(มคอ.2) หน้า 1

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสำรวจและภูมิสำรสนเทศ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์

(มคอ.2) หน้า 2

สำรบัญ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป....................................................................................................................
1. ชื่อหลักสูตร...............................................................................................................
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา..........................................................................................
3. วิชาเอก......................................................................................................................
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร......................................................................
5. รูปแบบของหลักสูตร..................................................................................................
5.1 รูปแบบ.............................................................................................................
5.2 ภาษาที่ใช้.........................................................................................................
5.3 ลักษณะและประเภทของหลักสูตร...................................................................
5.4 การรับเข้าศึกษา...............................................................................................
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น................................................................................
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา..................................................................
5.7 องค์กรวิชาชีพ ..................................................................................................
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร.........................
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน..................................
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา.......................................................
9. ชื่อ – นามสกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษา
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร..............................................................................
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน....................................................................................
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการ
วางแผนหลักสูตร....................................................................................................
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ.......................................................
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม......................................
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยว
ข้องกับพันธกิจของสถาบัน.......................................................................................
12.1 การพัฒนาสถาบัน...........................................................................................

หน้ำ
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
10
10
10
10
11
11
12
13
13
13
14
15
15

(มคอ.2) หน้า 3

สำรบัญ (ต่อ)
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน................................................................
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน..................
13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยภาควิชา/ภาควิชาอื่นของสถาบัน................
13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน.................
13.3 แผนบริหารจัดการ...........................................................................................
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพำะของหลักสูตร.............................................................................................
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร.................................................
1.1 ปรัชญา.............................................................................................................
1.2 ความสาคัญ......................................................................................................
1.3 วัตถุประสงค์....................................................................................................
2. แผนพัฒนาปรับปรุง...................................................................................................
หมวดที่ 3 ระบบกำรจัดกำรศึกษำ กำรดำเนินกำร และโครงสร้ำงของหลักสูตร.........................
1. ระบบการจัดการศึกษา..............................................................................................
1.1 ระบบ..............................................................................................................
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน..........................................................................
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค..........................................................
2. การดาเนินการหลักสูตร............................................................................................
2.1 วัน – เวลา ในการดาเนินการเรียนการสอน......................................................
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา.................................................................................
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า.............................................................................
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาใน
ข้อ 2.3...........................................................................................................
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะเวลา 5 ปี.........................
2.6 งบประมาณตามแผน........................................................................................
2.7 ระบบการศึกษา...............................................................................................
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา

หน้า
15
15
15
16
16
18
18
18
18
18
19
21
21
21
21
21
21
21
21
22
22
23
23
24
24

(มคอ.2) หน้า 4

สำรบัญ (ต่อ)
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน........................................................................................
3.1 หลักสูตร...........................................................................................................
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร......................................................
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร................................................................................
3.1.3 ความหมายของรหัสวิชา.......................................................................
3.1.4 รายวิชา.................................................................................................
3.1.5 แผนการศึกษา.....................................................................................
3.1.6 คาอธิบายรายวิชา.................................................................................
3.2 ชื่อ – สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร........................................................................
3.2.2 อาจารย์ประจา......................................................................................
3.2.3 อาจารย์พิเศษ........................................................................................
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)..............
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม..........................................
4.2 ช่วงเวลา..............................................................................................................
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน................................................................................
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)...............................................
5.1 คาอธิบายโดยย่อ................................................................................................
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้......................................................................................
5.3 ช่วงเวลา.............................................................................................................
5.4 จานวนหน่วยกิต.................................................................................................
5.5 การเตรียมการ...................................................................................................
5.6 กระบวนการประเมินผล....................................................................................

หน้า
25
25
25
25
26
28
35
39
58
59
60
61
61
63
63
64
64
64
64
64
64
65

(มคอ.2) หน้า 5

สำรบัญ (ต่อ)
หมวดที่ 4 ผลกำรเรียนรู้ กลยุทธ์กำรสอน และประเมินผล.............................................................
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา...................................................................
2. การพัฒนาการเรียนรู้ในแต่ละด้าน...............................................................................
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป..........................................................................................
2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม.........................................................................
2.1.2 ด้านความรู้............................................................................................
2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา............................................................................
2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ.................
2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ..........................................................................
2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน..........................................................................................
2.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม.........................................................................
2.2.2 ด้านความรู้.............................................................................................
2.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา............................................................................
2.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ.................
2.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ..........................................................................
2.2.6 ทักษะด้านการปฏิบัติงาน........................................................................
3. 3. แผนที่แสดงความกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)……..……………………….............................
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในกำรประเมินผลนักศึกษำ............................................................................
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (ผลการเรียน).........................
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา......................................
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร................................................................

หน้า
66
66
68
68
68
68
69
70
70
71
71
72
73
74
75
76
78
86
86
86
86
86
87

(มคอ.2) หน้า 6

สำรบัญ (ต่อ)
หน้า
หมวดที่ 6 กำรพัฒนำคณำจำรย์.....................................................................................................
88
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่.......................................................................
88
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์...........................................................
88
หมวดที่ 7 กำรประกันคุณภำพหลักสูตร.......................................................................................
89
1. การกากับมาตรฐาน............................................................................................... 89
1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร........................................................................ 89
1.2 คณะกรรมการประจาคณะ...........................................................................
89
2. บัณฑิต..................................................................................................................
89
3. นักศึกษา...............................................................................................................
90
3.1 กระบวนการรับนักศึกษา..............................................................................
90
3.2 ความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ระหว่าง และจบการศึกษา การให้คาปรึกษา
และแนะแนวแก่นักศึกษา.............................................................................. 90
3.3 ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา........................... 90
4. อาจารย์................................................................................................................. 90
4.1 ระบบการรับอาจารย์ใหม่............................................................................. 91
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน ติดตามและทบทวนหลักสูตร
91
4.2 การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ............................................................................
91
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน..................................................
91
5.1 การบริหารหลักสูตร..................................................................................... 91
5.2 การเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน...................................................
91
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้..........................................................................................
91
6.1 การบริหารงบประมาณ.................................................................................
91
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม.......................................................... 91
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม.............................................. 92
6.4 บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน............................................................. 92

(มคอ.2) หน้า 7

สำรบัญ (ต่อ)
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)………………………….
หมวดที่ 8 กำรประเมินและปรุงปรุงกำรดำเนินกำรของหลักสูตร..................................................
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน..................................................................
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน......................................................................
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน...................
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม.........................................................................
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร....................................
4. การทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง.........................................
ภำคผนวก.........................................................................................................................................
ภำคผนวก ก........................................................................................................................... .
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561......
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ว่าด้วยการเทียบโอนรายวิชาระดับปริญญาตรี
พ.ศ.2549..................................................................................................................... .....
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ว่าด้วยการเทียบโอนรายวิชาจากการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549…………………………………
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เรื่องระบบรหัสรายวิชาของหลักสูตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์.................................................................................................................
ภำคผนวก ข...................................................................................................................... ......

หน้า
93
94
94
94
94
94
94
95
96
96
97
111
114
117
124

คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร....................................................................... 125
รายงานการประชุมการวิพากษ์หลักสูตร........................................................................... 127

(มคอ.2) หน้า 8

สำรบัญ (ต่อ)
ภำคผนวก ค............................................................................................................................
ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร (มคอ.7)........................................
รายวิชาที่สอดคล้องกับอาชีพที่สาเร็จการศึกษา................................................................
ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละปีการศึกษา.................................................
รายวิชาทฤษฏี/ปฏิบัติ ตามมคอ. 1...................................................................................
ข้อมูลประกอบในส่วนของการดาเนินการบูรณาการการเรียนกับการทางาน....................
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุงใหม่..................................
ภำคผนวก ง. ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร………………………
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คนที่ 1 ..............................................................................
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คนที่ 2 ..............................................................................
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คนที่ 3 ..............................................................................
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คนที่ 4 ..............................................................................
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คนที่ 5 ..............................................................................
ภำคผนวก จ การสนับสนุนการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน
ภำคผนวก ฉ เอกสารการลงนาม MOU กับส่วนราชการ/บริษัท..........................................

หน้า
132
133
135
136
142
144
182
185
186
194
199
211
226
234
267

(มคอ.2) หน้า 9

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสำรวจและภูมิสำรสนเทศ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
ชื่อสถำบันกำรศึกษำ
คณะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารวจและภูมิสารสนเทศ
Bachelor of Technology Program in Survey and
Geo-informatics
Technology
2. ชื่อปริญญำและสำขำวิชำ
ชื่อเต็ม :
เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีสารวจและภูมิสารสนเทศ)
Bachelor of Technology (Survey and Geo-informatics Technology)
ชื่อย่อ :
ทล.บ. (เทคโนโลยีสารวจและภูมิสารสนเทศ)
B.Tech. (Survey and Geo-informatics Technology)
3. วิชำเอก 4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 134 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางปฏิบัติการ ด้วยสหกิจศึกษาและการจัดการเชิงบูรณาการเรียนกับการ
ทางาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE)
5.3 ภำษำที่ใช้
การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
5.4 กำรรับเข้ำศึกษำ
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทย
ได้ดี
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5.5 ควำมร่วมมือกับสถำบันอื่น
เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
5.6 กำรให้ปริญญำแก่ผู้สำเร็จกำรศึกษำ
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
5.7 องค์กรวิชำชีพที่เกี่ยวข้อง
ไม่มี
6. สถำนภำพของหลักสูตรและกำรพิจำรณำอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารวจและภูมิสารสนเทศ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564) ปรับปรุงมาจากหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารวจและ
ภูมิสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
6.2 คณะกรรมการประจำคณะให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 5/2563 วันที่
15 กรกฎาคม พ.ศ.2563
6.3 คณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ให้ความเห็นชอบในการ
นำเสนอ หลักสูตรหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 10/2563 วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2563
6.4 คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ให้ความเห็นชอบในการนำเสนอ
หลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 8/2563 วันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2563
6.5 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ให้ความเห็นชอบในการนำเสนอ
หลักสูตรในการประชุมครั้งที่ วันที่ 12/2563 วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2563
6.6 เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
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7. ควำมพร้อมในกำรเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภำพและมำตรฐำน
หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตาม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ.2560 ในปีการศึกษา 2566
8. อำชีพที่สำมำรถประกอบได้หลังสำเร็จกำรศึกษำ ให้ระบุอำชีพที่สำมำรถประกอบได้หลังสำเร็จ
กำรศึกษำ
8.1 นักภูมิสารสนเทศ เจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เจ้าหน้าที่สารวจรังวัด GNSS
8.2 นักปฏิบัติการ นักวิชาการ และที่ปรึกษาทางด้านงานสารวจ งานแผนที่ และงานด้า น
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
8.3 บุคลากรทางการศึกษาในสาขาภูมิศาสตร์ ภูมิศาสตร์แผนที่ และการสอนภูมิศาสตร์
8.4 นักผังเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8.5 นักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัย
8.6 อาชีพอิสระเกี่ยวกับงานทางด้านสำรวจงานแผนที่และงานด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
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9. ชื่อ-นำมสกุล เลขประจำตัวบัตรประชำชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิกำรศึกษำของอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ที่

ตำแหน่ง
ทำงวิชำกำร

1

อาจารย์

3

3

4

5

อาจารย์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

อาจารย์

อาจารย์

(นำย/นำง/นำงสำว)
ชื่อ-สกุล
นายธีรศักดิ์ อุปการ

นางสาวสุภาวดี ซ้องก๋า

นายครรชิต พิระภาค

นางสาวรัชดา คาจริง

นายปกรณ์ เข็มมงคล

คุณวุฒิ-สำขำ-สถำนศึกษำ
(ป.เอก ป.โท ป.ตรี)
วท.ม.(ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
วท.บ. (ภูมิศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วท.ม. (ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์
แขนงการจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วท.บ. (ภูมิศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วท.ม.(ภูมิศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วท.บ. (สถิติ)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปร.ด. (การพัฒนาเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยีชุมชน) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่
วท.ม. (การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วท.บ. (ภูมิศาสตร์)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปร.ด. (สถาปัตยกรรม)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วท.ม. (คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
สถาปัตยกรรม)
มหาวิทยาลัยรังสิต
ค.อ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตเทเวศร์

ปีที่สำเร็จ
กำรศึกษำ
2553
2543
2562

2558
2549
2545
2558

2550

2547
2562
2553

2537
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10. สถำนที่จัดกำรเรียนกำรสอน
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2. สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่ อาเภอเมือง จังหวัดแพร่
4. สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ อาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
5. เทศบาลตาบลทองแสนขัน อาเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
6. เทศบาลตาบลท่าปลา อาเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
7. องค์การบริหารส่วนตาบลแม่เกิ๋ง อาเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
8. องค์การบริหารตาบลนาอิน อาเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
9. องค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ อาเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
10. องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านด่าน อาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
11. องค์การบริหารส่วนตาบลผาเลือด อาเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
12. อุทยานแห่งชาติลาน้าน่าน อาเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
13. บริษัทเมเจอร์ ซีนีแพล็กซ์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
14. บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จากัด
15. บริษัท พนัส เอสแซมบลีย์ จากัด
16. สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์
17. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์
18. หอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์
19. สานักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
11. สถำนกำรณ์ภำยนอกหรือกำรพัฒนำที่จำเป็นต้องนำมำพิจำรณำในกำรวำงแผนหลักสูตร
11.1 สถำนกำรณ์หรือกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจ
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ (พ.ศ. 2561-2580) เมื่ อ วั น ที่ 13 ตุ ล าคม 2561 ในราชกิ จ จารุ เบกษา
เล่ ม 135 ตอนที่ 82 ก ด้ า นการพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ข้ อ 4.3 การปฏิ รู ป
กระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ข้อ 4.3.1 มีการปรับเปลี่ยนระบบการ
เรี ย นรู้ ให้ เอื้ อ ต่ อ การพั ฒ นาทั ก ษะส าหรั บ ศตวรรษที่ 21 ตั้ งแต่ ร ะดั บ ปฐมวั ย จนถึ งระดั บ อุ ด มศึ ก ษา
มีแนวทางหนึ่งคือการพัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ มีการสะท้อนความคิด
ทบทวน ไตรตรอง การสร้างผู้เ รียนให้สามารถกากับการเรียนรู้ของตนได้ การหล่อหลอมทักษะการเรียนรู้
และความคิดสร้างสรรค์ที่ผู้เรียนสามารถนาองค์ความรู้ไปใช้ในการสร้างรายได้หลายช่องทางรวมทั้งการ
เรียนรู้ด้านวิชาชีพและทักษะชีวิต
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒ นา
ศักยภาพทุนมนุษย์ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไทยที่จะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุด
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แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 โดยที่สัดส่วนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 19.8 ของจานวนประชากรทั้งหมด
ในขณะที่จานวน ประชากรวัยแรงงานได้เริ่มลดลงมาตั้ งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา ส่งผลให้เกิดการขาดแคลน
แรงงานในภาวะ ที่ผลิตภาพแรงงานไทยก็ยังต่า เนื่องจากปัญหาคุณภาพแรงงาน ความล่าช้าในการพัฒนา
เทคโนโลยี และปัญหา การบริหารจัดการจึงเป็นข้อจากัดในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและ
ศักยภาพการเจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งการสร้างรายได้และการยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนด้วย ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาคุณภาพคนพบว่ายังมีปัญหาในแต่ละช่วงวัยและส่งผลกระทบต่อเนื่อง
ถึงกันตลอดช่วงชีวิต ตั้งแต่พัฒนาการไม่สมวัยในเด็กปฐมวัย ผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้าง
ต่า การพัฒนาความรู้และทักษะของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน การพัฒนาในระยะต่อไปจึงต้องให้ความ
สาคัญ กับ การวางรากฐานการพัฒ นาคน ให้ มีความสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่ มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒ นาให้ มี
สุขภาพกายและใจที่ดี มีทักษะทางสมอง ทักษะ การเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพื่อให้เติบโตอย่างมี คุณภาพ
ควบคู่กับการพัฒ นาคนไทยในทุกช่วงวัยให้ เป็นคนดี มีสุ ขภาวะที่ดีมีคุณ ธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย
มีจิตสานึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะความรู้และความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัว
ที่รวดเร็วบนพื้นฐานของการมีสถาบันทางสังคม ที่เข้มแข็งทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบัน
ศาสนา สถาบันชุมชน และภาคเอกชนที่ร่วมกัน พัฒนาทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพสูง อีกทั้งยังเป็นทุนทางสังคม
สาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
11.2 สถำนกำรณ์หรือกำรพัฒนำทำงสังคมและวัฒนธรรม
ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้มุ่งหมายเพื่อ
ก าหนดรู ป แบบการวางและจั ด ท าผั ง เมื อ งทุ ก ระดั บ พร้อ มทั้ งบริห ารจั ด การผั ง เมื อ งให้ มี รูป แบบการ
ด าเนิ น การและการบริ ห ารจั ด การที่ เหมาะสม สอดคล้ อ งกั บ แนวนโยบายแห่ ง รั ฐ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนและขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศ สภาพเศรษฐกิจ
และสังคม รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการวางกรอบและนโยบายด้านการพัฒนาพื้นที่
และการใช้ประโยชน์ที่ดินระดับประเทศระดับภาค ระดับจังหวัด ระดับเมือง และระดับชนบท ตลอดจน
กระจายอานาจในการวางและจัดทาผังเมืองให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคานึงถึงความสามารถ
ในการรองรับการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาของพื้นที่ โดยเฉพาะในกรณีที่เป็นการวางและจัดทาผังเมือง
รวมที่มีขอบเขตครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของจังหวัด โดยรวมเขตปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หลายแห่งในจังหวัดเดียวกันหรือหลายจังหวัด ให้เป็นหน้าที่และอานาจของกรมโยธาธิการและผังเมือง
หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ งที่อยู่ในเขตที่จะวางและจัดทา
ผังเมืองรวมร่วมกัน หรือกรมโยธาธิการและผังเมืองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ งที่อยู่ ในเขต
ที่จะวางและจัดทาผังเมืองรวมร่วมกันก็ได้ ดังนั้นจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปจึงมีความจาเป็นต้อง
พัฒนาบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต
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12 ผลกระทบจำกข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อกำรพัฒนำหลักสูตรและควำมเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถำบัน
12.1 กำรพัฒนำหลักสูตร
จากผลกระทบการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ทาให้เกิดการพัฒนาและปรับ
หลั กสูตรรูป แบบ การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทางาน ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียนโดยการเชื่อมโยงสาระการเรียนรู้ในชั้นเรียนหรือสถานศึก ษากับประสบการณ์ทางานในแหล่งเรียนรู้
ในสภาพจริงที่ได้รับการออกแบบไว้ในหลักสูตรอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่
กาหนด นอกจานี้การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทางานเป็นการทางานร่วมกันระหว่างผู้ผลิต
บั ณ ฑิตและผู้ ใช้บั ณ ฑิต ทาให้ ทราบความต้องการของผู้ประกอบการ สถานศึกษาสามารถจัดการเรียน
การสอนได้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมและเทคโนโลยี หลักสูตรจึงจาเป็นต้องพัฒนาหลักสูตร
ในเชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถผลิ ต บัณ ฑิตให้ ส อดคล้ องกับ ความต้องการขององค์กรผู้ใช้บัณ ฑิตได้
โดยแนวทางการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้านสหกิจศึกษาและ
การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน (Cooperative and Work-Integrated Education: CWIE)
เพื่อผลักดันให้สถาบันอุดมศึกษาได้จัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการสร้างสมรรถนะเพื่อสร้าง
บั ณ ฑิ ตให้ พ ร้ อมสู่ โลกแห่ งการท างาน โดยให้ มี การขั บ เคลื่ อนแนวทางการส่ งเสริมการจัด สหกิจ ศึก ษา
และการศึกษาเชิงบู รณาการกับ การท างาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE)
โดยให้สถาบันอุดมศึก ษาผนึ กกาลังร่วมกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน ในการเพิ่ม
ปริมาณหลักสูตร CWIE เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะสูง
12.2 ควำมเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถำบัน
จากที่ ก ระทรวงการอุ ด มศึ ก ษาวิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม มี น โยบายให้
สถาบันอุดมศึกษาจัดการเรียนการสอนด้านสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน
(Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพ มีสมรรถนะ
สูงสามารถปฏิบัติงานได้จริงและตอบสนองตลาดแรงงานของประเทศ โดยการเรียนรู้ในสถาบันอุดมศึกษา
ควบคู่ กั บ การปฏิ บั ติ ง านจริ ง ในสถานประกอบการและชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง ส อดรั บ กั บ นโยบายทาง
ด้านยุ ทธศาสตร์ของมหาวิทยาลั ยราชภัฎ อุตรดิตถ์เพื่อการพัฒ นาท้องถิ่นระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560- 2564
ในยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 การผลิ ต ครู แ ละบั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพและยุ ท ธศาสาสตร์ที่ 3 การยกระดั บ คุ ณ ภาพ
การศึกษา ดังนั้นทางหลักสูตรจึงมีการผลิตบุคลากรทางด้านการสำรวจ ด้านภูมิสารสนเทศ และด้านการ
จัดการผังเมืองที่มีความพร้อมในการปฏิบัติงานได้ทันทีและมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเอง
ให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ
มหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ อุตรดิตถ์เป็นสถานศึกษาที่มีนโยบายให้ ความส าคัญ ต่อการจัดการเรียนรู้
แบบบู ร ณาการกั บ การท างานในรู ป แบบสหกิจศึ กษาเพื่ อยกระดับ คุ ณ ภาพการศึก ษาและผลิ ต บั ณ ฑิ ต
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ที่ ส ามารถท างานได้ ต รงตามความต้ อ งการของสถานประกอบการ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ ตรดิ ต ถ์ เริ่ ม
ดาเนินการพัฒนาหลักสูตรที่มีรายวิชาสหกิจศึกษาหลักสูตรแรกเมื่อปี พ.ศ. 2552 ต่อมาในปี พ.ศ. 2555
ได้ ด าเนิ น การพั ฒ นาและปรั บ ปรุงหลั ก สู ต รให้ มีรายวิช าสหกิ จศึก ษาครบทุ ก หลั ก สู ต รในมหาวิท ยาลั ย
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้มีการออกข้อบังคับว่าด้วยการจัดการ
ระบบสหกิจศึกษา พ.ศ. 2555 ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเพื่ อใช้ในการจัดการระบบสหกิจ
ศึกษาของมหาวิทยาลัยตามมาตรฐานของสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้จัดตั้งศูนย์สหกิจ
ศึกษาในปี พ.ศ. 2557 เพื่อเป็ นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยในการกากับดูแลและพัฒ นาระบบงาน
สหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย การเตรียมความพร้อมให้กับนักศึ กษาและการนิเทศตามมาตรฐานของสหกิจ
ศึก ษาและส านั ก งานปลั ด กระทรวงการอุ ด มศึ กษา วิ ท ยาศาสตร์ วิจั ยและนวั ต กรรม ในปี พศ. 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้ยกระดับศูนย์สหกิจศึกษาจัดตั้งเป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณา
การกับการทางานให้มีพันธกิจการขับเคลื่อนการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ในด้านการจั ดการศึ กษาเชิงบู รณาการกั บการทางานและสหกิจศึก ษา ได้แก่ ประเด็น ยุท ธศาสตร์ที่ 3
การยกระดับคุณภาพการศึกษาของยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 –
2579)
13. ควำมสัมพันธ์ (ถ้ำมี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภำควิชำอื่นของสถำบัน (เช่นรำยวิชำ
ที่เปิดสอนเพื่อให้บริกำรคณะ/ภำควิชำอื่น หรือต้องเรียนจำกคณะ/ภำควิชำอื่น)
13.1 รำยวิ ชำในหลัก สูต รที่ เปิ ดสอนโดยคณะ/ภำควิ ชำอื่ น ของของมหำวิท ยำลัย รำชภั ฏ
อุตรดิตถ์ มีดังนี้
(1) รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป โดยความรับผิดชอบของสานักวิชาศึกษาทั่วไป
(2) รายวิ ช าสหกิ จ ศึ ก ษา โดยความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร
และศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทางาน
(3) รายวิชาด้านภาษาอังกฤษ รับผิดชอบโดยความรับผิดชอบของคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ
13.2 รำยวิชำในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภำควิชำ/หลักสูตรอื่นต้องมำเรียน
รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร นักศึกษาในหลักสูตรอื่นสามารถเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรี
ได้
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13.3 กำรบริหำรจัดกำร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานกับอาจารย์จากสาขาวิชาอื่นและ/หรือจากคณะที่
เกี่ย วข้อง เพื่ อดาเนิ น การจั ดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล เพื่ อให้ บรรลุ วัตถุ ประสงค์ของ
หลักสูตร โดยกาหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง
14. ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง
ชั้นปีที่ 1 นักภูมิศาสตร์และนักสารวจ
นักศึกษามีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ กล้องสารวจ เครื่อง
กาหนดตาแหน่งพิกัดบนพื้นผิ วโลกได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ร่วมกับทักษะทางด้านการอ่านแผนที่
และการแปลความภาพถ่ายทางอากาศโดยใช้ความรู้ทางด้านภูมิศาสตร์ และสามารถคิด ศึกษา รวบรวม
ข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจ และสามารถวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความซื่อสัตย์ สุจริต อ่อนน้อม
ถ่อมตนโดยปราศจากความขัดแย้งและไม่เอาเปรียบผู้อื่น
ชั้นปีที่ 2 นักภูมิสารสนเทศ
นั ก ศึ ก ษามี ทั ก ษะในการใช้ เทคโนโลยี ภู มิ ส ารสนเทศและโปรแกรมทางด้ า น ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์และการสารวจระยะไกลในการวิเคราะห์ข้อมูล แสดงผลข้อมูลเชิงพื้นทีเพื่อจัดทาแผน
ที่ และให้ บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศบนอินเตอร์เน็ตเพื่อใช้เป็นข้อมูลช่วยในการตัดสินใจ และสามารถ
บูรณาการองค์ความรู้ทางการสารวจ ภูมิสารสนเทศ และผังเมืองร่วมกับสาขาที่ เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาได้
และมีวินัย ตรงต่อเวลา ขยัน อดทน โดยปฏิบัติตามกฏขององค์กรอย่างเคร่งครัด
ชั้นปีที่ 3 นักผังเมือง
นั ก ศึ ก ษามี ทั ก ษะในการออกแบบผั ง เมื อ ง โดยสามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ เทคโนโลยี ภู มิ
สารสนเทศบู ร ณาการกั บ การท าแผนที่ ภ าษี เพื่ อการวางผั ง และเพื่ อการตัด สิ น ใจ รวมทั้ ง มี ค วามคิ ด
สร้างสรรค์โครงงานที่สามารถบริหารจัดการ วางแผนการใช้ประโยชน์ข้อมูลกับผู้ใช้ข้อมูล และบริหารความ
เสี่ยงเพื่อการวางผังเมืองท้องถิ่นได้ และมีทักษะความเป็นผู้นาทักษะการสื่อสารที่สามารถทางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้โดยไม่เกิดข้อขัดแย้ง
ชั้นปีที่ 4 นวัตกรทางด้านเทคโนโลยีสารวจ ภูมิสารสนเทศ และผังเมือง
นั ก ศึ กษามี ทั ก ษะการเป็ น นวั ต กรในการประยุก ต์ ใช้ ค วามรู้แ ละเทคโนโลยี น วั ต กรรม
ทางการสารวจ ภูมิสารสนเทศ และผังเมือง ในการทางานรูปแบบโครงงานสามารถนาเสนอการวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อใช้สาหรับการตัดสินใจ วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทางาน ประมวลความคิดจากองค์
ความรู้ทางการสารวจ ภูมิสารสนเทศ และผังเมือง รวมกับศาสตร์อื่นๆ เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในสถาน
ประกอบการได้

(มคอ.2) หน้า 18

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพำะของหลักสูตร
1. ปรัชญำ ควำมสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญำ
ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านการสารวจ ภูมิสารสนเทศ และผังเมือง ด้วยการใช้เทคโนโลยี เพื่อ
รองรับ การพัฒ นา ท้องถิ่น ประเทศ และระดับนานาชาติ โดยการประสานงานกับองค์การภาครัฐและ
เอกชนเข้ามาร่วมสนับสนุนการจัดการศึกษาด้วยการบูรณาการการเรียนรู้ควบคู่กับการทางาน
1.2 ควำมสำคัญ
หลักสูตรเทคโนโลยีสารวจและภูมิสารสนเทศเป็นสาขาวิชาชีพนักสารวจที่เป็น 1 ใน 8 อาชีพที่อยู่
ในข้อตกลงเรื่องการเคลื่อนย้ายแรงงานไปทางานได้ในประเทศกลุ่มอาเซียน รวมทั้งตามพระราชบัญญัติการ
ผังเมือง พ.ศ. 2562 ที่มุ่งหมายต้องดาเนินการกาหนดรูปแบบการวางและจัดทาผังเมืองทุกระดับ หลักสูตร
สามารถผลิตบั ณ ฑิ ตที่ส ามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางด้านภู มิส ารสนเทศเพื่ อตอบสนององค์กรผู้ ใช้
บัณฑิตในการทางานทางด้านการสารวจและผังเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ในทุกระดับ โดยมี
การจัดการเรียนการสอนด้านสหกิจศึกษาและการจัดการศึ กษาเชิงบูรณาการกับการทางาน (Cooperative
and Work Integrated Education: CWIE) ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยการเชื่อมโยงสาระ
การเรีย นรู้ในชั้น เรีย นหรือสถานศึกษากับประสบการณ์ ทางานในแหล่ งเรียนรู้ในสภาพจริงที่ ได้รับการ
ออกแบบไว้ในหลักสูตรอย่างเป็นระบบเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพมีสมรรถนะสูงสามารถปฏิบัติงานได้
จริงและตอบสนองตลาดแรงงานของประเทศ
1.3 วัตถุประสงค์
เพือ่ ผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะและความรู้ความสามารถดังนี้
(1) มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะการทางานในด้านงานสารวจ งานแผนที่ และงานผังเมือง
(2) สามารถใช้เทคโนโลยี ภูมิสารสนเทศเพื่อปฏิบัติงานสารวจ งานแผนที่ และงานผังเมือง
ที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ประเทศ และนานาชาติ
(3) มีคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม มนุษยสัมพันธ์อันดี และมีจิตสานึกในจรรยาบรรณวิชาชีพ
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2. แผนพัฒนำปรับปรุง
แผนกำรพัฒนำ/เปลี่ยนแปลง
1. พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
2. วางแผนการดาเนินหลักสูตร

3. ดาเนินการตามแผนและการ
จัดทาผลการดาเนินการ

4. พัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู้
5. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

กลยุทธ์
ติดามประเมินการใช้หลักสูตร
อย่างสม่าเสมอ
1. แต่งตั้งประธานอาจารย์ประจา
หลักสูตร
2. ดาเนินงานหลักสูตรให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้
ในหลักสูตรและการประกัน
คุณภาพการศึกษา
3. พัฒนาศักยภาพของอาจารย์
และนักศึกษา
1. จัดสรรทรัพยากร
2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร

หลักฐำน/ตัวบ่งชี้
รายงานผลการติดตามและ
ประเมินหลักสูตร
1. ผลการประเมินหลักสูตร
2. แผนปฏิบัติการ
3. ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์และนักศึกษา

1. ผลการประเมินสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ของนักศึกษา
2. สรุปผลการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ
1. ประเมินการสอนของอาจารย์ 1. ผลการประเมินการสอนของ
2. สนับสนุน ส่งเสริมให้อาจารย์ อาจารย์ทุกรายวิชา
พัฒนาตนเอง
2. รายงานผลการพัฒนาตนเอง
1. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 1. แนวทางการส่งเสริมการจัด
แบบการจัดการศึกษาเชิงบูรณา สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิง
การกับการทางาน (CWIE) ตาม บูรณาการกับการทางาน(CWIE)
นโยบายของ สปอว.
ตามนโยบายของ สปอว.
2. สารวจการได้งานทาของ
2. ผลการสารวจความพึงพอใจ
บัณฑิตและความพึงพอใจของ
ของผู้ใช้บัณฑิต
ผู้ใช้บัณฑิต
3. หลักสูตรที่พัฒนาสอดคล้อง
3. สารวจสมรรถนะการทางานที่ กับความต้องการของ
สถานประกอบการและผู้ใช้
ตลาดแรงงาน
บัณฑิตต้องการ
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แผนกำรพัฒนำ/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

6. จัดทาแผนพัฒนาความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการ

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ (MOU)
กับสถานประกอบการในพื้นที่เพื่อสร้าง
แผน CWIE รับนักศึกษา
2. สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง WIL
รวมถึงมาตรฐานและประโยชน์ที่เกิด
ขึ้นกับนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษา และ
สถานประกอบการ
3. มีระบบข้อมูลที่เชื่อมต่อระหว่าง
สถาบันการศึกษากับสถานประกอบการ
และระบบบริการข้อมูล
4. สถาบันอุดมศึกษาและสถาน
ประกอบการร่วมกันออกแบบหลักสูตร
และระบบบริหารจัดการ
5. สถาบันอุดมศึกษา สถานประกอบการ
และนักศึกษามีการร่วมสอบทานและ
ประเมินเพื่อการพัฒนาปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง
6. พัฒนา CWIE เพื่อยกระดับคุณภาพ
สถานประกอบการผ่านโจทย์วิจัยเชิงลึก
1. ประเมินสมรรถนะของนักศึกษาจาก
สถานประกอบการ
2. พัฒนาทักษะใหม่ที่จาเป็นกับการ
ทางาน
3. สถาบันอุดมศึกษา สถานประกอบการ
และนักศึกษามีการร่วมสอบทานและ
ประเมินเพื่อการพัฒนาปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง

7. จัดทาแผนพัฒนาวิธีการ
จัดการเรียนการสอน WIL

หลักฐำน/ตัวบ่งชี้
1. ข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการ (MOU)
2. จานวนหลักสูตร CWIE
3. ข้อมูลสาหรับการจับคู่คงาม
ร่วมมือ
4. ระบบบริหารจัดการ
5. Learning Outcome ของ
นักศึกษา
6. การต่อยอดและยกระดับ
CWIE

1. ผลการประเมินสมรรถนะของ
นักศึกษาจากสถานประกอบการ
2. ผลการประเมินและสอบทาน
ของสถาบันอุดมศึกษา สถาน
ประกอบการ และนักศึกษา
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หมวดที่ 3 ระบบกำรจัดกำรศึกษำ กำรดำเนินกำร และโครงสร้ำงของหลักสูตร
1. ระบบกำรจัดกำรศึกษำ
1.1 ระบบ
1.1.1 การจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา
ปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาในการเรียนไม่น้อยกว่า 15 สั ปดาห์ ส่ว นข้อกาหนดต่าง ๆ ให้
เป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ ต รดิ ต ถ์ ว่ า ด้ ว ย การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2561
(ภาคผนวก ก)
1.1.2 การเรียนแบบโมดูลาร์ (Modular System) รายละเอียดตาม CWIE Study
Plan (ในภาคผนวก ค)
1.2 กำรจัดกำรศึกษำฤดูร้อน
การลงทะเบี ย นเรีย นภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ เป็นไปตามข้อบั งคับมหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ
อุตรดิตถ์ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) และให้จัดการเรียนการสอนไม่น้อย
กว่า 8 สัปดาห์
1.3 กำรเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภำค
ไม่มี
2. กำรดำเนินกำรหลักสูตร
2.1 วัน-เวลำ ในกำรดำเนินกำรเรียนกำรสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – ตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือนเมษายน – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้ำศึกษำ
2.2.1 สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
หรือเทียบเท่า
2.2.2 คุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2561(ภาคผนวก ก)
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2.3 ปัญหำของนักศึกษำแรกเข้ำ
นักศึกษาแรกเข้ามีพื้นฐานความรู้ที่ไม่เท่ากัน หลักสูตรจึงมีการจัดกิจกรรมเพื่อปรับพื้นฐาน
ความรู้ ที่ต้ องใช้ในการเรีย นเกี่ย วกับ เทคโนโลยีภู มิส ารสนเทศ การส ารวจ และผั งเมือง และกิจกรรม
เตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนในสถาบันอุดมศึกษาผลจากการปรับพื้นฐานและเตรียมความพร้อม
ส่งผลให้นักศึกษความรู้ความเข้าใจในความรู้พื้นฐานได้ดีและมากขึ้น ผลการวิเคราะห์การเรียนใน มคอ. 7
พบว่านักศึกษามีปัญหาเรื่องวินัยในการเข้าเรียนและความรับผิดชอบต่อการเรียน รวมทั้งต้องดาเนินการ
เตรียมความพร้อมในเรื่องทัศนคติและการปฏิบัติตนเพื่อสาหรับการทางานร่วมกับสถานประกอบการ
เพื่อให้นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.4 กลยุทธ์ในกำรดำเนินกำรเพื่อแก้ไขปัญหำ/ข้อจำกัดของนักศึกษำในข้อ 2.3
2.4.1 หลักสูตรมีการปฐมนิเทศนักศึกษา เพื่อเตรียมตัวก่อนเปิดเรียน ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
หลักสูตรและวิธีการศึกษาในหลักสูตร ตลอดจนถึงประเด็นสาคัญที่เกี่ยวกับการบริหารเวลาให้เหมาะสม
ในการเรียนและการทางาน
2.4.2 สอดแทรกกิจกรรมที่เน้นเรื่องการมีวินัยและความรับผิดชอบในทุกๆรายวิชา
ของหลักสูตร
2.4.3 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจาตัวนักศึกษา เพื่อให้คาปรึกษาทั้งทางด้านการ
ปฎิบัติตน ด้านวิชาการ และด้านวิชาชีพ
2.4.4 จัดกิจกรรมการกาหนดประสบการณ์วิชาชีพก่อนการศึกษา (Pre-course
Experience) เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและความเข้าใจต่ออาชีพที่นักศึกษาต้องเรียนและทางานในอนาคต
2.4.5 ฝึกประยุกต์ใช้ความรู้จากชั้นเรียนด้วยการทากรณีศึกษาหรือโจทย์จากสถานการณ์
จริงในรายวิชาที่เรียนในสถานศึกษา (WIL ในรายวิชา)
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2.5 แผนกำรรับนักศึกษำและผู้สำเร็จกำรศึกษำในระยะเวลำ 5 ปี
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
ระดับชั้นปี
2564
2565
2566
2567
ชั้นปีที่ 1
30
30
30
30
ชั้นปีที่ 2
30
30
30
ชั้นปีที่ 3
30
30
ชั้นปีที่ 4
30
รวม
30
60
90
120
จานวนที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
30

2568
30
30
30
30
120
30

2.6 งบประมำณตำมแผน
หมวดเงิน

2564
240,000

2565
480,000

ปีงบประมำณ
2566
720,000

2567
960,000

2568
960,000

รำยรับ (ค่าธรรมเนียมการศึกษา)
ก.งบดำเนินกำร
ค่าตอบแทน
640,000
870,000 1,185,000 1,235,000 1,235,000
ค่าใช้สอย
10,000
30,000
40,000
55,000
55,000
ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
20,000
30,000
40,000
60,000
60,000
รวมงบดำเนินกำร
670,000
930,000 1,265,000 1,350,000 1,350,000
ข.งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
ค่าสิ่งก่อสร้าง
รวมงบลงทุน
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
รวมทั้งสิ้น (ก + ข)
720,000
980,000 1,315,000 1,400,000 1,400,000
งบประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตนักศึกษาตามหลักสูตร 16,500 บาท ต่อคนต่อปี
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2.7 ระบบกำรศึกษำ
2.7.1 ระบบการศึ ก ษาเป็ น แบบชั้ น เรี ย น และเป็ น ไปตามข้ อ บั งคั บ มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ
อุตรดิตถ์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2561 (ภาคผนวก ก)
2.7.2 ระบบการศึกษาเป็นแบบสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน
(Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) จัดการศึกษาเป็นระบบมอดูลตั้งแต่ชั้นปีที่ 1
ไปจนถึงชั้นปีที่ 4 โดยจัดรายวิชาที่มีเนื้อหาสัมพันธ์ เกื้อหนุนกันมาไว้ในมอดูลเดียวกัน เพื่อความสะดวกใน
การจัดทาโครงงาน แบ่งออกเป็น 1 โมดูลาร์ ต่อปีการศึกษารวม 4 โมดูลาร์ ตลอดหลักสูตรและเพิ่มการ
เรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document) เป็นการเพิ่มพูนความรู้นอกเวลาเรียน (ภาคผนวก ค)
2.8 กำรเทียบโอนหน่วยกิตรำยวิชำ และกำรลงทะเบียนเรียนข้ำมมหำวิทยำลัย
การโอนและการเทียบโอน เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
(1) ระเบี ยบมหาวิทยาลั ยราชภัฏ อุตรดิตถ์ ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการเทียบโอน
รายวิชาจากการศึกษาในระบบระดับปริญญาตรี (ภาคผนวก ก)
(2) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วยการเทียบโอนรายวิชาจากการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ระดับปริญญาตรี (ภาคผนวก ก)
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3. หลักสูตรและอำจำรย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่ำ
134 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้ำงหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
ก. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป เรียนไม่น้อยกว่ำ
30
หน่วยกิต
บังคับเรียน
24
หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาภาษา
9
หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
15
หน่วยกิต
เลือกเรียนไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า
3
หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มสังคมศาสตร์ หรือ
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชำเฉพำะ ไม่น้อยกว่ำ
98 หน่วยกิต
1. วิชำแกน
30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 12 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี
18 หน่วยกิต
2. วิชำเฉพำะด้ำน
61 หน่วยกิต
2.1 วิชาเฉพาะด้านบังคับ
49 หน่วยกิต
2.1.1 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา
45 หน่วยกิต
2.1.2 กลุ่มวิชาโครงงาน
4 หน่วยกิต
2.2 วิชาเฉพาะด้านเลือก
12 หน่วยกิต
3. วิชำกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
7 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชำเลือกเสรี ไม่น้อยกว่ำ
6 หน่วยกิต
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3.1.3 ควำมหมำยของรหัสรำยวิชำ
รูปแบบรหัสรายวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เป็นตัวเลขระบบ 7 หลัก แต่ละ
หลักมีความหมายเพื่อจาแนกรายวิชาออกเป็นสาขาวิชาและกลุ่มวิชา ในการจาแนกสาขาวิชาได้ยึดหลักการ
จาแนกของ ISCED (International Standard Classification of Education) มีความหมายดังนี้
1
2 3 4 5 6 7
X
X X X X X X
ตัวเลขลาดับที่ 1-3
หมายถึง กลุ่มสาขาวิชา
ตัวเลขลาดับที่ 4
หมายถึง ความยากที่ควรจัดให้เรียนในชั้นปี
ตัวเลขลาดับที่ 5
หมายถึง กลุ่มวิชาในสาขาวิชา
ตัวเลขลาดับที่ 6-7
หมายถึง ลาดับที่ของรายวิชา
สาหรับหลักสูตรเทคโนโลยีสารวจและภูทิสารสนเทศ
ตัวเลขลาดับที่ 1-3
568 หมายถึง กลุ่มสาขาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ การสารวจ และผังเมือง
ตัวเลขลาดับที่ 4 ความยากที่ควรจัดให้เรียนในชั้นปี หมายถึง
5681 หมายถึงรายวิชาที่มีความยากควรจัดให้เรียนในชั้นปีที่ 1
5682 หมายถึงรายวิชาที่มีความยากควรจัดให้เรียนในชั้นปีที่ 2
5683 หมายถึงรายวิชาที่มีความยากควรจัดให้เรียนในชั้นปีที่ 3
5684 หมายถึงรายวิชาที่มีความยากควรจัดให้เรียนในชั้นปีที่ 4
ตัวเลขลาดับที่ 5 กลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ แบ่งกลุ่มวิชาไว้ดังนี้
568_1 หมายถึง รายวิชาเกี่ยวกับพื้นฐานทางภูมิศาสตร์
568_2 หมายถึง รายวิชาเกี่ยวกับภูมิสารสนเทศและฐานข้อมูลเชิงพื้นที่
568_3 หมายถึง รายวิชาการสำรวจและผังที่ดิน
568_4 หมายถึง รายวิชาการผังเมืองและสาธารณูปโภค
554_8 หมายถึงกลุ่มวิชาในด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
554_9 หมายถึงกลุ่มวิชาการศึกษาเอกเทศ วิจัย หัวข้อพิเศษ และสัมมนา
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ตัวอย่าง
5682101 ภาพถ่ายทางอากาศและการแปลตีความภาพ 3 (2-2-5) หมายถึง รายวิช า
ในสาขาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ การสารวจ และผังเมือง ระดับความยากหรือควรจัดให้เรียน ในชั้นปีที่ 2
อยู่ในกลุ่มวิชา/สาขาย่อยรายวิชาเกี่ยวกับ พื้นฐานทางภูมิศาสตร์ ลาดับรายวิชาที่ 1 มีจานวน 3 หน่วยกิต
แบ่งเป็น รายวิชาทฤษฎี 2 หน่วยกิต เวลาปฏิบัติ 2 คาบต่อสัปดาห์ เวลาศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง 5 คาบ
ต่อสัปดาห์ และไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ตลอดภาคเรียน
สาหรับการกาหนดรหัสวิชาให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่องระบบรหัส
รายวิชามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (ภาคผนวก ก)
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3.1.4 รำยวิชำ
ก. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป ไม่น้อยกว่ำ
1) รำยวิชำศึกษำทั่วไป บังคับเรียน
(1.1) กลุ่มภำษำ บังคับเรียน
0001102 ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
English Listening and Speaking Skills
0001103 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English Usage for Communication
0001104 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
English for Professional Purposes
(1.2) กลุ่มมนุษยศำสตร์ กลุ่มสังคมศำสตร์ และกลุม่
วิทยำศำสตร์ กับคณิตศำสตร์ บังคับเรียน
0001106 ความเป็นพลเมืองไทย
Thai Citizenship
0001108 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
Health Promotion and Care
0001109 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
The King’s Wisdom for Local Development
0001209 ผู้ประกอบการยุคใหม่
Modern Entrepreneurs
0001210 ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล
Smart Life in the Digital Age
2) เลือกเรียน รายวิชาในกลุ่มต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า
(2.1) เลือกเรียน กลุ่มภำษำ ไม่น้อยกว่า
0001101
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
0001201
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
Japanese for Communication
0001202
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication

30
24
9

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

15

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

6
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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0001203

ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
Korean for Communication
(2.2) เลือกเรียน กลุ่มมนุษยศำสตร์ กลุ่มสังคมศำสตร์ หรือ กลุ่ม
วิทยำศำสตร์กับคณิตศำสตร์ ไม่น้อยกว่า
3
0001105 สุนทรียศาสตร์
Aesthetics
0001107 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
21st Century Skills for Living and Occupations
0001110 การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making
0001204 ปรัชญาและศาสนาเพื่อการดาเนินชีวิต
Philosophy and Religion for Life
0001205 นวัตกรรมและสุนทรียศาสตร์ทางการท่องเที่ยว
Tourism Innovation
0001206 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของโลกสมัยใหม่
History and Development of the Modern World
0001207 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
Laws in Daily Life
0001208 ชีวิตออกแบบได้ด้วยวิทยาศาสตร์
Designing Your Life with Science
0001211 นวัตกรรมสาหรับคนรุ่นใหม่
Innovation for New Generation
0001212 ฮวงจุ้ยในชีวิตประจาวัน
Feng Shui in Daily Life
0001213 การพัฒนาบุคลิกภาพด้วยแฟชั่น
Fashion Personality Development
0001214 พลเมืองยุคดิจิทัล
Digital Citizenship
0001215 การคิดต่างอย่างสร้างสรรค์
Creative Thinking

3(3-0-6)

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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ข. หมวดวิชำเฉพำะ ไม่น้อยกว่ำ
98 หน่วยกิต
1. วิชำแกน
บังคับเรียน
30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชำพื้นฐำนทำงคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์
12 หน่วยกิต
5502101 พื้นฐานฟิสิกส์ทางอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Fundamentals of Physics for Industry
5503101 การจัดการพลังงานเบื้องต้นในงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Introduction to Energy Management in Industry
5511401 คณิตศาสตร์สาหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Mathematics for Industrial Technology
5511402 สถิติในงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Statistics in Industry
1.2 กลุ่มวิชำพื้นฐำนทำงเทคโนโลยี
18 หน่วยกิต
5501202 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Information Technology and Computer
5511202 ฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐาน
3(0-6-3)
Fundamental Technology Practice
5513302 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Occupational Health and Safety in Industry
5514502 การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรม
3(0-6-3)
ด้านเทคโนโลยี
Human Resource Development and Technology Training
5542301 วัสดุอุตสาหกรรม
3(0-6-3)
Industrial Materials
5514312 การจัดการงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Management
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2. วิชำเฉพำะด้ำน
61
หน่วยกิต
2.1 วิชำเฉพำะด้ำนบังคับ
49
หน่วยกิต
2.1.1 กลุ่มวิชำเทคโนโลยีเฉพำะสำขำ
45
หน่วยกิต
5681101
ภูมิศาสตร์กายภาพเพื่องานสำรวจ
3(3-0-6)
Physical Geography for Survey
5681102
แผนที่และการแปลความหมายแผนที่
3(2-2-5)
Map and Map Interpretation
5681104
แนวความคิดทางภูมิศาสตร์
3(3-0-6)
Geographic Thoughts
5681301
การสำรวจเบื้องต้น
3(0-6-3)
Introduction to Survey
5682101
การสารวจด้วยภาพถ่ายทางอากาศดิจิทัล
3(2-2-5)
Digital Photogrammetry
5682108
ระบบดาวเทียมนาหนโลก
3(0-6-3)
Global Navigation Satellite System: GNSS
5682201
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
3(2-2-5)
Geographic Information System
5682203
การสารวจระยะไกล
3(0-6-3)
Remote Sensing
5682301
การสำรวจขั้นสูง
3(0-6-3)
Advanced Survey
5682302
การทาแผนที่และการแสดงผลข้อมูลเชิงพื้นที่
3(0-6-3)
Cartography: Visualization of Geospatial Data
5683204
ภูมิสารสนเทศสำหรับงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 3(2-2-5)
Geo-informatics for Tax Map and Property
Registration
5683206
การบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต
3(0-6-3)
Internet GIS and Geospatial Web Services
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5683207

5683402
5683405

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ
Geographic Information System for Decision
Making
การออกแบบผังเมือง
Urban Planning
ภูมิสารสนเทศเพื่อการวางผัง
Geo-informatics for Urban Planning

2.1.2 กลุ่มวิชำโครงงำน
5504903
โครงงานปริญญานิพนธ์ 1
Special Project 1
5504904
โครงงานปริญญานิพนธ์ 2
Special Project 2
2.2 วิชำเฉพำะด้ำนเลือก เลือกเรียนรำยวิชำต่อไปนี้ไม่น้อยกว่ำ
1553618
ภาษาอังกฤษสาหรับงานด้านสารวจและ

5682104
5682105
5682106
5682202

4

3(0-6-3)

3(3-0-6)
3(0-6-3)

หน่วยกิต
1(1-0-2)
3(0-6-3)

12

ภูมิสารสนเทศ
English for Survey and Geo-informatics
Works
วิธีการทางสถิติเพื่องานภูมิสารสนเทศ
Statistical Techniques for Geo-informatics
ยุทธศาสตร์โลกเชิงพื้นที่
Spatial Global Strategy
การจัดการเชิงพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวในประเทศไทย
Spatial Management Tourism in Thailand
ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากร
Geo-informatics for Resource Management

หน่วยกิต
3(3-0-6)

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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5683202
5683205

5683301
5683302
5683403
5683404
5684201
5684401
5684402
5684901

การเขียนโปรแกรมภูมิสารสนเทศ
Geo-informatics Programming
หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสารวจ
และภูมิสารสนเทศ
Special Topics in Survey and Geoinformatics Technology
วิธีการภาคสนามในงานภูมิสารสนเทศ
Field Method in Geo-informatics
การจัดการภัยพิบัติชุมชน
Community Disaster Management
การสร้างสรรค์แบบจาลอง 3 มิติสาหรับการทาแผนที่
Three-dimensional Model for Mapping
การสร้างนวัตกรรมทางภูมิสารสนเทศ
Geo-informatics Innovative Creation
การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศ
Geo-informatics Application
การบริหารจัดการโครงการทางภูมิสารสนเทศ
Geo-informatics Project Management
การเขียนแบบและการประเมินราคาทางภูมิสารสนเทศ
Drafting and Cost Estimation in Geo-informatics
การสัมมนางานสารวจและภูมิสารสนเทศ
Seminar in Survey and Geo-informatics

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

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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3. กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
7
หน่วยกิต
3.1 บังคับเรียน
1
หน่วยกิต
5683801
การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางเทคโนโลยีสารวจ
1(0-2-1)
และภูมิสารสนเทศ
Preparation for Field Experience Training
for Survey Technology and Geo-infomatics
3.2 เลือกเรียนรำยวิชำใดวิชำหนึ่งดังต่อไปนี้
6
หน่วยกิต
กลุ่มสหกิจศึกษำ
5684801
สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีสารวจและภูมิสารสนเทศ
6(0-36-0)
Cooperative Education for Survey Technology and
Geo-infomatics
กลุ่มฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
5684802
การฝึกประสบการณ์ภาคสนามทางเทคโนโลยีสารวจและ
6(0-36-0)
ภูมสิ ารสนเทศ
Field Experience Training for Survey Technology and
Geo-infomatics

ค. หมวดวิชำเลือกเสรี ไม่น้อยกว่ำ
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เปิดสอนโดยไม่ซ้ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กาหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การ
สาเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้
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3.1.5 แผนกำรศึกษำ

รหัสวิชำ
xxxxxxx
xxxxxxx

5502101
5501202
5681101
5681102
5681301

รหัสวิชำ
xxxxxxx
xxxxxxx

5681104
5682101
5682108
5682301

ปีที่ 1 ภำคกำรศึกษำที่ 1
นักสำรวจและนักภูมิศำสตร์
หน่วยกิต
วิชำบังคับ
ชื่อรำยวิชำ
(บรรยำย-ปฏิบัติ กลุ่มวิชำ
ก่อน/รำยวิชำ
ศึกษำด้วยตนเอง)
CWIE
วิชาศึกษาทั่วไป
3(x-x-x)
ศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป
3(x-x-x)
ศึกษาทั่วไป
พื้นฐานฟิสิกส์ทางอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
วิชาพื้นฐานทางคณิตฯ
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
วิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี
ภูมิศาสตร์กายภาพเพื่องานสำรวจ
3(3-0-6)
วิชาเฉพาะด้านบังคับ
แผนที่และการแปลความหมายแผนที่
3(2-2-5)
วิชาเฉพาะด้านบังคับ
การสำรวจเบื้องต้น
3(0-6-3)
วิชาเฉพาะด้านบังคับ
(CWIE)
รวม
21

ชื่อรำยวิชำ
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป
แนวความคิดทางภูมิศาสตร์
การสารวจด้วยภาพถ่ายทางอากาศ
ดิจิทัล
ระบบดาวเทียมนาหนโลก
การสำรวจขั้นสูง
รวม

ปีที่ 1 ภำคกำรศึกษำที่ 2
หน่วยกิต
(บรรยำย-ปฏิบัติ กลุ่มวิชำ
ศึกษำด้วยตนเอง)
3(x-x-x)
ศึกษาทั่วไป
3(x-x-x)
ศึกษาทั่วไป
3(3-0-6)
วิชาเฉพาะด้านบังคับ
3(2-2-5)
วิชาเฉพาะด้านบังคับ
3(0-6-3)
3(0-6-3)
18

วิชาเฉพาะด้านบังคับ
วิชาเฉพาะด้านบังคับ

วิชำบังคับ
ก่อน/รำยวิชำ
CWIE

5681301
(CWIE)
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รหัสวิชำ

ชื่อรำยวิชำ

xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป
xxxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป
5511401 คณิตศาสตร์สาหรับเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
5511202 ฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐาน
5682201 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
5682203 การสารวจระยะไกล
xxxxxxx เฉพาะด้านเลือก
รวม

รหัสวิชำ
xxxxxxx
xxxxxxx
5542301
5511402

ชื่อรำยวิชำ

วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป
วัสดุอุตสาหกรรม
สถิติในงานอุตสาหกรรม
การทาแผนที่และการแสดงผล
5682302
ข้อมูลเชิงพื้นที่
5683206 การบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ
บนอินเทอร์เน็ต
รวม

ปีที่ 2 ภำคกำรศึกษำที่ 1
นักภูมิสำรสนเทศ
หน่วยกิต
(บรรยำย-ปฏิบัติ กลุ่มวิชำ
ศึกษำด้วยตนเอง)
3(x-x-x)
ศึกษาทั่วไป
3(x-x-x)
ศึกษาทั่วไป
3(3-0-6)
วิชาพื้นฐานทางคณิตฯ
3(0-6-3)
3(2-2-5)
3(0-6-3)
3(x-x-x)
21

วิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี
วิชาเฉพาะด้านบังคับ
วิชาเฉพาะด้านบังคับ
วิชาเฉพาะด้านเลือก

ปีที่ 2 ภำคกำรศึกษำที่ 2
หน่วยกิต
(บรรยำย-ปฏิบัติ กลุ่มวิชำ
ศึกษำด้วยตนเอง)
3(x-x-x)
ศึกษาทั่วไป
3(x-x-x)
ศึกษาทั่วไป
3(0-6-3)
วิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี
3(3-0-6)
วิชาพื้นฐานทางคณิตฯ
3(0-6-3)
วิชาเฉพาะด้านบังคับ
3(0-6-3)
18

วิชาเฉพาะด้านบังคับ

วิชำบังคับ
ก่อน/รำยวิชำ
CWIE

(CWIE)

วิชำบังคับ
ก่อน/รำยวิชำ
CWIE

(CWIE)
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ปีที่ 3 ภำคกำรศึกษำที่ 1
นักปฏิบัติกำรผังเมือง
รหัสวิชำ

ชื่อรำยวิชำ

xxxxxxx
xxxxxxx
5514312
5683204

วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป
การจัดการงานอุตสาหกรรม
ภูมิสารสนเทศสำหรับงานแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน
5683402 การออกแบบผังเมือง
5683207 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ
xxxxxxx เฉพาะด้านเลือก
รวม

รหัสวิชำ
5503101
5513302
5683405
5504903
5683801
xxxxxx

ชื่อรำยวิชำ
การจัดการพลังงานเบื้องต้นในงาน
อุตสาหกรรม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในงานอุตสาหกรรม
ภูมิสารสนเทศเพื่อการวางผัง
โครงงานปริญญานิพนธ์ 1
การเตรียมประสบการณ์ภาคสนาม
ทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ฯ
เลือกเสรี
รวม

หน่วยกิต
(บรรยำย-ปฏิบัติ
ศึกษำด้วยตนเอง)

กลุ่มวิชำ

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

ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
วิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี
วิชาเฉพาะด้านบังคับ

3(3-0-6)
3(0-6-3)
3(x-x-x)
21

วิชาเฉพาะด้านบังคับ
วิชาเฉพาะด้านบังคับ
วิชาเฉพาะด้านเลือก

ปีที่ 3 ภำคกำรศึกษำที่ 2
หน่วยกิต
(บรรยำย-ปฏิบัติ
กลุ่มวิชำ
ศึกษำด้วย
ตนเอง)
3(3-0-6)
วิชาพื้นฐานทางคณิตฯ
3(3-0-6)

วิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี

3(0-6-3)
1(1-0-24)
1(0-2-1)

วิชาเฉพาะด้านบังคับ
กลุ่มวิชาโครงงาน
วิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
เลือกเสรี

3(x-x-x)
14

วิชำบังคับ
ก่อน/
รำยวิชำ
CWIE

(CWIE)

วิชำบังคับ
ก่อน/
รำยวิชำ
CWIE

(CWIE)
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ปีที่ 4 ภำคกำรศึกษำที่ 1
นักนวัตกรรมทำงกำรสำรวจ ภูมิสำรสนเทศ และผังเมือง
หน่วยกิต
รหัสวิชำ
ชื่อรำยวิชำ
(บรรยำย-ปฏิบัติ กลุ่มวิชำ
ศึกษำด้วยตนเอง)
0001209 ผู้ประกอบการยุคใหม่
3(3-0-6)
กลุ่มมนุษย์ฯ บังคับ
5514502 การพัฒนาบุคลากรและการ
3(0-6-3)
วิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี
ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
5504904 โครงงานปริญญานิพนธ์ 2
3(0-6-3)
กลุ่มวิชาโครงงาน
xxxxxxx เฉพาะด้านเลือก
3(x-x-x)
วิชาเฉพาะด้านเลือก
xxxxxx
เลือกเสรี
3(x-x-x)
เลือกเสรี
รวม
15

รหัสวิชำ

ชื่อรำยวิชำ

5684801 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีสารวจ
และภูมิสารสนเทศ
5684802 การฝึกประสบการณ์ภาคสนามทาง
เทคโนโลยีสารวจและภูมิสารสนเทศ
รวม

ปีที่ 4 ภำคกำรศึกษำที่ 2
หน่วยกิต
(บรรยำย-ปฏิบัติ กลุ่มวิชำ
ศึกษำด้วยตนเอง)
6(0-36-0)
วิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
หรือ
6(0-36-0)
วิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
6

วิชำบังคับ
ก่อน/รำยวิชำ
CWIE

(CWIE)

วิชำบังคับ
ก่อน/รำยวิชำ
CWIE
5683803

5683803

หมำยเหตุ : 1. มีการจัดการเรียน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพรูปแบบการฝึกเฉพาะตาแหน่ง
(Practicum) โดยใช้เครื่องมือ Project-based learning, Work-based learning
ของทุกภาคการศึกษาระยะเวลา 45 ชม. ในมหาวิทยาลัยและในสถานประกอบการ
2. มีการฝึกปฏิบัติแบบสหกิจศึกษา (Cooperative Education)
ตลอดภาคการศึกษาโดยใช้เครื่องมือ Project-based learning, Work-based
Learning เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์
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3.1.6 คำอธิบำยรำยวิชำ
ก. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
รหัสวิชำ
ชื่อและคำอธิบำยรำยวิชำ
หน่วยกิต (บรรยำย-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง)
0001101
ภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำร
3(3-0-6)
Thai for Communication
ความรู้ ความเข้ าใจ และมี ทั ก ษะในการใช้ ภ าษาไทยในการสื่ อ สารได้ เหมาะสมตาม
สถานการณ์ การวิเคราะห์และสรุปประเด็นหลักจากเรื่องที่ฟัง ดูอย่างมีวิจารณญาณ พูดสื่อสารเชิงบวกใน
โอกาสต่าง ๆ ระดับ ของภาษา การใช้สาเนียงในการพูดสื่อสาร อ่านออกเสี ยงตามอักขรวิธี การอ่านจับ
ใจความจากงานเขียนประเภทต่าง ๆ การเขียนผลงานประเภทต่าง ๆ ตามหลักการเขียน มารยาทในการฟัง
พูด อ่าน และเขียน
0001102

ทักษะกำรฟังและกำรพูดภำษำอังกฤษ
3(2-2-5)
English Listening and Speaking Skills
ความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการฟังบทสนทนาและข้อความสั้น ๆ การจับใจความ
โดยใช้ป ระโยคและสานวนเกี่ยวกับสิ่งรอบตัว การใช้ภาษาอังกฤษในการพูด บอกรายละเอียดและสรุป
ประเด็นสาคัญ การสื่อสารเรื่องที่ง่ายและเป็นกิจวัตรที่ต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยตรงไม่ยุ่งยากเกี่ยวกับ
สิ่งที่คุ้นเคยหรือทาเป็ นประจา โครงสร้างทางไวยากรณ์ ในการพูด การใช้ภ าษา ส าเนียง กิริยาท่าทางที่
เหมาะสมในพูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่แตกต่างหลากหลาย การรู้ถึงวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ฝึกปฏิบัติ
ทักษะการสื่อสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ
0001103

กำรใช้ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร
3(2-2-5)
English Usage for Communication
ความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารข้อมูลที่ได้จากการ
ฟังเกี่ยวกับชีวิตประจาวัน การศึกษา การสนทนา คาบรรยาย บันทึกข้อเท็จจริง โดยใช้ภาษาตามมาตรฐาน
การสนทนาจากหัวข้อที่คุ้นเคยและสนใจ การให้คาแนะนา กล่าวร้ องทุกข์ การสนทนาในเหตุการณ์เฉพาะ
หน้า การแสดงความรู้สึก การเล่าประสบการณ์ของตนเอง การโต้แย้งและให้เหตุผลได้ การนาเสนอผลงาน
โดยเชื่อมโยงหัวข้อที่คุ้นเคย สรุปข้อมูล การอ่านเพื่อหาใจความสาคัญและจับประเด็นอย่างรวดเร็ว ระบุ
ข้อมูลจากสิ่งที่อ่าน การเขียนรายงานในหั วข้อที่คุ้นเคย ประสบการณ์ เหตุการณ์ ความคิด ความฝัน การ
เขี ย นจดหมายที่ เป็ น รู ป แบบมาตรฐานเกี่ ย วข้ องกั บ เรื่องที่ ส นใจ เพื่ อ พั ฒ นาทั กษะฟั ง พู ด อ่ าน เขี ย น
ภาษาอังกฤษที่จาเป็นต่อการสื่อสาร
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รหัสวิชำ
0001104

ชื่อและคำอธิบำยรำยวิชำ
หน่วยกิต (บรรยำย-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง)
ภำษำอังกฤษเพื่อวิชำชีพ
3(2-2-5)
English for Professional Purposes
ความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการพูดและสนทนาเชิงเทคนิคใน
เรื่องที่มีความเชี่ยวชาญ โต้ตอบอย่างคล่องแคล่ว เป็นธรรมชาติ การโต้ตอบกับผู้พูดที่เป็นเจ้าของภาษาได้
โดยใช้ถ้อยคาที่ชัดเจน มีความละเอียดในหัวข้อที่หลากหลาย ความเข้าใจจุดประสงค์ของประเด็นที่มีความ
ซับซ้อนทั้งรูปธรรมและนามธรรม ฝึกปฏิบัติทักษะภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ
0001105

สุนทรียศำสตร์
3(3-0-6)
Aesthetics
ความรู้ ความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคุณค่าและความงาม การรับรู้คุณค่า
และการสัมผัสความงาม การแสดงออกทางอารมณ์ของมนุษย์ การรับรู้และเรียนรู้เกี่ยวกับคุณค่าความงาม
ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ การขับร้องเพลงตามจังหวะ ทานอง และเนื้อหาของเพลงแต่ละ
ประเภท และเพลงราวงมาตรฐาน การออกแบบการแสดง จัดการแสดง การเล่นเครื่องดนตรีประกอบ
จังหวะ การจัดการแสดง การวิเคราะห์ หลั กทางสุนทรียศาสตร์ในงานทัศนศิลป์ หลักการทางทัศนธาตุ
หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ หลักการออกแบบป้ายนิเทศ ออกแบบฉาก เวที สื่อการเรียนรู้ แฟ้มผลงาน
จัดทาผลงานทางศิลปะ นาเสนอผลงาน การวิพากษ์ผลงานศิลปะ
0001106

ควำมเป็นพลเมืองไทย
3(3-0-6)
Thai Citizenship
ความรู้และความเข้าใจและการปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงการเคารพศักดิ์ศรี ความเป็ น
มนุษย์ ยอมรับความแตกต่างของบุคคล ความเสมอภาคและความเท่าเทียม เคารพสิทธิ เสรีภาพ และการ
อยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติตามหลักขันติธรรม การสร้างและปฏิบัติตาม กฎ กติกา
ของสั งคม กฎหมายเบื้ อ งต้ น ที่ เกี่ย วข้ อง รูป แบบการปกครอง อุ ดมการณ์ วิถีชี วิต ประชาธิป ไตยอัน มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หน้าที่ของตนเองในฐานะของพลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย มีความ
เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง เคารพสิทธิผู้อื่นอย่างมีเหตุผล มีจิตสานึก มีจิตอาสา จิตสาธารณะรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ของตนเอง ฝึกการวิเคราะห์ จัดทาโครงการ ออกแบบการปฏิบัติจิตอาสา และ จิตสาธารณะ
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รหัสวิชำ
0001107

ชื่อและคำอธิบำยรำยวิชำ
หน่วยกิต (บรรยำย-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง)
ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอำชีพ
3(2-2-5)
21st Century Skills for Living and Occupations
สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับทักษะ 3R7C โดยบูรณาการการประยุกต์เพื่อ
พัฒนาทักษะที่สาคัญต่อการดาเนินชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพในศตวรรษที่ 21
0001108

กำรสร้ำงเสริมและดูแลสุขภำวะ
3(3-0-6)
Health Promotion and Care
ความรู้ ความเข้าใจในการสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ การพัฒนาทักษะทางสมองภาวะ
ทางอารมณ์ การบริหารจัดการชีวิต การเสริมสร้างกระบวนการวางรากฐานภูมิคุ้มกั นและป้องกันปัญหา
พฤติกรรมต่างๆ ของเด็กในระยะยาว ความสาคัญของกีฬาและนันทนาการ นโยบายสาธารณะเพื่อการ
ส่งเสริมสุขภาพ การออกแบบและจัดกิจกรรมการสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะทางกาย จิต อารมณ์ สังคม
และปัญญา การออกแบบกีฬาและนันทนาการในการจัดการเรียนรู้ ความพร้อมในสร้างเสริมและดูแลสุข
ภาวะในด้านที่สาคัญ
0001109

ศำสตร์พระรำชำเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น
3(3-0-6)
The King’s Wisdom for Local Development
แนวคิดและหลักการของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ การประยุกต์ใช้หลักการ
ทรงงาน หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิจ พอเพี ยง แนวคิ ด การพั ฒ นาแบบยั่ งยืน ในชี วิต ประจ าวัน ได้ การ
วิเคราะห์ ยุ ท ธศาสตร์ ฉลาดรู้เพื่ อการพั ฒ นาชุมชนต้น แบบตามศาสตร์พระราชาสู่ การพั ฒ นาอย่างเป็ น
รูปธรรม ความร่วมมือกันทางานโดยบูรณาการแบบองค์รวมกับทีมภาคีเครือข่าย
0001110

กำรคิดและกำรตัดสินใจ
3(3-0-6)
Thinking and Decision Making
การวิเคราะห์ ออกแบบ แสดงวิธีการคานวณตามลาดับขั้นการดาเนินการตัวเลข สัดส่วน
ร้อยละ การแก้โจทย์ปั ญหา การให้เหตุผล การให้เงื่อนไขเชิงภาษา เชิงสัญลักษณ์ และแบบรูป ในการ
อธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน ทักษะการคิดเชิงคานวณ การวิเคราะห์และการเลือกใช้
แนวทางการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม วิเคราะห์และอธิบายข้อมูลข่าวสารในโลกปัจจุบัน การตัดสินใจ
บนพื้นฐานของข้อมูลได้
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รหัสวิชำ
0001201

ชื่อและคำอธิบำยรำยวิชำ
หน่วยกิต (บรรยำย-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง)
ภำษำญี่ปุ่นเพื่อกำรสื่อสำร
3(3-0-6)
Japanese for Communication
การฝึกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาญี่ปุ่น ตัวอักษรฮิรางานะ คาตาคานะ ประโยคและ
ไวยากรณ์พื้นฐาน ฝึกบทสนทนาที่ใช้ ในชีวิตประจาวัน การเขียนเป็นประโยค อ่านเนื้อหาหรือข้อความสั้น
การตอบคาถาม และศึกษาประเพณี วัฒนธรรม รวมถึงสถานการณ์ต่างๆ ของญี่ปุ่นในปัจจุบัน
0001202

ภำษำจีนเพื่อกำรสื่อสำร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
ศึ ก ษาระบบเสี ย งภาษาจี น กลาง อ่ า นพิ น อิ น ได้ ถู ก ต้ อ งตามมาตรฐาน ค าศั พ ท์ วลี
โครงสร้างประโยคอย่างง่าย หลักการเขียนอักษรจีน การพูดโต้ตอบ พูดสนทนา พูดสื่อสารสถานการณ์
ต่างๆ ในชีวิตประจาวัน ศึกษาประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ เทศกาลที่สาคัญของชาวจีน การเลือกใช้สื่อ
และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทักษะการพูด การสื่อสารภาษาจีนของตนเอง
0001203

ภำษำเกำหลีเพื่อกำรสื่อสำร
3(3-0-6)
Korean for Communication
อ่าน เขียนพยัญ ชนะ และสระในภาษาเกาหลี ประสมคาแล้วอ่านออกเสียง และเขียน
คาศัพท์ได้ถูกต้อง นาคาศัพท์มาสร้างเป็นวลีแล้วสร้างเป็นประโยค โดยเลือกใช้ไวยากรณ์ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม สื่อสารด้วยบทสนทนาภาษาเกาหลีขั้นพื้นฐานได้ และมีทัศนคติที่ดีต่อภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
0001204

ปรัชญำและศำสนำเพื่อกำรดำเนินชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy and Religion for Life
เรียนรู้ แนวคิดทางปรัชญาและศาสนาทั้งตะวันตกและตะวันออก ความหมายของชีวิต
สั งคม โลก นั ก คิ ด และศาสนาของโลก เพื่ อ การด ารงชี วิต ให้ นั ก ศึ ก ษารู้ จั ก คิ ด วิเคราะห์ และวิจ ารณ์
ปรากฏการณ์ต่างๆ อย่างมีหลักเกณฑ์ และสามารถประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจคุณค่าและความหมายของ
ชีวิต ดารงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้
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รหัสวิชำ
0001205

ชื่อและคำอธิบำยรำยวิชำ
หน่วยกิต (บรรยำย-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง)
นวัตกรรมและสุนทรียศำสตร์ทำงกำรท่องเที่ยว
3(3-0-6)
Tourism Innovation
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว สินค้าและทรัพยากรการท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆ
ความเข้าใจเกี่ย วกับ การสร้ างสรรค์ อนุ รักษ์ และพั ฒ นาอย่างยั่งยืน มี ทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
นวัตกรรม และมารยาทการเข้าสังคม วัฒนธรรม เพื่อเพิ่มสุนทรียศาสตร์ทางการท่องเที่ยว มีทัศนคติ สานึก
สาธารณะและความภาคภูมิใจกับทรัพยากรการท่องเที่ยวของประเทศไทย
0001206

ประวัติศำสตร์และพัฒนำกำรของโลกสมัยใหม่
3(3-0-6)
History and Development of the Modern World
เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของอารยธรรมและวิวัฒนาการของมนุษยชาติโดยทั้งตะวันตก
และตะวันออกและผลพวงที่เกิดขึ้นในโลกยุคปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้เกิดมุมมองต่อความหลากหลายและเข้าใจความซับซ้อนที่สัมพันธ์กันทั้งโลก มีจิตสานึกสาธารณะ
เปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กว้างขวางขึ้น เพื่อปรับตัวอยู่ในโลกปัจจุบันและรับมือกับอนาคตอันใกล้
0001207

กฎหมำยในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
Laws in Daily Life
ศึกษากฎหมายพื้นฐานที่จาเป็นในการดาเนินชีวิต นิติกรรมสัญญา เอกเทศสัญญาได้แก่
สัญญาซื้อขาย สัญ ญาเช่าทรัพย์ เช่าซื้ อ สั ญญายืม สัญ ญาจ้างแรงงาน สั ญญาค้าประกัน จานอง จานา
ครอบครัว มรดก กฎหมายอาญา กฎหมายทะเบียนราษฎร์ กฎหมายเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องหมาย
การค้า ลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตร
0001208

ชีวิตออกแบบได้ด้วยวิทยำศำสตร์
3(3-0-6)
Designing Your Life with Science
บทบาทของวิ ท ยาศาสตร์ ที่ มี ต่ อ มนุ ษ ย์ แ ละเอกภพ พลั ง งาน สิ่ ง แวดล้ อ ม ปั ญ หา
สิ่งแวดล้อม เคมีและเทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจาวัน กระบวนการเรียนรู้และแก้ปัญหาของมนุษย์ด้วย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒ นาการของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น ระบบ
เศรษฐกิจ สังคม และการบูรณาการ
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รหัสวิชำ
0001209

ชื่อและคำอธิบำยรำยวิชำ
หน่วยกิต (บรรยำย-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง)
ผู้ประกอบกำรยุคใหม่
3(3-0-6)
Modern Entrepreneurs
สร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายความคิดในการประกอบธุรกิจ การพัฒนาแนวคิดใน
การทาธุรกิจ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการประกอบธุรกิจ การแสวงหาโอกาสทางการตลาดและช่องทาง
การท าธุ ร กิ จ การจั ด ท าแผนธุ ร กิ จ การจั ด การกระบวนการผลิ ต การวิ เคราะห์ ท างการเงิ น การท า
งบประมาณการลงทุน การบริหารการตลาด การวิเคราะห์ความเสี่ยงและจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ
0001210

ชีวิตชำญฉลำดในยุคดิจิทัล
3(2-2-5)
Smart Life in the Digital Age
หลักการของอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง และวิวัฒนาการของการนาเสนอองค์ความรู้และตรรกะ
เทคโนโลยีที่ช่วยให้สรรพสิ่งรับรู้ข้อมูลบริบทแวดล้อม เทคโนโลยีที่ช่วยให้สรรพสิ่งประมวลผลข้อมูลของ
ตนเองได้ กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้ เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบัน การประยุกต์ใช้
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์
0001211

นวัตกรรมสำหรับคนรุ่นใหม่
3(3-0-6)
Innovation for New Generation
ทฤษฎีความต้องการของมนุษย์ การบูรณาการสาระความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่นๆ ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ แนวคิดการออกแบบและการ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎี การศึกษาเกี่ยวกับตัวเลขเพื่อวิเคราะห์หาเหตุผลและช่วยตัดสินใจ การตั้งคาถาม การหา
ข้อมูล การวิเคราะห์หาเหตุผล ข้อค้นพบใหม่ การสร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อแก้ปัญหาหรือเป็นประโยชน์ต่อ
การดาเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ
0001212

ฮวงจุ้ยในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
Feng Shui in Daily Life
ทฤษฎีฮวงจุ้ยเบื้องต้น วิวัฒนาการฮวงจุ้ยตามวิถีชีวิตรูปแบบต่างๆ การประยุกต์หลักฮวง
จุ้ยให้เข้ากับสมัยนิยมในชีวิตประจาวัน ธาตุ สี ฤกษ์ แนวโน้ม รสนิยม การตัดสินใจจากหลัก ฮวงจุ้ยเพื่อ
นามาปรับใช้เสริมสร้างความเชื่อมั่น
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รหัสวิชำ

ชื่อและคำอธิบำยรำยวิชำ

หน่วยกิต (บรรยำย-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง)

0001213

กำรพัฒนำบุคลิกภำพด้วยแฟชั่น
3(3-0-6)
Fashion Personality Development
การพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายในและบุคลิกภาพนอก การแสดงความเป็นตัวตนมาประยุกต์
กับเทรนด์แฟชั่นให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ สังคม ในยุคปัจจุบัน สู่บุคลิกภาพใหม่ ที่เป็น
ต้นทุนด้านบุคลิกภาพเพื่อนาไปต่อยอดในการใช้ชีวิตจริง
0001214

พลเมืองยุคดิจิทัล
3(3-0-6)
Digital Citizenship
หลักการ แนวคิดของ พลเมืองในยุคดิจิทัล สื่อสารสนเทศและดิจิทัล การรู้เท่าทันสื่อสาร
สนเทศและดิจิทัล ทักษะทางดิจิทัล การนาเสนอด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและกฎหมายการใช้
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ บูรณาการการใช้และการสร้างสรรค์สื่อสารสนเทศและดิจิทัลที่มี
ประโยชน์ในการดาเนินชีวิตประจาวันสู่ความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ พลเมืองที่มีส่วนร่วมและ
พลเมืองมุ่งเน้นความเป็นธรรมในสังคมในยุคดิจิตอล
0001215

กำรคิดต่ำงอย่ำงสร้ำงสรรค์
3(3-0-6)
Creative Thinking
ความรู้ความเข้าใจเรื่องความคิดเชิงสร้างผ่านความคิดด้านต่างๆ 4 ด้านได้ คิดดี ชีวิตดี
สังคมดี งานดีหรืออาชีพดี เรียนรู้การใช้เทคโนโลยี สามารถนาเทคโนโลยี หรือนวัตกรรม เปลี่ยนความคิด
มาสร้างความสิ่งที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตให้เท่าทันยุค 5.0 เพื่อต่อยอดเป็นอาชีพได้
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ข. หมวดวิชำเฉพำะ
1. วิชำเฉพำะพื้นฐำน
1.1 กลุ่มวิชำพื้นฐำนทำงคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์
รหัสวิชำ
ชื่อและคำอธิบำยรำยวิชำ
หน่วยกิต (บรรยำย-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง)
5502101
พื้นฐานฟิสิกส์ทางอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Fundamentals of Physics for Industry
ทฤษฎีการเคลื่อนที่ใน 1 มิติ และ 2 มิติ สมดุลทางแรง แรงเสียดทาน กลศาสตร์
ของไหลเบื้ องต้ น ความดั น กฎของแบร์นู ล ลี กลศาสตร์ความร้อนเบื้ องต้ น วงจรไฟฟ้ าเบื้ อ งต้ น
ไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ
5503101

การจัดการพลังงานเบื้องต้นในงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Introduction to Energy Management in Industry
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมในการจัด
การพลังงานการสารวจและตรวจวิเคราะห์การใช้พลังงานในงานอุตสาหกรรม การประเมินการปลดปล่อย
คาร์บอนไดออกไซด์(carbon footprint) ที่มีผลต่อการจัดการพลังงาน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(EIA) กรณีศึกษาและแนวทางในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
5511401

คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
3(3-0-6)
Mathematics for Industrial Technology
พื้นฐานเรขาคณิตวิเคราะห์ พื้นฐานฟังก์ชันเอกซ์โปเนนเชียลและลอการิทึม พื้นฐาน
ฟั ง ก์ ชั น ตรี โ กณ มิ ติ แ ละอิ น เวอร์ ส ฟั ง ก์ ชั น ตรี โ กณมิ ติ กฎของไซน์ แ ละกฎของโคไซน์ เศษส่ วน
พื้น ฐานเมทริ กซ์ พื้ น ฐานระบบสมการเชิงเส้ น ภาคตัดกรวยที่มีจุดศูน ย์กลางหรือจุดยอดอยู่ที่ จุดใดๆ
ในระนาบ และการประยุกต์ใช้สำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5511402

สถิติในงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Statistics in Industry
หลักการทางสถิติ ประเภทของสถิติเทคนิค วิธีการแปลความหมายทางสถิติ ทฤษฎี
ความน่ าจะเป็ น ตัว แปรสุ่ ม ความผั นแปรทางสถิติ การวิเคราะห์ ความแปรปรวน การวิเคราะห์
สหสั ม พั น ธ์ และการวิ เคราะห์ ก ารถอถอย การทดสอบสมมติ ฐ าน การใช้ วิ ธี ก าร สถิ ติ เป็ น
เครื่องมือในการแก้ปัญหาด้านจัดการ
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5501202

เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Information Technology and Computer
ฝึ ก ปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ พื้ น ฐานเทคโนโลยี ส ารสนเทศระบบคอมพิ ว เตอร์ ฮ าร์ ด แวร์
และ ซอฟต์แวร์รูปแบบข้อมูลอุปกรณ์รับ -ส่งข้อมูลการสืบค้นและการจัดการข้อมูลการนำคอมพิวเตอร์
มาใช้ในงานอุตสาหกรรม ระบบการประมวลผลข้อมูล การใช้โปรแกรมตลอดจนการนำข้อมูลจากระบบ
อินเตอร์เน็ตเพื่อการจัดการงานทางด้านอุตสาหกรรม
5511202

ฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐาน
3(0-6-3)
Fundamental Technology Practice
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคโนโลยีเครื่องมืออุตสาหกรรมต่างๆ เครื่องมือวัด เครื่องมือเจาะ
เครื่องมือไส และแต่งผิว ตลอดจนการฝึกปฏิบัติการประกอบชิ้นงาน ความปลอดภัยในการปฏิบัติ ในโรงงาน
และสถานประกอบการขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต
5513302

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Occupational Health and Safety in Industry
ความสำคัญของงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ก่อให้
เกิดอันตรายต่อสุขภโรคจากการประกอบอาชีพและการป้องกันอุบัติเหตุและหลักความปลอดภัยในการ
ท างานวิ ธี ก ารควบคุ ม และป้ อ งกั น อั น ตรายจากสิ่ ง แวดล้ อ มในการทงานตอบโต้ เหตุ ฉุ ก เฉิ น กฎหมาย
ที่ เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
5514312

การจัดการงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
Industrial Management
หลักการบริหารในงานอุตสาหกรรม และการวางแผน การจัดองค์กร การจัดคนเข้า
ทางานและการบริห ารบุ คลากร การอำนวยการและภาวะของผู ้นา มนุษย์สัมพันธ์ การจูงใจในองค์ก าร
และการควบคุ ม คุ ณ ภาพ บทบาทของการควบคุ ม คุ ณ ภาพกั บ งานอุต สาหกรรม หลั กการและเทคนิ ค
ในการบริหารคุณภาพ ระบบประกันคุณภาพ และการรับรองคุณภาพในงานอุตสาหกรรม
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5514502

กำรพัฒนำบุคลำกรและฝึกอบรมด้ำนเทคโนโลยี
3(0-6-3)
Human Resource Development and Technology Training
ความหมาย ความสาคัญของการพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรมในองค์กร การวางแผนและ
บริหารการฝึกอบรม การพัฒนาตามสายอาชีพ (Career Planning) การสารวจความจาเป็นในการฝึกอบรม
การกาหนดวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม การจัดทาแผนการฝึกอบรม เทคนิคการนาเสนอและการสอนงาน
อย่ างมีป ระสิ ท ธิภ าพ สื่ อ การฝึ ก อบรม การวัด ประเมิ น ผล การจัด ทาเอกสารในการฝึ กอบรม การเป็ น
วิทยากรหรือผู้สอนงาน ตามสายงานอาชีพร่วมกับองค์กรผู้ใช้บัณฑิ
5542301

วัสดุอุตสาหกรรม
3(0-6-3)
Industrial Materials
กระบวนการผลิ ต คุ ณ สมบั ติ แ ละการนไปใช้ ง านของวั ส ดุ ป ระเภทต่ า ง ๆ เหล็ ก
เหล็ ก ผสม เหล็ ก หล่ อ โลหะที่ ไม่ ใช่ เหล็ ก ทองแดง อะลู มิ เนี ย ม สั ง กะสี ดี บุ ก วั ส ดุ ป ระเภทอโลหะ
วัสดุเซรามิกส์ ยาง แก้ว ไม้และวัสดุอุตสาหกรรม อื่นๆ ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ สาหรับงานอุตสาหกรรม
ในสถานประกอบการขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต
2. วิชำเฉพำะด้ำน
กลุ่มวิชำเฉพำะสำขำ
5681101

ภูมิศาสตร์กายภาพเพื่องานสำรวจ
3(3-0-6)
Physical Geography for Survey
ความหมายของภูมิศาสตร์กายภาพในงานสำรวจ ลักษณะทางกายภาพ
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
การเคลื่อนตัวของเปลือกโลก ระบบสุริยะ การโคจรและการกำหนดระบบพิกัดทางภูมิศาสตร์ของโลก
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5681102

แผนที่และการแปลความหมายแผนที่
3(2-2-5)
Map and Map Interpretation
ความรู้ พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ แผนที่ ร ะบบงานแผนที่ ที่ ใ ช้ ใ นงานประเภทต่ างๆ การใช้
แผนที่ ภู มิ ป ระเทศหลากหลายมาตราส่ ว น ให้ ฝึ ก ฝนการอ่ า น การตี ค วามและให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ก าร
ภาคสนามโดยใช้ แ ผนที่ ภู มิ ป ระเทศประกอบการศึ ก ษา ลั ก ษณะของสิ่ ง ที่ ป รากฏอยู่ ใ นพื้ น ที่ จ ริ ง
ทั้งลักษณะทางด้านธรรมชาติและลักษณะทางด้านวัฒนธรรม ได้แก่ ลักษณะภูมิประเทศ ชุม ชน โบราณ
ศาสนสถาน การตั้งถิ่นฐาน เส้นทางคมนาคม แหล่งท่องเที่ยวและการใช้ที่ดิน
5681104

แนวควำมคิดทางภูมิศาสตร์
3(3-0-6)
Geographic Thoughts
ที่มาและวิวัฒนาการของแนวความคิดทางภูมิศาสตร์ในเชิงวิวัฒนาการ โดยเน้นหลั ก
ปรั ช ญาและวิธีการศึกษาของนั กภู มิ ศาสตร์ชั้ นนำของชาติต่ างๆ การนำความรู้แนวคิ ดทางภู มิศ าสตร์
มาวิเคราะห์พื้นทีแ่ ละภูมิสังคม
5681301

การสำรวจเบื้องต้น
3(0-6-3)
Introduction to Survey
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานสำรวจ การสำรวจด้วยกล้องวัดมุมแบบต่างๆ การวาง
เส้นตรงด้วยกล้องวัดมุม การวัดมุมราบด้วยกล้องวัดมุมการสำรวจทำแผนที่ด้วยเทปวัดระยะด้วยวิธีการวัด
แบบตั้ ง ฉาก และการวั ด แบบโครงข่ า ยสามเหลี่ ย มทาวงรอบการการหาพื้ นที่ การวั ด มุ ม สู ง
การใช้ ก ล้ อ งวั ด มุ ม หาระยะหาระดั บ การใช้ ก ล้ อ งวั ด มุ ม วางผั ง การหาความสู ง ตำของภู
่
มิ ป ระเทศ
ด้วยกล้องระดับ
หมำยเหตุ : CWIE
5682101

กำรสำรวจด้วยภำพถ่ำยทำงอำกำศดิจิทัล
3(2-2-5)
Digital Photogrammetry
วิวั ฒ นาการและประโยชน์ ข องการส ารวจด้ ว ยภาพถ่ า ย การวางแผนการบิ น
ถ่ายภาพ กล้องและการถ่ายภาพทางอากาศ เรขาคณิตของภาพถ่าย การสามเหลี่ยมจากภาพถ่ายทาง
อากาศ แบบจาลองภูมิประเทศ โมเสก ภาพออร์โธ ถ่ายภาพจากอากาศยานไร้คนชับ การประยุกต์ใช้
แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ
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5682108

ระบบดำวเทียมนำหนของโลก
3(0-6-3)
Global Navigation Satellite System: GNSS
หลั ก การ GNSS ดาวเที ย มวงโคจรและการแพร่สั ญ ญาณ ระบบพิ กั ด ที่ ใช้ กั บ GNSS
ระบบระบุตาแหน่งบนโลกของสหรัฐอเมริกา (GPS), ระบบยุโรป Galileo และ GLONASS การรังวัดแบบ
รหัสและเฟสแบบจาลองสาหรับการกาหนดพิกัดทางภูมิศาสตร์ เครื่องรับสัญญาณ GNSS และ วิธีการรังวัด
หลั กการการสารวจการหาตาแหน่ งแบบสัมบูรณ์ และแบบสั มพัทธ์ การประยุกต์ใช้งาน GNSS สาหรับ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
5682201

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
3(2-2-5)
Geographic Information System
ความหมายของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ระบบพิกัดทางภูมิศาสตร์ แบบจาลอง
ข้ อ มู ล ภู มิ ศ าสตร์ การน าเข้ า ข้ อ มู ล และการจั ด การฐานข้ อ มู ล การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล แบบเวกเตอร์
การวิเคราะห์ข้อมูลแบบแรสเตอร์ การจัดทาแผนที่
5682203

กำรสำรวจระยะไกล
3(0-6-3)
Remote Sensing
องค์ ป ระก อ บ ห ลั ก ใน ก าร ส ารวจ ระย ะไก ล ป ระก อ บ ด้ ว ย แ ห ล่ งพ ลั งงาน
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับบรรยากาศ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับวัตถุบนผิวโลก เซนเซอร์ที่ใช้ใน
การสารวจระยะไกล การประมวลผลภาพถ่ายดาวเทียม การปรับแก้ เชิงเรขาคณิต การปรับแก้ช่วงคลื่น
การเน้นภาพ การแปลความหมายภาพด้วยสายตา การแปล การจาแนกภาพด้วยคอมพิวเตอร์
หมำยเหตุ : CWIE
5682301

การสำรวจขั้นสูง
Advanced Survey

3(0-6-3)

รำยวิชำที่ตอ้ งเรียนมำก่อน : 5681301 : สำรวจเบื้องต้น
กระบวนการทำแผนที่ ภู มิ ป ระเทศ การสำรวจควบคุ ม แผนที่ ภู มิ ป ระเทศข้ อ กำหนด
ส าหรั บ การสำรวจภู มิ ป ระเทศ งานวงรอบสามมิ ติ แ ละการคำนวณรู ป ตั ด ตามขวางและตามยาว
การคำนวณปริมาตร การสำรวจเส้นทาง ระบบการทำแผนที่ดิจิทัล และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
หมำยเหตุ : CWIE

(มคอ.2) หน้า 51

รหัสวิชำ

ชือ่ และคำอธิบำยรำยวิชำ

หน่วยกิต (บรรยำย-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง)

5682302

กำรทำแผนที่และกำรแสดงผลข้อมูลเชิงพื้นที่
3(0-6-3)
Cartography: Visualization of Geospatial Data
บริบทและพื้นฐานของแผนที่ องค์ประกอบของข้อมูลเชิงพื้นที่ การแก้ปัญหาและการ
ตัด สิ น ใจ การท าแผนที่ ในพื้ น ที่ ท างภู มิศ าสตร์ ข้อ มูล เชิ งพื้ น ที่ แนวคิด ที่ เป็ น ที่ ถู กต้ องในการท าแผนที่
และการวิเคราะห์ที่จาเป็นของข้อมูลเชิงพื้นที่ก่อนการสร้างภาพข้อมูลและเสนอพื้นฐานบางอย่างของการ
ผลิตแผนที่ ลักษณะแผนที่ฐาน แผนที่เฉพาะเรื่อง แผนที่สาหรับการตัดสินใจ
หมำยเหตุ : CWIE
5683204

ภูมิสารสนเทศสำหรับงำนแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
3(2-2-5)
Geo-informatics for Tax Map and Property Registration
การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดทาแผนที่ภาษีและทะเบี่ยนทรัพย์สินของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 1. การจัดทาแผนที่แม่บท ได้แก่ การกาหนดหลักเขตปกครอง
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การลงแนวเขต การแบ่งเขต (Zone) การแบ่งเขตย่อย (Block) การสร้าง
ชั้นข้อมูลที่ดิน (Parcel) การสร้างข้อมูลโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง (Building) การสร้างชั้นข้อมูลป้าย (Sign)
การสร้ างชั้ น ข้ อ มู ล เส้ น ทางคมนาคม (Roadcl) การส่ งแผนที่ เข้ าสู่ โปรแกรมแผนที่ ภ าษี แ ละทะเบี ย น
ทรั พ ย์ สิ น 2. งานแผนที่ ภ าษี แ ละทะเบี ย นทรัพ ย์ สิ น ด้ ว ยโปรแกรมแผนที่ ภ าษี แ ละทะเบี ยนทรั พ ย์ สิ น
(LTAX3000) ได้แก่ การจัดการทั่วไป การบันทึกข้อมูลเจ้าของทรัพย์สิน การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับแปลง
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การบันทึกข้อมูลป้าย การยื่นแบบ การประเมิน การชาระภาษี การสารวจข้อมูลแผน
ที่และทะเบียนทรัพย์สิน
5683206

การบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศบนอินเตอร์เน็ต
3(0-6-3)
Internet GIS and Geospatial Web Services
มาตรฐานการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศผ่านอินเตอร์เน็ตการพัฒนาระบบบริการ
ข้อมูลภูมิสารสนเทศการปรับแต่งชั้นข้อมูล การเรียกและแสดงผลชั้นข้อมูล
หมำยเหตุ : CWIE

(มคอ.2) หน้า 52

รหัสวิชำ

ชือ่ และคำอธิบำยรำยวิชำ

หน่วยกิต (บรรยำย-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง)

5683207

ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์เพื่อกำรตัดสินใจ
3(0-6-3)
Geographic Information System for Decision Making
ศึกษาทฤษฎีและหลั กการ การวิเคราะห์ ประมวลผลและการแสดงผลข้อมูล เชิงพื้น ที่
ข้ อ มู ล พื้ น ผิ ว และ การใช้ แ บบจ าลองทางด้ า นระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ เพื่ อ การจั ด การพื้ น ที่
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม การทาโครงงานการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์
หมำยเหตุ : CWIE
5683402

การออกแบบผังเมือง
3(3-0-6)
Urban Planning
หลักการ แนวความคิด และวิธีการวางผังเมือง นโยบายและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
นโยบาย กับผังเมืองในประเทศไทย ผลกระทบของผังเมืองต่อระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค
ระบบสาธารณูปการ ภูมิทัศน์เมือง สิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
5683405

ภูมิสำรสนเทศเพื่อกำรวำงผัง
3(0-6-3)
Geo-informatics for Urban Planning
การประยุ กต์ ใช้เครื่องมือสารสนเทศเพื่อ การจัด การผั งเมือง ในการวิเคราะห์ การตั้ ง
ถิ่น ฐาน ประชากร เศรษฐกิจ การคมนาคมขนส่ง รวมถึงการสาธารณูโภค ไฟฟ้า ระบบประปา การ
จัดการขยะมูลฝอย การบาบัดน้าเสีย เป็นต้น และการจัดการสาธารณูปการ สถานศึกษา สถาบันทาง
การแพทย์และสาธารณสุข ตลาดสด เป็นต้น
หมำยเหตุ : CWIE
5504903

โครงงานปริญญานิพนธ์ 1
1(1-0-2)
Special Project I
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการวิจัย สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียน
รายงานภาคนิพนธ์ และเสนอหัวข้อโครงร่างภาคนิพนธ์ที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
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5504904

โครงงานปริญญานิพนธ์ 2
3(0-6-3)
Special Project II
ด าเนิ น การจั ด ทำโครงการภาคนิ พ นธ์ ที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ
ในหลั ก สู ต ร วิ เคราะห์ แ ละแปลความหมายข้ อ มู ล สรุ ป และอภิ ป รายผลการด ำเนิ น งาน นำเสนอ
และส่งผลการวิจัย รวมถึงการบูรณาการเพื่อตอบโจทย์ร่วมกับองค์กรผู้ใช้บัณฑิต
หมำยเหตุ : CWIE
เฉพำะสำขำเลือก
1553618
ภำษำอังกฤษสำหรับงำนด้ำนสำรวจและภูมิสำรสนเทศ
3(3-0-6)
English for Survey and Geo-informatics Works
ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับคาศัพท์เฉพาะของงานทางด้านภูมิศาสตร์ ด้านการสารวจ
ด้านการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และทางด้านผังเมือง และทักษะเกี่ยวกับการสื่อสารทางวิชาชีพ
5682104

วิธีการทำงสถิติในงานภูมิสารสนเทศ
3(2-2-5)
Statistical Techniques in Geo-informatics
ความหมาย ความสำคั ญ และประโยชน์ ข องสถิติ ท างภู มิ ศาสตร์ของวิช าประเภท สถิ ติ
การวัดแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลาง การวัดการกระจายความน่าจะเป็น การวัดข้อมูลและประเภท ของข้อมูล
ทฤษฎี ขี ด จำกั ด กลาง การกระจายแบบปกติ ประชากรและตั ว อย่ า ง วิ ธี ก ารได้ ม า ซึ่ ง ตั ว อย่ า ง
การทดสอบสมมติ ฐ าน การทดสอบ Z (z-test) การทดสอบ t (t-test) การวิ เคราะห์ ค วามแปรปรวน
การวิเคราะห์ ไคว์ ส แคว์ การวิ เคราะห์ ส หสั ม พั น ธ์ การวิ เคราะห์ ก ารถดถอย และการนำคอมพิ ว เตอร์
มาใช้ ในการประมวลผล โดยใช้ เทคนิ ค ทางสถิ ติ ร่ ว มกั บ โปรแกรม ประยุ ก ต์ ท างด้ าน ภู มิ ส ารสนเทศ
เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศ
5682105

ยุทธศาสตร์โลกเชิงพื้นที่
3(3-0-6)
Spatial Global Strategy
หลักการกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินการและการพัฒนาเชิงพื้นที่ระหว่างประเทศต่างๆ
ในเอเชี ย ยุ โรป สหรั ฐ อเมริ ก า ยุ ท ธศาสตร์ ส งครามเย็ น และสงครามตั ว แทน ยุ ท ธศาสตร์ ก ารค้ า โลก
ทิศทางของโลกในอนาคต เน้ น ศึกษาสภาพภูมิศาสตร์ที่เป็นตัว กาหนดแผนการวางยุทธศาสตร์ของโลก
สภาพภูมิศาสตร์ของไทยที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ของโลก
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5682106

การจัดการเชิงพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวในประเทศไทย
3(3-0-6)
Spatial Management Tourism in Thailand
หลั ก การจั ด การเชิ ง พื้ น ที่ ซึ่ ง มี ค วามสั มพั น ธ์ กั บ การท่ อ งเที่ ย วในประเทศไทย
แผนที่ แ หล่ งท่ อ งเที่ ย ว เส้ น ทางการท่ อ งเที่ ย ว รู ป แบบการกระจายการท่ อ งเที่ ย ว ประยุ ก ต์ ใช้ แ ผนท ี่
เพื่อประโยชน์ในการท่องเที่ยวทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ของประเทศไทย โดยมีการให้ฝึกปฏิบัติการในภาคสนาม
5682202

ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากร
3(2-2-5)
Geo-informatics for Resource Management
การใช้ ร ะบบภู มิ ส ารสนเทศในการเก็ บ ข้ อ มู ล และการแสดงข้ อ มู ล ทั้ งทางกายภาพ
และสั ง คมในพื้ น ที่ การใช้ แ ผนที่ เพื่ อ การศึ ก ษาสถานภาพของทรั พ ยากร และเพื่ อ การวางแผนการ
จัดทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ต่าง ๆ
5683202

การเขียนโปรแกรมภูมิสารสนเทศ
3(2-2-5)
Geo-informatics Programming
การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น เรียกดูชั้นข้อมูล มีขั้นตอนวิธีท ำซ้า การวิเคราะห์
อย่างง่าย และการแก้จุดบกพร่องในโปรแกรม สำหรับงานด้านภูมิสารสนเทศ
5683205

หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ
3(2-2-5)
Special Topics in Survey and Geo-informatics Technology
เน้ น ทฤษฎี แ ละการปฏิ บั ติ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ หั ว ข้ อ ที่ น่ า สนใจทางด้ า นเทคโนโล ยี
สารวจและภูมิสารสนเทศในปัจจุบัน
5683301

วิธีการภาคสนามในงานภูมิสารสนเทศ
3(2-2-5)
Field Method in Geo-informatics
หลักการเข้าชุมชน การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการเข้าชุมชน กระบวนการ ขั้นตอน
การเตรียมตัวก่อนออกภาคสนาม การดำเนินการจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม การวิเคราะห์ข้อมูภาคสนาม
ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
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5683302

กำรจัดกำรภัยพิบัติชุมชน
3(2-2-5)
Community Disaster Management
ความหมายของภั ยพิ บั ติ ความแตกต่างของภั ยและภั ยพิ บั ติ ความเป็ น มา ประเภท
ภัยพิบัติ ผลกระทบ ภัยพิบัติในประเทศไทย ความหมายความเสี่ยง ความล่อแหลม ศักยภาพ การจัดการ
ความเสี่ยงโดยใช้สมการความเสี่ยง การเรียนรู้ภัยพิบัติในชุมชน การจัดการภัยพิบัติชุมชนโดยใช้เครื่องมือ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ ลักษณะข้อมูลที่เป็นประโยชน์และจาเป็นในการประเมินความเสี่ยงในชุมชน
5683403

การสร้างแบบจำลอง 3 มิติสำหรับกำรทำแผนที่
3(2-2-5)
Three-dimensional Model for Mapping
สั ด ส่ ว นและเทคนิ ค การก่ อ สร้ า งของอาคาร บ้ านพั ก อาศั ย อาคารพาณิ ช ย์ อาคาร
ราชการ อาคารสู ง ศาสนสถาน และโครงสร้ า งสาธารณู ป โภค ต่ า งๆ ถนน และสะพาน หลั ก การ
และทฤษฎีแบบจำลอง 3 มิติ การสร้างแบบจำลองสามมิติด้ วยคอมพิว เตอร์ สร้างแบบจำลองเชิงพื้ น ที่
โดยการใช้สัดส่วนของสิ่งปลูกสร้าง
5683404

การสร้างนวัตกรรมทางภูมิสารสนเทศ
3(2-2-5)
Geo-informatics Innovative Creation
แนวคิด ทฤษฎี การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมแนวความคิดในการสร้าง
นวัตกรรมทางภูมิส ารสนเทศที่ เกิด ขึ้น จากปั ญ หาจริงโดยการบูรณาการศาสตร์ความรู้ห ลากหลายด้าน
และการยกตั ว อย่ างกรณี ศึก ษานวัตกรรมทางภู มิ ส ารสนเทศเพื่ อ ทำการวิเคราะห์ การสร้างและการใช้
ประโยชน์จากนวัตกรรม
5684201

การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศ
3(2-2-5)
Geo-informatics Application
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ ความหมายของข้อมูลและคุณภาพของข้อมูล ความหมาย
และประเภทของแบบจำลองเชิงพื้นที่ การสร้างแบบจำลองด้วยภูมิสารสนเทศ
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5684401

การบริหารจัดการโครงการทางภูมิสารสนเทศ
3(2-2-5)
Geo-informatics Project Management
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารโครงการทางภู มิ ส ารสนเทศ ความสำคั ญ ความเป็ น มา
ความหมาย ประโยชน์ของการบริหารโครงการ ความสัมพันธ์ของโครงการ วงจรและการวางแผน โครงการ
กรณีศึกษาเกี่ยวกับการบริหารโครงการทางภูมิสารสนเทศ
5684402

การเขียนแบบและการประเมินราคาทางภูมิสารสนเทศ
3(2-2-5)
Drafting and Cost Estimation in Geo-informatics
ความหมายและแนวทางการประมาณราคาค่ า ก่ อ สร้ า ง หลั ก เกณฑ์ ก ารคำนวณ
ราคากลางงานก่ อ สร้ างอาคารของทางราชการหลั ก เกณฑ์ ข้อ กำหนดวิธีป ฏิ บั ติแ ละข้อ มูล รายละเอี ย ด
สำหรั บ การถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่ อ สร้ างอาคารระบบและกระบวนการปฏิ บั ติ ก ารสำรวจ
ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคาและควบคุมการก่อสร้าง มีการวิเคราะห์ เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงาน
5684901

กำรสัมมนางานสำรวจและภูมิสารสนเทศ
3(2-2-5)
Seminar in Survey and Geo-informatics
หลั ก การจั ด การสั ม มนาในแบบต่ า งๆ จั ด การสั ม มนาในและ/หรื อ นอกห้ อ งเรี ย น
เพื่ อ แลกเปลี่ ย นประสบการณ์ และหาแนวทางแก้ ปั ญ หา และวิ ธี ด ำเนิ น งานการสำรวจและ
ภูมิสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพระหว่างนักศึกษา อาจารย์ และวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ
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5683801

กำรเตรียมประสบกำรณ์ภำคสนำมทำงเทคโนโลยีสำรวจ
1(1-0-2)
และภูมิสำรสนเทศ
Preparation for Field Experience Training for Survey
Technology and Geo-informatics
การเตรี ย มตั ว เพื่ อ ปฏิ บั ติ ง านในสถานประกอบการ หลั ก การและแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ
สหกิ จ ศึ ก ษา การเลื อ กสถานประกอบการและตำแหน่ ง งาน การสมั ค รงาน การสั ม ภ าษณ์ ง าน
การพัฒนาบุคลิกภาพ วัฒนธรรมองค์กร จรรยาบรรณวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานที่จ ำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน
ทักษะวิชาชีพ การเขียนโครงงานหรือผลการปฏิบัติงาน การเขียนรายงานทางวิชาการ
5684801

สหกิจศึกษำทำงทำงเทคโนโลยีสำรวจและภูมิสำรสนเทศ
6(0-36-0)
และกำรจัดกำรผังเมือง
Cooperative Education for Survey Technology and
Geo-informatics
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 5683801 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนาม
ทางเทคโนโลยีสารวจและภูมิสารสนเทศ
นั กศึกษาปฏิบั ติงานในสถานประกอบการเสมือนพนักงานชั่วคราวตามกระบวนการ
สหกิจศึกษา จัดรายงานเพื่อพัฒนาวิชาชีพตามที่ได้รับมอบหมายในรูปแบบโครงงานหรือรายงานการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มีการนำเสนองานและประเมินผลโดยผู้นิเทศและอาจารย์นิเทศ
5684802

กำรฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำมทำงเทคโนโลยีสำรวจ
6(0-36-0)
และภูมิสำรสนเทศ
Field Experience Training for Survey Technology
and Geo-informatics
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน : 5683801 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนาม
ทางเทคโนโลยีสารวจและภูมิสารสนเทศ
นักศึกษาได้บูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษามาประยุกต์กับการปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการ การจัดทารายผลการปฏิบัติงานในรูปแบบโครงงานหรือรายงานการปฏิบัติงาน นาเสนอ
ผลการปฏิบัติงานต่ออาจารย์ประจำหลักสูตร มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยอาจารย์นิเทศและ
สถานประกอบการ
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจำตัวประชำชน ตำแหน่งและคุณวุฒิของอำจำรย์
3.2.1 อำจำรย์ประจำหลักสูตร
ที่

(นำย/นำง/นำงสำว)
ชื่อ-สกุล

1 นายธีรศักดิ์ อุปการ

2

3

4

5

ตำแหน่ง
ทำงวิชำกำร
อาจารย์

คุณวุฒิ-สำขำ-สถำนศึกษำ
(ป.เอก ป.โท ป.ตรี)

วท.ม.(ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร , 2553
วท.บ. (ภูมิศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2543
นายครรชิต พิระภาค
ผู้ช่วย
วท.ม.(ภูมิศาสตร์)
ศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2549
วท.บ. (สถิติ)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , 2545
นางสาวสุภาวดี ซ้องก๋า
อาจารย์ วท.ม. (ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์
แขนงการจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2562)
วท.บ. (ภูมิศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2558)
นางสาวรัชดา คาจริง
อาจารย์ ปร.ด. (การพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
ชุมชน) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ,
2558
วท.ม. (การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยนเรศวร , 2550
วท.บ. (ภูมิศาสตร์)
มหาวิทยาลัยนเรศวร , 2547
นายปกรณ์ เข็มมงคล
อาจารย์ ปร.ด. (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัย
นเรศวร , 2562
วท.ม. (คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ
สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลัยรังสิต , 2553
ค.อ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตเทเวศร์
2537

ภาคผนวก ค

ภำระงำนสอน
(ชั่วโมง/
สัปดำห์)
เดิม
ใหม่
12
12

ภาคผนวก ค

15

16

ภาคผนวก ค

0

16

ภาคผนวก ค

12

16

ภาคผนวก ค

12

12

ผลงำน
ทำงวิชำกำร
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3.2.2 อำจำรย์ประจำ

ที่

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

ชื่อ-สกุล

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

นางอังกาบ บุญสูง

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

นายสิงหา ปรารมภ์

3 อาจารย์

น.ส.เรือนขวัญ หรุ่นเริงใจ

4 อาจารย์

น.ส.อุสุมา พันไพศาล

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

นายศิวัฒน์
กมลคุณานนท์

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถาบัน
ที่สาเร็จการศึกษา
ศป.ด. (ศิลปะและการออกแบบ)
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2558
คอ.ม. (เทคโนโลยีผลิตภัณฑอุตสาหกรรม)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง 2551
คอ.บ. (ศิลปะอุตสาหกรรม)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง 2545
ศป.ม. (ศิลปะและการออกแบบ)
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2555
วท.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 2552
ค.อ.ม. (เทคโนโลยีการออกแบบ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง 2555
ค.อ.บ. (ผาและเครื่องแตงกายอุตสาหกรรมเครื่องแตงกาย)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพฯ วิทยาเขตพระนครใต 2547
ศศ.ม. (สื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2550
ศศ.บ. (ออกแบบนิเทศศิลป
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 2544
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาระ
งานสอน
(ชม./
สัปดาห์)
เดิม ใหม่
3
3

3

3

3

3

6

6

3

3
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3.3.3 อำจำรย์พิเศษ

ที่

1
2

3

4

5

6

ตำแหน่ง

ชื่อ-สกุล

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ นายพงศ์สัณห์ รัตนสุวรรณ
ลาน้าน่าน
โยธาธิการและผังเมือง นายพีรพล จันทพรรณ
พิจิตร สาหนักงานโยธาธิ
การและผังเมือง จังหวัด
พิจิตร
นักผังเมือง สานักงาน
นางสาวชนากานต์ เตี้ยงสูงเนิน
โยธาธิการ จังหวัดแพร่

นักวิชาการแผนที่
ภาพถ่าย อุทยาน
แห่งชาติลาน้าน่าน
เจ้าหน้าที่ GIS
สานักงานการจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ 3
สาขาแพร่
นักแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
เทศบาลตาบลท่าเสา

นายจันทร์ประเสริฐ ศูนย์จะเร

นางสาวสนทราภรณ์ ทิพย์โสด

นางสาวศิริพร ประยูรณ์

คุณวุฒิ/สำขำวิชำ/สถำบัน

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวน
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษศาสตร์
การวางแผนภาคและเมือง
มหาบัณฑิต การวางแผนภาคและ
เมืองจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การวางแผนภาคและเมือง
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผน
ชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยี
สารวจและภูมิสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขา
เทคโนโลยีสารวจและภูมิ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยี
สารวจและภูมิสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ภำระ
งำนสอน
(ชม./ภำค
กำรศึกษำ)
เดิม ใหม่
0
3
0

3

0

3

0

3

0

3

0

3
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบกำรณ์ภำคสนำม (กำรฝึกงำนหรือสหกิจศึกษำ)
เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การทางานจริงในสถานประกอบการ จึงให้มี
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในโครงสร้างรายวิชาของหลักสูตร เพื่อให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ทักษะ
ความรู้ กั บ การท างานในสถานประกอบการ โดยก าหนดให้ ทุ ก คนต้ อ งเรี ย นรายวิ ช าการเตรี ย มฝึ ก
ประสบการณ์ ภ าคสนาม เพื่ อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะให้ มีการเลือกเรียนรายวิช าในรูปแบบการฝึ ก
ประสบการณ์ภาคสนามหรือสหกิจศึกษา ซึ่งรายวิชากลุ่มฝึกประสบการณ์นี้ได้แก่
5683801
การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางเทคโนโลยีสารวจและภูมิสารสนเทศ 1(0-2-1)
5684801
สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีสารวจและภูมิสารสนเทศ
3(0-36-0)
5684802
การฝึกประสบการณ์ภาคสนามทางเทคโนโลยีสารวจและภูมิสารสนเทศ 3(0-36-0)
4.1 มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ของประสบกำรณ์ภำคสนำม
1. ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม
เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่างๆ ขององค์กรและสังคม
3. มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
ตามลาดับความสาคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นรวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์
4. สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีต่อบุคคล
องค์กรสังคมและสิ่งแวดล้อม
5. มีจ รรยาบรรณทางวิช าการและวิช าชีพ และมีความรับ ผิดชอบในฐานะผู้ป ระกอบ
วิชาชีพรวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพทางเทคโนโลยีในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
2. ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1. มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พื้นฐานบริหารจัดการและเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องและการ
สร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
2. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สาคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและการปฏิบัติใน
เนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางเทคโนโลยี
3. มีความรู้ในวิธีการและการใช้เครื่องมือด้านทางเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมในการ
ทางาน
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4. สามารถบู ร ณาการความรู้ด้ า นเทคโนโลยี กั บ ความรู้ ในศาสตร์อื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งที่
เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์
5. สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ ไขปัญหาในงาน
จริงได้
3. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) สามารถคิ ด วิ เคราะห์ และแก้ ไขปั ญ หาได้ อ ย่ างมี ร ะบบ รวมถึ งการใช้ ข้ อ มู ล
ประกอบการตัดสินใจในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) มี จิ น ตนาการและความยื ด หยุ่ น ในการปรั บ ใช้ อ งค์ ค วามรู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งอย่ า ง
เหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
(5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ
4. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
นั ก ศึ กษาสามารถเรีย นวิช าทางภาษา สั งคมศาสตร์และมนุ ษ ยศาสตร์ที่ เกี่ ยวกั บ
สถานการณ์ต่างๆ ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นา หรือบทบาทของผู้ร่วมทีมคุณสมบัติต่างๆ ดังนี้
(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ใน
ประเด็นที่เหมาะสม
(2) สามารถเป็ น ผู้ ริ เริ่ ม แสดงประเด็ น ในการแก้ ไขสถานการณ์ เชิ ง สร้ า งสรรค์
ทั้งส่วนตัวและส่วนรวมพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ ความ
ช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ
(3) สามารถวางแผนและรั บ ผิ ด ชอบในการพั ฒ นาการเรี ย นรู้ ทั้ ง ของตนเอง
และสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(4) รู้ จั ก บทบาท หน้ า ที่ และมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการท างานตามที่ ม อบหมาย
ทั้งงานบุ คคลและงานกลุ่ มสามารถปรับ ตัว และทางานร่ว มกับ ผู้อื่นทั้ งในฐานะผู้ นาและผู้ ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ มีความรักองค์กร
(5) มี จิ ต ส านึ ก ความรับ ผิ ด ชอบด้ านความปลอดภั ย ในการท างานและการรัก ษา
สภาพแวดล้อมพลังงาน
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5. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สาหรับการทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้
เป็นอย่างดี
2. มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุก ต์
ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
3. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
4. มีทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอข้อมูลทั้งทางวาจาและลายลักษณ์อักษร และการ
สื่อความหมาย เลือกใช้สื่อในการนาเสนอที่เหมาะสม
5. สามารถใช้เครื่องมือการคานวณและเครื่องมือทางเทคโนโลยี เพื่อประกอบวิชาชีพใน
สาขาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องได้
6. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติงาน
1. มีทักษะปฏิบัติ การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์พื้นฐานรวมถึงเทคโนโลยีเพื่อประกอบ
วิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
2. มีทักษะในการบริห ารจัดการ วางแผน การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการปรับปรุง
พัฒนาระบบการทางานอย่างต่อเนื่อง
3. สามารถบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทางาน
4. มีทักษะปฏิบัติและความสามารถในการทางานรูปแบบโครงงาน
(Project oriented)
5. สามารถปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ
4.2 ช่วงเวลำ
(1) รายวิชาการเตรียมประสบการณ์ภาคสนาม เรียนในภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 3
(2) รายวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนามและสหกิจศึกษา เรียนในภาคการศึกษาที่ 2
ชั้นปีที่ 4
4.3 กำรจัดเวลำและตำรำงสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
หมายเหตุ * ข้อกาหนดเฉพาะกลุ่ มวิชาสหกิจศึกษาและการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ
จะต้องเลือกลงทะเบียนเรียนในรายวิชาสหกิจศึกษาหรือรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพโดย
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาหลักสูตรและไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสาเร็จ
หลักสูตรนี้
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5 ข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรทำโครงงำนหรืองำนวิจัย
ข้อกาหนดในการทาวิจัย ต้องเป็นหั วข้อที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี
สารวจและภูมิสารสนเทศ โดยศึกษาเป็นรายบุคคล และมีรายงานที่ต้องนาส่งตามรูปแบบและระยะเวลา
ที่หลักสูตรกาหนดอย่างเคร่งครัด
5.1 คำอธิบำยโดยย่อ
การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเรียนกับการทางานใช้วิธีการเรียนแบบเน้นโครงงาน
(Project –based Learning) เป็น การพัฒ นาทักษะกระบวนการคิด การแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ จริง
ซึ่งจะสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมายด้วยประสบการณ์การทางาน
สามารถนาความรู้จากชั้นเรียนมาสู่การปฏิบัติและนาประสบการณ์จากหน้างานจริงในสถานประกอบการ
กลับสู่การเรียนการสอนในชั้นเรียนอย่างเป็นระบบตลอดเวลาและต่อเนื่องทั้งหลักสูตร โดยหัวข้อในการทา
วิจัยจะเป็นหัวข้อที่นักศึกษาสนใจโดยสามารถนาความรู้ทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ การสารวจ และการ
จัดการผังเมืองมาประยุกต์ในการทางานวิจัย เกิดประโยชน์ทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค และมีขอบเขต
โครงงานที่สามารถทาเสร็จในระยะเวลาที่กาหนด
5.2 มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้
5.2.1. มีองค์ความรู้ใหม่เกิดขึ้นในงานปริญญานิพนธ์
5.2.2 สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยด้านการออกแบบ
5.2.3. สามารถนาความรู้ด้านระเบียบวิธีวิจัยใช้ในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
5.2.4. ผลงานภาคนิพนธ์สามารถนาไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมได้จริง
5.3 ช่วงเวลำ แบ่งออกเป็น
ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 และ 2 เรียนโมดูลาร์ที่ 1
ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 และ 2 เรียนโมดูลาร์ที่ 2
ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 และ 2 เรียนโมดูลาร์ที่ 3
ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 และ 2 เรียนโมดูลาร์ที่ 4
5.4 จำนวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต
5.5 กำรเตรียมกำร
5.5.1 วางแผนทาโครงงานไว้ตลอดหลักสูตรในระบบมอดูล โดยจัดรายวิชาที่มีความสัมพันธ์
กันไว้ในมอดูลเดียวกัน และกาหนดประเด็นในการศึกษาของแต่ละมอดูลจากง่ายไปยาก
5.5.2 จัดทาข้อตกลงความร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่
นักศึกษาในระหว่างการทาโครงงานในสถานประกอบการ
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5.5.3 กาหนดอาจารย์ที่ปรึกษาผู้รับผิดชอบสถานประกอบการให้คาปรึกษาทางวิชาการแก่
นักศึกษาและประเมินผลโครงการ
5.5.4 กาหนดพี่เลี้ยงในสถานประกอบการให้คาปรึกษาการปฏิบัติงานแก่นักศึกษาและ
ประเมินผลโครงงาน
5.5.5 จัดเวลาแต่ละสัปดาห์สาหรับการทาโครงงานของนักศึกษาในสถานประกอบการ
5.6 กระบวนกำรประเมินผล
5.6.1 แบ่งสัดส่วนการประเมินระหว่างคณาจารย์ผู้รับผิดชอบสถานประกอบการและพี่เลี้ยง
ในสถานประกอบการเป็นร้อยละ 50:50 ของคะแนนประเมินทั้งหมด
5.6.2 กาหนดเกณฑ์ในการประเมินจากคุณภาพของรายงานโครงงาน ได้แก่ การตั้งประเด็น
ปัญหา การนาเสนอที่มาและความสาคัญของปัญหา การตั้งวัตถุประสงค์ การทบทวนความรู้ที่ได้จากการ
เรียน การกาหนดวิธีเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปและอภิปรายผลการศึกษา การให้
ข้อเสนอแนะ การระบุประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษา การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สถานประกอบการ และ
การนาเสนอผลงานของนักศึกษา
5.6.3 มีการทวนสอบความก้าวหน้าของนักศึกษาในการจัดทาโครงงานในสถาน
ประกอบการเป็นระยะ ตั้งแต่ก่อน ระหว่าง และหลัง โดยการเทียบเคียงกับสมรรถนะที่ระบุไว้ในมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ของการทาโครงงานหรืองานวิจัย
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หมวดที่ 4 ผลกำรเรียนรู้ กลยุทธ์กำรสอนและกำรประเมินผล
1. กำรพัฒนำคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษำ
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษำ
1. มี ค วามความซื่ อ สั ต ย์ ใ นการเก็ บ 1. ฝึกฝนให้นักศึกษามี ความซื่อสัตย์ สุจริต อ่อนน้อมถ่อมตน
รวบรวมข้ อ มู ล อย่ า งเที่ ย งตรงและ ด้วยการทางานโดยปราศจากความขัดแย้งและไม่เอาเปรียบผู้อื่น
นาเสนอโดยไม่บิดเบือนต่อข้อเท็จจริง 2. ฝึกฝนให้นักศึกษามีมีวินัย ตรงต่อเวลา ขยัน อดทน โดย
ปฏิบัติตามกฏขององค์กรอย่างเคร่งครัด
3. ฝึกฝนให้นักศึกษามีทักษะการปรับตัวและเข้าใจในวัฒนธรรม
องค์กรและสังคมที่แตกต่าง ปฏิบัติงานกับหน่วยงานภายนอก
ตามระยะเวลาที่กาหนด
4. ฝึกฝนให้นักศึกษามีความเสียสละ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
องค์กรและสังคม โดยจัดหรือร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมขององค์กร
2 . เป็ น นั ก ป ฏิ บั ติ ที่ ดี ที่ ส าม ารถ เน้นการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติให้มีการเรียนในห้องเรียนพร้อม
ประยุ ก ต์ ใช้ ค วามรู้ ภ าคทฤษฎี ในการ กับการลงทางานจริงร่วมกับหน่วยงานในภาครัฐหรือเอกชน
ทางานด้านงานสารวจ งานแผนที่ และ
งาน ผั ง เมื อ งเพื่ อตอบ สน องความ
ต้องการขององค์กรได้
3 . ส า ม า ร ถ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ผ ล ง า น 1. เน้นการสอนประมวลความคิดจากองค์ความรู้ทางเทคโนโลยี
ด้วยการบู รณาการความรู้ข้ามศาสตร์ ภูมิสารสนเทศ การสารวจ และผังเมือง ผ่านระบวนการพัฒนา
โดยอาศั ย ทั ก ษะกระบวนการคิ ด ทาง ทักษะกระบวนการคิด (Project-based Learning)
วิทยาศาสตร์และกระบวนการวิจัย
2. ใช้ วิ ธี ก ารสอนที่ ให้ นั ก ศึ ก ษาหั ด คิ ด วิ เคราะห์ สั ง เคราะห์
บูรณาการความรู้ในการวิเคราะห์ปัญหาขององค์กร
3. เน้นการสร้างสรรค์ผลงานโครงงานทางเทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศ การสารวจ และผังเมือง และองค์ความรู้ใหม่โดยใช้
ทักษะในศตวรรตที่ 21 เพื่อพัฒนาผู้เรียนทางด้านนักเทคโนโลยี
4. มี ก ารพั ฒ นาตนเองทั้ งด้ านความรู้ 1. มีความสามารถในการวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเองและ
ทั ก ษะดิ จิ ต อลอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และ พัฒนาตนเองได้โดยใช้สารสนเทศผ่านสื่อการเรียนรู้สมัยใหม่ใน
ทางานร่วมกับบุคคลอื่นได้ทุกระดับ
องค์ความรู้ทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ การสารวจ และผังเมือง
และสาขาที่เกี่ยวข้อง
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คุณลักษณะพิเศษ

5. มีผลสอบหรือวุฒิบัตร/
ประกาศนียบัตร/สัมฤทธิ์บัตร
ภาษาอังกฤษและทักษะการใช้
เทคโนโลยีภูมิศาสตร์ การสารวจ
และการจัดการผังเมืองในระดับที่
สามารถนาไปใช้งานได้

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษำ
2. มีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคล
และกลุ่มโดยการทาโครงงานเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ การ
สารวจ และผังเมืองเพื่อแก้ปัญหาให้กับองค์กร
1. เพิ่ ม ทั ก ษะด้ า นการปฏิ บั ติ ง านและการใช้ เ ทคโนโลยี
ด้านภูมิศาสตร์ เทคโนโลยีด้านการสารวจ เทคโนโลยีด้านผังเมือง
2. เสริมทักษะทางภาษาในการสื่อสารให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์และวัฒนธรรม
3. เพิ่มทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล
อย่างเป็นระบบการรวบรวมและนาเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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2. กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ในแต่ละด้ำน
2.1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
1. ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. มีสติในการดาเนินชีวิตประจาวัน และสามารถจัดการกับปัญหาบนฐานคุณธรรมจริยธรรม
2. มีคุณค่าภายในตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถประยุกต์ใช้ในการ
ดาเนินชีวิตและแก้ปัญหา
3. มีคุณธรรม รับผิดชอบต่อสังคมในการประกอบการ
4. มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย วัฒ นธรรมไทย มี ความตรงต่อเวลา ระเบียบวินัย
ความรับผิดชอบ
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. สอดแทรกสาระและกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักในคุณค่าของ
ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
2. สร้างวัฒนธรรมในองค์กรที่ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย เคารพในกฎระเบียบของ
มหาวิทยาลัย เช่น การเข้าชั้นเรียนตรงเวลา การแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งใน
คุณธรรมที่ต้องปลูกฝัง
1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. ประเมินจากพฤติกรรมของผู้เรียน เช่น การเข้าชั้นเรียนตรงเวลา ส่งงานตรงเวลาครบถ้วน
เข้าร่วมกิจกรรมในชั้นอย่างผู้มีความรับผิดชอบ
2. ประเมินจากการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
3. ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่แสดงถึงความมีวินัย ความพร้อมเพียง ความเป็นผู้นา
และผู้ตามที่ดี ความรักความสามัคคี
2. ด้ำนควำมรู้
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1. มีความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ เพื่อการดารงชีวิตอย่าง
รู้เท่าทัน
2. มีความรู้ความเข้าใจด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เพื่อประโยชน์ในการดารงชีวิต
อย่างรู้เท่าทัน
3. มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาและศิลปะในการสื่อสาร
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4. มีความรู้ความเข้าใจ และเห็นคุณค่า เคารพในสิทธิมนุษยชนจากความแตกต่างของ
วัฒนธรรม
2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาผู้เรียนด้านความรู้
1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ ในลักษณะบูรณาการความรู้และ
ประสบการณ์เดิมของผู้เรียนเข้ากับความรู้และประสบการณ์ใหม่ในรายวิชาที่สอนได้อย่างกลมกลืน
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียน
เกิดความเข้าใจได้อย่างแท้จริง
2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1. ประเมินด้วยการทดสอบย่อย สอบปลายภาคการศึกษา
2. ประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ของรายวิชาที่เรียน
3. ประเมินจากการนาเสนองานทั้งที่เป็นรายกลุ่มและรายบุคคล
3. ด้ำนทักษะทำงปัญญำ
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. มีความสามารถและทักษะการคิดในเชิงเหตุผล สร้างสรรค์ นวัตกรรมและเชื่อมโยง
ความคิดอย่างองค์รวม
2. มีความสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล เพื่อการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
3. มีความเข้าใจเรื่องของสิทธิและความรับผิดชอบ เพื่อสร้างความสมดุลให้เกิดความยั่งยืน
ในฐานะพลเมือง ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก
4. มีความตระหนักถึงความสาคัญของวิถีชุมชน มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ความเป็นไทย
3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช่ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกระบวนการคิด เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์
และแก้ปัญหา
2. จัดการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง
3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. ประเมินจากพฤติกรรมทางปัญญาของผู้เรียน ตั้งแต่ขั้นสังเกต คาถาม สืบค้น คิด
วิเคราะห์ และแก้ปัญหา
2. ประเมินจากการนาเสนอผลงานในห้องเรียน
3. ประเมินด้วยการให้ผู้เรียนฝึกตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล โดยผู้สอนและผู้เรียน
ร่วมกันประเมินผลงานร่วมกัน
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4. ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. มีจิตอาสา สานึกสาธารณะ และเห็นคุณค่าของการให้
2. มีทักษะความเป็นผู้นา ผู้ตาม ในการสร้างความเป็นทีม
3. มีการปลูกฝังและสร้างจิตสานึกในการบาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
4. มีความสัมพันธ์ร่วมกับชุมชน เห็นถึงคุณค่าและเอกลักษณ์ที่ดีงามของไทย
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประวัติศาสตร์
4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาผู้เรียนด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจากการทางานเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม
2. จัดกิจกรรมที่เสริมสร้างมนุษย์สัมพันธ์ การปรับตัว และการยอมรับของคนในสังคม
3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน เช่น การทางานเป็นกลุ่ม
การแสดงบทบาทสมมุติ การทางานเป็นทีมเป็นต้น
4.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. สังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มของผู้เรียน
2. ประเมินผลจากการประเมินตนเองและกิจกรรมกลุ่ม
5. ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะและการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1. มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ตัวเลข มีความสามารถการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนาเสนอข้อมูลสารสนเทศ
2. มีความสามารถรู้เท่าทันสื่อ เพื่อใช้ในการเรียนรู้ ประเมินคุณค่าสื่ออย่างมีวิจารณญาณ
3. มีความสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมกับชีวิตประจาวัน
4. มีความสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์
5. มีความสามารถใช้รูปแบบของการนาเสนอที่เหมาะสมสาหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้
5.2 กลยุทธ์การสอนที่สร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1. ส่งเสริมให้เห็นความสาคัญและฝึกให้มีการตัดสินใจบนฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการจัดประสบการณ์ตรงทางภาษาในการสื่อสาร
3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสม ตลอดจนการนาเสนอข้อมูลด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม
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5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
1. ประเมินผลจากการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้สะท้อนความรู้ ความคิด ความเข้าใจผ่านสื่อ
เทคโนโลยีแบบต่าง ๆ
2. ประเมินจากการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตรงทางภาษา
3. ประเมินทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา และการใช้
เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรม
2.2 หมวดวิชำเฉพำะด้ำน
2.2.1. ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม
(1) ผลกำรเรียนรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม
1. เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม
เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่างๆ ขององค์กรและสังคม (CWIE)
3. มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
ตามลาดับความสาคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นรวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์ (CWIE)
4. สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีต่อบุคคล
องค์กรสังคมและสิ่งแวดล้อม
5. มีจ รรยาบรรณทางวิช าการและวิช าชีพ และมีความรับ ผิดชอบในฐานะผู้ป ระกอบ
วิชาชีพรวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพทางเทคโนโลยีในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
(2) กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม
1. กาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย
การปฏิบัติตามกฎกติกาที่กาหนดหรือได้ตกลงกันไว้
2. มีการปลูกฝังความรับผิดชอบให้นักศึกษา โดยเริ่มตั้งแต่ การเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา
การส่งงานตามกาหนดเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตาม ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ
3. การทางานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นากลุ่มและการเป็นสมาชิก
กลุ่ม มีความซื่อสัตย์ โดยต้องไม่กระทาการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น
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4. นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุก
รายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม อาทิ การยกย่องนักศึกษาที่ทาดี ทาประโยชน์
แต่ส่วนรวม และเสียสละ
5. ฝึ ก ฝนให้ นั ก ศึ ก ษามี ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต อ่ อ นน้ อ มถ่ อ มตน ด้ ว ยการท างาน
โดยปราศจากความขัดแย้งและไม่เอาเปรียบผู้อื่น
6. ฝึกฝนให้นักศึกษามีมีวินัย ตรงต่อเวลา ขยัน อดทน โดยปฏิบัติตามกฏขององค์กร
อย่างเคร่งครัด
7. ฝึกฝนให้นักศึกษามีทักษะการปรับตัวและเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กรและสังคมที่
แตกต่าง ปฏิบัติงานกับหน่วยงานภายนอกตามระยะเวลาที่กาหนด
8. ฝึกฝนให้นักศึกษามีความเสียสละ มีความรับผิดชอบต่อตนเององค์กรและสังคม
โดยจัดหรือร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมขององค์กร
(3) กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนคุณธรรมจริยธรรม
1. ประเมิ นจากการตรงเวลาของนั กศึ กษาในการเข้ าชั้นเรียน การส่ งงานตามก าหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม
2. ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร
3. ปริมาณการกระทาทุจริตในการสอบ
4. ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2.2.2 ด้ำนควำมรู้
(1) ผลกำรเรียนรู้ด้ำนควำมรู้
1. มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พื้นฐานบริหารจัดการและเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องและการ
สร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
2. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สาคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและการปฏิบัติใน
เนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางเทคโนโลยี
3. มีความรู้ในวิธีการและการใช้เครื่องมือด้านทางเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมในการ
ทางาน (CWIE)
4. สามารถบู ร ณาการความรู้ด้ า นเทคโนโลยี กั บ ความรู้ ในศาสตร์อื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งที่
เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (CWIE)
5. สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงาน
จริงได้ (CWIE)
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(2) กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนควำมรู้
1. ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นหลั กทางทฤษฎีและการปฏิบัติ เพื่อให้ เกิดองค์
ความรู้
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3. ฝึกการแก้ปัญหาจากการสร้างสถานการณ์จาลอง
4. ใช้วิธีการสอนแบบวิจัยเป็นฐาน
5. นักศึกษาทุกคนศึกษาประสบการณ์จากสถานประกอบการ หรือ สหกิจศึกษา
6. เน้นการสอนประมวลความคิดจากองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ การสารวจ
และการจัดการผังเมืองผ่านกระบวนการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด (Project-based Learning)
7. ใช้วิธีการสอนที่ให้นักศึกษาหัดคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการความรู้ในการ
วิเคราะห์ปัญหา
8. เน้นการสร้างสรรค์ผลงานโครงงาน และองค์ความรู้ใหม่โดยใช้ทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 เพื่อพัฒนาผู้เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(3) กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนควำมรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่างๆ คือ
(1) การทดสอบย่อย
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา
(4) ประเมินจากโครงงานที่นาเสนอ
(5) ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
(6) ผลการฝึกประสบการณ์จากสถานประกอบการ หรือสหกิจศึกษา
2.2.3 ด้ำนทักษะทำงปัญญำ
(1) ผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะทำงปัญญำ
1. ผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะทำงปัญญำ นักศึกษำต้องมีคุณสมบัติต่ำงๆ จำกกำรสอน
เพื่อให้เกิดทักษะทำงปัญญำดังนี้
(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี (CWIE)
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (CWIE)
(3) สามารถคิ ด วิ เคราะห์ และแก้ ไขปั ญ หาได้ อ ย่ างมี ร ะบบ รวมถึ งการใช้ ข้ อ มู ล
ประกอบการตัดสินใจในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (CWIE)
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(4) มี จิ น ตนาการและความยื ด หยุ่ น ในการปรั บ ใช้ อ งค์ ค วามรู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งอย่ า ง
เหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
(5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ
(2) กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะทำงปัญญำ
1. กรณีศึกษาทางการประยุกต์สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ การสารวจ และผัง
เมือง
2. มอบหมายงานโครงงานโดยใช้หลักการวิจัย
3. การศึกษา ค้นคว้า และรายงานทางเอกสารและรายงานหน้าชั้นเรียน เน้นการให้
นาเสนอข้อมูล วิเคราะห์ และจาแนกข้อเท็จจริงจากองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ การสารวจ
และผังเมืองและสาขาที่เกี่ยวข้องโดยมีการวางแผนการใช้ประโยชน์ข้อมูลกับผู้ใช้ข้อมูล
(3) กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะทำงปัญญำ
1. ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน
2. การปฏิบัติของนักศึกษา อาทิ ประเมินการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
3. การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์
2.2.4 ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ
(1) ผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ
นั ก ศึ กษาสามารถเรีย นวิช าทางภาษา สั งคมศาสตร์และมนุ ษ ยศาสตร์ที่ เกี่ ยวกั บ
สถานการณ์ต่างๆ ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นา หรือบทบาทของผู้ร่วมทีมคุณสมบัติต่างๆ ดังนี้
(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ใน
ประเด็นที่เหมาะสม (CWIE)
(2) สามารถเป็ น ผู้ ริ เริ่ ม แสดงประเด็ น ในการแก้ ไขสถานการณ์ เชิ ง สร้ า งสรรค์
ทั้งส่วนตัวและส่วนรวมพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ ความ
ช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ (CWIE)
(3) สามารถวางแผนและรั บ ผิ ด ชอบในการพั ฒ นาการเรี ย นรู้ ทั้ ง ของตนเอง
และสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (CWIE)
(4) รู้ จั ก บทบาท หน้ า ที่ และมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการท างานตามที่ ม อบหมาย
ทั้งงานบุ คคลและงานกลุ่ มสามารถปรับ ตัว และทางานร่ว มกับ ผู้อื่นทั้ งในฐานะผู้ นาและผู้ ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ มีความรักองค์กร (CWIE)
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(5) มี จิ ต ส านึ ก ความรับ ผิ ด ชอบด้ านความปลอดภั ย ในการท างานและการรัก ษา
สภาพแวดล้อมพลังงาน
(2) กลยุทธ์กำรสอนที่สร้ำงทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำม
รับผิดชอบ
ใช้ ก ารสอนที่ มี ก ารก าหนดกิ จ กรรมให้ มี ก ารท างานเป็ น กลุ่ ม การท างานที่ ต้ อ ง
ประสานงานกับผู้อื่นข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์
โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการ
รับผิดชอบ ดังนี้
1. ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับในงานกลุ่ม
2. ส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออกและเสนอความคิดเห็นโดยการจัด อภิปรายและ
เสวนางานที่มอบหมายที่ให้ค้นคว้า
3. ใช้วิธีการสอนแบบเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น (Brainstorming) เพื่อฝึก
การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยเหตุผล
4. ส่งเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
5. มีความสามารถในการวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเองและพัฒนาตนเองได้โดยใช้
สารสนเทศผ่านสื่อการเรียนรู้สมัยใหม่ในองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ การสารวจ และการจัดการ
ผังเมืองและสาขาที่เกี่ยวข้อง
6. มีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลและกลุ่มโดยการ
ทาโครงงานทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ การสารวจ และผังเมือง เพื่อแก้ปัญหาให้กับองค์กร
(3) กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล
และควำมรับผิดชอบ โดยใช้กำรประเมินดังนี้
วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. ประเมินพฤติกรรมภาวการณ์เป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี
2. ติดตามการทางานร่วมกับสมาชิกกลุ่มของนักศึกษาเป็นระยะพร้อมบันทึก
พฤติกรรมเป็นรายบุคคล
3. ประเมินจากผลงานการอภิปรายและเสวนา
4. สังเกตพฤติกรรมการระดมสมอง
2.2.5 ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
(1) ผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
1. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สาหรับการทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้
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เป็นอย่างดี (CWIE)
2. มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์
ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ (CWIE)
3. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
4. มีทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอข้อมูลทั้งทางวาจาและลายลักษณ์อักษร และการ
สื่อความหมาย เลือกใช้สื่อในการนาเสนอที่เหมาะสม (CWIE)
5. สามารถใช้เครื่องมือการคานวณและเครื่องมือทางเทคโนโลยี เพื่อประกอบวิชาชีพใน
สาขาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องได้ (CWIE)
(2) กลยุทธ์กำรสอนที่สร้ำงทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จาลองและ
สถานการณ์ เสมื อนจริ ง และน าเสนอการแก้ ปั ญ หาที่ เหมาะสมเรียนรู้เทคนิ ค การประยุก ต์ เทคโนโลยี
สารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ที่สามารถประยุกต์ใช้ในห้องปฏิบัติการ
2. ส่งเสริมการค้นคว้า เรียบเรียงข้อมูลและนาเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้ถูกต้อง และให้
ความสาคัญในการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล
3. เพิ่มทักษะในการใช้ความรู้ทางสถิติ เครื่องมือสารสนเทศ เพื่อเก็บรวบรวมการ
นาเสนอ การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมายข้อมูล และสามารถนาเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
4. เสริมทักษะทางภาษาในการสื่อสารให้เหมาะสมกับสถานการณ์และวัฒนธรรม
5. เพิ่มทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลอย่างเป็นระบบการ
รวบรวมและนาเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร
และกำรใช้เทคโนโลยี
1. ประเมินจากเทคนิคการนาเสนอโดยใช้ทฤษฎีการเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้อง
2. ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้ เครื่องมือ
ต่างๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆ ที่มีการนาเสนอต่อชั้นเรียน
3. สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาด้านความมีเหตุผลและมีการบันทึกเป็นระยะ
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2.2.6 ด้ำนทักษะกำรปฏิบัติงำน
(1) ผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะกำรปฏิบัติงำน
1. มีทักษะปฏิบัติ การใช้ เครื่องมือและอุปกรณ์พื้นฐานรวมถึงเทคโนโลยีเพื่อประกอบ
วิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย (CWIE)
2. มีทักษะในการบริห ารจัดการ วางแผน การบริห ารความเสี่ ยง รวมทั้งการปรับปรุง
พัฒนาระบบการทางานอย่างต่อเนื่อง (CWIE)
3. สามารถบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทางาน (CWIE)
4. มีทักษะปฏิบัติและความสามารถในการทางานรูปแบบโครงงาน
(Project oriented) (CWIE)
5. สามารถปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ (CWIE)
(2) กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะกำรปฏิบัติงำน
1. การเรียนการสอนเป็นลักษณะที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เน้นให้เกิดการนาไป
ประยุกต์ใช้ในการทางานกระตุ้นให้เกิดความคิดตามหลักของเหตุและผล พยายามชี้ให้เห็นความสัมพันธ์
ระหว่างทฤษฎีกับสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติ เพื่อให้ง่ายในการเข้าใจหรืออาจนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะความสามารถในการค้นคว้าด้วยตนแอง ทั้งในและนอก
ห้องเรียน มีการพัฒนาค้นหาความรู้แล้วมาเสนอเพื่อสร้างทักษะใรการอภิปรายนาเสนอ และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างกันและให้ความสาคัญในการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล
3. มีความสามารถในการวางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเองและพัฒนาตนเองได้โดยใช้
สารสนเทศผ่านสื่อการเรียนรู้สมัยใหม่ในองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ การสารวจ และการจัดการ
ผังเมืองและสาขาที่เกี่ยวข้อง
4. มีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลและกลุ่มโดยการ
ทาโครงงานทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ การสารวจ และผังเมือง เพื่อแก้ปัญหาให้กับองค์กร
(3) กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะกำรปฏิบัติงำน
1. ประเมินจากความสามารถปฏิบัติงาน ด้วยการจาลองสถานการณ์ต่างๆ
2. ประเมินจากความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองสามารถประยุกต์ใช้ความรู้
เพื่อการประกอบอาชีพและการดารงชีวิตในสังคมได้
3. สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาด้านการปฏิบัติงานอย่างมีเหตุผลและมีการบันทึกเป็น
ระยะ
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3 แผนที่แสดงควำมกระจำยควำมรับผิดชอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้จำกหลักสูตรสู่รำยวิชำ
(Curriculum Mapping) ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป รายละเอียดแสดงไว้หน้าที่ 79 - 80
3.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน รายละเอียดแสดงไว้หน้าที่ 81 - 85
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แผนที่แสดงกำรกระจำยควำมรับผิดชอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้จำกหลักสูตรสู่รำยวิชำ (Curriculum Mapping) หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

วิชำศึกษำทั่วไป
กลุ่มภำษำ
0001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
0001102 ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
0001103 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
0001104 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
0001201 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
0001202 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
0001203 ภาษาเกาหลีเพื่อการสือ่ สาร
กลุ่มมนุษยศำสตร์ หรือ กลุ่มสังคมศำสตร์ หรือ กลุ่มวิทยำศำสตร์กับ
คณิตศำสตร์
0001105 สุนทรียศาสตร์
0001106 ความเป็นพลเมืองไทย
0001107 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
0001108 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ

1.คุณธรรมจริยธรรม

2. ความรู้

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

3. ทักษะทางปัญญา

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

1

2

3

4

1

2

3

4

1
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1
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(มคอ.2) หน้า 80
รายวิชา

กลุ่มมนุษยศำสตร์ หรือ กลุ่มสังคมศำสตร์ หรือ กลุ่มวิทยำศำสตร์
กับคณิตศำสตร์
0001109 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
0001110 การคิดและการตัดสินใจ
0001204 ปรัชญาและศาสนาเพื่อการดาเนินชีวิต
0001205 นวัตกรรมและสุนทรียศาสตร์ทางการท่องเที่ยว
0001206 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของโลกสมัยใหม่
0001207 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
0001208 ชีวิตออกแบบได้ด้วยวิทยาศาสตร์
0001209 ผู้ประกอบการยุคใหม่
0001210 ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจทิ ัล
0001211 นวัตกรรมสาหรับคนรุ่นใหม่
0001212 ฮวงจุ้ยในชีวิตประจาวัน
0001213 การพัฒนาบุคลิกภาพด้วยแฟชั่น
0001214 พลเมืองยุคดิจิทัล
0001215 การคิดต่างอย่างสร้างสรรค์

1.คุณธรรมจริยธรรม

2. ความรู้

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

3. ทักษะทางปัญญา

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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(มคอ.2) หน้า 81

แผนที่แสดงกำรกระจำยควำมรับผิดชอบต่อผลกำรเรียนรู้จำกหลักสูตรสู่รำยวิชำ (Curriculum mapping) หมวดวิชำเฉพำะ
 ความรับผิดชอบหลัก

รำยวิชำ

1. คุณธรรมจริยธรรม

2

3

4. ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์
ระหว่ำง
บุคคล

3. ทักษะทำงปัญญำ

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

5. ด้ำนทักษะ
วิเครำะห์เชิง
ตัวเลขกำรสื่อสำร
1

2

3

4

6. ด้ำนทักษะ
กำรปฏิบัตงิ ำน

5

1

5

1

2

3

4
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1 2 3 4
วิชำแกน : กลุ่มวิชำพื้นฐำนทำงคณิตศำสตร์และวิทยำศำสตร์
5502101 พื้นฐานฟิสิกส์ทาง
   
อุตสาหกกรรม
5503101 การจัดการพลังงานเบื้องต้น
   
ในงานอุตสาหกรรม
5511401 คณิตศาสตร์สาหรับนัก
   
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5511402 สถิติในงานอุตสาหกรรม
   
วิชำแกน : กลุ่มวิชำพื้นฐำนทำงเทคโนโลยี
5501202 เทคโนโลยีสารสนเทศและ
   
คอมพิวเตอร์
5511202 ฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยี
   
พื้นฐาน
5513302 อาชีวอนามัยและความ
   
ปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
5514312 การจัดการงานอุตสาหกรรม    
5542301 วัสดุอุตสาหกรรม
   

2. ควำมรู้

 ความรับผิดชอบรอง
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1. คุณธรรมจริยธรรม

รำยวิชำ
1

2

3

(CWIE)

2

3

3. ทักษะทำงปัญญำ

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

5. ด้ำนทักษะ
วิเครำะห์เชิง
ตัวเลขกำรสื่อสำร
1

2

3

4

6. ด้ำนทักษะ
กำรปฏิบัตงิ ำน

4

5

1





                        





                        





                        







                        
                        





                        





                        







   



                        
          
 
         

                      


5514502 การพัฒนาบุคลากรและการ
  
ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
วิชำเฉพำะด้ำนบังคับ : กลุ่มวิชำเทคโนโลยีเฉพำะสำขำ
5681101 ภูมิศาสตร์กายภาพเพื่องาน
  
สารวจ
5681102 แผนที่และการแปล
  
ความหมายแผนที่
5681104 แนวความคิดทางภูมิศาสตร์   
5681301 การสารวจเบือ้ งต้น (CWIE)   
5682101 การสารวจด้วยภาพถ่ายทาง
  
อากาศดิจิทัล
5682108 ระบบดาวเทียมนาหนของ
  
โลก
5682201 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์   
5682203 การสารวจระยะไกล (CWIE)   

5682301 การสารวจขั้นสูง

2. ควำมรู้

4. ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์
ระหว่ำง
บุคคล

5

1

2

3

4

5
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1. คุณธรรมจริยธรรม

รำยวิชำ
1

3

4

2

3

3. ทักษะทำงปัญญำ

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

5. ด้ำนทักษะ
วิเครำะห์เชิง
ตัวเลขกำรสื่อสำร
1

2

3

4

6. ด้ำนทักษะ
กำรปฏิบัตงิ ำน

5

1

5

1

2

3

4

5
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5682302 การทาแผนที่และการ

แสดงผลข้อมูลเชิงพื้นที่ (CWIE)
5683204 ภูมิสารสนเทศสาหรับงาน

แผนที่ภาษีและทะเบี่ยนทรัพย์สิน
5683206 การบริการข้อมูลภูมิ

สารสนเทศบนอินเตอร์เน็ต
5683207 ระบบสารสนเทศเพื่อการ

ตัดสินใจ (CWIE)
5683402 การออกแบบผังเมือง

5683403 ภูมิสารสนเทศเพื่อการผัง

เมือง (CWIE)
วิชำเฉพำะด้ำนบังคับ : กลุ่มวิชำโครงงำน
5504903 โครงงานปริญญานิพนธ์ 1 
5504904 โครงงานปริญญานิพนธ์ 2

(CWIE)
วิชำเฉพำะด้ำนเลือก
1553618 ภาษาอังกฤษสาหรับงาน

ด้านสารวจและภูมิสารสนเทศ
5682104 วิธีการสถิติเพื่องานภูมิ

สารสนเทศ
5682105 ยุทธศาสตร์โลกเชิงพื้นที่


2

2. ควำมรู้

4. ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์
ระหว่ำง
บุคคล
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1. คุณธรรมจริยธรรม

รำยวิชำ
1

3

4

2

3

4. ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์
ระหว่ำง
บุคคล

3. ทักษะทำงปัญญำ

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

5. ด้ำนทักษะ
วิเครำะห์เชิง
ตัวเลขกำรสื่อสำร
1

2

3

4

6. ด้ำนทักษะ
กำรปฏิบัตงิ ำน

5

1

2

3

4

5

5

1
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5682106 การจัดการเชิงพื้นที่เพื่อ
การท่องเที่ยวในประเทศไทย
5682202 ภูมิสารสนเทศเพื่อการ
จัดการทรัพยากร
5683202 การเขียนโปรแกรมภูมิ
สารสนเทศ
5683205 หัวข้อพิเศษทางด้าน
เทคโนโลยีสารวจและภูมิสารสนเทศ
5683301 วิธีการภาคสนามในงาน
ภูมิสารสนเทศ
5683403 การสร้างสรรค์
แบบจาลอง 3 มิติสาหรับแผนที่
5683404 การสร้างนวัตกรรมทาง
ภูมิสารสนเทศ
5684201 การประยุกต์ใช้ภูมิ
สารสนเทศ
5684401 การบริหารจัดการ
โครงการทางภูมิสารสนเทศ

2

2. ควำมรู้
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1. คุณธรรมจริยธรรม

รำยวิชำ
1

3

2

3

4. ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์
ระหว่ำง
บุคคล

3. ทักษะทำงปัญญำ

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

5. ด้ำนทักษะ
วิเครำะห์เชิง
ตัวเลขกำรสื่อสำร
1

2

3

4

6. ด้ำนทักษะ
กำรปฏิบัตงิ ำน

4

5

1

5684402 การเขียนแบบและการ
ประเมินราคาทางภูมิสารสนเทศ

   



                        

5684901 สัมมนางานสารวจและ
ภูมิสารสนเทศ

   



                        

   



                        

   



                        

5

1

2

3

4

5
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5683302 การจัดการภัยพิบัติ
ชุมชน
กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
5683801 การเตรียม
ประสบการณ์ภาคสนามทาง
เทคโนโลยีสารวจและภูมิ
สารสนเทศ
5684801 สหกิจศึกษาทาง
เทคโนโลยีสารวจและภูมิ
สารสนเทศ
5684802 การฝึกประสบการณ์
ภาคสนามทางเทคโนโลยีสารวจ
และภูมิสารสนเทศ

2

2. ควำมรู้
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในกำรประเมินผลนักศึกษำ
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในกำรให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดและการประเมิน ผลการศึกษาเป็ นไปตามข้อบั งคับ มหาวิทยาลั ยราชภัฏ อุตรดิ ตถ์ว่าด้ว ย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561(ภาคผนวก ก)
แบ่งสัดส่วนการวัดและประเมินผลในรายวิชาที่นักศึกษาต้องฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการองค์กร
ผู้ใช้บัณฑิต แบ่งสัดส่วนเป็น ร้อยละ 70 : 30 โดยร้อยละ 70 มาจากการวัดและประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัย และร้อยละ 30 มาจากการผู้สอนที่เป็นองค์กรผู้ใช้บัณฑิต
2. กระบวนกำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำ
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
2.1.1 มีคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดประสบการณ์ภาคสนาม
รวมทั้งการกากับให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร
2.1.2 สถานประกอบการที่รับนักศึกษาไปปฏิบัติวิชาชีพในสาขาวิชาเฉพาะด้านหรือวิชาเอกมี
การประเมินนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร
2.1.3 มีผู้ทรงคุณวุฒิ หรือคณะกรรมการ ร่วมทวนสอบผลการเรียนรู้
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
การกาหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา เน้นการทาวิจัยสัมฤทธิ์ผล
ของการประกอบอาชีพของบัณฑิต โดยนาผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน
และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงาน
โดยการวิจัย
อาจจะดาเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้
2.2.1 ภาวะการได้งานทาของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษาในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานท า ความเห็ น ต่ อ ความรู้ ความสามารถ ความมั่ น ใจของบั ณ ฑิ ต ในการ
ประกอบการงานอาชีพ
2.2.2 ประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชา
ที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่นๆ ที่กาหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิด
โอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น
2.2.3 การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์หรือส่งแบบสอบถามเพื่อประเมิน
ความพึงพอใจบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทางานในสถานประกอบการนั่นๆ
2.2.4 ผู้ใช้บัณฑิตมีส่วนร่วมในการทวนสอบผลการเรียนรู้
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3. เกณฑ์กำรสำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตร
นักศึกษาจะสาเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
3.1 ต้องเรียนครบตามจานวนหน่วยกิตที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
3.2 ต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.00 และเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก)

(มคอ.2) หน้า 88

หมวดที่ 6 กำรพัฒนำคณำจำรย์
1. กำรเตรียมกำรสำหรับอำจำรย์ใหม่
1.1 การปฐมนิเทศ
1.2 การฝึกอบรมคณาจารย์ใหม่ด้านการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนและการ
ประเมินผล
1.3 การพัฒนาด้านการวิจัย การจัดเงินทุนสาหรับนักวิจัยหน้าใหม่เพื่อผลิตผลงานวิจัย และการ
เข้าร่วมเป็นคณะผู้วิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส
1.4 มีระบบการฝังตัวของอาจารย์ใหม่ในสถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือ เพื่อสร้างความ
เข้าใจและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนระหว่างอาจารย์กับพี่เลี้ยงในสถาน
ประกอบการและสร้างความร่วมมือระหว่างอาจารย์ทั้งในสถานศึกษาและในสถานประกอบการ
2 . กำรพัฒนำควำมรู้และทักษะให้แก่อำจำรย์
2.1 กำรพัฒนำทักษะกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและกำรประเมินผล
2.1.1 ส่งเสริมให้อาจารย์ได้ศึกษาดูงานทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2.1.2 ส่งเสริมให้อาจารย์ทาผลงานวิชาการและทางานวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดย
จัดสรรเงินทุนเพื่อผลิตผลงานและตีพิมพ์เผยแพร่
2.1.3 เพิ่มพูนทักษะเทคนิคการจัดการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผลที่
ทันสมัย
2.1.4 พัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบต่าง ๆ การใช้สื่อการสอน การใช้
คอมพิวเตอร์ ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล
2.2 กำรพัฒนำวิชำกำรและวิชำชีพด้ำนอื่น ๆ
2.2.1 พัฒนาอาจารย์ด้านวิชาการ วิชาชีพ และการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
2.2.2 จัดสรรงบประมาณสาหรับส่งเสริมการทาผลงานวิชาการและงานวิจัย
2.2.3 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมและโครงการบริการวิชาการต่าง ๆ ของสถาน
ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ
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หมวดที่ 7 กำรประกันคุณภำพหลักสูตร
11. กำรกำกับมำตรฐำน
มีการกากับมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และระบบ
กลไกเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาดังนี้
1.1 อาจารย์ประจาหลักสูตรจานวน 5 คน เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรและดาเนินการบริหาร
หลักสูตรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยดาเนินการตามกระบวนการการประกันคุณภาพ
ดังนี้
(1) วางแผนและควบคุมการดาเนินงานของหลักสูตรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่
กาหนด
(2) มอบหมายผู้รับผิดชอบรายวิชา จัดทารายละเอียดรายวิชา การจัดการเรียนการสอน
การประเมินผล ควบคุมการจัดการเรียนการสอนรายวิชา และการจัดทารายงานผลการดาเนินงานของ
รายวิชาร่วมกับสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ
(3) ดาเนินการประเมินผลการดาเนินงานของหลักสูตร
(4) จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพื่อทบทวนประเมินผลการดาเนินงานของ
หลักสูตร และปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม
1.2 คณะกรรมการประจาคณะ ทาหน้าที่ควบคุมการดาเนินงานของหลักสูตรให้มีคุณภาพเป็นไป
ตามมาตรฐานการศึกษาที่กาหนด
2. บัณฑิต
มีการทบทวนผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ต้องผ่านเกณฑ์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และประเมินจากความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต ดาเนินการสารวจความต้องการแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อนา
ข้อมูลมาใช้ประกอบการปรับปรุงหลักสูตรและวางแผนการรับนักศึกษาดังนี้
2.1 สารวจความต้องการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตก่อนการปรับปรุง
หลักสูตร
2.2 สารวจประมาณการความต้องการแรงงานประจาปี จากภาวะการได้งานทาบัณฑิต และจาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความต้องการแรงงาน
2.2 ให้มีแผนการจัดการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเมื่อครบรอบของหลักสูตร เพื่อใช้
เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป
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3. นักศึกษำ
3.1 กระบวนกำรรับนักศึกษำ
มีคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรตามข้อกาหนดของหลักสูตรและเป็นไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
ของแต่ละสาขา/วิชาเอก
3.2 ควำมพร้อมก่อนเข้ำศึกษำ ระหว่ำงและจบกำรศึกษำ กำรให้คำปรึกษำ และแนะแนวแก่
นักศึกษำ
3.2.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์มีการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาแรกเข้าทั้งหมดเพื่อเตรียม
ความพร้อมให้กับนักศึกษา
3.3.2 คณะมีการปฐมนิเทศนักศึกษาเข้าใหม่ที่สังกัดคณะ ซึ่งคณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่
ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคนจะต้องทาหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่
นักศึกษา และทุกคนต้องกาหนดชั่วโมงว่าง (Office Hours) เพื่อให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้
ต้องมีที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อให้คาปรึกษาแนะนาในการจัดทากิจกรรมแก่นักศึกษา
3.3.3 มหาวิทยาลัย/คณะได้กาหนดให้มีการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาก่อนสาเร็จการศึกษา
3.3 ควำมพึงพอใจและผลกำรจัดกำรข้อเรียกร้องของนักศึกษำ
3.3.1 มีการสารวจความพึงพอใจของนักศึกษาในด้านแหล่งข้อมูลทางวิชาการ ตารา ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการอุปกรณ์การเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอน การประเมินผล การอานวยความ
สะดวกในการเรียนการสอน
3.3.2 นักศึกษาสามารถอุทธรณ์ในเรื่องต่าง ๆ โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องวิชาการ ทั้งนี้ภายใต้
กระบวนการในการพิจารณาคาอุทธรณ์ของคณะกรรมการคณะหรือมหาวิทยาลัย
4. อำจำรย์
4.1 กำรรับอำจำรย์ใหม่
4.1.1 การรับอาจารย์เพื่อเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือสอนรายวิชาในหลักสูตร
ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรและมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตร และ
ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัย ซึ่งกระบวนการคัดเลือกอาจารย์ใหม่เป็นไปตามระเบียบ
และหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
4.1.2 การคัดเลือกอาจารย์พิเศษใหม่ จากบุคลากรของสถานประกอบการ อาจได้รับการ
ยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานวิชาการ แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและมี
ประสบการณ์การทางานในหน่วยงานนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี
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4.2 กำรมีส่วนร่วมของคณำจำรย์ในกำรวำงแผน กำรติดตำมและทบทวนหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์พิเศษที่มาจาก
บุคลากรของสถานประกอบการ และอาจารย์ผู้สอน จะมีการประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียน
การสอนและการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สาหรับการปรับปรุงหลักสูตร
ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้หลักสูตรบรรลุเป้าหมาย และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์
4.3 กำรแต่งตั้งคณำจำรย์พิเศษ
กาหนดให้มีอาจารย์พิเศษมาร่วมสอนและถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการ
ปฏิบัติมาให้กับนักศึกษาในบางรายวิชาที่ต้องการความเชี่ยวชาญหรือมีความสาคัญกับการนาไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง โดยเชิญมาบรรยายบางชั่วโมงและให้สอนได้ไม่เกินร้อยละ 50 มีการ
เลือกสรรจากผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะและมหาวิทยาลัยตามลาดับ
5. หลักสูตร กำรเรียนกำรสอน กำรประเมินผู้เรียน
5.1 กำรบริหำรหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีส่วนร่วมในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร มี
การประชุมร่วมกันในการออกแบบหลักสูตร กากับการจัดทารายวิชา วางผู้สอนให้เหมาะสมกับรายวิ ชา
วางแผนในกระบวนการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม และการประเมินผล และให้ความเห็นชอบ
การประเมิน ผู้เรียนในทุกรายวิชาของหลักสูตร เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สาหรับการปรับปรุง/
พัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
5.2 กำรเรียนกำรสอนและกำรประเมินผู้เรียน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กากับการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ดาเนินไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและมาตรฐานการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ที่ได้วางแผนไว้
6. กำรบริหำรทรัพยำกรกำรเรียนกำรสอน
6.1 กำรบริหำรงบประมำณ
มีการประมาณการรายจ่ายต่อนักศึกษาหนึ่งคนต่อปี และมีการคานวณรายรับจากงบประมาณ
แผ่นดินและรายได้จากค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ให้เพียงพอต่อการดาเนินงานของหลักสูตร
6.2 ทรัพยำกรกำรเรียนกำรสอนที่มีอยู่เดิม
มีทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถสืบค้นผ่านฐานข้อมูล โดยมีสานักงานสารสนเทศของ
คณะ ห้องสมุดประจาคณะ และสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย มีหนังสือ
ตาราเฉพาะทางภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และมีอุปกรณ์ที่สนับสนุนการเรียนการสอนอย่างพอเพียง
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6.3 กำรจัดหำทรัพยำกรกำรเรียนกำรสอนเพิ่มเติม
โปรแกรมสาเร็จรูปที่ใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจ ที่มีอยู่ในห้องปฏิบัติการของ ห้องปฏิบัติการ
คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม และโปรแกรมส าเร็จรูป ที่ ส ถานประกอบที่เข้าร่ว มโครงการใช้งาน ณ
สถานที่ปฏิบัติงานของนักศึกษา
6.4 กำรประเมินควำมเพียงพอของทรัพยำกร
มีเจ้าหน้าที่ประจาห้องห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ทาหน้าที่อานวยความสะดวกในการใช้ทรัพยากร
และดาเนินประเมินความเพียงพอในการใช้ โดยจัดทาสถิติจานวนทรัพยากรที่มี จานวนชั่วโมงต่อการใช้
เพื่อให้ได้ข้อมูลมาประสานการจัดซื้อให้เพียงพอกับความต้องการ สารวจความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ ปรับปรุงตามผลการประเมินเพื่อแก้ไขให้สอดคล้องกับความต้องการหรือการช่วยส่งเสริมให้เกิด
การเรียนรู้โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เป้ำหมำย

กำรดำเนินกำร

จัดให้มีห้องเรียน
1. จัดให้มีห้องเรียนที่มีความ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
พร้อมใช้ง่ายอย่างมี
ห้องเขียนแบบ เครื่องมือสารวจ
ประสิทธิภาพ ในการสอน
แผนที่ กล้อง ตลอดจนช่องทาง 2. จัดเตรียมห้องปฏิบัติการ
การเรียนรู้ ที่เพียบพร้อม เพื่อ
เพื่อให้นักศึกษาสามารถฝึก
สนับสนุนทั้งการศึกษาใน
ปฏิบัติงานวิชาชีพ
ห้องเรียน นอกห้องเรียน และ 3. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์
เพื่อการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
ตลอดจนสถานที่ใช้ในการฝึก
อย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพ
ภาคปฏิบัติ

กำรประเมินผล
1. รวบรวมจัดทาสถิติจานวน
เครื่องมืออุปกรณ์ ต่อชั่วโมงการ
ใช้งานห้องปฏิบัติการและ
เครื่องมือสนับสนุน
2. สถิตขิ องจานวนหนังสือ
ตารา และสื่อดิจิทัล ที่มี
ให้บริการ
3. ผลสารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการให้บริการ
ทรัพยากรการเรียนรู้

6.4 บุคลำกรสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน
พัฒนาบุคลากรโดยการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ และสร้างเสริมประสบการณ์ในสาขา
อาชีพโดยการสนับสนุนให้มีการพัฒนาตนเองโดยการศึกษาเพิ่มเติม เข้ารับการอบรมสัมมนา และ
การศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทางานของบุคลากรในสถาน
ประกอบการ เป็นต้น

(มคอ.2) หน้า 93

7. ตัวบ่งชี้ผลกำรดำเนินงำน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้และเป้ำหมำย
1. อาจารย์ผรู้ ับผิดขอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตามและทบทวนการดาเนินงานของหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ.2560
3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ
มคอ. 3 และ มคอ. อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดาเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาทีเ่ ปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ. 3
และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลุยุทธ์การสอน หรือการประเมินผล
การเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงาน ที่รายงานใน มคอ.7 เมื่อปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รบั การปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียนการ
สอน
9. อาจารย์ประจาหลักสูตรได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/
หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ ที่มตี ่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี ่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5
13. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างหลักสูตรกับสถานประกอบการเพื่อ
จัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทางาน (CWIE)
14. ผลการประเมินสมรรถนะการทางานของนักศึกษาจากสถานประกอบการ (CWIE)
รวมตัวบ่งชี้บังคับที่ต้องดำเนินกำร (ข้อ 1-5) ในแต่ละปี
รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี

ปีกำรศึกษำ
ปีที่ 1

ปีที่ 2

ปีที่ 3

ปีที่ 4

ปีที่ 5
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หมวดที่ 8 กำรประเมินและปรับปรุงกำรดำเนินกำรของหลักสูตร
1. กำรประเมินประสิทธิผลของกำรสอน
1.1 กำรประเมินกลยุทธ์กำรสอน
(1) การประชุมร่วมของอาจารย์ในสาขาวิชาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอคาแนะนา
หรือข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน
(2) อาจารย์ ผู้ รับ ผิ ดชอบ/อาจารย์ผู้ ส อนรายวิช า ขอความคิดเห็ นและข้อเสนอแนะจาก
อาจารย์ท่านอื่น หลังการวางแผนกลยุทธ์การสอนสาหรับรายวิชา
(3) สอบถามจากนักศึกษาถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการที่ใช้โดยใช้แบบสอบถาม
หรือการสนทนากับกลุ่มนักศึกษาระหว่างภาคการศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอน
(4) ประเมินจากการเรียนรู้ของนักศึกษา จากพฤติกรรมการแสดงออก การทากิจกรรม และ
ผลการสอบ
1.2 กำรประเมินทักษะของอำจำรย์ในกำรใช้แผนกลยุทธ์กำรสอน
(1) การประเมิน การสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา โดยส านักทะเบี ยนและ
ประเมินผล
(2) การประเมินการสอนของอาจารย์จากการสังเกตในชั้นเรียนถึงวิธีการสอน กิจกรรม งาน
ที่มอบหมายแก่นักศึกษา โดยคณะกรรมการประเมินของสาขาวิชา
(3) ทาการสารวจเพื่อประเมินประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์ โดยแจกแบบประเมิน
ให้ กับนักศึกษาในแต่ละรายวิชาก่อนสิ้นภาคการศึกษา ข้อมูลที่ได้จะถูกวิเคราะห์ และส่งให้คณาจารย์
ผู้สอนในภาคการศึกษาถัดไปเพื่อใช้เป็นผลป้อนกลับในการปรับปรุงการสอนและรายวิชาของตน
2. กำรประเมินหลักสูตรในภำพรวม
การประเมินผลและทวนสอบว่าเกิดผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานจริง ตามที่ระบุรายละเอียดใน
เอกสารรายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
การประเมิ น ผลของแต่ ล ะรายวิ ช าเป็ น ความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ ส อน เช่ น การสอบข้อ เขี ยน การสอบ
สัมภาษณ์ การสอบปฏิบั ติ การสังเกตพฤติกรรม การให้ คะแนนโดยผู้ร่วมงาน รายงานกิจกรรม แฟ้ม
ผลงาน การประเมินตนเองของผู้เรียน ส่วนการประเมินผลหลักสู ตรเป็นความรับผิ ดชอบร่วมกันของ
คณาจารย์และผู้บริหารหลักสูตร เช่น การประเมินข้อสอบ การสอบด้วยข้อสอบกลาง การประเมินของผู้
จ้างงาน เป็นต้น นอกจากนี้ การประเมินหลักสูตรในภาพรวม สามารถจัดทาได้โดยการสอบถามนักศึกษา
ปีที่ 4 ที่จะสาเร็จการศึกษา ถึงความเหมาะสมของรายวิชาในหลักสูตร

(มคอ.2) หน้า 95

3. กำรประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมรำยละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี ตามดัช นีบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ
7 โดยคณะกรรมการประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย
4. กำรทบทวนผลกำรประเมินและกำรวำงแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธ์กำรสอน
จากการรวบรวมข้อมูลในข้อ 2 ทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชาจะทาให้ทราบปัญหาของการ
บริหารหลักสูตร กรณีที่พบปัญหาสามารถที่จะดาเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ทันที ซึ่งก็จะเป็นการ
ปรับปรุงย่อย ซึ่งทาได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา สาหรับการปรับปรุงทั้งฉบับนั้นจะกระทาทุก 5 ปี ทั้งนี้
เพื่อให้หลักสูตรทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

