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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
รหัส    25490191106485 
ภาษาไทย:  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Science Program in Geography and Geoinformatics 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อปริญญาภาษาไทย:  วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์) 
 ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Science  (Geography and Geoinformatics) 
 อักษรย่อภาษาไทย:  วท.บ. (ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์) 
 อักษรย่อภาษาอังกฤษ:  B.Sc. (Geography and Geoinformatics) 
 

3. วิชาเอก    ไม่มี 
 

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ 
  หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 
  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี  
  หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี   
  หลักสูตรปริญญาตรี 6 ปี  
5.2 ประเภทของหลักสูตร   
  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
   ปริญญาตรีทางวิชาการ 
   ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ 
  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
   ปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
   ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
  หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ 
   ปริญญาตรีปฏิบัติการ 
   ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าปฏิบัติการ 



2 

5.3 ภาษาที่ใช้   
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ ([คลิกพิมพ์] )  
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ([คลิกพิมพ์] ระบุภาษา) 
 5.4 การรับเข้าศึกษา  
  รับเฉพาะนิสิตไทย 
  รับเฉพาะนิสิตต่างชาติ 
  รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ 

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน/หน่วยงานอ่ืน (ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือชุมชน)  
  เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
  เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น/หน่วยงานอื่น 
  ชื่อสถาบัน/หนว่ยงาน.. 
  - สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)  
  - มูลนิธิปิดทองหลังพระ 
  - บริษัทท็อปคอน อินส์ทรูเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด 
  - บริษัท I-Bitz 
  - เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 
  รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน 
   EEC model  
   CWIE 
   อ่ืน ๆ ระบ ุ.............................................................   
  เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอ่ืน/หน่วยงานอื่น  
  ชื่อสถาบัน.......................................ประเทศ............ ................................... 
  รูปแบบของการร่วม 
  ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา 
  ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯอ่ืน เป็นผู้ให้ปริญญา 
  ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาจากสองสถาบัน (หรือมากกว่า 2 สถาบัน) 
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา  
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
  ให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา (เช่น ทวิปริญญา) 
  อ่ืน ๆ (ระบุ)............................................... 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ.    เปิดสอน ภาคการศึกษา  ปีการศึกษา    
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เปิดสอน ภาคการศึกษา ต้น ปีการศกึษา 2564 
  ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์  
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  
  สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งพิเศษที่ .......3/2564....... 
  วันที่........9......... เดือน.....เมษายน.....  พ.ศ. ......2564............. 
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  สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่  ......4/2564....... 
  วันที่........29......... เดือน.....เมษายน.....  พ.ศ. ......2564.............  
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  ในปีการศึกษา 2566 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา  
1. นักวิชาการแผนที่  
2. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
3. ผู้ช่วยนักวิจัย  
4. นักวิชาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร  
5. นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ  
6. ครู อาจารย์  
7. นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล  
8. นักเทคโนโลยีข้อมูล 
ซึ่งอยู่ในขอบเขตกลุ่มงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ เทคโนโลยีการบริหารและ

การจัดการ นอกจากนี้คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ยังมีกระบวนการสนับสนุนให้นิสิตสามารถสร้างอาชีพของ
ตนเองเพ่ือเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ (Startup) โดยผ่านโครงการต่าง ๆ ของคณะเพ่ือนิสิตได้มีประสบการณ์
ทำงานจริงและสามารถสร้างธุรกิจของตนเองได้ก่อนสำเร็จการศึกษา 
 

9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 (1) นางสาวพิชิตพร ผลเกิดดี เลขประจำตัวประชาชน 1-1014-0149x-xx-x 
  M.Sc. (Remote Sensing and Geographic Information System) Asian Institute  
  of Technology พ.ศ. 2556 
  วท.บ. (ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2554   
  ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
  ผลงานวิชาการ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จำนวน 9 เรื่อง 
 (2) นายกฤษณะ อ่ิมสวาสดิ์ เลขประจำตัวประชาชน 1-2001-0002x-xx-x 
  วท.ม. (เทคโนโลยีภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา  พ.ศ.2555 
  วท.บ. (ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2550   
  ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
  ผลงานวิชาการ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จำนวน 2 เรื่อง 
 (3) นางสาวภาสิรี ยงศิริ เลขประจำตัวประชาชน 3-1101-0051x-xx-x 
  วท.ม. (เทคโนโลยีภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 0255  
  วท.บ. (วัสดุศาสตร์-เทคโนโลยีอัญมณี) มหาวิทยาลัยบูรพา  พ.ศ.2546 
  ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
  ผลงานวิชาการ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จำนวน 1 เรื่อง 
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 (4) นางสาวปัทมา พอดี เลขประจำตัวประชาชน 3-1101-0095x-xx-x 
  วศ.ด. (วิศวกรรมสำรวจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2557 
  วท.ม. (เทคโนโลยีภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2549  
  วท.บ. (ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2546  
  ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
  ผลงานวิชาการ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จำนวน 4 เรื่อง 
 (5) นางสาวกรรณิการ์ วรรณทวี เลขประจำตัวประชาชน 1-2096-0002x-xx-x 
  วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2554  
  กศ.บ. (การสอนฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยบูรพา  พ.ศ.2551 
  ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
  ผลงานวิชาการ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จำนวน 2 เรื่อง 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 ในสถานที่ตั้ง  
 นอกสถานที่ตั้ง ได้แก่ ...................................... 

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 ในการพัฒนาประเทศช่วงระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างรวดเร็ว อันเป็นผลกระทบมาจากการปรับตัวของเศรษฐกิจโลกที่มีการแข่งขันกันมากข้ึน 
และมีการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อนำมาใช้ในระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการผลิตและลดต้นทุนการผลิต ตลอดจนลดระยะเวลาในการผลิต อีกทั้ง ยังมีการพัฒนากระบวนการ
ทางด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ทีน่ำเอาข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาทำการ
ประมวลผลเพื่อให้เกิดการตัดสินใจที่แม่นยำในการดำเนินการด้านต่าง ๆ หรือเรียกว่าวิทยาการ 
ภูมิสารสนเทศอัจฉริยะ (Gespatial Intelligence) ส่งผลให้ประเทศไทยมีความจำเป็นที่จะต้องมี 
การปรับตัวครั้งใหญ่เพ่ือรองรับการพัฒนาที่จะเกิดข้ึนในอนาคต โดยรัฐบาลมีการกำหนดยุทธศาสตร์ 20 ปี 
เพ่ือวางแผนรองรับพลวัตด้านต่าง ๆ ทีจ่ะเกิดข้ึนกับประชาชนในประเทศ และประกาศให้มีการพัฒนา
ประเทศไปสู่ “ไทยแลนด์ 4.0” ซึ่งจะเป็นการพลิกโฉมประเทศให้เข้าสู่สังคมดิจิทัล 

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีการเรียนการสอนทาง 
การบริหารจัดการข้อมูลเชิงพ้ืนที่ (Spatial Data) โดยใช้เทคโนโลยีการสำรวจเพ่ือผลิตข้อมูล (ต้นน้ำ) 
เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือผลิตเป็นข้อมูลสารสนเทศ (กลางน้ำ) และการประยุกต์กระบวนการ
วิเคราะห์เชิงพ้ืนที่ในการแก้ไขและพัฒนาพ้ืนที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเป็นหลัก (ปลายน้ำ) เน้นการผลิต
บัณฑิตที่มีทักษะเทคโนโลยีขั้นสูงและใช้ประโยชน์ต่อประเทศได้จริงเป็นรูปธรรม ซึ่งคณะ ฯ ได้พัฒนาหลักสูตร
ภายใตแ้นวคิดการส่งเสริมการบูรณาการด้านภูมิสารสนเทศและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) 

นับเป็นโอกาสอันดีที่ภาครัฐได้มีนโยบายพัฒนาพื้นที่ 3 จังหวัด ในภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัด
ชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เป็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (The Eatern Economic 
Corridor: EEC) ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ที่ต่อยอด
ความสำเร็จมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ Eastern Seaboard ซ่ึงดำเนินการมาตลอด 
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กว่า 30 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ ๆ ที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาค
ส่งผลไปสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไป ซึ่งจากการพัฒนาดังกล่าวจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี
การจัดเตรียมกำลังคนให้มีความสามารถในการทำงานที่มีการยกระดับองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่เพ่ิมข้ึน 
ดังนั้น ในฐานะสถาบันศึกษา คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ใช้องค์ความรู้เชิงพ้ืนที่ผนวกกับ
เทคโนโลยีเชิงพ้ืนที่ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานสำคัญในการวางแผนพัฒนาเชิงพ้ืนที่อย่างเป็นระบบโดยการประมวลข้อมูล
เชิงพ้ืนทีใ่นทุกมิติมาใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาพ้ืนที่ดังกล่าว อีกทั้งสามารถเพ่ิมศักยภาพให้กับแรงงานโดยใช้
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการตอบสนองงานในอุตสาหกรรม 10 S-curve ที่รัฐบาลได้กำหนดให้เกิดขึ้น 
ในพ้ืนทีเ่ขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (The Eatern Economic Corridor: EEC) เช่น อุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยว อุตสาหกรรมดิจิทัล เป็นต้น  

อันจะส่งผลดีกับการดำรงชีวิตของประชาชนในประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม ด้วยเหตุผลที่ได้กล่าวไปข้างต้น คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี 
การพัฒนาหลักสูตรที่เป็นที่ต้องการทัง้ในระดับประเทศ โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ ๆ ใน 
ด้านภูมิสารสนเทศให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการและการพัฒนาของสังคมโลกได้อย่างทันท่วงที อีกท้ัง
ต้องสร้างบุคลากรในระดับ Startup ตลอดจนบุคลากรที่อยู่ในตลาดแรงงานอยู่แล้วให้มีการปรับปรุงทักษะ 
(Re-Skill) และเพ่ิมพูนทักษะความรู้ใหม่ ๆ (Up-Skill) ทางด้านภูมิสารสนเทศ เพ่ือให้สามารถนำไปประยุกต์
และสร้างสรรค์งานทางด้านภูมิสารสนเทศและงานด้านอ่ืนที่เก่ียวข้องได้ ดังนั้น คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา จึงมุ่งมั่นที่จะสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพทางด้านภูมิสารสนเทศเพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนา
ประเทศให้สามารถทัดเทียมกับนานาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
การพัฒนาเข้าสู่ยุคดิจิทัลหรือยุคที่การสื่อสารมีความทันสมัยและมีหลากหลายช่องทาง ทำให้ 

การเผยแพร่วัฒนธรรม สาระความรู้ และข้อมูลต่าง ๆ จากการที่รัฐบาลได้มีการกำหนดทิศทางของประเทศ  
โดยกำหนดยุทธศาสตร์ให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการพัฒนาตามนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” ซึ่งเป็น
นโยบายที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมเป็นอย่างมาก ทำให้เข้าสู่ยุคดิจิทัลหรือยุคที่
การสื่อสารมีความทันสมัยและมีหลากหลายช่องทาง ทำให้การเผยแพร่วัฒนธรรม สาระความรู้และข้อมูลต่าง ๆ 
ในปัจจุบันทำได้อย่างง่ายดายในเวลาที่รวดเร็วส่งผลต่อการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  

อีกท้ังการพัฒนาพื้นที่ในด้านต่าง ๆ เช่น การสำรวจและการบริการจัดการทรัพยากรในพ้ืนที่ที่มี
อยู่จำกัด การศึกษาผลกระทบและเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติต่าง ๆ  
ที่กระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในสังคม ต้องอาศัยการบูรณาการความรู้และข้อมูลที่รอบด้าน 
หลากหลายรูปแบบมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ และการก้าวเข้าสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City) ส่งผลให้
ประชาชนในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข อย่างยั่งยืน เช่น ข้อมูลด้านกายภาพ ลักษณะสังคม 
วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ มาวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัยสามารถตอบโจทย์และปัญหา
ของสังคม โดยสามารถนำเสนอผลในลักษณะของข้อมูลและแผนที่เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาหรอืวางแผน 
รับมือใหเ้หมาะสมกับสถานการณ์ นำไปสู่การพัฒนาพ้ืนที่ วิถีชีวิตและวัฒนธรรม กล่าวคือ จะมีการพัฒนา
กระบวนการในการประกอบกิจการด้านต่าง ๆ ให้อยู่บนระบบดิจิทัลเพ่ิมมากขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือความสะดวก
รวดเร็ว และสามารถเชื่อมต่อกันบนระบบเครือข่ายได้เพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงในระยะยาวสิ่งเหล่านี้จะส่งผลให้ 
การดำรงชีวิตของประชาชนเปลี่ยนแปลงไป โดยอาจจะรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม 
บางประการที่จะเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันอีกด้วย ดังนั้น การพัฒนาคนให้มีความรู้ ความเข้าใจใน 
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องค์ความรู้ทางด้านภูมิสารสนเทศจึงต้องมีการให้ความสำคัญกับการปรับตัวสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 
ที่จะเกิดขึ้น ทั้งทางด้านวิทยาการที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับภูมิสารสนเทศ อีกท้ัง
สามารถสร้าง Startup เพ่ิมพูนทักษะความรู้ใหม่ รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม  
การมีจิตสาธารณะ (Public Mind) และเป็นผู้มีจริยธรรม จรรยาบรรณในการประกอบสัมมาอาชีพที่ดี 
จนสามารถสร้างวัฒนธรรมในการทำงานที่ดีในกลุ่มคนที่ทำงานด้านภูมิสารสนเทศ 

 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

การพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีของสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ คำนึงถึง
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ที่ต้องการข้อมูลพ้ืนฐานที่จำเป็น 
ในด้านลักษณะทางกายภาพ แหล่งทรัพยากรและปัญหาที่เกิดกับทรัพยากร เศรษฐกิจ โครงสร้างประชากร
สังคม เมือง วัฒนธรรม และภัยธรรมชาติ หรือภัยพิบัติที่เกิดในแต่ละพ้ืนที่ มาใช้ในการวิเคราะห์ด้วย
เทคนิคและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือให้ได้สารสนเทศหรือข้อมูลที่ตอบสนองความต้องการของสังคมหรือ
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ ด้วยเหตุนี้ จึงมีการพัฒนารายวิชาที่มีสาระความรู้พ้ืนฐาน 
ทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ ให้มีความครบถ้วนโดย “โดดเด่น” ในเรื่องขององค์ความรู้ 
ด้านเทคนิคในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ เพ่ือใช้ในการ
วางแผนและจัดการเชิงพ้ืนที่ ในด้านภัยพิบัติ สิ่งแวดล้อม และเมืองอัจฉริยะ (Smart City)  

ส่วน “ฉลาดรู้ (Geoliteracy)” คือ มีการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง และสถานการณ์จริง  
เข้าใจโลก ธรรมชาติ ภัยพิบัติ ปฏิสัมพันธ์มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม เครื่องมือ เทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์ และ
การพัฒนาทักษะความคิดเชิงพ้ืนที่  

ส่วน “ครอบคลุม” และ “ลุ่มลึก” คือ พัฒนารายวิชาของหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการ
ของการเปลี่ยนแปลงเชิงพ้ืนที่ในโลกปัจจุบัน รวมถึงมนุษย์และสิ่งแวดล้อม โดยเน้นให้ครอบคลุมวิทยาการ
ทางภูมิสารสนเทศที่สำคัญ เช่น ด้านการจัดการเมืองและภูมิภาค ด้านภูมิวิศวกรรมสำรวจและ 
ภูมิสารสนเทศ และด้านการจัดการลุ่มน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติ ภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อม (รวมถึงวิทยาการ
ของศาสตร์อื่นที่เก่ียวข้อง) อ้างอิงตามความคาดหวังที่พบของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) 
รวมไปถึงการมีเนื้อหาสาระของแต่ละรายวิชาที่กำหนด (ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ) ที่สมบูรณ์และ
ลึกซึง้มากเพียงพอสำหรับการศึกษา การวิจัย และการปฏิบัติงาน อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานตามความ
คาดหวังของหลักสูตร อีกท้ังสามารถสร้าง Startup และปรับปรุงทักษะ เพ่ิมพูนทักษะความรู้ใหม่ ให้กับ
แรงงานที่อยู่ในระบบ ทั้งนี้จะต้องสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย และตอบสนองต่อนโยบายของ
เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) ซ่ึงเป็นโครงการพัฒนาพื้นที่ใน EEC ให้เป็น
ต้นแบบการนำนวัตกรรมเข้าไปผลักดันให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และปรับฐาน
อุตสาหกรรมเดิมในพ้ืนที ่ผ่านการวิจัยและพัฒนาร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัย และชุมชน
ในพ้ืนที ่ซึ่งทำให้เขตพ้ืนที่ EEC มีศักยภาพสูงในการลงทุนทางด้านดิจิทัล ซึ่งนโยบายที่กล่าวมาข้างต้น 
มีความสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยบูรพาโดยมีเป้าหมายที่สำคัญ คือ เพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษา เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายและเป็นที่พ่ึงในการพัฒนาพื้นที่ 
ภาคตะวันออก และเพ่ือพัฒนาสู่องค์กรประสิทธิภาพสูงเพ่ือการเติบโตอย่างยั่งยืน 
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12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
ในหลักสูตรนี้ได้มุ่งเน้นให้มีความสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยบูรพา ดังนี้ 
  12.2.1 มีการจัดการศึกษาให้มีความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพในศาสตร์

ทางด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ ควบคู่กับการส่งเสริมทางวิชาการให้มีความเป็นเลิศทางด้านข้อมูล
เชิงพ้ืนที่ และการใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต บนพ้ืนฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 12.2.2 มีความฉลาดรู้ในศาสตร์ทางด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ในการพัฒนาองค์ความรู้
และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนิสิตให้มีทักษะพร้อมปฏิบัติงานในภาครัฐและ
ภาคเอกชน ตลอดจนสังคมชุมชนที่มีความเป็นพลวัตสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 12.2.3 มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตทำกิจกรรมสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้ง 
นำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และข้อมูลเชิงพ้ืนที่ ในการพัฒนาสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง  
โดยครอบคลุมการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และการกีฬา  
 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย 
  13.1 รายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
  รายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
  วิชาศึกษาท่ัวไปซึ่งนิสิตต้องไปศึกษาในคณะอ่ืน ประกอบด้วย กลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร  
กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ 
  13.2 รายวิชาที่เปิดสอนใหค้ณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
  วิชาเลือกเสรี ประกอบด้วย รายวิชาต่าง ๆ ที่คณะเปิดสอนและนิสิตคณะอ่ืน ๆ สนใจดังนี้  
 87639164 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว     3(2-2-5)  
   Tourism Geography 
 87639264 ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพ่ือการสาธารณสุข   3(2-2-5) 
   Geoinformatics for Public Health  
 87639364 ภูมิสารสนเทศศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว   3(2-2-5) 
   Geoinformatics in Tourism  
 87639464 ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพ่ือสถิติประชากรศาสตร์  3(2-2-5)  
   Geoinformatics for Demographic Statistics 
 87639564 ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพ่ือการจัดทำระบบแผนที่ภาษี 
   และทะเบียนทรัพย์สิน     3(2-2-5) 
   Geo-informatics for Manipulate a Tax Mapping and Property  
   Registration Systems. 
 87539164 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก    3(3-0-6) 
   Global Climate Change  
 87539264 ภัยพิบัติในประเทศไทย     3(3-0-6) 
   Natural Disasters in Thailand 
 87539364 ภูมิสารสนเทศศาสตร์ในชีวิตประจำวัน   3(3-0-6)  
   Geoinformatics in Daily Life  
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  13.3 การบริหารจัดการ 
  การจัดการเรียนการสอนนั้นให้นิสิตสามารถลงทะเบียนตามแผนการเรียนโดยประกาศ 
จากทางคณะและมหาวิทยาลัย ซึ่งนิสิตในหลักสูตรนี้ต้องมีการวางแผนการเรียนร่วมกันระหว่างผู้เกี่ยวข้อง
ตั้งแต่ผู้บริหาร อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ผู้สอน เพ่ือกำหนดเนื้อหาการเรียนตลอดจนการวัดและ
ประเมินผล ทัง้นี้ เพ่ือให้นิสิตได้บรรลุผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรนี้  
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 

-ปรัชญา- 
 มุ่งสร้างบัณฑิตให้มีความโดดเด่น ในเรื่องขององค์ความรู้ด้านเทคนิคในการใช้เครื่องมือและ
อุปกรณ์ทางด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ ครอบคลุมและลุ่มลึกในวิทยาการทางภูมิสารสนเทศ
ที่สำคัญ และฉลาดรู้ (Geoliteracy) ในการเรียนรู้จากประสบการณ์และสถานการณ์จริง มีทักษะความคิด
เชิงพ้ืนที่ด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ รวมถึงตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้   
ส่วนเสีย (Stakeholders)  
 

-ความสำคัญ- 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์นี้ ได้ปรับปรุงและ

พัฒนาให้มีความสอดคล้องตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-พ.ศ. 
2564) โดยสร้างความโดดเด่น ในการใช้เครื่องมือและอุปกรณท์างด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
ศาสตร์ เพ่ือวิเคราะห์วางแผนและจัดการเชิงพ้ืนที่ ในด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ ปฏิสัมพันธ์มนุษย์ 
กับสิ่งแวดล้อม เครื่องมือ เทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์ เมืองอัจฉริยะ (Smart City) และการพัฒนาทักษะ
ความคิดเชิงพ้ืนที่อย่างยั่งยืน (ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตเพ่ือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 8 พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และยุทธศาสตร์ที่ 9 
พัฒนาภาคเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจ) 
 ในส่วนของหลักสูตรนี้ ได้ปรับปรุงและพัฒนาให้มีความสอดคล้องตามแผนแมบ่ทภูมิสารสนเทศ 
แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 ในด้านการสร้างระบบฐานข้อมูลทางภูมิสารสนเทศ ให้มีความถูกต้องและแม่นยำ 
สามารถบูรณาการข้อมูลทางภูมิสารสนเทศ เพ่ือนำไปใช้ประโยชน์ในกลุ่มรายวิชาด้านการจัดการเมืองและ
ภูมิภาค ด้านภูมิวิศวกรรมสำรวจและภูมิสารสนเทศ และด้านการจดัการลุ่มน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติ ภัยพิบัติ
และสิ่งแวดล้อม  

ในยุทธศาสตร์การบริหารประเทศด้านต่าง ๆ ของรัฐบาลในปัจจุบัน เช่น นโยบาย ประเทศไทย 4.0 
(Thailand 4.0) แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้าน
การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และยุทธศาสตร์ชาติที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ ศาสตร์ทางด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง ในการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศช่วยในการประเมินกิจกรรมต่าง ๆ 
ของประชาชนในชุมชน เช่น ด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ ด้านการประเมินผลผลิตทางการเกษตร ด้านการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การบริหารจัดการในพ้ืนที่ชุมชนเมือง โดยการเตรียมความพร้อมทั้งในมิติสุขภาพ 
เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและทำประโยชน์แก่
ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้ยั่งยืนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริงรวมถึงแผน
ยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยบูรพาในปัจจุบัน ซึ่งมุ่งหวังให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษา 
โดยพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต พัฒนาคุณภาพการวิจัย และการบริการวิชาการ  

มหาวิทยาลัยบูรพาจึงมีบทบาทสำคัญยิ่งในการตอบสนองต่อแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 คณะ 
ภูมิสารสนเทศศาสตร์ที่อยู่ภายใต้การกำกับของมหาวิทยาลัยบูรพามีองค์ความรู้ ภูมิปัญญา ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ในการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การรับรู้จากระยะไกล  
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การกำหนดพิกัดบนโลกโดยเฉพาะการสำรวจจากทางอากาศและจากอวกาศ  ซึ่งมีความก้าวหน้า  
อย่างโดดเด่น คือ การสำรวจโดยอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก (UAV) และเครื่องตรวจวัดจากอวกาศ 
(Spaceborne Sensor) ที่ติดตั้งไว้บนดาวเทียมสำรวจแบบต่าง ๆ ในการพัฒนาศาสตร์ดังกล่าวให้มี
ความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน โดยต้องบูรณาการความรู้และความเชี่ยวชาญ จากศาสตร์หลายแขนงเข้าไว้ด้วยกัน 
เช่น ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ สถิติประยุกต์ ธรณีวิทยา การท่องเที่ยว และภูมิศาสตร์ เพ่ือรองรับการสร้างองค์
ความรู้ใหม ่การประยุกต์ในการศึกษาวิจัย และการปฏิบัตงิานทีส่ำคัญด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะในการบริหาร 
จัดการพ้ืนที่เมืองและภูมิภาค การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการจัดการภัยพิบัติต่าง ๆ 
 

-เหตุผลในการปรับปรุง-  
 เนื่องด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ.2559 ไดค้รบรอบระยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตร และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา 
ที่ต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบระยะเวลา 5 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม การเมือง สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีที่ได้เปลี่ยนแปลงไป ก้าวสู่สังคมผู้สูงวัย และจากการ
ประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงสาขาวิชาเป็นสาขาวิชาภูมิศาสตร์
และภูมิสารสนเทศศาสตร์ ให้มีความครอบคลุมกับคุณวุฒิ และคุณสมบัติของตำแหน่งงานในปัจจุบัน  
สร้างโอกาสในการทำงาน รวมถึงมีการปรับโครงสร้างและเนื้อหารายวิชาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ 
เน้นการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะเทคโนโลยีขั้นสูง ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต เพ่ือให้
สอดคล้องกับความต้องการของยุทธศาสตร์ประเทศ สนับสนุนการยกระดับเศรษฐกิจของประเทศไทย 
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
  

-วัตถุประสงค์-  
 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้  
 1. นิสิตมีความตระหนักด้านความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ผู้อื่น และองค์กร มีคุณธรรมจริยธรรม  
แสดงความคิดเห็น กล้าแสดงออก ในการปฏิบัติงานทางด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 2. สามารถอธิบายเกี่ยวกับความรู้ด้านนวัตกรรม Geo-Intelligence และทฤษฎีหลักการ 
ทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์  
 3. สามารถนำเทคนิคทางด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ นำไปใช้ในการบริหารจัดการ
เชิงพ้ืนที่ การจัดการเมืองและภูมิภาค ภูมิวิศวกรรมสำรวจและภูมิสารสนเทศ การจัดการลุ่มน้ำ 
ทรัพยากรธรรมชาติ ภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อม และประยุกต์ร่วมกับศาสตร์แขนงอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือพัฒนาแนวทางและนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนให้สอดคล้องต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลง 
ของสังคม  
 4. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
 5. มีการใช้ทักษะการคำนวณเชิงตัวเลขทางด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ สามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการค้นคว้า สื่อสารงานด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ได้เป็นอย่างดี 
 6. สามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ถูกต้อง และแม่นยำ  
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
2.1 การจัดการหลักสูตร 
2.1.1. สนับสนุนให้นิสิตเป็นผูร้อบรู้ 
และพัฒนาความรู้ ความสามารถ  
ในวิชาชีพ และวิทยาการ 
ด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์อยู่เสมอ 

หลักสูตรต้องมีเนื้อหาเหมาะสม 
ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  
มีกิจกรรมทางวิชาการ  
ที่สนับสนุนให้นิสิตสามารถ 
เรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น Active 
learning เป็นต้น 

วิชาต่าง ๆ มีการสอนทั้ง
ภาคทฤษฎี และปฏิบัติ 
รวมทั้งให้นิสิตสามารถค้นคว้า
ด้วยตนเองได้  
(5-6 ชั่วโมง/สัปดาห์/รายวิชา) 
 

2.1.2 พัฒนาคณาจารย์บุคลากร 
ด้านการเรียนการสอนและบริการ
วิชาการ ให้มีตำแหน่งทางวิชาการให้
สูงขึ้นและมีประสบการณ์จากการนำ
ความรู้ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ไป
ปฏิบัติงานด้านการสอน และบริการ
วิชาการ 
 

1. มีข้อตกลงการประเมินผล
สัมฤทธิ์ ให้อาจารย์ทำผลงาน 
ทางตำแหน่งทางวิชาการ 
ในสาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
หรือสาขาอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้อง  
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
2. รวบรวมฐานข้อมูลนิสิต 
อุปกรณ์การสอน ความร่วมมือ 
ทางวิชาการ ผลงานทาง 
ด้านวิจัย เพ่ือเป็นข้อมูล 
ในการประเมิน  
3. สำรวจความพึงพอใจของ 
นิสิต ต่อหลักสูตร เพ่ือทราบถึง
ประสบการณ์และความพึงพอใจ
ต่อการสอนและหลักสูตร  

1. มีทุนสนับสนุนให้อาจารย์ 
และบุคลากรทำการวิจัย 
บริการวิชาการ และนำเสนอ
ผลงานทั้งใน และต่างประเทศ 
(งานวิจัย ตีพิมพ์เผยแพร่
ระดับชาติหรือนานาชาติ      
1 เรื่อง/คน/ปี)  
2. ส่งเสริมให้คณาจารย์ได้มี
ส่วนร่วมในการทำงานร่วมกับ
หน่วยงาน/องค์กรที่เก่ียวข้อง
กับทางภูมิสารสนเทศ  
ทัง้ภาครัฐและเอกชน 
(1 โครงการ/คน/ปี) 
 

2.2 อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 

สนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ 
ในการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย 
 

สนับสนุนให้นิสิตเรียนรู้ในการ 
ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ 
ทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ  

1. จำนวนชั่วโมงท่ีนิสิตใช้
ห้องปฏิบัติการหรือเครื่องมือ 
ทั้งในและนอกเวลาเรียน 
(2ชั่วโมง/สัปดาห์/รายวิชา) 
2. จำนวนนิสิตที่ลงทะเบียน
เรียนวิชาปฏิบัติการ หรือ 
การฝึกอบรมอ่ืน ๆ ร้อยละ 90 
3. จำนวนตารางเรียน และ 
สื่อดิจิทัลที่มีอยู่ พร้อมทั้ง
ปริมาณการใช้งาน ร้อยละ 90 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
4. สำรวจความพึงพอใจของ
นิสิตต่อการบริการอุปกรณ์
เพ่ือการศึกษา ร้อยละ 80 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 
  ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 
  และ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  
  ระบบไตรภาค  
  ระบบจตุรภาค  
  ระบบอ่ืน ๆ (ระบุรายละเอียด)...........................................................    

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
   มีภาคฤดูร้อน      จำนวน  1  ภาค ภาคละ   8   สัปดาห์ 
   ไม่มีภาคฤดูร้อน 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
-ไม่มี- 
 

2. การดำเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 
 ภาคการศึกษาต้น เดือน     มิถุนายน         ถึง    ตุลาคม     
 ภาคการศึกษาปลาย เดือน     พฤศจิกายน     ถึง    กุมภาพันธ์.      
 ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือน     มีนาคม      ถึง    เมษายน             

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย จะต้องมีหน่วยกิตการเรียนในกลุ่มสาระต่าง ๆ ดังนี้ 

  - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต หรือ 
  - กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ทางภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต หรือ  

  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา  
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างสำรวจ ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง  
หรือสาขาอ่ืนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

  มีเกณฑ์คุณสมบัติเพ่ิมเติม  
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ที่ปรับปรงุใหม่นี ้นิสิตใหมย่ังขาดทักษะ
ทางด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และความรู้พ้ืนฐานทางด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์ 

2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนิสิตในข้อ 2.3 
 ทางคณะฯ ได้มีการจัดสอนเสริมเพ่ิมเติมนอกเวลาโดยมีอาจารย์พิเศษ หรืออาจารย์ภายใน

คณะฯ ทีมี่ความรู้ความสามารถในรายวิชาด้านคณิตศาสตร์ ด้านภาษาอังกฤษพื้นฐาน และความรู้พ้ืนฐาน
ทางด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
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2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
ภาคปกติ 

ปีการศึกษา 2564 2565 2566 2567 2568 
จำนวนรับเข้า  ปีที่ 1 54 54 54 54 54 

ปีที ่2 (86) 54 54 54 54 

ปีที ่3 (94) (86) 54 54 54 

ปีที ่4 (83) (94) (86) 54 54 

รวม 54(263) 108(180) 162(86) 216 216 
คาดว่าจะสำเร็จการศกึษา (83) (94) (86) 54 54 
 

 ภาคพิเศษ 
ปีการศึกษา 2564 2565 2566 2567 2568 

จำนวนรับเข้า  ปีที่ 1 54 54 54 54 54 

ปีที ่2 (30) 54 54 54 54 

ปีที ่3 (23) (30) 54 54 54 

ปีที ่4 (6) (23) (30) 54 54 

รวม 54(59) 108(53) 162(30) 216 216 
คาดว่าจะสำเร็จการศกึษา (6) (23) (30) 54 54 
 หมายเหตุ  จำนวนนิสิตในวงเล็บ หมายถึง นิสิตคงค้างจากหลักสูตรเดิมชื่อวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 

2.6 งบประมาณตามแผน  
ภาคปกติ 

                  หน่วย  :  บาท 
หมวดรายรับ 2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 1,479,600.00 2,959,200.00 4,438,800.00 5,918,400.00 5,918,400.00 
                  หน่วย  :  บาท 

หมวดรายจ่าย 2564 2565 2566 2567 2568 
1. งบบุคลากร 1,793,708.53 1,863,708.53 1,936,508.53 2,012,220.53 2,090,961.01 
2. งบดำเนินการ 199,375.17 398,750.33 598,125.50 797,500.67 797,500.67 
3. งบลงทุน 41,760.46  83,520.91   125,281.37   167,041.83   167,041.83  
4. งบเงนิอุดหนุน 698,411.50 1,283,423.00 1,868,434.50 2,610,046.00 2,610,046.00 

รวม 2,733,255.66 3,629,402.78 4,528,349.90 5,586,809.03 5,665,549.51 
หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี (สูงสุด) 27,400 บาท (นิสิตภาคปกติ) 
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 ภาคพิเศษ 
          หน่วย  :  บาท 

หมวดรายรับ 2564 2565 2566 2567 2568 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 2,902,500.00 5,805,000.00 8,707,500.00 11,029,500.00 11,029,500.00 
                   หน่วย  :  บาท 

หมวดรายจ่าย 2564 2565 2566 2567 2568 
1. งบบุคลากร 1,793,708.53 1,863,708.53 1,936,508.53 2,012,220.53 2,090,961.01 
2. งบดำเนินการ 733,725.17 1,467,450.33 2,201,175.50 2,934,900.67 2,934,900.67 
3. งบลงทุน  41,760.46   83,520.91   125,281.37   167,041.83   167,041.83  
4. งบเงินอุดหนุน 1,357,731.25 2,602,062.50 3,846,393.75 5,169,025.00 5,169,025.00 

รวม 3,926,925.41 6,016,742.28 8,109,359.15 10,283,188.03 10,361,928.51 
หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี (สูงสุด) 53,750 บาท (นิสิตภาคพิเศษ) 

 

2.7 ระบบการศึกษา 
       แบบชั้นเรียน 
  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต   
 อ่ืนๆ (ระบุ) 
 แบบชุดรายวิชา (Module system) 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตและรายวิชา การสะสมหน่วยกิต (Credit Bank) และ 
การลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
 นิสิตที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมาก่อน เมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้สามารถเทียบโอน 
หน่วยกิตได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อบังคับที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยมีรูปแบบการเทียบโอน 2 รูปแบบ คือ 
 2.8.1 การเทียบโอนผลการเรียน หมายความว่า การขอเทียบโอนหน่วยกิตของรายวิชาในระดับ
เดยีวกนั ทีไ่ด้เคยศึกษามาแล้วจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ที่มหาวิทยาลัยรับรองเพ่ือใช้นับเป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา 
 2.8.2 การเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ หมายความว่า การขอเทียบโอนความรู้ ทักษะ 
และประสบการณ์ จากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยของนิสิต เพ่ือนับเป็นหน่วยกิต 
เทียบเท่ารายวิชาตามหลักสูตรการศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา 

หลักเกณฑ์เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนนิสิตระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 

การสะสมหน่วยกิต (Credit Bank) เป็นไปตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัย และนวัตกรรม เรื่อง แนวทางการดำเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 และ 
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร  

3.1.1 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  

 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 2) หมวดวิชาเฉพาะ           88 หน่วยกิต 
  2.1)  กลุ่มวิชาแกน    24 หน่วยกิต 
  2.2)  กลุ่มวิชาเอก   51 หน่วยกิต 
   2.2.1)  วิชาเอกบังคับ   36 หน่วยกิต 
   2.2.2)  วิชาเอกเลือก      15 หน่วยกิต 
  2.3) กลุ่มวิชาโครงงาน (สำหรับทุกแผนการศึกษา)    6  หน่วยกิต 
  2.4) กลุ่มวิชาการบูรณาการด้านภูมิสารสนเทศ   7  หน่วยกิต 
        (แยกตามแผนการศึกษา)    
 3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 

3.1.3 รายวิชา 
 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      30 หน่วยกิต 

    1. กลุ่มวิชาทักษะการใช้ชีวิตคุณภาพ 
     1.1 รายวิชาบังคับ 1 รายวิชา     3  หน่วยกิต 
89510064 ภูมิบูรพา 3(2-2-5) 

 Wisdom of BUU  
     1.2 รายวิชาเลือก ให้เลือกเรียนจาก 3 กลุ่มย่อย  6  หน่วยกิต  
  1.2.1 ปรัชญาชีวิตเพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต     2  หน่วยกิต 
89510264 ความสุขและคุณค่าชีวิต  2(1-2-3) 

 Happiness and Values of Life  
 1.2.2 วิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต    2  หน่วยกิต 
89510364 การบริหารสุขภาวะทางกาย  2(1-2-3) 

 Physical Well-being Management  
 1.2.3 สุนทรียศาสตร์เพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต     2  หน่วยกิต 
89510564 การบริหารสุขภาวะทางจิต 2(1-2-3) 

 Psychological Well-being Management  
    2. กลุ่มวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
 2.1 ให้เลือกเรียน 2 รายวิชา      4  หน่วยกิต  
89520064 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคมไทย อาเซียน และโลก    2(1-2-3) 

 Citizenship and Responsibility towards Society of 
Thailand, ASEAN, and the World 
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89520264 กระบวนการคิดเพ่ือเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน 2(1-2-3) 
 Thinking Process for Understanding Oneself and 

Others 
 

 2.2 ให้เลือกเรียน 2 รายวิชา      6  หน่วยกิต 
89520464 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  3(2-2-5) 

 English for Communication  
89520664 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ชีวิตจริง  3(2-2-5) 

 Experiential English  
 2.3 ให้เลือกเรียน 1 รายวิชา      2 หน่วยกิต 
89520864 ทักษะภาษาไทยเพ่ือการอาชีพในสังคมร่วมสมัย 2(1-2-3) 

 Thai Language Skills for Careers in ContemporarySociety 
 

    3. กลุ่มวิชาที่เสริมสมรรถนะการทำงานในโลกอนาคต      9  หน่วยกิต 
 3.1 รายวิชาบังคับ 1 รายวิชา     2  หน่วยกิต 
89530064 โอกาสและความท้าทายในการทำงานในโลกอนาคต          2(2-0-4) 

 Opportunities and Challenges for Future Careers  
 3.2 รายวิชาเลือก 3 รายวิชา     7  หน่วยกิต 
   3.2.1 รายวิชาความรู้เพื่อการทำงาน ให้เลือกเรียน 2 รายวิชา จำนวน 4 หน่วยกิต ดังนี้ 
(จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาสามารถเข้าถึงเนื้อหาทุกรายวิชาได้ตลอดเวลา    
ไม่มีการจัดตารางสอน นิสิตเลือกรายวิชาได้ทุกภาคเรียน เข้ารับการประเมินผลได้ตลอดเวลา  
โดย Computer-based testing or Internet-based testing) 
รายวิชาด้านเทคโนโลยี 
89530164 ทักษะดิจิทัล 2(2-0-4) 

 Digital Skill  
89530264 การออกแบบสื่อผสมเชิงโต้ตอบ 2(2-0-4) 

 Interactive Media Design  
89530364 การออกแบบสื่อและการนำเสนอ  2(2-0-4) 

 Media Design and Presentation  
89530464 คณิตศาสตร์สำหรับชีวิตการทำงานอย่างฉลาด 2(2-0-4) 

 Mathematics for Smart Working Life  
89530564 วิทยาศาสตร์การอาหาร 2(2-0-4) 

 Food Science  
89530664 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2(2-0-4) 

 Environmental Science  
89530764 วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 2(2-0-4) 

 Cosmetic Science  
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89530864 ฉลาดรู้ฉลาดวิทย์  2(2-0-4) 
 Science Literacy  

89530964 วิทยาศาสตร์ข้อมูลเบื้องต้น 2(2-0-4) 
 Introduction to Science of Data  

89531064 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคม 2(2-0-4) 
 Creativity and Innovation for Social Development  

รายวิชาด้านการบริหารจัดการ 
89531164 กฎหมายสำหรับคนทำงานและธุรกิจ       2(2-0-4) 

 Law for Worker and Business  
89531264 องค์ประกอบการจัดการ 2(2-0-4) 

 Management Functions  
89531364 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ  2(2-0-4) 

 Business Environment  
89531464 การออกแบบโครงสร้างองค์กร 2(2-0-4) 

 Organizational Structure Design  
89531564 การวางแผนกลยุทธ์ 2(2-0-4) 

 Strategic Planning  
89531664 การควบคุมผลการดำเนินงาน 2(2-0-4) 

 Performance Controlling  
89531764 การตลาดสำหรับผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21  2(2-0-4) 

 Marketing for Entrepreneurship in the 21st Century  
89531864 พฤติกรรมผู้บริโภคในโลกสมัยใหม่ 2(2-0-4) 

 Consumer Behavior in Modern World  
89531964 การบัญชีเบื้องต้น ในอุตสาหกรรมการบริการ 2(2-0-4) 

 Introduction to Accounting in Service Industry  
89532064 การบัญชีเบื้องต้น ในอุตสาหกรรมการผลิต 2(2-0-4) 

 Introduction to Accounting in Manufacturing  
89532164 การบัญชีเบื้องต้น ในธุรกิจค้าขาย 2(2-0-4) 

 Introduction to Accounting in Merchandise  
89532264 หลักการบัญชี 2(2-0-4) 

 Accounting  
89532364 งบการเงิน 2(2-0-4) 

 Financial Statements  
89532464 รายงานการเงิน 2(2-0-4) 

 Financial Report  
89532564 ภาษีธุรกิจ 2(2-0-4) 

 Business Taxation  
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89532664 พ้ืนฐานด้านทรัพยากรมนุษย์ 2(2-0-4) 
 Human Resources Foundation  

89532764 การสร้างประสบการณ์การบริการ 2(2-0-4) 
 Service Experience Design  

89532864 การสร้างนวัตกรรมการบริการ 2(2-0-4) 
 Service Innovation Design  

   3.2.2 รายวิชาบูรณาการ ให้หลักสูตรกำหนดให้นิสิตในหลักสูตรเรียน 1 รายวิชา จำนวน  
3 หน่วยกิต (จัดการเรียนการสอนแบบ Project-based Learning ไม่มีการจัดตารางสอน แต่จัดเป็น
กิจกรรม Pitching) นิสิตจะลงวิชานี้ได้ต้องผ่านรายวิชาในกลุ่ม 3.1 และ 3.2.1 ครบ 6 หน่วยกิต 
89539764 การเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21 3(0-0-9) 

 Entrepreneurship in the 21st Century  
89539864 ขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี   3(0-0-9) 

 Transforming Thailand through Innovation and 
Technology 

 

89539964 การสร้างสรรค์กิจการเพ่ือสังคม 3(0-0-9) 
 Creating Social Enterprises  

  

 2) หมวดวิชาเฉพาะ              88 หน่วยกิต 
 2.1) กลุ่มวิชาแกน     24  หน่วยกิต 
87611164 ฟิสิกส์สำหรับภูมิสารสนเทศศาสตร์  3(3-0-6) 

 Physics for Geoinformatics  
87611264 เทคนิคทางคณติศาสตร์สำหรับภูมิสารสนเทศศาสตร์  3(3-0-6) 

 Mathematics Techniques for Geoinformatics  
87621364 สถิติสำหรับภูมิสารสนเทศ 3(2-2-5) 

 Statistics for Geoinformatics  
87511464 วิทยาศาสตร์โลกพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 

 Fundamental of Earth Science  
87511564 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 

 Fundamental of Environmental Science  
87611664 ภูมิสารสนเทศศาสตร์พ้ืนฐาน 3(3-0-6) 

 Fundamental of Geoinformatics  
87631764 ระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิสารสนเทศ 3(2-2-5) 

 Research Methodology in Geoinformatics  
87631864 การศึกษาภาคสนาม 3(2-2-5) 

 Field Study  
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 2.2) กลุ่มวิชาเอก         51  หน่วยกิต 
        2.2.1) วิชาเอกบังคับ     36  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาด้านการสำรวจระยะไกล        9  หน่วยกิต 
87633164 โฟโตแกรมเมตรี 3(2-2-5) 

 Photogrammetry  
87623264 การสำรวจจากระยะไกลขั้นพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 

 Fundamental of Remote Sensing  
87623364 การสำรวจจากระยะไกลขั้นสูง 3(2-2-5) 

 Advanced Remote Sensing  
กลุ่มวิชาด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์        6  หน่วยกิต 
87623464 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์พื้นฐาน 3(2-2-5) 

 Fundamental of Geographic Information System  
87623564 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3(2-2-5) 

 Data Analysis by Geographic Information System  
กลุ่มวิชาด้านระบบกำหนดพิกัดบนพื้นโลก และการสำรวจ      9  หน่วยกิต 
87623664 การสำรวจภูมิประเทศ 3(2-2-5) 

 Topographic Survey  
87623764 ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลกพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 

 Fundamental of GNSS  
87513864 การอ่านแผนที่และการตีความภาพถ่ายทางอากาศ 3(2-2-5) 

 Map Reading and Aerial Photograph Interpretation  
กลุ่มวิชาภูมิศาสตร์        12  หน่วยกิต 
87523964 ธรณีวิทยากายภาพ 3(2-2-5) 

 Physical  Geology  
87534164 ภูมิศาสตร์พ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
 Fundamentals of Geography  
87534264 ธรณีสัณฐานวิทยา 3(2-2-5) 

 Geomorphology  
87524464 ภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน 3(3-0-6) 

 Settlement Geography  
   
 2.2.2) วิชาเลือก     ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
  ให้นิสิตเลือกเรียนเพียงหนึ่งกลุ่มวิชา (Module) ดังนี้  
 Module-1: กลุ่มวิชาการจัดการเมืองและภูมิภาค  
87635164 ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพ่ือการวางแผนภาคและเมือง 3(2-2-5) 

 
Geoinformatics for Region and Urban Planning 
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87635264  ภูมิสารสนเทศเพ่ือการวางแผนจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างยั่งยืน 3(2-2-5) 
 Geo-informatics for Sustainable Urban Environmental  

87635364 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ 3(2-2-5) 

 
Geographic Information System in Transportation  
and Logistics 

 

87635464 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาภูมิศาสตร์กายภาพเมือง 3(2-2-5) 

 
Innovation and Technology of Physical Urban 
Geography  Development 

 

87635564 ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพ่ือการปกครองส่วนท้องถิ่น 3(2-2-5) 
 Geoinformatics for Local Government  

87645664 ภูมสิารสนเทศศาสตร์เพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรม 3(2-2-5) 
 Geoinformatics for Industrial Development  

87645764 ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพ่ือการจัดการธุรกิจ 3(2-2-5) 
 Geoinformatics for Business Management  

 Module-2: กลุ่มวิชาด้านภูมิวิศวกรรมสำรวจและภูมิสารสนเทศ  
87636164 การจัดการข้อมูลเชิงพ้ืนที่ 3(2-2-5) 

 Geospatial Information Management  
87636264 หลักการเขียนโปรแกรมและภาษาบทคำสั่งสำหรับภูมิ

สารสนเทศ 
3(2-2-5) 

 
Computer Programming and Script Language for 
Geoinformatics 

3(2-2-5) 

87636364 การวิเคราะห์ข้อมูลภูมิสารสนเทศขนาดใหญ่ 3(2-2-5) 
 Big Geospatial Data Analytics  

87636464 การประยุกต์ข้อมูลจากระบบอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก 3(2-2-5) 
 Data Applications of Small Unmanned Aerial System (sUAS) 

87636564 เทคนิคการทำแผนที่การใช้ที่ดิน  3(2-2-5) 
 Land Use Mapping Techniques  

87646664 อินเทอร์เน็ตของทุกสิ่งเชิงพื้นที่ 3(2-2-5) 
 Internet of Spatial Things  
87646764 ภูมิสารสนเทศอัจฉริยะเพ่ือการวางแผนเชิงนโยบาย 3(2-2-5) 

 Geospatial Intelligence for Actionable Planning   
 Module-3: กลุ่มวิชาการจัดการลุ่มน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติ ภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อม 
87637164 ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 3(2-2-5) 

 Geoinformatics for Natural Resources Management  
87537264 มนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 

 
Human, Natural Resources and Environment 
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87637364 ภูมิสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการภัยพิบัติ 3(2-2-5) 
 Geographic Information for Disaster Management  

87537464 หลักการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 
 Principle Environmental Impact Assessment  

87537564 ปฐพีวิทยาเบื้องตน 3(2-2-5) 
 Principles of Soil Science  

87647664 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการเกษตรอย่างยั่งยืน 3(2-2-5) 

 
Geo-Informatics Technology for Sustainable 
Agriculture Management 

 

87647764 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรทางปฐพีวิทยา 3(2-2-5) 
 Geographic Information System in Soil Science  

 2.3) กลุ่มวิชาโครงงานด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ      6  หน่วยกิต 
87534664 สัมมนาทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 

 Seminar in Geography and Geoinformatics  
87544764 การวิจัยทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 

 Research in Geography and Geoinformatics  
 2.4) กลุ่มวิชาการบูรณาการด้านภูมิสารสนเทศ       7 
                (แยกตามแผนการศึกษา)       

หน่วยกิต  

87648164 เตรียมการบูรณาการด้านภูมิสารสนเทศ 1(0-3-1) 
 Pre-Cooperative Integrated Geoinformatics  

87648264 การบูรณาการด้านภูมสิารสนเทศ 6(0-30-15) 
 Cooperative Integrated Geoinformatics   
   

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ จากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยบูรพา หรือ 
เลือกเรียนจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนทั้งภายในและภายนอก ไม่น้อยกว่า 6 หนว่ยกิต 
 
หรืออาจเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
87639164 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว 3(2-2-5) 
 Tourism Geography  
87639264 ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพ่ือการสาธารณสุข 3(2-2-5) 
 Geoinformatics for Public Health  
87639364 ภูมิสารสนเทศศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว 3(2-2-5) 

 Geoinformatics in Tourism  
87639464 ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพ่ือสถิติประชากรศาสตร์ 3(2-2-5) 

 Geoinformatics for Demographic Statistics  
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87639564 ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพ่ือการจัดทำระบบแผนที่ภาษี 
และทะเบียนทรัพย์สิน 

3(2-2-5) 

 
Geo-Informatics for Manipulate a Tax Mapping and 
Property Registration Systems. 

 

87539164 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 3(3-0-6) 
 Global Climate Change  

87539264 ภัยพิบัติในประเทศไทย  3(3-0-6) 
 Natural Disasters in Thailand  

87539364 ภูมิสารสนเทศศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) 
 Geoinformatics in Daily Life  

 

         ความหมายของรหัสวิชา 
รหัสวิชาประกอบด้วยเลข 8 หลัก มีความหมายดังนี้  
 เลขรหัส 3 หลักแรก หมายถึง หมายเลขกลุ่มวิชาของส่วนงาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
   เลข 875  หมายถึง  กลุ่มวิชาภูมิศาสตร์ วิชาทางด้านภูมิศาสตร์ 

   เลข 876  หมายถึง  กลุ่มวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ วิชาทางด้าน
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 
 เลขรหัสหลักที่ 4  หมายถึง  ชั้นปีที่เปิดสอน 
   เลข 1    หมายถึง  รายวิชาที่เปิดสอนในชั้นปีที่ 1  
   เลข 2    หมายถึง  รายวิชาที่เปิดสอนในชั้นปีที่ 2 
   เลข 3    หมายถึง  รายวิชาที่เปิดสอนในชั้นปีที่ 3 
   เลข 4    หมายถึง  รายวิชาที่เปิดสอนในชั้นปีที่ 4 
 เลขรหัสหลักที่ 5  หมายถึง  กลุ่มรายวิชา ดังนี้ 
   เลข 1-2   หมายถึง  วิชาแกน 
   เลข 3-4   หมายถึง  วิชาเอกบังคับ 
   เลข 5-7   หมายถึง  วิชาเอกเลือก 
   เลข 8    หมายถึง  วิชาประสบการณ์วิชาชีพ 
   เลข 9    หมายถึง  วิชาภูมิศาสตร์ทั่วไป 
 เลขรหัสหลักที่ 6 หมายถึง ลำดับของรายวิชาในกลุ่มวิชา ของรหัสหลักท่ี 5 
 เลขรหัสหลักที่ 7-8 หมายถึง ปีที่สร้างรายวิชา 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
 3.1.4.1 แผนการเรียนภาคปกติ 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 89520464 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
English for Communication 

3(2-2-5) 

89510064 
 

ภูมิบูรพา  
Wisdom of BUU 

3(2-2-5) 

89520864 ทักษะภาษาไทยเพ่ือการอาชีพในสังคมร่วมสมัย 
Thai Language Skills for Careers in Contemporary 
Society 

2(1-2-3) 

89510264 ความสุขและคุณค่าชีวิต 
Happiness and Values of Life 

2(1-2-3) 

วิชาเฉพาะ 87611264
วิชาแกน 

เทคนิคทางคณิตศาสตร์สำหรับภูมิสารสนเทศศาสตร์  
Mathematics Techniques for Geoinformatics 

3(3-0-6) 

87511464
วิชาแกน 

วิทยาศาสตร์โลกพ้ืนฐาน  
Fundamental of Earth Science 

3(3-0-6) 
 

87513864 
วิชาเอกบังคับ 

การอ่านแผนที่และการตีความภาพถ่ายทางอากาศ 
Map Reading and Aerial Photograph Interpretation 

3(2-2-5) 

รวม (Total) 19 
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ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 89520664 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ชีวิตจริง 
Experiential English 

3(2-2-5) 

89520264 กระบวนการคิดเพ่ือเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน 
Thinking Process for Understanding Oneself and 
Others 

2(1-2-3) 

XXXXXXXX 
วิชาเลือก 

กลุ่มวิชาที่เสริมสร้างสมรรถนะการทำงานในโลกอนาคต 
ชื่อรายวิชาภาษาไทย 
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ 

2 

วิชาเฉพาะ 87511564
วิชาแกน 

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมพ้ืนฐาน 
Fundamental of Environmental Science 

3(3-0-6) 

87611164 
วิชาแกน 

ฟิสิกส์สำหรับภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
Physics for Geoinformatics 

3(3-0-6) 

87611664
วิชาแกน 

ภูมิสารสนเทศศาสตร์พ้ืนฐาน 
Fundamental of Geoinformatics 

3(3-0-6) 

87534164 
วิชาแกน 

ภูมิศาสตร์พ้ืนฐาน 

Fundamentals of Geography 
3(3-0-6) 

รวม (Total) 19 
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ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 89530064 โอกาสและความท้าทายในการทำงานในโลกอนาคต 
Opportunities and Challenges for Future Careers 

2(2-0-4) 

89510364 การบริหารสุขภาวะทางกาย 
Physical Well-being Management 

2(1-2-3) 

XXXXXXXX 
วิชาเลือก 

กลุ่มวิชาที่เสริมสร้างสมรรถนะการทำงานในโลกอนาคต 
ชื่อรายวิชาภาษาไทย 
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ 

2 

วิชาเฉพาะ 87621364
วิชาแกน 

สถิติสำหรับภูมิสารสนเทศ     
Statistics for Geoinformatics 

3(2-2-5) 
 

87623264 
วิชาเอกบังคับ 

การสำรวจจากระยะไกลขั้นพ้ืนฐาน    
Fundamental of Remote Sensing 

3(2-2-5) 

87623464 
วิชาเอกบังคับ 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์พื้นฐาน  
Fundamental of Geographic Information System 

3(2-2-5) 

87623764 
วิชาเอกบังคับ 

ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลกพ้ืนฐาน 
Fundamental of GNSS 

3(2-2-5) 

รวม (Total) 18 
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ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 89510564 การบริหารสุขภาวะทางจิต 
Psychological Well-being Management 

2(1-2-3) 

89520064 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคมไทย อาเซียน และโลก 
Citizenship and Responsibility towards Society of 
Thailand, ASEAN, and the World 

2(1-2-3) 

วิชาเฉพาะ 87623364 
วิชาเอกบังคับ 

การสำรวจจากระยะไกลขั้นสูง   
Advanced Remote Sensing 

3(2-2-5) 

87623564 
วิชาเอกบังคับ 

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
Data Analysis by Geographic Information System 

3(2-2-5) 

87524464
วิชาเอกบังคับ 

ภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน 

Settlement Geography 
3(3-0-6) 

87523964 
วิชาเอกบังคับ 

ธรณีวิทยากายภาพ    
Physical  Geology 

3(2-2-5) 

วิชาเลือกเสรี XXXXXXXX ชื่อรายวิชาภาษาไทย 
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ 

3 

รวม (Total) 19 
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ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป XXXXXXXX 
วิชาบูรณาการ 

กลุ่มวิชาที่เสริมสร้างสมรรถนะการทำงานในโลกอนาคต 
ชื่อรายวิชาภาษาไทย 
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ 

3 

วิชาเฉพาะ 87534264
วิชาเอกบังคับ 

ธรณีสัณฐานวิทยา 
Geomorphology 

3(2-2-5) 

87633164
วิชาเอกบังคับ 

โฟโตแกรมเมตรี 
Photogrammetry 

3(2-2-5) 
 

87623664 
วิชาเอกบังคับ 

การสำรวจภูมิประเทศ 
Topographic Survey 

3(2-2-5) 

87631864
วิชาแกน 

การศึกษาภาคสนาม 
Field Study 

3(2-2-5) 

วิชาเลือกเสรี XXXXXXXX ชื่อรายวิชาภาษาไทย 
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ 

3 

รวม (Total) 18 
 

ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวชิา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง) 

วิชาเฉพาะ 87534664 
วิชาเอกบังคับ 

สัมมนาทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์  
Seminar in Geography and Geoinformatics 

3(2-2-5) 

87631764
วิชาแกน 

ระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิสารสนเทศ 
Research Methodology in Geoinformatics 

3(2-2-5) 

XXXXXXXX 
วิชาเอกเลือก 

ชื่อรายวิชาภาษาไทย 
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ 

3 

XXXXXXXX 
วิชาเอกเลือก 

ชื่อรายวิชาภาษาไทย 
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ 

3 

XXXXXXXX 
วิชาเอกเลือก 

ชื่อรายวิชาภาษาไทย 
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ 

3 

รวม (Total) 15 
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ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง) 

วิชาเฉพาะ 87544764 
วิชาเอกบังคับ 

การวิจัยทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์  
Research in Geography and Geoinformatics 

3(2-2-5) 

87648164 
วิชาเอกบังคับ 

เตรียมการบูรณาการด้านภูมิสารสนเทศ  
Pre-Cooperative Integrated Geoinformatics 

1(0-3-1) 

XXXXXXXX 
วิชาเอกเลือก 

ชื่อรายวิชาภาษาไทย 
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ 

3 

XXXXXXXX 
วิชาเอกเลือก 

ชื่อรายวิชาภาษาไทย 
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ 

3 

รวม (Total) 10 
 

ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง) 

วิชาเฉพาะ 87648264 
วิชาเอกบังคับ 

การบูรณาการด้านภูมิสารสนเทศ 
Cooperative Integrated Geoinformatics  

6(0-30-15) 

รวม (Total) 6 
 

  
3.1.4.2 แผนการเรียนภาคพเิศษ 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 89520464 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
English for Communication 

3(2-2-5) 

89510064 
 

ภูมิบูรพา  
Wisdom of BUU 

3(2-2-5) 

89520864 ทักษะภาษาไทยเพ่ือการอาชีพในสังคมร่วมสมัย 
Thai Language Skills for Careers in Contemporary 
Society 

2(1-2-3) 

89510264 
 

ความสุขและคุณค่าชีวิต 
Happiness and Values of Life 

2(1-2-3) 

วิชาเฉพาะ 87611264
วิชาแกน 

เทคนิคทางคณิตศาสตร์สำหรับภูมิสารสนเทศศาสตร์  
Mathematics Techniques for Geoinformatics 

3(3-0-6) 
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หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิ

ศึกษาด้วยตนเอง) 

87511464
วิชาแกน 

วิทยาศาสตร์โลกพ้ืนฐาน  
Fundamental of Earth Science 

3(3-0-6) 
 

รวม (Total) 16 
 
 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาทัว่ไป 89520664 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ชีวิตจริง 
Experiential English 

3(2-2-5) 

89520264 กระบวนการคิดเพ่ือเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน 
Thinking Process for Understanding Oneself and 
Others 

2(1-2-3) 

XXXXXXXX 
วิชาเลือก 

กลุ่มวิชาที่เสริมสร้างสมรรถนะการทำงานในโลกอนาคต 
ชื่อรายวิชาภาษาไทย 
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ 

2 

วิชาเฉพาะ 87511564
วิชาแกน 

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมพ้ืนฐาน 
Fundamental of Environmental Science 

3(3-0-6) 

87611164 
วิชาแกน 

ฟิสิกส์สำหรับภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
Physics for Geoinformatics 

3(3-0-6) 

87611664
วิชาแกน 

ภูมิสารสนเทศศาสตร์พ้ืนฐาน 
Fundamental of Geoinformatics 

3(3-0-6) 

รวม (Total) 16 
 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาฤดูร้อน (Summer Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง) 

วิชาเฉพาะ 87513864 
วิชาเอกบังคับ 

การอ่านแผนที่และการตีความภาพถ่ายทางอากาศ 
Map Reading and Aerial Photograph Interpretation 

3(2-2-5) 

87534164 
วิชาแกน 

ภูมิศาสตร์พ้ืนฐาน 

Fundamentals of Geography 
3(3-0-6) 

รวม (Total) 6 
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ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 89530064 โอกาสและความท้าทายในการทำงานในโลกอนาคต 
Opportunities and Challenges for Future Careers 

2(2-0-4) 

89510364 การบริหารสุขภาวะทางกาย 
Physical Well-being Management 

2(1-2-3) 

XXXXXXXX 
วิชาเลือก 

กลุ่มวิชาทีเ่สริมสรา้งสมรรถนะการทำงานในโลกอนาคต 
ชื่อรายวิชาภาษาไทย 
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ 

2 

วิชาเฉพาะ 87621364
วิชาแกน 

สถิติสำหรับภูมิสารสนเทศ     
Statistics for Geoinformatics 

3(2-2-5) 
 

87623264 
วิชาเอกบังคับ 

การสำรวจจากระยะไกลขั้นพ้ืนฐาน    
Fundamental of Remote Sensing 

3(2-2-5) 

87623464 
วิชาเอกบังคับ 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์พื้นฐาน  
Fundamental of Geographic Information System 

3(2-2-5) 

รวม (Total) 15 
 

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาทัว่ไป 89510564 การบริหารสุขภาวะทางจิต 
Psychological Well-being Management 

2(1-2-3) 

89520064 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคมไทย อาเซียน และโลก 
Citizenship and Responsibility towards Society of 
Thailand, ASEAN, and the World 

2(1-2-3) 

วิชาเฉพาะ 87623364 
วิชาเอกบังคับ 

การสำรวจจากระยะไกลขั้นสูง   
Advanced Remote Sensing 

3(2-2-5) 

87623564 
วิชาเอกบังคับ 

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
Data Analysis by Geographic Information System 

3(2-2-5) 

87523964 
วิชาเอกบังคับ 

ธรณีวิทยากายภาพ    
Physical  Geology 

3(2-2-5) 

วิชาเลือกเสรี XXXXXXXX ชื่อรายวิชาภาษาไทย 
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ 

3 

รวม (Total) 16 
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ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาฤดูร้อน (Summer Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง) 

วิชาเฉพาะ 87623764 
วิชาเอกบังคับ 

ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลกพ้ืนฐาน 
Fundamental of GNSS 

3(2-2-5) 

87524464
วิชาเอกบังคับ 

ภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน 

Settlement Geography 
3(3-0-6) 

รวม (Total) 6 
 

ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป XXXXXXXX 
วิชาบูรณาการ 

กลุ่มวิชาที่เสริมสร้างสมรรถนะการทำงานในโลกอนาคต 
ชื่อรายวิชาภาษาไทย 
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ 

3 

วิชาเฉพาะ 87534264
วิชาเอกบังคับ 

ธรณีสัณฐานวิทยา 
Geomorphology 

3(2-2-5) 

87633164
วิชาเอกบังคับ 

โฟโตแกรมเมตรี 
Photogrammetry 

3(2-2-5) 
 

87623664 
วิชาเอกบังคับ 

การสำรวจภูมิประเทศ 
Topographic Survey 

3(2-2-5) 

87631864
วิชาแกน 

การศึกษาภาคสนาม 
Field Study 

3(2-2-5) 

รวม (Total) 15 
 

ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง) 

วิชาเฉพาะ 87534664 
วิชาเอกบังคับ 

สัมมนาทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์  
Seminar in Geography and Geoinformatics 

3(2-2-5) 

87631764
วิชาแกน 

ระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิสารสนเทศ 
Research Methodology in Geoinformatics 

3(2-2-5) 

XXXXXXXX 
วิชาเอกเลือก 

ชื่อรายวิชาภาษาไทย 
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ 

3 
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หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิ

ศึกษาด้วยตนเอง) 

วิชาเลือกเสรี XXXXXXXX ชื่อรายวิชาภาษาไทย 
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ 

3 

รวม (Total) 12 
 

ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาฤดูร้อน (Summer Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง) 

วิชาเฉพาะ XXXXXXXX 
วิชาเอกเลือก 

ชื่อรายวิชาภาษาไทย 
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ 

3 

XXXXXXXX 
วิชาเอกเลือก 

ชื่อรายวิชาภาษาไทย 
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ 

3 

รวม (Total) 6 
 

ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง) 

วิชาเฉพาะ 87544764 
วิชาเอกบังคับ 

การวิจัยทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์  
Research in Geography and Geoinformatics 

3(2-2-5) 

87648164 
วิชาเอกบังคับ 

เตรียมการบูรณาการด้านภูมิสารสนเทศ  
Pre-Cooperative Integrated Geoinformatics 

1(0-3-1) 

XXXXXXXX 
วิชาเอกเลือก 

ชื่อรายวิชาภาษาไทย 
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ 

3 

XXXXXXXX 
วิชาเอกเลือก 

ชื่อรายวิชาภาษาไทย 
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ 

3 

รวม (Total) 10 
 

ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง) 

วิชาเฉพาะ 87648264 
วิชาเอกบังคับ 

การบูรณาการด้านภูมิสารสนเทศ 
Cooperative Integrated Geoinformatics  

6(0-30-15) 

รวม (Total) 6 
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3.1.5 คำอธิบายรายวิชา 
   (เอกสารแนบหมายเลข 1) 
 

3.2 ชื่อ สกุล ตำแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
 3.2.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร 

  (1) นางสาวพิชิตพร ผลเกิดดี* เลขประจำตัวประชาชน 1-1014-0149x-xx-x 
  M.Sc. (Remote Sensing and Geographic Information System) Asian Institute  
  of Technology พ.ศ. 2556 
  วท.บ. (ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2554  
  ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
  ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ.2560-2564) จำนวน 9 เรื่อง  
  (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
  ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต 
87723159 โฟโตแกรมเมตรี 3(2-2-5) 
87533359 การวิเคราะห์ทางภูมิสถิติ 3(2-2-5) 
87621359 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นแนะนำ 3(2-2-5) 
87644159 การวิจัยทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 
87643959 สัมมนาทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 

 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต 

87633164 โฟโตแกรมเมตรี 3(2-2-5) 
87621364 สถิติสำหรับภูมิสารสนเทศ 3(2-2-5) 
87637164 ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 3(2-2-5) 
87631864 การศึกษาภาคสนาม 3(2-2-5) 
87534664 สัมมนาทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 
87544764 การวิจัยทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 
87648164 เตรียมการบูรณาการด้านภูมิสารสนเทศ 1(0-3-1) 
87648264 การบูรณาการด้านภูมิสารสนเทศ 6(0-30-15) 

 

  (2) นายกฤษณะ  อ่ิมสวาสดิ์* เลขประจำตัวประชาชน 1-2001-0002-xx-x 
  วท.ม. (เทคโนโลยีภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา  พ.ศ.2555 
  วท.บ. (ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550  
      ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
  ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ.2560-2564) จำนวน 2 เรื่อง  
  (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
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  ภาระงานสอนเดิม 
รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต 

87613259 ภาษาบทคำสั่ง 3(2-2-5) 
87613159 หลักการเขียนโปรแกรม 3(2-2-5) 
87533359 การวิเคราะห์ทางภูมิสถิติ 3(2-2-5) 
87531859 ระเบียบวิธีวิจัย 3(3-0-6) 
87644159 การวิจัยทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 
87643959 สัมมนาทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 

  ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต 

87636264 หลักการเขียนโปรแกรมและภาษาบทคำสั่งสำหรับภูมิ
สารสนเทศ 

3(2-2-5) 

87646764 ภูมิสารสนเทศอัจฉริยะเพ่ือการวางแผนเชิงนโยบาย 3(2-2-5) 
87621364 สถิติสำหรับภูมิสารสนเทศ 3(2-2-5) 
87631864 การศึกษาภาคสนาม 3(2-2-5) 
87534664 สัมมนาทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 
87544764 การวิจัยทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 
87648164 เตรียมการบูรณาการด้านภูมิสารสนเทศ 1(0-3-1) 
87648264 การบูรณาการด้านภูมิสารสนเทศ 6(0-30-15) 

 

  (3) นางสาวภาสิรี ยงศิริ* เลขประจำตัวประชาชน 3-1101-0051x-xx-x 
  วท.ม. (เทคโนโลยีภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 0255  
  วท.บ. (วัสดุศาสตร์-เทคโนโลยีอัญมณี) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2546 
  ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
  ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ.2560-2564) จำนวน 1 เรื่อง  
  (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
  ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต 
87519659 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 3(3-0-6) 
87519259 ภูมิสารสนเทศศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) 
87533359 การวิเคราะห์ทางภูมิสถิติ 3(2-2-5) 
87519459 มนุษย์และทรัพยากรธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
87535959 นิเวศวิทยามนุษย์ 3(3-0-6) 
87539159 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
87623359 ระบบการจัดการฐานข้อมูลทางภูมิสารสนเทศ 3(2-2-5) 
87639559 ภูมิสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนงานด้านการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
87521159 ภูมิศาสตร์กายภาพ 1 3(2-2-3) 
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รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต 
87521259 ภูมิศาสตร์กายภาพ 2 3(2-2-3) 
87535459 ภูมิศาสตร์โลก 3(3-0-6) 
87644159 การวิจัยทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 
87643959 สัมมนาทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 

 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต 

87539264 ภัยพิบัติในประเทศไทย 3(3-0-6) 
87621364 สถิติสำหรับภูมิสารสนเทศ 3(2-2-5) 
87511464 วิทยาศาสตร์โลกพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
87537264 มนุษย์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
87539364 ภูมิสารสนเทศศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) 
87637364 ภูมิสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการภัยพิบัติ 3(3-0-6) 
87631864 การศึกษาภาคสนาม 3(2-2-5) 
87534664 สัมมนาทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 
87544764 การวิจัยทางภูมิศาสตร์และภูมสิารสนเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 
87648164 เตรียมการบูรณาการด้านภูมิสารสนเทศ 1(0-3-1) 
87648264 การบูรณาการด้านภูมิสารสนเทศ 6(0-30-15) 

 

  (4) นางสาวปัทมา พอดี* เลขประจำตัวประชาชน 3-1101-0095x-xx-x 
  วศ.ด. (วิศวกรรมสำรวจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 
  วท.ม. (เทคโนโลยีภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2549  
  วท.บ. (ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2546  
  ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
  ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ.2560-2564) จำนวน 4 เรื่อง  
  (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
  ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต 
87633759 การรับรู้จากระยะไกลด้วยช่วงคลื่นไมโครเวฟ 3(2-2-5) 
87533359 การวิเคราะห์ทางภูมิสถิติ 3(2-2-5) 
87621259 การรับรู้จากระยะไกลด้วยช่วงคลื่นอาศัยแสง 3(2-2-5) 
87644159 การวิจัยทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 
87643959 สัมมนาทางภูมิสารสนเทศศาสตร ์ 3(2-2-5) 

 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต 

87623264 การสำรวจจากระยะไกลพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 
87623364 การสำรวจจากระยะไกลขั้นสูง 3(2-2-5) 
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รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต 
87621364 สถิติสำหรับภูมิสารสนเทศ 3(2-2-5) 
87631864 การศึกษาภาคสนาม 3(2-2-5) 
87534664 สัมมนาทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 
87544764 การวิจัยทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 
87648164 เตรียมการบูรณาการด้านภูมิสารสนเทศ 1(0-3-1) 
87648264 การบูรณาการด้านภูมิสารสนเทศ 6(0-30-15) 

 

  (5) นางสาวกรรณิการ์ วรรณทวี* เลขประจำตัวประชาชน 1-2096-0002x-xx-x 
  วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2553  
  กศ.บ. (การสอนฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยบูรพา  พ.ศ.2551 
  ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
  ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ.2560-2564) จำนวน 2 เรื่อง   
  (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
  ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต 
87621659 ฟิสิกส์สำหรับภูมิสารสนเทศศาสตร์ 3(3-0-6) 
87611759 แคลคูลัสสำหรับภูมิสารสนเทศศาสตร์ 3(3-0-6) 
87611859 คณิตศาสตร์สำหรับภูมิสารสนเทศศาสตร์ 3(3-0-6) 
87533259 สถิติเบื้องต้นสำหรับภูมิสารสนเทศศาสตร์ 3(3-0-6) 
87533359 การวิเคราะห์ทางภูมิสถิติ 3(2-2-5) 
87644159 การวิจัยทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 
87643959 สัมมนาทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 

 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต 

87611164 ฟิสิกส์สำหรับภูมิสารสนเทศศาสตร์ 3(3-0-6) 
87611264 เทคนิคทางคณติศาสตร์สำหรับภูมิสารสนเทศศาสตร์ 3(3-0-6) 
87621364 สถิติสำหรับภูมิสารสนเทศ 3(2-2-5) 
87639464 ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพ่ือสถิติประชากรศาสตร์ 3(2-2-5) 
87631864 การศึกษาภาคสนาม 3(2-2-5) 
87534664 สัมมนาทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 
87544764 การวิจัยทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 
87648164 เตรียมการบูรณาการด้านภูมิสารสนเทศ 1(0-3-1) 
87648264 การบูรณาการด้านภูมิสารสนเทศ 6(0-30-15) 
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  (6) นายวุฒิชัย แก้วแหวน เลขประจำตัวประชาชน 3-2001-0073x-xx-x 
  วท.ม. (เทคโนโลยีภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2550 
  วท.บ. (ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2539 
  ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
  ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ.2560-2564) จำนวน 2 เรื่อง   
  (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
  ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต 
87633659 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเว็บ 3(2-2-5) 
87639259 ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพ่ือการปกครองท้องถิ่น 3(2-2-5) 
87639359 ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพ่ือการสาธารณสุข 3(2-2-5) 
87623359 ระบบการจัดการฐานข้อมูลทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 
87621559 ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลกขั้นแนะนำ 3(2-2-5) 
87735159 การสำรวจพื้นราบ 3(2-2-5) 
87523259 การสำรวจภูมิประเทศ 3(2-2-5) 
87644159 การวิจัยทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 
87643959 สัมมนาทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 

 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต 

87635564 ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพ่ือการปกครองส่วนท้องถิ่น 3(2-2-5) 
87636164 การจัดการข้อมูลเชิงพ้ืนที่ 3(2-2-5) 
87639564 ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพ่ือการจัดทำระบบแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพย์สิน 
3(2-2-5) 

87623764 ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลกพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 
87639264 ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพ่ือการสาธารณสุข 3(2-2-5) 
87631864 การศึกษาภาคสนาม 3(2-2-5) 
87534664 สัมมนาทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 
87544764 การวิจัยทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 
87648164 เตรียมการบูรณาการด้านภูมิสารสนเทศ 1(0-3-1) 
87648264 การบูรณาการด้านภูมิสารสนเทศ 6(0-30-15) 

  

  (7) นายกฤษนัยน์ เจริญจิตร เลขประจำตัวประชาชน 3-1020-0275-x-xx-x 
  Ph.D. (Géosciences, ressources naturelles et environnement) Université Pierre et Marie 
CURIE (UPMC) Paris France. พ.ศ.2558 
  วท.ม. (เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2552 
  วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ.2549    
  ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
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  ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ.2560-2564) จำนวน 7 เรื่อง   
   (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
  ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต 
87644159 การวิจัยทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 
87643959 สัมมนาทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 

 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต 

87646764 ภูมิสารสนเทศอัจฉริยะเพ่ือการวางแผนเชิงนโยบาย 3(2-2-5) 
87636364 การวิเคราะห์ข้อมูลภูมิสารสนเทศขนาดใหญ่ 3(2-2-5) 
87636464 การประยุกต์ข้อมูลจากระบบอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก 3(2-2-5) 
87631864 การศึกษาภาคสนาม 3(2-2-5) 
87534664 สัมมนาทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 
87544764 การวิจัยทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 
87648164 เตรียมการบูรณาการด้านภูมิสารสนเทศ 1(0-3-1) 
87648264 การบูรณาการด้านภูมิสารสนเทศ 6(0-30-15) 

 

  (8) นายณรงค์ พลีรักษ์ เลขประจำตัวประชาชน 3-1406-0032-x-xx-x 
  Ph.D. (Geoinformatics) University of Salzburg, Austria พ.ศ.2552 
  วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2549 
  วท.บ. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2546 
  ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ.2560-2564) จำนวน 8 เรื่อง   
   (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
  ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต 
87639559 ภูมิสารสนเทศศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว 3(2-2-5) 
87621359 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นแนะนำ 3(2-2-5) 
87621459 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3(2-2-5) 
87644159 การวิจัยทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 
87643959 สัมมนาทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 

 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต 

87623464 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์พื้นฐาน 3(2-2-5) 
87623564 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3(2-2-5) 
87639364 ภูมิสารสนเทศศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว 3(2-2-5) 
87635364 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ 3(2-2-5) 
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รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต 
87631864 การศึกษาภาคสนาม 3(2-2-5) 
87534664 สัมมนาทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 
87544764 การวิจัยทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 
87648164 เตรียมการบูรณาการด้านภูมิสารสนเทศ 1(0-3-1) 
87648264 การบูรณาการด้านภูมิสารสนเทศ 6(0-30-15) 

 

  (9) นายปริญ หล่อพิทยากร เลขประจำตัวประชาชน 3-2007-0087-x-xx-x 
  ปร.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2555 
  วท.ม. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล - สมุทรศาสตร์ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2542 
  กศ.บ. (วิทยาศาสตร์ - ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2539 
  ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ.2560-2564) จำนวน 6 เรื่อง   
  (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
  ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต 
87535159 ภูมิศาสตร์ชายฝั่ง 3(3-0-6) 
87536559 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 3(3-0-6) 
87533359 การวิเคราะห์ทางภูมิสถิติ 3(2-2-5) 
87521159 ภูมิศาสตร์กายภาพ 1 3(2-2-5) 
87644159 การวิจัยทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 
87643959 สัมมนาทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 

 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต 

87611264 เทคนิคทางคณิตศาสตร์สำหรับภูมิสารสนเทศศาสตร์ 3(3-0-6) 
87621364 สถิติสำหรับภูมิสารสนเทศ 3(2-2-5) 
87511564 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
87534264 ธรณีสัณฐานวิทยา 3(2-2-5) 
87537464 หลักการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
87539164 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก 3(3-0-6) 
87631864 การศึกษาภาคสนาม 3(2-2-5) 
87534664 สัมมนาทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 
87544764 การวิจัยทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 
87648164 เตรียมการบูรณาการด้านภูมิสารสนเทศ 1(0-3-1) 
87648264 การบูรณาการด้านภูมิสารสนเทศ 6(0-30-15) 

 
 
 



41 

  (10) นางสาวภัทราพร สร้อยทอง เลขประจำตัวประชาชน  3-2402-0033-x-xx-x 
  Ph.D. (Urban Environment Management) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย พ.ศ.2557 
  ผ.ม. (การวางแผนชุมชน เมืองและสภาพแวดล้อม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง 
  พ.ศ.2541 
  วท.บ. (ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2531 
  ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ.2560-2564) จำนวน 3 เรื่อง   
  (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
  ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต 
87539259 ภูมิสารสนเทศศาสตร์ประชาคมอาเซียน 3(3-0-6) 
87536259 ภูมิศาสตร์ชุมชนเมือง 3(3-0-6) 
87531859 ระเบียบวิธีวิจัย 3(3-0-6) 
87644159 การวิจัยทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 
87643959 สัมมนาทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 

 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต 

87631764 ระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิสารสนเทศ 3(2-2-5) 
87635164 ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพ่ือการวางแผนภาคและเมือง 3(2-2-5) 
87635264 ภูมิสารสนเทศเพ่ือการวางแผนจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง

อย่างยั่งยืน 
3(2-2-5) 

87635464 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาภูมิศาสตร์กายภาพเมือง 3(2-2-5) 
87647664 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการเกษตร

อย่างยั่งยืน 
3(2-2-5) 

87639164 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว 3(2-2-5) 
87631864 การศึกษาภาคสนาม 3(2-2-5) 
87534664 สัมมนาทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 
87544764 การวิจัยทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 
87648164 เตรียมการบูรณาการด้านภูมิสารสนเทศ 1(0-3-1) 
87648264 การบูรณาการด้านภูมิสารสนเทศ 6(0-30-15) 

 

  (11) นางสาวนฤมล อินทรวิเชียร เลขประจำตัวประชาชน 3-2001-0047-x-xx-x 
  วท.ด. (ภูมิสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ.2552 
  อ.ม. (ภูมิศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2541   
  วท.บ. (ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2538 
  ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
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  ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ.2560-2564) จำนวน 4 เรื่อง   
   (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
  ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต 
87513159 ภูมิศาสตร์ขั้นแนะนำ 3(3-0-6) 
87621159 การรับรู้จากระยะไกลขั้นแนะนำ 3(2-2-5) 
87519659 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 3(3-0-6) 
87644159 การวิจัยทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 
87643959 สัมมนาทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 

 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต 

87611664 ภูมิสารสนเทศศาสตร์พ้ืนฐาน 3(2-2-5) 
87639464 ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพ่ือสถิติประชากรศาสตร์ 3(2-2-5) 
87534164 ภูมิศาสตร์พ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
87631864 การศึกษาภาคสนาม 3(2-2-5) 
87534664 สัมมนาทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 
87544764 การวิจัยทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 
87648164 เตรียมการบูรณาการด้านภูมิสารสนเทศ 1(0-3-1) 
87648264 การบูรณาการด้านภูมิสารสนเทศ 6(0-30-15) 

 

  (12) นางสาวรุ่งอาทิตย์ บูชาอินทร์ เลขประจำตัวประชาชน 3-2009-0289-x-xx-x 
  ปร.ด. (การพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2559 
  วท.ม. (เทคโนโลยีภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2550 
  วท.บ. (แผนที่และเทคโนโลยีภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2547 
  ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
  ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ.2560-2564) จำนวน 3 เรื่อง   
   (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
  ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต 
87536359 ภูมิศาสตร์การต้ังถิ่นฐาน 3(3-0-6) 
87533359 การวิเคราะห์ทางภูมิสถิติ 3(2-2-5) 
87513259 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 3(3-0-6) 
87535359 ภูมิศาสตร์ภาคตะวันออกของประเทศไทย 3(3-0-6) 
87644159 การวิจัยทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 
87643959 สัมมนาทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 
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 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต 

87524464 ภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน 3(3-0-6) 
87645764 ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพ่ือการจัดการธุรกิจ 3(2-2-5) 
87631864 การศึกษาภาคสนาม 3(2-2-5) 
87534664 สัมมนาทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 
87544764 การวิจัยทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ 3(2-2-5) 
87648164 เตรียมการบูรณาการด้านภูมิสารสนเทศ 1(0-3-1) 
87648264 การบูรณาการด้านภูมิสารสนเทศ 6(0-30-15) 

 3.2.2 อาจารยพ์ิเศษ   

 สำหรับอาจารย์พิเศษจะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติงานในสาขาวิชา
ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ โดยจะเชิญอาจารย์พิเศษจากสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
รวมตลอดถึงองค์กรที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
อาจารย์พิเศษ พ.ศ. 2556 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  
กระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และ 

ภูมิสารสนเทศศาสตร์ได้ร่วมออกแบบหลักสูตรระหว่างคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์และสถานประกอบการ 
(ภาครัฐ และภาคเอกชน) เพ่ือให้บัณฑิตพร้อมสู่โลกแห่งการทำงานจริงได้ทันที มีสมรรถนะตรงกับความ
ต้องการของตลาดงาน สามารถพัฒนาอาชีพในปัจจุบัน และเตรียมพร้อมรองรับตำแหน่งงานในอนาคต  
โดยหลักสูตรเลือกรูปแบบการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในรูปแบบผสมผสาน ดังนี้ 

1. จัดกระบวนการเรียนสอนให้นิสิตชั้นปีที่ 3 ภาคต้น ในรายวิชาการศึกษาภาคสนามรูปแบบ 
Fieldwork โดยใช้การเรียนรู้ผ่านการทำงานจริง (Project-based learning) เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาประเด็นใด
ประเด็นหนึ่งกับสถานประกอบการ (ภาครัฐ และเอกชน) 

2. จัดกระบวนการเรียนสอนให้นิสิตชั้นปีที่ 3 ภาคปลาย และภาคฤดูร้อน ให้เลือกเรียนเพียงหนึ่ง
กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้าน ได้แก่ กลุ่มวิชาการจัดการเมืองและภูมิภาค กลุ่มวิชาด้านภูมิวิศวกรรมสำรวจและ 
ภูมิสารสนเทศ และกลุ่มวิชาการจัดการลุ่มน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติ ภัยพิบัติ และสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วม 
ในกระบวนการผลิตบัณฑิต เพ่ือแสดงถึงการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Cooperative and Work 
Integrated Education: CWIE) จัดการเรียนสอนให้นิสิตได้ประสบการณ์การเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในสถาน
ประกอบการ (ภาครัฐ และเอกชน) และฝึกปฏิบัติงานจริงตามกลุ่มวิชาเฉพาะด้านร่วมกับสถานประกอบการ 
(ภาครัฐ เอกชน) เช่น สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) มูลนิธิปิดทอง 
หลังพระ บริษัท ท็อปคอน อินส์ทรูเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท I-Bitz และเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เป็นต้น 

3. จัดกระบวนการเรียนสอนให้นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาคปลาย ในรายวิชาการบูรณาการด้าน 
ภูมสิารสนเทศและการศึกษาเชิงบูรณาการทำงาน โดยการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการไม่น้อยกว่า  
640 ชั่วโมง หรือเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา  
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 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม :           
 4.1.1 มีทักษะในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ โดยสามารถประยุกต์ทฤษฎีและ
หลักการได้ถูกต้อง เหมาะสม มีประสิทธิภาพ 
         4.1.2 สามารถบูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือนำไปประเมินและวางแนวทางแก้ปัญหา 
ทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
          4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
          4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา มีจริยธรรมในอาชีพ มีจริยธรรมการวิจัยและปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณนักวิจัย สามารถปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้  

4.2 ช่วงเวลา : ภาคการศึกษาต้น ปี 3 - 4 
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน : จัดเวลาและตารางสอนให้นิสิตชั้นปีที่ 3 ภาคต้น ในรายวิชา

การศึกษาภาคสนามฝึกปฏิบัติงาน ด้านวิชาชีพ ดังตารางที่ 4.1 
 

ตารางท่ี 4.1 แสดงการจัดเวลาและตารางสอน 
ชั้นปี รายวิชา รูปแบบการสอน 

3 (ภาคต้น) 87631864 การศึกษาภาคสนาม จัดการเรียนรายวิชาปฏิบัติโดยวางแผนการเรียน
สลับการทำงานในระหว่างภาคเรียน เช่น 
     - ภาคทฤษฎี ณ สถานที่ตั้ง จำนวน 7 สัปดาห์ 
     - ภาคสนามฝึกปฏิบัติงาน จำนวน 7 สัปดาห์ 
     - นำเสนอผลงาน จำนวน 1 สัปดาห์ 

3 (ภาคปลาย) 
  (ภาคฤดูร้อน) 

กลุ่มวิชาเอกเลือกเฉพาะด้าน โดยให้
นิสิตเลือกเรียนเพียงหนึ่งกลุ่มวิชา 
- กลุ่มวิชาการจัดการเมืองและภูมภิาค 
- กลุ่มวิชาด้านภูมิวิศวกรรมสำรวจและ
ภูมิสารสนเทศ 
- กลุ่มวิชาการจัดการลุ่มน้ำ 
ทรัพยากรธรรมชาติ ภัยพิบัติและ
สิ่งแวดล้อม 

จัดการเรียนรายวิชาปฏิบัติโดยวางแผนการเรียน
สลับการทำงานกับสถานประกอบการณ์ใน
ระหว่างภาคเรียน คือ 
1. เรียนวิชาเอกเลือก จำนวน 5 รายวิชา  
15 หนว่ยกิต คือ 
      - ภาคทฤษฎี ณ สถานที่ตั้ง จำนวน 7 สัปดาห์ 
      - ภาคสนามฝึกปฏิบัติงาน จำนวน 7 สัปดาห์ 
      - นำเสนอผลงาน จำนวน 1 สัปดาห์ 
2. ฝึกปฏิบัติงานจริงตามกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
ร่วมกับสถานประกอบการ (ภาครัฐ และเอกชน) 
เช่น สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ 
ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) มูลนิธิปิดทอง
หลังพระ บริษัทท็อปคอน อินส์ทรูเม้นท์  
(ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท I-Bitz และเมืองพัทยา 
จังหวัดชลบุร ี

4 (ภาคต้น) 87648164 เตรียมการบูรณาการด้าน
ภูมิสารสนเทศ 

เรียนภาคทฤษฎีเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ขั้นตอน
กระบวนการ ระเบียบ การฝึกเทคนิคในการสมัคร
งาน ทักษะการทำงานกับสถานประกอบการ 



45 

ชั้นปี รายวิชา รูปแบบการสอน 
ระบบบริหารงานคุณภาพ เทคนิคการนำเสนอ
ผลงาน ทักษะการเขียนรายงาน การพัฒนา
บุคลิกภาพเพ่ือสังคมการทำงาน และ 
เชิญผู้ประกอบการมาเป็นวิทยากรเพ่ือให้คำแนะนำ 

4 (ภาคปลาย) 87648264 การบูรณาการด้าน 
ภูมิสารสนเทศ 

คณะร่วมกับสถานประกอบการจัดรูปแบบโครงงาน
ร่วมกัน โดยมีที่ปรึกษาในการให้คำแนะนำตลอดจน
ให้ความรู้ในการฝึกปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า  
640 ชั่วโมง หรือเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา 

 

5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 
5.1 คำอธิบายโดยย่อ  

 รายวิชา 87631764 ระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิสารสนเทศเป็นรายวิชาสอนให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจ 
ด้านทฤษฎีการวิจัย และสามารถฝึกทำการรวบรวมข้อมูล และศึกษาความเป็นไปได้ของงานวิจัย ภายใต้ 
การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 รายวิชา 87534664 สัมมนาทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร ์และรายวิชา 87544764  
การวิจัยทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ เป็นรายวิชาที่ฝึกให้นิสิตตั้งโจทย์ปัญหาทางภูมิศาสตร์และ 
ภูมิสารสนเทศศาสตร์ ที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน ทำการรวบรวมข้อมูล และนำองค์ความรู้ทั้งหมดที่เรียนมาวิเคราะห์ 
เพ่ือสรุปผล และนำผลที่ได้ไปใช้ในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ทั้งด้านทฤษฎี และปฏิบัติ เป็นไปตามจริยธรรม
การวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย  โดยมีการนำเสนองานวิจัย แก่คณะกรรมการควบคุมการสอบงานวิจัย 
เพ่ือพิจารณาผลงานวิจัย 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 นิสิตสามารถใช้ทฤษฎี หลักการ กระบวนการ เครื่องมือและซอฟต์แวร์ด้านภูมิศาสตร์และ 
ภูมิสารสนเทศศาสตร์ได้อย่างเชี่ยวชาญ มีการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ สามารถนำองค์ความรู้มาใช้ 
ในการศึกษาวิเคราะห์ ประเมินและวางแนวทางแก้ปัญหา เขียนรายงาน นำเสนอผลงานได้ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ มีจริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ มีวินัย  
ตรงต่อเวลา ปรับตัวได้ ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

5.3 ช่วงเวลา : ภาคการศึกษาปลาย ปีที ่3 และภาคการศึกษาต้น ปีที ่4 
5.4 จำนวนหน่วยกิต : 6 
5.5 การเตรียมการ 

 มีการกำหนดชั่วโมงให้คำปรึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษา 
5.6 กระบวนการประเมินผล 

 ประเมินผลด้านคุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ ความรับผิดชอบ วินัย การปรับตัว การทำงาน
ร่วมกับผู้อ่ืน จากพฤติกรรมตามเกณฑ์ท่ีกำหนดโดยวิธีการและเครื่องมือวัดผลที่ถูกต้องตามหลักการศึกษา 
ประเมินความสามารถเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินแก้ปัญหาจากความก้าวหน้าในการทำวิจัย ผลการวิจัย 
ประเมินสาระและวิธีการ นำเสนองานวิจัย โดยอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย และคณะกรรมการควบคุมการสอบ
งานวิจัย 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 
ด้านทักษะการบูรณาการประยุกต์เทคโนโลยี 
ภูมิสารสนเทศ กับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่และ 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง  

1. กิจกรรมหรืองานมอบหมายที่เน้นการบูรณาการ
องค์ความรู้หลายศาสตร์ผนวกกับการใช้เทคโนโลยี
เพ่ือให้มีการนำเสนอที่น่าสนใจ และงานมีคุณภาพ 
สูงขึ้น 
2. แนะนำแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่ทันสมัยและ
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น MOOC ของ
มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก เน้นเนื้อหาวิชา 
ที่เก่ียวข้องกับหลักสูตร เพ่ือเปิดโลกทัศน์และส่งเสริม
การเรียนรู้ 
3. มีกิจกรรมนำเสนอ และอภิปรายผลงานวิจัยที่ 
เป็นตัวอย่างที่ดีมีระเบียบวิธีวิจยัที่ถูกต้อง เน้น 
การเรียนแบบแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
ผ่านฐานข้อมูลทางวิชาการท้ังระดับประเทศ 
และสากล 
4. มีการเตรียมการบูรณาการด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์  
โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด
ร่วมกับสถานประกอบการที่มีมาตรฐานการเรียนรู้ 
5. มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศศาสตร์
ได้ดีสอดคล้องกับยุคการศึกษาในศตวรรษท่ี 21  
และไทยแลนด์ 4.0 
6. มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ 
ทีห่ลากหลายประเภทและหลากหลายเทคนิค 
7. กิจกรรมการใช้ฐานข้อมูลสากล เช่น SCOPUS,  
ISI, Pubmed เป็นต้น 
8. กิจกรรมการฝึกการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้สถิติ
ทางด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์ด้วยวิธีการต่าง ๆ 
รวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมภูมิสารสนเทศ
ศาสตร์ 
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2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education Learning Outcomes: GELO) 
 GELO1 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย มีศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม โดยเฉพาะ
เอกลักษณ์ความเป็นไทย 
 GELO2 แสดงพฤติกรรมการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทยและสังคมโลก มีจิตสาธารณะ  
ร่วมแก้ปัญหาสังคม ต่อต้านการทุจริต 
 GELO3 มีความรอบรู้ เท่าทันต่อการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก และของโลก 
 GELO4 มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต วิเคราะห์ตนเอง สร้างแผนการใช้ชีวิตอย่าง 
มีคุณภาพ  
 GELO5 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถบูรณาการข้ามศาสตร์ใช้ในการแก้ปัญหา  
ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม  
 GELO6 สามารถใช้ความรู้และทักษะต่าง ๆ ในการเป็นผู้ประกอบการ   
 GELO7 รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนในพหุวัฒนธรรม และ 
แสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์  
 GELO8 สามารถทำงานเป็นทีม ทั้งในฐานะผู้นำและสมาชิกที่ดีของกลุ่ม  
 GELO9 สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการแสวงหาข้อมูลอย่างรู้เท่าทันและหลากหลาย 
รวมทั้งนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ  
 GELO10 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  
 

หมวดวิชาเฉพาะ (Program Learning Outcomes: PLO) 
 PLO 1.1 มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง และผู้อ่ืน รวมถึงองค์กรในการปฏิบัติงานทางด้านภูมิศาสตร์
และภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 PLO 1.2 มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน กล้าแสดงความคิดเห็น และมีความกล้าหาญ 
ต่อสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
 PLO 2.1 สามารถอธิบายหลักการพ้ืนฐานด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ได้ 
 PLO 3.1 สามารถนำเทคนิคทางด้านภูมิสารสนเทศมาประยุกตร์่วมกับศาสตร์ทางด้านภูมิศาสตร์
และภูมิสารสนเทศศาสตร์ รวมถึงศาสตร์แขนงอ่ืน ๆ ได้  
 PLO 3.2 สามารถแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ และ 
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมการทำงานได้  
 PLO 4.1 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
 PLO 5.1 สามารถคำนวณเชิงตัวเลขทางด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ได้ อีกทั้ง
สามารถเลือกและประยุกต์เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เก่ียวข้องอย่างเหมาะสม 
 PLO 5.2 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ และนำเสนอความรู้ทางด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
ศาสตร์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  
 PLO 6.1 สามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ได้อย่าง
แม่นยำและถูกต้อง  
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3. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา (Yearly Learning Outcomes, YLO) 
ปีที่ 1 ได้ความรู้ ความเข้าใจหลักการ และทฤษฎีพ้ืนฐานทางด้านภูมศิาสตรแ์ละภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
ปีที่ 2 สามารถใช้อุปกรณ์ เครื่องมือด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ได้อย่างแม่นยำและถูกต้อง 
ปีที่ 3 สามารถนำความรู้ด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์ มาประยุกต์เพ่ือแก้ปัญหาโดยใช้ภูมิสารสนเทศศาสตร์  
        ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจุบัน 
ปีที่ 4 สามารถทำวิจัยเขียนบทความวิจัย โดยเผยแพร่ตีพิมพ์ทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  
        และมีทักษะประสบการณ์การทำงานในสายงานทางด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 

4. ตารางแสดงความเชื่อมโยงกับผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
 4.1 ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GELO) กับ
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

 
          TQF 

   
GELO 
 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

GELO1 ✓     
GELO2 ✓     
GELO3  ✓    
GELO4   ✓   
GELO5   ✓   
GELO6   ✓   
GELO7    ✓  
GELO8    ✓  
GELO9     ✓ 
GELO10     ✓ 

 4.2 ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO) กับ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  

 

          TQF 
  PLOs 
 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล  

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะปฏิบัต ิ

PLO 1.1 มีความซื่อสัตย์
ต่อตนเองและผู้อ่ืน รวมถึง
องค์กรในการปฏิบัติงาน

✓      
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          TQF 
  PLOs 
 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล  

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะปฏิบัต ิ

ทางด้านภูมิศาสตร์และ 
ภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
PLO 1.2 มีคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
กล้าแสดงความคิดเห็น 
และมีความกล้าหาญ 
ต่อสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 

✓      

PLO 2.1 สามารถอธิบาย
หลักการพื้นฐานด้าน
ภูมิศาสตร์และ 
ภูมิสารสนเทศศาสตร์ได้ 

 ✓      

PLO 3.1 สามารถนำ
เทคนิคทางด้าน 
ภูมิสารสนเทศมาประยุกต์
ร่วมกับศาสตร์ทางด้าน
ภูมิศาสตร์และ 
ภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
รวมถึงศาสตร์แขนงอ่ืน ๆ 
ได้  

  ✓    

PLO 3.2 สามารถแก้ไข
ปัญหาการปฏิบัติงานทาง
ภูมิศาสตร์และ 
ภูมิสารสนเทศศาสตร์ และ
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมการทำงานได้  

  ✓    

PLO 4.1 มีความ
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย 

   ✓   

PLO 5.1 สามารถคำนวณ
เชิงตัวเลขทางด้าน
ภูมิศาสตร์และ 
ภูมิสารสนเทศศาสตร์ได้ 

    ✓  
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          TQF 
  PLOs 
 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล  

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะปฏิบัต ิ

อีกท้ังสามารถเลือกและ
ประยุกต์เทคนิคทางสถิติ
หรือคณิตศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม 
PLO 5.2 สามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและนำเสนอ
ความรู้ทางด้านภูมิศาสตร์
และภูมิสารสนเทศศาสตร์
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  

    ✓  

PLO 6.1 สามารถใช้
เครื่องมือและอุปกรณ์
ทางด้านภูมิศาสตร์และ 
ภูมิสารสนเทศศาสตร์ได้
อย่างแม่นยำและถูกต้อง  

     ✓ 
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5. การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 GELO1 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีระเบียบ
วินัย  มีศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม โดยเฉพาะเอกลักษณ์   
ความเป็นไทย  
 GELO2 แสดงพฤติกรรมการเป็นพลเมืองที่ดี 
ของสังคมไทยและสังคมโลก มีจิตสาธารณะ  
ร่วมแก้ปัญหาสังคม ต่อต้านการทุจริต 
  

 1)  สอดแทรกความรู้และกิจกรรม การพัฒนา
ความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย และความเป็น
ไทย ควบคู่กับเนื้อหาวิชา 
 2)  สร้างวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นการปลูกฝัง 
ให้นิสิตมีวินัยในตนเอง การเป็นพลเมืองที่ดีของ
สังคมไทยและสังคมโลก มีจิตสาธารณะ  
ร่วมแก้ปัญหาสังคม ต่อต้านการทุจริต โดยเน้น 
การเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา ฝึกความรับผิดชอบ 
โดยมอบหมายให้ทำงานรายบุคคลและทำงานเป็นกลุ่ม 
ร่วมถึงอภิปรายเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ 
ของสังคมเพ่ือให้นิสิตเข้าใจ ร่วมเสนอวิธีการ
แก้ปัญหาบนพ้ืนฐานของข้อมูลที่รอบด้าน เหตุผล 
และความถูกต้อง ทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน 
สังคม และประชาคมโลก 

 1)  ประเมินจากพฤติกรรมการเข้ารว่มกิจกรรม 
งานที่ได้รับมอบหมาย ผลงาน และการสะท้อนคิด  
ที่เก่ียวกับความซื่อสัตย์สุจริตและความเป็นไทย เช่น 
ประเมินจากพฤติกรรมที่ไม่กระทำการทุจริตใน   
การเรียนและการสอบประเมินจากความรับผิดชอบ 
ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ร่วมถึงการเป็นผู้มี
วัฒนธรรมไทย 
 2)  ประเมินจากการมีวินัย การตรงต่อเวลาของ
นิสิตในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย  
การร่วมกิจกรรม ผลงาน และการมีความรับผิดชอบ
ต่องานที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงประเมินและ
พฤติกรรมการเป็นพลเมืองที่ดีจากการอภิปราย  
การแสดงความคิดเห็น ผลงานและการนำเสนอ
ผลงาน 

2. ด้านความรู้ 
 GELO3 มีความรอบรู้ เท่าทันต่อการพัฒนาและ
การเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคในเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก และของโลก 
 

 1)  จัดการเรียนรู้โดยเน้นนิสิตเป็นสำคัญ 
โดยวิธีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อส่งเสริม
การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจตามจุดเน้นของ
รายวิชา 
  2)  จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน  
เน้นการปฏิบัติและวิธีการแสวงหาความรู้ เพ่ือ 
นำความรู้มาสร้างสรรค์ผลงานเพื่อแก้ปัญหาที่
เกี่ยวกับข้องกับรายวิชาโดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลง

 1)  ประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้และการปฏิบัติ
ของนิสิตด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การทำ
กิจกรรม การนำเสนอผลงาน การมีส่วนร่วมใน 
ชั้นเรียน การอภิปราย การประเมินผลงาน และ 
การทดสอบ 
 2)  ประเมินจากผลงาน กระบวนการแก้ปัญหา 
การนำเสนอผลงาน และการสะท้อนผลกระทบต่อ
ตนเอง สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
ในบริบทของศาสตร์  ตนเอง  สังคม ศิลปวัฒนธรรม
และธรรมชาติ 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
 GELO4 มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต 
วิเคราะห์ตนเอง สร้างแผนการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
 GELO5 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถ 
บูรณาการข้ามศาสตร์ใช้ในการแก้ปัญหา  
ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 GELO6 สามารถใช้ความรู้และทักษะต่าง ๆ 
ในการเป็นผู้ประกอบการ 
 

 1)  จัดการเรียนรู้โดยเน้นนิสิตเป็นสำคัญ ที่ฝึก 
ให้นิสิตได้แสวงหาความรู้ กระบวนการคิดอย่างเป็น
ระบบและสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้มีการสะท้อนคิด 
เพ่ือประเมินตนเองทั้งด้านความรู้และกระบวนการ
แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 2)  จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และหรือ
จัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน ในประเด็นที่
เป็นปัญหา/ความต้องการของชุมชน สังคม และ
วิกฤตของประเทศ โดยการใช้ข้อมูลอย่างรอบด้าน
เพ่ือวางแผน ออกแบบ และตัดสินใจเลือกวิธี
แก้ปัญหาที่เหมาะสมกับบริบทของสถานการณ์ 
อย่างเป็นเหตุเป็นผล เพ่ือนำไปสู่การสร้างนวัตกรรม  
เพ่ิมโอกาสและมูลค่า  สร้างอาชีพ และการเป็น
ผู้ประกอบการ 
 

 ประเมินพฤติกรรมของนิสิตขณะศึกษา 
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การมีส่วนร่วมใน   
การอภิปราย กระบวนการแสวงหาความรู้ 
กระบวนการแก้ปัญหา การนำเสนอรายงาน ประเมิน
จากผลงานหรือโครงการที่ได้รับมอบหมาย 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ      
ความรับผิดชอบ 
 GELO7 รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถ
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนในพหุวัฒนธรรม และแสดง 
ความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์ 
 GELO8 สามารถทำงานเป็นทีม ทั้งในฐานะผู้นำ
และสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 

 1)  จดัการเรียนรู้โดยเน้นการฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่ม 
ส่งเสริมการพัฒนาความเป็นผู้นำกลุ่มและการเป็น 
ผู้ตาม การทำงานเป็นทีม การแสดงความคิดเห็นอย่าง
สร้างสรรค์ การมีมนุษยสัมพันธ์ การเรียนรู้ความ
แตกต่างระหว่างบุคคล การเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กร
ในการทำกิจกรรมและการฝึกปฏิบัตกิารต่าง ๆ 
 2)  สอดแทรกการปลูกฝังคุณลักษณะที่เหมาะสม
กับการทำงานร่วมกับผู้อ่ืนและฝึกเรื่องความ

 ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของ
นิสิตระหว่างการเรียนการสอน การทำกิจกรรม 
ผลงาน และการนำเสนอผลงาน เช่น ความรับผิดชอบ
ส่วนตนและส่วนรวม ความสามารถในการทำงาน
ร่วมกับผู้อ่ืน และการทำงานเป็นทีม 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
  รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ผ่านการแก้ปัญหาหรือ

สถานการณ์ในชุมชน สังคม และวิกฤตของประเทศใน
บริบทของความเป็นไทย ด้วยการอภิปราย ระดม
ความคิด และบทบาทสมมติ 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    GELO9 สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ 
แสวงหาข้อมูลอย่างรู้เท่าทันและหลากหลาย  
รวมทั้งนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ 
    GELO10 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและ
ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  

 1)  เน้นให้นิสิตใช้เทคโนโลยีและวิธีการต่าง ๆ ใน
การแสวงหาข้อมูลและความรู้ ฝึกการวิเคราะห์ขอ้มูล
ในรูปแบบบทความ ตัวเลข สถิติ ผังกราฟิก และอ่ืน ๆ 
รวมทั้งการเลือกใช้ข้อมูลอย่างเหมาะสมและ 
มีวิจารณญาณ สามารถนำความรู้มาประยุกต์ 
ในการแก้ปัญหา สร้างนวัตกรรม และนำเสนองาน
อย่างมีประสิทธิภาพได้ 
 2)  จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) 
เพ่ือพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษา
อ่ืนเพื่อการสื่อสารทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน 
การเขียนส่งเสริมให้นิสิตทุกคนได้นำเสนอผลงาน
การศึกษาค้นคว้าผ่านการพูดและการเขียน 
ทัง้เป็นกลุ่มและรายบุคคล 

 1)  ประเมินทักษะในการแสวงหาความรู้ 
วิเคราะห์ข้อมูล การเลือกใช้ข้อมูล และผลงานจาก
การนำความรู้ที่ได้ไปใช้เพื่อการตอบคำถามหรือ 
การแก้ปัญหา 
 2)  ประเมินจากผลงานและการนำเสนอผลงาน 
ในด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
เพ่ือสื่อสารความรู้ความคิดของตนเอง เช่น  
ผังกราฟิก บทความวิชาการ บทความวิจัย วารสาร 
และการเสนอผลงานในที่ประชุม 

หมวดวิชาเฉพาะ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
PLO 1.1 มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น รวมถึง
องค์กรในการปฏิบัติงานทางด้านภูมิศาสตร์และ 
ภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
PLO 1.2 มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  
กล้าแสดงความคิดเห็น และมีความกล้าหาญ 
ต่อสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 

กำหนดให้ปลูกฝังให้นิสิตมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง
และองค์กร ในการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ 
นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรก 
เรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการจัดทำและนำข้อมูล 
ภูมิสารสนเทศใช้ประโยชน์  
 
 

   1) ประเมินจากความรับผิดชอบ 
ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
   2) ประเมินจากการได้มาซึ่งข้อมูลจากแหล่งข้อมูล 
โดยที่ไม่ได้มีการอ้างอิง 
   3) ต้องไม่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
2. ด้านความรู้ 
PLO 2.1 สามารถอธิบายหลักการพ้ืนฐานด้าน
ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ได้ 

   1) ในการเรียนการสอนเน้นในเรื่องทฤษฎีควบคู่ 
ไปกับการปฏิบัติในพ้ืนที่จริง 
   2) ให้นิสิตเรียนรู้และปฏิบัติจริงในการใช้เครื่องมือ
และอุปกรณ์ทางด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์  
ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคสนาม 
   3) เชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็น
วิทยากรเฉพาะด้านเทคนิคภูมิสารสนเทศศาสตร์ 

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติ
ของนิสิตในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
   1) มีบททดสอบย่อยในชั่วโมงเรียน 
   2) มีบททดสอบปฏิบัติการก่อนสอบกลางภาคและ
ปลายภาคเรียน 
   3) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
   4) ประเมินจากรายงานทีน่ิสิตจัดทำ 
   5) ประเมินจากการนำเสนอรายงานในชั้นเรียน 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
PLO 3.1 สามารถนำเทคนิคทางด้านภูมิสารสนเทศ
ศาสตร์มาประยุกตร์่วมกับศาสตร์ทางด้านภูมิศาสตร์
และภูมิสารสนเทศศาสตร์ รวมถึงศาสตร์แขนงอ่ืน ๆ 
ได้  
PLO 3.2 สามารถแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานทาง
ภูมศิาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ และรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมการทำงานได้  

   1) ในการเรียนการสอนเน้นการประยุกต์ความรู้
ทางด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์ สำหรับการแก้ไข
ปัญหาเชิงพ้ืนที่โดยใช้หลักการภูมิศาสตร์และ 
ภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
   2) ใช้ทักษะทางปัญญาด้านภูมศิาสตร์และ 
ภูมิสารสนเทศศาสตร์มาบูรณาการกับศาสตร์ 
แขนงอ่ืน ให้ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติ
ของนิสิตในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
   1) มีการทดสอบวัดทักษะทางปัญญาย่อยในชั่วโมง
เรียน 
   2) จากงานที่นิสิตได้รับมอบหมายในรายวิชา 
ทีเ่กีย่วข้อง โดยมีผลการประเมินเฉลี่ยมากกว่า 
ร้อยละ 60 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
PLO 4.1 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาให้นิสิตเรียนรู้ 
แบบการทำงานของตนเองและงานเป็นกลุ่ม อีกท้ัง
สอดแทรกความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

   1) ประเมินจากพฤติกรรมการทำงานร่วมกันใน
กิจกรรมที่ได้รับมอบหมายในชั้นเรียน  
   2) ประเมินผลจากการถาม ตอบ ภายในกลุ่ม 
จากการนำเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย 
   3) ประเมินจากผลการสรุปงานและการนำเสนอ
ผลงานที่ได้รับมอบหมายต้องอยู่ในเกณฑ์ ร้อยละ 60 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
PLO 5.1 สามารถคำนวณเชิงตัวเลขทาง 

1. ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์เชิงตัวเลข เพ่ือนำไปประยุกต์
กับงานทางด้านภูมิศาสตร์ และภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
และการแก้ไขปัญหาเชิงพ้ืนที่ 

1. ประเมินผลจากการถาม ตอบ ภายในกลุ่ม 
จากการนำเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย 
2. ประเมินจากผลการสรุปงานและการนำเสนอ
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
ด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ได้ อีกท้ัง
สามารถเลือกและประยุกต์เทคนิคทางสถิติหรือ
คณิตศาสตร์ที่เก่ียวข้องอย่างเหมาะสม 
PLO 5.2 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ และนำเสนอ
ความรู้ทางด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม 

2. เน้นการค้นคว้างานวิจัยระดับนานาชาติ เพื่อ 
ฝึกให้นิสิตได้อ่านตำราและงานวิจัยระดับนานาชาติ 
รวมถึงการนำเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย 
ในรายวิชาจากอาจารย์ผู้สอน 

ผลงานที่ได้รับมอบหมายต้องอยู่ในเกณฑ์ ร้อยละ 60 

6. ด้านทักษะปฏิบัติ 
PLO 6.1 สามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทาง 
ด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ได้อย่าง
แม่นยำและถูกต้อง 

การเรียนการสอนเน้นทักษะการใช้เครื่องมือและ
อุปกรณ์ทางด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์ให้เหมาะสม
กับงานเชิงพื้นที่ 
 

วัดผลจากงานที่ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริงจากสถานการณ์
ที่กำหนดให้ 

คำชี้แจง หากหลักสูตรมี มคอ.1 ที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้แล้ว ให้นำมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม มคอ.1 มาใช้เป็นมาตรฐานขั้นต่ำของหลักสูตร หากยังไม่มี 
มคอ.1 ให้ใช้มาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่มหาวิทยาลัยกำหนดเป็นมาตรฐานขั้นต่ำ   
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6. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
 (Curriculum Mapping) 
 (เอกสารแนบหมายเลข 3) 
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หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผลและการสำเร็จการศึกษาเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษา 
ระดับปริญญาตรีเกณฑ์การให้ระดับคะแนนมีทั้งระบบการให้คะแนนแบบแสดงค่าระดับขั้นและ 
แบบไม่แสดงค่าระดับขั้น 
 ระบบการให้คะแนนแบบแสดงค่าระดับขั้น ดังต่อไปนี้ 
  ระดับ A ค่าระดับ 4.0 
  ระดับ B+ ค่าระดับ 3.5 
  ระดับ B ค่าระดับ 3.0 
  ระดับ C+ ค่าระดับ 2.5 
  ระดับ C ค่าระดับ 2.0 
  ระดับ D+ ค่าระดับ 1.5 
  ระดับ D ค่าระดับ 1.0 
  ระดับ F ค่าระดับ 0.0 
 ระบบการให้คะแนนแบบไม่แสดงค่าระดับขั้น แสดงด้วยสัญลักษณ์และความหมายต่อไปนี้ 
  S ผ่านตามเกณฑ์ (Satisfactory) 
  I การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
  U ไม่ผ่านตามเกณฑ์ (Unsatisfactory) 
  W งดเรียนโดยได้รับอนุมัติ (Withdrawn) 
  au ลงทะเบียนรายวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
 2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินข้อสอบหรือวิธีการประเมินของแต่ละรายวิชาว่า
สอดคล้องกับความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้หรือไม่ 
 2.2 การประเมินผลของแต่ละรายวิชาต้องผ่านที่ประชุมของภาควิชาหรือคณะกรรมการประจำ 
หลักสูตรที่ได้รับแต่งตั้งก่อนประกาศผลระดับขัน้ให้นิสิตทราบ 
 2.3 การประเมินผลการบูรณาการด้านภูมิสารสนเทศ ประเมินโดยคณะกรรมการสอบที่ได้รับการแต่งตั้ง 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา 
 2.4 ตรวจสอบจากรายงานรายวิชา 
3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 3.1 สอบผ่านรายวิชาครบตามจำนวนหน่วยกิตท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตร 
 3.2 ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่ำ 2.00 จากระบบค่าระดับข้ัน 4.00 
 3.3 มีระดับความสามารถทักษะทางภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัย 
 3.4 เกณฑ์อ่ืน ๆ เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (เอกสารแนบภาคผนวก) 
 3.5 ผ่านการประเมินการสอบวัดคุณสมบัติทุกโมดูลตามที่คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์กำหนด 
 3.6 มีระดับความสามารถอ่ืน ๆ (ถ้ามี) ตามประกาศของคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่ 
 1.1 มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ให้รู้จักมหาวิทยาลัย คณะและผู้ร่วมงานในมหาวิทยาลัย และ 
ให้เข้าใจวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตรตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยจัดให้มีอาจารย์ 
พ่ีเลี้ยงเพ่ือให้คำแนะนำต่าง ๆ แก่อาจารย์ใหม่  
 1.2 ให้ความรู้แก่อาจารย์ใหม่ในด้านการบริหารวิชาการของคณะและมหาวิทยาลัย เรื่องของ
สวัสดิการ การประกันคุณภาพการศึกษา และกฎระเบียบการศึกษาต่าง ๆ  
 1.3 มีการแนะนำอาจารย์พิเศษให้เข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรตลอดจนรายวิชาที่จะสอน 
พร้อมทั้งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้อาจารย์พิเศษ 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
 2.1.1 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรอบรมสำหรับอาจารย์ใหม่ โดยทุกคนต้องผ่านการอบรม

สองหลักสูตร คือ หลักสูตรเกี่ยวกับการสอนทั่วไป และหลักสูตรการวัดและประเมินผล ซึ่งอาจารย์ใหม่ 
ทุกคนต้องผ่านการอบรมภายใน 1 ปี ที่ได้รับการบรรจุ และแต่งตั้ง โดยยึดตามระเบียบข้อบังคับของ 
มหาวิทยาลัย 

 2.1.2 อาจารย์อย่างน้อยร้อยละ 25 ของจำนวนอาจารย์ทั้งหมดต้องผ่านการอบรม
หลักสูตรเกี่ยวกับการสอนแบบต่าง ๆ การสร้างแบบทดสอบต่าง ๆ ตลอดจนการประเมินผลการเรียนรู้ 
ที่อิงพัฒนาการของผู้เรียน การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอน การใช้และผลิตสื่อการสอน 
โดยอย่างน้อยต้องอบรมปีละ 10 ชั่วโมง 

 2.1.3 อบรมทักษะการจัดทำรายละเอียดรายวิชา แผนการเรียนการสอนประจำชั่วโมง 
เอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน การจัดทำสื่อการศึกษา การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดผล
ก่อนนำไปใช้ การวิเคราะห์ข้อสอบ การทบทวน และพัฒนาการสอน/รายวิชา/หลักสูตร 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ 
 2.2.1 สนับสนุนให้อาจารย์ใหม่ไปอบรมหรือประชุมสัมมนาทั้งในวิชาชีพ และวิชาการอ่ืน ๆ 

เช่น ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การใช้สถิติในการวิจัย เป็นต้น 
 2.2.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้เพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง  

เพ่ือส่งเสริมการสอน และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง และให้การสนับสนุนการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการ 
และวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ หรือต่างประเทศ ที่เป็นประโยชน์ต่อ 
การเรียนการสอน ตลอดจนการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

 2.2.3 ส่งเสริมให้อาจารย์ทำวิจัย ทั้งการวิจัยในสาขาวิชาชีพ และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน ตลอดจนให้แรงจูงใจแก่ผู้ที่มีผลงานทางวิชาการอย่างประจักษ์ 

 2.2.4 สนับสนุนให้อาจารย์จัดทำผลงานทางวิชาการเผยแพร่ เช่น บทความทางวิชาการ 
หนังสือ ตำรา สิ่งประดิษฐ์ และขอแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ 

 2.2.5 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ
คุณธรรม 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การกำกับมาตรฐาน 
 การบริหารหลักสูตร มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจำนวน 5 คน โดยมีคณบดีเป็นผู้กำกับดูแลให้
คำแนะนำและยังมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ที่เก่ียวข้องให้คำแนะนำ
และปรึกษา ตลอดจนกำหนดนโยบายปฏิบัติให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะประชุมวางแผนจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะ
และอาจารย์ผู้สอน  ติดตาม และรวบรวมข้อมูลสำหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยกระทำ
ทุกปีอย่างต่อเนื่อง มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และ 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอน  
มีรายวิชาในหลักสูตรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  มีรายวิชาที่ให้นิสิต
สามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ  มีรายวิชาในหลักสูตรที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ  และมีรายวิชา 
ที่ส่งเสริมใหน้ิสิตบูรณาการความรู้กับทักษะทางด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์  นอกจากนี้ 
ยังมีความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ 
 

2. บัณฑิต 
สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ ได้ผลิตบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และบัณฑิตมีผลการเรียนรู้ตามมาตรฐาน โดยมีการสอบถามข้อมูลภาวะ 
การมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษา  ข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิต  การติดตามข้อมูลข่าวสาร การเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมเพ่ือใช้ประกอบการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย และสอดคล้องต่อการนำไปใช้จริงในสังคม  
ทั้งภาครัฐและเอกชน 

 นอกจากนีห้ลักสูตรฯ ยังยึดผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นฐานในการดำเนินการหลักสูตรฯ ประกอบด้วย
มาตรฐานผลการเรียนรู้ 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา  
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 6) ด้านทักษะพิสัย ซึ่งสอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสาขาวิชาภูมิศาสตร์และ 
ภูมิสารสนเทศศาสตร์ระดับปริญญาตรี  

ต้องการบัณฑิตสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ฉลาดรู้เนื่องบัณฑิตสาขาวิชานี้
สามารถนำความรู้ความสามารถไปใช้ประโยชน์ได้ในหลาย ๆ ด้าน เช่น ด้านการวางแผน การวิเคราะห์
ข้อมูล การพัฒนาที่ดิน การเกษตร การวางผังเมือง การจัดการสิ่งแวดล้อม การเตือนภัยและป้องกันภัย
พิบัติทางธรรมชาติต่าง ๆ ล่วงหน้า การวางแผนการตลาด รวมทั้งการเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและ 
การจัดทำแผนที่ อีกทั้งปัจจุบันการสำรวจและการบริหารจัดการทรัพยากรในพ้ืนที่ที่มีอยู่จำกัด การศึกษา
ผลกระทบและเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติต่าง ๆ ที่กระทบต่อวิถีชีวิตและ 
ความเป็นอยู่ของคนในสังคม ต้องอาศยัการบูรณาการความรู้และข้อมูลที่รอบด้าน หลากหลายรูปแบบ 
มีความถูกต้องน่าเชื่อถือ และการก้าวเข้าสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City) ส่งผลให้ประชาชนในเมืองมี
คุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข อย่างยั่งยืน เช่น ข้อมูลด้านกายภาพ ลักษณะสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ 
มาวิเคราะหด้์วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัยสามารถตอบโจทย์และปัญหาของสังคม โดยสามารถ
นำเสนอผลในลักษณะของข้อมูลและแผนที่เพ่ือนำไปสู่การแก้ปัญหาหรือวางแผน รับมือให้เหมาะสมกับ
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สถานการณ์ นำไปสู่การพัฒนาพ้ืนที่ วิถีชีวิตและวัฒนธรรม ทำให้หน่วยงานต่าง ๆ มีกระแสความต้องการ
ใช้ข้อมลูที่ทันสมัยเพ่ือใช้ในวัตถุประสงค์ดังกล่าว ทำให้สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 
 

3. นิสิต 
สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ มีกระบวนการรับนิสิตโดยการคัดเลือก 

ตามคุณสมบัติเฉพาะของสาขาวิชาและตามระเบียบหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยกำหนด โดยมีการจัด
โครงการปฐมนิเทศให้นิสิตชั้นปีที่ 1 เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา และมีการแต่งตั้งอาจารย์ 
ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิตทุกคน  เมื่อนิสิตที่มีปัญหาในด้านการเรียน สามารถปรึกษาอาจารย์ 
ที่ปรึกษาทางวิชาการและอาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนต้องกำหนดชั่วโมงให้คำปรึกษา เพ่ือให้นิสิตเข้ารับ
คำปรึกษาได้  นอกจากนี้ยังมีอาจารย์ที่ปรึกษาด้านกิจกรรมนิสิต มีการแนะนำหลักสูตรและแนะแนว 
การดำเนินชีวิตในระดับอุดมศึกษา มีการเชิญวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้ความรู้ประกอบการเรียน
การสอนและมีการจัดโครงการปัจฉิมนิเทศให้กับนิสิตชั้นปี 4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา โดยให้คำแนะนำ
แก่นิสิตในด้านการเตรียมพร้อมเพ่ือการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งภายใน
และนอกประเทศ จากผลการสำรวจอัตราการคงอยู่และการสำเร็จการศึกษาของนิสิตในสาขาวิชา พบว่า
นิสิตส่วนใหญ่สามารถสำเร็จการศึกษาตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนดในหลักสูตร ทั้งนี้ได้มีการสำรวจ
ความคิดเห็นของนิสิตต่อการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา หากนิสิตมีข้อร้องเรียนจะมีการดำเนินการ
ตามข้อร้องเรียนของนิสิตซึ่งเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

 

4. อาจารย์ 
มีการแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามคุณสมบัติเฉพาะของสาขาวิชา

และตามระเบียบหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยกำหนด โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาโทหรือปริญญาเอกในสาขาวิชาภูมิศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ และสาขาวิชาอ่ืน 
ที่เก่ียวข้อง อีกทั้งมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อพัฒนาความรู้ 
และความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาเพ่ิมเติม 
 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ประชุม 
เพ่ือพิจารณาและดำเนินการจัดการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา 
การประเมินผู้เรียน การกำกับให้มีการประเมินตามสภาพจริงอย่างต่อเนื่อง มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย 
โดยการออกแบบหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกับวิทยาการที่เปลี่ยนแปลง การติดตามการประเมินผลหลักสูตร โดยการเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต รวมถึงอาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน  
ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ให้มีความทันสมัย 
และสอดคล้องต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและตลาดแรงงาน   
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์มีความพร้อมด้านหนังสือ ตำรา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมี

สำนักหอสมุดกลางที่มีหนังสือพ้ืนฐานทางภูมิศาสตร์  ภูมิสารสนเทศศาสตร์ และสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
นอกจากนี้คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ยังมีวัสดุ อุปกรณ์ สื่อประกอบการเรียนการสอน และห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ที่ใช้สนับสนุนการเรียนการสอนอย่างพอเพียง โดยคณะ ฯ ประสานงานกับสำนัก
หอสมุดกลางในการจัดซื้อหนังสือ ตำรา ที่เก่ียวข้อง เพ่ือบริการให้อาจารย์และนิสิตได้ค้นคว้าและ 
ใช้ประกอบการเรียนการสอน  ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้นอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชามีส่วนร่วม
ในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือตลอดจนสื่ออ่ืน ๆ ที่จำเป็น ในส่วนของคณะจะมีฐานข้อมูลทางด้าน
ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์บริการแก่นิสิต ในการค้นคว้า  ทำรายงาน และเพ่ือใช้ประกอบการ
สอนของอาจารย์ ในส่วนอุปกรณ์และเครื่องมือ ดังนี้  

อุปกรณ์เครื่องมือ ได้แก่ เครื่องรังวัดระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS 
Network) อุปกรณ์ตรวจวัดเชิงพ้ืนที่ (Sensor) อากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กแบบปีกตรึง (Fix wing) 
อากาศยานไร้คนขบัชนิดปีกหมุนแบบมัลติโรเตอร์ 4 ใบพัด และ 6 ใบพัด กล้องตรวจจับความร้อน 
(Thermal IR) และเครื่องวัดกำลังงานแสงสเปกตรัม (Spectroradiometer)  

ทางด้านซอฟต์แวร์ ได้แก่ โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ (SPSS Version 25) โปรแกรมทางระบบ
ภูมิสารสนเทศ (ArcGIS 10.0) โปรแกรมทางดา้นการรับรู้จากระยะไกล (ERDAS Imagine, Envi, Pix4D, 
Global mapper, Trimble) และได้มีการประสานกับอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา เพ่ือรับทราบความ
คิดเห็นในการจัดซื้อให้เพียงพอเพ่ือใช้ในการเรียนการสอน นอกจากนี้มีการวิจัยในชั้นเรียน และวิจัยเพื่อ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ อีกทั้งมีการพัฒนาตำรา และสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอน 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย ปีการศึกษา 
2564 2565 2566 2567 2568 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงาน
หลักสูตร 

x x x x x 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี) 

x x x x x 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

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

x x x x x 

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบรายงาน
การประเมินตนเอง หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

x x x x x 

6. การทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

x x x x x 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดำเนินงาน
ที่รายงานในแบบรายงานการประเมินตนเองปีที่แล้ว   

x x x x x 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำ
ด้านการจัดการเรยีนการสอน 

x x x x x 

9. อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

x x x x x 

10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

x x x x x 

11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   x x 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    x 

รวมตัวบ่งช้ี (ข้อ) ในแต่ละปี 10 10 10 11 12 
ตัวบ่งชีบั้งคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
ตัวบ่งช้ีต้องผ่านรวม 8 8 8 9 10 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพ่ือพัฒนาการเรียน 

การสอนนั้น พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุก ๆ หัวข้อ โดยอาจประเมินจาก
การทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนิสิต การอภิปรายโต้ตอบจากนิสิต การตอบคำถามของนิสิตในชั้นเรียน 
ซ่ึงเมื่อรวบรวมข้อมูลจากท่ีกล่าวข้างต้นแล้ว สามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจ หากวิธีการที่ใช้ 
ไม่สามารถทำให้ผู้เรียนเข้าใจได้ ต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอนในโอกาสต่อไป  

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
ให้นิสิตได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน การตรงต่อเวลา 

การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา 
พร้อมทั้งนำผลการประเมินวิเคราะห์เพ่ือปรับการสอนให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 2.1 ประเมินจากนิสิต และศิษย์เก่า 
 ดำเนินการประเมินจากนิสิตโดยติดตามจากการปฏิบัติงานในรายวิชาการฝึกงานภูมิศาสตร์และ 
ภูมิสารสนเทศศาสตร์และการฝึกปฏิบัติการบูรณาการด้านภูมิสารสนเทศสำหรับนิสิตภูมิศาสตร์และ 
ภูมิสารสนเทศศาสตร์ ซึ่งอาจารย์นิเทศสามารถประเมินโดยสอบถามจากนิสิตเป็นรายบุคคลได้ นอกจากนี้อาจ 
จัดประชุมก่อนนิสิตจะสำเร็จการศึกษา  
 สำหรับศิษย์เก่านั้นจะประเมินโดยใช้แบบสอบถามหรืออาจจะจัดประชุมศิษย์เก่าตามโอกาส 
ที่เหมาะสม 

2.2 ประเมินจากหน่วยงาน 
ดำเนินการโดยสัมภาษณ์จากหน่วยงานที่นิสิตไปฝึกการบูรณาการด้านภูมิสารสนเทศหรือใช้วิธีการ 

ส่งแบบสอบถามไปยังผู้ใช้บัณฑิต 
           2.3 ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือท่ีปรึกษา 
 ดำเนินการโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ข้อเสนอแนะคุณภาพของหลักสูตรหรือจากข้อมูลในรายงาน 
ผลการดำเนินงานหลักสูตร จากกลุ่มบุคคล ดังนี้ 1) นิสิตและบัณฑิต 2) ผู้ทรงคุณวุฒิ และ/ หรือ ผู้ประเมินภายนอก  
3) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือจากรายงานของการประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
 

3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7  

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
วิเคราะห์ ประเมนิ ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวมจากรายงานผล

การดำเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจำปีการศึกษา ว่าบัณฑิต
บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่คาดหวัง รวมทั้งนำผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและ/ หรอื
การดำเนินการของหลักสูตรต่อไป  
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เอกสารแนบ 
 

เอกสารแนบหมายเลข 1 คำอธิบายรายวิชา 
เอกสารแนบหมายเลข 2 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
    อาจารย์ประจำหลักสูตร 
เอกสารแนบหมายเลข 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้ 
    สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
เอกสารแนบหมายเลข 4 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตาม 
    กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
เอกสารแนบหมายเลข 5 ตารางเปรียบเทียบหลักสตูร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 
เอกสารแนบหมายเลข 6 ผลการวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
เอกสารแนบหมายเลข 7 ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เร่ือง การศึกษาระดับปริญญาตรี  
    พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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เอกสารแนบหมายเลข  1 
คำอธิบายรายวิชา 

 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       30 หน่วยกิต 
 1. กลุ่มวิชาทักษะการใช้ชีวิตคุณภาพ 
 1.1 รายวิชาบังคับ         3  หน่วยกิต 
89510064 ภูมิบูรพา       3(2-2-5) 
  Wisdom of BUU 
  รากเหง้าของมหาวิทยาลัยบูรพา ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคตะวันออกของประเทศไทย 
ค่านิยมของมหาวิทยาลัยบูรพา ความเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา รักษ์ทะเล การสร้าง การมีส่วนร่วม 
และการสืบสานจากรุ่นสู่รุ่น เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  Root of Burapha University (BUU); local wisdom of Eastern Thailand; BUU 
core values, being BUU student; marine conservation; contributing, participating, and 
conveying from generation-to-generation; Eastern Economic Corridor (EEC); Sustainable 
Development Goals (SDGs) 
 

  1.2 รายวิชาเลือก ให้เลือกเรียนจาก 3 กลุ่มย่อย      6  หน่วยกิต 
  1.2.1 ปรัชญาชีวิตเพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต     2  หน่วยกิต 
89510264 ความสุขและคุณค่าชีวิต      2(1-2-3) 
  Happiness and Values of Life 
  ความหมายของชีวิต การรู้จักและเข้าใจตน การปรับปรุงและพัฒนาตน การตั้งเป้าหมาย
และวางแผนชีวิต การดำรงชีวิตอย่างมีความสุขและมีคุณค่า การปรับตัวแบบองค์รวมในสังคมที่กำลัง
เปลี่ยนแปลง 
  Meanings of life; self-perceptions and understanding; self-improvement 
and development; goal-setting and life planning; living a valuable and happy life; holistic 
self - adjustment in a changing society 
 

 1.2.2 วิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต     2  หน่วยกิต 
89510364 การบริหารสุขภาวะทางกาย     2(1-2-3) 
  Physical Well-being Management 
  แนวคิดและวิธีปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี การยศาสตร์ การออกกำลังกาย 
การรับประทานอาหาร ยารักษาโรค การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณ์เสี่ยง การวางแผนชีวิต 
ครอบครัว 
  Concepts and guidelines for maintaining in good physical and mental 
health; good shape; exercise; food consumption; medicine; behavior and environmental 
risks preventions; family life planning 
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 1.2.3 สุนทรียศาสตร์เพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต      2  หน่วยกิต 
89510564 การบริหารสุขภาวะทางจิต     2(1-2-3) 
  Psychological Well-being Management 
  การสร้างความสามารถในการบริหารสุขภาวะทางจิตในการดำเนินชีวิตประจำวันและ 
การทำงาน การใช้หลักการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะทางจิต ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับ
อารมณ์และความเครียด การเข้าใจและการประเมินสุขภาวะทางจิต การประเมินอารมณ์และความเครียด 
การนำกลยุทธ์ ทางจิตวิทยาและเทคนิคการจัดการความเครียดมาใช้เสริมสร้างสุขภาวะทางจิต 
  Effective psychological well-being management to life and work, the use 
of psychological well-being principles, psychological theories and principles of emotion 
and stress; assessing and understanding psychological well-being, emotional and stress; 
applications of psychological strategies and stress management techniques for 
enhancing psychological well-being 
 

 2. กลุ่มวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
 2.1 ให้เลือกเรียน 2 รายวิชา       4  หน่วยกิต 
89520064 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคมไทย อาเซียน และโลก     2(1-2-3) 
  Citizenship and Responsibility towards Society of Thailand, ASEAN, and  
  the World 
  ปลูกจิตสำนึก บทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
ในฐานะพลเมืองของไทย อาเซียน และโลก กรณีศึกษา การรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงในประเด็นที่ท้าทาย
กรอบความเชื่อเดิมเปิดโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น 
  Raising awareness; roles, and responsibilities as Thai, ASEAN, and the 
world citizen; case study; recognition of the challenging paradigms shift; open broader 
world outlook 
 

89520264 กระบวนการคิดเพ่ือเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน    2(1-2-3) 
Thinking Process for Understanding Oneself and Others 

  ความหมาย ความเป็นมา ความสำคัญ หลักการ แนวคิด และประเภทของการคิด 
นอกกรอบ การพัฒนาการคิดนอกกรอบอย่างเป็นระบบ เทคนิคการคิดนอกกรอบขั้นพ้ืนฐาน ขั้นก้าวหน้า 
และข้ันรอบรู้ การสร้างผลงานการคิดนอกกรอบ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างผลงานการคิดนอก
กรอบงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการคิดนอกกรอบ การสร้างทีมเพ่ือการคิดนอกกรอบ การคิดนอกกรอบ
ในการแกป้ัญหาในชีวิตประจำวันการนำเสนองาน 
  Definition, background, importance, principles, concept and types of 
lateral thinking; systematic lateral thinking development; basic, advanced and skillful 
lateral thinking techniques; product development from lateral thinking; information 
technology for lateral thinking product development; research on lateral thinking 
development; team formation for lateral thinking; lateral thinking product for problem 
solving in daily life; presentation 
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 2.2 ให้เลือกเรียน 2 รายวิชา       6  หน่วยกิต 
89520464 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร     3(2-2-5) 
  English for Communication 
  ฝึกทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการ
เรียนภาษาอังกฤษ เรียนรู้วัฒนธรรมโลก เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 
  Practicing skills in listening, speaking, reading, and writing English; 
vocabulary and language structure; English language learning strategies; global culture; 
communication in daily life 
 

89520664 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ชีวิตจริง    3(2-2-5) 
  Experiential English 
  ฝึกทกัษะภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรม ฝึกกลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษ ทักษะการคิด 
เชิงวิพากษ ์และอภิปราย เรียนรู้พหุวัฒนธรรม 
  Practicing English language skills through activities; practicing English 
language learning strategies; critical thinking skills and discussion in multi-cultural 
contexts 
 

 2.3 ให้เลือกเรียน 1 รายวิชา       2  หน่วยกิต 
89520864 ทักษะภาษาไทยเพ่ือการอาชีพในสังคมร่วมสมัย   2(1-2-3) 
  Thai Language Skills for Careers in Contemporary Society 
  ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ การฟังและจดบันทกึรายงานการประชุม 
การสนทนาเชิงธุรกิจ การเขียนโต้ตอบทางอีเมล์ การเขียนโครงการและเอกสารเชิงหลักการ การออกแบบ 
แบบสอบถาม และการเขียนใบสมัครออนไลน์ 
  Thai language skills for careers; listening and note-taking for meetings; 
business conversations; e-mail correspondence; projects and conceptual framework 
writing; questionnaire design; online job applications writing 
 

 3. กลุ่มวิชาที่เสริมสมรรถนะการทำงานในโลกอนาคต      9  หน่วยกิต 
 3.1 รายวิชาบังคับ 1 รายวิชา      2  หน่วยกิต 
89530064 โอกาสและความท้าทายในการทำงานในโลกอนาคต         2(2-0-4)   
  Opportunities and Challenges for Future Careers 
  นโยบายประเทศไทย 4.0 เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก กลุ่มเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โมเดลการบูรณาการเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ทักษะแรงงานที่จำเป็นในกลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมาย การประเมินสมรรถนะตนเอง ตลาดแรงงานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
  Thailand 4.0 policy; Eastern Economic Corridor, potential core 
technologies and industry clusters driving economic growth; integrated economic model 
towards sustainable development, bioeconomy, circular economy and green economy; 
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workforce skills required for targeted industry clusters; self-competency assessment; 
labor market in Eastern Economic Corridor 
 

 3.2 รายวิชาเลือก 3 รายวิชา      7  หน่วยกิต 
   3.2.1 รายวิชาความรู้เพื่อการทำงาน ให้เลือกเรียน 2 รายวิชา 
รายวิชาด้านเทคโนโลยี 
89530164  ทักษะดิจิทัล        2(2-0-4) 
 Digital Skill 
 

 การสร้างและการเผยแพร่วิดีโอ รูปภาพ เพลง ข้อความ และข่าวสารผ่านช่องทาง
ออนไลน์ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในชีวิตประจำวัน ธุรกิจ และสังคม เทคโนโลยีอุบัติใหม่ 
 Creation and dissemination of online-videos, images, music, messages, 
and news; digital application in daily life, business and society; emerging technologies. 
 
89530264  การออกแบบสื่อผสมเชิงโต้ตอบ      2(2-0-4) 
 Interactive Media Design 
 

 การแสดงผลและการปฏิสัมพันธ์ การเข้าใจและสามารถแสดงความคิดรวบยอดของการ
ปฏิสัมพันธ์ มุมมองด้านการเรียนรู้ การปฏิสัมพันธ์ในลักษณะของสังคมและความรู้สึก กระบวนการในการ
ออกแบบการปฏิสัมพันธ์ การออกแบบสร้างสัญลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ (brand) สำหรับผลิตภัณฑ์ของ
ตนเอง  
 Visualization and interactivity; understanding and conceptualizing of 
interaction; cognitive aspects; social and emotional interaction; the process of interaction 
design; design and establish brand based on client specifications 
 
89530364  การออกแบบสื่อและการนำเสนอ      2(2-0-4) 
 Media Design and Presentation 
 

 การออกแบบสื่อดิจิทัลให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน  การนำเสนอเนื้อหาเชิง
ดิจิทัลอย่างมืออาชีพ การประเมินผลสื่อผสมที่สร้างขึ้นด้วยเครื่องมือมาตรฐาน  
 Professionally present digital content; evaluation with standard tools 
 

89530464 คณิตศาสตร์สำหรับชีวิตการทำงานอย่างฉลาด    2(2-0-4) 
  Mathematics for Smart Working Life 
 

 คณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น การคิดดอกเบี้ยเชิงเดียว การคิดดอกเบี้ยทบต้น การผ่อน
ชำระแบบรายงวด การออมเงินแบบรายงวดบัตรเครดิต การคำนวณดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมจากการผิด
นัดชำระ การลงทุน การวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุนแบบต่าง ๆ การวิเคราะห์ดอกเบี้ยจากการกู้
เงินแบบต่าง ๆ การวางแผนทางการเงินเพ่ือการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเพ่ิม
มูลค่าเงินออมจากการลดหย่อนภาษี 
 Introduction to financial mathematics; simple interest calculation; 
compound interest; amortized loan, annuity saving, credit card, overdue payment and 
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fee calculation; investment; the investments return analysis; loans interest analysis; 
financial planning for life under sufficiency economy; annuity saving and tax deduction 
 

89530564 วิทยาศาสตร์การอาหาร       2(2-0-4) 
Food Science 

 

ความหมายและความสำคัญของอาหาร องค์ประกอบในอาหาร เคมีอาหาร การแปรรูป
อาหาร การเสื่อมเสียของอาหาร จุลชีววิทยาทางอาหาร การถนอมอาหาร โภชนาการอาหาร ความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ์อาหาร อาหารเชิงหน้าที่ เครื่องดื่ม การบรรจุผลิตภัณฑ์อาหาร มาตรฐานและ
คุณภาพอาหาร อาหารใหม่ 

Definition and importance of food; food composition; food chemistry; 
food processing; food deterioration; food microbiology; food preservation; food nutrition; 
variety of food products; functional food; beverage; food packing; food quality and 
standards; novel food 
 
89530664 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม       2(2-0-4) 

Environmental Science 
 

ความหมายและขอบเขตของวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม บทบาทของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน 
มลพิษพลาสติก (ไมโครพลาสติกกับมลพิษทางน้ำ) PM2.5 กับปัญหามลพิษทางอากาศ ไฟป่าและ
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม พลังงานทดแทน วิถเีกษตรอินทรีย์ การฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการทาง
ชีวภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพ่ือสิ่งแวดล้อม  

Definition and scope of environmental science; role of science and 
technology, and sustainable development of the environment; climate change and 
global warming; plastic pollution (micro plastic and water pollution); PM 2.5 and air 
pollution problems; forest fires and their environmental impact; renewable energy; 
organic farming practices; restorative environment with biological processes; 
environmental science and quality of life; innovation for the environment 
 
89530764 วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง       2(2-0-4) 

Cosmetic Science 
 

 เครื่องสำอางเบื้องต้น เทคโนโลยีความงาม สูตรเครื่องสำอาง วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
เพ่ือการดูแลผิวหนัง วิทยาศาสตร์เครือ่งสำอางการดูแลเส้นผม สารหอมและสุคนธศาสตร์ วิทยาศาสตร์
เครื่องสำอางสีสัน การประเมินผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง โพลีเมอร์ในเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ครีมกันแดด     
ชีวะโมเลกุลในเครื่องสำอาง เคมีเภสัชสำหรับวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติใน
เครื่องสำอาง 
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 Introduction of cosmetic; beauty technology; cosmetic formulation; 
cosmetic science for skin care; cosmetic science for hair; fragrance and aromatic science; 
color cosmetic science; evaluation of cosmetic products; polymer in cosmetics; 
sunscreen products;  biomolecules in cosmetics; pharmaceutical chemistry for cosmetic 
science; natural product in cosmetics 
 
89530864 ฉลาดรู้ฉลาดวิทย์        2(2-0-4) 

Science Literacy 
 

 การคิดเชิงวิทยาศาสตร์ มุมมองทางวิทยาศาสตร์ของสิ่งรอบตัว วิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจ
ในปัจจุบันและอนาคต 
 Sscientific thinking; scientific perspective of surrounding things of Interests 
and prospective science of interests 
 
89530964 วิทยาศาสตร์ข้อมูลเบื้องต้น      2(2-0-4) 
  Introduction to Science of Data 
 

 วิทยาศาสตร์ข้อมูลเบื้องต้น การวิเคราะห์ข้อมูล การใช้ข้อมูลสำหรับการตัดสินใจ  
การเข้ารหัสของข้อมูลในชีวิตประจำวัน การตรวจสอบรหัสที่มีความผิดพลาดหรือถูกปลอมแปลง 
 Introduction to science of data; data analysis; data for decisions; encoding 
data in everyday life; detecting errors in the received data; identifying manipulated codes 
 
89531064 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคม   2(2-0-4) 
 Creativity and Innovation for Social Development 
  

 ความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
กระบวนการคิดเชิงออกแบบ การกำหนดปัญหา การระดมสมอง การสร้างแนวความคิดใหม่ และการ
แก้ปัญหาทางสังคม 
 Essence of creativity and innovation in disruptive era; design thinking, 
problem identification, brainstorming, idea generation and social problem-solving  
 
รายวิชาด้านการบริหารจัดการ 
89531164 กฎหมายสำหรับคนทำงานและธุรกิจ           2(2-0-4) 
 Law for Worker and Business 
 

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักกฎหมายที่สำคัญสำหรับคนทำงาน  กฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ แรงงาน จัดตั้งบริษัท ทรัพย์สินทางปัญญา ภาษีอากร กฎหมายล้มละลาย กฎหมายเกี่ยวกับการ
ต่อต้าน     การทุจริต กรณีศึกษา 
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 Basic knowledge of laws; principles of labor laws; civil and commercial 
laws; labor laws; company-established laws; intellectual property laws; tax laws; 
bankruptcy laws; anti-corruption laws; case study 
 
89531264 องค์ประกอบการจัดการ       2(2-0-4) 
  Management Functions 
 

 แนวคิดพ้ืนฐานและลักษณะขององค์การ หลักการจัดการ กระบวนการจัดการ หน้าที่
หลักในการจัดการ การวางแผน  
 Basic concepts and characteristics of an organization; principles of 
management; management process; management functions; planning  
 
89531364 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ       2(2-0-4) 
  Business Environment 
 

 สภาวะแวดล้อมทางการจัดการ จริยธรรมในการจัดการ 
 Management environment; management ethics 
 
89531464 การออกแบบโครงสร้างองค์กร      2(2-0-4) 
  Organizational Structure Design 
 

 การจัดองค์การและทรัพยากรมนุษย์ การชี้นำ และการควบคุม 
 Organizational and human resource management; directing; controlling  
 
89531564 การวางแผนกลยุทธ์       2(2-0-4) 
  Strategic Planning 
 

 แนวคิดพ้ืนฐาน กระบวนการในการบริหารกลยุทธ์ กระบวนการวางแผน การตัดสินใจ  
เชิงกลยุทธ์ การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ การควบคุมเชิงกลยุทธ์สำหรับธุรกิจ 
 Strategic concepts and administration process; planning process and 
strategic decision making; strategic implementation and control business 
 
89531664 การควบคุมผลการดำเนินงาน      2(2-0-4) 
  Performance Controlling  
 

 การวางแผน การดำเนินงาน การควบคุมการผลิตสินค้าและบริการ การจัดการคุณภาพ  
 Planning; operating; controlling production of product and service; 
product and operation process designs; quality management 



72 

89531764 การตลาดสำหรับผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21    2(2-0-4) 
  Marketing for Entrepreneurship in the 21st Century 
 

 ความหมาย ความสำคัญของการตลาดต่อธุรกิจ กระบวนการทางการตลาด 
สภาพแวดล้อมทางการตลาด ประสมทางการตลาด - ผลิตภัณฑ์ การกำหนดราคา การจัดจำหน่าย การ
ส่งเสริมการตลาด - การสร้างความสามารถทางการแข่งขัน การตลาดระดับโลก จริยธรรมทางการตลาด 
ความรับผิดชอบต่อสังคม การตลาด 4.0 
 Meaning and importance of marketing to businesses; process of marketing; 
marketing environment; marketing mix - product, price, channel and promotion - creating 
a competitive advantage; global marketing and business ethics; social responsibility; 
marketing 4.0  
 

89531864 พฤติกรรมผู้บริโภคในโลกสมัยใหม่      2(2-0-4) 
  Consumer Behavior in Modern World  
 

 พฤติกรรมผู้บริโภค กระบวนการตัดสินใจซื้อ พฤติกรรมผู้ซื้อทางธุรกิจ การวิจัยตลาด
และระบบสารสนเทศทางการตลาด การแบ่งส่วนตลาด การกำหนดตลาดเป้าหมาย การวางตำแหน่ง
ทางการตลาด 
 Modern consumer behavior; behavior of consumer decision making 
process; buyers’ behavior; marketing research; marketing information system; market 
segmentation; target marketing; market positioning 
 

89531964 การบัญชีเบื้องต้น ในอุตสาหกรรมการบริการ    2(2-0-4) 
  Introduction to Accounting in Service Industry 
 

 หลักการเบื้องต้นของการบัญชี ทฤษฎี แนวคิด ในอุตสาหกรรมการบริการ 
 Basic accounting theories; concepts; processes in Service Industry 
 

89532064 การบัญชีเบื้องต้น ในอุตสาหกรรมการผลิต     2(2-0-4) 
  Introduction to Accounting in Manufacturing 
 

 หลักการเบื้องต้นของการบัญชี ทฤษฎี แนวคิด ในอุตสาหกรรมการผลิต  
 Basic accounting theories; concepts; processes in Manufacturing  
 

89532164 การบัญชีเบื้องต้น ในธุรกิจค้าขาย      2(2-0-4) 
  Introduction to Accounting in Merchandise 
 

 หลักการเบื้องต้นของการบัญชี ทฤษฎี แนวคิด ในธุรกิจค้าขาย  
 Basic accounting theories; concepts; processes in Merchandise 
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89532264 หลักการบัญชี        2(2-0-4) 
  Accounting  
 

 หลักการ กระบวนการเกี่ยวกับการบัญชี การจัดทำรายงานทางการเงินของหน่วยงาน
ธุรกิจ  
 Concept; process; preparation of supported documents; business journal  
entries  
 
89532364 งบการเงิน        2(2-0-4) 
  Financial Statements  
 งบดุล งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน การวิเคราะห์และทำความเข้าใจถึงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน กระแส
เงินสดของ 
ธุรกิจ  
 Preparation of trial balance; adjustment of accounting errors; preparation 
of financial statements for private and public business firms; accounting management 
principles of assets; liabilities; shareholders’ equity 
 
89532464 รายงานการเงิน        2(2-0-4) 
  Financial Report  
 

 การวิเคราะห์ฐานะการเงิน การจัดทำและบริหารงบประมาณ การประเมนิงบลงทุน การ
วิเคราะห์รายงานทางการเงิน งบประมาณเงินสด 
 Financial Credit Analysis; Constructing and Managing Master Budget; 
Capital Budget Evaluation; financial reporting analysis; cash budgeting; modern 
management accounting techniques 
 
89532564 ภาษีธุรกิจ        2(2-0-4) 
  Business Taxation  
 

 หลักการ ประเภท และแนวปฏิบัติของการภาษีอากรที่เกี่ยวกับธุรกิจ ความรับผิดชอบ       
ในการเสียภาษ ีการคำนวณภาษี การจดทะเบียน การจัดทำแบบฟอร์ม การจัดทำรายงาน การยื่นแบบ
แสดงรายการ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอากรแสตมป์ ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต และภาษีสำหรับ
กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ประเด็นปัจจุบันเกี่ยวกับการภาษีทางธุรกิจ 
 Principles, types and practices of business taxation; tax responsibility; tax 
calculations; registration form preparation; report preparation; filing return forms; basic 
knowledge about stamp duties; customs duties; excise taxes; promotional taxes for 
specific businesses; current issues regarding business taxation 
 



74 

89532664 พ้ืนฐานด้านทรัพยากรมนุษย์      2(2-0-4) 
  Human Resources Foundation 
 

 การจัดการ และการธำรงรักษาทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจ กระบวนการจัดการทรัพยากร
มนุษย ์การวางแผน การสรรหา การคัดเลือก การจ้างงาน การจัดปฐมนิเทศ การสอนงาน การฝึกอบรม
และ        การพัฒนา การพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
 Human resource management; employee retention in business; human 
resource functions including planning, recruitment and selection, job placement, 
orientation, coaching, training and development, and performance evaluation 
 
89532764 การสร้างประสบการณ์การบริการ      2(2-0-4) 
  Service Experience Design 
 

 วิธีการคิดการออกแบบเพ่ือผลิตบริการและการออกแบบระบบใหม่ให้น่าสนใจ พ้ืนฐาน
ของจุดสัมผัสเชิงพฤติกรรม การสร้างแผนภาพ การเล่าเรื่อง การคิดต้นแบบอย่างรวดเร็ว 
 Methods of design thinking in order to produce new service and system 
development; a foundation about the behavioral touchpoints; diagramming and 
storytelling; rapid prototyping 
 
89532864 การสร้างนวัตกรรมการบริการ      2(2-0-4) 
  Service Innovation Design  
 

 วิธีการคิด การออกแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา การ
วิจัยทางการตลาด การจัดการการถ่ายโอนความรู้ในองค์กร พันธมิตรเชิงกลยุทธ์และเครือข่าย การวิจัย
และพัฒนา 
 Methods of design thinking in order to launch new product development; 
managing intellectual property; market research; managing organizational knowledge 
transfer; strategic alliances and networks; research and development  
 
 3.2.2 รายวิชาบูรณาการ ให้หลักสูตรกำหนดให้นิสิตในหลักสูตรเรียน 1 
รายวิชา 
89539764 การเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21     3(0-0-9) 
 Entrepreneurship in the 21st Century 
 

 แนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ ทักษะการเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21 อย่างมี
จริยธรรมตามกฎหมายในการจัดตั้งบริษัทและกฎหมายธุรกิจทั่วไป รวมถึงการเขียนแผนธุรกิจ 
 Concepts of entrepreneurship; ethics and entrepreneurship skills in 21st 
century according to laws for a company establishment and general business laws; able 
to accomplish the business plan 
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89539864 ขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี    3(0-0-9) 
  Transforming Thailand through Innovation and Technology 
 

 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ระบบนิเวศ
นวัตกรรมของประเทศไทย การประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม ลูกค้าและการขาย แผนภาพ
คุณค่าที่ส่งมอบ ความเป็นผู้นำและการสร้างทีม ทรัพย์สินทางปัญญา และการพัฒนาทักษะการนำเสนอ
งานเชิงธุรกิจ 
 National economic and social development through innovation and 
technology, Thailand’s innovation ecosystems; innovation-driven entrepreneurship, 
customers and sales, value proposition canvas, leadership and team building, 
intellectual property and business pitching skill training 
 
89539964 การสร้างสรรค์กิจการเพ่ือสังคม      3(0-0-9) 
  Creating Social Enterprises 
 

  รากเหง้าของวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาของสังคมและสิ่งแวดล้อม        
ความเหลื่อมล้ำในสังคม การยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน การเรียนรู้ความร่วมมือแบบประชารัฐ การ
แก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม แนวคิดของกิจการเพ่ือสังคม การสร้างสรรค์แผนกิจการเพื่อสังคมแห่ง
อนาคต 
 The foundation of culture and natural resources; social and 
environmental issues;  disparity in society;  improving the quality of life of communities;  
learning in a civil state cooperation;  solving social and environmental problems;  
concept of social enterprises; creating a corporate plan for future society 
 
2) หมวดวิชาเฉพาะ          88 หน่วยกิต 
 2.1) กลุ่มวิชาแกน        24 หน่วยกิต 
87611164    ฟิสิกส์สำหรับภูมิสารสนเทศศาสตร์     3(3-0-6) 
  Physics for Geoinformatics 
  การวัดและความแม่นยำของการวัด เวกเตอร์ แรงและการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน 
กลศาสตร์ของไหล คลื่นกล พลังงานและคลื่นเสียง อุณหภูมิและความร้อน สมบัติเชิงความร้อนของสสาร 
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและแสง แสงเชิงเรขาคณิตและเชิงกายภาพ  
  Measurement and measurement accuracy; vectors; force and motion; 
work and energy; fluid mechanics; mechanical waves; temperature and heat; thermal 
properties of matter; electromagnetic wave and light; geometric and physical optics  
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87611264 เทคนิคทางคณิตศาสตร์สำหรับภูมิสารสนเทศศาสตร์   3(3-0-6) 
  Mathematics Techniques for Geoinformatics 
  ลักษณะเฉพาะข้อมูลทางภูมิศาสตร์ จำนวนและการวิเคราะห์ระบบจำนวน พีชคณิต 
รูปทรงทางเรขาคณิต ตรีโกณมิติแนวราบและทรงกลม การหาอนุพันธ์และการอินทิเกรต เมทริกซ์และ 
ดีเทอร์มินันท์ เวกเตอร์ ส่วนโค้งและผิวโค้ง การแปลงแบบ 2 มิต ิและ 3 มิติ โพรเจคชั่นในแผนที่  
การแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม 
  Characteristics of Geographic Information; numbers and numerical 
nnalysis; algebla; the geometry of common shapes; plane and spherical trigonometry; 
differential and integral calculus; matrices and determinants; vectors; curves and 
surfaces; 2D/3D transformations; map projections; best-fit solutions 
 

87621364 สถิติสำหรับภูมิสารสนเทศ      3(2-2-5) 
  Statistics for Geoinformatics 
  การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติทางภูมิสารสนเทศ การตีความค่าสถิติ 
การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์กับข้อมูลสถิติ  
  Data collection; Analysis of geostatistical data; statistical interpretation; 
the application of geographic information technology with statistical data 
 

87511464 วิทยาศาสตร์โลกพ้ืนฐาน      3(3-0-6) 
  Fundamental of Earth Science 
  การกำเนิดโลก ธรณีกาล ปรากฏการณ์ทางกายภาพ ภูมิศาสตร์โลก ภูมิอากาศ 
ปรากฏการณ์ที่สำคัญของโลก ความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ ปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ การเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ  
  the origin of the world; geodetic; physical phenomena; world geography, 
climate zoning, important world phenomena; the relationship of various factors; weather 
phenomena; affect climate change 
 

87511564 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมพ้ืนฐาน     3(3-0-6) 
  Fundamental of Environmental Science 
  แนวคิดเบื้องต้นทางด้านกายภาพ นิเวศวิทยา และสิ่งแวดล้อม สังคมมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อม มลพิษ สิ่งแวดล้อมถูกทำลาย การเพ่ิมข้ึนของประชากร 
  Introduction to basic physical; ecological and environmental; human 
society and the natural environment; pollution; environmental degradation; population 
growth 
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87611664 ภูมิสารสนเทศศาสตร์พ้ืนฐาน     3(3-0-6) 
  Fundamental of Geoinformatics 
   คำจำกัดความ องค์ประกอบ หลักการทำงานของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ การประยุกต์
เทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก  
   Definition, components, operating principle of geoinformatics technology, 
applying technology of remote sensing, geographic information system and global 
Navigation satellite system 
 

87631764 ระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิสารสนเทศ     3(2-2-5) 
  Research Methodology in Geoinformatics 

 หลักการระเบียบวิธีวิจัย การกำหนดหัวข้อ ความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์  
การตั้งสมมติฐาน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ กรอบแนวคิด การทบทวนวรรณกรรม การจัดการข้อมูล 
เชิงพ้ืนที่และเชิงคุณลักษณะ วิธีดำเนินการวิจัย การกำหนดและวัดตัวแปรหรือปัจจัย การสุ่มตัวอย่าง
ข้อมูล การเลือกใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล การตีความผลที่ได้จากการวิเคราะห์ การเขียน
โครงการวิจัยการนำเสนอผลงานวิจัย จริยธรรมการวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมการเผยแพร่
ผลงาน 

Principle of research methodology, research topic selection,  
determination to research problem, objective, hypotheses, usability, scope,  literature 
reviews, non-special and special data management, research methodology, 
determination of variables/factors,  sample selections, selections of statistical 
approaches for data analysis, interpretation of analyzed data, writing of research findings 
and presentation of research, ethics and moral research, published ethics   
 

87631864 การศึกษาภาคสนาม      3(2-2-5) 
  Field Study  

ฝึกปฏิบัติการภาคสนาม เพ่ือพัฒนาทักษะ ความคุ้นเคย ฝึกการสํารวจรังวัดด้วยเทคนิค
วิธีต่าง ๆ และการใช้อุปกรณ์สํารวจ การวางแผนการทํางานแบบกลุ่ม และเดี่ยว การเขียนรายงาน
ภาคสนาม มีการศึกษานอกสถานที่ 
  Practical training in fieldwork; developing skills, familiarity; surveying 
exercises using different techniques and instruments; preparing plans for team and 
individual work; writing report on fieldwork undertaking, involves field trips. 
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 2.2) วิชาเอก       51 หน่วยกิต 
 2.2.1) วิชาเอกบังคับ     36 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาด้านการสำรวจระยะไกล        9  หน่วยกิต 
87633164 โฟโตแกรมเมตรี       3(2-2-5) 
  Photogrammetry 
  การได้มาของภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลข  ประเภทการถ่ายภาพทางอากาศ  
กล้องถ่ายภาพทางอากาศ เรขาคณิตภาพถ่ายทางอากาศ การมองภาพ 3 มิติ การรับรู้ความลึกจาก 
การมองสามมิติ  มาตราส่วนของภาพถ่ายทางดิ่ง การเลื่อนตำแหน่ง ความสูงต่ำของผิวโลก ระยะเหลื่อม
ของภาพคู่ทรวดทรง การวัดความสูงของวัตถุ ภูมิประเทศด้วยแท่งแพรัลแลกซ์ การสามเหลี่ยมจาก
ภาพถ่ายทางอากาศ การแก้ไขแผนที่  การวางแผนแนวบินการกำหนดจุดควบคุมในภาพถ่าย การดัดแก้
ภาพถ่าย โมเสกภาพถ่ายออร์โธ การตีความภาพถ่ายทางอากาศ การทำแผนที่ การผลิตภาพถ่ายออรโ์ธ  
การวิเคราะห์ลักษณะภูมิประเทศโฟโตแกรมเมตรีระยะใกล้ 
  Acquisition of digital images ,Types of aerial photo, aerial cameras, 
geometry  of  aerial photo, 3D visualization, stereoscopic  depth perception, scale of 
vertical air photograph, relief displacement, stereoscopic parallax, height of object, 
terrain elevation measurement, parallax bar, orientation, aerial triangulation, map 
revision, flight line planning, photo control point, rectification, orthophoto mosaic, aerial 
photo interpretation, mapping, orthophotograph generation, terrain analysis, close-range 
photogrammetry 
 

87623264 การสำรวจจากระยะไกลขั้นพ้ืนฐาน     3(2-2-5) 
  Fundamental of Remote Sensing 
  หลักการและทฤษฎีของการสำรวจจากระยะไกล การได้มาซึ่งข้อมูล องค์ประกอบ 
หลักการทำงานและประเภทการสำรวจจากระยะไกล ชนิดของเซ็นเซอร์ สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  
การเตรียมข้อมูลการสำรวจจากระยะไกลก่อนการวิเคราะห์ วิเคราะห์ข้อมูล การจำแนกประเภทข้อมูล 
การประเมินความถูกต้อง 
  Principle and theory of remote sensing, data acquisition, composition, 
principle of operation and types of remote sensing, remote sensor types, 
electromagnetic spectrum, preprocessing of remotely sensed data, data analysis, data 
classification, accuracy assessment 
 

87623364 การสำรวจจากระยะไกลขั้นสูง     3(2-2-5) 
  Advanced Remote Sensing 
  ความเข้าใจเชิงลึกของเทคนิคการประมวลผลภาพดิจิทัล กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล 
การสกัดข้อมูล การจำแนกข้อมูลเชิงวัตถุ การหลอมรวมข้อมูล การตรวจจับการเปลี่ยนแปลง การ
ประเมินผลข้อมูลและวิเคราะห์ การประยุกต์ข้อมูลช่วงคลื่นอินฟราเรดความร้อน เทคนิคการประยุกต์ 
ช่วงคลื่นไมโครเวฟ (ภาพ SAR) การประยุกต์แผนที่จากโดรน   
 



79 

In-depth understanding of techniques in digital image processing, Data  
analytical process, data extraction, object-based classification, data fusion, change 
detection, data evaluation and analysis, applications of thermal infrared band, 
applications of active microwave (SAR) technique, drone mapping applications 
 

กลุ่มวิชาด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์      6  หน่วยกิต 
87623464 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์พื้นฐาน     3(2-2-5) 
  Fundamental of Geographic Information System 
  ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ ข้อมูลเชิงคุณลักษณะ ข้อมูลเวกเตอร์ ข้อมูลแรสเตอร์ การนำเข้า ข้อมูล
เชิงพ้ืนที่และข้อมูลเชิงคุณลักษณะ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่เบื้องต้น การนำเสนอข้อมูลเชิงพ้ืนที่  
การทำแผนที่ 
  Spatial data, attribute data, vector data, raster data, spatial and attribute 
data input, spatial data analysis basic, spatial data visualization, mapping 
 

87623564 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์   3(2-2-5) 
  Data Analysis by Geographic Information System 
  หลักการวิเคราะห์ข้อมูล สร้างแบบจำลองด้วย GIS แบบจำลองเชิงพื้นที่ การสร้าง
แบบจำลองเวกเตอร์และราสเตอร์ การสร้างแบบจำลองแบบหลายปัจจัย การวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการ
ทางคณิตศาสตร์และสถิติ การสร้างแบบจำลองทางอุทกศาสตร์ การวิเคราะห์โครงข่าย การประยกุต์ GIS 
ในด้านต่าง ๆ 
  Principles of data analysis; modeling by GIS, spatial models, vector and 
raster based models, multi criteria models, mathematical and statistical analysis, 
hydrological model, network analysis, applications of GIS in various fields 
 

กลุ่มวิชาด้านระบบกำหนดพิกัดบนพื้นโลกและการสำรวจ    9  หน่วยกิต 
87623664 การสำรวจภูมิประเทศ      3(2-2-5) 
  Topographic Survey 
  องค์ความรู้ด้านตรีโกณมิติสำหรับนักสำรวจ การบันทึกข้อมูลภาคสนาม การวัดระยะราบ 
กล้องวัดมุม กล้องระดับ การวัดมุม การวงรอบ การสำรวจภูมิประเทศ การสำรวจสิ่งปลูกสร้าง งานดิน  
งานดินตัดและงานถมดิน การวาดแผนที่  
  Trigonometry for surveyors, field notes, horizontal measurement, 
theodolites, levelling, angle measurement, traverse, topographic surveys, construction 
surveys, earthwork, cut and fill, maps drawing  
  

87623764 ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลกพ้ืนฐาน    3(2-2-5) 
  Fundamental of GNSS 
  เทคโนโลยีในการกำหนดตำแหน่งบนโลกโดยใช้เครื่องรับสัญญาณจากดาวเทียม GNSS 
รูปแบบข้อมูล มาตรฐานของข้อมูล วิธีขจัดค่าคลาดเคลื่อนของข้อมูลเชิงอนุพันธ์ การปรับแก้โครงข่าย  
การหาความสูง วิธีการทำงานรังวัดรายละเอียดสูง การประมวลผลในภาคสนาม 
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  Global Navigation Satellite System (GNSS) technology via GNSS receiver, 
formation and standard of data, data error removal methodologies, network corrections, 
altitude from GNSS calculations, high resolution methodologies in survey, field 
processing 
 

87513864 การอ่านแผนที่และการตีความภาพถ่ายทางอากาศ   3(2-2-5) 
  Map Reading and Aerial Photograph Interpretation 
  ลักษณะรูปทรงของโลกและเส้นโครงแผนที่ องค์ประกอบของแผนที่ ระบบอ้างอิง 
ในการกำหนดตำแหน่ง มาตราส่วน ระยะทางและทิศทาง การใช้ประโยชน์แผนที่ภูมิประเทศ ลักษณะ 
ภาพถ่ายทางอากาศ การมองภาพ 3 มิติ การกำหนดทิศทางและตำแหน่งบนภาพถ่ายทางอากาศ  
การตีความจากภาพถ่ายทางอากาศ การใช้ประโยชน์จากภาพถ่ายทางอากาศ 
  Shapes of the earth and map projection, composition of map, reference 
system for positioning, scales, distance and direction, uses of topographic maps, types of 
aerial photography, 3D/stereo-photo vision, direction and positioning on aerial 
photographs, interpretation of aerial photographs, uses of aerial photographs 
 

กลุ่มวิชาภูมิศาสตร์        12  หน่วยกิต 
87523964 ธรณีวิทยากายภาพ      3(2-2-5) 
  Physical  Geology 
  ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างเป็นระบบเชิงภูมิศาสตร์ เกี่ยวกับโครงสร้างภูมิประเทศ 
ดิน หิน แร่ กระบวนการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนผิวโลก ความสัมพันธ์ระหว่างปรากฏการณ์ดังกล่าวกับ 
การดำรงชีวิตมนุษย์ 
  Natural phenomena in geographical system that are related to the 
structure of topography, soils, rocks, minerals, change processes of the earth surface, the 
relationships between those phenomena and human living 
 

87534164 ภูมิศาสตร์พ้ืนฐาน      3(3-0-6) 
  Fundamentals of Geography 
  คำจำกัดความ ขอบข่าย โครงสร้าง แนวความคิดและพัฒนาการทางภูมิศาสตร์ 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางภูมิศาสตร์และกิจกรรมของมนุษย์ ตลอดจนวิเคราะห์สถานการณ์ในโลก
ปัจจุบัน 
  Definition, scope, concept, structure and development of geography, 
interaction between geography factors and human activities, analysis based on current 
situations and global issues 
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87534264 ธรณีสัณฐานวิทยา      3(2-2-5) 
  Geomorphology 
  หลักพ้ืนฐานทางทฤษฎีของธรณีสัณฐานวิทยา ความหมาย การจำแนก ลักษณะ กระบวนการ
เกิดและวิวัฒนาการของธรณีสัณฐานแต่ละประเภท ที่ราบสูง ที่ราบลุ่ม ปากแม่น้ำ ชายฝั่งทะเล รวมทั้ง 
มีการประยุกต์เทคโนโลยีภูมิศาสตร์เชิงธรณีสัณฐานอย่างเป็นระบบ 
  Basic theories of morphology; meaning, classification, process and evolution of 
each type of morphology plateau plain estuary coastal . As well as systematic geo-geographic 
technology applications 
 

87524464 ภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน      3(3-0-6) 
  Settlement Geography 
  แนวคิดและทฤษฎีรูปแบบการตั้งถิ่นฐาน รูปแบบการใช้ที่ดิน สภาพสังคมเศรษฐกิจ  
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์เพ่ือพิจารณาการเลือกทำเลที่ตั้ง  กฎการเรียงลำดับตามขนาดเมือง โครงสร้างของ
เมืองและชนบท  การแก้ไขปัญหาพื้นฐานของการตั้งถิ่นฐาน 
  Concept and theory of settlement patterns, land use patterns and socio-
economic,  factors of geographical for location selection, rank size rule, urban and rural 
structure, solving of basic problems 
 

  2.2.2) วิชาเอกเลือก     ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
  ให้นิสิตเลือกเรียนเพียงหนึ่งกลุ่มวิชา (Module) ดังนี้ 
Module -1: กลุ่มวิชาการจัดการเมืองและภูมิภาค  
87635164 ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพ่ือการวางแผนภาคและเมือง   3(2-2-5) 
  Geoinformatics for Region and Urban Planning 
  การศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดิน กายภาพ เศรษฐกิจ สังคม โครงสร้างพื้นฐาน การเมือง
การปกครอง องค์ประกอบของเมือง ปัจจัยและโครงสร้างของภาคและเมือง บทบาทหน้าที่ของเมือง 
กระบวนการเป็นเมือง ทฤษฎีและรูปแบบการตั้งถ่ินฐานและเมือง ประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 
เพ่ือการวางแผนผังชุมชนเมืองและภูมิภาค การวางแผนเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินด้าน  ที่อยู่อาศัย  
การคมนาคม การบริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
  Study of land use, physical, economic, social, infrastructure, political city, 
factors and structures of sectors and cities, role of the city, urbanization, Theory and 
patterns of settlements and cities/urban, apply geospatial technology for urban and 
regional planning, planning for land use; housing, transport, public utilities and public 
welfare 
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87635264 ภูมิสารสนเทศเพ่ือการวางแผนจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างยั่งยืน 3(2-2-5) 
  Geo-Informatics for Sustainable Urban Environmental Management  
  Planning 
  การบูรณาการองค์ความรู้ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสำรวจจากระยะไกล ระบบ 
ภูมิสารสนเทศศาสตร์ การกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก ศึกษารูปแบบและทฤษฎีเกี่ยวกับเมือง เทคนิค 
การวิเคราะห์ วิธีการและขั้นตอนในการวางผังเมือง องค์ประกอบและโครงสร้างของเมืองและสิ่งแวดล้อม
ชุมชนเมือง พลศาสตร์ระบบของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม ประชากร  
ความหนาแน่นของประชากร ปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชนเมือง การวางแผนการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมือง การวางผังเมืองเฉพาะ การวางผังเมืองรวม การวางผังภาคและ
การวางผังประเทศทั้งการวิเคราะห์เชิงพื้นที่เพ่ือใช้ในการวางแผนจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างยั่งยืน  
  Integrating knowledge in remote sensing technology applications 
Geographic information system Global positioning, studying patterns and theories about 
cities technical analysis methods and steps in urban planning, urban elements and 
structures and urban environment, system dynamics of natural resources, environment, 
economy, society, population, population density, urban environmental problems, 
planning for urban natural resource and environment, special city planning, 
comprehensive urban planning, regional planning and country planning, including spatial 
analysis for urban environmentalplanning 
 

87635364 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านการขนส่งและโลจิสติกส์  3(2-2-5) 
  Geographic Information System in Transportation and Logistics 
  พ้ืนฐานทางการขนส่งและโลจิสติกส์ การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ฐานข้อมูล 
ด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ ระบบสารสนเทศศาสตร์ด้านการขนส่ง การวิเคราะห์โครงข่าย  
การวิเคราะห์พ้ืนที่เหมาะสมด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ การวิเคราะห์จุดเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนน 
  Basic of transportation and logistics, multimodal transport, transportation 
and logistics database, GIS-transportation (GIS-T), network analysis, analysis of suitable 
site for transportation and logistics, analysis of road accident hot spot 
 

87635464 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาภูมิศาสตร์กายภาพเมือง  3(2-2-5) 
  Innovation and Technology of Physical Urban Geography Development 
  การศึกษาลักษณะการตั้งถิ่นฐานโครงสร้างภูมิประเทศ กายภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม กายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง องค์ประกอบ ปัจจัยและโครงสร้างของ
ภาคและเมือง บทบาทหน้าที่ของเมือง ทฤษฎีและรูปแบบการตั้งถ่ินฐานและเมือง การพัฒนาชุมชนเมือง  
กระบวนการเป็นเมือง การประยุกต์เทคนิคและเครื่องมือ นวัตกรรมและ/หรือเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
ศึกษาสำรวจภูมิศาสตร์กายภาพเมือง การใช้ประโยชน์ที่ดินของเมือง การวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา
กายภาพของเมือง 
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  Study of the nature of settlement, Structure, Topography; Physical, 
natural resources, environment, physical, economic, social and political, governance, 
composition, Factors and structures of sectors and cities, Role of the urban/city, Urban 
theory and patterns of settlements, Urban development, Urbanization, Application of 
techniques and tools, Innovation and /or geospatial technology studies in explore urban 
geography and urban land use, urban analysis, physical development and design 
 

87635564 ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพ่ือการปกครองส่วนท้องถิ่น   3(2-2-5) 
  Geoinformatics for Local Government 
  คำจำกัดความ องค์ประกอบ ระบบการทำงานของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 
หลักการพ้ืนฐานจัดทำแผนที่เชิงตัวเลขการประยุกต์ภูมิสารสนเทศในด้านการวิเคราะห์เชิงพ้ืนที่ 
ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำแผนที่เพ่ือการบริหารงาน การวิเคราะห์พื้นที่เพ่ือการตัดสินใจ 
ความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์ที่ดินในระดับท้องถิ่น 
  Definition, components, working system of geoinformatics technology, 
fundamentals of digital mapping, applications of geoinformatics for local development 
planning,mapping for local administration, spatial analysis for decision making, local land 
suitability 
 

87645664 ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรม   3(2-2-5) 
  Geoinformatics for Industrial Development 
  การใช้ภูมิสารสนเทศศาสตร์ในการจัดการข้อมูล การวิเคราะข้อมูล การจัดการพ้ืนที่
อุตสาหกรรม การจัดการน้ำเพ่ืออุตสาหกรรม การประเมินศักยภาพของพ้ืนที่อุตสาหกรรม 
ผลผลิตและการตลาด การประยุกต์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรม 
  Using geoinformatics in data management, data analysis, Industrial 
area management, water management for Industrial, assessing the potential of Industrial 
areas, productivity and marketing, application of information for Industrial development 
 

87645764 ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพ่ือการจัดการธุรกิจ    3(2-2-5) 
  Geoinformatics for Business Management 
  แนวคิด ทฤษฎีหวงโซอุปทาน หวงโซคุณคาทางธุรกิจ ศักยภาพทำเลที่เหมาะสมสำหรับ
ธุรกิจ การวิเคราะหพ้ืนที่การคา การออกแบบเครื่องมือการสํารวจข้อมูลทางธุรกิจ การวางแผนการตลาด
ด้วยฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ การคาดการณแนวโนมการสรางตลาดใหม การออกแบบภูมินวัตกรรม 
ทางธุรกิจเพื่อต่อยอดการเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพ 
  Concepts theories of supply chain, value chain, suitable potential location 
for business, analysis of trading areas, design of business data survey tools, marketing 
planning with geospatial database, forecasting the trend of new markets, geo-innovation 
design to build up as a start-up business 
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Modul -2: กลุ่มวิชาด้านภูมิวิศวกรรมสำรวจและภูมิสารสนเทศ 
87636164 การจัดการข้อมูลเชิงพ้ืนที่      3(2-2-5) 
  Geospatial Information Management 
  การจัดทำข้อมูลเชิงพ้ืนที่ในรูปแบบฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่ การจัดทำข้อมูลเชิงพ้ืนที่ 
แบบ WMS/WMTS WFS WCS ตามมาตรฐาน Geo Spatial Consortium (OGC) การให้บริการข้อมูล 
ภูมิสารสนเทศแบบ Application Program Interface (API) ผ่านระบบเครือข่าย 
  Preparation of Geospatial data in a Geo spatial database format, WMS / 
WMTS WFS WCS Geospatial data generation according to OGC standards, providing 
Geospatial data as an Application Program Interface (API) through a network system 
 

87636264 หลักการเขียนโปรแกรมและภาษาบทคำสั่งสำหรับภูมิสารสนเทศ 3(2-2-5) 
  Computer Programming and Script Language for Geoinformatics  
  หลักการ องค์ประกอบพื้นฐาน ชนิดของข้อมูล คำสั่งควบคุม ฟังก์ชัน ชุดตัวแปร  
โครงสร้างข้อมูลการเขียนโปรแกรม แมตแล็บ ภาษาไพธอน ภาษาอาร์ การออกแบบอัลกอริทึมภูมิ
สารสนเทศอัตโนมัติ การประยุกต์ด้านภูมิสารสนเทศ 
  Principles, components, data types, commands control, functions, 
variable set, data structure for programming; MATLAB  python language, R language, 
automated algorithm design geospatial, application for Geo-informatics 
 

87636364 การวิเคราะห์ข้อมูลภูมิสารสนเทศขนาดใหญ่   3(2-2-5) 
  Big Geospatial Data Analytics 
  การบูรณาการองค์ความรู้ในการประยุกต์วิทยาการภูมิสารสนเทศในการเก็บข้อมูลขนาด
ใหญ่ โดยเทคโนโลยีการสำรวจระยะไกล ข้อมูลดาวเทียม ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศจากโดรนทั้งช่วงคลื่น
ปกติและหลายช่วงคลื่น ข้อมูลสามมิติไลด้า (LiDAR) ข้อมูลจากรถสำรวจภาคพ้ืนดิน ข้อมูลจากอุปกรณ์ 
ตรวจวัดอากาศ IoT  กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ โดยเทคนิคปัญญาประดิษฐ์ แบบจำลอง
คณิตศาสตร์ การออกแบบระบบเพื่อการใช้ประโยชน์ บริหารจัดการเชิงพ้ืนที่จากข้อมูลภูมิสารสนเทศ
ขนาดใหญ่ 
  Integrating knowledge in geoinformation science for big data acquisition 
using remote sensing technic; satellite data, multispectral-rgb data from drone, LiDAR for 
3D data, ground and mobile mapping data, IoT data, big geospatial data extraction using 
AI, machine learning and testing the system design in UX & UI for big geospatial data 
utilization  
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87636464 การประยุกต์ข้อมูลจากระบบอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก  3(2-2-5) 
  Data Applications of Small Unmanned Aerial System (sUAS)  
  หลักการ องค์ประกอบพื้นฐาน ประเภท และการพัฒนาของระบบอากาศยานไร้คนขับ 
ความปลอดภัยการบิน ประเภทกล้อง หลักการและวิธีควบคุมระบบอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กแบบ
ควบคมุโดยมนุษย์และแบบอัตโนมัติ วิธีการวางแผนแนวบินเพื่อการบันทึกข้อมูลภาพ การสร้างจุดควบคุม
ภาพทางพ้ืนดิน กระบวนการสร้างภาพออโธรโ์มเสกและแบบจำลองภูมิประเทศสามมิติโดยการรังวัดด้วย
ภาพถ่ายเบื้องต้น การประยุกต์ข้อมูลจากระบบอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กเพ่ือสำรวจ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  Principles, components, types and development of Unmanned Aerial 
System (UAS), flying safety, types of payload cameras, aircraft controlling by manual 
control and ground station control, take off and landing, preflight planning for land use 
land cover mapping, ground control points (GCPs), generation of orthomosaic imagery 
and digital elevation model (DEM) using the photogrammetric, application of sUAS for 
natural resources and environmental monitoring 
 

87636564 เทคนิคการทำแผนที่การใช้ที่ดิน     3(2-2-5) 
  Land Use Mapping Techniques 
  เทคนิคและเครื่องมือการทำแผนที่การใช้ที่ดินแต่ละประเภท แผนที่การใช้ที่ดิน 
เพ่ือการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การทำแผนที่ราคาท่ีดิน แผนที่ภัยพิบัติ การเปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ที่ดิน การประยุกต์ในด้านต่าง ๆ 
  Techniques and instrumentation of land use mapping of different kinds 
land use for agriculture, industry, tourism, land values mapping, disaster mapping, land 
use change and application 
 

87646664 อินเทอร์เน็ตของทุกสิ่งเชิงพื้นที่     3(2-2-5) 
  Internet of Spatial Things  
  หลักการทำงานอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่งเชิงพ้ืนที่ ระบบฝังตัว การควบคุมอุปกรณ์  
การเชื่อมต่ออุปกรณ์เซนเซอร์ตรวจวัดเชิงพ้ืนที่แบบทันทีทันใด การจัดเก็บข้อมูล ประยุกต์กับงาน 
ทางภูมิสารสนเทศระดับความแม่นยำสูง 
  Principles of operation, internet of spatial  things, embedded systems, 
device control , real-time spatial sensor connection, storage, applied to work in 
geospatial level with high precision 
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87646764 ภูมิสารสนเทศอัจฉริยะเพ่ือการวางแผนเชิงนโยบาย   3(2-2-5) 
 Geospatial Intelligence for Actionable Planning  
  การบูรณาการองค์ความรู้ การประยุกต์วิทยาการภูมิสารสนเทศ การวางแผนนโยบาย
แผนการปฏิบัติการ บริหารเมือง ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม สุขภาวะความปลอดภัย เศรษฐกิจสังคม มลพิษ 
ภัยพิบัติ ด้านพลังงาน ด้านการศึกษา เทคนิคการออกแบบระบบขั้นสูง กำหนดปัจจัยข้อมูลภูมิสารสนเทศ 
การคัดเลือกข้อมูลภูมิสารสนเทศ การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาทางแก้ไขปัญหาด้วยแบบจำลองการเรียนรู้
จากปัญญาประดิษฐ์ การคาดการณ์ผลลัพธ์ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  
  Integrating knowledge; application of geoinformation science, actionable 
planning, city management, natural resource-environment, health, socio-economic, 
disasters-pollution, energy, education, high level, design method, factor effect design, 
factor selection, data analytics for problem solve simulation from AI method, result of 
regression, decision system 
 

Modul -3: กลุ่มวิชาการจัดการลุ่มน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติ ภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อม 
87637164 ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  3(2-2-5) 
  Geoinformatics for Natural Resources Management 
  การจัดการ การสำรวจ การออกแบบ การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
มาช่วยวิเคราะห์ติดตาม จำลองการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือเป็นองค์ประกอบใน
กระบวนการตัดสินใจบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติทั้งด้านกายภาพ และชีวภาพ การจัดการลุ่มน้ำ 
ความสัมพันธ์ระหว่างอุทกภูมิสารสนเทศศาสตร์กับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม การประยุกต์ 
  Management, survey, design, application of geoinformatics in natural 
resource analysis, focusing on monitoring, modeling of natural resource changes to 
complement decision processes for physical and biological natural resource 
management, watershed management, relationships between hydro-geoinformatics, 
human and environment, applications   
 

87537264 มนุษย์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    3(3-0-6) 
  Human, Natural Resources and Environment   
  ความสัมพันธ์ของมนุษย ์ระบบนิเวศน์ทางธรรมชาติและสังคม พฤติกรรมมนุษย์ที่กระตุ้น 
เร่ง ชะลอ สร้าง ทำลาย การเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาตรการในการจัดการ 
การปรับตัวด้านสิ่งแวดล้อม หลักการพัฒนาแบบยั่งยืน 
  The relationship humans, natural and social ecosystems, human behavior 
that encourages, decelerates, creates, destroys, changes natural resources and 
environment, the environmental management, adjustment measures sustainable, 
development principles 
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87637364 ภูมิสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการภัยพิบัติ   3(2-2-5) 
  Geographic Information for Disaster Management 
  ทฤษฎี ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ การบริหาร
จัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติ การเตือนภัย การเฝ้าระวัง การประเมินความเสียหาย ติดตามผลกระทบ 
และการบรรเทาสถานการณ์ได้ 
  Theories, natural disasters, application geo-informatics technology, the 
management of natural disasters, warning, surveillance, damage assessment, follow up, 
alleviate the situation 
 

87537464 หลักการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม    3(2-2-5) 
  Principle Environmental Impact Assessment 
  สิ่งแวดล้อมและกฎการเปลี่ยนแปลง ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการและลักษณะของ
โครงการ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  การกลั่นกรองโครงการ/พื้นที่โครงการ การสร้างเอกสาร
โครงการ การจัดการการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หลักการการประเมินผลกระทบทางสุขภาพและ
สังคม                         
  Environment and law of change, environmental impact, project and type 
of project, environmental impact assessment, project screening/project site screening, 
tender of document, management of environmental impact assessment, principle of 
health and social impact assessment 
 

87537564 ปฐพีวิทยาเบื้องตน      3(2-2-5) 
  Principles of Soil Science 
  การกําเนิดดิน สมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของดิน ธาตุอาหารพืช  
สภาพแวดล้อมของดินที่มีผลต่อความเป็นประโยน์ของธาตุอาหารพืช การใช้ปุย๋ การจัดการและ 
การอนรุักษ์ดิน การปรับปรุงบํารุงดิน 
  Factors affecting soil formation; physical, chemical and soil properties; 
plant nutrients; the effects of soil environment on plant nutrient availabilty; fertilizer 
application; soil management and conservation and maintaining soil fertility 
 

87647664 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการเกษตรอย่างยั่งยืน 3(2-2-5) 
  Geo-Informatics Technology for Sustainable Agriculture Management 
  การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ สำรวจข้อมูลทางการเกษตรกรรม วางแผน 
วิเคราะห์ พัฒนาพ้ืนที่ดนิ ลักษณะกายภาพ ภูมิประเทศ การติดตามสภาพอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม ชลประทาน ส่งเสริมการเศรษฐกิจการเกษตร วางแผนเกษตรโซนนิ่ง การติดตามและประเมิน 
ผลการเพาะปลูก การบริหารจัดการสินค้าเกษตรอินทรีย์แบบองค์รวม ระบบตรวจสอบติดตาม 
กระบวนการผลิตสินค้าเกษตร การประยุกต์ใช้ข้อมูลการสำรวจจากระยะไกลสำหรับวางแผน การพัฒนา
เกษตรสู่เกษตรอัจฉริยะ ประเมินการเจริญเติบโตของพืช การจัดการแปลงปลูกพืช ผลิตภัณฑ์ทาง
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การเกษตรทางภูมิศาสตร์ GI และ GAP ด้วยเทคโนโลยี QR Code ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือการบริหาร
จัดการเกษตรอย่างยั่งยืน 
  Application of geo-informatics technology; agricultural data surveying, 
planning; analyzing; developing land area; physical characteristics; topography; 
weathering natural resources; environment; irrigation; promote agricultural economy. 
stationary agricultural planning; systematic monitoring; evaluation of crop cultivation; 
holistic management of organic products; including agricultural production process 
monitoring systems; application of  remote sensing data planning; field surveys; coupled 
with ground data collection; agriculture development to intelligent agriculture; assess 
the growth of plants; plant plots management; geographically identified GI and GAP with 
QR Code technology for effective sustainable agriculture management 
 

87647764 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรท์างปฐพีวิทยา    3(2-2-5) 
  Geographic Information System in Soil Science 
  หลักการ องค์ประกอบ การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในทางปฐพีวิทยา 
การสร้างระบบฐานข้อมูลดิน การเชื่อมโยงการวิเคราะห์ การแปลความหมายของข้อมูลสารสนเทศทางดิน 
  Principle, components, geographic information system application in soil 
science; construction of soil database; analyze and interpret soil data and information 
 

2.3) กลุ่มวิชาโครงงานด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ  6 หน่วยกิต 
87534664 สัมมนาทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์   3(2-2-5) 
  Seminar in Geography and Geoinformatics 
  ทฤษฎีแนวคิดและวิธีการทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ในการแก้ไขสภาพแวดล้อมต่าง ๆ 
โดยใช้ภูมิสารสนเทศศาสตร์เป็นแนวทางในการศึกษา การวางแผน การกำหนดนโยบายและดำเนินการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ การนำเสนอ 
  The integration of geoinformatics theories, concepts, and methods 
applied to adjust troubleshooting environments; focusing on geoinformatics 
methodologies in planning, policy, and effective problem solution, presentation 
 

87544764 การวิจัยทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์   3(2-2-5) 
  Research in Geography and Geoinformatics 
  การรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล การตีความผลที่ได้จากการวิเคราะห์ การเขียน
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และการนำเสนอผลงานวิจัยที่สอดคล้องต่อปัญหาด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
จริยธรรมการวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมการเผยแพร่ผลงาน 
  Data collection and analysis, results interpretation, final report writing and 
presentation of researches related to geoinformatics problems, ethics, ethics and moral 
research, published ethics    
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 2.4) กลุ่มวิชาการบูรณาการด้านภูมิสารสนเทศ (แยกตามแผนการศึกษา) 7 หน่วยกิต 
87648164 เตรียมการบูรณาการด้านภูมิสารสนเทศ    1(0-3-1) 
  Pre-Cooperative Integrated Geoinformatics  
  การเตรียมตัวก่อนการบูรณาการด้านภูมิสารสนเทศ หลักการ แนวคิดการบูรณาการด้าน
ภูมิสารสนเทศ ขั้นตอนกระบวนการของการบูรณาการด้านภูมิสารสนเทศ ระเบียบข้อบังคับการบูรณาการ
ด้านภูมิสารสนเทศ การฝึกเทคนิคในการสมัครงาน ทักษะการทำงานกับสถานประกอบการ ระบบ
บริหารงานคุณภาพ เทคนิคการนำเสนอผลงาน ทักษะการเขียนรายงาน การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือสังคม
การทำงาน 
  Preparation prior to pre- cooperative integrated geoinformatics; principle, 
concept related to pre- cooperative integrated geoinformatics; processing steps of pre- 
cooperative integrated geoinformatics; rules involving pre- cooperative integrated 
geoinformatics; training on techniques for professional jobs application; essential working 
skills for workplaces, industrial quality management system, presentation techniques, 
report writing skill; personality development for working society 
 

87648264 การบูรณาการด้านภูมิสารสนเทศ     6(0-30-15) 
  Cooperative Integrated Geoinformatics  

 การบูรณาการความรู้ภูมิสารสนเทศตามสายวิชาการและวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนเป็น
พนักงานชั่วคราว ณ  สถานประกอบการ 

   Integrating geoinformatics knowledge to actual work as a temporary 
employee  

 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า        6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ จากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยบูรพา หรือเลือกเรียนจาก
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนทั้งภายในและภายนอก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 
หรืออาจเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
87639164 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว      3(2-2-5) 
  Tourism Geography 
  หลักการ แนวคิด องค์ประกอบ แหล่งทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงพ้ืนที่เมืองและเชิงนิเวศ  
โครงสร้างอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นของแหล่งท่องเที่ยว ปัจจัย รูปแบบการท่องเที่ยว ผลกระทบที่เกิด
จากแหล่งท่องเที่ยว  การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การจัดการท่องเที่ยวเพ่ือความยั่งยืน  
  Principle; concept; spatial components; natural resource of tourism in urban 
and ecosystem; unique and significance of tourism sites; tourism patterns; factors; impacts 
on tourism; conservative tourism; sustainable tourism management 
 
 
 



90 

87639264 ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพ่ือการสาธารณสุข    3(2-2-5) 
  Geoinformatics for Public Health 
  คำจำกัดความ องค์ประกอบ ระบบการทำงานของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ศักยภาพ 
ในการประยุกต์เทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ระบบหาพิกัดตำแหน่ง หลักการ
พ้ืนฐานจัดทำแผนที่เชิงตัวเลข การประยุกต์ภูมิสารสนเทศในด้านการสำรวจ จัดเก็บข้อมูลด้านสาธารณสุข 
การจัดการด้านการสาธารณสุขด้วยข้อมูลเชิงพ้ืนที่ การวิเคราะห์ ติดตามการกระจายตัวของโรค ศึกษาการ 
กระจาย การเข้าถึง การใช้บริการทางด้านสาธารณสุข การแสดงข้อมูลด้านการสาธารณสุขในรูปของแผนที่ 
  Definition, components, working system of geoinformatics technology; 
potential in applying technology of remote sensing, geoinformatics; global positioning 
system, fundamentals of digital mapping; applications for public health survey; data 
collection; public health management using spatial data; analysis; monitoring the spreading 
of diseases; studies on distribution; accessibility; services of public health; mapping 
presentation 
  

87639364 ภูมิสารสนเทศศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว    3(2-2-5) 
  Geoinformatics in Tourism  
  พ้ืนฐานทางการท่องเที่ยว พ้ืนฐานทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ การจัดทำฐานข้อมูล 
ด้านการท่องเที่ยว การทำแผนที่แหล่งท่องเที่ยว สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว การวางแผน 
การท่องเที่ยวด้วย GIS การนำเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวบนเว็บไซต์ ประสบการณ์ภาคสนาม 
  Basic of tourism; basic of geoinformatics; tourism database; tourist 
attractions; facilities mapping; tourism planning using GIS; web map services for tourism; 
field trip experience 
 

87639464 ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพ่ือสถิติประชากรศาสตร์   3(2-2-5)  
  Geoinformatics for Demographic Statistics 
  คำจำกัดความ องค์ประกอบ ระบบการทำงานของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ศักยภาพ 
ในการประยุกต์เทคโนโลยี การรับรู้จากระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และระบบหาพิกัดตำแหน่ง 
หลักการพื้นฐานจัดทำแผนที่เชิงตัวเลข ภูมิสารสนเทศสำหรับลักษณะทางประชากรศาสตร์ สถิติข้อมูล 
ทางเศรษฐกิจและสังคม การจัดการฐานข้อมูลประชากร แผนที่ประชากร การนำเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศ 
  Definition; components; working system of geoinformatics technology; 
potential in applying technology; remote sensing, geoinformatics and global positioning 
system; fundamentals of digital mapping; geoinformatics for population's characteristics; 
socio-economic information; demographic database management; demographic mapping; 
presentation of geoinformatic data 
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87639564 ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพ่ือการจัดทำระบบแผนที่ภาษี   3(2-2-5) 
  และทะเบียนทรัพย์สิน      
  Geo-Informatics for Manipulate a Tax Mapping and Property  
  Registration Systems 
  ชนิด ประเภท ภาษีในระดับท้องถิ่น องค์ประกอบ รูปแบบการจัดเก็บภาษี ข้อมูล 
ทีเ่กี่ยวข้อง บทบาทของภูมิสารสนเทศศาสตร์ในการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ความสัมพันธ์ของข้อมูล 
ในการประเมินภาษี การใช้งานระบบจัดเก็บภาษี ระบบทะเบียนทรัพย์สิน 
  Local tax types; composition; tax forms related information; the 
role of geographic informatics in local taxation; relationship of data in tax assessments, 
the use of tax collection; property registration systems 
 

87539164 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก     3(2-2-5) 
  Global Climate Change 
  ปัญหาภูมิอากาศเบื้องต้น โลกและสิ่งแวดล้อม ดวงอาทิตย์และการแผ่รังสี ก๊าซเรือนกระจก  
โอโซนและกระบวนการดูดซับรังสี สภาวะโลกร้อนและผลกระทบ ปรากฏการณ์เอลนินโญ่-ลานินญ่า 
และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ  
  An introduction to the climate problem; globe and environment; the sun 
and radiation; greenhouse gas; ozone and absorb radiation process; global warming and 
impacts; El Nino – La Nina and water resource management 
 

87539264 ภัยพิบัติในประเทศไทย      3(2-2-5) 
  Natural Disasters in Thailand 
  หลักทฤษฎีภัยพิบัติทางธรรมชาติ สาเหตุ ลักษณะการเกิด การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
ภูมิสารสนเทศการเตือนภัย การเฝ้าระวัง การติดตามผลกระทบ การประเมินความเสียหาย  
การบรรเทา การฟ้ืนฟู  
  Theory of natural disaster; causes; characteristics of birth; applying geo-
informatics technology; alarms monitoring; tracking damage; assessment mitigation;  
recovery 
 

87539364 ภูมิสารสนเทศศาสตร์ในชีวิตประจำวัน    3(2-2-5)  
  Geoinformatics in Daily Life 
   ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สภาพอากาศ การดำเนินชีวิตของมนุษย์ การติดตาม  
การใช้ประโยชน์ที่ดิน หลักการเลือกทำเลที่ตั้ง ประโยชน์จากแผนที่ การรับรู้จากระยะไกล ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ การบริการเชิงตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ แอพพลิเคชั่น 
ด้านภูมิศาสตร์ 
   Impact of environmental; weather; human lifestyle; monitoring; land use; 
principle of location selection; benefits from maps; remote sensing; GIS; mobile 
geographic location services; application geography 
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เอกสารแนบหมายเลข  2 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร 

 
(1) นางสาวพิชิตพร ผลเกิดดี* 
ประสบการณ์สอน 
ปี พ.ศ. 2556-2563  คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผลงานทางวิชาการ   
1. พิชิตพร ผลเกิดด ีและฐิติมา คำศักดา. (๒๕๖๓). การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการประเมิน 

คุณภาพอากาศ กรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดระยอง. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๕-๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓. (หน้า ๕๓๐-๕๔๐). ณ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา: จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2. พิชิตพร ผลเกิดดี รินญาภรณ์ ก้านจักร และปภัสสรา วงษ์สนั่น. (๒๕๖๓). การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 
เพ่ือศึกษาปริมาณขยะตามลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ เมืองพัทยา 
จังหวัดชลบุรี. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ ๔ 
วันที่ ๑๕-๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓.. (หน้า ๕๔๑-๕๕๓). ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา: จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

3. กรรณกิาร์ วรรณทวี พิชิตพร ผลเกิดดี และนิรันดร์ วิทิตอนันต์. (2562). การศึกษาพ้ืนที่ต้องการน้ำโดย 
 ระบบสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ กรณีศึกษาพ้ืนที่ชนบท จังหวัดปราจีนบุรี. ใน การประชุมสัมมนา 
 ทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 12 วันที่ 26-28 มิถุนายน 2562.   
 (หน้า 1545-1553). ณ โรงแรมชลจันทร์พัทยารีสอร์ท: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
 จังหวัดชลบุร ี
4. กุลสตรี เกษนาวา ขนิษฐา กันแก้ว และพิชิตพร ผลเกิดดี. (2562). การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 เพ่ือประเมินแร่ธาตุอาหารในดินกรณีศึกษาจังหวัดขอนแก่น. ใน การประชุมสัมมนาทางวิชาการ  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 12 วันที่ 26-28 มิถุนายน 2562. (หน้า 1153- 
 1163). ณ โรงแรมชลจันทรพั์ทยารีสอร์ท: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุร ี
5. ทักษิณ เติมโชคทรัพย์ และพิชิตพร ผลเกิดดี. (2562). การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือศึกษา 
 รูปแบบปริมาณน้ำฝนเชิงพ้ืนที่และเวลา กรณีศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา. ใน การประชุมสัมมนาทาง 
 วิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 12 วันที่ 26-28 มิถุนายน 2562.  
 (หน้า 1164-1173). ณ โรงแรมชลจันทร์พัทยารีสอร์ท: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
 จังหวัดชลบุร ี
6. ณรงค์ พลีรักษ ์กฤษณะ อิ่มสวาสดิ์ ภาสิรี ยงศิริ และพิชิตพร ผลเกิดดี. (2561). การใช้ระบบสารสนเทศ
 ทางภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์การกระจายตัวของร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบมหาวิทยาลัย 
 บูรพา จังหวัดชลบุรี. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 26(6), 931-942. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index TCI กลุ่มท่ี 1) 
7. พิชิตพร ผลเกิดดี. (2560). การวิเคราะห์เชิงพื้นที่และเวลาของปัญหาหมอกควัน: ภาคใต้ตอนล่างของ 

ประเทศไทย. ใน การประชุมทางวิชาการ “ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม  
 นเรศวร ครั้งที่ 2 วันที่ 15 ธนัวาคม 2560. (หน้า 371-379). ห้องประชุม Main Conference 
 อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร: มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก. 
8. Pholgerddee, P. (2020). Application of geo-informatics technology to study vegetation 

 index and humidity: A case study of drought in the special economic Eastern region 
of Thailand. International Journal of Agricultural Technology, 16(4), 917-936. 
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(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scimago Institutions Rankings (Journal Quartile 
Score:Q4) 
(https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100902105&tip=sid&clean=0&fbclid=IwA
R1GIV7uTl6Eaws6IuseNY_zrUX78lCUW_qSWlP_7Ch1uHcQ6rxOFUkSj70) 

9. Pholgerddee, P. (2021).  Integration Geo-informatics Technology  
Application and Geostatistical Analysis for Groundwater Potential Zones  
Assessment: A Case Study of Chon Buri Province, Thailand.  WSEAS 
TRANSACTIONS on ENVIRONMENT and DEVELOPMENT, 17(2021), 66-74.  
DOI: 10.37394/232015.2021.17.7 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 
Scimago Institutions Rankings (Journal Quartile Score: Q4) 
(https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=10300153374&tip=sid) 

 

(2) นายกฤษณะ อ่ิมสวาสดิ์* 
ประสบการณ์สอน 
ปี พ.ศ. 2555 – 2563  คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผลงานทางวิชาการ    
1. กฤษณะ อิ่มสวาสดิ์. (2562). การพัฒนาต้นแบบระบบอ่านข้อมูลระยะใกล้เพ่ือจัดทำเซนเซอร์เว็บสำหรับ 

ข้อมูลคุณภาพแหล่งน้ำในมหาวิทยาลัยบูรพา. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 27(2), 238 – 
251.(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index TCI กลุ่มท่ี 1) 

2. ณรงค์ พลีรักษ ์กฤษณะ อิ่มสวาสดิ์ ภาสิรี ยงศิริ และพิชิตพร ผลเกิดดี. (2561). การใช้ระบบสารสนเทศ
 ทางภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์การกระจายตัวของร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบมหาวิทยาลัย 
 บูรพา จังหวัดชลบุรี. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 26(6), 931-942. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index TCI กลุ่มท่ี 1) 
 

(3) นางสาวภาสิรี ยงศิริ* 
ประสบการณ์สอน 
ปี พ.ศ. 2553 – 2563  คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผลงานทางวิชาการ   
1. ณรงค์ พลีรักษ ์กฤษณะ อิ่มสวาสดิ์ ภาสิรี ยงศิริ และพิชิตพร ผลเกิดดี. (2561). การใช้ระบบสารสนเทศ
 ทางภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์การกระจายตัวของร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบมหาวิทยาลัย 
 บูรพา จังหวัดชลบุรี. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 26(6), 931-942. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index TCI กลุ่มท่ี 1) 
 

(4) นางสาวปัทมา พอดี* 
ประสบการณ์สอน 
ปี พ.ศ. 2550 – 2563  คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผลงานทางวิชาการ   
1. พรรณิกา เอ้ียงปาน กฤษนัยน์ เจริญจิตร ปัทมา พอดี และกาญจนา หริ่มเพ็ง. (2563). การประเมินการสะสม 

ของเชื้อเพลิงชีวภาพในป่าปลูกโกงกาง โดยใช้ภาพถ่ายหลายช่วงคลื่นจากหุ่นยนต์อากาศยานขนาดเล็ก  
 บริเวณตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม. ใน การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ  
 ครั้งที่ 10 เรื่อง การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามนุษย์ในศตวรรษที่ 21 วันที่ 25-26 
 มิถุนายน พ.ศ. 2563, (หน้า S630-S637). บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
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2. อรรถวุฒิ นารถกุลพัฒน์ ปัทมา พอดี สุพรรณ กาญจนสุธรรม และแก้ว นวลฉวี. (2560). การใช้เทคนิค  
 Diffirential InSAR ในการศกึษาการเคลื่อนตัวของแผ่นดิน ขณะเกิดแผ่นดินไหวเชียงราย ขนาด   
 Mw6.3 ในประเทศไทย. วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่ง 

ประเทศไทย, 18, 59-68.  
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index TCI กลุ่มท่ี 2) 

3. Karawat, N., Balz, T., Suepa, T., & Phodee, P. (2020). The Persistent Scatterer Interferometry (PSI)  
 Technique for Ground Deformation and Landslide Monitoring Using Sentinel-1 Images Time- 
 Series. In Proceedings The 3rd Sirindhorn Conference on Geo-Informatics 2020, 23rd July, 2020.  
 (pp.114-122). Sirindhorn Center for Geo-Informatics (Online): Geo-Informatics and Space  
 Technology Development Agency (GISTDA), Thailand and Wuhan University (WHU), China. 
4. Luachapichtikul, S., Balz, T., Phodee, P., & Jitmahantakul, S. (2020). PS-InSAR for Measuring Land  
 Subsidence in Western Greater Bangkok using Sentinel-1 Time-Series. In Proceedings The 3rd  
 Sirindhorn Conference on Geo-Informatics 2020, 23rd July, 2020. (pp.144-151). Sirindhorn  
 Center for Geo-Informatics (Online): Geo-Informatics and Space Technology Development  
 Agency (GISTDA), Thailand and Wuhan University (WHU), China. 
 

(5) นางสาวกรรณิการ์ วรรณทวี* 
ประสบการณ์สอน 
ปี พ.ศ. 2557 – 2563  คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผลงานทางวิชาการ   
1. กรรณิการ์ วรรณทวี พิชิตพร ผลเกิดดี และนิรันดร์ วิทิตอนันต์. (2562).การศึกษาพ้ืนที่ต้องการน้ำ 
 โดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กรณีศึกษาพ้ืนที่ชนบทจังหวัดปราจีนบุรี. ใน การประชุมสัมมนา
 ทางวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 วนัที่ 26-28 มิถุนายน 2562.  
 (หน้า 1,545-1,553). โรงแรมชลจันทร์พัทยารีสอร์ท:  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
 ตะวันออก จังหวัดชลบุรี. 
2. นิรันดร์ วิทิตอนันต์ ประณต วัฒนานุกิจ และกรรณิการ์ วรรณทวี. (2561). แผนที่ระดับเส้นเสียงของ 

กลุ่มอาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยบูรพา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ  
“ราชภัฏ กรุงเก่า”. ประจำปี พ.ศ. 2561 วันที่ 13-14 ธันวาคม พ.ศ. 2561. (หน้า 221-
226). หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา:  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา. 

 

(6) นายวุฒิชัย แก้วแหวน 
ประสบการณ์สอน 
ปี พ.ศ. 2550 – 2563  คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผลงานทางวิชาการ   
1. Sommai, C., Shao, Z., Lopittayakorn, P., Kaewwaen, W., & Zhang, H. (2020). Forest Fire Damage 
 Assessment in Phu Kradueng National Park in Loei Province, Thailand after severe Burning in 
 2020 using Sentinel-2 and Landsat 8 Satellite Imagery. In Proceedings The 3rd Sirindhorn  
 Conference on Geo-Informatics 2020, 23rd July, 2020. (pp.123-132). Sirindhorn Center for  
 Geo-Informatics (Online): Geo-Informatics and Space Technology Development Agency  
 (GISTDA), Thailand and Wuhan University (WHU), China. 
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2. Prasertsri, W., Lu, J., Chen, X., Charoenjit, K., & Kaewwaen, W. (2020). Simulation of Daily and  
Monthly Streamflow in Bang Pakong river basin Using the SWAT model. In Proceedings The 3rd 

 Sirindhorn Conference on Geo-Informatics 2020, 23rd July, 2020. (pp.95-105). Sirindhorn Center  
 for Geo-Informatics (Online): Geo-Informatics and Space Technology Development Agency  
 (GISTDA), Thailand and Wuhan University (WHU), China. 
 

(7) นายกฤษนัยน์ เจริญจิตร 
ประสบการณ์สอน 
ปี พ.ศ. 2553 – 2563  คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผลงานทางวิชาการ   
1. วัชรพงษ์ แสงนิล สุรลภย์ ภูภักดิ์ กฤษนัยน์ เจริญจิตร และ จารุวรรณ์ วงบุตดี. (2560). การ 

ประยุกต์ใช้เทคนิคการรับรู้จากระยะไกลและแบบจำลองมาร์คอฟเพ่ือคาดการณ์การเปลี่ยนแปลง
การใช้ที่ดนิในลุ่มน้ำมูล จังหวัดศรีสะเกษ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม. 36(1), 91-99.  
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index TCI กลุ่มท่ี 2) 

2. กฤษนัยน์ เจริญจิตร กาญจนา หริ่มเพ็ง และ พิสุทธิ์ กวีวังโส. (2560). การจำแนกชนิดพันธุ์หญ้าทะเล 
 โดยประยุกต์ภาพถ่ายรายละเอียดสูงจากหุ่นยนต์อากาศยานบริเวณอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม  
 จังหวัดตรัง. ใน การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายงานวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ 
 ประเทศไทย ครั้งที่ 6 (หน้า 77-86). นครปฐม: คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยมหิดล. 
3. วรพงศ์ กอนสิน กฤษนัยน์ เจริญจิตร และ กาญจนา หริ่มเพ็ง. (2560). การประยุกต์ข้อมูลภูมิ

สารสนเทศเพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่หญ้าทะเลช่วงก่อนและหลังเหตุการณ์สึนามิ ปี พ.ศ. 
2547 บริเวณอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง. ใน การประชุมวิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิชาการเครือข่ายงานวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 6 (หน้า 65-76). นครปฐม: 
มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์. 

4. เลิศพงศ์ สุวรรณเลิศ กฤษนัยน์ เจริญจิตร และ กาญจนา หริ่มเพ็ง. (2560). การประยุกต์ใช้ภาพถ่าย 
   รายละเอียดสูงจากระบบหุ่นยนต์อากาศยานในการจำแนกพรรณไม้ต้น บริเวณโครงการพัฒนา 
   ป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด มูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัดจันทบุรี. ใน การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน 
   วิชาการเครือข่ายงานวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย. ครั้งที่ 6 (หน้า 100-111). นครปฐม: 
   มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์. 
5. Prasertsri, W., Lu, J., Chen, X., Charoenjit, K., & Kaewwaen, W. (2020). Simulation of Daily and  

Monthly Streamflow in Bang Pakong river basin Using the SWAT model. In Proceedings The 3rd 
 Sirindhorn Conference on Geo-Informatics 2020, 23rd July, 2020. (pp.95-105). Sirindhorn Center  
 for Geo-Informatics (Online): Geo-Informatics and Space Technology Development Agency  
 (GISTDA), Thailand and Wuhan University (WHU), China. 
6. Saengnill, W., Charoenjit, K., Hrimpeng, K., & Jittimanee, J. (2020). Mapping the 

probability of detecting Burkholderia pseudomallei in rural rice paddy soil based 
on indicator kriging and spatial soil factor analysis. Transactions of the Royal 
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Society of Tropical Medicine and Hygiene, 0, 1-10. DOI: 10.1093/trstmh/traa029 
Advance Access publication 0 2020 

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scimago Institutions Rankings  
 (Journal Quartile Score : Q1) 

  (https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=23046&tip=sid&clean=0) 
7. Chongtaku, T., Aroonsrimorakot, S., Whangchai, N., & Charoenjit, K. (2017). Application  
  of geo-informatics for studying abundance and distribution of land snails in Chon  
  Buri, Thailand: A case study of Hemiplecta sp. Journal of Thai Interdisciplinary  
  Research, 12(3), 31-37. DOI 10.14456/jtir.2017.18.  
 

(8) นายณรงค์ พลีรักษ์ 
ประสบการณ์สอน 
ปี พ.ศ. 2553 – 2563  คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผลงานทางวิชาการ   
1. ภัทรพงศ์ งามสกุล รุ่งอาทิตย์ บูชาอินทร์ และณรงค์ พลีรักษ์. (2563). การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิ 
   สารสนเทศเพ่ือวางแผนพัฒนาที่ดินสำหรับหมู่บ้านจัดสรรในจังหวัดภูเก็ต. ใน การประชุมวิชาการ  
   1st National and International Virtual Conference on Multidisciplinary Research  
   (หน้า.84-91). กรุงเทพมหานคร.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
2. ชลลดา พลูเปี่ยม ณรงค์ พลีรักษ์ ปริญ หล่อพิทยากร และนฤมล อินทรวิเชียร (2563). การวิเคราะห์จุด 
   เลี่ยงอันตรายบนถนนทางหลวงในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 
   ศาสตร์. ใน การประชุมวิชาการ 1st National and International Virtual Conference on  
   Multidisciplinary Research (หน้า.84-91). กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
3. โชติกา รติชลิยกุล สุพรรณ กาญจนสุธรรม ณรงค์ พลีรักษ์ แก้ว นวลฉวี และอรรถวุฒิ นารถกุลพัฒน์.  
   (2562). การวิเคราะห์พ้ืนที่เหมาะสมในการปลูกข้าวสังข์หยด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดย 
   ใช้ปัจจัยทางกายภาพของพ้ืนที่ปลูกข้าวสังข์หยด จังหวัดพัทลุง. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า.  
   37(4), 719-728.  
 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index TCI กลุ่มท่ี 2) 
4. ณรงค์ พลีรักษ ์กฤษณะ อิ่มสวาสดิ์ ภาสิรี ยงศิริ และพิชิตพร ผลเกิดดี. (2561). การใช้ระบบ 
   สารสนเทศทางภูมิศาสตร. การวิเคราะห์การกระจายตัวของร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
   รอบมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี. วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 26(6), 931-942.  
  (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index TCI กลุ่มท่ี 2) 
5. นรเทพ ศักดิ์เพชร แกว นวลฉวี สุพรรณ กาญจนสุธรรม และณรงค พลีรักษ. (2560). การศึกษาความ 
   พึงพอใจของผูใชงานโปรแกรมประยุกตบนเว็บเชิงพ้ืนที่เพ่ือเตือนภัยน้ำทวมเมืองหาดใหญ่.  
   วารสารรัชตภาคย. 11(21), 33-41. 
  (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index TCI กลุ่มท่ี 2) 
6. ยุทธการ อัศวินะกุล ณรงค์ พลีรักษ์ แก้ว นวลฉวี และสุพรรณ กาญจนสุธรรม. (2560). การประยุกต์ 
   เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือเผยแพร่สารสนเทศด้านการท่องเที่ยวของอุทยานประวัติศาสตร์  
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เอกสารแนบหมายเลข  3 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 

  ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
รายวิชา GELO1 GELO2 GELO3 GELO4 GELO5 GELO6 GELO7 GELO8 GELO9 GELO10 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1. กลุ่มวิชาทักษะการใช้ชีวิตคุณภาพ 
1.1 วิชาบังคับ 1 รายวิชา 
89510064 ภูมิบูรพา           
1.2 รายวิชาเลือก ให้เลือกเรียนจาก 3 กลุ่มย่อย จำนวน 6 หน่วยกิต ดังนี้ 
     1.2.1 ปรัชญาชีวิตเพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้เลือกเรียน 1 รายวิชา 
89510264 ความสุขและคุณค่าชีวิต           
     1.2.2 วิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้เลือกเรียน 1 รายวิชา 
89510364 การบริหารสุขภาวะทางกาย           
     1.2.3 สุนทรียศาสตร์เพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้เลือกเรียน 1 รายวิชา 
89510564 การบริหารสุขภาวะทางจิต           
2. กลุ่มวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
2.1 ให้เลือกเรียน 2 รายวิชา 
89520064 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคมไทย อาเซียนและโลก           
89520264 กระบวนการคิดเพ่ือเข้าใจตนเองและผู้อื่น           
2.2 ให้เลือกเรียน 2 รายวิชา 
89520464 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร           
89520664 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ชีวิตจริง           
2.3 ให้เลือกเรียน 1 รายวิชา 
89520864 ทักษะภาษาไทยเพ่ือการอาชีพในสังคมร่วมสมัย           
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รายวิชา GELO1 GELO2 GELO3 GELO4 GELO5 GELO6 GELO7 GELO8 GELO9 GELO10 

3. กลุ่มวิชาที่เสริมสมรรถนะการทำงานในโลกอนาคต 9 หน่วยกิต ดังนี้ 
3.1 รายวิชาบังคับ 1 รายวิชา 
89530064 โอกาสและความท้าทายในการทำงานในโลกอนาคต           
3.2 รายวิชาเลือก 
     3.2.1 รายวิชาความรู้เพื่อการทำงาน ให้เลือกเรียน 2 รายวิชา 
89530164 ทักษะดิจิทัล           
89531064 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคม           
     3.2.2 รายวิชาบูรณาการ ให้หลักสูตรกำหนดให้นิสิตในหลักสูตรเรียน 1 รายวิชา 
89539864 ขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลย ี           
* ในผลการเรียนรู้ 3 ด้านแรก คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ และด้านทักษะทางปัญญา ทุกรายวิชาต้องกำหนด  ความรับผิดชอบหลัก  
  อย่างน้อย 1 ข้อย่อยในแต่ละด้าน  ตามแนวปฏิบัติ เรื่อง การกำหนดผลการเรียนรู้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  
  วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม [ตามหนังสือที่ ศธ 0506(1)/ ว1883 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558]  
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ผลการเรียนรู้  Learning Outcomes (LO) 
 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 GELO1 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย มีศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม โดยเฉพาะเอกลักษณ์
ความเป็นไทย 
 GELO2 แสดงพฤติกรรมการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทยและสังคมโลก มีจิตสาธารณะ  
ร่วมแก้ปัญหาสังคม ต่อต้านการทุจริต 
 

 ด้านความรู้ 
 GELO3 มีความรอบรู้ เท่าทันต่อการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคในเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก และของโลก 
 

 ด้านทักษะทางปัญญา 
 GELO4 มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต วิเคราะห์ตนเอง สร้างแผนการใช้ชีวิตอย่างมี
คุณภาพ  
 GELO5 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถบูรณาการข้ามศาสตร์ใช้ในการแก้ปัญหา ร่วม
สร้างสรรค์นวัตกรรม  
 GELO6 สามารถใช้ความรู้และทกัษะต่าง ๆ ในการเป็นผู้ประกอบการ 
 

 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
 GELO7 รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนในพหุวัฒนธรรม และ 
แสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์  
 GELO8 สามารถทำงานเป็นทีม ทั้งในฐานะผู้นำและสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 
 

  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 GELO9 สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการแสวงหาข้อมูลอย่างรู้เท่าทันและหลากหลาย 
รวมทั้งนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ  
 GELO10 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
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เอกสารแนบหมายเลข  3 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 

  ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
รายวิชา PLO1.1 PLO1.2 PLO2.1 PLO3.1 PLO3.2 PLO4.1 PLO5.1 PLO5.2 PLO6.1 

2) หมวดวิชาเฉพาะ 
2.1) กลุ่มวิชาแกน     24 หน่วยกิต 

         

87611164 ฟิสิกส์สำหรับภูมิสารสนเทศศาสตร์          

87611264 เทคนิคทางคณิตศาสตร์สำหรับภูมิสารสนเทศศาสตร์          

87621364 สถิติสำหรับภูมิสารสนเทศ          
87511464 วิทยาศาสตร์โลกพ้ืนฐาน          
87511564 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมพ้ืนฐาน            
87611664 ภูมิสารสนเทศศาสตร์พ้ืนฐาน           
87631764 ระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิสารสนเทศ          

87631864 การศึกษาภาคสนาม          

2.2) กลุ่มวิชาเอก      51 หน่วยกิต          
    2.2.1) กลุ่มวิชาเอกบังคับ     36 หน่วยกิต 
   กลุ่มวิชาด้านการสำรวจระยะไกล    9 หน่วยกิต 
87633164 โฟโตแกรมเมตรี          

87623264 การสำรวจจากระยะไกลขั้นพ้ืนฐาน          

87623364 การสำรวจจากระยะไกลขั้นสูง          

   กลุ่มวิชาด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์    6 หน่วยกิต          

87623464 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์พ้ืนฐาน          

87623564 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์          
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รายวิชา PLO1.1 PLO1.2 PLO2.1 PLO3.1 PLO3.2 PLO4.1 PLO5.1 PLO5.2 PLO6.1 
   กลุ่มวิชาด้านระบบกำหนดพิกัดบนพ้ืนโลก และการสำรวจ 9 หน่วยกิต          

87623664 การสำรวจภูมิประเทศ          

87623764 ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลกพ้ืนฐาน          

87513864 การอ่านแผนที่และการตีความภาพถ่ายทางอากาศ          

   กลุ่มวิชาภูมิศาสตร์      12 หน่วยกิต          

87523964 ธรณีวิทยากายภาพ          

87534164 ภูมิศาสตร์พ้ืนฐาน          

87534264 ธรณีสัณฐานวิทยา          

87524464 ภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน          

    2.2.2) กลุ่มวิชาเอกเลือก    ไม่น้อยกว่า  15 หน่วยกิต          
    Module-1 กลุม่วิชาการจัดการเมืองและภูมิภาค  
87635164 ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพ่ือการวางแผนภาคและเมือง          

87635264 ภูมิสารสนเทศเพ่ือการวางแผนจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่าง
ยั่งยืน 

         

87635364 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านการขนส่งและโลจิสติกส์          

87635464 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาภูมิศาสตร์กายภาพเมือง          

87635564 ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพ่ือการปกครองส่วนท้องถิ่น          

87645664 ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรม          

87645764 ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพ่ือการจัดการธุรกิจ          

    Module-2 กลุ่มวิชาด้านภูมิวิศวกรรมสำรวจและภูมิสารสนเทศ 
87636164 การจัดการข้อมูลเชิงพ้ืนที่          

87636264 หลักการเขียนโปรแกรมและภาษาบทคำสั่งสำหรับ          
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รายวิชา PLO1.1 PLO1.2 PLO2.1 PLO3.1 PLO3.2 PLO4.1 PLO5.1 PLO5.2 PLO6.1 
ภูมิสารสนเทศ 
87636364 การวิเคราะห์ข้อมูลภูมิสารสนเทศขนาดใหญ่          

87636464 การประยุกต์ข้อมูลจากระบบอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก          

87636564 เทคนิคการทำแผนที่การใช้ที่ดิน          

87646664 อินเทอร์เน็ตของทุกสิ่งเชิงพ้ืนที่          

87646764 ภูมิสารสนเทศอัจฉริยะเพ่ือการวางแผนเชิงนโยบาย          

    Module-3 กลุ่มวิชาการจัดการลุ่มน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติ ภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อม 
87637164 ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ          

87537264 มนุษย์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม          
87637364 ภูมิสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการภัยพิบัติ          

87537464 หลักการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม          

87537564 ปฐพีวิทยาเบื้องตน          

87647664 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการเกษตร 
อย่างยั่งยืน 

         

87647764 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรทางปฐพีวิทยา          

2.3) กลุ่มวิชาโครงงานด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ  6 หน่วยกิต          

87534664 สัมมนาทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์          

87544764 การวิจัยทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์          

2.4) กลุ่มวิชาการบูรณาการด้านภูมิสารสนเทศ (แยกตามแผนการศึกษา)  7 หน่วยกิต 
87648164 เตรียมการบูรณาการด้านภูมิสารสนเทศ           

87648264 การบูรณาการด้านภูมิสารสนเทศ           
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รายวิชา PLO1.1 PLO1.2 PLO2.1 PLO3.1 PLO3.2 PLO4.1 PLO5.1 PLO5.2 PLO6.1 
3) วิชาเลือกเสรี      6 หน่วยกิต          

87639164 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว          
87639264 ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพ่ือการสาธารณสุข          

87639364 ภูมิสารสนเทศศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว          

87639464 ภูมสิารสนเทศศาสตร์เพ่ือสถิติประชากรศาสตร์          
87639564 ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพ่ือการจัดทำระบบแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

         

87539164 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก          
87539264 ภัยพิบัติในประเทศไทย          
87539364 ภูมิสารสนเทศศาสตร์ในชีวิตประจำวัน          
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ผลลัพธ์การเรียนรู ้
 

 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
   (1) PLO 1.1 มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อ่ืน รวมถึงองค์กรในการปฏิบัติงานทางด้าน
ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
   (2) PLO 1.2 มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัตงิาน กล้าแสดงความคิดเห็น และมีความ
กล้าหาญต่อสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 
 ด้านความรู้ 
   (1) PLO 2.1 สามารถอธิบายหลักการพื้นฐานด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ได้ 
 ด้านทักษะทางปัญญา 
  (1) PLO 3.1 สามารถนำเทคนิคทางด้านภูมิสารสนเทศมาประยุกต์ร่วมกับศาสตร์
ทางด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ รวมถึงศาสตร์แขนงอ่ืน ๆ ได้  
  (2) PLO 3.2 สามารถแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
ศาสตร์ และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมการทำงานได้  
 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 (1) PLO 4.1 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (1) PLO 5.1 สามารถคำนวณเชิงตัวเลขทางด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ได้ 
อีกท้ังสามารถเลือกและประยุกต์เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เก่ียวข้องอย่างเหมาะสม 
 (2) PLO 5.2 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ และนำเสนอความรู้ทางด้านภูมิศาสตร์และ
ภูมิสารสนเทศศาสตร์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 ด้านทักษะปฏิบัติ 
 (1) PLO 6.1 สามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
ศาสตร์ได้อย่างแม่นยำและถูกต้อง 
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เอกสารแนบหมายเลข  4 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
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เอกสารแนบหมายเลข  5 
ตารางเปรียบเทียบหลักสตูร (หลักสตูรเดิมและหลกัสูตรปรับปรุง) 

 

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา ภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลกัสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

หมายเหต ุ

ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภูมิสารสนเทศศาสตร์  
Bachelor of Science Program in Geoinformatics 

ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
Bachelor of Science Program in Geography and Geoinformatics 

คงเดิม/ปรับเปลี่ยน 

จำนวนหน่วยกิต 
จำนวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต 

จำนวนหน่วยกิต 
จำนวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต 

ปรับลด 
 

โครงสร้างหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร  

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต เท่าเดิม 

 1.1) กลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
 1.2) กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิต  4 หน่วยกิต 
  บัณฑิตบูรพา ไม่น้อยกว่า 
 1.3) กลุ่มทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อ  7 หน่วยกิต 
  สังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 
 1.4) กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์  4 หน่วยกิต 
  ไม่น้อยกว่า 
 1.5) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต 

 1.1) กลุ่มวิชาทักษะการใช้ชีวิตคุณภาพ    9  หน่วยกิต 
 1.2) กลุ่มวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  12  หน่วยกิต 
 1.3) กลุ่มวิชาที่เสริมสมรรถนะการทำงานในโลกอนาคต   9  หน่วยกิต 
  

ปรับชื่อกลุ่มวิชา 
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หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา ภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

หมายเหต ุ

โครงสร้างหลักสูตร (ต่อ) 
2) หมวดวิชาเฉพาะ  93  หน่วยกิต 
 2.1) วิชาแกน  39 หน่วยกิต 
 2.2) วิชาเอก  54 หน่วยกิต 
  2.2.1)  วิชาเอกบังคับ   36 หน่วยกิต 
  2.2.2)  วิชาเอกเลือก   18 หน่วยกิต 

โครงสร้างหลักสูตร (ต่อ) 
 2) หมวดวิชาเฉพาะ                                         88 หน่วยกิต 
      2.1)  กลุ่มวิชาแกน                                      24 หน่วยกิต หน่วยกิต 
      2.2)  กลุ่มวิชาเอก                                      51 หนว่ยกิต หน่วยกิต 
             2.2.1)  วิชาเอกบังคับ                              36 หน่วยกิต 
             2.2.2)  วิชาเอกเลือก                              15 หน่วยกิต 
      2.3) กลุ่มวิชาโครงงาน (สำหรับทุกแผนการศึกษา)     6 หน่วยกิต 
      2.4) กลุ่มวิชาการบูรณาการด้านภูมิสารสนเทศ        7 หน่วยกิต  
(แยกตามแผนการศึกษา)    

ปรับลด 
 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า      6 หน่วยกิต 3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า           6 หน่วยกิต คงเดิม 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เดิม) 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบกลุ่มที่ 1 ภูมิศาสตร ์
1) นายภาณุพงศ์  บรรเทาทุกข์ 
2) นายวุฒิชัย  แก้วแหวน 
3) นางสาวปัทมา  พอดี 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบกลุ่มที่ 2 ภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
1) นางสาวภาสิรี  ยงศิริ 
2) นายกฤษณะ  อ่ิมสวาสดิ์ 
3) นายภูริต  มีพร้อม 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ใหม่) 
1) นางสาวพิชิตพร ผลเกิดดี 
2) นายกฤษณะ อ่ิมสวาสดิ์ 
3) นางสาวภาสิรี ยงศิริ 
4) นางสาวปัทมา พอดี 
5) นางสาวกรรณิการ์ วรรณทวี 
 

ปรับเปลี่ยน 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชา (หลักสูตรเดิมและหลกัสูตรปรับปรุง) 
 

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา ภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลกัสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
หมายเหต ุ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาแกน 

 

87621659 ฟิสิกส์สำหรับภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
Physics for Geoinformatics 

3(3-0-6) 87611164 ฟิสิกส์สำหรับภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
Physics for Geoinformatics 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชาและสาระ
รายวิชา 

87611759 แคลคูลัสสำหรับภูมิสารสนเทศศาสตร์  
Calculas for Geoinformatics 

3(3-0-6) 87611264 เทคนิคทางคณิตศาสตร์สำหรับ 
ภูมิสารสนเทศศาสตร์   
Mathematics Techniques for 
Geoinformatics 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา  
ชื่อรายวิชาและสาระ

รายวิชา 

87611859 คณิตศาสตร์สำหรับภูมิสารสนเทศศาสตร์  
Mathematics for Geoinformatics 

3(3-0-6) 87611264 เทคนิคทางคณิตศาสตร์สำหรับ 
ภูมิสารสนเทศศาสตร์  

Mathematics Techniques for 
Geoinformatics 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา  
ชื่อวิชาและสาระ

รายวิชา 

87533259 สถิติเบื้องต้นสำหรับภูมิสารสนเทศศาสตร์  
Elementary Statistics for 
Geoinformatics   

3(3-0-6)    ตัดออก 

87521159 ภูมิศาสตร์กายภาพ 1  
Physical  Geography I 

3(2-2-5) 87511464 วิทยาศาสตร์โลกพ้ืนฐาน 
Fundamental of Earth Science 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
และสาระรายวิชา 
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หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา ภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลกัสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
หมายเหต ุ

87521259 ภูมิศาสตร์กายภาพ 2  
Physical  Geography II 

3(2-2-5) 87523964 ธรณีวิทยากายภาพ 
Physical  Geology 

3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา  
ชื่อวิชาและสาระ

รายวิชา ย้ายไปหมวด
วิชาเอกบังคับ 

87521359 การอ่านแผนที่และการตีความภาพถ่าย
ทางอากาศ  
Map Reading and Aerial  
Photograph  Interpretation 

3(2-2-5) 87513864 การอ่านแผนที่และการตีความภาพถ่าย
ทางอากาศ 
Map Reading and Aerial 
Photograph Interpretation 

3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา  
สาระรายวิชา  

และย้ายไปหมวด
วิชาเอกบังคับ 

87531859 ระเบียบวิธีวิจัย  
Research Methodology 

3(3-0-6) 87631764
  

ระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิสารสนเทศ
Research Methodology in 
Geoinformatics 

3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา  
และชื่อรายวิชา 

87621159 การรับรู้จากระยะไกลขั้นแนะนำ 
Introduction to Remote Sensing 

3(2-2-5) 87623264 การสำรวจจากระยะไกลขั้นพ้ืนฐาน
Fundamental of Remote Sensing 

3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา  
ชื่อรายวิชา และ 
สาระรายวิชา  

ย้ายไปหมวดวิชาเอก
บังคับ 

87621259 การรับรู้จากระยะไกลด้วยช่วงคลื่นอาศัย
แสง 
Optical Remote Sensing 

3(2-2-5) 87623364 การสำรวจจากระยะไกลขั้นสูง  
Advanced Remote Sensing 

3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา ชื่อ
รายวิชา สาระรายวิชา 

และย้ายไปหมวด
วิชาเอกบังคับ 
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หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา ภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลกัสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
หมายเหต ุ

87621359 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นแนะนำ 
Introduction to Geographic  
Information  System 

3(2-2-5) 87623464 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์พื้นฐาน
Fundamental of Geographic 
Information System 

3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชาและสาระ
รายวิชา ย้ายไปหมวด

วิชาเอกบังคับ 
87621459 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์  
Data Analysis by Geographic 
Information System 

3(2-2-5) 87623564 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ 
Data Analysis by Geographic 
Information System 

3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา  
สาระรายวิชา และย้าย
ไปหมวดวิชาเอกบังคับ 

87621559 ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลกขั้นแนะนำ 
 Introduction to Global  Positioning  
System 

3(2-2-5) 87623764 ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลกพ้ืนฐาน 

Fundamental of GNSS 
3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา  

ชื่อรายวิชาและสาระ
รายวิชาย้ายไปหมวด

วิชาเอกบังคับ 
   87511564 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมพ้ืนฐาน 

Fundamental of Environmental 
Science 

3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   87611664 ภูมิสารสนเทศศาสตร์พ้ืนฐาน 
Fundamental of Geoinformatics 

3(3-0-6) วิชาใหม่ 

   87631864 การศึกษาภาคสนาม 
Field Study 

3(2-2-5) วิชาใหม่ 

   87621364 สถิติสำหรับภูมิสารสนเทศ  3(2-2-5) วิชาใหม่ 
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หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา ภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลกัสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
หมายเหต ุ

Statistics for Geoinformatics 

- กลุ่มวิชาเอกบังคับ  

กลุ่ม 1 ภูมิศาสตร์     

87513159 ภูมิศาสตร์ขั้นแนะนำ 
Introduction  to  Geography 

3(3-0-6) 87534164 ภูมิศาสตร์พ้ืนฐาน 

Fundamentals of Geography 

 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา และสาระ

รายวิชา 
87513259 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย  

Geography  of  Thailand 
3(3-0-6)    ตัดออก 

87533359 การวิเคราะห์ทางภูมสิถิติ  
Geostatistical Analysis 

3(2-2-5) 87621364 สถิติสำหรับภูมิสารสนเทศ  
Statistics for Geoinformatics 
 

3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา  
ชื่อรายวิชา และย้าย
ไปหมวดวิชาแกน 

87533459 ธรณีสัณฐานวิทยา  
Geomorphology 

3(2-2-5) 87534264 ธรณีสัณฐานวิทยา  
Geomorphology 

3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา และ
สาระรายวิชา 

87644159 การวิจัยทางภูมิสารสนเทศศาสตร์  
Research  in Geoinformatics 

3(2-2-5) 87544764 การวิจัยทางภูมิศาสตร์และ 
ภูมิสารสนเทศศาสตร์   
Research in Geography and 
Geoinformatics  

3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา  
ชื่อรายวิชา และย้ายไป
หมวดกลุ่มวิชาโครงงาน
ด้านวิชาภูมิศาสตร์และ 

ภูมิสารสนเทศ 
87643859 ปฏิบัติการทางภูมิสารสนเทศศาสตร์  3(0-38-19)    ตัดออก 
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หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา ภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลกัสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
หมายเหต ุ

Practicum in Geoinformatics 

87643959 สัมมนาทางภูมิสารสนเทศศาสตร์  
Seminar in Geoinformatics 

3(2-2-5) 87534664 สัมมนาทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
ศาสตร์    
Seminar in Geography and 
Geoinformatics 

3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา  
ชื่อรายวิชา และย้าย
ไปหมวดกลุ่มวิชา
โครงงานด้านวิชา
ภูมิศาสตร์และ 
ภูมิสารสนเทศ 

87623359 ระบบการจัดการฐานข้อมูลทางภูมิ
สารสนเทศศาสตร์  
Geoinformatics Database 
Management System 

3(2-2-5) 87636164 การจัดการข้อมูลเชิงพ้ืนที่ 
Geospatial Information 
Management 

3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา  
ชื่อรายวิชา และสาระ

รายวิชา ย้ายไป 
หมวดวิชาเอกเลือก 

87633559 การทำแผนที่ดิจิทัล  
Digital Mapping 

3(2-2-5)    ตัดออก 

87723159 โฟโตแกรมเมตรี  
Photogrammetry 
 

3(2-2-5) 87633164 โฟโตแกรมเมตรี 
Photogrammetry 

3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา  

87523259 การสำรวจภูมิประเทศ  
Topographic Survey 

3(2-2-5) 87623664 การสำรวจภูมิประเทศ  
Topographic Survey 
 

3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา และ
สาระรายวิชา 
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หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา ภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลกัสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
หมายเหต ุ

87539259 ภูมิสารสนเทศศาสตร์ประชาคมอาเซียน 
Geoinformatics of Asean 
Community 
 

3(3-0-6)    ตัดออก 

กลุ่ม 2 ภูมิสารสนเทศศาสตร์     

87613159 หลักการเขียนโปรแกรม  
Computer Programming 

3(2-2-5) 87636264 หลักการเขียนโปรแกรมและภาษาบท
คำสั่งสำหรับภูมิสารสนเทศ 
Computer Programming and Script 
Language for Geoinformatics 

3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา  
ชื่อรายวิชา และสาระ
รายวิชาย้ายไปกลุ่ม

วิชาด้านภูมิวิศวกรรม
สำรวจและ 

ภูมิสารสนเทศ 
87613259 ภาษาบทคำสั่ง  

Scripting language 
3(2-2-5) 87636264 หลักการเขียนโปรแกรมและภาษาบท

คำสั่งสำหรับภูมิสารสนเทศ 
Computer Programming and Script 
Language for Geoinformatics 

3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา  
ชื่อรายวิชา และสาระ

รายวิชา  
ย้ายไปกลุ่มวิชาด้าน
ภูมิวิศวกรรมสำรวจ
และภูมิสารสนเทศ 

87623359 ระบบจัดการฐานข้อมูลทางภูมิสารสนเทศ
ศาสตร์  
Geoinformatics Database 

3(2-2-5) 87636164 การจัดการข้อมูลเชิงพ้ืนที่ 
Geospatial Information 
Management 

3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา  
ชื่อรายวิชา และสาระ
รายวิชาย้ายไปหมวด



 

119 

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา ภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลกัสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
หมายเหต ุ

Management System วิชาเอกเลือก 

87633459 มาตรฐานทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ขั้น
แนะนำ  
Introduction to Geoinformatics 
Standard 

3(3-0-6) 87636164 การจัดการข้อมูลเชิงพ้ืนที่ 
Geospatial Information 
Management 

3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา  
ชื่อรายวิชา และสาระ
รายวิชา ย้ายไปหมวด

วิชาเอกเลือก 
87633559 การทำแผนที่ดิจิทัล  

Digital  Mapping 
3(2-2-5)    ตัดออก 

 
87633659 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเว็บ  

Web-based Geographic Information 
System 

3(2-2-5) 87636164 การจัดการข้อมูลเชิงพ้ืนที่ 
Geospatial Information 
Management 

3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา  
ชื่อรายวิชา และสาระ
รายวิชา ย้ายไปหมวด

วิชาเอกเลือก 
87633759 การรับรู้จากระยะไกลด้วยช่วงคลื่น

ไมโครเวฟ  
Microwave Remote Sensing 

3(2-2-5) 87623264 การสำรวจจากระยะไกลขั้นพ้ืนฐาน
Fundamental of Remote Sensing 

3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา  
ชื่อรายวิชา และ 
สาระรายวิชา  

ย้ายไปอยู่หมวด
วิชาเอกบังคับ 

87643859 ปฏิบัติการทางภูมิสารสนเทศศาสตร์  
Practicum in Geoinformatics 

3(0-38-19)    ตัดออก 

87643959 สัมมนาทางภูมิสารสนเทศศาสตร์  
Seminar in Geoinformatics 

3(2-2-5) 87534664 สัมมนาทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
ศาสตร์    

3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา  
ชื่อรายวิชา และย้าย
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หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา ภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลกัสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
หมายเหต ุ

Seminar in Geography and 
Geoinformatics 

ไปหมวดกลุ่มวิชา
โครงงานด้านวิชา
ภูมิศาสตร์และ 
ภูมิสารสนเทศ 

87644159 การวิจัยทางภูมิสารสนเทศศาสตร์  
Research  in Geoinformatics 

3(2-2-5) 87544764 การวิจัยทางภูมิศาสตร์และ 
ภูมิสารสนเทศศาสตร์  
Research in Geography and 
Geoinformatics  

3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา  
ชื่อรายวิชา และย้ายไป
หมวดกลุ่มวิชาโครงงาน
ด้านวิชาภูมิศาสตร์และ 

ภูมิสารสนเทศ 
87723159 โฟโตแกรมเมตร ี 

Photogrammetry 
3(2-2-5) 87633164 โฟโตแกรมเมตรี 

Photogrammetry 
3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา  

87523259 การสำรวจภูมิประเทศ  
Topographic Survey 

3(2-2-5) 87623664 การสำรวจภูมิประเทศ  
Topographic Survey 

3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา และ
สาระรายวิชา 

   87623464 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์พื้นฐาน
Fundamental of Geographic 
Information System 

3(2-2-5) ย้ายมาจาก 
หมวดวิชาแกน 

   87623564 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ 
Data Analysis by Geographic 
Information System 

3(2-2-5) ย้ายมาจาก 
หมวดวิชาแกน 
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หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา ภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลกัสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
หมายเหต ุ

 

   87623764 ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลกพ้ืนฐาน 

Fundamental of GNSS 
 

3(2-2-5) ย้ายมาจาก 
หมวดวิชาแกน 

   87513864 การอ่านแผนที่และการตีความภาพถ่าย
ทางอากาศ 
Map Reading and Aerial 
Photograph Interpretation 

3(2-2-5) ย้ายมาจาก 
หมวดวิชาแกน 

   87523964 ธรณีวิทยากายภาพ   
Physical  Geology 

3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา  
ชื่อรายวิชา  

และสาระรายวิชา  
ย้ายมาจากหมวด

วิชาเอกเลือก 
   87524464 ภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน  

Settlement Geography 
3(3-0-6) ย้ายมาจาก 

หมวดวิชาเอกเลือก 
- กลุ่มวิชาเอกเลือก  

87535159 ภูมิศาสตร์ชายฝั่ง  
Coastal  Geography 

3(3-0-6) 87534264 ธรณีสัณฐานวิทยา 

Geomorphology 

 

3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา  
และสาระรายวิชา ย้าย
ไปหมวดวิชาเอกบังคับ 
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หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา ภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลกัสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
หมายเหต ุ

87535259 ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ  
Economic Geography 

3(3-0-6)    ตัดออก 

87535359 ภูมิศาสตร์ภาคตะวันออกของประเทศไทย  
Geography of Eastern Thailand 

3(3-0-6)    ตัดออก 

87535459 ภูมิศาสตร์โลก  
Geography of  the Earth 

3(3-0-6) 87511464 วิทยาศาสตร์โลกพ้ืนฐาน  
Fundamental of Earth Science 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา  
และสาระรายวิชาย้าย
ไปหมวดวิชาเอกบังคับ 

87535559 ภูมิศาสตร์มนุษย์  
Human Geography 

3(3-0-6) 87534164 ภูมิศาสตร์พืน้ฐาน 
Fundamentals of Geography 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 
และสาระรายวิชาย้าย
ไปหมวดวิชาเอกบังคับ 

87535659 ภูมิศาสตร์ภูมิภาค  
Regional Geography 

3(3-0-6) 87635464 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนา
ภูมิศาสตร์กายภาพเมือง 
Innovation and technology of 
physical urban geography  
development 

3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา  
ชื่อรายวิชา  

และสาระรายวิชา 

87535759 ภูมิศาสตร์อุตสาหกรรม  
Industrial  Geography 

3(3-0-6) 87645664 ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพ่ือการพัฒนา
อุตสาหกรรม  
Geoinformatics for Industrial 
Development 
 

3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา 
ชื่อรายวิชา  

และสาระรายวิชา 
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หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา ภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลกัสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
หมายเหต ุ

87535859 ภูมิศาสตร์การเมือง  
Political  Geography 

3(3-0-6)    ตัดออก 

87535959 นิเวศวิทยามนุษย์  
Human Ecology 

3(3-0-6)    ตัดออก 

87536159 ธรณีวิทยากายภาพ  
Physical Geology 

3(2-2-5) 87523964 ธรณีวิทยากายภาพ  
Physical Geology 

3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา 
ย้ายไปหมวดวิชา 

เอกบังคับ 
87536259 ภูมิศาสตร์ชุมชนเมือง  

Urban Geography 
3(3-0-6) 87635464 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนา

ภูมิศาสตร์กายภาพเมือง 
Innovation and technology of 
physical urban geography  
development 

3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา  
ชื่อรายวิชา  

และสาระรายวิชา 

87735159 การสำรวจพื้นราบ 
Plane Survey 

3(2-2-5) 87623664 การสำรวจภูมิประเทศ  
Topographic Survey 

3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา  
ชื่อรายวิชา  

และสาระรายวิชา ย้าย
ไปหมวดวิชาเอกบังคับ 

87735359 เทคนิคการทำแผนที่การใช้ที่ดิน  
Land  Use  Mapping  Techniques 

3(2-2-5) 87636564 เทคนิคการทำแผนที่การใช้ที่ดิน  
Land  Use  Mapping  Techniques 

3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา  
และสาระรายวิชา 

กลุ่มภูมิสารสนเทศศาสตร์     
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หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา ภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลกัสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
หมายเหต ุ

87513159 ภูมิศาสตร์ขั้นแนะนำ 
Introduction  to  Geography 

3(3-0-6) 87534164 ภูมิศาสตร์พ้ืนฐาน 

Fundamentals of Geography 

 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา 
 ชื่อรายวิชา และสาระ

รายวิชา 
87513259 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย  

Geography  of  Thailand 
3(3-0-6)    ตัดออก 

87533359 การวิเคราะห์ทางภูมสิถิติ  
Geostatistical Analysis 

3(2-2-5) 87621364 สถิติสำหรับภูมิสารสนเทศ  
Statistics for Geoinformatics 

3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา  
ชื่อรายวิชา  

และย้ายไปหมวดวิชา
แกน 

87535159 ภูมิศาสตร์ชายฝั่ง  
Coastal  Geography 

3(3-0-6) 87534264 ธรณีสัณฐานวิทยา 

Geomorphology 

 

3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา  
และสาระรายวิชา 
ย้ายไปหมวดวิชา 

เอกบังคับ 
87536159 ธรณีวิทยากายภาพ  

Physical Geology 
3(2-2-5) 87523964 ธรณีวิทยากายภาพ  

Physical Geology 
3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา  

ย้ายไปหมวดวิชา 
เอกบังคับ 

87536359 ภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน  
Settlement Geography 

3(3-0-6) 87524464 ภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน  
Settlement Geography 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา  
และสาระรายวิชา 
ย้ายไปหมวดวิชา 

เอกบังคับ 
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หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา ภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลกัสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
หมายเหต ุ

87635159 การทำแผนที่สามมิติดิจิทัล  
Digital Three Dimensions Mapping 

3(2-2-5) 87636564 เทคนิคการทำแผนที่การใช้ที่ดิน  
Land  Use  Mapping  Techniques 

3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา  
และสาระรายวิชา 

87635259 ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลกขั้นแนะนำ 
 Introduction to Global  Positioning  
System 

3(2-2-5) 87623764 ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลกพ้ืนฐาน  
Fundamental of GNSS 

3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา  
ชื่อรายวิชา  

และสาระรายวิชา ย้าย
ไปหมวดวิชาเอกบังคับ 

87635359 ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพ่ือการวางแผน
ชุมชนเมือง  
Geoinformatics for Urban Planning 

3(2-2-5)    ตัดออก 

87635459 ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพ่ือการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ  
Geoinformatics for Natural 
Resources Management 

3(2-2-5) 87637164 ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพ่ือการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ  
Geoinformatics for Natural 
Resources Management 

3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา 
และสาระรายวิชา 

87635659 ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพ่ือการวิเคราะห์
การตัดสินใจพหุปัจจัย  
Geoinformatics for multiple-criteria 
decision analysis 

3(2-2-5)    ตัดออก 

87635759 การประยุกต์ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ซเพ่ือ
ภูมิสารสนเทศศาสตร์  
Application of Open Source 

3(2-2-5) 87636164 การจัดการข้อมูลเชิงพ้ืนที่ 
Geospatial Information 
Management 

3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา  
ชื่อรายวิชา  

และสาระรายวิชา  
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หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา ภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลกัสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
หมายเหต ุ

Software to Geoinformatics 
 

87635859 การสร้างแบบจำลองเชิงพื้นที่ขั้นแนะนำ  
Introduction to Spatial Modeling 

3(2-2-5)    ตัดออก 

87635959 ภูมิสารสนเทศศาสตร์ทางอินเทอร์เน็ต  
Internet for Geoinformatics 

3(2-2-5)    ตัดออก 

87735159 การสำรวจพื้นราบ  
Plane Survey 

3(2-2-5) 87623664 การสำรวจภูมิประเทศ  
Topographic Survey 

3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา  
ชื่อรายวิชา และสาระ
รายวิชา ย้ายไปหมวด

วิชาเอกบังคับ 
87735259 โฟโตแกรมเมตรีดิจิทัล  

Digital Photogrammetry 
3(2-2-5) 87633164 โฟโตแกรมเมตรี 

Photogrammetry 
3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา  

ชื่อรายวิชา และสาระ
รายวิชา ย้ายไปหมวด

วิชาเอกบังคับ 
87735359 เทคนิคการทำแผนที่การใช้ที่ดิน  

Land Use Mapping Techniques 
3(2-2-5) 87636564 เทคนิคการทำแผนที่การใช้ที่ดิน  

Land  Use  Mapping  Techniques 
3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา  

และสาระรายวิชา 
   87635364 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้าน 

การขนส่งและโลจิสติกส์ 
Geographic Information System in 
Transportation and Logistics 

3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา  
ชื่อรายวิชา  

และสาระรายวิชา ย้าย
มาจากหมวดเลือกเสรี 
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หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา ภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลกัสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
หมายเหต ุ

   87635564 ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพ่ือการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
Geoinformatics for Local 
Government 

3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา  
ชื่อรายวิชา  

และสาระรายวิชา ย้าย
ไปหมวดวิชาเลือกเสรี 

   87635264 ภูมิสารสนเทศเพ่ือการวางแผนจัดการ
สิ่งแวดล้อมเมืองอย่างยั่งยืน 
Geo-informatics for sustainable 
urban environmental 
management  
planning 

3(2-2-5) วิชาใหม่ 

   87645764 ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพ่ือการจัดการ
ธุรกิจ 
Geoinformatics for Business 
Management 

3(2-2-5) วิชาใหม่ 

   87646764 ภูมิสารสนเทศอัจฉริยะเพ่ือการวางแผน
เชิงนโยบาย             
Geospatial Intelligence for 
Actionable Planning  

3(2-2-5) วิชาใหม่ 

   87537264 มนุษย์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

3(3-0-6) วิชาใหม่ 
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หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา ภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลกัสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
หมายเหต ุ

Human, Natural Resources and 
Environment 

   87637364 ภูมิสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการภัย
พิบัติ 
Geographic information for 
disaster management 

3(2-2-5) วิชาใหม่ 

   87537464 หลักการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
Principle Environmental Impact 
Assessment 
 

3(2-2-5) วชิาใหม่ 

   87537564 ปฐพีวิทยาเบื้องตน 
Principles of Soil Science 

3(2-2-5) วิชาใหม่ 

   87647664 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการเกษตรอย่างยั่งยืน 
Geo-informatics technology for 
sustainable agriculture 
management 

3(2-2-5) วิชาใหม่ 

   87647764 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรทาง
ปฐพีวิทยา 
Geographic Information System in 

3(2-2-5) วิชาใหม่ 
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หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา ภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลกัสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
หมายเหต ุ

Soil Science 

หมวดวิชาเลือกเสรี 

87539159 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว  
Tourism Geography  

3(3-0-6) 87639164 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว  
Tourism Geography  

3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา 

87639159 ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพ่ือการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำ  
Geoinformatics for Aquaculture 

3(2-2-5)    ตัดออก 

87639259 ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพ่ือการปกครอง
ท้องถิ่น 

Geoinformatics for Local 
Government 

3(2-2-5) 87635564 ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพ่ือการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  
Geoinformatics for Local 
Government 

3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา  
ชื่อรายวิชา  

และสาระรายวิชา ย้าย
ไปหมวดวิชาเอกเลือก 

87639359 ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพ่ือการสาธารณสุข  
Geoinformatics for Public Health 

3(2-2-5) 87639264 ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพ่ือการสาธารณสุข  
Geoinformatics for Public Health 

3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา 

87639459 ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพ่ือการสำรวจ 
Geoinformatics for Surveying 

3(2-2-5)    ตัดออก 

87639559 ภูมิสารสนเทศศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว  
Geoinformatics in Tourism 

3(2-2-5) 87639364 ภูมิสารสนเทศศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว  
Geoinformatics in Tourism 

3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา 
และสาระรายวิชา 

87639659 ภูมิสารสนเทศศาสตร์สิ่งแวดล้อม  
Environmental Geoinformatics 

3(2-2-5)    ตัดออก 
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หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา ภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลกัสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
หมายเหต ุ

87639759 ภูมิสารสนเทศศาสตร์การเกษตร  
Agro-Geoinformatics 

3(2-2-5) 
 

   ตัดออก 

87639859 การประยุกตภ์ูมสิารสนเทศศาสตร์เพ่ือ
งานด้านโลจิสติกส์  
Applications of Geoinformatics to 
Logistics 

3(2-2-5) 87635364 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้าน 
การขนส่งและโลจิสติกส์ 
Geographic Information System in 
Transportation and Logistics 

3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา  
ชื่อรายวิชา  

และสาระรายวิชา ย้าย
ไปหมวด 
เอกเลือก 

87536559 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก  
Global Climate Change 

3(3-0-6) 87539164 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก  
Global Climate Change 

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชา  
และสาระรายวิชา ย้าย
ไปหมวดวิชาเลือกเสรี 

87649159 นวัตกรรมทางภูมิสารสนเทศศาสตร์  
Creative Innovation in 
Geoinformatics 

3(2-2-5)    ตัดออก 

87549159 อุทกภูมิสารสนเทศศาสตร์  
Hydro-Geoinformatics 

3(2-2-5)    ตัดออก 

87649259 ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพ่ือการจัดการ 
ลุ่มน้ำ 
Geoinformatics for Watershed 
Management 

3(2-2-5)    ตัดออก 

87539359 ภูมิศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  3(3-0-6)    ตัดออก 
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หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา ภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลกัสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
หมายเหต ุ

Geography of Southeast Asia 
 

87619859 ภูมิสารสนเทศศาสตร์ขั้นแนะนำ 
Introduction to Geoinformatics 

3(3-0-6)    ตัดออก 

87644059 ภาษาอังกฤษขั้นสูงทางภูมิสารสนเทศ
ศาสตร์  
Advanced English for 
Geoinformatics  

3(1-4-4)    ตัดออก 

87643259 สหกิจศึกษาทางภูมิสารสนเทศศาสตร์    
Cooperative Education in 
Geoinformatics 

6(0-30-
15) 

87648264 การบูรณาการด้านภูมิสารสนเทศ  

Cooperative Integrated 
Geoinformatics  
 

6(0-30-
15) 

ปรับรหัสวิชา  
ชื่อรายวิชา  

และย้ายไปกลุ่มวิชา
การบูรณาการด้าน 

ภูมิสารสนเทศ  
87636159 การประยุกต์ข้อมูลจากระบบอากาศยาน

ไร้คนขับขนาดเล็ก  
Data applications of small 
Unmanned Aerial System (sUAS) 

3(2-2-5) 87636464 การประยุกต์ข้อมูลจากระบบอากาศยาน
ไร้คนขับขนาดเล็ก  
Data applications of small 
Unmanned Aerial System (sUAS) 

3(2-2-5) ปรับรหัสวิชา  
ย้ายไปหมวดวิชา 

เอกเลือก 

   87639464 ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพ่ือสถิติ
ประชากรศาสตร์ 
Geoinformatics for demographic 

3(2-2-5) วิชาใหม่ 
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หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา ภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลกัสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
หมายเหต ุ

statistics 

   87639564 ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพ่ือการจัดทำ
ระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
Geo-informatics for manipulate a 
tax mapping and property 
registration systems. 

3(2-2-5) วิชาใหม่ 

   87539264 ภัยพิบัติในประเทศไทย 

Natural Disasters in Thailand 
3(3-0-6) 

 
ปรับรหัสวิชา  
ชื่อรายวิชา  

และสาระรายวิชา  
   87539364 ภูมิสารสนเทศศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 

Geoinformatics in Daily Life 
3(3-0-6) 

 
ปรับรหัสวิชา  
ชื่อรายวิชา  

และสาระรายวิชา  
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เอกสารแนบหมายเลข  6 
ผลการวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

1. ช่ือ-นามสกุล ศ.ดร.เฉลิมชนม์ สถิระพจน์  
วุฒิการศึกษาสูงสุด: ปริญญาเอก ตำแหน่งทางวิชาการ: ศาสตราจารย์ สถาบัน: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ความเห็นต่อหลักสูตร/การปรับปรุงหลักสูตร  
เห็นชอบหลักสูตร และเห็นควรให้ปรับปรุงดังนี้ 

  1) ด้านอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เห็นชอบ มหาวิทยาลัย/คณะ ควรสนับสนุนให้คณาจารย์
ทำงานวิจัยมากขึ้นเพ่ือให้มีผลงานทางวิชาการ และนำเอาผลงานมาใช้เป็นกรณีศึกษาในวิชาที่ตนเองสอน 

2) ด้านความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบันหลักสูตรที่
นำมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร  

3) ด้านวิชาพ้ืนฐานหลายวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ เช่น ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น น่าจะขอใช้บริการจากคณะที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะวิทยาศาสตร์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น เพราะเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว คณาจารย์ที่มีจำกัดอาจจะไม่สามารถ
ติดตามได้ทันตลอดเวลา 

4) หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
- ขาดวิชาแกนทางด้านคณิตศาสตร์ และสถิติที่มากกว่านี้ เพ่ือใช้เป็นพ้ืนฐานสำหรับการทำงาน

ทางด้านวิทยาศาสตร์ และสร้างความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อของนิสิตเอง 
- ควรสนับสนุนให้คณาจารย์ประจำหลักสูตรสามารถทำผลงานทางวิชาการให้มีต่อเนื่องอย่างเป็น

รูปธรรม เช่น มีทุนอุดหนุนการทำวิจัยให้อาจารย์ในหลักสูตรทุกท่าน เพ่ือสามารถสร้างงานวิจัยและนำไป
ขอตำแหน่งทางวิชาการ และสามารถนำผลงานวิจัยมาใช้ในวิชาที่ตนเองสอนด้วย 

5) การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
- เห็นชอบ เพื่อเสริมสร้างทักษะในการทำวิจัยให้กับคณาจารย์ คณะควรจัดให้มีระบบนักวิจัยพ่ี

เลี้ยง โดยมีนักวิจัยอาวุโสที่ประสบความสำเร็จมาช่วยให้คำแนะนำกับคณาจารย์ใหม่ เพ่ือให้สามารถ
เริ่มทำวิจัยได้ดีขึ้น 

6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ยังมีความไม่ชัดเจนในส่วนของการเตรียมความพร้อมเรื่องจำนวนชุด
เครื่องมือที่เพียงพอสำหรับการฝึกปฏิบัติ และภาคสนามที่เกี่ยวข้องที่สนับสนุนวิชาต่าง ๆ เช่น เครื่องรับ
สัญญาณดาวเทียม GNSS และซอฟต์แวร์ที่จำเป็น เป็นต้น 

7) ความคงเส้นคงวาในการเขียน Course Description ให้มีเนื้อหาใกล้เคียงกัน บางรายวิชา 
มีรายละเอียดพอควร ในขณะที่บางรายวิชามีรายละเอียดน้อยมาก อย่างไรก็ดี คณาจารย์หลายท่านยังขาด
การทำผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ บางรายวิชาที่มีความสำคัญมากสำหรับการทำงานและเป็นพ้ืนฐาน
ของการทำวิจัย เช่น Computer Programming and Script Language for Geoinformatics เป็นต้น 
ไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจนของภาษาท่ีใช้จะเป็น Python หรือการใช้ซอฟต์แวร์ที่มี Toolbox ที่เหมาะ
สำหรับการใช้งานด้านการคำนวณเบื้องต้น เช่น MATLAB ควรจะระบุให้ชัดเจน ถ้าเป็นไปได้อาจแบ่งเป็น
สองวิชาคือ Computer Programming และ Software tool for Geoinformatics 

8) ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร เห็นชอบ  
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อย่างไรก็ดี คณาจารย์หลายท่านยังขาดการทำผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ 
9) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เท่าท่ีพิจารณาถึงภาระงานสอนของคณาจารย์ประจำ

หลักสูตรพบว่ามีภาระงานสอนที่เยอะมาก และจะมีผลทำให้คณาจารย์ไม่มีเวลาทำงานวิจัยเพื่อสร้าง
ผลงานวิจัยและนำไปใช้ขอตำแหน่งทางวิชาการ อยากให้พิจารณาปรับลดภาระงานสอนให้เหมาะสมกว่านี้ 

 

2. ช่ือ-นามสกุล รศ.ดร.พรรณี ชีวินศิริวัฒน์  
วุฒิการศึกษาสูงสุด: ปริญญาเอก ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์ สถาบัน: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
คณะอักษรศาสตร์ 

ความเห็นต่อหลักสูตร/การปรับปรุงหลักสูตร  
เห็นชอบหลักสูตร และเห็นควรให้ปรับปรุงดังนี้ 
1) หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน เห็นชอบ มีความเห็นว่ากลุ่มวิชาภูมิศาตร์ควรลดรายวิชา 

ด้านกายภาพลง 1-2 วิชา และเพ่ิมด้านภูมิศาสตร์มนุษย์ เช่น ภูมิศาสตร์เมือง ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจเพ่ือให้
นิสิตที่อาจเลือกเรียนสายเทคโนโลยีได้มีความรู้พ้ืนฐานในการนำไปใช้เป็นเนื้อหาของการใช้เทคโนโลยี 

2) เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาของหลักสูตร เห็นชอบ 3.5 คำว่า โมดูล น่าจะปรับเป็น รายวิชา 
และต่อท้ายประโยคว่ากำหนด 

3) ภาคผนวก เห็นชอบ มีรายวิชาที่หลากหลายและแต่ละรายวิชาเขียนคำอธิบายได้ชัดเจน 
4) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เห็นชอบ หลักสูตรมีจุดเด่นด้านเทคโนโลยี 

ภูมิสารสนเทศอย่างชัดเจน 
 

3. ช่ือ-นามสกุล ดร.สิริพร กมลธรรม  
วุฒิการศึกษาสูงสุด: ปริญญาเอก ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์ สถาบัน: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล 
 ความเห็นต่อหลักสูตร/การปรับปรุงหลักสูตร  

เห็นชอบหลักสูตร และเห็นควรให้ปรับปรุงดังนี้ 
1) อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา เห็นชอบ ในการส่งเสริมให้นิสิตได้มีโอกาส

เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ (Startup) ควรมีรายวิชาที่เสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ  
(วิชา 87645764 ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพ่ือการจัดการธุรกิจ  เท่าที่ดูรายละเอียดแล้ว ยังไม่มีการ
เสริมสร้างคุณสมบัติเฉพาะตัวของการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่)  รายวิชานี้ บริษัท I-Bitz น่าจะให้
ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ได้ 

2) สถานที่จัดการเรียนการสอน เห็นชอบ เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนกับ
สถาบันอื่น เช่น GISTDA และบริษัทเอกชน ถ้าจัดการเรียนการสอน (นอกเหนือจากการบูรณาการ 
ด้านภูมิสารสนเทศ) ในสถานที่เหล่านี้ น่าจะช่วยเสริมประสบการณ์ที่หลากหลายให้กับนิสิต ความร่วมมือ
เหล่านี้เป็นจุดแข็ง และควรนำไปใช้เพื่อให้หลักสูตรนี้โดดเด่นกว่าหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ  

3) การดำเนินการหลักสูตร เห็นชอบ ถ้ามี E-learning ด้วยจะเป็นการเพ่ิมทางเลือกท่ีหลากหลาย
ให้กับนิสิต 

4) วิชาแกน มีหลายวิชาที่คำอธิบายค่อนข้างน้อย ถ้าอธิบายให้ละเอียดขึ้นน่าจะมีประโยชน์มาก 
เนื่องจากวิชาแกนจัดเป็นวิชาที่สำคัญ และควรมีความชัดเจน (วิชาแกนบางวิชาอธิบายได้ละเอียดมาก 
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ซึ่งถือว่าดี แต่ก็ทำให้เกิดข้อเปรียบเทียบกับวิชาแกนอ่ืน ๆ ที่อธิบายน้อยมาก ๆ) 
 

4. ชื่อ-นามสกุล ผศ.ดร.รังสรรค์ เกตุอ๊อด  
วุฒิการศึกษาสูงสุด: ปริญญาเอก ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สถาบัน: คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 
 ความเห็นต่อหลักสูตร/การปรับปรุงหลักสูตร  
 เห็นชอบหลักสูตร และเห็นควรให้ปรับปรุงครั้งนี้ 
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คำสั่งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
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เอกสารแนบหมายเลข  7 
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เร่ือง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559  

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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