
 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต์ 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยพะเยา 



 

สารบัญ 

 หน้า 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป   

1.  รหัสและชื่อหลักสูตร          1 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 1 

3.  วิชาเอก 1 

4.  จ านวนหนว่ยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  1 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 1 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 2 

7.  ความพรอ้มในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 2 

8.  อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศกึษา 2 

9.  ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศกึษา        

     ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

3 

10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 4 

11.  สถานการณ์ภายนอกหรอืการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการ  

      วางแผนหลักสูตร 

4 

12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้อง

กับพันธกิจของสถาบัน   

5 

13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 6 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร  

1.  ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 7 

2.  แผนพัฒนาปรับปรุง  8 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร   

1.  ระบบการจัดการศกึษา 9 

2.  การด าเนินการหลักสูตร  9 

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  12 

3.1  หลักสูตร 12 

3.1.1  จ านวนหนว่ยกิต  12 

3.1.2  โครงสรา้งหลักสูตร  12 

3.1.3  รายวิชาในหลักสูตร  13 

3.1.4  แผนการศกึษา  17 

3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา  22 

3.1.6  ความหมายของเลขรหัสรายวิชา   27 

 



 

สารบัญ (ต่อ) 

 หน้า 

3.2  ชื่อ สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์     28 

4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน และสหกิจศกึษา) 31 

5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรอืงานวิจัย 31 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล  

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสติ 33 

2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแตล่ะด้าน 34 

3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก

หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

39 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต  

1.  กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 41 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนสิิต 41 

3.  เกณฑก์ารส าเร็จการศกึษาตามหลักสูตร  42 

หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์  

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 43 

2.  การพัฒนาความรูแ้ละทักษะให้แก่คณาจารย์  43 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร  

1.  การก ากับมาตรฐาน 45 

2.  บัณฑติ  45 

3.  นักศึกษา   45 

4.  คณาจารย์ 45 

5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 46 

6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 46 

7.  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 48 

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร  

1.  การประเมนิประสิทธิผลของการสอน 50 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 50 

3.  การประเมนิผลการด าเนินงานตามกรอบรายละเอียดหลักสูตร 51 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 51 

 



 

สารบัญ (ต่อ) 

 หน้า 

ภาคผนวก  ก   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับปริญญาโท พ.ศ. 2553         

 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

52 

ภาคผนวก  ข   ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิต 

                     ระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2559 

67 

ภาคผนวก  ค   ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทียบโอนผล 

                   การเรียนระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2554 

73 

ภาคผนวก  ง  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 77 

ภาคผนวก  จ  ข้อเสนอแนะการวิพากษ์หลักสูตร 80 

ภาคผนวก  ฉ  ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 83 

ภาคผนวก  ช  ภาระการสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 96 

 



 

  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาภูมิสารสนเทศประยุกต์ 

Master of Science Program in Applied Geoinformatics 

หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2560 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะ     คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

     

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 

1.รหัสชื่อหลักสูตร 

 รหัสหลักสูตร : 0752 

 ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาภูมสิารสนเทศประยุกต์ 

ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Applied Geoinformatics 

       

2. ชื่อปรญิญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็มภาษาไทย : วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (ภูมสิารสนเทศประยุกต์) 

ชื่อย่อภาษาไทย  : วท.ม.(ภูมสิารสนเทศประยุกต์) 

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Master of Science (Applied Geoinformatics) 

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : M.Sc. (Applied Geoinformatics) 

 

3. วิชาเอก 

 ไม่ม ี

 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรยีนตลอดหลักสูตร 

แผน ก แบบ ก1 จ านวนไม่น้อยกว่า  36(3) หน่วยกิต  

แผน ก แบบ ก2 จ านวนไม่น้อยกว่า  36(3) หน่วยกิต  

แผน ข จ านวนไม่น้อยกว่า   36(3) หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ปี  

 5.2 ภาษาที่ใช้ 

  ภาษาไทย 
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 5.3 การรับเข้าศึกษา 

รับนิสิตไทย และนิสติต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ 

5.4 ความรว่มมอืกับสถาบันอื่น 

ไม่ม ี

5.5 การให้ปริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศกึษา 

ให้ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (ภูมิสารสนเทศประยุกต์) มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 6.1 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 เปิดสอน ภาคการศกึษาต้น ปีการศึกษา 2560 

 6.2 คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เห็นชอบหลักสูตร  

     ในการประชุมครั้งที่ 38(9)/2559 วันที่ 3 เดือน พฤศจกิายน พ.ศ. 2559 

6.3 คณะกรรมการวชิาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

     ในการประชุมครั้งที่ 4/2560  วันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560   

6.4 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

     ในการประชุมครั้งที่ 121(5/2560)  วันที่  3  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

      6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัตหิลักสูตร ในการประชุม 

  ในการประชุมครั้งที ่4/2560  วันที่  4  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2560   
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2561  
 

8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา 

8.1 นักวิชาการภูมิสารสนเทศ หรอือาจารย์ในสถาบันการศึกษา 

8.2 นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใชเ้ทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ  

8.3 นักวิชาการสาขาอื่นที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 

8.4 นักวิเคราะหน์โยบายและวางแผนที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 

8.5 เจ้าหนา้ทีเ่ทคนิคภูมสิารสนเทศ 

8.6 นักวิเคราะหแ์ละออกแบบระบบงานด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 

8.7 นักเขียนโปรแกรมหรือผู้พัฒนาซอฟต์แวรป์ระยุกต์ดา้นภูมิสารสนเทศ 

8.8 นักพัฒนาเว็บไซต์ด้านภูมสิารสนเทศ 
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9. ชื่อ-นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษา 

    ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั 

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบัน ปีที่จบ 

1 นายนครินทร์ ชัยแก้ว 35101012xxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

 

 

วท.ม 

วท.บ. 

การรับรู้จากระยะไกล

และระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ (นานาชาติ) 

ภูมิศาสตร์ 

ภูมิศาสตร์ 

สถาบันเทคโนโลยแีห่งเอเชยี  

 

 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2552 

 

 

2546 

2541 

2 นายวภิพ แพงวังทอง 36508008xxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

 

วท.บ. 

ภูมิสารสนเทศ 

การจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

ภูมิศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2556 

2549 

 

2544 

3 นายสวรินทร์ ฤกษ์อยูสุ่ข 36201000xxxxx อาจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

 

วท.บ. 

ภูมิสารสนเทศ 

ระบบสารสนเทศปริภูมิ

ทางวิศวกรรม 

ภูมิศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี  

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2558 

2549 

 

2544 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา  

  

11. สถานการณ์ภายนอกหรอืการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

จากการที่จังหวัดพะเยาและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน)  

มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น ทั้งจากการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวที่สามารถเชื่อมโยง

ไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านหรือกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (Great Maekong Subregion : GMS)  

ท าให้เกิดความต้องการความสามารถในการแขง่ขันตามศักยภาพของพืน้ที่ที่เน้นระบบการผลติแบบครบ

วงจร พัฒนาแหล่งน้ า ถนน สถาบันเกษตรกร การแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นเกษตรปลอดภัย             

และอินทรีย์ การพัฒนาแหลง่ท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว เพื่อสร้างอาชีพและสร้างรายได้  

การพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศถือเป็นสิ่งจ าเป็นสอดคล้องกับนโยบาย 

“ประเทศไทย 4.0” ของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม นอกจากนี้ 

การพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศดังกล่าวยังสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติเรื่อยมาตั้งแต่ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) จนถึงฉบับที่ 12                        (พ.ศ. 

2560-2564) ตลอดจนแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติของกระทรวงสาธารณสุขในปัจจุบันด้วย โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง รายละเอียดของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และ             การ

จัดการองค์ความรู้เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

ตัวอย่างเช่น การจัดท าฐานข้อมูลผู้ป่วย การจัดท าแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ การจัดท าฐานข้อมูล

ทรัพยากรป่าไม้ ความหลากหลายทางชีวภาพ แหล่งน้ า ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีอวกาศและภาพถ่ าย

ดาวเทียม ให้เป็นมาตรฐานที่ยอมรับร่วมกัน ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นจะต้องมีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้

ความเช่ียวชาญในด้านภูมิสารสนเทศอย่างเพียงพอเพื่อจะรับมือกับความต้องการดังกล่าว อีกทั้งเพื่อ

การพัฒนาประเทศและจังหวัดพะเยาตามเป้าหมายยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ และแผนกลยุทธ์

มหาวิทยาลัยพะเยา 

11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  

 ในสถานการณป์ัจจุบัน จะเห็นได้ว่ามิติทางสังคมและวัฒนธรรมมคีวามเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับทุก

ภาคส่วน ซึ่งการแก้ปัญหานั้นไม่สามารถแก้ไขได้โดยใช้ความรู้จากสาขาใดสาขาหนึ่งเพียงอย่างเดียว 

ดังนั้นมีความจ าเป็นต้องประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศซึ่งมีลักษณะเป็นสหวิทยาการในการแก้ปัญหาด้วย

เพื่อให้เกิดความเข้าใจ การยอมรับและการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น การด าเนินการแก้ปัญหา                 

หรือป้องกันปัญหานั้น ๆ จึงจะมีโอกาสส าเร็จลุล่วง โดยเฉพาะเรื่องที่มีผลกระทบวงกว้างต่อประชาชน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการกับข้อมูลหรอืสารสนเทศที่มจี านวนมากและหลากหลาย  
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 หลักสูตรนี้ได้ค านึงถึงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทางสังคม                  

และวัฒนธรรมให้แก่นิสิต เพื่อให้มหาบัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตรสามารถบูรณาการมิติ              

ทางสังคมเข้ากับความรูท้างด้านภูมิสารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ได้แก่ ระบบสารสนเทศ

ภูมศิาสตร์ การรับรู้จากระยะไกล และระบบก าหนดต าแหน่งบนโลกด้วยดาวเทียม นอกจากนี ้หลักสูตร

ที่ถูกพัฒนาขึ้นนี้เน้นและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง

ของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ประกอบกับต้องมีจรรยาบรรณในวิชาชีพถึงพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม  

และความรับผิดชอบต่อตนเอง สั งคม และประเทศชาติ  อีกทั้ งยั งค านึ งถึ งวัตถุประสงค์                                          

หลักของมหาวิทยาลัยด้วย ได้แก่ (1) จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นิสิตอยู่และเรียนอย่างมีความสุข               

จบไปมีงานท าและเป็นคนดีของสังคม (2) ท าการวิจัยที่เน้นการสร้างปัญญารวมหมู่ เคียงคู่ชุมชน                 

(3) บริการวิชาการโดยเน้นการใช้ปัญญารวมหมู่เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน (4) ท านุบ ารุงภูมิ

ปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นสู่สากลเพื่อบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลและยึดมั่นในธรรมาภบิาล 

 

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ     

ของสถาบัน 

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร  

 จากผลกระทบของสถานการณ์ภายนอกทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมดังกล่าว ผนวกกับ

การเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่าง  ๆ ท าให้จ าเป็นต้องมีการพัฒนา

หลักสูตรให้มีความเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อให้สามารถผลิตบุคลากรที่มีความรู้                     

และมีทักษะในเชิงวิชาการ รวมถึงมีศักยภาพในการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มองเห็นแนวทาง

ในการน าเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในงานด้านสังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งงานด้าน

สาธารณสุขหรืออื่น  ๆ ตลอดจนต้องมีคุณธรรม จริยธรรม ที่ จะช่วยชี้น าและขับเคลื่อนให้                             

การเปลี่ยนแปลงนีเ้ป็นไปในรูปแบบที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวิถีชีวติของสังคมไทย 

 12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน 

(1) ด้านการผลิตบัณฑติ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต์ตอบสนองต่อผลกระทบ

จากสถานการณภ์ายนอกต่าง ๆ รวมไปถึงพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านการผลิตบัณฑิตด้วยการพัฒนา

มหาบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะ ทางปัญญา มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล                           

มีความรับผิดชอบ โดยจัดการเรียนการสอนอย่างมีความสุข จบไปมีงานท าและเป็นคนดีของสังคม 

นอกจากนีส้่งเสริมให้มหาบัณฑติมทีักษะในการวิจัยและพัฒนาด้วย 
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(2) ด้านการวิจัย 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต์นั้นเป็นศาสตร์เชิงพื้นที่   

ด้วยลักษณะเฉพาะดังกล่าว เนื้อหาของการวิจัยหรือวิทยานิพนธ์รวมไปถึงการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

ของนิสิตจะมีความเกี่ยวพันกับการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่หรือชุมชนค่อนข้างมาก ซึ่งนับว่าเป็น                         

การตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านการวิจัยที่เน้นการสร้างปัญญารวมหมู่ เคียงคู่ชุมชน 

(3) ด้านบริการวิชาการ 

 การตอบสนองของหลักสูตรต่อสถานการณ์ภายนอกและพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านบริการ

วิชาการที่เน้นการใช้ปัญญารวมหมู่เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน นอกจากหัวข้อวิทยานิพนธ์               

หรือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจะพัฒนาให้นิสิตน าองค์ความรู้ที่ได้สั่งสมไปประยุกต์ใช้ในเชิงพื้นที่                 

และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ ชุมชนแล้ว หลักสูตรดังกล่าวยังบรรจุรายวิชาภูมิสารสนเทศ                       

เพื่อความเข้มแข็งของชุมชนด้วย 

(4) ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต์เพื่อตอบสนอง

ต่อสถานการณ์ภายนอกและพันธกิจของสถาบัน หลักสูตรนี้ได้มีการค านึงถึงการเสริมสร้างความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทางสังคมและวัฒนธรรมให้แก่นิสิต เพื่อให้นิสิตสามารถบูรณาการมติิ

ทางสังคมเข้ากับความรู้ทางด้านภูมิสารสนเทศเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนและการท านุบ ารุงศิลปะ  

และวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศให้ทันต่อสถานการณ์               

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ  

 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

       13.1.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์ 

               146700  ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศกึษา  3(3-0-6)  

         Intensive English for Graduate Studies 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

ไม่ม ี

13.3 การบรหิารจัดการ 

 การบริหารจัดการหลักสูตร อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการบริหารและอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยให้การจัดการเรียนการสอนด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมาย

รายวิชา ไปจนถึงบรรลุวัตถุประสงค์และผลการเรียนรู้ของหลักสูตร    

     



 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

ความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศที่ประยุกต์ไปสู่การวิจัย สนับสนุนงานเชิงพื้นที่

อย่างมปีระสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อองค์กร สังคมท้องถิ่น และประเทศชาติ 

  

1.2 ความส าคัญ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต์ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อผลิต

มหาบัณฑิตที่มีคุณภาพ มุ่งเน้นให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะทางด้านเทคโนโลยี                

ภูมิสารสนเทศ สามารถศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูล องค์ความรู้ได้ด้วยตนเองและสามารถใช้

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ได้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  

 

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

เพื่อผลิตมหาบัณฑติให้มคีุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

1.3.1 เพื่อมีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศที่ประยุกต์ไปสู่การวิจัย 

และสนับสนุนงานเชงิพื้นที่ได้อย่างมปีระสิทธิภาพและยั่งยืน 

1.3.2 เพื่อมีคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้ความรู้และทักษะที่มีของตนเอง                      

ในการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและส่วนรวม 

1.3.3 เพื่อผลติมหาบัณฑติที่มีความสามารถในการบริหารจัดการข้อมูล 
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2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 

  

แผนการพัฒนา กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. พัฒนาหลักสูตรให้มี

มาตรฐานตามที่ สกอ.ก าหนด

สอดคล้องกับนโยบายของ

มหาวิทยาลัยและความ

ต้องการของผู้ที่สนใจเรียน 

 

 

 

 

1.1  พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไป   

ตามมาตรฐานสากลและ   

สอดคล้องกับนโยบายของ   

มหาวิทยาลัยพะเยา 

1.2 พัฒนาหลักสูตรให้

สอดคล้องกับมาตรฐาน

ของ สกอ. 

1.3 ศกึษาความตอ้งการและ

ความคิดเห็นของผู้ที่สนใจ

เรียน 

1.1 หลักสูตรผ่านการเห็นชอบจาก 

สกอ. 

1.2 รายงานผลการส ารวจความ

คิดเห็นของผู้ที่สนใจเรียน 

1.3 รายงานผลการประเมินความพึง

พอใจและความต้องการผู้ ใ ช้

บัณฑติ 

 

2. แผนการพัฒนาการจัดการ   

เรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียน

เป็นส าคัญตามมาตรฐานผล

การเรียนรูข้อง สกอ. 

 

2.1 พัฒนาอาจารย์ผูส้อนโดย   

เน้นการจัดการเรียนการ

สอนที่เน้นผูเ้รียนเป็น

ส าคัญ 

2.2 พัฒนาสิ่งสนับสนุนการ 

เรียนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็น

ส าคัญ และการเรียนรูด้้วย

ตนเองของนิสติ 

2.1 จ านวนแผนงาน/กิจกรรมการ  

พัฒนาอาจารย์ผู้สอน ในการ 

จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 

เป็นส าคัญ  

2.2 ความพึงพอใจของอาจารย์และ 

นิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่

เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

3. แผนการพัฒนานิสติให้มี   

ความพรอ้มในการเรียนการ

สอนทั้งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติ 

3.1 พัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต

ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

สกอ. 

3.2 จัดการเรยีนการสอนภาค 

ปฏิบัติโดยเน้นให้นสิิตฝึก

ทักษะและความช านาญ

อย่างเพียงพอ  

3.1 แผนการพัฒนานิสิตให้มีความ 

พร้อมในการเรียนการสอนทั้ง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

3.2 ร้อยละของรายวิชาที่ เน้นให้

นิสติฝึกทักษะและความช านาญ 

 

 

 



 

หมวดที่ 3 ระบบจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 

 1.1 ระบบ 

ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาค การศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา

ปกติมีระยะเวลาศกึษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

  

1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน 

  ไม่ม ี

 

1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

  ไม่ม ี

 

2. การด าเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

     ภาคการศกึษาต้น เดือน สิงหาคม – ธันวาคม 

     ภาคการศกึษาปลาย เดือน มกราคม – พฤษภาคม 

      

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

1.ส าเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรีหรอืเทียบเท่าจากสถาบันการศกึษาช้ันสูงทั้งในประเทศ

หรอืต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง 

2. เป็นผู้ที่มสีุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 

3. ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดที่กระท าโดย

ประมาท หรอืความผิดลหุโทษ 

4. ไม่เคยถูกตัดชื่อออก หรอืถูกไล่ออกจากสถาบันการศกึษาใด  ๆเพราะความผดิทางความประพฤติ 

และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

      การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

     เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศกึษาในระดับบัณฑติศกึษา  

มหาวิทยาลัยพะเยา และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

นิสติส่วนมากขาดทักษะและพืน้ฐานความรูด้้านภาษาอังกฤษ  

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 

บรรจุรายวิชาภาษาอังกฤษในหลักสูตรเพือ่เป็นวิชาบังคับโดยไม่นับหนว่ยกิ 

2.5 แผนการรับนสิิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี

2.5.1 จ านวนนิสติที่จะรับเข้าศกึษาตามการศึกษาแผน ก แบบ ก (1) 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา(คน) 

2560 2561 2562 2563 2564 

ช้ันปีที่ 1 5 5 5 5 5 

ช้ันปีที่ 2  5 5 5 5 

รวม 5 10 10 10 10 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา  5 5 5 5 

 

2.5.2 จ านวนนิสติที่จะรับเข้าศกึษาตามการศึกษาแผน ก แบบ ก (2) 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา(คน) 

2560 2561 2562 2563 2564 

ช้ันปีที่ 1 10 10 10 10 10 

ช้ันปีที่ 2  10 10 10 10 

รวม 10 20 20 20 20 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา  10 10 10 10 

 

2.5.3 จ านวนนิสติที่จะรับเข้าศกึษาตามการจัดการศกึษา แผน ข 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา(คน) 

2560 2561 2562 2563 2564 

ช้ันปีที่ 1 20 20 20 20 20 

ช้ันปีที่ 2  20 20 20 20 

รวม 20 40 40 40 40 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา  20 20 20 20 
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2.6 งบประมาณตามแผน  
 

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

1. งบบุคลากร 

1.1 หมวดเงินเดือน 

1.2 หมวดค่าจา้งประจ า 

3,357,018 

3,357,018 

- 

4,011,440 

4,011,440 

- 

4,705,126 

4,705,126 

- 

5,440,433 

5,440,433 

- 

6,175,740 

6,175,740 

- 

2. งบด าเนินการ 

2.1 หมวดค่าตอบแทน 

2.2 หมวดค่าใช้สอย 

2.3 หมวดค่าวัสดุ 

2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค 

1,400,000 

300,000 

800,000 

300,000 

- 

1,600,000 

300,000 

1,000,000 

300,000 

- 

1,700,000 

300,000 

1,000,000 

400,000 

- 

1,800,000 

400,000 

1,000,000 

400,000 

- 

1,900,000 

500,000 

1,000,000 

400,000 

- 

3. งบลงทุน 

3.1 หมวดครุภัณฑ์ 

700,000 

700,000 

600,000 

600,000 

700,000 

700,000 

700,000 

700,000 

700,000 

700,000 

4. งบเงนิอุดหนุน 

4.1 เงินอุดหนุนโครงการ

ตามแผน 

300,000 

300,000 

434,000 

434,000 

400,000 

400,000 

510,000 

510,000 

616,000 

616,000 

5.ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี 

(สูงสุด) 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 

รวมรายจ่าย 5,797,018 6,685,440 7,545,126 8,490,433 9,431,740 
 

2.7 ระบบการศึกษา 

    แบบช้ันเรยีน 

  แบบทางไกลผา่นสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

แบบทางไกลผา่นสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

  แบบทางไกลทางอเิล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e – Learning) 

แบบทางไกลทางอนิเทอร์เน็ต 

         อื่น ๆ (ระบุ) 
 

2.8 การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย 

                 เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับบัณฑติศกึษา   

 พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36(3) หน่วยกิต แยกเป็น 

แผน ก แบบ ก (1) ไม่น้อยกว่า 36(3) หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก (2) ไม่นอ้ยกว่า 36(3) หน่วยกิต 

แผน ข ไม่น้อยกว่า 36(3) หน่วยกิต 

3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 

 โครงสรา้งหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑม์าตรฐาน

หลักสูตรของกระทรวงศกึษาธิการ ดังนี้ 

 

รายการ 

เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. หลักสูตรใหม ่

พ.ศ.2560 

แผน ก 

แบบ ก 

(1) 

แผน ก 

แบบ ก 

(2) 

แผน ข 

แผน ก 

แบบ ก 

(1) 

แผน ก 

แบบ ก 

(2) 

แผน ข 

1. งานรายวิชา(Course work)ไม่น้อยกว่า 

          1. หมวดวชิาเฉพาะ 

            1.2  กลุ่มวิชาเอกบังคับ 

            1.2. กลุ่มวิชาเอกเลอืก  

 12   24 

 

18 

6 

30 

 

18 

12 

2. วทิยานิพนธ์ 36 12  36 12 - 

3. การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง   3-6  - 6 

4. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต    (3) (3) (3) 

จ านวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร          

ไม่น้อยกว่า 

36 36 36 36(3) 36(3) 36(3) 

หมายเหตุ ส าหรับนิสิตระดับบัณฑติศกึษา กรณีการทดสอบภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามประกาศ  

มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องการสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559   

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร 

3.1.3.1 แผน ก แบบ ก 1  

 1) วิทยานิพนธ์     จ านวน    36 หน่วยกิต 

  237799 วิทยานิพนธ์       36 หนว่ยกิต 

    Thesis 

 

 2) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต   จ านวน     3 หน่วยกิต 

 146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศกึษา   3(3-0-6) 

   Intensive English for Graduate Studies 

 

  3.1.3.2 แผน ก แบบ ก 2 

    1) หมวดวิชาเฉพาะ  

  (ก) วิชาเอกบังคับ    จ านวน 18 หน่วยกิต 

  ประกอบด้วย      

237710 ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์และฐานข้อมูลเชิงพืน้ที่ 2(1-2-3) 

 Geographic Information System and Spatial Database  

237711  การรับรู้จากระยะไกลและการแปลตีความข้อมูลภาพ  2(1-2-3) 

Remote Sensing and Image Interpretation  

237712  ระบบก าหนดต าแหนง่บนโลกด้วยดาวเทียมและการท าแผนที่ 2(1-2-3) 

  Global Navigation Satellite Systems and Mapping 

237713  ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   3(2-2-5) 

Research Methodology in Science and Technology 

237714  การประยุกต์ภูมิสารสนเทศ     3(2-2-5) 

Geoinformatics Applications  

237715  การเรียนรูจ้ากภาคสนาม     3(2-2-5) 

Field Learning 

237716   สัมมนา 1       1(0-2-1) 

Seminar I  

237717  สัมมนา 2       1(0-2-1) 

   Seminar II 

237718  สัมมนา 3       1(0-2-1) 
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   Seminar III 

  (ข) วิชาเอกเลือก     

  ให้เลือกเรยีนไม่น้อยกว่า    จ านวน 6 หน่วยกิต 

 237720 การโปรแกรมด้านภูมิสารสนเทศ     3(2-2-5) 

Geoinformatics Programming 

237721  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพืน้ที่     3(2-2-5) 

Spatial Decision Support Systems 

237722 ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ด้านสุขภาพ    3(2-2-5) 

Geographic Information System in Health 

237723 ภูมสิารสนเทศด้านการจัดการท่องเที่ยว    3(2-2-5) 

Geoinformatics in Tourism Management 

237724  ภูมสิารสนเทศด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม    3(2-2-5) 

Geoinformatics in Environmental Management 

237725 ภูมสิารสนเทศประยุกต์เพื่อการจัดการเมอืง   3(2-2-5) 

Applied Geoinformatics for Urban Management 

237726 แบบจ าลองการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน  3(2-2-5) 

Land Use Change Model  

 

 2) วิทยานิพนธ์     จ านวน    12 หน่วยกิต 

  237799 วิทยานิพนธ์       12 หน่วยกิต 

    Thesis 

 

 3) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต   จ านวน     3 หน่วยกิต 

 146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศกึษา   3(3-0-6) 

   Intensive English for Graduate Studies 
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3.1.3.3 แผน ข 

    1) หมวดวิชาเฉพาะ  

  (ก) วิชาเอกบังคับ    จ านวน 18 หน่วยกิต 

  ประกอบด้วย      

237710 ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์และฐานข้อมูลเชิงพืน้ที่ 2(1-2-3) 

 Geographic Information System and Spatial Database  

237711  การรับรู้จากระยะไกลและการแปลตีความข้อมูลภาพ  2(1-2-3) 

Remote Sensing and Image Interpretation  

237712  ระบบก าหนดต าแหนง่บนโลกด้วยดาวเทียมและการท าแผนที่ 2(1-2-3) 

  Global Navigation Satellite Systems and Mapping 

237713  ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   3(2-2-5) 

Research Methodology in Science and Technology 

237714  การประยุกต์ภูมิสารสนเทศ     3(2-2-5) 

Geoinformatics Applications  

237715  การเรียนรูจ้ากภาคสนาม     3(2-2-5) 

Field Learning 

237716   สัมมนา 1       1(0-2-1) 

Seminar I  

237717  สัมมนา 2       1(0-2-1) 

   Seminar II 

237718  สัมมนา 3       1(0-2-1) 

   Seminar III 

 

  (ข) วิชาเอกเลือก     

  ให้เลือกเรยีนไม่น้อยกว่า    จ านวน 12 หน่วยกิต 

 237720 การโปรแกรมด้านภูมิสารสนเทศ     3(2-2-5) 

Geoinformatics Programming 

237721  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพืน้ที่     3(2-2-5) 

Spatial Decision Support Systems 

237722 ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ด้านสุขภาพ    3(2-2-5) 

Geographic Information System in Health 



 

 

 

16 

237723 ภูมสิารสนเทศด้านการจัดการท่องเที่ยว    3(2-2-5) 

Geoinformatics in Tourism Management 

237724  ภูมสิารสนเทศด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม    3(2-2-5) 

Geoinformatics in Environmental Management 

237725 ภูมสิารสนเทศประยุกต์เพื่อการจัดการเมอืง   3(2-2-5) 

Applied Geoinformatics for Urban Management 

237726 แบบจ าลองการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน  3(2-2-5) 

Land Use Change Model  

  

 

   2) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง   จ านวน    6 หน่วยกิต 

 237798 การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง     6 หนว่ยกิต 

   Independent study 

 

 3) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต   จ านวน     3 หน่วยกิต 

 146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศกึษา   3(3-0-6) 

   Intensive English for Graduate Studies 
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3.1.4 แผนการศึกษา 

 3.1.4.1 กรณจีัดการศึกษาตามแผน ก แบบ ก (1)  

 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 

 237799 วิทยานิพนธ์       9 หนว่ยกิต 

    Thesis 

 146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศกึษา   3(3-0-6) 

   Intensive English for Graduate Studies      (ไม่นับหน่วยกิต) 

 

รวม    9(3)   หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

237799 วิทยานิพนธ์       9 หนว่ยกิต 

    Thesis 

 

รวม     9  หน่วยกิต 

 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

237799 วิทยานิพนธ์       9 หนว่ยกิต 

    Thesis 

 

รวม     9  หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

  237799 วิทยานิพนธ์       9 หนว่ยกิต 

  Thesis  

    

รวม     9  หน่วยกิต 
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 3.1.4.2 กรณจีัดการศึกษาตามแผน ก แบบ ก (2)  

 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 

  

237710 ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์และฐานข้อมูลเชิงพืน้ที่ 2(1-2-3) 

 Geographic Information System and Spatial Database 

237711 การรับรู้จากระยะไกลและการแปลตีความข้อมูลภาพ 2(1-2-3) 

 Remote Sensing and Image Interpretation  

237712  ระบบก าหนดต าแหนง่บนโลกด้วยดาวเทียมและการท าแผนที่ 2(1-2-3) 

  Global Navigation Satellite Systems and Mapping 

 146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศกึษา   3(3-0-6) 

   Intensive English for Graduate Studies      (ไม่นับหน่วยกิต) 

 

รวม    6(3)   หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

 

237713  ระเบียบวิธีวิจัยทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี   3(2-2-5) 

Research Methodology in Science and Technology 

237714  การประยุกต์ภูมิสารสนเทศ     3(2-2-5) 

Geoinformatics Applications  

237715  การเรียนรูจ้ากภาคสนาม     3(2-2-5) 

Field Learning 

237716  สัมมนา 1       1(0-2-1) 

Seminar I  

 

รวม     10  หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

 

237799 วิทยานิพนธ์       6 หนว่ยกิต 

    Thesis 

23772X วิชาเอกเลือก        3(x-x-x) 

   Major Elective 

237717   สัมมนา 2       1(0-2-1) 

Seminar II  

 

รวม     10 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

   

 237799 วิทยานิพนธ์       6 หนว่ยกิต 

  Thesis  

23772X วิชาเอกเลือก        3(x-x-x) 

   Major Elective 

237718   สัมมนา 3       1(0-2-1) 

Seminar III 

     

รวม     10   หน่วยกิต 
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 3.1.4.3 กรณจีัดการศึกษาตามแผน ข 
 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 

  

237710 ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์และฐานข้อมูลเชิงพืน้ที่ 2(1-2-3) 

 Geographic Information System and Spatial Database 

237711 การรับรู้จากระยะไกลและการแปลตีความข้อมูลภาพ 2(1-2-3) 

 Remote Sensing and Image Interpretation  

237712  ระบบก าหนดต าแหนง่บนโลกด้วยดาวเทียมและการท าแผนที่ 2(1-2-3) 

  Global Navigation Satellite Systems and Mapping 

 146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศกึษา   3(3-0-6) 

   Intensive English for Graduate Studies      (ไม่นับหน่วยกิต) 

 

รวม    6(3)   หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

 

237713  ระเบียบวิธีวิจัยทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี   3(2-2-5) 

Research Methodology in Science and Technology 

237714  การประยุกต์ภูมิสารสนเทศ     3(2-2-5) 

Geoinformatics Applications  

237715  การเรียนรูจ้ากภาคสนาม     3(2-2-5) 

Field Learning 

237716  สัมมนา 1       1(0-2-1) 

Seminar I  

 

รวม     10  หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

 

237798 การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง     3 หนว่ยกิต 

    Independent study 

23772X วิชาเอกเลือก        3(x-x-x) 

   Major Elective 

23772X วิชาเอกเลือก        3(x-x-x) 

   Major Elective 

237717   สัมมนา 2       1(0-2-1) 

Seminar II  

 

รวม     10 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

   

237798 การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง     3 หนว่ยกิต 

    Independent study 

 23772X วิชาเอกเลือก        3(x-x-x) 

   Major Elective 

 23772X วิชาเอกเลือก        3(x-x-x) 

   Major Elective 

237718   สัมมนา 3       1(0-2-1) 

Seminar III 

     

รวม     10   หน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศึกษา    3(3-0-6)

  Intensive English for Graduate Studies         (ไม่นับหน่วยกิต) 

 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ประเภทของบทอ่าน การอ่านและการเขียนเชิงวิเคราะห์            

และวิจารณ์ การเขียนระดับอนุเฉท การเขียนเรียงความ การแสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาณ                

ต่อบทอ่านโดยการพูดและการเขียน การใช้เทคโนโลยีและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแสวงหาความรู้

เพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อที่ตนสนใจและในวิชาชีพของตน ระบบอ้างองิและการเขียนอ้างองิ  

 Academic English, types of reading texts, analytical reading and writing, paragraph 

writing, essay writing, expressing critical opinion towards reading texts through speaking and writing, 

using technology and electronic database, citation system and writing citation 

 

237710 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และฐานข้อมูลเชิงพื้นที่   2(1-2-3) 

  Geographic Information System and Spatial Database  

แนวคิดการจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ซอฟต์แวร ์ฮาร์ดแวร์ 

โครงสรา้งฐานข้อมูลและฐานขอ้มูลเชิงสัมพันธ์  การน าเข้า การวิเคราะห ์และการน าเสนอข้อมูล 

Concepts of spatial data management in geographic information system, software, 

hardware, database and relational database structures, data input, analysis and presentation 

    

237711  การรับรู้จากระยะไกลและการแปลตีความข้อมูลภาพ   2(1-2-3) 

Remote Sensing and Image Interpretation  

วิวัฒนาการของการรับรู้จากระยะไกล หลักการของพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า         

การอา่น การวิเคราะห ์การแปลความหมายข้อมูลภาพ และการดัดแก้ขอ้มูลภาพ  

   Evolution of remote sensing, principles of electromagnetic energy, reading, analyzing, 

visual interpretation and images rectification 

 

237712 ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลกด้วยดาวเทยีมและการท าแผนที่ 2(1-2-3) 

Global Navigation Satellite Systems and Mapping 

   เทคโนโลยีการก าหนดต าแหน่งบนโลกโดยเครื่องก าหนดต าแหน่งบนโลกจากดาวเทียม 

การตรวจแก้เชิงเรขาคณิต การน าร่อง การติดตาม ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลกกับการรับรู้                          

จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการท าแผนที่และการวิเคราะหเ์ชิงพื้นที่ 
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   Global positioning technology through global positioning device from satellites, 

geometric adjustment, navigation, monitoring, global positioning system with remote sensing and 

geographic information system for mapping and spatial analysis 

 

237713 ระเบียบวิธีวจิัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   3(2-2-5) 

 Research Methodology in Science and Technology 

  ความหมาย ลักษณะและเป้าหมายการวิจัย กระบวนการวิจัย ประเภทวิจัย การก าหนด

ปัญหาการวิจัย ตัวแปรสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล กาวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงร่าง                  

และรายงานการวิจัย การประเมินงานวิจัย การน าผลวิจัยไปใช้และจรรยาบรรณนักวิจัย เทคนิควิธีการ

เฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  Research definition, characteristic and goal, type and research process, research 

problem determination, variables and hypothesis, data collection, data analysis, proposal and 

research report writing, research evaluation, research application, ethics of researchers, and research 

techniques in science and technology 

 

237714  การประยุกต์ภูมิสารสนเทศ      3(2-2-5) 

 Geoinformatics Applications 

  การบูรณาการของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและการประเมินด้านการรับรู้จากระยะไกล 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และการก าหนดต าแหน่งบนโลกด้วยดาวเทียม แนวโน้มของการพัฒนา 

เทคนิค และวิธีการทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศไปประยุกต์ใชง้าน 

Integration of geoinformatics technology and relevant assessment to remote sensing, 

geographic information system and global navigation satellite system, developing trends, techniques 

and methods approaching to take the geoinformatics technology using for various works 

 

237715 การเรียนรู้จากภาคสนาม     3(2-2-5) 

 Field Learning 

 การก าหนดประเด็นหัวข้อที่สนใจในด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ การส ารวจทาง

ภูมิศาสตร์และกระบวนการวิจัยภาคสนาม การเก็บข้อมูลภาคสนาม การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล 

การวิเคราะหแ์ละการสังเคราะห ์ 

 Selecting interesting in geoinformatics technology, field research methods and 

geographic survey, field measurement, studying, collecting data, analyzing and synthesizing  
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237716  สัมมนา 1        1(0-2-1) 

  Seminar I 

  การสบืค้น การทบทวนวรรณกรรม การรวบรวมข้อมูล การน าเสนอ การอภิปราย  และ

การตอบข้อซักถามที่เกี่ยวกับหัวข้อที่สนใจในด้านการวิจัยทางภูมิสารสนเทศ 

Searching, literature review, collecting data, presenting, discussing and answering 

question on interesting topics in the field of geoinformatics research 

 

237717  สัมมนา 2        1(0-2-1) 

  Seminar II 

  การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ เทคนิคการเขียนหัวข้อวิชาการ การน าเสนอผลงาน             

ในด้านการวิจัยทางภูมิสารสนเทศ 

  Analyzing and synthesizing, academic technical writing, presentation in 

geoinformatics research 

 

237718  สัมมนา 3        1(0-2-1) 

  Seminar III 

 การผลิตสื่อในการน าเสนองานวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การน าเสนอ                       

และการอภิปรายผลงานวิจัยทางดา้นภูมิสารสนเทศ  

 Creation of media for research presentation, report writing, presentation and 

discussion on the results of research done in geoinformatics    

 

237720 การโปรแกรมด้านภูมิสารสนเทศ     3(2-2-5) 

Geoinformatics Programming 

   พื้นฐานโครงสร้างข้อมูลเชิงต าแหน่ง ฐานข้อมูลเชิงต าแหน่ง แบบจ าลองข้อมูลเชิง

ต าแหน่ง การประยุกต์การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์                         

คลังโปรแกรมเชิงต าแหน่ง เทคโนโลยีเครือข่าย การเขียนโปรแกรมส าหรับเครือข่ายการให้บริการ              

ภูมสิารสนเทศและมาตรฐานภูมสิารสนเทศผา่นเครือข่าย 

          Fundamentals of geospatial data structure, spatial database, geospatial data model, 

application of computer programming to geographic information system, geospatial libraries, web 

technologies, web programming, geospatial web service and its standards 

 

 



 

 

 

25 

237721 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่      3(2-2-5) 

Spatial Decision Support Systems 

การวิเคราะห์ตัดสินใจเชิงพื้นที่แบบหลายเกณฑ์ องค์ประกอบของระบบสนับสนุน              

การตัดสินใจเชิงพื้นที่ หลักการและกระบวนการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในฐานะ                  

ที่เป็นเครื่องมอืส าหรับการด าเนินการดา้นระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที ่

  Spatial multi- criteria decision analysis, components of spatial decision support 

system, principles and processes for decision making, geographic information system as a tool using 

for spatial decision support system implementation 

 

237722 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านสุขภาพ    3(2-2-5) 

Geographic Information System in Health 

   ข้อมูลและระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่ ระบาดวิทยาเชิงพื้นที่ การประยุกต์ใช้ระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อศึกษาการให้บริการด้านสาธารณสุข การแพร่กระจายของโรค การป้องกัน 

และการเฝา้ระวังโรค 

   Data and spatial information systems, spatial epidemiology, geographic information 

system application for health service, distribution, awareness and prevention of epidemic 

 

237723 ภูมิสารสนเทศด้านการจัดการท่องเที่ยว     3(2-2-5) 

 Geoinformatics in Tourism Management 

 แนวคิด ความหมาย ประเภท และรูปแบบของการจัดการการท่องเที่ยว ข้อมูลเชิงพื้นที่

ด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว การวิเคราะห์ศักยภาพเชิงพื้นที่และขีดความสามารถในการรองรับ                 

การพัฒนาการท่องเที่ยว การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการการท่องเที่ยว  

 Concept, meaning, types and forms of tourism management, spatial data of tourism 

resources, potential surface analysis and carrying capacity of tourism development, the application 

of geoinformatics for tourism management 

 

237724 ภูมิสารสนเทศด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม     3(2-2-5) 

 Geoinformatics in Environmental Management 

 ข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ แผนที่และการอ้างอิงต าแหน่ง 

การตดิตามสภาวะแวดล้อมโดยใช้การรับรู้จากระยะไกลและระบบก าหนดต าแหน่งบนโลกด้วยดาวเทียม 

การจาลองระบบสิ่งแวดล้อมโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ตัวอย่างของการประยุกต์ใช้ภูมิ

สารสนเทศด้านการตดิตามและจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติธรรมชาติ 
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 Environmental and natural resources spatial data, map and location referencing, 

environmental monitoring using remote sensing and global navigation satellite system, environmental 

system modeling using geographic information system, examples of geoinformatics applications                  

in environmental and natural disaster monitoring and management 
 

237725   ภูมิสารสนเทศประยุกต์เพื่อการจัดการเมือง    3(2-2-5) 

Applied Geoinformatics for Urban Management  

   สิ่งแวดล้อมเมอืงทั้งที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น การใชท้ี่ดิน

และการเปลี่ยนแปลงการใ ช้ที่ดินในเขตเมือง ผลกระทบของกระบวนการกลายเป็นเมือง                                  

ต่อสภาพแวดล้อม การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน หลักเกณฑ์ทางกฎหมายและแนวคิดอื่นด้านการจัด                

การสิ่งแวดล้อมเมือง 

   Urban environment in terms of natural and man-made environment, land use and 

urban land use change, impacts of urbanization to environment, urban sustainable development, 

environmental laws and other concepts in urban environmental management 

 

237726 แบบจ าลองการเปลี่ยนแปลงใช้ประโยชน์ที่ดิน    3(2-2-5) 

 Land Use Change Model 

 เทคนิควิธีการขั้ นสู งส าหรับการจ าลองการเปลี่ ยนแปลงใ ช้ประโยชน์ที่ ดิ น                            

และสิ่งปกคลุมดิน การน าไปใช้งาน พัฒนา ประยุกต์ใชเ้ทคนิควิธีการ 

        Advanced methods for modeling land use and land cover change, using, developing 

and applying these methods in an appropriate manner 

 

237798 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง                6 หน่วยกิต 

  Independent study 

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การเขียนรายงาน                   

การน าเสนอ และการอภิปรายในหัวข้อทางดา้นการประยุกต์ภูมิสารสนเทศ 

 Studying, collecting data, analyzing and synthesizing, report writing, presenting, 

discussing in applied geoinformatics 
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237799 วิทยานิพนธ์                12 หน่วยกิต 

 Thesis  

 การสร้างองค์ความรู้ ใหม่ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ การแก้ปัญหา                   

และการตพีิมพ์เผยแพร่ ในหัวข้อที่เกี่ยวกับการประยุกต์ภูมสิารสนเทศ 

 Constructing new knowledge by systematic research methodology, problem solving 

and publishing in applied geoinformatics 

 

ความหมายของเลขรหัสสาขาวิชา 

 ประกอบด้วยตัวเลข 6 ตัว แยกเป็น 2 ชุด ชุดละ 3 ตัว มีความหมายดังนี้ 

 1.ความหมายของเลขรหัสชุดที่ 1 คอืรหัส 3 ตัวแรก 

  ตัวเลขประจ าสาขาวิชา 

   237 หมายถึง  สาขาวิชาภูมสิารสนเทศประยุกต์ 

 2.ความหมายของเลขรหัสชุดที่ 2 คอืรหัส 3 ตัวหลัง 

  เลขหลักร้อย :  แสดงระดับบัณฑติศกึษา 

   7 หมายถึง  ระดับปริญญาโท 

  เลขหลักสิบ  :   แสดงหมวดหมูใ่นสาขาวิชา 

0 หมายถึง  กลุ่มวชิาไม่นับหน่วยกิต 

1 หมายถึง  กลุ่มวชิาเอกบังคับ 

2 หมายถึง  กลุ่มวชิาเอกเลือก 

9 หมายถึง  การค้นคว้าด้วยตนเอง/วิทยานิพนธ์ 

  เลขหลักหนว่ย  : แสดงอนุกรมของรายวิชา    
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3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒขิองอาจารย์ 

3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 

 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจ าตัว 

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบัน ปีที่จบ 

1 นายนครนิทร์ ชัยแก้ว* 35101012xxxxx ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

ปร.ด. 

 

 

วท.ม 

วท.บ. 

การรับรู้จากระยะไกลและ

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

(นานาชาติ) 

ภูมิศาสตร์ 

ภูมิศาสตร์ 

สถาบันเทคโนโลยแีห่งเอเชยี  

 

 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2552 

 

 

2546 

2541 

2 นายไพศาล จี้ฟู 35101010xxxxx ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

ปร.ด. 

 

 

วท.ม. 

 

 

วท.บ. 

การรับรู้จากระยะไกลและ

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

(นานาชาติ) 

การรับรู้จากระยะไกลและ

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

(นานาชาติ) 

ภูมิศาสตร์ 

สถาบันเทคโนโลยแีห่งเอเชยี  

 

 

สถาบันเทคโนโลยแีห่งเอเชยี 

 

 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2554 

 

 

2549 

 

 

2547 

3 นายรังสรรค์ เกตุออ๊ต 36404003xxxxx ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

วทิยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม 

วทิยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

ภูมิศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2556 

2548 

2545 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจ าตัว 

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบัน ปีที่จบ 

4 นายวิภพ แพงวังทอง* 36508008xxxxx ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

วท.ด. 

วท.ม. 

 

วท.บ. 

ภูมิสารสนเทศ 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 

ภูมิศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2556 

2549 

 

2544 

5 นายนิติ  เอี่ยมชื่น 37002000XXXXX อาจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

ศศ.บ. 

วท.บ. 

ภูมิสารสนเทศ 

ภูมิศาสตร์ 

รัฐศาสตร์ 

ภูมิศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยรามค าแหง 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2558 

2548 

2544 

2543 

6 นายสวรินทร์ ฤกษ์อยูสุ่ข* 36201000xxxxx อาจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

 

วท.บ. 

ภูมิสารสนเทศ 

ระบบสารสนเทศปริภูมิ     

ทางวิศวกรรม 

ภูมิศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2558 

2549 

 

2544 

หมายเหตุ *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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3.2.2 อาจารย์พิเศษ  

 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา ป ี

1 Prof. Nitin Kumar Tripathi ศาสตราจารย์ Ph.D. 

M.Tech 

B.Tech 

Remote Sensing 

Remote Sensing 

Civil Engineering 

2537 

2530 

2527 

2 รศ.ดร.ธีรวงศ์ เหลา่สุวรรณ รองศาสตราจารย์ Ph.D. 

 

วท.ม. 

B.Ind.Tech. 

Electrical and Computer 

Engineering 

Remote Sensing 

Electronics Engineering 

2555 

 

2539 

2537 

3 รศ.ดร.สุวิทย ์อ๋องสมหวัง รองศาสตราจารย์ Dr. rer. nat.  

วท.ม.  

วท.บ. 

Remote Sensing  

วนศาสตร์ 

วนศาสตร์ 

2536 

2529 

2524 

4 ผศ.ดร.กัมปนาท ปิยะธ ารง

ชัย 

อาจารย์ Ph.D.  

M.S. 

วท.บ. 

Geography 

Remote Sensing and GIS 

ภูมิศาสตร์ 

2549 

2543 

2539 

5 ผศ.ดร.สทิธิชัย ชูส าโรง อาจารย์ Ph.D.  

M.S. 

วท.บ. 

Urban Informatics 

Urban Informatics 

ภูมิศาสตร์ 

2557 

2554 

2547 

6 ผศ.ดร.สัญญา สราภริมย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D.  

 

วท.ม.  

วท.บ. 

Geography-Terrain Evaluation, 

Remote Sensing and GIS 

ธรณีวิทยา 

ธรณีวิทยา 

2535 

 

2525 

2517 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรอืสหกิจศึกษา) -ไม่ม-ี 

4.1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม –ไม่ม-ี  

4.2. ช่วงเวลา –ไม่มี-  

4.3. การจัดเวลาและตารางสอน –ไม่ม-ี 

 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรอืงานวิจัย  

แนวคิดด้านการวิจัย ขอบเขต เทคนิค อุปกรณ์ และระเบียบวิธีการส าหรับการวิจัย                          

ด้านภูมิสารสนเทศประยุกต์ การด าเนินการส่งเสริมการพัฒนาความสามารถของนิสิตเพื่อการประยุกต์

ความรู ้พัฒนาทักษะ ตลอดการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาเชงิพื้นที่อื่น ๆ มีรายละเอียดดังนี้  

5.1. ค าอธิบายโดยย่อ  

วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองด้านภูมิสารสนเทศประยุกต์ที่นิสิตสนใจ โดยนิสิต

ต้องสามารถอธิบายแนวคิดและทฤษฎีที่น ามาประยุกต์ใช้ในการท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้า

ด้วยตนเอง รวมถึงประโยชนท์ี่จะได้รับจากการท าวิทยานิพนธ์หรอืการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองนั้น ๆ  

5.2. มาตรฐานผลการเรียนรู้  

เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการท าการวิจัยหรือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

ด้านภูมิสารสนเทศประยุกต์และการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อใช้ใน                           

การแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ ได้ และสามารถเขียนแผนโครงงานและงานวิจัยเพื่อสื่อสารได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  

5.3. ช่วงเวลา  

แผน ก แบบ ก (1) – ภาคการศกึษาต้นและภาคการศกึษาปลาย ช้ันปีที่ 1 และ 2  

แผน ก แบบ ก (2) – ภาคการศกึษาต้นและภาคการศกึษาปลาย ช้ันปีที่ 2  

แผน ข – ภาคการศกึษาต้นและภาคการศกึษาปลาย ช้ันปีที่ 2 

5.4. จ านวนหน่วยกิต  

วิทยานิพนธ์ 36 หนว่ยกิต 

วิทยานิพนธ์ 12 หนว่ยกิต 

การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 6 หนว่ยกิต 

5.5. การเตรยีมการ  

นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาและนับหน่วยกิตเกินร้อยละ 85 ในกลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ                  

และมีความประสงค์จะท าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองหรือวิทยานิพนธ์ ให้เขียนแบบฟอร์มเสนอหัวข้อ

โครงงาน หรือวิทยานิพนธ์ พร้อมระบุอาจารย์ที่ปรึกษา โดยแจ้งภายในสัปดาห์แรกของการเปิด               

ภาคการศกึษา 
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5.6. กระบวนการประเมินผล  

แผน ก แบบ ก (1) – มีการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ในภาคการศึกษาต้น ช้ันปีที่ 1 ทั้งนี้จะมี                

การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์เป็นผู้พิจารณา จากนั้นนิสิตจัดท าวิทยานิพนธ์โดยมี

การแจ้งรายงานความก้าวหน้าในแต่ละภาคการศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และนิสิตต้อง

สอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยมีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  1 ท่านและอาจารย์ประจ าภายใน                  

3 ท่าน เป็นคณะกรรมการผูป้ระเมินผล  

แผน ก แบบ ก (2) – มีการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ในภาคการศึกษาต้น ช้ันปีที่ 2 ทั้งนี้จะมี               

การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์เป็นผู้พิจารณา จากนั้นนิสิตจัดท าวิทยานิพนธ์โดยมี

การแจ้งรายงานความก้าวหน้าในแต่ละภาคการศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และนิสิตต้อง

สอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยมีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  1 ท่านและอาจารย์ประจ าภายใน                 

3 ท่าน เป็นคณะกรรมการผูป้ระเมินผล  

แผน ข – มีการรายงานความก้าวหน้าการท าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเฉพาะเรื่อง                       

ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาทุกภาคการศึกษา กระทั่งเสร็จสิ้นการท าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง                       

โดยคณะกรรมการที่ได้รับการแตง่ตัง้เป็นผู้ประเมินผล 



 

หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสิต 

1.1 มีกระบวนการคิดอย่างมเีหตุผล 

 

1.1 มีการสอดแทรกโจทย์ปัญหาเชิงอภิปราย 

แบบฝึกหัด โครงงานให้ได้ฝึกคิด ฝึกแก้ปัญหา 

ฝกึปฏิบัติอย่างเป็นระบบ 

1.2 มีกิจกรรมน าเสนอและอภิปรายผลงานวิจัยที่มี

ระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกต้อง  

1.3 มีการท าวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้า

ด้วยตนเอง เพื่ อ เป็นการฝึก เทคนิคและ

กระบวนการคิดอย่างมเีหตุผล 

1.2 มีภาวะผู้น า มีความรับผิดชอบ และมีวินัย

ในตนเอง 

2.1 มกีิจกรรมกลุ่มในชัน้เรียนเพื่อส่งเสริมให้นิสิตมี

ภาวะผู้น าทางความคิด กล้าแสดงออก การ

เป็ นสมา ชิกกลุ่ มที่ ดี มี วิ นั ย  และมีความ

รับผิดชอบต่อผลงานที่น าเสนอ 

1.3 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 3.1 สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน และส่งเสริมให้มี

กิจกรรมที่มีการส่งเสริมคุณธรรม จรยิธรรม 

3.2 ปลูกฝังให้มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ

วิชาชีพ โดยเฉพาะรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยและ

วิชาสัมมนา เช่น ไม่ลอกผลงานผู้อื่น และการ

อ้างองิผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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2. การพัฒนาเหตุผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

  2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

( 1 )  ตระหนัก ในคุณค่ าและคุณธรรม จริยธรรม และซื่ อสัตย์สุ จริต  

มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวิชาชีพ 

(2) มีวินัย และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบ                   

และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

(3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่า                  

และศักดิ์ศรขีองความเป็นมนุษย์ 

(4) สามารถวินิจฉัยปัญหาหรือข้อขัดแย้งตามหลักการ เหตุผลและค่านิยม              

อันดีงาม  

  2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1)  ปลูกฝังให้นิสิตมีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา เสียสละซื่อสัตย์สุจริต                    

และเคารพกฎระเบียบ โดยอาจารย์ผู้สอนเป็นแบบอย่าง 

(2) ออกแบบการเรียนการสอนให้นิสิตได้แสดงความรับผิดชอบภาวะผู้น า 

ท างานเป็นทีม แก้ไขปัญหา แสดงความคิดเห็นและรับฟังความคดิเห็นของผูอ้ื่น 

(3) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เ ช่น                      

การยกย่องนสิิตที่ประพฤติตนดี เสียสละและท าประโยชน์ตอ่ส่วนรวม  

  2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนิสิตในการเข้าช้ันเรียน การส่งงาน                   

ตามก าหนด ความสุจริตในการสอบและการร่วมกิจกรรม 

(2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนิสิตในการเข้าร่วมกิจกรรม

เสริมหลักสูตร  

(3) ประเมนิจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  

 

2.2 ความรู ้

  2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีที่ศึกษา                

และสามารถน ามาประยุกต์ในการศกึษาค้นคว้าในสาขาวิชา 

(2) มคีวามเข้าใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติอย่างลกึซึง้  

(3) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ และการประยุกต์ใช้ที่ตระหนัก

ถึงผลกระทบต่อสังคม 
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2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) จัดการเรียนการสอนที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ เพื่อให้นิสิตมีความรู้                   

ความเข้าใจหลักการทางทฤษฏีและสามารถประยุกต์ปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง              

โดยการเรียนการสอนตอ้งทันต่อการเปลี่ยนแปลง  

(2)  จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดู งานหรือ                        

เชญิผูเ้ชี่ยวชาญที่มปีระสบการณต์รงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง 
 

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) การทดสอบ 

(2) การประเมนิชิน้งาน 

(3) การประเมนิการน าเสนอหน้าช้ันเรยีน 

(4) การประเมนิผลการอภปิราย 

(5) การประเมนิการวิเคราะหก์รณีศกึษา 

2.3 ทักษะทางปัญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1)  สามารถน าความรู้ ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาแนวคิดริเริ่ม 

สร้างสรรค์ เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหา 

(2) สามารถสังเคราะห์และบูรณาการผลงานวิชาการหรือองค์ความรู้เดิม                

ในการพัฒนาความคิดใหม่ ๆ หรอืเสนอเป็นความรู้ใหม่ 

(3) สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรอืเทคนิคเฉพาะทาง ในการวิเคราะหป์ระเด็นหรือ

ปัญหาที่ซับซ้อน และให้ข้อเสนอแนะได้อย่างสรา้งสรรค์ 

(4) สามารถขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติจากการวางแผน                    

และด าเนนิการวิจัยหรือการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) การวิเคราะหก์รณีศึกษาทางการประยุกต์ภูมสิารสนเทศ 

(2) การอภปิรายกลุ่ม การสัมมนา การจัดท าโครงงาน 

(3) การเรียนโดยการปฏิบัติจรงิ 

2.3.3 วิธีการวัดประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) การประเมินผลงานที่เกิดจากกระบวนการคิด โดยประเมินตามสภาพจริง

จากผลงาน และการปฏิบัติของนิสิต เช่น ประเมินจากการน าเสนอรายงาน ในช้ันเรียน 

และ การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรอืสัมภาษณ์  
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2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

(1)  สามารถแก้ไขปัญหาที่มคีวามซับซ้อนได้ด้วยตนเอง 

(2) มีความรับผิดชอบในการท างานและร่วมมือกับผู้อื่นในการจัดการปัญหาได้

อย่างเหมาะสม 

(3) มภีาวะความเป็นผู้น าและผูต้ามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 

(4) มีความรับผิดชอบและวางแผนในการพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพ              

ในการปฏิบัติงานระดับสูง 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความ 

สัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

(1)  มอบหมายงานกลุ่มให้ค้นคว้า เขียนรายงาน เพื่อให้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

ผูเ้รียนกับผูเ้รียน 

(2) ศกึษาดูงาน และการเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ 

2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง 

บุคคลและความรับผิดชอบ 

(1)  ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอ

รายงานกลุ่ม 

(2) ประเมินความรับผิดชอบในการเรียน และการท างาน ทั้งรายบุคคล                 

และรายกลุ่ม 

   (3) การประเมินพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็น 

 

 2.5 ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) สามารถคัดกรองขอ้มูลทางคณิตศาสตรแ์ละสถิตเิพื่อใช้ในการศกึษาค้นคว้า

และเสนอแนะแก้ไขปัญหา 

(2) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ทั้งในวงการวิชาการ 

วิชาชีพและชุมชน ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์                 

ทางวิชาการ 
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  2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) มอบหมายงานให้ค้นคว้า เขียนรายงานและน าเสนอผลงานหนา้หอ้งเรียน  

(2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นิสิตได้วิเคราะห์สถานการณ์

จ าลองและสถานการณเ์สมือนจริงและน าเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม  

  2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ประเมนิผลงานการศกึษาค้นคว้า วิเคราะห ์และใช้ขอ้มูลสารสนเทศ 

(2) ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือ                     

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรอืคณิตศาสตร์และสถิต ิที่เกี่ยวข้อง   

2.6 สุนทรียภาพ 

             2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ 

(1) มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึ้งในคุณค่าของศาสตร์ที่ศึกษา ศิลปะ                     

และวัฒนธรรม 

          2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรยีภาพ 

ให้นิสิตมีการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบโดยการน าหลักการทางศิลปะ                    

มาประยุกต์  มี รู ปแบบการสอนเพื่ อ ให้มีบรรยากาศการ เรี ยนที่ ผ่ อนคลาย                          

ให้นสิิตสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างอสิระ จะได้เกิดความคิดสรา้งสรรค์ 

2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ 

ประเมินจากการงานที่ได้รับมอบหมาย และการน าเสนอผลงาน โดยใช้แบบ

ประเมินที่มหีัวข้อดา้นสุนทรียศิลป์ 

 

2.7 ทักษะการส่งเสรมิสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

(1) มสีุขนิสัยที่สง่เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 

           2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริม

สุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

มีการจัดการเรียนการสอนโดยให้นิสิตตระหนักและเห็นความส าคัญ                        

ของการดูแลรักษาสุขภาพ การจัดท่าทางในการท างานและการเรียนให้ถูกสุขลักษณะ                         

จัดให้มีการน าเสนอผลงานหน้าห้องเรียนเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ และส่งเสริมให้                           

มีความมั่นใจในการสื่อสาร โดยเฉพาะการน าเสนอด้านวิชาการ 
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              2.7.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและ

พัฒนาบุคลิกภาพ 

ประเมินจากการน าเสนอผลงาน มีแบบประเมินที่มีหัวข้อด้านบุคลิกภาพ              

และมีการใช้แบบประเมินภาวะสุขภาพเพื่อช่วยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาตนเอง                  

ให้มภีาวะสุขภาพที่ดยีิ่งขึ้น 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผดิชอบหลัก   ความรับผดิชอบรอง 

รายวชิา 
1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

5.ทักษะการวเิคราะห์

เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ภาพ 

7.ทักษะการ

ส่งเสริมสุขภาพ

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (1) (1) (2) 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับ

บัณฑิตศกึษา 
                    

237710 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรแ์ละ

ฐานข้อมูลเชิงพืน้ที ่
                    

237711 การรับรูจ้ากระยะไกลและการแปล

ตีความข้อมูลภาพ 
                    

237712 ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลกด้วย

ดาวเทียมและการท าแผนที ่
                    

237713 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 
                    

237714 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศ                     

237715 การเรียนรู้จากภาคสนาม                     

237716 สัมมนา 1                     

237717 สัมมนา 2                     

237718 สัมมนา 3                     

237720 การโปรแกรมด้านภูมิสารสนเทศ                     
237721 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิง

พืน้ที ่
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รายวชิา 
1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

5.ทักษะการวเิคราะห์

เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ภาพ 

7.ทักษะการ

ส่งเสริมสุขภาพ

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (1) (1) (2) 

237722 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรด์้าน

สุขภาพ 
                    

237723 ภูมิสารสนเทศด้านการจัดการ

ท่องเที่ยว 
                    

237724 ภูมิสารสนเทศด้านการจัดการ

สิ่งแวดล้อม 
                    

237725 ภูมิสารสนเทศประยุกต์เพื่อการจัด

การเมือง 
                    

237726 แบบจ าลองการเปลี่ยนแปลงใช้

ประโยชน์ที่ดิน 
                    

237799 วิทยานิพนธ ์                     

237798 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง                     



 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต 

 

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 

 การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศึกษา     

ระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

2.1.1 ก าหนดให้ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิตเป็นส่วนหนึ่งของระบบ

การประกันคุณภาพภายในของคณะที่จะต้องท าความเข้าใจตรงกัน และน าไป

ด าเนนิการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

2.1.2 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตาม

แผนการจัดการเรียนการสอน  

2.1.3 ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ในระดับรายวิชาทั้งรายวิชาภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

ตามรอ้ยละของรายวิชาที่ก าหนด  

2.1.4 ทวนสอบระดับหลักสูตร โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในคณะ ด าเนินการทวน

สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล  

 

 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 

2.2.1 จัดท าโครงการติดตามบัณฑิตทุกปี  ในด้า นคุณธรรมจริยธรรม ความรู้                        

ความรับผดิชอบ การได้งานท า และ/หรือ ความก้าวหน้าในสายงาน 

2.2.2 สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ เพื่อประเมินความพึงพอใจในผู้ส าเร็จการศึกษาที่ เข้า

ท างานในสถานประกอบการนัน้ ๆ 

2.2.3 ประเมินความพร้อมและความรู้ที่เรียนจากผู้ส าเร็จการศึกษาที่ไปประกอบอาชีพ 

รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อน าผลการ

ประเมินมาพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่าง

ต่อเนื่อง 
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3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่องเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2558 ดังนี้ 
 

1. แผน ก แบบ ก 1  เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้ นสุ ดท้ าย                              

โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งและต้องเป็นระบบเปิดให้ผูส้นใจเข้ารับฟังได้ ผลงานวิทยานิพนธ์

หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์

การพิจารณาวารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

2. แผน ก แบบ ก 2  ศกึษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้ระดับคะแนน

เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอรูปเล่มวิทยานิพนธ์                         

และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งและต้องเป็น                  

ระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์                   

หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ                       

ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ

การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์                  

( Full Paper ) ได้รับการตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ( Proceedings ) ดังกล่าว 

3. แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนน                            

เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้              

(Comprehensive Examination ) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น พร้อมทั้งเสนอรายงาน                                                                                   

การค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัย                   

แต่งตั้ งโดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้  และรายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่ ง                                

ของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพรใ่นลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

 

 

 

 



 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1.การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1 .1  มีการปฐมนิ เทศแนะแนวอาจารย์ ใหม่  เพื่อให้มีความรู้ และความเข้าใจในนโยบาย                           

ของมหาวิทยาลัยและคณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 

1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอน                      

และการวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสาขาวิชา                   

เป็นอันดับแรก การสนับสนุนด้านการฝึกอบรมในเรื่องต่าง ๆ ทั้งในด้านการบริหารและเรื่องอื่น

ที่เป็นประโยชน์ ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การร่วมประชุมปฏิบัติการ                 

และการประชุมทางวิชาการ การสัมมนา ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลา                    

เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1  สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมทางวิชาการและศกึษาดูงานด้านการจัดการเรียน
การสอนและการวัดประเมินผลการเรียนรู้ 

2.1.2 สนับสนุนส่งเสริมการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล              

ให้ทันสมัย  

2.1.3 ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณาจารย์ เพื่อน าผลการประ เมินมาพัฒนา                      

และปรับปรุงทักษะการจัดการเรียนการสอน 

 

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ  

2.2.1  บริหารจัดการใหอ้าจารย์ได้รับการฝึกอบรมและศกึษาดูงานด้านการบริการองค์การ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

2.2.2  ส่งเสริมให้อาจารย์มสี่วนรว่มในกิจกรรมการบริการวิชาการแก่ชุมชน 

2.2.3 มีการกระตุ้นใหอ้าจารย์ท าผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสาขาวิชา 

2.2.4 ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา 

2.2.5 จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัย และเข้าร่วมกลุ่มวจิัยต่าง ๆ ของคณะ 

2.2.6 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการตา่ง ๆ ของคณะ 
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2.2.7 จัดให้มกีารแลกเปลี่ยนความรูเ้ทคนิคต่าง ๆ กับสถาบันอุดมศกึษาอื่น 

2.2.8 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมเป็นกรรมการต่าง ๆ ในระดับสถาบันอุดมศกึษา 



 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การก ากับมาตรฐาน 

 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร โดยมีหน้าที่เสนอหลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง 

หรือเสนอปิดหลักสูตร ตลอดจนด าเนินการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลั กสูตร

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และการประกัน

คุณภาพการศกึษา 

 

2. บัณฑิต 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดให้มีแบบสอบถามส าหรับหน่วยงาน หรือองค์กรที่

เป็นนายจ้างของบัณฑิต เพื่อประเมินความพึงพอใจและความสามารถของบัณฑิต เพื่อน าข้อมูลมาเป็น                

ส่วนหนึ่งในการปรับปรุงการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับความตอ้งการของตลาดแรงงานอย่างแท้จริง 
 

3. นิสิต 

 3.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นสิิต 

  3.1.1 คณะพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้กับนิสิตทุกคนพร้อมจัดระบบ

อาจารย์ที่ปรึกษาและอัตราส่วนอาจารย์ต่อนิสติไม่เกินเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

  3.1.2 จัดอาจารย์ที่ปรึกษาด้านอื่น ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้ค าปรึกษาแนะน า               

ในการจัดท ากิจกรรมเสริมหลักสูตรแก่นิสติ 
 

4. คณาจารย์ 

4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

 มีระบบการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ใหม่ ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย                  

โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกขึ้นไปและ/หรือมีความเช่ียวชาญในสาขาภูมิ

สารสนเทศหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

4.2 การมีสว่นร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร 

 มีระบบการวางแผน การตดิตาม และทบทวนหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรและผู้สอน

ประชุมรว่มกันในการออกแบบ วางแผนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล                       การ

รวบรวมข้อมูล เพื่อการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษา หารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตาม

หลักสูตร และได้บัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
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 4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 

 พิจารณาจัดหาอาจารย์พิเศษที่มีวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรอืเทียบเท่าในสาขาวิชานั้น หรอืสาขาวิชาที่

สัมพันธ์กัน  หรือในสาขาวิ ชาของรายวิ ชาที่ สอน และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร                              

ระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2558 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 

 การเรียนการสอน มหาวิทยาลัยพะเยาจัดให้มีการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์   

โดยครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ การวางแผนการสอน วิธีการสอนและพฤติกรรมการสอน  

ผลการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้สอนและคณะฯ ได้รับทราบข้อมูลและน าไป

ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนตอ่ไป  

 หลักสูตร มหาวิทยาลัยพะเยาจัดให้มีการรายงานผลการด าเนินการหลักสูตร ซึ่งจะรายงานข้อมูล

การด าเนินการต่าง ๆ ของหลักสูตรในทุกปี โดยจะคลอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ อัตราการส าเร็จ

การศกึษา จ านวนและรอยละนิสิตทีส่อบผา่นตามแผนการศกึษาของหลักสูตรในแต่ละป ปัจจัยและสาเหตุที่

มีผลกระทบต่อจ านวนนิสิตตามแผนการศึกษา การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกที่มี

ผลกระทบต่อหลักสูตร การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนผิดปกติ การบริหารหลักสูตร การประเมิน

หลักสูตรจากผู้ส าเร็จการศึกษา การประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงแผนการด าเนินการใหม่ส าหรับ

ปีถัดไป ซึ่งจะควบคุมโดยอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

การประเมนิผู้เรยีน กรณีที่นสิิตมคีวามสงสัยเกี่ยวกับการประเมนิรายวิชาใด สามารถที่จะยื่นค าร้อง

ขอดูกระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้     

ทั้งนีเ้ป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

 มหาวิทยาลัยพะเยาจัดให้มีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการเรียน                 

การสอนดังตอ่ไปนี ้ 

1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ใช้ร่วมกันของมหาวิทยาลัยห้องละ 100 เครื่อง 3 ห้องเรียน                  

ณ อาคารเรยีนรวมใหมห่ลังที่ 3 

2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ใช้ร่วมกันของมหาวิทยาลัยห้องละ 80 เครื่อง 2 ห้องเรียน                    

ณ อาคารเรยีนและปฏิบัติการดา้นภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 มหาวิทยาลัยพะเยายังเตรียมทรัพยากรใหบ้ริการในการค้นคว้าศกึษาด้วยตอนเอง สืบค้นข้อมูลและ

สื่อสารสนเทศดังตอ่ไปนี ้

1. หอ้งคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อเครือข่าย 8 หอ้ง รวม 680 เครื่อง พร้อมเช่ือมต่อระบบเครือข่าย

ความเร็วในการรับส่งข้ อมูล 100 Mbps ณ ห้อง self-access และศูนย์บรรณสาร                      

และสื่อการศกึษา 

2. บริการ Wireless Access Point จ านวน  456 จุดครอบคลุมพื้นที่ภายในอาคารเรียน                

และหอพักที่ความเร็วในการรับส่งขอ้มูล 45/100/300 Mbps 

 จ านวนทรัพยาการสารสนเทศที่มีให้บริการในมหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด้วยหนังสือ                    

จ านวน 62,839 เล่ม และสื่ออเิล็กทรอนิกส์จ านวน 6,844 รายการ โดยเมื่อรวมกับวิทยานิพนธ์และหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์จะมีจ านวนกว่า 100,000 รายการ ซึ่งเกินจ านวนที่ก าหนดโดย ประกาศส านักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษาเรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 นิสิตสามารถสืบค้น               

และจองหนังสือจากเว็บไซด์ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ผ่านระบบเครือข่ายออนไลน์ได้  

นอกจากนั้นยังมีฐานข้อมูลออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้นิสิตได้ค้นคว้างานวิจัย

ได้ อาทิเช่น ฐานขอ้มูล ACM Digital Library, IEEE/IET Electronic Library(ILE), Science Direct, Emerald และ 

Computers & Applied Sciences Complete เป็นต้น โดยนิสิตสามารถเข้าใช้ผ่านเว็บไซด์ของศูนย์บรรณสาร

และสื่อการศกึษาของมหาวิทยาลัยได้เชน่เดียวกัน 

 

 6.2 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

  6.2.1 มีการศึกษาความต้องการ และน ามาวางแผนการจัดหาและแผนการใช้ทรัพยากร       

การเรียนการสอน 

  6.2.2  มีห้องสมุดย่อยของคณะเพื่ อบริการหนั งสือ  ต ารา  หรือวารสารเฉพาะ                        

ทางให้อาจารย์และนิสติได้ศึกษาค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน 

  6.2.3 อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชามีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือตลอดจน                

สื่อประกอบการเรียนการสอน 

  6.2.4 ติดตามการใชท้รัพยากรการเรียนการสอนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 

6.3 การประเมินความความเพียงพอของทรัพยากร 

  6.3.1 ประเมินความเพียงพอของทรัพยากร วางแผน จัดหา และติดตามการใช้ทรัพยากร

การเรียนการสอน โดยใหอ้าจารย์ นิสติ มีสว่นร่วม 

  6.3.2 ประเมินความพึงพอใจต่อความเพียงพอของทรัพยากร ของอาจารย์ นิสติ 
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  6.3.3 ติดตามการใช้ทรัพยากร ทั้งต ารา วารสาร สื่อ และอุปกรณ์ ตามความเหมาะสม   

และสถานการณข์องมหาวิทยาลัย 

  6.3.4 น าผลการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรมาปรับปรุงแผนและการบริหาร

จัดการทรัพยากรในปีต่อไป 

 

7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (key Performance Indicators) 

 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร อย่างนอ้ยร้อยละ 80 มีสว่น

ร่วมในการประชุมวางแผน เพื่อตดิตาม และทบทวนการ

ด าเนนิการของหลักสูตร  

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2  

ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา

แหง่ชาติ หรอืมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

3. มรีายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณภ์าคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 

มคอ.4  อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค

การศกึษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ

รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 

(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง

สิน้สุดภาคการศกึษา  ที่เปิดสอนใหค้รบทุกรายวิชา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร               

ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศกึษา 

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐาน           

ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่าง

น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศกึษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน      

กลยุทธ์ การสอน หรอื การประเมนิผลการเรียนรู้จากผล

การประเมนิการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 
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 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนเิทศหรือ

ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรอืวิชาชีพ อย่างนอ้ยปีละหนึ่งครั้ง 

 
 

    

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรอืวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 50 ต่อปี 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑติใหม่ที่มตี่อ

คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใชบ้ัณฑิตที่มีตอ่บัณฑติใหม่ 

เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

รวมตัวบ่งช้ี (ข้อ) ในแต่ละปี 9 11 12 12 11 

ตัวบ่งชีบ้ังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบ่งชีต้้องผ่านรวม (ข้อ) 9 9 9 9 9 

 

 

 



 

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

  1.1.1 คณะก าหนดนโยบายให้มีการประชุมออกแบบกลยุทธ์การสอนรายวิชา                       

โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  และ/หรือ มีการปรึกษาผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตร

และการจัดการเรียนการสอน 

  1.1.2 จัดระบบการประเมินผลรายวิชา  โดยประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียน                  

การสอน จากการประเมินตนเองของอาจารย์และการประเมินโดยนิสิต รวมทั้งการประเมินผลสัมฤทธิ์

ของผู้เรยีนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาที่ก าหนด  

  1.1.3 จัดระบบการประเมนิผลประจ าปี โดยคณะกรรมการรับผดิชอบหลักสูตร อาจารย์

ผูร้ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน มีสว่นร่วม 

  1.1.4 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร สรุปรวบรวมผลการประเมินกลยุทธ์การสอน              

และข้อเสนอแนะในการวางแผนปรับปรุง/พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป 

 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

  1.2.1  นิสติประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ทุกคนเมื่อสิ้นสุด

การเรียนการสอนทุกรายวิชา 

  1.2.2 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์

ผู้สอน สรุปผลการใช้แผนกลยุทธ์การสอนรายวิชา เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา และร่วมกันวางแผน

ปรับปรุง/พัฒนาแผนกลยุทธ์การสอนในปีการศึกษาต่อไป 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผดิชอบหลักสูตร 

 2 .2  คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร  วางแผนและประเมินหลักสูตรทั้ ง ระบบ                                 

โดยใช้กระบวนการวิจัย การประเมินเอกสารหลักสูตร กระบวนการใชห้ลักสูตร สัมฤทธิผลของหลักสูตร 

โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากอาจารย์ นิสิต บุคลากรผู้สนับสนุนการสอน ผู้ใช้บัณฑิต ผู้รับบริการ                          

และผูท้รงคุณวุฒิจากภายนอก จากการสอบถาม สัมภาษณ์ และสังเกตุ 

 2.3 สรุปผลการประเมินหลักสูตรในภาพรวมและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือพัฒนา

หลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอน 
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3. การประเมินผลการด าเนินงานตามกรอบรายละเอียดหลักสูตร 

 คณะก าหนดให้ใช้ระบบการประกันคุณภาพภายใน (IQA) ในการประเมินผลการด าเนินงานตาม

รายละเอียดหลักสูตร โดยยึดตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา และตัวบ่งชีท้ี่ก าหนดของหลักสูตร 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

 4.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร สรุปผลการประเมินหลักสูตรและจัดท าเป็นรายงาน                 

เสนอต่อคณะ 

 4.2 จัดประชุมน าเสนอผลการประเมินหลักสูตรต่อผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบ ตรวจสอบ                          

ผลการประเมินและระดมข้อคิด เห็ นและข้อ เสนอแนะในการปรับปรุ ง /พัฒนาหลั กสู ต ร                                             

และแผนกลยุทธ์การสอน 

 4.3 ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอนตามผลการประเมินหลักสูตร                      

ความต้องการของผู้ ใ ช้นโยบายของมหาวิทยาลัย  และตอบสนองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษา   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 
ข้อบังคับมหาวทิยาลยัพะเยา 

ว่าด้วย การศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 

และแก้ไขเพิ่มเตมิ  
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ภาคผนวก ข 

ประกาศมหาวทิยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผา่นความรู้

ภาษาอังกฤษของนิสิต 

      ระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ.2559 
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ภาคผนวก ค 

ประกาศมหาวทิยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑแ์ละ            

แนวปฏิบัตใินการเทียบโอนผลการเรยีน                             

ระดับบณัฑิตศกึษา พ.ศ.2554 
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ภาคผนวก ง 

ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
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ภาคผนวก จ 

ข้อเสนอแนะการวิพากษ์หลักสตูร 
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ข้อเสนอแนะการวพิากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต์ 

หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2560 

วันท่ี 28 ตุลาคม 2559  

ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

โดย กรรมการดังต่อไปนี้ 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ ชัยแก้ว   ประธานกรรมการ 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ อ๋องสมหวัง   กรรมการ 

3. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สัญญา สราภริมย์  กรรมการ 

4. ดร.นติิ เอี่ยมชื่น      กรรมการ 

5. ดร.บุญศริิ สุขพร้อมสรรพ    กรรมการ 

6. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล จี้ฟู   กรรมการ 

7. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ เกตุอ๊อด  กรรมการ 

8. ดร.สวรินทร์ ฤกษ์อยู่สุข     กรรมการ 

9. ดร.วิภพ แพงวังทอง     กรรมการและเลขานุการ 

 

ข้อเสนอแนะจากกรรมการผูท้รงคณุวุฒ ิ การด าเนนิการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ อ๋องสมหวัง 

1. อาชีพท่ีสามารถปฏิบัติ ได้หลังส าเ ร็จการศึกษา         

ควรปรับใชช้ื่อเรียกท่ีสอดคล้องกับความเป็นจริงและท่ีมี

ใชก้ันอยู่ในหนว่ยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ได้มีปรับแลว้เป็นดังน้ี 

1.1 นักวิชาการภูมิสารสนเทศ  หรืออาจารย์ใน

สถาบันการศึกษา 

1.2 นักวิชาชีพในสถานประกอบการท่ีมีการใช้

เทคโนโลยภีูมิสารสนเทศ  

1.3 นักวิชาการสาขาอื่นท่ีประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิ

สารสนเทศ 

1.4 นักวิเคราะห์นโยบายและวางแผนท่ีประยุกต์ใช้

เทคโนโลยภีูมิสารสนเทศ 

1.5 เจ้าหนา้ทีเ่ทคนิคภูมิสารสนเทศ 

1.6 นักวิ เคราะห์และออกแบบระบบงานด้าน

เทคโนโลยภีูมิสารสนเทศ 

1.7 นักเขียนโปรแกรมหรือผู้พัฒนาซอฟต์แวร์

ประยุกตด์้านภูมสิารสนเทศ 

1.8 นักพัฒนาเว็บไซต์ด้านภูมิสารสนเทศ 
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ข้อเสนอแนะจากกรรมการผูท้รงคณุวุฒ ิ การด าเนนิการ 

2. ในรายวิชา ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลกด้วย

ดาวเทียมและการท าแผนท่ี น่าจะปรับหน่วยกิตเป็น 2 

หนว่ยกิต 

 

2. ด าเนนิการปรับหนว่ยกิตแล้ว เป็น 2 หนว่ยกิต 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญญา สราภิรมย์ 

1. ควรปรับให้รูปแบบการเขียนค าอธิบายรายวชิาเป็น

รูปแบบเดียวกัน 

 

2. จ านวนหนว่ยกิตของกลุ่มวิชาเอกเลอืก น่าจะปรับ

เป็น 3 หนว่ยกิต เพื่อการลงลึกในเนื้อหาวิชาการมาก

กว่าเดิม 

 

 

3.รายวชิา ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพืน้ท่ี ควร

เพิ่มค าว่า “การตัดสินใจแบบพหุเกณฑ์ ”ด้วย  

1. ท าการปรับรูปแบบการเขียนค าอธิบายรายวชิา

เป็นแบบวล ี(Phrase) ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

 

2. ด าเนนิการปรับหนว่ยกิตแล้ว เป็น 3 หนว่ยกิต 

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งรายวชิาท่ีมิใชก่ารส ารวจ

ภาคสนามและหัวขอ้พิเศษ 

 

3. ด าเนนิการปรับชื่อรายวชิาเป็น “การตัดสินใจ

แบบพหุเกณฑ์และระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิง

พื้นท่ี” 

 

   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

ประวัตแิละผลงานทางวชิาการของ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ประวัติ 

นายนครินทร์ ชัยแก้ว 

Mr. Nakarin Chaikaew 

 

ชื่อ-สกุล   นายนครินทร์ ชัยแก้ว   

รหัสประจ าตัวประชาชน 35101012xxxxx 

ต าแหน่งทางวิชาการ  ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา  

                                     เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมืองพะเยา  

                                      จังหวัดพะเยา  56000 

สถานทีต่ิดต่อได้โดยสะดวก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา  

                                       เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมืองพะเยา  

                                       จังหวัดพะเยา  56000 

โทรศัพท ์   0 5446 6666  ต่อ 2312 

อีเมล ์    nakarin.ch@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา 

       พ.ศ. 2552 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศ

ภูมศิาสตร์) (นานาชาติ) 

   สถาบันเทคโนโลยีแหง่เอเชีย จังหวัดปทุมธานี 

  พ.ศ. 2546  วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (ภูมิศาสตร์)  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ 

  พ.ศ. 2541  วิทยาศาสตรบัณฑติ (ภูมศิาสตร์)   

     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จังหวัดเชยีงใหม่ 

 

ผลงานวิชาการ / ผลงานวิจัย  

Chaikaew N. (2015). Spatio-Temporal Outbreak Detection of Dengue Hemorrhagic Fever in 

Phayao, Thailand. International Journal of Geoinformatics, 11(2) June. pp. 41-47. 

วราพงษ์ คล่องแคล่ว และ นครินทร์ ชัยแก้ว. (2558). การพัฒนาแบบสอบถามออนไลน์ส าหรับ

ทดสอบความสนใจอาชีวศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.  วารสาร

นเรศวรพะเยา, 8(1) มกราคม. หนา้ 39 – 43. 
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รังสรรค์ เกตุอ๊อต และ นครินทร์ ชัยแก้ว. (2558). การกระจายเชิงพื้นที่ของฟลูออไรด์ในน้ าใต้ดิน 

อ าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา. การประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์วิจัย            

ครั้งที่ 7" วันที่ 31 มีนาคม 2558. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร. หนา้ 1 – 6.  

นครินทร์ ชัยแก้ว. (2556). จุดเสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออกเชิงพื้นที่ในจังหวัดพะเยา .    

การประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 5 The 5th Science Research 

Conference” 4-5 มีนาคม 2556. หนา้ 37-43. 

ประนอม เครือวัลย์และ นครินทร์ ชัยแก้ว. (2556). การประเมินปริมาณน้ าท่าในเขตลุ่มน้ าแม่ต  า 

จังหวัดพะเยา. การประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 5 The 5th 

Science Research Conference” 4-5 มีนาคม 2556. หนา้ 57-62. 
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ประวัติ 

นายไพศาล  จี้ฟู 

Mr. Phaisarn Jeefoo  

 

ชื่อ-สกุล   นายไพศาล  จี้ฟู 

รหัสประจ าตัวประชาชน 35101010xxxxx 

ต าแหน่งทางวิชาการ  ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา  

                                      เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมืองพะเยา  

                                      จังหวัดพะเยา  56000 

สถานทีต่ิดต่อได้โดยสะดวก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา  

                                       เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมืองพะเยา  

                                       จังหวัดพะเยา  56000 

โทรศัพท ์   0 5446 6666  ต่อ 2312 

อีเมล์    phaisarn.je@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา 

         พ.ศ. 2554 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศ 

ภูมศิาสตร์) (นานาชาติ) 

     สถาบันเทคโนโลยีแหง่เอเชีย จังหวัดปทุมธานี 

พ.ศ. 2549 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   (การรับรู้จากระยะไกลและระบบ 

สารสนเทศภูมิศาสตร)์ (นานาชาติ) 

     สถาบันเทคโนโลยีแหง่เอเชีย จังหวัดปทุมธานี 

  พ.ศ. 2547  วิทยาศาสตรบัณฑติ (ภูมศิาสตร์)   

     มหาวิทยาลัยนเรศวร  จังหวัดพิษณุโลก 

 

ผลงานวิชาการ /ผลงานวิจัย  

Phaisarn Jeefoo (2016). Analyzing Spatial Clustering and Hotspots Detection of HIV/AIDS 

Prevalence using GIS Technology. International Journal of Geoinformatics, 12(1) 
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กรณจีัดการศึกษาตามแผน ข แบบ 3 ภาคการศึกษา 
 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 1 
 

237710 ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์และฐานข้อมูลเชิงพืน้ที่ 2(1-2-3) 

 Geographic Information System and Spatial Database 

237711 การรับรู้จากระยะไกลและการแปลตีความข้อมูลภาพ 2(1-2-3) 

 Remote Sensing and Image Interpretation  

237712  ระบบก าหนดต าแหนง่บนโลกด้วยดาวเทียมและการท าแผนที่ 2(1-2-3) 

  Global Navigation Satellite Systems and Mapping 

 146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศกึษา   3(3-0-6) 

   Intensive English for Graduate Studies      (ไม่นับหน่วยกิต) 
 

รวม    6 (3)  หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 
 

237713  ระเบียบวิธีวิจัยทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี   3(2-2-5) 

Research Methodology in Science and Technology 

237714  การประยุกต์ภูมิสารสนเทศ     3(2-2-5) 

Geoinformatics Applications  

237716  สัมมนา 1       1(0-2-1) 

Seminar I  
 

รวม    6    หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาที่ 3 
 

237715  การเรียนรูภ้าคสนาม      3(2-2-5) 

Field Learning 

237717  สัมมนา 2       1(0-2-1) 

Seminar II  

23772X วิชาเอกเลือก              3(x-x-x) 

   Major Elective 

รวม    6    หน่วยกิต 



 
 

 

 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาที่ 1 
 

237718  สัมมนา 3       1(0-2-1) 

Seminar III  

23772X วิชาเอกเลือก        3(x-x-x) 

   Major Elective 

237798 การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง     2 หนว่ยกิต 

   Independent study 

รวม    6     หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 
 

23772X วิชาเอกเลือก        3(x-x-x) 

  Major Elective 

237798 การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง     2 หนว่ยกิต 

   Independent study 

รวม    6    หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาที่ 3 
 

23772X วิชาเอกเลือก        3(x-x-x) 

   Major Elective 

237798 การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง     2 หนว่ยกิต 

   Independent study 

รวม    6    หน่วยกิต 
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