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รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชา ภูมิสารสนเทศ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 

 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

คณะ/สถาบัน/ส านัก  คณะสังคมศาสตร์ 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 

1. ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย :     วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ 

          ภาษาอังกฤษ :  Master of Science Program in Geoinformatics 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย      ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ภูมิสารสนเทศ) 

                            ชื่อย่อ : วท.ม. (ภูมิสารสนเทศ) 

ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม : Master of Science (Geoinformatics) 

                            ชื่อย่อ : M.Sc. (Geoinformatics) 

3. วิชาเอก/แขนงวิชา (ถ้าม)ี 

 ไม่มี 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ  

 หลักสูตรระดับปริญญาโท 

5.2 ภาษาทีใ่ช้ 

 ภาษาไทย และเอกสารและต าราที่ประกอบการเรียนมีท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

5.3 การรับเข้าศึกษา 

รับผู้เข้าศึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
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5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 

 มีความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology) ซึ่งมี

ข้อตกลงร่วมกันด้านการเรียนการสอน และการท าวิจัยร่วมกัน    

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

 ให้ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ภูมิสารสนเทศ) เพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหลักสูตร 

 เป็นหลักสูตรปรับปรุง  จากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภูมิศาสตร์และ            

ภูมิสารสนเทศ พ.ศ. 2553 โดยจะเริ่มใช้หลักสูตรนี้ในภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษา 2555    

 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยในการประชุม 

ครั้งท่ี........12/2554........ เมื่อวนัที่ ....22.... เดือน ......ธันวาคม.. พ.ศ.....2554.........  

 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ .....2/2555...........  

เมื่อวันที่ ...10..... เดือน ....กุมภาพันธ์.................... พ.ศ....2555.......... 

 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ....4/2555.....  

เมื่อวันที่ ...30..... เดือน ....มีนาคม......... พ.ศ.....2555..... 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา   

แห่งชาติในปีการศึกษา 2557 

8.  อาชีพที่ประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

 นักวิชาการ/นักวิจัยและนักพัฒนาแบบจ าลองภูมิสารสนเทศ 

 ที่ปรึกษาด้านภูมิสารสนเทศ (Geoinformatics Consultant) 

 พนักงานในภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 

 นักพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่ 
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9.  ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับที ่ รายช่ือคณาจารย ์

คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา) 

ปีที่จบ 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 

1 รศ.ดร. วิชัย พันธนะหิรัญ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) สาขา

ปฐพีวิทยา, 2520 

วท.ม. (เกษตรศาสตร์) สาขา

ปฐพีวิทยา, 2525 

Diploma สาขา Soil Science, Soil 

Survey, 2531 

 

Ph.D. (Biological Science) 
สาขา Natural Resources, 2537 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

International Institute for Aerospace 

Survey and Earth Science (ITC) 

เนเธอร์แลนด์ 

University of Rhode Island 

สหรัฐอเมริกา 

xxxxxxxxxxxxxx 

2 อาจารย์ ดร. สุรัสวด ี

 อิฐรัตน์ 

ศศ.บ. (โบราณคดี), 2522 

ศศ.ม. (จารึกภาษาตะวันออก),

2526 

DESS (Télédetection), 2534 

 

Ph.D. (DiplÔme de docteur) 

Très honorable avec 

fèlicitations, 2541 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

Paris VI (Pierre et Marie Curie) 

ฝร่ังเศส 

Paris I (Pantheon–Sorbonne) ฝร่ังเศส 

 

xxxxxxxxxxxxxx 

3 อาจารย์ ดร. สุธาทิพย์  

ชวนะเวสสกุล 

วท.บ. (ภูมิศาสตร์), 2536 

ผ.ม. (การวางแผนชุมชนเมืองและ

สภาพแวดล้อม), 2540 

ผ.ด. (การวางแผนชุมชนเมืองและ

สภาพแวดล้อม), 2552 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุ

ทหารลาดกระบัง 

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุ

ทหารลาดกระบัง 

xxxxxxxxxxxxxx 

10.   สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 ปัจจุบันปัญหาส่ิงแวดล้อมและปัญหาระบบเศรษฐกิจโลกมีความรุนแรงมากขึ้นและส่ง

ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์ เช่น ภาวะโลกร้อน น้ าทะเลหนุนสูง ปรากฏการณ์เรือนกระจก 

แหล่งน้ าเส่ือมโทรม และความหลากหลายทางชีวภาพลดลง เป็นต้น การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อใช้ใน

การวิเคราะห์ด้านการส ารวจพื้นที่ การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ และการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

เชิงพื้นที่เป็นส่ิงส าคัญในการสนับสนุนการขับเคล่ือนทางเศรษฐกิจและสังคม และการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างบูรณาการ 

 การพัฒนาหลักสูตรด้านภูมิสารสนเทศนั้นสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ที่กล่าวถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและบทบาทของ

เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งด้านการส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี
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สารสนเทศเพื่อการพัฒนาอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งการพัฒนาฐานข้อมูล

ภูมิสารสนเทศระดับประเทศ การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ 

เช่น เศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อมได้อย่างเหมาะสมและย่ังยืน โดยปัจจัยที่ส าคัญอันดับแรกเพื่อ

การบรรลุเป้าหมายคือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ความสามารถและมีศักยภาพเพียงพอ 

การน าองค์ความรู้ด้านภูมิสารสนเทศไปใช้ประกอบอาชีพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศ 

 11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

 ปัจจุบันพัฒนาการและการเปล่ียนแปลงข้อมูลข่าวสารที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว การใช้แผน

ที่ดิจิตอลเพื่อการตรวจสอบพื้นที่และการค้นหาต าแหน่งบนแผนที่ดิจิตอล การรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้าน

ต่างๆ เช่น ที่ดิน ภูมิอากาศ และพิบัติภัย เป็นต้น บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์เคล่ือนที่

ความเร็วสูงผ่านระบบ 3G นั้น ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก  การ

พัฒนาหลักสูตรที่เน้นเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่เพียงแต่มีส่วนพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการทาง

สังคมและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการเป็นบัณฑิตไทยที่สมบูรณ์เท่านั้น แต่ยังเป็น

การพัฒนาบุคลากรที่มีความเข้าใจถึงบริบทของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อสังคมและวัฒนธรรมด้วย 

ซึ่งเป็นการขับเคล่ือนเพื่อส่งเสริมให้สังคมอยู่ในรูปแบบที่สอดคล้องเหมาะสมกับวิถีชีวิตของคนใน

ประเทศอย่างมีคุณภาพ เทคโนโลยีเป็นส่ิงที่ส าคัญอย่างย่ิงในการพัฒนาประเทศชาติและสังคม 

12 ผลกระทบจากข้อ 11.1 แล 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและและความเกี่ยวข้องกับพันธ

กิจของสถาบัน 

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

 ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันและการพัฒนาประเทศ

มากขึ้นในทุกๆด้าน จ าเป็นต้องมีหลักสูตรการบูรณาองค์ความรู้ด้านภูมิศาสตร์เข้ากับเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของกระแสโลกาภิวัฒน์เพื่อผลิตทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้

ความสามารถปรับเปล่ียนตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศได้ การบูรณาการองค์ความรู้ด้าน

สารสนเทศเชิ งพื้นที่นั้ นมีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศหลายด้าน  เช่น การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การจัดการภัยพิบัติ การคมนาคมขนส่ง การวางผังเมือง และ

ระบาดวิทยา เป็นต้น  การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการแข่งขันทางด้านการค้าในเวทีทั้งระดับ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และระดับโลกด้วย ประกอบกับปัจจุบันบุคลากรสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ

ระดับสูงยังขาดแคลน การผลิตบุคลากรเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ภูมิสารสนเทศเชิงลึกเพื่อ

รองรับความต้องการของหน่วยงานต่างๆ จึงมีความจ าเป็นอย่างย่ิงและสอดคล้องกับความต้องการของ

ประเทศ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ภาควิชา

ภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงมีการพัฒนาหลักสูตรให้มีรายวิชาที่มี

การจัดการเรียนการสอนที่ให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจหลักการภูมิสารสนเทศอย่างลึกซึ้งและสามารถ

คิดวิเคราะห์ วิจัย และสามารถประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศกับศาสตร์อื่นๆ เพื่อให้มีความพร้อม

ในการที่จะเป็นนักภูมิสารสนเทศที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นก าลังส าคัญในการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ

ต่อไปในอนาคต 
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 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้มีเป้าหมายในการมุ่งเน้นสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย 

โดยพันธกิจที่ส าคัญคือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล การพัฒนาหลักสูตรภูมิสารสนเทศนั้นได้มุ่งเน้นในการผลิตบัณฑิต

ที่มีความรู้ความสามารถด้านภูมิสารสนเทศเพื่อออกไปรับใช้สังคม ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต การบูรณา

การองค์ความรู้เชิงพื้นที่เพื่อการลดความขัดแย้ง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมการ

จัดการภัยพิบัติ การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาประเทศโดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ รวมถึงการ

ผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านภูมิสารสนเทศที่มีประโยชน์และเป็นที่ยอมรับออกสู่ระดับประเทศ

และระดับสากลโดยค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม และการน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาสังคม เพื่อ

ตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 

 ไม่ม ี
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1.  ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1.1  ปรัชญา 

 ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

 1.2  ความส าคัญ 

 ภูมิศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับพื้นที่  ส่ิงแวดล้อม และมนุษย์ ขณะเดียวกัน

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศนับเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยการศึกษาวิจัย ตลอดจนการตัดสินใจ วาง

แผนการใช้พื้นที่ ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อ

มนุษยชาติ 

 ภาควิชาภูมิศาสตร์ได้พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ โดยมุ่งเน้น

การบูรณาการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเข้ากับเนื้อหาทางภูมิศาสตร์ และได้เปล่ียนชื่อสาขาวิชาเป็นภูมิ

สารสนเทศ เพื่อเป็นหลักสูตรต่อเนื่องจากระดับปริญญาตรี ให้ผู้เรียนเรียนรายวิชาภูมิสารสนเทศเป็น

หลัก และเลือกเรียนรายวิชาต่างๆ ท่ีสนใจในหมวดวิชาเลือก นอกจากนี้ ภาควิชาฯ ได้จัดการเรียนการ

สอน แผน ข (สารนิพนธ์) เพิ่มขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเลือกแผนการเรียนได้ตามความเหมาะสม

กับการน าไปใช้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ภาควิชามุ่งหวังที่จะผลิตมหาบัณฑิตภูมิสารสนเทศที่มีทั้ งความรู้ทาง

ทฤษฎีและความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง เพื่อเป็นก าลังให้กับหน่วยงานภาครัฐและ

เอกชนในการพัฒนาประเทศต่อไป 

 1.3  วัตถุประสงค์ 

 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตด้านภูมิสารสนเทศที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 

1.3.1 สามารถค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์ สังเคราะห์ปรากฏการณ์เชงิพื้นที่ โดยใช้เทคโนโลยี 

ภูมิสารสนเทศเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม และสังคมให้เกิดประโยชน์สูงสุดและย่ังยืน 

1.3.2 สามารถบูรณาการความรู้ด้านภูมิศาสตร์โดยใชเ้ทคโนโลยีภูมิสารสนเทศขั้นสูงได้ 

อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ 

1.3.3 มีคุณธรรมจริยธรรม มีความตระหนัก มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกระดับ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 

ผนพัฒนา/แผนการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ ตัวบ่งชี ้

ปรับปรุงหลักสูตรภูมิสารสนเทศให้มี

มาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ สกอ. ก าหนด 

 พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐาน

จากหลักสตูรในระดับสากล โดย

มีการน าหลักสูตรระดับบัณฑิต 

ศึกษาด้านภูมิสารสนเทศจากท่ัว

โลกมาประกอบการพิจารณา

เพื่อการพัฒนาหรือปรับปรุง

หลักสูตร 

 ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง

สม่ าเสมอตามรอบการประเมิน

หลักสูตร 

 เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 

 รายงานผลการประเมินหลัก 

สูตรตามรอบการประเมิน

หลักสูตร 

ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของสังคม และการเปลี่ยน 

แปลงของเทคโนโลยี 

 ฝึ ก อบ รม แล ะ จั ด ใ ห้ มี ก า ร

บรรยายเสวนาโดยวิทยากร

ภายนอกจากสถานประกอบการ

หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 

 สอดแทรกคุณค่าทางจรรยา 

บรรณท้ังในและนอกห้องเรียน

ตลอดส่งเสริมกิจกรรมภายนอก

หลักสูตรด้านความรับผิด ชอบ

ต่อสังคมและประเทศ 

 มี ก า ร ส นั บ ส นุ น ค่ า ใ ช้ จ่ า ย

กิจกรรมนอกหลักสูตรตาม

ความจ าเป็น 

 ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน

ตลาดแรงงานด้านภูมิสารสน 

เทศอย่างต่อเนื่อง 

 รายง านผลการประ เ มิน

ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ก า ร ใ ช้

ม ห า บั ณ ฑิ ต ข อ ง ส ถ า น

ประกอบการอยู่ในเกณฑ์ดี 

 ความพึงพอใจทักษะ ความรู้ 

ความสามารถการท างานของ

มหาบัณฑิต โดยเฉลี่ยใน

ระดับดี 

 มี วิ ท ย า ก ร จ า ก ส ถ า น

ประกอบการและผู้ ท ร ง 

คุณ วุฒิ ม าบ ร รย า ยแน ว

ทางการด า เนิ นง านและ

ประสบการณ์จริง 

พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการสอน 

การวิ จั ยและบริก ารวิ ชาการ  ให้ มี

ประสบการณ์จากการน าความ รู้ทางภูมิ

สารสนเทศไปปฏิบัติงานจริง 

 สนับสนุนบุคลากรท างานวิจัย

และบริการวิชาการแก่ชุมชนให้

เกิดการบูรณาการร่วมกับการ

เรียนการสอน 

 จ านวนงานวิจั ยและงาน

บริการวิชาการต่ออาจารย์ใน

หลักสูตร 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 

 1.1 ระบบ 
 ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ
หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห ์

 1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

 มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนส าหรับแผน ข ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกาพิจารณาของ

คณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

 1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

 ไม่มี 

2.  การด าเนินการหลักสูตร 

     2.1  วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

     วันเวลาราชการปกติ 

     นอกเวลาราชการ  

ภาคต้น  เดือนมิถุนายน–กันยายน 

ภาคปลาย  เดือนตุลาคม–กุมภาพันธ์ 

ภาคฤดูร้อน  เดือนมีนาคม–พฤษภาคม 

 2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

  ผู้เข้าเป็นนิสิตต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับขั้นปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่

เกี่ยวข้อง และมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 

 2.3  ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

 ผู้ที่สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรที่ไม่ได้เรียนสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ อาจมี

พื้นฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรภูมิสารสนเทศไม่เพียงพอ รวมทั้งทักษะและความสามารถการใช้

ภาษาอังกฤษของนิสิต เนื่องจากต าราและเอกสารประกอบการเรียนส่วนใหญ่จะ ใช้เอกสาร

ภาษาอังกฤษประกอบการเรียนการสอน 

 2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 

 ผู้ที่จะเข้ารับการศึกษาควรมีผลการเรียนในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี หรือมีผลสอบมาตรฐานด้านดังกล่าวไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ภาควิชา

ภูมิศาสตร์ก าหนดในระเบียบการคัดเลือก โดยภาควิชาได้มีการจัดการเรียนวิชาพื้นฐานทางภูมิศาสตร์

และภูมิสารสนเทศได้แก่ วิชาภูมิสารสนเทศขั้นพื้นฐาน (Introduction to Geoinformatics) ให้กับนิสิต

โดยไม่คิดหน่วยกิต (การลงทะเบียนเรียนแบบ Audit) 
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            2.5   แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

     จ านวน    

   นิสิต 

                                 

แผน 

จ านวนนิสิตแต่ละปกีารศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 

ในเวลา นอกเวลา ในเวลา นอกเวลา ในเวลา นอกเวลา ในเวลา นอกเวลา ในเวลา นอกวลา 

ก ข ก ข ก ข ก ข ก ข ก ข ก ข ก ข ก ข ก ข 

จ านวนท่ีคาด

ว่าจะรับ 
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

จ านวนท่ีคาด

ว่าจะส าเร็จ

การศึกษา 

- - - - - - - - 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

จ านวนสะสม 10 10 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
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      2.6  งบประมาณตามแผน 

 2.6.1  งบประมาณรายรับภาคในเวลาราชการ (หน่วย : บาท) 

รายการ ค่าใช้จ่าย ยอดสะสมตอ่หัว 

หมวดค่าการจัดการเรียนการสอน (รวมทั้งหลกัสูตร)   

ค่าตอบแทนผู้สอน (24 หน่วยกิต x 900 บาท/ชั่วโมง x 18 คร้ัง/ภาค)  388,800  

ค่าครุภัณฑ์ ซอฟต์แวร ์ 200,000  

ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน 300,000  

ค่ากิจกรรมเสริมหลักสูตร (สัมมนา ปฐมนเิทศ ภาคสนาม) 200,000  

ค่าวิจัยและพฒันาหลักสูตร 100,000  

ค่าใช้จ่ายรวม 1,188,800  

ค่าใช้จ่ายต่อหัว (ค่าใช้จ่ายรวม/จ านวนนิสิตข้ันต่ า 20 คน) 59,440 จ านวนนิสิตข้ันต่ า 

20 คน 

หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลางระดับคณะ/สถาบัน/ส านัก (อัตราตอ่หัว) 14,860 74,300 

งบพัฒนาหนว่ยงาน (ร้อยละ 5) 3,715  

งานวิจัยของหน่วยงาน (ร้อยละ 5) 3,715  

ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่าสาธารณูปโภค (ร้อยละ 10) 7,430  

   

หมวดค่าปริญญานิพนธ์/สารนพินธ์ (อัตราต่อหัว) 10,000 84,300 

ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานพินธ์ (อัตราต่อหัว) 10,000  

ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมสารนิพนธ์ (อัตราต่อหัว) 10,000  

   

หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (ร้อยละ 15) 14,877 99,177 

   

หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง (อัตราต่อหัว) 28,608 127,785 

ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย (4,360 x2) 8,720  

ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x2) 6,000  

ค่าธรรมเนียมส านักคอมพิวเตอร ์(1,040 x2) 2,080  

ค่าธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลัย (5,904 x2) 11,808  

   

ค่าธรรมเนียมเหมาจา่ยตลอดหลักสูตร  127,785 

หมายเหตุ จ านวนบัณฑิตรวมหลักสูตรเก่าและหลักสูตรปรับปรุง ค่าใช้จ่ายต่อหัวบัณฑิตบาทต่อปี 
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          2.6.2  งบประมาณรายรับภาคนอกเวลาราชการ (หน่วย : บาท)  

รายการ ค่าใช้จ่าย ยอดสะสมตอ่หัว 

หมวดค่าการจัดการเรียนการสอน (รวมทั้งหลกัสูตร)   

ค่าตอบแทนผู้สอน  (24 หนว่ยกิต  x 1,500 บาท/ชั่วโมง x 18 คร้ัง/  

ภาค) 
648,000  

ค่าครุภัณฑ์ ซอฟต์แวร ์ 220,466  

ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน 300,000  

ค่ากิจกรรมเสริมหลักสูตร (สัมมนา ปฐมนเิทศ ภาคสนาม) 222,465  

ค่าวิจัยและพฒันาหลักสูตร 100,000  

ค่าใช้จ่ายรวม 1,490,931  

ค่าใช้จ่ายต่อหัว (ค่าใช้จ่ายรวม/จ านวนนิสิตข้ันต่ า 20 คน) 74,547 จ านวนนิสิตข้ันต่ า 

20 คน 

หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ระดบัคณะ/สถาบัน/ส านกั (อัตราต่อหัว) 18,636 93,183 

งบพัฒนาหนว่ยงาน (ร้อยละ 5) 4,659  

งานวิจัยของหน่วยงาน (ร้อยละ 5) 4,659  

ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่าสาธารณูปโภค (ร้อยละ 10) 9,318  

   

หมวดค่าปริญญานิพนธ์/สารนพินธ์ (อัตราต่อหัว) 10,000 103,183 

ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานพินธ์ (อัตราต่อหัว) 10,000  

ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมสารนิพนธ์ (อัตราต่อหัว) 10,000  

   

หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (ร้อยละ 15) 18,209 121,392 

   

หมวดค่าใช้จ่ายสว่นกลาง (อัตรา ่อหัว) 28,608   

ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย (4,360 x2) 8,720  

ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x2) 6,000  

ค่าธรรมเนียมส านักคอมพิวเตอร ์(1,040 x2) 2,080  

ค่าธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลัย (5,904 x2) 11,808  

   

ค่าธรรมเนียมเหมาจา่ยตลอดหลักสูตร  150,000 

หมายเหตุ จ านวนบัณฑิตรวมหลักสูตรเก่าและหลักสูตรปรับปรุง ค่าใช้จ่ายต่อหัวบัณฑิตบาทต่อปี 
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     2.7  ระบบการศึกษา 

              แบบชั้นเรียน 

              แบบทางไกลผ่านส่ือสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

              แบบทางไกลผ่านส่ือแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

              แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่ือหลัก (E-learning) 

              แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 

              อื่นๆ (ระบุ) 

     2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้าม)ี 

 ไม่มี 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

 3.1  หลักสูตร 

 3.1.1 จ านวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

 หลักสูตรมหาบัณฑิตแบบ ก 2 โดยมีจ านวนหน่วยกิตรายวิชาเท่ากับ 24 หน่วยกิต 

และปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

 หลักสูตรมหาบัณฑิตแบบ ข โดยมีจ านวนหน่วยกิจรายวิชาเท่ากับ 30 หน่วยกิต 

และสารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

 3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร  

หมวดวิชา 
แผน ก 2 แผน ข 

หน่วยกิต หน่วยกิต 

1.  วิชาบงัคับ 12 12 

2.  วิชาเลือกไม่น้อยกว่า 12 18 

3.  ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ 12 6 

รวมไม่น้อยกวา่ 36 36 

 3.1.3  รายวิชา 

 3.1.3.1  หมวดวิชาลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 

แผน ก 2 และแผน ข 

ภม 501 ภูมิสารสนเทศเบื้องต้น 

GE 501 Introduction to Geoinformatics  3(2-2-5)  

 3.1.3.2  หมวดวิชาบังคับ 

แผน ก 2 และแผน ข ก าหนดให้เรียน 12 หน่วยกิต 

ภม 511 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติทางภูมิสารสนเทศ 2(1-1-4)  

GE 511 Research Methodology and Statistics in Geoinformatics 
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ภม 512 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และระบบการก าหนดต าแหน่งบนผิวโลกขั้นสูง 3(2-2-5) 

GE 512 Advanced Geographic Information System and Global Positioning System 

ภม 513 การรับรู้ระยะไกลข้ันสูง 3(2-2-5) 

GE 513 Advanced Remote Sensing 

ภม 514 การท าแผนที่ข้ันสูงเพื่องานภูมิสารสนเทศ 3(2-2-5) 

GE 514 Advanced Visualization Mapping 

ภม 541 สัมมนาภูมิสารสนเทศ 1(0-2-1) 

GE 541 Seminar in Geoinformatics 

 3.1.3.3 หมวดวิชาเลือก 

แผน ก 2 ก าหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

แผน ข    ก าหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 

ภม 521 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 3(2-2-5) 

GE 521 Geoinformatics Application in Socio-Economics 

ภม 522 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศเพื่อการขนส่งและลอจิสติกส์ 3(2-2-5) 

GE 522 Geoinformatics Application in Transport and Logistic 

ภม 531 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปรับตัว 3(2-2-5) 

GE 531 Geoinformatics Application in Climate Change and Adaptation 
ภม 515 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศเพื่อระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 3(2-2-5) 

GE 515 Geoinformatics Application in Decision Support System 

ภม 532 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 3(2-2-5) 

GE 532 Geoinformatics Application in Sustainability 

ภม 533 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการพิบัตภิัย 3(2-2-5) 

GE 533 Geoinformatics Application in Disaster Management 

ภม 623 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ด้านอาชญากรรม 3(2-2-5) 

GE 623 Geoinformatics Application in Criminal Analysis 

ภม 615 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศเพื่อการรับรู้ระยะไกลช่วงไมโครเวฟ 3(2-2-5) 

GE 615 Geoinformatics Application in Microwave Remote Sensing 

ภม 624 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศเพื่อการรับรู้ระยะไกลของเมือง 3(2-2-5) 

GE 624 Geoinformatics Application in Urban Remote Sensing 

ภม 616 การเขียนโปรแกรมบนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3(2-2-5) 

GE 616 Geographic Information System Programming 

ภม 688 สารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต 

GE 688 Master’s Project 

ภม 699 ปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 
GE 699 Thesis 
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           3.1.3.4 ความหมายของเลขรหัสวิชา 

ภม หมายถึง ภูมิสารสนเทศ 
GE หมายถึง Geoinformatics 

เลขรหัสตัวที่ 1 หมายถึง ชั้นปีที่เปิดสอน 

เลขรหัสตัวที่ 2 หมายถึง หมวดวิชาในหลักสูตร 

           เลข 0 หมายถึง หมวดวิชาปรับพื้นฐาน 

           เลข 1 หมายถึง หมวดวิชาด้านเทคนิคภูมิสารสนเทศ 

           เลข 2 หมายถึง หมวดวิชาด้านเศรษฐกิจสังคม 

           เลข 3 หมายถึง หมวดวิชาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

           เลข 4 หมายถึง หมวดวิชาสัมมนา 

           เลข 8 หมายถึง สารนิพนธ์ 

           เลข 9 หมายถึง ปริญญานิพนธ ์

เลขรหัสตัวที่ 3 หมายถึง ล าดับรายวิชาในหมวดวิชาของเลขรหัสตัวที่ 2 

เลขรหัสนอกวงเล็บ หมายถึง จ านวนหน่วยกิตทั้งหมดของรายวิชา 

เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 1 หมายถึง จ านวนชั่วโมงทฤษฎี 

เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 2 หมายถึง จ านวนชั่วโมงปฏิบัติ 

เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 3 หมายถึง จ านวนชั่วโมงที่ศึกษาด้วยตนเอง 
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            3.1.4   แผนการศึกษา 

   ภาคปกติและภาคนอกเวลาราชการ 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

แผน ก 2 แผน ข 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

ภม 501 ภูมิสารสนเทศเบ้ืองตน้ 3(2-2-5) ภม 501 ภูมิสารสนเทศเบ้ืองตน้ 3(2-2-5) 

ภม 511 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติทาง

ภูมิสารสนเทศ 

2(1-1-4) ภม 511 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ

ทางภูมิสารสนเทศ 

2(1-1-4) 

ภม 512 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

และระบบการก าหนด

ต าแหน่งบนผวิโลกขั้นสงู 

3(2-2-5) ภม 512 ระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตรแ์ละระบบการ

ก าหนดต าแหนง่บนผิวโลก

ขั้นสูง 

3(2-2-5) 

ภม 513 การรับรูร้ะยะไกลขั้นสงู 3(2-2-5) ภม 513 การรับรูร้ะยะไกลขั้นสงู 3(2-2-5) 

ภม 541 สัมมนาภูมิสารสนเทศ 1(0-2-1) ภม 541 สัมมนาภูมิสารสนเทศ 1(0-2-1) 

รวม 9 รวม 9 

 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

แผน ก 2 แผน ข 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

ภม 514 การท าแผนท่ีขั้นสูงเพื่องาน

ภูมิสารสนเทศ 

3(2-2-5) ภม 514 การท าแผนท่ีขั้นสูงเพื่อ

งานภูมิสารสนเทศ 

3(2-2-5) 

 เลือกเรียนจากหมวดวิชา

เลือก 6 หนว่ยกิต 

6  เลือกเรียนจากหมวดวิชา

เลือก 6 หนว่ยกิต 

6 

รวม 9 รวม 9 
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ปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน 

แผน ก 2 แผน ข 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

 - -  เลือกเรี ยนจากหมวดวิชา

เลือก 6 หน่วยกิต 

6 

รวม - รวม 6 

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

แผน ก 2 แผน ข 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

ภม 699 ปริญญานิพนธ์ 6  เลื    เลือกเรียนจากหมวดวิชา 

       เลือก 6 หน่วยกิต 

6 

 เลือกเรียนจากหมวดวิชา

เลือก 6 หน่วยกิต 

6 

รวม 12 รวม 6 

 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

แผน ก 2 แผน ข 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

ภม 699 ปริญญานิพนธ์ 6 ภม 688 สารนิพนธ์ 6 

รวม 6 รวม 6 

 

           3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

ภม 501 ภูมิสารสนเทศเบื้องต้น 3(2-2-5) 

GE 501 Introduction to Geoinformatics 

  ความหมายและองค์ประกอบของภูมิสารสนเทศ แผนที่และการอ่านแผนที่ ภาพถ่ายทาง

อากาศและการท าแผนที่จากภาพถ่ายทางอากาศ การรับรู้จากระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลก เรดาร์ช่องเปิดสังเคราะห์และไลดาร์  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิ

สารสนเทศ 
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ภม 511 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติทางภูมิสารสนเทศ 2(1-1-4) 

GE 511 Research Methodology and Statistics in Geoinformatics 

 ระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิสารสนเทศ การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อก าหนดหัวข้อวิจัย การออกแบบ

งานวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติขั้นสูงในการ

วิจัยทางภูมิสารสนเทศ การเขียนและน าเสนอรายงานการวิจัย 

ภม 512 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และระบบการก าหนดต าแหน่งบนผิวโลกขั้นสูง 3(2-2-5) 

GE 512 Advanced Geographic Information System and  Global Positioning 

 System 

 โครงสร้างข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์แบบเวกเตอร์และแบบราสเตอร์ การออกแบบ

ฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ รูปแบบฐานข้อมูล มาตรฐานของฐานข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล

สารสนเทศภูมิศาสตร์ ศึกษาระบบและแนวคิดของระบบ GPS/GNSS องค์ประกอบของระบบ 

GPS/GNSS โดยเน้นที่การศึกษาและปรับแก้สัญญาณ GPS/GNSS การศึกษาระบบก าหนดต าแหน่ง

บนผิวโลกนานาชาติที่มีอยู่ในปัจจุบัน รวมไปถึงความศักยภาพของระบบ GPS/GNSS ในงาน

วิเคราะห์เชิงพื้นที ่

ภม 513 การรับรู้ระยะไกลข้ันสูง 3(2-2-5) 

GE 513 Advanced Remote Sensing 

 ที่มาและคุณสมบัติของข้อมูลการรับรู้จากระยะไกลเชิงเลข ดาวเทียมและระบบตรวจวัด

ระบบการประมวลผลภาพ การจัดเก็บข้อมูลและการแสดงภาพเชิงเลข สถิติที่จ าเป็นส าหรับการ

ประมวลผลภาพเชิงเลข เทคนิคการประมวลผลภาพขั้นสูง ประกอบด้วย การปรับแก้ภาพ การเน้น

ภาพและการแปลงภาพ การจ าแนกประเภทข้อมูล การตรวจวัดการเปล่ียนแปลง การผสมร วม

ข้อมูลภาพ โครงงานการประยุกต์ใช้การรับรู้จากระยะไกลข้ันสูง 

ภม 514 การท าแผนที่ข้ันสูงเพื่องานภูมิสารสนเทศ 3(2-2-5) 

GE 514 Advanced Visualization Mapping 

 หลักการท าแผนที่ ฐานข้อมูลแผนที่เพื่องานภูมิสารสนเทศ การออกแบบสัญลักษณ์          

การออกแบบแผนที่ มุ่งเน้นที่การท าแผนที่เพื่อการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นปัจจุบัน 

สอดคล้องกับเทคโนโลยีด้านการท าแผนที่บนเว็บ มัลติมีเดีย และการท าแผนที่แบบภาพเคล่ือนไหว

เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในอนาคต  

ภม 541 สัมมนาภูมิสารสนเทศ 1(0-2-1) 

GE 541 Seminar in Geoinformatics 

 การค้นคว้า ศึกษา ทบทวนเอกสาร น าเสนอและอภิปรายงานวิจัยในสาขาภูมิสารสนเทศ 
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ภม 521 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 3(2-2-5) 

GE 521 Geoinformatics  Application in Socio-economics 

 พัฒนาการและพฤติกรรมทางสังคมอันเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจและสังคม หลักการทาง

เศรษฐศาสตร์ การตัดสินใจในการเลือกที่ตั้งของกิจกรรมต่างๆ แบบจ าลองการใช้ที่ดินเมือง การ

วิเคราะห์และคาดประมาณการเปลี่ยนแปลงประชากร เศรษฐกิจ การจ้างงาน การย้ายถิ่น นโยบายและ

มาตรการทางเศรษฐกิจในช่วงต่างๆ ที่มีผลต่อพื้นที่เมืองและพฤติกรรมทางสังคม ด้วยระบบภูมิ

สารสนเทศ 

ภม 522 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศเพื่อการขนส่งและลอจิสติกส์ 3(2-2-5) 

GE 522 Geoinformatics Application in Transport and Logistic 

 การสร้างฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการขนส่งและการบูรณาการเพื่อการ

ประยุกต์ใช้ในด้านขนส่งและลอจิสติกส์ วิธีการรวบรวมข้อมูลทางภูมิศาสตร์เพื่อการขนส่งด้วยจีพีเอส 

การรับรู้ระยะไกล และอุปกรณ์บันทึกข้อมูลจราจร การวางแผนการขนส่งและลอจิสติกส์ด้วยเทคโนโลยี

ภูมิสารสนเทศ ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานจริงของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการขนส่ง 

ภม 531 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ 3(2-2-5) 
  การปรับตัว 
GE 531 Geoinformatics Application in Climate Change and Adaptation 
 ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก  สภาพอากาศรุนแรง การใช้ภูมิสารสนเทศและ

แบบจ าลองเพื่อการศึกษาความเส่ียง การวิเคราะห์ภาวะล่อแหลมเปราะบางและการปรับตัวจากการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในด้านชายฝั่ง การจัดการน้ า การเกษตร ระบบนิเวศ สุขภาพ และ

พลังงาน ตัวอย่างการใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อการศึกษาและวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ    

การจัดท าโครงงานและกรณีศึกษา 

ภม 515 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศเพื่อระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 3(2-2-5) 

GE 515 Geoinformatics Application in Decision Support System 

 หลักการระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการสนับสนุน

กระบวนการตัดสินใจ องค์ประกอบของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การวิเคราะห์ระบบสนับสนุนการ

ตัดสินใจและการวางแผน ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่ การประยุกต์ภูมิสารสนเทศในระบบ

สนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่ การส่ือสารข้อมูล การท าโครงงานและกรณีศึกษา 

ภม 532 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 3(2-2-5) 

GE 532 Geoinformatics Application in Sustainability 

 การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อการศึกษาคุณลักษณะของพื้นที่, การวิเคราะห์เชิงพื้นที่

และการสร้างแบบจ าลอง รวมถึงการวิเคราะห์สถิติเชิงพื้นที่ เพื่อการจัดการส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน  

กระบวนการตัดสินใจ แนวคิด เครื่องมือและเทคนิคการสร้างแบบจ าลองระบบภูมิสารสนเทศที่ใช้

ส าหรับการวางแผนด้านส่ิงแวดล้อมและการพัฒนานโยบาย  
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ภม 533 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศในด้านการจัดการพิบัติภัย 3(2-2-5) 

GE 533 Geoinformatics Application in Disaster Management 

 การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศ เพื่อการจัดการพิบัติภัย ศึกษาถึงแนวโน้มการเกิด การ

วางแผนการอพยพ การบรรเทาความเสียหาย การติดตาม การเฝ้าระวัง และการฟื้นฟูพื้นที่พิบัติภัย 

โดยอาศัยเทคนิคด้านภูมิสารสนเทศมาใช้เพื่อการประเมิน วิเคราะห์ รวมถึงจัดท าแผนที่ต่างๆ      

การท าโครงงาน และกรณีศึกษา 

ภม 623 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ด้านอาชญากรรม 3(2-2-5) 

GE 623 Geoinformatics Application in Criminal Analysis 

 หลักการประยุกต์ข้อมูลเชิงพื้นที่ส าหรับการท าแผนที่อาชญากรรม รวมถึงการน าเข้าและ

จัดการข้อมูล, การท าแผนที่ด้านอาชญากรรม เพื่อการวิเคราะห์การเกิดอาชญากรรมในเชิงพื้นที่และ

พื้นที่เส่ียงต่อการเกิดอาชญากรรม รวมถึงศึกษาถึงบทบาทของระบบต าแหน่งบนพื้นโลก (GPS)    

เพื่อเป็นเครื่องมือการศึกษาด้านอาชญากรรม 

ภม 615 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศเพื่อการรับรูร้ะยะไกลช่วงไมโครเวฟ 3(2-2-5) 

GE 615 Geoinformatics Application in Microwave Remote Sensing 

 หลักการของการรับรู้จากระยะไกลช่วงคล่ืนไมโครเวฟ เน้นการรับรู้จากระยะไกลในอวกาศ

ของชั้นบรรยากาศโลก พื้นดินและมหาสมุทร องค์ประกอบพื้นฐานของระบบเรดาห์ ดาวเทียมเรดาห์

และระบบตรวจวัด วิธีพื้นฐานชองการรับรู้จากระยะไกลช่วงคล่ืนไมโครเวฟ เทคนิคแบบแอคทีฟ    

(เรดาห์) และพาสซฟี (การวัดรังสี) การแปลความภาพเรดาห์และการประยุกต์ใช้ 

ภม 624 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศเพื่อการรับรู้ระยะไกลของเมือง 3(2-2-5) 

GE 624 Geoinformatics Application in Urban Remote Sensing 

 แนวคิดและทฤษฎีทางภูมิศาสตร์เมือง โครงสร้างและรูปแบบของการตั้งถิ่นฐานเมือง      

ค าจ ากัดความของพื้นที่เมือง เทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกลและการประยุกต์ในการวิเคราะห์เมือง 

ประกอบด้วย การวิเคราะห์การใช้ท่ีดินและสิ่งปกคลุมดิน การสกัดข้อมูลเชิงคุณลักษณะของเมือง การ

วิเคราะห์เศรษฐกิจสังคม การวิเคราะห์ส่ิงแวดล้อม ปรากฏการณ์เกาะความร้อนเมือง การติดตามการ

ขยายตัวเมืองแบบไม่มีแผน และการจ าลองการเติบโต 

ภม 616 การเขียนโปรแกรมบนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3(2-2-5) 

GE 616 Geographic Information System  Programming 

 การเขียนโปรแกรมและการพัฒนาเบื้องต้น แนะน าการเขียนโปรแกรมระบบสารสนเทศ 

ภูมิศาสตร์ ด้วยวิชวลเบสิก การสร้างและการปรับแต่งข้อมูลแผนที่แผนที่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ในด้านต่างๆ ภาพรวมของการสร้างแบบจ าลองระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การเขียนโปรแกรมเชิง

วัตถุ การใช้เครื่องมือในการพัฒนาและการปรับแต่งข้อมูลเพื่อการประยุกต์ระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์  ปฏิสัมพันธ์ระหว่างโปรแกรมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การก าหนดรูปแบบ

อัตโนมัติโดยผู้ใช ้
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ภม 688 สารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต 

GE 688 Master’s project 

 ค้นคว้าและจัดท าสารนิพนธ์ทางด้านภูมิสารสนเทศ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร 

ภม 699 ปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 

GE 699 Thesis 

 ค้นคว้าอย่างลึกซึ้ง และท าการวิจัยทางด้านภูมิสารสนเทศ จัดท าเป็นปริญญานิพนธ์ โดย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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 3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 

 3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับที ่ รายช่ือคณาจารย ์

คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา) 

ปีที่จบ 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 

1* รศ.ดร. วิชัย พันธนะหิรัญ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) สาขา

ปฐพีวิทยา, 2520 

วท.ม. (เกษตรศาสตร์) สาขา

ปฐพีวิทยา, 2525 

Diploma สาขา Soil Science, Soil 

Survey, 2531 

 

Ph.D. (Biological Science)สาขา 

Natural Resources, 2537 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

International Institute for Aerospace 

Survey and Earth Science (ITC) 

เนเธอร์แลนด์ 
University of Rhode Island 

สหรัฐอเมริกา 

xxxxxxxxxxxxx 

2* อาจารย์ ดร. สุรัสวดี  

    อิฐรัตน์ 

ศศ.บ. (โบราณคดี), 2522 
ศศ.ม. (จารึกภาษาตะวันออก), 
2526 
DESS (Télédetection), 2534 
 
Ph.D. (DiplÔme de docteur) 
Très honorable avec fèlicitations, 
2541 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
Paris VI (Pierre et Marie Curie) 
ฝร่ังเศส 
Paris I (Pantheon–Sorbonne)  
ฝร่ังเศส 
 

xxxxxxxxxxxxx 

3* อาจารย์ ดร. สุธาทิพย์  

    ชวนะเวสสกุล 

วท.บ. (ภูมิศาสตร์), 2536 

ผ.ม. (การวางแผนชุมชนเมืองและ

สภาพแวดล้อม), 2540 

ผ.ด. (การวางแผนชุมชนเมืองและ

สภาพแวดล้อม), 2552 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้า 

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้า 

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

xxxxxxxxxxxxx 

4 อาจารย์ ดร. ปกรณ ์

    เมฆแสงสวย 

วท.บ. (ภูมิศาสตร์), 2545 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์ส่ิงแวด 

ล้อม), 2548 

Ph.D. (Geography), 2554 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

University of Leeds สหราชอาณาจักร 

xxxxxxxxxxxxx 

5 อาจารย์ ดร. สถาพร 

    มนต์ประภัสสร 

วท.บ. (ชีววิทยา), 2540 

วท.ม. (วิทยาศาสตร์ 

สภาวะแวดล้อม), 2542 

วท.ด. (การจัดการส่ิง 

แวดล้อม), 2551 

 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 

 

xxxxxxxxxxxxx 

* ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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 3.2.2 อาจารย์ประจ า 

ล าดับที ่ รายช่ือคณาจารย ์
คุณวุฒิการศึกษา 

(สาขาวิชา) และปีที่จบ 
สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

1 รศ.ดร. วิชัย พันธนะหิรัญ Ph.D. (Biological Science)สาขา Natural 

Resources, 2537 

University of Rhode Island 

สหรัฐอเมริกา 

2 อาจารย์ ดร. สุรัสวดี อิฐรัตน์ Ph.D. (DiplÔme de docteur) Très honorable 

avec fèlicitations, 2541 

Paris I (Pantheon–Sorbonne)  

ฝร่ังเศส 

3 อาจารย์ ดร. สุธาทิพย์ ชวนะเวสสกุล ผ.ด. (การวางแผนชุมชนเมืองและ

สภาพแวดล้อม), 2552 

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้า 

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง  

4 ผศ.ดร. เศวตฉัตร  ศรีสุรัตน์ Ph.D. (Environment, Resources and 

Development), 2553 

Asian Institute of Technology  

  

5 อาจารย์ ดร. สถาพร  มนต์

ประภัสสร 

วท.ด. (การจัดการส่ิงแวดล้อม), 2551 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

7 ผศ. สิริพร  เกรียงไกรเพชร Post-graduate Diploma (Cartography), 2532  

 

International Institute for Aerospace 

Survey and Earth Sciences (ITC) 

เนเธอร์แลนด์  

6 ผศ. กัลยาณี   กุลชัย วท.ม. (วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม), 2538 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

8 อาจารย์ ธีรเวทย์  ลิมโกมลวิลาศ วท.ม. (ภูมิศาสตร์), 2547 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

9 อาจารย์ ดร. สุรีย์พร  นิพิฐวิทยา วท.ด. (การจัดการส่ิงแวดล้อม), 2554 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

10 อาจารย์ ดร. ปกรณ์  เมฆแสงสวย  Ph.D. (Geography), 2554 University of Leeds สหราชอาณาจักร 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)(ถ้าม)ี 

 ไม่มี 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 

 ข้อก าหนดในการท าโครงงาน ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ภูมิสารสนเทศ หรือเพื่อ

การเรียนการสอน หรือเพื่อท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม สามารถน าไปประยุกต์ใช้งานได้เมื่อโครงงาน

หรืองานวิจัยส าเร็จ โดยมีรายงานที่ต้องน าส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดอย่าง

เคร่งครัด หรือเป็นโครงงานหรืองานวิจัยท่ีมุ่งเน้นการสร้างผลงานเพื่อพัฒนางานด้านภูมิสารสนเทศ 

 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

 โครงงานหรืองานวิจัยด้านภูมิสารสนเทศที่บัณฑิตสนใจ สามารถอธิบายทฤษฎีที่น ามาใช้ใน

การจัดท าโครงงานหรืองานวิจัย ประโยชน์ที่จะได้รับจากการท าโครงงานหรืองานวิจัย มีขอบเขต

โครงงานหรืองานวิจัยท่ีชัดเจนและสามารถท าเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

 5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

  นิสิตสามารถท างานเป็นทีม มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ โปรแกรมด้านภูมิ

สารสนเทศในการท าโครงงานหรืองานวิจัย ซึ่งสามารถน าไปพัฒนาต่อได้ 

 5.3  ช่วงเวลา 

 ในรายวิชาที่มีโครงงาน / วิจัย 
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 5.4  จ านวนหน่วยกิต   

  ตามจ านวนหน่วยกิตของวิชาบังคับและวิชาเลือก 

 5.5  การเตรียมการ 

 มีการก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสาร

เกี่ยวกับโครงงานหรืองานวิจัย ทางเว็บไซต์ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ อีกทั้งมีตัวอย่างโครงงาน

หรืองานวิจัยให้ศึกษา 

 5.6  กระบวนการประเมินผล 

 ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงานหรืองานวิจัย โดยอาจารย์ผู้สอน และ

ประเมินผลจากรูปแบบการน าเสนอและการจัดท ารูปเล่มรายงาน  
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอน วิธีวัดและประเมินผล 

มีคุณธรรม จริยธรรม ถ่อมตน

และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองท่ีดี มี

ความรับผิดชอบต่อตนเองและ

สังคม 

 มีการสอดแทรกในรายวิชาให้นิสิต

มีคุณธรรม และจรรยาบรรณใน

วิชาชีพ เคารพสิทธิทรัพย์สินทาง

ปัญญาและข้ อ มู ลส่ ว น บุคคล 

ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีในการ

พัฒนาสังคมท่ีเหมาะสม 

 นิสิตประเมินตนเอง และมีการ

ประเมินพฤติกรรมโดยเพื่อนนิสิต 

และอาจารย์ผู้สอนและประเมิน

คุณลักษณะบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต 

 

มีความรู้พื้นฐานในศาสตร์ท่ีเก่ียว 

ข้องท้ังในภาคทฤษฏีและภาค 

ปฏิบัติในเกณฑ์ดีและสามารถน า 

ไปประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมใน

การประกอบวิชาชีพ 

 รายวิชาบังคับของหลักสูตรต้องปู

พื้นฐานของศาสตร์และสร้างความ

เชื่อมโยงระหว่างภาคทฤษฎีและ

ปฏิบัติ มีปฏิบัติการ แบบฝึกหัด 

โ ค ร ง ง าน  ก า รสั มมน า  แล ะ

กรณีศึกษา และรายวิชาเลือกมีการ

สร้างแนวคิดให้นิสิตเข้าใจถึงการ

ประยุกต์องค์ความรู้กับ ปัญหาจริง

ในชีวิตประจ าวัน 

 ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียน

รายวิชา โดยการสอบข้อเขียน สอบ

ภาคปฏิบัติ การท าแบบฝึกหัด การ

ท ารายงาน การน าเสนอรายงาน 

กรณศีึกษา โครงงานวิจัย 

 นิสิตประเมินตนเอง และมีการ

ประ เ มิน โ ดย เพื่ อนนิ สิ ต  แล ะ

อ า จ า ร ย์ ผู้ ส อ น แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น

คุณลักษณะบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต 

คิดเป็น ท าเป็น และมีการแก้ 

ปัญหาได้อย่างเป็นระบบและมี

ความเหมาะสม 

 ทุกรายวิชามีการสอดแทรกโจทย์

ปัญหาเชิงอภิปราย  แบบฝึกหัด 

โครงงาน ให้นิสิตได้ฝึกคิด ฝึก

แก้ปัญหา ฝึกปฏิบัติ อย่างเป็น

ระบบ 

 

 ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียน

รายวิชา โดยการสอบข้อเขียน สอบ

ภาคปฏิบัติ การท าแบบฝึกหัด การ

ท ารายงาน การน าเสนอรายงาน 

กรณศีึกษา โครงงานวิจัย 

 นิสิตประเมินตนเอง และมีการ

ประเมินโดยเพื่อนนิสิตและอาจารย์

ผู้สอนและประเมินคุณลักษณะ

บัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต 

ด้านภาวะผูน้ า และความ

รับผิดชอบ ตลอดจนมีวินัยใน

ตนเอง 

 ก าหนดให้แต่ละรายวิชา นิสิตต้อง

ท างานเป็นกลุ่มและมีการก าหนด

หัวหน้ากลุ่มในการท ารายงาน 

ตลอดจนก าหนดให้ทุกคนมีส่วน

ร่วมในการน าเสนอรายงาน เพื่อ

ฝึกให้นิสิตสร้างภาวะความเป็น

ผู้น าและการเป็นสมาชิกกลุ่มท่ีดี 

 ประเมินจากพฤติกรรมและการ

แสดงออกในการน าเสนอรายงาน

กลุ่มในชั้นเรียน และประเมินจาก

ผลการเรียนรู้จากรายวิชาต่างๆ 

 นิสิตประเมินตนเอง และมีการ

ประเมินโดยเพื่อนนิสิตและอาจารย์

ผู้สอนและประเมินคุณลักษณะ

บัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต 

 

 



25 

 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอน วิธีวัดและประเมินผล 

มีทักษะในการใช้ภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร

และใช้เทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี 

 มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อมี

การสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิด 

เห็นในหมู่นิสิตหรือบุคคลภาย 

นอกเพื่อส่งเสริมให้เกิดการแสวง 

หาความรู้ท่ีทันสมัย การเผยแพร่

ความรู้ การถามตอบ และการแลก 

เปลี่ยนความคิดเห็น 

 ประเมินจากพฤติกรรมและการ

แสดงออกในการน าเสนอรายงาน

กลุ่มในชั้นเรียน และการน าเสนอ

งานรูปแบบต่างๆเช่น โปสเตอร์ 

บทความสื่อ 

 นิสิตประเมินตนเอง และมีการ

ประเมินโดยเพื่อนนิสิตและอาจารย์

ผู้สอนและประเ มินคุณลักษณะ

บัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต 

 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

     2.1 ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม

และจริยธรรม 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. มีก า รยึ ด ม่ัน ในคุณธรรม 

จริยธรรม และเสียสละ 

2. มี ค ว า ม ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต มี

ระเบียบวินัย และตรงเวลา 

ตลอดจนเป็นแบบอย่างท่ีดี 

3. มีจรรยาบรรณทางวิชาการ

และวิชาชีพ 

4. มีจิตส านึกท่ีดีแลรับผิดชอบ

ต่อหน้าท่ี 

5. มีการเคารพสิทธิและความ

คิดเห็นของผู้อ่ืน รวมถึงกฎ

และระเบียบขององค์กร 

1. สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน และ

ส่ ง เสริม ให้ มี กิ จกรรม ท่ี มี การ

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

2. ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร 

เพื่ อ เป็นการปลูกฝั งให้นิสิตมี

ระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้น

เรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนการ

แ ต่ ง ก า ย ท่ี สุ ภ า พ  มี ค ว า ม

รับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ 

1. นิสิตประเมินตนเอง และมีการ

ประเมินพฤติกรรมโดยเพื่อน

นิสิต และอาจารย์ผู้สอน 

2. ประเมินคุณลักษณะบัณฑิตโดย

ผู้ใช้บัณฑิต 
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     2.2 ด้านความรู้ 

ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. มีความรู้และเข้าใจเ ก่ียวกับ

หลักการและทฤษฎีพื้นฐานท่ี

ส าคัญในเนื้อหา ของสาขาวิชา

ภู มิสารสนเทศ และ เข้ า ใจ

หลักการและทฤษฎีเฉพาะด้าน

บางส่วน 

2. สามารถน าคว ามรู้ ท า งภู มิ

สารสนเทศ มาประยุกต์ใช้ เพื่อ

การวิเคราะห์แก้ปัญหา และ

สามารถต่อยอดองค์ความรู้ได้ 

3. สามารถบูรณาการความรู้ใน

ศ า สต ร์ อ่ื น ท่ี เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ

ความรู้ภูมิสารสนเทศ 

4. สามารถติดตามความก้าวหน้า

ทางวิชาการและวิจัย 

1. ใช้การเรียนการสอนหลากหลาย

รูปแบบ โดยเน้นหลักการทาง

ทฤษฎี และประยุกต์ทางปฏิบัติ

ในสภาพแวดล้อมจริง ใหทั้นต่อ

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

2. การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง

โดยการออกภาคสนาม ศึกษาดู

งาน เข้าร่วมประชุม / สัมมนา

ทางวิชาการ และเชิญผู้ เชี่ยว 

ชาญท่ีมีประสบการณ์ตรงด้าน

ภูมิสารสนเทศมาเป็นวิทยากร

พิเศษเฉพาะเรื่อง 

 

1. ประเมินผลการเรียนรู้จากการ

เรียนรายวิชา โดยการสอบ

ข้อเขียน สอบภาคปฏิบัติ การ

ท าแบบฝึกหัด การท ารายงาน 

การน าเสนอรายงาน กรณี 

ศึกษา โครงงานวิจัย 

2. นิสิตประเมินตนเอง และมี

การประเมินโดยเพื่อนนิสิต 

และอาจารย์ผู้สอน 

3. ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต

โดยผู้ใช้บัณฑิต 

 

 

 

 

 

2.3  ด้านทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทาง

ปัญญา 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ

และมีเหตุผล 

2. สามารถคิดวิ เ คร าะห์ และ

สังเคราะห์และประเมินผลงาน 

วิจัยและผลงานทางวิชาการได้

อย่างเป็นระบบ 

3. สามารถประยุกต์ความรู้ ทักษะ 

ความเข้ า ใจ  หลักการและ

ทฤษฎีต่างๆ กับการแก้ปัญหา

ทางภู มิสารสนเทศได้อย่าง

ถูกต้องและสร้างสรรค์ 

4. สามารถสืบค้นและวิเคราะห์

ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ได้อย่าง

ดี 

1. การให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

การสัมมนา การอภิปรายกลุ่ม 

การท ารายงาน  การท าวิจั ย 

วิทยานิพนธ์ 

2. การสอนโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็น

ส าคญั 

1. ประเมินผลการเรียนรู้จากการ

เรียนรายวิชา และการศึกษา

ค้นคว้าด้วยตัวเอง การท าโครง 

งานวิจัย การท าวิทยานิพนธ์ 

สารนิพนธ์ 

2. นิสิตประเมินตนเอง และมีการ

ประเมินโดยเพื่อนนิสิต และ

อาจารย์ผู้สอน 

3. ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต

โดยผู้ใช้บัณฑิต 
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     2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้

อย่างมีประสิทธิภาพและเป็น

กัลยาณมิตร 

2. สามารถท างานเป็นทีม มีภาวะ

ผู้ น า รั บ ผิ ด ช อ บ ใ น ก า ร

ด าเนินงานของตนเอง และ

ร่ ว ม มือ กับผู้ อ่ื น ได้ อย่ า ง มี

ประสิทธิภาพได้เหมาะสมตาม

โอกาสและสถานการณ์ 

3. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง

และสังคมในการเรียนรู้ มีการ

วางแผนพัฒนาปรับปรุงให้มี

ประสิทธิภาพ ในการท างาน

ระดับสูงได้ 

1. ใช้การสอน ท่ีมีการก าหนด

กิจกรรมให้มีการท างานเป็น

ก ลุ่ ม  ก า ร ท า ง า น ท่ี ต้ อ ง

ประสานงานกับผู้อ่ืน หรือต้อง

ค้ น ค ว้ า ห า ข้ อ มู ล จ า กก า ร

สัมภาษณ์บุคคลอ่ืน หรือผู้ มี

ประสบการณ์ 

2. การจัดให้ มีรายวิชาสัมมนา 

เพื่อมีการแลกเปลี่ยนแนวคิด

ระหว่างนิสิตด้วยกันเองและ

อาจารย์ผู้สอน 

1. ประเมินจากพฤติกรรมและการ

แสดงออกในกา รน า เ สนอ

รายงานกลุ่มในชั้นเรียน และ

ประเมินจากผลการเรียนรู้จาก

รายวิชาต่างๆ 

2. นิสิตประเมินตนเอง และมีการ

ประเมินโดยเพื่อนนิสิต และ

อาจารย์ผู้สอน 

3. ประเมินคุณลักษณะบัณฑิตโดย

ผู้ใช้บัณฑิต 

 
 

     2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

 

1. มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทย

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังการ

พูด ฟัง อ่าน และเขียน รวมท้ัง

การเลือกใช้รูปแบบการสื่อสาร

ได้อย่างเหมาะสม 

2. มี ทั ก ษ ะ แ ล ะ ค ว า ม รู้ ใ น

ภาษาอังกฤษหรือภาษาอ่ืนๆ 

เ พื่ อ ก า ร ค้ น ค ว้ า ไ ด้ อ ย่ า ง

เหมาะสม และจ าเป็น 

 

 

 

1. จั ด กิจกรรมกา ร เ รี ยนรู้ ใ น

รายวิชาต่างๆ ให้ได้วิเคราะห์

ส ถ า น ก า รณ์ จ า ล อ ง  แ ล ะ

สถานการณ์เสมือนจริง และ

การวิเคราะห์ การประมวลผล 

และน าเสนอการแก้ปัญหาท่ี

เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการ

ประยุกต์ภู มิสารสนเทศใน

หลากหลายสถานการณ์ 

2. การเรียนรู้จากการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการ

ผลิตผลงานวิจัยทีหลากหลาย 

1. ประ เ มินผลการเ รี ยนรู้ จ าก

ผลิตผลงานการวิ จัย โดยใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและสถิติ

ท่ี เ ก่ียวข้อง เพื่ อน า เสนอใน

รูปแบบต่างๆ เช่น โปสเตอร์

บทความ สื่อต่างๆ 

2. นิสิตประเมินตนเอง และมีการ

ประเมินโดยเพื่อนนิสิต และ

อาจารย์ผู้สอน 

3. ประเมินคุณลักษณะบัณฑิตโดย

ผู้ใช้บัณฑิต 
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ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

 

3. มีคว ามสามารถในกา ร ใ ช้

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ

สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร การ

แสวงหาความรู้ด้ วยตนเอง 

และการสร้างสรรค์ผลงานทาง

วิชาการในรูปแบบต่างๆ เพื่อ

ประโยชน์การเรียนรู้ของตนเอง

และผู้อ่ืนได้ 

4. มีความรู้ทางภูมิสารสนเทศ 

เพื่อการวิเคราะห์ ประมวลผล

และน าเสนอข้อมูลได้อย่าง

เหมาะสมในการแก้ปัญหา 

 

  

 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  

   (Curriculum Mapping) 

สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู้ ดังนี้ 

ด้านที่ 1 คุณธรรมและจริยธรรม 

1. มีการยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรม และเสียสละ 

2. มีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย และตรงเวลา ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดี 

3. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

4. มีจิตส านึกที่ดีและรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

5. มีการเคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น รวมถึงกฎและระเบียบขององค์กร 

ด้านที่ 2 ความรู้ 

1. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีพื้นฐานที่ส าคัญในเนื้อหา ของสาขาวิชา      

ภูมิสารสนเทศ และเข้าใจหลักการและทฤษฎีเฉพาะด้านบางส่วน 

2. สามารถน าความรู้ทางภูมิสารสนเทศ มาประยุกต์ใช้ เพื่อการวิเคราะห์แก้ปัญหา และสามารถ

ต่อยอดองค์ความรู้ได้ 

3. สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องกับความรู้ภูมิสารสนเทศ 

4. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิจัย 

 



29 

 

ด้านที่ 3 ทักษะทางปัญญา 

1. สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณและมีเหตุผล 

2. สามารถคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์และประเมินผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการได้อย่าง

เป็นระบบ 

3. สามารถประยุกต์ความรู้ ทักษะ ความเข้าใจ หลักการและทฤษฎีต่างๆ กับการแก้ปัญหาทาง

ภูมิสารสนเทศได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ 

4. สามารถสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่างๆได้อย่างดี 

ด้านที่ 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1. สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นกัลยาณมิตร 

2. สามารถท างานเป็นทีม มีภาวะผู้น า รับผิดชอบการด าเนนิงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อื่น

ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้เหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์  

3. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมด้านการเรียนรู ้รวมท้ังวางแผนพัฒนาปรับปรุงให้มี

ประสิทธิภาพ ในการท างานระดับสูงได้ 

ด้านที่ 5 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. มีทักษะการส่ือสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูด ฟัง อ่าน และเขียน รวมทั้งการ

เลือกใช้รูปแบบการส่ือสารได้อย่างเหมาะสม 

2. มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆ เพื่อการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสม และจ าเป็น 

3. มีความสามารถใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการส่ือสาร การแสวงหาความรู้

ด้วยตนเอง และการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการ

เรียนรู้ของตนเองและผู้อื่นได้ 

4. มีความรู้ทางภูมิสารสนเทศ เพื่อการวิเคราะห์ ประมวลผลและน าเสนอข้อมูลได้อย่าง

เหมาะสมในการแก้ปัญหา 
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 ความรับผิดชอบหลกั     ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ 

    ระหว่างบุคคล 

    และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ การ     

   สื่อสาร บูรณาการทาง     

   ภูมิศาสตร์และการใช ้

   เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

ภม 501  ภูมิสารสนเทศเบื้องต้น                      

ภม 511  ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติทาง   

             ภูมิสารสนเทศ 
                    

ภม 512  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  

             และระบบการก าหนด  

             ต าแหน่งบนผิวโลกขั้นสูง 

                    

ภม 513  การรับรูร้ะยะไกลขั้นสูง                     

ภม 514  การท าแผนที่ขั้นสูงเพื่องาน 

            ภูมิสารสนเทศ 
                    

ภม 541  สัมมนาภูมิสารสนเทศ                      

ภม 521  การประยุกต์ภูมิสารสนเทศ 

            ในด้านเศรษฐกิจและสังคม 
                    

ภม 522  การประยุกต์ภูมิสารสนเทศ 

            ในด้านการขนส่งและ 

            ลอจิสติกส์ 

                    

ภม 531  การประยุกต์ภูมิสารสนเทศ 

            ในด้านการเปล่ียนแปลงสภาพ 

            ภูมิอากาศและการปรับตัว 

                    



31 

 

 ความรับผิดชอบหลกั     ความรับผิดชอบรองญ 

  

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ 

    ระหว่างบุคคล 

    และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ การ 

    สื่อสาร บรูณาการทาง      

    ภูมศิาสตรแ์ละการใช ้

 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

ภม 515  การประยุกต์ภูมิสารสนเทศใน 

            ด้านระบบสนับสนุนการ 

            ตัดสินใจ 

                    

ภม 532  การประยุกต์ภูมิสารสนเทศ   

            เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
                    

ภม 533  การประยุกต์ภูมิสารสนเทศใน   

            ด้านการจัดการพบิัติภัย 
                    

ภม 623  การประยุกต์ภูมิสารสนเทศ 

            เพื่อการวิเคราะห์ด้าน 

            อาชญากรรม 

                    

ภม 615  การประยุกต์ภูมิสารสนเทศใน 

            ด้านการรับรู้ระยะไกลช่วง 

            ไมโครเวฟ 
                    

ภม 624  การประยุกต์ภูมิสารสนเทศใน  

            ด้านการรับรู้ระยะไกลของเมือง 
                    

ภม 616  การเขียนโปรแกรมระบบ 

            สารสนเทศภูมิศาสตร์ 
                    

ภม 688  สารนิพนธ์                     

ภม 699  ปริญญานิพนธ ์                     
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 

 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา       

พ.ศ. 2554 (ภาคผนวก ก) 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 
 ก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ เป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกัน

คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องท าความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และน าไปด าเนินการ

จนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้  การทวนสอบระดับรายวิชา 

ควรประเมินการเรียนการสอนระดับรายวิชา มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้

เป็นไปตามแผนการสอน มีการประเมินข้อสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกการทวนสอบระดับหลักสูตร 

สามารถท าได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษาด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผล

การเรียนรู้และรายงานผล 

 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 

 การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ควรเน้นการท าวิจัยสัมฤทธิ์ผลของ

การประกอบอาชีพที่ท าอย่างต่อเนื่อง และน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียน

การสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงานโดย

องค์กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะด าเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 ภาวะการได้งานท า การได้งานท าที่ดีขึ้น ประเมินแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ด้านของ

ระยะเวลา การหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจในการ

ประกอบการงานอาชีพ 

 การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การแบบส่ง

แบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจ และเข้าท างานในสถานประกอบการ

นั้นๆ ในคาบระยะต่างๆ 

 การประเมินต าแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงาน 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา      

พ.ศ. 2554 (ภาคผนวก ก) 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย ์

 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ

มหาวิทยาลัย / สถาบัน คณะ ตลอดจนหลักสูตรที่สอน 

 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการ

วิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชาที่ไม่ใช่วิจัยในแนวภูมิสารสนเทศ

เป็นอันดับแรก การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน

องค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ หรือการลาเพื่อ

เพิ่มพูนประสบการณ์โดยการท าวิจัยระยะสั้นทั้งในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอน

และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชาที่ไม่ใช่วิจัยในแนว

ภูมิสารสนเทศเป็นอันดับแรก การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทาง

วิชาการ และวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ และ/หรือ

ต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 

 การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 

 จัดสรรงบประมาณส าหรับการประชุมวิชาการทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 

 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

ความรู้และคุณธรรม 

 มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ 

 ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมี

ความเชี่ยวชาญสาขาวิชาชีพเป็นรอง โดยมีการจัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัย

และส่งเสริมให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่างๆ ของคณะ และมหาวิทยาลัย 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ 

 

 

1. การบริหารหลักสูตร 

  การบริหารหลักสูตร จะมีคณะกรรมการประจ าหลักสูตรซึ่งรับผิดชอบดูแลหลักสูตรให้

เป็นไปตามเกณฑ์ของ มคอ.3–มคอ.7 อันประกอบด้วย ประธานหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร โดยมีคณบดีเป็นผู้ก ากับดูแล และให้ค าแนะน า ตลอดจนก าหนดนโยบายปฏิบัติให้แก่อาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

               อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จะวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะ

และอาจารย์ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูล ส าหรับใช้เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยกระท า

ทุกปีอย่างต่อเนื่อง 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 

 พัฒนาหลักสูตรให้ ทันสมัย 

โดยอาจารย์และนิสิตสามารถ

ก้าวหน้าหรือเป็นผู้น าในการ

สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ทาง 

ด้านภูมิสารสนเทศ 

 กระตุ้นให้นิสิตเกิดความใฝ่รู้ 

มีแนวทางการเรียนท่ีสร้างท้ัง

ความรู้ความสามารถในวิชา 

การวิชาชีพที่ทันสมัย 

 ตรวจสอบและปรับปรุงหลัก 

สูตรให้มีคุณภาพและมาตร 

ฐาน 

 มีการประเมินมาตรฐานของ

หลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 

 จัดให้หลักสูตรมีความสอด 

คล้องกับมาตรฐานวิชาชีพด้าน

ภูมิสารสนเทศระดับสากล หรือ

ระดับชาต ิ

 ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย 

โดยมีการพิจารณาปรับปรุง

หลักสูตรทุกๆ 4 ปี 

 จัดแนวทางการเรียนรายวิชา 

ให้ มี ท้ังภาคทฤษฎีและภาค 

ปฏิบัติ ตลอดจนมีแนวทางการ

เรียนหรือกิจกรรมประจ าวิชา

ให้นิสิตได้ศึกษาความรู้ ท่ีทัน 

สมัยด้วยตนเอง 

 จัดให้มีผู้สนับสนุนการเรียนรู้ 

และ/หรือ ผู้ช่วยสอน เพื่อกระ 

ตุ้นให้นิสิตเกิดความใฝ่รู้ 

 ก าหนดให้อาจารย์ท่ีสอนมีคุณ 

วุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอก และ

มีจ านวนคณาจารย์ประจ าไม่

น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

 

 หลักสูตรท่ีสามารถอ้างอิงกับ

มาตรฐานท่ีก าหนดโดยหน่วย 

งานด้านวิชาชีพ ด้านภูมิสารสน 

เทศ มีความทันสมัยและมีการ

ปรับปรุงสม่ าเสมอ 

 จ านวนวิชาเรียนท่ีมีภาคปฏิบัติ 

และวิชาเรียนท่ีมีแนวทางให้

นิสิตศึกษาค้นคว้าความรู้ใหม่ได้

ด้วยตนเอง 

 จ านวนและรายชื่อคณาจารย์

ประจ า  ประวัติอาจารย์ด้ าน

คุณวุฒิ ประสบการณ์ และการ

พัฒนาอบรมอาจารย์ 

 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน

การเรียนรู้ และบันทึกกิจกรรม

การสนับสนุนการเรียนรู้ 

 ผลการประเมินการเรียนการ

สอนอาจารย์ผู้สอน และการ

สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้สนับ 

สนุนการเรียนรู้โดยนิสิต 

 ประเมินผลโดยคณะกรรมการท่ี

ประกอบด้วยอาจารย์ภายใน

คณะทุก 2 ปี 
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 

  สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนเป็น

ผู้น าในทางวิชาการ และ/หรือ 

เป็นผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพใน

ด้านภูมิสารสนเทศ หรือในด้าน 

ท่ีเก่ียวข้อง 

 ส่งเสริมอาจารย์ประจ าหลัก 

สูตรให้ไปดูงานในหลักสูตร

หรือวิชาการท่ีเก่ียวข้อง ท้ังใน

ประเทศและต่างประเทศ 

 มีการประเมินหลักสูตรโดย

คณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายในทุกปี และภายนอกทุก 4 

ปี 

 จัดท าฐานข้อมูลทางด้านนิสิต 

อาจารย์ อุปกรณ์ เคร่ืองมือวิจัย 

งบประมาณ ความร่วมมือกับ

ต่ า ง ป ร ะ เ ทศ  ผล ง านท า ง

วิชาการทุกภาคการศึกษา เพื่อ

เป็นข้อมูลในการประเมินของ

คณะกรรมการ 

 ประเมินความพึงพอใจของ

หลักสูตรและการเรียนการสอน 

โดยบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 

 ประเมินผลโดยคณะกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทุก 4 ปี 

 ประเมินผลโดยบัณฑิตผู้ส าเร็จ

การศึกษาทุกปี 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.1 การบริหารงบประมาณ 

คณะฯ จัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ เพื่อจัดซื้อต ารา   

ส่ือการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ อย่างเพียงพอเพื่อ

สนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ของนิสิต 

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

 มหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลระดับสากล โดยมี

ส านักหอสมุดที่มีหนังสือภูมิสารสนเทศ และด้านอื่นๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้นดังต่อไปนี้ 

2.2.1 หนังสือด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศจ านวน 17,432 เล่ม 
2.2.2 วารสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่บอกรับ ดังต่อไปนี้ 
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วารสารภาษาไทย  

1. National Geographic ฉบับภาษาไทย. 

2. วารสารภูมิศาสตร์ (Geographical Journal).สมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย 

3. วารสารภูมิศาสตร์ (Journal of Geography) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ภาควิชาภูมิศาสตร์ 

4. วารสารสารสนเทศภูมิศาสตร์นเรศวร (Journal of Naresuan Geographic 

Information System.) มหาวิทยาลัยนเรศวร 

5. เอเชียปริทัศน์ (Journal of Asian Review.) 

วารสารภาษาอังกฤษท่ีบอกรับ 
1. Journal of Geography (บอกรับตัวเล่ม รหัส 90-037 Fulltext online ใช้ผ่าน 

OPAC จากช่องทางทรัพยากร ได้) 

2. National Geography  (บอกรับตัวเล่ม) 

3. Annals of the Association of American Geographers. (Fulltext online ใช้ผ่าน

ฐานข้อมูล Academic Search Complete) 

4. Geographical Review  (Fulltext online ใช้ผ่านฐานข้อมูล Academic Search 

Complete) 

5. Geography Teacher  (Fulltext online ใช้ผ่านฐานข้อมูล Academic Search 

Complete) 

6. National Geographic Traveler.  (บอกรับตัวเล่ม รหัส 91-304) 

7. The geography teacher. 

2.2.3 ฐานข้อมูลทางวิชาการที่บอกรับ 

1. โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย (Thailand Library Integrated 

System - ThaiLIS) 

2. Academic Search Complete 

3. Academics Search Premier 

4. IR-Web  
5. CRCNetBASE 

6. eBook Collection (Ebscohost)  หรือฐานข้อมูล NetLibrary  เดิม 

7. H.W. Wilson 

8. Proquest Dissertation & Theses  
9. ScienceDirect  

10. Scopus 

11. SpringerLink - Journal    

javascript:buildReturnPageNewList('http%3A%2F%2Flibrary.swu.ac.th%2Fipac20%2Fipac.jsp%3Fsession%3DP323A5X583745.9844%26profile%3Dswu%26uri%3Dfull%3D3100001%40%21108627%40%214%26ri%3D14%26menu%3Dsearch%26source%3D10.1.117.3%40%21hzndb','http%3A%2F%2Flibrary.swu.ac.th%2Fipac20%2Fipac.jsp%3Fsession%3DP323A5X583745.9844%26menu%3Dsearch%26aspect%3Dadvanced%26npp%3D10%26ipp%3D20%26profile%3Dswu%26ri%3D3%26source%3D10.1.117.3%40%2521hzndb%26multi_add_remove_mylist%3D11-13%26bla_multi_add%3DAdd%26maxmylist%3D100')
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javascript:buildReturnPageNewList('http%3A%2F%2Flibrary.swu.ac.th%2Fipac20%2Fipac.jsp%3Fsession%3DP323A5X583745.9844%26profile%3Dswu%26uri%3Dfull%3D3100001%40%21368430%40%2111%26ri%3D14%26menu%3Dsearch%26source%3D10.1.117.3%40%21hzndb','http%3A%2F%2Flibrary.swu.ac.th%2Fipac20%2Fipac.jsp%3Fsession%3DP323A5X583745.9844%26menu%3Dsearch%26aspect%3Dadvanced%26npp%3D10%26ipp%3D20%26profile%3Dswu%26ri%3D3%26source%3D10.1.117.3%40%2521hzndb%26multi_add_remove_mylist%3D11-13%26bla_multi_add%3DAdd%26maxmylist%3D100')
http://www.thailis.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=11
http://lib.swu.ac.th/th/index.php?view=weblink&catid=133:2011-09-14-08-01-08&id=20:academic-search-complete&option=com_weblinks&Itemid=100120
http://lib.swu.ac.th/th/index.php?view=weblink&catid=133:2011-09-14-08-01-08&id=173:academic-search-premier-&option=com_weblinks&Itemid=100120
http://ebook.thailis.or.th/
http://www.crcnetbase.com/
http://lib.swu.ac.th/th/index.php?view=weblink&catid=133:2011-09-14-08-01-08&id=205:ebook-collection-ebscohost&option=com_weblinks&Itemid=100120
http://lib.swu.ac.th/th/index.php?view=weblink&catid=133:2011-09-14-08-01-08&id=206:netlibrary&option=com_weblinks&Itemid=100120
http://lib.swu.ac.th/th/index.php?view=weblink&catid=133:2011-09-14-08-01-08&id=15:hw-wilson&option=com_weblinks&Itemid=100120
http://search.proquest.com/autologin
http://www.sciencedirect.com/
http://www.scopus.com/home.url
http://www.springerlink.com/


37 

 

12. Web of Science   วารสารอิเล็กทรอนิกส์ มศว. 
2.2.4 เครื่องมือและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 

1. แผนที่ภูมิประเทศ ประเทศไทย ระวาง L7017 และ L7018 

2. ภาพถ่ายทางอากาศ 

3. กล้องมองภาพสามมิติ (Mirror Stereoscope) จ านวน 20 ชุด 

4. เครื่อง GPS จ านวน 40 เครื่อง 

5. เขม็ทิศ ลูกโลก เครื่องมือวัดระยะทาง 

6. ตัวอย่างหินส าหรับการศึกษาธรณีวิทยา 

7. กล้องส ารวจ 

8. เครื่องมือศึกษาดิน 

9. โปรแกรม ArcGIS 9.1 จ านวน 3 ลิขสิทธิ์ และ ArcGIS 10 จ านวน 30 ลิขสิทธ์ิ 

10. โปรแกรม Erdas จ านวน 10 ลิขสิทธ์ิ 

11. โปรแกรม ER-Mapper จ านวน 1 ลิขสิทธิ์ 

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

 ประสานงานกับส านักหอสมุดกลาง เพื่อจัดซื้อหนังสือ และต าราที่เกี่ยวข้อง ส าหรับบริการ

อาจารย์และนิสิตได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน การประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์

ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนส่ืออื่นๆ ที่จ าเป็น นอกจากนี้ 

อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ ก็มีส่วนการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ส าหรับ

ส านักหอสมุดกลางเพื่อด าเนินการจัดซื้อหนังสือด้วย 

 ส่วนของคณะฯ จะต้องจัดส่ือการสอนอื่น เพื่อใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่อง

มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ และคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

 มีเจ้าหน้าที่ประจ าของคณะฯ จะประสานงานการจัดซื้อหนังสือเพื่อเข้าส านักสมุดกลางและ ท า

หน้าที่ประเมินความเพียงพอของหนังสือ ต ารา นอกจากนี้ มีเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคและโสตทัศนอุปกรณ์ 

ซึ่งจะช่วยอ านวยความสะดวกการใช้ส่ือของอาจารย์ และควรต้องประเมินความเพียงพอและความ

ต้องการใช้ส่ือของอาจารย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 

 จัดให้มีห้องเรียนห้องปฏิบัติ 

การ ระบบเครือข่าย แม่ข่าย 

อุปกรณ์ ทรัพยากร สื่อและ

ช่องทางการเรียนรู้ให้เพียงพอ 

เพื่อสนับสนุนท้ังการศึกษาใน

ห้องเรียน นอกห้องเรียน และ

เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง

อย่างเพียงพออย่างมีประสิทธิ 

ภาพ 

 จัดให้มีห้องเรียนมัลติมีเดียท่ีมี

ความพร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิ 

ภาพ ท้ังการสอน การบันทึกเพื่อ

เตรียมจัดสร้างสื่อส าหรับการทบ 

ทวนการเรียน 

 จดัเตรียมห้องปฏิบัติการท่ีมีเคร่ือง 

มือทันสมัยและเป็นเครื่องมือวิชา 

ชี พ ร ะดั บ ส ากล  เ พื่ อ ใ ห้ นิ สิ ต

สามารถฝึกปฏิ บัติ  สร้างความ

 รวบรวมจัดท าสถิติจ านวน

เครื่องมือ อุปกรณ์ ต่อหัว

นิสิตต่อชั่ว โมงการใช้งาน

ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือ 

ความเร็วของเครือต่อหัว

นิสิต 

 จ านวนนิสิตลงทะเบียนเรียน

ท่ี มีฝึ กปฏิ บัติการด้วยอุป 

กรณ์ต่างๆ 

http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=T2L6ImoIgM8D4EL6dFp&preferencesSaved=&highlighted_tab=WOS
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เป้าหมาย 

พร้อมเพื่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 

การด าเนินการ 

 

การประเมินผล 

  จัดให้มีเครือข่ายและห้องปฏิบัติ 

การ มีท้ังเครื่องคอมพิวเตอร์ 

พื้นท่ี ซึ่งนิสิตสามารถศึกษาหา

ความรู้เพิ่มเติมได้ด้วย 

 ผลส ารวจความพึงพอใจ

ของนิสิตต่อการให้บริการ

ทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้

และปฏิบัติการ 
 

3. การบริหารคณาจารย์ 

3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

 การคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่จะต้อง

มีวฒุิการศึกษาระดับปริญญาเอกขึ้นไปสาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

 คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน ต้องประชุมร่วมกันเพื่อการวางแผนจัดการเรียน

การสอน ประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้

ส าหรับการปรับหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้

บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 

 ส าหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความส าคัญมาก เพราะเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้และ

ประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติให้กับนิสิต ดังนั้น คณะก าหนดนโยบายว่า หนึ่งรายวิชาบังคับควรมีการ

เชิญอาจารย์พิเศษ หรือ วิทยากร มาบรรยายอย่างน้อย 3 ชั่วโมง และอาจารย์พิเศษนั้น จะต้องเป็นผู้มี

ประสบการณ์ หรือ วุฒิการศึกษาขั้นต่ าอย่างต่ าปริญญาโท 

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิการศึกษาไม่น้อยกว่าปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่

รับผิดชอบ และมีความรู้ด้านภูมิสารสนเทศ 

4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 

 บุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสูตร และต้องสามารถบริการให้อาจารย์

สามารถใช้ ส่ือการสอนได้อย่างสะดวก จ าเป็นต้องมีการฝึกอบรมเฉพาะทาง เช่น การเตรียม

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครื่องมือทางภูมิสารสนเทศ ของแต่ละรายวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ 

5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสิต 

5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นิสิต 

 คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิตทุกคน โดยนิสิตที่มีปัญหาในการ

เรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของภาควิชาฯ ทุกคนจะต้องท า
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หน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิต และทุกคนต้องก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษา (Office 

Hours) เพื่อให้นิสิตเข้าปรึกษาได้  

5.2 การอุทธรณ์ของนิสิต 

 กรณีที่นิสิตมีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดๆ สามารถที่จะยื่นค าร้องขอดู

กระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในรายวิชานั้นๆ ได้ 

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

 ความต้องการก าลังคน สาขาภูมิสารสนเทศนั้น คาดว่ามีความต้องการก าลังคนด้านภูมิสารสนเทศ

สูง จากยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ ได้ก าหนดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตของ

ผู้ประกอบการ โดยเฉล่ียอยู่ระดับดี-ดีมาก ทั้งนี้ ภาควิชาฯ ได้จัดการส ารวจความต้องการแรงงาน

และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อน าข้อมูลมาใช้ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร รวมถึง

การศึกษาข้อมูลวิจัยอันเกี่ยวเนื่องกับการประเมินความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อน ามาใช้ในการ

วางแผนการรับนิสิต 

7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมด อยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่องไม่ต่ ากว่า  2 ปี 

การศึกษา เพื่อติดตามการด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการ

ด าเนินงานตามข้อ 1-5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 

ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน 2555 2556 2557 2558 2559 

(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม

ในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ

ด าเนินงานหลักสูตร 

× × × × × 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้อง

กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ

มาตรฐานคุณวฒุิสาขา/สาขาวิชา (ถ้าม)ี 

× × × × × 

(3) มีร ายละ เ อียดของรายวิ ช าและรายละ เ อียดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ

มคอ .4 อย่ างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค

การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา  

× × × × × 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงาน

ผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 

ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด

ภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

× 

 

 

 

 

× × × × 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ 

มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

× × × × × 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผล

การเรียนรู้ท่ีก าหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อย 

ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการ ศึกษา 

× × × × × 
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ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 2555 2556 2557 2558 2559 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์

การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้  จากผลการ

ประเมินการด าเนินการท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว  

 × × × × 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค า 

แนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

× × × × × 

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพฒันาทางวชิาการ และ/

หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

× × × × × 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้าม)ี ได้รับ

การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ

50 ต่อปี 

× × × × × 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ี

มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่นอ้ยกว่า 3.5 จากคะแนน

เต็ม 5.0 

  × × × 

(12) ระดับความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่

เฉลี่ยไมน่้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   × × 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1.1.1 ประเมินคุณภาพการเรียนการสอน รูปแบบของการจัดการเรียนการสอนรายวิชา  

โดยนิสิตท่ีลงทะเบียนเรียน 

1.1.2 ประเมินประสิทธิภาพการสอนจากผลการเรียนของนิสิต 

1.1.3 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมในการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมการเรียน 

การสอนทั้งในและนอกชั้นเรียน 

1.1.4 ประเมินจากผลงานของนิสิตที่ได้รับมอบหมายในแต่ละรายวิชา 

1.1.5 ประเมินรูปแบบและวิธีของการจัดการเรียนรู้ โดยคณาจารย์ผู้สอนในแต่ละ 

รายวิชา 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

1.2.1 นิสิตประเมินการสอนอาจารย์ในทุกๆด้าน เช่น วิธีการสอน การตรงต่อเวลา  

วัตถุประสงค์รายวิชา ฯลฯ โดยใช้แบบประเมิน มศว ปค.003 ผ่านระบบออนไลน์ 

1.2.2 รายงานผลการประเมินทักษะการสอนอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและ 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อใช้ในการปรับปรุงรูปแบบและกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป 

1.2.3 มีการรวบรวมผลการประเมินทักษะการสอนของอาจารย์เพื่อน าไปประกอบใน 

การจัดกิจกรรมในการพัฒนาและปรับปรุงทักษะในการสอน 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 ก าหนดให้มีคณะกรรมการประเมินหลักสูตรภายในสถาบัน 

2.2 ประเมินหลักสูตรทุกปีการศึกษา ด้านรูปแบบการจัดการเรียนการสอน การประเมิน 

ผลสัมฤทธิ์ของนิสิต การประเมินผลผลิต และการประเมินผลท่ีได้รับ 

2.3 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

2.4 มีการท าวิจัยด้านการประเมินหลักสูตร เพื่อน าผลการวิจัยไปใช้เพื่อการพัฒนาและ 

ปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในหมวด 

7 ข้อที่ 7 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

 รวบรวมข้อเสนอแนะ และข้อมูล จากการประเมินจากนิสิต ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และ

วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร และประธานหลักสูตร 

 จัดประชุม สัมมนา การวางแผนการปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธ์การสอน โดยใช้ผลการ

ประเมินเป็นพื้นฐานการปรับปรุง 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ วา่ด้วยการศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2554 
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ภาคผนวก ข 

ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ ปรับปรุง หลักสูตร 
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ภาคผนวก ค 

รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร 
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ภาคผนวก ง 

รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสตูรปรับปรุง) 
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สรุปรายงานการประเมินหลักสูตร 

ภาควิชาภูมิศาสตร์ได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิ

สารสนเทศมาตั้งแต่ พ.ศ. 2552 และเพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและเหมาะสมกับยุคโลกาภิวัฒน์

ของเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันจึงได้จัดให้มีการประเมินหลักสูตรขึ้นเพื่อปรับปรุงหลักสูตร ใน

การประเมินได้แบ่งกลุ่มผู้ประเมินออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ นักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษาที่ส าเร็จ

การศึกษา และผู้ใช้มหาบัณฑิต โดยมีผลรายละเอียดและผลการประเมินดังนี้ 

 

ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 

ตารางท่ี 2.1 จ านวนผู้ให้ข้อมูล 

ผู้ให้ข้อมูล จ านวน (คน) ร้อยละ 

นิสิตปัจจุบัน 7 63.63 

มหาบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 2 18.18 

ผู้ใช้บัณฑิต 2 18.18 

รวม 11 100 

 

ส่วนที่ 2 สรุปข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภูมิสารสนเทศ 

ตารางท่ี 2.2 มหาบัณฑิตและนิสิตปัจจุบัน 

1. หลักสูตร 

เรื่อง 
ระดับความเห็นด้วย 

ความเห็นเพ่ิมเติม 
มาก ปานกลาง น้อย 

ความเหมาะสมของจ านวนหนว่ยกิตของหลักสูตร 7 2   

ความเหมาะสมท้ังจ านวนและรายวิชากลุ่มวิชาบงัคับ 7 1 1  

ความเหมาะสมท้ังจ านวนและรายวิชากลุ่มวิชาเลือก 6 2 1  

หลักสูตรสามารถพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้เชงิ 

ประยุกตไ์ดเ้ปน็อย่างด ี

7 2   

กรณีท่ีหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 จะมีการ

เปลี่ยนชื่อสาขาวชิาเปน็ภูมิสารสนเทศ และมีปรับ

เพิ่มรายวิชาทางภูมิสารสนเทศมากข้ึน คุณเหน็ด้วย

มากน้อย เพียงใด 

7 1 1  

 

 

 

เนื้อหาสาระของรายวิชาในหลักสตูรมีความทันสมัย

และน่าสนใจ 

5 4   

มีความหลากหลายของรายวิชาที่เปิดสอนใหเ้ลือก

เรียนตามความสนใจ 

5 4   
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2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้สอน 

เรื่อง 
ระดับความเห็น 

ความเห็นเพ่ิมเติม 
มาก ปานกลาง น้อย 

อาจารย์มีความรู/้เชี่ยวชาญวิชาทีส่อน 9    

อาจารย์มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 8 1   

อาจารย์มีความตั้งใจ/อุทิศตนใหกั้บการสอน 9    

อาจารย์ให้เวลาและค าปรึกษาในการเรียน/การท า

วิจัยอย่างเต็มท่ี 

9    

     

3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรยีนของผู้เรียน 

เรื่อง 
ระดับความเห็น 

ความเห็นเพ่ิมเติม 
มาก ปานกลาง น้อย 

นักศึกษาพบว่ามีปัญหาในการเรยีนมากเพียงใด  5 4 การขาดทักษะทาง

ภาษาอังกฤษของนิสิต 

ความรู้จากรายวิชาตา่งๆที่เปิดสอนและสามารถใช้

เพื่อการท าวิทยานพินธ์หรือสาระนิพนธ์ 

6 3   

รายวิชาที่เปิดสอนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ใน

อาชีพปัจจุบนั 

7 2   

นักศึกษาสามารถใหเ้วลากับการเรียน/การท า 

ปฏิบัติการ/การวิจัยอย่างเต็มท่ี 

5 3 1  

     

4. ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยเกื้อหนุนในการศึกษา 

เรื่อง 
ระดับความเห็น 

ความเห็นเพ่ิมเติม 
มาก ปานกลาง น้อย 

มีหนังสือเพียงพอต่อการสืบค้นหรือเพื่อการเรียน

การสอน 

6 2 1  

มีความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล/วารสารด้วย

ระบบ Internet 

6 2 1  

มีความสะดวกในการเชื่อมโยงระบบ Internet 2 4 3  

นักศึกษามีอุปกรณ/์เคร่ืองมือ/วสัดุอยา่งเพียงพอ 

เพื่อการท าวิทยานพินธ์หรือสาระนิพนธ์ 

5 3 1  

นักศึกษาได้รับเงนิสนับสนุนอย่างเพียงพอ ส าหรับ

การท าวิทยานิพนธ์หรือสาระนพินธ์ หรือเพื่อไป

ประชุมทางวิชาการ 

5 3 1  
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5. ความคิดเหน็เก่ียวกับการท างานของบัณฑิต (ตอบเฉพาะบัณฑิต) 

เรื่อง 
ระดับความเหน็ด้วย 

ความเหน็เพิ่มเติม 
มาก ปานกลาง น้อย 

การส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้มีผลต่อการได้งานท า

(กรณีท่ียังไม่มีงานท าก่อนท่ีจะเขา้ศึกษา) 

  1  

บัณฑิตได้งานท าตรงตามสาขาท่ีเรียน (กรณีท่ียังไม่มี

งานท าก่อนท่ีจะเข้าศึกษา) 

 1   

บัณฑิตได้รับมอบงานท่ีส าคัญเพิม่ขึ้นภายใน 1 ปี (กรณี

ท่ีมีงานท าก่อนท่ีจะเข้าศึกษา) 

 1 1  

บัณฑิตได้รับความพึงพอใจจากหวัหน้างานเนื่องจากน า

ความรู้ท่ีได้จากการศึกษาไปประกอบการท างาน 

 2   

 

ตารางท่ี 2.3 ผู้ใช้มหาบัณฑิต 
1. ความรู้ความสามารถในวิชาชีพ/วิชาการ 

ความคิดเห็นต่อมหาบัณฑิต 
ระดับความพึงพอใจ 

ความเห็นเพ่ิมเติม 
มาก ปานกลาง น้อย 

มีความรอบรู้และความสามารถเชิงวิชาการ 2    

มีความสามารถในการน าความรูม้าประยุกต์ในการ 

ท างาน 

2    

มีความช านาญ/ทักษะในการปฏิบัติงาน 1 1   

มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ 1 1   

มีความสามารถในการแก้ปญัหาอย่างเป็นระบบ  2   

     

2. คุณธรรม จริยธรรมและมนุษย์สัมพันธ์ 

ความคิดเห็นต่อมหาบัณฑิต 
ระดับความพึงพอใจ 

ความเห็นเพ่ิมเติม 
มาก ปานกลาง น้อย 

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ 2    

ปฏิบัติตามระเบียบ/กฎของหนว่ยงาน 2    

รับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตนเอง 2    

มีน้ าใจ/เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้เกี่ยวข้อง/เพื่อนร่วมงาน 2    

มีความสามารถในการปรับตัวเขา้กับผู้เกี่ยวข้อง/ 

ผู้ร่วมงาน 

2    
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3.ทัศนคติต่องานที่ท าและการปฏิบัติหน้าที ่

ความคิดเห็นต่อมหาบัณฑิต 
ระดับความพึงพอใจ 

ความเห็นเพ่ิมเติม 
มาก ปานกลาง น้อย 

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่องานท่ีรับผิดชอบ 2    

มีความคิดและมุ่งม่ันท่ีจะพัฒนา/ปรับปรุงงานท่ี

รับผิดชอบ 

1 1   

ท างานอย่างขยันหม่ันเพียร/อดทน/สู้งาน 2    

มีความเชื่อม่ันในตนเอง/กล้าแสดงความคิดเหน็ 2    

ภาพรวมเกี่ยวกับความพอใจในคุณภาพของมหาบัณฑิต 

พอใจมาก……2…..คน 

พอใจ……………..คน 
ไม่พอใจ………….คน 
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ภาคผนวก จ 

ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ชื่อ – นามสกุล  นาย  วิชัย    พันธนะหิรัญ 

ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 ประจ าภาควิชาภูมิศาสตร์ 

สังกัด ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอร์ติดต่อ โทร. 0-2649-5000 ต่อ 5540 โทรสาร 0-2664-4217 

E-mail pwichai@yahoo.com 

สาขาที่เชี่ยวชาญ ปฐพีศาสตร์  การวางแผนการใช้ท่ีดิน  การจัดการทรัพยากรชายฝั่ง 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ประยุกต์ 

ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษาที่ได้รับ สถานที่ศึกษา ปีที่จบ

การศึกษา 

ปริญญาเอก Ph.D. (Biological Science) 

สาขา Natural Resources 
University of Rhode Island 2537 

ปริญญาโท วท.ม. (เกษตรศาสตร์) สาขา 

ปฐพีวิทยา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 2525 

ปริญญาตรี วท.บ. (เกษตรศาสตร์) สาขา

ปฐพีวิทยา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 2520 

 

ผลงานทางวิชาการ 

1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  

Pantanahiran, W. Environmental geology for Regional Planning, Technical Report No. 33 : 

Assessment of Landslide Hazard and Landslide Risk in The Surat Thani Province.   

Department of Mineral Resources, Bangkok. (งบประมาณกรมทรัพยากรธรณี, BGR-รัฐบาล

เยอรมัน) 

2.  การน าเสนอผลงานวิจัย  conference /abstract /proceedings 

Pantanahiran, W., 2010. Using GIS AND Remote Sensing to monitor the natural recovery of 

landslide areas in Thailand. In Proceeding of the 6
th
 International Conference of  

     Gi4DM  2010. Turin, Italy. (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2552.) 

Pantanahiran, W., Weesakul, S. Thaicharoen, C. 2008. Monitoring the coastal change in  

Thailand using GIS technology. In Proceeding of the 7
th
 International Conference of  

Asia GIS 2008. Pusan, Republic of Korea. (งบประมาณกรมทรัพยากรธรณี) 
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Pantanahiran, W., N.  Koonphol, S. Tancharoen. 2007. Drought model for water  

management in Thailand. In Proceeding of the 2
nd
 International Conference of GIS  and 

Remote Sensing in Hydrology, Water Resources and Environment/2
nd
 International 

Symposium on Flood Forecasting and Management with GIS and Remote Sensing. Sun 

Yat-sen University, Guangzhou, China. (งบประมาณกรมทรัพยากรน้ า) 

Pantanahiran, W. 2005. Using GIS and Remote Sensing for the delineation of Risk  

Disaster Areas in Phuket, Thailand. In Proceeding of the 26
th
 Asean Conference on  

Remote Sensing. Vietnam. (งบประมาณการเรียนการสอน) 

Pantanahiran, W. and W. Kiattisimkul. Using GIS to Create Bathymetric Map of Lampao  

Dam, Thailand. In Proceeding of the 25
th
  Asean Conference on Remote Sensing. 

Thailand., Vol.2: 1140-1144. (งบประมาณกรมชลประทาน) 

3.  บทความวิชาการ 

 - 

4.  หนังสือ ต ารา 

    - 

5. งานวิจัย / ทุนวิจัยที่ได้รับ 

วิชัย พันธนะหิรัญ. 2554. ผลกระทบคลื่นยักษ์สึนามิต่อการปรับตัวของกิจกรรมชายฝั่งทะเลใน

ประเทศไทย. (หัวหน้าโครงการ : ก าลังด าเนินการ, เงินงบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 2554) 

      . 2554. การกระจายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ในประเทศไทย. 

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ (เงินงบประมาณ

แผ่นดินมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2552.) 

   . 2554. การปรับตัวชายฝั่งทะเลจากผลกระทบคลื่นสึนามิ : การศึกษา 

เบื้องต้น. กรุงเทพฯ. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ    

( เงินงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2553.) 

    . 2553. การพัฒนาดัชนีพืชยาสูบด้วยระบบสัมผัสระยะไกลและการพัฒนา

ฐานข้อมูลเฝ้าระวังด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์. (หัวหน้าโครงการ : ก าลังด าเนินการ 

เงินงบประมาณศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) 2553.) 

    . 2553. การฟื้นตัวทางธรรมชาติของพื้นที่แผ่นดินถล่ม. รายงานการวิจัยฉบับ

สมบูรณ์. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ (เงินงบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ 2552.) 

   . 2553. ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิปัญญาเกษตรกรรมไทยและเชิงพื้นที่ 

ภูมิศาสตร์. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ          

(เงินงบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2552.) 
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Pantanahiran W. and T. Tadano. Inhibiting Effect of Drainage Water from Peat Soils on the 

Elongation of Rice Roots. In Y. Takai, T. Nagano, M. Kimura, J. Sugi, and S. 

Vacharotayan. Coastal and Inland Salt-affected Soils in Thailand. NODAI Research  

Institute, Tokyo University of Agriculture. (งบประมาณ JSPS)  

Nilnonda, C., W. Pantanahiran, S.Kawakuchi, and H. Kai. Affect of Water Stress on the  

Growth and Sterility of Rice. In Y. Takai, T. Nagano, M. Kimura, J. Sugi, and 

S.Vacharotayan.  Coastal and Inland Salt-affected Soils in Thailand.  NODAI Research 

Institute, Tokyo University of Agriculture. (งบประมาณ JSPS) 

Lim, M. W. Pantanahiran, S. Lim, and C. Nualsri. Study on Problems and Improvement of 

Neck Orange (Citrus 90eticulate) Cultivation. (In Thai) Res. Rest. Of Natural Resources, 

Prince of Songkla University, Songkhla. (งบประมาณ) 

 

ภาระงานสอนที่มีอยู่เดิม  

ระดับ รายวิชา 

ปริญญาตรี ภม 221    ธรณีวิทยาเบ้ืองต้น 

ภม 333*   ภูมิศาสตร์ดิน 

บัณฑิตศึกษา ภม 512    ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นสงู 

ภม 524    สัมมนาภูมิศาสตร์ชายฝั่งทะเลและสมุทรศาสตร์ 

*หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร)์ หลักสูตรเดิม 2545. 
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ชื่อ – นามสกุล  นางสาวสุรัสวดี   อิฐรัตน์ 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ประจ าภาควิชาภูมิศาสตร์ 

สังกัด ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอร์ติดต่อ โทร. 0-2649-5000 ต่อ 5540 โทรสาร 0-2664-4217 

E-mail suravadee@hotmail.com 

สาขาที่เชี่ยวชาญ Remote Sensing 

ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษาที่ได้รับ สถานที่ศึกษา ปีที่จบ

การศึกษา 

ปริญญาเอก Ph.D (DiplÔme de docteur) 

Très honorable avec 

felicitations  (Télédetection) 

Paris I (Pantheon–Sorbonne) 2541 

ปริญญาโท DESS (Télédetection) Paris VI (Pierre et Marie 

Curie) 

2534 

ปริญญาโท ศศ.ม  (จารึกภาษาตะวันออก) มหาวิทยาลัยศิลปากร 2526 

ปริญญาตรี ศศ.บ  (โบราณคด)ี มหาวิทยาลัยศิลปากร 2522 

 

ผลงานทางวิชาการ 

1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  

  - 

2.  การน าเสนอผลงานวิจัย  conference /abstract /proceedings 

 -  
3.  บทความวิชาการ 

 - 

4.  หนังสือ ต ารา 

    - 

6. งานวิจัย / ทุนวิจัยที่ได้รับ 

สุรัสวดี อิฐรัตน์.การวิเคราะห์ทางโบราณคดีจากดาวเทียมสปอตการจัดกระบวนข้อมูลและการ

สร้างภาพสีกลับคืน. กรุงเทพฯ (งบประมาณประเทศฝรั่งเศส) 

           . โครงการส ารวจและการจัดท าแผนพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวน้ าพุร้อน กลุ่ม อารย 

ธรรมล้านนา กลุ่มท่องเที่ยวมรดกโลกเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ. กรุงเทพฯ  

(งบประมาณกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา) 
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ภาระงานสอนที่มีอยู่เดิม  

ระดับ รายวิชา 

ปริญญาตรี ภม 213    หลักภูมิศาสตร์ภูมิภาค 

ภม 213*  โฟโตแกรมเมตรี 2 

ภม 264    ภูมิศาสตร์วัฒนธรรมเพื่อการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 

ภม 354*   ภูมิศาสตร์ประชากร 

บัณฑิตศึกษา ภม 513    สัมผัสระยะไกลขั้นสงู 

*หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร)์ หลักสูตรเดิม 2545. 
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ชื่อ – นามสกุล  นางสาวสุธาทิพย์   ชวนะเวสสกุล 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ ระดับ 7 

สังกัด ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอร์ติดต่อ โทร. 0-2649-5000 ต่อ 5540 โทรสาร 0-2664-4217 

E-mail Such2305@hotmail.com 

สาขาที่เชี่ยวชาญ ภูมิศาสตร์, ภูมิศาสตร์เมือง, ภูมิศาสตร์การแพทย์ 

สถิติและการวิจัยทางภูมิศาสตร์ 

ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษาที่ได้รับ สถานที่ศึกษา ปีที่จบ

การศึกษา 

ปริญญาเอก ผ.ด. (การวางแผนชุมชนเมือง

และสภาพแวดล้อม) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบงั 

2552 

ปริญญาโท ผ.ม. (การวางแผนชุมชนเมือง

และสภาพแวดล้อม) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบงั 

2540 

ปริญญาตรี วท.บ. (ภูมิศาสตร)์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2536 

 

ผลงานทางวิชาการ 

1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  

      สุธาทิพย์ ชวนะเวสสกุล. 2548. การศึกษาหาพื้นที่ว่างของการให้บริการขนส่งสาธารณะใน 

กรุงเทพมหานคร กรุงเทพฯ. ในวารสารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  

ฉบับที่ หน้า . (งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2548.) 

 

2.  การน าเสนอผลงานวิจัย  conference /abstract /proceedings  

3.  บทความวิชาการ 

     …-……………………………………………………………………………………………….. 

4.  หนังสือ ต ารา 

สุธาทิพย์ ชวนะเวสสกุล และพิเศษ เสนาวงษ์. 2545. มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ. 

7. งานวิจัย / ทุนวิจัยที่ได้รับ 

สุธาทิพย์ ชวนะเวสสกุล. 2554. ผลกระทบของการกลายเป็นเมืองจากกิจกรรมการท่องเที่ยว 

ต าบลเชียงคาน อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย. กรุงเทพฯ (หัวหน้าโครงการ : ก าลัง 

ด าเนินการ, งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2554.) 

สุรัสวดี อิฐรัตน์ และคณะ. 2553. การหาพ้ืนที่สวนสาธารณะที่เหมาะสมด้วยระบบ 

สารสนเทศภูมิศาสตร์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน กรณีศึกษา  : จังหวัดนนทบุรี. 

กรุงเทพฯ. (ผู้ร่วมวิจัย : ก าลังด าเนินการ, งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2553.) 



94 

 

สุธาทิพย์ ชวนะเวสสกุล และคณะ. 2553. การส ารวจและจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

แหล่งมรดกทางวัฒนธรรม บริเวณอ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน. กรุงเทพฯ(หัวหน้าโครงการ: 

ก าลังด าเนินการ, งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2553.) 

โกสุม จันทร์ศิริ และสุธาทิพย์ ชวนะเวสสกุล. 2552. การศึกษาข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ 

ของโรคติดเชื้อที่ส าคัญของเมืองในเส้นทางหลวงเอเซียหมายเลข 9 (มุกดาหาร–สะหวันนะ

เขต–เว้). กรุงเทพฯ. (ผู้วิจัยร่วม : งบประมาณเงินแผ่นดินมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2551-2552.) 

สุธาทิพย์ ชวนะเวสสกุล. 2548. การศึกษาหาพื้นที่ว่างของการให้บริการขนส่งสาธารณะใน 

กรุงเทพมหานคร กรุงเทพฯ. (งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2548.) 

โกสุม จันทร์ศิริ และสุธาทิพย์ ชวนะเวสสกุล. 2546. การศึกษาข้อมูลภูมิศาสตร์สาธารณสุขของ

โรคติดเชื้อที่ส าคัญในแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว. กรุงเทพฯ. ในวารสาร (ผู้วิจัยร่วม  

งบประมาณสถาบันเอเชียแปซิฟิกศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2546.) 

 

ภาระงานสอนที่มีอยู่เดิม  

ระดับ รายวิชา 

ปริญญาตรี ภม 111   ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 

ภม 313*  วิธีการสถิติทางภูมิศาสตร์ 

ภม 356*  ภูมิศาสตรเ์มือง 

ภม 511*  การพัฒนาแนวคิดแลวิธีวิจัยทางภูมิศาสตร ์

บัณฑิตศึกษา ภม 624   ภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการท้องถ่ิน 

*หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร)์ หลักสูตรเดิม 2545. 
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ชื่อ – นามสกุล  นายปกรณ์  เมฆแสงสวย 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ประจ าภาควิชาภูมิศาสตร์ 

สังกัด ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอร์ติดต่อ โทร. 0-2649-5000 ต่อ 5540 โทรสาร 0-2664-4217 

E-mail pakorn_mek@gmail.com 

สาขาที่เชี่ยวชาญ สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) การค้าปลีกและการจัดการ (Retailing and 

management) 

ประวัติการศึกษา 
ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษาที่ได้รับ สถานท่ีศึกษา ปีท่ีจบการศึกษา 

ปริญญาเอก PhD. (Geography) University of Lees  

สหราชอาณาจักร 

2554 

ปริญญาโท วท.ม. (วิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 2548 

ปริญญาตร ี วท.บ. (ภูมิศาสตร)์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2545 

 

ผลงานทางวิชาการ 

1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  
MEKSANGSOUY, PAKORN., GP CLARKE, and P T WALEY. 2011. Exploring a changing  

of consumer pattern in Thailand in an era of food transformation. In : The 6
th
 Asia  

Pacific retail conference. 14-15 September 2011, Kula Lumpur. 

MEKSANGSOUY, PAKORN., PRAPASSARA NILAGUPTA, EGGARIN  

ANUKULYUDHATHON, and SURA PATTANAKIAT. 2007. Application of Geo- 

Informatics to Accessing the Impact of Urban Sprawl on Solid Waste Problem in 

Mueang Suphan Buri District, Suphan Buri Province. In : The 7
th
 international 

conference on urban planning and environment. 3-5 January 2007, Bangkok. 

MEKSANGSOUY, PAKORN. 2006. Economic Geography and Bangkok Shopping Street  

Phenomenon. Srinakharinwirot University Journal of Geography 2006. (Article press  

in Thai). 

2.  การน าเสนอผลงานวิจัย  conference /abstract /proceedings 

 - 

3.  บทความวิชาการ 
 - 

4.  หนังสือ ต ารา 

    - 
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8. งานวิจัย / ทุนวิจัยที่ได้รับ 

- 

ภาระงานสอนที่มีอยู่เดิม  

ระดับ รายวิชา 

ปริญญาตรี ภม 431 การวางแผนและการจัดการท่องเท่ียวในเมือง 

ภม 337 ภูมิศาสตรเ์มืองทันสมัย 

ภม 432 ภมิูศาสตร์การตลาดและอุตสาหกรรม 

ภม 411 ภาษาอังกฤษขั้นสงูส าหรับนักภูมิศาสตร์ 

บัณฑิตศึกษา ภม 521 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม 
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ชื่อ – นามสกุล  นายสถาพร มนต์ประภัสสร              

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ประจ าภาควิชาภูมิศาสตร์ 

สังกัด ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอร์ติดต่อ โทร.0-2649-5000 ต่อ 5540 โทรสาร 02-664-4217 

E-mail Satha13@hotmail.com 

สาขาที่เชี่ยวชาญ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  

การประเมินวัฎจักรชีวิตผลิตภัณฑ์  การขนส่งวัตถุอันตราย  

ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษาที่ได้รับ สถานที่ศึกษา ปีที่จบ

การศึกษา 

ปริญญาเอก วท.ด. (การจัดการสิ่งแวดล้อม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2551 

ปริญญาโท วท.ม. (วิทยาศาสตร์สภาวะ 

แวดล้อม) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2542 

ปริญญาตรี วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล 2540 

 

ผลงานทางวิชาการ 

1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  

Monprapussorn, S., Thaitakoo, D., and Banomyong, R. 2011. Sustainability Framework for 

Hazardous Materials Transport Route Planning. International Journal of Sustainable Society. 

Vol.3, No.1: 33-51. 

Sathaporn Monprapussorn, Daniel J. Watts and Ruth Banomyong. 2009.   Sustainable 

Hazardous Materials Transport with Environmental Consideration. Asian Journal on Energy 

and Environment, Vol. 10(02): 122-132 

Monprapussorn, S., Thaitakoo, D., Watts, D.J., and Banomyong, R. 2009. Multi Criteria 

Decision Analysis and Geographic Information System Framework for Hazardous Waste 

Transport Sustainability. Journal of Applied Sciences. Vol. 9(2): 268-277.  

2.  การน าเสนอผลงานวิจัย  conference /abstract /proceedings  

Monprapussorn, S., Watts, D.J., and Banomyong, R. 2009. Sustainable Hazardous Materials 

Transport with Environmental Consideration. Proceedings of International Conference on 

the Role of universities in Hands-on Education, August 23-29, 2009. Chiangmai, 

Thailand.  

Monprapussorn, S., Watts, D.J., Thaitakoo, D., and Banomyong, R. 2007. Sustainable 

Hazardous Waste Transport: Multi Criteria Decision Making and Geographic Information 

System Approach. Proceedings of the International Conference on Environmental 

mailto:Satha13@hotmail.com
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Management, Engineering, Planning and Economics, June 24-28, 2007. Skiathos, 

Greece.  

Monprapussorn, S., Thaitakoo, D., Banomyong, R., and Watts, D.J. 2007. The Application 

of Geographic Information System and Multi Criteria Decision Analysis: Toward Hazardous 

Waste Transport Sustainability. Proceedings of the 6th International Conference on 

Environmental Informatics, November 21-23, 2007. Bangkok, Thailand  

3.  บทความวิชาการ 

     …-……………………………………………………………………………………………….. 

4.  หนังสือ ต ารา 

     …-……………………………………………………………………………………………….. 

9. งานวิจัย / ทุนวิจัยที่ได้รับ 

รุธิร์ พนมยงค์ และสถาพร มนต์ประภัสสร. 2546. การศึกษาเปรียบเทียบระบบการจัดการ 

 สิ่งแวดล้อมของท่าเรือในประเทศไทยกับท่าเรือ Portland ประเทศสหรัฐอเมริกา.    

      (ทุนสนับสนุนจาก USAEP และ KENAN ASIA) 

ไพฑูรย์ วราเดชสถิตวงศ์, สถาพร มนต์ประภัสสร และศิริวรรณ ไชยสูรย์กานต์. 2546. การส ารวจ 

 ตลาดการพัฒนาจากอุตสาหกรรมเพื่อใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์.(ทุนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

ทุนพัฒนาศักยภาพในการท างานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ จากส านักงานกองทุน  

      สนับสนุนการวิจัย (สกว) ในหัวข้อเรื่อง “Environmental Impact analysis of Reverse Logistic    

     System in Thailand: A case study of Notebook computer” จ านวนเงิน 480,000 บาท  

       ระยะเวลา 2 ปี (ก.ค 54 – มิ.ย 56) 

ภาระงานสอนที่มีอยู่เดิม  

ระดับ รายวิชา 

ปริญญาตรี ภม 141   ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการจัดการ 

ภม 243   การจัดการส่ิงแวดล้อมเมือง 

ภม 414*  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 2 

บัณฑิตศึกษา ภม 621 ภูมิสารสนเทศเพื่อการศึกษาพิบัติภัยธรรมชาติ 

*หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์) หลักสูตรเดิม 2545 
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ภาคผนวก ฉ 

ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลกัสตูร 
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ชื่อหลักสูตรเดิม…วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ…………… 

ชื่อหลักสูตรปรับปรุง….วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ…………………….. 

 เริ่มเปิดรับนิสิตในภาคการศึกษาที่ .....1.......... ปีการศึกษาที่ .......2555............................ 

สาระส าคัญ / ภาพรวมในการปรับปรุง 

 การพัฒนาแบบก้าวกระโดดของเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะสารสนเทศที่มีความเกี่ยวข้องกับ

พื้นที่ได้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม ท าให้ตลาดแรงงานมีความ

ต้องการบุคลากรในด้านภูมิสารสนเทศเพิ่มขึ้น การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงเนื้อหาและรายวิชาให้ทันสมัย และมีการบูรณา

การความรู้ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันและเป็นประโยชน์กับการประกอบอาชีพในด้านภูมิ

สารสนเทศและผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในภูมิสารสนเทศขั้นสูงอย่างลึกซึ้งง และ

สามารถน าความรู้ด้านภูมิสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร 

หมวดวิชา หลักสูตรเดิม พ.ศ..2552.... หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ...2555..... 

 แผน ก แผน ข แผน ก แผน ข 

1.หมวดวิชาบังคับ 9 9 12 12 

2.หมวดวิชาเลือก 15 21 12 18 

3.ปริญญานิพนธ ์ 12 6 12 6 

หน่วยกิตรวม 36 36 36 36 
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รายละเอียดการปรับปรุง 

ชื่อสาขาวิชา 

หลักสูตรเดิม (2552) หลักสูตรปรับปรุง (2555) หมายเหต ุ

ช่ือหลักสูตรเดิม 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวชิาภูมิศาสตร์

และภูมิสารสนเทศ) 

ช่ือหลักสูตรปรับปรุง 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาภูมิ

สารสนเทศ) 

 เปลี่ยนชื่อ

สาขาวิชา 

   

โครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตรเดิม (2552) หลักสูตรปรับปรุง (2555) หมายเหต ุ

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อย

กว่า 36 หน่วยกิต แบ่งเป็น 2 แผน คือ 

      - แผน ก แบบ ก 2 

      - แผน ข 

 

แผน ก แบบ ก 2 ประกอบด้วย 

- วิชาบังคับ 9 หน่วยกิต 

- วิชาเลือกไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

- ปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 

 

 

แผน ข ประกอบด้วย 

- วิชาบังคับ 9 หน่วยกิต 

- วิชาเลือกไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 

- สารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่

น้อยกว่า 36 หน่วยกิต แบ่งเป็น 2 แผน 

คือ 

      - แผน ก แบบ ก 2 

      - แผน ข 

แผน ก แบบ ก 2 ประกอบด้วย 

-วิชาปรับพื้นฐานไม่นับหน่วยกิต 

- วิชาบังคับ 12 หน่วยกิต 

- วิชาเลือกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

- ปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 

 

แผน ข ประกอบด้วย 

-วิชาปรับพื้นฐานไม่นับหน่วยกิต 

- วิชาบังคับ 12 หน่วยกิต 

- วิชาเลือกไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 

- สารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต 

 ปรับเปลี่ยน

จ านวนหน่วยกิต

ในแต่ละแผนการ

เรียน 
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 4.3  รายวิชา 

หลักสูตรเดิม (2552) หลักสูตรปรับปรุง (2555) หมายเหต ุ

1.วิชาปรับพ้ืนฐาน 

ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

1.วิชาบังคับ 

แผน ก แบบ ก 2 ก าหนดใหเ้รียน  
แผน ข ก าหนดให้เรียน  
 

 

 

 

ภม 511 การพัฒนาแนวความคิด          

และวิธีวจิัยทางภูมิศาสตร์ 

GE 511 Development of Geographic 

Thoughts and Research 

Methodology 

 

ภม 512 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  

ขั้นสูง   

 

GE 512 Advanced Geographic 

            Information System 

 

 

ภม 513 สัมผัสระยะไกลขั้นสงู 

GE 513 Advanced Remote Sensing 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 หน่วยกิต 

9 หน่วยกิต 

 
 
 
 

3(2-2-5) 

 
 
 
 
 

3(2-2-5) 

 
 
 
 
 
 

3(2-2-5) 

1.วิชาปรับพ้ืนฐาน 

แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข 

ภม 501 ภูมิสารสนเทศเบ้ืองต้น      

 

 

 

 

 

2.วิชาบังคับ 

แผน ก แบบ ก 2 ก าหนดใหเ้รียน  

แผน ข ก าหนดให้เรียน  

          

 

 

 

ภม 511 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ      

ทางภูมิสารสนเทศ 

GE 511 Research Methodology and 

Statistics in Geoinformatics 

 

 
ภม 512 ระบบสารสนเทศ                       

ภูมิศาสตรแ์ละระบบการก าหนด

ต าแหน่งบนผวิโลกขั้นสงู      

GE 512 Advanced Geographic  

Information System and Global 

Positioning System 

 

ภม 513 การรับรูร้ะยะไกลขั้นสูง       

GE 513 Advanced Remote Sensing 

 

 

ภม 514 การท าแผนท่ีขั้นสูง 

เพื่องานภูมิสารสนเทศ 

GE 514 Advanced Visualization mapping 

 

ภม 541 สัมมนาภูมิสารสนเทศ        

GE 541 Seminar in Geoinformatics 

 

 

3(2-2-5) 

 

 

 

 

 

 

12 หนว่ยกิต 
12 หนว่ยกิต 

 

 

 

 

2(1-1-4) 

 

 

 

 

 

3(2-2-5) 

 

 

 

 

 

 

3(2-2-5) 

 

 

 

3(2-2-5) 

 

 

 

1(0-2-1) 

 

 เพิ่มวิชา ภม 

501 เพื่อ

ปรับพื้นฐาน

โดย

ลงทะเบียน

เรียนแบบ

ไม่นับหนว่ย

กิต 

 

 ปรับเปลี่ยน

หน่วยกิต

วิชาบังคับ

และเพิ่ม

จ านวน

รายวิชา 

 เปลี่ยนชื่อ

วิชาและ

จ านวน

หน่วยกิต 

 

 

 เปลี่ยนชื่อ

วิชาและ

เนื้อหา 

 

 

 

 

 เปลี่ยนชื่อ

วิชาและ

เนื้อหา 

 

 เพิ่มรายวิชา

ใหม่ 

 

 

 เพิ่มรายวิชา

ใหม่ 
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หลักสูตรเดิม (2552) หลักสูตรปรับปรุง (2555) หมายเหต ุ

2.วิชาเลือก 

แผน ก แบบ 2  ก าหนดให้เรียน  
ไม่น้อยกว่า 

แผน ข            ก าหนดให้เรียน  

ไม่น้อยกว่า 

โดยเลือกเรียนจากรายวชิาดังต่อไปนี้ 

 

ภม 522 การประยุกต์ใช้สารสนเทศดิน    

 
GE 522 Application of Soil 

Information 

ภม 523 การจัดการทรัพยากรน้ า          

 3(2-2-5) 

GE 523 Water Resource  

Management 

ภม 524 สัมมนาภูมิศาสตร์ชายฝั่ง         

ทะเลและสมุทรศาสตร์       

                  3(2-2-5) 

GE 524 Seminar in Geography  

of Coastal Areas and  

Oceanography 

ภม 525 สัมมนาภูมิอากาศขัน้สงู          

 3(2-2-5) 

 

GE 525 Seminar in Advanced  

Climatology 

 

ภม 526 ภูมิสารสนเทศเพื่อการประ       

เมินความเสี่ยงทางด้าน 

สิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 

GE 526 Geoinformatics for  

Environmental Risk  

Assessment 

ภม 527 ภูมิสารสนเทศเพื่อการ            

            จัดการสิง่แวดล้อม 3(2-2-5) 

GE 527 Geoinformatics for  

            Environmental  

            Management  

 

15 หนว่ยกิต 

 
21 หนว่ยกิต 

 
 
 
3(2-2-5) 

 
 
 
3(2-2-5) 

 
 
 
3(2-2-5) 

 
 
 
 
 
3(2-2-5) 

 
 
 
 
 
3(2-2-5) 

 
 
 
 
 
3(2-2-5) 

 
 
 
 
 

2. วิชาเลือก 

แผน ก แบบ 2 ก าหนดใหเ้รียน ไม่น้อยกว่า 

แผน ข           ก าหนดใหเ้รียน ไม่น้อยกว่า 

โดยเลือกเรียนจากรายวชิาดังต่อไปนี ้

 

 

 

ภม 521 การประยุกตภ์ูมิสารสนเทศ     

            เพื่อเศรษฐกิจและสงัคม     3(2-2-5) 

GE 521 Geoinformatics  Application 

            in Socio-Economics 

ภม 522 การประยุกตภ์ูมิสารสนเทศ   
            เพื่อการขนสง่และลอจสิติกส์     3(2-2-5) 

GE 522 Geoinformatics  Application in  

Transport and Logistic 

ภม 531 การประยุกตภ์ูมิสารสนเทศ   

            เพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

            อากาศและการปรับตวั     3(2-2-5) 

GE 531 Geoinformatics Application 

            in Climate Change and   

            Adaptation 

ภม 515 การประยุกตภ์ูมิสารสนเทศ   
            เพื่อระบบสนับสนนุ 

            การตัดสินใจ     3(2-2-5) 

GE 515 Geoinformatics Application 

            in Decision Support System 

             

ภม 532 การประยุกตภ์ูมิสารสนเทศ   
            เพื่อการจัดการอย่างยั่งยืน     3(2-2-5) 

 

GE 532 Geoinformatics Application 

            in Sustainability 

 

 

 
12 หนว่ยกิต 
18 หนว่ยกิต 

 
 
 
 
3(2-2-5) 

 
 
 
3(2-2-5) 

 
 
 
3(2-2-5) 

 
 
 
 
 
3(2-2-5) 

 
 
 
 
 
3(2-2-5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ปรับเปลี่ยน

จ านวน

รายวิชาใน

หมวดวิชา

เลือกและ

จ านวน

หน่วยกิต 

 เพิ่มรายวิชา

ใหม่ 

 

 

 เพิ่มรายวิชา

ใหม่ 

 

 

 เพิ่มรายวิชา

ใหม่ 

 

 

 

 

 เพิ่มรายวิชา

ใหม่ 

 

 

 

 

 เพิ่มรายวิชา

ใหม่ 
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หลักสูตรเดิม (2552) หลักสูตรปรับปรุง (2555) หมายเหต ุ

ภม 621 ภูมิสารสนเทศเพื่อการศึกษา     
            พิบัติภัยทางธรรมชาติ 3(2-2-5) 

GE 621 Geoinformatics for 

            Natural Disaster Study 

 

ภม 622 ภูมิสารสนเทศเพื่อการ            

            จัดการธุรกิจ 

 3(2-2-5) 

GE 622 Geoinformatics for  

            Business Administration 

 

ภม 623 ภูมิสารสนเทศเพื่อการ            

            วางผงัเมือง 

 

GE 623 Geoinformatics for Urban  
Planning 

 

ภม 624 ภูมิสารสนเทศเพื่อการ 

บริหารและการจัดการท้องถ่ิน 

GE 624 Geoinformatics for Local          

            Administration and  

            Management 

ภม 625 สัมมนาการวางแผนและ          

            การจัดการการใช้ท่ีดนิ 3(2-2-5) 

GE 625 Seminar in Land Use           

            Planning and  

            Management 

ภม 626 เทคโนโลยีการก าหนด            

            ต าแหน่งบนผวิโลก 3(2-2-5) 

GE 626 Global Positioning  

            Technology 

ภม 627 การท าแผนท่ีขั้นสูงเพื่อ           

            งานภูม ิสารสนเทศ 3(2-2-5) 

GE 627 Advanced Cartography for  

Geoinformatics 

ภม 628 ภูมิสารสนเทศบนระบบ         

เครือข่ายอินเตอร์เนต 3(2-2-5) 

GE 628 Internet Geoinformatics  

System 

3(2-2-5) 

 

 

 

 

3(2-2-5) 

 

 

 

 

 

3(2-2-5) 

 

 

 

 

 

3(2-2-5) 

 

 

 

 

3(2-2-5) 

 

 

 

 

3(2-2-5) 

 

 

 

3(2-2-5) 

 

 

 

3(2-2-5) 

 

ภม 533 การประยุกตภ์ูมิสารสนเทศ   

            เพื่อการจัดการพิบัติภยั     3(2-2-5) 

GE 533 Geoinformatics   

            Application in Disaster 

            Management 
ภม 623 การประยุกตภ์ูมิสารสนเทศ   
            เพื่อการวเิคราะห์ด้าน 

            อาชญากรรม     3(2-2-5) 

GE 623 Geoinformatics Application  

 in Criminal Analysis 

             

ภม 615 การประยุกตภ์ูมิสารสนเทศ   

            เพื่อการรับรู้ระยะไกลชว่ง 

            ไมโครเวฟ     3(2-2-5) 

GE 615 Geoinformatics   

            Application in Microwave  

            Remote Sensing 

ภม 624 การประยุกตภ์ูมิสารสนเทศ   

            เพื่อการรับรู้ระยะไกลของเมือง     3(2-2-5) 

GE 624 Geoinformatics   

            Application in Urban  

            Remote Sensing 

ภม 616 การเขียนโปรแกรมบนระบบ  

            สารสนเทศภูมิศาสตร์ 

GE 616 Geographic Information System   

            Programming 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3(2-2-5) 

 

 

 

 

3(2-2-5) 

 

 

 

 

 

3(2-2-5) 

 

 

 

 

 

3(2-2-5) 

 

 

 

 

3(2-2-5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เปลี่ยนชื่อ

รายวิชาและ

เนื้อหา 

 

 

 เพิ่มรายวิชา

ใหม่ 

 

 

 

 

 เพิ่มรายวิชา

ใหม่ 

 

 

 

 

 เพิ่มรายวิชา

ใหม่ 

 

 

 

 เพิ่มรายวิชา

ใหม่ 
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หลักสูตรเดิม (2552)  หลักสูตรปรับปรุง (2555)  หมายเหต ุ

ภม 629 สัมมนาภูมิสารสนเทศ             

GE 629 Seminar in  

            Geoinformatics 

 

ภม 699 ปริญญานพินธ์                    
ภม 688 สารนิพนธ์                        

3(2-2-5) 

 

 

 

12 หน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 

 

 

 

 

ภม 699 ปริญญานพินธ์               
ภม 688 สารนิพนธ์                 

 

 

 

 

12 หน่วยกิต 

  6 หน่วยกิต              

 เพิ่มรายวิชา

ใหม่ 
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4.3 ค าอธิบายรายวิชา 

หลักสูตรเดิม (2552) หลักสูตรปรับปรุง (2555) หมายเหต ุ

ภม 511 การพัฒนาแนวความ       

คิดและวิธีวิจัยทางภูมิศาสตร ์

GE 511 Development of Geographic  

Thoughts and Research   

Methodology 

พัฒนาการความคิดทาง 

ภูมิศาสตร์ต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน ปรัชญา

ของภูมิศาสตร์ สถิติข้ันสูงท่ีใช้ในการวิจัย

ทางภู มิศาสตร์  ระ เ บียบวิ ธีวิ จัย เชิ ง

ปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อการพัฒนา

หัวข้อปริญญานิพนธ์ และสารนิพนธ์

ศึกษา 

3(2-2-5) ภม 511 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ    

ทางภูมิสารสนเทศ  

GE 511 Research Methodology and  

Statistics  in Geoinformatics 

หลักและกระบวนการของ

ระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิสารสนเทศ การ

วิเคราะห์ปัญหาเพื่อก าหนดหัวข้อวิจัย 

การออกแบบงานวิจัยเชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูลและการ

วิเคราะห์ข้อมูล สถิติขั้นสูงในการวิจัย

ทางภู มิส ารสนเทศ  การ เ ขี ยนและ

น าเสนอรายงานการวิจัย 

2(1-1-4)  เปลี่ยนชื่อ

วิชา 

 ปรับเปลี่ยน 

ค าอธิบาย

รายวิชาและ

จ านวนหน่วย

กิต 

 

 

 

 

 

 

ภม 512 ระบบสารสนเทศภูมิ       
ศาสตร์ขั้นสงู 

 

GE 512 Advanced Geographic 

Information System 

 

โครงสร้างขอ้มูลสารสนเทศ 

ภู มิศาสตร์แบบเวกเตอร์และแบบ

ราสเตอร์  การออกแบบฐานข้อ มูล

สารสนเทศภูมิศาสตร์ รูปแบบฐานข้อมูล 

มาตรฐานของฐานข้ อ มูล  และการ

วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

การจัดท าโครงงานโดยการประยุกต์ใช้

เทคนิคด้าน GIS 

 

 

 

 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นสูง 

3(2-2-5) ภม 512 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

และระบบการก าหนด 

ต าแหน่งบนผวิโลกขั้นสงู 

GE 512 Advanced Geographic 

Information System and 

Global Positioning System 

โครงสร้างข้อมูลสารสนเทศ

ภู มิศาสตร์ แบบเวก เตอร์และแบบ

ราสเตอร์  การออกแบบฐานข้อ มูล

สารสนเทศภูมิศาสตร์ รูปแบบฐานข้อมูล 

มาตรฐานของฐานข้อ มูล  และการ

วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

การก าหนดต าแหน่งด้วยดาวเทียมจีพี

เอส การส ารวจด้วยการรังวัดภาพถ่าย 

และภาพดาวเทียม ค่าความถูกต้องของ

เคร่ืองก าหนดต าแหน่งด้วยดาวเทียมจีพี

เอส การวางแผนงานรังวัดด้วย จีพีเอส 

การประมวลผล การแปลงค่าพิกัด การ

หาค่าความสูงการน าค่าต่างๆ ไปใช้ใน

งานภูมิสารสนเทศด้านต่างๆ การจัดท า

โครงงานและกรณีศึกษา 

3(2-2-5)  เปลี่ยนชื่อ

วิชา 

 ปรับเปลี่ยน 

ค าอธิบาย

รายวิชา 

 รวมเนื้อหา

รายวิชา ภม 

626 
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หลักสูตรเดิม (2552) หลักสูตรปรับปรุง (2555) หมายเหต ุ

ภม 513 สัมผัสระยะไกลขั้นสงู       
GE 513 Advanced Remote  

            Sensing 

     ระบบสัมผัสระยะไกลขั้นสูง 

ระบบดาวเทียมและเครื่องตรวจวัด 

หลักการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย 

การปรับแก้ข้อมูล การเน้นข้อมูล การ

แปลงข้อมูลการกรองข้อมูล การจ าแนก

ข้อมูล กระบวนการในการจ าแนกข้อมูล   

การจัดท าโครงงานโดยการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีสัมผัสระยะไกลขั้นสูง 

 

3(2-2-5) ภม 513 การรับรู้ระยะไกลขั้นสูง     

GE 513 Advanced Remote Sensing 

 

            ท่ีมาและคุณสมบัติของข้อมูล

การรับรู้จากระยะไกลเชิงเลข ดาวเทียม

แ ล ะ ร ะ บ บ ต ร ว จ วั ด  ร ะ บ บ ก า ร

ประมวลผลภาพ การจัดเก็บข้อมูลและ

การแสดงภาพเชิงเลข สถิติ ท่ีจ าเป็น

ส าหรับการประมลผลภาพเชิ ง เลข 

เทคนิคการประมวลผลภาพขั้ นสู ง 

ประกอบด้วย การปรับแก้ภาพ การเน้น

ภาพและการแปลงภาพ การจ าแนก

ปร ะ เ ภทข้ อ มู ล  ก า รตร ว จ วั ด ก า ร

เปลี่ยนแปลง การผสมรวมข้อมูลภาพ 

โครงงานการประยุกต์ใช้การรับรู้จาก

ระยะไกลขั้นสูง 

3(2-2-5)  เปลี่ยนชื่อ

วิชา 

 ปรับเปลี่ยน 

ค าอธิบาย

รายวิชา 

ภม 521 การวิเคราะห์ภูมิประเทศ  

GE 521 Terrain Analysis 

     หลักภูมิศาสตร์กายภาพ การ

วิ เ ค ร า ะ ห์ ลั ก ษ ณ ะ ภู มิ ป ร ะ เ ท ศ 

ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์กายภาพ 

ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิศาสตร์กายภาพ 

และภูมิศาสตร์มนุษย์ การจ าแนกภูมิ

ประเทศเพื่อการใช้ประโยชน์การจัดการ

พื้นท่ี และทรัพยากรธรรมชาติอย่างมี

ประสิทธิภาพและยั่งยืน การศึกษาใน

ภาคสนามเพื่อการวิเคราะห์ลักษณะภูมิ

ประเทศ 

 

 

 

 

3(2-2-5)    ตัดออก 
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หลักสูตรเดิม (2552) หลักสูตรปรับปรุง (2555) หมายเหต ุ

ภม 522 การประยุกต์ใช้สาร         
สนเทศดนิ 

GE 522 Application of Soil 

Information 

หลักเกณฑ์และปัจจัยท่ีท าให้ 

เกิดดิน กระบวนการก าเนิดดิน สมบัติ

ของดิน หลักเกณฑ์การจ าแนกดิน การ

จัดท าฐานข้อมูลดิน และการใช้ประโยชน์

ทางด้านต่างๆ เช่น การเกษตร การ

วิศวกรรม เป็นต้น  การศึกษาใน

ภาคสนาม 

 

3(2-2-5)    ตัดออก 

ภม 523 การจัดการทรัพยากรน้ า   
GE 523 Water Resource Management 

ระบบอุทกวิทยา การวิเคราะห์ 

ปริมาณน้ าฝน น้ าท่า การพัฒนาแหล่งน้ า

ผิวดิน การพัฒนาแหล่งน้ าใต้ดิน ระบบ

ประปา การจัดชั้นคุณภาพพื้นท่ีแหล่งน้ า 

การวางแผนพัฒนาและบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ าอย่างบูรณาการ การออก

ภาคสนามในพื้นท่ีลุ่มน้ า กรณีศึกษา 

3(2-2-5)    ตัดออก 

ภม 524 สัมมนาภูมิศาสตร์ชายฝั่ง  

            ทะเลและสมุทรศาสตร์ 

GE 524 Seminar in Geography  

of Coastal Areas and 

Oceanography 

       สัมมนาภูมิศาสตร์ชายฝั่งทะเล

และหลักการทางสมุทรศาสตร์ ลักษณะ

สร้างของชายฝั่งทะเล และสมุทรศาสตร์ 

ด้านกายภาพ เคมี และชีววิทยาเพื่อ

ประโยชน์และจัดการด้านเศรษฐกิจ 

สังคม สิ่งแวดล้อม การใช้เทคโนโลยีภูมิ

สารสนเทศในการจัดการอย่างยั่ งยืน 

กรณีศึกษา 

3(2-2-5)    ตัดออก 
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หลักสูตรเดิม (2552) หลักสูตรปรับปรุง (2555) หมายเหต ุ

ภม 525 สัมมนาภูมิอากาศขัน้สงู     
GE 525 Seminar in Advanced  

Climatology 

 

 

 

 

สัมมนาหลักการด้านอุตุนิยม 

วิทยาและภูมิอากาศวิทยา บรรยากาศ

การแผ่รังสี  ความร้อนและอุณหภู มิ 

ความชื้นและเสถียรภาพของบรรยากาศ 

การกลั่นตัวและหยาดน้ าฟ้า ความกด

อ า ก า ศ  ล ม  ก า ร ห มุ น เ วี ย น ข อ ง

บรรยากาศ มวลอากาศและระบบอากาศ 

การวิเคราะห์และพยากรณ์อากาศ การ

วิเคราะห์ภูมิอากาศในภูมิภาคต่างๆ การ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก การใช้

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศวิเคราะห์ข้อมูล 

3(2-2-5) ภม 531 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศ 

เพื่อการเปลี่ยนแปลง 

สภาพภูมิอากาศและการ 

ปรับตัว 
GE 531 Geoinformatics  Application 

in Climate Change and 

Adaptation 

ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศ สภาพอากาศรุนแรง การใช้

ภูมิสารสนเทศเพื่อการศึกษาความเสี่ยง 

ภาวะล่อแหลมและการปรับตัวจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในด้าน

ชายฝั่ง การจัดการน้ า การเกษตร ระบบ

นิเวศ สุขภาพ และพลังงาน การจัดท า

โครงงานและกรณีศึกษา 

 

3(2-2-5)  เปลี่ยนรหัส 

 วิชา 

 เปลี่ยนชื่อ 

 วิชา 

 ปรับเปลี่ยน

ค าอธิบาย

รายวิชา 

ภม 526 ภูมิสารสนเทศเพื่อการ      
            ประเมินความเสี่ยงทางด้าน 

            สิ่งแวดล้อม 

GE 526 Geoinformatics for  

            Environmental Risk  

            Assessment 

     วิ ธี วิ เ ค ร า ะห์ ก า รปร ะ เ มิ น

อันตราย ความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อม 

ด้านกายภาพ นิเวศวิทยา พิษวิทยา 

สังคม การบ่งชี้อันตราย การประมาณ

ระดับความเสี่ยง การตีค่าความเสี่ยง 

การควบคุมความเสี่ยง การปฏิบัติเพื่อ

การจัดการความเสี่ยง การประยุกต์ใช้

ภูมิสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์และ

ประเมิน เพื่อน าไปใช้ในการตัดสินใจ 

กรณีศึกษา 

3(2-2-5)  

 

  ตัดออก 
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หลักสูตรเดิม (2552) หลักสูตรปรับปรุง (2555) หมายเหต ุ

ภม 527 ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัด  

การสิ่งแวดล้อม 

GE 527 Geoinformatics for  

Environmental Management 

หลักการ เป้าหมาย และจุด 
ประสงค์ของการประเมินผลกระทบด้าน

สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ภู มิ

สารสนเทศเพื่อการประเมินผลกระทบ

สิ่ ง แ วดล้ อม  หลั กก า รกา รจั ดก า ร

สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  ก า ร บู ร ณ า ก า ร ภู มิ

สารสนเทศ กระบวนการตัดสินใจ การ

ออกแบบ และการใช้ข้อมูลเพื่อการ

จัดการทรัพยากร การใช้ระบบ  

3(2-2-5)    ตัดออก  

 น าไปรวมกับ 

ภม 531 

(ฉบับ

ปรับปรุง) 

ภม 621 ภูมิสารสนเทศเพื่อการ      

ศึกษาพิบัติภัยทางธรรมชาติ 

GE 621 Geoinformatics for Natural  

Disaster Study 

การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศ 

เพื่อการจัดการพิบัติภัย แผ่นดินถล่ม 

ภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหว สึนามิ 

แนวโน้มการเกิด การวางแผนการอพยพ 

การลดผลกระทบการติดตาม การเฝ้า

ระวัง และการฟื้นฟูพื้นท่ีพิบัติภัย ให้ท า

โครงงาน และกรณีศึกษา 

 

3(2-2-5) ภม 532 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศ 

เพื่อการจัดการพิบัติภัย 

GE 532 Geoinformatics Application  

in Disaster Management 

การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศ 

เพื่ อการจั ดการพิ บัติ ภั ย  ศึ กษา ถึ ง

แนวโน้มการเกิด การวางแผนการอพยพ 

การบรรเทาความเสียหาย การติดตาม 

การเฝ้าระวัง และการฟื้นฟูพื้นท่ีพิบัติภัย 

โดยอาศัยเทคนิคด้านภูมิสารสนเทศมา

ใช้เพื่อการประเมิน, วิเคราะห์ รวมถึง

จัดท าแผนท่ีต่างๆ โดยมีการท าโครงงาน 

และกรณีศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3(2-2-5)         เปลี่ยนรหัส

วิชา 

 เปลี่ยนชื่อ

วิชา 

 ปรับเปลี่ยน

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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หลักสูตรเดิม (2552) หลักสูตรปรับปรุง (2555) หมายเหต ุ

ภม 622 ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัด          
การธุรกิจ 

GE 622 Geoinformatics for Business 

Administration 

ลักษณะพื้นฐานของธุรกิจ 

ประเภทต่างๆ องค์ประกอบของการ

บริหารธุรกิจ หลักภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ 

ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ท่ีมีต่อการพัฒนา

ทางธุรกิจ การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศ

เพื่อการบริหารธุรกิจและองค์กร และ

การจัดท าโครงงาน 

 

3(2-2-5) ภม 521 การประยุกตภ์ูมิสารสนเทศ 

เพื่อเศรษฐกิจและสงัคม 

GE 521 Geoinformatics  Application 

in Socio-economics 

พัฒนาการและพฤติกรรมทาง 

สังคมอันเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจและ

สังคม หลักการทาง เศรษฐศาสตร์ การ

ตัดสินใจในการเลือกท่ีตั้งของกิจกรรม

ต่างๆ แบบจ าลองการใช้ที่ดินเมือง การ

วิเคราะห์และคาดประมาณการ

เปลี่ยนแปลงประชากร เศรษฐกจิ การ

จ้างงาน การย้ายถ่ิน นโยบายและ

มาตรการทางเศรษฐกิจในช่วงต่างๆ ท่ีมี

ผลต่อพื้นท่ีเมืองและพฤติกรรมทาง

สังคม ด้วยระบบภูมิสารสนเทศ 

3(2-2-5)  เปลี่ยนรหัส

วิชา 

 เปลี่ยนชื่อ

วิชา 

 ปรับเปลี่ยน

ค าอธิบาย

รายวิชา 

ภม 623 ภูมิสารสนเทศเพื่อการ     
วางผงัเมือง 

GE 623 Geoinformatics for  

Urban Planning 

     

            ความรู้เ ก่ียวกับการวางแผน

ชุ ม ช น เ มื อ ง แ ล ะ ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม 

กระบวนการ และหลักการออกแบบ การ

วิเคราะห์ท่ีตั้ง ปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับการ

วางผังกายภาพ การวิเคราะห์โครงสร้าง

ของสังคม เศรษฐกิจและการเมืองท่ีมี

อิทธิพลต่อชุมชน เน้นด้านพฤติกรรม

มนุษย์ ประเพณีและวัฒนธรรม การประ

ยุตก์ใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อการวางแผน 

การวางผัง การออกแบบทางกายภาพ 

และการจัดท าโครงงาน 

 

3(2-2-5) ภม 624 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศ 

เพื่อการรับรูร้ะยะไกลของเมือง 

GE 624 Geoinformatics Application 

in Urban Remote Sensing 

แนวคิดและทฤษฎีทาง 

ภูมิศาสตร์เมือง โครงสร้างและรูปแบบ

ของการตั้งถ่ินฐานเมืองค าจ ากัดความ

ของพื้นท่ีเมือง เทคโนโลยีการรับรู้จาก

ระยะไกลและการประยุกต์ ในการ

วิ เคราะห์ เ มือง  ประกอบด้วย การ

วิเคราะห์การใช้ท่ีดินและสิ่งปกคลุมดิน 

การสกัดข้อมูลเชิงคุณลักษณะของเมือง 

การวิ เคราะห์ เศรษฐกิจสั งคม การ

วิเคราะห์สิ่งแวดล้อม ปรากฏการณ์เกาะ

ความร้อนเมือง การติดตามการขยายตัว

เมืองแบบไม่มีแผน และการจ าลองการ

เติบโต 

3(2-2-5)  เปลี่ยนรหัส

วิชา 

 เปลี่ยนชื่อ

วิชา 

 ปรับเปลี่ยน

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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หลักสูตรเดิม (2552) หลักสูตรปรับปรุง (2555) หมายเหต ุ

ภม 624 ภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหาร 

และการจัดการท้องถ่ิน 
GE 624 Geoinformatics for Local    

Administration and  

Management 

ระบบการบริหารองค์กรปก 

ครองส่วนท้องถ่ิน การเงินการคลัง             
ท้องถ่ิน การจัดการพื้นท่ี การจัดการ 

ทางด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม การ 

ประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อการ 

บริหารและจัดการท้องถ่ิน  และการ 

จัดท าโครงงาน 

 

3(2-2-5)    ตัดออก 

ภม 625 สัมมนาการวางแผนและ   
การจัดการ การใช้ที่ดิน 

GE 625 Seminar in Land Use  

Planning and Management 

สัมมนาหลักการ และทฤษฎี 

เก่ียวกับการใช้ท่ีดิน การจัดการการใช้ 

ท่ีดิน วิเคราะห์ระบบการใช้ท่ีดิน ปัญหา 

การใช้ท่ีดิน การประยุกต์ใช้ภูมิ 

สารสนเทศส าหรับการวางแผนและการ 

จัดการ การใช้ท่ีดิน และการจัดท า 

โครงงาน 

3(2-2-5)    ตัดออก 

ภม 626 เทคโนโลยีการก าหนด     

ต าแหน่งบนผิวโลก 

GE 626 Global Positioning System  

Technology 

การก าหนดต าแหน่งด้วย 
ดาวเทียมจีพีเอส การส ารวจด้วยการ

รังวัดภาพถ่าย และภาพดาวเทียม ค่า

ความถูกต้องของเครื่องก าหนดต าแหน่ง

ด้วยดาวเทียมจีพีเอส การวางแผนงาน

รังวัดด้วย จีพีเอส การประมวลผล การ

แปลงค่าพิกัด การหาค่าความสูงการน า

ค่าต่างๆ ไปใช้ในงานภูมิสารสนเทศด้าน

ต่างๆ 

3(2-2-5)    ตัดออก 

 น าเนื้อหาไป 

 รวมกับ ภม    
 512 
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หลักสูตรเดิม (2552)  หลักสูตรปรับปรุง (2555) หมายเหต ุ

ภม 624 การท าแผนท่ีขั้นสูงเพื่องาน 

ภูมิสารสนเทศ 

GE 624 Advanced Cartography For 

Geoinformatics  

หลักการท าแผนท่ี ฐานข้อมูล 

แผนท่ีเพื่ องานภู มิ สารสนเทศ การ

ออกแบบสัญลักษณ์การออกแบบแผนท่ี 

การเจนเนอรัลไลซ์ข้อมูลแผนท่ี การ

สร้างแผนท่ีบนเว็บไซต์การวิเคราะห์

แสดงภาพตัวอย่าง และการเผยแพร่

แผนท่ีผ่านทางเว็บไซต์ 

3(2-2-5) ภม 514 การท าแผนท่ีขั้นสูงเพื่องาน 

ภูมิสารสนเทศ 

GE 514 Advanced Visualization  

mapping 
หลักการท าแผนท่ี ฐานข้อมูล 

แผนท่ีเพื่ องานภู มิสารสนเทศ การ

ออกแบบสัญลักษณ์ การออกแบบแผนท่ี 

มุ่งเน้นท่ีการท าแผนท่ีเพื่อการสื่อสาร

อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นปัจจุบัน ซึ่ง

สอดคล้องกับเทคโนโลยีและตอบสนอง

ความต้องการของผู้ใช้ 

3(2-2-5)  เปลี่ยนรหัส

วิชา 

 เปลี่ยนชื่อ

วิชา 

 ปรบัเปลี่ยน

ค าอธิบาย

รายวิชา 

ภม 628 ภูมิสารสนเทศบนระบบข่าย 

อินเตอร์เนต 

GE 624 Geoinformatics on     

Internet System  

หลักการน าข้อมูลและงานด้าน 

ภูมิสารสนเทศขึ้นบนระบบเครือข่าย

อินเตอร์เนต การเขียนโปรแกรมเพื่อ

พัฒนางานเฉพาะด้านภูมิสารสนเทศให้

เหมาะสมบนเครือข่ายอินเตอร์เนต การ

บริหารระบบบริการแผนท่ีและข้อมูลใน

แผนท่ี การใช้งานระบบบริการแผนท่ี 

และข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศระหว่าง

องค์กรร่วมกัน 

3(2-2-5)    ตัดออก 

ภม 629 สัมมนาภูมิสารสนเทศ      

GE 624 Geoinformatics Seminar     

สัมมนาเทคโนโลยีด้านภูมิสาร 

สนเทศและภูมิศาสตร์ท่ีสนใจของแต่ละ

บุคคลเพื่อการพัฒนาเป็นหัวข้อปริญญา

นิพนธ์ และศึกษาดูงานในหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้องกับการใช้ภูมิสารสนเทศ การ

สรุปเป็นรายงานการสัมมนา 

3(2-2-5) ภม 541 สัมมนาภูมิสารสนเทศ      
GE 541 Seminar in Geoinformatics 

การค้นคว้า ศึกษา ทบทวน 
เอกสาร น าเสนอและอภิปรายงานวิจัยใน

สาขาภูมิสารสนเทศ 

1(0-2-1)  เปลี่ยนรหัส

วิชาและ

ปรับเปน็

วิชาบังคับ

และลด

จ านวน

หน่วยกิต

เหลือ  1 

หน่วยกิต 
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หลักสูตรเดิม (2552) หลักสูตรปรับปรุง (2555) หมายเหต ุ

  ภม 501 ภูมิสารสนเทศเบ้ืองต้น           

GE 501 Introduction to Geoinformatics 

            ความหมายและองค์ประกอบของภูมิ

ส า รสน เทศ  แผน ท่ีและกา ร อ่ านแผน ท่ี 

ภาพถ่ายทางอากาศและการท าแผนท่ีจาก

ภาพถ่ายทางอากาศ การรับรู้จากระยะไกล 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ระบบก าหนด

ต าแหน่งบนโลก เรดาร์ช่องเปิดสังเคราะห์

และไลดาร์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิ

สารสนเทศ 

3(2-2-5)  รายวิชาใหม่ 

  ภม 522 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศเพื่อการ 

ขนส่งและลอจิสติกส์ 

GE 522 Geoinformatics Application in  

Transport and Logistics  

การสร้างฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ 

ภูมิศาสตร์เพื่อการขนส่งและการบูรณาการเพือ่

การประยุกต์ใช้ในด้านขนส่งและลอจิสติกส์ 

วิธีการรวบรวมข้อมูลทางภูมิศาสตร์เพื่อการ

ขนส่ง (ด้วยจีพีเอส การรับรู้ระยะไกล และ

อุปกรณ์บันทึกข้อมูลจราจร การวางแผนการ

ขนส่ งและลอจิสติกส์ด้ วยเทคโนโลยีภู มิ

สารสนเทศ ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานจริง

ของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการขนส่ง 

3(2-2-5)  รายวิชาใหม่ 

  ภม 515 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศเพื่อ 

ระบบสนับสนุนการตัดสนิใจ 

GE 515 Geoinformatics Application     

in Decision Support  System 

หลักการระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการสนับสนุน

กระบวนการตัดสินใจ องค์ประกอบของระบบ

สนับสนุนการตัดสินใจ การวิเคราะห์ระบบ

สนับสนุนการตัดสินใจและการวางแผน ระบบ

สนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นท่ี การประยุกต์

ภูมิสารสนเทศในระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

เชิงพื้นท่ี การท าโครงงานและกรณีศึกษา 

3(2-2-5)  รายวิชาใหม่ 
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หลักสูตรเดิม (2552) หลักสูตรปรับปรุง (2555) หมายเหต ุ

  ภม 532 การประยุกต์ภูมิสาร        

            สนเทศเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

GE 532 Geoinformatics Application     

            in Sustainability  

       การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อ

การศึกษาคุณลักษณะของพื้นท่ี, การวิเคราะห์

เชิงพื้นท่ีและการสร้างแบบจ าลอง รวมถึงการ

วิ เคราะห์ส ถิติ เชิ งพื้น ท่ี  เพื่ อการจัดการ

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กระบวนการตัดสินใจ; 

แนวคิด เครื่ อ ง มือและ เทคนิคการสร้ า ง

แบบจ าลองระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ท่ีใช้

ส าหรับการวางแผนด้านสิ่งแวดล้อมและการ

พัฒนานโยบาย 

3(2-2-5)  รายวิชาใหม่ 

  ภม 623 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศเพื่อการ 

วิเคราะห์ด้านอาชญากรรม 

GE 623 Geoinformatics Application  in  

Criminal Analysis  

หลักการประยุกต์ข้อมูลเชิงพื้นท่ี 

ส าหรับการท าแผนท่ีอาชญากรรม รวมถึงการ

น าเข้าและจัดการข้อมูล, การท าแผนท่ีด้าน

อาชญากรรม เพื่อการวิ เคราะห์การเ กิด

อาชญากรรมในเชิงพื้นท่ีและพื้นท่ีเสี่ยงต่อการ

เกิดอาชญากรรม รวมถึงศึกษาถึงบทบาทของ

ระบบต าแหน่งบนพื้นโลก (GPS) เพื่อเป็น

เคร่ืองมือการศึกษาด้านอาชญากรรม 

3(2-2-5)  รายวิชาใหม่ 
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หลักสูตรเดิม (2552) หลักสูตรปรับปรุง (2555) หมายเหต ุ

  ภม 615 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศเพื่อการ 

            รับรูร้ะยะไกลช่วงไมโครเวฟ 

GE 615 Geoinformatics Application     

            In  Microwave Remote Sensing   

            หลักการของการรับรู้จากระยะไกล
ช่ ว งคลื่ น ไมโคร เ วฟ เน้ นการรับรู้ จ าก

ระยะไกลในอวกาศของชั้นบรรยากาศโลก 

พื้นดินและมหาสมุทร องค์ประกอบพื้นฐาน

ของระบบเรดาห์ ดาวเทียมเรดาห์และระบบ

ตรวจวัด วิธีพื้นฐานชองการรับรู้จากระยะไกล

ช่วงคลื่นไมโครเวฟ เทคนิคแบบแอคทีฟ   

(เรดาห์) และฟาสซีฟ (การวัดรังสี) การแปล

ความภาพเรดาห์และการประยุกต์ใช้ 

3(2-2-5)  รายวิชาใหม่ 

  ภม 616 การเขียนโปรแกรมบนระบบ 

สารสนเทศภูมิศาสตร์ 

GE 616 Geographic Information 

            System Programming 

             การเขียนโปรแกรมและการพัฒนา

เบ้ืองต้น แนะน าการเขียนโปรแกรมระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์ ด้วยวิชวลเบสิก การ

สร้างและการปรับแต่งข้อมูลแผนท่ีแผนท่ี

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในด้านต่างๆ 

ภาพรวมของการสร้างแบบจ าลองระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์ การเขียนโปรแกรมเชิง

วัตถุ การใช้เครื่องมือในการพัฒนาและการ

ปรับแต่งข้อ มูล เพื่ อการประยุกต์ ระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์  ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

โปรแกรมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

การก าหนดรูปแบบอัตโนมัติโดยผู้ใช้ 

3(2-2-5)  

  ภม 688 สารนิพนธ์                 

GE 688 Master’s Project 

 

 

6(0-0-18)  

  ภม 699 ปริญญานพินธ์           

GE 699 Thesis 

12(0-0-36)  
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ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์และรายวิชา 

 

วัตถุประสงค์ รายวิชา 

1. สามารถค้นคว้ า  วิจัย วิ เคราะห์  สังเคราะห์

ปรากฏการณ์ในพื้นที่  โดยใช้ เทคโนโลยีภูมิ

สารสนเทศเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม และ

สังคมให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ภม 501 ภม 511 ภม 512 ภม 513 ภม 514 

ภม 541 ภม 521 ภม 522 ภม 531 ภม 515 

ภม 532 ภม 533 ภม 623 ภม 615 ภม 624  

ภม 616 

 

2. สามารถบูรณาการความรู้ด้านภูมิศาสตร์โดยใช้

เทค โน โล ยีภู มิ ส า รสนเทศขั้ น สู ง ได้ อ ย่ า งมี

ประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ 

ภม 501 ภม 511 ภม 512 ภม 513 ภม 514 

ภม 541 ภม 521 ภม 522 ภม 531 ภม 515 

ภม 532 ภม 533 ภม 623 ภม 615 ภม 624  
ภม 616 

3. มีคุณธรรมจริยธรรม มีความตระหนัก มีจิตส านึก

ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

และมีความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกระดับ 

ภม 521 ภม 531 ภม 515 ภม 532  

 

 


