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รายละเอียดของรายวิชา(Course Specification) 
รหัสวิชา EVS3216  การใชแผนท่ีเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

สาขาวิชา วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย่ี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ภาคการศึกษา ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

หมวดที่๑ ขอมูลทั่วไป 
๑. รหัสและชื่อรายวิชา   

รหัสวิชา   EVS3216  

ชื่อรายวิชาภาษาไทย การใชแผนท่ีเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ  Using the maps for natural resource and 
    environmental management 

๒. จํานวนหนวยกิต  ๓(๒-๓-๕)     

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

๓.๑  หลักสูตร       วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  

๓.๒ ประเภทของรายวิชา    เลือก 

๔.อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน    

๔.๑ อาจารยผูรับผิดชอบรายวชิา ผศ.ดร. วลัยพร  ผอนผัน  

๔.๒ อาจารยผูสอน  ผศ.ดร. วลัยพร  ผอนผัน / ผศ. นิธินาถ เจริญโภคราช 

๕.  สถานที่ติดตอ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี E – Mail:  walaiporn.ph@ssru.ac.th 

๖. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน   

๖.๑ ภาคการศึกษาที่  ๑ /  ชั้นปที่ ๓ 

๖.๒ จํานวนผูเรียนที่รับได ประมาณ ๒๐ คน 

๗. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน(Pre-requisite)  (ถามี)  ไมมี 

๘. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน(Co-requisites)(ถามี) ไมมี 

๙. สถานที่เรียน  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

๑๐.วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด   ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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หมวดที่๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

 
๑. จุดมุงหมายของรายวิชา 

- เพื่อใหผูเรียนมีความรูพื้นฐานเก่ียวกับ หลักการของ ชนิดและประเภทของแผนที่ องคประกอบของแผนที่พื้นฐาน 

ความรูการอานและการออกแบบแผนที่ การเก็บขอมูล และการแสดงขอมูลทั้งทางกายภาพและสังคมในแผนที่ การใช

แผนที่และการออกแบบแผนที่เพื่อการศึกษาสถานภาพของทรัพยากร และวางแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติใน

พื้นที่ตาง ๆ และงานดานสิ่งแวดลอม ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

- เพื่อใหนักศึกษามีทักษะและความสามารถในการประยุกตใชเทคโนโลยีในการออกแบบแผนที่ การเก็บขอมูลและ

การแสดงขอมูลในแผนที่สําหรับงานดานสิ่งแวดลอมได 

๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 เพื่อพัฒนาใหผูเรียนมีความรูความเขาใจในเทคโนโลยีตางๆ ใหสอดคลองกับการติดตามตรวจสอบ แกไขปญหา
สิ่งแวดลอมในปจจุบัน  
 

หมวดที ่๓ ลักษณะและการดําเนินการ 
 

๑. คําอธิบายรายวิชา 
  ชนิดและประเภทของแผนที่ องคประกอบของแผนที่พื้นฐานความรูทางการอานและการออกแบบแผนที ่
การเก็บขอมูลและการแสดงขอมูลทั้งทางกายภาพและสังคมในแผนที่ การใชแผนที่และการออกแบบแผนที่เพื่อการศึกษา
สถานภาพของทรัพยากร และวางแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ตาง ๆ และงานดานสิ่งแวดลอม 
  Types of map with geographic coordinates. Basic knowledge of reading and creating maps. Data 
storage and display of data in both physical and social maps. Using the maps to study the status of the 
resources. The planning and management of natural resources in different areas. 
   
๒. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 
 

บรรยาย 

(ชั่วโมง/สัปดาห) 

สอนเสริม 

(ชั่วโมง) 

การฝกปฏิบัติ/งาน 

ภาคสนาม/การฝกงาน 

(ชั่วโมง/สัปดาห) 

การศึกษาดวยตนเอง 

(ชั่วโมง) 

 ๔๕ ช่ัวโมง  

(สอนบรรยายออนไลน ๒๕ ชม.)  

สอนเสริมตามความ

ตองการของนักศึกษา 

การฝกปฏิบัติ  ๓๐  ช่ัวโมง  

(สอนฝกปฏิบัติออนไลน ๒๐  ชม.) 

๗๕ ช่ัวโมง 

 
๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหทีอ่าจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
 (ผูรับผิดชอบรายวชิาโปรดระบขุอมูล   ตัวอยางเชน  ๑ ชัว่โมง / สัปดาห) 

๓.๑ ปรึกษาดวยตนเองที ่หองพกัอาจารยสาขาวิทยาศาสตรสิง่แวดลอม ชั้น ๒ อาคาร ๒๔ (นัดหมายลวงหนา) 

 ๓.๒ ปรึกษาผานโทรศัพททีท่ํางาน / มือถือ  หมายเลข  081 2961249 

๓.๓ ปรึกษาผานจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-Mail):  walaiporn.ph@ssru.ac.th  

๓.๔ ปรึกษาผานเครือขายสังคมออนไลน  Facebook / Twitter / Line / Zoom / Google Hangout 
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 ๓.๕ ปรึกษาผานเครือขายคอมพิวเตอร (Internet/Webboard) http://www.elsci.ssru.ac.th/walaiporn_ph/ 

 

หมวดที่๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

๑.คุณธรรม  จริยธรรม 

๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา 

 (๑)  มีจิตสํานึกและเขาใจธรรมชาติของตนเอง ผูอ่ืน และสงัคม 

  (๒)  มีวิจัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

 (๓)  เคารพกฎระเบียบและขอบงัคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม 

 (๔)  มีจิตสาธารณะพรอมที่จะชวยเหลือผูอ่ืนเมื่อมีโอกาส 
 (๕)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
๑.๒   วิธีการสอน 

(๑) บรรยายพรอมยกตัวอยางกรณีศึกษา 

(๒)  เนนเร่ืองการตรงตอเวลาในการเขาชั้นเรียน 
(๓)  มอบหมายงาน เพื่อเนนการมีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายทั้งงานกลุมและงานเดียว  
เพื่อใหนักศึกษา มีจรรยาบรรณ ความซื่อสัตย ความมนี้ําใจตอเพื่อนรวมงาน 

 
๑.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑) พฤติกรรมการเขาเรียน 
(๒)  การจัดสงงานที่ไดรับมอบหมายตามขอบเขตที่กําหนด และตรงเวลา 
(๓)  มีการอางอิงเอกสารหรือตําราที่ไดนาํมาจัดทําเปนรายงาน อยางถูกตอง เหมาะสม 
(๔)  ประเมินคุณภาพการนาํเสนอรายงานที่มอบหมาย 

๒. ความรู 
๒.๑   ความรูที่ตองพัฒนา 

 (๑)  มีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีทีส่ําคัญสาํหรับวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

โดยเฉพาะการประยุกตใชเทคโนโลยี ในการออกแบบจัดทําแผนที่เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

 (๒)  มีความรอบรูอยางกวางขวาง ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสถานการณทางสิ่งแวดลอม ทั้งในระดับ

ทองถ่ิน ระดับชาติ และนานาชาต ิ

 (๓)  สามารถวิเคราะห และประยุกตใชเทคโนโลยี ในการออกแบบ การสาํรวจ เพื่อจัดทําแผนทีเ่พื่อการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

 
๒.๒   วิธีการสอน 
(๑) การบรรยายในหองเรียน และผานชองทางสื่อออนไลนตางๆ เชน Zoom/ Facebook live/ Google 

Hangout พรอมสื่อการเรียนรูในรูปแบบตางๆ และการสาธิตการใชโปรแกรมและเทคโนโลย ีที่เก่ียวของ 

(๒)  การทํางานกลุมและนําเสนอผลงาน และรวมอภิปรายในงานที่ไดรับมอบหมายใหไปศึกษาคนควา 
แลวนํามาวิเคราะหตามหลักการ ทฤษฎีที่เก่ียวของ 
๒.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑)  ความถูกตองทดสอบยอย สอบปลายภาค ดวยขอสอบที่เนนการวัดหลักการและทฤษฎี 
(๒)  ประเมินผลการวิเคราะหกรณีศึกษา (รายงานกลุม และรายงานเดี่ยว) 
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(๓)  ประเมินผลการนาํเสนอรายงานที่มอบหมาย 
 

๓.ทักษะทางปญญา 

๓.๑   ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา 

 (๑)  สามารถคิดวิเคราะหไดอยางเปนระบบ เปนเหตุเปนผล 

 (๒)  สามารถคิดวิเคราะหเชิงบูรณาการและเชื่อมโยงเปนองครวม 

 (๓)  สามารถคิดอยางสรางสรรคและแกปญหาที่เผชิญได 
๓.๒   วิธีการสอน 

(๑) บรรยาย แนวคิด ทฤษฎี เพื่อการประยุกตใชเทคโนโลยี ในการออกแบบจัดทําแผนที่เพื่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

(๒)  มอบหมายงานเดี่ยว และกลุม เพื่อฝกการใชโปรแกรมที่เก่ียวของ แลวนําเสนอ และอภิปราย โดยนํา

ความรูจากการศึกษาในภาคทฤษฎี และปฏิบัตมิาใชแกไขปญหาในงานทีไ่ดรับมอบหมาย 

(๓)  อภิปรายการประยุกตใชงานจากโมเดล และโปรแกรมตางๆ ในดานสิ่งแวดลอม 
๓.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑) สังเกตการตอบคําถามและตั้งคําถามของผูเรียนในระหวางการบรรยายและซักถาม 
(๒)  วัดผลจากคําตอบที่ผูเรียนตอบในชั้นเรียนและแบบฝกหัด 
(๓)  พิจารณาจากการอภิปรายกลุมเล็ก และกลุมใหญ  
(๔)  ตรวจการทําการบาน บนัทกึลงในแฟมบนัทึกผลงาน 
(๕)  สอบกลางภาคและปลายภาคโดยเนนการคิดวิเคราะห 

 
๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑   ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา 

 (๑)  มีความสามารถในการทาํงานรวมกับผูอ่ืนได ทัง้ในฐานะผูนําหรือสมาชิกของกลุม ใจกวาง รับฟงและ

ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน 

 (๒)  มีความรับผดิชอบตอตนเองและสังคม 

 (๓)  สามารถเปนผูริเร่ิมแสดงประเด็นปญหาในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม  

พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางเหมาะสมทั้งของตนเองและของกลุม 

  
๔.๒   วิธีการสอน 

(๑) จัดกิจกรรมกลุมใหรวมกันคิดวิเคราะห เนนจากการใชความรูที่ไดรับจากการเรียนมาปรึกษาหารือ
รวมกัน 

(๒)  มอบหมายงานรายบุคคล และงานกลุม ใหคนควางานที่เก่ียวของกับรายวิชา มานําเสนอเพื่ออภิปราย
รวมกัน 

(๓)  การนําเสนอผลงาน 
๔.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑) ประเมินจากการมีสวนรวมในการเรียนการสอนและตอบคําถามรวม 
(๒)  ประเมินจากรายงานทีน่ําเสนอ  พฤติกรรมการทํางานเปนทีม 
(๓)  ประเมินจากรายงานการศึกษาดวยตนเอง 
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๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑   ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา 

 (๑)  สามารถใชภาษาในการสื่อสารไดอยางเหมาะสม ทัง้ทักษะการพูด เขียน อาน ฟง 

 (๒)  สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน นาํเสนอ และสื่อสารไดอยางเหมาะสมทันตอ

ความกาวหนาของสถานการณปจจุบนั 

 (๓)  สามารถคิดวิเคราะห จําแนกและตีความขอมูลทัง้เชิงปริมาณและเชงิคุณภาพเพื่อแกไขปญหาและ   

ตัดสินใจ 

  
๕.๒   วิธีการสอน 
 (๑) มอบหมายใหทําแบบฝกหัด และแบบฝกปฎิบตัิกับโปรแกรมการทําแผนที่ที่เก่ียวของ เนนการการนํา

โปรแกรม และภาพถายดาวเทียมมาประยุกตใชในการออกแบบแผนที่กับงานดานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

 (๒)  อธิบาย และสาธิต การนาํเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตรมาประยุกตใชงานดานทรัพยากร และ

สิ่งแวดลอม 

 (๓)  มอบหมายงานใหทําการคนควาขอมูลจาก website และหองสมุดออนไลนจากหนวยงานตางๆ 

 (๔)  ใหคําแนะนาํและสงงานและรายงานทาง Email และ Social network ชองทางตางๆ  

  

๕.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑) การจัดทาํรายงาน และนาํเสนอดวยสื่อเทคโนโลย ี
(๒)  นักศึกษามีสวนรวมในการเรียนการสอนและตอบคําถาม 

๖. ดานอ่ืนๆ 

(๑) ………………… 
(๒)  ………………… 

 

หมายเหตุ 

สัญลักษณ หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  

สัญลักษณ  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง  

เวนวาง หมายถึง ไมไดรับผิดชอบ 

ซึ่งจะปรากฎอยูในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
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หมวดที๕่ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 

สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อท่ีใช  
ผูสอน 

๑ แนะนํารายวิชา อธิบายวัตถุประสงคการ

เรียนการสอน  

  

ออนไลน 

๓ 

อธิบายโครงสรางของรายวิชา และบทนํา

รายวิชา และรายละเอียดโปรแกรมท่ี

เก่ียวของ 

สื่อท่ีใช  มคอ.3  Powerpoint 

 

บรรยายและสาธิตการใชโปรแกรมท่ี

เก่ียวของ  

สื่อท่ีใช   

สื่อประกอบการสอนการฝกปฏิบัตกิาร  

e-book รูปแบบการสอนเปนการสง e-

book และคลิปแตละหัวขอใหศึกษา

ลวงหนา  และสอนออนไลนผานชองทาง

ตางๆเชน โปรแกรม Zoom/ Facebook 

live/ Google Hangouts Meeting เปน

ตน 

วีดีโอสาธิตและเน้ือหาท่ีเก่ียวของ ผาน 

YouTube/ Edpuzzle 

ผศ.ดร.วลัยพร  ผอนผัน 

๒-๓ บรรยายและปฏิบัติการ 

ความรูพ้ืนฐานเรื่องแผนท่ี ชนิดและ

ประเภทของแผนท่ี องคประกอบของแผน

ท่ีพ้ืนฐาน ความสําคัญและประโยชนของ

แผนท่ีตองานดานสิ่งแวดลอม 

 

๓ / 

ออนไลน 

๒ 

บรรยายและสาธิตการใชโปรแกรมท่ี

เก่ียวของ/สื่อประกอบการสอน 

การฝกปฏิบัติการ รูปแบบการสอนเปน

การบรรยายในหองเรยีน หรือสอน

ออนไลนผานชองทางตางๆเชน โปรแกรม 

Zoom/ Facebook live/ Google 

Hangouts Meeting เปนตน 

ผศ.ดร.วลัยพร  ผอนผัน 

๔-๕ บรรยายและปฏิบัติการ 

ความรูพ้ืนฐานเรื่องการอานแผนท่ีและการ

ออกแบบแผนท่ี การเก็บขอมูลเพ่ือการ

นําไปสูการทําแผนท่ี  

๓ / 

ออนไลน 

๒ 

บรรยายและสาธิตการใชโปรแกรมท่ี

เก่ียวของ/สื่อประกอบการสอน 

การฝกปฏิบัติการ รูปแบบการสอนเปน

การบรรยายในหองเรยีน หรือสอน

ออนไลนผานชองทางตางๆเชน โปรแกรม 

Zoom/ Facebook live/ Google 

Hangouts Meeting เปนตน 

ผศ.ดร.วลัยพร  ผอนผัน 
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สัปดาหท่ี หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  

การสอน/สื่อท่ีใช  
ผูสอน 

๖ สอบกลางภาค    

๗ - ๘ บรรยายและปฏิบัติการ 

การแสดงขอมลูบนแผนท่ี ขอมลูทาง

กายภาพและขอมูลทางสังคม การใชแผน

ท่ีตามวัตถุประสงค  

๓ / 

ออนไลน 

๒ 

บรรยายและสาธิตการใชโปรแกรมท่ี

เก่ียวของ/สื่อประกอบการสอน 

การฝกปฏิบัติการ รูปแบบการสอนเปน

การบรรยายในหองเรยีน หรือสอน

ออนไลนผานชองทางตางๆเชน โปรแกรม 

Zoom/ Facebook live/ Google 

Hangouts Meeting เปนตน 

ผศ.ดร.วลัยพร  ผอนผัน 

๙ - ๑๑  บรรยายและปฏิบัติการ 

กา รออกแบบแผน ท่ี เ พ่ื อก า รศึ กษา

สถานภาพของทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมกรณีศึกษาการออกแบบแผนท่ี

เ พ่ื อ ง านด า นสิ่ ง แ วดล อม  และกา ร

ประยุกตใชเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของในการ

จัดทําแผนท่ีเพ่ืองานดานการจัดการและ

ก า ร ว า ง แ ผ น ก า ร จั ด ก า ร

ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีตาง ๆ 

๓ / 

ออนไลน 

๒ 

บรรยายและสาธิตการใชโปรแกรมท่ี

เก่ียวของ/สื่อประกอบการสอน 

การฝกปฏิบัติการ รูปแบบการสอนเปน

การบรรยายในหองเรยีน หรือสอน

ออนไลนผานชองทางตางๆเชน โปรแกรม 

Zoom/ Facebook live/ Google 

Hangouts Meeting เปนตน 

ผศ.ดร.วลัยพร  ผอนผัน 

ผศ.นิธินาภ  เจริญโภคราช 

๑๒ – ๑๔ บรรยายและปฏิบัติการ 

- ขอมูลภมูสิารสนเทศ และโปรแกรม

ประยุกตในการจัดทําแผนท่ี 

- การฝกออกแบบการจดัทําแผนท่ีดวย

โปรแกรมตางๆท่ีเก่ียวของ 

 

๓ / 

ออนไลน 

๒ 

บรรยายและสาธิตการใชโปรแกรมท่ี

เก่ียวของ/สื่อประกอบการสอน 

การฝกปฏิบัติการ รูปแบบการสอนเปน

การบรรยายในหองเรยีน หรือสอน

ออนไลนผานชองทางตางๆเชน โปรแกรม 

Zoom/ Facebook live/ Google 

Hangouts Meeting เปนตน 

ผศ.ดร.วลัยพร  ผอนผัน 

ผศ.นิธินาภ  เจริญโภคราช 

๑๕ - ๑๖ บรรยายและปฏิบัติการ 

- การประยุกตใช เทคโนโลยี 

Geoinformatic เพ่ือการจัดทําแผนท่ี 

- การฝกออกแบบการจดัทําแผนท่ีดวย

โปรแกรมตางๆท่ีเก่ียวของ 

 

๓ / 

ออนไลน 

๒ 

บรรยายและสาธิตการใชโปรแกรมท่ี

เก่ียวของ/สื่อประกอบการสอน 

การฝกปฏิบัติการ รูปแบบการสอนเปน

การบรรยายในหองเรยีน หรือสอน

ออนไลนผานชองทางตางๆเชน โปรแกรม 

Zoom/ Facebook live/ Google 

Hangouts Meeting เปนตน 

ผศ.ดร.วลัยพร  ผอนผัน 

๑๗ สอบปลายภาค    
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๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

( ระบุวิธีการประเมินผลการเรยีนรูหัวขอยอยแตละหัวขอตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบของรายวิชา 

(Curriculum Mapping) ตามท่ีกําหนดในรายละเอียดของหลักสูตรสัปดาหท่ีประเมินและสัดสวนของการประเมิน) 

 

ผลการเรียนรู วีธีการประเมินผลการเรียนรู สัปดาหทีป่ระเมิน 
สัดสวนของการ

ประเมินผล 

ความรู สอบขอเขียนและปฏิบัต ิ

- สอบกลางภาค 

- สอบปลายภาค 

- สอบยอย 

 

8 

17 

ตลอดภาคการศึกษา 

 

20 

20 

10 

ทักษะทางปญญา  การตอบคําถาม การทาํงานทีไ่ดรับมอบหมาย 

การฝกปฏิบัติ การมีสวนรวมอภิปรายและ

แสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน การนําเสนอและ

การวิเคราะหกรณีศึกษา 

ตลอดภาคการศึกษา 

 

 

30 

ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

การทํางานเดียว/กลุม การนําเสนอ   และ

รายงาน 9-15 
 

10 

คุณธรรมจริยธรรม ประเมินความตรงตอเวลาการเขาชั้นเรียน หรือ

การเขาคลาสออนไลน และปฏิบัติตาม

หลักเกณฑที่อาจารยผูสอนกําหนด และการ

แตงกายตามระเบยีบของมหาวทิยาลัย 

ตลอดภาคการศึกษา 

10 

 

 

หมวดที๖่ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ตําราและเอกสารหลัก 
 
วลัยพร  ผอนผนั. 2562. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรดวยโปรแกรมรหัสเปด QGIS. พิมพคร้ังที่ 1 หจก.มีนเซอรวิสซัพพลาย 

ลาดกระบงั กรุงเทพฯ  

สุเพชร  จิรขจรกุล. 2551. เรียนรูระบบภูมิสารสนเทศดวยโปรแกรม ArcGIS for Desktop 10.1. พิมพคร้ังที่ 2. นนทบุรี: 

บริษัท เอส. อาร พร้ินติ้ง แมสโปรดักส จํากัด. 984 หนา 

C.P.LO and Albert K.W. Yeung 2007. Concept and Techniques of Geographic Information Systems. 

 Prentice-Hall of India Private Limited. 

John Stillwelland Graham Clark (2004). Applied GIS and Spatial Analysis. John Wiley and Sons, Ltd. 

 England. 
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Kang-tsung Chang (2008). Introduction to Geographic Information Systems. Tata McGraw-Hill 

Publishing Company Limited  India. 

Keith C. Clarke. 1997. Getting started with geographic information system. New York: Prentice – Hall, 

Inc. 353 p. 

Michael N. Demers. 2000. Fundamental of Geographic Information Systems. Second Edition. John 

Wiley & Sons, Inc. 498 p. 

Paual A. Longley, Michael F. Goodchild, David J. Maguire and David W. Rhind (2001).  Geographic 

Information System and Science. John Wiley and Sons, Ltd. 

 

๒.เอกสารและขอมูลสําคัญ 

 - เว็บไซด อาจารยผูสอน  http://www.elsci.ssru.ac.th/walaiporn_ph/ 
 - สํานักงานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) และ สมาคมสารวจขอมูลระยะไกลและ

สารสนเทศภูมิศาสตรแหงประเทศไทย. (2552). ตําราเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศศาสตร. กรุงเทพฯ: บริษัทอัมริ

นทรพร้ินติ้งแอนดพบัลิซซิง่ จากัด (มหาชน).  

- คนควาจากฐานขอมูลวารสารวิชาการเชน Science direct หรืออ่ืนๆ  

 

๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา 
 Website 

http:// www.gis2me.com 

http://www.gistda.or.th 

http://www.gisthai.org 

http://www.bangkokgis.com 

หนังสือที่เก่ียวของ ม.รามคําแหง  http://old-book.ru.ac.th/e-book/inside/html/dlbook.asp?code=GE245(50) 

Cartogram  https://sites.google.com/site/netsaraphongthanaphot56/cartogram 

แผนที่เฉพาะเร่ือง  https://sites.google.com/site/thematicmap2557/home  
แผนที่พืน้ฐานงานดานสิง่แวดลอม   http://division.dwr.go.th/DOC/index.php/2015-08-18-07-09-28 

ประวัติแผนที่ https://sites.google.com/site/sarawut560410058/prawati-phaenthi 

แผนที่ http://www.digitalschool.club/digitalschool/social1_1_1/social3_5/lesson5_1/page1.php 
 

 

 

 

  

   

หมวดที๗่ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
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http://www.gis2me.com/
http://www.gistda.or.th/
http://www.gisthai.org/
http://www.bangkokgis.com/
http://old-book.ru.ac.th/e-book/inside/html/dlbook.asp?code=GE245(50)
https://sites.google.com/site/netsaraphongthanaphot56/cartogram
https://sites.google.com/site/thematicmap2557/home
http://division.dwr.go.th/DOC/index.php/2015-08-18-07-09-28
https://sites.google.com/site/sarawut560410058/prawati-phaenthi
http://www.digitalschool.club/digitalschool/social1_1_1/social3_5/lesson5_1/page1.php


มคอ. ๓ 

       หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

-  มีระบบประเมินผูสอนโดยนักศึกษา 

-  การสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน 

- พัฒนาการในการเรียนรูของผูเรียนเปรียบเทียบกอนและหลังการเรียนรู 

๒. กลยุทธการประเมินการสอน 

- ผลการสอน จากผูสังเกตการณ 

- ผลการเรียนรูของนักศึกษาจากการมอบหมายงาน  

๓. การปรับปรุงการสอน 

-  นําผลการประเมินของนักศึกษามาปรับปรุง 

-  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

   -  นําความรูและเทคนิควิธีการสอนใหมๆมาใช 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

      (อธิบายกระบวนการท่ีใชในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชา เชน 

       ทวนสอบจากคะแนนขอสอบ หรืองานท่ีมอบหมาย กระบวนการอาจจะตางกันไปสําหรับรายวิชาท่ีแตกตางกัน หรือสําหรับ 

      มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดาน) 

 ในระหวางกระบวนการสอน มีการทบทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรูในวิชา ไดจาก 

ทดสอบยอย การสอบถามนักศึกษา หรือการสุมตรวจงานของนักศึกษา  

 
๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธผิลของรายวิชา 

      (อธิบายกระบวนการในการนําขอมูลท่ีไดจากการประเมินจากขอ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพ่ือปรับปรุงคุณภาพ) 

 ปรับปรุงรายวิชาทุก 3   ป หรือตามที่ไดรับขอเสนอแนะ และผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ 
*********************** 

หนา | ๑๐ 
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มคอ. ๓ 

หลักสตูรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

 
แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

ตามท่ีปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู 

ทักษะทาง

ปญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศเชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะ

ดาน

อ่ืน ๆ 

ความรับผดิชอบหลัก                                                        ความรับผดิชอบรอง  

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔  

รหัสวิชา EVS3216 

รายวิชา  การใชแผนท่ีเพ่ือการจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

                       

ความรับผิดชอบในแตละดานสามารถเพิ่มลดจํานวนไดตามความรับผิดชอบ 
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