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 การบริหารจัดการพ้ืนท่ีดวยเทคโนโลยีภูมิศาสตร
เพ่ือการจัดการทองถ่ิน

“รายวชิา ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร”

สําหรบัการบริหารขอมลูเชิงพ้ืนที่ เพ่ือใชในการบริหารจัดการ ตัดสนิใจ พัฒนา
อนุรักษ แกไขปญหา นํามาซ่ึงการพัฒนาที่ยั่งยืน 

โปรแกรมเทคโนโลยีภูมิศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

ภูมิสารสนเทศ คือ อะไร
Remote sensing 
(การรับรูจากระยะไกล)

Global position system 
(ระบบกําหนดตําแหนงบนพ้ืนโลก)

Geographic information system 
(ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร)

Jensen, 2005
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ภาพถายดาวเทียม
*ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา
*ดาวเทียมสํารวจแผนดิน
*ดาวเทียมส่ือสาร
*ดาวเทียมกําหนดตําแหนงบนพื้นโลก
*ดาวเทียมเพื่อกิจการทหาร

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

การอุตุนิยมวิทยา

การสาํรวจและทาํแผนที

นําทว่มทไีหนบา้ง/
มากน้อยแค่ไหน

ใครคือผู้เสยีหาย/
ผลติผลอะไร/มูลค่า

ความเสียหาย
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ข้อมูลทีมีการ
ประมวล

ตัดสินใจได้
ถูกต้อง รวดเร็ว 

แม่นยาํ

คาดการณ์

ในอนาคตได้

1. • ขอมูลภาพถายดาวเทียม ขอมูลการสํารวจภาคสนาม ขอมูลเอกสาร

2.
• การบริหารขอมูลดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร

3.

• เพ่ือใชในการบรหิารจัดการ ตัดสินใจ พัฒนาอนุรักษ แกไขปญหา 

นาํมาซ่ึงการพัฒนาท่ีย่ังยืน
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การประมวลผลดวยระบบภูมิสารสนเทศ

เมือง ชุมชน

การใชประโยชนที่ดิน

ความสูงของพ้ืนที่

พื้นที่ถือครอง

จงแสดงพนืทีเสียหายนําท่วมทีสูงจาก

แม่นํา 1 เมตร โดยมีรายชอืเกษตรกร

ทเีสียหาย พืนทีเพาะปลูกทเีสียหาย 

พืชทีเสียหาย และพืนทีทนีาํทว่มลึก

สุด ซาํซากทสุีด

ขอมูลสารสนเทศภูมศิาสตรนํามาใชประโยชนดานใดบาง
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ชั้นขอมูลเสนทาง

ชั้นขอมูลตําแหนง

ชั้นขอมูลสถานที่

ชั้นขอมูลการใชที่ดิน

ชั้นขอมูลแหลงนํ้า

ชั้นขอมูลฝน

ชั้นขอมูลพ่ืนทีเมือง

แผนที่แสดงพ้ืนที่เสี่ยงภัย

การจัดการภัยพิบัติ 
(DISASTER MANAGEMENT)

ภัยแลง

แผนดินไหว

ความแปรปรวน

ของสภาพอากาศ

คลื่นยักษ สึนามิ

พายุฝนฟาคะนอง

ภูเขาไฟระเบิด

การหาพ้ืนท่ีเหมาะสมสําหรบัเกษตรกรรม
(LAND SUITABILITY FOR AGRICULTURE) 

ขอมูลภาพถายจากดาวเทียม

 วิเคราะหพื้นที่เกษตรกรรม

 ความสมบูรณของพืชพรรณ

 ปริมาณผลผลิตของพืชพรรณ

ขอมูลทางสภาพภูมิประเทศ

 ความสูงและความลาดชัน

 ความอุดมสมบูรณและแรธาตุในดิน

 ขอมูลการใชที่ดิน

I. ขอมูลวิเคราะหจากภาพถายดาวเทียม

II. ขอมูลการใชที่ดิน

III. ขอมูลพื้นที่กันออก

IV. ขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพ

V. ขอมูลความสูงภูมิประเทศ

VI. ขอมูลความลาดชน

VII. ขอมูลความยากงายในการเขาถึง

VIII. ระยะหางจากถนน

IX. ขอมูลแหลงชุมชน

แผนที่เหมาะสมสําหรับพ้ืนท่ี

เกษตรกรรม

ขอมูลสภาพภูมิอากาศ

 ปริมาณน้ําฝน
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เสนทางการปนจักรยาน BIKE FOR DAD จังหวัดกําแพงเพชร

การจดัการภัยพิบัตดิวยภูมสิารสนเทศ 
โดยวิเคราะหพ้ืนที่น้ําทวมซํ้าซาก

897.28 

4,876.39 

1,932.10 
1,478.98 1,129.73 

4,103.37 

7,983.31

1,438.69 
1,997.53 

693.18 

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000

2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557

พนื
ที

แผนภมูิแสดงการเปรยีบเทียบพืนทนีาํท่วมปี พ.ศ. 2548 - 

2557 ในรอบ 10 ปี

พืนทีนาํทว่มทงัหมด (ตารางกิโลเมตร)

โดย นางสาวปวีณา ธรรมอินทร

นักศึกษาโปรแกรมภูมิสารสนเทศ ชั้นปที่ 4

 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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การวิเคราะหพ้ืนที่ลุมนํ้าดวยภูมิสารสนเทศ 
โดยใชชั้นขอมูลความสูงภูมิประเทศ และแผนที่น้ําทวม

โดย นางสาวอรณี ชีวิสันติสุข

นักศึกษาโปรแกรมภูมิสารสนเทศ ชั้นปที่ 4

 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

การวิเคราะหพ้ืนที่เกษตรกรรมดวยภูมิสารสนเทศ 
ตําบลโมโกร อําเภออุมผาง จังหวัดตาก

โดย นายอดิสร ตรัยฌาณกุล นักศึกษาโปรแกรมภูมิสารสนเทศ 

ชั้นปที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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การจดัการทองเที่ยวดวยภูมสิารสนเทศ
(TOURISM MANAGEMENT  BY USING GIS)

I. ตําแหนงสถานที่ทองเที่ยว

II. ตําแหนงโรงแรม ที่พัก

III. ตําแหนงรานอาหาร รานคา

IV. ตําแหนงสถานที่สําคัญ

V. ตําแหนงสถานที่พักผอน 

VI. เสนทางทางการเดินทาง ฯลฯ

การจัดการลุมนํ้าดวยภูมิสารสนเทศ
(WATER MANAGEMENT BY USING GIS)

แผนที่แสดงนํ้าทวมป 2554 โดยนายอภิชน วงษคํา

นักศึกษาโปรแกรมภูมิสารสนเทศ ชั้นปที่ 4

 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

แผนภูมิปริมาณน้าํทา สถานี 7A. จังหวัดกําแพงเพชร ป พ.ศ. 2554 
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การรับนักศึกษาระดับปรญิญาตรโีปรแกรมเทคโนโลยีภูมิศาสตร

คุณสมบัติผูเขารับการศึกษา
ผูท่ีจะเขาศึกษาในหลักสูตร  ตองมีคุณสมบัติดังน้ี

1. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย  หรือเทียบเทา

2. คุณสมบัติทั่วไป ใหเปนไปตามประกาศของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  เก่ียวกับ

การศึกษาระดับปริญญาตรี
การรับสมัคร
สามารถสมัครดวยตนเองไดที่คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร หรือสงใบสมัครตามที่อยูในใบสมัคร

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติม โทรศัพท/โทรสาร : 055 -721878 ตอ 3320 มือถือ : 087-6345565 (อาจารยภาวิณี ภูจรติ)   

 

รูหรือไม !!  รอยละ 60 ของเด็กภูมิสารสนเทศ 

ที่จบป 59  ไดงานแลวทันที ไมตองรอวุฒิจบ

ชื่อหลักสูตร
เทคโนโลยีภูมิศาสตร (Geography Technology)

วิชาเอก ภูมสิารสนเทศ

ช่ือปริญญา

ภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑติ (เทคโนโลยีภูมิศาสตร )

วท.บ. (เทคโนโลยีภมูิศาสตร )

ภาษาอังกฤษ

Bachelor of Science (Geography Technology)  

B.Sc. (Geography Technology)

หลักการและเหตุผล
เนื่องมาจากภูมิสารสนเทศซึ่งเปนศาสตรที่วาดวยการบริหาร

ขอมูลเชิงพื้นที่  เพ่ือใชในการบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่ ตัดสินใจ 

พัฒนา อนุรักษ การแกไขปญหา เพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ย่ังยืน

เปน 1 ในสาขาขาดแคลน จาก 16 สาขา ตามประกาศของสํานัก

คณะกรรมการการอุดมศึกษาในป พ.ศ. 2546 โดยเปนสาขาขาด

แคลนในสาขาวิทยาศาสตร เครือขายสาขาการสํารวจจาก

ระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Remote Sensing : 

RS & Geographic Information System : GIS) และเทคโนโลยี

ภูมิสารสนเทศ

หลั ก สู ตร จึ งมุ งผ ลิ ตบั ณฑิตที่ มี ความรู  ค วามเข า ใจ  

ความสามารถในการปฏิบัติงานดานภูมิสารสนเทศ ในการพัฒนา

องคกรทั้ งภาครัฐบาลและภาคเอกชนที่สอดคลองกับความ

ตองการของสังคมและสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงดาน

เทคโนโลยีในยุคปจจุบัน


