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คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1.รหัสชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร : 0752
ภาษาไทย
: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมสิ ารสนเทศประยุกต์
ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Applied Geoinformatics
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

:
:
:
:

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ภูมสิ ารสนเทศประยุกต์)
วท.ม.(ภูมสิ ารสนเทศประยุกต์)
Master of Science (Applied Geoinformatics)
M.Sc. (Applied Geoinformatics)

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนไม่น้อยกว่า 36(3) หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนิสิตไทย และนิสติ ต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้
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5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
5.5 การให้ปริญญาแก่ผสู้ าเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ภูมิสารสนเทศประยุกต์) มหาวิทยาลัยพะเยา
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560
6.2 คณะกรรมการประจาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เห็นชอบหลักสูตร
ในการประชุมครั้งที่ 38(9)/2559 วันที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
6.3 คณะกรรมการวิชาการ 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 อนุมัตหิ ลักสูตร ในการประชุม
ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 วันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลั ก สู ต รมี ค วามพร้ อ มเผยแพร่ คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2561
8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 นักวิชาการภูมิสารสนเทศ หรืออาจารย์ในสถาบันการศึกษา
8.2 นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
8.3 นักวิชาการสาขาอื่นที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
8.4 นักวิเคราะห์นโยบายและวางแผนที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
8.5 เจ้าหน้าทีเ่ ทคนิคภูมสิ ารสนเทศ
8.6 นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
8.7 นักเขียนโปรแกรมหรือผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์ดา้ นภูมิสารสนเทศ
8.8 นักพัฒนาเว็บไซต์ด้านภูมสิ ารสนเทศ
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9. ชื่อ-นามสกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิการศึกษา
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ลาดับ

ชื่อ – สกุล

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

1

นายนครินทร์ ชัยแก้ว

35101012xxxxx

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

2

นายวิภพ แพงวังทอง

36508008xxxxx

อาจารย์

3

นายสวรินทร์ ฤกษ์อยูส่ ุข

36201000xxxxx

อาจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ปีที่จบ

Ph.D.
วท.ม
วท.บ.
วท.ด.
วท.ม.

Remote Sensing & GIS
ภูมิศาสตร์
ภูมิศาสตร์
ภูมิสารสนเทศ
การจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ภูมิศาสตร์
ภูมิสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศปริภูมิ
ทางวิศวกรรม
ภูมิศาสตร์

Asian Institute of Technology, Thailand (นานาชาติ)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2552
2546
2541
2556
2549

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2544
2558
2549

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2544

วท.บ.
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
จากการที่จังหวั ด พะเยาและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชีย งราย พะเยา แพร่ น่าน)
มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น ทั้งจากการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวที่สามารถเชื่อมโยง
ไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านหรือ กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง (Great Maekong Subregion : GMS)
ทาให้เกิดความต้องการความสามารถในการแข่งขันตามศักยภาพของพืน้ ที่ที่เน้นระบบการผลิตแบบครบ
วงจร พั ฒ นาแหล่ ง น้ า ถนน สถาบั น เกษตรกร การแปรรู ป ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มุ่ ง เน้ น เกษตรปลอดภั ย
และอินทรีย์ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว เพื่อสร้างอาชีพและสร้างรายได้
การพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศถือเป็นสิ่งจาเป็นสอดคล้องกับนโยบาย
“ประเทศไทย 4.0” ของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม นอกจากนี้
การพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศดังกล่าวยังสอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติเรื่อยมาตั้งแต่ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) จนถึงฉบับที่ 12
(พ.ศ.
2560-2564) ตลอดจนแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติของกระทรวงสาธารณสุขในปัจจุบันด้วย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง รายละเอียดของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และ
การ
จัด การองค์ค วามรู้เ พื่อใช้เ ป็นเครื่องมือในการวางแผนและพัฒนาประสิท ธิภ าพการบริห ารจั ด การ
ตัว อย่างเช่น การจัด ท าฐานข้อมูล ผู้ป่วย การจัดท าแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ การจัดท าฐานข้อมูล
ทรัพยากรป่าไม้ ความหลากหลายทางชีวภาพ แหล่งน้า ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีอวกาศและภาพถ่าย
ดาวเทียม ให้เป็นมาตรฐานที่ยอมรับร่วมกัน ดังนั้นจึงมีความจาเป็นจะต้องมีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญในด้านภูมิสารสนเทศอย่างเพียงพอเพื่อจะรับมือกับ ความต้องการดังกล่าว อีกทั้งเพื่อ
การพัฒนาประเทศและจังหวัดพะเยาตามเป้าหมายยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ และแผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยพะเยา
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ในสถานการณ์ปัจจุบัน จะเห็นได้ว่ามิติทางสังคมและวัฒนธรรมมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับทุก
ภาคส่วน ซึ่งการแก้ปัญหานั้นไม่สามารถแก้ไขได้โดยใช้ความรู้จากสาขาใดสาขาหนึ่ง เพียงอย่างเดียว
ดังนั้นมีความจาเป็นต้องประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศซึ่งมีลักษณะเป็นสหวิทยาการในการแก้ปัญหาด้วย
เพื่อให้เ กิ ด ความเข้าใจ การยอมรับ และการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น การดาเนินการแก้ปัญ หา
หรือป้องกันปัญหานั้น ๆ จึงจะมีโอกาสสาเร็จลุล่วง โดยเฉพาะเรื่องที่มีผลกระทบวงกว้างต่อประชาชน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการกับข้อมูลหรือสารสนเทศที่มจี านวนมากและหลากหลาย
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หลั ก สู ต รนี้ ไ ด้ ค านึ ง ถึ ง การเสริ ม สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ กระบวนการทางสั ง คม
และวั ฒ นธรรมให้ แ ก่ นิ สิ ต เพื่ อ ให้ ม หาบั ณ ฑิ ต ที่ จ บการศึ ก ษาจากหลั ก สู ต รสามารถบู ร ณาการมิติ
ทางสังคมเข้ากับความรูท้ างด้านภูมิสารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ได้แก่ ระบบสารสนเทศ
ภูมศิ าสตร์ การรับรู้จากระยะไกล และระบบกาหนดตาแหน่งบนโลกด้วยดาวเทียม นอกจากนี้ หลักสูตร
ที่ถูกพัฒนาขึ้นนี้เน้นและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ประกอบกับต้องมีจรรยาบรรณในวิชาชีพถึงพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม
และความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเอง สั ง คม และประเทศชาติ อี ก ทั้ ง ยั ง ค านึ ง ถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค์
หลักของมหาวิทยาลัยด้วย ได้แก่ (1) จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นิสิตอยู่และเรียนอย่างมีความสุข
จบไปมีงานท าและเป็นคนดีของสั งคม (2) ท าการวิจัย ที่เ น้นการสร้างปัญ ญารวมหมู่ เคีย งคู่ชุมชน
(3) บริการวิชาการโดยเน้นการใช้ปัญญารวมหมู่เพื่ อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน (4) ทานุบารุงภูมิ
ปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นสู่สากลเพื่อบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและยึดมั่นในธรรมาภิบาล
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลัก สูต รและความเกี่ยวข้อ งกั บ พั นธกิ จ
ของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากผลกระทบของสถานการณ์ภายนอกทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมดังกล่าว ผนวกกับ
การเปลี่ ย นแปลงอย่ า งก้ า วกระโดดของเทคโนโลยีที่ ทัน สมั ย ต่า ง ๆ ท าให้ จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารพั ฒ นา
หลั ก สู ต รให้ มี ค วามเท่ า ทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น เพื่ อ ให้ ส ามารถผลิ ต บุ คลากรที่ มี ค วามรู้
และมีทักษะในเชิงวิชาการ รวมถึงมีศักยภาพในการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มองเห็นแนวทาง
ในการนาเทคโนโลยีภูมิส ารสนเทศมาใช้ประโยชน์ใ นงานด้านสังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งงานด้ าน
สาธารณสุ ข หรื อ อื่ น ๆ ตลอดจนต้ อ งมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ที่ จ ะช่ ว ยชี้ น าและขั บ เคลื่ อ นให้
การเปลี่ยนแปลงนีเ้ ป็นไปในรูปแบบที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวิถีชีวติ ของสังคมไทย
12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน
(1) ด้านการผลิตบัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต์ ตอบสนองต่อผลกระทบ
จากสถานการณ์ภายนอกต่าง ๆ รวมไปถึงพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านการผลิตบัณฑิตด้วยการพัฒนา
มหาบั ณ ฑิ ต ให้ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ทั ก ษะ ทางปั ญ ญา มี ทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คล
มีความรับผิดชอบ โดยจัดการเรียนการสอนอย่างมีความสุข จบไปมีงานทาและเป็นคนดีของสังคม
นอกจากนีส้ ่งเสริมให้มหาบัณฑิตมีทักษะในการวิจัยและพัฒนาด้วย
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(2) ด้านการวิจัย
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต์นั้นเป็นศาสตร์เชิ งพื้นที่
ด้วยลักษณะเฉพาะดังกล่าว เนื้อหาของการวิจัยหรือวิทยานิพนธ์รวมไปถึงการศึ กษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ของนิ สิ ต จะมี ค วามเกี่ ย วพั น กั บ การแก้ ไ ขปั ญ หาเชิ ง พื้ น ที่ ห รื อ ชุ ม ชนค่ อ นข้ า งมาก ซึ่ ง นั บ ว่ า เป็ น
การตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านการวิจัยที่เน้นการสร้างปัญญารวมหมู่ เคียงคู่ชุมชน
(3) ด้านบริการวิชาการ
การตอบสนองของหลักสูตรต่อสถานการณ์ภายนอกและพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านบริการ
วิชาการที่เ น้นการใช้ปัญญารวมหมู่เ พื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน นอกจากหัวข้อวิท ยานิพนธ์
หรือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจะพัฒนาให้นิสิต นาองค์ความรู้ที่ได้สั่งสมไปประยุกต์ใช้ในเชิงพื้นที่
และสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ แ ก่ ชุ ม ชนแล้ ว หลั ก สู ต รดั ง กล่ า วยั ง บรรจุ ร ายวิ ช าภู มิ ส ารสนเทศ
เพื่อความเข้มแข็งของชุมชนด้วย
(4) ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต์เพื่อตอบสนอง
ต่อสถานการณ์ภายนอกและพันธกิจของสถาบัน หลักสูตรนี้ได้มีการคานึงถึงการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทางสังคมและวัฒนธรรมให้แก่นิสิต เพื่อให้ นิสิตสามารถบูรณาการมิติ
ทางสังคมเข้ากับความรู้ทางด้านภูมิสารสนเทศเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนและการทานุบารุงศิลปะ
และวั ฒ นธรรม นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารส่ ง เสริม การใช้ เ ทคโนโลยีภู มิ ส ารสนเทศให้ ทัน ต่อ สถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
13.1.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์
146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา 3(3-0-6)
Intensive English for Graduate Studies
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
การบริหารจัดการหลักสูตร อยู่ภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการบริหารและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยให้การจัดการเรียนการสอนดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมาย
รายวิชา ไปจนถึงบรรลุวัตถุประสงค์และผลการเรียนรู้ของหลักสูตร

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
ความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศที่ประยุกต์ ไปสู่การวิจัย สนับสนุนงานเชิงพื้นที่
อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อองค์กร สังคมท้องถิ่น และประเทศชาติ
1.2 ความสาคัญ
หลั ก สู ตรวิท ยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุ ก ต์ถู ก พัฒนาขึ้นเพื่อผลิต
มหาบัณฑิต ที่มีคุ ณภาพ มุ่งเน้นให้เ ป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทัก ษะทางด้านเทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศ สามารถศึก ษาค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูล องค์ความรู้ได้ด้วยตนเองและสามารถใช้
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ได้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มคี ุณสมบัติดังต่อไปนี้
1.3.1 เพื่อมีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศที่ประยุกต์ไปสู่การวิจัย
และสนับสนุนงานเชิงพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
1.3.2 เพื่ อ มี คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมในการใช้ ค วามรู้ แ ละทั ก ษะที่ มี ข องตนเอง
ในการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและส่วนรวม
1.3.3 เพือ่ ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการบริหารจัดการข้อมูล
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา
กลยุทธ์
1. พัฒนาหลักสูตรให้มี
1.1 พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไป
มาตรฐานตามที่ สกอ.กาหนด
ตามมาตรฐานสากลและ
สอดคล้องกับนโยบายของ
สอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัยและความ
มหาวิทยาลัยพะเยา
ต้องการของผู้ที่สนใจเรียน
1.2 พัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับมาตรฐาน
ของ สกอ.
1.3 ศึกษาความต้องการและ
ความคิดเห็นของผู้ที่สนใจ
เรียน
2. แผนการพัฒนาการจัดการ 2.1 พัฒนาอาจารย์ผสู้ อนโดย
เรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียน
เน้นการจัดการเรียนการ
เป็นสาคัญตามมาตรฐานผล
สอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็น
การเรียนรูข้ อง สกอ.
สาคัญ
2.2 พัฒนาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ และการเรียนรูด้ ้วย
ตนเองของนิสติ
3. แผนการพัฒนานิสติ ให้มี
3.1 พัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต
ความพร้อมในการเรียนการ
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
สอนทั้งภาคทฤษฎีและ
สกอ.
ภาคปฏิบัติ
3.2 จัดการเรียนการสอนภาค
ปฏิบัติโดยเน้นให้นสิ ิตฝึก
ทักษะและความชานาญ
อย่างเพียงพอ

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1.1 หลัก สูตรผ่านการเห็นชอบจาก
สกอ.
1.2 รายงานผลการส ารวจความ
คิดเห็นของผู้ที่สนใจเรียน
1.3 รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจและความต้ อ งการผู้ ใ ช้
บัณฑิต

2.1 จ านวนแผนงาน/กิ จ กรรมการ
พั ฒ นาอาจารย์ ผู้ ส อน ในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
2.2 ความพึงพอใจของอาจารย์และ
นิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3.1 แผนการพัฒนานิสิตให้มี ค วาม
พร้ อ มในการเรี ย นการสอนทั้ ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
3.2 ร้ อ ยละของรายวิ ช าที่ เ น้ น ให้
นิสติ ฝึกทักษะและความชานาญ

หมวดที่ 3 ระบบจัดการศึกษา การดาเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
เป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ว่ า ด้ ว ย การศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น เดือน สิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย เดือน มกราคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
รั บ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ทุ ก สาขาวิ ช า โดยเป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ ของ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
นิสติ ส่วนมากขาดทักษะและพืน้ ฐานความรูด้ ้านภาษาอังกฤษ
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
บรรจุรายวิชาภาษาอังกฤษในหลักสูตรเพื่อเป็นวิชาบังคับโดยไม่นับหน่วยกิต

10
2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
2.5.1 จานวนนิสติ ที่จะรับเข้าศึกษาตามการศึกษาแผน ก แบบ ก (1)
จานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา(คน)
จานวนนิสิต
2560
2561
2562
2563
2564
ชั้นปีที่ 1
5
5
5
5
5
ชั้นปีที่ 2
5
5
5
5
5
10
10
10
10
รวม
5
5
5
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
2.5.2 จานวนนิสติ ที่จะรับเข้าศึกษาตามการศึกษาแผน ก แบบ ก (2)
จานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา(คน)
จานวนนิสิต
2560
2561
2562
2563
2564
ชั้นปีที่ 1
10
10
10
10
10
ชั้นปีที่ 2
10
10
10
10
10
20
20
20
20
รวม
10
10
10
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
2.5.3 จานวนนิสติ ที่จะรับเข้าศึกษาตามการจัดการศึกษา แผน ข
จานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา(คน)
จานวนนิสิต
2560
2561
2562
2563
2564
ชั้นปีที่ 1
20
20
20
20
20
ชั้นปีที่ 2
20
20
20
20
40
40
40
20
40
รวม
20
20
20
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
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2.6 งบประมาณตามแผน
หมวดรายจ่าย

2560
1. งบบุคลากร
3,357,018
1.1 หมวดเงินเดือน
3,357,018
1.2 หมวดค่าจ้างประจา
2. งบดาเนินการ
1,400,000
2.1 หมวดค่าตอบแทน
300,000
2.2 หมวดค่าใช้สอย
800,000
2.3 หมวดค่าวัสดุ
300,000
2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค
3. งบลงทุน
700,000
3.1 หมวดครุภัณฑ์
700,000
4. งบเงินอุดหนุน
300,000
4.1 เงินอุดหนุนโครงการ
300,000
ตามแผน
รวมรายจ่าย
5,757,018

2561
4,011,440
4,011,440
1,600,000
300,000
1,000,000
300,000
600,000
600,000
434,000
434,000

ปีงบประมาณ
2562
4,705,126
4,705,126
1,700,000
300,000
1,000,000
400,000
700,000
700,000
400,000
400,000

2563
5,440,433
5,440,433
1,800,000
400,000
1,000,000
400,000
700,000
700,000
510,000
510,000

2564
6,175,740
6,175,740
1,900,000
500,000
1,000,000
400,000
700,000
700,000
616,000
616,000

6,645,440

7,505,126

8,450,433

9,391,740

2.7 ระบบการศึกษา

 แบบชั้นเรียน
แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e – Learning)
แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
อื่น ๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36(3) หน่วยกิต แยกเป็น
แผน ก แบบ ก (1) ไม่นอ้ ยกว่า 36(3) หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก (2) ไม่นอ้ ยกว่า 36(3) หน่วยกิต
แผน ข ไม่น้อยกว่า 36(3) หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ.
รายการ

แผน ก
แบบ ก
(1)

1. งานรายวิชา(Course work)ไม่น้อยกว่า
1. หมวดวิชาเฉพาะ
1.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
1.2. กลุ่มวิชาเอกเลือก
2. วิทยานิพนธ์
3. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
4. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า

36

แผน ก
แบบ ก
(2)
12

แผน ข
-

12

หลักสูตรใหม่
พ.ศ.2560
แผน ก แผน ก
แบบ ก แบบ ก แผน ข
(1)
(2)
24
30

36
3-6

36

36

36

(3)
36(3)

18
6

18
12

12
(3)
36(3)

6
(3)
36(3)

หมายเหตุ สาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 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
237799
วิทยานิพนธ์
Thesis

จานวน 36 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต

2) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
จานวน
146700
ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
Intensive English for Graduate Studies

3 หน่วยกิต
3(3-0-6)

3.1.3.2 แผน ก แบบ ก 2
1) หมวดวิชาเฉพาะ
(ก) วิชาเอกบังคับ
จานวน 18 หน่วยกิต
ประกอบด้วย
237710
ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์และฐานข้อมูลเชิงพืน้ ที่
2(1-2-3)
Geographic Information System and Spatial Database
237711
การรับรู้จากระยะไกลและการแปลตีความข้อมูลภาพ
2(1-2-3)
Remote Sensing and Image Interpretation
237712
ระบบกาหนดตาแหน่งบนโลกด้วยดาวเทียมและการทาแผนที่ 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
การเรียนรูจ้ ากภาคสนาม
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
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(ข) วิชาเอกเลือก
ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า
จานวน 6 หน่วยกิต
237720
การโปรแกรมด้านภูมิสารสนเทศ
3(2-2-5)
Geoinformatics Programming
237721
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพืน้ ที่
3(2-2-5)
Spatial Decision Support Systems
237722
ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ด้านสุขภาพ
3(2-2-5)
Geographic Information System in Health
237723
ภูมสิ ารสนเทศด้านการจัดการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
Geoinformatics in Tourism Management
237724
ภูมสิ ารสนเทศด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Geoinformatics in Environmental Management
237725
ภูมสิ ารสนเทศประยุกต์เพื่อการจัดการเมือง
3(2-2-5)
Applied Geoinformatics for Urban Management
237726
แบบจาลองการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
3(2-2-5)
Land Use Change Model
2) วิทยานิพนธ์
237799
วิทยานิพนธ์
Thesis

จานวน 12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

3) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
จานวน
146700
ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
Intensive English for Graduate Studies

3 หน่วยกิต
3(3-0-6)

15
3.1.3.3 แผน ข
1) หมวดวิชาเฉพาะ
(ก) วิชาเอกบังคับ
จานวน 18 หน่วยกิต
ประกอบด้วย
237710
ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์และฐานข้อมูลเชิงพืน้ ที่
2(1-2-3)
Geographic Information System and Spatial Database
237711
การรับรู้จากระยะไกลและการแปลตีความข้อมูลภาพ
2(1-2-3)
Remote Sensing and Image Interpretation
237712
ระบบกาหนดตาแหน่งบนโลกด้วยดาวเทียมและการทาแผนที่ 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
การเรียนรูจ้ ากภาคสนาม
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
ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า
237720
การโปรแกรมด้านภูมิสารสนเทศ
Geoinformatics Programming
237721
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพืน้ ที่
Spatial Decision Support Systems
237722
ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ด้านสุขภาพ
Geographic Information System in Health
237723
ภูมสิ ารสนเทศด้านการจัดการท่องเที่ยว

จานวน 12 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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237724
237725
237726

Geoinformatics in Tourism Management
ภูมสิ ารสนเทศด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
Geoinformatics in Environmental Management
ภูมสิ ารสนเทศประยุกต์เพื่อการจัดการเมือง
Applied Geoinformatics for Urban Management
แบบจาลองการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
Land Use Change Model

2) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
237798
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
Independent study

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

จานวน 6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

3) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
จานวน
146700
ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
Intensive English for Graduate Studies

3 หน่วยกิต
3(3-0-6)
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3.1.4 แผนการศึกษา
3.1.4.1 กรณีจัดการศึกษาตามแผน ก แบบ ก (1)
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
237799
146700

วิทยานิพนธ์
Thesis
ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
Intensive English for Graduate Studies
รวม

9 หน่วยกิต
3(3-0-6)
(ไม่นับหน่วยกิต)
9(3) หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
237799

วิทยานิพนธ์
Thesis

9 หน่วยกิต

รวม

9 หน่วยกิต

ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
237799

วิทยานิพนธ์
Thesis

9 หน่วยกิต

รวม

9 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
237799

วิทยานิพนธ์
Thesis

9 หน่วยกิต

รวม

9 หน่วยกิต
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3.1.4.2 กรณีจัดการศึกษาตามแผน ก แบบ ก (2)
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
237710
237711
237712
146700

ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์และฐานข้อมูลเชิงพืน้ ที่
2(1-2-3)
Geographic Information System and Spatial Database
การรับรู้จากระยะไกลและการแปลตีความข้อมูลภาพ
2(1-2-3)
Remote Sensing and Image Interpretation
ระบบกาหนดตาแหน่งบนโลกด้วยดาวเทียมและการทาแผนที่ 2(1-2-3)
Global Navigation Satellite Systems and Mapping
ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
3(3-0-6)
Intensive English for Graduate Studies
(ไม่นับหน่วยกิต)
รวม

6(3) หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
237713
237714
237715
237716

ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Research Methodology in Science and Technology
การประยุกต์ภูมิสารสนเทศ
Geoinformatics Applications
การเรียนรูจ้ ากภาคสนาม
Field Learning
สัมมนา 1
Seminar I
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-2-1)

10 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
237799
23772X
237717

วิทยานิพนธ์
Thesis
วิชาเอกเลือก
Major Elective
สัมมนา 2
Seminar II

6 หน่วยกิต
3(x-x-x)
1(0-2-1)

รวม

10 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
237799
23772X
237718

วิทยานิพนธ์
Thesis
วิชาเอกเลือก
Major Elective
สัมมนา 3
Seminar III

6 หน่วยกิต
3(x-x-x)
1(0-2-1)

รวม

10 หน่วยกิต
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3.1.4.3 กรณีจัดการศึกษาตามแผน ข
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
237710
237711
237712
146700

ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์และฐานข้อมูลเชิงพืน้ ที่
2(1-2-3)
Geographic Information System and Spatial Database
การรับรู้จากระยะไกลและการแปลตีความข้อมูลภาพ
2(1-2-3)
Remote Sensing and Image Interpretation
ระบบกาหนดตาแหน่งบนโลกด้วยดาวเทียมและการทาแผนที่ 2(1-2-3)
Global Navigation Satellite Systems and Mapping
ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
3(3-0-6)
Intensive English for Graduate Studies
(ไม่นับหน่วยกิต)
รวม

6(3) หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
237713
237714
237715
237716

ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Research Methodology in Science and Technology
การประยุกต์ภูมิสารสนเทศ
Geoinformatics Applications
การเรียนรูจ้ ากภาคสนาม
Field Learning
สัมมนา 1
Seminar I
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-2-1)

10 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
237798
23772X
23772X
237717

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
Independent study
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective
สัมมนา 2
Seminar II

3 หน่วยกิต
3(x-x-x)
3(x-x-x)
1(0-2-1)

รวม

10 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
237798
23772X
23772X
237718

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
Independent study
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective
สัมมนา 3
Seminar III

3 หน่วยกิต
3(x-x-x)
3(x-x-x)
1(0-2-1)

รวม

10 หน่วยกิต
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
146700

ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
3(3-0-6)
Intensive English for Graduate Studies
(ไม่นับหน่วยกิต)
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ประเภทของบทอ่าน การอ่านและการเขีย นเชิงวิเ คราะห์
และวิจารณ์ การเขียนระดับอนุเฉท การเขียนเรียงความ การแสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาณ
ต่อบทอ่านโดยการพูดและการเขียน การใช้เทคโนโลยีและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแสวงหาความรู้
เพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อที่ตนสนใจและในวิชาชีพของตน ระบบอ้างอิงและการเขียนอ้างอิง
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 ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์
โครงสร้างฐานข้อมูลและฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การนาเข้า การวิเคราะห์ และการนาเสนอข้อมูล
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
วิ วั ฒ นาการของการรั บ รู้ จ ากระยะไกล หลั ก การของพลั ง งานคลื่ น แม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า
การอ่าน การวิเคราะห์ การแปลความหมายข้อมูลภาพ และการดัดแก้ขอ้ มูลภาพ
Evolution of remote sensing, principles of electromagnetic energy, reading, analyzing,
visual interpretation and images rectification
237712

ระบบกาหนดตาแหน่งบนโลกด้วยดาวเทียมและการทาแผนที่
2(1-2-3)
Global Navigation Satellite Systems and Mapping
เทคโนโลยีการกาหนดตาแหน่งบนโลกโดยเครื่องกาหนดตาแหน่งบนโลกจากดาวเทียม
การตรวจแก้ เ ชิ ง เรขาคณิ ต การน าร่ อ ง การติ ด ตาม ระบบก าหนดต าแหน่ ง บนโลกกั บ การรั บ รู้
จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการทาแผนที่และการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
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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

ระเบียบวิธีวจิ ัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3(2-2-5)
Research Methodology in Science and Technology
ความหมาย ลักษณะและเป้าหมายการวิจัย กระบวนการวิจัย ประเภทวิจัย การกาหนด
ปั ญ หาการวิ จั ย ตั ว แปรสมมติ ฐ าน การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล กาวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล การเขี ย นโครงร่าง
และรายงานการวิจัย การประเมินงานวิจัย การนาผลวิจัยไปใช้และจรรยาบรรณนักวิจัย 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

การประยุกต์ภูมสิ ารสนเทศ
3(2-2-5)
Geoinformatics Applications
การบูรณาการของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและการประเมินด้านการรับรู้จากระยะไกล
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และการกาหนดตาแหน่งบนโลกด้วยดาวเทียม แนวโน้มของการพัฒนา
เทคนิค และวิธีการทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศไปประยุกต์ใช้งาน
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 าหนดประเด็ น หัว ข้อที่ สนใจในด้ า นเทคโนโลยี ภูมิ ส ารสนเทศ การสารวจทาง
ภูมิศาสตร์และกระบวนการวิจัยภาคสนาม การเก็บข้อมูลภาคสนาม การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์และการสังเคราะห์
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
การสืบค้น การทบทวนวรรณกรรม การรวบรวมข้อมูล การนาเสนอ 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 การนาเสนอผลงาน
ในด้านการวิจัยทางภูมิสารสนเทศ
Analyzing and synthesizing, academic technical writing, presentation in
geoinformatics research
237718

สัมมนา 3
1(0-2-1)
Seminar III
การผลิ ต สื่ อ ในการน าเสนองานวิ จั ย การเขี ย นรายงานการวิ จั ย การน าเสนอ
และการอภิปรายผลงานวิจัยทางด้านภูมิสารสนเทศ
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
พื้นฐานโครงสร้างข้อมูลเชิงตาแหน่ง ฐานข้อมูลเชิงตาแหน่ง แบบจาลองข้อมูลเชิง
ต าแหน่ ง การประยุ ก ต์ ก ารเขี ย นโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ส าหรั บ ระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์
คลังโปรแกรมเชิงตาแหน่ง เทคโนโลยีเครือข่าย การเขียนโปรแกรมสาหรับเครือข่ายการให้บ ริ ก าร
ภูมสิ ารสนเทศและมาตรฐานภูมสิ ารสนเทศผ่านเครือข่าย
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
การวิเ คราะห์ตัด สิ นใจเชิ งพื้นที่ แบบหลายเกณฑ์ องค์ป ระกอบของระบบสนั บ สนุ น
การตั ด สิ น ใจเชิ ง พื้ น ที่ หลั ก การและกระบวนการตั ด สิ น ใจ ระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ ใ นฐานะ
ที่เป็นเครื่องมือสาหรับการดาเนินการด้านระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่
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
ข้ อ มู ล และระบบสารสนเทศเชิ ง พื้ น ที่ ระบาดวิ ท ยาเชิ ง พื้ น ที่ การประยุ ก ต์ ใ ช้ ร ะบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อศึกษาการให้บริการด้านสาธารณสุข การแพร่กระจายของโรค การป้องกัน
และการเฝ้าระวังโรค
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
ด้ า นทรั พ ยากรการท่อ งเที่ ย ว การวิ เ คราะห์ ศั ก ยภาพเชิ ง พื้ น ที่แ ละขี ด ความสามารถในการรองรับ
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 แผนที่และการอ้างอิงตาแหน่ง
การติดตามสภาวะแวดล้อมโดยใช้การรับรู้จากระยะไกลและระบบกาหนดตาแหน่งบนโลกด้วยดาวเทียม
การจาลองระบบสิ่ ง แวดล้ อ มโดยใช้ ร ะบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ ตั ว อย่ า งของการประยุ ก ต์ ใ ช้ ภู มิ
สารสนเทศด้านการติดตามและจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติธรรมชาติ
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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
สิ่งแวดล้อมเมืองทั้งที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น การใช้ที่ดิน
และการเปลี่ ย นแปลงการใช้ ที่ ดิ น ในเขตเมื อ ง ผลกระทบ ของกระบวนการกลายเป็ น เมื อ ง
ต่อสภาพแวดล้อม การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน หลักเกณฑ์ทางกฎหมายและแนวคิดอื่น ด้านการจัด
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

แบบจาลองการเปลี่ยนแปลงใช้ประโยชน์ท่ดี ิน
3(2-2-5)
Land Use Change Model
เทคนิ ค วิ ธี ก ารขั้ น สู ง ส าหรั บ การจ าลองการเปลี่ ย นแปลงใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น
และสิ่งปกคลุมดิน การนาไปใช้งาน พัฒนา ประยุกต์ใช้เทคนิควิธีการ
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
การค้ น คว้ า การรวบรวมข้ อ มู ล การวิ เ คราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ การเขี ย นรายงาน
การนาเสนอ และการอภิปรายในหัวข้อทางด้านการประยุกต์ภูมิสารสนเทศ
Studying, collecting data, analyzing and synthesizing, report writing, presenting,
discussing in applied geoinformatics

27
237799

วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
Thesis
การสร้ า งองค์ ค วามรู้ ใ หม่ ด้ ว ยกระบวนการวิ จั ย อย่ า งเป็ น ระบบ การแก้ ปั ญ หา
และการตีพิมพ์เผยแพร่ ในหัวข้อที่เกี่ยวกับการประยุกต์ภูมสิ ารสนเทศ
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 คือรหัส 3 ตัวแรก
ตัวเลขประจาสาขาวิชา
237 หมายถึง สาขาวิชาภูมสิ ารสนเทศประยุกต์
2.ความหมายของเลขรหัสชุดที่ 2 คือรหัส 3 ตัวหลัง
เลขหลักร้อย : แสดงระดับบัณฑิตศึกษา
7
หมายถึง ระดับปริญญาโท
เลขหลักสิบ : แสดงหมวดหมูใ่ นสาขาวิชา
0
หมายถึง กลุ่มวิชาไม่นับหน่วยกิต
1
หมายถึง กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2
หมายถึง กลุ่มวิชาเอกเลือก
9
หมายถึง การค้นคว้าด้วยตนเอง/วิทยานิพนธ์
เลขหลักหน่วย : แสดงอนุกรมของรายวิชา
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3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒขิ องอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร

ลาดับ

ชื่อ – สกุล

เลขบัตร
ประจาตัว
ประชาชน
35101012xxxxx

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

1*

นายนครินทร์ ชัยแก้ว

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

2

นายไพศาล จี้ฟู

35101010xxxxx

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

3

นายรังสรรค์ เกตุออ๊ ต

36404003xxxxx

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

4

นายนิติ เอี่ยมชื่น

37002000XXXXX

อาจารย์

คุณวุฒิ
Ph.D.
วท.ม
วท.บ.
Ph.D.
M.S.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ด.
วท.ม.
ศศ.บ.
วท.บ.

สาขาวิชา
Remote Sensing & GIS
ภูมิศาสตร์
ภูมิศาสตร์
Remote Sensing & GIS
Remote Sensing & GIS
ภูมิศาสตร์
วิทยาศาสตร์ส่งิ แวดล้อม
วิทยาศาสตร์ส่งิ แวดล้อม
ภูมิศาสตร์
ภูมิสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์
รัฐศาสตร์
ภูมิศาสตร์

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน
Asian Institute of Technology, Thailand (นานาชาติ)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Asian Institute of Technology, Thailand (นานาชาติ)
Asian Institute of Technology, Thailand (นานาชาติ)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีที่จบ
2552
2546
2541
2554
2549
2547
2556
2548
2545
2558
2548
2544
2543
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ลาดับ
5*

ชื่อ – สกุล
นายวิภพ แพงวังทอง

เลขบัตร
ประจาตัว
ประชาชน
36508008xxxxx

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.

6*

นายสวรินทร์ ฤกษ์อยูส่ ุข

36201000xxxxx

อาจารย์

วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ปีที่จบ

ภูมิสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร
และสิ่งแวดล้อม
ภูมิศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2556
2549

ภูมิสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศปริภูมิ
ทางวิศวกรรม
ภูมิศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2558
2549

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2544

2544

หมายเหตุ *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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3.2.2 อาจารย์พิเศษ

ลาดับ

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

1

Prof. Nitin Kumar Tripathi

ศาสตราจารย์

2

รศ.ดร.ธีรวงศ์ เหล่าสุวรรณ

รองศาสตราจารย์

3

รศ.ดร.สุวิทย์ อ๋องสมหวัง

รองศาสตราจารย์

4

ผศ.ดร.กัมปนาท ปิยะธารง
ชัย

อาจารย์

5

ผศ.ดร.สิทธิชัย ชูสาโรง

อาจารย์

6

ผศ.ดร.สัญญา สราภิรมย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
Ph.D.
M.Tech
B.Tech
Ph.D.

สาขาวิชา

Remote Sensing
Remote Sensing
Civil Engineering
Electrical and Computer
Engineering
วท.ม.
Remote Sensing
B.Ind.Tech. Electronics Engineering
Dr. rer. nat. Remote Sensing
วท.ม.
วนศาสตร์
วท.บ.
วนศาสตร์
Ph.D.
Geography
M.S.
Remote Sensing and GIS
วท.บ.
ภูมิศาสตร์
Ph.D.
Urban Informatics
M.S.
Urban Informatics
วท.บ.
ภูมิศาสตร์
Ph.D.
Geography-Terrain Evaluation,
Remote Sensing and GIS
วท.ม.
ธรณีวิทยา
วท.บ.
ธรณีวิทยา

ปี
2537
2530
2527
2555
2539
2537
2536
2529
2524
2549
2543
2539
2557
2554
2547
2535
2525
2517
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา) -ไม่ม-ี
4.1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม –ไม่ม-ี
4.2. ช่วงเวลา –ไม่ม-ี
4.3. การจัดเวลาและตารางสอน –ไม่ม-ี
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
แนวคิ ด ด้ า นการวิ จั ย ขอบเขต เทคนิ ค อุ ป กรณ์ และระเบี ย บวิ ธี ก ารส าหรั บ การวิ จั ย
ด้านภูมิสารสนเทศประยุกต์ การดาเนินการส่งเสริมการพัฒนาความสามารถของนิสิตเพื่อการประยุกต์
ความรู้ พัฒนาทักษะ ตลอดการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่อ่นื ๆ มีรายละเอียดดังนี้
5.1. คาอธิบายโดยย่อ
วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองด้านภูมิสารสนเทศประยุกต์ที่นิสิตสนใจ โดยนิสิต
ต้องสามารถอธิบายแนวคิดและทฤษฎีที่นามาประยุกต์ใช้ในการทาวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง รวมถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการทาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองนั้น ๆ
5.2. มาตรฐานผลการเรียนรู้
เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทาการวิจัย หรือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ด้ า นภู มิ ส ารสนเทศประยุ ก ต์ แ ละการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ทั้ ง เชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพเพื่ อ ใช้ ใ น
การแก้ ปั ญ หาเชิ ง พื้ น ที่ ไ ด้ และสามารถเขี ย นแผนโครงงานและงานวิ จั ย เพื่ อ สื่ อ สารได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
5.3. ช่วงเวลา
แผน ก แบบ ก (1) – ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ 1 และ 2
แผน ก แบบ ก (2) – ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ 2
แผน ข – ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ 2
5.4. จานวนหน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 6 หน่วยกิต
5.5. การเตรียมการ
นิ สิ ต ที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช าและนั บ หน่ ว ยกิ ต เกิ น ร้ อ ยละ 85 ในกลุ่ ม วิ ช าเฉพาะบั ง คั บ
และมีความประสงค์จะทาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองหรือวิทยานิพนธ์ ให้เขียนแบบฟอร์มเสนอหัวข้อ
โครงงาน หรื อ วิ ท ยานิ พ นธ์ พร้ อ มระบุ อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษา โดยแจ้ ง ภายในสั ป ดาห์ แ รกของการเปิ ด
ภาคการศึกษา
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5.6. กระบวนการประเมินผล
แผน ก แบบ ก (1) – มีก ารสอบหัวข้ อวิท ยานิ พนธ์ใ นภาคการศึก ษาต้น ชั้นปีที่ 1 ทั้งนี้ จ ะมี
การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์เป็นผู้พิจารณา จากนั้นนิสิตจัดทาวิทยานิพนธ์โดยมี
การแจ้งรายงานความก้าวหน้าในแต่ละภาคการศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และนิสิตต้อง
สอบปากเปล่าขั้นสุด ท้าย โดยมีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 1 ท่านและอาจารย์ประจาภายใน
3 ท่าน เป็นคณะกรรมการผูป้ ระเมินผล
แผน ก แบบ ก (2) – มีก ารสอบหัวข้อวิท ยานิพนธ์ใ นภาคการศึก ษาต้น ชั้นปีที่ 2 ทั้งนี้จะมี
การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพ นธ์เป็นผู้พิจารณา จากนั้นนิสิตจัดทาวิทยานิพนธ์โดยมี
การแจ้งรายงานความก้าวหน้าในแต่ละภาคการศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และนิสิตต้อง
สอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยมีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 1 ท่านและอาจารย์ประจาภายใน
3 ท่าน เป็นคณะกรรมการผูป้ ระเมินผล
แผน ข – มี ก ารรายงานความก้ า วหน้ า การท าการศึ ก ษาค้ น คว้ า ด้ ว ยตนเองเฉพาะเรื่ อ ง
ต่ อ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาทุ ก ภาคการศึ ก ษา กระทั่ ง เสร็ จ สิ้ น การ ท าการศึ ก ษาค้ น คว้ า ด้ ว ยตนเอง
โดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ เป็นผู้ประเมินผล

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
1.1 มีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
1.1 มี ก ารสอดแทรกโจทย์ ปั ญ หาเชิ ง อภิ ป ราย
แบบฝึกหัด โครงงานให้ได้ฝึกคิด ฝึกแก้ปัญหา
ฝึกปฏิบัติอย่างเป็นระบบ
1.2 มีกิจกรรมนาเสนอและอภิปรายผลงานวิจัยที่มี
ระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกต้อง
1.3 มี ก ารท าวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละการศึ ก ษาค้ น คว้ า
ด้ ว ยตนเอง เพื่ อ เป็ น การฝึ ก เทคนิ ค และ
กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล
1.2 มีภาวะผู้นา มีความรับผิดชอบ และมีวินัย 2.1 มีกิจกรรมกลุ่มในชัน้ เรียนเพื่อส่งเสริมให้นิสิตมี
ในตนเอง
ภาวะผู้นาทางความคิด กล้าแสดงออก การ
เป็ น สมาชิ ก กลุ่ ม ที่ ดี มี วิ นั ย และมี ค วาม
รับผิดชอบต่อผลงานที่นาเสนอ
1.3 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ

3.1 สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน และส่งเสริมให้มี
กิจกรรมที่มีการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
3.2 ปลู ก ฝั ง ให้ มี จ รรยาบรรณทางวิ ช าการและ
วิชาชีพ โดยเฉพาะรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยและ
วิชาสัมมนา เช่น ไม่ลอกผลงานผู้อื่น และการ
อ้างอิงผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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2. การพัฒนาเหตุผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ตระหนั ก ในคุ ณ ค่ า และคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต
มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
(2) มี วิ นั ย และความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเองและสั ง คม เคารพกฎระเบี ย บ
และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
(3) เคารพสิ ท ธิ แ ละรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของผู้ อื่ น รวมทั้ ง เคารพในคุ ณ ค่ า
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
(4) สามารถวินิจฉั ย ปัญ หาหรือข้อขัดแย้งตามหลัก การ เหตุผลและค่านิย ม
อันดีงาม
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ปลู ก ฝั ง ให้ นิ สิ ต มี ร ะเบี ย บวิ นั ย ตรงต่ อ เวลา เสี ย สละซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต
และเคารพกฎระเบียบ โดยอาจารย์ผู้สอนเป็นแบบอย่าง
(2) ออกแบบการเรีย นการสอนให้นิ สิตได้แ สดงความรับ ผิด ชอบภาวะผู้ น า
ทางานเป็นทีม แก้ไขปัญหา แสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
(3) จั ด กิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต ร เพื่ อ ส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม เช่ น
การยกย่องนิสิตที่ประพฤติตนดี เสียสละและทาประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมิ น จากการตรงต่ อ เวลาของนิ สิ ต ในการเข้ า ชั้ น เรี ย น การส่ ง งาน
ตามกาหนด ความสุจริตในการสอบและการร่วมกิจกรรม
(2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนิสิตในการเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร
(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีค วามรู้และความเข้ าใจอย่ างถ่อ งแท้ เ กี่ย วกั บ หลัก การ ทฤษฎีที่ศึก ษา
และสามารถนามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าในสาขาวิชา
(2) มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติอย่างลึกซึง้
(3) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ และการประยุกต์ใช้ที่ตระหนัก
ถึงผลกระทบต่อสังคม
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2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) จั ด การเรี ย นการสอนที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ เพื่ อ ให้ นิ สิ ต มี ค วามรู้
ความเข้าใจหลั ก การทางทฤษฏีแ ละสามารถประยุ ก ต์ป ฏิบั ติใ นสภาพแวดล้ อ มจริ ง
โดยการเรียนการสอนต้องทันต่อการเปลี่ยนแปลง
(2) จั ด ให้ มี ก ารเรี ย นรู้ จ ากสถานการณ์ จ ริ ง โดยการศึ ก ษาดู ง านหรื อ
เชิญผูเ้ ชี่ยวชาญที่มปี ระสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) การทดสอบ
(2) การประเมินชิน้ งาน
(3) การประเมินการนาเสนอหน้าชั้นเรียน
(4) การประเมินผลการอภิปราย
(5) การประเมินการวิเคราะห์กรณีศกึ ษา
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถน าความรู้ ไ ปใช้ ใ นการแก้ ไ ขปั ญ หาและพั ฒ นาแนวคิ ด ริ เ ริ่ ม
สร้างสรรค์ เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหา
(2) สามารถสัง เคราะห์ แ ละบู รณาการผลงานวิ ช าการหรือ องค์ ความรู้ เ ดิ ม
ในการพัฒนาความคิดใหม่ ๆ หรือเสนอเป็นความรู้ใหม่
(3) สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรือเทคนิคเฉพาะทาง ในการวิเคราะห์ประเด็นหรือ
ปัญหาที่ซับซ้อน และให้ข้อเสนอแนะได้อย่างสร้างสรรค์
(4) สามารถขยายองค์ ค วามรู้ ห รื อ แนวทางการปฏิ บั ติ จ ากการวางแผน
และดาเนินการวิจัยหรือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) การวิเคราะห์กรณีศึกษาทางการประยุกต์ภูมสิ ารสนเทศ
(2) การอภิปรายกลุ่ม การสัมมนา การจัดทาโครงงาน
(3) การเรียนโดยการปฏิบัติจริง
2.3.3 วิธีการวัดประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) การประเมินผลงานที่เกิดจากกระบวนการคิด โดยประเมินตามสภาพจริง
จากผลงาน และการปฏิบัติของนิสิต เช่น ประเมินจากการนาเสนอรายงาน ในชั้นเรียน
และ การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์
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2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว บุ ค คลและความ
รับผิดชอบ
(1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มคี วามซับซ้อนได้ด้วยตนเอง
(2) มีความรับผิดชอบในการทางานและร่วมมือกับผู้อื่นในการจัดการปัญหาได้
อย่างเหมาะสม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผูต้ ามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์
(4) มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบและวางแผนในการพั ฒ นาตนเองให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ในการปฏิบัติงานระดับสูง
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มอบหมายงานกลุ่มให้ค้นคว้า เขียนรายงาน เพื่อให้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผูเ้ รียนกับผูเ้ รียน
(2) ศึกษาดูงาน และการเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ
2.4.3 วิ ธี ก ารวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
(1) ประเมินจากพฤติก รรมและการแสดงออกของนัก ศึก ษาในการน าเสนอ
รายงานกลุ่ม
(2) ประเมิ น ความรั บ ผิ ด ชอบในการเรี ย น และการท างาน ทั้ ง รายบุ ค คล
และรายกลุ่ม
(3) การประเมินพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็น
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิตเิ พื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้า
และเสนอแนะแก้ไขปัญหา
(2) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ทั้งในวงการวิชาการ
วิ ช าชี พ และชุ ม ชน ทั้ ง ในรู ป แบบที่ เ ป็ น ทางการและไม่ เ ป็ น ทางการผ่ า นสิ่ ง ตี พิ ม พ์
ทางวิชาการ
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2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มอบหมายงานให้ค้นคว้า เขียนรายงานและนาเสนอผลงานหน้าห้องเรียน
(2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นิสิตได้วิเคราะห์สถานการณ์
จาลองและสถานการณ์เสมือนจริงและนาเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม
2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทัก ษะการวิเ คราะห์เ ชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินผลงานการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ และใช้ขอ้ มูลสารสนเทศ
(2) ประเมิ น จากเทคนิ ค การน าเสนอโดยใช้ ท ฤษฎี การเลื อ กใช้ เ ครื่ อ งมื อ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติ ที่เกี่ยวข้อง
2.6 สุนทรียภาพ
2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
(1) มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจและซาบซึ้ ง ในคุ ณ ค่ า ของศาสตร์ ที่ ศึ ก ษา ศิ ล ปะ
และวัฒนธรรม
2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
ให้ นิ สิ ต มี ก ารสร้ า งสรรค์ ผ ลงานออกแบบโดยการน าหลั ก การทางศิ ล ปะ
มาประยุ ก ต์ มี รู ป แบบการสอนเพื่ อ ให้ มี บ รรยากาศการเรี ย นที่ ผ่ อ นคลาย
ให้นสิ ิตสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างอิสระ จะได้เกิดความคิดสร้างสรรค์
2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
ประเมินจากการงานที่ได้รับมอบหมาย และการนาเสนอผลงาน โดยใช้แบบ
ประเมินที่มหี ัวข้อด้านสุนทรียศิลป์
2.7 ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
(1) มีสุขนิสัยที่สง่ เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ
(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม
2.7.2 กลยุ ท ธ์ ก ารสอนที่ ใ ช้ ใ นการพั ฒ นาการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะการส่ ง เสริ ม
สุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนโดยให้ นิ สิ ต ตระหนั ก และเห็ น ความส าคั ญ
ของการดูแลรักษาสุขภาพ การจัดท่าทางในการทางานและการเรียนให้ถูกสุขลักษณะ
จั ด ให้ มี ก ารน าเสนอผลงานหน้ า ห้ อ งเรี ย นเพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ และส่ ง เสริ ม ให้
มีความมั่นใจในการสื่อสาร โดยเฉพาะการนาเสนอด้านวิชาการ
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2.7.3 กลยุทธ์ก ารประเมินผลการเรียนรู้ด้านทัก ษะการส่งเสริมสุ ขภาพและ
พัฒนาบุคลิกภาพ
ประเมินจากการน าเสนอผลงาน มีแบบประเมิ นที่ มี หัว ข้อ ด้ านบุค ลิ ก ภาพ
และมี ก ารใช้ แ บบประเมิ น ภาวะสุ ข ภาพเพื่ อ ช่ ว ยสนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาตนเอง
ให้มภี าวะสุขภาพที่ดยี ิ่งขึ้น
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับ
บัณฑิตศึกษา
237710 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และ
ฐานข้อมูลเชิงพืน้ ที่
237711 การรับรูจ้ ากระยะไกลและการแปล
ตีความข้อมูลภาพ
237712 ระบบกาหนดตาแหน่งบนโลกด้วย
ดาวเทียมและการทาแผนที่
237713 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

1.คุณธรรม จริยธรรม

2.ความรู้

3.ทักษะทางปัญญา

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

(1)

(2) (3)

(1)

(2) (3)

































































































(4)

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

(1) (2)

(3) (4)

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

7.ทักษะการ
ส่งเสริมสุขภาพ
และพัฒนา
บุคลิกภาพ

(2)

(1)



























































(1)

6.
สุนทรีย
ภาพ

(1)

(2)





237714 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศ

















237715 การเรียนรู้จากภาคสนาม

















237716 สัมมนา 1





























237717 สัมมนา 2





























237718 สัมมนา 3





























237720 การโปรแกรมด้านภูมิสารสนเทศ



























237721 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิง
พืน้ ที่
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รายวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม

2.ความรู้

3.ทักษะทางปัญญา

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5.ทักษะการวิเคราะห์
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)



















































































































































































237799 วิทยานิพนธ์









































237798 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง









































237722 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้าน
สุขภาพ
237723 ภูมิสารสนเทศด้านการจัดการ
ท่องเที่ยว
237724 ภูมิสารสนเทศด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
237725 ภูมิสารสนเทศประยุกต์เพื่อการจัด
การเมือง
237726 แบบจาลองการเปลี่ยนแปลงใช้
ประโยชน์ที่ดิน
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศึก ษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
2.1.1 กาหนดให้ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิตเป็นส่วนหนึ่งของระบบ
การประกั นคุ ณภาพภายในของคณะที่ จ ะต้ องท าความเข้ าใจตรงกั น และนาไป
ดาเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์
2.1.2 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตาม
แผนการจัดการเรียนการสอน
2.1.3 ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ในระดับรายวิชาทั้งรายวิชาภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
ตามร้อยละของรายวิชาที่กาหนด
2.1.4 ทวนสอบระดับหลักสูตร โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในคณะ ดาเนินการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
2.2.1 จั ด ท าโครงการติ ด ตามบั ณ ฑิ ต ทุ ก ปี ในด้ า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม ความรู้
ความรับผิดชอบ การได้งานทา และ/หรือ ความก้าวหน้าในสายงาน
2.2.2 สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ เพื่อประเมินความพึงพอใจในผู้สาเร็จการศึกษาที่ เ ข้า
ทางานในสถานประกอบการนัน้ ๆ
2.2.3 ประเมินความพร้อมและความรู้ที่เรียนจากผู้สาเร็จการศึกษาที่ไปประกอบอาชีพ
รวมทั้ ง เปิ ด โอกาสให้ เ สนอข้ อ คิ ด เห็ น ในการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร เพื่ อ น าผลการ
ประเมินมาพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง
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3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เกณฑ์ ก ารส าเร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รเป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ว่ า ด้ ว ย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิก าร
เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ดังนี้
1. แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละสอบผ่ า นการสอบปากเปล่ า ขั้ น สุ ด ท้ า ย
โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งและต้องเป็นระบบเปิดให้ผสู้ นใจเข้ารับฟังได้ ผลงานวิทยานิพนธ์
หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
2. แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้ระดับคะแนน
เฉลี่ ย ไม่ ต่ ากว่ า 3.00 จากระบบ 4 ระดั บ คะแนนหรื อ เที ย บเท่ า พร้ อ มทั้ ง เสนอรู ป เล่ ม วิ ท ยานิ พ นธ์
และสอบผ่ า นการสอบปากเปล่ า ขั้ น สุ ด ท้ า ยโดยคณะกรรมการที่ ม หาวิ ท ยาลั ย แต่ ง ตั้ ง และต้ อ งเป็ น
ระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์
หรื อ อย่ า งน้ อ ยได้ รั บ การยอมรั บ ให้ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารระดั บ ชาติ ห รื อ ระดั บ นานาชาติ ที่ มี คุ ณ ภาพ
ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือนาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นาเสนอฉบับสมบูรณ์
( Full Paper ) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ( Proceedings ) ดังกล่าว
3. แผน ข ศึ ก ษารายวิ ช าครบถ้ ว นตามที่ ก าหนดในหลั ก สู ต ร โดยจะต้ อ งได้ ร ะดั บ คะแนน
เฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้
(Comprehensive Examination ) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น พร้อมทั้งเสนอรายงาน
การค้ น คว้ า อิ ส ระและสอบผ่ า นการสอบปากเปล่ า ขั้ น สุ ด ท้ า ยโดยคณะกรรมการที่ ม หาวิ ท ยาลั ย
แต่ ง ตั้ ง โดยเป็ น ระบบเปิ ด ให้ ผู้ ส นใจเข้ า รั บ ฟั ง ได้ และรายงานการค้ น คว้ า อิ ส ระหรื อ ส่ ว นหนึ่ ง
ของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1.การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มี ก ารปฐมนิ เ ทศแนะแนวอาจารย์ ใ หม่ เพื่ อ ให้ มี ค วามรู้ แ ละความเข้ า ใจในนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยและคณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
1.2 ส่ ง เสริ ม อาจารย์ ใ ห้ มี ก ารเพิ่ ม พู น ความรู้ สร้ า งเสริ ม ประสบการณ์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม การสอน
และการวิ จั ย อย่ า งต่ อ เนื่ อ งโดยผ่ า นการท าวิ จั ย ในหั ว ข้ อ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งโดยตรงกั บ สาขาวิ ช า
เป็นอันดับแรก การสนับสนุนด้านการฝึกอบรมในเรื่องต่าง ๆ ทั้งในด้านการบริหารและเรื่องอื่น
ที่เ ป็นประโยชน์ ดู งานทางวิช าการและวิ ช าชีพในองค์ก รต่ าง ๆ การร่วมประชุมปฏิ บั ติ ก าร
และการประชุมทางวิชาการ การสัมมนา ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลา
เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมทางวิชาการและศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียน
การสอนและการวัดประเมินผลการเรียนรู้
2.1.2 สนับสนุนส่งเสริมการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรีย นการสอนและการประเมิ น ผล
ให้ทันสมัย
2.1.3 ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของคณาจารย์ เ พื่ อ น าผลการประ เมิ น มาพั ฒ นา
และปรับปรุงทักษะการจัดการเรียนการสอน
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
2.2.1 บริหารจัดการให้อาจารย์ได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการบริการองค์การ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์มสี ่วนร่วมในกิจกรรมการบริการวิชาการแก่ชุมชน
2.2.3 มีการกระตุ้นให้อาจารย์ทาผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสาขาวิชา
2.2.4 ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา
2.2.5 จัดสรรงบประมาณสาหรับการทาวิจัย และเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของคณะ
2.2.6 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะ
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2.2.7 จัดให้มกี ารแลกเปลี่ยนความรูเ้ ทคนิคต่าง ๆ กับสถาบันอุดมศึกษาอื่น
2.2.8 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมเป็นกรรมการต่าง ๆ ในระดับสถาบันอุดมศึกษา

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร โดยมีหน้าที่เสนอหลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง
หรื อ เสนอปิ ด หลั ก สู ต ร ตลอดจนด าเนิ น การบริ ห ารหลั ก สู ต รให้ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั กสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และการประกัน
คุณภาพการศึกษา
2. บัณฑิต
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดให้มีแบบสอบถามสาหรับหน่วยงาน หรือองค์กรที่
เป็นนายจ้างของบัณฑิต เพื่อประเมินความพึงพอใจและความสามารถของบัณฑิต เพื่อนาข้อมูลมาเป็น
ส่วนหนึ่งในการปรับปรุงการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานอย่างแท้จริง
3. นิสิต
3.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นสิ ิต
3.1.1 คณะพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้กับนิสิตทุกคนพร้อมจัดระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษาและอัตราส่วนอาจารย์ต่อนิสติ ไม่เกินเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
3.1.2 จั ด อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาด้ า นอื่ น ๆ ตามความเหมาะสม เพื่ อ ให้ ค าปรึ ก ษาแนะน า
ในการจัดทากิจกรรมเสริมหลักสูตรแก่นิสติ
4. คณาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
มี ร ะบบการสรรหาและคั ด เลื อ กอาจารย์ ใ หม่ ตามระเบี ย บและหลั ก เกณฑ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย
โดยอาจารย์ใ หม่จะต้องมีวุ ฒิก ารศึก ษาระดับปริญญาเอกขึ้นไปและ/หรือมีความเชี่ย วชาญในสาขาภูมิ
สารสนเทศหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
4.2 การมีสว่ นร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร
มีระบบการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน
ประชุมร่วมกันในการออกแบบ วางแผนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
การ
รวบรวมข้อมูล เพื่อการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษา หารือแนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายตาม
หลักสูตร และได้บัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์
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4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
พิจารณาจัดหาอาจารย์พิเศษที่มีวุฒิขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่
สั ม พั น ธ์ กั น หรื อ ในสาขาวิ ช าของรายวิ ช าที่ ส อน และเป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
การเรี ย นการสอน มหาวิ ท ยาลั ย พะเยาจั ด ให้ มี ก ารประเมิ น การเรี ย นการสอนออนไลน์
โดยครอบคลุ ม เรื่ อ งต่ า ง ๆ ดั ง ต่ อ ไปนี้ การวางแผนการสอน วิ ธี ก ารสอนและพฤติ ก รรมการสอน
ผลการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้สอนและคณะฯ ได้รับทราบข้อมูลและนาไป
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนต่อไป
หลักสูตร มหาวิทยาลัยพะเยาจัดให้มีการรายงานผลการดาเนินการหลักสูตร ซึ่งจะรายงานข้อมูล
การด าเนินการต่าง ๆ ของหลั ก สู ตรในทุกปี โดยจะคลอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ อัตราการสาเร็จ
การศึกษา จานวนและรอยละนิสิตทีส่ อบผ่านตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละป ปัจจัยและสาเหตุที่
มี ผ ลกระทบต่ อ จ านวนนิ สิ ต ตามแผนการศึ ก ษา การเปลี่ ย นแปลงต่ า ง ๆ ทั้ ง ภายในและภายนอกที่ มี
ผลกระทบต่อหลักสูตร การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนผิดปกติ การบริหารหลักสูตร การประเมิน
หลักสูตรจากผู้สาเร็จการศึกษา การประเมินจากผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย รวมถึงแผนการดาเนินการใหม่สาหรับ
ปีถัดไป ซึ่งจะควบคุมโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
การประเมินผู้เรียน กรณีที่นสิ ิตมีความสงสัยเกี่ยวกับการประเมินรายวิชาใด สามารถที่จะยื่นคาร้อง
ขอดูกระดาษคาตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิ ชาได้
ทั้งนีเ้ ป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
มหาวิท ยาลั ย พะเยาจัด ให้มี ห้องเรีย นและห้องปฏิบัติก ารด้ านคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ใ นการเรี ย น
การสอนดังต่อไปนี้
1. ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารคอมพิ ว เตอร์ ใ ช้ ร่ ว มกั น ของมหาวิ ท ยาลั ย ห้ อ งละ 100 เครื่ อ ง 3 ห้ อ งเรี ย น
ณ อาคารเรียนรวมใหม่หลังที่ 3
2. ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารคอมพิ ว เตอร์ ใ ช้ ร่ ว มกั น ของมหาวิ ท ยาลั ย ห้ อ งละ 80 เครื่ อ ง 2 ห้ อ งเรี ย น
ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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มหาวิทยาลัยพะเยายังเตรียมทรัพยากรให้บริการในการค้นคว้าศึกษาด้วยตอนเอง สืบค้นข้อมูลและ
สื่อสารสนเทศดังต่อไปนี้
1. ห้องคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อเครือข่าย 8 ห้อง รวม 680 เครื่อง พร้อมเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
ความเร็ ว ในการรั บ ส่ ง ข้ อ มู ล 100 Mbps ณ ห้ อ ง self-access และศู น ย์ บ รรณสาร
และสื่อการศึกษา
2. บริ ก าร Wireless Access Point จ านวน 456 จุ ด ครอบคลุ ม พื้ น ที่ ภ ายในอาคารเรี ย น
และหอพักที่ความเร็วในการรับส่งข้อมูล 45/100/300 Mbps
จ านวนทรั พ ยาการสารสนเทศที่ มี ใ ห้ บ ริ ก ารในมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ประกอบด้ ว ยหนั ง สื อ
จานวน 62,839 เล่ม และสื่ออิเล็กทรอนิกส์จานวน 6,844 รายการ โดยเมื่อรวมกับวิทยานิพนธ์และหนังสือ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จ ะมี จ านวนกว่ า 100,000 รายการ ซึ่ ง เกิ น จ านวนที่ ก าหนดโดย ประกาศส านั ก งาน
คณะกรรมการอุด มศึก ษาเรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึก ษา พ.ศ. 2544 นิสิตสามารถสืบค้น
และจองหนั ง สื อ จากเว็ บ ไซด์ ข องศู น ย์ บ รรณสารและสื่ อ การศึ ก ษา ผ่ า นระบบเครื อ ข่ า ยออนไลน์ ไ ด้
นอกจากนั้นยังมีฐานข้อมูลออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้นิสิตได้ค้นคว้างานวิจัย
ได้ อาทิเช่น ฐานข้อมูล ACM Digital Library, IEEE/IET Electronic Library(ILE), Science Direct, Emerald และ
Computers & Applied Sciences Complete เป็นต้น โดยนิสิตสามารถเข้าใช้ผ่านเว็บไซด์ของศูนย์บรรณสาร
และสื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้เช่นเดียวกัน
6.2 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
6.2.1 มีการศึกษาความต้องการ และนามาวางแผนการจัดหาและแผนการใช้ทรัพยากร
การเรียนการสอน
6.2.2 มี ห้ อ งสมุ ด ย่ อ ยของคณะเพื่ อ บริ ก ารหนั ง สื อ ต ารา หรื อ วารสารเฉพาะ
ทางให้อาจารย์และนิสติ ได้ศึกษาค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน
6.2.3 อาจารย์ผู้ส อนแต่ละรายวิชามีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนั งสือตลอดจน
สื่อประกอบการเรียนการสอน
6.2.4 ติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
6.3 การประเมินความความเพียงพอของทรัพยากร
6.3.1 ประเมินความเพียงพอของทรัพยากร วางแผน จัดหา และติดตามการใช้ทรัพยากร
การเรียนการสอน โดยให้อาจารย์ นิสติ มีสว่ นร่วม
6.3.2 ประเมินความพึงพอใจต่อความเพียงพอของทรัพยากร ของอาจารย์ นิสติ
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6.3.3 ติดตามการใช้ทรัพยากร ทั้งตารา วารสาร สื่อ และอุปกรณ์ ตามความเหมาะสม
และสถานการณ์ของมหาวิทยาลัย
6.3.4 นาผลการประเมินความเพีย งพอของทรัพยากรมาปรับ ปรุงแผนและการบริหาร
จัดการทรัพยากรในปีต่อไป
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (key Performance Indicators)
ดัชนีบ่งชีผ้ ลการดาเนินงาน
1. มีรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ที่แสดงถึงการผลิตบัณฑิต
ที่คาดหวัง สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) พันธกิจ
วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย ความต้องการของผู้มีส่วน
ได้สว่ นเสีย และสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง
2. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 ที่สอดคล้องตาม
ผลการเรียนรู้ที่วางแผนไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร ให้ครบทุก
รายวิชาที่เ ปิด สอนในหลั ก สู ตร ก่ อนเปิดการสอนในแต่ละภาค
การศึกษา
3. มี ก ารประเมิ น ผลการด าเนิ น การของรายวิ ช าในประเด็ น ที่
เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ของนิสิตตามมาตรฐานผล
การเรี ย นรู้ ข องรายวิ ช าทุ ก รายวิ ช าที่ เ ปิ ด สอนในแต่ ล ะภาค
การศึ ก ษา และน าไปพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นการสอนในภาค
การศึกษาต่อไป
4. มีก ารประเมิ น ผลการด าเนิน การของหลัก สู ต รในประเด็ น ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ข้ อ มู ล สถิ ติ ข องนิ สิ ต การบริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต ร
สถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อหลั ก สูตร และนาไปวางแผนเพื่อ
พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปีท่ี
1

ปีการศึกษา
ปีท่ี ปีท่ี ปีท่ี
2
3
4

ปีท่ี
5
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ดัชนีบ่งชีผ้ ลการดาเนินงาน
5. มีก ารด าเนินการของหลักสู ตรที่เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุ ณวุ ฒิระดั บ อุด มศึก ษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี) และเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีการประชุม
หารือเพื่อติดตาม วางแผนปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตาม
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างสม่าเสมอ
6. อาจารย์ประจาหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ทุกคน ได้รับ
คาแนะนาด้านการบริหารจัดการหลักสูตร
7. อาจารย์ประจาและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนของ
หลั ก สู ตรทุก คนได้รับ การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้
8. ระดั บ ความพึ ง พอใจของนิ สิ ต ปี สุ ด ท้ า ย/บั ณ ฑิ ต ใหม่ ที่ มี ต่ อ
คุณภาพหลักสูตร และระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่ เป็นไปตามที่หลักสูตรคาดหวัง

ปีท่ี
1

ปีการศึกษา
ปีท่ี ปีท่ี ปีท่ี
2
3
4

ปีท่ี
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 คณะก าหนดนโยบายให้ มี ก ารประชุ ม ออกแบบกลยุ ท ธ์ ก ารสอนรายวิ ช า
โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน และ/หรือ มีการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอน
1.1.2 จัด ระบบการประเมินผลรายวิชา โดยประเมินประสิท ธิภาพการจัดการเรียน
การสอน จากการประเมินตนเองของอาจารย์และการประเมินโดยนิสิต รวมทั้งการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของผู้เรียนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่กาหนด
1.1.3 จัดระบบการประเมินผลประจาปี โดยคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน มีสว่ นร่วม
1.1.4 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร สรุปรวบรวมผลการประเมินกลยุทธ์การสอน
และข้อเสนอแนะในการวางแผนปรับปรุง/พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 นิสติ ประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ทุกคนเมื่อสิ้นสุด
การเรียนการสอนทุกรายวิชา
1.2.2 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์
ผู้ส อน สรุป ผลการใช้แผนกลยุ ท ธ์ ก ารสอนรายวิชา เมื่อสิ้นสุดภาคการศึก ษา และร่วมกั นวางแผน
ปรับปรุง/พัฒนาแผนกลยุทธ์การสอนในปีการศึกษาต่อไป
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร
2.2 คณะกรรมการรั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร วางแผนและประเมิ น หลั ก สู ต รทั้ งระบบ
โดยใช้กระบวนการวิจัย การประเมินเอกสารหลักสูตร กระบวนการใช้หลักสูตร สัมฤทธิผลของหลักสูตร
โดยเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากอาจารย์ นิ สิ ต บุ ค ลากรผู้ ส นั บ สนุ น การสอน ผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ผู้ รั บ บริ ก าร
และผูท้ รงคุณวุฒิจากภายนอก จากการสอบถาม สัมภาษณ์ และสังเกตุ
2.3 สรุปผลการประเมินหลักสูตรในภาพรวมและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
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3. การประเมินผลการดาเนินงานตามกรอบรายละเอียดหลักสูตร
คณะกาหนดให้ใช้ระบบการประกันคุณภาพภายใน (IQA) ในการประเมินผลการดาเนินงานตาม
รายละเอียดหลักสูตร โดยยึดตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และตัวบ่งชีท้ ี่กาหนดของหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
4.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร สรุปผลการประเมินหลักสูตรและจัดทาเป็นรายงาน
เสนอต่อคณะ
4.2 จั ด ประชุ ม น าเสนอผลการประเมิ น หลั ก สู ต รต่ อ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ รั บ ทราบ ตรวจสอบ
ผลการประเมิ น และระดมข้ อ คิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะในการป รั บ ปรุ ง /พั ฒ นาหลั ก สู ต ร
และแผนกลยุทธ์การสอน
4.3 ปรั บ ปรุ ง /พั ฒ นาหลั ก สู ต รและแผนกลยุ ท ธ์ ก ารสอนตามผลการประเมิ น หลั ก สู ต ร
ความต้ อ งการของผู้ ใ ช้ น โยบายของมหาวิ ท ยาลั ย และตอบสนองกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษา
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ข้อเสนอแนะการวิพากษ์หลักสูตร
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หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560
วันที่ 28 ตุลาคม 2559
ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
โดย กรรมการดังต่อไปนี้
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ ชัยแก้ว
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ อ๋องสมหวัง
3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญญา สราภิรมย์
4. ดร.นิติ เอี่ยมชื่น
5. ดร.บุญศิริ สุขพร้อมสรรพ
6. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล จี้ฟู
7. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ เกตุอ๊อด
8. ดร.สวรินทร์ ฤกษ์อยู่สุข
9. ดร.วิภพ แพงวังทอง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ข้อเสนอแนะจากกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
การดาเนินการ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ อ๋องสมหวัง
1. อาชี พ ที่ ส ามารถปฏิ บั ติ ไ ด้ ห ลั ง ส าเร็ จ การศึ ก ษา 1. ได้มีปรับแล้วเป็นดังนี้
ควรปรับใช้ช่อื เรียกที่สอดคล้องกับความเป็นจริงและที่มี 1.1 นั ก วิ ช าการภู มิ ส ารสนเทศ หรื อ อาจารย์ ใ น
ใช้กันอยู่ในหน่วยงาน
สถาบันการศึกษา
1.2 นั ก วิ ช าชี พ ในสถานประกอบการที่ มี ก ารใช้
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
1.3 นักวิชาการสาขาอื่นที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศ
1.4 นักวิเคราะห์นโยบายและวางแผนที่ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
1.5 เจ้าหน้าทีเ่ ทคนิคภูมิสารสนเทศ
1.6 นั ก วิ เ คราะห์ แ ละออกแบบระบบงานด้ า น
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
1.7 นั ก เขี ย นโปรแกรมหรื อ ผู้ พั ฒ นาซอฟต์ แ วร์
ประยุกต์ด้านภูมสิ ารสนเทศ
1.8 นักพัฒนาเว็บไซต์ด้านภูมิสารสนเทศ
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ข้อเสนอแนะจากกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
การดาเนินการ
2. ในรายวิ ช า ระบบก าหนดต าแหน่ ง บนโลกด้ ว ย 2. ดาเนินการปรับหน่วยกิตแล้ว เป็น 2 หน่วยกิต
ดาวเทียมและการทาแผนที่ น่าจะปรับหน่วยกิตเป็น 2
หน่วยกิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญญา สราภิรมย์
1. ควรปรับให้รูปแบบการเขียนคาอธิบายรายวิชาเป็น
รูปแบบเดียวกัน

1. ทาการปรับรูปแบบการเขียนคาอธิบายรายวิชา
เป็นแบบวลี (Phrase) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

2. จานวนหน่วยกิตของกลุ่มวิชาเอกเลือก น่าจะปรับ
เป็น 3 หน่วยกิต เพื่อการลงลึกในเนื้อหาวิชาการมาก
กว่าเดิม

2. ดาเนินการปรับหน่วยกิตแล้ว เป็น 3 หน่วยกิต
โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายวิชาที่มิใช่การสารวจ
ภาคสนามและหัวข้อพิเศษ

3.รายวิชา ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพืน้ ที่ ควร
เพิ่มคาว่า ด้วย ”การตัดสินใจแบบพหุเกณฑ์“

3. ดาเนินการปรับชื่อรายวิชาเป็น “การตัดสินใจ
แบบพหุเกณฑ์และระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิง
พื้นที”่

ภาคผนวก ฉ
ประวัตแิ ละผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจาหลักสูตร
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รวม

6

หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
23772X
237798

วิชาเอกเลือก
Major Elective
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
Independent study

3(x-x-x)
2 หน่วยกิต
รวม

6 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 3
23772X
237798

วิชาเอกเลือก
Major Elective
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
Independent study

3(x-x-x)
2 หน่วยกิต
รวม

6 หน่วยกิต

