รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา ภูมิสารสนเทศ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/สถาบัน/สานัก

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะสังคมศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Geoinformatics
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม :
ชื่อย่อ :
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :
ชื่อย่อ :

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ภูมิสารสนเทศ)
วท.ม. (ภูมิสารสนเทศ)
Master of Science (Geoinformatics)
M.Sc. (Geoinformatics)

3. วิชาเอก/แขนงวิชา (ถ้ามี)
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาโท
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
ภาษาไทย และเอกสารและตาราที่ประกอบการเรียนมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับผู้เข้าศึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
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5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
มีความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology) ซึ่งมี
ข้อตกลงร่วมกันด้านการเรียนการสอน และการทาวิจัยร่วมกัน
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ภูมิสารสนเทศ) เพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหลักสูตร
เป็นหลักสูตรปรับปรุง จากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และ
ภูมิสารสนเทศ พ.ศ. 2553 โดยจะเริ่มใช้หลักสูตรนี้ในภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษา 2555
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยในการประชุม
ครั้งที่........12/2554........ เมื่อวันที่ ....22.... เดือน ......ธันวาคม.. พ.ศ.....2554.........
ได้รับ อนุ มัติ /เห็น ชอบหลัก สูตรจากสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ .....2/2555...........
เมื่อวันที่ ...10..... เดือน ....กุมภาพันธ์.................... พ.ศ....2555..........
ได้รับ อนุ มัติ /เห็นชอบหลัก สูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ....4/2555.....
เมื่อวันที่ ...30..... เดือน ....มีนาคม......... พ.ศ.....2555.....
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติในปีการศึกษา 2557
8. อาชีพที่ประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
 นักวิชาการ/นักวิจัยและนักพัฒนาแบบจาลองภูมิสารสนเทศ
 ที่ปรึกษาด้านภูมิสารสนเทศ (Geoinformatics Consultant)
 พนักงานในภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
 นักพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่
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9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับที่

รายชื่อคณาจารย์

1

รศ.ดร. วิชัย พันธนะหิรัญ
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อาจารย์ ดร. สุรัสวดี
อิฐรัตน์

อาจารย์ ดร. สุธาทิพย์
ชวนะเวสสกุล

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา)
ปีที่จบ
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) สาขา
ปฐพีวิทยา, 2520
วท.ม. (เกษตรศาสตร์) สาขา
ปฐพีวิทยา, 2525
Diploma สาขา Soil Science, Soil
Survey, 2531
Ph.D. (Biological Science)
สาขา Natural Resources, 2537
ศศ.บ. (โบราณคดี), 2522
ศศ.ม. (จารึกภาษาตะวันออก),
2526
DESS (Télédetection), 2534
Ph.D. (DiplÔme de docteur)
Très honorable avec
fèlicitations, 2541
วท.บ. (ภูมิศาสตร์), 2536
ผ.ม. (การวางแผนชุมชนเมืองและ
สภาพแวดล้อม), 2540
ผ.ด. (การวางแผนชุมชนเมืองและ
สภาพแวดล้อม), 2552

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขประจาตัว
ประชาชน
xxxxxxxxxxxxxx

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
International Institute for Aerospace
Survey and Earth Science (ITC)
เนเธอร์แลนด์
University of Rhode Island
สหรัฐอเมริกา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

xxxxxxxxxxxxxx

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

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง

xxxxxxxxxxxxxx

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมและปัญหาระบบเศรษฐกิจ โลกมีความรุนแรงมากขึ้นและส่ง
ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์ เช่น ภาวะโลกร้อน น้าทะเลหนุนสูง ปรากฏการณ์เรือนกระจก
แหล่งน้าเสื่อมโทรม และความหลากหลายทางชีวภาพลดลง เป็นต้น การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อใช้ใน
การวิเคราะห์ด้านการสารวจพื้นที่ การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ และการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจ
เชิ ง พื้ น ที่ เ ป็ น สิ่ ง ส าคั ญ ในการสนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อ นทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม และการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างบูรณาการ
การพัฒนาหลักสูตรด้านภูมิสารสนเทศนั้นสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ที่กล่าวถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและบทบาทของ
เทคโนโลยีส ารสนเทศที่มี ต่อ การพั ฒ นาประเทศ ทั้ง ด้า นการส่ งเสริ มการใช้ป ระโยชน์ เ ทคโนโลยี
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สารสนเทศเพื่อการพัฒนาอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งการพัฒนาฐานข้อมูล
ภูมิสารสนเทศระดับประเทศ การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ
เช่น เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน โดยปัจจัยที่สาคัญอันดับแรกเพื่อ
การบรรลุเป้าหมายคือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ความสามารถและมีศักยภาพเพียงพอ
การนาองค์ความรู้ด้านภูมิสารสนเทศไปใช้ประกอบอาชีพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศ
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ปัจจุบันพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข่าวสารที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว การใช้แผน
ที่ดิจิตอลเพื่อการตรวจสอบพื้นที่และการค้นหาตาแหน่งบนแผนที่ ดิจิตอล การรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้าน
ต่างๆ เช่น ที่ดิน ภูมิอากาศ และพิบัติภัย เป็นต้น บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์เคลื่อนที่
ความเร็วสูงผ่านระบบ 3G นั้น ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก การ
พัฒนาหลักสูตรที่เน้นเรื่อ งเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่เพียงแต่ มีส่วนพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการทาง
สังคมและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับ การเป็นบัณฑิตไทยที่สมบูรณ์เท่านั้น แต่ยังเป็น
การพัฒนาบุคลากรที่มีความเข้าใจถึงบริบทของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อสังคมและวัฒนธรรมด้วย
ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมให้สังคมอยู่ในรูปแบบที่สอดคล้องเหมาะสมกับวิถีชีวิ ตของคนใน
ประเทศอย่างมีคุณภาพ เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่สาคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศชาติและสังคม
12 ผลกระทบจากข้อ 11.1 แล 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและและความเกี่ยวข้องกับพันธ
กิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจาวันและการพัฒนาประเทศ
มากขึ้นในทุก ๆด้า น จาเป็น ต้อ งมีหลักสูตรการบูร ณาองค์ความรู้ด้า นภูมิศ าสตร์เข้ากับเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัฒน์เพื่อผลิตทรัพ ยากรบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถปรับเปลี่ยนตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศได้ การบูรณาการองค์ความรู้ด้าน
สารสนเทศเชิ ง พื้ น ที่ นั้ น มี ค วามส าคั ญ ต่ อ การพั ฒ นาประเทศหลายด้ า น เช่ น การจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการภัยพิบัติ การคมนาคมขนส่ง การวางผังเมือง และ
ระบาดวิทยา เป็นต้น การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการแข่งขันทางด้านการค้าในเวทีทั้งระดับ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และระดับโลกด้วย ประกอบกับปัจจุบันบุคลากรสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ
ระดับสูงยังขาดแคลน การผลิตบุคลากรเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ภูมิสารสนเทศเชิงลึกเพื่อ
รองรับความต้องการของหน่วยงานต่างๆ จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งและสอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ ตามแผนพั ฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ ฉบับ ที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ภาควิชา
ภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงมีการพัฒนาหลักสูตรให้มีรายวิชาที่มี
การจัดการเรียนการสอนที่ให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจหลักการภูมิสารสนเทศอย่างลึกซึ้งและสามารถ
คิดวิเคราะห์ วิจัย และสามารถประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศกับศาสตร์อื่นๆ เพื่อให้มีความพร้อม
ในการที่จะเป็นนักภูมิสารสนเทศที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นกาลังสาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
ต่อไปในอนาคต
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12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้มีเป้าหมายในการมุ่งเน้นสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย
โดยพันธกิจที่สาคัญคือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล การพัฒนาหลักสูตรภูมิสารสนเทศนั้นได้มุ่งเน้นในการผลิ ตบัณฑิต
ที่มีความรู้ความสามารถด้านภูมิสารสนเทศเพื่อออกไปรับใช้สังคม ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต การบูรณา
การองค์ความรู้เชิงพื้นที่เพื่อการลดความขัดแย้ง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการ
จัดการภัยพิบัติ การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาประเทศโดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ รวมถึงการ
ผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านภูมิสารสนเทศที่มีประโยชน์และเป็นที่ยอมรับออกสู่ระดับประเทศ
และระดับสากลโดยคานึงถึงคุณธรรม จริยธรรม และการนาผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาสังคม เพื่อ
ตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
ไม่มี
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
1.2 ความสาคัญ
ภู มิ ศ าสตร์ เ ป็ น ศาสตร์ ที่ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ พื้ น ที่ สิ่ ง แวดล้ อ ม และมนุ ษ ย์ ขณะเดี ย วกั น
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศนั บเป็น เครื่องมือสาคัญ ที่ช่วยการศึกษาวิจัย ตลอดจนการตัดสิน ใจ วาง
แผนการใช้พื้นที่ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อ
มนุษยชาติ
ภาควิชาภูมิศาสตร์ได้พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ โดยมุ่งเน้น
การบูรณาการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเข้ากับเนื้อหาทางภูมิศาสตร์ และได้เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเป็นภูมิ
สารสนเทศ เพื่อเป็นหลักสูตรต่อเนื่องจากระดับปริญญาตรี ให้ผู้เรียนเรียนรายวิชาภูมิสารสนเทศเป็น
หลัก และเลือกเรียนรายวิชาต่างๆ ที่สนใจในหมวดวิชาเลือก นอกจากนี้ ภาควิชาฯ ได้จัดการเรียนการ
สอน แผน ข (สารนิพนธ์) เพิ่มขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเลือกแผนการเรียนได้ตามความเหมาะสม
กับการนาไปใช้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ภาควิชามุ่งหวังที่จะผลิตมหาบัณฑิตภูมิสารสนเทศที่มีทั้ งความรู้ทาง
ทฤษฎีและความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง เพื่อเป็นกาลังให้กับหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนในการพัฒนาประเทศต่อไป
1.3 วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตด้านภูมิสารสนเทศที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
1.3.1 สามารถค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์ สังเคราะห์ปรากฏการณ์เชิงพื้นที่ โดยใช้เทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน
1.3.2 สามารถบูรณาการความรู้ด้านภูมิศาสตร์โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศขั้นสูงได้
อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์
1.3.3 มีคุณธรรมจริยธรรม มีความตระหนัก มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกระดับ
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
ผนพัฒนา/แผนการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
ปรั บปรุ ง หลั กสู ต รภู มิส ารสนเทศให้ มี  พั ฒ นาหลั ก สู ต รโดยมี พื้ น ฐาน
มาตรฐานไม่ต่ากว่าที่ สกอ. กาหนด
จากหลักสูตรในระดับสากล โดย
มีการนาหลักสู ตรระดับ บัณฑิ ต
ศึกษาด้านภูมิสารสนเทศจากทั่ว
โลกมาประกอบการพิ จ ารณา
เพื่ อ การพั ฒ นาหรื อ ปรั บ ปรุ ง
หลักสูตร
 ติดตามประเมินหลักสูตรอย่า ง
สม่าเสมอตามรอบการประเมิน
หลักสูตร
ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ  ฝึ ก อ บ ร ม แ ล ะ จั ด ใ ห้ มี ก า ร
ต้องการของสังคม และการเปลี่ยน
บรรยายเสวนาโดยวิ ท ยากร
แปลงของเทคโนโลยี
ภายนอกจากสถานประกอบการ
หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
 สอดแทรกคุ ณ ค่ า ทางจรรยา
บรรณทั้งในและนอกห้องเรียน
ตลอดส่งเสริมกิจกรรมภายนอก
หลักสูตรด้านความรับผิด ชอบ
ต่อสังคมและประเทศ
 มี ก า ร ส นั บ ส นุ น ค่ า ใ ช้ จ่ า ย
กิ จ กรรมนอกหลั ก สู ต รตาม
ความจาเป็น
 ติ ด ตามความเปลี่ ย นแปลงใน
ตลาดแรงงานด้ า นภู มิ ส ารสน
เทศอย่างต่อเนื่อง
พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการสอน  สนั บ สนุ น บุ ค ลากรท างานวิ จั ย
การวิ จั ย และบริ ก ารวิ ช าการ ให้ มี
และบริการวิชาการแก่ชุมชนให้
ประสบการณ์จากการนาความ รู้ทางภูมิ
เกิ ด การบู ร ณาการร่ ว มกั บ การ
สารสนเทศไปปฏิบัติงานจริง
เรียนการสอน

ตัวบ่งชี้
 เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
 รายงานผลการประเมินหลัก
สู ต รตามรอบการประเมิ น
หลักสูตร

 รายงานผลการประเมิ น
ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ก า ร ใ ช้
ม ห า บั ณ ฑิ ต ข อ ง ส ถ า น
ประกอบการอยู่ในเกณฑ์ดี
 ความพึงพอใจทักษะ ความรู้
ความสามารถการทางานของ
มหาบั ณ ฑิ ต โดยเฉลี่ ย ใน
ระดับดี
 มี วิ ท ย า ก ร จ า ก ส ถ า น
ป ระ กอบกา รแล ะ ผู้ ท ร ง
คุ ณ วุ ฒิ ม า บ ร ร ย า ย แ น ว
ทาง การด าเนิ น งานและ
ประสบการณ์จริง

 จ านวนงานวิ จั ย และงาน
บริการวิชาการต่ออาจารย์ใน
หลักสูตร
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ
หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนภาคฤดู ร้ อ นส าหรั บ แผน ข ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู่ กั บ กาพิ จ ารณาของ
คณะกรรมการประจาหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
 วันเวลาราชการปกติ
 นอกเวลาราชการ
ภาคต้น
เดือนมิถุนายน–กันยายน
ภาคปลาย
เดือนตุลาคม–กุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน
เดือนมีนาคม–พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
ผู้เข้าเป็นนิสิตต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับขั้นปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง และมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
ผู้ที่สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรที่ไม่ได้เรียนสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ อาจมี
พื้ น ฐานการเรียนรู้ในหลัก สูตรภูมิส ารสนเทศไม่เพีย งพอ รวมทั้งทักษะและความสามารถการใช้
ภาษาอั ง กฤษของนิ สิ ต เนื่ อ งจากต าราและเอกสารประกอบการเรี ย นส่ ว นใหญ่ จ ะ ใช้ เ อกสาร
ภาษาอังกฤษประกอบการเรียนการสอน
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
ผู้ที่จะเข้ารับการศึกษาควรมีผลการเรียนในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และภาษาอั งกฤษอยู่ ใ นเกณฑ์ ดี หรื อมี ผ ลสอบมาตรฐานด้ า นดั ง กล่า วไม่ต่ ากว่า เกณฑ์ ที่ ภ าควิ ช า
ภูมิศาสตร์กาหนดในระเบียบการคัดเลือก โดยภาควิชาได้มีการจัดการเรียนวิชาพื้นฐานทางภูมิศาสตร์
และภูมิสารสนเทศได้แก่ วิชาภูมิสารสนเทศขั้นพื้นฐาน (Introduction to Geoinformatics) ให้กับนิสิต
โดยไม่คิดหน่วยกิต (การลงทะเบียนเรียนแบบ Audit)
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2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวน
นิสิต
แผน
จานวนที่คาด
ว่าจะรับ
จานวนที่คาด
ว่าจะสาเร็จ
การศึกษา
จานวนสะสม

2555

2556

จานวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา
2557

2558

2559

ในเวลา

นอกเวลา

ในเวลา

นอกเวลา

ในเวลา

นอกเวลา

ในเวลา

นอกเวลา

ในเวลา

นอกวลา

ก

ข

ก

ข

ก

ข

ก

ข

ก

ข

ก

ข

ก

ข

ก

ข

ก

ข

ก

ข

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

-

-

-

-

-

-

-

-

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20
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2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับภาคในเวลาราชการ (หน่วย : บาท)
รายการ
หมวดค่าการจัดการเรียนการสอน (รวมทั้งหลักสูตร)
ค่าตอบแทนผู้สอน (24 หน่วยกิต x 900 บาท/ชั่วโมง x 18 ครั้ง/ภาค)
ค่าครุภัณฑ์ ซอฟต์แวร์
ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน
ค่ากิจกรรมเสริมหลักสูตร (สัมมนา ปฐมนิเทศ ภาคสนาม)
ค่าวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
ค่าใช้จ่ายรวม
ค่าใช้จ่ายต่อหัว (ค่าใช้จ่ายรวม/จานวนนิสิตขั้นต่า 20 คน)

388,800
200,000
300,000
200,000
100,000
1,188,800
59,440

หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลางระดับคณะ/สถาบัน/สานัก (อัตราต่อหัว)
งบพัฒนาหน่วยงาน (ร้อยละ 5)
งานวิจัยของหน่วยงาน (ร้อยละ 5)
ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่าสาธารณูปโภค (ร้อยละ 10)

14,860
3,715
3,715
7,430

หมวดค่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ (อัตราต่อหัว)
ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ (อัตราต่อหัว)
ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมสารนิพนธ์ (อัตราต่อหัว)

10,000
10,000
10,000

84,300

หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (ร้อยละ 15)

14,877

99,177

หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง (อัตราต่อหัว)
ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย (4,360 x2)
ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x2)
ค่าธรรมเนียมสานักคอมพิวเตอร์ (1,040 x2)
ค่าธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลัย (5,904 x2)

28,608
8,720
6,000
2,080
11,808

127,785

ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร

ค่าใช้จ่าย

ยอดสะสมต่อหัว

จานวนนิสิตขั้นต่า
20 คน
74,300

127,785

หมายเหตุ จานวนบัณฑิตรวมหลักสูตรเก่าและหลักสูตรปรับปรุง ค่าใช้จ่ายต่อหัวบัณฑิตบาทต่อปี
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2.6.2 งบประมาณรายรับภาคนอกเวลาราชการ (หน่วย : บาท)
รายการ
หมวดค่าการจัดการเรียนการสอน (รวมทั้งหลักสูตร)
ค่าตอบแทนผู้สอน (24 หน่วยกิต x 1,500 บาท/ชั่วโมง x 18 ครั้ง/
ภาค)
ค่าครุภัณฑ์ ซอฟต์แวร์
ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน
ค่ากิจกรรมเสริมหลักสูตร (สัมมนา ปฐมนิเทศ ภาคสนาม)
ค่าวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
ค่าใช้จ่ายรวม
ค่าใช้จ่ายต่อหัว (ค่าใช้จ่ายรวม/จานวนนิสิตขั้นต่า 20 คน)

220,466
300,000
222,465
100,000
1,490,931
74,547

หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ระดับคณะ/สถาบัน/สานัก (อัตราต่อหัว)
งบพัฒนาหน่วยงาน (ร้อยละ 5)
งานวิจัยของหน่วยงาน (ร้อยละ 5)
ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่าสาธารณูปโภค (ร้อยละ 10)

18,636
4,659
4,659
9,318

หมวดค่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ (อัตราต่อหัว)
ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ (อัตราต่อหัว)
ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมสารนิพนธ์ (อัตราต่อหัว)

10,000
10,000
10,000

103,183

หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (ร้อยละ 15)

18,209

121,392

หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง (อัตรา ่อหัว)
ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย (4,360 x2)
ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x2)
ค่าธรรมเนียมสานักคอมพิวเตอร์ (1,040 x2)
ค่าธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลัย (5,904 x2)

28,608
8,720
6,000
2,080
11,808

ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร

ค่าใช้จ่าย

ยอดสะสมต่อหัว

648,000

จานวนนิสิตขั้นต่า
20 คน
93,183

150,000

หมายเหตุ จานวนบัณฑิตรวมหลักสูตรเก่าและหลักสูตรปรับปรุง ค่าใช้จ่ายต่อหัวบัณฑิตบาทต่อปี
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2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
ไม่มี
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
หลักสูตรมหาบัณฑิตแบบ ก 2 โดยมีจานวนหน่วยกิตรายวิชาเท่ากับ 24 หน่วยกิต
และปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
หลักสูตรมหาบัณฑิตแบบ ข โดยมีจานวนหน่วยกิจรายวิช าเท่ากับ 30 หน่วยกิต
และสารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา
1. วิชาบังคับ
2. วิชาเลือกไม่น้อยกว่า
3. ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
รวมไม่น้อยกว่า

แผน ก 2
หน่วยกิต
12
12
12
36

3.1.3 รายวิชา
3.1.3.1 หมวดวิชาลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต
แผน ก 2 และแผน ข
ภม 501 ภูมิสารสนเทศเบื้องต้น
GE 501 Introduction to Geoinformatics
3.1.3.2 หมวดวิชาบังคับ
แผน ก 2 และแผน ข กาหนดให้เรียน 12 หน่วยกิต
ภม 511 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติทางภูมิสารสนเทศ
GE 511 Research Methodology and Statistics in Geoinformatics

แผน ข
หน่วยกิต
12
18
6
36

3(2-2-5)

2(1-1-4)
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ภม 512 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และระบบการกาหนดตาแหน่งบนผิวโลกขั้นสูง
GE 512 Advanced Geographic Information System and Global Positioning System
ภม 513 การรับรู้ระยะไกลขั้นสูง
GE 513 Advanced Remote Sensing
ภม 514 การทาแผนที่ขั้นสูงเพื่องานภูมิสารสนเทศ
GE 514 Advanced Visualization Mapping
ภม 541 สัมมนาภูมิสารสนเทศ
GE 541 Seminar in Geoinformatics

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

3.1.3.3 หมวดวิชาเลือก
แผน ก 2 กาหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
แผน ข กาหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
ภม 521 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
3(2-2-5)
GE 521 Geoinformatics Application in Socio-Economics
ภม 522 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศเพื่อการขนส่งและลอจิสติกส์
3(2-2-5)
GE 522 Geoinformatics Application in Transport and Logistic
ภม 531 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปรับตัว 3(2-2-5)
GE 531 Geoinformatics Application in Climate Change and Adaptation
ภม 515 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศเพื่อระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
3(2-2-5)
GE 515 Geoinformatics Application in Decision Support System
ภม 532 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3(2-2-5)
GE 532 Geoinformatics Application in Sustainability
ภม 533 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการพิบัตภิ ัย
3(2-2-5)
GE 533 Geoinformatics Application in Disaster Management
ภม 623 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ด้านอาชญากรรม
3(2-2-5)
GE 623 Geoinformatics Application in Criminal Analysis
ภม 615 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศเพื่อการรับรู้ระยะไกลช่วงไมโครเวฟ
3(2-2-5)
GE 615 Geoinformatics Application in Microwave Remote Sensing
ภม 624 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศเพื่อการรับรู้ระยะไกลของเมือง
3(2-2-5)
GE 624 Geoinformatics Application in Urban Remote Sensing
ภม 616 การเขียนโปรแกรมบนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
3(2-2-5)
GE 616 Geographic Information System Programming
ภม 688 สารนิพนธ์
6 หน่วยกิต
GE 688 Master’s Project
ภม 699 ปริญญานิพนธ์
12 หน่วยกิต
GE 699 Thesis
13

3.1.3.4 ความหมายของเลขรหัสวิชา
ภม หมายถึง ภูมิสารสนเทศ
GE หมายถึง Geoinformatics
เลขรหัสตัวที่ 1 หมายถึง ชั้นปีที่เปิดสอน
เลขรหัสตัวที่ 2 หมายถึง หมวดวิชาในหลักสูตร
เลข 0 หมายถึง หมวดวิชาปรับพื้นฐาน
เลข 1 หมายถึง หมวดวิชาด้านเทคนิคภูมิสารสนเทศ
เลข 2 หมายถึง หมวดวิชาด้านเศรษฐกิจสังคม
เลข 3 หมายถึง หมวดวิชาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เลข 4 หมายถึง หมวดวิชาสัมมนา
เลข 8 หมายถึง สารนิพนธ์
เลข 9 หมายถึง ปริญญานิพนธ์
เลขรหัสตัวที่ 3 หมายถึง ลาดับรายวิชาในหมวดวิชาของเลขรหัสตัวที่ 2
เลขรหัสนอกวงเล็บ หมายถึง จานวนหน่วยกิตทั้งหมดของรายวิชา
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 1 หมายถึง จานวนชั่วโมงทฤษฎี
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 2 หมายถึง จานวนชั่วโมงปฏิบัติ
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 3 หมายถึง จานวนชั่วโมงที่ศึกษาด้วยตนเอง
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3.1.4 แผนการศึกษา
ภาคปกติและภาคนอกเวลาราชการ
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ภม 501
ภม 511
ภม 512

ภม 513
ภม 541

แผน ก 2
ชื่อวิชา
ภูมิสารสนเทศเบื้องต้น
ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติทาง
ภูมิสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
และระบบการกาหนด
ตาแหน่งบนผิวโลกขั้นสูง
การรับรูร้ ะยะไกลขั้นสูง
สัมมนาภูมิสารสนเทศ
รวม

หน่วยกิต
3(2-2-5)
2(1-1-4)

รหัสวิชา
ภม 501
ภม 511

3(2-2-5)

ภม 512

3(2-2-5)
1(0-2-1)
9

ภม 513
ภม 541

แผน ข
ชื่อวิชา
ภูมิสารสนเทศเบื้องต้น
ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ
ทางภูมิสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์และระบบการ
กาหนดตาแหน่งบนผิวโลก
ขั้นสูง
การรับรูร้ ะยะไกลขั้นสูง
สัมมนาภูมิสารสนเทศ
รวม

หน่วยกิต
3(2-2-5)
2(1-1-4)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
1(0-2-1)
9

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ภม 514

แผน ก 2
ชื่อวิชา
การทาแผนที่ขั้นสูงเพื่องาน
ภูมิสารสนเทศ
เลือกเรียนจากหมวดวิชา
เลือก 6 หน่วยกิต
รวม

หน่วยกิต
3(2-2-5)
6

9

รหัสวิชา
ภม 514

แผน ข
ชื่อวิชา
การทาแผนที่ขั้นสูงเพื่อ
งานภูมิสารสนเทศ
เลือกเรียนจากหมวดวิชา
เลือก 6 หน่วยกิต
รวม

หน่วยกิต
3(2-2-5)
6

9
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ปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน
รหัสวิชา

แผน ก 2
ชื่อวิชา
รวม

หน่วยกิต
-

รหัสวิชา

แผน ข
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
เลื อ กเรี ย นจากหมวดวิ ช า
6
เลือก 6 หน่วยกิต
รวม
6

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ภม 699

แผน ก 2
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
ปริญญานิพนธ์
6
เลื อ กเรี ย นจากหมวดวิ ช า
6
เลือก 6 หน่วยกิต
รวม
12

แผน ข
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
เลื เลือกเรียนจากหมวดวิชา
เลือก 6 หน่วยกิต
รวม

หน่วยกิต
6

6

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ภม 699

แผน ก 2
ชื่อวิชา
ปริญญานิพนธ์
รวม

หน่วยกิต
6
6

รหัสวิชา
ภม 688

แผน ข
ชื่อวิชา
สารนิพนธ์
รวม

หน่วยกิต
6
6

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
ภม 501 ภูมิสารสนเทศเบื้องต้น
3(2-2-5)
GE 501 Introduction to Geoinformatics
ความหมายและองค์ประกอบของภูมิสารสนเทศ แผนที่และการอ่านแผนที่ ภาพถ่ายทาง
อากาศและการทาแผนที่จากภาพถ่ายทางอากาศ การรับรู้จากระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ระบบกาหนดตาแหน่งบนโลก เรดาร์ช่องเปิดสังเคราะห์และไลดาร์ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศ
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ภม 511 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติทางภูมิสารสนเทศ
2(1-1-4)
GE 511 Research Methodology and Statistics in Geoinformatics
ระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิสารสนเทศ การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อกาหนดหัวข้อวิจัย การออกแบบ
งานวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมข้อมู ลและการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติขั้นสูงในการ
วิจัยทางภูมิสารสนเทศ การเขียนและนาเสนอรายงานการวิจัย
ภม 512 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และระบบการกาหนดตาแหน่งบนผิวโลกขั้นสูง
3(2-2-5)
GE 512 Advanced Geographic Information System and Global Positioning
System
โครงสร้ า งข้ อ มู ลสารสนเทศภูมิ ศ าสตร์ แ บบเวกเตอร์แ ละแบบราสเตอร์ การออกแบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ รูปแบบฐานข้อมูล มาตรฐานของฐานข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศภูมิศ าสตร์ ศึกษาระบบและแนวคิดของระบบ GPS/GNSS องค์ประกอบของระบบ
GPS/GNSS โดยเน้นที่การศึกษาและปรับแก้สัญญาณ GPS/GNSS การศึกษาระบบกาหนดตาแหน่ง
บนผิ ว โลกนานาชาติ ที่ มี อ ยู่ ใ นปั จ จุ บั น รวมไปถึ ง ความศั ก ยภาพของระบบ GPS/GNSS ในงาน
วิเคราะห์เชิงพื้นที่
ภม 513 การรับรู้ระยะไกลขั้นสูง
3(2-2-5)
GE 513 Advanced Remote Sensing
ที่มาและคุณสมบัติของข้อมูลการรับรู้จากระยะไกลเชิ งเลข ดาวเทียมและระบบตรวจวัด
ระบบการประมวลผลภาพ การจั ดเก็ บ ข้อมูลและการแสดงภาพเชิงเลข สถิติที่จาเป็ น สาหรับ การ
ประมวลผลภาพเชิงเลข เทคนิคการประมวลผลภาพขั้นสูง ประกอบด้วย การปรับแก้ภาพ การเน้น
ภาพและการแปลงภาพ การจ าแนกประเภทข้อ มู ล การตรวจวัด การเปลี่ ยนแปลง การผสมร วม
ข้อมูลภาพ โครงงานการประยุกต์ใช้การรับรู้จากระยะไกลขั้นสูง
ภม 514 การทาแผนที่ขั้นสูงเพื่องานภูมิสารสนเทศ
3(2-2-5)
GE 514 Advanced Visualization Mapping
หลั ก การท าแผนที่ ฐานข้ อ มู ล แผนที่ เ พื่ อ งานภู มิ ส ารสนเทศ การออกแบบสั ญ ลั ก ษณ์
การออกแบบแผนที่ มุ่ง เน้ น ที่ ก ารท าแผนที่เ พื่อ การสื่ อสารอย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพและเป็ น ปั จ จุบั น
สอดคล้องกับเทคโนโลยีด้านการทาแผนที่บนเว็บ มัลติมีเดีย และการทาแผนที่แบบภาพเคลื่อนไหว
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในอนาคต
ภม 541 สัมมนาภูมิสารสนเทศ
1(0-2-1)
GE 541 Seminar in Geoinformatics
การค้นคว้า ศึกษา ทบทวนเอกสาร นาเสนอและอภิปรายงานวิจัยในสาขาภูมิสารสนเทศ
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ภม 521 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
3(2-2-5)
GE 521 Geoinformatics Application in Socio-economics
พัฒนาการและพฤติกรรมทางสังคมอันเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจและสังคม หลักการทาง
เศรษฐศาสตร์ การตัดสินใจในการเลือกที่ตั้งของกิจกรรมต่างๆ แบบจาลองการใช้ที่ดินเมือง การ
วิเคราะห์และคาดประมาณการเปลี่ยนแปลงประชากร เศรษฐกิจ การจ้างงาน การย้ายถิ่น นโยบายและ
มาตรการทางเศรษฐกิจในช่วงต่างๆ ที่มีผลต่อพื้นที่เมืองและพฤติกรรมทางสังคม ด้วยระบบภูมิ
สารสนเทศ
ภม 522 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศเพื่อการขนส่งและลอจิสติกส์
3(2-2-5)
GE 522 Geoinformatics Application in Transport and Logistic
การสร้างฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการขนส่งและการบูรณาการเพื่อการ
ประยุกต์ใช้ในด้านขนส่งและลอจิสติกส์ วิ ธีการรวบรวมข้อมูลทางภูมิศาสตร์เพื่อการขนส่งด้วยจีพีเอส
การรับรู้ระยะไกล และอุปกรณ์บันทึกข้อมูลจราจร การวางแผนการขนส่งและลอจิสติกส์ด้วยเทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศ ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานจริงของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการขนส่ง
ภม 531 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
3(2-2-5)
การปรับตัว
GE 531 Geoinformatics Application in Climate Change and Adaptation
ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก สภาพอากาศรุนแรง การใช้ภูมิสารสนเทศและ
แบบจาลองเพื่อการศึกษาความเสี่ยง การวิเคราะห์ภาวะล่อแหลมเปราะบางและการปรับตัวจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอ ากาศในด้า นชายฝั่ง การจัดการน้า การเกษตร ระบบนิ เวศ สุขภาพ และ
พลังงาน ตัวอย่างการใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อการศึกษาและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การจัดทาโครงงานและกรณีศึกษา
ภม 515 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศเพื่อระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
3(2-2-5)
GE 515 Geoinformatics Application in Decision Support System
หลั ก การระบบสนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจ ระบบสนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจเพื่ อ การสนั บ สนุ น
กระบวนการตัดสินใจ องค์ประกอบของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การวิเคราะห์ระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจและการวางแผน ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่ การประยุกต์ภูมิสารสนเทศในระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่ การสื่อสารข้อมูล การทาโครงงานและกรณีศึกษา
ภม 532 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3(2-2-5)
GE 532 Geoinformatics Application in Sustainability
การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อ การศึกษาคุณลักษณะของพื้นที่ , การวิเคราะห์เชิงพื้นที่
และการสร้างแบบจาลอง รวมถึงการวิเคราะห์สถิติเชิงพื้นที่ เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
กระบวนการตัดสินใจ แนวคิด เครื่องมือและเทคนิคการสร้างแบบจาลองระบบภูมิ สารสนเทศที่ใช้
สาหรับการวางแผนด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนานโยบาย
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ภม 533 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศในด้านการจัดการพิบัติภัย
3(2-2-5)
GE 533 Geoinformatics Application in Disaster Management
การประยุก ต์ใช้ภูมิสารสนเทศ เพื่อการจัดการพิบัติภัย ศึกษาถึง แนวโน้ มการเกิด การ
วางแผนการอพยพ การบรรเทาความเสียหาย การติดตาม การเฝ้าระวัง และการฟื้นฟูพื้ นที่พิบัติภัย
โดยอาศั ย เทคนิ คด้ า นภู มิ ส ารสนเทศมาใช้ เพื่ อ การประเมิ น วิ เ คราะห์ รวมถึ ง จัด ท าแผนที่ต่ า งๆ
การทาโครงงาน และกรณีศึกษา
ภม 623 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ด้านอาชญากรรม
3(2-2-5)
GE 623 Geoinformatics Application in Criminal Analysis
หลักการประยุกต์ข้อมูลเชิงพื้นที่สาหรับการทาแผนที่อาชญากรรม รวมถึงการนาเข้าและ
จัดการข้อมูล, การทาแผนที่ด้านอาชญากรรม เพื่อการวิเคราะห์การเกิดอาชญากรรมในเชิงพื้นที่และ
พื้น ที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม รวมถึงศึกษาถึงบทบาทของระบบตาแหน่งบนพื้น โลก (GPS)
เพื่อเป็นเครื่องมือการศึกษาด้านอาชญากรรม
ภม 615 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศเพื่อการรับรูร้ ะยะไกลช่วงไมโครเวฟ
3(2-2-5)
GE 615 Geoinformatics Application in Microwave Remote Sensing
หลักการของการรับรู้จากระยะไกลช่วงคลื่นไมโครเวฟ เน้นการรับรู้จากระยะไกลในอวกาศ
ของชั้นบรรยากาศโลก พื้นดินและมหาสมุทร องค์ประกอบพื้นฐานของระบบเรดาห์ ดาวเทียมเรดาห์
และระบบตรวจวัด วิธีพื้น ฐานชองการรับรู้จากระยะไกลช่วงคลื่นไมโครเวฟ เทคนิคแบบแอคทีฟ
(เรดาห์) และพาสซีฟ (การวัดรังสี) การแปลความภาพเรดาห์และการประยุกต์ใช้
ภม 624 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศเพื่อการรับรู้ระยะไกลของเมือง
3(2-2-5)
GE 624 Geoinformatics Application in Urban Remote Sensing
แนวคิดและทฤษฎี ทางภูมิศ าสตร์เมื อง โครงสร้ า งและรู ป แบบของการตั้ง ถิ่น ฐานเมือ ง
คาจากัดความของพื้นที่เมือง เทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกลและการประยุกต์ในการวิเคราะห์เมือง
ประกอบด้วย การวิเคราะห์การใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน การสกัดข้อมูลเชิงคุณลักษณะของเมือง การ
วิเคราะห์เศรษฐกิจสังคม การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม ปรากฏการณ์เกาะความร้อนเมื อง การติดตามการ
ขยายตัวเมืองแบบไม่มีแผน และการจาลองการเติบโต
ภม 616 การเขียนโปรแกรมบนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
3(2-2-5)
GE 616 Geographic Information System Programming
การเขียนโปรแกรมและการพัฒนาเบื้องต้น แนะนาการเขียนโปรแกรมระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ ด้วยวิชวลเบสิก การสร้างและการปรับแต่งข้อมูลแผนที่แผนที่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ในด้านต่างๆ ภาพรวมของการสร้างแบบจาลองระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การเขียนโปรแกรมเชิง
วั ต ถุ การใช้ เ ครื่ อ งมื อ ในการพั ฒ นาและการปรั บ แต่ ง ข้ อ มู ล เพื่ อ การประยุ ก ต์ ร ะบบสารสนเทศ
ภูมิ ศ าสตร์ ปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งโปรแกรมและระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ การก าหนดรู ป แบบ
อัตโนมัติโดยผู้ใช้
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ภม 688 สารนิพนธ์
6 หน่วยกิต
GE 688 Master’s project
ค้นคว้าและจัดทาสารนิพนธ์ทางด้านภูมิสารสนเทศ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
ภม 699 ปริญญานิพนธ์
12 หน่วยกิต
GE 699 Thesis
ค้นคว้าอย่างลึกซึ้ง และทาการวิจัยทางด้านภูมิสารสนเทศ จัดทาเป็นปริญญานิพนธ์ โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับที่
1*

2*

รายชื่อคณาจารย์

รศ.ดร. วิชัย พันธนะหิรัญ วท.บ. (เกษตรศาสตร์) สาขา
ปฐพีวิทยา, 2520
วท.ม. (เกษตรศาสตร์) สาขา
ปฐพีวิทยา, 2525
Diploma สาขา Soil Science, Soil
Survey, 2531

อาจารย์ ดร. สุรัสวดี
อิฐรัตน์

3*

อาจารย์ ดร. สุธาทิพย์
ชวนะเวสสกุล

4

อาจารย์ ดร. ปกรณ์
เมฆแสงสวย

5

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา)
ปีที่จบ

อาจารย์ ดร. สถาพร
มนต์ประภัสสร

Ph.D. (Biological Science)สาขา
Natural Resources, 2537
ศศ.บ. (โบราณคดี), 2522
ศศ.ม. (จารึกภาษาตะวันออก),
2526
DESS (Télédetection), 2534
Ph.D. (DiplÔme de docteur)
Très honorable avec fèlicitations,
2541
วท.บ. (ภูมิศาสตร์), 2536
ผ.ม. (การวางแผนชุมชนเมืองและ
สภาพแวดล้อม), 2540
ผ.ด. (การวางแผนชุมชนเมืองและ
สภาพแวดล้อม), 2552
วท.บ. (ภูมิศาสตร์), 2545
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวด
ล้อม), 2548
Ph.D. (Geography), 2554
วท.บ. (ชีววิทยา), 2540
วท.ม. (วิทยาศาสตร์
สภาวะแวดล้อม), 2542
วท.ด. (การจัดการสิ่ง
แวดล้อม), 2551

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขประจาตัว
ประชาชน
xxxxxxxxxxxxx

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
International Institute for Aerospace
Survey and Earth Science (ITC)
เนเธอร์แลนด์
University of Rhode Island
สหรัฐอเมริกา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

xxxxxxxxxxxxx

Paris VI (Pierre et Marie Curie)
ฝรั่งเศส
Paris I (Pantheon–Sorbonne)
ฝรั่งเศส
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
University of Leeds สหราชอาณาจักร
มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

* ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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3.2.2 อาจารย์ประจา
ลาดับที่
1

รายชื่อคณาจารย์

คุณวุฒิการศึกษา
(สาขาวิชา) และปีที่จบ

7

Ph.D. (Biological Science)สาขา Natural
Resources, 2537
อาจารย์ ดร. สุรัสวดี อิฐรัตน์
Ph.D. (DiplÔme de docteur) Très honorable
avec fèlicitations, 2541
อาจารย์ ดร. สุธาทิพย์ ชวนะเวสสกุล ผ.ด. (การวางแผนชุมชนเมืองและ
สภาพแวดล้อม), 2552
ผศ.ดร. เศวตฉัตร ศรีสุรัตน์
Ph.D. (Environment, Resources and
Development), 2553
อาจารย์ ดร. สถาพร มนต์
วท.ด. (การจัดการสิ่งแวดล้อม), 2551
ประภัสสร
ผศ. สิริพร เกรียงไกรเพชร
Post-graduate Diploma (Cartography), 2532

6
8
9
10

ผศ. กัลยาณี กุลชัย
อาจารย์ ธีรเวทย์ ลิมโกมลวิลาศ
อาจารย์ ดร. สุรีย์พร นิพิฐวิทยา
อาจารย์ ดร. ปกรณ์ เมฆแสงสวย

2
3
4
5

รศ.ดร. วิชัย พันธนะหิรัญ

วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), 2538
วท.ม. (ภูมิศาสตร์), 2547
วท.ด. (การจัดการสิ่งแวดล้อม), 2554
Ph.D. (Geography), 2554

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
University of Rhode Island
สหรัฐอเมริกา
Paris I (Pantheon–Sorbonne)
ฝรั่งเศส
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Asian Institute of Technology
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
International Institute for Aerospace
Survey and Earth Sciences (ITC)
เนเธอร์แลนด์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
University of Leeds สหราชอาณาจักร

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)(ถ้ามี)
ไม่มี
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)
ข้อกาหนดในการทาโครงงาน ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ภูมิสารสนเทศ หรือเพื่อ
การเรียนการสอน หรือเพื่อทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม สามารถนาไปประยุกต์ใช้งานได้เมื่อโครงงาน
หรือ งานวิจั ยสาเร็จ โดยมีร ายงานที่ต้องน าส่งตามรูป แบบและระยะเวลาที่ หลักสูตรก าหนดอย่า ง
เคร่งครัด หรือเป็นโครงงานหรืองานวิจัยที่มุ่งเน้นการสร้างผลงานเพื่อพัฒนางานด้านภูมิสารสนเทศ
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
โครงงานหรืองานวิจัยด้านภูมิสารสนเทศที่บัณฑิตสนใจ สามารถอธิบายทฤษฎีที่นามาใช้ใน
การจั ดทาโครงงานหรืองานวิจั ย ประโยชน์ ที่จะได้รับ จากการทาโครงงานหรืองานวิจัย มีขอบเขต
โครงงานหรืองานวิจัยที่ชัดเจนและสามารถทาเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นิ สิ ต สามารถท างานเป็ น ที ม มี ค วามเชี่ ย วชาญในการใช้ เ ครื่ อ งมื อ โปรแกรมด้ า นภู มิ
สารสนเทศในการทาโครงงานหรืองานวิจัย ซึ่งสามารถนาไปพัฒนาต่อได้
5.3 ช่วงเวลา
ในรายวิชาที่มีโครงงาน / วิจัย
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5.4 จานวนหน่วยกิต
ตามจานวนหน่วยกิตของวิชาบังคับและวิชาเลือก
5.5 การเตรียมการ
มีก ารก าหนดชั่ ว โมงการให้ คาปรึ กษา จัด ท าบัน ทึ ก การให้ค าปรึก ษา ให้ ข้ อมู ล ข่ า วสาร
เกี่ยวกับโครงงานหรืองานวิจัย ทางเว็บไซต์ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ อีกทั้งมีตัวอย่างโครงงาน
หรืองานวิจัยให้ศึกษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมิน ผลจากความก้ า วหน้ า ในการทาโครงงานหรืองานวิจัย โดยอาจารย์ ผู้สอน และ
ประเมินผลจากรูปแบบการนาเสนอและการจัดทารูปเล่มรายงาน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์การสอน
มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ถ่ อ มตน  มีการสอดแทรกในรายวิชาให้นิสิต
และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี มี
มี คุ ณ ธรรม และจรรยาบรรณใน
ความรับผิด ชอบต่ อตนเองและ
วิชาชีพ เคารพสิทธิทรัพย์สินทาง
สังคม
ปั ญ ญา และ ข้ อ มู ล ส่ ว น บุ ค คล
ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีในการ
พัฒนาสังคมที่เหมาะสม
มีความรู้พื้นฐานในศาสตร์ทเี่ กี่ยว  รายวิชาบังคับของหลักสูตรต้องปู
ข้ อ งทั้ ง ในภาคทฤษฏี แ ละภาค
พื้นฐานของศาสตร์และสร้างความ
ปฏิบัติในเกณฑ์ดีและสามารถนา
เชื่อมโยงระหว่ างภาคทฤษฎี และ
ไปประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมใน
ปฏิบัติ มีปฏิบัติการ แบบฝึกหัด
การประกอบวิชาชีพ
โ ค ร ง ง า น ก า ร สั ม ม น า แ ล ะ
กรณีศึกษา และรายวิชาเลือกมีการ
สร้างแนวคิดให้นิสิตเข้าใจถึงการ
ประยุกต์องค์ความรู้กับ ปัญหาจริง
ในชีวิตประจาวัน
คิ ด เป็ น ท าเป็ น และมี ก ารแก้  ทุกรายวิชามีการสอดแทรกโจทย์
ปัญ หาได้อย่ างเป็น ระบบและมี
ปัญ หาเชิ ง อภิ ป ราย แบบฝึ กหั ด
ความเหมาะสม
โครงงาน ให้ นิ สิ ต ได้ ฝึ ก คิ ด ฝึ ก
แก้ ปั ญ หา ฝึ ก ปฏิ บั ติ อย่ า งเป็ น
ระบบ

ด้านภาวะผูน้ า และความ
รับผิดชอบ ตลอดจนมีวินัยใน
ตนเอง

 กาหนดให้แต่ละรายวิชา นิสิตต้อง
ทางานเป็นกลุ่มและมีการกาหนด
หั ว หน้ า กลุ่ ม ในการท ารายงาน
ตลอดจนกาหนดให้ ทุกคนมี ส่ว น
ร่วมในการนาเสนอรายงาน เพื่ อ
ฝึ ก ให้ นิ สิ ต สร้ า งภาวะความเป็ น
ผู้นาและการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี

วิธีวัดและประเมินผล
 นิ สิ ต ประเมิ น ตนเอง และมี ก าร
ประเมินพฤติกรรมโดยเพื่อนนิ สิต
และอาจารย์ ผู้ ส อนและประเมิ น
คุณลักษณะบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต

 ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียน
รายวิชา โดยการสอบข้อเขียน สอบ
ภาคปฏิบัติ การทาแบบฝึกหัด การ
ท ารายงาน การน าเสนอรายงาน
กรณีศึกษา โครงงานวิจัย
 นิ สิ ต ประเมิ น ตนเอง และมี ก าร
ป ระ เ มิ น โ ดยเ พื่ อน นิ สิ ต แล ะ
อ า จ า ร ย์ ผู้ ส อ น แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น
คุณลักษณะบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต
 ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียน
รายวิชา โดยการสอบข้อเขียน สอบ
ภาคปฏิบัติ การทาแบบฝึกหัด การ
ท ารายงาน การน าเสนอรายงาน
กรณีศึกษา โครงงานวิจัย
 นิ สิ ต ประเมิ น ตนเอง และมี ก าร
ประเมินโดยเพื่อนนิสิตและอาจารย์
ผู้ ส อนและประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะ
บัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต
 ประเมิ น จากพฤติ ก รรมและการ
แสดงออกในการนาเสนอรายงาน
กลุ่มในชั้นเรียน และประเมินจาก
ผลการเรียนรู้จากรายวิชาต่างๆ
 นิ สิ ต ประเมิ น ตนเอง และมี ก าร
ประเมินโดยเพื่อนนิสิตและอาจารย์
ผู้ ส อนและประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะ
บัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต
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คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์การสอน
วิธีวัดและประเมินผล
มีทักษะในการใช้ภาษาไทยและ  มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อมี  ประเมิ น จากพฤติ ก รรมและการ
ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร
การสื่ อ สารแลกเปลี่ ย นความคิ ด
แสดงออกในการน าเสนอรายงาน
และใช้เทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี
เห็ น ในหมู่ นิ สิ ต หรื อ บุ ค คลภาย
กลุ่ มในชั้ น เรี ย น และการน าเสนอ
นอกเพื่อส่งเสริมให้เกิดการแสวง
งานรู ป แบบต่ า งๆเช่ น โปสเตอร์
หาความรู้ที่ทันสมัย การเผยแพร่
บทความสื่อ
ความรู้ การถามตอบ และการแลก  นิ สิ ต ประเมิ น ตนเอง และมี ก าร
เปลี่ยนความคิดเห็น
ประเมินโดยเพื่อนนิสิตและอาจารย์
ผู้ ส อนและประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะ
บัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม
กลยุทธ์การสอน
และจริยธรรม

วิธีการวัดและประเมินผล

1. มี ก า รยึ ด มั่ นใ น คุ ณ ธรรม 1. สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน และ 1. นิสิตประเมินตนเอง และมีการ
จริยธรรม และเสียสละ
ส่ ง เสริ ม ให้ มี กิ จ กรรมที่ มี การ
ประเมิน พฤติ กรรมโดยเพื่ อน
2. มี ค ว า ม ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต มี
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
นิสิต และอาจารย์ผู้สอน
ระเบี ย บวิ นั ย และตรงเวลา 2. ก าหนดให้ มี วั ฒ นธรรมองค์ ก ร 2. ประเมินคุณลักษณะบัณฑิตโดย
ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดี
เพื่ อ เป็ น การปลู ก ฝั ง ให้ นิ สิ ต มี
ผู้ใช้บัณฑิต
3. มี จ รรยาบรรณทางวิ ช าการ
ระเบีย บวิ นัย โดยเน้ นการเข้ าชั้ น
และวิชาชีพ
เรี ย นให้ ต รงเวลา ตลอดจนการ
4. มีจิ ต ส านึกที่ ดี แ ลรับผิ ด ชอบ
แ ต่ ง ก า ย ที่ สุ ภ า พ มี ค ว า ม
ต่อหน้าที่
รับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์
5. มี ก ารเคารพสิ ท ธิ แ ละความ
คิด เห็ น ของผู้ อื่น รวมถึ ง กฎ
และระเบียบขององค์กร
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2.2 ด้านความรู้
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

1. มี ค วามรู้ แ ละเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ 1. ใช้การเรียนการสอนหลากหลาย 1. ประเมินผลการเรียนรู้จากการ
หลั กการและทฤษฎี พื้ น ฐานที่
รูป แบบ โดยเน้ น หลั กการทาง
เรียนรายวิชา โดยการสอบ
สาคัญในเนื้อหา ของสาขาวิชา
ทฤษฎี และประยุกต์ทางปฏิบัติ
ข้อเขียน สอบภาคปฏิบัติ การ
ภู มิ ส ารสนเทศ และเข้ า ใจ
ในสภาพแวดล้อมจริง ให้ทันต่อ
ทาแบบฝึกหัด การทารายงาน
หลักการและทฤษฎีเฉพาะด้าน
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
การนาเสนอรายงาน กรณี
บางส่วน
สารสนเทศ
ศึกษา โครงงานวิจัย
2. สามารถน าความรู้ ท างภู มิ 2. การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 2. นิ สิ ต ประเมิ น ตนเอง และมี
สารสนเทศ มาประยุกต์ใช้ เพื่อ
โดยการออกภาคสนาม ศึกษาดู
การประเมิ น โดยเพื่ อ นนิ สิ ต
การวิ เ คราะห์ แ ก้ ปั ญ หา และ
งาน เข้าร่วมประชุม / สัมมนา
และอาจารย์ผู้สอน
สามารถต่อยอดองค์ความรู้ได้
ทางวิ ช าการ และเชิ ญ ผู้ เ ชี่ ย ว 3. ประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต
3. สามารถบู ร ณาการความรู้ ใ น
ชาญที่ มีป ระสบการณ์ ตรงด้ า น
โดยผู้ใช้บัณฑิต
ศ า ส ต ร์ อื่ น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ
ภูมิสารสนเทศมาเป็ นวิทยากร
ความรู้ภูมิสารสนเทศ
พิเศษเฉพาะเรื่อง
4. สามารถติดตามความก้าวหน้า
ทางวิชาการและวิจัย

2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทาง
ปัญญา

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

1. สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ 1. การให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 1. ประเมินผลการเรียนรู้จากการ
และมีเหตุผล
การสั มมนา การอภิป รายกลุ่ ม
เรี ย นรายวิ ช า และการศึ กษา
2. สามารถ คิ ด วิ เคราะห์ แล ะ
การท ารายงาน การท าวิ จั ย
ค้นคว้าด้วยตัวเอง การทาโครง
สังเคราะห์และประเมินผลงาน
วิทยานิพนธ์
งานวิ จั ย การทาวิ ทยานิ พ นธ์
วิจัยและผลงานทางวิชาการได้ 2. การสอนโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็น
สารนิพนธ์
อย่างเป็นระบบ
สาคัญ
2. นิสิตประเมินตนเอง และมีการ
3. สามารถประยุกต์ความรู้ ทักษะ
ประเมิ น โดยเพื่ อนนิ สิ ต และ
ความเข้ า ใจ หลั ก การและ
อาจารย์ผู้สอน
ทฤษฎีต่างๆ กับการแก้ปัญหา
3. ประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต
ทางภู มิ ส ารสนเทศได้ อ ย่ า ง
โดยผู้ใช้บัณฑิต
ถูกต้องและสร้างสรรค์
4. สามารถสื บ ค้ น และวิ เ คราะห์
ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ได้อย่าง
ดี
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2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
1. สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ 1. ใช้ ก ารสอนที่ มี ก ารก าหนด 1. ประเมินจากพฤติกรรมและการ
อย่ า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพและเป็ น
กิ จ กรรมให้ มี ก ารท างานเป็ น
แส ดง ออกใ น กา รน า เ ส น อ
กัลยาณมิตร
ก ลุ่ ม ก า ร ท า ง า น ที่ ต้ อ ง
รายงานกลุ่มในชั้นเรีย น และ
2. สามารถทางานเป็นทีม มีภาวะ
ประสานงานกับผู้อื่น หรือต้อง
ประเมินจากผลการเรียนรู้จาก
ผู้ น า รั บ ผิ ด ช อ บ ใ น ก า ร
ค้ น ค ว้ า ห า ข้ อ มู ล จ า ก ก า ร
รายวิชาต่างๆ
ดาเนินงานของตนเอง และ
สั ม ภาษณ์ บุ ค คลอื่ น หรื อ ผู้ มี 2. นิสิตประเมินตนเอง และมีการ
ร่ ว มมื อกั บผู้ อื่ น ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสบการณ์
ประเมิ น โดยเพื่ อ นนิ สิ ต และ
ประสิทธิภาพได้เหมาะสมตาม 2. การจั ด ให้ มี ร ายวิ ช าสั ม มนา
อาจารย์ผู้สอน
โอกาสและสถานการณ์
เพื่อมีการแลกเปลี่ ยนแนวคิ ด 3. ประเมินคุณลักษณะบัณฑิตโดย
3. มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเอง
ระหว่ า งนิ สิ ต ด้ ว ยกั น เองและ
ผู้ใช้บัณฑิต
และสังคมในการเรียนรู้ มีการ
อาจารย์ผู้สอน
วางแผนพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ให้ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ในการท างาน
ระดับสูงได้

2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการ
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1. มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทย 1. จั ด กิ จ กรรมกา รเ รี ย นรู้ ใ น 1. ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ จ าก
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการ
รายวิชาต่างๆ ให้ได้วิเคราะห์
ผลิ ต ผลงานการวิ จั ย โดยใช้
พูด ฟัง อ่าน และเขียน รวมทั้ง
ส ถ า น ก า ร ณ์ จ า ล อ ง แ ล ะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและสถิติ
การเลือกใช้รูปแบบการสื่อสาร
สถานการณ์ เ สมื อ นจริ ง และ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ น าเสนอใน
ได้อย่างเหมาะสม
การวิเคราะห์ การประมวลผล
รูปแบบต่างๆ เช่น โปสเตอร์
2. มี ทั ก ษ ะ แ ล ะ ค ว า ม รู้ ใ น
และน าเสนอการแก้ ปั ญ หาที่
บทความ สื่อต่างๆ
ภาษาอั ง กฤษหรื อ ภาษาอื่ น ๆ
เหมาะสม เรี ย นรู้ เ ทคนิ ค การ 2. นิสิตประเมินตนเอง และมีการ
เ พื่ อ ก า ร ค้ น ค ว้ า ไ ด้ อ ย่ า ง
ประยุ ก ต์ ภู มิ ส ารสนเทศใน
ประเมิ น โดยเพื่ อ นนิ สิ ต และ
เหมาะสม และจาเป็น
หลากหลายสถานการณ์
อาจารย์ผู้สอน
2. การเรียนรู้จากการใช้
3. ประเมินคุณลักษณะบัณฑิตโดย
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ผู้ใช้บัณฑิต
ผลิตผลงานวิจัยทีหลากหลาย
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ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

3. มี ค ว า มส า มารถใ น กา รใ ช้
เทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร์ แ ละ
สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร การ
แสวงหาความรู้ ด้ ว ยตนเอง
และการสร้างสรรค์ผลงานทาง
วิชาการในรูปแบบต่างๆ เพื่อ
ประโยชน์การเรียนรู้ของตนเอง
และผู้อื่นได้
4. มี ค วามรู้ ท างภู มิ ส ารสนเทศ
เพื่อการวิเคราะห์ ประมวลผล
และน าเสนอข้ อ มู ล ได้ อ ย่ า ง
เหมาะสมในการแก้ปัญหา

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู้ ดังนี้
ด้านที่ 1 คุณธรรมและจริยธรรม
1. มีการยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และเสียสละ
2. มีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย และตรงเวลา ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดี
3. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
4. มีจิตสานึกที่ดีและรับผิดชอบต่อหน้าที่
5. มีการเคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น รวมถึงกฎและระเบียบขององค์กร
ด้านที่ 2 ความรู้
1. มีค วามรู้ แ ละเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ หลั ก การและทฤษฎี พื้ น ฐานที่ ส าคั ญ ในเนื้ อ หา ของสาขาวิ ช า
ภูมสิ ารสนเทศ และเข้าใจหลักการและทฤษฎีเฉพาะด้านบางส่วน
2. สามารถนาความรู้ทางภูมิสารสนเทศ มาประยุกต์ใช้ เพื่อการวิเคราะห์แก้ปัญหา และสามารถ
ต่อยอดองค์ความรู้ได้
3. สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องกับความรู้ภูมิสารสนเทศ
4. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิจัย
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ด้านที่ 3 ทักษะทางปัญญา
1. สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณและมีเหตุผล
2. สามารถคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์และประเมินผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการได้อย่าง
เป็นระบบ
3. สามารถประยุกต์ความรู้ ทักษะ ความเข้าใจ หลักการและทฤษฎีต่างๆ กับการแก้ปัญหาทาง
ภูมสิ ารสนเทศได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์
4. สามารถสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่างๆได้อย่างดี
ด้านที่ 4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นกัลยาณมิตร
2. สามารถทางานเป็นทีม มีภาวะผู้นา รับผิดชอบการดาเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อื่น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้เหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์
3. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมด้านการเรียนรู้ รวมทั้งวางแผนพัฒนาปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภาพ ในการทางานระดับสูงได้
ด้านที่ 5 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีทักษะการสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูด ฟัง อ่าน และเขียน รวมทั้งการ
เลือกใช้รูปแบบการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
2. มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆ เพื่อการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสม และจาเป็น
3. มีความสามารถใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง และการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการ
เรียนรู้ของตนเองและผู้อื่นได้
4. มีความรู้ทางภูมิสารสนเทศ เพื่อการวิเคราะห์ ประมวลผลและนาเสนอข้อมูลได้อย่าง
เหมาะสมในการแก้ปัญหา
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 ความรับผิดชอบหลัก

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

 ความรับผิดชอบรอง

2. ความรู้

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

3. ทักษะทางปัญญา

5. ทักษะการวิเคราะห์ การ
สื่อสาร บูรณาการทาง
ภูมิศาสตร์และการใช้
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
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ภม 501 ภูมิสารสนเทศเบื้องต้น









































ภม 511 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติทาง
ภูมิสารสนเทศ
ภม 512 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
และระบบการกาหนด
ตาแหน่งบนผิวโลกขั้นสูง
ภม 513 การรับรูร้ ะยะไกลขั้นสูง

























































































































ภม 514 การทาแผนที่ขั้นสูงเพื่องาน
ภูมิสารสนเทศ
ภม 541 สัมมนาภูมิสารสนเทศ

























































 













































































































































ภม 521 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศ
ในด้านเศรษฐกิจและสังคม
ภม 522 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศ
ในด้านการขนส่งและ
ลอจิสติกส์
ภม 531 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศ
ในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการปรับตัว
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 ความรับผิดชอบหลัก

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1
ภม 515 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศใน
ด้านระบบสนับสนุนการ

ตัดสินใจ
ภม 532 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศ

เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ภม 533 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศใน

ด้านการจัดการพิบัติภัย
ภม 623 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศ
เพื่อการวิเคราะห์ด้าน

อาชญากรรม
ภม 615 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศใน
ด้านการรับรู้ระยะไกลช่วง

ไมโครเวฟ
ภม 624 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศใน
ด้านการรับรู้ระยะไกลของเมือง 
ภม 616 การเขียนโปรแกรมระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์
ภม 688 สารนิพนธ์

ภม 699 ปริญญานิพนธ์



 ความรับผิดชอบรองญ

2. ความรู้

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

3. ทักษะทางปัญญา

5. ทักษะการวิเคราะห์ การ
สื่อสาร บูรณาการทาง
ภูมศิ าสตร์และการใช้
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
พ.ศ. 2554 (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
ก าหนดระบบการทวนสอบผลสั มฤทธิ์ก ารเรี ยนรู้ เป็ น ส่ ว นหนึ่ งของระบบการประกั น
คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องทาความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และนาไปดาเนินการ
จนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้ การทวนสอบระดับรายวิชา
ควรประเมินการเรียนการสอนระดับรายวิชา มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้
เป็นไปตามแผนการสอน มีการประเมินข้อสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกการทวนสอบระดับหลักสูตร
สามารถทาได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษาดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผล
การเรียนรู้และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
การกาหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ควรเน้นการทาวิจัยสัมฤทธิ์ผลของ
การประกอบอาชีพที่ทาอย่างต่อเนื่อง และนาผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียน
การสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงานโดย
องค์กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะดาเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้
 ภาวะการได้งานทา การได้งานทาที่ดีขึ้น ประเมินแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ด้านของ
ระยะเวลา การหางานทา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจในการ
ประกอบการงานอาชีพ
 การตรวจสอบจากผู้ป ระกอบการ โดยการขอเข้ า สัม ภาษณ์ หรื อ การแบบส่ ง
แบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจ และเข้าทางานในสถานประกอบการ
นั้นๆ ในคาบระยะต่างๆ
 การประเมินตาแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงาน
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็ นไปตามข้อ บังคับมหาวิทยาลัยศรีน ครินทรวิโรฒ
พ.ศ. 2554 (ภาคผนวก ก)

ว่าด้วยการศึกษาระดับ บัณ ฑิตศึกษา
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หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
 มีก ารปฐมนิ เทศแนะแนวการเป็ น ครูแ ก่อาจารย์ใหม่ ให้มีค วามรู้แ ละเข้า ใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย / สถาบัน คณะ ตลอดจนหลักสูตรที่สอน
 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการ
วิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการทาวิจัยสายตรงในสาขาวิชาที่ไม่ใช่วิจัยในแนวภูมิสารสนเทศ
เป็นอันดับแรก การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
องค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ หรือการลาเพื่อ
เพิ่มพูนประสบการณ์โดยการทาวิจัยระยะสั้นทั้งในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอน
และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการทาวิจัยสายตรงในสาขาวิชาที่ไม่ใช่วิจัยในแนว
ภูมิสารสนเทศเป็นอันดับแรก การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทาง
วิชาการ และวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ และ/หรือ
ต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
 การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
 จัดสรรงบประมาณสาหรับการประชุมวิชาการทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ความรู้และคุณธรรม
 มีการกระตุ้นอาจารย์ทาผลงานทางวิชาการสายตรงสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ
 ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมี
ความเชี่ยวชาญสาขาวิชาชีพเป็นรอง โดยมีการจัดสรรงบประมาณสาหรับการทาวิจัย
และส่งเสริมให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่างๆ ของคณะ และมหาวิทยาลัย
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ
1. การบริหารหลักสูตร
การบริหารหลัก สูตร จะมีคณะกรรมการประจาหลักสูตรซึ่งรับ ผิ ดชอบดูแ ลหลักสูตรให้
เป็ น ไปตามเกณฑ์ ของ มคอ.3–มคอ.7 อันประกอบด้วย ประธานหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับ ผิดชอบ
หลักสูตร โดยมีคณบดีเป็นผู้กากับดูแล และให้คาแนะนา ตลอดจนกาหนดนโยบายปฏิ บัติให้แก่อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จะวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะ
และอาจารย์ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูล สาหรับใช้เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยกระทา
ทุกปีอย่างต่อเนื่อง








เป้าหมาย
พั ฒ นาหลั ก สู ต รให้ ทั น สมั ย
โดยอาจารย์และนิสิตสามารถ
ก้า วหน้ า หรื อเป็ น ผู้ น าในการ
สร้ า งองค์ ค วามรู้ ใ หม่ ๆ ทาง
ด้านภูมิสารสนเทศ
กระตุ้ นให้นิ สิต เกิ ดความใฝ่ รู้
มีแนวทางการเรียนที่สร้างทั้ง
ความรู้ ค วามสามารถในวิ ช า
การวิชาชีพที่ทันสมัย
ตรวจสอบและปรั บปรุ ง หลั ก
สู ต รให้ มี คุ ณ ภาพและมาตร
ฐาน
มี ก ารประเมิ น มาตรฐานของ
หลักสูตรอย่างสม่าเสมอ











การดาเนินการ
จั ด ให้ ห ลั ก สู ต รมี ค วามสอด
คล้องกับมาตรฐานวิชาชีพด้าน
ภูมิสารสนเทศระดับสากล หรือ
ระดับชาติ
ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให้ ทั น สมั ย
โดยมี ก ารพิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง
หลักสูตรทุกๆ 4 ปี
จั ด แนวทางการเรี ย นรายวิ ช า
ให้ มี ทั้ ง ภาคทฤษฎี แ ละภาค
ปฏิบัติ ตลอดจนมีแนวทางการ
เรี ย นหรื อกิ จ กรรมประจ าวิ ช า
ให้ นิ สิ ต ได้ ศึ ก ษาความรู้ ที่ ทั น
สมัยด้วยตนเอง
จัด ให้ มีผู้ ส นั บสนุ น การเรี ย นรู้
และ/หรือ ผู้ช่วยสอน เพื่อกระ
ตุ้นให้นิสิตเกิดความใฝ่รู้
กาหนดให้อาจารย์ที่สอนมีคุณ
วุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาเอก และ
มี จ านวนคณาจารย์ ป ระจ าไม่
น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน













การประเมินผล
หลั ก สู ต รที่ ส ามารถอ้ า งอิ ง กั บ
มาตรฐานที่ ก าหนดโดยหน่ ว ย
งานด้านวิชาชีพ ด้านภูมิสารสน
เทศ มี ความทันสมัย และมี การ
ปรับปรุงสม่าเสมอ
จานวนวิชาเรียนที่มีภาคปฏิบัติ
และวิ ช าเรี ย นที่ มี แ นวทางให้
นิสิตศึกษาค้นคว้าความรู้ใหม่ได้
ด้วยตนเอง
จ านวนและรายชื่ อ คณาจารย์
ประจ า ประวั ติ อ าจารย์ ด้ า น
คุณวุฒิ ประสบการณ์ และการ
พัฒนาอบรมอาจารย์
จ านวนบุ ค ลากรสายสนั บสนุ น
การเรียนรู้ และบันทึกกิจกรรม
การสนับสนุนการเรียนรู้
ผลการประเมิ น การเรี ย นการ
สอนอาจารย์ ผู้ ส อน และการ
สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้สนับ
สนุนการเรียนรู้โดยนิสิต
ประเมินผลโดยคณะกรรมการที่
ประกอบด้ ว ยอาจารย์ ภ ายใน
คณะทุก 2 ปี
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เป้าหมาย










การดาเนินการ
การประเมินผล
สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนเป็น  ประเมิ นผลโดยคณะกรรมการ
ผู้นาในทางวิชาการ และ/หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทุก 4 ปี
เป็นผู้ เชี่ย วชาญทางวิชาชีพ ใน  ประเมิน ผลโดยบัณฑิตผู้สาเร็จ
ด้านภูมิสารสนเทศ หรือในด้าน
การศึกษาทุกปี
ที่เกี่ยวข้อง
ส่ ง เสริ ม อาจารย์ ป ระจ าหลั ก
สู ต รให้ ไ ปดู ง านในหลั ก สู ต ร
หรือวิชาการที่เกี่ยวข้อง ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
มี ก ารประเมิ น หลั ก สู ต รโดย
คณะกรรมการ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ภายในทุกปี และภายนอกทุก 4
ปี
จัด ทาฐานข้อมู ล ทางด้ านนิ สิ ต
อาจารย์ อุปกรณ์ เครื่องมือวิจัย
งบประมาณ ความร่ ว มมื อกั บ
ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ผ ล ง า น ท า ง
วิชาการทุกภาคการศึกษา เพื่อ
เป็นข้อมูล ในการประเมินของ
คณะกรรมการ
ประเมิ น ความพึ ง พอใจของ
หลักสูตรและการเรียนการสอน
โดยบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
คณะฯ จัดสรรงบประมาณประจาปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ เพื่อจัดซื้อตารา
สื่อการเรียนการสอน โสตทัศ นูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ อย่างเพียงพอเพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ของนิสิต
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
มหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้านหนังสือ ตารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลระดับสากล โดยมี
สานักหอสมุดที่มีหนังสือภูมิสารสนเทศ และด้านอื่นๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้นดังต่อไปนี้
2.2.1 หนังสือด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศจานวน 17,432 เล่ม
2.2.2 วารสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่บอกรับ ดังต่อไปนี้
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วารสารภาษาไทย
1. National Geographic ฉบับภาษาไทย.
2. วารสารภูมิศาสตร์ (Geographical Journal).สมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย
3. วารสารภูมิศาสตร์ (Journal of Geography) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาควิชาภูมิศาสตร์
4. วารสารสารสนเทศภูมิศาสตร์นเรศวร (Journal of Naresuan Geographic
Information System.) มหาวิทยาลัยนเรศวร
5. เอเชียปริทัศน์ (Journal of Asian Review.)
วารสารภาษาอังกฤษที่บอกรับ
1. Journal of Geography (บอกรับตัวเล่ม รหัส 90-037 Fulltext online ใช้ผ่าน
OPAC จากช่องทางทรัพยากร ได้)
2. National Geography (บอกรับตัวเล่ม)
3. Annals of the Association of American Geographers. (Fulltext online ใช้ผ่าน
ฐานข้อมูล Academic Search Complete)
4. Geographical Review (Fulltext online ใช้ผ่านฐานข้อมูล Academic Search
Complete)
5. Geography Teacher (Fulltext online ใช้ผ่านฐานข้อมูล Academic Search
Complete)
6. National Geographic Traveler. (บอกรับตัวเล่ม รหัส 91-304)
7. The geography teacher.
2.2.3 ฐานข้อมูลทางวิชาการที่บอกรับ
1. โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย (Thailand Library Integrated
System - ThaiLIS)
2. Academic Search Complete
3. Academics Search Premier
4. IR-Web
5. CRCNetBASE
6. eBook Collection (Ebscohost) หรือฐานข้อมูล NetLibrary เดิม
7. H.W. Wilson
8. Proquest Dissertation & Theses
9. ScienceDirect
10. Scopus
11. SpringerLink - Journal
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12. Web of Science วารสารอิเล็กทรอนิกส์ มศว.
2.2.4 เครื่องมือและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน
1. แผนที่ภูมิประเทศ ประเทศไทย ระวาง L7017 และ L7018
2. ภาพถ่ายทางอากาศ
3. กล้องมองภาพสามมิติ (Mirror Stereoscope) จานวน 20 ชุด
4. เครื่อง GPS จานวน 40 เครื่อง
5. เข็มทิศ ลูกโลก เครื่องมือวัดระยะทาง
6. ตัวอย่างหินสาหรับการศึกษาธรณีวิทยา
7. กล้องสารวจ
8. เครื่องมือศึกษาดิน
9. โปรแกรม ArcGIS 9.1 จานวน 3 ลิขสิทธิ์ และ ArcGIS 10 จานวน 30 ลิขสิทธิ์
10. โปรแกรม Erdas จานวน 10 ลิขสิทธิ์
11. โปรแกรม ER-Mapper จานวน 1 ลิขสิทธิ์
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับสานักหอสมุดกลาง เพื่อจัดซื้อหนังสือ และตาราที่เกี่ยวข้อง สาหรับบริการ
อาจารย์และนิสิตได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน การประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์
ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ ออื่นๆ ที่จาเป็น นอกจากนี้
อาจารย์พิ เศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ ก็มีส่วนการเสนอแนะรายชื่อหนั งสือ สาหรับ
สานักหอสมุดกลางเพื่อดาเนินการจัดซื้อหนังสือด้วย
ส่วนของคณะฯ จะต้องจัดสื่อการสอนอื่น เพื่อใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่อง
มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ และคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีเจ้าหน้าที่ประจาของคณะฯ จะประสานงานการจัดซื้อหนังสือเพื่อเข้าสานักสมุดกลางและ ทา
หน้าที่ประเมินความเพียงพอของหนังสือ ตารา นอกจากนี้ มีเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคและโสตทัศนอุ ปกรณ์
ซึ่งจะช่วยอ านวยความสะดวกการใช้สื่อ ของอาจารย์ และควรต้องประเมิน ความเพียงพอและความ
ต้องการใช้สื่อของอาจารย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
เป้าหมาย
การดาเนินการ
การประเมินผล
 จั ด ให้ มี ห้ อ งเรี ย นห้ อ งปฏิ บั ติ  จั ด ให้ มี ห้ อ งเรี ย นมั ล ติ มี เ ดี ย ที่ มี  รวบรวมจั ด ท าสถิ ติ จ านวน
การ ระบบเครื อ ข่ า ย แม่ ข่ า ย
ความพร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิ
เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ต่ อ หั ว
อุ ป กรณ์ ทรั พ ยากร สื่ อ และ
ภาพ ทั้ง การสอน การบันทึกเพื่อ
นิ สิ ต ต่ อ ชั่ ว โมงการใช้ ง าน
ช่องทางการเรียนรู้ให้เพียงพอ
เตรียมจัดสร้างสื่อสาหรับการทบ
ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือ
เพื่อสนับสนุนทั้งการศึกษาใน
ทวนการเรียน
ความเร็ ว ของเครื อ ต่ อ หั ว
ห้องเรียน นอกห้องเรียน และ  จัดเตรียมห้องปฏิบัตกิ ารที่มีเครื่อง
นิสิต
เพื่ อ การเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง
มือทันสมัยและเป็นเครื่องมือวิชา  จานวนนิสิตลงทะเบียนเรียน
อย่างเพียงพออย่างมีประสิทธิ
ชี พ ร ะ ดั บ ส า ก ล เ พื่ อใ ห้ นิ สิ ต
ที่ มี ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารด้ ว ยอุ ป
ภาพ
สามารถฝึ ก ปฏิ บั ติ สร้ า งความ
กรณ์ต่างๆ
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เป้าหมาย

พร้อมเพื่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
การประเมินผล
การดาเนินการ
 จัดให้มีเครือข่ายและห้องปฏิบัติ  ผลส ารวจความพึ ง พอใจ
การ มี ทั้ ง เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์
ของนิ สิ ต ต่ อ การให้ บ ริ ก าร
พื้น ที่ ซึ่ งนิ สิ ตสามารถศึ กษาหา
ทรั พ ยากรเพื่ อ การเรี ย นรู้
ความรู้เพิ่มเติมได้ด้วย
และปฏิบัติการ

3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
การคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่จะต้อง
มีวฒ
ุ ิการศึกษาระดับปริญญาเอกขึ้นไปสาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน ต้องประชุมร่วมกันเพื่อการวางแผนจัดการเรียน
การสอน ประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้
สาหรับการปรับหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้
บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
ส าหรั บ อาจารย์ พิ เ ศษถื อ ว่ า มี ค วามส าคั ญ มาก เพราะเป็ น ผู้ ถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ แ ละ
ประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติให้กับนิสิต ดังนั้น คณะกาหนดนโยบายว่า หนึ่งรายวิชาบังคับควรมีการ
เชิญอาจารย์พิเศษ หรือ วิทยากร มาบรรยายอย่างน้อย 3 ชั่วโมง และอาจารย์พิเศษนั้น จะต้องเป็น ผู้มี
ประสบการณ์ หรือ วุฒิการศึกษาขั้นต่าอย่างต่าปริญญาโท
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
บุคลากรสายสนับสนุน ควรมีวุฒิการศึกษาไม่น้อยกว่าปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับ ภาระงานที่
รับผิดชอบ และมีความรู้ด้านภูมิสารสนเทศ
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
บุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสูตร และต้องสามารถบริการให้อาจารย์
สามารถใช้ สื่ อ การสอนได้ อ ย่ า งสะดวก จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารฝึ ก อบรมเฉพาะทาง เช่ น การเตรี ย ม
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครื่องมือทางภูมิสารสนเทศ ของแต่ละรายวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ
5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานิสิต
5.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นิสิต
คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิตทุกคน โดยนิสิตที่มีปัญหาในการ
เรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของภาควิชาฯ ทุกคนจะต้องทา
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หน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิต และทุกคนต้องกาหนดชั่วโมงให้คาปรึกษา (Office
Hours) เพื่อให้นิสิตเข้าปรึกษาได้
5.2 การอุทธรณ์ของนิสิต
กรณีที่นิสิตมีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดๆ สามารถที่จะยื่นคาร้องขอดู
กระดาษคาตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในรายวิชานั้นๆ ได้
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ความต้องการกาลังคน สาขาภูมิสารสนเทศนั้น คาดว่ามีความต้องการกาลังคนด้านภูมิสารสนเทศ
สูง จากยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ ได้กาหนดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิ ตของ
ผู้ประกอบการ โดยเฉลี่ยอยู่ ระดับดี-ดีมาก ทั้งนี้ ภาควิชาฯ ได้จัดการสารวจความต้อ งการแรงงาน
และความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต เพื่ อ น าข้ อ มู ล มาใช้ ป ระกอบการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร รวมถึ ง
การศึกษาข้อมูลวิจัยอันเกี่ยวเนื่องกับการประเมินความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อนามาใช้ในการ
วางแผนการรับนิสิต
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดาเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมด อยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่องไม่ต่ากว่า 2 ปี
การศึก ษา เพื่ อ ติด ตามการดาเนิ น การตาม TQF ต่อ ไป ทั้ง นี้ เกณฑ์ การประเมิน ผ่า น คื อ มี ก าร
ดาเนินงานตามข้อ 1-5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
(1)

(2)

(3)

(4)

ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
2555 2556
×
อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม ×
ในการประชุ ม เพื่ อวางแผน ติ ด ตาม และทบทวนการ
ดาเนินงานหลักสูตร
×
×
มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
×
×
มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช าและรายละเอี ย ดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 อย่ า งน้ อ ยก่ อ นการเปิ ด สอนในแต่ ล ะภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
×
×
จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและรายงาน
ผลการด าเนิ นการของประสบการณ์ภ าคสนาม (ถ้ ามี )
ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา

(5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบ
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ที่กาหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการ ศึกษา

2557
×

2558
×

2559
×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×
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(7)

(8)
(9)
(10)

(11)

(12)

ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
2555 2556
×
มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอนหรื อ การประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ จากผลการ
ประเมินการดาเนินการที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
×
×
อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคา
แนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
×
×
อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
×
จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ ×
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ
50 ต่อปี
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่
มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0
ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

2557
×

2558
×

2559
×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 ประเมินคุณภาพการเรียนการสอน รูปแบบของการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
โดยนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน
1.1.2 ประเมินประสิทธิภาพการสอนจากผลการเรียนของนิสิต
1.1.3 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมในการมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมการเรียน
การสอนทั้งในและนอกชั้นเรียน
1.1.4 ประเมินจากผลงานของนิสิตที่ได้รับมอบหมายในแต่ละรายวิชา
1.1.5 ประเมินรูปแบบและวิธีของการจัดการเรียนรู้ โดยคณาจารย์ผู้สอนในแต่ละ
รายวิชา
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 นิสิตประเมินการสอนอาจารย์ในทุกๆด้าน เช่น วิธีการสอน การตรงต่อเวลา
วัตถุประสงค์รายวิชา ฯลฯ โดยใช้แบบประเมิน มศว ปค.003 ผ่านระบบออนไลน์
1.2.2 รายงานผลการประเมินทักษะการสอนอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อใช้ในการปรับปรุงรูปแบบและกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป
1.2.3 มีการรวบรวมผลการประเมินทักษะการสอนของอาจารย์เพื่อนาไปประกอบใน
การจัดกิจกรรมในการพัฒนาและปรับปรุงทักษะในการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 กาหนดให้มีคณะกรรมการประเมินหลักสูตรภายในสถาบัน
2.2 ประเมินหลักสูตรทุกปีการศึกษา ด้านรูปแบบการจัดการเรียนการสอน การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของนิสิต การประเมินผลผลิต และการประเมินผลที่ได้รับ
2.3 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
2.4 มีการทาวิจัยด้านการประเมินหลักสูตร เพื่อนาผลการวิจัยไปใช้เพื่อการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรต่อไป
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ดาเนินการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ในหมวด
7 ข้อที่ 7
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
 รวบรวมข้อเสนอแนะ และข้อมูล จากการประเมินจากนิสิต ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และ
วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร และประธานหลักสูตร
 จัดประชุม สัมมนา การวางแผนการปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธ์การสอน โดยใช้ผลการ
ประเมินเป็นพื้นฐานการปรับปรุง
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2554
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สรุปรายงานการประเมินหลักสูตร
ภาควิ ช าภู มิ ศ าสตร์ ไ ด้ เ ปิ ด สอนหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภู มิ ศ าสตร์ แ ละภู มิ
สารสนเทศมาตั้งแต่ พ.ศ. 2552 และเพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและเหมาะสมกับยุคโลกาภิวัฒน์
ของเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน จึงได้จัดให้มีการประเมินหลักสูตรขึ้นเพื่อปรับปรุง หลักสูตร ใน
การประเมิ น ได้ แ บ่ ง กลุ่ ม ผู้ ป ระเมิ น ออกเป็ น 3 กลุ่ ม ได้ แ ก่ นั ก ศึ กษาปั จ จุบั น นั กศึ ก ษาที่ส าเร็ จ
การศึกษา และผู้ใช้มหาบัณฑิต โดยมีผลรายละเอียดและผลการประเมินดังนี้
ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล
ตารางที่ 2.1 จานวนผู้ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล

จานวน (คน)

ร้อยละ

7
2
2
11

63.63
18.18
18.18
100

นิสิตปัจจุบัน
มหาบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
ผู้ใช้บัณฑิต
รวม

ส่วนที่ 2 สรุปข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภูมิสารสนเทศ
ตารางที่ 2.2 มหาบัณฑิตและนิสิตปัจจุบัน
1. หลักสูตร
เรื่อง
ความเหมาะสมของจานวนหน่วยกิตของหลักสูตร
ความเหมาะสมทั้งจานวนและรายวิชากลุ่มวิชาบังคับ
ความเหมาะสมทั้งจานวนและรายวิชากลุ่มวิชาเลือก
หลักสูตรสามารถพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้เชิง
ประยุกต์ได้เป็นอย่างดี
กรณีที่หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 จะมีการ
เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเป็นภูมิสารสนเทศ และมีปรับ
เพิ่มรายวิชาทางภูมิสารสนเทศมากขึ้น คุณเห็นด้วย
มากน้อย เพียงใด
เนื้อหาสาระของรายวิชาในหลักสูตรมีความทันสมัย
และน่าสนใจ
มีความหลากหลายของรายวิชาที่เปิดสอนให้เลือก
เรียนตามความสนใจ

ระดับความเห็นด้วย
มาก
ปานกลาง
น้อย
7
2
7
1
1
6
2
1
7
2
7

1

5

4

5

4

ความเห็นเพิ่มเติม

1
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2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้สอน
เรื่อง
อาจารย์มีความรู/้ เชี่ยวชาญวิชาทีส่ อน
อาจารย์มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้
อาจารย์มีความตั้งใจ/อุทิศตนให้กับการสอน
อาจารย์ให้เวลาและคาปรึกษาในการเรียน/การทา
วิจัยอย่างเต็มที่

มาก
9
8
9
9

ระดับความเห็น
ปานกลาง

น้อย

ความเห็นเพิ่มเติม

1

3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนของผู้เรียน
เรื่อง

มาก

นักศึกษาพบว่ามีปัญหาในการเรียนมากเพียงใด
ความรู้จากรายวิชาต่างๆที่เปิดสอนและสามารถใช้
เพื่อการทาวิทยานิพนธ์หรือสาระนิพนธ์
รายวิชาที่เปิดสอนสามารถนาไปใช้ประโยชน์ใน
อาชีพปัจจุบนั
นักศึกษาสามารถให้เวลากับการเรียน/การทา
ปฏิบัติการ/การวิจัยอย่างเต็มที่

ระดับความเห็น
ปานกลาง
5

น้อย
4

6

3

7

2

5

3

1

มาก
6

ระดับความเห็น
ปานกลาง
2

น้อย
1

6

2

1

2
5

4
3

3
1

5

3

1

ความเห็นเพิ่มเติม
การขาดทักษะทาง
ภาษาอังกฤษของนิสิต

4. ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยเกื้อหนุนในการศึกษา
เรื่อง
มีหนังสือเพียงพอต่อการสืบค้นหรือเพื่อการเรียน
การสอน
มีความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล/วารสารด้วย
ระบบ Internet
มีความสะดวกในการเชื่อมโยงระบบ Internet
นักศึกษามีอุปกรณ์/เครื่องมือ/วัสดุอย่างเพียงพอ
เพื่อการทาวิทยานิพนธ์หรือสาระนิพนธ์
นักศึกษาได้รับเงินสนับสนุนอย่างเพียงพอ สาหรับ
การทาวิทยานิพนธ์หรือสาระนิพนธ์ หรือเพื่อไป
ประชุมทางวิชาการ

ความเห็นเพิ่มเติม

84

5. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการทางานของบัณฑิต (ตอบเฉพาะบัณฑิต)
ระดับความเห็นด้วย
เรื่อง
มาก
ปานกลาง
น้อย
การสาเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้มีผลต่อการได้งานทา
1
(กรณีที่ยังไม่มีงานทาก่อนที่จะเข้าศึกษา)
บัณฑิตได้งานทาตรงตามสาขาที่เรียน (กรณีที่ยังไม่มี
1
งานทาก่อนที่จะเข้าศึกษา)
บัณฑิตได้รับมอบงานที่สาคัญเพิม่ ขึ้นภายใน 1 ปี (กรณี
1
1
ที่มีงานทาก่อนที่จะเข้าศึกษา)
บัณฑิตได้รับความพึงพอใจจากหัวหน้างานเนื่องจากนา
2
ความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปประกอบการทางาน

ความเห็นเพิ่มเติม

ตารางที่ 2.3 ผู้ใช้มหาบัณฑิต
1. ความรู้ความสามารถในวิชาชีพ/วิชาการ

ความคิดเห็นต่อมหาบัณฑิต
มีความรอบรู้และความสามารถเชิงวิชาการ
มีความสามารถในการนาความรูม้ าประยุกต์ในการ
ทางาน
มีความชานาญ/ทักษะในการปฏิบัติงาน
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
มีความสามารถในการแก้ปญ
ั หาอย่างเป็นระบบ

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปานกลาง
น้อย

ความเห็นเพิ่มเติม

2
2
1
1

1
1
2

2. คุณธรรม จริยธรรมและมนุษย์สัมพันธ์
ความคิดเห็นต่อมหาบัณฑิต
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
ปฏิบัติตามระเบียบ/กฎของหน่วยงาน
รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง
มีน้าใจ/เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้เกี่ยวข้อง/เพื่อนร่วมงาน
มีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับผู้เกี่ยวข้อง/
ผู้ร่วมงาน

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปานกลาง
น้อย

ความเห็นเพิ่มเติม

2
2
2
2
2
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3.ทัศนคติต่องานที่ทาและการปฏิบัติหน้าที่
ความคิดเห็นต่อมหาบัณฑิต
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่องานที่รับผิดชอบ
มีความคิดและมุ่งมั่นที่จะพัฒนา/ปรับปรุงงานที่
รับผิดชอบ
ทางานอย่างขยันหมัน่ เพียร/อดทน/สู้งาน
มีความเชื่อมั่นในตนเอง/กล้าแสดงความคิดเห็น

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปานกลาง
น้อย
2
1

ความเห็นเพิ่มเติม

1

2
2

ภาพรวมเกี่ยวกับความพอใจในคุณภาพของมหาบัณฑิต
พอใจมาก……2…..คน
พอใจ……………..คน
ไม่พอใจ………….คน
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ศรีนครินทรวิโรฒ 2554)
. 2554. การกระจายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ในประเทศไทย.
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ (เงินงบประมาณ
แผ่นดินมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2552.)
. 2554. การปรับตัวชายฝั่งทะเลจากผลกระทบคลื่นสึนามิ : การศึกษา
เบื้องต้น. กรุงเทพฯ. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ
( เงินงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2553.)
. 2553. การพัฒนาดัชนีพืชยาสูบด้วยระบบสัมผัสระยะไกลและการพัฒนา
ฐานข้อมูลเฝ้าระวังด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์. (หัวหน้าโครงการ : กาลังดาเนินการ
เงินงบประมาณศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) 2553.)
. 2553. การฟื้นตัวทางธรรมชาติของพื้นที่แผ่นดินถล่ม. รายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ (เงินงบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ 2552.)
. 2553. ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิปัญญาเกษตรกรรมไทยและเชิงพื้นที่
ภูมิศาสตร์. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ
(เงินงบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2552.)
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Pantanahiran W. and T. Tadano. Inhibiting Effect of Drainage Water from Peat Soils on the
Elongation of Rice Roots. In Y. Takai, T. Nagano, M. Kimura, J. Sugi, and S.
Vacharotayan. Coastal and Inland Salt-affected Soils in Thailand. NODAI Research
Institute, Tokyo University of Agriculture. (งบประมาณ JSPS)
Nilnonda, C., W. Pantanahiran, S.Kawakuchi, and H. Kai. Affect of Water Stress on the
Growth and Sterility of Rice. In Y. Takai, T. Nagano, M. Kimura, J. Sugi, and
S.Vacharotayan. Coastal and Inland Salt-affected Soils in Thailand. NODAI Research
Institute, Tokyo University of Agriculture. (งบประมาณ JSPS)
Lim, M. W. Pantanahiran, S. Lim, and C. Nualsri. Study on Problems and Improvement of
Neck Orange (Citrus 90eticulate) Cultivation. (In Thai) Res. Rest. Of Natural Resources,
Prince of Songkla University, Songkhla. (งบประมาณ)
ภาระงานสอนที่มีอยู่เดิม
ระดับ
ภม 221 ธรณีวิทยาเบื้องต้น
ปริญญาตรี

รายวิชา

ภม 333* ภูมิศาสตร์ดิน
บัณฑิตศึกษา ภม 512 ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ขั้นสูง
ภม 524 สัมมนาภูมิศาสตร์ชายฝั่งทะเลและสมุทรศาสตร์
*หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์) หลักสูตรเดิม 2545.
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ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
สังกัด
เบอร์ติดต่อ
E-mail
สาขาที่เชี่ยวชาญ
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา

นางสาวสุรัสวดี อิฐรัตน์
อาจารย์ประจาภาควิชาภูมิศาสตร์
ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โทร. 0-2649-5000 ต่อ 5540 โทรสาร 0-2664-4217
suravadee@hotmail.com
Remote Sensing
วุฒิการศึกษาที่ได้รับ

ปริญญาโท

Ph.D (DiplÔme de docteur)
Très honorable avec
felicitations (Télédetection)
DESS (Télédetection)

ปริญญาโท
ปริญญาตรี

ศศ.ม (จารึกภาษาตะวันออก)
ศศ.บ (โบราณคดี)

ปริญญาเอก

สถานที่ศึกษา

ปีที่จบ
การศึกษา

Paris I (Pantheon–Sorbonne)

2541

Paris VI (Pierre et Marie
Curie)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

2534
2526
2522

ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
-

2. การนาเสนอผลงานวิจัย conference /abstract /proceedings
3. บทความวิชาการ
4. หนังสือ ตารา
6. งานวิจัย / ทุนวิจัยที่ได้รับ
สุรัสวดี อิฐรัตน์.การวิเคราะห์ทางโบราณคดีจากดาวเทียมสปอตการจัดกระบวนข้อมูลและการ
สร้างภาพสีกลับคืน. กรุงเทพฯ (งบประมาณประเทศฝรั่งเศส)
. โครงการสารวจและการจัดทาแผนพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวน้าพุร้อน กลุ่ม อารย
ธรรมล้านนา กลุ่มท่องเที่ยวมรดกโลกเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ. กรุงเทพฯ
(งบประมาณกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา)
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ภาระงานสอนที่มีอยู่เดิม
ระดับ
ภม 213 หลักภูมิศาสตร์ภูมิภาค
ปริญญาตรี

รายวิชา

ภม 213* โฟโตแกรมเมตรี 2
ภม 264 ภูมิศาสตร์วัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ภม 354* ภูมิศาสตร์ประชากร
บัณฑิตศึกษา ภม 513 สัมผัสระยะไกลขั้นสูง
*หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์) หลักสูตรเดิม 2545.
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ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
สังกัด
เบอร์ติดต่อ
E-mail
สาขาที่เชี่ยวชาญ
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

นางสาวสุธาทิพย์ ชวนะเวสสกุล
อาจารย์ ระดับ 7
ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โทร. 0-2649-5000 ต่อ 5540 โทรสาร 0-2664-4217
Such2305@hotmail.com
ภูมิศาสตร์, ภูมิศาสตร์เมือง, ภูมิศาสตร์การแพทย์
สถิติและการวิจัยทางภูมิศาสตร์
วุฒิการศึกษาที่ได้รับ
ผ.ด. (การวางแผนชุมชนเมือง
และสภาพแวดล้อม)
ผ.ม. (การวางแผนชุมชนเมือง
และสภาพแวดล้อม)
วท.บ. (ภูมิศาสตร์)

สถานที่ศึกษา

ปีที่จบ
การศึกษา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2552
2540
2536

ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
สุธาทิพย์ ชวนะเวสสกุล. 2548. การศึกษาหาพื้นที่ว่างของการให้บริการขนส่งสาธารณะใน
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพฯ. ในวารสารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ฉบับที่ หน้า . (งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2548.)
2. การนาเสนอผลงานวิจัย conference /abstract /proceedings
3. บทความวิชาการ
…-………………………………………………………………………………………………..
4. หนังสือ ตารา
สุธาทิพย์ ชวนะเวสสกุล และพิเศษ เสนาวงษ์. 2545. มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ.
7. งานวิจัย / ทุนวิจัยที่ได้รับ
สุธาทิพย์ ชวนะเวสสกุล . 2554. ผลกระทบของการกลายเป็นเมืองจากกิจกรรมการท่องเที่ยว
ตาบลเชียงคาน อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย. กรุงเทพฯ (หัวหน้าโครงการ : กาลัง
ดาเนินการ, งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2554.)
สุรัสวดี อิฐรัตน์ และคณะ. 2553. การหาพื้นที่สวนสาธารณะที่เหมาะสมด้วยระบบ
สารสนเทศภูมิศ าสตร์ และการมีส่วนร่ว มของประชาชน กรณีศึ กษา : จังหวัดนนทบุรี .
กรุงเทพฯ. (ผู้ร่วมวิจัย : กาลังดาเนินการ, งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2553.)
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สุธาทิพย์ ชวนะเวสสกุล และคณะ. 2553. การสารวจและจัดทาฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์
แหล่งมรดกทางวัฒนธรรม บริเวณอาเภอเมือง จังหวัดลาพูน . กรุงเทพฯ(หัวหน้าโครงการ:
กาลังดาเนินการ, งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2553.)
โกสุม จันทร์ศิริ และสุธาทิพย์ ชวนะเวสสกุล. 2552. การศึกษาข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ
ของโรคติดเชื้อที่สาคัญของเมืองในเส้นทางหลวงเอเซียหมายเลข 9 (มุกดาหาร–สะหวันนะ
เขต–เว้). กรุงเทพฯ. (ผู้วิจัยร่วม : งบประมาณเงินแผ่น ดินมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2551-2552.)
สุธาทิพย์ ชวนะเวสสกุล. 2548. การศึกษาหาพื้นที่ว่างของการให้บริการขนส่งสาธารณะใน
กรุงเทพมหานคร กรุงเทพฯ. (งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2548.)
โกสุม จันทร์ศิริ และสุธาทิพย์ ชวนะเวสสกุล . 2546. การศึกษาข้อมูลภูมิศาสตร์สาธารณสุขของ
โรคติดเชื้อที่สาคัญในแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว. กรุงเทพฯ. ในวารสาร (ผู้วิจัยร่วม
งบประมาณสถาบันเอเชียแปซิฟิกศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2546.)
ภาระงานสอนที่มีอยู่เดิม
ระดับ
ภม 111 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย
ปริญญาตรี

รายวิชา

ภม 313* วิธีการสถิติทางภูมิศาสตร์
ภม 356* ภูมิศาสตร์เมือง
ภม 511* การพัฒนาแนวคิดแลวิธีวิจัยทางภูมิศาสตร์
บัณฑิตศึกษา ภม 624 ภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการท้องถิ่น
*หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์) หลักสูตรเดิม 2545.
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ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
สังกัด
เบอร์ติดต่อ
E-mail
สาขาที่เชี่ยวชาญ

นายปกรณ์ เมฆแสงสวย
อาจารย์ประจาภาควิชาภูมิศาสตร์
ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โทร. 0-2649-5000 ต่อ 5540 โทรสาร 0-2664-4217
pakorn_mek@gmail.com
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) การค้าปลีกและการจัดการ (Retailing and
management)

ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

วุฒิการศึกษาที่ได้รับ
PhD. (Geography)
วท.ม. (วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม)
วท.บ. (ภูมิศาสตร์)

สถานที่ศึกษา
University of Lees
สหราชอาณาจักร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปีที่จบการศึกษา
2554
2548
2545

ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
MEKSANGSOUY, PAKORN., GP CLARKE, and P T WALEY. 2011. Exploring a changing
of consumer pattern in Thailand in an era of food transformation. In : The 6th Asia
Pacific retail conference. 14-15 September 2011, Kula Lumpur.
MEKSANGSOUY, PAKORN., PRAPASSARA NILAGUPTA, EGGARIN
ANUKULYUDHATHON, and SURA PATTANAKIAT. 2007. Application of GeoInformatics to Accessing the Impact of Urban Sprawl on Solid Waste Problem in
Mueang Suphan Buri District, Suphan Buri Province. In : The 7th international
conference on urban planning and environment. 3-5 January 2007, Bangkok.
MEKSANGSOUY, PAKORN. 2006. Economic Geography and Bangkok Shopping Street
Phenomenon. Srinakharinwirot University Journal of Geography 2006. (Article press
in Thai).
2. การนาเสนอผลงานวิจัย conference /abstract /proceedings
3. บทความวิชาการ
4. หนังสือ ตารา
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8. งานวิจัย / ทุนวิจัยที่ได้รับ
ภาระงานสอนที่มีอยู่เดิม
ระดับ
รายวิชา
ภม 431 การวางแผนและการจัดการท่องเที่ยวในเมือง
ปริญญาตรี

บัณฑิตศึกษา

ภม 337 ภูมิศาสตร์เมืองทันสมัย
ภม 432 ภูมิศาสตร์การตลาดและอุตสาหกรรม
ภม 411 ภาษาอังกฤษขั้นสูงสาหรับนักภูมิศาสตร์
ภม 521 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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ชื่อ – นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
สังกัด
เบอร์ติดต่อ
E-mail
สาขาที่เชี่ยวชาญ
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

นายสถาพร มนต์ประภัสสร
อาจารย์ประจาภาควิชาภูมิศาสตร์
ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โทร.0-2649-5000 ต่อ 5540 โทรสาร 02-664-4217
Satha13@hotmail.com
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
การประเมินวัฎจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ การขนส่งวัตถุอันตราย
วุฒิการศึกษาที่ได้รับ
วท.ด. (การจัดการสิ่งแวดล้อม)
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สภาวะ
แวดล้อม)
วท.บ. (ชีววิทยา)

สถานที่ศึกษา

ปีที่จบ
การศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2551
2542

มหาวิทยาลัยมหิดล

2540

ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
Monprapussorn, S., Thaitakoo, D., and Banomyong, R. 2011. Sustainability Framework for
Hazardous Materials Transport Route Planning. International Journal of Sustainable Society.
Vol.3, No.1: 33-51.
Sathaporn Monprapussorn, Daniel J. Watts and Ruth Banomyong. 2009. Sustainable
Hazardous Materials Transport with Environmental Consideration. Asian Journal on Energy
and Environment, Vol. 10(02): 122-132
Monprapussorn, S., Thaitakoo, D., Watts, D.J., and Banomyong, R. 2009. Multi Criteria
Decision Analysis and Geographic Information System Framework for Hazardous Waste
Transport Sustainability. Journal of Applied Sciences. Vol. 9(2): 268-277.
2. การนาเสนอผลงานวิจัย conference /abstract /proceedings
Monprapussorn, S., Watts, D.J., and Banomyong, R. 2009. Sustainable Hazardous Materials
Transport with Environmental Consideration. Proceedings of International Conference on
the Role of universities in Hands-on Education, August 23-29, 2009. Chiangmai,
Thailand.
Monprapussorn, S., Watts, D.J., Thaitakoo, D., and Banomyong, R. 2007. Sustainable
Hazardous Waste Transport: Multi Criteria Decision Making and Geographic Information
System Approach. Proceedings of the International Conference on Environmental
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Management, Engineering, Planning and Economics, June 24-28, 2007. Skiathos,
Greece.
Monprapussorn, S., Thaitakoo, D., Banomyong, R., and Watts, D.J. 2007. The Application
of Geographic Information System and Multi Criteria Decision Analysis: Toward Hazardous
Waste Transport Sustainability. Proceedings of the 6th International Conference on
Environmental Informatics, November 21-23, 2007. Bangkok, Thailand
3. บทความวิชาการ
…-………………………………………………………………………………………………..
4. หนังสือ ตารา
…-………………………………………………………………………………………………..
9. งานวิจัย / ทุนวิจัยที่ได้รับ
รุธิร์ พนมยงค์ และสถาพร มนต์ประภัสสร. 2546. การศึกษาเปรียบเทียบระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของท่าเรือในประเทศไทยกับท่าเรือ Portland ประเทศสหรัฐอเมริกา.
(ทุนสนับสนุนจาก USAEP และ KENAN ASIA)
ไพฑูรย์ วราเดชสถิตวงศ์, สถาพร มนต์ประภัสสร และศิริวรรณ ไชยสูรย์กานต์. 2546. การสารวจ
ตลาดการพัฒนาจากอุตสาหกรรมเพื่อใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์.(ทุนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ทุนพัฒนาศักยภาพในการทางานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ จากสานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว) ในหัวข้อเรื่อง “Environmental Impact analysis of Reverse Logistic
System in Thailand: A case study of Notebook computer” จานวนเงิน 480,000 บาท
ระยะเวลา 2 ปี (ก.ค 54 – มิ.ย 56)
ภาระงานสอนที่มีอยู่เดิม
ระดับ
รายวิชา
ภม 141 ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการจัดการ
ปริญญาตรี
ภม 243 การจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง
ภม 414* ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 2
บัณฑิตศึกษา ภม 621 ภูมิสารสนเทศเพื่อการศึกษาพิบัติภัยธรรมชาติ
*หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์) หลักสูตรเดิม 2545
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ภาคผนวก ฉ
ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร
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ชื่อหลักสูตรเดิม…วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ……………
ชื่อหลักสูตรปรับปรุง….วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ……………………..
เริ่มเปิดรับนิสิตในภาคการศึกษาที่ .....1.......... ปีการศึกษาที่ .......2555............................
สาระสาคัญ / ภาพรวมในการปรับปรุง
การพัฒนาแบบก้าวกระโดดของเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะสารสนเทศที่มีความเกี่ยวข้องกับ
พื้นที่ได้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทาให้ตลาดแรงงานมีความ
ต้อ งการบุ ค ลากรในด้ า นภูมิ ส ารสนเทศเพิ่ม ขึ้ น การปรั บ ปรุง หลั ก สูต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงเนื้อหาและรายวิชาให้ทันสมัย และมีการบูรณา
การความรู้ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพปั จ จุ บั น และเป็ น ประโยชน์ กั บ การประกอบอาชี พ ในด้ า นภู มิ
สารสนเทศและผลิต มหาบัณ ฑิ ต ที่ มีความรู้ ความเข้า ใจในภูมิ สารสนเทศขั้น สู งอย่ า งลึกซึ้ งง และ
สามารถนาความรู้ด้านภูมิสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา
หลักสูตรเดิม พ.ศ..2552....
แผน ก
แผน ข
1.หมวดวิชาบังคับ
9
9
2.หมวดวิชาเลือก
15
21
3.ปริญญานิพนธ์
12
6
หน่วยกิตรวม
36
36

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ...2555.....
แผน ก
แผน ข
12
12
12
18
12
6
36
36
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รายละเอียดการปรับปรุง
ชื่อสาขาวิชา
หลักสูตรเดิม (2552)
ชื่อหลักสูตรเดิม
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาภูมิศาสตร์
และภูมิสารสนเทศ)

หลักสูตรปรับปรุง (2555)
ชื่อหลักสูตรปรับปรุง
วิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต (สาขาวิ ช าภู มิ
สารสนเทศ)

หมายเหตุ
 เปลี่ยนชื่อ
สาขาวิชา

โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรเดิม (2552)
หลักสูตรปรับปรุง (2555)
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อย จานวนหน่ว ยกิต รวมตลอดหลักสู ตร ไม่
กว่า 36 หน่วยกิต แบ่งเป็น 2 แผน คือ
น้อยกว่า 36 หน่วยกิต แบ่งเป็น 2 แผน
- แผน ก แบบ ก 2
คือ
- แผน ข
- แผน ก แบบ ก 2
- แผน ข
แผน ก แบบ ก 2 ประกอบด้วย
แผน ก แบบ ก 2 ประกอบด้วย
- วิชาบังคับ 9 หน่วยกิต
-วิชาปรับพื้นฐานไม่นับหน่วยกิต
- วิชาเลือกไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
- วิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
- ปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
- วิชาเลือกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
- ปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
แผน ข ประกอบด้วย
- วิชาบังคับ 9 หน่วยกิต
- วิชาเลือกไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต
- สารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต



หมายเหตุ
ปรับเปลี่ยน
จานวนหน่วยกิต
ในแต่ละแผนการ
เรียน

แผน ข ประกอบด้วย
-วิชาปรับพื้นฐานไม่นับหน่วยกิต
- วิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
- วิชาเลือกไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
- สารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต
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4.3

รายวิชา

หลักสูตรเดิม (2552)
1.วิชาปรับพื้นฐาน
ไม่มี

1.วิชาบังคับ
แผน ก แบบ ก 2 กาหนดให้เรียน
แผน ข กาหนดให้เรียน

หลักสูตรปรับปรุง (2555)
1.วิชาปรับพื้นฐาน
แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข
3(2-2-5)
ภม 501 ภูมิสารสนเทศเบื้องต้น

2.วิชาบังคับ
9 หน่วยกิต แผน ก แบบ ก 2 กาหนดให้เรียน
9 หน่วยกิต แผน ข กาหนดให้เรียน

12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต



3(2-2-5) ภม 512 ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์และระบบการกาหนด
ตาแหน่งบนผิวโลกขั้นสูง
GE 512 Advanced Geographic
Information System and Global
Positioning System

3(2-2-5)



เปลี่ยนชื่อ
วิชาและ
เนื้อหา

3(2-2-5)

3(2-2-5)



เปลี่ยนชื่อ
วิชาและ
เนื้อหา

3(2-2-5)
ภม 514 การทาแผนที่ขั้นสูง
เพื่องานภูมิสารสนเทศ
GE 514 Advanced Visualization mapping



เพิ่มรายวิชา
ใหม่

1(0-2-1)



เพิ่มรายวิชา
ใหม่

3(2-2-5) ภม 511 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ
ภม 511 การพัฒนาแนวความคิด
และวิธีวจิ ัยทางภูมิศาสตร์
ทางภูมิสารสนเทศ
GE 511 Development of Geographic
GE 511 Research Methodology and
Thoughts and Research
Statistics in Geoinformatics
Methodology
ภม 512 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ขั้นสูง
GE 512 Advanced Geographic
Information System

ภม 513 สัมผัสระยะไกลขั้นสูง
GE 513 Advanced Remote Sensing

หมายเหตุ
 เพิ่มวิชา ภม
501 เพื่อ
ปรับพื้นฐาน
โดย
ลงทะเบียน
เรียนแบบ
ไม่นับหน่วย
กิต

ภม 513 การรับรูร้ ะยะไกลขั้นสูง
GE 513 Advanced Remote Sensing

ภม 541 สัมมนาภูมิสารสนเทศ
GE 541 Seminar in Geoinformatics

ปรับเปลี่ยน
หน่วยกิต
วิชาบังคับ
และเพิ่ม
จานวน
รายวิชา
2(1-1-4)  เปลี่ยนชื่อ
วิชาและ
จานวน
หน่วยกิต
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หลักสูตรเดิม (2552)

หมายเหตุ
 ปรับเปลี่ยน
2.วิชาเลือก
2. วิชาเลือก
15 หน่วยกิต แผน ก แบบ 2 กาหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต จานวน
แผน ก แบบ 2 กาหนดให้เรียน
ไม่น้อยกว่า
แผน ข
กาหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต รายวิชาใน
21 หน่วยกิต โดยเลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้
หมวดวิชา
แผน ข
กาหนดให้เรียน
เลือกและ
ไม่น้อยกว่า
จานวน
โดยเลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้
หน่วยกิต
3(2-2-5)  เพิ่มรายวิชา
ภม 522 การประยุกต์ใช้สารสนเทศดิน 3(2-2-5) ภม 521 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศ
ใหม่
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
GE 522 Application of Soil
GE 521 Geoinformatics Application
Information
in Socio-Economics
3(2-2-5) ภม 522 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศ
3(2-2-5)  เพิ่มรายวิชา
ภม 523 การจัดการทรัพยากรน้า
ใหม่
เพื่อการขนส่งและลอจิสติกส์
3(2-2-5)
GE 523 Water Resource
GE 522 Geoinformatics Application in
Management
Transport and Logistic
3(2-2-5)  เพิ่มรายวิชา
3(2-2-5) ภม 531 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศ
ภม 524 สัมมนาภูมิศาสตร์ชายฝั่ง
ใหม่
ทะเลและสมุทรศาสตร์
เพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
อากาศและการปรับตัว
3(2-2-5)
GE 524 Seminar in Geography
GE 531 Geoinformatics Application
of Coastal Areas and
in Climate Change and
Oceanography
Adaptation
3(2-2-5) ภม 515 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศ
3(2-2-5)  เพิ่มรายวิชา
ภม 525 สัมมนาภูมิอากาศขัน้ สูง
ใหม่
เพื่อระบบสนับสนุน
3(2-2-5)
การตัดสินใจ
GE 525 Seminar in Advanced
GE 515 Geoinformatics Application
Climatology
in Decision Support System
ภม 526 ภูมิสารสนเทศเพื่อการประ
เมินความเสี่ยงทางด้าน
สิ่งแวดล้อม
GE 526 Geoinformatics for
Environmental Risk
Assessment
ภม 527 ภูมิสารสนเทศเพื่อการ
จัดการสิง่ แวดล้อม
GE 527 Geoinformatics for
Environmental
Management

หลักสูตรปรับปรุง (2555)

3(2-2-5)

ภม 532 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศ
เพื่อการจัดการอย่างยั่งยืน

3(2-2-5)



เพิ่มรายวิชา
ใหม่

3(2-2-5)
GE 532 Geoinformatics Application
in Sustainability
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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หลักสูตรเดิม (2552)
หลักสูตรปรับปรุง (2555)
ภม 621 ภูมิสารสนเทศเพื่อการศึกษา 3(2-2-5) ภม 533 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศ
3(2-2-5)
พิบัติภัยทางธรรมชาติ
เพื่อการจัดการพิบัติภยั
3(2-2-5)
GE 621 Geoinformatics for
GE 533 Geoinformatics
Natural Disaster Study
Application in Disaster
Management
ภม 622 ภูมิสารสนเทศเพื่อการ
3(2-2-5) ภม 623 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศ
3(2-2-5)
จัดการธุรกิจ
เพื่อการวิเคราะห์ด้าน
อาชญากรรม
3(2-2-5)
GE 622 Geoinformatics for
GE 623 Geoinformatics Application
Business Administration
in Criminal Analysis

หมายเหตุ
 เปลี่ยนชื่อ
รายวิชาและ
เนื้อหา



เพิ่มรายวิชา
ใหม่

ภม 623 ภูมิสารสนเทศเพื่อการ
วางผังเมือง



เพิ่มรายวิชา
ใหม่



เพิ่มรายวิชา
ใหม่



เพิ่มรายวิชา
ใหม่

3(2-2-5)

GE 623 Geoinformatics for Urban
Planning
ภม 624 ภูมิสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการจัดการท้องถิ่น
GE 624 Geoinformatics for Local
Administration and
Management
ภม 625 สัมมนาการวางแผนและ
การจัดการการใช้ที่ดนิ
GE 625 Seminar in Land Use
Planning and
Management
ภม 626 เทคโนโลยีการกาหนด
ตาแหน่งบนผิวโลก
GE 626 Global Positioning
Technology
ภม 627 การทาแผนที่ขั้นสูงเพื่อ
งานภูมิ สารสนเทศ
GE 627 Advanced Cartography for
Geoinformatics
ภม 628 ภูมิสารสนเทศบนระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เนต
GE 628 Internet Geoinformatics
System

3(2-2-5)

3(2-2-5)

ภม 615 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศ
3(2-2-5)
เพื่อการรับรู้ระยะไกลช่วง
ไมโครเวฟ
GE 615 Geoinformatics
Application in Microwave
Remote Sensing
ภม 624 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศ
3(2-2-5)
เพื่อการรับรู้ระยะไกลของเมือง
GE 624 Geoinformatics
Application in Urban
Remote Sensing
ภม 616 การเขียนโปรแกรมบนระบบ
3(2-2-5)
สารสนเทศภูมิศาสตร์
3(2-2-5)
GE 616 Geographic Information System
Programming

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

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

3(2-2-5)
3(2-2-5)
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หลักสูตรเดิม (2552)
ภม 629 สัมมนาภูมิสารสนเทศ
GE 629 Seminar in
Geoinformatics
ภม 699 ปริญญานิพนธ์
ภม 688 สารนิพนธ์

หลักสูตรปรับปรุง (2555)

หมายเหตุ
 เพิ่มรายวิชา
ใหม่

3(2-2-5)

12 หน่วยกิต ภม 699 ปริญญานิพนธ์
6 หน่วยกิต ภม 688 สารนิพนธ์

12 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
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4.3 คาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรเดิม (2552)
ภม 511 การพัฒนาแนวความ
3(2-2-5)
คิดและวิธีวิจัยทางภูมิศาสตร์
GE 511 Development of Geographic
Thoughts and Research
Methodology
พัฒนาการความคิดทาง
ภูมิศาสตร์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ปรัชญา
ของภูมิศาสตร์ สถิติขั้นสูงที่ใช้ในการวิจัย
ทางภู มิ ศ าสตร์ ระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย เชิ ง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อการพัฒนา
หั ว ข้ อ ปริ ญ ญานิ พ นธ์ และสารนิ พ นธ์
ศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง (2555)
ภม 511 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ
2(1-1-4)
ทางภูมิสารสนเทศ
GE 511 Research Methodology and
Statistics in Geoinformatics
หลั ก และกระบวนการของ
ระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิสารสนเทศ การ
วิเ คราะห์ ปั ญหาเพื่อกาหนดหั วข้ อวิ จั ย
การออกแบบงานวิจัยเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูลและการ
วิ เ คราะห์ ข้ อมู ล สถิ ติ ขั้ น สู ง ในการวิ จั ย
ทางภู มิ ส ารสนเทศ การเขี ย นและ
นาเสนอรายงานการวิจัย

หมายเหตุ
 เปลี่ยนชื่อ
วิชา
 ปรับเปลี่ยน
คาอธิบาย
รายวิชาและ
จานวนหน่วย
กิต

ภม 512 ระบบสารสนเทศภูมิ
ศาสตร์ขั้นสูง

ภม 512 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
3(2-2-5)
และระบบการกาหนด
ตาแหน่งบนผิวโลกขั้นสูง
GE 512 Advanced Geographic
Information System and
Global Positioning System
โครงสร้ า งข้ อ มู ล สารสนเทศ
ภู มิ ศ าสตร์ แ บบเวกเตอร์ แ ละแบบ
ราสเตอร์ การออกแบบฐานข้ อ มู ล
สารสนเทศภูมิศาสตร์ รูปแบบฐานข้อมูล
มาตรฐานของฐานข้ อ มู ล และการ
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล สารสนเทศภู มิ ศ าสตร์
การกาหนดตาแหน่ง ด้ ว ยดาวเที ย มจี พี
เอส การสารวจด้ว ยการรั งวั ด ภาพถ่ า ย
และภาพดาวเทียม ค่าความถูกต้องของ
เครื่องกาหนดตาแหน่งด้วยดาวเทียมจีพี
เอส การวางแผนงานรังวัดด้วย จีพีเอส
การประมวลผล ระบบสารสนเทศภู
การแปลงค่าพิกัด การ
มิศาสตร์ขั้นสูง
หาค่าความสูงการนาค่าต่างๆ ไปใช้ใน
งานภูมิสารสนเทศด้านต่างๆ การจัดทา
โครงงานและกรณีศึกษา



GE 512 Advanced Geographic
Information System
โครงสร้างข้อมูลสารสนเทศ
ภู มิ ศ าสตร์ แ บบเวกเตอร์ แ ละแบบ
ราสเตอร์ การออกแบบฐานข้ อ มู ล
สารสนเทศภูมิศาสตร์ รูปแบบฐานข้อมูล
มาตรฐานของฐานข้ อ มู ล และการ
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล สารสนเทศภู มิ ศ าสตร์
การจั ดทาโครงงานโดยการประยุ กต์ ใ ช้
เทคนิคด้าน GIS

3(2-2-5)

เปลี่ยนชื่อ
วิชา
 ปรับเปลี่ยน
คาอธิบาย
รายวิชา
 รวมเนื้อหา
รายวิชา ภม
626
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หลักสูตรเดิม (2552)
ภม 513 สัมผัสระยะไกลขั้นสูง
3(2-2-5)
GE 513 Advanced Remote
Sensing
ระบบสั ม ผั ส ระยะไกลขั้ น สู ง
ระบบดาวเที ย มและเครื่ อ งตรวจวั ด
หลักการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้ว ย
การปรั บแก้ ข้ อมู ล การเน้ น ข้ อมู ล การ
แปลงข้อมูลการกรองข้อมูล การจาแนก
ข้อมูล กระบวนการในการจาแนกข้อมูล
การจัดทาโครงงานโดยการประยุกต์ใ ช้
เทคโนโลยีสัมผัสระยะไกลขั้นสูง

ภม 521 การวิเคราะห์ภูมปิ ระเทศ
3(2-2-5)
GE 521 Terrain Analysis
หลั กภู มิศาสตร์ กายภาพ การ
วิ เ ค ร า ะ ห์ ลั ก ษ ณ ะ ภู มิ ป ร ะ เ ท ศ
ปรากฏการณ์ ท างภู มิ ศ าสตร์ ก ายภาพ
ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิศาสตร์กายภาพ
และภู มิ ศ าสตร์ ม นุ ษ ย์ การจ าแนกภู มิ
ประเทศเพื่อการใช้ประโยชน์การจัดการ
พื้ น ที่ และทรั พ ยากรธรรมชาติ อ ย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพและยั่ ง ยื น การศึ ก ษาใน
ภาคสนามเพื่อการวิเคราะห์ลักษณะภูมิ
ประเทศ

หลักสูตรปรับปรุง (2555)
ภม 513 การรับรู้ระยะไกลขั้นสูง
3(2-2-5)
GE 513 Advanced Remote Sensing
ที่มาและคุณสมบัติของข้อมูล
การรับรู้จากระยะไกลเชิงเลข ดาวเทียม
แ ล ะ ร ะ บ บ ต ร ว จ วั ด ร ะ บ บ ก า ร
ประมวลผลภาพ การจัดเก็บข้อมูลและ
การแสดงภาพเชิ ง เลข สถิ ติ ที่ จ าเป็ น
ส าหรั บ การประมลผลภาพเชิ ง เลข
เทคนิ ค การประมวลผลภาพขั้ น สู ง
ประกอบด้วย การปรับแก้ภาพ การเน้น
ภาพและการแปลงภาพ การจ าแนก
ป ร ะ เ ภ ท ข้ อมู ล ก า ร ตร ว จ วั ด ก า ร
เปลี่ ย นแปลง การผสมรวมข้ อมู ล ภาพ
โครงงานการประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ารรั บ รู้ จ าก
ระยะไกลขั้นสูง

หมายเหตุ
 เปลี่ยนชื่อ
วิชา
 ปรับเปลี่ยน
คาอธิบาย
รายวิชา



ตัดออก
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หลักสูตรเดิม (2552)
ภม 522 การประยุกต์ใช้สาร
3(2-2-5)
สนเทศดิน
GE 522 Application of Soil
Information
หลักเกณฑ์และปัจจัยที่ทาให้
เกิด ดิน กระบวนการกาเนิ ดดิ น สมบั ติ
ของดิน หลักเกณฑ์การจาแนกดิน การ
จัดทาฐานข้อมูลดิน และการใช้ประโยชน์
ทางด้ า นต่ า งๆ เช่ น การเกษตร การ
วิ ศ วกรรม เป็ น ต้ น
การศึ ก ษาใน
ภาคสนาม
ภม 523 การจัดการทรัพยากรน้า
3(2-2-5)
GE 523 Water Resource Management
ระบบอุทกวิทยา การวิเคราะห์
ปริมาณน้าฝน น้าท่า การพัฒนาแหล่งน้า
ผิวดิน การพัฒนาแหล่งน้าใต้ดิน ระบบ
ประปา การจัดชั้นคุณภาพพื้นที่แหล่งน้า
การวางแผนพั ฒ นาและบริ ห ารจั ด การ
ทรั พยากรน้ าอย่ างบู รณาการ การออก
ภาคสนามในพื้นที่ลุ่มน้า กรณีศึกษา
ภม 524 สัมมนาภูมิศาสตร์ชายฝั่ง
3(2-2-5)
ทะเลและสมุทรศาสตร์
GE 524 Seminar in Geography
of Coastal Areas and
Oceanography
สัมมนาภูมิศาสตร์ชายฝั่งทะเล
และหลักการทางสมุทรศาสตร์ ลักษณะ
สร้างของชายฝั่งทะเล และสมุทรศาสตร์
ด้ า นกายภาพ เคมี และชี ว วิ ท ยาเพื่ อ
ประโยชน์ แ ละจั ด การด้ า นเศรษฐกิ จ
สังคม สิ่งแวดล้อม การใช้เทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศในการจั ด การอย่ า งยั่ ง ยื น
กรณีศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง (2555)

หมายเหตุ
 ตัดออก



ตัดออก



ตัดออก
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หลักสูตรเดิม (2552)
ภม 525 สัมมนาภูมิอากาศขัน้ สูง
3(2-2-5)
GE 525 Seminar in Advanced
Climatology

สัมมนาหลักการด้านอุตุนิยม
วิทยาและภู มิอากาศวิ ทยา บรรยากาศ
การแผ่ รั ง สี ความร้ อ นและอุ ณ หภู มิ
ความชื้นและเสถียรภาพของบรรยากาศ
การกลั่ น ตั ว และหยาดน้ าฟ้ า ความกด
อ า ก า ศ ล ม ก า ร ห มุ น เ วี ย น ข อ ง
บรรยากาศ มวลอากาศและระบบอากาศ
การวิเคราะห์และพยากรณ์อากาศ การ
วิเคราะห์ภูมิอากาศในภูมิภาคต่างๆ การ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก การใช้
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศวิเคราะห์ข้อมูล
ภม 526 ภูมิสารสนเทศเพื่อการ
3(2-2-5)
ประเมินความเสี่ยงทางด้าน
สิ่งแวดล้อม
GE 526 Geoinformatics for
Environmental Risk
Assessment
วิ ธี วิ เ คร า ะ ห์ ก า ร ป ร ะ เ มิ น
อั น ตราย ความเสี่ ย งทางสิ่ ง แวดล้ อ ม
ด้ า นกายภาพ นิ เ วศวิ ท ยา พิ ษ วิ ท ยา
สังคม การบ่งชี้อันตราย การประมาณ
ระดั บ ความเสี่ ย ง การตี ค่ า ความเสี่ ย ง
การควบคุมความเสี่ยง การปฏิบัติเพื่อ
การจัดการความเสี่ยง การประยุกต์ใช้
ภู มิ ส ารสนเทศเพื่ อ การวิ เ คราะห์ แ ละ
ประเมิ น เพื่ อน าไปใช้ ใ นการตั ด สิ น ใจ
กรณีศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง (2555)
ภม 531 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศ
3(2-2-5)
เพื่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและการ
ปรับตัว
GE 531 Geoinformatics Application
in Climate Change and
Adaptation
ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ สภาพอากาศรุนแรง การใช้
ภูมิสารสนเทศเพื่อการศึกษาความเสี่ยง
ภาวะล่อแหลมและการปรับตัวจากการ
เปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศในด้ า น
ชายฝั่ง การจัดการน้า การเกษตร ระบบ
นิเวศ สุขภาพ และพลังงาน การจัดทา
โครงงานและกรณีศึกษา

หมายเหตุ
 เปลี่ยนรหัส
วิชา
 เปลี่ยนชื่อ
วิชา
 ปรับเปลี่ยน
คาอธิบาย
รายวิชา



ตัดออก
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หลักสูตรเดิม (2552)
ภม 527 ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัด
3(2-2-5)
การสิ่งแวดล้อม
GE 527 Geoinformatics for
Environmental Management
หลักการ เป้าหมาย และจุด
ประสงค์ของการประเมินผลกระทบด้าน
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ภู มิ
สารสนเทศเพื่อการประเมินผลกระทบ
สิ่ ง แว ดล้ อม ห ลั กกา รกา รจั ดกา ร
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ก า ร บู ร ณ า ก า ร ภู มิ
สารสนเทศ กระบวนการตัดสินใจ การ
ออกแบบ และการใช้ ข้ อ มู ล เพื่ อ การ
จัดการทรัพยากร การใช้ระบบ
ภม 621 ภูมิสารสนเทศเพื่อการ
3(2-2-5)
ศึกษาพิบัติภัยทางธรรมชาติ
GE 621 Geoinformatics for Natural
Disaster Study
การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศ
เพื่ อ การจั ด การพิ บั ติ ภั ย แผ่ น ดิ น ถล่ ม
ภู เ ขาไฟระเบิ ด แผ่ น ดิ น ไหว สึ น ามิ
แนวโน้มการเกิด การวางแผนการอพยพ
การลดผลกระทบการติ ด ตาม การเฝ้ า
ระวัง และการฟื้นฟูพื้นที่พิบัติภัย ให้ทา
โครงงาน และกรณีศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง (2555)

ภม 532 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศ
3(2-2-5)
เพื่อการจัดการพิบัติภัย
GE 532 Geoinformatics Application
in Disaster Management
การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศ
เพื่ อ การจั ด การพิ บั ติ ภั ย ศึ ก ษาถึ ง
แนวโน้มการเกิด การวางแผนการอพยพ
การบรรเทาความเสีย หาย การติ ดตาม
การเฝ้าระวัง และการฟื้นฟูพื้นที่พิบัติภัย
โดยอาศัยเทคนิคด้านภูมิสารสนเทศมา
ใช้เ พื่อการประเมิน , วิ เคราะห์ รวมถึ ง
จัดทาแผนที่ต่างๆ โดยมีการทาโครงงาน
และกรณีศึกษา

หมายเหตุ
 ตัดออก
 นาไปรวมกับ
ภม 531
(ฉบับ
ปรับปรุง)



เปลี่ยนรหัส
วิชา
 เปลี่ยนชื่อ
วิชา
 ปรับเปลี่ยน
คาอธิบาย
รายวิชา
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หลักสูตรเดิม (2552)
ภม 622 ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัด
3(2-2-5)
การธุรกิจ
GE 622 Geoinformatics for Business
Administration
ลักษณะพื้นฐานของธุรกิจ
ประเภทต่างๆ องค์ประกอบของการ
บริหารธุรกิจ หลักภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ
ปั จ จั ย ทางภู มิศ าสตร์ ที่มี ต่ อการพั ฒ นา
ทางธุรกิจ การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศ
เพื่อการบริหารธุรกิจและองค์กร และ
การจัดทาโครงงาน

ภม 623 ภูมิสารสนเทศเพื่อการ
วางผังเมือง
GE 623 Geoinformatics for
Urban Planning
ความรู้ เ กี่ ย วกั บ การวางแผน
ชุ ม ช น เ มื อ ง แ ล ะ ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม
กระบวนการ และหลักการออกแบบ การ
วิ เ คราะห์ ที่ตั้ ง ปั จ จั ย ที่ สั มพั น ธ์ กับการ
วางผังกายภาพ การวิเคราะห์โครงสร้าง
ของสั ง คม เศรษฐกิ จ และการเมื องที่ มี
อิ ทธิ พ ลต่ อชุ มชน เน้ น ด้ า นพฤติ กรรม
มนุษย์ ประเพณีและวัฒนธรรม การประ
ยุตก์ใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อการวางแผน
การวางผั ง การออกแบบทางกายภาพ
และการจัดทาโครงงาน

3(2-2-5)

หลักสูตรปรับปรุง (2555)
ภม 521 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศ
3(2-2-5)
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
GE 521 Geoinformatics Application
in Socio-economics
พัฒนาการและพฤติกรรมทาง
สังคมอันเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจและ
สังคม หลักการทาง เศรษฐศาสตร์ การ
ตัดสินใจในการเลือกที่ตั้งของกิจกรรม
ต่างๆ แบบจาลองการใช้ที่ดินเมือง การ
วิเคราะห์และคาดประมาณการ
เปลี่ยนแปลงประชากร เศรษฐกิจ การ
จ้างงาน การย้ายถิ่น นโยบายและ
มาตรการทางเศรษฐกิจในช่วงต่างๆ ที่มี
ผลต่อพื้นที่เมืองและพฤติกรรมทาง
สังคม ด้วยระบบภูมิสารสนเทศ
ภม 624 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศ
3(2-2-5)
เพื่อการรับรูร้ ะยะไกลของเมือง
GE 624 Geoinformatics Application
in Urban Remote Sensing
แนวคิดและทฤษฎีทาง
ภูมิศาสตร์เมือง โครงสร้างและรูปแบบ
ของการตั้ ง ถิ่น ฐานเมื องคาจ ากัด ความ
ของพื้นที่เมือง เทคโนโลยีการรับรู้จาก
ระยะไกลและการประยุ ก ต์ ใ นการ
วิ เ คราะห์ เ มื อ ง ประกอบด้ ว ย การ
วิเคราะห์การใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน
การสกัดข้อมูลเชิงคุณลักษณะของเมือ ง
การวิ เ คราะห์ เ ศรษฐกิ จ สั ง คม การ
วิเคราะห์สิ่งแวดล้อม ปรากฏการณ์เกาะ
ความร้อนเมือง การติดตามการขยายตัว
เมืองแบบไม่มีแผน และการจาลองการ
เติบโต

หมายเหตุ
 เปลี่ยนรหัส
วิชา
 เปลี่ยนชื่อ
วิชา
 ปรับเปลี่ยน
คาอธิบาย
รายวิชา



เปลี่ยนรหัส
วิชา
 เปลี่ยนชื่อ
วิชา
 ปรับเปลี่ยน
คาอธิบาย
รายวิชา
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หลักสูตรเดิม (2552)
ภม 624 ภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหาร 3(2-2-5)
และการจัดการท้องถิ่น
GE 624 Geoinformatics for Local
Administration and
Management
ระบบการบริหารองค์กรปก
ครองส่วนท้องถิ่น การเงินการคลัง
ท้องถิ่น การจัดการพื้นที่ การจัดการ
ทางด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม การ
ประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและจัดการท้องถิ่น และการ
จัดทาโครงงาน

หลักสูตรปรับปรุง (2555)

หมายเหตุ
 ตัดออก

3(2-2-5)



ภม 626 เทคโนโลยีการกาหนด
3(2-2-5)
ตาแหน่งบนผิวโลก
GE 626 Global Positioning System
Technology
การกาหนดตาแหน่งด้วย
ดาวเที ย มจี พี เ อส การส ารวจด้ ว ยการ
รั ง วั ด ภาพถ่ า ย และภาพดาวเที ย ม ค่ า
ความถูกต้องของเครื่องกาหนดตาแหน่ง
ด้วยดาวเทียมจีพีเอส การวางแผนงาน
รังวัดด้วย จีพีเอส การประมวลผล การ
แปลงค่าพิกัด การหาค่าความสูงการนา
ค่าต่างๆ ไปใช้ในงานภูมิสารสนเทศด้าน
ต่างๆ



ภม 625 สัมมนาการวางแผนและ
การจัดการ การใช้ที่ดิน
GE 625 Seminar in Land Use
Planning and Management
สัมมนาหลักการ และทฤษฎี
เกี่ยวกับการใช้ที่ดิน การจัดการการใช้
ที่ดิน วิเคราะห์ระบบการใช้ที่ดิน ปัญหา
การใช้ที่ดิน การประยุกต์ใช้ภูมิ
สารสนเทศสาหรับการวางแผนและการ
จัดการ การใช้ที่ดิน และการจัดทา
โครงงาน

ตัดออก

ตัดออก
 นาเนื้อหาไป
รวมกับ ภม
512
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หลักสูตรเดิม (2552)
ภม 624 การทาแผนที่ขั้นสูงเพื่องาน
3(2-2-5)
ภูมิสารสนเทศ
GE 624 Advanced Cartography For
Geoinformatics
หลักการทาแผนที่ ฐานข้อมูล
แผนที่ เ พื่ อ งานภู มิ ส ารสนเทศ การ
ออกแบบสัญลักษณ์การออกแบบแผนที่
การเจนเนอรั ล ไลซ์ ข้ อ มู ล แผนที่ การ
สร้ า งแผนที่ บ นเว็ บ ไซต์ ก ารวิ เ คราะห์
แสดงภาพตั ว อย่ า ง และการเผยแพร่
แผนที่ผ่านทางเว็บไซต์
ภม 628 ภูมิสารสนเทศบนระบบข่าย
3(2-2-5)
อินเตอร์เนต
GE 624 Geoinformatics on
Internet System
หลักการนาข้อมูลและงานด้าน
ภู มิ ส ารสนเทศขึ้ น บนระบบเครื อ ข่ า ย
อิ น เตอร์ เ นต การเขี ย นโปรแกรมเพื่ อ
พัฒนางานเฉพาะด้านภูมิสารสนเทศให้
เหมาะสมบนเครือข่ายอินเตอร์เนต การ
บริหารระบบบริการแผนที่และข้อมูลใน
แผนที่ การใช้ ง านระบบบริ ก ารแผนที่
และข้ อมู ล ด้ า นภู มิ ส ารสนเทศระหว่ า ง
องค์กรร่วมกัน
ภม 629 สัมมนาภูมิสารสนเทศ
3(2-2-5)
GE 624 Geoinformatics Seminar
สัมมนาเทคโนโลยีด้านภูมิสาร
สนเทศและภูมิศาสตร์ที่ส นใจของแต่ละ
บุคคลเพื่อการพัฒนาเป็นหัวข้อปริญญา
นิพนธ์ และศึ กษาดู งานในหน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้องกับการใช้ภูมิสารสนเทศ การ
สรุปเป็นรายงานการสัมมนา

หลักสูตรปรับปรุง (2555)
ภม 514 การทาแผนที่ขั้นสูงเพื่องาน
3(2-2-5)
ภูมิสารสนเทศ
GE 514 Advanced Visualization
mapping
หลักการทาแผนที่ ฐานข้อมูล
แผนที่ เ พื่ อ งานภู มิ ส ารสนเทศ การ
ออกแบบสัญลักษณ์ การออกแบบแผนที่
มุ่ ง เน้ น ที่ ก ารท าแผนที่ เ พื่ อการสื่ อ สาร
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นปัจจุบัน ซึ่ง
สอดคล้องกับเทคโนโลยีและตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้

ภม 541 สัมมนาภูมิสารสนเทศ
1(0-2-1)
GE 541 Seminar in Geoinformatics
การค้นคว้า ศึกษา ทบทวน
เอกสาร นาเสนอและอภิปรายงานวิจัยใน
สาขาภูมิสารสนเทศ

หมายเหตุ
 เปลี่ยนรหัส
วิชา
 เปลี่ยนชื่อ
วิชา
 ปรับเปลี่ยน
คาอธิบาย
รายวิชา



ตัดออก



เปลี่ยนรหัส
วิชาและ
ปรับเป็น
วิชาบังคับ
และลด
จานวน
หน่วยกิต
เหลือ 1
หน่วยกิต
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หลักสูตรเดิม (2552)

หลักสูตรปรับปรุง (2555)
ภม 501 ภูมิสารสนเทศเบื้องต้น
3(2-2-5)
GE 501 Introduction to Geoinformatics
ความหมายและองค์ประกอบของภูมิ
สา รส นเ ทศ แผน ที่ แ ละ กา รอ่ าน แผน ที่
ภาพถ่ า ยทางอากาศและการท าแผนที่ จ าก
ภาพถ่ า ยทางอากาศ การรั บ รู้ จ ากระยะไกล
ระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ ระบบก าหนด
ต าแหน่ ง บนโลก เรดาร์ ช่ อ งเปิ ด สั ง เคราะห์
และไลดาร์ การประยุกต์ ใช้เ ทคโนโลยีภู มิ
สารสนเทศ
ภม 522 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศเพื่อการ 3(2-2-5)
ขนส่งและลอจิสติกส์
GE 522 Geoinformatics Application in
Transport and Logistics
การสร้างฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์เพื่อการขนส่งและการบูรณาการเพือ่
การประยุ กต์ ใ ช้ ใ นด้ า นขนส่ ง และลอจิ ส ติ ก ส์
วิธีการรวบรวมข้อมูลทางภูมิศาสตร์เ พื่อการ
ขนส่ ง (ด้ ว ยจี พี เ อส การรั บรู้ ร ะยะไกล และ
อุปกรณ์บันทึกข้อมูลจราจร การวางแผนการ
ขนส่ ง และลอจิ ส ติ ก ส์ ด้ ว ยเทคโนโลยี ภู มิ
สารสนเทศ ตั วอย่างการประยุ กต์ ใช้ง านจริ ง
ของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการขนส่ง
ภม 515 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศเพื่อ
3(2-2-5)
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
GE 515 Geoinformatics Application
in Decision Support System
หลักการระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการสนับสนุน
กระบวนการตัดสินใจ องค์ประกอบของระบบ
สนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจ การวิ เ คราะห์ ร ะบบ
สนับสนุนการตัดสินใจและการวางแผน ระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่ การประยุกต์
ภูมิสารสนเทศในระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
เชิงพื้นที่ การทาโครงงานและกรณีศึกษา

หมายเหตุ
 รายวิชาใหม่



รายวิชาใหม่



รายวิชาใหม่
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หลักสูตรเดิม (2552)

หลักสูตรปรับปรุง (2555)
ภม 532 การประยุกต์ภูมิสาร
3(2-2-5)
สนเทศเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
GE 532 Geoinformatics Application
in Sustainability
การประยุ กต์ ใ ช้ ภู มิส ารสนเทศเพื่ อ
การศึกษาคุณลักษณะของพื้นที่, การวิเคราะห์
เชิงพื้นที่และการสร้างแบบจาลอง รวมถึงการ
วิ เ คราะห์ ส ถิ ติ เ ชิ ง พื้ น ที่ เพื่ อ การจั ด การ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กระบวนการตัดสินใจ;
แนวคิ ด เครื่ อ งมื อ และเทคนิ ค การสร้ า ง
แบบจาลองระบบสารสนเทศภู มิศาสตร์ ที่ใ ช้
สาหรับการวางแผนด้านสิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนานโยบาย
ภม 623 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศเพื่อการ 3(2-2-5)
วิเคราะห์ด้านอาชญากรรม
GE 623 Geoinformatics Application in
Criminal Analysis
หลักการประยุกต์ข้อมูลเชิงพื้นที่
สาหรับการทาแผนที่อาชญากรรม รวมถึงการ
น าเข้ า และจั ด การข้ อมู ล , การทาแผนที่ ด้ า น
อาชญากรรม เพื่ อ การวิ เ คราะห์ ก ารเกิ ด
อาชญากรรมในเชิงพื้นที่และพื้นที่เสี่ยงต่อการ
เกิดอาชญากรรม รวมถึงศึกษาถึงบทบาทของ
ระบบต าแหน่ ง บนพื้ น โลก (GPS) เพื่ อ เป็ น
เครื่องมือการศึกษาด้านอาชญากรรม

หมายเหตุ
 รายวิชาใหม่



รายวิชาใหม่
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หลักสูตรเดิม (2552)

หลักสูตรปรับปรุง (2555)
ภม 615 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศเพื่อการ 3(2-2-5)
รับรูร้ ะยะไกลช่วงไมโครเวฟ
GE 615 Geoinformatics Application
In Microwave Remote Sensing
หลักการของการรับรู้จากระยะไกล
ช่ ว งคลื่ น ไมโครเวฟ เน้ น การรั บ รู้ จ าก
ระยะไกลในอวกาศของชั้ น บรรยากาศโลก
พื้นดินและมหาสมุทร องค์ประกอบพื้นฐาน
ของระบบเรดาห์ ดาวเทียมเรดาห์และระบบ
ตรวจวัด วิธีพื้นฐานชองการรับรู้จากระยะไกล
ช่ ว งคลื่ น ไมโครเวฟ เทคนิ ค แบบแอคที ฟ
(เรดาห์) และฟาสซีฟ (การวัดรังสี) การแปล
ความภาพเรดาห์และการประยุกต์ใช้
ภม 616 การเขียนโปรแกรมบนระบบ
3(2-2-5)
สารสนเทศภูมิศาสตร์
GE 616 Geographic Information
System Programming
การเขียนโปรแกรมและการพัฒนา
เบื้ องต้ น แนะน าการเขี ย นโปรแกรมระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ ด้วยวิชวลเบสิก การ
สร้ า งและการปรั บ แต่ ง ข้ อ มู ล แผนที่ แ ผนที่
ระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ ใ นด้ า นต่ า งๆ
ภาพรวมของการสร้ า งแบบจ าลองระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ การเขียนโปรแกรมเชิง
วัตถุ การใช้เครื่องมือในการพัฒนาและการ
ปรั บ แต่ ง ข้ อ มู ล เพื่ อ การประยุ ก ต์ ร ะบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ ปฏิสัมพั นธ์ระหว่า ง
โปรแกรมและระบบสารสนเทศภู มิศ าสตร์
การกาหนดรูปแบบอัตโนมัติโดยผู้ใช้
ภม 688 สารนิพนธ์
6(0-0-18)
GE 688 Master’s Project

ภม 699 ปริญญานิพนธ์
GE 699 Thesis

หมายเหตุ
 รายวิชาใหม่

12(0-0-36)
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ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์และรายวิชา
วัตถุประสงค์
1. สามารถค้ น คว้ า วิ จั ย วิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์
ปรากฏการณ์ ใ นพื้ น ที่ โดยใช้ เ ทคโนโลยี ภู มิ
สารสนเทศเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และ
สังคมให้เกิดประโยชน์สูงสุด

รายวิชา
ภม 501 ภม 511 ภม 512 ภม 513 ภม 514
ภม 541 ภม 521 ภม 522 ภม 531 ภม 515
ภม 532 ภม 533 ภม 623 ภม 615 ภม 624
ภม 616

2. สามารถบูร ณาการความรู้ ด้า นภูมิศ าสตร์ โดยใช้ ภม 501 ภม 511 ภม 512 ภม 513 ภม 514
เทคโนโลยี ภู มิ ส าร สนเทศ ขั้ น สู ง ได้ อ ย่ า งมี ภม 541 ภม 521 ภม 522 ภม 531 ภม 515
ประสิทธิภาพและสร้างสรรค์
ภม 532 ภม 533 ภม 623 ภม 615 ภม 624
ภม 616
3. มีคุณธรรมจริยธรรม มีความตระหนัก มีจิตสานึก ภม 521 ภม 531 ภม 515 ภม 532
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และมีความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกระดับ
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