
 

 
 
 

 
 

 
 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต! 

หลักสูตรใหม# พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
มหาวิทยาลัยพะเยา 



 

 

สารบัญ 
 หน0า 
หมวดท่ี 1 ข0อมูลท่ัวไป   

1.  รหัสและช่ือหลักสูตร   1 
2.  ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 1 
3.  วิชาเอก 1 
4.  จํานวนหน�วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  1 
5.  รูปแบบของหลักสูตร 1 
6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 2 
7.  ความพร2อมในการเผยแพร�หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 2 
8.  อาชีพที่สามารถปฏิบัตไิด2หลังสําเร็จการศึกษา 2 
9.  ช่ือนามสกุลเลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหน�ง และคุณวุฒิการศึกษา        
     ของอาจารย>ผู2รับผิดชอบหลักสูตร 

3 

10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 4 
11.  สถานการณ>ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป@นต2องนํามาพิจารณาในการ  
วางแผนหลักสูตร 

4 

12.  ผลกระทบจากข2อ 11.1 และ 11.2 ต�อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข2อง
กับพันธกิจของสถาบัน   

5 

13.  ความสัมพันธ>กับหลักสูตรอื่นที่เปBดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 7 

หมวดท่ี 2 ข0อมูลเฉพาะของหลักสูตร  

1.  ปรัชญา ความสําคัญและวัตถุประสงค>ของหลักสูตร 8 
2.  แผนพัฒนาปรับปรุง  9 

หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร0างของหลักสูตร   

1.  ระบบการจัดการศึกษา 10 
2.  การดําเนินการหลักสูตร  10 
3.  หลักสูตรและอาจารย>ผู2สอน  13 

3.1  หลักสูตร 13 
3.1.1  จํานวนหน�วยกิต  13 
3.1.2  โครงสร2างหลักสูตร  13 
3.1.3  รายวิชาในหลักสูตร  14 
3.1.4  แผนการศึกษา  16 
3.1.5  คําอธิบายรายวิชา  19 
3.1.6  ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 23 

 



 

 

สารบัญ(ต#อ) 
 หน0า 

3.2  ช่ือ สกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหน�งและคุณวุฒิของอาจารย> 24 
4.  องค>ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ>ภาคสนาม (การฝFกงาน และสหกิจศึกษา) 27 
5.  ข2อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 27 

หมวดท่ี 4ผลการเรียนรู0 กลยุทธ!การสอน และการประเมินผล  

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 29 
2.  การพัฒนาผลการเรียนรู2ในแต�ละด2าน 30 
3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู2จาก

หลักสูตรสู�รายวิชา(Curriculum Mapping) 
35 

หมวดท่ี 5 หลักเกณฑ!ในการประเมินผลนิสิต  

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ>ในการให2ระดับคะแนน 37 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 37 
3.  เกณฑ>การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  38 

หมวดท่ี6 การพัฒนาคณาจารย!  

1.  การเตรียมการสําหรับอาจารย>ใหม� 39 
2.  การพัฒนาความรู2และทักษะให2แก�คณาจารย>  39 

หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร  

1.  การกํากับมาตรฐาน 41 
2.  บัณฑิต  41 
3.  นิสิต   41 
4.  คณาจารย> 41 
5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู2เรียน 42 
6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู2 42 
7.  ตัวบ�งช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 44 

หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร  

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 46 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 46 
3.  การประเมินผลการดําเนินงานตามกรอบรายละเอียดหลักสูตร 47 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 47 

 



 

 

สารบัญ(ต#อ) 
 หน0า 
ภาคผนวก  ก   ข2อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว�าด2วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 48 
ภาคผนวก  ข ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ�านความรู2ภาษาอังกฤษของนิสิต 
                     ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2562 

63 

ภาคผนวก  คประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ>และแนวปฏิบัตใินการเทียบโอนผล 
การเรียนระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554 

69 

ภาคผนวก  งคําส่ังแต�งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 73 
ภาคผนวก  จ  ข2อเสนอแนะการวิพากษ>หลักสูตร 76 
ภาคผนวก  ฉประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย>ประจําหลักสูตร 79 
ภาคผนวก  ช  ภาระการสอนของอาจารย>ประจําหลักสูตร 98 

 



 

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวิชาภมูิสารสนเทศประยุกต! 
Doctor of Philosophy PrograminApplied Geoinformatics 

หลักสูตรใหม# พ.ศ. 2564 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะ    เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

     

หมวดท่ี 1 ข0อมูลท่ัวไป 
 

1.รหัสชื่อหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร : 0753 
 ภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต> 

ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Applied Geoinformatics 
      

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ช่ือเต็มภาษาไทย : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภูมิสารสนเทศประยุกต>) 
ช่ือย�อภาษาไทย  : ปร.ด.(ภูมิสารสนเทศประยุกต>) 
ช่ือเต็มภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy (Applied Geoinformatics) 
ช่ือย�อภาษาอังกฤษ : Ph.D. (Applied Geoinformatics) 
 

3. วิชาเอก 
 ไม�มี 
 

4. จํานวนหน#วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
แบบ 1.1 จํานวนหน�วยกิตรวมหลักสูตรไม�น2อยกว�า48 หน�วยกิต 
แบบ 2.1 จํานวนหน�วยกิตรวมหลักสูตรไม�น2อยกว�า48 หน�วยกิต 

 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรปริญญาเอก 3 ปi  

 5.2 ภาษาท่ีใช0 
  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
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 5.3 การรับเข0าศึกษา 
รับนิสิตไทยหรือต�างชาติที่ ใช2ภาษาไทยได2เป@นอย�างดี และภาษาอังกฤษตามที่

มหาวิทยาลัยกําหนด 

5.4 ความร#วมมือกับสถาบันอื่น 
มีการร�วมมือกับสถาบันการศึกษาหรือองค>กรหน�วยงานที่มีการใช2ภูมิสารสนเทศผ�าน

การศึกษาดูงานและการวิจัย ได2แก� สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ
ตอนล�าง) ศูนย>ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคเหนือ)และ ศูนย>ภูมิภาคเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล�าง)  

5.5 การให0ปริญญาแก#ผู0สําเร็จการศึกษา 
ให2ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภูมิสารสนเทศประยุกต>) มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 6.1 หลักสูตรใหม� พ.ศ. 2564 เปBดสอน ภาคการศึกษาต2นปiการศึกษา 2564 
 6.2 คณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เห็นชอบหลักสูตร  

ในการประชุมครั้งที่ 74(9/2563) วันที่ 30เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 
6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร  
ในการประชุมครั้งที่ 2/2564วันที่ 11เดือน กุมภาพันธ> พ.ศ.256425XX 
6.4 คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร  
     ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 วันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัติหลักสูตร  
ในการประชุมครั้งที่ XX(X)/25XXวันที่ XXเดือน XXXXXXXXพ.ศ. 25XX 

 

7. ความพร0อมในการเผยแพร#หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร2อมเผยแพร�คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 2558 ในปiการศึกษา 2565 
 

8. อาชีพท่ีสามารถปฏิบัตไิด0หลังสําเร็จการศึกษา 
8.1 นักวิชาการภูมิสารสนเทศ หรืออาจารย>ในสถาบันการศึกษา 
8.2 นักวิจัยในองค>กรที่มีการใช2ภูมิสารสนเทศ  
8.3 นักวิเคราะห>นโยบายและวางแผนที่ประยุกต>ใช2ภูมิสารสนเทศ 
8.4 นักเขียนโปรแกรมหรือผู2พัฒนาซอฟต>แวร>และเว็บไซต>ด2านภูมิสารสนเทศ 
8. 5ผู2 บ ริ ห า ร ที่ ป รึ ก ษ า โ ค ร ง ก า ร  แ ล ะ เ จ2 า ข อ ง ธุ ร กิ จ ด2 า น ภู มิ ส า ร ส น เ ท ศ



 

 

 

3 
3 

 

9. ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน#งและคุณวุฒิการศึกษา 
    ของอาจารย!ผู0รับผิดชอบหลักสูตร  
 

ลําดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจําตัว 

ประชาชน 
ตําแหน#ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน ป]ที่จบ 

1 นายนครินทร> ชัยแก2ว 35101012xxxxx ผู2ช�วยศาสตราจารย> ปร.ด. 
 

วท.ม 
วท.บ. 

การรับรู2จากระยะไกลและ
ระบบสารสนเทศ (นานาชาติ) 
ภูมิศาสตร> 
ภูมิศาสตร> 

สถาบันเทคโนโลยีแห�งเอเชีย 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม� 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม� 

2552 
 

2546 
2541 

2 นายวิภพ แพงวังทอง 36508008xxxxx ผู2ช�วยศาสตราจารย> วท.ด. 
วท.ม. 

 
วท.บ. 

ภูมิสารสนเทศ 
การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล2อม 
ภูมิศาสตร> 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2556 
2549 

 
2544 

3 นายสวรินทร> ฤกษ>อยู�สุข 36201000xxxxx อาจารย> วท.ด. 
วท.ม. 

 
วท.บ. 

ภูมิสารสนเทศ 
ระบบสารสนเทศปริภูมิทาง
วิศวกรรม 
ภูมิศาสตร> 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
จุฬาลงกรณ>มหาวิทยาลัย 
 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2558 
2549 

 
2544 
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10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
 มหาวิทยาลัยพะเยา 
  

11. สถานการณ!ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเป_นต0องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ!หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

โลกกําลังเกิดสถานการณ>ใหม� การพลิกผันทางเทคโนโลยี หรือ Technology Disruptive ที่ส�งผล
ให2วิถีชีวิตของคนเปลี่ยนไปอย�างรวดเร็ว การศึกษาหรือแม2แต�การแก2ปqญหาในวิกฤตต�างๆล2วนแล2วแต�
ต2องอาศัยข2อมูล ความรู2และศาสตร>เชิงพื้นที่ในรูปแบบแผนที่มากขึ้นอย�างเท�าทวีคูณ ตัวอย�างเช�น การ
ประยุกต>ใช2ภูมิสารสนเทศด2านการวางแผนการตลาด การวางแผนด2านโลจิสติกส> และการแก2ปqญหาโรค
ระบาด เป@นต2น ทั้งนี้เพื่อการพิจารณาประเด็นปqญหาต�างๆที่นําเอาตําแหน�งของสิ่งเหล�านั้นเข2าไปร�วม
พิจารณาด2วย ซึ่งจะทําให2ได2คําตอบหรือผลลัพธ>ที่ถูกต2องและถูกตําแหน�งมากยิ่งขึ้น ยิ่งไปกว�านั้น 

สําหรับเปsาหมายการพัฒนาอย�างยั่งยืน(Sustainable Development Goals: SDGs)ขององค>การ

สหประชาชาติ ภูมิสารสนเทศนับว�าเป@นเครื่องมือที่สําคัญที่จะนําไปสู�ความสําเร็จตามเปsาหมายดังกล�าว
ได2 ดังจะเห็นได2จากการประยุกต>ใช2ภูมิสารสนเทศในด2านสิ่งแวดล2อมเพื่อการพัฒนาอย�างยั่งยืนที่มีมา
นานแล2วมากกว�า 20ปiและยังคงจําเป@นต2องมีการใช2ภูมิสารสนเทศควบคู�กันไปตลอด 

การพัฒนาองค>ความรู2ทางด2านภูมิสารสนเทศถือเป@นสิ่งจําเป@นสอดคล2องกับนโยบาย “ประเทศ

ไทย4.0”ของรัฐบาลที่มุ�งเน2นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด2วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้ การ

พัฒนาองค>ความรู2ทางด2านภูมิสารสนเทศดังกล�าวยังสอดคล2องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห�งชาติเรื่อยมาตั้งแต�ฉบับที่8(พ.ศ. 2540-2544) จนถึงฉบับที่12(พ.ศ. 2560-2564) ตลอดจน

ยุทธศาสตร>ชาติ20ปi (พ.ศ.2561-2580)และแผนพัฒนาสุขภาพแห�งชาติของกระทรวงสาธารณสุขใน

ปqจจุบันด2วย โดยเฉพาะอย�างยิ่ง รายละเอียดของการพัฒนาระบบฐานข2อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร>
และการจัดการองค>ความรู2เพื่อใช2เป@นเครื่องมือในการวางแผนและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ ตัวอย�างเช�น การจัดทําฐานข2อมูลผู2ปwวย การจัดทําแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ การจัดทํา
ฐานข2อมูลทรัพยากรปwาไม2 ความหลากหลายทางชีวภาพ แหล�งน้ํา ร�วมกับการใช2เทคโนโลยีอวกาศและ
ภาพถ�ายดาวเทียม ให2เป@นมาตรฐานที่ยอมรับร�วมกันดังนั้นจึงมีความจําเป@นจะต2องมีทรัพยากรบุคคลที่มี
ความรู2ความเช่ียวชาญในด2านภูมิสารสนเทศอย�างเพียงพอเพื่อจะรับมือกับความต2องการดังกล�าว อีกทั้ง
เพื่อการพัฒนาประเทศและจังหวัดพะเยาเป@นไปตามเปsาหมายยุทธศาสตร>กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร> วิจัยและนวัตกรรม และแผนกลยุทธ>มหาวิทยาลัยพะเยา 

11.2 สถานการณ!หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  
 สถานการณ>ปqจจุบัน สังคมดิจิตอล (Digital Society) ที่มนุษย>อาศัยสื่อดิจิตอลในการเช่ือมต�อกัน 
ขนาดของสังคมสามารถใหญ�ขึ้นโดยไม�ขึ้นอยู�กับระยะห�างทางกายภาพอีกต�อไป ทั้งนี้เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงอย�างก2าวกระโดดทางด2านเทคโนโลยีและการสื่อสาร ส�งผลให2เกิดวิกฤตทางด2านเทคโนโลยี



 

 

 

5 

ต�อคนหรือธุรกิจที่ปรับตัวไม�ทัน ซ้ําเติมด2วยสถานการณ>โรคระบาดการติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุ>ใหม� 
2019 นํามาซึ่งวิกฤตทางเศรษฐกิจและการเมืองที่กําลังเพิ่มความรุนแรงและสามารถขยายผลกระทบ
ความเสียหายใหม�ได2อีก ส�งผลให2ผู2คนต2องมีการปรับตัวเพื่อเอาชีวิตรอดด2วยการมีวิถีชีวิตใหม� (New 
normal) ที่อาศัยความรู2ทางวิทยาศาสตร>และเทคโนโลยีมากขึ้น ความก2าวหน2าของเทคโนโลยีมีการ
เปลี่ยนแปลงไปอย�างรวดเร็วมีเทคโนโลยีแบบใหม�เข2ามาทําลาย (Disrupt) เทคโนโลยีแบบเก�าลงไปใน
เวลาอันรวดเร็วและต�อเนื่อง ยิ่งไปกว�านั้นเหตุการณ>แบบเดียวกันนี้ยังเกิดขึ้นกับภาคส�วนอื่นๆด2วย 
อย�างเช�น ภาคการศึกษา ทําให2ผู2คนในปqจจุบันต2องเรียนรู2และปรับตัวให2ทันกับสถานการณ> 
 นอกจากนี้ยังมีมิติทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีความเกี่ยวข2องเช่ือมโยงกับทุกภาคส�วน ซึ่งการ
แก2ปqญหานั้นไม�สามารถแก2ไขได2โดยใช2ความรู2จากสาขาใดสาขาหนึ่งเพียงอย�างเดียว ดังนั้นมีความ
จําเป@นต2องประยุกต>ใช2ภูมิสารสนเทศซึ่งมีลักษณะเป@นสหวิทยาการในการแก2ปqญหาด2วยเพื่อให2เกิดความ
เข2าใจการยอมรับและการมีส�วนร�วมของชุมชนท2องถิ่น การดําเนินการแก2ปqญหาหรือปsองกันปqญหา
เหล�านั้นจึงจะมีโอกาสสําเร็จลุล�วง โดยเฉพาะเรื่องที่มีผลกระทบวงกว2างต�อประชาชน หรือต2องมีการ
จัดการกับข2อมูลขนาดใหญ�หรือสารสนเทศที่หลากหลาย จะเห็นได2ว�า เทคโนโลยีใหม�ในด2านภูมิ
สารสนเทศเกิดขึ้นมากมาย อย�างไรก็ดี บุคลากรด2านนี้ยังขาดแคลนมาก ตัวอย�างเช�น การใช2เทคโนโลยี
ข2อมูลขนาดใหญ� (Big Data) จําเป@นต2องมีการประมวลผลหรือการวิเคราะห>จากนักวิเคราะห>ที่มี
ความสามารถเช่ียวชาญ หรือแม2แต�การใช2เทคโนโลยีปqญญาประดิษฐ> Artificial Intelligence (AI), 
Machine Learning,Cloud Processing จําเป@นต2องมีผู2เช่ียวชาญในการทํางานตัวอย�างเช�น การเกษตร
แม�นยํา (Precision Agriculture)การเพาะปลูกดูแลพืชพรรณ ข2อมูลสภาพอากาศ ความช้ืนที่แม�นยําจะ
นํามาซึ่งผลผลิตที่มีคุณภาพและการตลาดที่แม�นยําขึ้นด2วย รวมไปถึงการพยากรณ>ผลผลิต เช�น โรงงาน
น้ําตาลใช2ปqญญาประดิษฐ>เพื่อคาดการณ>ผลผลิตของอ2อยเป@นต2น 
 

12. ผลกระทบจากข0อ11.1 และ 11.2 ต#อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข0องกับพันธกิจของ
สถาบัน 

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร  
 หลักสูตรนี้ได2คํานึงถึงการเสริมสร2างความรู2ความเข2าใจเกี่ยวกับกระบวนการทางสังคม                  
และวัฒนธรรมให2แก�นิสิต เพื่อให2ดุษฎีบัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตรสามารถบูรณาการมิติ              
ทางสังคมเข2ากับความรู2ทางด2านภูมิสารสนเทศ โดยใช2ภูมิสารสนเทศ ได2แก� ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร> 
การรับรู2จากระยะไกล และระบบกําหนดตําแหน�งบนโลกด2วยดาวเทียม นอกจากนี้ หลักสูตรที่ถูก
พัฒนาขึ้นนี้เน2นและส�งเสริมการวิจัยที่ใช2ภูมิสารสนเทศให2ทันต�อสถานการณ>การเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีสมัยใหม� ประกอบกับต2องมีจรรยาบรรณในวิชาชีพถึงพร2อมด2วยคุณธรรม จริยธรรม  และ
ความรับผิดชอบต�อตนเอง สังคม และประเทศชาติ อีกทั้งยังคํานึงถึงวัตถุประสงค>หลักของมหาวิทยาลัย
ด2วย ได2แก� (1) จัดการเรียนการสอนที่เน2นให2นิสิตอยู�และเรียนอย�างมีความสุข จบไปมีงานทําและเป@นคน
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ดีของสังคม (2) ทําการวิจัยที่เน2นการสร2างปqญญารวมหมู� เคียงคู�ชุมชน (3) บริการวิชาการโดยเน2นการ
ใช2ปqญญารวมหมู�เพื่อพัฒนาความเข2มแข็งของชุมชน (4) ทํานุบํารุงภูมิปqญญา ศิลปะ วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล2อมของท2องถิ่นสู�สากลเพื่อบริหารจัดการอย�างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและยึดม่ันในธรร
มาภิบาล 

จากผลกระทบของสถานการณ>ภายนอกทั้งทางสาธารณสุข โรคระบาด ทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมดังกล�าว ผนวกกับการเปลี่ยนแปลงอย�างก2าวกระโดดของเทคโนโลยีที่ทันสมัยต�างๆ ทํา
ให2จําเป@นต2องมีการพัฒนาหลักสูตรให2มีความเท�าทันต�อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อให2สามารถผลิต
บุคลากรที่มีความรู2และมีทักษะในการวิจัยและวิชาการ รวมถึงมีศักยภาพในการพัฒนาตัวเองอย�าง
ต�อเนื่องเพื่อให2มองเห็นแนวทางในการนําภูมิสารสนเทศมาใช2ประโยชน>ในงานด2านสังคมและวัฒนธรรม 
รวมทั้งงานด2านสาธารณสุขหรืออื่นๆ ตลอดจนต2องมีคุณธรรม จริยธรรม ที่จะช�วยช้ีนําและขับเคลื่อนให2
การเปลี่ยนแปลงนี้เป@นไปในรูปแบบที่สอดคล2องและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมไทยตามอย�างใน
ยุทธศาสตร>ชาติ 20 ปi “ประเทศไทยมีความ ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป@นประเทศพัฒนาแล2ว ด2วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

 12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน 
(1) ด0านการผลิตบัณฑิต 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต>ตอบสนองต�อผลกระทบจาก
สถานการณ>ภายนอกต�าง ๆ รวมไปถึงพันธกิจของมหาวิทยาลัยด2านการผลิตบัณฑิตด2วยการพัฒนา
ดุษฎีบัณฑิตให2มีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะ ทางปqญญา มีทักษะความสัมพันธ>ระหว�างบุคคลมีความ
รับผิดชอบ โดยจัดการเรียนการสอนอย�างมีความสุข จบไปมีงานทําและเป@นคนดีของสังคม นอกจากนี้
ส�งเสริมให2ดุษฎีบัณฑิตมีทักษะในการวิจัยและพัฒนาด2วย 

(2) ด0านการวิจัย 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต>นั้นเป@นศาสตร>เชิงพื้นที่ด2วย

ลักษณะเฉพาะดังกล�าว เนื้อหาของการวิจัยหรือวิทยานิพนธ>ของนิสิตจะมีความเกี่ยวพันกับการแก2ไข
ปqญหาเชิงพื้นที่หรือชุมชน หรือนวัตกรรมเชิงพื้นที่ค�อนข2างมาก ซึ่งนับว�าเป@นการตอบสนองพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยด2านการวิจัยที่เน2นการสร2างปqญญารวมหมู� เคียงคู�ชุมชน 

(3) ด0านบริการวิชาการ 
 การตอบสนองของหลักสูตรต�อสถานการณ>ภายนอกและพันธกิจของมหาวิทยาลัยด2านบริการ
วิชาการที่เน2นการใช2ปqญญารวมหมู�เพื่อพัฒนาความเข2มแข็งของชุมชน นอกจากหัวข2อวิทยานิพนธ>จะ
พัฒนาให2นิสิตนําองค>ความรู2ที่ได2ส่ังสมไปประยุกต>ใช2ในเชิงพื้นที่และสร2างความเข2มแข็งให2แก�ชุมชนแล2ว 
หลักสูตรดังกล�าวยังบรรจุรายวิชาภูมิสารสนเทศด2านการจัดการท2องถิ่นด2วย 
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(4) ด0านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 การพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต>เพื่อตอบสนองต�อ
สถานการณ>ภายนอกและพันธกิจของสถาบัน หลักสูตรนี้ได2มีการคํานึงถึงการเสริมสร2างความรู2ความ
เข2าใจเกี่ยวกับกระบวนการทางสังคมและวัฒนธรรมให2แก�นิสิต เพื่อให2นิสิตสามารถบูรณาการมิติทาง
สังคมเข2ากับความรู2ทางด2านภูมิสารสนเทศเพื่อความเข2มแข็งของชุมชนและการทํานุบํารุงศิลปะ  และ
วัฒนธรรม นอกจากนี้ยังมีการส�งเสริมการใช2ภูมิสารสนเทศให2ทันต�อสถานการณ>การเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีสมัยใหม� เพื่อบริหารจัดการสิ่งแวดล2อมของท2องถิ่นอย�างมีประสิทธิภาพ  

 
13. ความสัมพันธ!กับหลักสูตรอื่นท่ีเปbดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 

13.1 กลุ#มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปbดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 
ไม�มี 

13.2 กลุ#มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปbดสอนให0สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 
ไม�มี 

13.3 การบริหารจัดการ 
 การบริหารจัดการหลักสูตร อยู�ภายใต2การกํากับดูแลของคณะกรรมการบริหารและอาจารย>
ผู2รับผิดชอบหลักสูตร โดยให2การจัดการเรียนการสอนดําเนินไปด2วยความเรียบร2อยบรรลุเปsาหมาย
ร า ย วิ ช า  ไ ป จ น ถึ ง บ ร ร ลุ วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค> แ ล ะ ผ ล ก า ร เ รี ย น รู2 ข อ ง ห ลั ก สู ต ร



 

 

หมวดท่ี 2 ข0อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค!ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

ศาสตร>ที่มีรากฐานองค>ความรู2ในเชิงทฤษฎีและเชิงประยุกต>เพื่อการวิจัยและใช2ภูมิสารสนเทศ
เป@นเครื่องมือที่สนับสนุน ส�งเสริม การพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ และการพัฒนาประเทศได2อย�างมี
คุณธรรมและจริยธรรม 
 

1.2 ความสําคัญ 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต>ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อผลิตดุษฎี

บัณฑิตที่มีคุณภาพ มุ�งเน2นให2เป@นผู2มีความรู2 ทักษะในการวิจัยทางด2านภูมิสารสนเทศ สามารถศึกษา
ค2นคว2า วิเคราะห>ข2อมูล องค>ความรู2ใหม�ได2ด2วยตนเองและสามารถใช2ภูมิสารสนเทศได2สอดคล2องกับ
ความต2องการเชิงพื้นที่  และมีความคิดริเริ่มสร2างสรรค>สามารถนําความรู2ไปใช2งานได2อย�างมี
ประสิทธิภาพ  
 

1.3 วัตถุประสงค!ของหลักสูตร 
ผลิตดุษฎีบัณฑิตให2มีคุณสมบัติดังต�อไปนี้ 

1.3.1 มีความรู2 ความสามารถ และทักษะในการวิจัยด2านภูมิสารสนเทศที่ประยุกต>
ไปสู�การพัฒนาสนับสนุนงานและนวัตกรรมเชิงพื้นที่ได2อย�างมีประสิทธิภาพ 

1.3.2 มีคุณธรรมและจริยธรรมในการใช2ความรู2และทักษะด2านภูมิสารสนเทศ
ประยุกต>ในการปฏิบัติงานที่เป@นประโยชน>ต�อองค>กรและพื้นที่ 
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2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
  

แผนการพัฒนา กลยุทธ! หลักฐาน/ตัวบ#งชี้ 
1.พัฒนาหลักสูตรให2มีมาตรฐาน

ตามที่สกอ.กําหนดสอดคล2อง
กับนโยบายของมหาวิทยาลัย
และความต2องการของผู2ที่
สนใจเรียน และความต2องการ
ของสังคม 

 
 
 
 

1.1  พัฒนาหลักสูตรให2เป@นไป   
ตามมาตรฐานสากลและ   
สอดคล2องกับนโยบายของ   
มหาวิทยาลัยพะเยา 

1.2พัฒนาหลักสูตรให2
สอดคล2องกับมาตรฐาน
ของ สกอ. 

1.3ศึกษาความต2องการและ
ความคิดเห็นของผู2ที่สนใจ
เรียน/ความต2องการของ
สังคม 

1.1หลักสูตรผ�านการเห็นชอบจาก 
สกอ. 

1 .2รายงานผลการสํารวจความ
คิดเห็นของผู2ที่สนใจเรียน/ผู2มีส�วน
ได2ส�วนเสียที่เกี่ยวข2อง 

1.3 รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจและความต2องการ ผู2 ใ ช2
บัณฑิต 

 

2.แผนการพัฒนาการจัดการ   
เรียนการสอนที่เน2นผู2เรียน
เป@นสําคัญตามมาตรฐานผล
การเรียนรู2ของ สกอ. 

 

2.1พัฒนาอาจารย>ผู2สอนโดย   
เน2นการจัดการเรียนการ
สอนที่เน2นผู2เรียนเป@น
สําคัญ 

2.2 พัฒนาสิ่งสนับสนุนการ 
เรียนรู2ที่เน2นผู2เรียนเป@น
สําคัญ และการเรียนรู2ด2วย
ตนเองของนิสิต 

2.1จํานวนแผนงาน/กิจกรรมการ  
พัฒนาอาจารย> ผู2สอน ในการ 
จัดการเรียนการสอนที่เน2นผู2เรียน 
/ความพึงพอใจของผู2 เรียนต�อ
กระบวนการเรียนการสอนเป@น
สําคัญ 

2.2ความพึงพอใจของอาจารย>และ 
นิสิตต�อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู2ที่
เน2นผู2เรียนเป@นสําคัญ 

3.แผนการพัฒนานิสิตให2มี   
ความพร2อมในการเรียนการ
สอนทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ 

3.1พัฒนาการเรียนรู2ของนิสิตให2
เป@นไปตามมาตรฐานสกอ. 

3.2จัดการเรียนการสอน
ภาคปฏิบัตโิดยเน2นให2นิสิต
ฝFกทักษะและความชํานาญ
อย�างเพียงพอ  

3.1แผนการพัฒนานิสิตให2มีความ
พร2อมในการเรียนการสอนทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

3.2ร2อยละของรายวิชาที่เน2นให2นิสิต
ฝFกทักษะและความชํานาญ 

 
 



 

 

หมวดท่ี 3 ระบบจัดการศึกษาการดําเนินการและโครงสร0างของหลักสูตร 
 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 

ระบบทวิภาค โดย 1 ปiการศึกษาแบ�งออกเป@น 2 ภาค การศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม�น2อยกว�า 15 สัปดาห> และเป@นไปตามข2อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาว�า
ด2วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561 

  

1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร0อน 
  ไม�มี 

 
1.3 การเทียบเคียงหน#วยกิตในระบบทวิภาค 

  ให2เป@นไปตามข2อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว�าด2วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ.2561 

 

2. การดําเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
     ภาคการศึกษาต2น เดือน มิถุนายน – ตุลาคม 
     ภาคการศึกษาปลาย เดือน พฤศจิกายน – มีนาคม 

 
2.2 คุณสมบัติของผู0เข0าศึกษา 

1.สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาภูมิศาสตร>หรือภูมิสารสนเทศศาสตร>หรือ
ศาสตร>ที่เกี่ยวข2องกับนวัตกรรมเชิงพื้นที่ จากสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศหรือต�างประเทศ
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง และเป@นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

2. เป@นผู2ที่มีสุขภาพร�างกายไม�เป@นอุปสรรคต�อการศึกษา 
3. ไม�เคยต2องโทษตามคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดให2จําคุก เว2นแต�ความผิดที่กระทําโดย

ประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
4. ไม�เคยถูกตัดช่ือออก หรือถูกไล�ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ  เพราะความผิดทางความประพฤติ 
และเป@นไปตามข2อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว�าด2วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 
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 การคัดเลือกผู0เข0าศึกษา 
     เป@นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข2าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ข2อบังคับของ

มหาวิทยาลัยพะเยา ว�าด2วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561นอกจากนี้ ผู2เข2าศึกษาต2องนําเสนอ
กรอบแนวคิดของการวิจัยในระดับดุษฎีบัณฑิตต�อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรด2วย 

2.3 ปeญหาของนิสิตแรกเข0า 
ผู2ที่จบการศึกษาในสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข2องอาจมีพื้นฐานองค>ความรู2ด2านภูมิสารสนเทศไม�

เพียงพอ 
2.4 กลยุทธ!ในการดําเนินการเพื่อแก0ไขปeญหา/ข0อจํากัดของนิสิตในข0อ 2.3 

บรรจุรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิทยาศาสตร>และเทคโนโลยีในหลักสูตรเป@นวิชา
บังคับเพื่อปรับพื้นฐานการวิจัยด2านภูมิสารสนเทศ และจัดให2มีหลักสูตรระยะสั้นเพื่อปรับพื้นฐานองค>
ความรู2ด2านภูมิสารสนเทศให2กับนิสิตที่ไม�ได2สําเร็จการศึกษาด2านภูมิสารสนเทศโดยตรง 

2.5 แผนการรับนิสิตและผู0สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป] 
2.5.1 จํานวนนิสิตที่จะรับเข2าศึกษาตามการศึกษาแบบ 1.1 

จํานวนนิสิต 
จํานวนนิสิตในแต#ละป]การศึกษา(คน) 

2564 2565 2566 2567 2568 
ช้ันปiที่ 1 5 5 5 5 5 

ช้ันปiที่ 2  5 5 5 5 

ช้ันปiที่ 3   5 5 5 

รวม 5 10 15 15 15 

คาดว#าจะสําเร็จการศึกษา   5 5 5 

 
2.5.2 จํานวนนิสิตที่จะรับเข2าศึกษาตามการศึกษาแบบ 2.1 

จํานวนนิสิต 
จํานวนนิสิตในแต#ละป]การศึกษา(คน) 

2564 2565 2566 2567 2568 
ช้ันปiที่ 1 5 5 5 5 5 

ช้ันปiที่ 2  5 5 5 5 

ช้ันปiที่ 3   5 5 5 

รวม 5 10 10 10 10 

คาดว#าจะสําเร็จการศึกษา   5 5 5 
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2.6 งบประมาณตามแผน  
 

หมวดรายจ#าย 
ป]งบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 
1. งบบุคลากร 
1.1 หมวดเงินเดือน 
1.2 หมวดค�าจ2างประจํา 

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. งบดําเนินการ 
2.1 หมวดค�าตอบแทน 
2.2 หมวดค�าใช2สอย 
2.3 หมวดค�าวัสดุ 
2.4 หมวดค�าสาธารณูปโภค 

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 หมวดครุภัณฑ> 

700,000 
700,000 

600,000 
600,000 

700,000 
700,000 

700,000 
700,000 

700,000 
700,000 

4. งบเงินอุดหนุน 
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.ค#าใช0จ#ายต#อหัวต#อป] 
(สูงสุด) 

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

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

2.7 ระบบการศึกษา 

� แบบช้ันเรียน 
 แบบทางไกลผ�านสื่อสิ่งพิมพ>เป@นหลัก 

แบบทางไกลผ�านสื่อแพร�ภาพและเสียงเป@นสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส>เป@นสื่อหลัก (e – Learning) 

แบบทางไกลทางอินเทอร>เน็ต 
อื่นๆ (ระบุ) 
 

2.8 การเทียบโอนหน#วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข0ามมหาวิทยาลัย 
                 เป@นไปตามข2อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว�าด2วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   
 พ.ศ. 2561 และที่แก2ไขเพิ่มเติม 
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3. หลักสูตรและอาจารย!ผู0สอน 
3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จํานวนหน#วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม�น2อยกว�า 48 หน�วยกิต แยกเป@น 
แบบ 1.1รวมตลอดหลักสูตรไม�น2อยกว�า 48 หน�วยกิต 
แบบ 2.1รวมตลอดหลักสูตรไม�น2อยกว�า 48 หน�วยกิต 

3.1.2 โครงสร0างหลักสูตร 

โครงสร2างหลักสูตร แบ�งเป@นหมวดวิชาที่สอดคล2องกับที่กําหนดไว2ในเกณฑ>มาตรฐาน
หลักสูตรของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร> วิจัยและนวัตกรรม ดังนี้ 

 

รายการ 
เกณฑ!มาตรฐานของ 

สกอ. 
หลักสูตรใหม# 

พ.ศ.2564 
แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 1.1 แบบ 2.1 

1. งานรายวิชา ไม#น0อยกว#า 
          1. หมวดวิชาเฉพาะด2าน 
1.1วิชาเอกบังคับ ไม�น2อยกว�า 
1.2.วิชาเอกเลือก ไม�น2อยกว�า 

- 
 
- 
- 

12 
 
- 
- 

- 
 
- 
- 

12 
 
9 
3 

2. วิทยานิพนธ! 48 36 48 36 

3. รายวิชาบังคับไม#นับหน#วยกิต - - (6) (3) 

หน#วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม�น2อยกว�า 48 48 48 (6) 48 (3) 

หมายเหตุ สําหรับนิสิตบัณฑิตศึกษากรณีการทดสอบภาษาอังกฤษให2เป@นไปตามประกาศ  
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องการสอบผ�านความรู2ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 
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3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร 
3.1.3.1 กรณีจัดการศึกษาตามแบบ1.1 

 1) วิทยานิพนธ!     จํานวน  48หน#วยกิต 

  238899 วิทยานิพนธ>       48 หน�วยกิต 
   Dissertation 
 

 2) รายวิชาบังคับไม#นับหน#วยกิต   จํานวน  6หน#วยกิต 
238812 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิทยาศาสตร>และเทคโนโลยี  3(2-2-5) 

Advanced Research Methodology in Science and Technology 
238800 สัมมนา 1       1(0-2-1) 

Seminar I  
238801 สัมมนา 2       1(0-2-1) 
  Seminar II 
238802 สัมมนา 3       1(0-2-1) 
  Seminar III 

 
  3.1.3.2กรณีจัดการศึกษาตามแบบ2.1 
 1) รายวิชาเฉพาะ  
  1.1วิชาเอกบังคับ    จํานวน  9หน#วยกิต 

238810 การประยุกต>ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร>    3(2-2-5) 
 Geographic Information System Application 
238811  การประยุกต>การรับรู2จากระยะไกล    3(2-2-5) 

Remote Sensing Application 
238812 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิทยาศาสตร>และเทคโนโลยี  3(2-2-5) 

Advanced Research Methodology in Science and Technology 
 

  1.2วิชาเอกเลือก    จํานวน  3 หน#วยกิต 
238820 การประยุกต>ระบบกําหนดตําแหน�งบนโลกด2วยดาวเทียม  3(2-2-5) 
  Global Navigation Satellite System Application 
238821 การประยุกต>ใช2การตัดสินใจและวิทยาศาสตร>ข2อมูลเชิงพื้นที่ 3(2-2-5) 

Application of Data Scienceand Spatial Decision  
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238822 ภูมิสารสนเทศประยุกต>เพื่อการจัดการสิ่งแวดล2อมและสาธารณสุข3(2-2-5) 
GeoinformaticsApplication for Environmental and Public Health Management 

238823 ภูมิสารสนเทศประยุกต>เพื่อการจัดการเมืองและชนบท  3(2-2-5) 
Geoinformatics Application for Urban and Rural Management 

238824 หัวข2อพิเศษในงานวิจัยด2านภูมิสารสนเทศและนวัตกรรมเชิงพื้นที่ 3(1-4-4) 
Special Topics in Geoinformatics and Spatial Innovation Research 

 
 2) วิทยานิพนธ!     จํานวน  36หน#วยกิต 
  238898 วิทยานิพนธ>       36 หน�วยกิต 
   Dissertation 
 

 3) รายวิชาบังคับไม#นับหน#วยกิต   จํานวน  3หน#วยกิต 
238800 สัมมนา 1       1(0-2-1) 

Seminar I  
238801 สัมมนา 2       1(0-2-1) 
  Seminar II 
238802 สัมมนา 3       1(0-2-1) 
  Seminar III 
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3.1.4แผนการศึกษา 
 3.1.4.1 กรณีจัดการศึกษาตามแบบ 1.1 
 

ช้ันป]ท่ี 1 
ภาคการศึกษาต0น 

238812 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิทยาศาสตร>และเทคโนโลยี  3(2-2-5) 
Advanced Research Methodology in Science and Technology(ไม�นับหน�วยกิต) 

 238899 วิทยานิพนธ>       8 หน�วยกิต 
   Dissertation 

รวม 8(3)   หน#วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย 
238800 สัมมนา 1       1(0-2-1) 

  Seminar I          (ไม�นับหน�วยกิต) 
 238899 วิทยานิพนธ>       8 หน�วยกิต 
   Dissertation 

รวม 8(1) หน#วยกิต 
 

ช้ันป]ท่ี 2 
ภาคการศึกษาต0น 

 238899 วิทยานิพนธ>       8 หน�วยกิต 
   Dissertation 

รวม 8 หน#วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย 
238801 สัมมนา 2       1(0-2-1) 

  Seminar II          (ไม�นับหน�วยกิต) 
 238899 วิทยานิพนธ>       8 หน�วยกิต 
   Dissertation 

รวม 8(1)   หน#วยกิต 
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ช้ันป]ท่ี 3 
ภาคการศึกษาต0น 

 238899 วิทยานิพนธ>       8 หน�วยกิต 
   Dissertation 

รวม 8 หน#วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย 
238802 สัมมนา 3       1(0-2-1) 
  Seminar III          (ไม�นับหน�วยกิต) 

 238899 วิทยานิพนธ>       8 หน�วยกิต 
   Dissertation 

รวม 8(1)   หน#วยกิต 
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 3.1.4.2 กรณีจัดการศึกษาตามแบบ 2.1 
 

ช้ันป]ท่ี 1 
ภาคการศึกษาต0น 

238810 การประยุกต>ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร>    3(2-2-5) 
 Geographic Information System Application 
238811  การประยุกต>การรับรู2จากระยะไกล    3(2-2-5) 

Remote Sensing Application 
238812 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิทยาศาสตร>และเทคโนโลยี  3(2-2-5) 

Advanced Research Methodology in Science and Technology 

รวม 9   หน#วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย 
238800 สัมมนา 1       1(0-2-1) 

  Seminar I          (ไม�นับหน�วยกิต) 
 238898 วิทยานิพนธ>       4 หน�วยกิต 
   Dissertation 

23882X วิชาเอกเลือก        3(x-x-x) 
   Major Elective 

รวม 7(1)   หน#วยกิต 
 

ช้ันป]ท่ี 2 
ภาคการศึกษาต0น 

 238898 วิทยานิพนธ>       8 หน�วยกิต 
   Dissertation 

รวม 8   หน#วยกิต 
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ภาคการศึกษาปลาย 
238801 สัมมนา 2       1(0-2-1) 

  Seminar II          (ไม�นับหน�วยกิต) 
 238898 วิทยานิพนธ>       8 หน�วยกิต 
   Dissertation 

รวม 8(1)   หน#วยกิต 
 

ช้ันป]ท่ี 3 
ภาคการศึกษาต0น 

 238898 วิทยานิพนธ>       8 หน�วยกิต 
   Dissertation 

รวม 8 หน#วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย 
238802 สัมมนา 3       1(0-2-1) 

  Seminar III          (ไม�นับหน�วยกิต) 
 238898 วิทยานิพนธ>       8 หน�วยกิต 
   Dissertation 

รวม 8(1)   หน#วยกิต 
 

 3.1.5คําอธิบายรายวิชา 
 

238800 สัมมนา 1        1(0-2-1) 
 Seminar I 
 การสืบค2น การทบทวนวรรณกรรม การรวบรวมข2อมูล การนําเสนอ การอภิปราย  

และการตอบข2อซักถามที่เกี่ยวกับหัวข2อที่สนใจในด2านการวิจัยทางภูมิสารสนเทศประยุกต> 
Searching, literature review, collecting data, presenting, discussing and answering 

questions on interesting topics in relatedfield of geoinformatics research 
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238801 สัมมนา 2        1(0-2-1) 
 Seminar II 
 การวิเคราะห>และการสังเคราะห> เทคนิคการเขียนหัวข2อวิชาการ การนําเสนอผลงานใน

ด2านการวิจัยทางภูมิสารสนเทศประยุกต> 
  Analyzing and synthesizing, academic technical writing, presentation inresearch 
result ingeoinformatics  

 

238802 สัมมนา 3        1(0-2-1) 
 Seminar III 
 การผลิตสื่อในการนําเสนองานวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การนําเสนอและการ

อภิปรายผลงานวิจัยทางด2านภูมิสารสนเทศประยุกต> 
  Creation of media for research presentation, report writing, presentationand 
discussion on research result in geoinformatics 
 

238810 การประยุกต!ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร!    3(2-2-5) 
  Geographic Information System Application 

แนวคิดการจัดการข2อมูลเชิงพื้นที่ด2วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร> แนวโน2มของการ
พัฒนาการสร2างแบบจําลองทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร> การคํานวณข2อมูลราสเตอร>ขั้นสูง ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร>กับเหมืองข2อมูลและการวิเคราะห>ข2อมูลขนาดใหญ� วิธีการทางระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร>ไปประยุกต>ใช2งาน ตัวอย�างของการประยุกต>ใช2  
   Concepts of spatial data management in geographic information system 
(GIS),developing trends,modeling in GIS, advanced raster calculation, GIS with data mining and big 
data analysis,methods approaching to take the GIS using for various works, examples of 
applications 
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238811 การประยุกต!การรับรู0จากระยะไกล     3(2-2-5) 

Remote Sensing Application 
   วิวัฒนาการและหลักการของการรับรู2จากระยะไกล แนวโน2มของการพัฒนา เทคนิค
การวิเคราะห>ขั้นสูงในการรับรู2จากระยะไกล การวิเคราะห>ตรวจวัดการเปลี่ยนแปลง การวิเคราะห>เนื้อ
ภาพ การวิเคราะห>ภาพเชิงวัตถุ ดัชนีอนุพัทธ>ข2อมูลดาวเทียมด2านพืชพรรณ ดิน ความแห2งแล2ง และอื่นๆ 
วิธีการทางการรับรู2จากระยะไกลไปประยุกต>ใช2งาน ตัวอย�างของการประยุกต>ใช2 
 
   Evolution and principles of remote sensing,developing trends, advanced analytical 
techniques in remote sensing, change detection analysis, image texture analysis, object-oriented 
image analysis, satellite-derived indices for vegetation, soil, drought and others,methods 
approaching to take the remote sensing using for various works, examples of applications 

 
238812 ระเบียบวิธีวิจัยข้ันสูงทางวิทยาศาสตร!และเทคโนโลยี   3(2-2-5) 

 Advanced Research Methodology in Science and Technology 

  รากฐานทางปรัชญาหลักตรรกวิทยาเทคนิคการวิจัยขั้นสูงเฉพาะด2านวิทยาศาสตร>และ
เทคโนโลยีการออกแบบการวิจัย การวิเคราะห>ข2อมูล การประเมินงานวิจัย การนําผลวิจัยไปใช2 และ
จรรยาบรรณของนักวิจัย 
  Philosophical foundations, logical principles,advanced research techniques in science 
and technology, research design, data analysis, research evaluation, research application, 
andethics of researcher 

 
238820 การประยุกต!ระบบกําหนดตําแหน#งบนโลกด0วยดาวเทียม  3(2-2-5) 

Global Navigation Satellite SystemApplication 

   การกําหนดตําแหน�งบนโลกโดยเครื่องกําหนดตําแหน�งบนโลกจากดาวเทียม ระบบ
กําหนดตําแหน�งบนโลกกับการรับรู2จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร>ในการทําแผนที่การ
ติดตามสิ่งแวดล2อมและระบบกําหนดตําแหน�งบนโลกด2วยดาวเทียมวิธีการทางระบบกําหนดตําแหน�งบน
โลกด2วยดาวเทียมไปประยุกต>ใช2งาน ตัวอย�างของการประยุกต>ใช2 
   Global positioning through global positioning device from satellites, global navigation 
satellite system (GNSS) with remote sensing and geographic information system for mapping,  
environmental monitoring and GNSS,methods approaching to take the Geographic Information 
System using for various works, examples of applications 
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238821 การประยุกต!ใช0การตัดสินใจและวิทยาศาสตร!ข0อมูลเชิงพื้นท่ี  3(2-2-5) 
   Application of Spatial Decision and Data Science  
   การวิเคราะห>ตัดสินใจเชิงพื้นที่แบบหลายเกณฑ> กระบวนการวิเคราะห>ตามลําดับช้ัน
การดําเนินการด2านระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่การทําเหมืองข2อมูลเชิงตําแหน�ง ข2อมูลเชิง
ตําแหน�งขนาดใหญ� การเรียนรู2ของเครื่องจักรสําหรับข2อมูลเชิงตําแหน�ง การวิเคราะห>และการแสดงผล
ข2อมูลเชิงตําแหน�งการใช2วิทยาศาสตร>ข2อมูลเพื่อการตัดสินใจเชิงพื้นที่ 
   Spatial multi-criteria decision analysis, analytic hierarchy process, spatial decision 
support system implementation, spatial data mining, spatial big data, machine learning for spatial 
data,spatial data analytic and visualization, application of data science for spatial decision 
 

238822 ภูมิสารสนเทศประยุกต!เพื่อการจัดการสิ่งแวดล0อมและสาธารณสุข 3(2-2-5) 
Geoinformatics Application for Environmental and Public Health 

Management 
การประยุกต>ใช2ภูมิสารสนเทศเพื่อการบริการด2านสาธารณสุข การแพร�กระจายของโรค 

การปsองกัน และการเฝsาระวังโรคการติดตามสภาวะแวดล2อม การจําลองระบบสิ่งแวดล2อม ตัวอย�าง
ของการประยุกต>ใช2ภูมิสารสนเทศด2านการจัดการสิ่งแวดล2อมและสาธารณสุข 
  Geoinformatics application for health service, distribution, awareness and 
prevention of epidemic, environmental monitoring, environmental system modeling, examples of 
geoinformatics applications in environmental and public health management 

 
238823 ภูมิสารสนเทศประยุกต!เพื่อการจัดการเมืองและชนบท  3(2-2-5) 

Geoinformatics Application for Urban and Rural Management 
   การประยุกต>ใช2ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการเมืองและชนบท การวางผังเมือง การ
พัฒนาเมืองและชนบทอย�างยั่งยืน เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการจัดการเมืองและชนบทตัวอย�างของ
การประยุกต>ใช2ภูมิสารสนเทศ 
   Geoinformatics application forurbanand rural management, urban planning, 
sustainable urban and rural development, geoinformatics technology in urban and rural 
management,examples of geoinformatics applications 

 
238824 หัวข0อพิเศษในงานวิจัยด0านภูมิสารสนเทศและนวัตกรรมเชิงพื้นท่ี 3(1-4-4) 
 Special Topics in Geoinformatics and Spatial InnovationResearch 



 

 

 

23

 การกําหนดประเด็นหัวข2อที่สนใจในด2านภูมิสารสนเทศและการพัฒนานวัตกรรมเชิง
พื้นที่ การค2นคว2าข2อมูล การวิเคราะห>และการสังเคราะห> การนําเสนอ การอภิปรายและตอบข2อซักถาม 
 Selecting interestingtopics ingeoinformaticsand spatial innovation development, 
studyingdata, analyzing and synthesizing, presenting, discussing and answering questions 
 

238898 วิทยานิพนธ!       36 หน#วยกิต 
 Dissertation 

 การค2นคว2าวิจัย การสร2างองค>ความรู2ใหม�ด2วยกระบวนการวิจัยอย�างเป@นระบบ การ
แก2ปqญหาและการตีพิมพ>เผยแพร� ในหัวข2อที่เกี่ยวกับการประยุกต>ภูมิสารสนเทศ 
 Conducting research, and constructing new knowledge by systematic research 
methodology, problem solving and publishing in applied geoinformatics 
 

238899 วิทยานิพนธ!       48 หน#วยกิต 
 Dissertation 

 การค2นคว2า  การวิพากษ>ผลการค2นคว2 าวิ จัย  การสร2 างองค>ความรู2 ใหม�ด2 วย
กระบวนการวิจัยอย�างเป@นระบบ การแก2ปqญหาและการตีพิมพ>เผยแพร� ในหัวข2อที่เกี่ยวกับการประยุกต>
ภูมิสารสนเทศ 
 Conducting research, research result criticism, and constructing new knowledge by 
systematic research methodology, problem solving and publishing in applied geoinformatics 

 
ความหมายของเลขรหัสสาขาวิชา 
 ประกอบด2วยตัวเลข 6 ตัว แยกเป@น 2 ชุด ชุดละ 3 ตัว มีความหมายดังนี้ 
 1.ความหมายของเลขรหัสชุดที่ 1 คือรหัส 3 ตัวแรก (ตัวเลขประจําสาขาวิชา)   
   238 หมายถึง  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภูมิสารสนเทศประยุกต>) 
 2.ความหมายของเลขรหัสชุดที่ 2 คือรหัส 3 ตัวหลัง 
  เลขหลักร2อย :  แสดงระดับบัณฑิตศึกษา 
   7 หมายถึง  รายวิชาในระดับปริญญาโท 

8 หมายถึง  รายวิชาในระดับปริญญาเอก 
  เลขหลักสิบ  :   แสดงหมวดหมู�ในสาขาวิชา 

0 หมายถึง  กลุ�มวิชาไม�นับหน�วยกิต 
1 หมายถึง  กลุ�มวิชาเอกบังคับ 
2 หมายถึง  กลุ�มวิชาเอกเลือก 
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9 หมายถึง  วิทยานิพนธ> 
  เลขหลักหน�วย  : แสดงอนุกรมของรายวิชา    
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3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหน#ง และคุณวุฒิของอาจารย! 
3.2.1 อาจารย!ประจําหลักสูตร 
 

 

ลําดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตร
ประจําตัว 
ประชาชน 

ตําแหน#ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒ ิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน ป]ที่จบ 

1 นายนครินทร> ชัยแก2ว* 35101012xxxxx ผู2ช�วย
ศาสตราจารย> 

ปร.ด. 
 

วท.ม 
วท.บ. 

การรับรู2จากระยะไกลและระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร> (นานาชาติ) 
ภูมิศาสตร> 
ภูมิศาสตร> 

สถาบันเทคโนโลยีแห�งเอเชีย 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม� 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม� 

2552 
 

2546 
2541 

2 นายนิติ เอี่ยมชื่น 37002000XXXXX ผู2ช�วย
ศาสตราจารย> 

วท.ด. 
วท.ม. 
ศศ.บ. 
วท.บ. 

ภูมิสารสนเทศ 
ภูมิศาสตร> 
รัฐศาสตร> 
ภูมิศาสตร> 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม� 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม� 

2558 
2548 
2544 
2543 

3 นางสาวบุญศิริ สุขพร2อมสรรพ> 35201012xxxxx ผู2ช�วย
ศาสตราจารย> 

ปร.ด. 
ผ.ม. 
อ.บ. 

วิศวกรรมสิ่งแวดล2อมและเมือง 
การวางแผนภาคและเมือง 
ภูมิศาสตร> 

มหาวิทยาลัยโตเกียว, ญี่ปุwน 
จุฬาลงกรณ>มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ>มหาวิทยาลัย 

2554 
2548 
2545 

4 นายไพศาล จี้ฟู 35101010xxxxx ผู2ช�วย
ศาสตราจารย> 

ปร.ด. 
 

วท.ม. 
 

วท.บ. 

การรับรู2จากระยะไกลและระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร> (นานาชาติ) 
การรับรู2จากระยะไกลและระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร> (นานาชาติ) 
ภูมิศาสตร> 

สถาบันเทคโนโลยีแห�งเอเชีย  
 
สถาบันเทคโนโลยีแห�งเอเชีย 
 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2554 
 

2549 
 

2547 
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25 
25 

ลําดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตร
ประจําตัว 
ประชาชน 

ตําแหน#ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒ ิ สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน ป]ที่จบ 

5 นายรังสรรค> เกตุอ�อต 36404003xxxxx ผู2ช�วย
ศาสตราจารย> 

ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

วิทยาศาสตร>สิ่งแวดล2อม 
วิทยาศาสตร>สิ่งแวดล2อม 
ภูมิศาสตร> 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร> 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร> 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2556 
2548 
2545 

6 นายวิภพ แพงวังทอง* 36508008xxxxx ผู2ช�วย
ศาสตราจารย> 

วท.ด. 
วท.ม. 

 
วท.บ. 

ภูมิสารสนเทศ 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล2อม 
ภูมิศาสตร> 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2556 
2549 

 
2544 

7 นายสวรินทร> ฤกษ>อยู�สุข* 36201000xxxxx อาจารย> วท.ด. 
วท.ม. 

 
วท.บ. 

ภูมิสารสนเทศ 
ระบบสารสนเทศปริภูมิทาง
วิศวกรรม 
ภูมิศาสตร> 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
จุฬาลงกรณ>มหาวิทยาลัย 
 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2558 
2549 

 
2544 

หมายเหตุ *อาจารย>ผู2รับผิดชอบหลักสูตร 
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3.2.2 อาจารย!พิเศษ  
 

ลําดับ ชื่อ – สกุล 
ตําแหน#ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา ป] 

1 Prof. Nitin Kumar Tripathi ศาสตราจารย> Ph.D. 
M.Tech 
B.Tech 

Remote Sensing 
Remote Sensing 
Civil Engineering 

2537 
2530 
2527 

2 รศ.ดร.ธีรวงศ> เหล�าสุวรรณ รองศาสตราจารย> Ph.D. 
 

วท.ม. 
B.Ind.Tech. 

Electrical and Computer 
Engineering 
Remote Sensing 
Electronics Engineering 

2555 
 

2539 
2537 

3 รศ.ดร.สุวิทย> อ�องสมหวัง รองศาสตราจารย> Dr. rer. nat.  
วท.ม.  
วท.บ. 

Remote Sensing  
วนศาสตร> 
วนศาสตร> 

2536 
2529 
2524 

4 ผศ.ดร.กัมปนาท ปBยะธํารง
ชัย 

ผู2ช�วยศาสตราจารย> Ph.D.  
M.S. 
วท.บ. 

Geography 
Remote Sensing and GIS 
ภูมิศาสตร> 

2549 
2543 
2539 

5 ผศ.ดร.สิทธิชัย ชูสําโรง ผู2ช�วยศาสตราจารย> Ph.D.  
M.S. 
วท.บ. 

Urban Informatics 
Urban Informatics 
ภูมิศาสตร> 

2557 
2554 
2547 

6 ผศ.ดร.สัญญา สราภิรมย> ผู2ช�วยศาสตราจารย> Ph.D.  
 

วท.ม.  
วท.บ. 

Geography-Terrain Evaluation, 
Remote Sensing and GIS 
ธรณีวิทยา 
ธรณีวิทยา 

2535 
 

2525 
2517 
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4. องค!ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ!ภาคสนาม (การฝtกงานหรือสหกิจศึกษา) 
-ไม�มี- 

4.1. มาตรฐานผลการเรียนรู0ของประสบการณ!ภาคสนาม 
–ไม�มี-  

4.2. ช#วงเวลา  
–ไม�มี-  

4.3. การจัดเวลาและตารางสอน  
–ไม�มี- 

 

5. ข0อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย  
แนวคิดด2านการวิ จัย ขอบเขต เทคนิค อุปกรณ> และระเบียบวิธีการสําหรับการวิ จัย                         

ด2านภูมิสารสนเทศประยุกต> การดําเนินการส�งเสริมการพัฒนาความสามารถของนิสิตเพื่อการประยุกต>
ความรู2 พัฒนาทักษะ ตลอดการวิจัยเพื่อแก2ไขปqญหาเชิงพื้นที่อื่น ๆ มีรายละเอียดดังนี้ 

5.1. คําอธิบายโดยย#อ  
วิทยานิพนธ>ด2านภูมิสารสนเทศประยุกต>ที่นิสิตสนใจ โดยนิสิตต2องสามารถอธิบายแนวคิดและ

ทฤษฎีที่นํามาประยุกต>ใช2ในการทําวิทยานิพนธ> รวมถึงประโยชน>ที่จะได2รับจากการทําวิทยานิพนธ>นั้นๆ  

5.2. มาตรฐานผลการเรียนรู0  
เพื่อให2นิสิตมีความรู2ความเข2าใจในกระบวนการทําการวิจัยด2านภูมิสารสนเทศประยุกต>และการ

วิเคราะห>ข2อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อใช2ในการแก2ปqญหาเชิงพื้นที่ได2 และสามารถเขียนแผน
โครงงานและงานวิจัยเพื่อสื่อสารได2อย�างมีประสิทธิภาพ  

5.3. ช#วงเวลา  
แบบ 1.1 ภาคการศึกษาต2นและภาคการศึกษาปลาย ช้ันปiที่ 1 ถึง 3 
แบบ 2.1 ภาคการศึกษาต2นและภาคการศึกษาปลาย ช้ันปiที่ 1 ถึง 3  

5.4. จํานวนหน#วยกิต  
แบบ 1.1 มีวิทยานิพนธ> 48 หน�วยกิต 
แบบ 2.1มีวิทยานิพนธ> 36 หน�วยกิต 

5.5. การเตรียมการ  
นิสิตต2องลงทะเบียนเรียนรายวิชาสัมมนาเพื่อเป@นการเตรียมการหัวข2อวิทยานิพนธ>ที่สนใจอีกทั้ง

เป@นการติดตามการทํางานโดยการรายงานความก2าวหน2าของวิทยานิพนธ>ด2วยในรายวิชาดังกล�าวและมี
ความประสงค>จะทําวิทยานิพนธ> ให2เขียนแบบฟอร>มเสนอหัวข2อวิทยานิพนธ> พร2อมระบุอาจารย>ที่ปรึกษา 
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5.6. กระบวนการประเมินผล  
แบบ 1.1 – มีการสอบหัวข2อวิทยานิพนธ>ในภาคการศึกษาต2น ช้ันปiที่ 1 ทั้งนี้จะมีการแต�งตั้ง

คณะกรรมการสอบหัวข2อวิทยานิพนธ>เป@นผู2พิจารณา จากนั้นนิสิตจัดทําวิทยานิพนธ>โดยมีการแจ2ง
รายงานความก2าวหน2าในแต�ละภาคการศึกษาต�ออาจารย>ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ>และนิสิตต2องสอบปาก
เปล�าขั้นสุดท2าย โดยมีการแต�งตั้งอาจารย>ประจําผู2หลักสูตรและผู2ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม�
น2อยกว�า 5 ท�าน เป@นคณะกรรมการผู2ประเมินผลทั้งนี้ประธานกรรมการสอบต2องเป@นผู2ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

แบบ 2.1– มีการสอบหัวข2อวิทยานิพนธ>ในภาคการศึกษาต2น ช้ันปiที่ 1 ทั้งนี้จะมีการแต�งตั้ง
คณะกรรมการสอบหัวข2อวิทยานิพนธ>เป@นผู2พิจารณา จากนั้นนิสิตจัดทําวิทยานิพนธ>โดยมีการแจ2ง
รายงานความก2าวหน2าในแต�ละภาคการศึกษาต�ออาจารย>ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ>และนิสิตต2องสอบปาก
เปล�าขั้นสุดท2าย โดยมีการแต�งตั้งอาจารย>ประจําผู2หลักสูตรและผู2ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม�
น2อยกว�า 5 ท�าน เป@นคณะกรรมการผู2ประเมินผล ทั้งนี้ประธานกรรมการสอบต2องเป@นผู2ทรงคุณวุฒิ
ภ า ย น อ ก



 

 

หมวดท่ี 4  ผลการเรียนรู0 กลยุทธ!การสอน และการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ!หรือกิจกรรมของนิสิต 
1.1 มีกระบวนการคิดอย�างมีเหตุผล 
 

1.1 มีการสอดแทรกโจทย>ปqญหาเชิงอภิปราย 
แบบฝFกหัด โครงงานให2ได2ฝFกคิด ฝFกแก2ปqญหา 
ฝFกปฏิบัติอย�างเป@นระบบ 

1.2 มีกิจกรรมนําเสนอและอภิปรายผลงานวิจัยที่มี
ระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกต2อง  

1.3 มีการทําวิทยานิพนธ>เพื่อเป@นการฝFกเทคนิค
และกระบวนการคิดอย�างมีเหตุผล 

1.2 มีภาวะผู2นํา มีความรับผิดชอบ และมีวินัย
ในตนเอง 

2.1มีกิจกรรมกลุ�มในช้ันเรียนเพื่อส�งเสริมให2นิสิตมี
ภาวะผู2นําทางความคิด กล2าแสดงออก การ
เป@ นสมา ชิกก ลุ� มที่ ดี มี วิ นั ย  และมี ความ
รับผิดชอบต�อผลงานที่นําเสนอ 

1.3 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพและจริยธรรม
วิจัย 

3.1 สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน และส�งเสริมให2มี
กิจกรรมที่มีการส�งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

3.2 ปลูกฝqงให2มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ โดยเฉพาะรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยและ
วิชาสัมมนา เช�น ไม�ลอกผลงานผู2อื่น และการ
อ2างอิงผลงานวิจัยที่เกี่ยวข2อง 
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2. การพัฒนาเหตุผลการเรียนรู0ในแต#ละด0าน 
 2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
  2.1.1  ผลการเรียนรู0ด0านคุณธรรม จริยธรรม 

( 1 )  ตระหนักในคุณค� าและคุณธรรม จริยธรรม และซื่ อ สัตย> สุ จริ ต 
มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

(2) มีวินัย และความรับผิดชอบต�อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบ                   
และข2อบังคับต�าง ๆ ขององค>กรและสังคม 

(3) เคารพสิทธิและรับฟqงความคิดเห็นของผู2อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค�า                  
และศักดิ์ศรีของความเป@นมนุษย> 

(4) สามารถวินิจฉัยปqญหาหรือข2อขัดแย2งตามหลักการ เหตุผลและค�านิยม              
อันดีงาม  

  2.1.2 กลยุทธ!การสอนท่ีใช0พัฒนาการเรียนรู0ด0านคุณธรรม จริยธรรม 
(1)  ปลูกฝqงให2นิสิตมีระเบียบวินัย ตรงต�อเวลา เสียสละซื่อสัตย>สุจริต                    

และเคารพกฎระเบียบ โดยอาจารย>ผู2สอนเป@นแบบอย�าง 
(2) ออกแบบการเรียนการสอนให2นิสิตได2แสดงความรับผิดชอบภาวะผู2นํา 

ทํางานเป@นทีม แก2ไขปqญหา แสดงความคิดเห็นและรับฟqงความคิดเห็นของผู2อื่น 
(3) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อส�งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช�น การยก

ย�องนิสิตที่ประพฤติตนดี เสียสละและทําประโยชน>ต�อส�วนรวม  

  2.1.3 กลยุทธ!การประเมินผลการเรียนรู0ด0านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) ประเมินจากการตรงต�อเวลาของนิสิตในการเข2าช้ันเรียน การส�งงานตาม
กําหนด ความสุจริตในการสอบและการร�วมกิจกรรม 

(2)ประเมินจากการมีวินัยและพร2อมเพรียงของนิสิตในการเข2าร�วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร  

(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน2าที่ที่ได2รับมอบหมาย  
 

2.2 ความรู0 
  2.2.1  ผลการเรียนรู0ด0านความรู0 

(1) มีความรู2และความเข2าใจอย�างถ�องแท2เกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีที่ศึกษา                
และสามารถนํามาประยุกต>ในการศึกษาค2นคว2าในสาขาวิชา 

(2) มีความเข2าใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติอย�างลึกซึ้ง  
(3) มีความเข2าใจในวิธีการพัฒนาความรู2ใหม�ๆ และการประยุกต>ใช2ที่ตระหนักถึง

ผลกระทบต�อสังคม 
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2.2.2 กลยุทธ!การสอนท่ีใช0พัฒนาการเรียนรู0ด0านความรู0 
(1 ) จัดการเรียนการสอนที่ เน2นผู2 เรียนเป@นสําคัญ เพื่อให2นิสิตมีความรู2                  

ความเข2าใจหลักการทางทฤษฏีและสามารถประยุกต>ปฏิบัติในสภาพแวดล2อมจริง              
โดยการเรียนการสอนต2องทันต�อการเปลี่ยนแปลง  

(2) จัดให2มีการ เรียน รู2 จากสถานการณ>จริ ง โดยการศึกษาดูงานหรือ                        
เชิญผู2เช่ียวชาญที่มีประสบการณ>ตรงมาเป@นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง 

 

2.2.3 กลยุทธ!การประเมินผลการเรียนรู0ด0านความรู0 
(1)การทดสอบ 
(2)การประเมินช้ินงาน 
(3)การประเมินการนําเสนอหน2าช้ันเรียน 
(4)การประเมินผลการอภิปราย 
(5)การประเมินการวิเคราะห>กรณีศึกษา 

2.3 ทักษะทางปeญญา 
2.3.1 ผลการเรียนรู0ด0านทักษะทางปeญญา 

(1) สามารถนําความรู2ไปใช2ในการแก2ไขปqญหาและพัฒนาแนวคิดริ เริ่ม 
สร2างสรรค>เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปqญหา 

(2) สามารถสังเคราะห>และบูรณาการผลงานวิชาการหรือองค>ความรู2เดิมใน
การพัฒนาความคิดใหม�ๆ หรือเสนอเป@นความรู2ใหม� 

(3) สามารถใช2เทคนิคทั่วไปหรือเทคนิคเฉพาะทาง ในการวิเคราะห>ประเด็นหรือ
ปqญหาที่ซับซ2อน และให2ข2อเสนอแนะได2อย�างสร2างสรรค> 

(4) สามารถขยายองค>ความรู2หรือแนวทางการปฏิบัติจากการวางแผน                    
และดําเนินการวิจัย 

2.3.2 กลยุทธ!การสอนท่ีใช0ในการพัฒนาการเรียนรู0ด0านทักษะทางปeญญา 

(1)การวิเคราะห>กรณีศึกษาทางการประยุกต>ภูมิสารสนเทศ 
(2) การอภิปรายกลุ�ม การสัมมนา การจัดทําโครงงาน 
(3) การเรียนโดยการปฏิบัติจริง 

2.3.3 วิธีการวัดประเมินผลการเรียนรู0ด0านทักษะทางปeญญา 
(1)การประเมินผลงานที่เกิดจากกระบวนการคิด โดยประเมินตามสภาพจริง

จากผลงาน และการปฏิบัติของนิสิต เช�น ประเมินจากการนําเสนอรายงาน ในช้ันเรียน 
และ การทดสอบโดยใช2แบบทดสอบหรือสัมภาษณ>  
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2.4 ทักษะความสัมพันธ!ระหว#างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรู0ด0านทักษะความสัมพันธ!ระหว#างตัวบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
(1)สามารถแก2ไขปqญหาที่มีความซับซ2อนได2ด2วยตนเอง 
(2) มีความรับผิดชอบในการทํางานและร�วมมือกับผู2อื่นในการจัดการปqญหาได2

อย�างเหมาะสม 
(3) มีภาวะความเป@นผู2นําและผู2ตามได2อย�างเหมาะสมตามสถานการณ> 
(4) มีความรับผิดชอบและวางแผนในการพัฒนาตนเองให2มีประสิทธิภาพ              

ในการปฏิบัติงานระดับสูง 

2.4.2 กลยุทธ!การสอนท่ีใช0ในการพัฒนาการเรียนรู0ด0านทักษะความ 
สัมพันธ!ระหว#างบุคคลและความรับผิดชอบ  

(1) มอบหมายงานกลุ�มให2ค2นคว2า เขียนรายงานเพื่อให2มีปฏิสัมพันธ>ระหว�าง
ผู2เรียนกับผู2เรียน 

(2)ศึกษาดูงาน และการเข2าร�วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ 

2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู0ด0านทักษะความสัมพันธ!ระหว#าง 
บุคคลและความรับผิดชอบ 

(1)ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอ
รายงานกลุ�ม 

(2) ประเมินความรับผิดชอบในการเรียน และการทํางาน ทั้งรายบุคคล                 
และรายกลุ�ม 

   (3) การประเมินพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็น 

 

 2.5 ทักษะการวิเคราะห!เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช0เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2.5.1 ผลการเรียนรู0ด0านทักษะการวิเคราะห!เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช0
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) สามารถคัดกรองข2อมูลทางคณิตศาสตร>และสถิติเพื่อใช2ในการศึกษาค2นคว2า
และเสนอแนะแก2ไขปqญหา 

(2) สามารถสื่อสารได2อย�างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมทั้งในวงการวิชาการ 
วิชาชีพและชุมชน ทั้งในรูปแบบที่ เป@นทางการและไม�เป@นทางการผ�านสิ่งตีพิมพ>                 
ทางวิชาการ 
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  2.5.2 กลยุทธ!การสอนท่ีใช0ในการพัฒนาการเรียนรู0ด0านทักษะการวิเคราะห!เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช0เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) มอบหมายงานให2ค2นคว2า เขียนรายงานและนําเสนอผลงานหน2าห2องเรียน  
(2) จัดกิจกรรมการเรียนรู2ในรายวิชาต�าง ๆ ให2นิสิตได2วิเคราะห>สถานการณ>

จําลองและสถานการณ>เสมือนจริงและนําเสนอการแก2ปqญหาที่เหมาะสม  

  2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู0ด0านทักษะการวิเคราะห!เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช0เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ประเมินผลงานการศึกษาค2นคว2า วิเคราะห> และใช2ข2อมูลสารสนเทศ 
(2) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใช2ทฤษฎี การเลือกใช2เครื่องมือ                     

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตร>และสถิติ ที่เกี่ยวข2อง   

2.6 สุนทรียภาพ 
 2.6.1 ผลการเรียนรู0ด0านสุนทรียภาพ 

(1) มีความรู2 ความเข2าใจและซาบซึ้งในคุณค�าของศาสตร>ที่ ศึกษา ศิลปะ                     
และวัฒนธรรม 

          2.6.2 กลยุทธ!การสอนท่ีใช0ในการพัฒนาการเรียนรู0ด0านสุนทรียภาพ 
ให2นิสิตมีการสร2างสรรค>ผลงานออกแบบโดยการนําหลักการทางศิลปะ                    

มาประยุกต>  มี รูปแบบการสอนเพื่ อ ให2มีบรรยากาศการ เรี ยนที่ ผ� อนคลาย                          
ให2นิสิตสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู2ได2อย�างอิสระ จะได2เกิดความคิดสร2างสรรค> 

2.6.3 กลยุทธ!การประเมินผลการเรียนรู0ด0านสุนทรียภาพ 

ประเมินจากการงานที่ได2รับมอบหมาย และการนําเสนอผลงาน โดยใช2แบบ
ประเมินที่มีหัวข2อด2านสุนทรียศิลป� 

 

2.7 ทักษะการส#งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 
2.7.1 ผลการเรียนรู0ด0านทักษะการส#งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

(1) มีสุขนิสัยที่ส�งเสริมต�อการดูแลรักษาสุขภาพ 
(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได2อย�างเหมาะสม 

 2.7.2 กลยุทธ!การสอนท่ีใช0ในการพัฒนาการเรียนรู0ด0านทักษะการส#งเสริมสุขภาพและ
พัฒนาบุคลิกภาพ 

มีการจัดการเรียนการสอนโดยให2นิสิตตระหนักและเห็นความสําคัญของการ
ดูแลรักษาสุขภาพ การจัดท�าทางในการทํางานและการเรียนให2ถูกสุขลักษณะ                         
จัดให2มีการนําเสนอผลงานหน2าห2องเรียนเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ และส�งเสริมให2                          
มีความม่ันใจในการสื่อสาร โดยเฉพาะการนําเสนอด2านวิชาการ 
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2.7.3 กลยุทธ!การประเมินผลการเรียนรู0ด0านทักษะการส#งเสริมสุขภาพและพัฒนา
บุคลิกภาพ 

ประเมินจากการนําเสนอผลงาน มีแบบประเมินที่มีหัวข2อด2านบุคลิกภาพ              
และมีการใช2แบบประเมินภาวะสุขภาพเพื่อช�วยสนับสนุนให2เกิดการพัฒนาตนเอง                 
ให2มีภาวะสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู0จากหลักสูตรสู#รายวิชา (Curriculum Mapping) 
�ความรับผิดชอบหลัก  �ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู0 3.ทักษะทางปeญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ!
ระหว#างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห!
เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช0
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. 
สุนทรีย 
ภาพ 

7.ทักษะการ
ส#งเสริมสุขภาพ

และพัฒนา
บุคลิกภาพ 

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

238800สัมมนา 1 � � � � �    �  � �   � � � � � � 

238801สัมมนา 2 � � � � �    �  � �   � � � � � � 

238802สัมมนา 3 � � � � �    �  � �   � � � � � � 

238810 การประยุกต>ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร> 

� � �  � � � �  � �  � �  � � �  � 

238811การประยุกต>การรับรู2จากระยะไกล � �   � � � �  � �  � �  � � �  � 

238812ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทาง

วิทยาศาสตร>และเทคโนโลยี  �  � �   � � � �  � �  � �   � 

238820การประยุกต>ระบบกําหนดตําแหน�ง
บนโลกด2วยดาวเทียม � �   � � � �  � �  � �  � � �  � 

238821การประยุกต>การตัดสินใจและ
วิทยาศาสตร>ข2อมูลเชิงพื้นที ่

� �  � � � � � � � � � � �  � � �  � 

238822ภูมิสารสนเทศประยุกต>เพื่อการ
จัดการสิ่งแวดล2อมและสาธารณสุข � �  � � � � � � � � � � �  � � � � � 

238823ภูมิสารสนเทศประยุกต>เพื่อการจัด
การเมืองและชนบท 

� �  � � � � � � � � � � �  � � �  � 

                     

238824หัวข2อพิเศษในงานวิจัยด2านภมูิ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
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รายวิชา 
1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู0 3.ทักษะทางปeญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ!
ระหว#างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห!
เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช0
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. 
สุนทรีย 
ภาพ 

7.ทักษะการ
ส#งเสริมสุขภาพ

และพัฒนา
บุคลิกภาพ 

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

238898 วิทยานิพนธ> (แบบ 1.1) � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

238898 วิทยานิพนธ> (แบบ 2.1) � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 



 

 

หมวดท่ี 5 หลักเกณฑ!ในการประเมินผลนิสิต 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ!ในการให0ระดับคะแนน 
 การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเป@นไปตามข2อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว�าด2วยการศึกษา    
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู0ขณะนิสิตยังไม#สําเร็จการศึกษา 

2.1.1 กําหนดให2ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู2ของนิสิตเป@นส�วนหนึ่งของระบบ

การประกันคุณภาพภายในของคณะที่จะต2องทําความเข2าใจตรงกัน และนําไป
ดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

2.1.2 มีการแต�งต้ังคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข2อสอบให2เป@นไปตาม
แผนการจัดการเรียนการสอน  

2.1.3 ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู2ในระดับรายวิชาทั้งรายวิชาภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
ตามร2อยละของรายวิชาที่กําหนด  

2.1.4 ทวนสอบระดับหลักสูตร โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในคณะ ดําเนินการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรู2และรายงานผล  

 

 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู0หลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา 
2.2.1 จัดทําโครงการติดตามบัณฑิตทุกปi ในด2านคุณธรรมจริยธรรม ความรู2                       

ความรับผิดชอบ การได2งานทํา และ/หรือ ความก2าวหน2าในสายงาน 
2.2.2 สัมภาษณ>ผู2ประกอบการ เพื่อประเมินความพึงพอใจในผู2สําเร็จการศึกษาที่เข2า

ทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ 

2.2.3 ประเมินความพร2อมและความรู2ที่เรียนจากผู2สําเร็จการศึกษาที่ไปประกอบอาชีพ 
รวมทั้งเปBดโอกาสให2เสนอข2อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อนําผลการ
ประเมินมาพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนอย�าง
ต�อเนื่อง 
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3. เกณฑ!การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 เกณฑ>การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป@นไปตามข2อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว�าด2วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ>มาตรฐาน
หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ดังน้ี 
 

แบบ 1.1สอบผ�านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualification Examination) เพื่อเป@นผู2มีสิทธิขอทํา

วิทยานิพนธ> เสนอวิทยานิพนธ> และสอบผ�านการสอบปากเปล�าขั้นสุดท2ายโดยคณะกรรมการที่
มหาวิทยาลัยแต�งต้ัง ซึ่งจะต2องประกอบด2วยผู2ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต2องเป@น

ระบบเปBดให2ผู2สนใจเขารับฟqงได2 สําหรับผลงานวิทยานิพนธ>หรือส�วนหน่ึงของวิทยานิพนธ>ต2องได2รับการ
ตีพิมพ>หรืออย�างน2อยได2รับการยอมรับให2ตีพิมพ>ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง หลักเกณฑ>การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ
เผยแพร�ผลงานทางวิชาการ อย�างน2อย 2 เรื่อง 

แบบ 2.1ศึกษารายวิชาครบถ2วนตามที่กําหนดในหลักสูตร โดยจะต2องได2รับคะแนนเฉลี่ยไม�ตํ่ากว�า 

3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท�า สอบผ�านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualification 
Examination) เพื่อเป@นผู2มีสิทธ์ิขอทําวิทยานิพนธ> เสนอวิทยานิพนธ> และสอบผ�านการสอบปากเปล�าข้ัน
สุดท2ายโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต�งต้ัง ซึ่งจะต2องประกอบด2วยผู2ทรงคุณวุฒิจากภายในและ
ภายนอกสถาบันและต2องเป@นระบบเปBดให2ผู2สนใจเข2ารับฟqงได2 สําหรับผลงานวิทยานิพนธ>หรือส�วนหน่ึงของ
วิทยานิพนธ>ต2องได2รับการตีพิมพ>หรืออย�างน2อยได2รับการยอมรับให2ตีพิมพ>ในวารสารระดับชาติหรือ

นานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ>การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสําหรับการเผยแพร�ผลงานทางวิชาการ  
 
 

 
 



 

 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย! 
 
1.การเตรียมการสําหรับอาจารย!ใหม# 

1 .1  มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารย> ใหม�  เพื่ อให2มีความรู2และความเข2าใจในนโยบาย                           
ของมหาวิทยาลัยและคณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 

1.2ส�งเสริมอาจารย>ให2มีการเพิ่มพูนความรู2 สร2างเสริมประสบการณ>เพื่อส�งเสริมการสอน                     

และการวิจัยอย�างต�อเน่ืองโดยผ�านการทําวิจัยในหัวข2อที่ เกี่ยวข2องโดยตรงกับสาขาวิชา                   
เป@นอันดับแรก การสนับสนุนด2านการฝFกอบรมในเรื่องต�างๆ ทั้งในด2านการบริหารและเรื่องอื่นที่
เป@นประโยชน> ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค>กรต�าง ๆ การร�วมประชุมปฏิบัติการ                 
และการประชุมทางวิชาการ การสัมมนา ทั้งในประเทศและ/หรือต�างประเทศ หรือการลา                   
เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ> 

 
2. การพัฒนาความรู0และทักษะให0แก#คณาจารย! 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1สนับสนุนให2อาจารย>เข2าร�วมประชุมทางวิชาการและศึกษาดูงานด2านการจัดการเรียน
การสอนและการวัดประเมินผลการเรียนรู2 

2.1.2 สนับสนุนส�งเสริมการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให2
ทันสมัย 

2.1.3 ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณาจารย>เพื่อนําผลการประเมินมาพัฒนาและ

ปรับปรุงทักษะการจัดการเรียนการสอน 
 

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด0านอื่นๆ  
2.2.1 บริหารจัดการให2อาจารย>ได2รับการฝFกอบรมและศึกษาดูงานด2านการบริการองค>การ

ทั้งในประเทศและต�างประเทศ 

2.2.2 ส�งเสริมให2อาจารย>มีส�วนร�วมในกิจกรรมการบริการวิชาการแก�ชุมชน 
2.2.3 มีการกระตุ2นให2อาจารย>ทําผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข2องโดยตรงกับสาขาวิชา 
2.2.4 ส�งเสริมการทําวิจัยสร2างองค>ความรู2ใหม�เป@นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
2.2.5 จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจัย และเข2าร�วมกลุ�มวิจัยต�างๆ ของคณะ 

2.2.6 จัดให2อาจารย>เข2าร�วมกิจกรรมบริการวิชาการต�าง ๆ ของคณะ 
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2.2.7 จัดให2มีการแลกเปลี่ยนความรู2เทคนิคต�าง ๆ กับสถาบันอุดมศึกษาอื่น 
2.2.8 สนับสนุนให2อาจารย>เข2าร�วมเป@นกรรมการต�าง ๆ ในระดับสถาบันอุดมศึกษา 



 

 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1. การกํากับมาตรฐาน 
 มีการแต�งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร โดยมีหน2าที่เสนอหลักสูตรใหม� หลักสูตรปรับปรุง 
หรือเสนอปBดหลักสูตร ตลอดจนดําเนินการบริหารหลักสูตรให2เป@นไปตามเกณฑ>มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 2552 และการประกัน

คุณภาพการศึกษา 
 

2. บัณฑิต 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร จัดให2มีแบบสอบถามสําหรับหน�วยงาน หรือองค>กรที่

เป@นนายจ2างของบัณฑิตเพื่อประเมินความพึงพอใจและความสามารถของบัณฑิต เพื่อนําข2อมูลมาเป@นส�วน
หน่ึงในการปรับปรุงการเรียนการสอน ให2สอดคล2องกับความต2องการของตลาดแรงงานอย�างแท2จริง 
 

3. นิสิต 
 3.1 การให0คําปรึกษาด0านวิชาการและอื่นๆแก#นิสิต 
  3.1.1 คณะพิจารณาแต�งต้ังอาจารย>ที่ปรึกษาทางวิชาการให2กับนิสิตทุกคนพร2อมจัดระบบ
อาจารย>ที่ปรึกษาและอัตราส�วนอาจารย>ต�อนิสิตไม�เกินเกณฑ>ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
  3.1.2 จัดอาจารย>ที่ปรึกษาด2านอ่ืนๆตามความเหมาะสม เพื่อให2คําปรึกษาแนะนํา              
ในการจัดทํากิจกรรมเสริมหลักสูตรแก�นิสิต 
 

4. คณาจารย! 
4.1 การรับอาจารย!ใหม# 

 มีระบบการสรรหาและคัดเลือกอาจารย>ใหม� ตามระเบียบและหลักเกณฑ>ของมหาวิทยาลัย                  

โดยอาจารย>ใหม�จะต2องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกข้ึนไปและ/หรือมีความเช่ียวชาญในสาขาภูมิ
สารสนเทศหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข2อง 

4.2 การมีส#วนร#วมของคณาจารย!ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร 
 มีระบบการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร โดยอาจารย>ผู2รับผิดชอบหลักสูตรและ
ผู2สอนประชุมร�วมกันในการออกแบบ วางแผนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล                       

การรวบรวมข2อมูล เพื่อการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษา หารือแนวทางที่จะทําให2บรรลุเปsาหมาย
ตามหลักสูตร และได2บัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค>  
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 4.3 การแต#งต้ังคณาจารย!พิเศษ 
 พิจารณาจัดหาอาจารย>พิเศษที่มีวุฒิข้ันตํ่าปริญญาเอกหรือเทียบเท�าในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชา
ที่สัมพันธ>กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และเป@นไปตามเกณฑ>มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู0เรียน 
 การเรียนการสอน มหาวิทยาลัยพะเยาจัดให2 มีการประเมินการเรียนการสอนออนไลน>  
โดยครอบคลุมเรื่องต�าง ๆ ดังต�อไปนี้ การวางแผนการสอน วิ ธีการสอนและพฤติกรรมการสอน  
ผลการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ทั้งน้ีเพื่อให2ผู2สอนและคณะฯ ได2รับทราบข2อมูลและนําไป
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนต�อไป  
 หลักสูตร มหาวิทยาลัยพะเยาจัดให2มีการรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร ซึ่งจะรายงานข2อมูล
การดําเนินการต�าง ๆ ของหลักสูตรในทุกปi โดยจะคลอบคลุมเรื่องต�าง ๆ ดังต�อไปน้ี อัตราการสําเร็จ
การศึกษา จํานวนและร2อยละนิสิตที่สอบผ�านตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแต�ละปiปqจจัยและสาเหตุที่
มีผลกระทบต�อจํานวนนิสิตตามแผนการศึกษา การเปล่ียนแปลงต�าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกที่มี
ผลกระทบต�อหลักสูตร การวิเคราะห>รายวิชาที่มีผลการเรียนผิดปกติ การบริหารหลักสูตร การประเมิน

หลักสูตรจากผู2สําเร็จการศึกษา การประเมินจากผู2มีส�วนได2ส�วนเสีย รวมถึงแผนการดําเนินการใหม�สําหรับ
ปiถัดไป ซึ่งจะควบคุมโดยอาจารย>ผู2รับผิดชอบหลักสูตร 

การประเมินผู2เรียน กรณีที่นิสิตมีความสงสัยเกี่ยวกับการประเมินรายวิชาใด สามารถที่จะยื่นคําร2อง
ขอดูกระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย>ในแต�ละรายวิชาได2 ทั้งนี้

เป@นไปตามหลักเกณฑ>และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู0 

6.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู#เดิม 
 มหาวิทยาลัยพะเยาจัดให2มีห2องเรียนและห2องปฏิบัติการด2านคอมพิวเตอร> เพื่อใช2ในการเรียนการ
สอนดังต�อไปนี้  

1. ห2องปฏิบัติการคอมพิวเตอร>ใช2ร�วมกันของมหาวิทยาลัยห2องละ 100 เครื่อง 3 ห2องเรียน                  
ณ อาคารเรียนรวมใหม�หลังที่ 3 

2. ห2องปฏิบัติการคอมพิวเตอร>ใช2ร�วมกันของมหาวิทยาลัยห2องละ 80 เครื่อง 2 ห2องเรียน                    
ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการด2านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 มหาวิทยาลัยพะเยายังเตรียมทรัพยากรให2บริการในการค2นคว2าศึกษาด2วยตอนเอง สืบค2นข2อมูลและ
สื่อสารสนเทศดังต�อไปน้ี 

1. ห2องคอมพิวเตอร>เชื่อมต�อเครือข�าย 8 ห2องรวม 680 เครื่อง พร2อมเชื่อมต�อระบบเครือข�าย

ความเร็วในการรับส�งข2อมูล 100 Mbps ณ ห2อง self-access และศูนย>บรรณสาร                      
และส่ือการศึกษา 

2. บริการ Wireless Access Point จํานวน  456 จุดครอบคลุมพื้นที่ภายในอาคารเรียน                
และหอพักที่ความเร็วในการรับส�งข2อมูล 45/100/300 Mbps 

 จํานวนทรัพยาการสารสนเทศที่มีให2บริการในมหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด2วยหนังสือจํานวน 
62,839 เล�ม และสื่ออิเล็กทรอนิกส>จํานวน 6,844 รายการ โดยเมื่อรวมกับวิทยานิพนธ>และหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส>จะมีจํานวนกว�า 100,000 รายการ ซึ่งเกินจํานวนที่กําหนดโดย ประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาเรื่อง มาตรฐานห2องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 นิสิตสามารถสืบค2น               

และจองหนังสือจากเว็บไซด>ของศูนย>บรรณสารและสื่อการศึกษา ผ�านระบบเครือข�ายออนไลน>ได2 
นอกจากนั้นยังมีฐานข2อมูลออนไลน>ที่เกี่ยวข2องกับด2านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให2นิสิตได2ค2นคว2างานวิจัย
ได2 อาทิเช�น ฐานข2อมูล ACM Digital Library, IEEE/IET Electronic Library(ILE), Science Direct, Emerald 
และ Computers & Applied Sciences Complete เป@นต2น โดยนิสิตสามารถเข2าใช2ผ�านเว็บไซด>ของศูนย>บรรณ
สารและส่ือการศึกษาของมหาวิทยาลัยได2เช�นเดียวกัน 

 

 6.2 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
  6.2.1 มีการศึกษาความต2องการ และนํามาวางแผนการจัดหาและแผนการใช2ทรัพยากรการ
เรียนการสอน 
  6. 2. 2 มีห2 อ งส มุดย� อยของคณ ะเพื่ อบริ ก ารห นั งสือตํ าร าหรือ ว ารสาร เฉพาะ                        

ทางให2อาจารย>และนิสิตได2ศึกษาค2นคว2า และใช2ประกอบการเรียนการสอน 
  6.2.3อาจารย>ผู2สอนแต�ละรายวิชามีส�วนร�วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือตลอดจน                
สื่อประกอบการเรียนการสอน 
  6.2.4 ติดตามการใช2ทรัพยากรการเรียนการสอนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาอย�างต�อเน่ือง 
 

6.3 การประเมินความความเพียงพอของทรัพยากร 
  6.3.1 ประเมินความเพียงพอของทรัพยากร วางแผน จัดหา และติดตามการใช2ทรัพยากร
การเรียนการสอน โดยให2อาจารย> นิสิต มีส�วนร�วม 
  6.3.2 ประเมินความพึงพอใจต�อความเพียงพอของทรัพยากร ของอาจารย> นิสิต 
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  6.3.3 ติดตามการใช2ทรัพยากร ทั้งตํารา วารสาร ส่ือ และอุปกรณ> ตามความเหมาะสม   
และสถานการณ>ของมหาวิทยาลัย 
  6.3.4 นําผลการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรมาปรับปรุงแผนและการบริหาร

จัดการทรัพยากรในปiต�อไป 
 

7. ตัวบ#งชี้ผลการดําเนินงาน (key Performance Indicators) 

 ดัชนีบ#งช้ีผลการดําเนินงาน ป]ที่ 1 ป]ท่ี 2 ป]ท่ี 3 ป]ท่ี 4 ป]ท่ี 5 

1. อาจารย>ประจําหลักสูตร อย�างน2อยร2อยละ 80 มีส�วน
ร�วมในการประชุมวางแผน เพื่อติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินการของหลักสูตร  

� � � � � 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2  
ที่สอดคล2องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห�งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ2ามี) 

� � � � � 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ>ภาคสนาม (ถ2ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 

มคอ.4  อย�างน2อยก�อนการเปBดสอนในแต�ละภาคการศึกษา
ให2ครบทุกรายวิชา 

� � � � � 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ>ภาคสนาม (ถ2า
มี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุด

ภาคการศึกษา  ที่เปBดสอนให2ครบทุกรายวิชา 

� � � � � 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปiการศึกษา 

� � � � � 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐาน           
ผลการเรียนรู2ที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ2ามี) อย�าง

น2อยร2อยละ 25 ของรายวิชาที่เปBดสอนในแต�ละปiการศึกษา 

� � � � � 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ> 
การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู2จากผลการ
ประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปiที่แล2ว 

 � � � � 
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 ดัชนีบ#งช้ีผลการดําเนินงาน ป]ที่ 1 ป]ท่ี 2 ป]ท่ี 3 ป]ท่ี 4 ป]ท่ี 5 

8. อาจารย>ใหม� (ถ2ามี) ทุกคน ได2รับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําด2านการจัดการเรียนการสอน 

� � � �  

9. อาจารย>ประจําทุกคนได2รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย�างน2อยปiละหนึ่งครั้ง 

� 
 

� � � � 

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ2ามี) 
ได2รับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม�น2อยกว�าร2อย
ละ 50 ต�อปi 

� � � � � 

11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปiสุดท2าย/บัณฑิตใหม�ที่มีต�อ
คุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไม�น2อยกว�า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   � � 

12. ระดับความพึงพอใจของผู2ใช2บัณฑิตที่มีต�อบัณฑิตใหม� 
เฉล่ียไม�น2อยกว�า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    � 

รวมตัวบ�งชี้ (ข2อ) ในแต�ละปi 9 10 10 11 11 
ตัวบ�งช้ีบังคับ (ข2อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
ตัวบ�งช้ีต2องผ�านรวม (ข2อ) 9 9 9 9 9 
 
 
 



 

 

หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ!การสอน 
  1.1.1 คณะกําหนดนโยบายให2มีการประชุมออกแบบกลยุทธ>การสอนรายวิชา โดย
อาจารย>ผู2รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย>ผู2สอน  และ/หรือ มีการปรึกษาผู2เช่ียวชาญด2านหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอน 
  1.1.2จัดระบบการประเมินผลรายวิชา  โดยประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ
สอน จากการประเมินตนเองของอาจารย>และการประเมินโดยนิสิต รวมทั้งการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
ผู2เรียนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่กําหนด  
  1.1.3 จัดระบบการประเมินผลประจําปi โดยคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย>ผู2รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย>ผู2สอน มีส�วนร�วม 
  1.1.4 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร สรุปรวบรวมผลการประเมินกลยุทธ>การสอน              
และข2อเสนอแนะในการวางแผนปรับปรุง/พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในปiการศึกษาต�อไป 

 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย!ในการใช0แผนกลยุทธ!การสอน 
  1.2.1 นิสิตประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย>ทุกคนเมื่อสิ้นสุด
การเรียนการสอนทุกรายวิชา 
  1.2.2คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร อาจารย>ผู2รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย>
ผู2สอน สรุปผลการใช2แผนกลยุทธ>การสอนรายวิชา เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา และร�วมกันวางแผน
ปรับปรุง/พัฒนาแผนกลยุทธ>การสอนในปiการศึกษาต�อไป 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 2.1 แต�งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร 
 2 .2  คณะกรรมการ รับ ผิดชอบหลัก สูตร  วางแผนและประเมินห ลักสูตรทั้ ง ระบบ                                 
โดยใช2กระบวนการวิจัย การประเมินเอกสารหลักสูตร กระบวนการใช2หลักสูตร สัมฤทธิผลของหลักสูตร 
โดยเก็บรวบรวมข2อมูลจากอาจารย> นิสิต บุคลากรผู2สนับสนุนการสอน ผู2ใช2บัณฑิต ผู2รับบริการ                          
และผู2ทรงคุณวุฒิจากภายนอก จากการสอบถาม สัมภาษณ> และสังเกตุ 
 2.3 สรุปผลการประเมินหลักสูตรในภาพรวมและให2ข2อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
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3. การประเมินผลการดําเนินงานตามกรอบรายละเอียดหลักสูตร 
 คณะกําหนดให2ใช2ระบบการประกันคุณภาพภายใน (IQA) ในการประเมินผลการดําเนินงานตาม
รายละเอียดหลักสูตร โดยยึดตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และตัวบ�งช้ีที่กําหนดของหลักสูตร 
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 
 4.1คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร สรุปผลการประเมินหลักสูตรและจัดทําเป@นรายงาน                
เสนอต�อคณะ 
 4.2 จัดประชุมนําเสนอผลการประเมินหลักสูตรต�อผู2ที่ เกี่ยวข2องเพื่อรับทราบ ตรวจสอบ                          
ผลการประ เมินและระดมข2 อคิด เ ห็นและข2 อ เสนอแนะในการป รับป รุง /พัฒนาหลัก สูตร                        
และแผนกลยุทธ>การสอน 
 4.3 ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ>การสอนตามผลการประเมินหลักสูตร ความ
ต2องการของผู2ใช2นโยบายของมหาวิทยาลัย  และตอบสนองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา   
 



 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

ภาคผนวก ก 
ข0อบังคับมหาวทิยาลัยพะเยา 

ว#าด0วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 
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ภาคผนวก ข 

ประกาศมหาวทิยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ#านความรู0
ภาษาอังกฤษของนิสิต 

      ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2562 
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ภาคผนวก ค 
ประกาศมหาวทิยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ!และ            

แนวปฏิบัตใินการเทียบโอนผลการเรยีน                             
ระดับบณัฑิตศึกษา พ.ศ.2554 
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ภาคผนวก ง 
คําส่ังแต#งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
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ภาคผนวก จ 
ข0อเสนอแนะการวิพากษ!หลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

ข0อเสนอแนะการวิพากษ!หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต! 
หลักสูตรใหม# พ.ศ. 2564 
วันท่ี 5พฤษศจิกายน2563 

ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

โดย กรรมการดังต#อไปน้ี 
1. ผู2ช�วยศาสตราจารย> ดร.วิภพ แพงวังทอง   ประธานกรรมการ 
2. ศาสตราจารย> ดร.มนัส สุวรรณ    กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย> ดร.สุวิทย>อ�องสมหวัง   กรรมการ 
4. ผู2ช�วยศาสตราจารย> ดร.บุญศิริ สุขพร2อมสรรพ  กรรมการ 
5. ผู2ช�วยศาสตราจารย> ดร.ไพศาล จ้ีฟู   กรรมการ 
6. ผู2ช�วยศาสตราจารย> ดร.รังสรรค> เกตุอ�อด  กรรมการ 
7. ผู2ช�วยศาสตราจารย> ดร.นิติ เอี่ยมช่ืน   กรรมการ 
8. ดร.สวรินทร> ฤกษ>อยู�สุข     กรรมการ 
9. ผู2ช�วยศาสตราจารย> ดร.นครินทร> ชัยแก2ว   กรรมการและเลขานุการ 

 
ข0อเสนอแนะจากกรรมการผู0ทรงคุณวุฒ ิ การดาํเนนิการ 

ศาสตราจารย! ดร.มนัส สุวรรณ  
1. เนื้อหาในหัวข2อ “สถานการณ>ภายนอกหรือการพัฒนา
ท่ีจําเป@น...” ควรเพ่ิมเติมเนื้อหาด2านความก2าวหน2าทาง
เทคโนโลยีให2มากขึ้น 
2. ปรัชญาของหลักสูตรควรสอดคล2องกับวัตถุประสงค>
ของหลักสูตร 
3. ควรเพ่ิม รายวิชา “ระเบียบวิธีวิจัย” เป@นรายวิชาบังคับ
ไม�นับหน�วยกิต ใน แบบ 1.1 
4. ควรเพ่ิม รายวิชา “หัวข2อพิเศษในงานวิจัยทางด2านภูมิ
สารสนเทศ” เพื่อเป@นการเพ่ิมทางเลือกในการศึกษาและ
ช�วยในการพัฒนาหัวข2อวิทยานิพนธ>ด2วย 

ได2มีปรับแล2วเป@นดังน้ี 
1. เพ่ิมเติมเนื้อหาท่ีเกี่ยวข2องกับ big data, cloud 
Processing, deep learning and digital society 
2.  ทํ าการป รับ  ป รั ชญา  ให2 สอดคล2 อ งกั นกั บ 
วัตถุประสงค>ของหลักสูตรแล2ว 
3. ทําการเพ่ิม รายวิชา “ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง” เป@น
รายวิชาบังคับไม�นับหน�วยกิต 
4. ทําการเพ่ิม รายวิชา “ปqญหาพิเศษในงานวิจัย
ทางด2านภูมิสารสนเทศ” เป@นวิชาเอกเลือก 
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ข0อเสนอแนะจากกรรมการผู0ทรงคุณวุฒ ิ การดาํเนนิการ 
รองศาสตราจารย! ดร.สวุิทย! อyองสมหวัง  
1. ควรทําสรุป รายงานผลการประเมินความพึงพอใจและ
ความต2องการผู2ใช2บัณฑิต ให2ชัดเจนด2วย 
2.  ค ว รมี ร า ย วิ ช า สั ม ม น า เ พื่ อ เ ป@ น ก า ร ร า ย ง า น
ความก2าวหน2าของการศึกษาด2วย 
3. ควรเรียน รายวิชา สัมมนา ในช�วงของภาคการศึกษา
ปลาย 
4. หัวข2อ “การคัดเลือกผู2เข2าศึกษา” ควรเพ่ิมเติมว�า “มี
การนําเสนอกรอบแนวคิดของการวิจัยในระดับดุษฎี
บัณฑิตต�อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร”   

ได2มีปรับแล2วเป@นดังน้ี 
1. ทําสรุป รายงานผลการประเมินความพึงพอใจและ
ความต2องการผู2ใช2บัณฑิต ให2ชัดเจนแล2ว 
2. ปรับให2มี รายวิชาสัมมนา 
3. ปรับแผนการศึกษา ให2เรียน รายวิชา สัมมนา 
ในช�วงของภาคการศึกษาปลาย 
4. ปรับหัวข2อ “การคัดเลือกผู2เข2าศึกษา” ให2มีเนื้อหา 
“มีการนําเสนอกรอบแนวคิดของการวิจัยในระดับ
ดุษฎีบัณฑิตต�อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร” แล2ว  
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ภาคผนวก ฉ 
ประวัติและผลงานทางวิชาการของ 

อาจารย!ประจําหลักสูตร 
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ประวัติ 
ผู0ช#วยศาสตราจารย! ดร.นครินทร! ชัยแก0ว 

Mr. Nakarin Chaikaew 
 

ชื่อ-สกุล   นายนครินทร> ชัยแก2ว   
รหัสประจําตัวประชาชน 35101012xxxxx 
ตําแหน#งทางวิชาการ  ผู2ช�วยศาสตราจารย> 
สถานท่ีทํางาน   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยพะเยา 

 เลขที่ 19 หมู� 2 ถนนพหลโยธิน ตําบลแม�กา อําเภอเมืองพะเยา  
 จังหวัดพะเยา  56000 

สถานท่ีติดต#อได0โดยสะดวก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยพะเยา 

 เลขที่ 19 หมู� 2 ถนนพหลโยธิน ตําบลแม�กา อําเภอเมืองพะเยา  
 จังหวัดพะเยา  56000 

โทรศัพท!   0 5446 6666  ต�อ 2312 
อีเมล!    nakarin.ch@up.ac.th 
ประวัติการศึกษา 
  พ.ศ. 2552  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(การรับรู2จากระยะไกลและ 
     ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร>)(นานาชาติ) 

   สถาบันเทคโนโลยีแห�งเอเชียจังหวัดปทุมธานี 
  พ.ศ. 2546  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ภูมิศาสตร>)  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม� จังหวัดเชียงใหม� 
  พ.ศ. 2541  วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร>)   
     มหาวิทยาลัยเชียงใหม�  จังหวัดเชียงใหม� 
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ประกอบการสอนรายวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร> มหาวิทยาลัยพะเยา. วารสารการ
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นคเรศ ชัยแก2ว นครินทร! ชัยแก0ว และ ฟองศรี งานหม่ัน. (2562). การออกแบบและพัฒนา

ผลิตภัณฑ>วิสาหกิจชุมชน กลุ�มคนพิการ (บ2านเจน) อําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา. 
วารสารวิชาการศิลปะสถาปqตยกรรมศาสตร> มหาวิทยาลัยนเรศวร, 10(2), 140 - 150. 

นิติ เอี่ยมช่ืน, นครินทร! ชัยแก0ว, วิภพ แพงวังทอง, สวรินทร> ฤกษ>อยู�สุข, บุญศิริ สุขพร2อมสรรพ>, 

รังสรรค> เกตุอ�อต, สุดารัตน> อาจหาญ และ ภูมิพัฒน> อุ�นบ2าน. (2562). ภูมิสารสนเทศแบบ
มีส�วนร�วมเพื่อการอนุรักษ>และจัดการปwาชุมชน กรณีศึกษาบ2านร�องปอ อําเภอภูกามยาว 
จังหวัดพะเยา ระยะที่ 2. การประชุมทางวิชาการระดับชาติ “พะเยาวิจัย ครั้งที่ 8”  24-25 
มกราคม 2562. หน2า 1179-1192. 

วรินทร ซอกหอม บวรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ และ นครินทร! ชัยแก0ว. (2562). การวิเคราะห>ความ

ถดถอยเชิงเส2นเพื่อการพยากรณ>การระบาดของโรคไข2หวัดใหญ�. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “พะเยาวิจัย ครั้งที่ 8”  24-25 มกราคม 2562. หน2า1271– 1285. 

วิภพ แพงวังทอง นครินทร! ชัยแก0ว รังสรรค> เกตุอ�อต บุญศิริ สุขพร2อมสรรพ> สวรินทร> ฤกษ>อยู�สุข, 

นิติ เอี่ยมช่ืน ชัชพงศ> ภาชนะพรรณ> สุพัชรา ฉิมพาลี จิราพร กุลสุนทรรัตน> และ ไพศาล จ้ีฟู. 
(2562). การพัฒนาระบบติดตามสถานการณ>ไฟปwาด2วยดาวเทียม Suomi-NPP (VIIRS) พื้นที่
จังหวัดพะเยา. การประชุมวิชาการระดับชาติ “พะเยาวิจัย ครั้งที่ 8”  24-25 มกราคม 
2562. หน2า1241 -1252.  

นิติ  เอี่ยมช่ืน  สุดารัตน> อาจหาญ  นครินทร! ชัยแก0ว วิภพ แพงวังทอง สวรินทร> ฤกษ>อยู�สุข บุญศิริ 

สุขพร2อมสรรพ> รังสรรค> เกตุอ�อต จิราพร กุลสุนทรรัตน> วิญ�ู เร�งเร็ว  และ บดินทร> 
สุประการ. (2561). ภูมิสารสนเทศแบบมีส�วนร�วมเพื่อการอนุรักษ>และจัดการปwาชุมชน 
กรณีศึกษา บ2านร�องปอ อําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา. การประชุมวิชาการระดับชาติ 
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วีรภัทร> หาญสุข และนครินทร! ชัยแก0ว.(2559). รูปแบบการพยากรณ>พื้นที่เสี่ยงต�อการเกิดโรค
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หนังสือ/ตํารา 
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ประวัติ 
ผู0ช#วยศาสตราจารย! ดร.ไพศาล  จ้ีฟู 

Mr. Phaisarn Jeefoo 
 
ชื่อ-สกุล   นายไพศาล  จ้ีฟู 
รหัสประจําตัวประชาชน 35101010xxxxx 

ตําแหน#งทางวิชาการ  ผู2ช�วยศาสตราจารย> 
สถานท่ีทํางาน   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยพะเยา 

 เลขที่ 19 หมู� 2 ถนนพหลโยธิน ตําบลแม�กา อําเภอเมืองพะเยา  
 จังหวัดพะเยา  56000 

สถานท่ีติดต#อได0โดยสะดวก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยพะเยา 

 เลขที่ 19 หมู� 2 ถนนพหลโยธิน ตําบลแม�กา อําเภอเมืองพะเยา  
 จังหวัดพะเยา  56000 

โทรศัพท!   0 5446 6666  ต�อ 2312 
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