการเลือกทาเลที่ตงั้ ทาง
ภูมิศาสตร์ พืน้ ฐานทางกายภาพของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ พืน้ ฐานของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กิจกรรม
ทางเศรษฐกิจของพืน้ ที่เมือง การวิเคราะห์ทาเลที่ตงั้
ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทฤษฎีที่ตงั้ ทางด้าน
เกษตรกรรม ปัจจัยที่เกี่ยวกับทาเลทีต่ ั้งทาง
อุตสาหกรรม กฎเกณฑ์และทฤษฎีทตี่ ั้งอุตสาหกรรม
ทฤษฎีแหล่งกลาง
Basic understating for geographical
location, physical basis of economic activities, basis
of economic activities, economic activities of urban

สาระที่
ปรับปรุง
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รายวิชาใหม่

ปรับรหัส ชื่อ
และคาอธิบาย
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สาระที่
ปรับปรุง

area, location analysis for economic activities,
agricultural location theory, factors related
to industrial location theory, industrial location
theory, central place theory
224382

224384

224432

ภูมิศาสตร์การเกษตร
3(3-0-6)
Geography of Agriculture
ลั ก ษ ณ ะท างก ายภ าพ แล ะที่ ตั้ ง รู ป แบ บ แล ะ
กระบวนการทางภูมิศาสตร์ของการเพาะปลูกและปศุ
สั ตว์ ประเด็ นของดิน และแปลงที่ดิ น พฤติก รรมของ
มนุษย์ สาระด้านสิ่งแวดล้อม และทฤษฎีทาเลที่ตั้งของ
กิจกรรมการเกษตร
Geographical and locational attributes, patterns,
and processes of crop and farming, land and plots of
land aspects, human behavior, environmental
issues, and location theory of primary economic
activities
ภู มิ ศ า ส ต ร์ ก า ร เ ค ห ะ แ ล ะ 3(3-0-6)
อสังหาริมทรัพย์
Geography of Housing and Real Estate
ภู มิ ศ าสตร์ ก ารเคหะในประเทศพั ฒ นาและก าลั ง
พัฒ นา ความฝันเกี่ยวกับบ้านที่อยู่อาศัยของคนเมือง
ความสามารถในการซื้อบ้านและความแตกต่างในการ
เข้ า ถึ งก ารเป็ น เจ้ าขอ งบ้ าน ก ารไร้ ที่ อยู่ อาศั ย
ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ ก า ร จั ด ห า บ้ า น ส า ธ า ร ณ ะ
ประชากรศาสตร์ ข องบ้ า นเรื อ น การหมุ น เวีย นและ
เปลี่ ย นแปลงที่ อ ยู่ อ าศั ย และเพื่ อ นบ้ า น และการ
วิ เค ร า ะ ห์ ป ร ะ เภ ท ข อ ง ต ล า ด ที่ อ ยู่ อ า ศั ย แ ล ะ
อสังหาริมทรัพย์
Geography of housing in both developed and
developing countries, the dream of home ownership,
housing affordability and differential access to home
ownership, homelessness, the history of public
housing, housing demography, residential circulation
and neighborhood change, and discrimination of the
housing market
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่ 3(2-2-5)
224453
Spatial Decision Support Systems
องค์ ป ระกอบของระบบสนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจเชิง
พื้ น ที่ หลั ก การและกระบวนการตั ด สิ น ใจ ระบบ
สารสนเทศภู มิ ศาสตร์ในฐานะที่เป็น เครื่องมือพัฒ นา
ระบ บสนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจเชิ ง พื้ น ที่ และการ

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่ 3(2-2-5)
Spatial Decision Support Systems
แนวคิดของกระบวนการตัดสินใจ เกณฑ์สาหรับการ
ตั ด สิน ใจ การให้ ค่า น้ าหนั ก ส าหรับ เกณฑ์ ทางเลือ ก
สาหรับ การตั ด สิน ใจ องค์ประกอบของการวิเคราะห์
การตั ด สิน ใจแบบหลายเกณฑ์ การบู รณาการระบบ

ปรับรหัส
คาอธิบาย
รายวิชา
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ประยุกต์ใช้ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพืน้ ที่ในด้าน
ต่างๆ
Components of spatial decision support system
(SDSS), principles and processes for decision
making, Geographic Information Systems as a tool
using for SDSS implementation

224451

224471

224472

แบบจาลองตัวแทนและเซลลูลา
3(2-2-5)
Agent-Based and Cellular Automata models
ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีความมีระเบียบ ทฤษฎี
ความซับซ้อน และทฤษฎีความโกลาหลในการจาลอง
แบบเชิงพื้นที่แบบพลวัต แบบจาลองเกมชีวิตของคอน
เวย์ เทคนิ ค วิ ธี ก ารสร้ า งแบบจ าลองตั ว แทน และ
แบบจาลองเซลลู ล าเชิงพื้ น ที่ และการประยุก ต์ใช้ใน
ด้านต่างๆ
Interrelationship of orderly, complexity and chaos
theories in constructing spatial dynamic simulation
model, model of Conway’s game of life and its
evolution, techniques in implementing agent-based
models and geo-automata (geographic cellular
automata) andtheir applications
สภาวะโลกร้อน
3(3-0-6)
Global Warming
ลักษณะทั่วไปของสภาวะโลกร้อนและกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก ความสัม พัน ธ์
ระหว่ า งวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี เศรษฐกิ จ สั ง คม
การเมือง ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสภาวะโลกร้อนและ
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก
Overview of global warming and climate change
processes, description of complex relationships
between scientific, technological, economic, social,
political, and historical facets of global warming and
climate change
พืน้ ที่เปราะบางและเสี่ยงภัย
3(2-2-5)
Spatial Vulnerability and Hazard Risk
ภัยพิบัติที่เกิดจากปัญหาสิ่งแวดล้อม แนวความคิ ด
กระบวนการสาเหตุ แนวโน้ ม และรู ป แบบในการ
กระจายตั วท างพื้ นที่ ข องค วาม เป ราะบ างแล ะ
ผลกระทบที่ เป็ น อั น ตราย การวิ เคราะห์ ผ ลกระทบ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

สาระที่
ปรับปรุง

สารสนเทศภู มิ ศาสตร์กับ การวิเคราะห์ ก ารตั ด สิน ใจ
แบบหลายเกณฑ์ การพั ฒ นาระบบสนั บ สนุ น การ
ตัดสินใจเชิงพืน้ ที่สาหรับงานประยุกต์ที่ใช้งานได้จริง
Concepts of decision process, decision criteria,
criterion weighting, decision alternatives, elements
of multiple-criteria decision analysis (MCDA),
integration of geographic information system (GIS)
and MCDA, and development of spatial decision
support system (SDSS) to real world applications
ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา
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สาระที่
ปรับปรุง

สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และการจัดการสิ่งแวดล้อมของ
พืน้ ที่เหล่านั้น
Environmental hazards, key concepts, causal
processes, trends and patterns in the spatial
distribution of vulnerability and hazard impacts,
introduction to environmental impacts assessment
and environmental management in its areas
224474

224482

การวางผังเมืองและภาค
3(2-2-5)
Urban and Regional Planning
ความส าคั ญ ของเมื อ งและภู มิ ภ าคในฐานะที่ เป็ น
แหล่ ง ที่ อ ยู่ อ าศั ย หลั ก ของมนุ ษ ย์ ลั ก ษณะของเมื อ ง
สาคัญทั่วโลก การแยกแยะเหตุและปัจจัยที่ทาให้เมือง
เจริญ เติ บ โต ซึ่ ง มี ค วามส าคั ญ ในการวิเคราะห์ แ ละ
วางแผนเมืองที่เชื่อมโยงกันในระดับภูมิภาคและระดับ
โลก
Importance of urban and regional as the core of
human habitat, characteristics of major cities around
the world, categorize the causes and factors of
urbanization which is important in analyzing and
planning to regional and global level

วิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/
หลักสูตรอื่น
224231
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
Geographic Information Systems

3หน่วยกิต
3(2-2-5)

ภูมิสัณฐานวิทยา
3(2-2-5)
เปิด
Geomorphology
รายวิชาใหม่
กระบวนการทางธรณีวิท ยา ทวีป มหาสมุ ทร แผ่น
เปลื อ กโลก และการเคลื่ อ นที่ ข องแผ่ น เปลื อ กโลก
กระบวนการผุ พั ง การเคลื่ อ นที่ ข องมวลสาร การ
พังทลาย การพัดพา และการสะสมตัวของตะกอนน้า
พา กระบวนการแลกเปลี่ยนพลังงานและวัตถุเชิงพื้นที่
และเวลา ธรณีภิบัติภัย
Geology processes, continental, oceans, tectonic
plates, and tectonic plates movement, weathering,
mass movement and fluvial erosion, transport,
deposition, energy and material transfers in space
and time, geohazard
224383
การวางผังเมืองและภาค
3(2-2-5)
ปรับรหัส
Urban and Regional Planning
และคาอธิบาย
รายวิชา
ความรู้ทั่วไปของการวางผังเมืองและภาค แนวคิด
ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับ การตั้งถิ่นฐาน วิวัฒ นาการและ
รูปแบบของเมือง ระดับการวางผังกายภาพในประเทศ
ไทย การวางผังระดับภูมิภาค การวางผังเมือง การวาง
ผัง เมื องเฉพาะ แผนผัง ก าหนดการใช้ป ระโยชน์ที่ ดิ น
แผนผั ง แสดงโครงการคมนาคมและขนส่ ง แผนผั ง
แสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค การวางผังเมือง
เขียว กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการวางผังเมือง
General knowledge of urban and regional
planning, theories related to settlement, urban
evolution and urban patterns, level of physical
planning in Thailand, regional planning, urban
planning, specific planning, land use plan,
transportation plan, infrastructure plan, greenest city
plan, laws related to urban planning
วิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 3 หน่วยกิต เพิ่มชึ้น3หน่วย
กิต
ปิดจากรายวิชา
สาหรับ
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แน วคิ ด การจั ด การข้ อ มู ลเชิ ง พื้ นที่ ด้ วยระบ บ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ โครงสร้าง
ฐานข้อมูลและฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การนาเข้า การ
วิเคราะห์และการนาเสนอข้อมูล
Concepts of spatial data management in
geographic information systems; software,
hardware, database and relational database
structures, data input, analysis and presentation
224375

224385

สาระที่
ปรับปรุง
สาขาวิชา/
หลักสูตรอื่น

เท ค โน โล ยี ภู มิ ส า ร ส น เท ศ กั บ 3(2-2-5)
ปิดจากราย
สถานการณ์โลกปัจจุบัน
วิชาเอกเลือก
และ
Geoinformatics Technology in Current Global
เปิดรายวิชาใหม่
Situation
สาหรับ
ระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ การรั บ รู้ ร ะยะไกล
สาขาวิชา/
ระบบกาหนดตาแหน่งบนโลกด้วยดาวเทียม โฟโตแก
รมเมตรี หลัก การสารวจเบื้องต้น การประยุกต์ใช้ภู มิ หลักสูตรอื่น
สารสนเทศ ทางตาแหน่ง เส้นทาง และภัยธรรมชาติ
Geographic information system (GIS), remote
sensing (RS), global navigation satellite systems
(GNSS), photogrammetry, principle of
surveying,geoinformatics application of location,
route, and natural disaster
ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว
3(2-2-5)
ปิดจากราย
Geography of Tourism
วิชาเอกเลือก
และ
องค์ ป ระกอบการท่ อ งเที่ ย ว วิ วัฒ นาการของการ
เดิ น ทางและการท่ องเที่ ยว ทรัพ ยากรการท่ อ งเที่ ย ว เปิดรายวิชาใหม่
สาหรับ
ปั จจั ย ทางภู มิ ศ าสตร์ ที่ ส่ ง เสริม ให้ เกิ ด การท่ อ งเที่ ย ว
สาขาวิชา/
มรดกโลกกับ การท่องเที่ยว พฤติกรรมการท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒ นธรรมของไทย หลักสูตรอื่น
และรอบโลก การอนุ รั ก ษ์ แ ละปั ญ หาในการอนุ รัก ษ์
ทรัพยากรการท่องเที่ยว
Elements of tourism, evolution of travel and
tourism, tourism resources, geography factors
support to tourism, world heritage and tourism,
tourism action, natural attractions and cultural
attractions in Thailand and around the world,
conservation and problems in conservation of
tourism resources
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001103
001111
*003134
*003136

224171
224181
241111
หมายเหตุ

แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
ทักษะภาษาไทย
3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่
3(3-0-6)
พะเยาศึกษา
3(2-2-5)
ภูมิศาสตร์กายภาพ
3(2-2-5)
ภูมิศาสตร์มนุษย์
3(2-2-5)
คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
รวม
16 หน่วยกิต
* ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

ภาคการศึกษาปลาย
001112
ภาษาอังกฤษพัฒนา
005171
ชีวติ และสุขภาพ
005173
ทักษะชีวติ

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

224111
224112
225120
004xxx

3(2-3-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-2-1)

การสารวจเบือ้ งต้น
การทาแผนที่
ระเบียบวิธีการเขียนโปรแกรม
กลุ่มวิชาพลานามัย

รวม

18 หน่วยกิต

001101
001102

003202
224111
224171
241111

แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
การใช้ภาษาไทย
3(2-2-5)
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
3(2-2-5)
การจัดการสุขภาพและสิง่ แวดล้อม 3(2-2-5)
เทคโนโลยีแผนที่
3(2-2-5)
ภูมิศาสตร์กายภาพ
3(2-2-5)
คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
รวม
18 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
001103
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
004101
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
224112
การสารวจเพื่อการทาแผนที่
225120
ระเบียบวิธีการเขียนโปรแกรม
224113
ระบบกาหนดตาแหน่งบนโลกด้วย
ดาวเทียม
224181
ภูมิศาสตร์มนุษย์
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-3-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
18 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
005172
การจัดการดาเนินชีวติ
3(2-2-5)
146111
การอ่านและการเขียน
3(3-0-6)
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ
224231
224211
241321
00xxxx

247221

224232
224221
224xxx
00xxxx
00xxxx

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ระบบกาหนดตาแหน่งบนโลกด้วย
ดาวเทียม
พีชคณิตเชิงเส้น 1
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
-

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

รวม

18 หน่วยกิต

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

แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
001204
002202
004201
224231

221204
224221
224282

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

การออกแบบและพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล
การรับรูร้ ะยะไกล
ภูมิศาสตร์เมือง

3(2-2-5)

รวม

ภาคการศึกษาปลาย
สถิตวิ ิเคราะห์
การจัดการฐานข้อมูลและ
ฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์
การรับรู้ระยะไกล
วิชาเอกเลือก
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
วิชาศึกษาทั่วไป เลือก
-

3(2-3-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
-

222023

-

-

224272

รวม

18 หน่วยกิต

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

ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
สังคมพหุวัฒนธรรม
บุคลิกภาพและการแสดงออกใน
สังคม
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
-

002201
003201
146131
224232

ภาคการศึกษาปลาย
พลเมืองใจอาสา
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
การจัดการฐานข้อมูลเชิงพืน้ ที่
การเขียนโปรแกรมบน
อินเทอร์เน็ต
ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการลุ่ม
น้า
รวม

3(2-2-5)
-

3(2-3-6)
3(2-2-5)
21 หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
18 หน่วยกิต

108
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ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
235024
การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล
3(2-2-5)
224311
มาตรฐานแผนที่
3(2-2-5)
224321
โฟโตแกรมเมตรี
3(2-3-6)
-

224322

-

-

224333

-

-

224334

3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
21 หน่วยกิต

224341
224xxx
224xxx
-

224341
224xxx
224xxx
xxxxxx

146131

224331
224332
224xxx
224xxx
xxxxxx

วิธีเชิงปริมาณทางภูมิศาสตร์
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
-

ภาคการศึกษาปลาย
3(2-2-5)
-

224335

-

-

224351

การประยุกต์ภูมิสารสนเทศเพื่อ
การจัดการเชิงพืน้ ที่
การเขียนโปรแกรมประยุกต์
สาหรับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
วิชาเอกเลือก

3(2-2-5)

224361

วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวม

แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
การรังวัดและการประมวลผลภาพ
3(2-2-5)
เชิงเลข
วิธีการเชิงเลขและการเขียน
3(2-2-5)
โปรแกรมสาหรับภูมสิ ารสนเทศ
การประยุกต์ภูมิสารสนเทศเพื่อการ 3(2-2-5)
จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
วิธีเชิงปริมาณทางภูมิสารสนเทศ
3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก
3(x-x-x)
วิชาเอกเลือก
3(x-x-x)
รวม
18 หน่วยกิต

การเขียนโปรแกรมสาหรับ
เครือข่ายด้านภูมิสารสนเทศ
การจาลองแบบปรากฏการณ์เชิง
พืน้ ที่
การวิจัยทางภูมิสารสนเทศศาสตร์
-

3(2-2-5)

3(2-2-5)

-

-

3(x-x-x)

-

1(0-2-1)

3(x-x-x)
3(x-x-x)
18 หน่วยกิต

224391

สัมมนา

xxxxxx
xxxxxx

วิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเสรี
รวม

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

3(x-x-x)
3(x-x-x)
16 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาต้น
224431
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บน
3(2-2-5)
อินเตอร์เน็ต
224461
การวิจัยทางภูมิสารสนเทศศาสตร์
3(2-2-5)
224491
สัมมนา
1(0-2-1)
-

224xxx
224xxx

แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาต้น
-

224401

-

-

224462

-

3(x-x-x)
3(x-x-x)
13 หน่วยกิต

224xxx
224xxx
224xxx

วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 1 รายวิชา
224492
การศึกษาอิสระ
หรือ
224493
การฝึกงาน
หรือ
224494
สหกิจศึกษา
รวม

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

การเตรียมพร้อมฝึก
ประสบการณ์วชิ าชีพ
ภูมิสารสนเทศศาสตร์
โครงงานด้านภูมิสารสนเทศ
ศาสตร์
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 1 รายวิชา
224492 การศึกษาอิสระ
หรือ
224493 การฝึกงาน
หรือ
224494 สหกิจศึกษา
รวม

1(0-2-1)
(ไม่นับหน่วยกิต)

3(0-6-3)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
12 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
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ข้อเสนอแนะการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภูมสิ ารสนเทศศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
วันที่ 21 เมษายน 2559
ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
โดย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญญา สราภิรมย์
นายพัณพรรษ ตรรกอังกูร
ข้อเสนอแนะจากกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ

การดาเนินการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญญา สราภิรมย์

1. รายวิ ช า 224375 เทคโนโลยี ภู มิ ส ารสนเทศกั บ
สถานการณ์ปัจจุบัน (Geoinformatics Technology in
Current Global Situation) ควรเปิ ด เป็ น รายวิ ช าที่
สาขา/หลั ก สู ตรอื่ นสามารถมาลงทะเบี ย นเรี ย นได้
ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาทราบและสัมผัสกับเทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศ เพื่อมีโอกาสดึงความสนใจไปสู่ระดับ
ปริญญาโท

1. ได้ มี ก าหนดให้ รายวิ ชาดั งกล่ าวเป็ น รายวิช า
กลางของคณะเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ
สื่ อ สาร และเปิ ด เป็ น รายวิ ช าเลื อ กเสรีส าหรั บ
นิ สิ ต หลั ก สู ต รอื่ น ๆ ในมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา
สามารถมาลงทะเบียนเรียนได้

2. ใน ร า ย วิ ช า 224271 ธ ร ณี วิ ท ย า เบื้ อ ง ต้ น 2. นาเนื้อหาของทั้งสองรายวิชามาวิเคราะห์ใหม่
(Introduction to Geology) และ 224373 ภู มิ ศ าสตร์ และก าหนดเป็ น รายวิ ช า 224474 ภู มิ สั ณ ฐาน
ดิน (Soil Geography) น่าจะนาเนื้ อหามารวมเข้าไว้ วิทยา (Geomorphology)
ด้วยกันได้
3. รายวิ ช าในหลั ก สู ต รยั ง ขาดความชั ด เจนใน 3. ก าหนดรายวิ ช า ที่ มี ค วามสอดคล้ อ งทางด้ า น
ประเด็นของสิ่งแวดล้อม ภัยธรรมชาติ ทรัพยากรน้า สิ่ ง แวด ล้ อม ส ถ าน ก ารณ์ แล ะก ารจั ด ก ารด้าน
(น้าใต้ดินและน้าผิวดิน) ปัญหาและการจัดการด้าน สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 3 รายวิชาดังนี้
1. รายวิชา 224334 การประยุ ก ต์ภู มิส ารสนเทศ
ทรัพยากรน้า รวมทั้ง ปัญหาการจัดการขยะ

เพื่ อ การจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ งแวดล้ อ ม

(Geoinformatics Application
for Natural
Resources and Environmental Management)
2. รายวิชา 224272 ภูมิสารสนเทศเพื่อการ
จั ด ก า ร ลุ่ ม น้ า (Geoinformatics for Watershed

Management)
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การดาเนินการ

3. รายวิชา 224373 ภูมิสารสนเทศกับสภาวะการ
เปลี่ ย นแปลงภู มิ อ ากาศ(Geoinformatics in Climate
Change)
4. เพิ่ ม ร า ย วิ ช า 224323 ภู มิ ส า ร ส น เท ศ จ า ก
ข้ อ มู ล ภ า พ (Geo-information from Imagery)
4. ร า ย วิ ช า ใน ห ลั ก สู ต ร ยั ง ข า ด เนื้ อ ห า แ ล ะ
รายละเอียดของการได้มาและการประยุกต์ใช้ข้อ มูล
DEM และ LIDAR
นายพัณพรรษ ตรรกอังกูร
1. ควรเพิ่มเติมงานสารวจเบื้องต้น เพื่อให้มีความรู้
ค วาม เข้ าใจ ใน ก ารใช้ ก ล้ อ ง Total Station จ น
สามารถขึ้นรูปแผนที่ได้

เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะดังกล่าว

1. ในคาอธิบายรายวิชา 224112 การสารวจเพื่อ
การทาแผนที่ (Surveying and Mapping) มีความ
สอดคล้องกับข้อเสนอแนะดังกล่าว
2. เพิ่มรายวิชา 224113 ระบบก าหนดตาแหน่ง
บ น โล ก ด้ ว ย ด า ว เที ย ม ( Global Navigation
Satellite Systems)

2. ควรมี งานที่ เกี่ ย วกั บ ความสั ม พั น ธ์ ข อง Datum 2. รายละเอี ย ดของข้ อ เสนอดั ง กล่ า วอยู่ ใ น
เช่ น WGS84 UTM47 UTM48 Indian1975 latitude รายวิ ช า 224112 การส ารวจเพื่ อ การท าแผนที่
longitude
(Surveying and Mapping) ร า ย วิ ช า 224231
ระบ บ ส าร ส น เท ศ ภู มิ ศ าส ต ร์ (Geographic
Information System) และ รายวิชา 224322 การ
รัง วัด และการประมวลผลภาพเชิ งเลข (Digital
Photogrammetry and Image Processing)
3. Modern Photogrammetry มี ท ฤ ษ ฏี อ ย่ า ง ไ ร 3. รายละเอี ย ดั ง กล่ า วปรากฏอยู่ ใ นรายวิ ช า
224322 การรั ง วั ด และการประมวลผลภาพ
แตกต่างจากงาน Photogrammetry สมัยก่อน
เชิ ง เล ข (Digital Photogrammetry and Image
Processing)
4.ควรเสริมรายละเอียดของ Database เช่น Oracle 4. เนื้อหาที่เกี่ยวข้องปรากฏอยูใ่ นรายวิชาอยูใ่ นรายวิชา
224232 การจั ด การฐานข้ อ มู ล เชิ ง พื้ น ที่ ( Spatial
Access SQL
Database Management)
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ประวัติ
ดร.นครินทร์ ชัยแก้ว

Nakarin Chaikaew, Ph.D.
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก

โทรศัพท์
อีเมล์
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2541

ดร.นครินทร์ ชัยแก้ว

3-5101-012xx-xx-x
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา อาเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา 56000
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา อาเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา 56000
054-4666-666 ต่อ 2312

nakarin.ch@up.ac.th
Doctor of Philosophy (Remote Sensing and Geographic Information
System)
Asian Institute of Technology
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ภูมิศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลงานทางวิชาการ

Chaikaew N. (2015). Spatio-Temporal Outbreak Detection of Dengue Hemorrhagic Fever in
Phayao, Thailand. International Journal of Geoinformatics, 11(2), June, 41-47.
รังสรรค์ เกตุออ๊ ต และ นครินทร์ ชัยแก้ว. (2558). การกระจายเชิงพื้นที่ของฟลูออไรด์ในน้าใต้ดิน อาเภอภูกามยาว
จังหวัดพะเยา. การประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์วิจยั ครัง้ ที่ 7" วันที่ 31 มีนาคม 2558. พิษณุโลก:
มหาวิทยาลัยนเรศวร. CO-O-004, 1-6.
วราพงษ์ คล่องแคล่ว และ นครินทร์ ชัยแก้ว. (2558). การพัฒนาแบบสอบถามออนไลน์สาหรับทดสอบความสนใจ
อาชีวศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. วารสารนเรศวรพะเยา, 8(1) มกราคม, 39 – 43.
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Niti Iamchuen,Ph.D.
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

ดร.นิติ เอี่ยมชื่น

3-7002-000xx-xx-x

โทรศัพท์

อาจารย์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา อาเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา 56000
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา อาเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา 56000
054-4666-666 ต่อ 2311

E-mail

niti018@hotmail.com

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก

ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2544
พ.ศ. 2543

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภูมิสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ภูมิศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลงานทางวิชาการ
ธิดาภัทร อนุชาญ และ นิติ เอี่ยมชื่น. (2560). การทาแผนที่ความอ่อนไหวต่อการเกิดน้าท่วมโดยวิธีการอัตราส่วน
ความถี่ บริเวณลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา ในภาคใต้ของประเทศไทย . วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา .
22(3) กันยายน: 106-122.
ชลิตา เถยศิริ มานัส ศรีวณิช และ นิติ เอี่ยมชื่น. (2560). การศึกษาการสร้างแบบจาลองทางพื้นที่ภูมิศาสตร์เพื่อ
คาดการณ์ ก ารเติ บ โตของเมื อ งในอนาคต A Review of Modelling Geographic Space to

Predict of Future Urban Growth. Built Environment Research Associates Conference
(BERAC) 8. 8 July 2017. 8(8): 465-473.
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Netnapa Pongpetch and Niti Iamchuen. (2015). Assessment of Heavy Metals in Fish and Water in
Cage Fish Culture at Loei River, Loei Province. Journal of Agricultural Technology. 11(8)
December: 2369-2375.
Suwit Ongsomwang and Niti Iamchuen. (2015). Integration of geospatial models for optimum land
use allocation in three different scenarios. Suranaree J. Sci. Technol. 22(4) October: 377396.
สุวทิ ย์ อ๋องสมหวัง และ นิติ เอี่ยมชื่น. (2556). การคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดนิ โดยแบบจาลองคลูเอส (CLUE-S)
กรณี ศึกษา บริเวณพื้น ที่โดยรอบกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา. วารสารสมาคมสารวจข้อมู ลระยะไกลและ
สารสนเทศภูมศิ าสตร์แห่งประเทศไทย 15(1) มกราคม : 26-31.
นิติ เอี่ยมชื่น . (2554). การบูรณาการเทคโนโลยีภูมิส ารสนเทศเพื่อ เตรียมความพร้อมในการบริห ารและจัด การ
มหาวิทยาลัยแห่งใหม่ กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุมทางวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัย
มสธ. วิจัย ประจาปี 2554. วันที่ 8 เมษายน 2554 : 36-147.
พงษ์ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล สมเจตน์ ประทุมมินทร์ กมล งามสมสุข ธรรมนูญ แก้วอาพุท บุญมา ดี แสง นิติ เอี่ยมชื่น บุร
ลักษณ์ ฉัตรวีระ สันทัด โรจนสุนทร และสุพัฒธณกิจ โพธิ์สว่าง. (2553). งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเกี่ยวกับการ
ประยุก ต์ใช้โปรแกรมการตั ดสิ น ใจเพื่อการก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน บริเวณศู นย์พัฒ นาโครงการหลวง
ผลงานวิจัยขอมูลนิธิโครงการหลวง ประจาปี 2553. 181-190
นิติ เอี่ยมชื่น. (2551). แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของหอพักรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ระหว่างปี พ.ศ. 2543

-2550. วารสารนเรศวรพะเยา; 1(1) มกราคม : 37-42.

120
ประวัติ
ดร.บุญศิริ สุขพร้อมสรรพ์

Boonsiri Sukpromsun, Ph.D.
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

ดร.บุญศิริ สุขพร้อมสรรพ์

3-5201-012xx-xx-x

โทรศัพท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
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รังสรรค์ เกตุอ๊อต. (2558). การวิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยงต่อการบุกรุกวนอุทยานภูลังกา จังหวัดพะเยา. เรื่องเต็มการ
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ. เล่มที่ 2 หน้า 1282-1288.
Rangsan Ket-ord, Nipon Tangtham and Veerasak Udomchoke.( 2013). Synthesizing Drainage

Morphology of Tectonic Watershed in Upper Ing Watershed (Kwan Phayao Wetland
Watershed). Modern Applied Science, 7(1) January, 13-27.
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449-462.
ปรัชญา อารีกุล และ ไพศาล จีฟ้ ู (2558). แนวทางการพัฒนาระบบข่าวกรองทางทหารเพื่อหากองกาลังข้าศึกในเขต
ป่าพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้. วารสารวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีที่ 13 มกราคม,
CRMA Journal Vol.13 (2015), หน้า 9-26.
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Sittichai Choosumrong, Venkatesh Raghavan, Phaisarn Jeefoo, and Natraj Vaddadi (2016).
Development of Service Oriented Web-GIS Platform for Monitoring and Evaluation using FOS4G.
International Journal of Geoinformatics, 12(3) September, 67-77.
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การประยุ ก ต์ ใช้ ข้ อ มู ล การรั บ รู้ ระยะไกลและระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ เพื่ อ วิ เคราะห์ ก ารสู ญ เสี ย พื้ น ที่
เกษตรกรรมในอาเภอเมืองจังหวัดพะเยา. การประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 8" 30-31
พฤษภาคม 2559. พะเยา: มหาวิทยาลัยพะเยา. หน้า 77-82.
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8" 7-8 กรกฎาคม 2559. นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. หน้า 380-387.

Wipop Paengwangthong and Sunya Sarapirome. 2015.Locating H-Based Potential Alternatives for
Micro-Hydropower Development using Medium-Scale DEM data and GIS. International
Journal of Geoinformatics, Vol. 11, No. 1, March, 2015 (Page 33-42) ISSN 1686-6576
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Sawarin Lerk-u-suke and Suwit Ongsomwang, 2014. QUANTITATIVE EVALUATION OF THEOS
PAN-SHARPENING TECHNIQUES USING THE UNIVERSAL IMAGE QUALITY INDEX. Proceeding
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Chiang Rai, Thailand.
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ลาดับ
1

ชื่อ – สกุล
นายนครินทร์
ชัยแก้ว

เลขบัตร
ประจาตัว
ประชาชน
35101012xxxxx

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ
ผู้ช่วย
ศาสตรา
จารย์

2*

นายนิติ
เอี่ยมชื่น

37002000xxxxx

อาจารย์

3

นายไพศาล
จี้ฟู

35101010xxxxx

ผู้ช่วย
ศาสตรา
จารย์

4

นายวิภพ
แพงวังทอง

36508008xxxxx

ผู้ช่วย
ศาสตรา
จารย์

คุณ
วุฒิ
Ph.D.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ด.
วท.ม.
ศศ.บ.
วท.บ.
Ph.D.
M.S.
วท.บ.
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ

สาขาวิชา
Remote Sensing and Geographic Information
System
ภูมิศาสตร์
ภูมศิ าสตร์
ภูมิสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์
รัฐศาสตร์
ภูมิศาสตร์
Remote Sensing and Geographic Information
System
Remote Sensing and Geographic Information
System
ภูมิศาสตร์
ภูมิสารสนเทศ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ภูมิศาสตร์

2560
360

ภาระการสอน
ชั่วโมง/ปีการศึกษา
2561 2562 2563
360 360 360

2564
360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน
Asian Institute of Technology
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Asian Institute of Technology
Asian Institute of Technology
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
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ลาดับ

ชื่อ – สกุล

เลขบัตร
ประจาตัว
ประชาชน
36201000xxxxx

ตาแหน่ง
ทาง
วิชาการ
อาจารย์

5

นายสวรินทร์
ฤกษ์อยูส่ ุข

6*

ว่าที่ร้อยตรี
รังสรรค์
เกตุออ๊ ต
นางสาวบุญศิริ
สุขพร้อมสรรพ์

36404003xxxxx

นายชัชพงศ์
ภาชนะพรรณ์
นางสาวจิราพร
กุลสุนทรรัตน์

36599003xxxxx

ผู้ช่วย
ศาสตรา
จารย์
ผู้ช่วย
ศาสตรา
จารย์
อาจารย์

17799000xxxxx

อาจารย์

7*

8*
9*

35201012xxxxx

คุณ
วุฒิ
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
Ph.D.
ผ.ม.
อ.บ.
วท.ม.
วท.บ.
M.S.
วท.บ.

สาขาวิชา
ภูมิสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศปริภูมทิ างวิศวกรรม
ภูมิศาสตร์
วิทยาศาสตร์ส่งิ แวดล้อม
วิทยาศาสตร์ส่งิ แวดล้อม
ภูมิศาสตร์
Urban Engineering
การวางแผนภาคและเมือง
ภูมิศาสตร์
ภูมิศาสตร์
ภูมิศาสตร์
Remote Sensing and Geographic Information
System
ภูมิศาสตร์

2560
360

ภาระการสอน
ชั่วโมง/ปีการศึกษา
2561 2562 2563
360 360 360

2564
360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
The University of Tokyo
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
Asian Institute of Technology
มหาวิทยาลัยนเรศวร
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