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รายละเอยีดของรายวชิา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลัยแม่โจ้ 

MAEJO  UNIVERSITY 

วทิยาเขต/คณะ/

ภาควชิา  

คณะผลิตกรรมการเกษตร  สาขาวชิาปฐพศีาสตร์ 

Faculty of Agricultural production   Program in Soil Science 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

1. รหัสและชื่อรายวชิา       รหัสวชิา ดป447 ช่ือรายวิชาระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ประยุกต์ 

2. จำนวนหน่วยกติ        

 

 3 หน่วยกติ (2-3-5) 

(บรรยาย-ปฏบิัต-ิศกึษาดว้ยตนเอง) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวชิา  

 3.1         สำหรับ หลักสูตร วทิยาศาสตรบัณฑติ(เกษตรศาสตร์) สาขาวชิาปฐพศีาสตร์ 

              สำหรับ หลายหลักสูตร  

 3.2          ประเภทของรายวชิา        ศกึษาทั่วไป  

        วิชาเฉพาะ กลุ่มวชิา        แกน       เอกบังคับ    เอกเลอืก 

        วิชาเลอืกเสร ี    

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา           

 4.1  อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา  

   อ.ดร.วาสนา วรุิญรัตน์ 

 4.2  อาจารย์ผู้สอน 

  ผศ.ดร.วาสนา วรุิญรัตน์ 

5. ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีีเรยีน  

 ภาคการศึกษาท่ี        1         2     ช้ันปทีี่เรยีน 2,3 และ4   

6. รายวชิาที่ต้องเรยีนมาก่อน  (pre-requisite)  (ถ้าม)ี 

 รหัสวชิา............-......... ช่ือรายวิชา..............-......................................................................... 
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7. รายวชิาท่ีต้องเรยีนพร้อมกัน  (co-requisites)  (ถ้าม)ี 

 รหัสวชิา............-.............      ช่ือรายวิชา..............-......................................................................... 

8. สถานท่ีเรยีน   

            ในสถานที่ตัง้ของมหาวทิยาลัยแม่โจ้           มหาวทิยาลัยแม่โจ้ -  เชียงใหม่ 

  นอกสถานที่ตัง้ของมหาวทิยาลัยแม่โจ้           มหาวทิยาลัยแม่โจ้ แพร่- เฉลมิพระเกียรติ 

             มหาวทิยาลัยแม่โจ้ -  ชุมพร 

9. วันที่จัดทำหรอืปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 

 ภาคการศกึษาที่      1         2 ปกีารศกึษา 2563 เมื่อวันที่ 4 เดอืน มถิุนายน พ.ศ. 2561 

 

หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 

1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

      เพื่อใหน้ักศกึษาไดเ้รยีนรูพ้ื้นฐาน เทคนคิ และทักษะที่จำเป็นเพื่อใช้ในระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์สำหรับ

การประยุกต์ใช้ในการจัดการทรัพยากรดนิและการเกษตรดา้นต่างๆ 

 

 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวชิา  

      เพื่อใหนั้กศกึษาไดเ้รยีนรูพ้ื้นฐาน เทคนคิ และทักษะที่จำเป็นเพื่อใช้ในระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์สำหรับการ

ประยุกต์ใช้ในการจัดการทรัพยากรดนิและการเกษตรด้านต่างๆ เนื่องจากเทคโนโลยมีกีารเปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลา ดังนัน้จึงมกีารปรับปรุง เทคนคิ การเลอืกใช้โปรแกรม กรณศีกึษา ใหม้ีความทันสมัย และ

สามารถนำไปประยกุต์ใช้ได้ทันกับปัญหาที่เกดิขึ้น ณ ปัจจุบัน 
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หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดำเนินการ 

 

1. คำอธบิายรายวชิา   (Course  Description) 

       แนวคดิในเชิงพื้นที่ พื้นฐานและบทบาทของระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์สำหรับการประยุกต์ใช้ในการจัดการ

ทรัพยากรดนิและการเกษตร การไดม้าซึง่สารสนเทศเชิงพื้นที่ การออกแบบตารางฐานขอ้มูล การวเิคราะห์

และการแสดงผล ตลอดจนตัวอย่างการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับการประยุกต์ใช้ในการ

จัดการทรัพยากรดินและการเกษตรดา้นต่างๆ 

2. จำนวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสรมิ (ถ้าม)ี การฝกึปฏบิตั/ิงาน

ภาคสนาม/การฝกึงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 28 ช่ัวโมงต่อ

ภาคการศกึษา 

สอนเสรมิ 3 ช่ัวโมงต่อ

สัปดาห์ (กรณทีี่นักศกึษาไม่

เขา้ใจในช้ันเรยีน) 

มกีารฝึกปฏบิัตงิาน  3 

ช่ัวโมงต่อสัปดาห์

ภาคสนาม 

การศกึษาดว้ยตนเอง 5

ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 

3. จำนวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรกึษาและแนะนำทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

3 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ (กรณีที่นักศึกษาไม่เข้าใจในช้ันเรียน) เนื่องจากเป็นวิชาที่มีการฝึกใช้โปรแกรมในช้ัน

เรยีน และตอ้งกลับไปฝึกปฏิบัตติามแบบฝึกหัดที่ใหไ้ป การใหค้ำปรึกษามทีั้งในรูปแบบการพบปะ และการติดต่อ

ผ่าน social media (facebook “ดป447 2/2563” , google drive และ gmail )  
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หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรยีนรู้ของนักศึกษา 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบต่อของรายวชิา (Curriculum Mapping) 

รายวชิา 1. 

คุณธรรม 

จรยิธรรม 

2. ความรู้ 3.  ทักษะทาง

ปัญญา 

4.  ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5.  ทักษะการวเิคราะห์

เชิงตัวเลขและการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

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

ดป447                   

 

1.  คุณธรรม จรยิธรรม 

คุณธรรม จรยิธรรมที่ต้องพัฒนา วธิกีารสอนท่ีจะใช้พัฒนาการ

เรยีนรู้ 

วธิกีารประเมนิผล 

ปลูกฝังความใฝ่รู ้ความรับผิดชอบ  

มจีรรยาบรรณทางวิชาการและ

วชิาชีพ ตรงต่อเวลา มนี้ำใจ  

สอดแทรกกรณศีกึษาที่เป็นปัจจุบัน

ระหว่างการเรยีนการสอนใน

รายวชิา  

พฤตกิรรมการเข้าเรยีน การส่งงาน

ที่ไดรั้บมอบหมาย คุณภาพของงาน

ที่ส่ง และการนำเสนองาน 

2.  ความรู้ 

ความรู้ที่ต้องได้รับ วธิกีารสอน วธิกีารประเมนิผล 

สามารถนำเทคโนโลยสีารสนเทศ

เชิงภูมิศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการ

สนับสนุนการตัดสินใจการจัดการ

ทรัพยากรดนิและการเกษตรดา้น

ต่างๆ  

บรรยายพรอ้มยกตัวอย่างประกอบ 

อภิปราย มอบหมายงานรายบุคคล/

กลุ่ม พรอ้มทัง้นำเสนองาน ฝึกการ

สรุปใจความ เขยีนรายงาน 

สอบวัดระดับความรูค้วามเขา้ใจ 

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

ในแต่ละบทเรยีน สอบกลางภาค 

สอบปลายภาค รายงานจากการ

คน้ควา้ขอ้มูล และบทปฏบิัตกิาร

สารสนเทศภูมศิาสตร์ประยุกต์ 

3.  ทักษะทางปัญญา 

ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา วธิกีารสอน วธิกีารประเมนิผล 

- มคีวามสามารถในการคดิ 

วเิคราะห์ปัญหา เลือกใช้และบูรณา

การสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ และ

บรรยาย พรอ้มยกตัวอย่างประกอบ 

และฝึกปฏบิัติจรงิในห้องปฏิบตักิาร 

ประเมนิจากคุณภาพผลงานหรอื

ช้ินงานตามสภาพความเป็นจรงิ  
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นำความรูท้ี่ไดไ้ปประยุกต์ใช้ในทาง

ปฏบิัตอิย่างเหมาะสมต่อการ

จัดการทรัพยากรดินและการเกษตร

ในดา้นต่างๆ 

4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผดิชอบท่ี

ต้องการพัฒนา 

วธิกีารสอน วธิกีารประเมนิผล 

- สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได ้

 - มกีารทำงานเป็นกลุ่มและมกีาร

วางแผนแบ่งงาน 

-  มคีวามรับผิดชอบต่อการทำงาน

ที่ไดรั้บมอบหมาย 

  - มภีาวะความเป็นผู้นำ และผู้

ตามที่ดี 

- มบีรรยากาศของการอภิปราย

ภายในกลุ่ม 

เช่น มอบหมายงานใหท้ำเป็นกลุ่ม

โดยสับเปลี่ยนสมาชิกในกลุ่มแต่ละ

บทปฏบิัตกิาร   

- ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานที่

ไดรั้บมอบหมาย  

- ประเมินการมีส่วนร่วม  

- ประเมินประสทิธภิาพผลของงาน  

 - การนำเสนองานในช้ันเรียน 

5.  ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีต้อง

พัฒนา 

วธิกีารสอน วธิกีารประเมนิผล 

มทีักษะในการเลอืกใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการรวบรวมข้อมูล 

จัดการขอ้มูล วเิคราะห์ และการ

นำมาใช้ในการสนับสนุนการ

ตัดสนิใจ รวมทัง้นำเสนอไดอ้ย่าง

ถูกตอ้งเหมาะสม และน่าสนใจ  

 - ประเมินผลงานการนำเสนอ

ผลงาน ความเหมาะสมและความ

ถูกตอ้ง  

- ประเมินผลจากประสทิธิภาพของ

ผลงาน/งานที่ไดรั้บมอบหมาย 
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมนิผล 

 

1.  แผนการสอน 

สัปดาห์

ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน *  

(ช่ัวโมง)  

กิจกรรมการ

เรยีนการสอน  

สื่อการเรยีนรู้ทีใ่ช้ ผู้สอน 

1 บทนำและแนวคดิเชิงพื้นท่ีในการจัดการ

ทรัพยากรดินและการเกษตร 

2 บรรยาย 

อภิปราย

กรณศีกึษา 

มอบหมายงาน

รายบุคคล งาน

กลุ่ม ศกึษานอก

หอ้งเรยีนเพื่อให้

เห็นลักษณะภูมิ

ประเทศจรงิ 

และฝึกการใช้

อุปกรณ์

เครื่องมือที่

เกี่ยวขอ้งกับ 

GIS 

- คอมพวิเตอร์ 

-software 

ArcGIS10.4.1  

- software 

online เช่น EIS 

ของกรมพัฒนา

ที่ดนิ Agri-map  

 

-application ปุย๋

รายแปลง Ling 

และ handy GPS  

 

 - อนิเทอร์เน็ต 

-GPS  

 

ผศ.ดร.

วาสนา     

วรุิญรัตน์ 2,3 การจัดทำและการใช้ประโยชน์แผนท่ี 4 

4 หลักการพื้นฐานของระบบสารสนเทศ

ภูมศิาสตร์ 

2 

5 ขอ้มูล (data) สารสนเทศ (information) 

ฐานขอ้มูลสารสนเทศเชิงพื้นท่ีและการ

สบืคน้ 

2 

6 ระบบการกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก 

(GPS) และทักษะการใช้งานเบ้ืองต้น 

(basic GPS skills) 

2 

7,8 รูปแบบขอ้มูลเชิงพื้นท่ี  4 

9 ขอ้มูลเชิงคุณลักษณะ และการจัดทำ

ตารางฐานขอ้มูล 

2 

10,11 การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงพื้นท่ี 4 

12 การแสดงผลการวเิคราะห์และการ

นำเสนอขอ้มูลในระบบสารสนเทศเชิง

พื้นท่ี 

2 

13,14 กรณศึีกษาการประยุกต์ใช้ระบบ

สารสนเทศเชิงพื้นท่ีในการจัดการ

ทรัพยากรและเกษตร 

4 

2.  แผนการประเมนิผลการเรยีนรู้ 

ท่ี ผลการเรยีนรู้*  วธิกีารประเมนิ**  สัปดาห์ที่ประเมิน   
สัดส่วนของการ

ประเมนิ 

1 1.3, 2.3, 3.3, 4.3, 5.3 

- พฤตกิรรมการเขา้เรยีน  

-การมสี่วนร่วมในช้ันเรยีน 

(การแสดงความคดิเห็น 
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อภิปราย)  

- การส่งงานที่ไดรั้บ

มอบหมาย - คุณภาพของ

ช้ินงานที่ส่งโดย วัดระดับ

ความรูค้วามเขา้ใจ 

ความสามารถในการใช้

เทคโนโลยแีต่ละบทปฏบิัตกิาร 

– การนำเสนอผลงานถูกตอ้ง 

เหมาะสม และน่าสนใจ 

ตลอดภาค

การศกึษา 

60 

2 2.3 การสอบวัดความรูก้ลางภาค 8 10 

3 2.3 การสอบวัดความรูป้ลายภาค 16 10 

4 3.1 

โปรเจคการจัดทำฐานขอ้มูล

เกษตรอำเภอสันทราย จังหวัด

เชียงใหม่ 

13-15 20 

เกณฑ์การประเมนิผล   

 80 % ขึ้นไป ระดับคะแนน  A 60 – 64  % ระดับคะแนน  C 

 75 – 79  % ระดับคะแนน  B+ 55 – 59  % ระดับคะแนน  D+ 

 70 – 74  % ระดับคะแนน  B 50 – 54  % ระดับคะแนน  D 

 65 – 69  % ระดับคะแนน  C+ ต่ำกว่า 50 % ระดับคะแนน  F 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรยีนการสอน 

 

1. ตำราและเอกสารหลัก 

- เอกสารประกอบการสอนวิชาสารสนเทศภูมศิาสตร์ประยุกต์  

(https://drive.google.com/file/d/1ozX-iUWGdfTuI18l6FThPuEcrKohxMkz/view?usp=sharing) 

           - http://2012books.lardbucket.org/books/geographic-information-system-basics/  

            

2. เอกสารและข้อมูลสำคัญ 

           - http://landsat.usgs.gov/index.php 

           - http://www.gistda.or.th/gistda_n/  

 

http://landsat.usgs.gov/index.php
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3. เอกสารและข้อมูลแนะนำ 

      - http://www.gis2me.com/ 

           - http://www.mcc.cmu.ac.th/ 

           - Update เพิ่มเตมิที่ กลุ่ม facebook ดป447 2/2563   

4.  ภารกจิอื่น ๆ ที่นำมาบูรณาการเข้ากับการเรยีนการสอน   

 4.1   ผลงานวจัิย  

1) การจัดการระบบการผลิตสตรอวเบอรรี่บนพ้ืนท่ีสูงดวยพ้ืนฐานระบบเกษตรสมัยใหม (บพข.)  

2 4.2  งานบรกิารวชิาการ 

1) ยกระดับการผลิตกาแฟอินทรยี์ ปีที่ 2 2563 (เพิ่มเตมิและนำขอ้มูลเขา้จัดทำฐานขอ้มูลเกษตรกรผู้ปลูก

กาแฟในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย) 

 4.3  งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

        การผนวกเอาศลิปวัฒนธรรมทอ้งถิ่นไวใ้นการเรียนการสอน เช่น การสอนโดยยกกรณศีกึษาปัญหาที่

เกดิขึ้นจรงิในการจัดการทรัพยากรดนิและการเกษตร โดยเปรยีบเทยีบใหเ้ห็นถงึภูมิปัญญาพื้นบา้นทอ้งถิ่น 

ในการวเิคราะห์แกไ้ขปัญหา และการนำเทคโนโลยปีัจจุบันไปประยุกต์ในแกไ้ขปัญหาดังกล่าว  

5.  ทรัพยากรหรอืวธิีการใช้ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

             การใช้บทความวิจัย /  บทความภาษาอังกฤษ  how to ภาษาอังกฤษ (YouTube) การเขา้ถงึ website 

ที่เกี่ยวขอ้ง  

6.  การบรรยายโดยผู้มปีระสบการณ์ทางวชิาการหรอืวชิาชพีจากหน่วยงานหรอืชุมชนภายนอก 

         สำหรับการเรียนการสอนมีการบูรณาการร่วมกับรายวิชา ดป 441 การสำรวจดิน และดป432 การ

วิเคราะห์ดินและพืช โดยใช้ area base คือชุมชนที่ประกอบอาชีพเกษตรในเขตรอบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอ

สันทราย โดยนักศึกษาในรายวิชา ดป447 จะมีการจัดทำฐานข้อมูลคุณสมบัติดิน น้ำ และการจัดการของ

เกษตรกร และมีการนำผลการสำรวจดินและผลการวิเคราะห์ดินและพืชจาก 2 รายวิชามาพิจารณาร่วมกัน

เพื่อวางแผนการจัดการที่เหมาะสมสำหรับเกษตร โดยให้นักศึกษาจับคู่กับเกษตรกรและลงพื้นที่สำรวจ 

สอบถาม และติดตามขอ้มูลการผลิตพืชของเกษตรกรตลอดปีการศกึษา 2/2561 และจัดทำเป็นรายงาน และมี

การนำเสนอผลงาน รวมถงึรวบรวมขอ้มูลที่ไดส้่งคนืใหก้ับชุมชน 

7.  การดูงานนอกสถานที่ในรายวชิา 

       -ชุมชนที่ประกอบอาชีพเกษตรในเขตรอบมหาวทิยาลัยแม่โจ ้อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

       -อุทยานแห่งชาตศิรลีานนา 

 

http://www.gis2me.com/
http://www.mcc.cmu.ac.th/
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หมวดท่ี 7 การประเมนิและปรับปรุงการดำเนินการของรายวชิา 

 

1. กลยุทธ์การประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนักศึกษา 

              1) การประเมนิผลการสอนของอาจารย์ 

              2) การประเมนิตามแบบประเมนิความพึงพอใจ 

2.  กลยุทธ์การประเมนิการสอน 

               1) การประเมนิผลจากคุณภาพผลงาน (ทุกบทปฏบิัตกิารจะมีผลงาน) 

               2) การประเมนิผลจากการนำเสนอผลงานโปรเจคที่ไดรั้บมอบหมาย (บูรณาการ 3 รายวชิา)  

               3) การสังเกตพฤตกิรรม และการมสี่วนร่วม 

               4) การทดสอบย่อย กลางภาค ปลายภาค สอบสัมภาษณ์ และสอบภาคปฏบิัต ิ

3.  การปรับปรุงการสอน 

                1) การปรับปรุงกรณศีกึษาใหเ้ป็นปัจจุบัน 

                2) ใช้ google earth pro, software Arcgis10.4.1, Application Ling และ Handy GPS ร่วมกับการใช้

งาน software ออนไลน์ QGIS รวมถงึ application ใหม่ๆ เพื่อใหนั้กศกึษาเรยีนรูก้ารใช้งาน และเลอืกใช้งานตาม

ความเหมาะสมของช้ินงานและขอ้จำกัดของเครื่องมอืที่ม ี

                3) เน้นการปฏิบัตใิหเ้กดิทักษะ โดยผู้สอนจะเป็นเพยีง guide จุดประกายความคดิ ตัง้คำถามเชิง

พื้นที่ และใหน้ักศกึษาหาคำตอบ และร่วมกับการอภปิรายผล (discuss) 

                4) การจัดโปรเจคบูรณาการร่วมกับอกี 2 รายวชิา ได้แก่ รายวชิา ดป 441 การสำรวจดนิ และดป

432 การวเิคราะห์ดินและพืช                            

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิร์ายวชิาของนักศึกษา 

                  แบบสอบถามก่อนและหลังการเรยีน คะแนน เกณฑ์การพิจารณาคะแนน และคุณภาพของงานที่

ไดรั้บมอบหมาย  

5.  การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสทิธผิลของรายวชิา 

อธิบายกระบวนการในการนำข้อมูลที่ได้จากการประเมินจากข้อ 1 และ 2 มาวางแผนเพื่อปรับปรุง

คุณภาพ 
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ลงชื่อ:    

  ( อ.ดร. วาสนา วิรุญรัตน ) 

                                         อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา/ผูรายงาน 

                                          วันท่ี...1...เดือน....ธันวาคม....พ.ศ. ..2563... 
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