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 6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เปิดสอน ภาคการศกึษาต้นปีการศึกษา 2565 

 ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาภูมสิารสนเทศประยุกต์ 

      หลักสูตรใหม ่พ.ศ.2560 
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ในการประชุมครั้งที่ 82(7)/2564 วันที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 

6.3 คณะกรรมการวชิาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร 

ในการประชุมครั้งที่ 9/2564 วันที่ 13 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

6.4คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร 

     ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 วันที ่26 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 

6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัตหิลักสูตร  

  ในการประชุม ครั้งที่ 8/2564 วันที ่13 เดือน พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2558 ในปีการศึกษา 2566 
 

8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา 

8.1 นักวิชาการภูมิสารสนเทศ หรอือาจารย์ในสถาบันการศึกษา 

8.2 นักวิจัยในองค์กรที่มีการใชภู้มสิารสนเทศ  

8.3 นักวิเคราะหน์โยบายและวางแผนที่ประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศ 

8.4 นั ก เขี ยน โป รแก รมห รือ ผู้ พั ฒ น าซอฟต์ แ วร์ แล ะ เว็ บ ไซ ต์ ด้ านภู มิ ส ารสน เท ศ
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9. ชื่อ-นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั 

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบัน ปีที่จบ 

1 นายนครินทร์ ชัยแก้ว 35101012xxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

 

วท.ม 

วท.บ. 

การรับรู้จากระยะไกลและ

ระบบสารสนเทศ (นานาชาติ) 

ภูมิศาสตร์ 

ภูมิศาสตร์ 

สถาบันเทคโนโลยแีห่งเอเชยี 

 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

2552 

 

2546 

2541 

2 นายวภิพ แพงวังทอง 36508008xxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

 

วท.บ. 

ภูมิสารสนเทศ 

การจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

ภูมิศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2556 

2549 

 

2544 

3 นายสวรินทร์ ฤกษ์อยูสุ่ข 36201000xxxxx อาจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

 

วท.บ. 

ภูมิสารสนเทศ 

ระบบสารสนเทศปริภูมทิาง

วศิวกรรม 

ภูมิศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2558 

2549 

 

2544 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 มหาวิทยาลัยพะเยา 

  

11. สถานการณ์ภายนอกหรอืการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

โลกก าลังเกิดสถานการณ์ใหม่ การพลิกผันทางเทคโนโลยี หรือ Technology Disruptive ที่ส่งผล

ให้วิถีชีวิตของคนเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว การศึกษาหรือแม้แต่การแก้ปัญหาในวิกฤตต่างๆล้วนแล้วแต่

ต้องอาศัยข้อมูล ความรู้ และศาสตร์เชิงพื้นที่ในรูปแบบแผนที่มากขึ้นอย่างเท่าทวีคูณ ตัวอย่างเช่น การ

ประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศด้านการวางแผนการตลาด การวางแผนด้านโลจิสติกส์ และการแก้ปัญหาโรค

ระบาด เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อการพิจารณาประเด็นปัญหาต่างๆที่น าเอาต าแหน่งของสิ่งเหล่านั้นเข้าไปร่วม

พิจารณาด้วย ซึ่งจะท าให้ได้ค าตอบหรือผลลัพธ์ที่ถูกต้องและถูกต าแหน่งมากยิ่งขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น 

ส าหรับ เป้ าหมายการพัฒนาอย่างยั่ งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)ขององค์การ

สหประชาชาติ ภูมิสารสนเทศนับว่าเป็นเครื่องมอืที่ส าคัญที่จะน าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายดังกล่าว

ได้ ดังจะเห็นได้จากการประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศในด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มีมา

นานแลว้มากกว่า 20ปีและยังคงจ าเป็นต้องมีการใชภู้มสิารสนเทศควบคู่กันไปตลอด 

การพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านภูมิสารสนเทศถือเป็นสิ่งจ าเป็นสอดคล้องกับนโยบาย “ประเทศ

ไทย4.0”ของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้ การ

พัฒนาองค์ความรู้ทางด้านภูมิสารสนเทศดังกล่าวยังสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติเรื่อยมาตั้งแต่ฉบับที่8(พ.ศ. 2540-2544) จนถึงฉบับที่12(พ.ศ. 2560-2564) ตลอดจน

ยุทธศาสตร์ชาติ20ปี (พ.ศ.2561-2580)และแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติของกระทรวงสาธารณสุขใน

ปัจจุบันด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รายละเอียดของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

และการจัดการองค์ความรู้เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการ ตัวอย่างเช่น การจัดท าฐานข้อมูลผู้ป่วย การจัดท าแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ การจัดท า

ฐานข้อมูลทรัพยากรป่าไม้ ความหลากหลายทางชีวภาพ แหล่งน้ า ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีอวกาศและ

ภาพถ่ายดาวเทียม ให้เป็นมาตรฐานที่ยอมรับร่วมกันดังนั้นจงึมคีวามจ าเป็นจะต้องมีทรัพยากรบุคคลที่มี

ความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านภูมิสารสนเทศอย่างเพียงพอเพื่อจะรับมอืกับความตอ้งการดังกล่าว อีกทั้ง

เพื่อการพัฒนาประเทศและจังหวัดพะเยาเป็นไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยพะเยา 

11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  

 สถานการณ์ปัจจุบัน สังคมดิจิตอล (Digital Society) ที่มนุษย์อาศัยสื่อดิจติอลในการเชื่อมต่อกัน 

ขนาดของสังคมสามารถใหญ่ขึ้นโดยไม่ขึ้นอยู่กับระยะห่างทางกายภาพอีกต่อไป ทั้งนี้เกิดจากการ

เปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดทางดา้นเทคโนโลยีและการสื่อสาร สง่ผลให้เกิดวิกฤตทางดา้นเทคโนโลยี
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ต่อคนหรอืธุรกิจที่ปรับตัวไม่ทัน ซ้ าเติมด้วยสถานการณ์โรคระบาดการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 

2019 น ามาซึ่งวิกฤตทางเศรษฐกิจและการเมืองที่ก าลังเพิ่มความรุนแรงและสามารถขยายผลกระทบ

ความเสียหายใหม่ได้อีก ส่งผลให้ผู้คนต้องมีการปรับตัวเพื่อเอาชีวิตรอดด้วยการมีวิถีชีวิตใหม่ (New 

normal) ที่อาศัยความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีมีการ

เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมีเทคโนโลยีแบบใหม่เข้ามาท าลาย (Disrupt) เทคโนโลยีแบบเก่าลงไปใน

เวลาอันรวดเร็วและต่อเนื่อง ยิ่งไปกว่านั้นเหตุการณ์แบบเดียวกันนี้ยังเกิดขึ้นกับภาคส่วนอื่นๆด้วย 

อย่างเช่น ภาคการศกึษา ท าให้ผู้คนในปัจจุบันต้องเรียนรู้และปรับตัวใหท้ันกับสถานการณ ์ 

 นอกจากนี้ยังมีมิติทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วน ซึ่งการ

แก้ปัญหานั้นไม่สามารถแก้ไขได้โดยใช้ความรู้จากสาขาใดสาขาหนึ่งเพียงอย่างเดียว ดังนั้นมีความ

จ าเป็นต้องประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศซึ่งมีลักษณะเป็นสหวิทยาการในการแก้ปัญหาด้วยเพื่อให้เกิดความ

เข้าใจการยอมรับและการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น การด าเนินการแก้ปัญหาหรือป้องกันปัญหา

เหล่านั้นจึงจะมีโอกาสส าเร็จลุล่วง โดยเฉพาะเรื่องที่มีผลกระทบวงกว้างต่อประชาชน หรือต้องมีการ

จัดการกับข้อมูลขนาดใหญ่หรือสารสนเทศที่หลากหลาย จะเห็นได้ว่า เทคโนโลยีใหม่ในด้านภูมิ

สารสนเทศเกิดขึ้นมากมาย อย่างไรก็ดี บุคลากรด้านนี้ยังขาดแคลนมาก ตัวอย่างเช่น การใช้เทคโนโลยี

ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) จ าเป็นต้องมีการประมวลผลหรือการวิเคราะห์จากนักวิเคราะห์ที่มี

ความสามารถเช่ียวชาญ หรือแม้แต่การใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ Artificial Intelligence (AI), 

Machine Learning,Cloud Processing จ าเป็นต้องมีผู้เช่ียวชาญในการท างานตัวอย่างเช่น การเกษตร

แม่นย า (Precision Agriculture) การเพาะปลูกดูแลพืชพรรณ ข้อมูลสภาพอากาศ ความชื้นที่แม่นย าจะ

น ามาซึ่งผลผลิตที่มคีุณภาพและการตลาดที่แม่นย าขึน้ด้วย รวมไปถึงการพยากรณ์ผลผลิต เช่น โรงงาน

น้ าตาลใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อคาดการณ์ผลผลติของออ้ยเป็นต้น 

 

12. ผลกระทบจากข้อ11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ

สถาบัน 

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร  

 หลักสูตรนี้ได้ค านึงถึงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทางสังคม                  

และวัฒนธรรมให้แก่นิสิต เพื่อให้มหาบัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตรสามารถบูรณาการมิติ              

ทางสังคมเข้ากับความรู้ทางด้านภูมิสารสนเทศ โดยใช้ภูมิสารสนเทศ ได้แก่ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

การรับรู้จากระยะไกล และระบบก าหนดต าแหน่งบนโลกด้วยดาวเทียม นอกจากนี้ หลักสูตรที่ถูก

พัฒนาขึ้นนี้เน้นและส่งเสริมการวิจัยที่ใช้ภูมิสารสนเทศให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยีสมัยใหม่ ประกอบกับต้องมีจรรยาบรรณในวิชาชีพถึงพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม  และ

ความรับผดิชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ อกีทั้งยังค านึงถึงวัตถุประสงค์หลักของมหาวิทยาลัย

ด้วย ได้แก่ (1) จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นิสิตอยู่และเรียนอย่างมีความสุข จบไปมีงานท าและเป็นคน
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ดีของสังคม (2) ท าการวิจัยที่เน้นการสร้างปัญญารวมหมู่ เคียงคู่ชุมชน (3) บริการวิชาการโดยเน้นการ

ใช้ปัญญารวมหมู่เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน (4) ท านุบ ารุงภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม และ

สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นสู่สากลเพื่อบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและยึดมั่นในธรร

มาภบิาล 

จากผลกระทบของสถานการณ์ภายนอกทั้งทางสาธารณสุข โรคระบาด ทางเศรษฐกิจ สังคม

และวัฒนธรรมดังกล่าว ผนวกกับการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่างๆ ท า

ให้จ าเป็นต้องมีการพัฒนาหลักสูตรให้มีความเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อให้สามารถผลิต

บุคลากรที่มีความรู้และมีทักษะในการวิจัยและวิชาการ รวมถึงมีศักยภาพในการพัฒนาตัวเองอย่าง

ต่อเนื่องเพื่อให้มองเห็นแนวทางในการน าภูมิสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในงานด้านสังคมและวัฒนธรรม 

รวมทั้งงานด้านสาธารณสุขหรอือื่นๆ ตลอดจนต้องมีคุณธรรม จริยธรรม ที่จะช่วยชี้น าและขับเคลื่อนให้

การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นไปในรูปแบบที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมไทยตามอย่างใน

ยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี “ประเทศไทยมีความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

 12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน 

(1) ด้านการผลิตบัณฑติ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต์ตอบสนองต่อผลกระทบ

จากสถานการณ์ภายนอกต่าง ๆ รวมไปถึงพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านการผลิตบัณฑติด้วยการพัฒนา

มหาบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะ ทางปัญญา มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมีความ

รับผิดชอบ โดยจัดการเรียนการสอนอย่างมีความสุข จบไปมีงานท าและเป็นคนดีของสังคม นอกจากนี้

ส่งเสริมให้มหาบัณฑติมทีักษะในการวิจัยและพัฒนาด้วย 

(2) ด้านการวิจัย 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต์นั้นเป็นศาสตรเ์ชงิพื้นที่ ด้วย

ลักษณะเฉพาะดังกล่าว เนื้อหาของการวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ของนิสิตจะมีความเกี่ยวพันกับการแก้ไข

ปัญหาเชิงพื้นที่หรือชุมชน หรือนวัตกรรมเชิงพื้นที่ค่อนข้างมาก ซึ่งนับว่าเป็นการตอบสนองพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยด้านการวิจัยที่เน้นการสรา้งปัญญารวมหมู่ เคียงคู่ชุมชน 

(3) ด้านบริการวิชาการ 

 การตอบสนองของหลักสูตรต่อสถานการณ์ภายนอกและพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านบริการ

วิชาการที่เน้นการใช้ปัญญารวมหมู่เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน นอกจากหัวข้อวิทยานิพนธ์จะ

พัฒนาให้นิสิตน าองค์ความรู้ที่ได้สั่งสมไปประยุกต์ใช้ในเชิงพื้นที่และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนแล้ว 

หลักสูตรดังกล่าวยังบรรจุรายวิชาภูมสิารสนเทศด้านการจัดการท้องถิ่นด้วย 
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(4) ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต์เพื่อตอบสนอง

ต่อสถานการณ์ภายนอกและพันธกิจของสถาบัน หลักสูตรนี้ได้มีการค านึงถึงการเสริมสร้างความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทางสังคมและวัฒนธรรมให้แก่นิสิต เพื่อให้นิสิตสามารถบูรณาการมิติ

ทางสังคมเข้ากับความรู้ทางด้านภูมิสารสนเทศเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนและการท านุบ ารุงศิลปะ  

และวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมการใช้ภูมิสารสนเทศให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง

ของเทคโนโลยีสมัยใหม ่เพื่อบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

 13.1.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์ 

 146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศกึษา  3(3-0-6)  

   Intensive English for Graduate Studies 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

ไม่ม ี

13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

ไม่ม ี

13.3 การบรหิารจัดการ 

 การบริหารจัดการหลักสูตร อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการบริหารและอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยให้การจัดการเรียนการสอนด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุเป้าหมาย

รายวิชา ไปจนถึงบรรลุวัตถุประสงค์และผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 



 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

ศาสตร์ที่มีรากฐานองค์ความรู้ในเชิงทฤษฎีและเชิงประยุกต์เพื่อการวิจัยและใช้ภูมิสารสนเทศ

เป็นเครื่องมอืที่สนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนานวัตกรรมเชงิพื้นที่ และการพัฒนาชุมชนรวมถึงประเทศได้

อย่างยั่งยืนและด้วยความมีคุณธรรมและจรยิธรรม 

1.2 ความส าคัญ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต์ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อผลิต

มหาบัณฑติที่มีคุณภาพมุ่งเน้นให้เป็นผูม้ีความรู ้ทักษะในการวิจัยทางด้านภูมิสารสนเทศ สามารถศึกษา

ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูล องค์ความรู้ได้ด้วยตนเองและสามารถใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน

และประเทศได้อย่างยั่งยืน และเป็นนวัตกรรมเชิงพื้นที่ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการเชิงพื้นที่ และมี

ความคิดริเริ่มสร้างสรรคส์ามารถน าความรูไ้ปใช้งานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

ผลติมหาบัณฑติให้มคีุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

1.3.1 มีความรู้ ความสามารถ ทักษะในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่และวิจัยด้านภูมิ

สารสนเทศที่ประยุกต์ไปสู่การพัฒนาชุมชนตลอดจนประเทศได้อย่างยั่งยืน 

สนับสนุนงานและนวัตกรรมเชงิพื้นที่ได้อย่างมศีลิปะและประสิทธิภาพ 

1.3.2 มีคุณธรรมและจริยธรรมและมีบุคลิคภาพที่ดีในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการ

ท างานเป็นทีมที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและพืน้ที่ 

 

2. ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) 

PLO1ผูเ้รียนสามารถสื่อสาร ท างานเป็นทีมและประสานงานกับองค์กรหรอืวิชาชีพอื่นได้ 

PLO2ผูเ้รียนสามารถอธิบายกระบวนการใชภู้มสิารสนเทศเป็นเครื่องมอืในการจัดการข้อมูลเชิงพืน้ที่ได้ 

PLO3ผูเ้รียนสามารถใช้งานภูมสิารสนเทศเพื่อการพัฒนาและสนับสนุนองค์กรและส่วนรวมได้ 

PLO4ผูเ้รียนสามารถค้นคว้าวิจัย วิเคราะหแ์ละสังเคราะห์ข้อมูลทางดา้นภูมสิารสนเทศได้ 

PLO5ผูเ้รียนสามารถท างานด้านภูมิสารสนเทศได้อย่างมีศลิปะและได้ด้วยบุคลิกภาพที่เหมาะสม อีกทั้ง

เป็นไปอย่างมคีุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ 
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3.  แผนพัฒนาปรับปรุง 

  

แผนการพัฒนา กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1.พัฒนาหลักสูตรให้มีมาตรฐาน

ตามที่สกอ.ก าหนดสอดคล้อง

กับนโยบายของมหาวิทยาลัย

และความตอ้งการของผู้ที่

สนใจเรียน 

 

 

 

 

1.1  พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไป   

ตามมาตรฐานสากลและ   

สอดคล้องกับนโยบายของ   

มหาวิทยาลัยพะเยา 

1.2พัฒนาหลักสูตรให้

สอดคล้องกับมาตรฐาน

ของ สกอ. 

1.3ศกึษาความต้องการและ

ความคิดเห็นของผู้ที่สนใจ

เรียน/ความต้องการของ

สังคม 

1.1หลักสูตรผ่านการเห็นชอบจาก 

สกอ. 

1.2รายงานผลการส ารวจความ

คิดเห็นของผู้ที่สนใจเรียน/ผู้มีส่วน

ได้สว่นเสียที่เกี่ยวข้อง 

1.3 รายงานผลการประเมินความพึง

พอใจและความต้อ งการผู้ ใ ช้

บัณฑติ 

 

2.แผนการพัฒนาการจัดการ   

เรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียน

เป็นส าคัญตามมาตรฐานผล

การเรียนรูข้อง สกอ. 

 

2.1พัฒนาอาจารย์ผู้สอนโดย   

เน้นการจัดการเรียนการ

สอนที่เน้นผูเ้รียนเป็น

ส าคัญ 

2.2 พัฒนาสิ่งสนับสนุนการ 

เรียนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็น

ส าคัญ และการเรียนรูด้้วย

ตนเองของนิสติ 

2.1จ านวนแผนงาน/กิจกรรมการ  

พัฒนาอาจารย์ผู้ สอน ในการ 

จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 

/ความพึ งพอใจของผู้ เรียนต่อ

กระบวนการเรียนการสอน เป็น

ส าคัญ 

2.2ความพึงพอใจของอาจารย์และ 

นิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่

เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

3.แผนการพัฒนานิสติให้มี   

ความพรอ้มในการเรียนการ

สอนทั้งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติ 

3.1พัฒนาการเรียนรู้ของนสิิตให้

เป็นไปตามมาตรฐานสกอ. 

3.2จัดการเรยีนการสอน

ภาคปฏิบัติโดยเน้นให้นสิิต

ฝกึทักษะและความช านาญ

อย่างเพียงพอ  

3.1แผนการพัฒนานิสิตให้มีความ

พร้อมในการเรียนการสอนทั้ ง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

3.2ร้อยละของรายวิชาที่เน้นให้นิสิต

ฝกึทักษะและความช านาญ 

 

 



 

หมวดที่ 3 ระบบจัดการศึกษาการด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 

 1.1 ระบบ 

ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาค การศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา

ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วย

การศกึษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ.2561 
  

1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน 

  ไม่ม ี
 

1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

 ให้เป็นไปตาม ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ.2561 
 

2. การด าเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

     ภาคการศกึษาต้น เดือน มิถุนายน – ตุลาคม 

     ภาคการศกึษาปลาย เดือน พฤศจกิายน – มีนาคม 
 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

2.2.1 ส าเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรีหรอืเทียบเท่าจากสถาบันการศกึษาช้ันสูงทั้งในประเทศหรือ

ต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง 

2.2.2 เป็นผู้ที่มสีุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

2.2.3 ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแตค่วามผิดที่กระท า  

โดยประมาท หรอืความผิดลหุโทษ 

2.2.4 ไม่เคยถูกตัดชื่อออก หรอืถูกไล่ออกจากสถาบันการศกึษาใด ๆ เพราะความผดิทาง

ความประพฤติและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  
  

 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

เป็นไปตามประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศกึษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

 

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 
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นิสติส่วนมากขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษ และมพีืน้ฐานด้านภูมิสารสนเทศแตกต่างกัน 
 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 

บรรจุรายวิชาภาษาอังกฤษในหลักสูตรเพื่อเป็นวิชาบังคับโดยไม่นับหน่วยกิตและมีกิจกรรม

ทางวิชาการเพื่อปรับพืน้ฐานความรู้ด้านภูมิสารสนเทศของนสิิต 

 

2.5 แผนการรับนสิิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี

2.5.1 จ านวนนิสติที่จะรับเข้าศกึษาตามการศึกษาแผน ก แบบ ก (2) 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา(คน) 

2565 2566 2567 2568 2569 

ช้ันปีที่ 1 10 10 10 10 10 

ช้ันปีที่ 2  10 10 10 10 

รวม 10 20 20 20 20 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา   10 10 10 

 

2.5.2 จ านวนนิสติที่จะรับเข้าศกึษาตามการจัดการศกึษา แผน ข 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา(คน) 

2565 2566 2567 2568 2569 

ช้ันปีที่ 1 20 20 20 20 20 

ช้ันปีที่ 2  20 20 20 20 

รวม 20 40 40 40 40 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา   20 20 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 งบประมาณตามแผน  
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     2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนว่ย: บาท) 

หมวดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

ค่าลงทะเบียน 1,600,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 

รวมรายจ่าย 1,600,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 

 

     2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หนว่ย: บาท) 

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

1. งบบุคลากร 

1.1 หมวดเงินเดือน 

1.2 หมวดค่าจา้งประจ า 

4,661,136 

4,661,136 

- 

4,777,664 

4,777,664 

- 

4,897,106 

4,897,106 

- 

5,019,534 

5,019,534 

- 

5,145,022 

5,145,022 

- 

2. งบด าเนินการ 

2.1 หมวดค่าตอบแทน 

2.2 หมวดค่าใช้สอย 

2.3 หมวดค่าวัสดุ 

2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค 

3,340,000 

- 

3,000,000 

20,000 

320,000 

3,450,000 

- 

3,100,000 

20,000 

330,000 

3,620,000 

- 

3,200,000 

20,000 

340,000 

3,670,000 

- 

3,300,000 

20,000 

350,000 

4,020,000 

- 

3,400,000 

20,000 

360,000 

3. งบลงทุน 

3.1 หมวดครุภัณฑ์ 

1,250,000 

1,250,000 

1,600,000 

1,600,000 

2,000,000 

2,000,000 

2,500,000 

2,500,000 

3,125,000 

3,125,000 

4. งบเงนิอุดหนุน 

4.1 เงินอุดหนุนโครงการ

ตามแผน 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

5.ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี 

(สูงสุด) 

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

รวมรายจ่าย 9,291,136 9,867,664 10,497,106 11,229,534 12,090,022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 ระบบการศึกษา 

 แบบช้ันเรยีน 
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2.8 การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย 

เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับบัณฑติศกึษา   

พ.ศ. 2561 

 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หนว่ยกิต แยกเป็น 

แผน ก แบบ ก (2) ไม่นอ้ยกว่า 36 หนว่ยกิต 

แผน ข ไม่น้อยกว่า 36 หนว่ยกิต 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตร ดังนี้ 

 

รายการ 

เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. 
หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ.2560 

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.2565 

แผน ก 

แบบ ก 

(1) 

แผน ก 

แบบ ก 

(2) 

แผน ข 

แผน ก 

แบบ ก 

(1) 

แผน ก 

แบบ ก 

(2) 

แผน ข 

แผน ก  

แบบก 

(2) 

แผน ข 

1. งานรายวชิา(Course work)ไม่นอ้ยกว่า 

          1. หมวดวชิาเฉพาะ 

1.2 กลุ่มวชิาเอกบังคับ 

1.2.กลุ่มวชิาเอกเลือก  

 12 -  24 

 

18 

6 

30 

 

18 

12 

24 

 

12 

12 

30 

 

12 

18 

2. วทิยานิพนธ์ 36 12  36 12 - 12 - 

3. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง   3-6  - 6 - 6 

4. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต    (3) (3) (3) (5) (5) 

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 36 36 36(3) 36(3) 36(3) 36(5) 36(5) 

หมายเหตุ ส าหรับนิสิตระดับบัณฑติศกึษากรณีการทดสอบภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามประกาศ  

มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องการสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนสิิตระดับบัณฑิตศกึษา 

พ.ศ. 2562 

 

 

 

 3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร 

  3.1.3.1แผน ก แบบ ก 2 
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 1) หมวดวิชาเฉพาะ  

  (ก) วิชาเอกบังคับ    จ านวน 12 หน่วยกิต 

  ประกอบด้วย      

237710 ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์และการประยุกต์ 3(2-2-5) 

 Geographic Information System and Applications 

237711  การรับรู้จากระยะไกลและการประยุกต์    3(2-2-5) 

Remote Sensing and Applications 

237712  ระบบก าหนดต าแหนง่บนโลกด้วยดาวเทียมและการประยุกต์ 3(2-2-5) 

  Global Navigation Satellite Systems and Applications 

237713  ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   3(2-2-5) 

Research Methodology in Science and Technology 
 

  (ข) วิชาเอกเลือก     

  ให้เลือกเรยีนไม่น้อยกว่า   จ านวน 12 หน่วยกิต  

237720 การโปรแกรมด้านภูมิสารสนเทศ     3(2-2-5) 

Geoinformatics Programming 

237721  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพืน้ที่     3(2-2-5) 

Spatial Decision Support Systems 

237722 ภูมสิารสนเทศประยุกต์เพื่อการจัดการสาธารณสุข  3(2-2-5) 

Geoinformatics Application forPublic Health Management 

237723 ภูมสิารสนเทศประยุกต์เพื่อการจัดการท่องเที่ยว   3(2-2-5) 

Geoinformatics Application for Tourism Management 

237724  ภูมสิารสนเทศประยุกต์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 

Geoinformatics Application for Environmental Management 

237725 ภูมสิารสนเทศประยุกต์เพื่อการจัดการเมอืง   3(2-2-5) 

Geoinformatics Application for Urban Management 

237726 แบบจ าลองการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน  3(2-2-5) 

Land Use Change Model  

 

 

237727 ภูมสิารสนเทศประยุกต์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น   3(2-2-5) 

และการจัดการข้อมูลชุมชน       
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Geoinformatics Application for Local Development  

and Community Data Management 

237728 การประยุกต์ใชอ้ากาศยานไร้คนขับเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ 3(2-2-5) 

Unmanned Aerial Vehicle Application for Spatial Development  

237729 หัวข้อพเิศษในงานวิจัยด้านภูมสิารสนเทศและนวัตกรรมเชงิพื้นที่ 3(1-4-4) 

Special Topics in Geoinformatics and Spatial Innovation Research 
 

 2) วิทยานิพนธ์     จ านวน    12หน่วยกิต 

  237799 วิทยานิพนธ์       12 หน่วยกิต 

   Thesis 
 

 3) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต   จ านวน 5หน่วยกิต 

 146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศกึษา   3(3-0-6) 

   Intensive English for Graduate Studies 

237700   สัมมนา 1       1(0-2-1) 

Seminar I  

237701  สัมมนา 2       1(0-2-1) 

  Seminar II 

3.1.3.2แผน ข 

 1) หมวดวิชาเฉพาะ  

  (ก) วิชาเอกบังคับ    จ านวน 12 หน่วยกิต 

  ประกอบด้วย      

237710 ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์และการประยุกต์ 3(2-2-5) 

 Geographic Information System and Applications 

237711  การรับรู้จากระยะไกลและการประยุกต์    3(2-2-5) 

Remote Sensing and Applications 

237712  ระบบก าหนดต าแหนง่บนโลกด้วยดาวเทียมและการประยุกต์ 3(2-2-5) 

  Global Navigation Satellite Systems and Applications 

237713  ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   3(2-2-5) 

Research Methodology in Science and Technology 

  (ข) วิชาเอกเลือก     

  ให้เลือกเรยีนไม่น้อยกว่า   จ านวน 18 หน่วยกิต  
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237720 การโปรแกรมด้านภูมิสารสนเทศ     3(2-2-5) 

Geoinformatics Programming 

237721  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพืน้ที่     3(2-2-5) 

Spatial Decision Support Systems 

237722 ภูมสิารสนเทศประยุกต์เพื่อการจัดการสาธารณสุข  3(2-2-5) 

Geoinformatics Application for Public Health Management 

237723 ภูมสิารสนเทศประยุกต์เพื่อการจัดการท่องเที่ยว   3(2-2-5) 

Geoinformatics Application for Tourism Management 

237724  ภูมสิารสนเทศประยุกต์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 

Geoinformatics Application for Environmental Management 

237725 ภูมสิารสนเทศประยุกต์เพื่อการจัดการเมอืง   3(2-2-5) 

Geoinformatics Application for Urban Management 

237726 แบบจ าลองการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน  3(2-2-5) 

Land Use Change Model  

237727 ภูมสิารสนเทศประยุกต์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น   3(2-2-5) 

และการจัดการข้อมูลชุมชน       

Geoinformatics Application for Local Development  

and Community Data Management 

237728 การประยุกต์ใชอ้ากาศยานไร้คนขับเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ 3(2-2-5) 

Unmanned Aerial Vehicle Application for Spatial Development  

237729 หัวข้อพเิศษในงานวิจัยด้านภูมสิารสนเทศและนวัตกรรมเชงิพื้นที่ 3(1-4-4) 

Special Topics in Geoinformatics and Spatial Innovation Research 
 

   2) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง   จ านวน 6หน่วยกิต 

 237798 การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง     6 หนว่ยกิต 

   Independent study 
 

 3) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต   จ านวน 5หน่วยกิต 

 146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศกึษา   3(3-0-6) 

   Intensive English for Graduate Studies 

 

237700   สัมมนา 1       1(0-2-1) 

Seminar I  
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237701  สัมมนา 2       1(0-2-1) 

  Seminar II 
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3.1.4แผนการศึกษา 

  3.1.4.1 กรณจีัดการศึกษาตามแผน ก แบบ ก (2)  

 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 

  

237710 ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์และการประยุกต์ 3(2-2-5) 

 Geographic Information System and Applications 

237711  การรับรู้จากระยะไกลและการประยุกต์    3(2-2-5) 

Remote Sensing and Applications 

237713  ระเบียบวิธีวิจัยทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี   3(2-2-5) 

Research Methodology in Science and Technology 

 146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศกึษา   3(3-0-6) 

   Intensive English for Graduate Studies      (ไม่นับหน่วยกิต) 

 

รวม 9(3)   หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

 

237712  ระบบก าหนดต าแหนง่บนโลกด้วยดาวเทียมและการประยุกต์ 3(2-2-5) 

  Global Navigation Satellite Systems and Applications 

237XXX วิชาเอกเลือก        3(x-x-x) 

   Major Elective 

237XXX วิชาเอกเลือก        3(x-x-x) 

   Major Elective 

237700 สัมมนา 1       1(0-2-1) 

Seminar I      (ไม่นับหน่วยกิต) 

 

รวม 9(1) หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

 

237799 วิทยานิพนธ์       3หนว่ยกิต 

   Thesis 

237XXX วิชาเอกเลือก        3(x-x-x) 

   Major Elective 

237XXX วิชาเอกเลือก        3(x-x-x) 

   Major Elective 

รวม 9 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

   

 237799 วิทยานิพนธ์       9หนว่ยกิต 

  Thesis 

237701 สัมมนา 2       1(0-2-1) 

Seminar II      (ไม่นับหน่วยกิต) 

    

รวม 9(1)   หน่วยกิต 
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 3.1.4.2 กรณจีัดการศึกษาตามแผน ข 
 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 

  

237710 ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์และการประยุกต์ 3(2-2-5) 

 Geographic Information System and Applications 

237711  การรับรู้จากระยะไกลและการประยุกต์    3(2-2-5) 

Remote Sensing and Applications 

237713  ระเบียบวิธีวิจัยทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี   3(2-2-5) 

Research Methodology in Science and Technology 

 146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศกึษา   3(3-0-6) 

   Intensive English for Graduate Studies      (ไม่นับหน่วยกิต) 

 

รวม 9(3)   หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

 

237712  ระบบก าหนดต าแหนง่บนโลกด้วยดาวเทียมและการประยุกต์ 3(2-2-5) 

  Global Navigation Satellite Systems and Applications 

237XXX วิชาเอกเลือก        3(x-x-x) 

   Major Elective 

237XXX วิชาเอกเลือก        3(x-x-x) 

   Major Elective 

237700  สัมมนา 1       1(0-2-1) 

Seminar I      (ไม่นับหน่วยกิต) 

 

รวม 9(1)   หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

 

237798 การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง     3 หนว่ยกิต 

   Independent study 

237XXX วิชาเอกเลือก        3(x-x-x) 

   Major Elective 

237XXX วิชาเอกเลือก        3(x-x-x) 

   Major Elective 

 

รวม 9 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

   

237798 การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง     3 หนว่ยกิต 

   Independent study 

 237XXX วิชาเอกเลือก        3(x-x-x) 

   Major Elective 

237XXX วิชาเอกเลือก        3(x-x-x) 

   Major Elective 

237701 สัมมนา 2       1(0-2-1) 

Seminar II      (ไม่นับหน่วยกิต) 

    

รวม 9(1)หน่วยกิต 
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3.1.5ค าอธิบายรายวิชา 

 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศึกษา   3(3-0-6)

  Intensive English for Graduate Studies         (ไม่นับหน่วยกิต) 

 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ประเภทของบทอ่าน การอ่านและการเขียนเชิงวิเคราะห์และ

วิจารณ์ การเขียนระดับอนุเฉท การเขียนเรียงความ การแสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาณต่อบท

อ่านโดยการพูดและการเขียน การใช้เทคโนโลยีและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแสวงหาความรู้

เพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อที่ตนสนใจและในวิชาชีพของตน ระบบอ้างองิและการเขียนอ้างองิ  

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

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

writing, using technology and electronic database, citation system and writing citation 

 

237700 สัมมนา 1        1(0-2-1) 

 Seminar I       (ไม่นับหน่วยกิต) 

 การสืบค้น การทบทวนวรรณกรรม การรวบรวมข้อมูล การน าเสนอ การอภิปราย  

และการตอบข้อซักถามที่เกี่ยวกับหัวข้อที่สนใจในด้านการวิจัยทางภูมิสารสนเทศ 

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

question on interesting topics in the field of geoinformatics research 

 

237701 สัมมนา 2        1(0-2-1) 

 Seminar II       (ไม่นับหน่วยกิต) 

 การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ เทคนิคการเขียนหัวข้อวิชาการ การผลิตสื่อในการ

น าเสนองานวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การน าเสนอและการอภิปรายผลงานวิจัยทางด้านภูมิ

สารสนเทศ 

   Analyzing and synthesizing, academic technical writing, creation of media for 

research presentation, report writing, presentationand discussion on the results of research done in 

geoinformatics 
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237710 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการประยุกต์    3(2-2-5) 

  Geographic Information System and Applications 

แนวคิดการจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ 

โครงสร้างฐานข้อมูลและฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์  การน าเข้า การวิเคราะห์ และการน าเสนอข้อมูล

แนวโน้มของการพัฒนา วิธีการทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ไปประยุกต์ใช้งาน ตัวอย่างของการ

ประยุกต์ใช ้ได้แก่ สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรน้ า ดิน และที่ดนิ 

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

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

developing trends, methods approaching to take the GIS using for various works, examples of 

applicationsinclude environment, water, soil, and land resources 

    

237711 การรับรู้จากระยะไกลและการประยุกต์    3(2-2-5) 

Remote Sensing and Applications 

วิวัฒนาการของการรับรู้จากระยะไกลหลักการของพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การ

อ่าน การวิเคราะห์ การแปลความหมายข้อมูลภาพ และการดัดแก้ข้อมูลภาพ แนวโน้มของการพัฒนา 

วิธีการทางการรับรู้จากระยะไกลไปประยุกต์ใชง้าน ตัวอย่างของการประยุกต์ใช้  

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

visual interpretation and images rectification, developing trends, methods approaching to take the 

remote sensing using for various works, examples of applications 

 

237712 ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลกด้วยดาวเทยีมและการประยุกต์  3(2-2-5) 

Global Navigation Satellite Systems and Applications 

   เทคโนโลยีการก าหนดต าแหน่งบนโลกโดยเครื่องก าหนดต าแหน่งบนโลกจากดาวเทียม 

การตรวจแก้เชิงเรขาคณิต การน าร่อง การติดตาม ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลกกับการรับรู้จาก

ระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่วิธีการทางระบบก าหนดต าแหน่งบน

โลกด้วยดาวเทียมไปประยุกต์ใชง้าน ตัวอย่างของการประยุกต์ใช ้

   Global positioning technology through global positioning device from satellites, 

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

geographic information system for spatial analysis, methods approaching to take the Geographic 

Information System using for various works, examples of applications 
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237713 ระเบียบวิธีวจิัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   3(2-2-5) 

 Research Methodology in Science and Technology 

  รากฐานทางปรัชญา หลักตรรกวิทยา เทคนิคการวิจัยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี การออกแบบการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การประเมินงานวิจัย  การน าผลวิจัยไปใช้ และ

จรรยาบรรณของนักวิจัย 

  Philosophical foundations, logical principles, research techniques in science and 

technology, research design, data analysis, research evaluation, research application, and ethics of 

researcher 

 

237720 การโปรแกรมด้านภูมิสารสนเทศ     3(2-2-5) 

Geoinformatics Programming 

   พื้นฐานโครงสร้างข้อมูลเชิงต าแหน่ง ฐานข้อมูลเชิงต าแหน่ง แบบจ าลองข้อมูลเชิง

ต าแหน่ง การประยุกต์การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ คลัง

โปรแกรมเชิงต าแหน่ง เทคโนโลยีเครือข่าย การเขียนโปรแกรมส าหรับเครือข่ายการให้บริการภูมิ

สารสนเทศและมาตรฐานภูมสิารสนเทศผ่านเครือข่าย 

   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 

 

237721 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่     3(2-2-5) 

Spatial Decision Support Systems 

การวิเคราะห์ตัดสินใจเชิงพื้นที่แบบหลายเกณฑ์องค์ประกอบของระบบสนับสนุนการ

ตัดสินใจเชิงพื้นที่ หลักการและกระบวนการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในฐานะที่เป็น

เครื่องมือส าหรับการด าเนินการดา้นระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพืน้ที่ 

  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 

 

 

 

 

 



 

 

 

25 

237722 ภูมิสารสนเทศประยุกต์เพื่อการจัดการสาธารณสุข   3(2-2-5) 

   Geoinformatics Application for Public Health Management 

   ข้อมูลและระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่ ระบาดวิทยาเชิงพื้นที่  การประยุกต์ใช้ระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อศึกษาการให้บริการด้านสาธารณสุข การแพร่กระจายของโรค การป้องกัน 

และการเฝา้ระวังโรคตัวอย่างของการประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศด้านการจัดการสาธารณสุข 

   Data and spatial information systems, spatial epidemiology, geographic information 

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

examples of geoinformatics applications in public health management 
 

237723 ภูมิสารสนเทศประยุกต์เพื่อการจัดการท่องเที่ยว   3(2-2-5) 

 Geoinformatics Application for Tourism Management 

 แนวคิด ความหมาย ประเภท และรูปแบบของการจัดการการท่องเที่ยว ข้อมูลเชิงพื้นที่

ด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว การวิเคราะห์ศักยภาพเชิงพื้นที่และขีดความสามารถในการรองรับการ

พัฒนาการท่องเที่ยว 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 ภูมิสารสนเทศประยุกต์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม   3(2-2-5) 

 Geoinformatics Application for Environmental Management 

 ข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  การติดตามคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม การจ าลองระบบสิ่งแวดล้อมโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  ตัวอย่างของการ

ประยุกต์ใชภู้มสิารสนเทศด้านการตดิตามและจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติธรรมชาติ 

 Environmental and natural resources spatial data, environmental monitoring, 

environmental system modeling using geographic information system, examples of geoinformatics 

applicationin environmental and natural disaster monitoring and management 
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237725 ภูมิสารสนเทศประยุกต์เพื่อการจัดการเมือง    3(2-2-5) 

   Geoinformatics Application for Urban Management   

   สิ่งแวดล้อมเมืองทั้งที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึน้ การใช้ที่ดิน

และการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในเขตเมือง ผลกระทบของกระบวนการกลายเป็นเมืองต่อ

สภาพแวดล้อม การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการจัดการเมืองและชนบท

ตัวอย่างของการประยุกต์ใชภู้มสิารสนเทศ 

   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, 

geoinformatics technology in urban and rural management, examples of geoinformatics applications 

 

237726 แบบจ าลองการเปลี่ยนแปลงใช้ประโยชน์ที่ดิน    3(2-2-5) 

 Land Use Change Model 

 เทคนิควิธีการขั้นสูงส าหรับการจ าลองการเปลี่ยนแปลงใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุม

ดิน การน าไปใช้งาน พัฒนา ประยุกต์ใชเ้ทคนิควิธีการ 

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

and applying these methods in an appropriate manner 

 

237727 ภูมิสารสนเทศประยุกต์เพื่อการพัฒนาท้องถ่ินและจัดการข้อมูลชุมชน 3(2-2-5) 

 Geoinformatics Application for Local Development andCommunity Data 

Management 

 การบริหารจัดการชุมชนการจัดการระบบฐานข้อมูลชุมชน การประยุกต์ใช้ภูมิ

สารสนเทศส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวอย่างของการประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศด้านการ

พัฒนาท้องถิ่นและจัดการขอ้มูลชุมชน 

 Community management, community database system management, 

geoinformatics application for local  administrative organization, examples of geoinformatics 

applications in local developmentand Community Data Management 
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237728 การประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่  3(2-2-5) 

 Unmanned Aerial Vehicle Application for Spatial Development 

 การวัดและความคลาดเคลื่อน อุปกรณ์การส ารวจ แบบจ าลองภูมิประเทศเชิงเลขดัชนี

ความแตกต่างพืชพรรณแบบนอร์แมลไลซ์การท าแผนที่และการติดตามคุณภาพของพืชพรรณและ

พืชผลทางการเกษตรการสร้างข้อมูลเชิงพื้นที่แบบเสมือนจริงสามมิติการประมวลผลภาพถ่ายจาก

อากาศยานไร้คนขับและตัวอย่างของการประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาเชิงพืน้ที่   

 Measurement and error, equipment of surveying, digital surface model, normalized 

difference vegetation index,mapping and monitoring vegetation and agricultural crops,spatial 3D 

visualization, aerial photo processing from Unmanned Aerial Vehicle, and examples of applications 

for spatial development 

 

237729 หัวข้อพิเศษในงานวิจัยด้านภูมิสารสนเทศและนวัตกรรมเชิงพื้นที่ 3(2-2-5) 

 Special Topics in Geoinformatics and Spatial Innovation Research 

 การก าหนดประเด็นหัวข้อที่สนใจในด้านภูมิสารสนเทศและการพัฒนานวัตกรรมเชิง

พืน้ที่ การค้นคว้าข้อมูล การวิเคราะหแ์ละการสังเคราะห ์การน าเสนอ การอภิปรายและตอบข้อซักถาม 

 Selecting interesting topics in geoinformatics and spatial innovation development, 

studying data, analyzing and synthesizing, presenting, discussing and answering questions 

 

237798 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง     6 หน่วยกิต 

  Independent study 

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การเขียนรายงาน การ

น าเสนอ และการอภิปรายในหัวข้อทางดา้นการประยุกต์ภูมิสารสนเทศ 

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

discussing in applied geoinformatics 

 

237799 วิทยานิพนธ์                12 หน่วยกิต 

 Thesis 

 การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ การแก้ปัญหาและการ

ตีพมิพ์เผยแพร่ ในหัวข้อที่เกี่ยวกับการประยุกต์ภูมสิารสนเทศ 

 Constructing new knowledge by systematic research methodology, problem solving 

and publishing in applied geoinformatics 
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ความหมายของเลขรหัสสาขาวิชา 

 ประกอบด้วยตัวเลข 6 ตัว แยกเป็น 2 ชุด ชุดละ 3 ตัว มีความหมายดังนี้ 

 1.ความหมายของเลขรหัสชุดที่ 1 คอืรหัส 3 ตัวแรก 

  ตัวเลขประจ าสาขาวิชา 

   237 หมายถึง  สาขาวิชาภูมสิารสนเทศประยุกต์ 

 2.ความหมายของเลขรหัสชุดที่ 2 คอืรหัส 3 ตัวหลัง 

  เลขหลักร้อย :  แสดงระดับบัณฑติศกึษา 

   7 หมายถึง  ระดับปริญญาโท 

  เลขหลักสิบ  :   แสดงหมวดหมูใ่นสาขาวิชา 

0 หมายถึง  กลุ่มวชิาไม่นับหน่วยกิต 

1 หมายถึง  กลุ่มวชิาเอกบังคับ 

2 หมายถึง  กลุ่มวชิาเอกเลือก 

9 หมายถึง  การค้นคว้าด้วยตนเอง/วิทยานิพนธ์ 

  เลขหลักหนว่ย  : แสดงอนุกรมของรายวิชา    
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3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒขิองอาจารย์ 

3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจ าตัว 

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบัน ปีที่จบ 

1 นายนครนิทร์ ชัยแก้ว* 35101012xxxxx ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

ปร.ด. 

 

วท.ม 

วท.บ. 

การรับรู้จากระยะไกลและระบบ

สารสนเทศภูมศิาสตร์ (นานาชาต)ิ 

ภูมิศาสตร์ 

ภูมิศาสตร์ 

สถาบันเทคโนโลยแีห่งเอเชยี 

 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2552 

 

2546 

2541 

2 นายนิติ เอี่ยมชื่น 37002000XXXXX ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

วท.ด. 

วท.ม. 

ศศ.บ. 

วท.บ. 

ภูมิสารสนเทศ 

ภูมิศาสตร์ 

รัฐศาสตร์ 

ภูมิศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยรามค าแหง 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2558 

2548 

2544 

2543 

3 นางสาวบุญศริิ สุขพร้อมสรรพ ์ 35201012xxxxx ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

Ph.D. 

ผ.ม. 

อ.บ. 

Urban Engineering 

การวางแผนภาคและเมือง 

ภูมิศาสตร์ 

The University of Tokyo, JAPAN 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

2554 

2548 

2545 

4 นายไพศาล จี้ฟู 35101010xxxxx ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

ปร.ด. 

 

วท.ม. 

 

วท.บ. 

การรับรู้จากระยะไกลและระบบ

สารสนเทศภูมศิาสตร์ (นานาชาต)ิ 

การรับรู้จากระยะไกลและระบบ

สารสนเทศภูมศิาสตร์ (นานาชาต)ิ 

ภูมิศาสตร์ 

สถาบันเทคโนโลยแีห่งเอเชยี  

 

สถาบันเทคโนโลยแีห่งเอเชยี 

 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2554 

 

2549 

 

2547 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจ าตัว 

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบัน ปีที่จบ 

5 นายวิภพ แพงวังทอง* 36508008xxxxx ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

วท.ด. 

วท.ม. 

 

วท.บ. 

ภูมิสารสนเทศ 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 

ภูมิศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2556 

2549 

 

2544 

6 นายสวรินทร์ ฤกษ์อยูสุ่ข* 36201000xxxxx อาจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

 

วท.บ. 

ภูมิสารสนเทศ 

ระบบสารสนเทศปริภูมทิาง

วศิวกรรม 

ภูมิศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2558 

2549 

 

2544 

หมายเหตุ *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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3.2.2 อาจารย์พิเศษ  

 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา ป ี

1 Prof. Nitin Kumar Tripathi ศาสตราจารย์ Ph.D. 

M.Tech 

B.Tech 

Remote Sensing 

Remote Sensing 

Civil Engineering 

2537 

2530 

2527 

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

 

วท.ม. 

B.Ind.Tech. 

Electrical and Computer 

Engineering 

Remote Sensing 

Electronics Engineering 

2555 

 

2539 

2537 

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

วท.ม.  

วท.บ. 

Remote Sensing  

วนศาสตร์ 

วนศาสตร์ 

2536 

2529 

2524 

4 ผศ.ดร.กัมปนาท ปิยะธ ารง

ชัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D.  

M.S. 

วท.บ. 

Geography 

Remote Sensing and GIS 

ภูมิศาสตร์ 

2549 

2543 

2539 

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

M.S. 

วท.บ. 

Urban Informatics 

Urban Informatics 

ภูมิศาสตร์ 

2557 

2554 

2547 

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

 

วท.ม.  

วท.บ. 

Geography-Terrain Evaluation, 

Remote Sensing and GIS 

ธรณีวิทยา 

ธรณีวิทยา 

2535 

 

2525 

2517 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรอืสหกิจศึกษา) 

-ไม่ม-ี 

4.1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

–ไม่ม-ี  

4.2. ช่วงเวลา  

–ไม่ม-ี  

4.3. การจัดเวลาและตารางสอน  

–ไม่ม-ี 

 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรอืงานวิจัย  

แนวคิดด้านการวิจัย ขอบเขต เทคนิค อุปกรณ์ และระเบียบวิธีการส าหรับการวิจัยด้านภูมิ

สารสนเทศประยุกต์ การด าเนินการส่งเสริมการพัฒนาความสามารถของนิสิตเพื่อการประยุกต์ความรู้ 

พัฒนาทักษะ ตลอดการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาเชงิพื้นที่อื่น ๆ มีรายละเอียดดังนี้ 

5.1. ค าอธิบายโดยย่อ  

วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองด้านภูมิสารสนเทศประยุกต์ที่นิสิตสนใจ โดยนิสิต

ต้องสามารถอธิบายแนวคิดและทฤษฎีที่น ามาประยุกต์ใช้ในการท าวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้า

ด้วยตนเอง รวมถึงประโยชนท์ี่จะได้รับจากการท าวิทยานิพนธ์หรอืการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองนั้นๆ  

5.2. มาตรฐานผลการเรียนรู้  

เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการท าการวิจัยหรือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

ด้านภูมิสารสนเทศประยุกต์และการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อใช้ในการ

แก้ปัญหาเชงิพื้นทีไ่ด้ และสามารถเขียนแผนโครงงานและงานวิจัยเพื่อสื่อสารได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  

5.3. ช่วงเวลา  

แผน ก แบบ ก (2) – ภาคการศกึษาต้นและภาคการศกึษาปลาย ช้ันปีที่ 2  

แผน ข –ภาคการศกึษาต้นและภาคการศกึษาปลาย ช้ันปีที่ 2 

5.4. จ านวนหน่วยกิต  

วิทยานิพนธ์ 12 หนว่ยกิต 

การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 6 หนว่ยกิต 

 

 

 

 

5.5. การเตรยีมการ  
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นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาและนับหน่วยกิตเกินร้อยละ 85 ในกลุ่มวิชาเฉพาะบังคับและมี

ความประสงค์จะท าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองหรือวิทยานิพนธ์ ให้เขียนแบบฟอร์มเสนอหัวข้อ

โครงงาน หรือวิทยานิพนธ์ พร้อมระบุอาจารย์ที่ปรึกษา โดยแจ้งภายในสัปดาห์แรกของการเปิดภาค

การศกึษา 

 

5.6. กระบวนการประเมินผล  

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

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์เป็นผู้พิจารณา จากนั้นนิสิตจัดท าวิทยานิพนธ์โดยมีการ

แจ้งรายงานความก้าวหน้าในแต่ละภาคการศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และนิสิตต้องสอบ

ปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยมีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 1 ท่านและอาจารย์ประจ าภายใน3 ท่าน 

เป็นคณะกรรมการผูป้ระเมินผล  

แผน ข – มีการรายงานความก้าวหน้าการท าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเฉพาะเรื่องต่อ

อาจารย์ที่ปรึกษาทุกภาคการศึกษา กระทั่ งเสร็จสิ้นการท าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองโดย

คณะกรรมการที่ได้รับการแตง่ตัง้เป็นผู้ประเมินผล 



 

หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสิต 

1.1 มีกระบวนการคิดอย่างมเีหตุผล 

 

1.1 มีการสอดแทรกโจทย์ปัญหาเชิงอภิปราย 

แบบฝึกหัด โครงงานให้ได้ฝึกคิด ฝึกแก้ปัญหา 

ฝกึปฏิบัติอย่างเป็นระบบ 

1.2 มีกิจกรรมน าเสนอและอภิปรายผลงานวิจัยที่มี

ระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกต้อง  

1.3 มีการท าวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้า

ด้ วยตนเอง เพื่ อ เป็ นการฝึก เทคนิคและ

กระบวนการคิดอย่างมเีหตุผล 

1.2 มีภาวะผู้น า มีความรับผิดชอบ และมีวินัย

ในตนเอง 

2.1มีกิจกรรมกลุ่มในช้ันเรียนเพื่อส่งเสริมให้นิสิตมี

ภาวะผู้น าทางความคิด กล้าแสดงออก การ

เป็ น สมา ชิกกลุ่ มที่ ดี มี วิ นั ย  แล ะมี ค วาม

รับผิดชอบต่อผลงานที่น าเสนอ 

1.3 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 3.1 สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน และส่งเสริมให้มี

กิจกรรมที่มีการส่งเสริมคุณธรรม จรยิธรรม 

3.2 ปลูกฝังให้มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ

วิชาชีพ โดยเฉพาะรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยและ

วิชาสัมมนา เช่น ไม่ลอกผลงานผู้อื่น และการ

อ้างองิผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes :PLOs) 

PLO 
กลยุทธ์การสอน 

ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
กลยุทธ์การประเมินผล 

PLO1 ผู้ เรียนสามารถสื่อสาร 

ท างานเป็นทีม และประสานงาน

กับองค์กรหรอืวิชาชีพอื่นได้ 

(1) การมอบหมายงานกลุ่ ม ให้

ค้นคว้า ในรูปแบบสหสาขาวิชาและ

เขียนรายงาน เพื่อให้มีปฏิสัมพันธ์

ระหว่ างผู้ เรี ยนกั บ ผู้ เรี ยน แล ะ

ท างานเป็นทีม 

(2) ก ารสั ม ม น า  ก า ร เข้ า ร่ ว ม

ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ เพื่อการ

ฝึกแสดงความคิดเห็นและรับฟัง

ความคิดเห็นของผูอ้ื่น 

(1) ประเมินความรับผิดชอบ

ในการเรียน และการท างาน 

ทั้งรายบุคคล และรายกลุ่ม 

(2) ประเมินจากพฤติกรรม

และการแสดงออกของนิสิต

ในการน าเสนอรายงานกลุ่ม 

(3) การประเมินพฤติกรรม

การแสดงความคิดเห็น 

PLO2ผู้ เรียนสามารถอธิบาย

กระบวนการใช้ภูมิสารสนเทศ

เป็นเครื่องมือในการจัดการ

ข้อมูลเชิงพืน้ที่ได้ 

(1) การจัดการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้ เรียนเป็นส าคัญ  เพื่อให้นิสิตมี

ความรู้ ความเข้าใจหลักการทาง

ทฤษฏี และการประยุ กต์ ใ ช้ภู มิ

สารสนเทศในสภาพแวดล้อมจริง

โดยการเรียนการสอนต้องทันต่อ

การเปลี่ยนแปลง 

(2) การอธิบายพร้อมยกตัวอย่าง 

หรือกรณีศึกษาที่เป็นของจริง โดย

เน้นที่ขั้นตอนและกระบวนการใช้

งานภูมิสารสนเทศเป็นเครื่องมอื 

(1) การทดสอบ 

(2) การประเมนิชิน้งาน 

(3) การประเมินการน าเสนอ

หนา้ช้ันเรยีน 

(4 ) ก ารป ระ เมิ นผลการ

อภปิราย 

( 5 )  ก า ร ป ร ะ เมิ น ก า ร

วิเคราะหก์รณีศกึษา 

PLO3ผู้เรียนสามารถใช้งานภูมิ

สารสนเทศเพื่อการพัฒนาและ

สนับสนุนองค์กรและส่วนรวมได้ 

(1) การจัดการเรยีนการสอนที่เน้น

การปฏิบัติการ เพื่อให้นิสติมีทักษะ

ที่เกี่ยวกับการใชง้านภูมิสารสนเทศ

ผา่นกรณีศกึษาหรือตัวอย่างเสมอืน

จรงิ 

(2) การอภิปรายกลุ่ม การสัมมนา 

ก ารจั ดท า โครงงานที่ เน้ นก าร

น าไปใช้ปฏิบัติจริง 

(1) การประเมินผลงานที่เกิด

จากการคิดออกแบบขั้นตอน

การศึกษา โดยประเมินตาม

สภาพจริงจากผลงาน และ

การปฏิบั ติ ของนิสิ ต  เช่น 

ประเมินจากการน าเสนอ

รายงาน ใน ช้ันเรียน และ 

ก า ร ท ด ส อ บ โ ด ย ใ ช้

กรณีศกึษา 
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PLO 
กลยุทธ์การสอน 

ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
กลยุทธ์การประเมินผล 

PLO4ผู้ เ รี ย น ส า ม า ร ถ

ค้นคว้าวิจัย  วิ เคราะห์  และ

สังเคราะห์ข้อมูลทางด้านภูมิ

สารสนเทศได้ 

(1) การมอบหมายงานให้ค้นคว้า 

วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล และ

เขียนรายงานพร้อมทั้ งน าเสนอ

ผลงานหนา้หอ้งเรียน 

(2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน

รายวิชาต่าง ๆ ให้นิสิตได้วิเคราะห์

ส ถ า น ก า ร ณ์ จ า ล อ ง แ ล ะ

ส ถ าน ก ารณ์ เส มื อ น จ ริ งแล ะ

น าเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม 

(1) การประเมินช้ินงาน 

(2) การประเมินการน าเสนอ

หนา้ช้ันเรยีน 

(3) ก ารป ระ เมิ น ผลการ

อภปิราย 

 

PLO5 ผู้ เรียนสามารถท างาน

ด้านภูมิสารสนเทศได้อย่างมี

ศิลปะและได้ด้วยบุคลิกภาพที่

เหมาะสม อีกทั้งเป็นไปอย่างมี

คุ ณ ธ รรม  จ ริ ย ธ รรม  แล ะ

จรรยาบรรณ 

(1) การปลูกฝังให้นิสิตมีบุคลิกภาพ

ที่ดี และมีศิลปะในการน าเสนอ

ผลงาน และการอภิปราย ผ่านการ

สั มมนาในห้ อ ง เรี ยน  และการ

น าเสนอในภาคบรรยายของการ

ประชุมวิชาการระดับประเทศ 

(2) การปลูกฝังให้นิสิตมีระเบียบ

วินัย ตรงต่อเวลา เสียสละซื่อสัตย์

สุจริต และเคารพกฎระเบียบ โดย

อาจารย์ผู้สอนเป็นแบบอย่าง 

 

(1) ประเมินจากการแต่งกาย

และท่าทางการแสดงออก

ของนิสิตในการพูดคุยและ

แลกเปลี่ ยนความคิดเห็น

ระหว่างการสัมมนา 

(2) ประเมินจากการตรงต่อ

เวลาของนิสิตในการเข้าช้ัน

เรี ย น  ก า ร ส่ ง ง า น ต า ม

ก าหนด ความสุจริตในการ

สอบและการรว่มกิจกรรม 

(3) ประเมินจากการมีวินัย

และพร้อมเพรียงของนิสิตใน

การเข้าร่วมกิจกรรม  

(4 ) ป ร ะ เมิ น จ า ก ค ว า ม

รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับ

มอบหมาย 
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3. ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรยีนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO)  

ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย 
ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 

1.คุณธรรม จริยธรรม      
(1)  ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จรยิธรรม และซื่อสัตยส์ุจรติ มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ     ✓ 
(2)  มีวินัย และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม    ✓ ✓ 
(3)  เคารพสิทธแิละรับฟังความคิดเหน็ของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์    ✓ ✓ 
(4)  สามารถวินจิฉัยปัญหาหรือข้อขดัแย้งตามหลักการ เหตุผลและค่านิยมอันดีงาม   ✓  ✓ 

2.ความรู้      
(1) มีความรูแ้ละความเขา้ใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีที่ศกึษาและสามารถน ามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าในสาขาวิชา ✓  ✓   
(2) มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติอย่างลกึซึง้ ✓  ✓   

(3) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรูใ้หม่ ๆ และการประยุกต์ใช้ที่ตระหนักถึงผลกระทบต่อสังคม ✓  ✓   

3.ทักษะทางปัญญา      
(1) สามารถน าความรู้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและพฒันาแนวคิดริเร่ิม สรา้งสรรค์ เพื่อตอบสนองประเดน็หรือปญัหา ✓ ✓    
(2) สามารถสังเคราะหแ์ละบูรณาการผลงานวิชาการหรือองคค์วามรู้เดิมในการพัฒนาความคิดใหม่ ๆ หรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ ✓  ✓   
(3) สามารถใชเ้ทคนิคทั่วไปหรือเทคนคิเฉพาะทาง ในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาทีซ่ับซ้อน และให้ข้อเสนอแนะได้อย่างสรา้งสรรค์  ✓ ✓   
(4) สามารถขยายองคค์วามรู้หรือแนวทางการปฏบิัติจากการวางแผน และด าเนินการวิจัยหรือการศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง  ✓ ✓   

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ      

(1)  สามารถแก้ไขปญัหาที่มีความซบัซ้อนได้ด้วยตนเอง   ✓ ✓  
(2) มีความรับผดิชอบในการท างานและรว่มมือกับผูอ้ื่นในการจัดการปัญหาได้อย่างเหมาะสม    ✓ ✓ 
(3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผูต้ามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์    ✓ ✓ 
(4) มีความรับผดิชอบและวางแผนในการพัฒนาตนเองใหม้ีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูง    ✓ ✓ 
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ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 
5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ      
(1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิตเิพื่อใชใ้นการศกึษาคน้คว้าและเสนอแนะแก้ไขปัญหา ✓  ✓   

(2) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ทัง้ในวงการวิชาการ วิชาชีพและชมุชน ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพมิพ์ทางวิชาการ    ✓ ✓ 

6.สุนทรียภาพ      
(1) มีความรู ้ความเข้าใจและซาบซึง้ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศกึษา ศลิปะ และวัฒนธรรม ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
7.ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพฒันาบุคลิกภาพ      
(1) มีสุขนสิัยที่ส่งเสรมิต่อการดูแลรักษาสุขภาพ     ✓ 
(2) สามารถพัฒนาบคุลิกภาพไดอ้ย่างเหมาะสม     ✓ 
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4. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร (PLO) สู่กระบวนรายวิชา (Curriculum Mapping) 

กลุ่มวิชา/รหสัวิขา ชื่อวิชา PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑิตศกึษา      

237700 สัมมนา 1      

237701  สัมมนา 2      

237710 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการประยุกต์      

237711 การรับรู้จากระยะไกลและการประยุกต์      

237712  ระบบก าหนดต าแหนง่บนโลกดว้ยดาวเทียมและการประยุกต์      

237713  ระเบียบวธีิวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี      

237720 การโปรแกรมด้านภูมสิารสนเทศ      

237721 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพืน้ท่ี      

237722 ภูมิสารสนเทศประยุกตเ์พื่อการจัดการสาธารณสุข      

237723 ภูมิสารสนเทศประยุกตเ์พื่อการจัดการท่องเท่ียว       

237724 ภูมิสารสนเทศประยุกตเ์พื่อการจัดการส่ิงแวดลอ้ม      

237725 ภูมิสารสนเทศประยุกตเ์พื่อการจัดการเมอืง      

237726 แบบจ าลองการเปลี่ยนแปลงการใชป้ระโยชนท่ี์ดนิ      

237727 ภูมิสารสนเทศประยุกตเ์พื่อการพัฒนาทอ้งถิ่นและการจัดการขอ้มูลชุมชน      

237728 การประยุกตใ์ชอ้ากาศยานไร้คนขับเพื่อการพัฒนาเชิงพืน้ท่ี      

237729 หัวขอ้พิเศษในงานวิจัยด้านภูมสิารสนเทศและนวัตกรรมเชงิพื้นท่ี      

237798 การศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง      

237799 วทิยานพินธ์      
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ค าอธิบายผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย 
 

 1. คุณธรรม จรยิธรรม 

 (1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทางวิชาการ

และวิชาชีพ 

 (2) มีวินัย และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ 

ขององค์กรและสังคม 

 (3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่า และศักดิ์ศรีของความ

เป็นมนุษย์ 

 (4) สามารถวินิจฉัยปัญหาหรอืข้อขัดแย้งตามหลักการ เหตุผลและค่านิยมอันดงีาม 
 

 2. ความรู้ 

 (1)มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีที่ศึกษา และสามารถน ามา

ประยุกต์ในการศกึษาค้นคว้าในสาขาวิชา 

(2)มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติอย่างลึกซึง้ 

(3)มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรูใ้หม่ ๆ และการประยุกต์ใช้ที่ตระหนักถึง 

ผลกระทบต่อสังคม 

 

 3. ทักษะทางปัญญา 

 (1)สามารถน าความรู้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาแนวคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ เพื่อ

ตอบสนองประเด็นหรือปัญหา 

 (2)สามารถสังเคราะห์และบูรณาการผลงานวิชาการหรือองค์ความรู้เดิมในการพัฒนา

ความคิดใหม ่ๆ หรอืเสนอเป็นความรู้ใหม่ 

 (3) สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรือเทคนิคเฉพาะทาง ในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อน 

และใหข้้อเสนอแนะได้อย่างสร้างสรรค์ 

 (4)สามารถขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติจากการวางแผน และด าเนินการวิจัยหรือ

การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
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 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1)สามารถแก้ไขปัญหาที่มคีวามซับซ้อนได้ด้วยตนเอง 

(2) มีความรับผดิชอบในการท างานและร่วมมือกับผู้อื่นในการจัดการปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

(3) มีภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้ามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 

(4) มีความรับผดิชอบและวางแผนในการพัฒนาตนเองใหม้ีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ระดับสูง 
  

 5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1)สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแก้ไขปัญหา 

(2) สามารถสื่อสารได้อย่างมปีระสิทธิภาพและเหมาะสม ทั้งในวงการวชิาการ วิชาชีพและ 

ชุมชน ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพมิพ์ทางวิชาการ 
 

 6. สุนทรยีภาพ 

(1) มีความรู ้ความเข้าใจและซาบซึง้ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศกึษา ศลิปะ และวัฒนธรรม 
 

 7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

(1) มีสุขนิสัยที่ส่งเสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

(2)สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต 

 

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 

 การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศึกษา

ระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2561 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

2.1.1 ก าหนดใหร้ะบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิตเป็นส่วนหนึ่งของระบบ

การประกันคุณภาพภายในของคณะที่จะต้องท าความเข้าใจตรงกัน และน าไป

ด าเนนิการจนบรรลุผลสัมฤทธิ ์

2.1.2 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตาม

แผนการจัดการเรียนการสอน  

2.1.3 ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ในระดับรายวิชาทั้งรายวิชาภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

ตามรอ้ยละของรายวิชาที่ก าหนด  

2.1.4 ทวนสอบระดับหลักสูตร โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในคณะ ด าเนินการทวน

สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล  

 

 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 

2.2.1 จัดท าโครงการติดตามบัณฑิตทุกปี ในด้านคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ความ

รับผิดชอบ การได้งานท า และ/หรือ ความก้าวหน้าในสายงาน 

2.2.2 สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ เพื่อประเมินความพึงพอใจในผู้ส าเร็จการศึกษาที่เข้า

ท างานในสถานประกอบการนัน้ ๆ 

2.2.3 ประเมินความพร้อมและความรู้ที่เรียนจากผู้ส าเร็จการศึกษาที่ไปประกอบอาชีพ 

รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อน าผลการ

ประเมินมาพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่าง

ต่อเนื่อง 
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3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตร ระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2558 ดังนี้ 
 

1. แผน ก แบบ ก 2  ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้ระดับคะแนน

เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอรูปเล่มวิทยานิพนธ์                         

และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งและต้องเป็น                  

ระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์                   

หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ                       

ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ

การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์                  

(Full Paper) ได้รับการตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 

2. แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนน                            

เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้              

(Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น พร้อมทั้งเสนอรายงาน                                                                                   

การค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้ นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัย                   

แต่งตั้ งโดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟั งได้  และรายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่ ง                                

ของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพรใ่นลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

 

 

 

 



 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1.การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารย์ใหม่ เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจในนโยบายของ

มหาวิทยาลัยและคณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 

1.2ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการ

วิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสาขาวิชาเป็นอันดับแรก 

การสนับสนุนด้านการฝึกอบรมในเรื่องต่างๆ ทั้งในด้านการบริหารและเรื่องอื่นที่เป็นประโยชน์ 

ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การร่วมประชุมปฏิบัติการ และการประชุมทาง

วิชาการ การสัมมนา ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรอืการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมทางวิชาการและศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียน

การสอนและการวัดประเมินผลการเรียนรู้ 

2.1.2 สนับสนุนส่งเสริมการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้

ทันสมัย 

2.1.3 ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณาจารย์เพื่อน าผลการประเมินมาพัฒนาและ

ปรับปรุงทักษะการจัดการเรียนการสอน 

 

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ  

2.2.1 บริหารจัดการให้อาจารย์ได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการบริการองค์การ

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

2.2.2 สง่เสริมให้อาจารย์มสี่วนรว่มในกิจกรรมการบริการวิชาการแก่ชุมชน 

2.2.3 มีการกระตุ้นใหอ้าจารย์ท าผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสาขาวิชา 

2.2.4 ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา 

2.2.5 จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัย และเข้าร่วมกลุ่มวจิัยต่างๆ ของคณะ 

2.2.6 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการตา่ง ๆ ของคณะ 

2.2.7 จัดให้มกีารแลกเปลี่ยนความรูเ้ทคนิคต่าง ๆ กับสถาบันอุดมศกึษาอื่น 
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2.2.8 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมเป็นกรรมการต่าง ๆ ในระดับสถาบันอุดมศกึษา 



 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การก ากับมาตรฐาน 

 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร โดยมีหน้าที่เสนอหลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง 

หรือเสนอปิดหลักสูตร ตลอดจนด าเนินการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

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

คุณภาพการศกึษา 

 

2. บัณฑิต 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดให้มีแบบสอบถามส าหรับหน่วยงาน หรือองค์กรที่

เป็นนายจ้างของบัณฑิตเพื่อประเมินความพึงพอใจและความสามารถของบัณฑิต เพื่อน าข้อมูลมาเป็นส่วน

หนึ่งในการปรับปรุงการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับความตอ้งการของตลาดแรงงานอย่างแท้จริง 
 

3. นิสิต 

 3.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆแก่นิสิต 

  3.1.1 คณะพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้กับนิสิตทุกคนพร้อมจัดระบบ

อาจารย์ที่ปรึกษาและอัตราส่วนอาจารย์ต่อนิสติไม่เกินเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

  3.1.2 จัดอาจารย์ที่ปรึกษาด้านอื่นๆตามความเหมาะสม เพื่อให้ค าปรึกษาแนะน าในการ

จัดท ากิจกรรมเสริมหลักสูตรแก่นสิิต 
 

4. คณาจารย์ 

4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

 มีระบบการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ใหม่ ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดย

อาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกขึ้นไปและ/หรือมีความเช่ียวชาญในสาขาภูมิ

สารสนเทศหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร 

 มีระบบการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ

ผู้สอนประชุมร่วมกันในการออกแบบ วางแผนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การ

รวบรวมข้อมูล เพื่อการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษา หารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตาม

หลักสูตร และได้บัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
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 4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 

 พิจารณาจัดหาอาจารย์พิเศษที่มีวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้น หรอืสาขาวิชาที่

สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑติศกึษา พ.ศ. 2558 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 

 การเรียนการสอน มหาวิทยาลัยพะเยาจัดให้มีการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์  

โดยครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  การวางแผนการสอน วิธีการสอนและพฤติกรรมการสอน  

ผลการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้สอนและคณะฯ ได้รับทราบข้อมูลและน าไป

ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนตอ่ไป  

 หลักสูตร มหาวิทยาลัยพะเยาจัดให้มีการรายงานผลการด าเนินการหลักสูตร ซึ่งจะรายงานข้อมูล

การด าเนินการต่าง ๆ ของหลักสูตรในทุกปี โดยจะคลอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ อัตราการส าเร็จ

การศึกษา จ านวนและรอยละนิสิตที่สอบผ่านตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละปปัจจัยและสาเหตุที่

มีผลกระทบต่อจ านวนนิสิตตามแผนการศึกษา การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกที่มี

ผลกระทบต่อหลักสูตร การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนผิดปกติ การบริหารหลักสูตร การประเมิน

หลักสูตรจากผูส้ าเร็จการศึกษา การประเมินจากผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงแผนการด าเนินการใหม่ส าหรับ

ปีถัดไป ซึ่งจะควบคุมโดยอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

การประเมินผู้เรียน กรณีที่นสิิตมีความสงสัยเกี่ยวกับการประเมินรายวิชาใด สามารถที่จะยื่นค าร้อง

ขอดูกระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ ทั้งนี้

เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

 มหาวิทยาลัยพะเยาจัดให้มีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการเรียนการ

สอนดังตอ่ไปนี ้ 

1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ใช้ร่วมกันของมหาวิทยาลัยห้องละ 100 เครื่อง 3 ห้องเรียน ณ 

อาคารเรยีนรวมใหมห่ลังที่ 3 

2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ใช้ร่วมกันของมหาวิทยาลัยห้องละ 80 เครื่อง 2 ห้องเรียน ณ 

อาคารเรยีนและปฏิบัติการดา้นภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 มหาวิทยาลัยพะเยายังเตรยีมทรัพยากรให้บริการในการค้นคว้าศกึษาด้วยตอนเอง สืบค้นขอ้มูลและ

สื่อสารสนเทศดังตอ่ไปนี ้

1. ห้องคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อเครือข่าย 8 ห้องรวม 680 เครื่อง พร้อมเชื่อมต่อระบบเครือข่าย

ความเร็วในการรับส่งข้อมูล 100 Mbps ณ ห้อง self-access และศูนย์บรรณสารและ

สื่อการศกึษา 

2. บริการ Wireless Access Point จ านวน  456 จุดครอบคลุมพื้นที่ภายในอาคารเรียนและ

หอพักที่ความเร็วในการรับส่งขอ้มูล 45/100/300 Mbps 

 จ านวนทรัพยาการสารสนเทศที่มีให้บริการในมหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด้วยหนังสือจ านวน 

62,839 เล่ม และสื่ออิเล็กทรอนิกส์จ านวน 6,844 รายการ โดยเมื่อรวมกับวิทยานิพนธ์และหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์จะมีจ านวนกว่า 100,000 รายการ ซึ่งเกินจ านวนที่ก าหนดโดย ประกาศส านักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษาเรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 นิสิตสามารถสืบค้นและ

จองหนังสือจากเว็บไซด์ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ผ่านระบบเครือข่ายออนไลน์ได้ นอกจากนั้น

ยังมีฐานข้อมูลออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้นิสิตได้ค้นคว้างานวิจัยได้ อาทิเช่น 

ฐานข้อมูล ACM Digital Library, IEEE/IET Electronic Library(ILE), Science Direct, Emerald และ Computers 

& Applied Sciences Complete เป็นต้น โดยนิสิตสามารถเข้าใช้ผ่าน เว็บไซด์ของศูนย์บรรณสารและ

สื่อการศกึษาของมหาวิทยาลัยได้เชน่เดียวกัน 

 

 6.2 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

  6.2.1 มีการศกึษาความต้องการ และน ามาวางแผนการจัดหาและแผนการใช้ทรัพยากรการ

เรียนการสอน 

  6.2.2มีห้องสมุดย่อยของคณะเพื่อบริการหนังสือต าราหรือวารสารเฉพาะทางให้อาจารย์

และนิสติได้ศึกษาค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน 

  6.2.3อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชามีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือตลอดจนสื่อ

ประกอบการเรียนการสอน 

  6.2.4 ติดตามการใชท้รัพยากรการเรียนการสอนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 

6.3 การประเมินความความเพียงพอของทรัพยากร 

  6.3.1 ประเมินความเพียงพอของทรัพยากร วางแผน จัดหา และติดตามการใช้ทรัพยากร

การเรียนการสอน โดยใหอ้าจารย์ นิสติ มีสว่นร่วม 

  6.3.2 ประเมินความพึงพอใจต่อความเพียงพอของทรัพยากรของอาจารย์ นิสติ 
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  6.3.3 ตดิตามการใช้ทรัพยากร ทั้งต ารา วารสาร สื่อ และอุปกรณ์ ตามความเหมาะสมและ

สถานการณข์องมหาวิทยาลัย 

  6.3.4 น าผลการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรมาปรับปรุงแผนและการบริหาร

จัดการทรัพยากรในปีต่อไป 

 

7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (key Performance Indicators) 

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

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร อย่างนอ้ยร้อยละ 80 มีสว่น

ร่วมในการประชุมวางแผน เพื่อตดิตาม และทบทวนการ

ด าเนนิการของหลักสูตร  

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2  

ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา

แหง่ชาติ หรอืมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

3. มรีายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณภ์าคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 

มคอ.4  อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศกึษา

ให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ

รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้า

มี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด

ภาคการศกึษา  ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 

มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิน้สุดปีการศึกษา 

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐาน           

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

น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศกึษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน กลยุทธ์ 

การสอน หรอื การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ

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

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนเิทศหรือ

ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/

หรอืวิชาชีพ อย่างนอ้ยปีละหนึ่งครัง้ 

 
 

    

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 50 ต่อปี 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑติใหม่ที่มตี่อ

คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใชบ้ัณฑิตที่มีตอ่บัณฑติใหม ่

เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

รวมตัวบ่งช้ี (ข้อ) ในแต่ละปี 9 10 10 11 11 

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

ตัวบ่งชีต้้องผ่านรวม (ข้อ) 9 9 9 9 9 

 



 

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

  1.1.1 คณะก าหนดนโยบายให้มีการประชุมออกแบบกลยุทธ์การสอนรายวิชา โดย

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  และ/หรอื มีการปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญด้านหลักสูตรและ

การจัดการเรียนการสอน 

  1.1.2จัดระบบการประเมินผลรายวิชา  โดยประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ

สอน จากการประเมินตนเองของอาจารย์และการประเมินโดยนิสิต รวมทั้งการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ

ผูเ้รียนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาที่ก าหนด  

  1.1.3 จัดระบบการประเมินผลประจ าปี โดยคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้อน มีสว่นร่วม 

  1.1.4 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร สรุปรวบรวมผลการประเมินกลยุทธ์การสอน

และข้อเสนอแนะในการวางแผนปรับปรุง/พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป 

 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

  1.2.1 นิสิตประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ทุกคนเมื่อสิ้นสุด

การเรียนการสอนทุกรายวิชา 

  1.2.2คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์

ผู้สอน สรุปผลการใช้แผนกลยุทธ์การสอนรายวิชา เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา และร่วมกันวางแผน

ปรับปรุง/พัฒนาแผนกลยุทธ์การสอนในปีการศึกษาต่อไป 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผดิชอบหลักสูตร 

 2.2 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรวางแผนและประเมินหลักสูตรทั้ งระบบ  โดยใช้

กระบวนการวิจัย การประเมินเอกสารหลักสูตร กระบวนการใช้หลักสูตร สัมฤทธิผลของหลักสูตร โดย

เก็บรวบรวมข้อมูลจากอาจารย์ นิสิต บุคลากรผู้สนับสนุนการสอน ผู้ใช้บัณฑิต ผู้รับบริการ และ

ผูท้รงคุณวุฒิจากภายนอก จากการสอบถาม สัมภาษณ์ และสังเกตุ 

 2.3 สรุปผลการประเมินหลักสูตรในภาพรวมและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือพัฒนา

หลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอน 
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3. การประเมินผลการด าเนินงานตามกรอบรายละเอียดหลักสูตร 

 คณะก าหนดให้ใช้ระบบการประกันคุณภาพภายใน (IQA) ในการประเมินผลการด าเนินงานตาม

รายละเอียดหลักสูตร โดยยึดตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา และตัวบ่งชีท้ี่ก าหนดของหลักสูตร 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

 4.1คณะกรรมการรับผดิชอบหลักสูตร สรุปผลการประเมินหลักสูตรและจัดท าเป็นรายงานเสนอ

ต่อคณะ 

 4.2 จัดประชุมน าเสนอผลการประเมินหลักสูตรต่อผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบ ตรวจสอบผลการ

ประเมินและระดมข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 

 4.3 ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอนตามผลการประเมินหลักสูตร ความ

ต้องการของผู้ใชน้โยบายของมหาวิทยาลัย  และตอบสนองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวกก 
ข้อบังคับมหาวทิยาลยัพะเยา 

ว่าด้วย การศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 
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ภาคผนวก ข 

ประกาศมหาวทิยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผา่นความรู้

ภาษาอังกฤษของนิสิต 

      ระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ.2562 
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ภาคผนวก ค 

ประกาศมหาวทิยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑแ์ละ            

แนวปฏิบัตใินการเทียบโอนผลการเรยีน                             

ระดับบณัฑิตศกึษา พ.ศ.2554 
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ภาคผนวก ง 

ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
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ภาคผนวก จ 

ข้อเสนอแนะการวิพากษ์หลักสตูร 
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ข้อเสนอแนะการวพิากษ์หลักสูตรมหาบัณฑติสาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

วันท่ี 28พฤษภาคม2564 

ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

โดย กรรมการดังต่อไปนี้ 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ ชัยแก้ว   ประธานกรรมการ 

2. ศาสตราจารย์ ดร.มนัส สุวรรณ    กรรมการ 

3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ออ๋งสมหวัง   กรรมการ 

4. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.บุญศริิ สุขพร้อมสรรพ  กรรมการ 

5. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล จี้ฟู   กรรมการ 

6. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ เกตุอ๊อด  กรรมการ 

7. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.นติิ เอี่ยมชื่น   กรรมการ 

8. ดร.สวรินทร์ ฤกษ์อยู่สุข     กรรมการ 

9. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วิภพ แพงวังทอง   กรรมการและเลขานุการ 

 

ข้อเสนอแนะจากกรรมการผูท้รงคณุวุฒ ิ การด าเนนิการ 

ศาสตราจารย์ ดร.มนัส สุวรรณ  

 

1. ควรพิจารณาตัด การศีกษาแผน ก แบบ ก (1) ออก 

เนื่องจากจะเกินอัตราก าลังของอาจารย์ท่ีมีอยู่ อีกท้ังใน

ระยะ 5 ปี ท่ีผ่านมา ไมม่ผีู้สมัครเรียนในแผนนี้ 

2. ปรัชญาของหลักสูตรควรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

ของหลักสูตร และควรมีความแตกต่างจากหลักสูตร ป.

เอก 

 

ได้มีปรับแลว้เป็นดังน้ี 

1. กรรมการพัฒนาหลักสูตรเห็นชอบให้มีการตัด 

การศีกษาแผน ก แบบ ก (1) ออก 

 

2. ท า ก า รป รับ ป รั ชญ า ให้ ส อ ด ค ล้ อ งกั น กั บ 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และควรมีความแตกต่าง

จากหลักสูตร ป.เอก 
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ข้อเสนอแนะจากกรรมการผูท้รงคณุวุฒ ิ การด าเนนิการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.สวุิทย์ อ๋องสมหวัง  

 

1. ควรพิจารณาตัด การศีกษาแผน ก แบบ ก (1) ออก 

เนื่องจากจะเกินอัตราก าลังของอาจารย์ท่ีมีอยู่ อีกท้ังใน

ระยะ 5 ปี ท่ีผ่านมา ไมม่ผีู้สมัครเรียนในแผนนี้ 

 

ได้มีปรับแลว้เป็นดังน้ี 

1. กรรมการพัฒนาหลักสูตรเห็นชอบให้มีการตัด 

การศีกษาแผน ก แบบ ก (1) ออก 
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ภาคผนวก ฉ 

ประวัตแิละผลงานทางวชิาการของ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ ชัยแก้ว 

Mr. NakarinChaikaew 

 

ชื่อ-สกุล   นายนครินทร์ ชัยแก้ว   

รหัสประจ าตัวประชาชน 35101012xxxxx 

ต าแหน่งทางวิชาการ  ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยพะเยา 

 เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมืองพะเยา  

 จังหวัดพะเยา  56000 

สถานทีต่ิดต่อได้โดยสะดวก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยพะเยา 
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จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ.2544  วิทยาศาสตรบัณฑติ (ภูมิศาสตร์)   

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก   

 

ผลงานวิจัย  

ทิพย์วรรณ ปิติจะ และสวรินทร์ ฤกษ์อยู่สุข. (2562). การตรวจหาพื้นที่ว่างเปล่าจากข้อมูลการ

รับรู้จากระยะไกลแบบหลายช่วงเวลา กรณีศึกษา จังหวัดพะเยา. การประชุมทางวิชาการ

ระดับชาติ “พะเยาวิจัย ครั้งที่ 8”  24-25 มกราคม 2562. หน้า 1253-1262. 

นิติ เอี่ยมชื่น, นครินทร์ ชัยแก้ว, วิภพ แพงวังทอง, สวรินทร์ ฤกษ์อยู่สุข, บุญศิริ สุขพร้อมสรรพ์, 

รังสรรค์ เกตุอ๊อต, สุดารัตน์ อาจหาญ และ ภูมิพัฒน์ อุ่นบ้าน.(2562). ภูมิสารสนเทศแบบมี

ส่วนร่วมเพื่อการอนุรักษ์และจัดการป่าชุมชน กรณีศึกษาบ้านร่องปอ อ าเภอภูกามยาว 

จังหวัดพะเยา ระยะที่ 2. การประชุมทางวิชาการระดับชาติ “พะเยาวิจัย ครั้งที่ 8”  24-25 

มกราคม 2562. หน้า 1179-1192. 
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วิภพ แพงวังทอง, นครินทร์ ชัยแก้ว, รังสรรค์ เกตุอ๊อต, บุญศิริ สุขพร้อมสรรพ์, สวรินทร์ ฤกษ์อยู่

สุข, นิติ เอี่ยมชื่น, ชัชพงศ์ ภาชนะพรรณ์ , สุพัชรา ฉิมพาลี, จิราพร กุลสุนทรรัตน์ และ 

ไพศาล จี้ฟู. (2562). การพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์ไฟป่าด้วยดาวเทียม Suomi-NPP 

(VIIRS) พื้นที่จังหวัดพะเยา. การประชุมทางวิชาการระดับชาติ “พะเยาวิจัย ครั้งที่ 8” 24-

25 มกราคม 2562. หน้า 1241-1252. 
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ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญศิริ  สุขพร้อมสรรพ์ 

BoonsiriSukpromsun, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล       นางสาวบุญศิร ิ สุขพร้อมสรรพ์ 

รหัสประจ าตัวประชาชน  3-5201-012xx-xx-x 

ต าแหน่งทางวิชาการ  ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา  

 เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมืองพะเยา  

 จังหวัดพะเยา  56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา  

 เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมืองพะเยา  

 จังหวัดพะเยา  56000 

โทรศัพท ์   054-4666-666  ต่อ 2313 

E-mail    yeanbsy@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา   

พ.ศ. 2554  Doctor of Philosophy (Urban Engineering)   

    The University of Tokyo, JAPAN 

พ.ศ. 2548  การวางแผนภาคและเมอืงมหาบัณฑติ    

    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2545  อักษรศาสตรบัณฑติ (ภูมิศาสตร์)   

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 

ผลงานวิจัย  

Sukpromsun, B. and Wongchum, S. (2020). Dimensions of Public Open Space Uses in Muang  

PhayaoMunicipality, Phayao, Thailand.International Journal of Geoinformatics, Vol. 16(1)  

p.71-83.  

นิติ เอี่ยมชื่น, นครินทร์ ชัยแก้ว, วิภพ แพงวังทอง, สวรินทร์ ฤกษ์อยู่สุข, บุญศิริ สุขพร้อมสรรพ์, 

รังสรรค์ เกตุอ๊อต, สุดารัตน์ อาจหาญ และ ภูมิพัฒน์ อุ่นบ้าน. (2562). ภูมิสารสนเทศแบบ

มีส่วนร่วมเพื่อการอนุรักษ์และจัดการป่าชุมชน กรณีศึกษาบ้านร่องปอ อ าเภอภูกามยาว 

จังหวัดพะเยา ระยะที่ 2. การประชุมทางวิชาการระดับชาติ “พะเยาวิจัย ครั้งที่ 8”  24-25 

มกราคม 2562. หน้า 1179-1192. 
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วิภพ แพงวังทอง, นครินทร์ ชัยแก้ว, รังสรรค์ เกตุอ๊อต, บุญศิริ สุขพร้อมสรรพ์, สวรินทร์ ฤกษ์อยู่

สุข, นิติ เอี่ยมชื่น, ชัชพงศ์ ภาชนะพรรณ์ , สุพัชรา ฉิมพาลี, จิราพร กุลสุนทรรัตน์ และ 

ไพศาล จี้ฟู. 2562. การพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์ไฟป่าด้วยดาวเทียม Suomi-NPP 

(VIIRS) พื้นที่จังหวัดพะเยา. การประชุมทางวิชาการระดับชาติ “พะเยาวิจัย ครั้งที่ 8” 24-

25 มกราคม 2562. หน้า 1241-1252. 

บุญศิริ สุขพร้อมสรรพ์  และ ศรีสุดา วงษ์ชุ่ม. (2561). การอนุรักษ์และพัฒนาชุมชนเมืองเก่า

พะเยา. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร. ปีที่ 38 ฉบับที่ 3. หน้า 105-126. 

NakarinChaikaew, BoonsiriSukpromsun and SrisudaWongchum. (2 0 18 ) . Bicycling Network 

Development for Tourism and Travel in WiangPhayao, Thailand. International Journal of 

Geoinformatics, Vol. 14(4) p. 79-88. 
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ภาคผนวก ช 

ภาระการสอนของอาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว 

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

ภาระการสอน 

ชั่วโมง / ปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 

1* นายนครนิทร์ ชัยแก้ว* 35101012xxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

 

วท.ม 

วท.บ. 

การรับรู้จากระยะไกลและระบบ

สารสนเทศภูมศิาสตร์ (นานาชาต)ิ 

ภูมิศาสตร์ 

ภูมิศาสตร์ 

สถาบันเทคโนโลยแีห่งเอเชยี 

 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

360 360 360 360 

2 นายไพศาล จี้ฟู 35101010xxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

 

วท.ม. 

 

วท.บ. 

การรับรู้จากระยะไกลและระบบ

สารสนเทศภูมศิาสตร์ (นานาชาต)ิ 

การรับรู้จากระยะไกลและระบบ

สารสนเทศภูมศิาสตร์ (นานาชาต)ิ 

ภูมิศาสตร์ 

สถาบันเทคโนโลยแีห่งเอเชยี  

 

สถาบันเทคโนโลยแีห่งเอเชยี  

 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

360 360 360 360 

3 

 

นายนิติ เอี่ยมชื่น 37002000xxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

ศศ.บ. 

วท.บ. 

ภูมิสารสนเทศ 

ภูมิศาสตร์ 

รัฐศาสตร์ 

ภูมิศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี  

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยรามค าแหง 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

360 360 360 360 

4* นายวิภพแพงวังทอง* 36508008xxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

 

วท.บ. 

ภูมิสารสนเทศ 

การจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

ภูมิศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี  

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

360 360 360 360 

5* นายสวรินทร์ ฤกษ์อยูสุ่ข* 36201000xxxxx อาจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

ภูมิสารสนเทศ 

ระบบสารสนเทศปริภูมทิางวิศวกรรม 

ภูมิศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

360 360 360 360 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว 

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

ภาระการสอน 

ชั่วโมง / ปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 

6 นางสาวบุญศริิ สุขพร้อมสรรพ ์ 35201012xxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. 

 

ผ.ม. 

อ.บ. 

Urban Engineering 

 

การวางแผนภาคและเมือง 

ภูมิศาสตร์ 

The University of Tokyo, 

JAPAN 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

360 360 360 360 

หมายเหตุ *อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 
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ภาคผนวก ซ 

ตารางเปรยีบเทยีบหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560 และ

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2565 
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ตารางที่ 1: ตารางเปรียบเทยีบโครงสร้างหลักสูตรพ .ศ. 2560 และ พ .ศ. 2565 

 

รายการ 

หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ.2560 

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.2565 

แผน ก 

แบบ ก (1) 

แผน ก 

แบบ ก (2) 
แผน ข 

แผน ก  

แบบ ก (2) 

แผน 

 ข 

1. งานรายวชิา(Course work)ไม่นอ้ยกว่า 

          1. หมวดวชิาเฉพาะ 

1.2 กลุ่มวชิาเอกบังคับ 

1.2.กลุ่มวชิาเอกเลือก  

 24 

 

18 

6 

30 

 

18 

12 

24 

 

12 

12 

30 

 

12 

18 

2. วทิยานิพนธ์ 36 12 - 12 - 

3. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  - 6 - 6 

4. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต (3) (3) (3) (5) (5) 

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36(3) 36(3) 36(3) 36(5) 36(5) 
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ตารางที่ 2: ตารางเปรียบเทยีบรายละเอยีดหลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2560 และ พ .ศ. 2565แผน ก แบบ ก (2) 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
สาระท่ี

ปรับปรุง 

วทิยานิพนธ์                                                         12 หน่วยกิต วทิยานิพนธ์                                                          12 หน่วยกติ หน่วยกิต 

คงเดมิ 

237799 วิทยานิพนธ์                                             12 หน่วย

กิต 

Thesis                                              

   การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็น

ระบบ การแก้ปัญหา และการตีพิมพ์เผยแพร่ในหัวข้อที่

เก่ียวกับการประยุกต์ภูมสิารสนเทศ 

   Constructing new knowledge by systematic research 

methodology, problem solving and publishing in applied 

geoinformatics 

237799 วิทยานิพนธ์                                             12 หน่วย

กิต 

Thesis                                             

   การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็น

ระบบ การแก้ปัญหา และการตีพิมพ์เผยแพร่ในหัวข้อที่

เก่ียวกับการประยุกต์ภูมสิารสนเทศ 

   Constructing new knowledge by systematic research 

methodology, problem solving and publishing in applied 

geoinformatics 

คงเดิม 

รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต                                     3 หน่วย

กิต 

รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต                                      8 หน่วย

กิต 

หน่วยกิตเพ่ิม 

5 หน่วยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑิตศึกษา  3(3-0-6) 

Intensive English for Graduate Studies                                              

   ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ประเภทของบทอ่าน การอ่าน

และการเขียนเชิงวิเคราะห์  และวจิารณ์ การเขียนระดับอนุ

เฉท การเขียนเรียงความ การแสดงความคิดเห็นอย่างมี

วิจารณญาณต่อบทอ่านโดยการพูดและการเขียน การใช้

เทคโนโลยีและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแสวงหาความรู้

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 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑิตศึกษา  3(3-0-6) 

Intensive English for Graduate Studies                                              

   ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ประเภทของบทอ่าน การอ่าน

และการเขียนเชิงวิเคราะห์  และวจิารณ์ การเขียนระดับอนุ

เฉท การเขียนเรียงความ การแสดงความคิดเห็นอย่างมี

วิจารณญาณต่อบทอ่านโดยการพูดและการเขียน การใช้

เทคโนโลยีและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแสวงหาความรู้

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 

คงเดิม 

  237700 สัมมนา 1                                                   1(0-2-1) 

Seminar I 

   การสืบค้น การทบทวนวรรณกรรม การรวบรวมข้อมูล 

การน าเสนอ การอภิปราย  และการตอบข้อซักถามที่

เก่ียวกับหัวข้อที่สนใจในด้านการวจิัยทางภูมิสารสนเทศ 

   Searching, literature review, collecting data, 

presenting, discussing and answering question on 

interesting topics in the field of geoinformatics research 

เปิดรายวชิา

ใหม่ 

  237701 สัมมนา 2                                                  1(0-2-1) 

Seminar II 

  การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ เทคนิคการเขียนหัวข้อ

วิชาการ การผลิตส่ือในการน าเสนองานวิจัย การเขียน

รายงานการวิจัย การน าเสนอและการอภิปรายผลงานวิจัย

ทางด้านภูมสิารสนเทศ 

   Analyzing and synthesizing, academic technical 

writing, creation of media for research presentation, 

เปิดรายวชิา

ใหม่ 

111 
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ปรับปรุง 

report writing, presentation and discussion on the results 

of research done in geoinformatics 

รายวิชาเอกบังคับ                                                   18 หน่วย

กิต 

รายวิชาเอกบังคับ                                                   12 หน่วย

กิต 

หน่วยกิต 

ลดลง 

6 หน่วยกติ 

237710 ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์และฐานข้อมูลเชงิพื้นที่  

                                                              2(1-2-3) 

Geographic Information System and Spatial Database 

   แนวคิดการจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วยระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ โครงสร้างฐานข้อมูลและ

ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์  การน าเข้า การวิเคราะห์ และการ

น าเสนอข้อมูล 

   Concepts of spatial data management in geographic 

information system, software, hardware, database and 

relational database structures, data input, analysis and 

presentation 

237710 ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์และการประยุกต์      3(2-2-5) 

Geographic Information System and Applications 

   แนวคิดการจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วยระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ โครงสร้างฐานข้อมูลและ

ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์  การน าเข้า การวิเคราะห์ และการ

น าเสนอข้อมูล แนวโน้มของการพัฒนา วิธีการทางระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์ไปประยุกต์ใช้งาน ตัวอย่างของการ

ประยุกต์ใช้  

   Concepts of spatial data management in geographic 

information system, software, hardware, database and 

relational database structures, data input, analysis and 

presentation, developing trends, methods approaching to 

take the GIS using for various works, examples of 

applications 

ปรับแกช้ื่อ 

ค าอธิบาย

รายวชิา 

และเพิ่มหน่วย

กิต 

237711 การรับรู้จากระยะไกลและการแปลตีความข้อมูลภาพ 

                                                              2(1-2-3) 

Remote Sensing and Image Interpretation 

   วิวัฒนาการของการรับรู้จากระยะไกล หลักการของ

พลังงานคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า การอ่าน การวิเคราะห์ การ

แปลความหมายข้อมูลภาพ และการดัดแกข้้อมูลภาพ  

Evolution of remote sensing, principles of electromagnetic 

energy, reading, analyzing, visual interpretation and 

images rectification 

237711 การรับรู้จากระยะไกลและการประยุกต์3(2-2-5) 

Remote Sensing and Applications 

   วิวัฒนาการของการรับรู้จากระยะไกล หลักการของ

พลังงานคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า การอ่าน การวิเคราะห์ การ

แปลความหมายข้อมูลภาพ และการดัดแก้ข้อมูลภาพ 

แนวโน้มของการพัฒนา วธิีการทางการรับรู้จากระยะไกลไป

ประยุกต์ใช้งาน ตัวอย่างของการประยุกต์ใช้ 

Evolution of remote sensing, principles of electromagnetic 

energy, reading, analyzing, visual interpretation and 

images rectification, developing trends, methods 

approaching to take the remote sensing using for various 

works, examples of applications 

ปรับแกช้ื่อ 

ค าอธิบาย

รายวชิา 

และเพิ่มหน่วย

กิต 

237712 ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลกด้วยดาวเทียมและการท าแผน

ที่                                                             2 (1-2-

3) 

Global Navigation Satellite Systems and Mapping 

เทคโนโลยีการก าหนดต าแหน่งบนโลกโดยเครื่องก าหนด

ต าแหน่งบนโลกจากดาวเทียม การตรวจแก้เชิงเรขาคณิต 

การน าร่อง การติดตาม ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลกกับ

การรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ใน

การท าแผนที่และการวเิคราะห์เชิงพื้นที่ 

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 

237712 ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลกด้วยดาวเทียมและการ

ประยุกต์                                                    3(2-2-

5) 

Global Navigation Satellite Systems and Applications 

   เทคโนโลยีการก าหนดต าแหน่งบนโลกโดยเครื่องก าหนด

ต าแหน่งบนโลกจากดาวเทียม การตรวจแก้เชิงเรขาคณิต 

การน าร่อง การติดตาม ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลกกับ

การรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ใน

การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ วิธีการทางระบบก าหนดต าแหน่งบน

โลกด้วยดาวเทียมไปประยุกต์ใช้งาน ตัวอย่างของการ

ประยุกต์ใช้ 

   Global positioning technology through global positioning 

device from satellites, geometric adjustment, navigation, 

monitoring, global positioning system with remote sensing 

ปรับแกช้ื่อ 

ค าอธิบาย

รายวชิา 

และเพิ่มหน่วย

กิต 
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ปรับปรุง 

and geographic information system for spatial analysis, 

methods approaching to take the Geographic Information 

System using for various works, examples of applications 

237713 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    3(2-2-

5) 

Research Methodology in Science and Technology 

   ค ว าม ห ม าย  ลั ก ษณ ะแล ะ เป้ า ห ม า ย ก า ร วิ จั ย 

กระบวนการวิจัย ประเภทวิจัย การก าหนดปัญหาการวิจัย 

ตัวแปรสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล กาวิเคราะห์

ข้อมูล การเขียนโครงร่าง และรายงานการวจิัย การประเมิน

งานวิจัย การน าผลวิจัยไปใช้และจรรยาบรรณนักวิจัย 

เทคนิควิธีการเฉพาะด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

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 

237713 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    3(2-2-

5) 

Research Methodology in Science and Technology 

   รากฐานทางปรัชญา หลักตรรกวิทยา เทคนิคการวิจัย

เฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การออกแบบการ

วิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การประเมินงานวิจัย การน าผล

วจิัยไปใช ้และจรรยาบรรณของนักวิจัย 

Philosophical foundations, logical principles, research 

techniques in science and technology, research design, 

data analysis, research evaluation, research application, 

and ethics of researcher 

ปรับแก้

ค าอธิบาย

รายวชิา 

237714 การประยุกต์ภูมสิารสนเทศ    3(2-2-5) 

Geoinformatics Applications 

   การบูรณาการของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและการ

ประเมินด้านการรับรู้จากระยะไกล ระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ และการก าหนดต าแหน่งบนโลกด้วยดาวเทียม 

แนวโน้มของการพัฒนา เทคนิค และวิธีการทางเทคโนโลยี

ภูมสิารสนเทศไปประยุกต์ใช้งาน 

   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 

  ปดิรายวชิา 

237715 การเรียนรู้จากภาคสนาม    3(2-2-5) 

Field Learning 

   การก าหนดประเด็นหัวข้อที่สนใจในด้านเทคโนโลยีภูมิ

สารสนเทศ การส ารวจทางภูมิศาสตร์และกระบวนการวิจัย

ภาคสนาม การเก็บข้อมูลภาคสนาม การค้นคว้า การ

รวบรวมข้อมูล การวเิคราะห์และการสังเคราะห ์ 

Selecting interesting in geoinformatics technology, field 

research methods and geographic survey, field 

measurement, studying, collecting data, analyzing and 

synthesizing 

  ปดิรายวชิา 
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ปรับปรุง 

237716 สัมมนา 1       1(0-2-1) 

Seminar I 

   การสืบค้น การทบทวนวรรณกรรม การรวบรวมข้อมูล 

การน าเสนอ การอภิปราย  และการตอบข้อซักถามที่

เก่ียวกับหัวข้อที่สนใจในด้านการวจิัยทางภูมิสารสนเทศ 

   Searching, literature review, collecting data, 

presenting, discussing and answering question on 

interesting topics in the field of geoinformatics research 

  ปดิรายวชิา 

237717 สัมมนา 2       1(0-2-1) 

Seminar II 

   การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ เทคนิคการเขียนหัวข้อ

วิชาการ การน าเสนอผลงานในด้านการวิจัยทางภูมิ

สารสนเทศ 

   Analyzing and synthesizing, academic technical 

writing, presentation in geoinformatics research 

  ปดิรายวชิา 

237718 สัมมนา 3       1(0-2-1) 

Seminar III 

   การผลิตส่ือในการน าเสนองานวจิัย การเขียนรายงานการ

วจิัย การน าเสนอ และการอภิปรายผลงานวิจัยทางด้านภูมิ

สารสนเทศ 

Creation of media for research presentation, report 

writing, presentation and discussion on the results of 

research done in geoinformatics 

  ปดิรายวชิา 

รายวิชาเอกเลือก 6หน่วยกิต รายวิชาเอกเลือก 12หน่วยกิต หน่วยกิต 

เพ่ิมขึ้น 

6 หน่วยกติ 

237720 การโปรแกรมด้านภูมสิารสนเทศ    3(2-2-5) 

Geoinformatics Programming 

   พื้นฐานโครงสร้างข้อมูลเชิงต าแหน่ง ฐานข้อมูลเชิง

ต าแหน่ง แบบจ าลองข้อมูลเชิงต าแหน่ง การประยุกต์การ

เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ คลังโปรแกรมเชิงต าแหน่ง เทคโนโลยีเครือข่าย 

การเขียน โปรแกรมส าหรับ เครือข่ ายการให้บริการ              

ภูมสิารสนเทศและมาตรฐานภูมสิารสนเทศผ่านเครือข่าย 

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 

237720 การโปรแกรมด้านภูมสิารสนเทศ    3(2-2-5) 

Geoinformatics Programming 

   พื้นฐานโครงสร้างข้อมูลเชิงต าแหน่ง ฐานข้อมูลเชิง

ต าแหน่ง แบบจ าลองข้อมูลเชิงต าแหน่ง การประยุกต์การ

เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ คลังโปรแกรมเชิงต าแหน่ง เทคโนโลยีเครือข่าย 

การเขียน โปรแกรมส าหรับ เครือข่ ายการให้บริการ              

ภูมสิารสนเทศและมาตรฐานภูมสิารสนเทศผ่านเครือข่าย 

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 

คงเดิม 
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237721 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่    3(2-2-5) 

Spatial Decision Support Systems 

   การวิ เคราะห์ ตัด สิน ใจ เชิ งพื้ นที่ แบบหลายเกณ ฑ์ 

องค์ประกอบของระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่ 

หลักการและกระบวนการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ในฐานะที่เป็นเครื่องมือส าหรับการด าเนินการ

ด้านระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่ 

   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 

237721 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่    3(2-2-5) 

Spatial Decision Support Systems 

   การวิ เคราะห์ ตัด สิน ใจ เชิ งพื้ นที่ แบบหลายเกณ ฑ์ 

องค์ประกอบของระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่ 

หลักการและกระบวนการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ในฐานะที่เป็นเครื่องมือส าหรับการด าเนินการ

ด้านระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นท่ี 

   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 

คงเดิม 

237722 ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ด้านสุขภาพ         3(2-2-5) 

Geographic Information System in Health 

   ข้อมูลและระบบสารสนเทศเชงิพื้นที่ ระบาดวทิยาเชิงพื้นที่ 

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อศึกษาการ

ให้บริการด้านสาธารณสุข การแพร่กระจายของโรค การ

ปอ้งกัน และการเฝา้ระวังโรค 

Data and spatial information systems, spatial 

epidemiology, geographic information system application 

for health service, distribution, awareness and prevention 

of epidemic 

237722 ภูมสิารสนเทศประยุกต์เพื่อการจัดการสาธารณสุข 

                                  3(2-2-5) 

Geoinformatics Application for Public Health Management 

   ข้อมูลและระบบสารสนเทศเชงิพื้นที่ ระบาดวทิยาเชิงพื้นที่ 

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อศึกษาการ

ให้บริการด้านสาธารณสุข การแพร่กระจายของโรค การ

ป้องกัน และการเฝ้าระวังโรค ตัวอย่างของการประยุกต์ใช้

ภูมสิารสนเทศด้านการจัดการสาธารณสุข 

Data and spatial information systems, spatial 

epidemiology, geographic information system application 

for health service, distribution, awareness and prevention 

of epidemic, examples of geoinformatics applications in 

public health management 

ปรับแกช้ื่อ 

และค าอธิบาย

รายวชิา 

237723 ภูมสิารสนเทศด้านการจัดการทอ่งเท่ียว   3(2-2-5) 

Geoinformatics in Tourism Management 

   แนวคิด ความหมาย ประเภท และรูปแบบของการจัดการ

การท่องเที่ยว ข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว 

การวิเคราะห์ศักยภาพเชิงพื้นที่และขีดความสามารถในการ

รองรับการพัฒนาการท่องเที่ ยว การประยุก ต์ใช้ ภูมิ

สารสนเทศเพ่ือการจัดการการทอ่งเท่ียว  

   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 

237723 ภูมสิารสนเทศประยุกต์เพื่อการจัดการทอ่งเท่ียว  3(2-2-5) 

Geoinformatics Application for Tourism Management 

   แนวคิด ความหมาย ประเภท และรูปแบบของการจัดการ

การท่องเที่ยว ข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว 

การวิเคราะห์ศักยภาพเชิงพื้นที่และขีดความสามารถในการ

รองรับการพัฒนาการท่องเที่ ยว การประยุก ต์ใช้ ภูมิ

สารสนเทศเพ่ือการจัดการการทอ่งเท่ียว  

   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 

ปรับแกช้ื่อ

รายวชิา 
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ปรับปรุง 

237724 ภูมสิารสนเทศด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม   3(2-2-5) 

Geoinformatics in Environmental Management 

   ข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

แผนที่และการอ้างอิงต าแหน่ง การติดตามสภาวะแวดล้อม

โดยใช้การรับรู้จากระยะไกลและระบบก าหนดต าแหน่งบน

โลกด้วยดาวเทียม การจาลองระบบส่ิงแวดล้อมโดยใชร้ะบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์ ตัวอย่างของการประยุกต์ใช้ภูมิ

สารสนเทศด้านการติดตามและจัดการส่ิงแวดล้อมและภัย

พบิัติธรรมชาติ 

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 

237724 ภูมสิารสนเทศประยุกต์เพื่อการจัดการส่ิงแวดล้อม3(2-2-5) 

Geoinformatics Application for Environmental 

Management 

   ข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

การติดตามคุณ ภาพ ส่ิ งแวด ล้อม  การจ าลองระบบ

ส่ิงแวดล้อมโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ตัวอย่างของ

การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศด้านการติดตามและจัดการ

ส่ิงแวดล้อมและภัยพิบัติธรรมชาติ 

   Environmental and natural resources spatial data, 

environmental monitoring, environmental system 

modeling using geographic information system, examples 

of geoinformatics application in environmental and natural 

disaster monitoring and management 

ปรับแกช้ื่อ 

และค าอธิบาย

รายวชิา 

237725 ภูมสิารสนเทศประยุกต์เพื่อการจัดการเมือง   3(2-2-5) 

Applied Geoinformatics for Urban Management  

   ส่ิ งแวด ล้อม เมื อ งทั้ งที่ เป็ นอยู่ ต ามธรรมชาติและ

ส่ิ งแวด ล้อมที่ ม นุษย์ ส ร้ างขึ้ น  ก าร ใช้ ที่ ดิ นและการ

เป ล่ียนแปลงการใช้ที่ ดินในเขตเมือง ผลกระทบของ

กระบวนการกลายเป็นเมืองต่อสภาพแวดล้อม การพัฒนา

เมืองอย่างยั่งยืน หลักเกณฑ์ทางกฎหมายและแนวคิดอื่น

ด้านการจัดการส่ิงแวดล้อมเมอืง 

   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 

237725 ภูมสิารสนเทศประยุกต์เพื่อการจัดการเมือง   3(2-2-5) 

Applied Geoinformatics for Urban Management  

   ส่ิ งแวด ล้อม เมื อ งทั้ งที่ เป็ นอยู่ ต ามธรรมชาติและ

ส่ิ งแวด ล้อมที่ ม นุษย์ ส ร้ างขึ้ น  ก าร ใช้ ที่ ดิ นและการ

เป ล่ียนแปลงการใช้ที่ ดินในเขตเมือง ผลกระทบของ

กระบวนการกลายเป็นเมืองต่อสภาพแวดล้อม การพัฒนา

เมืองอย่างยั่งยืน หลักเกณฑ์ทางกฎหมายและแนวคิดอื่น

ด้านการจัดการส่ิงแวดล้อมเมือง 

   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 

คงเดิม 

237726 แบบจ าลองการเปล่ียนแปลงใช้ประโยชน์ท่ีดิน   3(2-2-5) 

Land Use Change Model 

   เทคนิควิธีการขั้นสูงส าหรับการจ าลองการเปล่ียนแปลงใช้

ประโยชน์ที่ดินและส่ิงปกคลุมดิน การน าไปใช้งาน พัฒนา 

ประยุกต์ใช้เทคนิควิธีการ 

   Advanced methods for modeling land use and land 

cover change, using, developing and applying these 

methods in an appropriate manner 

237726 แบบจ าลองการเปล่ียนแปลงใช้ประโยชน์ท่ีดิน   3(2-2-5) 

Land Use Change Model 

   เทคนิควิธีการขั้นสูงส าหรับการจ าลองการเปล่ียนแปลงใช้

ประโยชน์ที่ดินและส่ิงปกคลุมดิน การน าไปใช้งาน พัฒนา 

ประยุกต์ใช้เทคนิควิธีการ 

   Advanced methods for modeling land use and land 

cover change, using, developing and applying these 

methods in an appropriate manner 

คงเดิม 



107 
 

 

 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
สาระท่ี

ปรับปรุง 

  237727 ภูมิสารสนเทศประยุกต์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและจัดการ

ข้อมูลชุมชน                                 3(2-2-5) 

Geoinformatics Application for Local Development and 

Community Data Management 

   การบริหารจัดการชุมชน การจัดการระบบฐานข้อมูล

ชุมชน การประยุกต์ใช้ภูมสิารสนเทศส าหรับองค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถิ่น ตัวอยา่งของการประยุกต์ใชภู้มสิารสนเทศด้าน

การพัฒนาท้องถิ่นและจัดการข้อมูลชุมชน 

   Community management, community database system 

management, geoinformatics application for local  

administrative organization, examples of geoinformatics 

applications in local development and Community Data 

Management 

เปิดรายวชิา

ใหม่ 

  237728 การประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับเพ่ือการพัฒนาเชิงพื้นที่  

3(2-2-5) 

Unmanned Aerial Vehicle application for spatial 

development 

   การวัดและความคลาดเคล่ือน อุปกรณ์การส ารวจ 

แบบจ าลองภูมปิระเทศเชงิเลข ดัชนีความแตกต่างพชืพรรณ

แบบนอร์แมลไลซ์ การท าแผนที่และการติดตามคุณภาพ

ของพื ชพ รรณ และพื ชผลทางการ เกษตร และการ

ประมวลผลภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับ 

   Measurement and error, equipment of surveying, 

digital surface model, normalized difference vegetation 

index, mapping and monitoring vegetation and 

agricultural crops, and aerial photo processing from 

Unmanned Aerial Vehicle 

เปิดรายวชิา

ใหม่ 

  237729 หัวข้อพิเศษในงานวิจัยด้านภูมสิารสนเทศและนวัตกรรมเชิง

พื้นที่                                                3(2-2-5) 

Special Topics in Geoinformatics and Spatial Innovation 

Research 

   การก าหนดประเด็นหัวข้อที่สนใจในด้านภูมิสารสนเทศ

และการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ การค้นคว้าข้อมูล การ

วเิคราะห์และการสังเคราะห์ การน าเสนอ การอภิปรายและ

ตอบข้อซักถาม 

   Selecting interesting topics in geoinformatics and 

spatial innovation development, studying data, analyzing 

and synthesizing, presenting, discussing and answering 

questions 

เปิดรายวชิา

ใหม่ 
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ปรับปรุง 

การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง                                     6 หน่วยกิต การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง                                     6 หน่วยกิต หน่วยกิต 

คงเดมิ 

237798 การศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง                         6 หน่วยกิต 

Independent study 

   การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิ เคราะห์และ

สังเคราะห ์การเขียนรายงาน การน าเสนอ และการอภิปราย

ในหัวข้อทางด้านการประยุกต์ภูมสิารสนเทศ 

   Studying, collecting data, analyzing and synthesizing, 

report writing, presenting, discussing in applied 

geoinformatics 

237798 การศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง                         6 หน่วยกิต 

Independent study 

   การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิ เคราะห์และ

สังเคราะห ์การเขียนรายงาน การน าเสนอ และการอภิปราย

ในหัวข้อทางด้านการประยุกต์ภูมสิารสนเทศ 

   Studying, collecting data, analyzing and synthesizing, 

report writing, presenting, discussing in applied 

geoinformatics 

คงเดิม 

รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต                                     3 หน่วย

กิต 

รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต                                      8 หน่วย

กิต 

หน่วยกิตเพ่ิม 

5 หน่วยกิต 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑิตศึกษา  3(3-0-6) 

Intensive English for Graduate Studies                                              

   ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ประเภทของบทอ่าน การอ่าน

และการเขียนเชิงวิเคราะห์  และวจิารณ์ การเขียนระดับอนุ

เฉท การเขียนเรียงความ การแสดงความคิดเห็นอย่างมี

วิจารณญาณต่อบทอ่านโดยการพูดและการเขียน การใช้

เทคโนโลยีและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแสวงหาความรู้

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 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑิตศึกษา  3(3-0-6) 

Intensive English for Graduate Studies                                              

   ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ประเภทของบทอ่าน การอ่าน

และการเขียนเชิงวิเคราะห์  และวจิารณ์ การเขียนระดับอนุ

เฉท การเขียนเรียงความ การแสดงความคิดเห็นอย่างมี

วิจารณญาณต่อบทอ่านโดยการพูดและการเขียน การใช้

เทคโนโลยีและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแสวงหาความรู้

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 

คงเดิม 

  237700 สัมมนา 1                                                   1(0-2-1) 

Seminar I 

   การสืบค้น การทบทวนวรรณกรรม การรวบรวมข้อมูล 

การน าเสนอ การอภิปราย  และการตอบข้อซักถามที่

เก่ียวกับหัวข้อที่สนใจในด้านการวจิัยทางภูมิสารสนเทศ 

   Searching, literature review, collecting data, 

presenting, discussing and answering question on 

interesting topics in the field of geoinformatics research 

เพ่ิมรายวชิา

ใหม่ 

  237701 สัมมนา 2                                                  1(0-2-1) 

Seminar II 

  การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ เทคนิคการเขียนหัวข้อ

วิชาการ การผลิตส่ือในการน าเสนองานวิจัย การเขียน

รายงานการวิจัย การน าเสนอและการอภิปรายผลงานวิจัย

ทางด้านภูมสิารสนเทศ 

   Analyzing and synthesizing, academic technical 

writing, creation of media for research presentation, 

report writing, presentation and discussion on the results 

เพ่ิมรายวชิา

ใหม่ 
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of research done in geoinformatics 

รายวิชาเอกบังคับ                                                   18 หน่วย

กิต 

รายวิชาเอกบังคับ                                                   12 หน่วย

กิต 

หน่วยกิต 

ลดลง 

6 หน่วยกติ 

237710 ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์และฐานข้อมูลเชงิพื้นที่  

                                                              2(1-2-3) 

Geographic Information System and Spatial Database 

   แนวคิดการจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วยระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ โครงสร้างฐานข้อมูลและ

ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์  การน าเข้า การวิเคราะห์ และการ

น าเสนอข้อมูล 

   Concepts of spatial data management in geographic 

information system, software, hardware, database and 

relational database structures, data input, analysis and 

presentation 

237710 ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์และการประยุกต์      3(2-2-5) 

Geographic Information System and Applications 

   แนวคิดการจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วยระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ โครงสร้างฐานข้อมูลและ

ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์  การน าเข้า การวิเคราะห์ และการ

น าเสนอข้อมูล แนวโน้มของการพัฒนา วิธีการทางระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์ไปประยุกต์ใช้งาน ตัวอย่างของการ

ประยุกต์ใช้  

   Concepts of spatial data management in geographic 

information system, software, hardware, database and 

relational database structures, data input, analysis and 

presentation, developing trends, methods approaching to 

take the GIS using for various works, examples of 

applications 

ปรับแกช้ื่อ 

ค าอธิบาย

รายวชิา 

และเพิ่มหน่วย

กิต 

237711 การรับรู้จากระยะไกลและการแปลตีความข้อมูลภาพ 

                                                              2(1-2-3) 

Remote Sensing and Image Interpretation 

   วิวัฒนาการของการรับรู้จากระยะไกล หลักการของ

พลังงานคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า การอ่าน การวิเคราะห์ การ

แปลความหมายข้อมูลภาพ และการดัดแกข้้อมูลภาพ  

Evolution of remote sensing, principles of electromagnetic 

energy, reading, analyzing, visual interpretation and 

images rectification 

237711 การรับรู้จากระยะไกลและการประยุกต์3(2-2-5) 

Remote Sensing and Applications 

   วิวัฒนาการของการรับรู้จากระยะไกล หลักการของ

พลังงานคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า การอ่าน การวิเคราะห์ การ

แปลความหมายข้อมูลภาพ และการดัดแก้ข้อมูลภาพ 

แนวโน้มของการพัฒนา วธิีการทางการรับรู้จากระยะไกลไป

ประยุกต์ใช้งาน ตัวอย่างของการประยุกต์ใช้ 

Evolution of remote sensing, principles of electromagnetic 

energy, reading, analyzing, visual interpretation and 

images rectification, developing trends, methods 

approaching to take the remote sensing using for various 

works, examples of applications 

ปรับแกช้ื่อ 

ค าอธิบาย

รายวชิา 

และเพิ่มหน่วย

กิต 

237712 ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลกด้วยดาวเทยีม2(1-2-3) 

และการท าแผนที่                                                              

Global Navigation Satellite Systems and Mapping 

เทคโนโลยีการก าหนดต าแหน่งบนโลกโดยเครื่องก าหนด

ต าแหน่งบนโลกจากดาวเทียม การตรวจแก้เชิงเรขาคณิต 

การน าร่อง การติดตาม ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลกกับ

การรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ใน

การท าแผนที่และการวเิคราะห์เชิงพื้นที่ 

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 

237712 ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลกด้วยดาวเทยีม        3(2-2-5) 

และการประยุกต์                                                     

Global Navigation Satellite Systems and Applications 

   เทคโนโลยีการก าหนดต าแหน่งบนโลกโดยเครื่องก าหนด

ต าแหน่งบนโลกจากดาวเทียม การตรวจแก้เชิงเรขาคณิต 

การน าร่อง การติดตาม ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลกกับ

การรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ใน

การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ วิธีการทางระบบก าหนดต าแหน่งบน

โลกด้วยดาวเทียมไปประยุกต์ใช้งาน ตัวอย่างของการ

ประยุกต์ใช้ 

   Global positioning technology through global positioning 

device from satellites, geometric adjustment, navigation, 

monitoring, global positioning system with remote sensing 

and geographic information system for spatial analysis, 

ปรับแกช้ื่อ 

ค าอธิบาย

รายวชิา 

และเพิ่มหน่วย

กิต 
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methods approaching to take the Geographic Information 

System using for various works, examples of applications 

237713 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    3(2-2-

5) 

Research Methodology in Science and Technology 

   ค ว าม ห ม าย  ลั ก ษณ ะแล ะ เป้ า ห ม า ย ก า ร วิ จั ย 

กระบวนการวิจัย ประเภทวิจัย การก าหนดปัญหาการวิจัย 

ตัวแปรสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล กาวิเคราะห์

ข้อมูล การเขียนโครงร่าง และรายงานการวจิัย การประเมิน

งานวิจัย การน าผลวิจัยไปใช้และจรรยาบรรณนักวิจัย 

เทคนิควิธีการเฉพาะด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

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 

237713 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    3(2-2-

5) 

Research Methodology in Science and Technology 

   รากฐานทางปรัชญา หลักตรรกวิทยา เทคนิคการวิจัย

เฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การออกแบบการ

วิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การประเมินงานวิจัย การน าผล

วจิัยไปใช ้และจรรยาบรรณของนักวิจัย 

Philosophical foundations, logical principles, research 

techniques in science and technology, research design, 

data analysis, research evaluation, research application, 

and ethics of researcher 

ปรับแก้

ค าอธิบาย

รายวชิา 

237714 การประยุกต์ภูมสิารสนเทศ    3(2-2-5) 

Geoinformatics Applications 

   การบูรณาการของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและการ

ประเมินด้านการรับรู้จากระยะไกล ระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ และการก าหนดต าแหน่งบนโลกด้วยดาวเทียม 

แนวโน้มของการพัฒนา เทคนิค และวิธีการทางเทคโนโลยี

ภูมสิารสนเทศไปประยุกต์ใช้งาน 

   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 

  ปดิรายวชิา 

237715 การเรียนรู้จากภาคสนาม    3(2-2-5) 

Field Learning 

   การก าหนดประเด็นหัวข้อที่สนใจในด้านเทคโนโลยีภูมิ

สารสนเทศ การส ารวจทางภูมิศาสตร์และกระบวนการวิจัย

ภาคสนาม การเก็บข้อมูลภาคสนาม การค้นคว้า การ

รวบรวมข้อมูล การวเิคราะห์และการสังเคราะห ์ 

Selecting interesting in geoinformatics technology, field 

research methods and geographic survey, field 

measurement, studying, collecting data, analyzing and 

synthesizing 

  ปดิรายวชิา 
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237716 สัมมนา 1       1(0-2-1) 

Seminar I 

   การสืบค้น การทบทวนวรรณกรรม การรวบรวมข้อมูล 

การน าเสนอ การอภิปราย  และการตอบข้อซักถามที่

เก่ียวกับหัวข้อที่สนใจในด้านการวจิัยทางภูมิสารสนเทศ 

   Searching, literature review, collecting data, 

presenting, discussing and answering question on 

interesting topics in the field of geoinformatics research 

  ปดิรายวชิา 

237717 สัมมนา 2       1(0-2-1) 

Seminar II 

   การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ เทคนิคการเขียนหัวข้อ

วิชาการ การน าเสนอผลงานในด้านการวิจัยทางภูมิ

สารสนเทศ 

   Analyzing and synthesizing, academic technical 

writing, presentation in geoinformatics research 

  ปดิรายวชิา 

237718 สัมมนา 3       1(0-2-1) 

Seminar III 

   การผลิตส่ือในการน าเสนองานวจิัย การเขียนรายงานการ

วจิัย การน าเสนอ และการอภิปรายผลงานวิจัยทางด้านภูมิ

สารสนเทศ 

Creation of media for research presentation, report 

writing, presentation and discussion on the results of 

research done in geoinformatics 

  ปดิรายวชิา 

รายวิชาเอกเลือก12หน่วยกิต รายวิชาเอกเลือก 18หน่วยกิต หน่วยกิต 

เพ่ิมขึ้น 

6 หน่วยกติ 

237720 การโปรแกรมด้านภูมสิารสนเทศ    3(2-2-5) 

Geoinformatics Programming 

   พื้นฐานโครงสร้างข้อมูลเชิงต าแหน่ง ฐานข้อมูลเชิง

ต าแหน่ง แบบจ าลองข้อมูลเชิงต าแหน่ง การประยุกต์การ

เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ คลังโปรแกรมเชิงต าแหน่ง เทคโนโลยีเครือข่าย 

การเขียน โปรแกรมส าหรับ เครือข่ ายการให้บริการ              

ภูมสิารสนเทศและมาตรฐานภูมสิารสนเทศผ่านเครือข่าย 

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 

237720 การโปรแกรมด้านภูมสิารสนเทศ    3(2-2-5) 

Geoinformatics Programming 

   พื้นฐานโครงสร้างข้อมูลเชิงต าแหน่ง ฐานข้อมูลเชิง

ต าแหน่ง แบบจ าลองข้อมูลเชิงต าแหน่ง การประยุกต์การ

เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ คลังโปรแกรมเชิงต าแหน่ง เทคโนโลยีเครือข่าย 

การเขียน โปรแกรมส าหรับ เครือข่ ายการให้บริการ              

ภูมสิารสนเทศและมาตรฐานภูมสิารสนเทศผ่านเครือข่าย 

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 

คงเดิม 
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237721 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่    3(2-2-5) 

Spatial Decision Support Systems 

   การวิ เคราะห์ ตัด สิน ใจ เชิ งพื้ นที่ แบบหลายเกณ ฑ์ 

องค์ประกอบของระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่ 

หลักการและกระบวนการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ในฐานะที่เป็นเครื่องมือส าหรับการด าเนินการ

ด้านระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่ 

   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 

237721 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่    3(2-2-5) 

Spatial Decision Support Systems 

   การวิ เคราะห์ ตัด สิน ใจ เชิ งพื้ นที่ แบบหลายเกณ ฑ์ 

องค์ประกอบของระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่ 

หลักการและกระบวนการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ในฐานะที่เป็นเครื่องมือส าหรับการด าเนินการ

ด้านระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นท่ี 

   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 

คงเดิม 

237722 ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ด้านสุขภาพ         3(2-2-5) 

Geographic Information System in Health 

   ข้อมูลและระบบสารสนเทศเชงิพื้นที่ ระบาดวทิยาเชิงพื้นที่ 

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อศึกษาการ

ให้บริการด้านสาธารณสุข การแพร่กระจายของโรค การ

ปอ้งกัน และการเฝา้ระวังโรค 

Data and spatial information systems, spatial 

epidemiology, geographic information system application 

for health service, distribution, awareness and prevention 

of epidemic 

237722 ภูมสิารสนเทศประยุกต์เพื่อการจัดการสาธารณสุข 

                                  3(2-2-5) 

Geoinformatics Application for Public Health Management 

   ข้อมูลและระบบสารสนเทศเชงิพื้นที่ ระบาดวทิยาเชิงพื้นที่ 

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อศึกษาการ

ให้บริการด้านสาธารณสุข การแพร่กระจายของโรค การ

ป้องกัน และการเฝ้าระวังโรค ตัวอย่างของการประยุกต์ใช้

ภูมสิารสนเทศด้านการจัดการสาธารณสุข 

Data and spatial information systems, spatial 

epidemiology, geographic information system application 

for health service, distribution, awareness and prevention 

of epidemic, examples of geoinformatics applications in 

public health management 

ปรับแกช้ื่อ 

และค าอธิบาย

รายวชิา 

237723 ภูมสิารสนเทศด้านการจัดการทอ่งเท่ียว   3(2-2-5) 

Geoinformatics in Tourism Management 

   แนวคิด ความหมาย ประเภท และรูปแบบของการจัดการ

การท่องเที่ยว ข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว 

การวิเคราะห์ศักยภาพเชิงพื้นที่และขีดความสามารถในการ

รองรับการพัฒนาการท่องเที่ ยว การประยุก ต์ใช้ ภูมิ

สารสนเทศเพ่ือการจัดการการทอ่งเท่ียว  

   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 

237723 ภูมสิารสนเทศประยุกต์เพื่อการจัดการทอ่งเท่ียว  3(2-2-5) 

Geoinformatics Application for Tourism Management 

   แนวคิด ความหมาย ประเภท และรูปแบบของการจัดการ

การท่องเที่ยว ข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว 

การวิเคราะห์ศักยภาพเชิงพื้นที่และขีดความสามารถในการ

รองรับการพัฒนาการท่องเที่ ยว การประยุก ต์ใช้ ภูมิ

สารสนเทศเพ่ือการจัดการการทอ่งเท่ียว  

   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 

ปรับแกช้ื่อ

รายวชิา 
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237724 ภูมสิารสนเทศด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม   3(2-2-5) 

Geoinformatics in Environmental Management 

   ข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

แผนที่และการอ้างอิงต าแหน่ง การติดตามสภาวะแวดล้อม

โดยใช้การรับรู้จากระยะไกลและระบบก าหนดต าแหน่งบน

โลกด้วยดาวเทียม การจาลองระบบส่ิงแวดล้อมโดยใชร้ะบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์ ตัวอย่างของการประยุกต์ใช้ภูมิ

สารสนเทศด้านการติดตามและจัดการส่ิงแวดล้อมและภัย

พบิัติธรรมชาติ 

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 

237724 ภูมสิารสนเทศประยุกต์เพื่อการจัดการส่ิงแวดล้อม 

                                                3(2-2-5) 

Geoinformatics Application for Environmental 

Management 

   ข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

การติดตามคุณ ภาพ ส่ิ งแวด ล้อม  การจ าลองระบบ

ส่ิงแวดล้อมโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ตัวอย่างของ

การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศด้านการติดตามและจัดการ

ส่ิงแวดล้อมและภัยพิบัติธรรมชาติ 

   Environmental and natural resources spatial data, 

environmental monitoring, environmental system 

modeling using geographic information system, examples 

of geoinformatics application in environmental and natural 

disaster monitoring and management 

ปรับแกช้ื่อ 

และค าอธิบาย

รายวชิา 

237725 ภูมสิารสนเทศประยุกต์เพื่อการจัดการเมือง   3(2-2-5) 

Applied Geoinformatics for Urban Management  

   ส่ิ งแวด ล้อม เมื อ งทั้ งที่ เป็ นอยู่ ต ามธรรมชาติและ

ส่ิ งแวด ล้อมที่ ม นุษย์ ส ร้ างขึ้ น  ก าร ใช้ ที่ ดิ นและการ

เป ล่ียนแปลงการใช้ที่ ดินในเขตเมือง ผลกระทบของ

กระบวนการกลายเป็นเมืองต่อสภาพแวดล้อม การพัฒนา

เมืองอย่างยั่งยืน หลักเกณฑ์ทางกฎหมายและแนวคิดอื่น

ด้านการจัดการส่ิงแวดล้อมเมือง 

   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 

237725 ภูมสิารสนเทศประยุกต์เพื่อการจัดการเมือง   3(2-2-5) 

Applied Geoinformatics for Urban Management  

   ส่ิ งแวด ล้อม เมื อ งทั้ งที่ เป็ นอยู่ ต ามธรรมชาติและ

ส่ิ งแวด ล้อมที่ ม นุษย์ ส ร้ างขึ้ น  ก าร ใช้ ที่ ดิ นและการ

เป ล่ียนแปลงการใช้ที่ ดินในเขตเมือง ผลกระทบของ

กระบวนการกลายเป็นเมืองต่อสภาพแวดล้อม การพัฒนา

เมืองอย่างยั่งยืน หลักเกณฑ์ทางกฎหมายและแนวคิดอื่น

ด้านการจัดการส่ิงแวดล้อมเมือง 

   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 

คงเดิม 

237726 แบบจ าลองการเปล่ียนแปลงใช้ประโยชน์ท่ีดิน   3(2-2-5) 

Land Use Change Model 

   เทคนิควิธีการขั้นสูงส าหรับการจ าลองการเปล่ียนแปลงใช้

ประโยชน์ที่ดินและส่ิงปกคลุมดิน การน าไปใช้งาน พัฒนา 

ประยุกต์ใช้เทคนิควิธีการ 

   Advanced methods for modeling land use and land 

cover change, using, developing and applying these 

methods in an appropriate manner 

237726 แบบจ าลองการเปล่ียนแปลงใช้ประโยชน์ท่ีดิน   3(2-2-5) 

Land Use Change Model 

   เทคนิควิธีการขั้นสูงส าหรับการจ าลองการเปล่ียนแปลงใช้

ประโยชน์ที่ดินและส่ิงปกคลุมดิน การน าไปใช้งาน พัฒนา 

ประยุกต์ใช้เทคนิควิธีการ 

   Advanced methods for modeling land use and land 

cover change, using, developing and applying these 

methods in an appropriate manner 

คงเดิม 
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หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
สาระท่ี

ปรับปรุง 

  237727 ภูมิสารสนเทศประยุกต์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและจัดการ

ข้อมูลชุมชน                                 3(2-2-5) 

Geoinformatics Application for Local Development and 

Community Data Management 

   การบริหารจัดการชุมชน การจัดการระบบฐานข้อมูล

ชุมชน การประยุกต์ใช้ภูมสิารสนเทศส าหรับองค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถิ่น ตัวอยา่งของการประยุกต์ใชภู้มสิารสนเทศด้าน

การพัฒนาท้องถิ่นและจัดการข้อมูลชุมชน 

   Community management, community database system 

management, geoinformatics application for local  

administrative organization, examples of geoinformatics 

applications in local development and Community Data 

Management 

เปิดรายวชิา

ใหม่ 

  237728 การประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่  

3(2-2-5) 

Unmanned Aerial Vehicle application for spatial 

development 

   การวัดและความคลาดเคล่ือน อุปกรณ์การส ารวจ 

แบบจ าลองภูมปิระเทศเชงิเลข ดัชนีความแตกต่างพชืพรรณ

แบบนอร์แมลไลซ์ การท าแผนที่และการติดตามคุณภาพ

ของพื ชพ รรณ และพื ชผลทางการ เกษตร และการ

ประมวลผลภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับ 

   Measurement and error, equipment of surveying, 

digital surface model, normalized difference vegetation 

index, mapping and monitoring vegetation and 

agricultural crops, and aerial photo processing from 

Unmanned Aerial Vehicle 

เปิดรายวชิา

ใหม่ 

  237729 หัวข้อพิเศษในงานวิจัยด้านภูมสิารสนเทศและนวัตกรรมเชิง

พื้นที่                                                3(2-2-5) 

Special Topics in Geoinformatics and Spatial Innovation 

Research 

   การก าหนดประเด็นหัวข้อที่สนใจในด้านภูมิสารสนเทศ

และการพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ การค้นคว้าข้อมูล การ

วเิคราะห์และการสังเคราะห์ การน าเสนอ การอภิปรายและ

ตอบข้อซักถาม 

   Selecting interesting topics in geoinformatics and 

spatial innovation development, studying data, analyzing 

and synthesizing, presenting, discussing and answering 

questions 

เปิดรายวชิา

ใหม่ 
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ตารางที่ 5: ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษาหลักสูตร พ.ศ.2560 และ พ.ศ.2565 แผน ก แบบ ก (2) 
 

แผนการศกึษาหลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560 แผนการศกึษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 

  

ชั้นปีท่ี 1 ชั้นปีท่ี 1 

ภาคการศกึษาต้น ภาคการศกึษาต้น 

237710 ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์และฐานข้อมลูเชงิ

พื้นที ่

2(1-2-3) 237710 ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์และการประยุกต์ 3(2-2-5) 

237711 การรับรู้จากระยะไกลและการแปลตีความ

ข้อมูลภาพ 

2(1-2-3) 237711 การรับรู้จากระยะไกลและการประยุกต์ 3(2-2-5) 

237712 ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลกด้วยดาวเทียมและ

การท าแผนที่ 

2(1-2-3) 237713 ระเบยีบวธิีวิจัยทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(2-2-5) 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑิตศึกษา 3(3-0-6)* 146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑิตศึกษา 3(3-0-6)* 

 รวม 6 หน่วยกติ  รวม 9 หน่วยกติ 

 

ภาคการศกึษาปลาย ภาคการศกึษาปลาย 

237713 ระเบยีบวธิีวิจัยทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(2-2-5) 237712 ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลกด้วยดาวเทียมและ

การประยุกต์ 

3(2-2-5) 

237714 การประยุกต์ภูมสิารสนเทศ 3(2-2-5) 237XXX วชิาเอกเลือก 3(x-x-x) 

237715 การเรียนรู้จากภาคสนาม 3(2-2-5) 237XXX วชิาเอกเลือก 3(x-x-x) 

237716 สัมมนา 1 1(0-2-1) 237700 สัมมนา 1 1(0-2-1) * 

 รวม 10 หน่วยกติ  รวม 9 หน่วยกติ 

      

ชั้นปีท่ี 2 ชั้นปีท่ี 2 

ภาคการศกึษาต้น ภาคการศกึษาต้น 

237799 วทิยานิพนธ์ 6 หน่วยกิต 237799 วทิยานิพนธ์ 3 หน่วยกิต 

237XXX วชิาเอกเลือก 3(x-x-x) 237XXX วชิาเอกเลือก 3(x-x-x) 

237717 สัมมนา 2 1(0-2-1) 237XXX วชิาเอกเลือก 3(x-x-x) 

 รวม 10 หน่วยกติ  รวม 9 หน่วยกติ 

      

ภาคการศกึษาปลาย ภาคการศกึษาปลาย 

237799 วทิยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต 237799 วทิยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต 

237XXX วชิาเอกเลือก 3(x-x-x) 237701 สัมมนา 2 1(0-2-1) * 

237718 สัมมนา 3 1(0-2-1)    

 รวม 10 หน่วยกติ  รวม 9 หน่วยกติ 

หมายเหตุ  * รายวชิาบังคับไม่นับหน่วยกติ 
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ตารางที่ 7: ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษาหลักสูตร พ.ศ.2560 และ พ.ศ.2565 แผน ข 
 

แผนการศกึษาหลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560 แผนการศกึษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 

  

ชั้นปีท่ี 1 ชั้นปีท่ี 1 

ภาคการศกึษาต้น ภาคการศกึษาต้น 

237710 ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์และฐานข้อมลูเชงิ

พื้นที ่

2(1-2-3) 237710 ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์และการประยุกต์ 3(2-2-5) 

237711 การรับรู้จากระยะไกลและการแปลตีความ

ข้อมูลภาพ 

2(1-2-3) 237711 การรับรู้จากระยะไกลและการประยุกต์ 3(2-2-5) 

237712 ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลกด้วยดาวเทียมและ

การท าแผนที่ 

2(1-2-3) 237713 ระเบยีบวธิีวิจัยทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(2-2-5) 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑิตศึกษา 3(3-0-6)* 146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑิตศึกษา 3(3-0-6)* 

 รวม 6 หน่วยกติ  รวม 9 หน่วยกติ 

 

ภาคการศกึษาปลาย ภาคการศกึษาปลาย 

237713 ระเบยีบวธิีวิจัยทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(2-2-5) 237712 ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลกด้วยดาวเทียมและ

การประยุกต์ 

3(2-2-5) 

237714 การประยุกต์ภูมสิารสนเทศ 3(2-2-5) 237XXX วชิาเอกเลือก 3(x-x-x) 

237715 การเรียนรู้จากภาคสนาม 3(2-2-5) 237XXX วชิาเอกเลือก 3(x-x-x) 

237716 สัมมนา 1 1(0-2-1) 237700 สัมมนา 1 1(0-2-1) * 

 รวม 10 หน่วยกติ  รวม 9 หน่วยกติ 

      

ชั้นปีท่ี 2 ชั้นปีท่ี 2 

ภาคการศกึษาต้น ภาคการศกึษาต้น 

237798 การศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง 3 หน่วยกิต 237798 การศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง 3 หน่วยกิต 

237XXX วชิาเอกเลือก 3(x-x-x) 237XXX วชิาเอกเลือก 3(x-x-x) 

237XXX วชิาเอกเลือก 3(x-x-x) 237XXX วชิาเอกเลือก 3(x-x-x) 

237717 สัมมนา 2 1(0-2-1)    

 รวม 10 หน่วยกติ  รวม 9 หน่วยกติ 

      

ภาคการศกึษาปลาย ภาคการศกึษาปลาย 

237798 การศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง 3 หน่วยกิต 237798 การศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง 3 หน่วยกิต 

237XXX วชิาเอกเลือก 3(x-x-x) 237XXX วชิาเอกเลือก 3(x-x-x) 

237XXX วชิาเอกเลือก 3(x-x-x) 237XXX วชิาเอกเลือก 3(x-x-x) 

237718 สัมมนา 3 1(0-2-1) 237701 สัมมนา 2 1(0-2-1) * 

 รวม 10 หน่วยกติ  รวม 9 หน่วยกติ 

หมายเหตุ  * รายวชิาบังคับไม่นับหน่วยกติ 
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กรณจีัดการศึกษาตามแผน ข แบบ 3 ภาคการศึกษา 
 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 1 
 

237710 ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์และการประยุกต์ 3(2-2-5) 

 Geographic Information System and Applications 

237711  การรับรู้จากระยะไกลและการประยุกต์   3(2-2-5) 

Remote Sensing and Applications 

 146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศกึษา   3(3-0-6) 

   Intensive English for Graduate Studies      (ไม่นับหน่วยกิต) 
 

รวม 6 (3)  หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 
 

237713  ระเบียบวิธีวิจัยทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี   3(2-2-5) 

Research Methodology in Science and Technology 

237712  ระบบก าหนดต าแหนง่บนโลกด้วยดาวเทียมและการประยุกต์ 3(2-2-5) 

  Global Navigation Satellite Systems and Applications 
 

รวม 6    หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาที่ 3 
 

237XXX วิชาเอกเลือก        3(x-x-x) 

   Major Elective 

237XXX วิชาเอกเลือก        3(x-x-x) 

   Major Elective 

237700  สัมมนา 1       1(0-2-1) 

Seminar I      (ไม่นับหน่วยกิต) 
 

รวม 6(1)    หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาที่ 1 
 

237XXX วิชาเอกเลือก        3(x-x-x) 

   Major Elective 

237XXX วิชาเอกเลือก        3(x-x-x) 

   Major Elective 
 

รวม 6     หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 
 

237XXX วิชาเอกเลือก        3(x-x-x) 

  Major Elective 

237798 การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง     3 หนว่ยกิต 

   Independent study 
 

รวม 6    หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาที่ 3 
 

237XXX วิชาเอกเลือก        3(x-x-x) 

   Major Elective 

237798 การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง     3 หนว่ยกิต 

   Independent study 

237701 สัมมนา 2       1(0-2-1) 

Seminar II      (ไม่นับหน่วยกิต) 
 

รวม 6(1)    หน่วยกิต 

 

 

 

 

 

 

 
 


