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คํานํา 

ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) ไดรับมอบหมายจากสํานักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  (องคการมหาชน )  ใหดํ า เนินการศึกษาในโครงการมาตรฐาน 
ระบบภูมิสารสนเทศตามมาตรฐานของ ISO/TC211 มาตรฐาน ISO 19122: Geographic information/Geomatics-
Qualification and certification of personnel โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและสรางความเขาใจในหลักการ และ
ขอบเขตของเนื้อหามาตรฐาน ISO/TC211 ดานมาตรฐาน ISO 19122: Geographic information/Geomatics-
Qualification and certification of personnel สําหรับการพัฒนามาตรฐานภูมิสารสนเทศของประเทศไทย ตาม
แนวทางมาตรฐานสากล ISO/TC211 ตอไปในอนาคต 

มาตรฐาน ISO/TC211 ดานมาตรฐาน ISO 19122: Geographic information/Geomatics-Qualification and 
certification of personnel เปนมาตรฐานที่เนนการสรางแนวคิดสําหรับการกําหนดมาตรฐานกําหนดคุณสมบัติของ
บุคลากรและการออกใบประกอบวิชาชีพทางดานภูมิสารสนเทศ โดยใชระบบเดียวใหเปนมาตรฐาน โดยมีการ
นําเสนอหัวเรื่องและผานการอภิปรายในประเด็นดังกลาวนี้เปนเวลาหลายป จนกระทั่งเดือนสิงหาคม พ.ศ.2544 จึงได
มีการประชุมกลุมยอยสําหรับทบทวนกรณีศึกษาของแตละประเทศจากจํานวน 8 ประเทศ ซึ่งไดมีการประมวล 
วิเคราะห เพื่อนําถึงหัวขอ สําหรับการนําเสนอในการจัดทํารายงานเชิงเทคนิคของมาตรฐาน ISO/TR19122 ซึ่งใช
เปนเอกสารหลักในการศึกษาครั้งนี้ 

การดําเนินการศึกษาเนนการศึกษาเบื้องตนเพื่อทําความเขาใจในเนื้อหาของ ISO/TR19122 และสํารวจ
สถานภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงานทางดานภูมิสารสนเทศ โดยพิจารณาหัวขอตําแหนงงาน ความตองการของ
หนวยงาน คุณวุฒิของบุคลากร รวมถึงความคิดเห็นตอการมีมาตรฐาน ISO 19122 ในประเทศไทย ซึ่งจะไดนําเสนอ
ในรายงานฉบับนี้ และจะไดนําผลการศึกษาไปใชสําหรับการพัฒนารางมาตรฐาน ISO 19122 สําหรับประเทศไทย
ในโอกาสตอไป 

คณะผูวิจัยขอแสดงความขอบคุณหนวยงานทุกหนวยงานและบุคลากรทุกทานที่ใหการสนับสนุนการ
ดําเนินงานศึกษานี้ และมีสวนทําใหการศึกษานี้สามารถลุลวงไปไดตามวัตถุประสงค อยางไรก็ตามหากรายงานฉบับ
นี้ยังมีขอผิดพลาดประการใด คณะผูวิจัยพรอมรับขอเสนอแนะเพื่อใหการดําเนินงานในโอกาสตอไปสามารถทําได
อยางมีประสิทธภิาพยิ่งขึ้นตอไป 

 คณะผูวิจัย 

 พฤษภาคม 2551 
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บทที่ 1 
บทนํา 

1.1. หลักการและเหตุผล 

ประเด็นปญหาที่เปนอุปสรรคสําคัญ ในการพัฒนาและใชงานภูมิสารสนเทศรวมกันระหวางหนวยงาน
ตางๆ อยางบูรณาการ ไดแก การขาดมาตรฐานดานภูมิสารสนเทศ ทําใหเกิดความแตกตางในดานคุณภาพของขอมูล 
ประสิทธิภาพของระบบ ศักยภาพของบุคลากรและหนวยงาน ซึ่งสงผลตอประสิทธิภาพการใชงาน และความคุมคา
ในการลงทุนดานภูมิสารสนเทศ ดังนั้นการพัฒนามาตรฐานภูมิสารสนเทศเพื่อใหมีมาตรฐานที่เกี่ยวของ ทั้งทางดาน
ขอมูล ขบวนการ ระบบ ตลอดจนบุคลากร จึงเปนองคประกอบสําคัญประการหนึ่งในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ภูมิสารสนเทศ (National Spatial Data Infrastructure: NSDI) เพื่อใหการบูรณาการการพัฒนา 
ภูมิสารสนเทศเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด และคุมคา และไดขอมูลที่มีคุณภาพสําหรับใชในการบริหาร
จัดการ และประกอบการตัดสินใจเพื่อการพัฒนาประเทศโดยรวม 

ประเทศไทยไดเริ่มมีความตระหนักในความสําคัญและประโยชนของการมีมาตรฐานแหงชาติดานภูมิ
สารสนเทศมาเปนระยะเวลาหลายปแลว โดยอาจเริ่มนับยอนไปตั้งแตการเกิดขึ้นของคณะอนุกรรมการดาน
มาตรฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ ภายใตคณะกรรมการประสานและสงเสริมการพัฒนาระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร เมื่อปพ.ศ. 2538 เปนตนมา แตเนื่องจากความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดทําและใชงานมาตรฐานขอมูล
ภูมิสารสนเทศ ในประเทศไทยนั้นยังนับวามีอยูนอยมาก การดําเนินงานที่ผานมาจึงเปนไปในลักษณะการศึกษาทํา
ความเขาใจและพัฒนาตนรางมาตรฐานบางเรื่องออกไปเผยแพร เพื่อสรางความเขาใจและการยอมรับจากนักวิชาการ 
ตลอดจนผูปฏิบัติงานดานภูมิสารสนเทศในหนวยงานตางๆ โดยยังไมสามารถมีการกําหนดจัดทํามาตรฐานอยางเปน
ทางการประกาศออกใชงานจนทุกวันนี้ อยางไรก็ตามเมื่อการพัฒนากําหนดมาตรฐานระหวางประเทศ ไดมี
ความกาวหนาและเกิดมีมาตรฐานระหวางประเทศที่เปนทางการขึ้นโดย ISO/TC211 รวมทั้งการที่ไดมีการจัดตั้ง 
Open Geospatial Consortium (OGC) ขึ้นทําใหมีการนํามาตรฐานมาสูการปฏิบัติจริงผานกระบวนการพัฒนา
ซอฟตแวร จึงทําใหการศึกษาทําความเขาใจกับขอบเขต ความหมาย รวมทั้งผลในทางปฏิบัติของมาตรฐานเปนไปได
อยางรวดเร็วขึ้น สงผลใหกระบวนการพัฒนา กําหนดมาตรฐานภูมิสารสนเทศในประเทศไทยมีความคืบหนาขึ้น
อยางเห็นไดชัด นอกจากนั้นการที่มีความเขมงวดในการอนุมัติงบประมาณในการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
มากขึ้น ทําใหหนวยงานตางๆ ตองพิสูจนใหเห็นถึงประสิทธิภาพความไมซ้ําซอนของการดําเนินงานของตน ซึ่งวิธี
หนึ่งก็คือการจัดใหมีมาตรฐานของหนวยงาน สงผลใหเกิดความตื่นตัว และเอาจริงเอาจังมากขึ้นกับการพัฒนา
กําหนดมาตรฐานตางๆ อยางไรก็ตาม ถึงจะไดมีความพยายามในการพัฒนามาตรฐานทางภูมิสารสนเทศในประเทศ
ไทยมาเปนเวลานาน แตจนถึงปจจุบันก็ยังไมสามารถมีการกําหนดมาตรฐานขึ้นอยางเปนทางการได ดังนั้นเพื่อให
ทุกหนวยงานมีความเขาใจในหลักการ ขอบเขตเนื้อหา และมีความสามารถในการผลิตขอมูลภูมิสารสนเทศอยางมี
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มาตรฐาน จึงจําเปนตองมีการพัฒนามาตรฐานภูมิสารสนเทศของไทยตามแนวทางมาตรฐานสากลของ ISO/TC211 
รวมถึงจัดทําคูมือเปนภาษาไทยขึ้นเพื่อประโยชนในการนําไปใชงานตอไป 

1.2. วัตถุประสงค 
1. ศึกษาพัฒนามาตรฐานภูมิสารสนเทศของประเทศไทย ตามแนวทางมาตรฐานสากล ISO/TC211 
2. สรางความเขาใจในหลักการ และขอบเขตของเนื้อหามาตรฐาน ISO/TC211 ดานมาตรฐาน ISO 

19122: Geographic information/Geomatics-Qualification and certifktion of personnel 
3. จัดทําคูมือเปนภาษาไทยของมาตรฐาน ISO 19122: Geographic information/Geomatics-

Qualification and certification of personnel เพื่อการศึกษาใชงานในอนาคต 
4. เพื่อเผยแพรและสงเสริมการใชงานมาตรฐานภูมิสารสนเทศใหกับหนวยงานที่มีภารกิจดาน 

ภูมิสารสนเทศของประเทศไทย 

1.3. เปาหมาย 
1. ไดมาตรฐานกลางภูมิสารสนเทศเพื่อสงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนใชงานภูมิสารสนเทศรวมกัน

อยางเปนเอกภาพ 
2. ไดตัวอยางการประยุกตใชงานมาตรฐาน ISO 19122: Geographic information/ Geomatics-

Qualification and certification of personnel สําหรับระบบงาน/ราชการของประเทศไทย 
3. ไดคูมือภาษาไทยของมาตรฐาน ISO 19122: Geographic information/Geomatics-Qualification 

and certification of personnel เพื่อใหหนวยงานตางๆ สามารถนําไปประยุกตใชได 

1.4. ขอบเขตการดาํเนินงาน 
1. ศึกษารูปแบบ วิธีการ และวิเคราะหการใชงานมาตรฐานภูมิสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/TC211 

ในมาตรฐานดาน ISO 19122: Geographic information/Geomatics-Qualification and 
certification of personnel เพื่อการวิเคราะหและนําเสนอเนื้อหาสําหรับการใชงานในประเทศไทย 

2. สํารวจ ศึกษารายละเอียดการกําหนดคุณสมบัติของตําแหนงและคุณสมบัติของบุคลากรดาน 
ภูมิสารสนเทศที่มีในประเทศไทย รวมทั้งตําแหนงในระบบของสํานักงานขาราชการพลเรือนที่
เกี่ยวของกับงานทางดานภูมิสารสนเทศ รวมถึงการศึกษาวิธีการ/รูปแบบของการทดสอบ/การวัด
มาตรฐาน การออกใบรบัรองการประกอบวิชาชีพทางดานภูมิสารสนเทศใหกับบุคลากร 

3. ศึกษา จัดทําเอกสารมาตรฐาน/คูมือการใชงานเปนภาษาไทย เพื่อนําเสนอเนื้อหาและรูปแบบของ
มาตรฐาน ISO 19122: Geographic information/Geomatics-Qualification and certification of 
personnel ที่เหมาะสมกับระบบงาน/ราชการของประเทศไทย รวมถึงแนวทางของการจัดทํา
ใบรับรองการประกอบวิชาชีพทางดานภูมิสารสนเทศ เพื่อใหสามารถประเมินความเหมาะสมตอ
การใชงาน และนําไปประยุกตใชตอไปในอนาคตได 

4. นําเสนอรูปแบบของการประยุกตใชมาตรฐาน ISO 19122: Geographic information/ Geomatics-
Qualification and certification of personnel สําหรับระบบงาน/ราชการของประเทศไทย 
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1.5. ระยะเวลาดําเนินงาน 

ระยะเวลาดําเนินการศึกษาภายใน 8 เดือน (240 วัน) นับจากวันลงนามในสัญญา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
เดือนที่ 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
1 2 3 4 5 6 7 8 รวม (วัน) 

ศึกษารูปแบบ วิธีการ และวิเคราะหการใชงาน
มาตรฐานภูมิสารสนเทศตามมาตรฐาน 
ISO/TC211 ในมาตรฐานดาน 19122: 
Geographic information/Geomatics-
Qualification and certification of personnel 
(ISO/TR 19122: 2004) โดยศึกษามาตรฐานที่
เกี่ยวของ 

        

180 

สํารวจ ศึกษารายละเอียดคุณสมบัติของระบบ
ขอมูลดาน Geographic Information/Geomatics-
Qualification and Certification of Personnel ที่มี
การจัดสราง และใหบริการงานในประเทศไทย 

        

180 

ศึกษา และจัดทําเอกสารมาตรฐาน/คูมือการใช
งานเปนภาษาไทย เพื่อนําเสนอเนื้อหา และ
รูปแบบของมาตรฐาน ISO 19122: Geographic 
information/Geomatics-Qualification and 
certification of personnel ที่เหมาะสมกับขอมูล
ของประเทศไทย 

        

150 

จัดทําตัวอยางการประยุกตใชมาตรฐาน ISO 
19122: Geographic information/Geomatics-
Qualification and certification of personnel 
สําหรับขอมูล 
ภูมิสารสนเทศของประเทศไทย 

        

90 

จัดทํารางรายงานฉบับสมบูรณและ
ประชุมสัมมนา เพื่อรับฟงขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะ 

        
75 

จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ         30 
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บทที่ 2 
รายละเอียดวิธีดําเนินงาน 

2.1. กรอบการดําเนินงาน 

การดําเนินงานในโครงการ ไดกําหนดกรอบการดําเนินงาน ดังนี้ 

ภาพที่ 2-1 กรอบการดําเนินงาน 

รวบรวมเอกสาร 
ที่เกี่ยวของกับมาตรฐาน 

ISO 19122 

วิเคราะห ขอบเขต ขอกาํหนดตาม
มาตรฐาน ISO 19122 เปรียบเทียบกับ
สภาพความเปนจรงิของตําแหนงงาน

ภูมิสารสนเทศในประเทศไทย 

ใหขอเสนอแนะสาํหรบัการรางขอกําหนด
มาตรฐานตําแหนงงาน ISO 19122 และ
แนวทางการจัดทาํใบรบัรองการประกอบ

วิชาชีพทางดานภูมิสารสนเทศ 

ศึกษาขอกาํหนดตามมาตรฐาน ISO 
19122 และรูปแบบการใชงาน 

ปรับแก และสรางขอกาํหนดมาตรฐาน ISO 19122 

จัดทําเอกสารมาตรฐาน/คูมือการใชงาน 

+  เอกสารมาตรฐาน ISO 19122 
+  เอกสารการดาํเนนิงานที่

เกี่ยวของกับ มาตรฐาน ISO 
19122 ของหนวยงานตางๆ  

+  เอกสารรายละเอียดประกอบ
มาตรฐาน ISO 19122 

+  หนวยงานที่เก่ียวของกับงานดาน 
ภูมิสารสนเทศ 

+  หนวยงานที่มีตําแหนงงานดาน 
ภูมิสารสนเทศ 

+  หนวยงานที่คาดวาจะตองมีตําแหนงงาน
ดานภูมิสารสนเทศ 

+  ตรวจสอบหนวยงานที่มี
ตําแหนงงานดานภูมิ
สารสนเทศ 

+  รวบรวมตําแหนงงาน และ
ขอกําหนดตําแหนงงาน
ดานภูมิสารสนเทศของ
หนวยงานภาครัฐและ
เอกชนในประเทศไทย 

ISO/TC 211 

ศึกษาวิธีการ/รูปแบบของการ
ทดสอบ การวดัมาตรฐานการออก
ใบรับรองการประกอบวิชาชีพดาน

ภูมิสารสนเทศ 

นําเสนอและทําประชาพิจารณ 
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2.2. รายละเอียดการดําเนินงาน 

การดําเนินงานของ ISO/TC 211 Geographic information/Geomatics นั้นถือเปนการกําหนดมาตรฐาน
เกี่ยวกับสารสนเทศภูมิศาสตร/ภูมิสารสนเทศ ประกอบไปดวยประเทศสมาชิกทํางาน ประเทศสมาชิกสังเกตการณ 
และองคกรระหวางประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการสํารวจ การใชงานขอมูลภูมิสารสนเทศเขารวมเปนองคกรรวม
ทํางาน โดยมุงเนนที่การกําหนดมาตรฐานกลางดานภูมิสารสนเทศเพื่อใชเปนกรอบในการดําเนินงานแกประเทศ
สมาชิกโดยเฉพาะ ซึ่งมาตรฐานนี้ไดกําหนดวิธีการ เครื่องมือ และบริการตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการขอมูล การ
สํารวจจัดหา การไดมาซึ่งขอมูล การประมวลผล การวิเคราะหขอมูล การเขาถึงขอมูล การนําเสนอขอมูล และการ
รับ-สงขอมูลภูมิศาสตร/ภูมิสารสนเทศในรูปแบบดิจิตอลระหวางผูใชหรือระบบที่แตกตางกัน เพื่อใหการดําเนินงาน
ทางดานสารสนเทศภูมิศาสตร/ภูมิสารสนเทศเปนไปอยางมีมาตรฐาน ลดความซ้ําซอน บูรณาการขอมูลใหสามารถ
แลกเปลี่ยน ประสานเชื่อมโยงขอมูลที่เกี่ยวของกันไดอยางเปนระบบ และสามารถตอบสนองความตองการมีการใช
งานดานสารสนเทศภูมิศาสตร/ภูมิสารสนเทศใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

โดย ISO/TC 211 Geographic information/Geomatics นั้นจําแนกออกเปน 37 มาตรฐาน โดยในการ
ดําเนินงานในโครงการมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO/TC 211 ครั้งนี้ ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ  (ภาคเหนือ) ไดทําการศึกษาในมาตรฐาน  ISO 19122: Geographic 
information/Geomatics-Qualification and certification of personnel โดยมีรายละเอียดในการดําเนินงานดงันี้ 

2.2.1. การศึกษารูปแบบ วิธีการใชงานมาตรฐานภูมิสารสนเทศ ISO/TC211 ในมาตรฐานดาน ISO 19122 

เก็บรวบรวมขอมูล เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับมาตรฐานภูมิสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/TC211 
ในมาตรฐาน ISO 19122: Geographic information/Geomatics-Qualification and certification of personnel จาก 
International Standardization Organization (http://www.isotc211.org) รวมทั้งจากหนวยงานราชการหรือองคกรทั้ง
ในและตางประเทศ ทั้งที่เปนเอกสารและจากเว็บไซตตางๆ พรอมทั้งสํารวจ และรวบรวมการกําหนดคุณสมบัติของ
ตําแหนงและคุณสมบัติของบุคลากรทางดานภูมิสารสนเทศของแตละหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่จัดทําขึ้นใน
ประเทศไทย เพื่อการวิเคราะหและนําเสนอเนื้อหาสําหรับการใชงานในประเทศไทย 

2.2.2. การสํารวจ ศึกษารายละเอียดการกําหนดคุณสมบัติของตําแหนงและคุณสมบัติของบุคลากรดานภูมิ
สารสนเทศที่มีในประเทศไทย 

สํารวจและรวบรวมหนวยงานที่มีงานทางดานภูมิสารสนเทศ ทั้งภาคราชการและเอกชนในประเทศไทย 
พรอมทั้งศึกษารายละเอียดในการกําหนดคุณสมบัติของตําแหนงและคุณสมบัติของบุคลากรดานภูมิสารสนเทศที่มี
อยูในหนวยงาน และรวบรวมตําแหนงงาน และขอกําหนดตําแหนงงานดานภูมิสารสนเทศของหนวยงานภาครัฐและ
เอกชนในประเทศไทยเพื่อสํารวจรายละเอียดของตําแหนงงาน และความตองการบุคลากรทางดานภูมิสารสนเทศ
ของแตละหนวยงาน เพื่อแสดงใหเห็นถึงคุณสมบัติของบุคคลากรในการทํางานทางดานภูมิสารสนเทศของประเทศ
ไทยในปจจุบัน 
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2.2.3. การศึกษาวิธีการ/รูปแบบของการทดสอบ /การวัดมาตรฐาน การออกใบรับรองการประกอบวิชาชีพ
ทางดานภูมิสารสนเทศ 

ศึกษาวีธีการ/รูปแบบ และขั้นตอนในการทดสอบ/การวัดมาตรฐาน การออกใบรับรองการประกอบวิชาชีพ
จากหนวยงานที่มีการทดสอบการทดสอบ/การวัดมาตรฐาน การออกใบรับรองการประกอบวิชาชีพ เพื่อศึกษาถึง
หลักการในการทดสอบ/การวัดมาตรฐาน การออกใบรับรองการประกอบวิชาชีพ วิธีการดําเนินการสอบ การกําหนด
รายละ เอี ยดของผู เ ข า รับการคัด เลื อก  การ กําหนดคุณวุ ฒิที่ จํ า เปนตอการประกอบวิชา ชีพทางด าน 
ภูมิสารสนเทศ และพิจารณาถึงหนวยงาน หรือสภาวิชาชีพที่มีความเกี่ยวของทางดานภูมิสารสนเทศที่จะเขามามี
บทบาทในการออกใบรับรองการประกอบวิชาชีพทางดานภูมิสารสนเทศ รวมไปถึงสรางกฏเกณฑ เงื่อนไขในการ
รับรองสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนในสาขาวิชา ภูมิสารสนเทศ เชน การกําหนดสิ่งที่ผูเรียนจะไดรับ
หลังจากการสําเร็จการศึกษา การประเมินวิชาแกนในแผนการเรียน เพื่อใหผูเรียนแตละคนไดทดสอบความรู
ความสามารถกอนสําเร็จการศึกษา เพื่อแสดงใหเห็นถึงความสมดุลระหวางการเรียนในหลักการ ทฤษฎี และ
ประสบการณการฝกปฏิบัติงานกอนเขาสูอาชีพทางดานภูมิสารสนเทศ 

2.2.4. วิเคราะหและใหขอเสนอแนะสําหรับการรางขอกําหนดมาตรฐาน ISO 19122 สําหรับประเทศไทย 

วิเคราะหขอกําหนดมาตรฐาน ISO 19122 รวมกับการกําหนดมาตรฐาน ISO 19122 ในตางประเทศที่ไดมี
การจัดทํามาแลว ประกอบกับขอมูลที่ไดรับจากการสํารวจเกี่ยวกับขอกําหนดตําแหนงงานดานภูมิสารสนเทศของ
หนวยงานภาครัฐและเอกชนในประเทศไทย เพื่อใหขอเสนอแนะสําหรับการรางขอกําหนดมาตรฐาน ISO 19122 
สําหรับประเทศไทย โดยประกอบขอกําหนดมาตรฐานตําแหนง และการวัดมาตรฐาน การออกใบรับรองการ
ประกอบวิชาชีพทางดานภูมิสารสนเทศ 

2.2.5. การนําเสนอและทําประชาพิจารณ 

นําเสนอและจัดทําประชาพิจารณ เพื่อระดมความคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสียกับมาตรฐาน ISO 19122 วา
ตรงกับความตองการ และเหมาะสมเพื่อใชเปนแนวทางในการใชงานในประเทศไทยไดจริงหรือไมอยางไร โดยการ
จัดประชุมสัมมนา สทอภ. จะเปนผูดําเนินการจัดใหภายหลังจากไดจัดสงรางรายงานฉบับสมบูรณ เพื่อนํา
ขอเสนอแนะที่ไดรับจากการระดมความคิดเห็นมาทําการปรับแกเพื่อใหมาตรฐาน ISO 19122 มีความสมบูรณและ
เหมาะสมในการกําหนดคุณสมบัติของตําแหนงและคุณสมบัติของบุคลากรดานภูมิสารสนเทศที่มีในประเทศไทย 
รวมถึงการศึกษาวิธีการ/รูปแบบของการทดสอบ /การวัดมาตรฐาน การออกใบรับรองการประกอบวิชาชีพทางดาน
ภูมิสารสนเทศใหกับบุคลากร 

2.2.6. การปรับแกและจัดทําเอกสารมาตรฐาน/คูมือการใชงานเปนภาษาไทย เพื่อนําเสนอเนื้อหาและรูปแบบ
ของมาตรฐาน ISO 19122 

ทําการปรับแก และจัดทําจัดทําเอกสารมาตรฐาน/คูมือการใชงานเปนภาษาไทย เพื่อนําเสนอเนื้อหาและ
รูปแบบของมาตรฐาน ISO 19122 โดยอางอิงตามรูปแบบมาตรฐาน ISO/TC 211 หรือตามขอตกลงของคณะ
ดําเนินงานอันประกอบดวย สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) และ
ศูนยภูมิภาคทั้ง 5 ศูนย 
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ผลการดําเนินงานทั้งหมดจะไดนําเสนอถึงการสรุปรายละเอียดของรายงานเชิงเทคนิคมาตรฐานภูมิ
สารสนเทศ ISO 19122 การสรุปรายละเอียดจากผลการศึกษากรณีศึกษาในการจัดทํามาตรฐาน ISO 19122 ใน
ประเทศตางๆ การแสดงถึงสถานภาพปจจุบันของงานทางดานภูมิสารสนเทศของประเทศไทย และขอเสนอแนะ
สําหรับการพัฒนารูปแบบการรับรองคุณวุฒิ บุคลากรภูมิสารสนเทศของประเทศไทย ในบทตอไป 
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บทที่ 3 
สรุปเนื้อหาจากเอกสารเชิงเทคนิค ISO/TR 19122 

เอกสารมาตรฐาน ISO 19122 Geographic information/Geomatics – Qualification and certification of 
personnel ที่นํามาใชในการศึกษาเปนรายงานเชิงเทคนิค (Technical Report) โดยใชรหัส ISO/TR 19122 จัดพิมพครั้ง
ที่ 1 วันที่ 11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2547 (http://www.isotc211.org) เปนรายงานเชิงเทคนิคที่มุงใหความรูดานการ
กําหนดคุณสมบัติของตําแหนงของบุคลากร และการออกใบรับรองการประกอบวิชาชีพของบุคลากรทางดานภูมิ
สารสนเทศ โดยมีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้ 

3.1. คํานํา 

องคการระหวางประเทศวาดวยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization)ซึ่งเปน
องคการระหวางประเทศที่วาดวยการกําหนดมาตรฐาน เปนองคกรอิสระที่จัดต้ังขึ้นเมื่อ พ.ศ.2490 โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการกําหนดมาตรฐานและกิจกรรมที่เกี่ยวของเพื่อชวยใหการแลกเปลี่ยนสินคาและบริการ
เปนไปโดยสะดวก และชวยพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศในดานวิชาการ วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
เศรษฐกิจ มาตรฐานที่กําหนดขึ้นจะถูกเรียกวา “มาตรฐานระหวางประเทศ (International Standard)” โดยจะทํางาน
รวมกันอยางใกลชิดกับคณะกรรมาธิการระหวางประเทศวาดวยมาตรฐานสาขาอิเล็กทรอเทคนิกส (International 
Electrotechnical Commission: IEC)  

ภารกิจหลักของคณะกรรมการวิชาการคือการวางแผนจัดทํามาตรฐานระหวางประเทศ โดยการจัดทําราง
มาตรฐานระหวางประเทศนั้นจะตองไดรับการลงมติยอมรับจากคณะกรรมการวิชาการ โดยการลงคะแนนเสียง และ
จะสามารถจัดทําเปนมาตรฐานระหวางประเทศไดนั้นจะตองไดรับการความเห็นชอบ การลงมติยินยอมอยางนอย
รอยละ 75 ของจํานวนผูแทนประเทศสมาชิก 

แตในบางสถานการณ  เมื่อคณะกรรมการวิชาการได เก็บรวบรวมขอมูลที่แตกตาง เพิ่มขึ้นมา 
นอกเหนือไปจากมาตรฐานระหวางประเทศที่มีอยูในปจจุบัน ก็สามารถอาศัยเสียงขางมากจากการลงคะแนนเสียง
จากผูแทนประเทศสมาชิกในการที่จะจัดทํารายงานเชิงเทคนิคซึ่งเปนการรวบรวมขอมูลเชิงเทคนิคหรือผลการ
ทดสอบ 

ซึ่งมาตรฐาน ISO/TR 19122 นั้นถ ือเปนรายงานเชิงเทคนิคที่มุงใหความรู แตยังไมไดมีการกําหนดเปน
มาตรฐานของ ISO และจัดทําขึ้นโดยคณะกรรมการวิชาการ ISO/TR 19122 ซึ่งมีหนวยงานที่เกี่ยวของ ดังนี้ 

• International Federation of Surveyors (FIG) 
• International Cartographic Association (ICA) 
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• International Hydrographic Organization (IHO) 
• International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS) 
• Open Geospatial Consortium (OGC) 
• World Meteorological Organization (WMO) 

3.2. บทนําและที่มาของ ISO/TR 19122 

ในป พ.ศ.2531 คณะกรรมการวิชาการจากประเทศแคนาดาไดจัดทําขอเสนอหัวขอภายใตการกําหนด
มาตรฐาน ISO/TC211 ที่วาดวยเรื่องของมาตรฐานการกําหนดคุณสมบัติของบุคลากรและการออกใบประกอบ
วิชาชีพทางดานภูมิสารสนเทศ ซึ่งนับไดวาเปนขอเสนอที่สรางความเปลี่ยนแปลงในการกําหนดรูปแบบมาตรฐาน
ครั้งใหญ สงผลใหการเริ่มตนการดําเนินงานดังกลาวนั้นเปนไปดวยความยากลําบาก ซึ่งจะเห็นไดจากการลงคะแนน
เสียงของคณะกรรมการวิชาการเพื่อรับในหลักการสําหรับการดําเนินงาน โดยบางประเทศนั้นยังยังไมเห็นคุณคาหรือ
ยังไมเห็นความสําคัญของการจัดทํามาตรฐานในประเด็นนี้ โดยการดําเนินการเริ่มตนนั้นมีแนวคิดสําหรับการ
กําหนดมาตรฐานกําหนดคุณสมบัติของบุคลากรและการออกใบประกอบวิชาชีพทางดานภูมิสารสนเทศโดยใช
ระบบเดียวใหเปนมาตรฐาน และนําไปใชงานโดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการกลาง 

หลังจากการอภิปรายในประเด็นดังกลาวนี้เปนเวลาหลายป แบบสอบถามจึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อที่จะใช
สํารวจถขอมูลรายละเอียดของในการกําหนดคุณสมบัติของบุคลากร และการออกใบประกอบวิชาชีพทางดาน 
ภูมิสารสนเทศของแตละประเทศในกลุม ISO/TC211 ในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2544 จึงไดมีการประชุมกลุมยอย
สําหรับทบทวนกรณีศึกษาของแตละประเทศจากจํานวน 8 ประเทศ ซึ่งไดมีการประมวล วิเคราะห เพื่อนําถึงหัวขอ 
สําหรับการนําเสนอในการจัดทํารายงานเชิงเทคนิคฉบับนี้ 

สําหรับแผนงานของการจัดทํามาตรฐานกําหนดคุณสมบัติของบุคลากรและการออกใบประกอบวิชาชีพ
ทางดานภูมิสารสนเทศเพื่อใหการดําเนินงานมีความกาวหนามากขึ้นนั้น ไดมีความพยายามที่จะขยายจํานวนประเทศ
สมาชิกเพื่อใหสามารถไดขอมูลที่เปนตัวแทนของขอมูลที่ดี และมีความครอบคลุมในหัวขอของการกําหนด
คุณสมบัติของบุคลากรและการออกใบประกอบวิชาชีพทางดานภูมิสารสนเทศใหมากขึ้น 

สํ าหรับประ เด็ นความครอบคลุ มของ เนื้ อหา เชิ ง เทคนิ คของใบประกอบวิ ช า ชีพทางด าน 
ภูมิสารสนเทศนั้น ครอบคลุมถึงการไดจัดทําขึ้นสําหรับผูปฏิบัติงาน สถาบันการศึกษา และการฝกอบรม หนวยงาน
ราชการ องคกรวิชาชีพ และหนวยงานเอกชน ซึ่งการออกใบรับรองการประกอบวิชาชีพนั้นตองการกลไกที่เขามา
เพื่อใหความยุติธรรมในการตัดสิน อยางไรก็ตามการวัดผลทักษะ และระดับความสามารถนั้นคอนขางที่จะยืดหยุน 
และตองเปนที่ยอมรับในทางสังคมและวัฒนธรรม 

โดยธรรมชาติขององคความรูทางดานภูมิสารสนเทศนั้น ตองอาศัยความรูความเขาใจอยางลึกซึ้ง ทั้งนี้
เนื่องจากความแตกตางของระบบการศึกษา และการฝกอบรม การออกใบรับรองการประกอบวิชาชีพที่มีอยูใน
ปจจุบัน ซึ่งหากกระบวนการเหลานี้เกิดการเปลี่ยนแปลงก็จะสงผลกระทบตออุตสาหกรรมทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และการประยุกตใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในงานดานตางๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอยาง
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รวดเร็วนี้มีความสําคัญตอสถาบันการศึกษา สมาคมวิชาชีพ และหนวยงานที่จะเขามามีสวนในการจัดทํามาตรฐาน 
โดยทุกภาคสวนจะตองเอาใจใสตอการเปลี่ยนแปลง และการจัดทํามาตรฐานในทุกหัวขอ ซึ่งคณะดําเนินงานพัฒนา
มาตรฐานและจัดทําเอกสารรายงานเชิงเทคนิค ISO/TR 19122 นี้ คาดหวังวาเนื้อหาในรายงานจะสรางความรู ความ
เขาใจในมาตรฐานการการกําหนดคุณสมบัติของบุคลากรและการออกใบประกอบวิชาชีพทางดานภูมิสารสนเทศใน
แตละประเทศที่แตกตางกันออกไปได 

3.3. เนื้อหาในหัวขอตางๆ ของรายงานเชิงเทคนคิ ISO/TR 19122 

3.3.1. ขอบเขตของมาตรฐาน ISO/TR 19122 

รายงานเชิงเทคนิคฉบับนี้ไดอธิบายขอบเขต และกําหนดวัตถุประสงคในของภูมิสารสนเทศ ดังนี้ 
• กําหนด รายงานเชิงเทคนิคประเภทที่ 3 ที่อธิบายถึงมาตรฐานในการกําหนดคุณสมบัติทางตําแหนง 

และการออกใบรับรองการประกอบวิชาชีพของบุคลากรทางดานภูมิสารสนเทศ โดยองคกรกลางที่
เปนอิสระ 

• กําหนดขอบเขตระหวางสาขาภูมิสารสนเทศ และสาขาวิชาแขนงอื่นๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงการเปน
วิชาชีพ 

• ระบุเทคโนโลยี และบทบาทหนาที่ของเทคโนโลยีที่มีสวนเกี่ยวของกับงานภูมิสารสนเทศ 
• กําหนดทักษะในการทํางาน และระดับความสามารถของนักเทคโนโลยี บุคลากรในระดับมืออาชีพ 

และการบริหารจัดการในงานดานภูมิสารสนเทศ 
• ศึกษาวิจัยความสัมพันธกระบวนการหรือขั้นตอนในการรับรองการประกอบวิชาชีพทางภูมิ

สารสนเทศ และวิชาชีพอื่นที่ใกลเคียงคลายคลึงกัน ที่ทําการรับรองโดยสมาคมวิชาชีพ 
• สรางแผนในการรองรับการจัดตั้งสถาบัน หรือหลักสูตรเฉพาะทางดานภูมิสารสนเทศ สําหรับการ

ออกใบรับรองบุคลากร ในการปฏิบัติงานและการทํางานรวมกับหนวยงานทางวิชาชีพดานภูมิ
สารสนเทศ 

3.3.2. นิยามศัพท 
• การกําหนดคุณวุฒิ (Qualification) หมายถึง องคความรู ทักษะ การฝกอบรม และประสบการณใน

การปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับภาระหนาที่ของงานทางดานภูมิสารสนเทศ ซึ่งปกติคุณวุฒินี้จะไดรับ
จากการศึกษาในสถาบันการศึกษา 

• การรับรอง (Certification) หมายถึง กระบวนการที่นําไปสูการยอมรับอยางเปนทางการแกบุคลากรวา
มีความสามารถในการประกอบวิชาชีพตามมาตรฐานหรือขอกําหนดของสาขาวิชาชีพ ที่จัดขึ้นโดย
สถาบันราชการ (สาธารณะ) สถาบันเอกชน และสมาคมวิชาชีพ 

• ขอบเขตเนื้อหาหลัก (subject domain) การดําเนินงานดานภูมิสารสนเทศนั้น สามารถแบงออกเปน 4 
สวนยอยดังนี้ 
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1. สารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information) หมายถึง  
ความรูที่ไดจากการสังเคราะห การวิเคราะห หรือการบูรณาการขอมูลทางภูมิศาสตร สารสนเทศ
ที่เกี่ยวของกับปรากฏการณทั้งหมดที่เกิดขึ้นอยางชัดเจน และคลุมเครือ ที่มีความเกี่ยวของ
สัมพันธกับตําแหนงบนพื้นโลก 

2. การบริการทางสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information Services) หมายถึง  
การดําเนินงานที่นําไปสูการโอนถาย การจัดการ และการนําเสนอสารสนเทศภูมิศาสตรใหแก
ผูใชงาน 

3. Geomatics หมายถึง  
ความสัมพันธที่มีการดําเนินงานรวมกันของการรวบรวมขอมูล การกระจายขอมูล การจัดเก็บ
ขอมูล การวิเคราะห การประมวลผล และการนําเสนอขอมูลหรือสารสนเทศทางภูมิศาสตร 

4. Geographic Information Science (GIScience) หมายถึง 
การศึกษาวิจัยพ้ืนฐานที่มุงแสวงหาการใหคําจํากัดความใหมของแนวความคิดทางดานภูมิศาสตร 
รวมไปถึงระบบสารสนเทศภูมิศาสตร GIScience ยังพิจารณาถึงผลกระทบของระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรที่มีตอตัวบุคคลและสังคม รวมไปถึงการกําหนด วางแนวทางของสังคมตอระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร นอกจากนี้ GIScience ยังทําการตรวจสอบศาสตรพ้ืนฐานที่อยูภายใต
ความสัมพันธเชิงพื้นที่ เชน ภูมิศาสตร ยีออเดซี และการทําแผนที่ เปนตน ซึ่งศาสตรที่ไดกลาวไป
แลวนั้นไดมีการรวมตัวกันในการพัฒนาในดานกระบวนการคิด กระบวนการรับรู และ
สารสนเทศศาสตร 

• ระบบการศึกษา (Education Systems) ระบบการศึกษาภายในประเทศนั้นไดรับอิทธิพลจากปจจัย
ทางดานประวัติศาสตรและวัฒนธรรมซึ่งสงผลกระทบตอความสัมพันธระหวางรัฐบาลและสังคม 
ระบบการศึกษาในทวีปยุโรปนั้นสามารถอธิบายไดโดยดูจากตัวอยางระบบการศึกษาของประเทศ
เยอรมัน ฝรั่งเศส และอังกฤษ ซึ่งปจจุบันสหภาพยุโรปไดริเริ่มใหมีการปรับระบบการศึกษาของทวีป
ยุโรปตามสนธิสัญญาอัมสเตอรดัม (Treaty of Amsterdam of the European) ซึ่งนําไปสูการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของระบบการศึกษาในระดับชาติ หลายประเทศในโลกมีระบบการศึกษาที่
มีรากฐานมาจากระบบการศึกษาของยุโรป ทั้งนี้เปนผลสืบเนื่องมาจากการที่ประเทศเหลานี้ตกเปน
อาณานิคมของประเทศตางๆ ในทวีปยุโรป ในขณะที่ระบบการศึกษาในอเมริกาเหนือ เกาหลี ญี่ปุน 
จีน และอาระเบียนั้นก็จะมีระบบการศึกษาที่แตกตางกันออกไป ในการศึกษาครั้งนี้ไดแสดงใหเห็น
ถึงผลกระทบจากระบอบการปกครองตอระบบการศึกษา ในดานของความตองการที่จะใหมี
หนวยงานของรัฐบาลที่เขามากํากับ ดูแลบุคลากรหรือกําลังคนที่มีความสามารถทางทักษะ และการ
การจัดใหมีหลักสูตรนี้ในการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งจะสงผลตอมหาวิทยาลัย สถาบันที่ทําการ
สอนทักษะวิชาชีพดานตางๆ และการฝกอบรม 
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3.3.3. นิยามคํายอ (Abbreviated Terms) 

AGI Association for Geographic Information 

ASPRS American Society for Photogrammetry and Remote Sensing 

CIG Canadian Institute of Geomatics 

CRSS Canadian Remote Sensing Society 

EU European Union 

FIG International Federation of Surveyors 

GI Geographic Information 

GIS Geographic Information System 

GISSA Geo-Information Society of South Africa 

IAG International Association of Geodesy 

ICA International Cartographic Association 

IHO International Hydrographic Organization 

ISO International Organization for Standardization 

ISPRS International Society for Photogrammetry and Remote Sensing 

NCGIA National Center for Geographic Information and Analysis 

OGC Open Geospatial Consortium 

TC Technical Committee 

UCGIS University Consortium for Geographic Information Science 

UNIGIS University Consortium for Certificate and Graduate Programs in GIS 

URISA Urban and Regional Information Systems Association 

WMO World Meteorological Organization 

3.3.4. การทบทวนระบบการกําหนดคุณสมบัติและการออกใบรับรองการประกอบวิชาชีพ 

3.3.4.1. บทนํา 

ในการพัฒนาขอตกลงรวมกันของความตองการระบบการกําหนดคุณสมบัติและการออกใบรับรองการ
ประกอบวิชาชีพของคณะทํางานมาตรฐาน 19122 มีขั้นตอนการดําเนินงานเปน 2 ขั้นตอน คือ การใชแบบสอบถาม
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เพื่อสํารวจศึกษารายละเอียดการกําหนดคุณสมบัติตําแหนงของบุคลากรและการออกใบรับรองการประกอบวิชาชีพ
ทางดานภูมิสารสนเทศ และการศึกษากรณีศึกษารูปแบบการจัดทํามาตรฐานภูมิสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO 19122 
ของประเทศตางๆ โดยการใชแบบสอบถามนั้นถือเปนตัวแทนในความพยายามเบื้องตนที่เพื่อใหไดมาซึ่งการยอมรับ
การกําหนดคุณสมบัติและการออกใบรับรองการประกอบวิชาชีพทางภูมิสารสนเทศของบุคลากรที่มีสวนเกี่ยวของ
กับภูมิสารสนเทศในระดับชาติ  

สวนการศึกษากรณีศึกษารูปแบบ การกําหนดคุณสมบัติและการออกใบรับรองการประกอบวิชาชีพของ
ประเทศตางๆ นั้น แตละประเทศนั้นสามารถเพิ่มรายละเอียดที่แตกตางกันไปในแตละประเทศ ซึ่งถือเปนโอกาสที่ดี
ในการชวยใหมีการพัฒนาขึ้นเปนสมาคมวิชาชีพภูมิสารสนเทศระหวางประเทศ 

3.3.4.2. ผลจากแบบสอบถาม 

แบบสอบถามที่ถูกจัดทําขึ้นไดรับคําตอบจาก 18 ประเทศสมาชิกประเภทรวมงาน และ 2 ประเทศสมาชิก
ประเภทสังเกตการณ โดยแบบสอบถามฉบับนี้ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 9 ขอ ดังนี้ 

1. ประเทศของทานมีแนวทางการปฏิบัติ หรือนโยบายในการจัดทํามาตรฐานเกณฑการพิจารณาคุณวุฒิ 
และการออกหนังสือรับรองบุคลากรเพื่อรับรองตําแหนงงานทางดานภูมิสารสนเทศ หรือไม 

 มี (จํานวน 9 ประเทศ) 
 ไมมี (จํานวน 6 ประเทศ) 
 มี/ไมมี (จํานวน 2 ประเทศ) 
 ไมทราบ (จํานวน 1 ประเทศ) 

2. ถาไมมี ประเทศของทานมีการวางแนวปฏิบัติ หรอืนโยบายในการจัดทํามาตรฐานเกณฑการพิจารณา
คุณวุฒิ และการออกหนังสือรับรองบุคลากรเพื่อรับรองตําแหนงงานทางดานภูมิสารสนเทศใน
อนาคตอันใกลนี้หรือไม 

 มี (จํานวน 9 ประเทศ) 
 ไมมี (จํานวน 6 ประเทศ) 
 มี/ไมมี (จํานวน 2 ประเทศ) 
 ไมทราบ (จํานวน 1 ประเทศ) 

3. ประเทศของคุณไดมีการออกพระราชบัญญัติในการรับรองบุคลากรหรือไม 
 มี (10 ประเทศ)   ไมมี (6 ประเทศ)   มี/ไมมี (2 ประเทศ) 

4. ประเทศของคุณไดมีการออกพระราชบัญญัติในการรับรองบุคลากรในระดับภูมิภาคหรือไม 
 มี (4 ประเทศ)   ไมมี (13 ประเทศ)   ไมทราบ (1 ประเทศ) 

5. ประเทศของคุณไดมีการจัดทํามาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมหรือไม 
 มี (5 ประเทศ)   ไมมี (12 ประเทศ)   ไมทราบ (1 ประเทศ) 
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6. ประเทศของคุณไดมีการกําหนดหลักสูตรตนแบบทางดานภูมิสารสนเทศหรือไม 
 มี (6 ประเทศ)   ไมมี (9 ประเทศ)   ไมทราบ (3 ประเทศ) 

7. ประเทศของคุณไดมีการจัดทํากลไกการรับรองระบบงานหรือไม 
  มี (6 ประเทศ)   ไมมี (9 ประเทศ)   
 มี/ไมมี (2 ประเทศ)   ไมทราบ (3 ประเทศ) 

8. ประเทศของคุณมีสถาบันอุดมศึกษาที่การจัดการเรียนการสอนทางดานภูมิสารสนเทศ เปนจํานวน
เทาใด 
คําตอบในขอนี้จะแตกตางกันไปโดยมีจํานวนตั้งแต 2 ไปจนถึง 700 แหงในประเทศสหรัฐอเมริกา 

9. ประเทศของคุณมีสมาคมวิชาชีพทางดานภูมิสารสนเทศจํานวนเทาใด 
คําตอบในขอนี้มีจํานวนชวงตั้งแต 2 ไปจนถึงมากที่สุดคือ 22 แหงในประเทศญี่ปุน 

3.3.4.3. ขอสังเกตทั่วไป 

การตอบคําถามสวนใหญมักเปนความคิดเห็น หรือมุมมองของวิชาชีพทางดานการสํารวจ และยังมีขอจํากัด
ในการตอบคําถามในเชิงวิชาชีพทางดานสารสนเทศภูมิศาสตร ซึ่งความแตกตางทางดานเนื้อหา และรายละเอียดของ
การตอบแบบสอบถามนั้นบงช้ีใหเห็นวาการใชแบบสอบถามเพื่อสํารวจการกําหนดคุณสมบัติและการออกใบรับรอง
การประกอบวิชาชีพทางภูมิสารสนเทศนั้นจําเปนตองมีการวิเคราะหในเชิงลึกแตกตางกันไปในแตละประเทศ 

3.3.5. กรณีศึกษาของการกําหนดคุณสมบัติและการออกใบรับรองการประกอบวิชาชีพทาง 
ภูมิสารสนเทศระดับชาติ 

3.3.5.1. บทนํา 

กรณีศึกษาของการกําหนดคุณสมบัติและการออกใบรับรองการประกอบวิชาชีพทางภูมิสารสนเทศ
ระดับชาติของนั้นจําเปนตองไดขอมูลที่มาจากภาคสวน และสาขาวิชาแขนงอื่นๆ ที่แตกตางกันออกไป อยางไรก็ดี
ประเทศตางๆ เหลานี้ก็มีขอบเขตของวิชาภูมิศาสตรที่กวาง สงผลใหแนวความคิดทางดานภูมิศาสตรเกิดความ
แตกตางกันไปตามรัฐ หรือจังหวัด เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา เปนตน รายงานเชิงวิชาการฉบับนี้จึงได
นําเอากรณีศึกษาของประเทศแคนาดามาใชเปนแมแบบในการกําหนดคุณสมบัติและการออกใบรับรองการประกอบ
วิชาชีพทางภูมิสารสนเทศระดับชาติในหัวขอเหลานี้ คือ คําศัพทเฉพาะทาง สมาคมวิชาชีพ การกําหนดคุณสมบัติ
และการออกใบรับรองการประกอบวิชาชีพทางภูมิสารสนเทศในปจจุบัน และทิศทางในอนาคต ซึ่งประเทศแคนาดา
นั้นยินยอมใหกรณีศึกษาของแตละประเทศนั้นใชคําศัพทเฉพาะรวมกัน และระบุช่ือหนวยงานที่จะเขามามีบทบาท
เปนผูนําในประเด็นของการศึกษา และการฝกอบรมบุคลากรดานภูมิสารสนเทศ 

3.3.5.2. ประเทศออสเตรเลีย 

ออสเตรเลียปกครองระบบสหพันธรัฐ โดยรัฐบาลของออสเตรเลียแบงออกไดเปน 3 ระดับ คือ รัฐบาล
สหพันธรัฐ รัฐบาลรัฐ และรัฐบาลทองถิ่น โดยในแตละรัฐจะมีรัฐบาลปกครองตนเอง ทําใหการจัดการดานการศึกษา
จึงเปนหนาที่ของรัฐบาลในรัฐนั้นๆ ทําใหระบบการศึกษาในประเทศออสเตรเลียนั้นจะแตกตางกันออกไปในแตละ
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รัฐ แตอยางไรก็ดีจะมีรัฐบาลกลางจะเปนผูควบคุมมาตรฐานการศึกษาเพื่อใหระบบการศึกษาของทุกรัฐมีมาตรฐานที่
สูงอยูในระดับเดียวกัน ระบบการศึกษาทางภูมิสารสนเทศในระดับชาตินั้น จะเนนไปในไปที่มาตรฐานวิชาชีพทาง
อาชีวศึกษา ซึ่งจะมีมุมมองที่แตกตางไปจากระบบการศึกษาทางภูมิสารสนเทศในประเทศอื่นๆ คือเปนการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยที่สาขาวิชานี้จะมุงเนนไปที่การ
จัดทําฐานขอมูลเพื่อใชในงานดานการสํารวจและการจัดทําแผนที่ 

3.3.5.3. ประเทศออสเตรีย 

Austrian Contribution ไดทําการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ทําใหมีความหลากหลาย
ทางโครงสรางของระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาดานภูมิสารสนเทศที่มีความหลากหลายมากกวา
ประเทศอื่นๆ 

3.3.5.4. ประเทศแคนาดา 

ประเทศแคนาดาประกอบดวย 11 มณฑลและเขตปกครอง 2 เขต (Territories) ดังนั้น การศึกษาในแคนาดา
อยูนั้นอยูในความรับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการของแตละมณฑล และเขตปกครอง สงผลใหระบบการศึกษา มี
ความแตกตางกันออกไป แตไดมีการประสานความรวมมือทางดานวิชาการของคณาจารย และสถาบันตางๆ รวมทั้ง 
คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษา เพื่อทําใหการศึกษาทั่วทั้งแคนาดามีมาตรฐานสูงระดับ
เดียวกัน โดยในระบบการศึกษาระดับชาติในการศึกษาดานภูมิสารสนเทศนั้น ทางภาครัฐบาลใหการสนับสนุนอยาง
เขมแข็งในดานภูมิสารสนเทศ และไดจัดตั้งหนวยงานที่ทําหนาที่ในดานการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับความตองการดาน
บุคลากรในงานดานอุตสาหกรรมตางๆ เชน CIG และ CRSS ซึ่งสงผลใหมีการหนังสือรับรองบุคลากรเพื่อรับรอง
ตําแหนงงานทางดานภูมิสารสนเทศเพื่อเปนการสรางความนาเชื่อถือใหกับบุคลากรทางดานภูมิสารสนเทศ 

3.3.5.5. ประเทศจีน 

เนื่องจากประเทศจีนไดเสนอเพื่อขยายเนื้อหาจากแบบสอบถามเดิม ทําใหยังไมสามารถมีขอมูลรายละเอียด
เพียงพอสําหรับการนําเสนอในรายงานฉบับนี้ 

3.3.5.6. ประเทศฟนแลนด 

ประเทศฟนแลนดไดนําเสนอขอมูลระบบการศึกษาของประเทศตนเองใน “1995 Allan Report” โดย
นําเสนอการวิเคราะหถึงความแตกตางของการศึกษาและโครงสรางของวิชาชีพทางดานการสํารวจในยุโรปตะวันตก 
ซึ่งสามารถนํามาใชเช่ือมโยงเพื่อแสดงใหเห็นถึงสถานการณทางดานภูมิสารสนเทศในยุโรปได 

3.3.5.7. ประเทศเยอรมนี 

ระบบการศึกษาของประเทศเยอรมนีนั้นถือเปนระบบการศึกษาในหลักสูตร โดยใหความสําคัญกับ
การศึกษาดานวิชาการ และการฝกอบรมดานเทคนิคในระดับที่เทากัน 
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3.3.5.8. ประเทศญี่ปุน 

ประเทศญี่ปุนนั้นมุงเนนความสนใจไปในดานการสํารวจ และการทําแผนที่ โดยหนวยงานในระดับชาติที่
ทําหนาที่ในการออกใบรับรองการประกอบวิชาชีพ 

3.3.5.9. ประเทศเกาหลี 

ระบบการศึกษาของประเทศเกาหลีนั้นจะคอนขางคลายคลึงกับระบบการศึกษาในประเทศจีน และญี่ปุน 
โดยจะมีการกําหนดระดับมาตรฐานเทียบช้ัน โดยอาศัยเกณฑคือ ระดับการศึกษาและประสบการณในการทํางาน 
และมาตรฐานเทียบช้ันนี้สามารถเลื่อนระดับขึ้นไดโดยการที่บุคลากรตองผานการสอบที่จัดขึ้นโดยหนวยงาน
ระดับชาติ 

3.3.5.10. ประเทศโปรตุเกส 

องคการจัดทําแผนที่ระดับชาติ (National Mapping Agency) ไดถูกแตงตั้งขึ้นมาเพื่อทําหนาที่เกี่ยวกับการ
ฝกอบรมดานการผลิตแผนที่ และการจัดการงานที่ดินดานอสังหาริมทรัพย โดยโครงสรางของระบบการศึกษาใน
ระดับมหาวิทยาลัยนั้นไดรับอิทธิพลจากนโยบายของสหภาพยุโรป 

3.3.5.11. ประเทศซาอุดิอาระเบีย 

ประเทศซาอุดิอาระเบียมีระบบการศึกษาที่มุงเนนใหมีการเรียนจนถึงระดับมหาวิทยาลัย ประกอบกับความ
ตองการบุคลากรเทคนิคดานภูมิสารสนเทศ สงผลใหตองมีการศึกษา คนควา และสํารวจเกี่ยวกับแนวคิดในการจัดตั้ง
สถาบันทางดานเทคนิค หรือวิทยาลัยเทคนิค ในขณะเดียวกันก็ไดศึกษาถึงรูปแบบการจัดการศึกษาของกลุมประเทศ
ตางๆ ในอเมริกาเหนือ ยุโรป และออสเตรเลีย 

3.3.5.12. ประเทศแอฟริกาใต 

ประเทศแอฟริกาใตในอดีตนั้นถือไดวาเปนประเทศที่มีการเรียกรองใหมีการชดเชยคาเสียหายจากความไม
เทาเทียม และความไมเปนธรรมทางดานการศึกษา การฝกอบรม และโอกาสในการจางงาน นอกจากนี้ยังมีความ
ตองการกระบวนการในการประเมินเพื่อตรวจสอบความรู ความสามารถ ทักษะ ความชํานาญของบุคลากร ซึ่ง
หนวยงานทางภาครัฐไดมีความพยายามที่จะจัดใหมีการกําหนดคุณสมบัติของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตรที่มีระดับมาตรฐานเทียบช้ันที่หลากหลายระดับ 

3.3.5.13. ประเทศอังกฤษ 

ประเทศอังกฤษนั้นมีองคกรที่เขามารับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาดานภูมิสารสนเทศ คือ Association for 
Geographic Information (AGI) ทําหนาที่ในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการพัฒนาความรู ความสามารถทางวิชาชีพทาง
ภูมิสารสนเทศ ซึ่ง AGI เช่ือวาการกําหนดคุณสมบัติและการออกใบรับรองการประกอบวิชาชีพทางภูมิสารสนเทศ
นั้นไมมีความจําเปน ทั้งนี้เพราะตลาดแรงงานมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา อีกทั้งมีการคาบเกี่ยวกันระหวางความ
สนใจในสาขาวิชาที่แตกตางกัน และการออกใบรับรองการประกอบวิชาชีพทางภูมิสารสนเทศนั้นยังไมสามารถ
ตอบสนองความสนใจของภาคอุตสาหกรรมหรือผูปฏิบัติได 
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3.3.5.14. ประเทศสหรัฐอเมริกา 

การศึกษาในสหรัฐอเมริกาแตละรัฐจะควบคุมคุณภาพการเรียนการสอน และวางแผนการศึกษาของตนเอง 
โดยไมขึ้นกับรัฐบาลกลาง ทุกรัฐจะมีหนวยงานการศึกษาคลายกระทรวงศึกษาธิการ คอยกําหนดมาตรฐานตางๆ 
ประเทศสหรัฐอเมริกานั้นไดใหความสําคัญกับศาสตรทางดานภูมิสารสนเทศศาสตรเปนอยางมาก โดยมีการให
ความสําคัญระดับชาติในความแตกตางระหวางการออกใบรับรองการประกอบวิชาชีพของนักสํารวจ และการออก
ใบรับรองการประกอบวิชาชีพของสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับภูมิสารสนเทศ โดยในมุมมองของภาคอุตสาหกรรมนั้นให
ความสนใจกับการกําหนดคุณสมบัติของบุคลากรเทคนิคทางดานภูมิสารสนเทศ และความสัมพันธระหวาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

3.3.6. กรณีศึกษาของการกําหนดคุณสมบัติและการออกใบรับรองการประกอบวิชาชีพทาง 
ภูมิสารสนเทศขององคกรระหวางประเทศ 

3.3.6.1. International Federation of Surveyors (FIG) 

กลุมสมาคมวิชาชีพในระดับชาติเล็งเห็นถึงความสําคัญในการแตงตั้งองคกรระหวางประเทศ ซึ่งภายใน
ขอบเขตสาขาวิชาของภูมิสารสนเทศนั้นถือไดวา FIG ประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพในการที่จะแสดงให
เห็นถึงความสนใจขององคกรวิชาชีพระหวางประเทศในเรื่องวิชาชีพการสํารวจ โดยในเนื้อหาของการออกใบรับรอง
การประกอบวิชาชีพนั้น FIG ไดทําการกําหนดคุณสมบัติของบุคลากรใหเกิดมาตรฐานและการยอมรับรวมกัน
ระหวางผูเช่ียวชาญทางดานการสํารวจ ซึ่งนําไปสูความตองการที่จะมีการจัดตั้งสถาบันขึ้นเพื่อใหเกิดการยอมรับ
รวมกันระหวางประเทศสมาชิก และการวัดระดับความสามารถสวนบุคคล  

3.3.6.2. International Hydrographic Organization (IHO) 

องคการอุทกศาสตรสากลนั้นถือเปนองคกรที่ทําการเผยแพรแนวคิดของความเปนเจาของรวมกันทางทะเล 
และมาตรฐานของแผนที่เดินเรือทางอิเล็กทรอนิกส ถึงแมวาเมื่อเปรียบเทียบกับการทําแผนที่บนภาคพื้นดินจะพบวา
จํานวนของสมาชิกหรือองคกรสมาชิกของ IHO นั้นมีจํานวนลดลง แตหลักสูตรนานาชาติที่มีนั้นไดจัดใหมีรูปแบบ
ของการออกใบรับรองการประกอบวิชาชีพที่ดีเยี่ยม ถึงแมวาจะใชในกลุมเปาหมายที่แคบก็ตาม 

3.3.6.3. International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS) 

ISPRS ถือเปนสมาคมวิทยาศาสตรนานาชาติที่มีวัตถุประสงคในการจัดตั้งองคกรความรวมมือระหวาง
ประเทศในการพัฒนาความรู งานวิจัย การพัฒนา การศึกษา และการฝกอบรมในดานการสํารวจดวยภาพถายทาง
อากาศ การสํารวจระยะไกล และสารสนเทศเชิงพื้นที่ศาสตร การบูรณาการและการประยุกตใชความรูการสํารวจดวย
ภาพถายทางอากาศ การสํารวจระยะไกล และสารสนเทศเชิงพ้ืนที่ศาสตรเพื่อชวยใหเกิดสวัสดิภาพของประชาชนที่
เปนดีอยูดีและสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน สมาชิกของ ISPRS นั้นไดแบงออกเปน 4 ประเภทดังนี้คือ สมาชิกสามัญ สมาชิก
สมทบ สมาชิกระดับภูมิภาค และสมาชิกกิตติมศักดิ์ (ใหความชวยเหลือสนับสนุนดานการเงิน) โดยไมมีการจํากัด
คุณสมบัติใหกับสมาชิกขององคกรที่ไมหวังกําไรในการเขารวม ISPRS นอกจากนี้ ISPRS ยังเปนที่รูจักจากการที่
สมาชิกของสมาคมไดเขารวมเสนอผลงานในการประชุม และผลงานที่ไดรับการเผยแพรตีพิมพ 
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3.3.7. การอภิปราย 

3.3.7.1. บทนํา 

กรณีศึกษาของแตละประเทศนั้นจะถูกแบงออกเปน 4 สวน คือ นิยามศัพท และการใหคําจํากัดความ 
สมาคมวิชาชีพแหงชาติ การเริ่มสรางมาตรฐานในการกําหนดคุณสมบัติของตําแหนงของบุคลากร และการออก
ใบรับรองการประกอบวิชาชีพของบุคลากรทางดานภูมิสารสนเทศในปจจุบัน รวมถึงทิศทางในอนาคต ซึ่งแตละ
ประเทศจะมีคําศัพทเฉพาะทางที่แตกตางกันออกไป คําจัดความเหลานี้ เกี่ยวของกับขอบเขตเนื้อหาของภูมิ
สารสนเทศ และระบบการศึกษา 

องคประกอบสําคัญของการศึกษาคือการอธิบายถึงมาตรฐานในการกําหนดคุณสมบัติของตําแหนงของ
บุคลากร และการออกใบรับรองการประกอบวิชาชีพของบุคลากรทางดานภูมิสารสนเทศในปจจุบัน และทิศทางใน
อนาคต ซึ่งจะไดช้ีแจงถึงประเด็นปญหาหากมาตรฐานในการกําหนดคุณสมบัติของตําแหนงของบุคลากร และการ
ออกใบรับรองการประกอบวิชาชีพของบุคลากรทางดานภูมิสารสนเทศที่มีอยูหรือที่จะจัดทําขึ้นนั้นไมมีความ
เหมาะสม หรือมีเทคโนโลยีใหม หรือมีแนวคิดที่เปลี่ยนไป 

3.3.7.2. นิยามศัพท 

ถึงแมวาจะมีขอจํากัดของกรณีศึกษาในแตละประเทศ นิยามศัพทที่ใชนั้นไมคอยมีความสอดคลองกันใน
การนํามาใชอธิบายคําจํากัดความของวิชาชีพทางดานภูมิสารสนเทศ โดยที่ประเทศแคนาดาไดมีการยอมรับในการใช
คําวา Geomatics ในขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาใชคําวา Geographic Information Science ยุโรปใชคําวา 
GeoInformatics .ในขณะที่ประเทศออสเตรเลียใชคําวา Spatial Information System และประเทศแอฟริกาใตนั้นนิยม
ใช Geomatics และ GeoInformatics ในสัดสวนที่เทาเทียมกัน ซึ่งแตละประเทศก็จะใชแตกตางกันไปทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ประวัติศาสตรในอดีต และระบบการศึกษาที่ไดรับอิทธิพลมาจากการตกเปนอาณานิคมของประเทศมหาอํานาจ 
(สําหรับบางประเทศ) 

อยางไรก็ตามในเนื้อหาของ ISO/TC211 คําจํากัดความนั้นยังคงใหแตละประเทศใชคําจํากัดความที่
แตกตางกันออกไป มากกวาการที่จะคิดคนนิยามศัพทคําใหมๆ ที่ใหแตละประเทศยอมรับรวมกันเพื่อนําไปกําหนด
ใชเปนมาตรฐาน 

3.3.7.3. สมาคมวิชาชีพแหงชาติ 

เมื่อพิจารณาในเชิงทฤษฎี สมาคมวิชาชีพแหงชาตินั้นจะเปนองคกรในระดับประเทศ แตในทางปฏิบัตินั้น
สมาคมวิชาชีพบางกลุมนั้นไมจําเปนตองเกิดขึ้นหรือดําเนินการในระดับประเทศเทานั้น ซึ่งมีขอไดเปรียบคือการที่มี
ประเทศที่มีขนาดใหญนั้น จําเปนจะตองมีการคํานึงถึงความแตกตางในระดับของรัฐหรือจังหวัด ซึ่งความแตกตาง
เหลานี้อาจจะมีความสําคัญมากกวาความแตกตางในระดับประเทศ 

3.3.8. การกําหนดคุณสมบัติและการออกใบรับรองการประกอบวิชาชีพในปจจุบัน 

หนวยงานที่ใหคําปรึกษาดานคุณวุฒิและการสอบคัดเลือกบุคลากรหนาที่ในการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับ
คุณวุฒิ และการสอบคัดเลือกบุคลากรทางดานภูมิสารสนเทศ ในประเทศหนึ่งๆ ตองมีอยางนอยหนึ่งหนวยงานดังนี้ 
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• มหาวิทยาลัยที่ไดรับการแตงตั้ง 
• ตัวแทนของรัฐบาล 
•  สมาคมวิชาชีพ 
• องคการอุตสาหกรรมหรือการคา 

3.3.8.1. แนวทางในการกําหนดระดับความสามารถที่ตองการ 

ปจจุบันหลายประเทศทั่วโลกและหนวยงานตางๆ ไดมีความพยายามที่จะกําหนดระดับทักษะและ
ความสามารถ ซึ่งทักษะทางดานเทคนิคนั้นสามารถทดสอบไดโดยระบบการกําหนดคุณสมบัติของสมาคมวิชาชีพ
แหงชาติ เชนในประเทศ ออสเตรเลีย อังกฤษ และแอฟริกาใต ในขณะที่ FIG กําลังดําเนินการกําหนดระดับ
ความสามารถใหชัดเจน รวมถึงหนวยงานอื่นๆ ทั้งหนวยงานระดับประเทศและหนวยงานระดับนานาชาติ 

การกําหนดระดับความสามารถเพื่อใหไดการไดรับระดับความสามารถนั้นสามารถกําหนดไดหลายวิธี เชน 
• ระดับความสามารถ ความรู ทักษะที่กําหนดโดยหนวยงานวิชาชีพของภาครัฐ หรือสมาคมวิชาชีพ

แหงชาติ 
• การวางขอกําหนดหรือระเบียบขอบังคับขององคกรระหวางประเทศ เชน IHO 
• หลักสูตรที่รับไดมาตรฐาน 

3.3.8.2. ระดับของการกําหนดคุณสมบัติและการออกใบรับรองการประกอบวิชาชีพ 

ในแตละประเทศนั้นจะมีการกําหนดคุณสมบัติและการออกใบรับรองการประกอบวิชาชีพที่แตกตางกัน
ออกไป ผูเช่ียวชาญในวิชาชีพนั้นสามารถมีไดหลายระดับ ซึ่งระดับความสามารถนั้นก็จะถูกกําหนดแตกตางกัน
ออกไป 

3.3.8.3. ปจจัยท่ีใชในการกําหนดระดับของคุณวุฒิและการออกเอกสารรับรอง 

โดยทั่วไปนั้นมีปจจัยอยู 2 ปจจัยที่ใชสําหรับการพิจารณาระดับของคุณวุฒิและการออกเอกสารรับรอง 
ไดแก 

• ระดับการศึกษา 
• ประสบการณในการทํางาน 

3.3.8.4. กลไกเพื่อการยอมรับคุณวุฒิและการออกเอกสารรับรอง 

กลไกที่ใชในการประเมินเพื่อใหเกิดการยอมรับคุณวุฒิ/การสอบคัดเลือก ประกอบดวย 
• การรับรองคุณวุฒิ (ของสถาบันการศึกษา) 
• การทดสอบความรูในวิชาชีพ 
• การทดสอบความรูทั่วไป 
• การประเมินความเหมาะสมในตําแหนง 
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• โครงการในการพัฒนาวิชาชีพในอนาคต 

3.3.9. ทิศทางในอนาคต 

กระแสโลกาภิวัตนของสังคมในปจจุบันที่กําลังเปลี่ยนไป ทําใหเกิดความตองการโยกยาย ถายโอน หรือ
เปลี่ยนแปลงทักษะและคุณวุฒิของบุคลากรระหวางประเทศ ซึ่งนําไปสูความพยายามในการที่จะพัฒนาหลักสูตรให
เกิดความเทาเทียมกันระหวางหลักสูตรและประสบการณในการทํางาน 

ความตองการบุคลากรดานภูมิสารสนเทศขึ้นอยู กับตลาดงานและความกาวหนาอยางรวดเร็วของ
เทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขณะที่สถาบันการศึกษาไมสามารถผลิตบุคลากรใหทันกับความกาวหนานั้น
ได ทั้งนี้ในสาขาการศึกษาทางดานเทคนิคนี้ มีบางประเทศ เชน แคนาดา มีแนวโนมในการอบรมเกี่ยวกับการจัดทํา
รายการประวัติประจําตัวของบุคคล ซึ่งถือวาถือเปนสิ่งสําคัญในการที่จะตองหาวิธีการในการประเมินเนื้อหาของ
รายการประวัติสวนตัวของบุคคล และทําใหเกิดความแนใจวาบุคคลนั้นๆ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับงานนั้นจริง 

อุปสรรคในปจจุบันคือ การขาดความเปนเอกฉันทในการแกปญหาตางๆ การขาดความเอาใจใสดานอาชีพ
ตางๆ ที่ไดรับการสนับสนุน การขาดความเขาใจในยุทธศาสตรการเรียนรูที่แตกตางกันของประเทศตางๆ ทั้งนี้ยัง
สามารถมองเห็นถึงความพยายามครั้งใหมในการกําหนดทักษะและความสามารถ หลักสูตรการเรียนการสอนแบบ
ใหม และการกอเกิดกลไกใหมๆ ขึ้นมา 

3.3.10. ขอเสนอแนะ 

ในเอกสาร ISO 19122 ฉบับนี้ไดทําการศึกษารูปแบบ วิธีการ และวิเคราะหมาตรฐานกําหนดคุณสมบัติของ
บุคลากรและการออกใบประกอบวิชาชีพทางดานภูมิสารสนเทศ แตยังมีขอจํากัดในดานขอบเขตวิธีการคิดในเรื่อง
ของการใหความหมาย หรือการระบุทางเลือกตางๆ ในแตละกรณีศึกษา ผูศึกษาพยายามสรุปใหชัดเจน แตเนื่องจาก
ในบางบริบทของเนื้อหานั้นตองการความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เพื่อที่จะทําใหโครงการนี้บรรลุวัตถุประสงค และ
ปญหาอีกประการหนึ่งคือ ในการศึกษานั้นไมสามารถศึกษาทบทวนระบบมาตรฐานกําหนดคุณสมบัติของบุคลากร
และการออกใบประกอบวิชาชีพทางดานภูมิสารสนเทศในบางประเทศอยางละเอียดได แตอยางไรก็ตามจะขอเสนอ
ขอเสนอแนะบางประการ ดังนี้ 

1. รูปแบบในการมาตรฐานกําหนดคุณสมบัติของบุคลากรและการออกใบประกอบวิชาชีพทางดาน
ภูมิสารสนเทศ ในการที่จะประยุกตใชไดจริงนั้นควรจะพิจารณาใหมีการพัฒนาในวงกวาง ไม
เหมือนเชนในปจจุบันที่มาตรฐานกําหนดคุณสมบัติของบุคลากรและการออกใบประกอบวิชาชีพ
ทางดานภูมิสารสนเทศนั้นจะจํากัดหรือใชไดภายในประเทศของตัวเอง ดังนั้นในอนาคตนี้ควร
จะตองมีการพัฒนามาตรฐานกําหนดคุณสมบัติของบุคลากรและการออกใบประกอบวิชาชีพ
ทางดานภูมิสารสนเทศ การฝกอบรม และการศึกษาใหแกบุคลากรทางดานภูมิสารสนเทศ 

2. การที่จะทําใหมาตรฐานกําหนดคุณสมบัติของบุคลากรและการออกใบประกอบวิชาชีพทางดาน
ภูมิสารสนเทศเปนที่ยอมรับในวงกวางในสหสาขาวิชาตางๆ  และประสบความสําเร็จไดนั้นควร
เชิญผูแทนที่เกี่ยวของจากสาขาวิชาตางๆ องคกรที่เกี่ยวของในระดับประเทศ และนานาชาติ 
ตลอดจนสมาชิกของ ISO/TC211  เขารวมเพื่อชวยระดมความคิดเห็นจากสาขาวิชา องคกร และ
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สมาชิกของ ISO/TC211 มาทําการบูรณาการทางความคิดเพื่อชวยพัฒนามาตรฐานกําหนด
คุณสมบัติของบุคลากรและการออกใบประกอบวิชาชีพทางดานภูมิสารสนเทศใหเปนที่ยอมรับ
ในระดับสากลตอไป 

3. องคกรที่จะจัดตั้งขึ้นนั้นจะตองพัฒนาใหทันกับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น นอกจากนั้นในการกําหนด
คุณสมบัติของบุคลากรและการออกใบประกอบวิชาชีพทางดานภูมิสารสนเทศนั้นควรตั้งอยูบน
พ้ืนฐานความเปนจริงที่สามารถเปนไปได อีกทั้งไมควรมีขั้นตอน หรือวิธการที่ยุงยาก หรือ
วุนวายมากจนเกินไป 

4. ภาระงานขององคกรที่จะจัดตั้งขึ้นนั้น ควรมีภาระหนาที่ในการสํารวจและคนหาความแตกตาง
ทางดานของภาษาและวัฒนธรรมของแตละประเทศที่สงผลใหมาตรฐานกําหนดคุณสมบัติของ
บุคลากรและการออกใบประกอบวิชาชีพทางดานภูมิสารสนเทศของแตละประเทศแตกตางกัน
ออกไป ดังนั้นควรจะมีการศึกษาถึงความคลายคลึงและแตกตางของมาตรฐานกําหนดคุณสมบัติ
ของบุคลากรและการออกใบประกอบวิชาชีพทางดานภูมิสารสนเทศของแตละประเทศ เพื่อที่จะ
นําผลที่ไดนั้นมาชวยพัฒนาใหมาตรฐานกําหนดคุณสมบัติของบุคลากรและการออกใบประกอบ
วิชาชีพทางดานภูมิสารสนเทศเปนที่ยอมรับอยางกวางขวางมากขึ้น โดยอาจตองมีการสราง
ตัวอยางของการนําไปใช การเปรียบเทียบ หรือจัดทําเอกสารรายงานประกอบเพื่อแสดงใหเห็นถึง
ตัวอยางการนําไปใชไดจริง 
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บทที่ 4 
สรุปกรณีศึกษาในการจัดทํามาตรฐาน ISO 19122 ของประเทศตางๆ 

4.1. สรุปองครวมของรายละเอียดมาตรฐาน ISO 19122 จากกรณีศึกษาของประเทศตางๆ 

มาตรฐาน ISO 19122: Geographic information/Geomatics-Qualification and certification of personnel 
หรือเกณฑการพิจารณาดานคุณวุฒิและการสอบคัดเลือกบุคลากรทางดานภูมิสารสนเทศ โดยขอบขายของสาขาภูมิ
สารสนเทศนั้น ครอบคลุมเนื้อหาของเทคโนโลยีและประเด็นของงานที่เกี่ยวของโดยสามารถแบงออกได 2 ประเด็น 
ดังนี้คือ 

1. ประเด็นทางดานเทคโนโลยี 
เปนการกําหนดเครื่องมือที่เหมาะสมในการจัดการสารสนเทศ และการวิเคราะหขอมูล โดยมี
เทคโนโลยีที่เกี่ยวของไดแก 

1.1. เครื่องมือสําหรับงานสํารวจแบบดิจิตอล (Digital Survey Instruments) 
1.2. ระบบระบุตําแหนงบนโลกดวยดาวเทียม (Global Positioning System: GPS) 
1.3. การสํารวจระยะไกล (Remote sensing) และการสํารวจดวยภาพถายทางอากาศ 

(Photogrammetry) 
1.4. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information Systems) 
1.5. เครื่องมือทางวิศวกรรมดานระบบเชิงพื้นที่ (Spatial Systems Engineering Tools) 
1.6. การจัดการฐานขอมูลเชิงพื้นที่ (Spatial database management) 
1.7. การทําแผนที่อัตโนมัติ (Automated Cartography) 
1.8. การนําเสนอขอมูล (Visualization) 
1.9. แบบจําลอง (Modeling) 
1.10. การวิเคราะหเชิงพื้นที่ (Spatial Analysis) 

2. งานที่เกี่ยวของกับภูมสิารสนเทศ 
สําหรับประเด็นของงานที่เกี่ยวของนั้น ครอบคลุมจากเทคโนโลยีตางๆ ขางตน โดยมีกรอบของ
งานดังนี้ 

2.1. การออกแบบสถาปตยกรรมของระบบ (Sample Design and Systems Architecture) 
2.2. การรวบรวมขอมูล (Data Collection) 
2.3. การประเมินและรับรองคุณภาพ (Quality Assurance and Validation) 
2.4. การจัดการสารสนเทศ (Information Management) 
2.5. การวิเคราะหและสังเคราะห (Analysis/Synthesis) 
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2.6. การแพรกระจายขอมูล (Dissemination) 

4.1.1. นิยามศัพท 
• Geographic Information  

หมายถึงความรูที่ไดรับจากผลการสังเคราะห วิเคราะห หรือบูรณาการขอมูลภูมิศาสตร หรือ
สารสนเทศเกี่ยวกับปรากฏการณที่สัมพันธกับที่ตําแหนงบนพื้นโลก 

• Geographic Information Services  
หมายถึงบริการที่เปลี่ยนรูป จัดการ หรือแสดงผลสารสนเทศภูมิศาสตรตอผูใช 

•  Geographic Information Technologies  
หมายถึงเทคโนโลยีที่เก็บและเกี่ยวของกับสารสนเทศภูมิศาสตร โดยประกอบดวยอยางนอย 3 เรื่อง 
คือ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร การสํารวจระยะไกลรวมถึงการสํารวจดวยภาพถายทางอากาศ และ
ระบบระบุตําแหนงบนโลกดวยดาวเทียม 

•  Geographic Information Science  
หมายถึงศาสตรที่อยูเบื้องหลังเทคโนโลยีที่ใหสารสนเทศทางภูมิศาสตร ซึ่งมีลักษณะเปน 
สหสาขาวิชา 

•  Geomatics  
หมายถึงสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับการรวบรวม การกระจาย การเก็บรักษา การวิเคราะห การ
ประมวลผล และการนําเสนอขอมูลภูมิศาสตรหรือสารสนเทศภูมิศาสตร 

•  Geographic Information Scientist  
หมายถึงผูเช่ียวชาญในกรอบแนวคิดทางสารสนเทศภูมิศาสตรและการประมวลผลในความรูเชิงลึก
ในดานการประยุกตและสภาพทางพื้นที่และเวลา 

•  Geomatics Engineer 
หมายถึงผูเช่ียวชาญในกรอบแนวคิดทางสารสนเทศภูมิศาสตรและการประมวลผลในความรูเชิงลึก
ในดานเครื่องมือของวิศวกรรมเชิงพื้นที่ 

•  Geomatics Technologist  
หมายถึงนักเทคโนโลยีที่สามารถนําความรูทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ
ไปประยุกตใชเพื่อจุดประสงคเกี่ยวกับที่ดิน น้ํา อากาศ หรือการจัดการสิ่งแวดลอม รวมถึงมนุษย 

4.1.2. ขอบเขตความรูในสาขาภูมิสารสนเทศ 

บุคลากรที่ทํางานในสาขาภูมิสารสนเทศแบงออกไดเปน 3 กลุม คือ นักเทคโนโลยี นักวิทยาศาสตรหรือ
วิศวกร และนักวางแผนจัดการ แตละกลุมแบงออกเปน 2-3 ระดับ โดยนักเทคโนโลยีรับผิดชอบงานทางดานการใช
เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการประยุกตใชงานเชิงพื้นที่และเวลา ขณะที่นักวิทยาศาสตรและวิศวกรจะ
นําไปสูแนวคิดในเชิงลึก ทําใหเกิดความเขาใจที่ดีขึ้นในดานการประยุกตใชงาน สวนนักวางแผนจัดการจะเปนผูมี
ความเขาใจมากที่สุดในการวางแผนเชิงธุรกิจและการจัดการระบบโครงการ 
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ภาพที่ 4-1  กรอบงานและพื้นที่คาบเกี่ยวของความชํานาญในสาขาที่เกี่ยวของกับภูมิสารสนเทศ 

4.1.3. รายละเอียดของงานและระดับความสามารถในสาขาภูมิสารสนเทศ 

จากขอบเขตของงานในสาขาภูมิสารสนเทศไดแบงงานที่เกี่ยวของเปน 6 ประเภท ดังที่กลาวแลวขางตน ซึ่ง
งานแตละประเภทสามารถจัดกลุมตามความสามารถดังตาราง 

ตาราง 4-1 ตารางเมทริกซความสัมพันธของงานและอาชีพ 

อาชีพ 
งาน 

นักเทคโนโลยี นักวิทยาศาสตร วิศวกร นักวางแผน
จัดการ 

1. การออกแบบ
สถาปตยกรรมของระบบ 
2. การรวบรวมขอมูล 
3. การประเมินและ
รับรองคุณภาพ 
4. การจัดการสารสนเทศ 
5. การวิเคราะหและ
สังเคราะห 
6. การแพรกระจายขอมูล 

    

 หมายเหตุ:  คือ เสนทางระดับงานจากตําแหนงที่เขาทํางาน 

scientist/engineer 

concepts 

application 

skills 

manager Technologist 

concept-
dominant 

technology-
dominant 

content-
dominant 
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โดยนายจางเปนไดทั้งตัวแทนภาครัฐ  บริษัทที่ปรึกษา  ภาคอุตสาหกรรม  ผูขายเทคโนโลยี  หรือ
สถาบันการศึกษา ซึ่งองคกรเหลานี้อาจมีภาระรับผิดชอบในการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยี อยูภายใตศาสตร
แหงเทคโนโลยี หรือการประยุกตใชเครื่องมือในการแกปญหา หรือการจัดการโครงการ 

4.1.4. คุณวุฒิและกระบวนการสอบคัดเลือกบุคลากร 

4.1.4.1. นิยามศัพท 
• คุณวุฒิ (qualification)  

หมายถึง คุณสมบัติทางดานความรู ทักษะ การฝกอบรม และประสบการณ ของบุคลากรที่เขามา
ปฏิบัติงานดาน ภูมิสารสนเทศ 

•  การสอบคัดเลือก (certification)  
หมายถึง ขั้นตอนที่นําไปสูการเขียนคําตอบในแบบทดสอบ เพื่อเปนการยืนยันคุณวุฒิดาน 
ภูมิสารสนเทศของบุคคลนั้นๆ 

•  ผูคัดเลือก (certifying body)  
หมายถึง ตัวแทนที่ไดรับมอบหมายในการสอบคัดเลือกบุคลากรทางดาน ภูมิสารสนเทศตามความ
ตองการของมาตรฐานสากล 

•  ผูกําหนดเงื่อนไขคุณวุฒิ (qualifying body)  
หมายถึง องคกรอิสระที่ไดรับมอบหมายในการเปนผูคัดเลือกบุคลากร มีหนาที่ในการเตรียมการและ
ดําเนินการสอบ เพื่อวางเง่ือนไขในการคัดเลือกบุคลากรทางดาน ภูมิสารสนเทศ 

• ผูสมัคร (candidate)  
หมายถึง บุคคลที่ประสงคเขาสอบคัดเลือก ภายใตกรอบเงื่อนไขการสอบคัดเลือกและคุณวุฒิที่
กําหนดไว 

•  นายจาง (employer)  
หมายถึง องคกรหรือหนวยงานที่ผูสมัครจะเขาทํางาน 

•  การศึกษาระดับพื้นฐาน (basic education)  
หมายถึง ระดับการศึกษาอยางเปนทางการขั้นต่ําสุดที่ถูกกําหนดในคุณวุฒิ 

•  การอบรม (training)  
หมายถึง กระบวนการของการสอนเกี่ยวกับทฤษฎีและการฝกหัดงานดาน ภูมิสารสนเทศอาจอยูใน
รูปแบบของหลักสูตรการฝกอบรม  ที่เปนสวนหนึ่งของหลักสูตรการเรียนการสอน ที่เพิ่มชวงเวลาใน
การฝกหัดงานภายใตเงื่อนไขคุณวุฒิ 

•  ประสบการณ (experience)  
หมายถึง ชวงเวลาการปฏิบัติงานของผูสมัครงานดาน ภูมิสารสนเทศภายใตเงื่อนไขคุณวุฒิ 
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•  การพิจารณาคุณวุฒิ (qualification examination)  
หมายถึง การดําเนินการสอบโดยผูคัดเลือกหรือโดยเจาหนาที่ที่กําหนดเงื่อนไขคุณวุฒิ เกี่ยวกับ
ความสามารถในแตละระดับของผูสมัคร 

4.1.4.2. หนวยงานที่ใหคําปรึกษาดานคุณวุฒิและการสอบคัดเลือกบุคลากร 

หนวยงานที่ใหคําปรึกษาดานคุณวุฒิและการสอบคัดเลือกบุคลากร นั้นมีหนาที่ในการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับ
คุณวุฒิ และการสอบคัดเลือกบุคลากรทางดานภูมิสารสนเทศ ในประเทศหนึ่งๆ ตองมีอยางนอยหนึ่งหนวยงานดังนี้ 

• มหาวิทยาลัยที่ไดรับการแตงตั้ง 
• ตัวแทนของรัฐบาล 
• สมาคมวิชาชีพ 
• องคการอุตสาหกรรมหรือการคา 

4.1.4.3. ปจจัยท่ีใชในการกําหนดระดับของคุณวุฒิและการสอบคัดเลือก 

มี 2 องคประกอบที่ใชในการกําหนดระดับของคุณวุฒิและการสอบคัดเลือกคือ 
• ระดับการศึกษา 
• ประสบการณในการทํางาน 

4.1.4.4. กลไกเพื่อการยอมรับคุณวุฒิและการสอบคัดเลือก 

กลไกที่ใชในการประเมินเพื่อใหเกิดการยอมรับคุณวุฒิ/การสอบคัดเลือก ประกอบดวย 
• การรับรองคุณวุฒิ (ของสถาบันการศึกษา) 
• การทดสอบความรูในวิชาชีพ 
• การทดสอบความรูทั่วไป 
• การประเมินความเหมาะสมในตําแหนง 
• โครงการในการพัฒนาวิชาชีพในอนาคต 

4.1.5. การแบงกลุมบุคลากรทางดานภูมิสารสนเทศ 

บุคลากรทางดานภูมิสารสนเทศ แบงได 3 กลุม คือ 
1. กลุมของนักเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 

บุคลากรกลุมนี้มีคุณสมบัติในการปฏิบัติงานภายใตการดูแลของบุคลากรกลุมที่ 2 และ 3  
2. กลุมของนักวิทยาศาสตรและวิศวกรภูมิสารสนเทศ 

บุคลากรกลุมนี้มีคุณสมบัติในการกําหนดเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อแกปญหา ตีความและ
ประเมินผล ทําหนาที่ในการบริหารงานและตรวจสอบความถูกตอง ของการปฏิบัติงานของ
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บุคลากรกลุมที่ 1 บุคลากรกลุมนี้ตองสรางความคุนเคยกับขอบขายและขอจํากัดของเทคโนโลยี
ในขณะนั้น และสามารถฝกสอนงานใหกับบุคลากรกลุมที่ 1 ได 

3. กลุมของนักบริหารจัดการภูมิสารสนเทศ 
บุคลากรกลุมนี้ตองสามารถรับผิดชอบงานทั้งระบบได สรางเกณฑของขั้นตอนและการ
ปฏิบัติงาน ควรจะมีความสามารถในการตีความและประเมินผลภายใตเนื้อหาของนโยบายการ
จัดการสารสนเทศ และมีความสามารถในการกําหนดบทบาทการพัฒนาอาชีพสําหรับบุคลากร
กลุมที่ 1 และ 2 

4.1.6. หลักการทั่วไปของการสอบคัดเลือกบุคลากร 

4.1.6.1. การดําเนินการสอบ 

กิจกรรมในการคัดเลือก ประกอบดวยการนําทุกขั้นตอนมาใชในการแสดงใหเห็นถึงคุณสมบัติของแตละ
บุคคลในการทํางานดานภูมิสารสนเทศและอยูภายใตการดูแลของผูคัดเลือก (certifying body) ตามเกณฑที่ถูก
กําหนดโดยผูกําหนดเงื่อนไขคุณวุฒิ (qualifying body) 

4.1.6.2. ผูคัดเลือก 

ผูคัดเลือกอาจเปนองคกรที่ไมไดรับผลประโยชน  ซึ่งไมไดเกี่ยวของโดยตรงในการฝกอบรมและการให
การศึกษาของบุคลากรทางดาน ภูมิสารสนเทศและไดรับการรับรองโดยมาตรฐานสากลของประเทศนั้นๆ 

4.1.6.3. รายละเอียดของผูคัดเลือก 

ผูคัดเลือกควรเปนบุคคลที่ไดรับการสนับสนุนจากคณะกรรมการดําเนินการสอบ  และควรเปนตัวแทนที่
โดดเดนในสาขา ภูมิสารสนเทศไมวาจะเปนกรรมการ ผูใชบริการ ผูจําหนาย ภาครัฐ และกลุมอื่นๆ ตามความ
เหมาะสม ผูคัดเลือกควรถูกแตงตั้งเปนลายลักษณอักษรจากสมาชิกของทีมคณะกรรมการ สวนคุณวุฒิของผูคัดเลือก 
ตองมีหลักฐานเอกสารเกี่ยวกับระดับการศึกษา การฝกอบรม ประสบการณ และตําแหนงมายืนยัน 

4.1.6.4. หนาที่รับผิดชอบของผูคัดเลือก 
• ควรเปนผูดูแล รักษา และสนับสนุน กฎกติกาในการดําเนินการสอบ ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 
• ควรเปนผูดําเนินการตามขั้นตอน และการปฏิบัติ เพื่อใหการสอบคัดเลือกเกิดความถูกตอง เหมาะสม

ตามเอกสารการประชุมระดับประเทศ ที่กําหนดตามมาตรฐานสากล และตองเขมงวดกวดขันตาม
หลักจริยศาสตร ประกอบดวยบทลงโทษ ที่ควรจะแจงตอคณะกรรมการและผูสอบทราบ 

• อาจเปนผูแทนที่มีหนาที่รับผิดชอบโดยตรง โดยดําเนินงานอยางละเอียดตามขั้นตอนการสอบใหแก
องคกรอื่นๆ ที่จะปฏิบัติตามผูกําหนดเงื่อนไขดานคุณวุฒิ และสามารถเปนตัวแทนของ
ภาคอุตสาหกรรม 

• ควรดําเนินการตามหนาที่รับผิดชอบจนถึงที่สุด ตามกฎกติกาการสอบคัดเลือก ซึ่งประกอบดวยหลัก
วิชาการและหลักการบริหาร 
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• ควรไดรับการอนุมัติ ทั้งโดยทางตรงและผานผูกําหนดเงื่อนไขคุณวุฒิ โดยเปนผูที่มีความเหมาะสม
และมีคุณวุฒิตรงตามเกณฑที่กําหนด 

• ควรปกปดทุกคําสั่งและทุกเรื่อง รวมถึงผูแทนที่ไดรับการประกาศอยางเปนลายลักษณอักษร 

4.1.7. คุณวุฒิท่ีจําเปน 
1. นักเทคโนโลยี ตองไดรับวุฒิอนุปริญญาจากวิทยาลัยหรือจากสถาบันการศึกษาที่ไดรับการรับรอง 

และมีประสบการณการทํางาน 1-3 ป 
2. นักวิทยาศาสตรหรือวิศวกร ปริญญาตรีหรือปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาที่ไดรับการรับรอง 

และมีประสบการณการทํางาน 2-4 ป 
3. นักวางแผนจัดการ คุณวุฒิของกลุม 1หรือ 2 รวมกับคุณวุฒิดานการบริหารจัดการจาก

สถาบันการศึกษาที่ไดรับการรับรอง และมีประสบการณการทํางานดานการบริหารจัดการ
มากกวา 5 ป 

4.1.8. การสอบคัดเลือกบุคลากร 

The British Computer Society (BCS) ไดกําหนดมาตรฐานและการควบคุมคุณภาพเพื่อพัฒนาวิชาชีพของ
ผูประกอบการในกรอบของนายจาง มาตรฐานสําหรับวิชาชีพตามกรอบที่ BCS ไดกําหนดไวนั้นประกอบดวย  

• ความชัดเจนของหลักเกณฑการปฏิบัติ (Code of Conduct)  
• คุณวุฒิเกี่ยวกับอาชีพแหงชาติ (National Vocational Qualifications: NVQ) และมาตรฐานในการ

พัฒนาอาชีพ 

4.1.9. สถาบันการศึกษาที่ไดรับการรับรอง 

เพื่อเขาสูอาชีพทางดานภูมิสารสนเทศ ลูกจางจะถูกคัดเลือกทั้งจากระดับอนุปริญญาจากวิทยาลัยหรือ
ปริญญาจากมหาวิทยาลัย ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการสรางกฏเกณฑในการแตงตั้งสถาบันการศึกษาขึ้นมาเพื่อรองรับ
สาขาวิชาดาน ภูมิสารสนเทศซึ่งหนวยงานกลางจะตองรับรองเงื่อนไขตอไปนี้ คือ 

• กําหนดสิ่งที่ผูเรียนจะไดรับหลังจากสําเร็จการศึกษา 
• ประเมินวิชาแกนในแผนการเรียน 
• กําหนดประโยชนของวิชาพัฒนาอาชีพ 
• ผูเรียนแตละคนจะตองถูกทดสอบความรูความสามารถกอนสําเร็จการศึกษา เพื่อแสดงใหเห็นถึง

ความสมดุลระหวางการเรียนในหลักการหรือทฤษฎี และประสบการณการฝกหัดงาน 

4.1.10. ขอตกลงกับองคกรวิชาชีพอ่ืนๆ  

ควรจะศึกษาโครงสรางและขั้นตอนขององคกรวิชาชีพอื่น ที่มีการใชเทคโนโลยีในสาขาภูมิสารสนเทศเชน 
ปาไม การวางแผน ธุรกิจ ธรณีวิทยา ศาสตรสุขภาพ ฯลฯ 
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4.2. รายละเอียดกรณีศึกษาการจัดทํามาตรฐาน ISO 19122 ของประเทศตางๆ 

กรณีศึกษาการจัดทํามาตรฐานภูมิสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/TC211 ครอบคลุมประเทศตางๆ ทั้งสิ้น 
11 ประเทศ ไดแก ออสเตรเลีย ออสเตรีย แคนาดา เยอรมนี ญี่ปุน เกาหลี โปรตุเกส ซาอุดิอาระเบีย อเมริกาใต อังกฤษ 
และอเมริกา ซึ่งลวนแตเปนประเทศที่มีเนื้อหาวิชาดานภูมิศาสตรที่แผขยายวงออกไปเปนอยางมาก โดยอาจมีความ
แตกตางกันบางในรายละเอียด ดานวิธีการในการจัดทํา อยางไรก็ตามการศึกษาครั้งนี้ กรณีศึกษาของประเทศจีน และ
ฟนแลนด ไมไดถูกนํามาศึกษาดวยเนื่องจากทั้ง 2 ประเทศไมไดนําเสนอรายละเอียดการจัดทํามาตรฐานในรายงาน
เชิงเทคนิค ISO/TR19122 และสืบเนื่องจากการที่ประเทศแคนาดาเปนประเทศตนแบบในการจัดทํามาตรฐานภูมิ
สารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/TC211 ไมวาจะเปนประเด็นในดานขอกําหนดตางๆ สมาคมวิชาชีพ คุณสมบัติของ
บุคลากร การออกใบรับรองการประกอบวิชาชีพ และทิศทางในอนาคต จึงทําใหประเทศอื่นๆ หยิบยกเอาประเทศ
แคนาดามาเปนแบบอยางในการจัดทํามาตรฐานดังกลาว  

การศึกษารายละเอียดการจัดทํามาตรฐานภูมิสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/TC211 ของประเทศตางๆ นี้ 
เปนประเด็นที่มีความสําคัญอันจะนําไปสูการเตรียมความพรอม นําผลการศึกษามาปรับเปลี่ยน พัฒนาใหเหมาะสม
และเพื่อเปนแมแบบในการจัดทํามาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศของประเทศไทยตอไป โดยเปนการนําเสนอในเชิง
วิเคราะห เปรียบเทียบในรายละเอียดของประเทศตางๆ ถึงความเหมือนและความแตกตาง ซึ่งรายละเอียด
ประกอบดวยประเด็นที่สําคัญไดแก นิยามศัพท สมาคมวิชาชีพแหงชาติ คุณวุฒิทางตําแหนงและการออกใบรับรอง
การประกอบวิชาชีพ และทิศทางในอนาคต 

4.2.1. นิยามศัพท 

ประเทศตางๆ ที่ไดมีการจัดทํามาตรฐานภูมิสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/TC211 ตางใหความสําคัญและ
กําหนดคํานิยามใหกับคําศัพทแตกตางกัน สรุปไดดังนี้ 

• ประเทศออสเตรเลีย อางอิงคําวา “Spatial Information Service” และ “Geomatics” 
• ประเทศแคนาดา อางอิงคําวา “Geomatics” 
• ประเทศญี่ปุน อางอิงคําวา “Geographic Information Systems” 
• ประเทศเกาหลี อางอิงคําวา “Geographic Information Systems” 
• ประเทศซาอุดิอาระเบีย อางอิงคําวา “Geographic Information Systems” “Remote Sensing and 

Aerial Photography” และ “Survey Sciences” 
• ประเทศอเมริกาใต อางอิงคําวา “Geomatics” และ “Geoinformatics” 
• ประเทศอังกฤษ อางอิงคําวา “Geoinformatics” 
• ประเทศสหรัฐอเมริกา อางอิงคําวา “Geographic Information Sciences” 
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4.2.2. สมาคมวิชาชีพแหงชาติ 

โดยทั่วไปแลวในทางทฤษฎีสมาคมหรือองคกรวิชาชีพระหวางประเทศ (International Professional 
Organizations) มักมีอยูในระดับประเทศ แตในความเปนจริงอาจจะมีหรือไมมีกลุมวิชาชีพดําเนินการใน
ระดับประเทศก็ได จากการศึกษาพบวา สมาคมวิชาชีพที่ทําหนาที่ในการออกใบรับรองการประกอบวิชาชีพในแตละ
ประเทศนั้นมีความเหมือนและความแตกตางกัน ดังนี้ 

ประเทศออสเตรเลีย 

ประเทศออสเตรเลียมีสถาบันวิชาชีพที่ใหความสนใจในสาขาภูมิสารสนเทศ ดังนี้ 
• Mapping Sciences Institute (MSI)  
• Institution of Surveyors Australia (ISA) 
• Institution of Engineering and Mining Surveyors Australia (IEMSA) 
• Remote Sensing and Photogrammetry Association of Australia 
• Australian Urban and Regional Information Systems Association (AURISA) โดยใหความสนใจ

ดานการใหบริการสารสนเทศเชิงพื้นที่ ซึ่งหนวยงานนี้ไดรับการสนับสนุนจากทั้งสมาคมวิชาชีพภูมิ
สารสนเทศและผูใชงานภูมิสารสนเทศในสาขาอาชีพตางๆ 

ประเทศแคนาดา  

ประเทศแคนาดา มีสมาคมวิชาชีพที่ใหความสนใจในสาขาภูมิสารสนเทศ ดังนี้ 
• Canadian Association of Geographers (CAG) 
• Canadian Cartographic Association (CCA)  
• Canadian Council of Land Surveyors (CCLS)  
• Canadian Institute of Geomatics (CIG)  
• Canadian Remote Sensing Society (CRSS)  

รายชื่อเหลานี้ไมรวมถึงสมาคมวิชาชีพที่ใชประโยชนดานเทคโนโลยีภูมิสารสเทศ เชน ปาไม 
สถาปตยกรรมภูมิทัศน การวางผัง วิศวกรรมโยธา และอุทกวิทยา 
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ประเทศญี่ปุน 

ประเทศญี่ปุน จัดตั้งสมาคมวิชาชีพทั้งสิ้น 15 องคกร และจัดตั้งองคกรดานวิชาการ 6 องคกร เพื่อ
รับผิดชอบดําเนินงานการออกใบรับรองการประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับการสํารวจและการทําแผนที่ เพราะประเทศ
ญี่ปุนถือวาสาขาวิชาดังกลาวเปนสาขาวิชาพื้นฐานของการสรางขอมูลทางภูมิสารสนเทศ ไดแก 

1. องคกรหรือสมาคมวิชาชีพ 
1.1. Nihon Sokuryosha Renmei (Japan Federation of Surveyors) 
1.2. Nihon Sokuryo Kyokai (Japanese Association of Surveyors, JAS) (member of JFS) 
1.3. Kokusai Kensetsu Gijutsu Kyokai (Infrastructure Development Institute Japan) 

(member of JFS) 
1.4. Zenkoku Kensetsu Kenshu Senta (Japan Construction Training Center) (member of 

JFS) 
1.5. Zenkoku Sokuryo Sekkeigyo Kyokai Rengokai (Japan Federation of Survey and 

Planning Associations) (member of JFS) 
1.6. Sokuryo Senmon Kyoiku Senta (Survey Education Center) (member of JFS) 
1.7. Nihon Suiro Kyokai (Japan Hydrographic Association) (member of JFS) 
1.8. Nihon Sokuryo Chosa Gijutsu Kyokai (Association of Precise and Applied 

Technology, APA) (member of JFS) 
1.9. Nihon Chizu Senta (Japan Map Center) (member of JFS) 
1.10. Nihon Chizu Choseigyo Kyokai (Mapping Enterprises Association  Japan) (member 

of JFS) 
1.11. Nihon Fudosan Kantei Kyokai (Japanese Association of Real Estate Appraisal) 

(member of JFS) 
1.12. Nihon Tochi Kaoku Chosashikai Rengokai (Japan Federation of Land and Building 

Surveyors, Associations) 
1.13. Zenkoku Tochi Kairyo Jigyodantai Rengokai (Japan Land and Water Association, 

JTL) 
1.14. Nihon Kensetsu Joho Sogo Senta (Japan Construction Information Center) 
1.15. Rimotosenshingu Gijutsu Senta (Remote Sensing Technology Center of Japan) 

2. องคกรดานวิชาการ  
2.1. Chiri Joho Shisutemu Gakkai (Geographic Information Systems Association) 
2.2. Nihon Shashin Sokuryo Gakkai (Japan Society of Photogrammetry and Remote 

Sensing, JSPRS) 
2.3. Nihon Sokuchi Gakkai (Geodetic Society of Japan) 
2.4. Nihon Kokusai Chizu Gakkai (Japan Cartographers Association) 
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2.5. Nihon Rimotosenshingu Gakkai (Remote Sensing Society of Japan) 
2.6. Nihon Chiri Gakkai (Association of Japanese Geographers) 

ประเทศเกาหลี  

มีการจัดตั้งรัฐบาลแหงชาติขึ้น เพื่อทําหนาที่หลักในการรับผิดชอบการออกใบรับรองการประกอบวิชาชีพ 
โดยประเทศเกาหลีไดจัดตั้งสมาคมวิชาชีพ 2 องคกร องคกรดานวิชาการ 4 องคกร และมหาวิทยาลัย 3 แหง ดังนี้ 

1. องคกรหรือสมาคมวิชาชีพ 
1.1. Korea Association of Surveying and Mapping 
1.2. The Korean Association of Professional GIS 

2. องคกรดานวิชาการ 
2.1. Korean Society of Remote Sensing 
2.2. Geographic Information System Association of Korea 
2.3. Korea Open GIS Research Society 
2.4. Korean Society of Geomatics 

3. มหาวิทยาลัย 
3.1. NamSeoul University (GIS department) 
3.2. Inha University (GIS department) 
3.3. Inha College (Cadastral department) 



สรุปกรณีศึกษาในการจัดทํามาตรฐาน ISO 19122 ของประเทศตางๆ 
 

รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศตามมาตรฐานของ ISO/TC211 

มาตรฐาน ISO 19122: Geographic information/Geomatics-Qualification and certification of personnel 
 

33

ประเทศซาอุดิอาระเบีย 

เปนประเทศที่มีโครงสรางระบบการศึกษาที่เขมแข็งมาก โดยสมาคมและคณะกรรมการที่เกี่ยวของทั้ง
ทางตรงและทางออมกับสาขาภูมิสารสนเทศในประเทศซาอุดิอาระเบีย มีองคกรที่ทําหนาที่หลักในการสนับสนุน
และพัฒนาวิชาชีพ ดังนี้ 

• Saudi Geographic Society 
• Architectonics Society 
• Engineering Committee 
• Geology Society 

ประเทศแอฟริกาใต 

ประเทศแอฟริกาใต มีสมาคมแหงชาติที่เขมแข็ง โดยแบงเปน 3 กลุม ดังนี้ 
1. กลุมงานสํารวจ (Surveying) 

Professional and Technical Surveyors Act (Act 40 of 1984) เตรียมความพรอมในการกอต้ัง 
South African Council for Professional Land Surveyors and Technical Surveyors (PLATO) 
เชนเดียวกับการจดทะเบียน Professional Surveyors, Professional Surveyors in training, 
Surveyors, Survey Technicians and Survey Technicians in training โดยที่ PLATO รับรองสาขา
ตางๆ ดังนี้ Cadastral, Minerals, Photogrammetry, Remote Sensing, Engineering, Hydrography, 
Geodesy, Geospatial Information Management, Cartography, Industrial และ Environmental 
Geomatics 

2. กลุมงานดานภูมิสารสนเทศ 
เปนกลุมที่สนใจงานทางดานเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ไดแก Photogrammetry Society และ
องคกรยอยดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร เชน NAGIS, FAGIS, และ CAGIS โดยมีบทบาทใน
บางครั้ง กระทั่งป ค.ศ.1999 องคกรที่มีช่ือวา Geographical Information Society of Southern 
Africa (GISSA) ไดกอต้ังขึ้นแทนที่องคกรเกา คือ AGISA โดยเปาหมายหลักของ GISSA คือ การ
พยายามจดทะเบียนนักภูมิสารสนเทศทุกคน โดยไดสํารวจจากองคกร South African Council for 
Professional Land Surveyors and Technical Surveyors 

3. สมาคมของนักภูมิศาสตรในแอฟริกาใต 
สมาคมของนักภูมิศาสตรในแอฟริกาใตเปนตัวแทนของ South African National Committee of 
the IGU 

ประเทศอังกฤษ  

มีการจัดตั้งสมาคมวิชาชีพโดยเกี่ยวของกับ The Association for Geographic Information (AGI) ซึ่งไดรับ
การกําหนดใหมีบทบาทหลักในการพัฒนาวิชาชีพตลอดระยะเวลา 12 ปที่ผานมา โดยนโยบาย AGI ที่สนับสนุนการ
พัฒนาวิชาชีพมีดังนี้ 
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• พัฒนาและเสนอกรอบการพัฒนาวิชาชีพ ซึ่งทําใหบุคลากรสามารถพัฒนาวิชาชีพของตนเอง และมี
การจดบันทึกเพื่อเปนประวัติการทํางาน 

• ทํางานกับองคกรรวมงานที่มาจากตางสถาบัน เชน British Computer Society, The Royal Institute of 
Charter Surveyors, The Royal Town Planning Institute เปนตน  

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประเทศสหรัฐอเมริกานั้น นับตั้งแตสาขาภูมิสารสนเทศเปนที่รูจักและมีการนําไปใชประโยชนในสายงาน
ตางๆ มากมาย ไมวาจะเปน วนศาสตร นิเวศวิทยา วิศวกรรมอุทกศาสตร จึงกอใหเกิดหนวยงานที่ทําหนาที่ใน
ประเด็นที่เกี่ยวกับคุณวุฒิของสายงานดานภูมิสารสนเทศ ดังนี้ 

• American Congress on Surveying and Mapping (ACSM) 
• American Society of Photogrammetry and Remote Sensing (ASPRS) 
• American Society of Landscape Architects (ASLA) 
• American Planning Association (www.planning.org) 
• Association of American Geographers (AAG) 
• Geospatial Information and Technology Association (GITA) 
• International Association of Assessing Officers (IAAO) 
• Management Association for Private Photogrammetric Surveyors (MAPPS) 
• National States Geographic Information Council (NSGIC) 
• Open GIS Consortium (OPENGIS) 
• Urban and Regional Information Systems Association (URISA) 
• University Consortium for Geographic Information Science (UCGIS) 

4.2.3. วิธีการกําหนดคุณสมบัติทางตําแหนง 

ไดมีความพยายามจากหลายหนวยงานและจากหลายประเทศในการกําหนดทักษะและความรูความสามารถ
ของบุคลากรใหเหมาะสมที่จะไดรับใบรับรองการประกอบวิชาชีพ จากการศึกษาสรุปไดวา ทักษะและความรู
ความสามารถของบุคลากร สามารถกําหนดและประเมินได3 วิธี ไดแก กําหนดจากขอกําหนดของสมาคมวิชาชีพ 
กําหนดจากขอกําหนดระหวางประเทศ เชน International Hydrographic Office (IHO) และกําหนดจากมาตรฐาน
หลักสูตรการเรียนการสอน โดยรายละเอียดของการกําหนดทักษะและความรูความสามารถของบุคลากร ของแตละ
ประเทศสรุปไดดังนี้ คือ 

4.2.3.1. การกําหนดจากขอกําหนดของสมาคมวิชาชีพ 

จากการศึกษาพบวา ประเทศตางๆ สวนใหญมีการกําหนดกรอบความสามารถของบุคลากรตามกรอบของ
สมาคมวิชาชีพและระบบคุณสมบัติแหงชาติ ดังนี้ 
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ประเทศออสเตรเลีย 

มีการกําหนดคุณวุฒิของบุคลากรสาขาการบริการขอมูลเชิงพื้นที่ตามกรอบของ Australian Qualifications 
Framework (AQF) ซึ่งเกณฑในการแบงระดับของ AQF คือ 

• Autonomy 
• Responsibility and Accountability 
• Complexity of Skill and Knowledge 
• Choice and Range of Contingencies 
• Discretion and Judgment 

ประเทศแคนาดา 

มีการออกใบรับรองการประกอบวิชาชีพดานภูมิสารสนเทศ 2 แบบ คือ การออกใบรับรองการประกอบ
วิชาชีพจากการสมัครผานสมาคมวิชาชีพทาง Canadian Remote Sensing Society และ Canadian Institute of 
Geomatics โดยมีขอบเขตการดําเนินงานที่แตกตางกันคือ 

1. Canadian Remote Sensing Society (CRSS) ดําเนินการเพื่อสรางขอกําหนดเกี่ยวกับ 
1.1. คัดเลือกนักวิทยาศาสตรการทําแผนที่ดานการสํารวจดายภาพถายทางอากาศ 
1.2. คัดเลือกนักวิทยาศาสตรการทําแผนที่ดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
1.3. คัดเลือกนักวิทยาศาสตรดานการสํารวจระยะไกล 

2. Canadian Institute of Geomatics (CIG) ดําเนินการเพื่อสรางขอกําหนดของ 
2.1. ผูเช่ียวชาญทางภูมิสารสนเทศเนนการสํารวจดวยภาพถายทางอากาศ 
2.2. ผูเช่ียวชาญทางภูมิสารสนเทศเนนการสํารวจระยะไกล 
2.3. ผูเช่ียวชาญทางภูมิสารสนเทศเนนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
2.4. ผูเช่ียวชาญทางภูมิสารสนเทศเนนการสํารวจยีออเดซี่ 

ประเทศญี่ปุน 

องคกรที่ทําหนาที่กําหนดคุณสมบัติทางตําแหนง คือ Kyoiku Kenshu Senta และ Nihon Sokuryo Kyokai 
(Education and Training Center, Japanese Association of Surveyors) ทั้งนี้ประเทศญี่ปุนเนนสายงานดานการสํารวจ
และการทําแผนที่ เพราะถือวาเปนพื้นฐานของการสรางขอมูลทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

ประเทศเกาหลี 

มีการพัฒนา National Technical Qualification Test System สาขาระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและการ
สํารวจ เกิดจากการกอต้ังขึ้นโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน และการออกใบรับรองการประกอบวิชาชีพดาน
เทคนิคแหงชาติ ถูกแตงตั้งโดย Korea Manpower Agency 
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ประเทศซาอุดิอาระเบีย 

เริ่มการจัดทํามาตรฐานการกําหนดคุณวุฒิและการออกใบรับรองการประกอบวิชาชีพสาขาระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร จากสวนของงานวิชาการพัฒนาสูวิทยาลัยพิเศษในสาขาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
นอกจากนั้นยังมีการจัดทําในรูปแบบของการแตงตั้งคณะกรรมการระบบสารสนเทศภูมิศาสตรแหงชาติ (National 
Geographical Information Systems Committee) เพื่อกําหนดกฎเกณฑเกี่ยวกับอาชีพ ยิ่งไปกวานั้น สมาชิก
คณะกรรมการเชิงเทคนิค ISO/TC211 ไดมีการแลกเปลี่ยนประสบการณและมีสวนรวมในการพัฒนาประเด็น
ระหวางประเทศ 

ประเทศแอฟริกาใต 

ยึดเกณฑตาม The National Qualifications Framework (NQF) เปนการกําหนดหลักการและแนวทางใน
ความสําเร็จของผูเรียนที่ไดลงทะเบียน เพื่อสามารถรับรองทักษะและความรู NQF เกิดขึ้นโดย South African 
Qualifications Authority (SAQA) Act (Act 58 of 1995) วัตถุประสงคของ NQF คือ การกระตุนใหเกิดการแกไข
ระบบการศึกษา การฝกอบรมและโอกาสการจางงานที่ไมยุติธรรมในอดีต นั่นหมายถึง มีความตองการในการรับรอง
การเรียน โดยถือวาเปนสวนหน่ึงของภารกิจของ SAQA ที่ตองกําหนดคุณวุฒิของบุคลากร เนนผลที่ไดจากการ
เรียนรูซึ่งตองแนใจวา มาตรฐานและคุณวุฒิที่จดทะเบียนกับ NQF สามารถนําไปเปรียบเทียบกับนานาประเทศได  

SAQA มีบทบาท 2 ประการ คือ การกําหนดมาตรฐาน (Standards Setting) และ การประกันคุณภาพ 
(Quality Assurance)  

1. การกําหนดมาตรฐาน โดยมีโครงสรางยอยในสวนของการกําหนดมาตรฐาน คือ National 
Standards Bodies (NSBs) และ Standards Generating Bodies (SGBs) 

2. การประกันคุณภาพ โดยมีโครงสรางยอยของการประกันคุณภาพ คือ Education and Training 
Quality Assurance bodies (ETQAs) 

ประเทศอังกฤษ 

ยึดตามกรอบของ The Association for Geographic Information (AGI) ซึ่งมีบทบาทหลักในการพัฒนา
วิชาชีพ โดยระหวางป 1994 และ 1995 AGI ไดจัดการประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ 2 ครั้ง เพื่อเปนการพัฒนา
รูปแบบของระดับงานและความสามารถของบุคลากรในงานดานสารสนเทศภูมิศาสตร 

4.2.3.2. การกําหนดจากขอกําหนดระหวางประเทศ เชน International Hydrographic Office 
(IHO) 

กรณีของการยึดถือตามกรอบขอกําหนดระหวางประเทศนี้ ไมมีประเทศใดที่ยึดถืออยางจริงจัง แตเปนการ
ยึดถือเพื่อเปนกรอบกวางๆ สําหรับเปนแนวทางในการกําหนดกรอบเฉพาะภายในประเทศของตนเอง โดยสวนใหญ
ยึดถือตามกรอบของ International Federation of Surveyors (FIG), International Hydrographic Organization (IHO) 
และ International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS) 
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4.2.3.3. การกําหนดจากมาตรฐานหลักสูตรการเรียนการสอน 

ประเทศที่มีวิธีการกําหนดและประเมินทักษะ ความรูความสามารถของบุคลากร โดยยึดตามมาตรฐาน
หลักสูตรการเรียนการสอนนั้น โดยสวนใหญเปนประเทศที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่เขมขน มีการพัฒนาใหมี
ความทันสมัย และรองรับกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ อันไดแก 

ประเทศออสเตรีย 

มีการพัฒนารูปแบบการศึกษาขั้นสูง 2 รูปแบบหลัก คือ 
1. การเปลี่ยนแปลงโครงสรางเนื้อหาของการศึกษาในมหาวิทยาลัยและสถาบันตางๆ 
2. รองรับการพัฒนาอยางรวดเร็วของสาขาใหม เชน ภูมิสารสนเทศ 

ประเทศเยอรมนี 

มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการเรียนการสอนจากระบบดั้งเดิมสูระบบใหม ระบบการศึกษาแบบดั้งเดิม
ของเยอรมนีเนนสาขาที่เกี่ยวของกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตรสวนมากมุงเนนวิชาทางดานภูมิศาสตรและยีออเดซี่ 
จนกระทั่งปลายป ค.ศ.2003 ไดเกิดสาขาใหม คือภูมิสารสนเทศในสถาบันการศึกษาตางๆ ซึ่งหลักสูตรนี้สรางขึ้นจาก
รากฐานของสหสาขาวิชาเดิม ไดแก ภูมิศาสตร ยีออเดซี่ และสารสนเทศ 

นอกจากนี้ มีการแตงตั้งคณะกรรมการจากองคกรอิสระ เพื่อทําหนาที่ในการประกันคุณภาพหลักสูตร
การศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท โดยมี 2 องคกรที่เปนตัวแทนในการพิจารณาแตงตั้ง คือ Accreditation 
Agency for Study Programs in Engineering and informatics (ASII) และ Central Evaluation and Accreditation 
Agency of Hanover (ZEvA) สาขาวิชาที่ไดรับการพิจารณา ไดแก การสํารวจ ยีออเดซี่ ภูมิสารสนเทศ และการทํา
แผนที่ 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

มีความพยายามในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนดานระบบสารสเทศภูมิศาสตร สงผลตอใบรับรอง
การประกอบวิชาชีพ โดยมีสมาคมวิชาชีพ 4 แหง ที่ดําเนินการคือ 

• American Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ASPRS) 
มีหนาที่ในการพิจารณาการออกใบรับรองวิชาชีพดาน GIS ใบรับรอง คือ “Certified Mapping 
Scientist-GIS” โดยยึดตามคุณวุฒิทางการศึกษาที่เหมาะสม และชวงเวลาในการทํางาน 

• Professional land surveyors 
มีหนาที่ในการปรับรูปแบบทางกฏหมาย (Model Law) ที่เกี่ยวกับการกําหนดวิชาชีพทางสารสนเทศ
ภูมิศาสตรที่แนนอน โดยเฉพาะเอกสารดานที่ดินที่ตองมีการกําหนดพิกัดลงในแผนที่ 

• University Consortium for Geographic Information Science (UCGIS) 
มีหนาที่ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อการศึกษาดานภูมิสารสนเทศศาสตร ซึ่ง
หลักสูตรนี้จะสงผลตอใบรับรองการประกอบวิชาชีพทางดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ใน
สถาบันการศึกษาที่สูงขึ้นในอเมริกา 
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• Urban and Regional Information Systems Association (URISA) 
มีหนาที่ในการพัฒนาโครงการการออกใบรับรองการประกอบวิชาชีพดานระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร เปนตัวแทนขององคกรอื่นๆ ในการเขามามีสวนรวมในการรวมกันจัดทําหนังสือรับรอง 
จัดทําเอกสารฉบับราง 

4.2.4. ระดับคุณวุฒิทางตําแหนงและการออกใบรับรองการประกอบวิชาชีพ 

การกําหนดระดับคุณวุฒิทางตําแหนงและการออกใบรับรองการประกอบวิชาชีพของแตละประเทศมีความ
หลากหลายและมีความแตกตางกันออกไป การนําเสนอในหัวขอนี้จึงเลือกนําเอาเฉพาะประเทศที่มีการแบงระดับ
คุณวุฒิทางตําแหนงที่มีความชัดเจนเทานั้น ไดแก 

ประเทศออสเตรเลีย 

ประเทศออสเตรเลียแบงระดับคุณวุฒิทางตําแหนงทั้งสิ้น 12 ระดับ คือ 
1. Senior Secondary Certificate of Education 
2. Certificate I 
3. Certificate II 
4. Certificate III 
5. Certificate IV 
6. Diploma 
7. Advanced Diploma 
8. Bachelor Degree 
9. Graduate Certificate 
10. Graduate Diploma 
11. Masters Degree 
12. Doctoral Degree 

ประเทศออสเตรีย 

ประเทศออสเตรียแบงระดับคุณวุฒิทางตําแหนงและการออกใบรับรองการประกอบวิชาชีพเปน 3 ระดับ
หลัก คือ 

1. คุณวุฒิหลักสูตรการศึกษาหลังมัธยมศึกษา ไดแก  
1.1. Certificate  

2. คุณวุฒิวิทยาลัยหลังมัธยมศึกษา ไดแก  
2.1. Certificate  
2.2. Diploma 

3. สถาบันการศึกษาขั้นสูง ไดแก 
3.1. Advanced Diploma 
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3.2. Bachelor Degree 
3.3. Masters Degree 
3.4. Doctoral Degree 

ประเทศแคนาดา 

ประเทศแคนาดาแบงระดับคุณวุฒิทางตําแหนงและการออกใบรับรองการประกอบวิชาชีพ ดังแสดงตาม
แผนภาพ 

ภาพที่ 4-2  แผนภาพระดับคุณวุฒิตามเสนทางการศึกษาในสายอาชีพดานภูมิสารสนเทศ 

ประเทศโปรตุเกส 

ประเทศโปรตุเกสแบงระดับคุณวุฒิทางตําแหนงและการออกใบรับรองการประกอบวิชาชีพ 4 ระดับ คือ 
1. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

โรงเรียนของสถาบันการทําแผนที่แหงชาติ เสนอหลักสูตรการฝกอบรมความเชี่ยวชาญทางการ
สํารวจดวยภาพถายทางอากาศและการสาํรวจรังวัด เปนหลักสูตร 3 ป โดยบูรณาการรวมกับ
หลักสูตรทั่วไปของโรงเรียน  

2. ระดับปริญญาตรี 
มีการศึกษาทั้งสิ้น 3 หลักสูตร ของคณะวิศวกรรมการสํารวจ ระยะเวลา 3 ป เพื่อเปนการฝก
ปฏิบัติในวิชาชีพ ผูสําเร็จการศึกษาไดวุฒิวิศวกรรมทางเทคนิค 

วิทยาลัย 1 ป 
อนุปริญญาการวิจัย 

ทางภูมิสารสนเทศขั้นสูง 

วิทยาลัย 1 ป 
อนุปริญญา 

หลังปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัย 
3 หรือ 4 ป 
ปริญญาตรี 

การศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษา 

วิทยาลัย 
1 หรือ 2 ป 

ประกาศนียบัตรหรือ
อนุปริญญา 

มหาวิทยาลัย 
 

ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

ออกสูตลาดงาน ออกสูตลาดงาน 
ออกสูตลาดงาน 

ออกสูตลาดงาน 

ออกสูตลาดงาน 
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3. ระดับหลังปริญญาตรี 
มีการศึกษาทั้งสิ้น 3 หลักสูตร ของคณะ Geographical Engineering ระยะเวลา 5 ป หลักสูตร
ครอบคลุมวิชายีออเดซี่ การสํารวจดวยภาพถายทางอากาศ การสํารวจระยะไกล การสํารวจรังวัด 
และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร โดยผูสําเร็จการศึกษาจะไดวุฒิทางวิศวกรรมศาสตร 

4. ระดับปริญญาโท 
มีหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ระยะเวลา 2 ป 

ประเทศซาอุดิอาระเบีย 

ประเทศซาอุดิอาระเบียไดกําหนดเงื่อนไขการแบงคุณวุฒิทางตําแหนง 4 กลุมหลัก ดังแผนภาพ 

ภาพที่ 4-3  แผนภาพการแบงคุณวุฒิทางตําแหนงของประเทศซาอุดิอาระเบีย 

นอกจากนี้ประเทศซาอุดิอาระเบียยังจําแนกประเภทของบุคลากรในสาขาภูมิสารสนเทศเปนระดับขั้น 
ไดแก 

1. Users: ผูทํางานในสาขาภูมิสารสนเทศ ทําหนาที่ในการใชและวิเคราะหขอมูล 
2. Trainees: บุคคลที่กําลังพัฒนาไปสูการเปนมือาชีพในสายงาน 
3. Technicians: นักสํารวจ ผูนําเขาขอมูล และประมวลผลขอมูล 
4. Practitioners: บุคคลที่มีประสบการณ เปนหัวหนางานหลังจากผานการฝกอบรมมาแลวชวงหนึ่ง 
5. Specialists: บุคคลที่มีวุฒิทางความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน เชน นักเขียนโปรแกรมหรือนักออกแบบ

ระบบ 
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6. Consultants: บุคคลที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะดาน ดวยประสบการณในการทํางานหนึ่งสาขาหรือ
มากกวา 

ภาพที่ 4-4  แผนภาพการแบงระดับขั้นตําแหนงงานสาขาภูมิสารสนเทศของประเทศซาอุดิอาระเบีย 

ประเทศแอฟริกาใต 

จากการนําโดย South African Qualifications Authority (SAQA) ไดปรับกรอบการกําหนดประเภทของ
คุณวุฒิทางตําแหนงจาก ของ The National Qualifications Framework (NQF) เปน 8 ระดับ ดังนี้ 

ตารางที่ 4-1 ตาราง ประเภทคุณวุฒิ 8 ระดับ ของ NQF 

NQF Level Band ประเภทคุณวุฒิทางตําแหนง 
8 
7 
6 
5 

Higher 
Education 

and 
Training 

 

- Post-doctoral research degrees 
- Doctorates 
- Masters degrees 
- Professional Qualifications 
- Honours degrees 
- National first degrees 
- Higher diplomas 
- National diplomas 
- National certificates 
 

Further Education and Training Certificate (FETC) 
4 
3 
2 

Further 
Education 

and 
Training 

National certificates 
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ตารางที่ 4-1  (ตอ) ประเภทคุณวุฒิ 8 ระดับ ของ NQF 

NQF Level Band ประเภทคุณวุฒิทางตําแหนง 
General Education and Training Certificate (GETC) 

1 General 
Education 

and Training 

Grade 9 | ABET Level 4 
 
________ 
National certificates 

ประเทศอังกฤษ 

จากการนําของ AGI ไดแบงระดับคุณวุฒิทางตําแหนงและการออกใบรับรองการประกอบวิชาชีพ โดยยึด
ตามกรอบของ British Computer Society (BCS) ที่ถือวาเปนมาตรฐานครอบคลุมทุกประเด็นของการทํางานทั้งใน
และเกี่ยวของกับสาขาวิศวกรรมระบบสารสนเทศ (Information Systems Engineering) โดย BCS แบงเปน 10 ระดับ 
ดังนี้ 

ตารางที่ 4-2 ตารางแสดงระดับของการออกใบประกอบวิชาชีพ 

ระดับ ระดับของใบประกอบวิชาชีพ 
0 Unskilled entry 
1  Standard Entry 
2  Initially trained practitioner 
3  Trained practitioner 
4  Fully skilled practitioner 
5  Experienced practitioner’s/Supervisor 
6  Specialist practitioner/Manager (limited scope) 
7  Senior specialist/Manager (extended scope) 
8  Principal specialist/Experienced Manager 
9  Senior manager/Director 

โดย AGI แบงเปน 6 ระดับ และ 5 สาขา ดังนี้ 

ระดับของ model AGI คือ 
1. Skilled entry 
2. Initially trained practitioner 
3. Fully skilled specialist 
4. Team leader/Senior specialist 
5. Senior Manager/Consultant 
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6. Principal Manager/Director 

แบงตามสาขาไดดังนี้ 
• DA Data Acquisition 
• DB Design and Build 
• DM Data Management 
• DV Data Validation 
• GA Geographical Analysis 
• HI Human Issues 

เมื่อนํา AGI industry นํามาผนวกกับ ระดับของ BCS ไดดังนี้ 

ตารางที่ 4-3 ตารางแสดงลําดับขั้นตําแหนงการดําเนินงานดานภูมิสารสนเทศของประเทศอังกฤษ 

AGI Level Description BCS Levels 
6 Principal Manager/Director Fellow 8/9 
5 Senior Manager/Consultant 6/7 
4 Team Leader/Senior specialist Member 4/5 
3 Fully skilled specialist Associate Member, 3 
2 Initially Trained practitioner Associate Member, 2 
1 Skilled entry Affiliate 

4.2.5. ปจจัยท่ีใชในการกําหนดระดับคุณวุฒิและการออกใบรับรองการประกอบวิชาชีพ 

โดยทั่วไปปจจัยที่ใชในการกําหนดระดับของคุณวุฒิและการออกใบรับรองการประกอบวิชาชีพ มี 2 
ประการ คือ ระดับการศึกษา และประสบการณในการทํางาน ทั้งนี้จากการศึกษากรณีตัวอยางของทั้ง 11 ประเทศ 
พบวา นอกจากปจจัยทั้ง 2 ประการขางตน ยังมีบางปจจัยที่ถูกใหความสําคัญ คือ 

ประเทศออสเตรเลีย 

กําหนดวา บุคลากรตองผานโครงการการประเมินวิชาชีพมาแลว จึงจะไดรับการพิจารณาเพื่อกําหนด
คุณวุฒิทางตําแหนงและออกใบรับรองวิชาชีพ 

ประเทศโปรตุเกส 

กําหนดเกณฑการประเมินบุคลากร คือ ตองผานการประเมินความรูโดยการทดสอบภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ 
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4.3. สรุปเปรียบเทียบการจัดทํามาตรฐาน ISO 19122 จากกรณีศึกษา 

จากประเด็นตางๆ ที่ไดนําเสนอในรายละเอียดของการดําเนินงานเพื่อพัฒนามาตรฐานการกําหนดคุณวุฒิ
และใบรับรองสําหรับบุคลากรผูปฏิบัติงานทางดานภูมิสารสนเทศในประเทศตางๆ นั้น จะเห็นไดวามีหลายประเด็น
ที่แตละประเทศมีแนวคิดในการดําเนินงานที่เหมือนกันหรือคลายคลึงกัน ถึงแมวาในประเทศเหลานั้นจะมีพ้ืนฐานที่
แตกตางกันอยูบาง ซึ่งแสดงใหเห็นถึงแนวทางที่สามารถจะนํามาใชเปนมาตรฐานหรือนํามาปรับปรุงใชเปน
มาตรฐานของประเทศไทยไดตอไป 

ตารางที่ 4-4 ตารางสรุปกรณีศึกษาการจัดทํามาตรฐานภูมิสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/TC211 

ประเทศ 

ประเด็น 

ออ
สเต

รเล
ีย 

ออ
สเต

รีย
 

แค
นา
ดา 

เยอ
รมั

น 

ญี่ป
ุน 

เกา
หล

ี 

โปร
ตุเก

ส 

ซา
อุด

ิอาร
ะเบ

ีย 

แอ
ฟร

ิกาใ
ต 

อังก
ฤษ

 

อเม
ริก
า 

1. นิยามศัพท            
1.1 Spatial Information Service ✓           

1.2 Geomatics ✓  ✓         

1.3 Geographic Information 
Systems 

    ✓ ✓      

1.4 Remote Sensing and Aerial 
Photography 

       ✓    

1.5 Survey Sciences        ✓    

1.6 Geoinformatics         ✓ ✓  

1.7 Geographic Information 
Sciences 

          ✓ 

2. สมาคมวิชาชีพแหงชาติ            
2.1 องคกรหรือสมาคมวิชาชีพ            

- สมาคมทางดาน Remote Sensing 
และ GIS 

✓  ✓  ✓ ✓   ✓ ✓ ✓ 

- สมาคมภูมิศาสตร   ✓ ✓    ✓ ✓  ✓ 
- สมาคมทางดาน Surveying and 

Mapping 
✓  ✓  ✓ ✓   ✓  ✓ 
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ตารางที่ 4-4  (ตอ)  ตารางสรุปกรณีศึกษาการจัดทํามาตรฐานภูมิสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/TC211 

 
ประเทศ 

ประเด็น 

ออ
สเต

รเล
ีย 

ออ
สเต

รีย
 

แค
นา
ดา 

เยอ
รมั

น 

ญี่ป
ุน 

เกา
หล

ี 

โปร
ตุเก

ส 

ซา
อุด

ิอาร
ะเบ

ีย 

แอ
ฟร

ิกาใ
ต 

อังก
ฤษ

 

อเม
ริก
า 

- สมาคมทางดาน Engineering ✓   ✓   ✓ ✓    

2.2 องคกรวิชาการ     ✓ ✓      

2.3 มหาวิทยาลัย      ✓      

3. ที่ปรึกษาดานคุณวุฒิทางตําแหนง
และการออกใบรับรองการ
ประกอบวิชาชีพ  

           

3.1 มหาวิทยาลัยที่ไดรับการแตงตั้ง ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
3.2 ตัวแทนของรัฐบาล   ✓  ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ 
3.3 สมาคมวิชาชีพ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
3.4 องคการอุตสาหกรรมหรือการคา ✓  ✓     ✓  ✓  

4. วิธีการกําหนดคุณสมบัติทาง
ตําแหนง  

           

4.1 กําหนดจากขอกําหนดของ
สมาคมวิชาชีพ 

✓  ✓  ✓ ✓  ✓ ✓ ✓  

4.2 กําหนดจากขอกําหนดระหวาง
ประเทศ 

           

4.3 กําหนดจากมาตรฐานการเรียน
การสอน 

 ✓  ✓       ✓ 

5. ปจจัยที่ใชในการกําหนดระดับ
คุณวุฒิและการออกใบรับรอง
การประกอบวิชาชีพ 

           

5.1 ระดับการศึกษา ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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ตารางที่ 4-4  (ตอ)  ตารางสรุปกรณีศึกษาการจัดทํามาตรฐานภูมิสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/TC211 

 
ประเทศ 

ประเด็น 

ออ
สเต

รเล
ีย 

ออ
สเต

รีย
 

แค
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ดา 
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น 
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ุน 
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ี 

โปร
ตุเก

ส 

ซา
อุด

ิอาร
ะเบ

ีย 

แอ
ฟร

ิกาใ
ต 

อังก
ฤษ

 

อเม
ริก
า 

5.2 ประสบการณการทํางาน ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
5.3 ผานโครงการการประเมินวิชาชีพ ✓           

5.4 ผานการประเมินความรูโดยการ
ทดสอบภาคทฤษฎีและปฎิบัติ 

      ✓     

หมายเหตุ:  ✓ หมายถึง มีการปฏิบัติ   หมายถึง ไมไดกลาวถึงในรายงานการศึกษา 
 

4.4. ทิศทางในอนาคต 

ความตองการบุคลากรดานภูมิสารสนเทศขึ้นอยูกับตลาดงานและความกาวหนาอยางรวดเร็วทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ขณะที่สถาบันการศึกษาไมสามารถผลิตบุคลากรใหทันกับความกาวหนานั้นได ทั้งนี้ในสาขา
การศึกษาทางดานเทคนิคนั้น มีบางประเทศ เชน แคนาดา มีแนวโนมในการดําเนินงานที่เกี่ยวกับการจัดทํารายการ
ประวัติประจําตัวของบุคคล ซึ่งถือวาเปนสิ่งสําคัญในการที่จะตองหาวิธีการในการประเมินเนื้อหาของรายการประวัติ
สวนตัวของบุคคล และทําใหเกิดความแนใจวาบุคคลนั้นๆ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับงานนั้นจริง 

อุปสรรคที่เกิดขั้นในปจจุบันคือการขาดความเปนเอกฉันทในการแกปญหาตางๆ การขาดความเอาใจใส
ดานอาชีพตางๆ ที่ไดรับการสนับสนุน การขาดความเขาใจในยุทธศาสตรการเรียนรูที่แตกตางกันของประเทศตางๆ 
ทั้งนี้ยังสามารถมองเห็นถึงความพยายามครั้งใหมในการกําหนดทักษะและความสามารถ หลักสูตรการเรียนการสอน
แบบใหม และการกอเกิดกลไกใหมๆ ขึ้นมา 
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บทที่ 5 
การสํารวจและวิเคราะหสถานภาพการกําหนดคุณสมบัติของตําแหนงและคุณสมบัติของ

บุคลากรดานภูมิสารสนเทศที่มีในประเทศไทย 

ในการจัดการระบบภูมิสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพนั้นจําเปนตองใชบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ 
และความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ซึ่งเมื่อมองถึงสถานภาพโดยรวมของประเทศไทยในปจจุบัน บุคลากรในงานดานภูมิ
สารสนเทศทั้งในหนวยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษานั้นยังมีจํานวนนอยมาก ถึงแมวาจะมีความพยายาม
บริหารจัดการดานภูมิสารสนเทศใหสอดคลองตามแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตรในชวง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 นั้นก็ยังพบวายังไมสามารถมารถบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพเทาที่ควร 

ในการดําเนินการศึกษานี้ ไดจัดทําแบบสอบถามขึ้นเพื่อสํารวจขอมูลที่เกี่ยวของกับการกําหนดคุณสมบัติ
ตําแหนงงานและภาระงานทางดานภูมิสารสนเทศของหนวยงานที่มีภาระงานที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานทางดาน
ภูมิสารสนเทศทั้งในภาครัฐ และเอกชน การสํารวจและสอบถามความคิดถึงความตองการบุคลากรดานภูมิ
สารสนเทศของหนวยงาน สถานภาพการศึกษาของบุคลากรที่ทํางานดานภูมิสารสนเทศ รวมถึงความคิดเห็นตอการมี
สมาคมวิชาชีพภูมิสารสนเทศเพื่อการดําเนินงานการกําหนดคุณวุฒิ คุณลักษณะประจําตําแหนง และการให
ใบรับรองการประกอบวิชาชีพทางดานภูมิสารสนเทศ ซึ่งขอมูลดังกลาวจะนํามาใชสําหรับการศึกษา วิเคราะห และ
สรางความเขาใจในเพื่อพัฒนาเกณฑมาตรฐานการพิจารณาคุณวุฒิ และการออกหนังสือรับรองบุคลากรในงานดาน
ภูมิสารสนเทศของประเทศไทย  

ในการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามดังกลาว ไดทําการสุมประชากรตัวอยางโดยวิธีการสุมแบบงาย (Simple 
Random Sampling) จากหนวยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา โดยใชแบบสอบถาม ซึ่งประกอบดวย
คําถามแบบปด (Closed Question) และคําถามแบบเปด (Opened – end Question) จัดสงแบบสอบถามทางไปรษณีย 
จํานวนทั้งสิ้น 83 ชุด แบงเปนหนวยงานภาครัฐจํานวน 48 ชุด เอกชนจํานวน 15 ชุด และสถาบันการศึกษาจํานวน 20 
ชุด ซึ่งเปนหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของกับงานทางดานภูมิสารสนเทศ ราชการ ซึ่งจากหลักทางสถิติในการหาขนาด
ตัวอยางของจํานวนประชากรนั้นคาประมาณรอยละ 25 ของจํานวนประชากร ซึ่งถือวาครอบคลุม และสามารถ
นํามาใชเปนตัวแทนของประชากรได 

5.1. สถานภาพปจจุบันของงานทางดานภูมิสารสนเทศของประเทศไทย 

ปจจุบันเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศไดเขามามีบทบาทสําคัญตอการวางแผน ประกอบการ
ตัดสินใจในเรื่องตางๆ ซึ่งหนวยงานทั้งภาครัฐบาล เอกชน และสถาบันการศึกษาตางๆ ไดนําเอาเทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศนี้เขาไปประยุกตใชเพื่อสนับสนุนในกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของในหลายสาขา อาทิเชน การสํารวจและการ
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จัดการทรัพยากรธรรมชาติ การวางแผนการใชที่ดินและแหลงน้ํา การสํารวจติดตามและบรรเทาภัยธรรมชาติ การ
สํารวจและติดตามการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ และภารกิจดานความมั่นคง เปนตน 

ตารางที่ 5-1 ตําแหนงงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับดานภูมิสารสนเทศ 

ตําแหนงงาน รอยละของตําแหนง
งาน 

เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร 27.27 
นักวิชาการคอมพิวเตอร 22.22 
เจาหนาที่บันทึกขอมูล 18.18 
นักภูมิสารสนเทศ 17.17 
นักวิชาการภูมิสารสนเทศ 11.11 
นักวิชาการการศึกษา 4.04 

จากการสํารวจพบวาวาหนวยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาของประเทศไทยนั้นมีบุคลากรที่
ปฏิบัติงานทางดานภูมิสารสนเทศ โดยสวนใหญจะอยูในตําแหนงเจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร รองลงมาคือ
ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร ซึ่งเปนที่นาสังเกตวาตําแหนงนักภูมิสารสนเทศ หรือนักวิชาการทางภูมิสารสนเทศ 
ซึ่งเปนตําแหนงทางภูมิสารสนเทศโดยตรง กลับมีอัตราสวนของตําแหนงงานที่นอยกวา นอกจากนี้จากการสํารวจยัง
พบวาในแตละหนวยงานยังมีตําแหนงงานอื่นๆ ที่ปฏิบัติงานทางดานภูมิสารสนเทศ นอกเหนือจากตําแหนงงานสวน
ใหญที่ไดกลาวไปแลวในขางตน ไดแก นักวิทยาศาสตร นักเขียนโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS 
Programmer) นักวิเคราะหระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS Analyst) นักวิชาการสถิติ นักสถิติ นักวิจัย วิทยากร
บรรยายการฝกอบรม เจาหนาที่แผนที่ภาพถาย นักสํารวจดิน นักวิชาการปาไม เจาหนาที่แผนที่ภาพถาย นัก
ธรณีวิทยา นายชางและชางสํารวจ นักวิชาการแผนที่ เจาหนาที่แผนที่ นักวิชาการสิ่งแวดลอม นักสถิติ วิศวกร
ชลประทาน นายชางชลประทาน วิศวกร นักอุทกวิทยา เจาพนักงานอุทกวิทยา เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 
นายชางรังวัด เจาหนาที่ประเมินราคาทรัพยสิน เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป นักวิชาการดานการรับรูระยะไกล 
เจาหนาที่สํารวจและนําเขาขอมูล เจาหนาที่วิเคราะหระบบคอมพิวเตอร นายชางโยธา นายชางไฟฟา และวิศวกร
สํารวจ 

จากตําแหนงงานดังกลาว แสดงใหเห็นวาการดําเนินงานขององคกรในปจจุบันยังไมสามารถตั้งตําแหนง
งานที่ตรงกับงานทางดานภูมิสารสนเทศ และตองใชตําแหนงงานอื่นๆ มารองรับแทน ดังนั้นควรมีการสงเสริมและ
สนับสนุนใหมีการจัดตั้งตําแหนงนี้ขึ้นมาเปนตําแหนงเฉพาะสําหรับงานทางดานภูมิสารสนเทศเพื่อใชในการ
กําหนดขอกําหนดเฉพาะ หรือคุณสมบัติเฉพาะในการรับสมัครพนักงาน เพื่อใหไดบุคลากรที่มีคุณสมบัติตางๆ เชน 
ความรู ทักษะ วิธีคิด คุณลักษณะสวนบุคคล และแรงจูงใจที่สอดคลอง และตรงกับความตองการของงานทาง 
ภูมิสารสนเทศ เพื่อสงผลใหเกิดผลลัพธสูงสุดในการปฏิบัติงาน 

โดยลักษณะงานของบุคลากรที่มีภาระหนาที่ทางดานภูมิสารสนเทศจากการสํารวจนั้น สามารถจําแนกยอย
ไดเปน 8 ประเภทหลักๆ ดังนี้ 
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ตารางที่ 5-2 ลักษณะงานของบุคลากรที่มีภาระหนาที่ทางดานภูมิสารสนเทศ 

ลักษณะงาน รอยละ 
การนําเขาขอมูล 14.48 
ออกแบบ และจัดการฐานขอมูล 13.78 
การวิเคราะหขอมูล 13.43 
พัฒนาระบบโปรแกรมทางดานภูมิสารสนเทศ 10.25 
จัดทําและปรับปรุงแผนที่ฐาน แผนที่เฉพาะเรื่องดวยระบบภูมิสารสนเทศ 13.78 
พัฒนาระบบนําเสนอขอมูลผานอินเตอรเน็ต ตลอดจนใหบริการขอมูล 
ภูมิสารสนเทศที่มีอยูผานเครือขายอินเทอรเน็ต 

12.37 

บริหารจัดการระบบ รวมถึงการบํารุง ดูแล รักษาระบบ เมื่อระบบหลักมี
ความขัดของ 

9.54 

ใหคําปรึกษา แนะนําดานวิชาการ และการดําเนินงานดานภูมิสารสนเทศแก
ประชาชนทั่วไป 

12.01 

ลักษณะงานของบุคลากรที่มีภาระหนาที่ทางดานภูมิสารสนเทศภูมิศาสตรมีสัดสวนที่ใกลเคียงกันตั้งแต
ภาระงานในระดับการนําเขาขอมูลซึ่งถือวาเปนงานที่ตองใชทักษะทางดานเทคโนโลยีและเปนการดําเนินงานขั้นตน 
จนถึงภาระการใหคําปรึกษา แนะนําทางดานวิชาการ ซึ่งเปนงานที่ตองใชทักษะทางดานเทคโนโลยีประกอบกับองค
ความรูและประสบการณของบุคลากร แสดงใหเห็นวาปจจุบันหนวยงานตางๆ มีภาระหนาที่ทางดานภูมิสารสนเทศ
ครอบคลุมการดําเนินงานที่ตองการบุคลากรที่มีความสามารถในการดําเนินงานตั้งแตการดําเนินงานระดับตนถึงการ
ดําเนินงานระดับสูง 

เมื่อพิจารณาจําแนกภาระหนาที่ทางดานภูมิสารสนเทศของประเทศไทยที่ไดจากการสํารวจ สามารถ
จําแนกออกมาได 3 กลุมใหญ คือ นักเทคโนโลยี นักวิทยาศาสตรหรือวิศวกร และนักวางแผนจัดการ โดยภาระงาน
สวนใหญจะเปนภาระงานที่เกี่ยวของกับนักเทคโนโลยี และนักวิทยาศาสตรหรือวิศวกร สวนงานในระดับนัก
วางแผนจัดการยังมีจํานวนนอย โดยการจําแนกดังกลาวสอดคลองกับกรณีศึกษาของประเทศแคนาดาที่ไดนําเสนอ
ไวในรายงานเชิงเทคนิค ISO/TR 19122 ซึ่งถูกใชเปนกรอบสําหรับการดําเนินงานสําหรับประเทศตางๆ รวมถึงการ
ใชเปนกรอบในการนําสนอในรายงานเชิงเทคนิค ISO/TR 19122 อีกดวย 

5.2. การรับสมัคร หรือคัดเลือกบุคลากรทางดานภูมิสารสนเทศ 

ในการรับสมัครหรือคัดเลือกบุคลากรทางดานภูมิสารสนเทศนั้น หนวยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และ
สถาบันการศึกษาโดยสวนใหญมีขอกําหนดเฉพาะ หรือคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงในการรับสมัครบุคคลากรใน
ตําแหนงงานดานภูมิสารสนเทศ อีกทั้งไดมีการกําหนดขอกําหนดเฉพาะ หรือคุณสมบัติเฉพาะของบุคลากรดาน 
ภูมิสารสนเทศ โดยคุณสมบัติที่ใชในการพิจารณามากที่สุดคือ ระดับการศึกษาซึ่งจะตองไมตํ่ากวาระดับปริญญาตรี 
สวนวุฒิการศึกษาที่จะตองจบในสาขาภูมิสารสนเทศโดยตรง ประกอบกับความเชี่ยวชาญและประสบการณในการ
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ทํางานทางดานภูมิสารสนเทศ รวมถึงประสบการณการฝกอบรมและสัมมนาในการใชโปรแกรมที่เกี่ยวของทางดาน
ภูมิสารสนเทศเปนประเด็นที่รองลงมา เนื่องจากสถานการณของการศึกษาที่มีการเปดสอนทางดานภูมิสารสนเทศ
โดยตรงในปจจุบันยังถือวาพึ่งเริ่มตน บัณฑิตที่มีวุฒิการศึกษาโดยตรงทางดานภูมิสารสนเทศยังมีไมมากนัก 
ประกอบกับการดําเนินการเรียนการสอนที่ผานมากระบวนวิชาที่เกี่ยวของกับภูมิสารสนเทศมักถูกจัดใหเปน
กระบวนวิชาที่สอดแทรกอยูสาขาวิชาตางๆ ที่เกี่ยวของ สวนความสามารถในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน 
รวมถึงความสามารถในการใชระบบคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน และการที่จะตองไดการรับรองจากสถาบัน เชน สํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือการไดรับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานวิชาชีพ รวมถึงเกรดเฉลี่ย
สะสมนั้น เปนประเด็นที่หนวยงานตางๆ ใหความสําคัญในระดับปานกลาง ดังนั้นจะเห็นไดวาความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณในการทํางานทางดานภูมิสารสนเทศนั้น ถือวามีความสําคัญมากในการนํามาใชกําหนดคุณสมบัติของ
บุคลากรที่เกี่ยวของกับงานดานภูมิสารสนเทศ แตอยางไรก็ตามในประเด็นทางดานระดับการศึกษาและวุฒิการศึกษา
นั้นยังคงถือไดวามีความสําคัญในกรณีที่มีการพัฒนาสาขาวิชาที่ดําเนินการเรียนการสอนโดยตรงทางดานภูมิ
สารสนเทศที่มีแนวโนมวาจะมีมากขึ้นในอนาคต 

ตารางที่ 5-3 ขอพิจารณาในการกําหนดขอกําหนดเฉพาะ หรือคุณสมบัติเฉพาะของบุคลากรดาน 
ภูมิสารสนเทศ 

รอยละของระดับการพิจารณา 
รายละเอียด มาก

ท่ีสุด มาก ปาน
กลาง นอย นอย

ท่ีสุด 
ระดับการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรี 66 32 2 0 0 
วุฒิการศึกษา เชน จบในสาขาวิชาภูมสิารสนเทศ หรือสาขาวิชา
ที่เกี่ยวของ 30 56 12 2 0 

ความรูทั่วไป 6 36 50 4 4 
การไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษา หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ จากสถาบันที่รับรองโดยสํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) 

14 30 40 10 6 

ประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานวิชาชีพ เชน Microsoft 
Certified Professional, Oracle Certification, IBM Certification, 
JAVA Certification เปนตน 

10 10 40 32 8 

เกรดเฉลี่ยสะสม 4 10 58 26 2 
ประสบการณการฝกอบรม สัมมนาในการใชโปรแกรมที่
เกี่ยวของทางดานภมูิสารสนเทศ 8 48 36 6 2 

สามารถใชโปรแกรม Microsoft Office, การใชอินเตอรเน็ต และ
โปรแกรมโปรแกรมทางดานกราฟกไดดี 14 50 32 0 4 

ความเชียวชาญ และประสบการณในการทํางานทางดานภูมิ
สารสนเทศ 38 44 12 6 0 
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อยางไรก็ตามประเด็นขอพิจารณาขางตนนั้น เปนขอพิจารณาทั่วไปในการรับสมัครบุคลากรของหนวยงาน
โดยทั่วไป เปนที่นาสังเกตวา หนวยงานทั้งภาครัฐบาล เอกชน และสถาบันการศึกษานั้นยังไมไดมีการวางแนวทาง
ในการกําหนดขอกําหนดเฉพาะหรือคุณสมบัติเฉพาะของบุคลากรทางดานภูมิสารสนเทศโดยเฉพาะ นอกจากนี้ใน
สถานการณปจจุบันของขอกําหนดเฉพาะตําแหนงทางดานภูมิสารสนเทศนั้น ยังไมมีพระราชบัญญัติหรือพระราช
กฤษฎีกาในการกําหนดขอกําหนดเฉพาะ หรือคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของบุคลากรทางดานภูมิสารสนเทศ จึงเปน
ประเด็นที่ควรนํามาพิจารณาเพื่อผลักดันใหหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบโดยตรง เชน สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ไดมีการดําเนินการเพื่อพิจารณาขอกําหนดเฉพาะหรือคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของ
บุคลากรทางดานภูมิสารสนเทศ ของขาราชการพลเรือนในกระทรวง ทบวง กรมตางๆ เปนไปตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการพลเรือน นับตั้งแตการกําหนดคุณสมบัติของตําแหนงและอัตราเงินเดือน การสอบเพื่อบรรจุบุคคล
เขารับราชการ การเลื่อนตําแหนงและอัตราเงินเดือน และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ใหเกิดขึ้นอยางจริงจัง และเปน
รูปธรรมมากยิ่งขึ้นตอไป 

5.3. สภานภาพปจจุบันของบุคลากรทางดานภมิูสารสนเทศในหนวยงาน 

การสํารวจสถานภาพของบุคลากรทางดานภูมิสารสนเทศในหนวยงานตางๆ มุงประเด็นการสํารวจถึง
สถานภาพทางการศึกษาของบุคลากร โดยพิจารณาจากคุณวุฒิหรือวุฒิการศึกษาของบุคลากร ความรูพ้ืนฐานทางดาน
ภูมิ ส า รสน เทศของบุ คล ากรสํ าหรั บการดํ า เนิ น ง านในหน ว ย ง าน  การ เสริ มองค คว ามรู ท า งด าน 
ภูมิสารสนเทศใหกับบุคลากร และความคิดเห็นตอการจัดตําแหนงและการเลื่อนตําแหนงสําหรับบุคลากรทางดาน
ภูมิสารสนเทศของหนวยงาน โดยมีผลการสํารวจดังนี้ 

5.3.1. คุณวุฒิหรือวุฒิการศึกษา 

คุณวุฒิหรือวุฒิการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาซึ่งบุคคลผูขอการรับรองไดสําเร็จการศึกษาและได รับ
เอกสารรับรองจากสถาบันการศึกษาที่ก .พ .ให  การรับรอง  ซึ่ งปจจุบันบุคลากรที่ปฏิบั ติงานทางดาน 
ภูมิสารสนเทศในหนวยงานตางๆ สวนใหญมีคุณวุฒิในระดับปริญญาตรีขึ้นไป และมีวุฒิการศึกษาที่หลากหลาย
สาขา ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

ตารางที่ 5-4 คุณวุฒิหรือวุฒิการศึกษาของบุคลากรที่ปฏิบัติงานทางดานภูมิสารสนเทศ 

ขอบเขตความรู วุฒิการศึกษา จํานวน รวม รอยละ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร)  27 
ครุศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร) 1 
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร) 6 
อักษรศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร)  4 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตรกายภาพและสิ่งแวดลอม)  8 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการปาไม) 3 

ขอบเขตความรู
เนื้อหาและการใช
ภูมิสารสนเทศเปน
เครื่องมือสําหรับ
การประยุกตใช
งาน 

ผังเมืองมหาบัณฑิต (สาขาการวางผังภาคและเมือง)  6 

55 35.26 
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ตารางที่ 5-4 (ตอ)  คุณวุฒิหรือวุฒิการศึกษาของบุคลากรที่ปฏิบัติงานทางดานภูมิสารสนเทศ 

ขอบเขตความรู วุฒิการศึกษา จํานวน รวม รอยละ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร เอกแผนที่และระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร)  

3 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ)  3 

ขอบเขตความรู
เทคนิคภูมิ
สารสนเทศ 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร)  2 

8 5.13 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาอิเลคทรอนิกส) 5 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาคอมพิวเตอร)  3 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสํารวจ) 10 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟา) 7 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร)  20 

ขอบเขตความรู
นักวิทยาศาสตร
และวิศวกร 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร)  5 

50 32.05 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ภูมิศาสตร) 12 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดลอม)  4 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ภูมิสารสนเทศ)  2 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (Remote Sensing and GIS) 6 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คอมพิวเตอรศาสตร) 7 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 10 

ขอบเขตความรู
ระดับนักวิชาการ 

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภูมิศาสตร)  2 

43 27.56 

รวม 156 156 100 

จากการสํารวจพบวาบุคลากรที่ปฏิบัติงานทางดานภูมิสารสนเทศสวนใหญนั้น มีสัดสวนของคุณวุฒิหรือ
วุฒิการศึกษาที่มีขอบเขตของความรูในเนื้อหาสาระตางๆ ที่ใกลเคียงกัน ไมวาจะเปนขอบเขตความรูเนื้อหาและการ
ใชภูมิสารสนเทศเปนเครื่องมือสําหรับการประยุกตใชงาน ขอบเขตความรูนักวิทยาศาสตรและวิศวกร และขอบเขต
ความรูระดับนักวิชาการ ซึ่งในการศึกษานี้จัดใหบุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโทขึ้นไปจัดอยูในกลุม
ดังกลาว ซึ่งบุคลากรในกลุมที่มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโทขึ้นไปนี้จะถือไดวาเปนกลุมที่มีโอกาสในการเลื่อน
ระดับขึ้นเปนระดับบริหารจัดการตอไป 

อยางไรก็ตาม มีประเด็นที่นาสนใจเกี่ยวกับกลุมบุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาในขอบเขตความรูเทคนิคภูมิ
สารสนเทศโดยตรง ซึ่งพบวายังมีสัดสวนที่นอยกวามาก เนื่องจากการเรียนการสอนในสาขาภูมิสารสนเทศโดยตรง
ในประเทศไทยนั้น กําลังอยูในชวงของการพัฒนา ซึ่งจะพบวามีหลายสถาบันอุดมศึกษาที่เรงพัฒนาหลักสูตรเพื่อ
รองรับความตองการการเรียนการสอนในสาขาภูมิสารสนเทศ และเริ่มดําเนินการเรียนการสอนไดไมนานนัก สงผล
ใหประเทศไทยยังไมมีบุคลากรที่มีคุณวุฒิทางดานภูมิสารสนเทศโดยตรงเขาสูตลาดการทํางาน 
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5.3.2. ความพอเพียงของอัตรา ความสามารถ และการพัฒนาบุคลากร 

จากผลการสํารวจพบวาจํานวนหนวยงานรอยละ 86 ใหความเห็นวาในปจจุบันจํานวนตําแหนงหรืออัตรา
ตําแหนงงานทางดานภูมิสารสนเทศนั้นมีจํานวนที่เพียงพอกับปริมาณหรือภาระงานในหนวยงานที่ตองรับผิดชอบ 
แตอยางไรก็ตามบุคลากรทางดานภูมิสารสนเทศในหนวยงานที่ปฏิบัติงานในปจจุบันยังมีความรู ความสามารถที่ไม
เพียงพอตอการปฏิบัติงาน โดยยังขาดความรูความสามารถในดานตางๆ ดังนี้คือ  

• ขาดความสามารถทางดานการจัดทําระบบ การวิเคราะหขอมูล และการพัฒนาโปรแกรม 
• การวิจัยและพัฒนา 
• การวิเคราะหขอมูลทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
• การออกแบบโครงสรางขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
• โปรแกรมเมอรและวิศวกร 
• ออกแบบและจัดการฐานขอมูล ดูแลรักษาระบบ พัฒนาโปรแกรม 
• ความรูทางดานแผนที่ และการวิเคราะหขอมูลเชิงพื้นที่ 
• การบริหารจัดการขอมูล และการพัฒนาโปรแกรมประยุกต 

ซึ่งจะเห็นไดวาความรูความสามารถที่บุคลากรในหนวยงานยังขาดอยูนั้นสวนใหญจะอยูในดาน
นักวิทยาศาสตรหรือวิศวกรและนักวางแผนจัดการ ในขณะที่ความตองการบุคลากรทางดานนักเทคโนโลยีนั้นถือวา
เพียงพอแลว อีกทั้งการที่หนวยงานไดแสดงความเห็นเกี่ยวกับบุคลากรทางดานภูมิสารสนเทศในหนวยงานที่
ปฏิบัติงานในปจจุบันยังมีความรูความสามารถไมเพียงพอนั้น  ถือเปนสัญญาณสําคัญตอหนวยงาน  หรือ
สถาบันการศึกษาที่จะตองมีการทบทวนหลักสูตรการเรียนการสอน หรืออาจมีการจัดตั้งองคกรใหมขึ้นมาเพื่อทํา
หนาที่ในการกํากับดูแลมาตรฐานหลักสูตรการเรียนการสอนทางภูมิสารสนเทศโดยเฉพาะ เพื่อใหการผลิตบัณฑิตมี
คุณภาพ เพิ่มพูนองคความรูใหเพียงพอตอการปฏิบัติงาน และตรงกับความตองการของตลาด 

ตารางที่ 5-5 ความเพียงพอของตําแหนงงาน และความสามารถของบุคลากรทางดานภูมิสารสนเทศ 

รายละเอียด เพียงพอ  
(รอยละ) 

ไมเพียงพอ  
(รอยละ) 

1. จํานวนตําแหนง หรืออัตราตําแหนงงานทางดานภูมิสารสนเทศนั้นมี
จํานวนเพียงพอกับปริมาณ หรือภาระงานในหนวยงานหรือไม 14 86 

2. บุคลากรทางดานภูมิสารสนเทศในหนวยงานของทานที่ปฏิบัติงานใน
ปจจุบัน มีความรู ความสามารถเพียงพอ และเหมาะสมตอการ
ปฏิบัติงานหรือไม 

18 82 

ในการรับบุคลากรทางดานภูมิสารสนเทศเขามาใหมในหนวยงานนั้น บุคลากรเหลานี้จําเปนตองเขารับการ
ฝกอบรมเพิ่มเติมกอนปฏิบัติงาน โดยหนวยงานรอยละ 64 ของหนวยงานที่การรับบุคลากรทางดานภูมิสารสนเทศ



การสํารวจและวิเคราะหสถานภาพการกําหนดคุณสมบัติของตําแหนง 
และคุณสมบัติของบุคลากรดานภูมิสารสนเทศที่มีในประเทศไทย 
 

รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศตามมาตรฐานของ ISO/TC211 

มาตรฐาน ISO 19122: Geographic information/Geomatics-Qualification and certification of personnel 
 

54

เขามาทํางานใหมนั้น จําเปนตองเขารับการฝกอบรมเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานทางดานภูมิสารสนเทศของหนวยงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีหัวขอการฝกอบรมดังนี้ 

ตารางที่ 5-6 หัวขอการฝกอบรมสําหรับบุคลากรทางดานภูมิสารสนเทศที่เขาใหมในหนวยงาน 

หัวขอการฝกอบรม มี (รอยละ) ไมมี (รอยละ) 
1. การใชซอฟตแวรทางภูมิสารสนเทศ 74 26 
2. เทคนิควิธีการวิเคราะหขอมูลทางภูมิสารสนเทศ 58 42 
3. การใชงานและดูแลระบบ 48 52 
4. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับภูมิสารสนเทศ 46 54 

โดยหัวขอการฝกอบรมที่ไดรับความนิยมมากที่สุดไดแก การใชซอฟตแวรทางภูมิสารสนเทศ รองลงมาคือ
เทคนิควิธีการวิเคราะหขอมูลทางภูมิสารสนเทศ ซึ่งจะเห็นไดวาหนวยงานยังไมเล็งเห็นถึงองคความรูแทจริงของงาน
ทางดานภูมิสารสนเทศ แตมุงเนนในการใหบุคลากรใชซอฟตแวรทางภูมิสารสนเทศ เชนเดียวกับการมุงเนนที่จะ
ผลิตบุคลากรที่เปนผูใชมากกวาผูพัฒนา 

สําหรับประเด็นการจัดอัตรากําลังในสวนงานภูมิสารสเทศนั้น หนวยงานสวนใหญรอยละ 78 นั้นเห็นดวย
หากมีการจําแนก หรือแบงกลุมบุคลากรทางดานภูมิสารสนเทศตามรายละเอียดของงานและระดับความสามารถใน
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ ตัวอยางเชน เจาหนาที่วิเคราะหขอมูลภูมิสารสนเทศ เจาหนาที่พัฒนาระบบฐานขอมูลภูมิ
สารสนเทศ และเจาหนาที่พัฒนาโปรแกรมภูมิสารสนเทศ เปนตน แตยังมีบางหนวยที่ยังไมเห็นดวยกับการจําแนก
บุคลากรโดยมีเหตุผลตางๆ ดังตอไปนี้ 

• ผูที่มีความรูทางดานภูมสิารสนเทศนั้นสามารถพัฒนาระดับความรูความสามารถไดตลอดเวลา ถา
หากจะมีการจําแนก ตองมีการกําหนดรายละเอียดใหชัดเจน และตองเปดใหมีการวัดระดับความรู
ความสามารถ เพื่อใหบุคลากรเลื่อนระดับได 

• นักภูมิศาสตรควรมีความรูที่หลากหลาย และตองมีการพัฒนาตัวเองเพื่อใหเขากับสถานการณดาน
ตางๆ และปรับตัวใหเขากับหนาที่ที่ตนเองรับผิดชอบได 

• ขอจํากัดทางดานงบประมาณ และอัตรากาํลังคน ทําใหบุคลากร 1 คน ตองมีทั้งความรู และ
ความสามารถในหลายๆ ดาน 

การเขารวมการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการนั้น ถือเปนการพัฒนาศักยภาพในดานวิชาการหรือทักษะสําหรับ
เทคโนโลยีใหมๆ ใหสามารถนําไปประยุกตใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานใหมากยิ่งขึ้น โดยหนวยงานทั้ง
ภาครัฐบาล เอกชน และสถาบันการศึกษานั้น ไดมีการจัดสงบุคลากรใหเขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หรือให
ความรูที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ โดยคิดเปนรอยละ 90 ของการเขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ และ
หลังจากการเขารับการฝกอบรมปฏิบัติการ หรือใหความรูที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศหนวยงานรอยละ 
40 มีการประเมินความสามารถของบุคลากร โดยพบวาหลังจากการเขารับการฝกอบรมปฏิบัติการ หรือใหความรูที่
เกี่ยวของกับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศนั้น บุคคลากรมีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น และสามารถ
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นําเอาความรูที่ไดรับจากการฝกอบรมไปประยุกตใชในการพัฒนางาน ในขณะที่บางหนวยงานนั้นก็ไมไดมีการ
ประเมินสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรหลังจากเขารับการฝกอบรม 

5.3.3. ความคิดเห็นตอการกําหนดมาตรฐานเกณฑการพิจารณาคุณวุฒิและการออกหนังสือรับรอง
บุคลากรในงานดานภูมิสารสนเทศของประเทศไทยในอนาคต 

ในการกําหนดมาตรฐานเกณฑการพิจารณาคุณวุฒิ และการออกหนังสือรับรองบุคลากรในงานดานภูมิ
สารสนเทศของประเทศไทยในอนาคตนั้นพบวาหนวยงานสวนใหญยังไมมีแผนหรือนโยบายในการจัดทํามาตรฐาน
เกณฑการพิ จ ารณาคุณ วุ ฒิ  และการออกหนั งสื อรับรองบุคลากร เพื่ อรับรองตํ าแหน งงานทางด าน 
ภูมิสารสนเทศ แตในขณะเดียวกันนั้นหนวยงานจํานวนรอยละ 90 เห็นดวยหากมีการจัดทํามาตรฐานเกณฑการ
พิจารณาคุณวุฒิ และการออกหนังสือรับรองบุคลากรในงานดานภูมิสารสนเทศ เพื่อใชเปนมาตรฐานเดียวกันของ
ประเทศไทย แตก็ยังมีหนวยงานบางสวนที่ยังไมเห็นดวยหากมีการจัดทํามาตรฐานเกณฑการพิจารณาคุณวุฒิ โดยให
เหตุผลดังนี้ 

• เนื่องจากภูมิศาสตรมีความหลากหลาย ดังนั้นการออกใบรับรองตองพิจารณาเปนกรณีไป 
• เนื่องจากลักษณะงานของแตละหนวยงานไมเหมอืนกัน ทําใหตําแหนงงานเดียวกัน แตอาจมี

ภาระหนาที่งานที่แตกตางกัน 
• เห็นดวย เพราะจะนําไปชวยในการจัดหาบุคลากร แตมีขอเสนอแนะวาควรเปนเพียงแนวทางในการ

ปฏิบัติมากกวาการบังคับใช 

อยางไรก็ตาม ถาหากมีการจัดทํามาตรฐานเกณฑการพิจารณาคุณวุฒิ และการออกหนังสือรับรองบุคลากร
ในงานดานภูมิสารสนเทศของประเทศไทยขึ้น หนวยงานสวนใหญจํานวนรอยละ 86 จะยอมรับมาตรฐานเกณฑการ
พิจารณาคุณวุฒิ และการออกหนังสือรับรองบุคลากรในงานดานภูมิสารสนเทศ นอกจากนี้หนวยงานรอยละ 74 ยัง
เห็นดวย หากมีการออกใบรับรองหรือใบประกอบวิชาชีพภูมิสารสนเทศใหกับผูที่จบการศึกษาจากสาขาวิชาที่
เกี่ยวของกับภูมิสารสนเทศ แตมีหนวยงานบางสวนที่ไมเห็นดวยถามีการออกใบรับรองวิชาชีพภูมิสารสนเทศใหกับ
ผูที่จบการศึกษาจากสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับภูมิสารสนเทศโดยใหเหตุผล ดังนี้ 

• ควรมีประสบการณในระยะเวลาที่กําหนด แลวจึงจัดใหมีการจัดทดสอบความรู 
• ควรมีการสอบวัดความรู กอนออกใบรับรอง 
• เห็นดวย แตตองเปนบุคลากรสํารองสําหรับสาขาวิชาที่เกี่ยวของเพราะอาจเกิดปญหาวาถาไมใชคนที่

จบจากภูมิศาสตรก็จะไมไดใบรับรองซึ่งจะเปนการปดโอกาสคนที่มีความรู 

โดยในการออกใบรับรองหรือใบประกอบวิชาชีพภูมิสารสนเทศของบุคลากรที่เขามาปฏิบัติงานดานภูมิ
สารสนเทศนั้นมีการเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่ควรจะนํามาใชประกอบการพิจารณาในการออกใบรับรอง
หรือใบประกอบวิชาชีพ ดังตอไปนี้ 
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ตารางที่ 5-7 ขอเสนอปจจัยที่ควรนํามาใชในการออกใบรับรองหรือใบประกอบวิชาชีพภูมิสารสนเทศ 

ระดับความเห็นดวย (รอยละ) 
ปจจัยการพิจารณา มาก

ท่ีสุด มาก ปาน
กลาง นอย นอย

ท่ีสุด 
1. คุณสมบัติตามกฎหมาย เชน การมีสัญชาติไทย การมีอายุ

ตามเกณฑที่กําหนด เปนตน 
24 28 34 8 6 

2. วุฒิการศึกษา เชน จบในสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ หรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวของ 

38 44 14 4 0 

3. การไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษา หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ จากสถาบันที่รับรองโดยสํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) 

22 40 32 4 2 

4. การผานการเรียนในกระบวนวิชาเรียน หรือหนวยกิต 
ความรูเบื้องตนทางสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ เชน ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร ระบบกําหนดตําแหนงบนโลก การ
สํารวจระยะไกล หรือการจัดการและการออกแบบ
ฐานขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร เปนตน 

38 38 20 4 0 

5. เกรดเฉลี่ยสะสม 0 26 56 14 4 
6. เกรดในกระบวนวิชาที่เกี่ยวของกับภูมิสารสนเทศ 8 40 46 4 2 
7. ประสบการณการฝกอบรม สัมมนาในการใชโปรแกรมที่

เกี่ยวของทางดานภูมิสารสนเทศ 
26 42 30 2 0 

8. ความรู ความสามารถในการใชโปรแกรมที่เกี่ยวของ
ทางดานภูมิสารสนเทศ 

36 54 10 0 0 

9. การทดสอบเพื่อวัดความรู ความสามารถทางดาน 
ภูมิสารสนเทศ ที่จัดการทดสอบขึ้นโดยองคกรที่ไม
แสวงหาผลประโยชน เชน สมาคมวิชาชีพนักภูมิ
สารสนเทศ เปนตน 

44 42 14 0 0 

10. ประสบการณในการทํางาน 30 48 20 2 0 

ผลการสํารวจพบวาหนวยงานทั้งภาครัฐบาล เอกชน และสถาบันการศึกษานั้น ใหความสําคัญกับการ
ทดสอบเพื่อวัดความรู ความสามารถทางดานภูมิสารสนเทศ  ที่จัดการทดสอบขึ้นโดยองคกรที่ไมแสวงหา
ผลประโยชน ปจจัยที่ไดรับความสําคัญรองลงมาไดแก การผานการเรียนในกระบวนวิชาเรียนหรือหนวยกิต ความรู
เบื้องตนทางสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ และวุฒิการศึกษา นอกจากนั้นยังใหความสําคัญกับความรู ความสามารถในการ
ใชโปรแกรมที่เกี่ยวของทางดานภูมิสารสนเทศ ประสบการณในการทํางาน ประสบการณการฝกอบรม สัมมนาใน
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การใชโปรแกรมที่เกี่ยวของทางดานภูมิสารสนเทศคุณสมบัติตามกฎหมาย การไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร
การศึกษา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ จากสถาบันที่รับรองโดยสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน และ
เกรดในกระบวนวิชาที่เกี่ยวของทางดานภูมิสารสนเทศ และเกรดเฉลี่ยสะสม ตามลําดับ ดังนั้นจึงควรนําเอาปจจัย
ทางดานการทดสอบเพื่อวัดความรู ความสามารถทางดานภูมิสารสนเทศมาเปนสวนในการกําหนดคาคะแนนในการ
ออกใบรับรองหรือใบประกอบวิชาชีพภูมิสารสนเทศของบุคลากรที่เขามาปฏิบัติงานดานภูมิสารสนเทศ และการ
ผานการเรียนในกระบวนวิชาเรียนหรือหนวยกิต ความรูเบื้องตนทางสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ 

สวนของการสํารวจความคิดเห็นในประเด็นของวิธีการที่นํามาใชในการออกใบรับรองหรือใบประกอบ
วิชาชีพภูมิสารสนเทศของบุคลากรที่เขามาปฏิบัติงานดานภูมิสารสนเทศนั้น พบวาวิธีการการทดสอบความรูใน
วิชาชีพนั้นมีหนวยงานที่ใหความเห็นดวยมากที่สุด รองลงมาคือการรับรองคุณวุฒิของสถาบันการศึกษา การประเมิน
ความเหมาะสมในตําแหนง และการทดสอบความรูทั่วไป อยางไรก็ตามความคิดเห็นในแตละวิธีการนั้นจะพบวามี
อัตราสวนที่ใกลเคียงกัน ซึ่งแสดงใหเห็นวาไมมีวิธีการใดที่จะเปนวิธีการที่ควรจะเปนวิธีการที่ใชสําหรับการออก
ใบรับรองหรือใบประกอบวิชาชีพภูมิสารสนเทศแตเพียงวิธีการเดียว ควรจะตองพิจารณาวิธีการหลายๆ วิธีการควบคู
กันไปตามสถานการณหรือความเปนไปไดในการดําเนินงาน 

ตารางที่ 5-8 ความคิดเห็นตอวิธีการที่นํามาใชในการออกใบรับรองหรือใบประกอบวิชาชีพ 
ภูมิสารสนเทศ 

วิธีการท่ีจะใชในการออกใบรับรองหรือใบ
ประกอบวิชาชีพภูมิสารสนเทศ 

ควร  
(รอยละ) 

ไมควร 
(รอยละ) 

การทดสอบความรูในวิชาชีพ 98 2 
การรับรองคุณวุฒิของสถาบันการศึกษา 94 6 
การประเมินความเหมาะสมในตําแหนง 88 12 
การทดสอบความรูทั่วไป 82 18 

 

5.3.4. ความคิดเห็นตอการจัดตั้งสมาคมวิชาชีพภูมิสารสนเทศ 

การสํารวจความคิดเห็นในประเด็นหากมีการจัดตั้งองคกรที่ไมแสวงหาผลประโยชน และไมไดเกี่ยวของ
โดยตรงในการฝกอบรม และการใหการศึกษาของบุคลากรทางดานภูมิสารสนเทศ เชน สมาคมวิชาชีพภูมิ
สารสนเทศ เพื่อเปนหนวยงานกลางในการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับคุณวุฒิ และการออกใบรับรองหรือใบประกอบ
วิชาชีพภูมิสารสนเทศใหกับบุคลากรทางดานภูมิสารสนเทศนั้น หนวยงานสวนใหญรอยละ 80 ยอมรับใหมีการ
จัดตั้งองคกรขึ้น โดยที่ใหความเห็นตอองคประกอบของคณะกรรมการบริหารองคกรที่จะตองมีสวนรวมจากองคกร
ตางๆ ดังตอไปนี้ 

1. สมาคมสํารวจขอมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมศิาสตร 
2. หนวยงานภาครัฐบาล 
3. สมาคมภูมิศาสตรแหงประเทศไทย 
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4. มหาวิทยาลัยที่เปดสอนหลักสูตรสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ 
5. ผูทรงคุณวุฒิทางดานภูมิสารสนเทศ 
6. นักวิชาการดานภูมิสารสนเทศ 
7. หนวยงานภาคเอกชน 

ตารางที่ 5-5 ความคิดเห็นตอองคกรที่ควรเขารวมเปนคณะกรรมการบริหารของสมาคมวิชาชีพ 
ภูมิสารสนเทศ 

องคกร เห็นดวย  
(รอยละ) 

ไมเห็นดวย  
(รอยละ) 

1. สมาคมสํารวจขอมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร 90 10 
2. หนวยงานภาครัฐบาล 88 12 
3. สมาคมภูมิศาสตรแหงประเทศไทย 88 12 
4. มหาวิทยาลัยที่เปดสอนหลักสูตรสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ 86 14 
5. ผูทรงคุณวุฒิทางดานภูมิสารสนเทศ 86 14 
6. นักวิชาการดานภูมิสารสนเทศ 86 14 
7. หนวยงานภาคเอกชน 80 20 

 

5.3.5. ความคิดเห็นตอประเด็นการจัดตั้งสถาบันการศึกษาขึ้นมาเพื่อรองรับสาขาวิชา 
ภูมิสารสนเทศ 

การจัดตั้งสถาบันการศึกษาขึ้นมาเพื่อรองรับสาขาวิชาภูมิสารสนเทศเพื่อสรางความเชื่อมั่นใหแกผูวาจางใน
การคัดเลือกลูกจางทั้งในระดับอนุปริญญาจากวิทยาลัย หรือระดับปริญญาจากมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานนั้น 
หนวยงานสวนใหญเห็นดวยโดยคิดเปนรอยละ 70 แตมีหนวยงานบางสวนที่ยังไมเห็นดวย โดยมีสาเหตุดังนี้ 

• ไมเห็นดวย เพราะมีหลายสถาบันที่มีการเรียนการสอนอยูแลว 
• ไมเห็นดวย ไมมีความจําเปนในการจัดตั้งสถาบันการศึกษาเพื่อรองรับสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ แต

ควรจะสรางกรอบหลักสูตรใหเปนมาตรฐาน กลไกการประเมินความรู และใหแตละสถาบันทําใหได
เพื่อใหมีมาตรฐานเดียวกัน 

แตหากมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาที่เปดสอนหลักสูตรสาขาวิชาภูมิสารสนเทศนั้น สถาบันการศึกษานั้น
ควรมีบทบาทตอการพิจารณาคุณวุฒิ และการออกหนังสือรับรองบุคลากรในงานดานภูมิสารสนเทศโดยเรียงลําดับ
จากมากไปนอยที่สุด ดังนี้คือ  

1. การมีบทบาทในการทดสอบความรู ความสามารถของผูเรียนกอนสําเร็จการศึกษา เพื่อแสดงให
เห็นถึงความสมดุลระหวางการเรียนในหลักการหรือทฤษฎี กับประสบการณการฝกงานจริง 

2. ประเมินวิชาในแผนการเรียน 
3. กําหนดสิ่งที่ผูเรียนจะไดรับหลังจากสําเร็จการศึกษา 
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4. กําหนดประโยชนของวิชาพัฒนาอาชีพ 

นอกจากนี้ยังไดมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมตอบทบาทของสถาบันการศึกษาที่เปดสอนหลักสูตรควรมีบทบาท
เพิ่มเติมในดานตางๆ ดังนี้ 

• ควรมีการวิเคราะหตลาดแรงงาน เพื่อผลิตบัณฑิตที่ตรงกับความตองการกับตลาดแรงงาน และการ
ทํางานในปจจุบัน 

• จริยธรรม และศีลธรรมของบุคลากรดานภูมิสารสนเทศ 

5.4. การศึกษาการกําหนดมาตรฐานเกณฑการพิจารณาคุณวฒุิ และการออกหนังสือรับรองวิชาชีพ
ของสภาวิชาชพีหรือสมาคมวิชาชพีในประเทศไทย 

ปจจุบันหนวยงานที่มีงานทางดานภูมิสารสนเทศของประเทศไทยสวนใหญนั้นยังไมมีแผนหรือนโยบาย
ในการจัดทํามาตรฐานเกณฑการพิจารณาคุณวุฒิ และการออกหนังสือรับรองบุคลากรเพื่อรองรับตําแหนงงาน
ทางดานภูมิสารสนเทศ ซึ่งหากมีการจัดทํามาตรฐานเกณฑการพิจารณาคุณวุฒิ และการออกหนังสือรับรองบุคลากร
โดยการดําเนินงานขององคกรที่ไมแสงหาผลประโยชน เพื่อรองรับตําแหนงงานทางดานภูมิสารสนเทศขึ้นจริง 
จําเปนตองมีการศึกษา สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับกําหนดมาตรฐานเกณฑการพิจารณาคุณวุฒิ และการออก
หนังสือรับรองวิชาชีพในสาขาวิชาชีพอื่นๆ เพื่อนําประยุกตใชเปนแนวทางในการจัดทํามาตรฐานเกณฑการพิจารณา
คุณวุฒิ และการออกหนังสือรับรองบุคลากรในงานดานภูมิสารสนเทศของประเทศไทยในอนาคต 

ในการศึกษาครั้งนี้ไดมีการพิจารณาจากกําหนดมาตรฐานเกณฑการพิจารณาคุณวุฒิ และการออกหนังสือ
รับรองวิชาชีพในสาขาวิชาชีพอื่นๆ ในประเทศไทยที่ไดมีการออกหนังสือรับรองใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ 
เชน สภาวิศวกร สภาสถาปนิก และสภาวิชาชีพบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

5.4.1. การกําหนดมาตรฐานเกณฑการพิจารณาคุณวุฒิ และการออกหนังสือรับรองวิชาชีพของสภาวิศวกร 

สภาวิศวกรจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2542 มีสถานะเปนนิติบุคคล ทําหนาที่ออกใบอนุญาต
ใหแกผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม รวมท้ังพิจารณาพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต รับรองปริญญา 
ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม รับรองความรูความชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม รวมทั้งเสนอแนะรัฐมนตรี เกี่ยวกับการกําหนดและการเลิกสาขาวิศวกรรมควบคุมและออก
ขอบังคับสภาวิศวกร โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยในฐานะสภานายกพิเศษ  

5.4.1.1. การสมัครสมาชิก 

โดยการสมัครเปนสมาชิกสามัญของสภาวิศวกรพรอมการยื่นคําขอรับใบอนุญาตฯ ตองเปนผูมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 

1. มีอายุไมตํ่ากวาสิบแปดปบริบูรณ  
2. มีสัญชาติไทย  
3. มีความรูในวิชาชีพวิศวกรรมโดยไดรับปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรเทียบเทาปริญญา 

ในสาขาวิศวกรรมศาสตร ที่สภาวิศวกรรับรอง  
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4. ไมเปนผูประพฤติผิดจรรยาบรรณ อันนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ  
5. ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดที่กระทําโดยประมาท หรือ

ลหุโทษ  
6. ไมเปนผูมีจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือไมเปนโรคที่กําหนดตามขอบังคับสภาวิศวกรวาดวย

โรคตองหาม คือ  
6.1. โรคเรื้อนในระยะติดตอ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่อันตรายตอสังคม  
6.2. วัณโรคในระยะอันตรายตอสังคม  
6.3. โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่อันตรายตอสังคม  
6.4. โรคติดยาเสพติดใหโทษ หรือภาวะติดสารเสพติดใหโทษอยางรายแรง  
6.5. โรคพิษสุราเรื้อรงั  

5.4.1.2. การยื่นคําขอรับใบอนุญาต 

การยื่นคําขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกร ตองเปนผูมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้  
1. เปนสมาชิกสามัญสภาวิศวกร  
2. มีผลการศึกษาแยกตามหลักสตูรและปการศึกษา ดังนี้  

2.1. ผูที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
แยกเปน  

2.2. วิชาลําดับที่ 1-4 ต้ังแต 18 หนวยกิต และวิชาลําดับที่ 1-9 ต้ังแต 39 หนวยกิต มีสิทธิ์เขา
อบรม และทดสอบความรูเกี่ยวกับความพรอมในการประกอบวิชาชีพ  

2.3. วิชาลําดับที่ 1-4 ระหวาง 12-17 หนวยกิต และวิชาลําดับที่ 1-9 ระหวาง 27-38 หนวยกิต 
ตองผานการทดสอบความรูทางวิศวกรรมหลักเฉพาะสาขา จึงจะมีสิทธิ์เขาอบรมและ
ทดสอบความรูเกี่ยวกับความพรอมในการประกอบวิชาชีพ  

2.4. วิชาลําดับที่ 1-4 ระหวาง 12-17 หนวยกิต และวิชาลําดับที่ 1-9 ระหวาง 21-26 หนวยกิต 
ตองผานการทดสอบความรูวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมและวิชาวิศวกรรมหลักเฉพาะ
สาขา จึงจะมีสิทธิ์เขาอบรมและทดสอบความรูเกี่ยวกับความพรอมในการประกอบ
วิชาชีพ  

2.5. วิชาลําดับที่ 1-4 นอยกวา 12 หนวยกิต หรือวิชาลําดับที่ 1-9 นอยกวา 21 หนวยกิต 
ปฏิเสธคําขอรับใบอนุญาต 

3. ผูที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรคุณวุฒิเทียบ แยกเปน  
3.1. เขาศึกษากอนปการศึกษา 2541 

3.1.1. วิชาลําดับที่ 1-4 ต้ังแต 18 หนวยกิต และวิชาลําดับที่ 1-9 ต้ังแต 39 หนวยกิต มี
สิทธิ์เขาอบรมและทดสอบความรูเกี่ยวกับความพรอมในการประกอบวิชาชีพ  

3.1.2. วิชาลําดับที่ 1-4 ระหวาง 12-17 หนวยกิต และวิชาลําดับที่ 1-9 ระหวาง 27-38 
หนวยกิต ตองผานการทดสอบความรูทางวิศวกรรมหลักเฉพาะสาขา จึงจะมี
สิทธิ์เขาอบรมและทดสอบความรูเกี่ยวกับความพรอมในการประกอบวิชาชีพ  
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3.1.3. วิชาลําดับที่ 1-4 ระหวาง 12-17 หนวยกิต และวิชาลําดับที่ 1-9 ระหวาง 21-26 
หนวยกิต ตองผานการทดสอบความรูวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมและวิชา
วิศวกรรมหลักเฉพาะสาขา จึงจะมีสิทธิ์เขาอบรมและทดสอบความรูเกี่ยวกับ
ความพรอมในการประกอบวิชาชีพ  

3.1.4. วิชาลําดับที่ 1-4 นอยกวา 12 หนวยกิต หรือวิชาลําดับที่ 1-9 นอยกวา 21 
หนวยกิต ปฏิเสธคําขอรับใบอนุญาต  

3.2. เขาศึกษาปการศึกษา 2541-2542 
3.2.1. วิชาลําดับที่ 1-4 ต้ังแต 12 หนวยกิต และวิชาลําดับที่ 1-9 ต้ังแต 27 หนวยกิต 

ตองผานการทดสอบความรูทางวิศวกรรมหลักเฉพาะสาขา จึงจะมีสิทธิ์เขา
อบรมและทดสอบความรูเกี่ยวกับความพรอมในการประกอบวิชาชีพ  

3.2.2. วิชาลําดับที่ 1-4 ต้ังแต 12 หนวยกิต และวิชาลําดับที่ 1-9 ระหวาง 21-26 
หนวยกิต ตองผานการทดสอบความรูวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมและวิชา
วิศวกรรมหลักเฉพาะสาขา จึงจะมีสิทธิ์เขาอบรมและทดสอบความรูเกี่ยวกับ
ความพรอมในการประกอบวิชาชีพ  

3.2.3. วิชาลําดับที่ 1-4 นอยกวา 12 หนวยกิต หรือวิชาลําดับที่ 1-9 นอยกวา 21 
หนวยกิต ปฏิเสธคําขอรับใบอนุญาต  

3.3. เขาศึกษาปการศึกษา 2543-2545 
3.3.1. วิชาลําดับที่ 1-4 ต้ังแต 18 หนวยกิต และวิชาลําดับที่ 1-9 ต้ังแต 39 หนวยกิต 

ตองผานการทดสอบความรูทางวิศวกรรมหลักเฉพาะสาขา จึงจะมีสิทธิ์เขา
อบรมและทดสอบความรูเกี่ยวกับความพรอมในการประกอบวิชาชีพ 

3.3.2. วิชาลําดับที่ 1-4 ต้ังแต 12 หนวยกิต และวิชาลําดับที่ 1-9 ต้ังแต 21 หนวยกิต 
ตองผานการทดสอบความรูวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมและวิชาวิศวกรรมหลัก
เฉพาะสาขา จึงจะมีสิทธิ์เขาอบรมและทดสอบความรูเกี่ยวกับความพรอมใน
การประกอบวิชาชีพ  

3.3.3. วิชาลําดับที่ 1-4 นอยกวา 12 หนวยกิต หรือวิชาลําดับที่ 1-9 นอยกวา 21 
หนวยกิต ปฏิเสธคําขอรับใบอนุญาต  

3.4. ผูที่เขาศึกษาปการศึกษา 2546  
จะพิจารณารับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษาเฉพาะหลักสูตร วศ.บ. เทานั้น  

5.4.1.3. การทดสอบความรู 

การทดสอบความรูระดับภาคีวิศวกร ในหมวดวิชาพื้นฐานทางดานวิศวกรรม และหมวดวิชาวิศวกรรมหลัก
เฉพาะสาขา โดยเกณฑการผานแตละหมวดวิชาตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ 60.00 ทั้งนี้ ตองสมัครทดสอบ
ความรูฯ ภายใน 2 ครั้ง นับตั้งแตครั้งแรกที่มีสิทธิ์สมัครและสามารถสะสมผลการสอบผานได 4 ครั้งนับตั้งแตครั้งที่
สอบผาน ซึ่ง การอบรมและทดสอบความรูเกี่ยวกับความพรอมในการประกอบวิชาชีพ ตองสมัครภายใน 1 ป 
นับตั้งแตวันที่คณะกรรมการสภาวิศวกรอนุมัติ  
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5.4.2. การกําหนดมาตรฐานเกณฑการพิจารณาคุณวุฒิ และการออกหนังสือรับรองวิชาชีพของสภา
สถาปนิก 

สภาสถาปนิก คือ องคกรควบคุมวิชาชีพสถาปตยกรรมที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 
เพื่อใชแทนกฎหมายควบคุมวิชาชีพสถาปตยกรรมฉบับเดิม (พ.ศ. 2508) ที่รูจักในชื่อ "ก.ส." พระราชบัญญัติ
สถาปนิก พ.ศ. 2543 ประกอบดวยผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมสาขาตางๆ ที่กําหนดไวในกฎกระทรวง ปจจุบัน
ประกอบดวยสาขาสถาปตยกรรม 4 สาขาไดแก สาขาสถาปตยกรรม ภูมิสถาปตยกรรม สถาปตยกรรมผังเมือง และ
สถาปตยกรรมภายใน/มัณฑนศิลป พระราชบัญญัติไดเปดชองใหมีสาขาอื่นๆ ที่นับอยูในกลุมสถาปตยกรรมเพิ่มได
อีก 

5.4.2.1. การสมัครสมาชิก 

ผูสมัครเปนสมาชิกสามัญตองเปนผูที่มีคุณสมบัติ และ ไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 
1. มีอายุไมตํ่ากวาสิบแปดปบริบูรณ 
2. มีสัญชาติไทย 
3. มีความรูในวิชาชีพสถาปตยกรรม โดยไดรับปริญญาตั้งแตปริญญาตรีขึ้นไป ในวิชา

สถาปตยกรรมศาสตรที่สภาสถาปนิกรับรองตามประกาศสภาสถาปนิก หรือมีความรูในวิชาชีพ
สถาปตยกรรม โดยไดรับอนุปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในวิชาสถาปตยกรรมศาสตร
ที่สภาสถาปนิกรับรอง และตองปฏิบัติงานเกี่ยวของกับวิชาชีพสถาปตยกรรมมาแลวไมนอยกวา
ระยะเวลาที่กําหนดไว ในแตละสาขาสถาปตยกรรมตามประกาศสภาสถาปนิก 

4. ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพรองในศีลธรรมอันดี และไมเปนผูที่ไดกระทําการ 
ซึ่งแสดงใหเห็นวาไมนาไววางใจในความซื่อสัตยสุจริต 

5. ไมอยูในระหวางตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
6. ไมเปนโรคติดตอซึ่งเปนที่รังเกียจแกสังคมหรือโรคที่ตองหาม ดังตอไปนี้ 
7. โรคเรื้อนในระยะติดตอ หรือในระยะที่ปรากฏอาการที่เปนอันตรายตอสังคม 
8. วัณโรคในระยะที่เปนอันตรายตอสังคม 
9. โรคติดยาเสพติดใหโทษ หรือภาวะติดสารเสพติดใหโทษอยางรายแรง 
10. โรคอื่นๆ ที่แพทยเห็นวาจะเปนอุปสรรคตอการประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรม 
11. ไมเปนผูมีรางกายพิการและจิตใจฟนเฟอน ไมสมประกอบ อันเปนเหตุใหเปนผูหยอน

สมรรถภาพในการประกอบอาชีพ 

ผูสมัครเปนสมาชิกวิสามัญตองเปนผูที่มีคุณสมบัติ และ ไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 
1. มีคุณสมบัติเชนเดียวกับผูสมัครเปนสมาชิกสามัญ ในขอ 1 และ 4 ถึง 7 
2. เปนผูปฏิบัติงานเกี่ยวของกับวิชาชีพสถาปตยกรรม 
3. กรณีเปนผูมีสัญชาติไทย ตองเปนผูมีความรูในวิชาชีพสถาปตยกรรม โดยไดรับอนุปริญญา 

ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในวิชาสถาปตยกรรมศาสตรที่สภาสถาปนิกรับรองในแตละสาขา
สถาปตยกรรมตามประกาศสภาสถาปนิก หรือกรณีเปนผูไมมีสัญชาติไทย ตองเปนผูมีภูมิลําเนา



การสํารวจและวิเคราะหสถานภาพการกําหนดคุณสมบัติของตําแหนง 
และคุณสมบัติของบุคลากรดานภูมิสารสนเทศที่มีในประเทศไทย 
 

รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศตามมาตรฐานของ ISO/TC211 

มาตรฐาน ISO 19122: Geographic information/Geomatics-Qualification and certification of personnel 
 

63

อยูในประเทศไทย ที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการทํางานของคนตางดาว หรือไดรับสิทธิ
การทํางานในโครงการของรัฐบาล องคการความรวมมือระหวางประเทศ หรือไดรับเอกสิทธิ
ทางการทูต หรือเคยไดรับใบประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมมากอน โดยตองมีความรูใน
วิชาชีพสถาปตยกรรม ต้ังแตปริญญาตรีขึ้นไปในวิชาสถาปตยกรรมศาสตรที่สภาสถาปนิกรับรอง
ตามประกาศสภาสถาปนิก หรือเทียบเทาตามมติของคณะกรรมการสภาสถาปนิก 

5.4.2.2. การยื่นคําขอรับใบอนุญาต 

ผูที่มีความประสงคจะเขารับการทดสอบความรูและสอบเทียบวิทยฐานะ เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม จะตองมีคุณสมบัติตามขอบังคับสภาสถาปนิก วาดวยคุณสมบัติและลักษณะตองหาม
ของผูขอรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ สถาปตยกรรมควบคุม พ.ศ. 2544  

1. ระดับภาคีสถาปนิก  
1.1. เปนผูมีปริญญาตรีหรือเทียบเทา (สถ.บ.) จากสถานศึกษาที่สภาสถาปนิกรับรอง  
1.2. เปนผูมีอนุปริญญาหรือเทียบเทา (ค.อ.บ.) จากสถานศึกษาที่มีหลักสูตรไมนอยกวา 3 ป 

ที่สภาสถาปนิกรับรอง และไดประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตามหลักเกณฑที่
กําหนดใน กฎกระทรวง แตไมนอยกวา 2 ป  

1.3. เปนผูมีประกาศนียบัตรหรือเทียบเทา (ป.ว.ส.) จากสถานศึกษาที่มีหลักสูตรไมนอยกวา 
3 ปที่สภาสถาปนิกรับรอง และไดประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตาม
หลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง แตไมนอยกวา 3 ป พรอมทั้งยื่นเอกสารหลักฐาน
ใบรับรองการเปนผูที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับวิชาชีพสถาปตยกรรมดังกลาว และลงนาม
รับรองโดยหัวหนาหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ต้ังแตระดับสามัญสถาปนิกขึ้นไปเพื่อประกอบการพิจารณา  

2. ระดับสามัญสถาปนิก 
2.1. เปนผูมีคุณวุฒิตามขอ 1.1 ประกอบวิชาชีพ ฯ ในระดับภาคีสถาปนิก มาไมนอยกวา 1 ป  
2.2. เปนผูมีคุณวุฒิตามขอ 1.2 ประกอบวิชาชีพ ฯ ในระดับภาคีสถาปนิก มาไมนอยกวา 3 ป  
2.3. เปนผูมีคุณวุฒิตามขอ 1.3 ประกอบวิชาชีพ ฯ ในระดับภาคีสถาปนิก มาไมนอยกวา 3 ป 

และผานการสอบเทียบวิทยฐานะตามมาตรฐานความรูขั้นสามัญสถาปนิกที่สภา
สถาปนิกจัดสอบ 

5.4.2.3. การทดสอบความรู 

สภาสถาปนิกจะจัดสอบความรูและสอบเทียบวิทยฐานะของผูขอรับใบอนุญาตประกอบวิชา ชีพฯ ประเภท
ภาคีสถาปนิก และประเภทสามัญสถาปนิก ผูตองการขอใบอนุญาตฯ ตองเปนผูมีคุณวุฒิในวิชาชีพสถาปตยกรรม
ศาสตร โดยมีหลักเกณฑรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรและวิธีการสอบวัดความรูดังนี้ 

1. วิชาออกแบบสถาปตยกรรม ทดสอบความรูและความสามารถเกี่ยวกับแนวความคิดในการ
ออกแบบสถาปตยกรรม และการวางผังรวมทั้งกระบวนการออกแบบสถาปตยกรรมใหสัมฤทธิ์
ผล  
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2. วิชาวัสดุและวิธีการกอสราง ทดสอบความรูและความเขาใจเกี่ยวกับธรรมชาติ คุณสมบัติและ
วิธีการใชวัสดุกอสราง ทดสอบความรูและความเขาใจเกี่ยวกับทฤษฎีโครงสรางอาคารขั้นพื้นฐาน
และการเลือกใชโครงสราง  

3. วิชาโครงสรางอาคาร ทดสอบความรูและความเขาใจเกี่ยวกับทฤษฎีโครงสรางอาคารขั้นพื้นฐาน 
และการเลือกใชโครงสราง  

4. วิชางานระบบอาคาร ทดสอบความรูและความเขาใจพื้นฐาน ดังตอไปนี้  
4.1.  อากาศ และการปรับสภาพอากาศ  
4.2.  แสง เสียง ระบบไฟฟา และอุปกรณที่เกี่ยวของ  
4.3.  ระบบสุขาภิบาล  
4.4.  ระบบขนสงภายในอาคาร  
4.5.  พลังงาน และสิ่งแวดลอม  
4.6.  ระบบความปลอดภัยของอาคาร  
4.7.  กฎหมายที่เกี่ยวของกับระบบอาคาร  

5. วิชาปฏิบัติวิชาชีพสถาปตยกรรม ทดสอบความรูและความเขาใจ ดังตอไปนี้ 
5.1. ความสัมพันธและความรับผิดชอบของสถาปนิกตอวิชาชีพอื่น และตอผูวาจาง  
5.2. การจัดทํารายการประกอบแบบและขั้นตอนการขออนุญาตกอสราง  
5.3. การประมาณราคาและการคัดเลือกผูรับจาง  
5.4. การอํานวยการกอสราง การควบคุมงาน การจัดทําแบบฟอรมรายงาน ความกาวหนา

ของงาน และการตรวจรับงานกอสราง 
5.5. กฎหมาย จริยธรรม และระเบียบที่เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ  

6. วิชาความรูพ้ืนฐานทางสถาปตยกรรม ทดสอบความรูและความเขาใจเกี่ยวกับประวัติศาสตรและ
ศิลปะ และสถาปตยกรรม รวมท้ังความรูดานสถาปตยกรรมและสิ่งแวดลอมและสถาปตยกรรม
พ้ืนถิ่น  

โดยผูเขารับการสอบความรู ตองไดคะแนนในแตละชุดวิชาไมนอยกวารอยละ 60 จึงจะถือวาผานการสอบ
ความรูจากสภาสถาปนิก เมื่อผูเขารับการสอบไดผานหลักเกณฑการสอบความรูแลว สภาสถาปนิกจะออกใบอนุญาต
และวุฒิบัตรใหเมื่อผูขอรับใบอนุญาต ฯ ไดเขารับการอบรมตามหลักเกณฑที่สภาสถาปนิกกําหนด และไดชําระเงิน
คาธรรมเนียมตางๆ เรียบรอยแลวดังนี้ 

• คาธรรมเนียมบัตรใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม 
• ประเภทภาคีสถาปนิก 2,500 บาท 
• ประเภทสามัญสถาปนิก 4,000 บาท 
• คาธรรมเนียมการฝกอบรม ครั้งละ 1,500 บาท / วัน 
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5.4.3. การกําหนดมาตรฐานเกณฑการพิจารณาคุณวุฒิ และการออกหนังสือรับรองวิชาชีพของสภา
วิชาชีพบัญชี 

สภาวิชาชีพบัญชีจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 มีสถานะเปนนิติบุคคลทําหนาที่
สงเสริมการศึกษา การอบรม และการวิจัยเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี กําหนดมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี 
และมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวกับวิชาชีพ รับขึ้นทะเบียนการประกอบวิชาชีพ ออกใบอนุญาต พักใช หรือเพิกถอน
ใบอนุญาตผูประกอบวิชาชีพการบัญชี 

5.4.3.1. การสมัครสมาชิก 

สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีมี 4 ประเภท คือ สมาชิกสามัญ สมาชิกวิสามัญ สมาชิกสมทบ และสมาชิก
กิตติมศักดิ์ โดยสมาชิกสามัญตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 

1. อายุไมตํ่ากวายี่สิบปบริบูรณ 
2. มีสัญชาติไทย 
3. สําเร็จการศึกษาวิชาการบัญชีไมตํ่ากวาระดับปริญญาตรี หรือไดรับประกาศนียบัตร หรือวุฒิอื่น

เทียบเทาปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชีที่สภาวิชาชีพบัญชีรับรอง หรือสําเร็จการศึกษาสาขาอื่น
ตามที่สภาวิชาชีพบัญชีกําหนด 

4. ไมเปนผูประพฤติผิดจรรยาบรรณอันนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพบัญชีตามที่
กําหนดในขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 

5. ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในคดีที่เปนการประพฤติผิดจรรยาบรรณอัน
จะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพตามที่กําหนดในขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 

6. ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ หรือเปนโรคตามที่กําหนดใน
ขอบังคับสภาวิชาชีพบัญชี 

5.4.3.2. การฝกหัดงาน 

ผูขอรับใบอนุญาตเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตจะตองผานการฝกหัดงานสอบบัญชีธุรกิจที่กฎหมายบัญญัติ
ใหมีการสอบบัญชีหรือใหมีผูสอบบัญชีรับอนุญาต โดยฝกหัดงานกับผูสอบบัญชีรับอนุญาต ตามหลักเกณฑและ
วิธีการ ดังตอไปนี้ 

1. ตองฝกหัดงานในระหวางการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรตามที่กําหนดไวใน
มาตรา 7(6) โดยเริ่มฝกหัดงานหลังจากไดสอบผานวิชาการบัญชีตามที่คณะกรรมการกําหนดไม
นอยกวาสี่รายวิชา และวิชาสอบบัญชีไมนอยกวาหนึ่งรายวิชา ซึ่งรวมทุกวิชาแลวไมนอยกวาสบิ
หาหนวยกิต หรือฝกหัดงานหลังจากไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรตามที่กําหนดไวใน
มาตรา 7(6) มาแลว ทั้งนี้ การฝกหัดงานดังกลาวตองกระทําเปนเวลาตอเนื่องกันไมนอยกวาสามป
บริบูรณ และมีเวลาฝกหัดงานรวมกัน ไมนอยกวาสามพันช่ัวโมง 

2. ตองยื่นคําขอแจงการฝกหัดงานตอคณะกรรมการกอนเริ่มฝกหัดงานตามแบบที่คณะกรรมการ
กําหนด พรอมดวยหนังสือรับรองของสถาบันการศึกษาวาไดสอบผานวิชาการบัญชี และวิชาการ
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สอบบัญชีตาม (1) หรือสําเนาปริญญาหรือประกาศนียบัตรตามที่กําหนดไวในมาตรา 7(6) 
แลวแตกรณี 

3. ตองทํารายงานการฝกหัดงานยื่นตอคณะกรรมการ อยางนอยปละหนึ่งครั้งนับแตวันแจงการ
ฝกหัดงาน ตามที่คณะกรรมการกําหนดเกี่ยวกับเงื่อนเวลาและแบบ และเมื่อสิ้นสุดการฝกหัดงาน
ตองทํารายงานดังกลาวยื่นตอคณะกรรมการ พรอมดวยคํารับรองการฝกหัดงานของผูสอบบัญชี
รับอนุญาตที่ใหการฝกหัดงานตามแบบที่คณะกรรมการกําหนดดวย 

4. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนผูใหการฝกหัดงาน หรือผูใหการฝกหัดงานรายเดิมถูกเพิกถอนใบอนุญาต 
ตองแจงการเปลี่ยนผูใหการฝกหัดงานทุกครั้งตอคณะกรรมการภายในหนึ่งเดือนนับแตวันเปลี่ยน
ตามแบบที่คณะกรรมการกําหนด พรอมดวยรายงานและคํารับรองการฝกหัดงานของผูใหการ
ฝกหัดงานรายเดิม และการแจงรับฝกหัดงานของผูใหการฝกหัดงานรายใหม 

5. ในกรณีผูฝกหัดงานไมประสงคที่จะฝกหัดงานกับผูใหการฝกหัดงานคนเดิมตอไปโดยจะไมขอ
นับจํานวนชั่วโมงการฝกหัดงาน ใหแจงผูใหการฝกหัดงานนั้นทราบเปนลายลักษณอักษร 

6. ในกรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตมิไดฝกหัดงานใหเสร็จสิ้นภายในเวลาหาป
นับแตวันที่แจงตอคณะกรรมการ เพราะความบกพรองของผูขอรับใบอนุญาตใหนายทะเบียนมี
หนังสือแจงใหผูขอรับใบอนุญาตดําเนินการใหเสร็จสิ้นตามที่คณะกรรมการกําหนดเกี่ยวกับเงื่อน
เวลาไวในหนังสือนั้น ถาไมดําเนินการใหเสร็จสิน้ตามกําหนดเวลาดังกลาว ใหนายทะเบียนเสนอ
คณะกรรมการพิจารณาจําหนายคําขอได 

5.4.3.3. การทดสอบความรู 

ผูขอรับใบอนุญาตเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตจะตองผานการทดสอบความรู ตามหลักเกณฑและวิธีการ
ดังตอไปนี้ 

1. ผูที่ประสงคจะเขารับการทดสอบจะตองสําเร็จการศึกษาไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรตามที่
กําหนดไว และเคยศึกษาและสอบผานรายวิชาตามที่คณะกรรมการกาํหนดจากสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาที่คณะกรรมการรับรอง  และฝกหัดงานครบถวนแลวหรืออยูระหวางการฝกหัด
งานสอบบัญชีธุรกิจที่กฎหมายบัญญัติใหมีการสอบบัญชีหรือใหมีผูสอบบัญชีกับผูสอบบัญชีรับ
อนุญาต และตองไมเคยเปนผูทุจริตในการทดสอบความรูของผูขอรับใบอนุญาตเปนผูสอบบัญชี
รับอนุญาต 

2. การทดสอบแบงเปนหกวิชา ดังนี้  
+ วิชาการบัญชี 1 
+ วิชาการบัญชี 2 
+ วิชาการสอบบัญชี 1 
+ วิชาการสอบบัญชี 2 
+ วิชากฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 
+ วิชาการสอบบัญชีที่ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร 



การสํารวจและวิเคราะหสถานภาพการกําหนดคุณสมบัติของตําแหนง 
และคุณสมบัติของบุคลากรดานภูมิสารสนเทศที่มีในประเทศไทย 
 

รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศตามมาตรฐานของ ISO/TC211 

มาตรฐาน ISO 19122: Geographic information/Geomatics-Qualification and certification of personnel 
 

67

ทั้งนี้ ขอบเขต รายละเอียดเนื้อหาและเคาโครงของวิชาที่ตองทดสอบใหเปนไปตามที่
คณะกรรมการกําหนด 

3. ผูที่ประสงคจะเขารับการทดสอบจะตองยื่นคําขอสมัครสอบตอคณะกรรมการตามแบบที่
คณะกรรมการกําหนดภายในเวลาไมนอยกวาหนึ่งเดือนกอนวันเริ่มทดสอบ โดยสามารถสมัคร
สอบทุกวิชาหรือสมัครสอบบางวิชาก็ได 

4. การทดสอบใหมีอยางนอยปละสองครั้ง ตามกําหนดเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร โดยตอง
ประกาศใหผูมีสิทธิเขารับการทดสอบทราบลวงหนาอยางนอยหกสิบวัน 

5. ระยะเวลาการรับสมัครสอบ วัน เวลา สถานที่ทดสอบ คาธรรมเนียมในการทดสอบ ระเบียบ
เกี่ยวกับการทดสอบ และรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวของใหเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการ 

6. ผูเขารับการทดสอบจะตองสอบผานทุกวิชา และไดคะแนนในแตละวิชาไมตํ่ากวารอยละหกสิบ
จึงจะถือวาผานการทดสอบ โดยผูเขารับการทดสอบสามารถสะสมผลการทดสอบของแตละวิชา
ที่สอบผานไดไมเกินสามป นับแตวันที่ผานการทดสอบแตละวิชา 

7. ใหนายทะเบียนประกาศชื่อผูผานการทดสอบแตละวิชาและทุกวิชาไว ณ สภาวิชาชีพบัญชีเปน
เวลาไมนอยกวาสิบหาวัน 
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บทที่ 6 
ขอเสนอแนะสําหรับการพัฒนารูปแบบการกําหนดคุณสมบัติของบุคลากร 
และการออกใบประกอบวชิาชีพทางดานภูมิสารสนเทศของประเทศไทย 

จากการศึกษาเอกสารรายงานเชิงเทคนิค ISO/TR 19122 และการศึกษาจากกรณีศึกษาของประเทศตางๆ 
รวมกับการวิเคราะหขอมูลจากการสํารวจขอมูลของประเทศไทยดังที่ไดนําเสนอแลวขางตน ในรายงานฉบับนี้จึงได
นําเสนอขอเสนอแนะสําหรับการพัฒนารูปแบบการกําหนดคุณสมบัติของบุคลากรและการออกใบประกอบวิชาชีพ
ทางดานภูมิสารสนเทศของประเทศไทย เพื่อนําสูกรอบแนวคิดสําหรับการรางขอกําหนดมาตรฐาน ISO 19122 ของ
ประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

6.1. ขอเสนอกรอบการพัฒนารางขอกําหนดมาตรฐาน ISO 19122 สําหรับประเทศไทย 

การดําเนินงานเพื่อใหไดขอกําหนดมาตรฐาน ISO 19122 สําหรับประเทศไทยนั้น ควรมีกรอบการ
ดําเนินงานและรายละเอียดการดําเนินงานดังนี้ 

ภาพที่ 6-1  กรอบแนวคิดการพัฒนารางมาตรฐาน ISO 19122 ของประเทศไทย 

ศึกษาทบทวนรูปแบบ วิธีการ และวิเคราะห
การใชงานมาตรฐาน ISO 19122 

นําเสนอระดมความคิดเห็น 

สํารวจ รวบรวม วิเคราะห เนือ้หาเกี่ยวกับ
รายละเอียดคุณสมบัติละการรับรองคุณสมบัติ

ของบุคลากรสําหรับตาํแหนงงานดาน 
ภมิสารสนเทศของประเทศไทย 

จัดทํารางมาตรฐาน ISO 19122 
ของประเทศไทย ครั้งที ่1 

จัดทําเอกสาร 

+ เอกสารมาตรฐาน ISO 19122 
+ เอกสารการดาํเนนิงานที่เกี่ยวของกับ 

มาตรฐาน ISO 19122 
+ ผลการศึกษามาตรฐาน ISO 19122 

+ กรอบการทํางานของ
บุคลากรในแตละตําแหนง 

+ สถานภาพการเรียนการ
สอนทางดานภูมิสารสนเทศ
ของประเทศไทย 

+ กรณีศึกษาจากสมาคม/สภา
วิชาชีพที่เกี่ยวของ 

+ กรณีศึกษาจากตางประเทศ 

วิเคราะห และกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการรับรอง
คุณสมบัติของบุคลากรดานภูมิสารสนเทศ 

วิเคราะหประเมินความเปนไปไดในการใชงาน ISO 19122 และ
ปรับแกราง ISO 19122 สําหรับประเทศไทย 
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6.1.1. การศึกษาทบทวนรูปแบบ วิธีการ และวิเคราะหเอกสารมาตรฐานระหวางประเทศ  
ISO 19122 มาตรฐานที่เก่ียวของตามที่มีการอางถึงในเนื้อหาของ ISO 19122 

เปนการดําเนินงานเพื่อศึกษาทบทวนรูปแบบ วิธีการ และวิเคราะหเอกสารมาตรฐานระหวางประเทศ ISO 
19122 มาตรฐานที่เกี่ยวของตามที่มีการอางถึงในเนื้อหาของ ISO 19122 และผลการศึกษาเบื้องตนของมาตรฐาน ISO 
19122 ที่ไดจากการศึกษาในรายงานฉบับนี้ รวมทั้งผลการดําเนินงานจากหนวยงานราชการหรือองคกรทั้งในและ
ตางประเทศ และจากการรวบรวมการกําหนดคุณสมบัติของตําแหนงและคุณสมบัติของบุคลากรทางดานภูมิ
สารสนเทศของแตละหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่จัดทําขึ้นในไทย เพื่อใชเปนแนวทางกําหนดคุณสมบัติ และ
การรับรองคุณสมบัติของบุคลากรดานภูมิสารสนเทศ รวมทั้งรูปแบบการนํามาใชงานในประเทศไทย รวมถึงการใช
ผลการศึกษาที่ผานมา เพื่อนําสูการวิเคราะหเปรียบเทียบและหาขอสรุปที่จะใชเปนแนวทางในการดําหนดมาตรฐาน
ของประเทศไทยตอไป 

6.1.2. การสํารวจ รวบรวม วิเคราะห เนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดคุณสมบัติและการรับรองคุณสมบัติของ
บุคลากรสําหรับตําแหนงงานดานภูมิสารสนเทศของประเทศไทย 

พัฒนาแบบสํารวจ เพื่อนํามาใชเปนเครื่องมือในการสํารวจความตองการ กรอบการทํางาน และความ
ตองการขององคกรในสวนของบุคคลากรที่ตองปฏิบัติงานทางดานภูมิสารสนเทศของประเทศ โดยใชแบบสอบถาม
ประกอบกับแบบนําสัมภาษณเชิงลึก รวมถึงการสํารวจโครงสรางของหลักสูตรการเรียนการสอนทางดานภูมิ
สารสนเทศทั้งในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา เพื่อนํามาใชในการจําแนกหรือจัดกลุมบุคลากรดาน
ภูมิสารสนเทศในการรับรองคุณสมบัติของบุคลากรสําหรับตําแหนงงานดานภูมิสารสนเทศของประเทศไทย 
นอกจากนี้ยังตองศึกษาเปรียบเทียบจากสมาคมวิชาชีพหรือสภาวิชาชีพที่มีอยู โดยทําการสํารวจ รวบรวมหลักการใน
การทดสอบ/การวัดมาตรฐาน การออกใบรับรองการประกอบวิชาชีพ วิธีการดําเนินการสอบ การกําหนดรายละเอียด
ของผูเขารับการคัดเลือก การกําหนดคุณวุฒิที่จําเปนของวิชาชีพตางๆ เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการกําหนด
รูปแบบการดําเนินงานของหนวยงานที่จะเขามารับผิดชอบในการออกใบรับรองคุณสมบัติการประกอบวิชาชีพ
ทางดานภูมิสารสนเทศของประเทศไทย 

6.1.3. วิเคราะห และกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับคุณสมบัติและการรับรองคุณสมบัติของบุคลากรดานภูมิ
สารสนเทศ 

วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสํารวจ รวบรวมหลักการในการทดสอบ/การวัดมาตรฐาน การออกใบรับรอง
การประกอบวิชาชีพ วิธีการดําเนินการสอบ การกําหนดรายละเอียดของผูเขารับการคัดเลือก การกําหนดคุณวุฒิที่
จําเปนของวิชาชีพตางๆ ทั้งในประเทศไทย และกรณีศึกษาของตางประเทศ เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการจัดทํา
มาตรฐานดานคุณสมบัติและการรบัรองคุณสมบัติของบุคลากรดานภูมิสารสนเทศของประเทศไทย 

ผลที่ไดจากการดําเนินงานดังกลาวจะถูกใชเปนขอมูลสําหรับการรางขอกําหนดมาตรฐาน ISO 19122 ของ
ประเทศไทยซึ่งจะใชเปนรางสําหรับการนําเสนอใหกับองคกรและหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดสัมมนาเพื่อระดม
ความคิดเห็นและขอเสนอสําหรับการดําเนินงานตอไป 
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6.1.4. การสัมมนาเพื่อนําเสนอแนวความคิดและรวบรวมขอคิดเห็น รวมท้ังการประเมินความเปนไปไดของ
การใชมาตรฐาน 

การจัดสัมมนาเพื่อนําเสนอรางมาตรฐานที่พัฒนาขึ้นเปนตนแบบเพื่อระดมความคิดเห็น รวมถึงการ
ประเมินความเปนไปไดของการใชมาตรฐานจากผูมีสวนไดเสียกับมาตรฐาน ISO 19122 วาตรงกับความตองการ 
และเหมาะสมเพื่อใชเปนในการใชงานในประเทศไทยไดจริง โดยกลุมเปาหมายของผูเขารวมประชุมนี้เปนผูบริหาร
ของหนวยงานหรือองคกรที่มีภาระงานดานภูมิสารสนเทศ และหนวยงานที่ทําหนาที่รับผิดชอบงานดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐ รวมไปถึงสภาวิชาชีพหรือสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวของ เชน สํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือน สภาวิศวกร สมาคมภูมิศาสตรแหงประเทศไทย สมาคมสํารวจขอมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร
แหงประเทศไทย สมาคมทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร สมาคมทางดานเทคโลยีสารสนเทศ เปนตน 

6.1.5. จัดทํารางมาตรฐาน ISO 19122 สําหรับประเทศไทย 

จัดทํารางมาตรฐาน ISO 19122 สําหรับประเทศไทย เพื่อนําเสนอมาตรฐานขอกําหนดคุณสมบัติของ
บุคลากร การรับรองคุณสมบัติหรือใบประกอบวิชาชีพดานภูมิสารสนเทศสําหรับประเทศไทย และเอกสารที่
เกี่ยวของเพื่อเผยแพรตอไป 

6.2. กรอบการพิจารณาขอกําหนดคุณสมบตัิของบุคลากรและการออกใบประกอบวิชาชพีทางดาน 
ภูมิสารสนเทศของประเทศไทย 

จากการศึกษาขั้นตนพบวาในกรณีของประเทศไทยควรพิจารณาปจจัยสําหรับการการพิจารณาขอกําหนด
คุณสมบัติของบุคลากรและการออกใบประกอบวิชาชีพทางดานภูมิสารสนเทศ โดยการออกใบรับรองการประกอบ
วิชาชีพจากหนวยงานที่มีการทดสอบการทดสอบ/การวัดมาตรฐาน โดยมีระดับมาตรฐานเทียบช้ันหรือเกณฑ
เปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmark) ดังนี้ 

• การศึกษาหรือองคความรูทางดานภูมิสารสนเทศ 
• ประสบการณทางดานภูมิสารสนเทศ 
• การเปนผูเผยแพรความรูทางวิชาการดานภูมิสารสนเทศ 
• ขอพิจารณาประกอบอื่นๆ 

6.2.1. การพิจารณาระดับการศึกษาหรือองคความรูทางดานภูมิสารสนเทศ 

หนวยงานทั้งทางภาครัฐบาล เอกชน และสถาบันการศึกษานั้นไดแสดงความเห็นตอปจจัยที่จะนํามาใช
ประกอบในการออกใบรับรองหรือใบประกอบวิชาชีพทางภูมิสารสนเทศ โดยใหความสําคัญกับปจจัยในประเด็น
ข อ ง ก า ร ผ า น ก า ร เ รี ย น ใ น ก ร ะ บ ว น วิ ช า เ รี ย น  ห รื อ ห น ว ย กิ ต ค ว า ม รู เ บื้ อ ง ต น ท า ง ส า ข า วิ ช า 
ภูมิสารสนเทศ เชน ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ระบบกําหนดตําแหนงบนโลก การสํารวจระยะไกล หรือการจัดการ
และการออกแบบฐานขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร มากที่สุด ทั้งนี้เพราะปจจัยนี้ถือวามีสวนสําคัญมาก เพราะ
ถาบุคลากรมีความรูพ้ืนฐานของวิชาทางภูมิสารสนเทศนั้นก็ถือวาเปนฐานสําคัญ และงายตอการพัฒนาตอยอดองค
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ความรู สามารถทําใหบุคลากรเหลานี้จะมีศักยภาพในการพัฒนาองคกร หรือหนวยงานใหสามารถทํางานไดเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

การพิจารณาระดับของการศึกษาหรือองคความรูทางดานภูมิสารสนเทศ จึงเปนการพิจารณาโดยใชเกณฑ
ทางดานคุณวุฒิหรือวุฒิการศึกษา โดยกําหนดเกณฑการใหคาคะแนนที่แตกตางกันไปตามลําดับความสําคัญ ไดแก 

1. การพิจารณาระดับทางการศึกษา 
โดยพิจารณาระดับทางการศึกษาของผูรับการประเมิน เชน ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี 
ปริญญาโท หรือปริญญาเอก โดยจะตองสรางกําหนดสําหรับหลักสูตรการเรียนการสอนที่ตรงกับ
แนวคิดหลักของภูมิสารสนเทศ ซึ่งจะไดจากการประเมินหลักสูตรของแตละสถาบัน หรือการ
สรางเณฑมาตรฐานของหลักสูตรทางดานภูมิสารสนเทศเพื่อใชสําหรับการควบคุมหลักสูตรเรียน
การสอนใหมีมาตรฐานตรงตามแนวคิดของภูมิสารสนเทศ หรือในกรณีที่หลักสูตรที่ผูรับการ
ประเมนิไมมีความเขากันไดกับมาตรฐานทั้งหลักสูตรอาจจะตองใชการพิจารณาตามจํานวน
หนวยกิตของรายวิชาที่มีความสอดคลองกับกระบวนการทางภูมิสารสนเทศเปนขอพิจารณา
ประกอบ 

2. การพิจารณาการเขารวมกิจกรรมทางวิชาการภูมิสารสนเทศ 
ในประเด็นดังกลาวนี้จะใชขอพิจารณาจากจํานวนชั่วโมงการเขารวมกิจกรรมทางวิชาการที่
เกี่ยวของกับภูมิสารสนเทศ เชน การเขารวมการฝกอบรม การสัมมนาเชิงวิชาการ การประชุมเชิง
วิชาการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เปนตน โดยการกําหนดคาคะแนนตามความเขมขนหรือ
ความสําคัญของหลักสูตร เชน การสัมมนาระดับประเทศ การสัมมนาระดับนานาชาติ หรือการ
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติในเนื้อหาที่เทียบเทากับหลักสูตรการเรียนสอยปกติ เปนตน 

6.2.2. การพิจารณาประสบการณดานภูมิสารสนเทศ 

เนนที่การพิจารณาจากประสบการณการทํางานทางดานภูมิสารสนเทศของผูรับการประเมิน โดยใชระดับ
ของการปฏิบัติงานเปนขอพิจารณาเกณฑการใหคะแนน จําแนกไดเปนกลุมดังนี้ 

1. การนําเขาขอมูล การจัดทําและปรับปรุงขอมูลแผนที่ การพัฒนาฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ 
เปนการกําหนดรหัสใหแกขอมูล แลวบันทึกขอมูลเหลานั้นลงในฐานขอมูล การสรางขอมูลตัว
เลขที่ปราศจากที่ผิด (errors) เพื่อจัดทําฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ ทั้งในรูปแบบขอมูลเชิงพื้นที่ 
(Spatial data) และขอมูลเชิงคุณลักษณะ (Non-Spatial data) เพื่อใหเขาในถึงรูปแบบในการ
ทํางานของภูมิสารสนเทศในเบื้องตน เพื่อสามารถที่จะนําไปปฏิบัติไดในขั้นประยุกต ซึ่งวิธีการ
นําเขาขอมูลของระบบสารสนเทศ 

2. การออกแบบ และจัดการฐานขอมูล 
เนื้องจากการออกแบบ และจัดการฐานขอมูล ถือเปนเปนการวิเคราะหขอมูลความตองการของ
ระบบงาน เพื่อใหรูวาระบบงานตองจัดเก็บขอมูลอะไร มีความตองการใชขอมูลอะไรบาง และ
หลังจากนั้น จึงมาทําการออกแบบฐานขอมูล เพื่อใหไดฐานขอมูลที่มีประสิทธิภาพตอการนําไป
ประยุกตใชงานใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
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3. การวิเคราะหขอมูล 
เปนการนําเอาขอมูลเชิงพื้นที่หลายๆ ช้ันขอมูล (Layer) มาซอนทับกัน (Overlay) เพื่อทําการ
วิเคราะหและกําหนดเงื่อนไขตางๆ โดยใชคอมพิวเตอรตามวัตถุประสงค หรือตามแบบจําลอง 
(Model) 

4. การพัฒนาระบบนําเสนอขอมูลภูมิสารสนเทศผานเครือขายอินเตอรเน็ต 
ทั้งนี้เพราะในปจจุบันการพัฒนาระบบการใหบริการขอมูลภูมิสารสนเทศผานระบบเครือขาย
อินเตอรเน็ตนั้น เปนอํานวยความสะดวกแกผูใชใหสามารถเขาถึงขอมูลเชิงพื้นที่ผานระบบ
อินเตอรเน็ต สามารถเขาถึงและเรียกดูช้ันขอมูลตางๆ ซึ่งเปนการเรียกใชงานขอมูลไดโดยอิสระ
จากซอฟตแวรทางภูมิสารสนเทศ 

5. การพัฒนาระบบโปรแกรมทางดานภูมิสารสนเทศ 
เปนขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของระบบงานใหม ใหเปนโปรแกรมคอมพิวเตอร 
โปรแกรมที่พัฒนาจะตองไดรับการทดสอบความถูกตอง (Testing) กอน การพัฒนาโปรแกรม
อาจใชภาษาคอมพิวเตอรรุนตางๆ  

6. บริหารจัดการระบบ 
เปนการดูแลการนําเขาขอมูลสูฐานขอมูล และกําหนดกรรมวิธีการตรวจสอบคุณภาพ และ
ความถูกตองของขอมูลกอนนําเขาสูระบบ รวมไปถึงการออกแบบโครงสรางฐานขอมูล และ
ระบบงานฐานขอมูล เพื่อเช่ือมเขากับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  

7. ใหคําปรึกษา แนะนําดานวิชาการ และดําเนินงานดานภูมิสารสนเทศ 
ซึ่งถือวาจะตองเปนงานที่ตองใชความรู ความชํานาญ และประสบการณสําหรับการใหคําปรึกษา 
แนะนําทางดานวิชาการ สําหรับบุคคลอื่นๆ นอกจากนั้นยังตองใชองคความรูที่มีประกอบการ
ประมวลองคความรูเพื่อการดําเนินงาน 

6.2.3. การพิจารณาการเปนผูเผยแพรความรูทางวิชาการดานภูมิสารสนเทศ 

โดยพิจารณาเกณฑการใหคะแนนที่แตกตางกันตามระดับของการเปนผูเผยแพรความรูทางวิชาการดานภูมิ
สารสนเทศ ซึ่งมีขอเสนอในการพิจารณาดังนี้ 

1. การมีบทความทางวิชาการภูมิสารสนเทศเผยแพรสูสาธารณะ 
ซึ่งจะตองกําหนดเกณฑการใหคะแนนตามระดับของการเผยแพร ไดแก การไดลงบทความใน
วารสารในประเทศ หรือวารสารในระดับนานาชาติ หรือระดับของชื่อเสียงเปนที่รูจักในเชิง
วิชาการของวารสาร หรือระดับของการยอมรับในเชิงวิชาการของวารสารนั้นๆ รวมถึงการผลิต
เอกสารทางวิชาการ ไดแก การผลิตตํารา คูมือการเรียนการสอน หรือการพัฒนาหนังสือทางดาน
ภูมิสารสนเทศ เปนตน 

2. การมีสวนรวมกับองคกรหรือสมาคมอาชีพทางดานภูมิสารสนเทศ 
โดยพิจารณาการเปนสมาชิกในองคกรหรือสมาคมวิชาชีพตางๆ ทางดานภูมิสารสนเทศ รวมถึง
การมีบทบาทเขารวมกิจกรรมในองคกรหรือสมาคมอาชีพทางดานภูมิสารสนเทศนั้นๆ 
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3. การเปนวิทยากรในงานสัมมนาเชิงวิชาการดานภูมิสารสนเทศ 
รวมถึงการเปนใหการฝกอบรมในงานอบรมเชิงปฏิบัติการ การเปนผูสอนหรือผูชวยสอน รวมถึง
การเปนผูไดรับเชิญในการบรรยายพิเศษทางวิชาการดานภูมิสารสนเทศ 

4. การไดเปนผูนําเสนอผลงาน 
โดยพิจารณาจากการเปนผูที่ไดรับเชิญหรือไดรับคัดเลือกใหนําเสนอผลงานทางวิชาการดานภูมิ
สารสนเทศในงานสัมมนาเชิงวิชาการทั้งในประเทศหรือระดับนานาชาติ รวมถึงการนําเสนอ
บอรดหรือโปสเตอรในงาน 

5. การเปนผูที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการ 
โดยเปนรางวัลที่ไดรับจาการนําเสนอผลงาน หรือจากผลงานที่ไดรับการตัดสินใหไดรับรางวัลใน
ระดับตางๆ 

6.2.4. ขอพิจารณาประกอบอื่นๆ 

นอกเหนือจากขอพิจารณาที่เปนเกณฑมาตรฐานดังกลาวขางตนแลวนั้น ขอพิจารณาประกอบอื่นๆ ที่สําคัญ
ที่ควรนํามาใชในการดําเนินการเพื่อการพิจารณาขอกําหนดคุณสมบัติของบุคลากรและการออกใบประกอบวิชาชีพ
ทางดานภูมิสารสนเทศคือการทดสอบเพื่อวัดความรู ความสามารถทางดานภูมิสารสนเทศ ที่จัดการทดสอบขึ้นโดย
องคกรที่ไมแสวงหาผลประโยชน ซึ่งจากผลการสํารวจจากหนวยงานตางๆ นั้น ใหความเห็นวาเปนอีกปจจัยหนึ่งที่มี
ความสําคัญมาก เพราะเปนการเปดโอกาสใหบุคลากรที่มีความรูความสามารถทางภูมิสารสนเทศไดรับการรับรอง
อยางมีมาตรฐานและคุณภาพ อีกทั้งเปนการชวยเหลือหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ใหใชเปนเกณฑใน
การพิจารณาคัดเลือก เลื่อน หรือปรับตําแหนงบุคลากรทางดานภูมิสารสนเทศไดอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ   

สําหรับปจจัยอื่นๆ ที่หนวยงานมีความเห็นวามีความสําคัญในการนํามาประกอบในการออกใบรับรองหรือ
ใบประกอบวิชาชีพภูมิสารสนเทศ อาทิเชน  

1. คุณสมบัติตามกฎหมาย เชน การมีสัญชาติไทย การมีอายุตามเกณฑที่กําหนด เปนตน 
2. ความรู ความสามารถในการใชโปรแกรมที่เกี่ยวของทางดานภูมิสารสนเทศ 
3. เกรดเฉลี่ยสะสม 
4. เกรดในกระบวนวิชาที่เกี่ยวของกับภูมิสารสนเทศ 

6.3. กลไกในการพจิารณาใบรับรองหรือใบประกอบวิชาชีพภมิูสารสนเทศ 

กลไกที่ถูกนําเสนอใหใชสําหรับการประเมินเพื่อใหเกิดการยอมรับเกี่ยวกับคุณวุฒิทางตําแหนงและการ
ออกใบรับรองการประกอบวิชาชีพ ประกอบดวย 

1. การทดสอบความรูในวิชาชีพ 
2. การรับรองคุณวุฒิ (ของสถาบันการศึกษา) 
3. การประเมินความเหมาะสมในตําแหนง 

ซึ่งในการพัฒนารางมาตรฐาน ISO 19122 สําหรับประเทศไทยควรจะตองกําหนดรายละเอียดในกลไก
ตางๆ ดังกลาว เพื่อใชเปนกรอบแบวทางสําหรับการดําเนินการใหไดผลในทางปฏิบัติไดจริงตอไป 
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6.4. แนวทางการกาํหนดกลุมบุคลากรปฏิบัตงิานดานภูมิสารสนเทศ 

จากสถานภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีภาระหนาที่ทางดานภูมิสารสนเทศของประเทศไทยใน
ปจจุบัน สามารถจําแนกออกมาได 3 กลุม คือ นักเทคโนโลยี นักวิทยาศาสตรหรือวิศวกร และนักวางแผนจัดการ ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดการดําเนินงานของการจัดกลุมบุคลากรของประเทศแคนาดา  โดยกลุมงานดังกลาวมี
รายละเอียดของแตละกลุมงานดังนี้ 

1. นักเทคโนโลยี 
มีภาระหนาที่ของงานทางดานภูมิสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการนําเอาเทคโนโลยีดาน 
ภูมิสารสนเทศมาประยุกตใช เชน การนําเขาขอมูล การออกแบบ และจัดการฐานขอมูล และการ
วิเคราะหขอมูล เปนตน 

2. นักวิทยาศาสตรหรือวิศวกร 
มีภาระหนาที่ของงานทางดานภูมิสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการคิดคน สรางตนแบบโดยอธิบาย
ออกมาในรูปของทฤษฎี และนําเอาตนแบบหรือการคิดคนนั้นไปพัฒนา ปรับปรุงเพื่อสราง
ผลิตภัณฑตัวใหม โดยอางอิงจากทฤษฎีที่เช่ือถือได ตัวอยางเชน พัฒนาระบบโปรแกรมทางดาน
ภูมิสารสนเทศ การพัฒนาระบบนําเสนอขอมูลขอมูลผานอินเทอรเน็ต 

3. นักวางแผนจัดการ 
มีภาระหนาที่ของงาน ทางดานภูมิสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการกําหนด วางแผน ช้ีแนะ ติดตาม
และควบคุมโครงการพัฒนาระบบใหสามารถดําเนินการไดตามระยะเวลาและงบประมาณที่
กําหนด 

ซึ่งกลุมงานดังกลาวขางตน จะเปนแนวทางสําหรับการวิเคราะหและพิจารณาในการพัฒนารางมาตรฐาน 
ISO 19122 สําหรับประเทศไทยตอไป ซึ่งสามารถใชในการพิจารณาในประเด็นของการจัดลําดับขั้นการปฏิบัติงาน 
การกําหนดภาระหนาที่หรือขอกําหนดของตําแหนงงาน รวมถึงการพิจารณาเนื้อหาหลักสูตรที่สอดรับการการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในแตละกลุมงานไดอีกดวย 

6.5. การพัฒนาองคกรเพื่อดําเนินการรับรองคณุวุฒิและพิจารณาใบรับรองหรือใบประกอบวิชาชพี 
ภูมิสารสนเทศ 

เพื่อใหการดําเนินงานทางดานการรับรองคุณวุฒิและพิจารณาใบรับรองหรือใบประกอบวิชาชีพภูมิ
สารสนเทศตามขอกําหนดมาตรฐานที่จะถูกพัฒนาขึ้นในมาตรฐาน ISO 19122 สําหรับประเทศไทยสามารถเปนไป
ไดในทางปฏิบัติจริง จึงควรมีการพิจารณาพัฒนาองคกรเพื่อมีหนาที่ดําเนินงานดังกลาวใหลุลวงตามวัตถุประสงค 
โดยแนวคิดในการพัฒนาองคกรที่จะมีภาระกิจในการปฏิบัติงานดังกลาวนั้นไดแก การจัดตั้งสมาคมวิชาชีพภูมิ
สารสนเทศขึ้น 

6.5.1. องคประกอบของท่ีปรึกษาดานคุณวุฒิทางตําแหนงและการออกใบรับรองการประกอบวิชาชีพ 

จากการศึกษาการจัดทํามาตรฐานภูมิสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/TC211 กรณีศึกษาทั้ง 11 ประเทศ
ทางดานคุณวุฒิทางตําแหนงและการออกใบรับรองการประกอบวิชาชีพ พบวาจะตองมีองคประกอบของหนวยงานที่
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เปนที่ปรึกษา และผลการสํารวจจากการแสดงความคิดเห็นจากหนวยงานตางๆ ใหขอเสนอสําหรับกรณีของประเทศ
ไทยเกี่ยวกับองคประกอบของสมาชิก หรือที่ปรึกษาดานคุณวุฒิจากหนวยงานตางๆ ดังตอไปนี้คือ 

• มหาวิทยาลัยที่ไดรับการแตงตั้ง 
อาจเปนสถาบันที่มีหลักสูตรการเรียนการสอน หรือการฝกอบรมที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยี 
ภูมิสารสนเทศ 

• ตัวแทนของรัฐบาล 
ซึ่งหมายรวมถึงสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) ซึ่งเปน
หนวยงานของรัฐบาลที่อยูในรูปแบบขององคการมหาชน ที่ทําหนาที่โดยตรงเกี่ยวกับนโยบาย 
ภูมิสารสนเทศของประเทศไทย การบริการวิชาการตางๆ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศใหเปนประโยชนตอประชาชน รวมทั้งหนวยงานภาครัฐตางๆ เชนกระทรวง ทบวง กรมที่มี
ความเกี่ยวของกับงานทางภูมิสารสนเทศในการนํามาประยุกตใชในการพัฒนาประเทศ เปนตน 

• สมาคมวิชาชีพ 
โดยทําหนาที่ในการออกใบรับรองการประกอบวิชาชีพทางภูมิสารสนเทศแลวนั้น ยังมีบทบาทสําคัญ
ในการทําหนาที่เปนตัวกลางในการประสานงานระหวางองคกรตางๆ ทั้งในและตางประเทศ 

• องคการอุตสาหกรรมหรือการคา 
ไดแกบริษัทเอกชนตางๆ ที่มีงานที่เกี่ยวของทางดานภูมิสารสนเทศ 

6.5.2. การจัดตั้งสมาคมวิชาชีพภูมิสารสนเทศแหงชาติ 

สมาคมวิชาชีพภูมิสารสนเทศนั้น นอกจากจะทําหนาที่ในการออกใบรับรองการประกอบวิชาชีพแลวนั้น 
ยงัมีบทบาทสําคัญในการทําหนาที่เปนตัวกลางในการประสานงานระหวางองคกรตางๆ เชน ภาครัฐบาล ภาคเอกชน 
สถาบันการศึกษา และสมาคมวิชาชีพทางภูมิสารสนเทศจากตางประเทศเปนตน ซึ่งในปจจุบันประเทศไทยยังไมมี
หนวยงานหรือสมาคมวิชาชีพภูมิสารสนเทศที่มีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงตอบุคลากรในสายงานทางดานภูมิ
สารสนเทศ ซึ่งสมาคมวิชาชีพภูมิสารสนเทศดังกลาว หากมีการจัดตั้งขึ้นนั้นควรเปนองคกรที่เปนเอกเทศไมขึ้นตรง
ตอหนวยงานใด สมารถบริหารงานไดอยางอิสระ แตอาจมีองคกรหรือหนวยงานตางๆ ที่ใหการสนับสนุน เชน 
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) สมาคมภูมิศาสตรแหงประเทศไทย สมาคม
สํารวจขอมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร หรือสภาวิศวกร เปนตน 

แนวคิดสําหรับการจัดตั้งสมาคมวิชาชีพนักภูมิสารสนเทศนั้น ควรมีสมาชิกหรือคณะกรรมการที่มาจาก
หนวยงานหรือองคกรที่ไมแสวงหาผลประโยชนที่มีสวนเกี่ยวของกับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เชน สมาคมสํารวจ
ขอมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร สมาคมภูมิศาสตรแหงประเทศไทย หนวยงานจากทางภาครัฐบาล 
มหาวิทยาลัยที่เปดสอนหลักสูตรสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ ผูทรงคุณวุฒิทางดานภูมิสารสนเทศ และนักวิชาการ
ทางดานภูมิสารสนเทศ โดยมีสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) เปน
หนวยงานหลักสนับสนุนการดําเนินงาน เนื่องจากเปนองคกรที่มีภาระหนาที่เกี่ยวกับนโยบายทางดานภูมิสารสนเทศ
ของประเทศโดยตรง 



ขอเสนอแนะสําหรับการพัฒนารูปแบบการกําหนดคุณสมบัติของบุคลากร 
และการออกใบประกอบวิชาชีพทางดานภูมิสารสนเทศของประเทศไทย 
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การดําเนินการในระยะแรกอาจเปนการดําเนินงานดวยการแตงตั้งคณะทํางานที่มาจากตัวแทนหนวยงาน
ตางๆ เพื่อดําเนินการพัฒนาเปนองคกรอิสระ บริหารงานดวยตัวเอง โดยมีเงินรายไดจากสมาชิกที่จะเขามาใชในการ
บริหารจัดการสมาคม ซึ่งจะตองดําเนินการตามประมวลกฎหมายแพงและพานิชย มาตราที่ 78 ถึง 109 วาดวยการ
จัดตั้งสมาคมและการดําเนินงานของสมาคม 

โดยบทบาทและหนาที่ของสมาคมวิชาชีพนักภูมิสารสนเทศ ควรมีหนาที่ดังตอไปนี้ 
1. ดูแล รักษา และสนับสนุน กฎกติกา ในการออกใบรับรองหรือใบประกอบวิชาชีพ 

ภูมิสารสนเทศใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 
2. เปนองคกรที่รับแจง ตอบขอโตแยง และพิจารณาความเห็นเกี่ยวกับประเด็นทางดาน 

ภูมิสารสนเทศทั้งที่มาจากบุคคล หนวยงานหรือองคกร 
3. เปนองคกรที่ใหคําปรึกษาดานคุณวุฒิของบุคลากรดานภูมิสารสนเทศ 
4. เปนองคกรที่ดําเนินการออกใบรับรองหรือใบประกอบวิชาชีพภูมิสารสนเทศ ใหเปนไปตาม

ขั้นตอน และการปฏิบัติ เพื่อใหการสอบคัดเลือกเกิดความถูกตอง เหมาะสมตามเอกสารการ
ประชุมระดับประเทศที่กําหนดตามมาตรฐานสากล และตองเขมงวดตามหลักจริยศาสตร 
ประกอบดวยบทลงโทษที่ควรแจงตอคณะกรรมการและผูสอบทราบ 

5. เปนผูแทนที่มีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงในการออกใบรับรองหรือใบประกอบวิชาชีพ 
ภูมิสารสนเทศ โดยการกําหนดเงื่อนไขในการคัดเลือกบุคลากรทางดานภูมิสารสนเทศ ตามความ
ตองการของมาตรฐานสากล 

6.6. ทิศทางในอนาคต 

ในอดีตและปจจุบัน หนวยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนนั้นยังไมสนับสนุนใหมีการทํางานวิจัยละพัฒนาอยาง
จริงจัง ซึ่งการทํางานวิจัยและพัฒนานั้นถือเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาบุคลากร ซึ่งสงผลที่ตามมาคือ การที่ประเทศ
ไทยยังตองรับ และพึ่งพาเทคโนโลยีจากตางประเทศมาประยุกตใชในงานดานตางๆ อีกทั้งในปจจุบันหนวยงานใน
ภาครัฐกําลังมุงเนนในการผลิตแผนที่ฐาน หรือการนําเอาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศไปประยุกตใชในกิจการงานตางๆ 
ซึ่งงานเหลานี้ตองอาศัยบุคลากรที่มีความรูความสามารถ และประสบการณเฉพาะทาง ประกอบกับบุคลากรใน
หนวยงานยังไมมีความรูความเขาใจทางดานภูมิสารสนเทศอยางเพียงพอจึงสงผลใหการพัฒนางานทางดานภูมิ
สารสนเทศของประเทศไทยนั้นยังไมกาวหนาเทาที่ควร 

ดังนั้นหนวยงานทั้งภาครัฐบาล เอกชน  และสถาบันการศึกษาจึงตองรวมมือกันในการเชื่อมโยง
องคประกอบที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ โดยมุงเนนไปที่การพัฒนาบุคลากรเพื่อใหมี
กําลังคนที่เพียงพอ และมีประสิทธิภาพในการดําเนินการพัฒนางานทางดานภูมิสารสนเทศ ตลอดจนสรางองค
ความรูทางภูมิสารสนเทศของคนไทยขึ้นเองแทนการลอกเลียนแบบจากตางประเทศ เพื่อชวยใหการพัฒนา
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศของประเทศไทยไปไดอยางมีประสิทธิภาพ และยั่งยืนตลอดไป 
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ภาคผนวก ก 
คณะผูวิจัย 
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คณะผูวิจัย 

รายชื่อคณะผูวิจัย และหนาที่ความรับผิดชอบ 
ท่ีปรึกษาโครงการ 

ผูชวยศาตราจารย ดร.พงษอินทร รักอริยะธรรม 
ตําแหนง : รองอธิการบดีฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
หนาที่ความรับผิดชอบ : การใหคําปรึกษาและแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินโครงการ รวมทั้งดูแลการ 

ดําเนินงานในภาพรวมของการศึกษา กําหนดแนวทางการดําเนินงานใหโครงการ
สามารถดําเนินงานไดลุลวงตามเปาหมาย 

หัวหนาโครงการ 
อาจารยจิระ ปรังเขียว 
ตําแหนง :  รองคณบดีฝายบริหาร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
หนาที่ความรับผิดชอบ : การประสานงานระหวางหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินโครงการ 

รวมทั้งดูแลขั้นตอนการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนการดําเนินงานนักวิจัย 
นักวิจัย 

อาจารยชยกฤต  มาลําพอง 
ตําแหนง: อาจารยประจําภาควิชาภูมิศาสตร คณะสังคมศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 
นางสาวอริศรา เจริญปญญาเนตร 
ตําแหนง: นักวิจัยศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) 
 
นางสาวกมลวรรณ  วัฒนชัย 
ตําแหนง : นักวิจัยศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) 
 
หนาที่ความรับผิดชอบ: ดําเนินการศึกษาวิจัยตามขอกําหนดของโครงการ ดําเนินงานใหโครงการบรรลุ

ตามวัตถุประสงค และโครงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ผูประสานงานโครงการ 

นางสาวกมลวรรณ  วัฒนชัย 
ตําแหนง : นักวิจัยศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ) 
หนาที่ความรับผิดชอบ: ปฏิบัติงานโครงการ รวมถึงประสานงานโครงการทั้งภายในและภายนอก เพื่อให

โครงการสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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ภาคผนวก ข 
แบบสอบถาม 

เรื่อง โครงการมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO/TC 211 
ในมาตรฐานดาน ISO 19122: Geographic information/Geomatics-Qualification and 

certification of personnel 
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แบบสอบถาม 
เรื่อง โครงการมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO/TC 211 

ในมาตรฐานดาน ISO 19122: Geographic information/Geomatics-Qualification and 
certification of personnel 

แบบสอบถามฉบับนี้ใชเพื่อศึกษา และสรางความเขาใจในหลักการ การพัฒนาเกณฑมาตรฐานการพิจารณา
คุณวุฒิ และการออกหนังสือรับรองบุคลากรในงานดานภูมิสารสนเทศประเทศไทย ตามแนวทาง และขอบเขตของ
เนื้อหามาตรฐานสากล ISO/TC211 ดานมาตรฐาน ISO 19122: Geographic information/Geomatics-Qualification 
and certification of personnel ซึ่งผลที่ไดจากการศึกษาจะไดจัดทําเปนคูมือเปนภาษาไทย เพื่อเปนประโยชนใน
การศึกษาใชงานในอนาคต และเพื่อเปนการเผยแพรและสงเสริมการใชงานมาตรฐานภูมิสารสนเทศใหกับหนวยงาน
ที่มีภารกิจดานภูมิสารสนเทศของประเทศไทย 

ในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ จะไมมีผลกระทบตอตัวทานหรือหนวยงานของทาน  เนื่องจากการรายงาน
ผลการศึกษาจะไมมีการนําเสนอเปนรายบุคคลหรือหนวยงานแตอยางใด แตจะเปนการนําเสนอในภาพรวมที่ไดจาก
ทุกหนวยงาน ดังนั้นจึงขอความรวมมือจากทาน กรุณาสงแบบสอบถามกลับคืนมายังศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ)  เพื่อเปนขอมูลในการจัดทําโครงการตอไป 

แบบสอบถามนี้แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ประเด็นในการรับสมัคร หรือคัดเลือกบุคลากรทางดานภูมิสารสนเทศ 
ตอนที่ 2 สภาพปจจุบันของบุคลากรทางดานภูมิสารสนเทศในหนวยงาน 
ตอนที่ 3 การกําหนดมาตรฐานเกณฑการพิจารณาคุณวุฒิ และการออกหนังสือรับรองบุคลากรใน

งานดานภูมิสารสนเทศของประเทศไทยในอนาคต 
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สถานภาพของผูตอบแบสอบถาม 

ช่ือหนวยงานของทาน (โปรดระบุ)...........................................................................................................  

.....................................................................................................................................................................................  

หนวยงานของทานนําเอาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ไปประยุกตใชงานในงานดานใด (โปรดระบุ) 

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................ 

ในหนวยงานของทานมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับดานภูมิสารสนเทศตําแหนงใด (ตอบไดมากกวา 1 
ขอ) 

   นักภูมิสารสนเทศ     เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร    นักวิชาการภูมิสารสนเทศ 
   นักวิชาการการศึกษา    นักวิชาการคอมพิวเตอร     เจาหนาที่บันทึกขอมูล 
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ......................................................................... 

 ..................................................................................  
 ..................................................................................  
 ..................................................................................  
 ..................................................................................  

ลักษณะงานของบุคลากรที่มีภาระหนาที่ทางดานภูมิสารสนเทศ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 การนําเขาขอมูล 
 ออกแบบ และจัดการฐานขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูล 
 พัฒนาระบบโปรแกรมทางดานภูมิสารสนเทศ 
 จัดทําและปรับปรุงแผนที่ฐาน แผนที่เฉพาะเรื่องดวยระบบภูมิสารสนเทศ 
 พัฒนาระบบนําเสนอขอมูลผานอินเตอรเน็ต ตลอดจนใหบริการขอมูลภูมิสารสนเทศที่มีอยูผานเครือขาย
อินเทอรเน็ต 

 บริหารจัดการระบบ รวมถึงการบํารุง ดูแล รักษาระบบ เมื่อระบบหลักมีความขัดของ 
 ใหคําปรึกษา แนะนําดานวิชาการ และการดําเนินงานดานภูมิสารสนเทศแกประชาชนทั่วไป 
 อื่นๆ  โปรดระบุ ..................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................  
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ตอนที่ 1 ประเด็นในการรับสมัคร หรือคัดเลือกบุคลากรทางดานภูมิสารสนเทศ 

1. หนวยงานของทานมีขอกําหนดเฉพาะ หรือคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงในการรับสมัครบุคคลากรใน
ตําแหนงงานดานภูมิสารสนเทศ หรือไม 

   มี (ตอบขอ 1.1)      ไมมี (ตอบขอ 1.2) 

5.1. หนวยงานของทานเลือกใชเกณฑใดในการกําหนดขอกําหนดเฉพาะ หรือคุณสมบัติเฉพาะของ
บุคลากรดานภูมิสารสนเทศ 
 

รายละเอียด มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 
1. ระดับการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรี      
2. วุฒิการศึกษา เชน จบในสาขาวิชาภูมสิารสนเทศ หรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวของ 

     

3. ความรูทั่วไป      
4. การไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษา หรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพ จากสถาบันที่รับรองโดยสํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือน (ก.พ.) 

     

5. ประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานวิชาชีพ เชน Microsoft Certified 
Professional, Oracle Certification, IBM Certification, JAVA 
Certification เปนตน 

     

6. เกรดเฉลี่ยสะสม      
7. ประสบการณการฝกอบรม สัมมนาในการใชโปรแกรมที่เกี่ยวของ
ทางดานภูมิสารสนเทศ      

8. สามารถใชโปรแกรม Microsoft Office, การใชอินเตอรเน็ต และ
โปรแกรมโปรแกรมทางดานกราฟกไดดี 

     

9. ความเชียวชาญ และประสบการณในการทํางานทางดานภูมิสารสนเทศ      
10. อื่นๆ (โปรดระบุ) 
      .......................................................................................... 

............................................................................................. 
     

5.2. หนวยงานของทานไดมีการวางแนวทางปฏิบัติ ในการกําหนดขอกําหนดเฉพาะ หรือคุณสมบัติเฉพาะ
ของบุคลากรที่จะเขามาทํางานทางดานภูมิสารสนเทศในอนาคต หรือไม 

   มี (โปรดระบุ) 

.....................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................... 

 ไมมี 
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2. หนวยงานของทานมีพระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกาในการกําหนดขอกําหนดเฉพาะ หรือคุณสมบัติ
เฉพาะของบุคลากรทางดานภูมิสารสนเทศ หรือไม 

   มี (โปรดระบุ) 

.....................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................... 

 ไมมี 
 

ตอนที่ 2 สภาพปจจุบันของบุคลากรทางดานภูมิสารสนเทศในหนวยงาน 

1. ปจจุบันบุคลากรที่ปฏิบัติงานทางดานภูมิสารสนเทศในหนวยงานของทานมีคุณวุฒิ หรือวุฒิการศึกษา
ใดบาง และมีจํานวนมีคน  
 

วุฒิการศึกษา มี จํานวน 
วิทยาศาสตรบัณฑติ (ภูมิศาสตร)   
วิทยาศาสตรบัณฑติ (ภูมิศาสตรกายภาพและสิ่งแวดลอม)   
วิทยาศาสตรบัณฑติ (การจัดการปาไม)   
วิทยาศาสตรบัณฑติ (ภูมิศาสตร เอกแผนที่และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร)   
วิทยาศาสตรบัณฑติ (วิทยาการคอมพวิเตอร)   
วิทยาศาสตรบัณฑติ (เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ)   
ครุศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร)   
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร)   
อักษรศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร)   
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสํารวจ)   
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟา)   
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาคอมพวิเตอร)   
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาอิเลคทรอนิกส)   
วิทยาศาสตรบัณฑติ (คอมพิวเตอร)   
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ภูมิศาสตร)   
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร)   
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ภูมิสารสนเทศ)   
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (Remote Sensing and GIS)   
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คอมพิวเตอรศาสตร)   
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยสีารสนเทศ)   
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยกีารบริหารสิ่งแวดลอม)   
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาชนบท)   
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วุฒิการศึกษา มี จํานวน 
ผังเมืองมหาบัณฑิต (สาขาการวางผังภาคและเมือง)   
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภูมิศาสตร)   
อื่นๆ (ระบุ) 
…………………………………………………................................................……. 
…………………………………………………................................................……. 

  

2. หนวยงานของทานไดมีการจัดหรือสงบุคลากรใหเขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หรือใหความรูที่
เกี่ยวของกับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูใหกับบุคลากร หรือไม 

   มี โปรดระบุความถี่ ............. ครั้ง/ป     ไมมี ขามไปขอ 6 

3. หลังจากการเขารับการฝกอบรมปฏิบัติการ หรือใหความรูที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศนั้น 
หนวยงานของทานไดมีการประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคคลากร หรือไม  

   มี (ตอบคําถามขอที่ 4)     ไมมี (ขามไปตอบในขอที่ 5) 

4. ในการประเมินความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร หลังจากการเขารับการฝกอบรมปฏิบัติการ 
หรือใหความรูที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศนั้น บุคคลากรมีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น และสามารถนําเอาความรูที่ไดรับจากการฝกอบรมไปประยุกตใชในการพัฒนางานหรือไม  

   ใช        ไมใช 

5. ทานคิดวาปจจุบัน จํานวนตําแหนง หรืออัตราตําแหนงงานทางดานภูมิสารสนเทศนั้นมีจํานวนเพียงพอกับ
ปริมาณ หรอืภาระงานในหนวยงานของทานหรือไม  

   เพียงพอ (ขามไปตอบในขอที่ 7)     ไมเพียงพอ (ตอบคําถามขอที่ 6) 

6. ทานคิดวาบุคลากรทางดานภูมิสารสนเทศในหนวยงานของทานที่ปฏิบัติงานในปจจุบัน มีความรู 
ความสามารถเพียงพอ และเหมาะสมตอการปฏิบัติงานหรือไม 

 เพียงพอ 

 ไมเพียงพอ  (ทานคิดวาบุคลากรยังขาดความสามารถในดานใด โปรดระบุ) 

......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 

7. ในการรับบุคลากรทางดานภูมิสารสนเทศเขามาใหมในหนวยงานของทานนั้น บุคลากรเหลานี้สามารถ
ปฏิบัติงานไดทันที หรือจําเปนตองเขารับการฝกอบรมเพิ่มเติมกอนปฏิบัติงาน 

 สามารถปฏิบัติงานไดทันที (ตอบคําถามขอที่ 9) 

 จําเปนตองเขารับการฝกอบรมเพิ่มเติม (ตอบคําถามขอที่ 8) 
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8. หากบุคลากรทางดานภูมิสารสนเทศเขามาใหม จําเปนตองเขารับการฝกอบรม เพื่อใหสามารถปฏิบัติงาน
ทางดานภูมิสารสนเทศของหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น หนวยงานของทานไดจัดอบรมในหัวขอใด (ตอบ
ไดมากกวา 1 ขอ) 

   การใชซอฟตแวรทางภูมิสารสนเทศ      ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับภูมิสารสนเทศ 
   เทคนิควิธีการวิเคราะหขอมูลทางภูมิสารสนเทศ     การใชงานและดูแลระบบ 
 อื่นๆ (โปรดระบุ)  

.....................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................... 

9. ทานเห็นดวยหรือไมหากมีการจําแนก หรือแบงกลุมบุคลากรทางดานภูมิสารสนเทศ ตามรายละเอียดของ
งาน และระดับความสามารถในสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ หรือไม ตัวอยางเชน เจาหนาที่วิเคราะหขอมูลภูมิ
สารสนเทศ เจาหนาที่พัฒนาระบบฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ และเจาหนาที่พัฒนาโปรแกรมภูมิสารสนเทศ เปนตน 

 เห็นดวย 

 ไมเห็นดวย  (โปรดระบุ)  

......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 

ตอนที่ 3 การกําหนดมาตรฐานเกณฑการพิจารณาคุณวุฒิ และการออกหนังสือรับรองบุคลากรในงานดาน 
ภูมิสารสนเทศของประเทศไทยในอนาคต 

1. หนวยงานของทานมีแผน หรือนโยบายในการจัดทํามาตรฐานเกณฑการพิจารณาคุณวุฒิ และการออก
หนังสือรับรองบุคลากรเพื่อรับรองตําแหนงงานทางดานภูมิสารสนเทศ หรือไม 

 ไมมี 

 มี  (โปรดระบุแผนการโดยสังเขป)  

.................................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 



ภาคผนวก 

รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report) 
โครงการมาตรฐานระบบภูมิสารสนเทศตามมาตรฐานของ ISO/TC211 

มาตรฐาน ISO 19122: Geographic information/Geomatics-Qualification and certification of personnel 
 

87

2. ทานเห็นดวยหรือไม หากมีการจัดทํามาตรฐานเกณฑการพิจารณาคุณวุฒิ และการออกหนังสือรับรอง
บุคลากรในงานดานภูมิสารสนเทศ เพื่อใชเปนมาตรฐานเดียวกันของประเทศไทย 

 เห็นดวย  (โปรดระบุเหตุผล)  

......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 

 ไมเห็นดวย  (โปรดระบุเหตุผล)  

......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 

3. หากมีการจัดทํามาตรฐานเกณฑการพิจารณาคุณวุฒิ และการออกหนังสือรับรองบุคลากรในงานดานภูมิ
สารสนเทศของประเทศไทยขึ้น หนวยงานของทานจะยอมรับมาตรฐานเกณฑการพิจารณาคุณวุฒิ และการออก
หนังสือรับรองบุคลากรในงานดานภูมิสารสนเทศหรือไม 

 ยอมรับ  (โปรดระบุ เหตุผล)  

......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 

 ไมยอมรับ  (โปรดระบุ เหตุผล)  

......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 

4. ทานเห็นดวยหรือไม หากมีการออกใบรับรองหรือใบประกอบวิชาชีพภูมิสารสนเทศใหกับผูที่จบ
การศึกษาจากสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับภูมิสารสนเทศ 

 ยอมรับ  (โปรดระบุ เหตุผล)  

......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 

 ไมยอมรับ  (โปรดระบุ เหตุผล)  

......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
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5. ทานเห็นดวยหรือไม หากมีการจัดตั้งองคกรที่ไมแสวงหาผลประโยชน และไมไดเกี่ยวของโดยตรงในการ
ฝกอบรม และการใหการศึกษาของบุคลากรทางดานภูมิสารสนเทศ (เชน สมาคมวิชาชีพนักภูมิสารสนเทศ เปนตน) 
เพื่อเปนหนวยงานกลางในการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับคุณวุฒิ และการออกใบรับรองหรือใบประกอบวิชาชีพภูมิ
สารสนเทศใหกับบุคลากรทางดานภูมิสารสนเทศ 

 เห็นดวย  (โปรดระบุ เหตุผล)  

......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 

 ไมเห็นดวย  (โปรดระบุ เหตุผล)  

......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 

6. หากมีการจัดตั้งสมาคมวิชาชีพนักภูมิสารสนเทศ ทานคิดวาควรมีสมาชิก หรือคณะกรรมการจาก
หนวยงานใดบาง (เลือกไดมากกวา 1 ขอ) 

 สมาคมสํารวจขอมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร    หนวยงานภาครัฐบาล 

 หนวยงานภาคเอกชน       ผูทรงคุณวุฒิทางดานภูมิสารสนเทศ 

 สมาคมภูมิศาสตรแหงประเทศไทย      นักวิชาการดานภูมิสารสนเทศ 

 มหาวิทยาลัยที่เปดสอนหลักสูตรสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ  

 อื่นๆ (โปรดระบุ) ………………………………………………………………………………………… 

7. ทานคิดวาสมาคมวิชาชีพนักภูมิสารสนเทศ ควรมีหนาที่อยางไร 
รายละเอียด ควร ไมควร 

1. เปนผูแทนที่มีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงในการออกใบรับรองหรือใบประกอบวิชาชีพภูมิ
สารสนเทศ โดยการกําหนดเงื่อนไขในการคัดเลือกบุคลากรทางดานภูมิสารสนเทศ ตามความ
ตองการของมาตรฐานสากล 

  

2. ดูแล รักษา และสนับสนุน กฎกติกา ในการออกใบรับรองหรือใบประกอบวิชาชีพภูมิ
สารสนเทศใหเปนไปตามมาตรฐานสากล   

3. เปนองคกรที่ดําเนินการออกใบรับรองหรือใบประกอบวิชาชีพภูมิสารสนเทศ ใหเปนไปตาม
ขั้นตอน และการปฏิบัติ เพื่อใหการสอบคัดเลือกเกิดความถูกตอง เหมาะสมตามเอกสารการ
ประชุมระดับประเทศที่กําหนดตามมาตรฐานสากล และตองเขมงวดตามหลักจริยศาสตร 
ประกอบดวยบทลงโทษที่ควรแจงตอคณะกรรมการและผูสอบทราบ 

  

4. เปนองคกรที่รับแจง ตอบขอโตแยง และพิจารณาความเห็นเกี่ยวกับประเด็นทางดานภูมิ
สารสนเทศทั้งที่มาจากบุคคล หนวยงานหรือองคกร   

5. เปนองคกรที่ใหคําปรึกษาดานคุณวุฒิของบุคลากรดานภมูิสารสนเทศ   
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รายละเอียด ควร ไมควร 
6. อื่นๆ (โปรดระบุ) ......................................................................................................... 
..........................................................................................................................................   

 

8. ทานคิดวาปจจัยใดควรนํามาใชในการออกใบรับรองหรือใบประกอบวิชาชีพภูมิสารสนเทศของบุคลากรที่
เขามาปฏิบัติงานดานภูมิสารสนเทศ 
 

รายละเอียด มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 
1. คุณสมบัติตามกฎหมาย เชน การมีสัญชาติไทย 
การมีอายุตามเกณฑที่กําหนด เปนตน      

2. วุฒิการศึกษา เชน จบในสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ 
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ      

3. การไดรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรการศึกษา 
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ จากสถาบันที่รับรอง
โดยสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
(ก.พ.) 

     

4. การผานการเรียนในกระบวนวิชาเรียน หรือหนวย
กิต ความรูเบื้องตนทางสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ เชน 
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ระบบกําหนดตําแหนง
บนโลก การสํารวจระยะไกล หรือการจัดการและ
การออกแบบฐานขอมูลระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร เปนตน 

     

5. เกรดเฉลี่ยสะสม      
6. เกรดในกระบวนวิชาที่เกี่ยวของกับภูมิสารสนเทศ      
7. ประสบการณการฝกอบรม สัมมนาในการใช
โปรแกรมที่เกี่ยวของทางดานภูมิสารสนเทศ      

8. ความรู ความสามารถในการใชโปรแกรมที่
เกี่ยวของทางดานภูมิสารสนเทศ      

9. การทดสอบเพื่อวัดความรู ความสามารถทางดาน
ภูมิสารสนเทศ ที่จัดการทดสอบขึ้นโดยองคกรที่ไม
แสวงหาผลประโยชน เชน สมาคมวิชาชีพนักภูมิ
สารสนเทศ เปนตน 

     

10. ประสบการณในการทํางาน      
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รายละเอียด มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 
11. อื่นๆ ( โปรด
ระบุ ) ...................................................................... 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 

     

 

9. ทานคิดวาเกณฑ ใดควรนํามาใชในการออกใบรับรองหรือใบประกอบวิชาชีพภูมิสารสนเทศของ
บุคคลากรที่เขามาปฏิบัติงานดานภูมิสารสนเทศ 

 

รายละเอียด ควร ไมควร 
1. การรับรองคุณวุฒิ (ของสถาบันการศึกษา)   
2. การทดสอบความรูทั่วไป   
3. การทดสอบความรูในวิชาชีพ   
4. การประเมินความเหมาะสมในตําแหนง   
5. อื่นๆ (โปรด
ระบุ) ........................................................................................................... 

.............................................................................................................. 
  

 

10. ทานเห็นดวยหรือไม หากมีการจัดต้ังสถาบันการศึกษาขึ้นมาเพื่อรองรับสาขาวิชาภูมิสารสนเทศที่มี
มาตรฐาน ทั้งนี้เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหแกผูวาจางในการคัดเลือกลูกจางทั้งในระดับอนุปริญญาจากวิทยาลัย หรือ
ระดับปริญญาจากมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐาน 

 เห็นดวย  (โปรดระบุ เหตุผล)  

......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 

 ไมเห็นดวย  (โปรดระบุ เหตุผล)  

......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
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11. ทานคิดวาสถาบันการศึกษาที่เปดสอนหลักสูตรสาขาวิชาภูมิสารสนเทศนั้น ควรมีบทบาทตอการพิจารณา
คุณวุฒิ และการออกหนังสือรับรองบุคลากรในงานดานภูมิสารสนเทศ อยางไรบาง 
 

รายละเอียด ควร ไมควร 
1. กําหนดสิ่งที่ผูเรียนจะไดรับหลังจากสําเร็จการศึกษา   
2. ประเมินวิชาในแผนการเรียน   
3. กําหนดประโยชนของวิชาพัฒนาอาชีพ   
4. ทดสอบความรู ความสามารถของผูเรียนกอนสําเร็จการศึกษา เพื่อแสดงใหเห็นถึงความ
สมดุลระหวางการเรียนในหลักการหรือทฤษฎี กับประสบการณการฝกงานจริง 

  

5. อื่นๆ (โปรดระบุ) ......................................................................................................... 
........................................................................................................   
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ภาคผนวก ค 
อภิธานศัพท 
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A 

AAG 34 Association of American Geographers หรือ 
สมาคมนักภูมิศาสตรอเมริกา 

Aerial Photography 29, 44 ภาพถายทางอากาศ 
AGI 12, 16, 36, 42 The Association for Geographic Information 
Analysis/Synthesis 22 การวิเคราะหและสังเคราะห 
ASLA 34 American Society of Landscape Architects 
ASPRS 12, 34, 37 American Society for Photogrammetry and 

Remote Sensing 
Automated Cartography 22 การทําแผนที่อัตโนมัติ 

B 

basic education 25 การศึกษาระดับพื้นฐาน 
BCS 28, 42 The British Computer Society 
Benchmark 70 ระดับมาตรฐานเทียบช้ันหรือเกณฑ

เปรียบเทียบสมรรถนะ 

C 

candidate  25 ผูสมัคร 
certification  2, 5, 8, 10, 22, 25 การออกใบประกอบวิชาชีพ 
certifying body 25, 27 ผูคัดเลือก 
CIG 12, 15, 30, 35 Canadian Institute of Geomatics 
Code of Conduct 28 ความชัดเจนของหลักเกณฑการปฏิบัติ 
Consultants 41, 42, 43 บุคคลที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะดาน ดวย

ประสบการณในการทํางานหนึ่งสาขาหรือ
มากกวา 

CRSS 12, 15, 30 Canadian Remote Sensing Society 

D 

Data Collection 22 การรวบรวมขอมูล 
Digital Survey Instruments 22 เครื่องมือสําหรับงานสํารวจแบบดิจิตอล 
Dissemination 23 การแพรกระจายขอมูล 
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E 

Education Systems 11 ระบบการศึกษา 
employer 25 นายจาง 
EU 12 European Union 
experience 25 ประสบการณ 

F 

FIG 8, 12, 17, 19, 36 International Federation of Surveyors 

G 

Geographic information 2, 5, 8, 11, 23 สารสนเทศภูมิศาสตร 
Geographic Information Science 11, 18, 23, 29, 44 การศึกษาวิจัยพ้ืนฐานที่มุงแสวงหาการใหคํา

จํากัดความใหมของแนวความคิดทางดาน
ภูมิศาสตร รวมไปถึงระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร GIScience ยังพิจารณาถึง
ผลกระทบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตรที่มี
ตอตัวบุคคลและสังคม รวมไปถึงการกําหนด 
วางแนวทางของสังคมตอระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร นอกจากนี้ GIScience ยังทําการ
ตรวจสอบศาสตรพ้ืนฐานที่อยูภายใต
ความสัมพันธเชิงพื้นที่ เชน ภูมิศาสตร ยีออเด
ซี และการทําแผนที่ เปนตน ซึ่งศาสตรที่ได
กลาวไปแลวนั้นไดมีการรวมตัวกันในการ
พัฒนาในดานกระบวนการคิด กระบวนการ
รับรู และสารสนเทศศาสตร 

Geographic Information Scientist 23 ผูเช่ียวชาญในกรอบแนวคิดทางสารสนเทศ
ภูมิศาสตรและการประมวลผลในความรูเชิง
ลึกในดานการประยุกตและสภาพทางพื้นที่
และเวลา 

Geographic Information Services 11, 23 บริการที่เปลี่ยนรูป จัดการ หรือแสดงผล
สารสนเทศภูมิศาสตรตอผูใช 

Geographic Information Systems 22, 29, 31, 44 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
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Geographic Information 
Technologies 

23 เทคโนโลยีที่เก็บและเกี่ยวของกับสารสนเทศ
ภูมิศาสตร โดยประกอบดวยอยางนอย 3 เรื่อง 
คือ ระบบสารสเทศูมิศาสตร การสํารวจ
ระยะไกลรวมถึงการสํารวจดวยภาพถายทาง
อากาศ และระบบระบุตําแหนงบนโลกดวย
ดาวเทียม 

Geomatics Engineer 23 ผูเช่ียวชาญในกรอบแนวคิดทางสารสนเทศ
ภูมิศาสตรและการประมวลผลในความรูเชิง
ลึกในดานเครื่องมือของวิศวกรรมเชิงพื้นที่ 

Geomatics Technologist 23 นักเทคโนโลยีที่สามารถนําความรูทางระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตรและเทคโนโลยีที่
เกี่ยวของไปประยุกตใชเพื่อจุดประสงค
เกี่ยวกับที่ดิน น้ํา อากาศ หรือการจัดการ
สิ่งแวดลอม รวมถึงมนุษย 

GI 12 Geographic Information 
GIS 12 Geographic Information System 
GIS Analyst 48 นักวิเคราะหระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
GIS Programmer 48 นักเขียนโปรแกรมระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร 
GISSA 12 Geo-Information Society of South Africa 
GITA 34 Geospatial Information and Technology 

Association 
GPS 22 ระบบระบุตําแหนงบนโลกดวยดาวเทียม 

(Global Positioning System) 

I 

IAAO 34 International Association of Assessing 
Officers 

IAG 12 International Association of Geodesy 
ICA 8, 12 International Cartographic Association 
IEC 8 คณะกรรมาธิการระหวางประเทศวาดวย

มาตรฐานสาขาอิเล็กทรอเทคนิกส 
(International Electrotechnical Commission) 

IHO 9, 12, 17, 19, 36 International Hydrographic Organization 
Information Management 22 การจัดการสารสนเทศ 
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International Standard 8 มาตรฐานระหวางประเทศ 
ISO 8, 12 องคการระหวางประเทศวาดวยการมาตรฐาน 

(International Organization for 
Standardization) 

ISPRS 12, 17, 36 International Society for Photogrammetry 
and Remote Sensing 

L 

Layer 72 ช้ันขอมูล 

M 

MAPPS 34 Management Association for Private 
Photogrammetric Surveyors 

Model 72 แบบจําลอง 
Modeling 22 แบบจําลอง 

N 

National Mapping Agency 16 องคการจัดทําแผนที่ระดับชาติ 
National Spatial Data 
Infrastructure: NSDI, 

1 
 

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานภูมิสารสนเทศ 

NCGIA 12 National Center for Geographic Information 
and Analysis 

NQF 36, 41 The National Qualifications Framework 
NSGIC 34 National States Geographic Information 

Council 
NVQ 28 National Vocational Qualifications 

O 

OGC 1, 9, 12 Open Geospatial Consortium 
OPENGIS 35 Open GIS Consortium 
Overlay 72 ซอนทับกัน 
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P 

Photogrammetry 22 การสํารวจดวยภาพถายทางอากาศ 
Practitioners 41 บุคคลที่มีประสบการณ เปนหัวหนางาน

หลังจากผานการฝกอบรมมาแลวชวงหนึ่ง 

Q 

qualification 10, 25 คุณวุฒิ 
qualification examination 26 การพิจารณาคุณวุฒิ 
qualifying body 25, 27 ผูกําหนดเงื่อนไขคุณวุฒิ 
Quality Assurance and Validation 22 การประเมินและรับรองคุณภาพ 

R 

Remote sensing 22, 29 การสํารวจระยะไกล 

S 

Sample Design and Systems 
Architecture 

22 การออกแบบสถาปตยกรรมของระบบ 

Spatial Analysis 22 การวิเคราะหเชิงพื้นที่ 
Spatial database management 22 การจัดการฐานขอมูลเชิงพื้นที่ 
Spatial Information Service 29, 44  
Specialists 40 บุคคลที่มีวุฒิทางความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 

เชน นักเขียนโปรแกรมหรือนักออกแบบ
ระบบ 

subject domain 10 ขอบเขตเนื้อหาหลัก 
Survey Sciences 29, 44  

T 

TC 12 Technical Committee 
Technicians 40 นักสํารวจ ผูนําเขาขอมูล และประมวลผล

ขอมูล 
Testing 72 การทดสอบความถูกตอง 
Trainees 40 บุคคลที่กําลังพัฒนาไปสูการเปนมือาชีพใน

สายงาน 
training 25 การอบรม 
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U 

UCGIS 12, 34, 37 University Consortium for Geographic 
Information Science 

UNIGIS 12 University Consortium for Certificate and 
Graduate Programs in GIS 

URISA 12, 34, 48 Urban and Regional Information Systems 
Association 

Users 40 ผูทํางานในสาขาภูมิสารสนเทศ ทําหนาที่ใน
การใชและวิเคราะหขอมูล 

V 

Visualization 22 การนําเสนอขอมูล 

W 

WMO 9, 12 World Meteorological Organization 
 
 
 


