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สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยพะเยา
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1. รหัสและชื่อหลักสูตร
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษา
9. ชื่อนามสกุลเลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษา
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการ
วางแผนหลักสูตร
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้อง
กับพันธกิจของสถาบัน
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
หมวดที่ 2ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หมวดที่ 3ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
2. การดาเนินการหลักสูตร
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
3.1.4 แผนการศึกษา
3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
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สารบัญ(ต่อ)
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3.1.6 ความหมายของเลขรหัสรายวิชา
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน และสหกิจศึกษา) 33
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
33
หมวดที่ 4ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสติ
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2. ผลลัพธ์การเรียนรูท้ ี่คาดหวังของหลักสูตร
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(PLO) ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย
4. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
40
หลักสูตร (PLO) สูก่ ระบวนรายวิชา(Curriculum Mapping)
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
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3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
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หมวดที่6การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
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2. การพัฒนาความรูแ้ ละทักษะให้แก่คณาจารย์
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หมวดที่ 7การประกันคุณภาพหลักสูตร
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สารบัญ(ต่อ)
หน้า
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามกรอบรายละเอียดหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาโท พ.ศ. 2561
ภาคผนวก ข ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสติ
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2562
ภาคผนวก ค ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทียบโอนผล
การเรียนระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554
ภาคผนวก ง คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ภาคผนวก จ ข้อเสนอแนะการวิพากษ์หลักสูตร
ภาคผนวก ฉ ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ภาคผนวก ช ภาระการสอนของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ภาคผนวก ซ ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 และ 2565
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต์
Master of Science PrograminApplied Geoinformatics
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.รหัสชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร : 0752
ภาษาไทย
: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมสิ ารสนเทศประยุกต์
ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Applied Geoinformatics
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

:
:
:
:

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

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
4.1 แผน ก แบบ ก2 จานวนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
4.2 แผน ข
จานวนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย

2
5.3 การรับเข้าศึกษา
รั บ นิ สิ ต ไทยหรื อ ต่ า งชาติ ที่ ใ ช้ ภ าษาไทยได้ เ ป็ น อย่ า งดี และภาษาอั ง กฤษตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ภูมิสารสนเทศประยุกต์) มหาวิทยาลัยพะเยา
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา 2565
ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมสิ ารสนเทศประยุกต์
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560
6.2 คณะกรรมการประจาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เห็นชอบหลักสูตร
ในการประชุมครั้งที่ 82(7)/2564 วันที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564
6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร
ในการประชุมครั้งที่ 9/2564 วันที่ 13 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564
6.4คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร
ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 วันที่ 26 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564
6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัตหิ ลักสูตร
ในการประชุม ครั้งที่ 8/2564 วันที่ 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลั ก สู ต รมี ค วามพร้ อ มเผยแพร่ คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ในปีการศึกษา 2566
8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 นักวิชาการภูมิสารสนเทศ หรืออาจารย์ในสถาบันการศึกษา
8.2 นักวิจัยในองค์กรที่มีการใช้ภูมสิ ารสนเทศ
8.3 นักวิเคราะห์นโยบายและวางแผนที่ประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศ
8.4 นั ก เขี ย น โป รแก รม ห รื อ ผู้ พั ฒ น าซ อ ฟ ต์ แ วร์ แ ล ะเว็ บ ไซ ต์ ด้ าน ภู มิ ส ารส น เท ศ
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9. ชื่อ-นามสกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
1

2

3

ชื่อ – สกุล
นายนครินทร์ ชัยแก้ว

นายวิภพ แพงวังทอง

นายสวรินทร์ ฤกษ์อยูส่ ุข

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
35101012xxxxx

36508008xxxxx

36201000xxxxx

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ปร.ด.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อาจารย์

วท.ม
วท.บ.
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.

สาขาวิชา
การรับรู้จากระยะไกลและ
ระบบสารสนเทศ (นานาชาติ)
ภูมิศาสตร์
ภูมิศาสตร์
ภูมิสารสนเทศ
การจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ภูมิศาสตร์
ภูมิสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศปริภูมทิ าง
วิศวกรรม
ภูมิศาสตร์

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ปีที่จบ

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

2552

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2546
2541
2556
2549

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2544
2558
2549

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2544
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยพะเยา
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
โลกกาลังเกิดสถานการณ์ใหม่ การพลิกผันทางเทคโนโลยี หรือ Technology Disruptive ที่ส่งผล
ให้วิถีชีวิตของคนเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว การศึกษาหรือแม้แต่การแก้ปัญหาในวิกฤตต่างๆล้วนแล้วแต่
ต้องอาศัยข้อมูล ความรู้ และศาสตร์เชิงพื้นที่ในรูปแบบแผนที่มากขึ้นอย่างเท่าทวีคูณ ตัวอย่างเช่น การ
ประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศด้านการวางแผนการตลาด การวางแผนด้านโลจิสติกส์ และการแก้ปัญหาโรค
ระบาด เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อการพิจารณาประเด็นปัญหาต่างๆที่นาเอาตาแหน่งของสิ่งเหล่านั้นเข้าไปร่วม
พิ จารณาด้ว ย ซึ่งจะท าให้ ได้ค าตอบหรือผลลัพ ธ์ที่ ถู ก ต้ อ งและถู ก ตาแหน่งมากยิ่งขึ้ น ยิ่ งไปกว่านั้ น
ส าหรั บ เป้ า หมายการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น (Sustainable Development Goals: SDGs)ขององค์ ก าร
สหประชาชาติ ภูมิสารสนเทศนับว่าเป็นเครื่องมือที่สาคัญที่จะนาไปสู่ความสาเร็จตามเป้าหมายดังกล่าว
ได้ ดังจะเห็นได้จากการประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศในด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มีมา
นานแล้วมากกว่า 20ปีและยังคงจาเป็นต้องมีการใช้ภูมสิ ารสนเทศควบคู่กันไปตลอด
การพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านภูมิสารสนเทศถือเป็นสิ่งจาเป็นสอดคล้องกับนโยบาย “ประเทศ
ไทย4.0”ของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการขับ เคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้ การ
พั ฒ นาองค์ค วามรู้ท างด้านภูมิสารสนเทศดังกล่าวยั งสอดคล้องกั บ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ ง ชาติ เ รื่ อ ยมาตั้ ง แต่ ฉ บั บ ที่ 8(พ.ศ. 2540-2544) จนถึ ง ฉบั บ ที่ 12(พ.ศ. 2560-2564) ตลอดจน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี (พ.ศ.2561-2580)และแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติของกระทรวงสาธารณสุขใน
ปัจจุบันด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รายละเอียดของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
และการจัด การองค์ค วามรู้เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนและพัฒ นาประสิท ธิภาพการบริหาร
จั ด การ ตั ว อย่ างเช่ น การจั ด ท าฐานข้ อ มู ล ผู้ ป่ วย การจั ด ท าแผนที่ แ นวเขตที่ ดิ น ของรั ฐ การจั ด ท า
ฐานข้อมูลทรัพยากรป่าไม้ ความหลากหลายทางชีวภาพ แหล่งน้า ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีอวกาศและ
ภาพถ่ายดาวเทียม ให้เป็นมาตรฐานที่ยอมรับร่วมกันดังนั้นจึงมีความจาเป็นจะต้องมีทรัพยากรบุคคลที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านภูมิสารสนเทศอย่างเพียงพอเพื่อจะรับมือกับความต้องการดังกล่าว อีกทั้ง
เพื่อการพั ฒ นาประเทศและจังหวั ดพะเยาเป็นไปตามเป้าหมายยุท ธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยพะเยา
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สถานการณ์ปัจจุบัน สังคมดิจิตอล (Digital Society) ที่มนุษย์อาศัยสื่อดิจติ อลในการเชื่อมต่อกัน
ขนาดของสั งคมสามารถใหญ่ ขึ้น โดยไม่ขึ้นอยู่กั บ ระยะห่ างทางกายภาพอีก ต่อ ไป ทั้ งนี้เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร ส่งผลให้เกิดวิกฤตทางด้านเทคโนโลยี
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ต่อคนหรือธุรกิจที่ปรับตัวไม่ทัน ซ้าเติมด้วยสถานการณ์โรคระบาดการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
2019 นามาซึ่งวิกฤตทางเศรษฐกิจและการเมืองที่กาลังเพิ่มความรุนแรงและสามารถขยายผลกระทบ
ความเสียหายใหม่ได้อีก ส่งผลให้ผู้คนต้องมีการปรับตัวเพื่อเอาชีวิตรอดด้วยการมีวิถีชีวิตใหม่ (New
normal) ที่อาศัย ความรู้ท างวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีมีการ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมีเทคโนโลยีแบบใหม่เข้ามาทาลาย (Disrupt) เทคโนโลยีแบบเก่าลงไปใน
เวลาอันรวดเร็ว และต่อ เนื่อง ยิ่งไปกว่านั้นเหตุก ารณ์ แบบเดีย วกั น นี้ยั งเกิด ขึ้น กั บ ภาคส่ วนอื่ นๆด้วย
อย่างเช่น ภาคการศึกษา ทาให้ผู้คนในปัจจุบันต้องเรียนรู้และปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์
นอกจากนี้ยังมีมิติทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วน ซึ่งการ
แก้ ปัญ หานั้นไม่ ส ามารถแก้ ไขได้โดยใช้ความรู้จากสาขาใดสาขาหนึ่ง เพี ย งอย่างเดีย ว ดังนั้น มีความ
จาเป็นต้องประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศซึ่งมีลักษณะเป็นสหวิทยาการในการแก้ปัญหาด้วยเพื่อให้เกิดความ
เข้าใจการยอมรับ และการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น การดาเนินการแก้ปัญ หาหรือป้องกันปัญ หา
เหล่านั้นจึงจะมีโอกาสสาเร็จลุล่วง โดยเฉพาะเรื่องที่มีผลกระทบวงกว้างต่อประชาชน หรือต้องมีการ
จั ด การกั บ ข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ ห รือ สารสนเทศที่ ห ลากหลาย จะเห็ น ได้ ว่ า เทคโนโลยี ใหม่ ในด้ า นภู มิ
สารสนเทศเกิดขึ้นมากมาย อย่างไรก็ดี บุคลากรด้านนี้ยังขาดแคลนมาก ตัวอย่างเช่น การใช้เทคโนโลยี
ข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ (Big Data) จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารประมวลผลหรื อ การวิ เคราะห์ จ ากนั ก วิ เ คราะห์ ที่ มี
ความสามารถเชี่ ย วชาญ หรื อ แม้ แ ต่ ก ารใช้ เทคโนโลยี ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ Artificial Intelligence (AI),
Machine Learning,Cloud Processing จาเป็ น ต้ องมี ผู้เชี่ย วชาญในการท างานตัวอย่างเช่น การเกษตร
แม่นยา (Precision Agriculture) การเพาะปลูกดูแลพืชพรรณ ข้อมูลสภาพอากาศ ความชื้นที่แม่นยาจะ
นามาซึ่งผลผลิตที่มคี ุณภาพและการตลาดที่แม่นยาขึน้ ด้วย รวมไปถึงการพยากรณ์ผลผลิต เช่น โรงงาน
น้าตาลใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อคาดการณ์ผลผลิตของอ้อยเป็นต้น
12. ผลกระทบจากข้อ11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
หลั ก สู ต รนี้ ไ ด้ ค านึ ง ถึ ง การเสริ ม สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ กระบวนการทางสั ง คม
และวั ฒ นธรรมให้ แ ก่ นิ สิ ต เพื่ อ ให้ ม หาบั ณ ฑิ ต ที่ จ บการศึ ก ษาจากหลั ก สู ต รสามารถบู รณาการมิ ติ
ทางสังคมเข้ากับความรู้ทางด้านภูมิสารสนเทศ โดยใช้ภูมิสารสนเทศ ได้แก่ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
การรับ รู้จากระยะไกล และระบบก าหนดต าแหน่งบนโลกด้ วยดาวเทีย ม นอกจากนี้ หลัก สูต รที่ ถู ก
พั ฒ นาขึ้นนี้เน้ นและส่งเสริมการวิจัย ที่ ใช้ภูมิ สารสนเทศให้ ทัน ต่อสถานการณ์ ก ารเปลี่ ย นแปลงของ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ ประกอบกับต้องมีจรรยาบรรณในวิชาชีพถึงพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และ
ความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ อีกทั้งยังคานึงถึงวัตถุประสงค์หลักของมหาวิทยาลัย
ด้วย ได้แก่ (1) จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นิสิตอยู่และเรียนอย่างมีความสุข จบไปมีงานทาและเป็นคน
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ดีของสังคม (2) ทาการวิจัยที่เน้นการสร้างปัญญารวมหมู่ เคียงคู่ชุมชน (3) บริการวิชาการโดยเน้นการ
ใช้ปัญ ญารวมหมู่เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน (4) ทานุบารุงภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นสู่สากลเพื่อบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและยึดมั่นในธรร
มาภิบาล
จากผลกระทบของสถานการณ์ภายนอกทั้งทางสาธารณสุข โรคระบาด ทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมดังกล่าว ผนวกกับการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่างๆ ทา
ให้จาเป็นต้องมีการพัฒนาหลักสูตรให้มีความเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อให้สามารถผลิต
บุคลากรที่มีความรู้และมีทัก ษะในการวิจัยและวิชาการ รวมถึงมีศักยภาพในการพัฒนาตัวเองอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้มองเห็นแนวทางในการนาภูมิสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในงานด้านสังคมและวัฒนธรรม
รวมทั้งงานด้านสาธารณสุขหรืออื่นๆ ตลอดจนต้องมีคุณธรรม จริยธรรม ที่จะช่วยชี้นาและขับเคลื่อนให้
การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นไปในรูป แบบที่สอดคล้องและเหมาะสมกั บวิถีชีวิตของสังคมไทยตามอย่างใน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี “ประเทศไทยมีความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน
(1) ด้านการผลิตบัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต์ ตอบสนองต่อผลกระทบ
จากสถานการณ์ภายนอกต่าง ๆ รวมไปถึงพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านการผลิตบัณฑิตด้วยการพัฒนา
มหาบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะ ทางปัญ ญา มีทั กษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมีความ
รับผิดชอบ โดยจัดการเรียนการสอนอย่างมีความสุข จบไปมีงานทาและเป็นคนดีของสังคม นอกจากนี้
ส่งเสริมให้มหาบัณฑิตมีทักษะในการวิจัยและพัฒนาด้วย
(2) ด้านการวิจัย
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต์นั้นเป็นศาสตร์เชิงพื้นที่ ด้วย
ลักษณะเฉพาะดังกล่าว เนื้อหาของการวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ของนิสิตจะมีความเกี่ยวพันกับการแก้ไข
ปัญหาเชิงพื้นที่หรือชุมชน หรือนวัตกรรมเชิงพื้นที่ค่อนข้างมาก ซึ่งนับว่าเป็นการตอบสนองพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยด้านการวิจัยที่เน้นการสร้างปัญญารวมหมู่ เคียงคู่ชุมชน
(3) ด้านบริการวิชาการ
การตอบสนองของหลักสูตรต่อสถานการณ์ภายนอกและพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านบริการ
วิชาการที่เน้นการใช้ปัญ ญารวมหมู่เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน นอกจากหัวข้อวิทยานิพนธ์จะ
พัฒนาให้นิสิตนาองค์ความรู้ที่ได้สั่งสมไปประยุกต์ใช้ในเชิงพื้นที่และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนแล้ว
หลักสูตรดังกล่าวยังบรรจุรายวิชาภูมสิ ารสนเทศด้านการจัดการท้องถิ่นด้วย
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(4) ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต์เพื่อตอบสนอง
ต่อสถานการณ์ ภายนอกและพั นธกิจของสถาบัน หลักสูตรนี้ได้มีก ารคานึงถึงการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทางสังคมและวัฒนธรรมให้แก่นิสิต เพื่อให้ นิสิตสามารถบูรณาการมิติ
ทางสังคมเข้ากับความรู้ทางด้านภูมิสารสนเทศเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนและการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมการใช้ภูมิสารสนเทศให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
13.1.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์
146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
3(3-0-6)
Intensive English for Graduate Studies
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
การบริหารจัดการหลักสูตร อยู่ภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการบริหารและอาจารย์
ผู้รับ ผิดชอบหลักสูตร โดยให้การจัดการเรียนการสอนดาเนินไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุ เป้าหมาย
รายวิชา ไปจนถึงบรรลุวัตถุประสงค์และผลการเรียนรู้ของหลักสูตร

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
ศาสตร์ที่มีรากฐานองค์ความรู้ในเชิงทฤษฎีและเชิงประยุกต์เพื่อการวิจัยและใช้ภูมิสารสนเทศ
เป็นเครื่องมือที่สนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ และการพัฒนาชุมชนรวมถึงประเทศได้
อย่างยั่งยืนและด้วยความมีคุณธรรมและจริยธรรม
1.2 ความสาคัญ
หลั ก สู ต รวิท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าภูมิ ส ารสนเทศประยุ ก ต์ ถู ก พั ฒ นาขึ้ น เพื่ อ ผลิ ต
มหาบัณฑิตที่มีคุณภาพมุ่งเน้นให้เป็นผูม้ ีความรู้ ทักษะในการวิจัยทางด้านภูมิสารสนเทศ สามารถศึกษา
ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูล องค์ความรู้ได้ด้วยตนเองและสามารถใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
และประเทศได้อย่างยั่งยืน และเป็น นวัตกรรมเชิงพื้นที่ ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการเชิงพื้นที่ และมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถนาความรูไ้ ปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ผลิตมหาบัณฑิตให้มคี ุณสมบัติดังต่อไปนี้
1.3.1 มี ค วามรู้ ความสามารถ ทั ก ษะในการวิ เคราะห์ เชิ ง พื้ น ที่ แ ละวิ จั ย ด้ า นภู มิ
สารสนเทศที่ ป ระยุ ก ต์ไปสู่ก ารพัฒ นาชุม ชนตลอดจนประเทศได้อย่างยั่งยืน
สนับสนุนงานและนวัตกรรมเชิงพื้นที่ได้อย่างมีศลิ ปะและประสิทธิภาพ
1.3.2 มีคุ ณ ธรรมและจริย ธรรมและมีบุคลิคภาพที่ดี ในการปฏิบัติ งาน รวมทั้งการ
ทางานเป็นทีมที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและพืน้ ที่
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs)
PLO1ผูเ้ รียนสามารถสื่อสาร ทางานเป็นทีมและประสานงานกับองค์กรหรือวิชาชีพอื่นได้
PLO2ผูเ้ รียนสามารถอธิบายกระบวนการใช้ภูมสิ ารสนเทศเป็นเครื่องมือในการจัดการข้อมูลเชิงพืน้ ที่ได้
PLO3ผูเ้ รียนสามารถใช้งานภูมสิ ารสนเทศเพื่อการพัฒนาและสนับสนุนองค์กรและส่วนรวมได้
PLO4ผูเ้ รียนสามารถค้นคว้าวิจัย วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลทางด้านภูมสิ ารสนเทศได้
PLO5ผูเ้ รียนสามารถทางานด้านภูมิสารสนเทศได้อย่างมีศลิ ปะและได้ด้วยบุคลิกภาพที่เหมาะสม อีกทั้ง
เป็นไปอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ
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3. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา
กลยุทธ์
1.พัฒนาหลักสูตรให้มีมาตรฐาน 1.1 พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไป
ตามที่สกอ.กาหนดสอดคล้อง
ตามมาตรฐานสากลและ
กับนโยบายของมหาวิทยาลัย
สอดคล้องกับนโยบายของ
และความต้องการของผู้ที่
มหาวิทยาลัยพะเยา
สนใจเรียน
1.2พัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับมาตรฐาน
ของ สกอ.
1.3ศึกษาความต้องการและ
ความคิดเห็นของผู้ที่สนใจ
เรียน/ความต้องการของ
สังคม
2.แผนการพัฒนาการจัดการ
2.1พัฒนาอาจารย์ผู้สอนโดย
เรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียน
เน้นการจัดการเรียนการ
เป็นสาคัญตามมาตรฐานผล
สอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็น
การเรียนรูข้ อง สกอ.
สาคัญ
2.2 พัฒนาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ และการเรียนรูด้ ้วย
ตนเองของนิสติ
3.แผนการพัฒนานิสติ ให้มี
ความพร้อมในการเรียนการ
สอนทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1.1หลั ก สู ต รผ่ า นการเห็ น ชอบจาก
สกอ.
1.2รายงานผลการส ารวจความ
คิดเห็นของผู้ที่สนใจเรียน/ผู้มีส่วน
ได้สว่ นเสียที่เกี่ยวข้อง
1.3 รายงานผลการประเมินความพึง
พ อใจและความต้ อ งการผู้ ใ ช้
บัณฑิต

2.1จ านวนแผนงาน/กิ จ กรรมการ
พั ฒ นาอาจารย์ ผู้ ส อน ในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
/ความพึ ง พอใจของผู้ เ รี ย นต่ อ
กระบวนการเรีย นการสอน เป็ น
สาคัญ
2.2ความพึงพอใจของอาจารย์และ
นิสิตต่อสิ่งสนับ สนุนการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3.1พัฒนาการเรียนรู้ของนิสิตให้ 3.1แผนการพั ฒ นานิ สิ ต ให้ มี ค วาม
เป็นไปตามมาตรฐานสกอ.
พร้ อ มในการเรี ย นการสอนทั้ ง
3.2จัดการเรียนการสอน
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ภาคปฏิบัติโดยเน้นให้นสิ ิต 3.2ร้อยละของรายวิชาที่เน้นให้นิสิต
ฝึกทักษะและความชานาญ
ฝึกทักษะและความชานาญ
อย่างเพียงพอ

หมวดที่ 3 ระบบจัดการศึกษาการดาเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาค การศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาศึก ษาไม่น้อยกว่า 15 สัป ดาห์ และเป็นไปตามข้อบังคับ มหาวิท ยาลัยพะเยาว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561
1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ให้เป็นไปตาม ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ.2561
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น เดือน มิถุนายน – ตุลาคม
ภาคการศึกษาปลาย เดือน พฤศจิกายน – มีนาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาชั้นสูงทั้งในประเทศหรือ
ต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง
2.2.2 เป็นผู้ที่มสี ุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2.2.3 ไม่เคยต้องโทษตามคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดที่กระทา
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
2.2.4 ไม่เคยถูกตัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทาง
ความประพฤติและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า

11
นิสติ ส่วนมากขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษ และมีพืน้ ฐานด้านภูมิสารสนเทศแตกต่างกัน
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
บรรจุรายวิชาภาษาอังกฤษในหลักสูตรเพื่อเป็นวิชาบังคับโดยไม่นับหน่วยกิตและมีกิจกรรม
ทางวิชาการเพื่อปรับพืน้ ฐานความรู้ด้านภูมิสารสนเทศของนิสิต
2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
2.5.1 จานวนนิสติ ที่จะรับเข้าศึกษาตามการศึกษาแผน ก แบบ ก (2)
จานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา(คน)
จานวนนิสิต
2565
2566
2567
2568
2569
ชั้นปีที่ 1
10
10
10
10
10
ชั้นปีที่ 2
10
10
10
10
10
20
20
20
20
รวม
10
10
10
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
2.5.2 จานวนนิสติ ที่จะรับเข้าศึกษาตามการจัดการศึกษา แผน ข
จานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา(คน)
จานวนนิสิต
2565
2566
2567
2568
2569
ชั้นปีที่ 1
20
20
20
20
20
ชั้นปีที่ 2
20
20
20
20
40
40
40
20
40
รวม
20
20
20
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

2.6 งบประมาณตามแผน
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2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท)
หมวดรายรับ
ค่าลงทะเบียน
รวมรายจ่าย

ปีงบประมาณ
2565
2566
2567
2568
2569
1,600,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000
1,600,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย: บาท)
หมวดรายจ่าย

ปีงบประมาณ
2567
4,897,106
4,897,106
3,620,000
3,200,000
20,000
340,000
2,000,000
2,000,000
-

2565
2566
1. งบบุคลากร
4,661,136 4,777,664
1.1 หมวดเงินเดือน
4,661,136 4,777,664
1.2 หมวดค่าจ้างประจา
2. งบดาเนินการ
3,340,000 3,450,000
2.1 หมวดค่าตอบแทน
2.2 หมวดค่าใช้สอย
3,000,000 3,100,000
2.3 หมวดค่าวัสดุ
20,000
20,000
2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค 320,000
330,000
3. งบลงทุน
1,250,000 1,600,000
3.1 หมวดครุภัณฑ์
1,250,000 1,600,000
4. งบเงินอุดหนุน
4.1 เงินอุดหนุนโครงการ
ตามแผน
5.ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี
40,000
40,000
40,000
(สูงสุด)
รวมรายจ่าย
9,291,136 9,867,664 10,497,106

2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน

2568
2569
5,019,534 5,145,022
5,019,534 5,145,022
3,670,000 4,020,000
3,300,000 3,400,000
20,000
20,000
350,000
360,000
2,500,000 3,125,000
2,500,000 3,125,000
40,000

40,000

11,229,534 12,090,022
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2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2561
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต แยกเป็น
แผน ก แบบ ก (2) ไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต
แผน ข ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ดังนี้
เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ.
รายการ

แผน ก
แบบ ก
(1)

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

36

แผน ก
แบบ ก
(2)
12

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

36
3-6

36

36

36

(3)
36(3)

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2565
แผน ก
แบบก
แผน ข
(2)
24
30

18
6

18
12

12
12

12
18

12
(3)
36(3)

6
(3)
36(3)

12
(5)
36(5)

6
(5)
36(5)

หมายเหตุ สาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษากรณีการทดสอบภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องการสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2562

3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
3.1.3.1แผน ก แบบ ก 2
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1) หมวดวิชาเฉพาะ
(ก) วิชาเอกบังคับ
จานวน 12 หน่วยกิต
ประกอบด้วย
237710
ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์และการประยุกต์
3(2-2-5)
Geographic Information System and Applications
237711
การรับรู้จากระยะไกลและการประยุกต์
3(2-2-5)
Remote Sensing and Applications
237712
ระบบกาหนดตาแหน่งบนโลกด้วยดาวเทียมและการประยุกต์ 3(2-2-5)
Global Navigation Satellite Systems and Applications
237713
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3(2-2-5)
Research Methodology in Science and Technology

237720
237721
237722
237723
237724
237725
237726

237727

(ข) วิชาเอกเลือก
ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า
จานวน 12 หน่วยกิต
การโปรแกรมด้านภูมิสารสนเทศ
3(2-2-5)
Geoinformatics Programming
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพืน้ ที่
3(2-2-5)
Spatial Decision Support Systems
ภูมสิ ารสนเทศประยุกต์เพื่อการจัดการสาธารณสุข
3(2-2-5)
Geoinformatics Application forPublic Health Management
ภูมสิ ารสนเทศประยุกต์เพื่อการจัดการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
Geoinformatics Application for Tourism Management
ภูมสิ ารสนเทศประยุกต์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Geoinformatics Application for Environmental Management
ภูมสิ ารสนเทศประยุกต์เพื่อการจัดการเมือง
3(2-2-5)
Geoinformatics Application for Urban Management
แบบจาลองการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
3(2-2-5)
Land Use Change Model

ภูมสิ ารสนเทศประยุกต์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
และการจัดการข้อมูลชุมชน

3(2-2-5)
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237728
237729

Geoinformatics Application for Local Development
and Community Data Management
การประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
3(2-2-5)
Unmanned Aerial Vehicle Application for Spatial Development
หัวข้อพิเศษในงานวิจัยด้านภูมสิ ารสนเทศและนวัตกรรมเชิงพื้นที่ 3(1-4-4)
Special Topics in Geoinformatics and Spatial Innovation Research

2) วิทยานิพนธ์
237799
วิทยานิพนธ์
Thesis

จานวน 12หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

3) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
จานวน 5หน่วยกิต
146700
ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
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
จานวน 12 หน่วยกิต
ประกอบด้วย
237710
ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์และการประยุกต์
3(2-2-5)
Geographic Information System and Applications
237711
การรับรู้จากระยะไกลและการประยุกต์
3(2-2-5)
Remote Sensing and Applications
237712
ระบบกาหนดตาแหน่งบนโลกด้วยดาวเทียมและการประยุกต์ 3(2-2-5)
Global Navigation Satellite Systems and Applications
237713
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3(2-2-5)
Research Methodology in Science and Technology
(ข) วิชาเอกเลือก
ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า
จานวน 18 หน่วยกิต
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237720
237721
237722
237723
237724
237725
237726
237727

237728
237729

การโปรแกรมด้านภูมิสารสนเทศ
3(2-2-5)
Geoinformatics Programming
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพืน้ ที่
3(2-2-5)
Spatial Decision Support Systems
ภูมสิ ารสนเทศประยุกต์เพื่อการจัดการสาธารณสุข
3(2-2-5)
Geoinformatics Application for Public Health Management
ภูมสิ ารสนเทศประยุกต์เพื่อการจัดการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
Geoinformatics Application for Tourism Management
ภูมสิ ารสนเทศประยุกต์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Geoinformatics Application for Environmental Management
ภูมสิ ารสนเทศประยุกต์เพื่อการจัดการเมือง
3(2-2-5)
Geoinformatics Application for Urban Management
แบบจาลองการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
3(2-2-5)
Land Use Change Model
ภูมสิ ารสนเทศประยุกต์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3(2-2-5)
และการจัดการข้อมูลชุมชน
Geoinformatics Application for Local Development
and Community Data Management
การประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
3(2-2-5)
Unmanned Aerial Vehicle Application for Spatial Development
หัวข้อพิเศษในงานวิจัยด้านภูมสิ ารสนเทศและนวัตกรรมเชิงพื้นที่ 3(1-4-4)
Special Topics in Geoinformatics and Spatial Innovation Research

2) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
237798
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
Independent study

จานวน 6หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

3) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
จานวน 5หน่วยกิต
146700
ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
3(3-0-6)
Intensive English for Graduate Studies
237700

สัมมนา 1
Seminar I

1(0-2-1)
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237701

สัมมนา 2
Seminar II

1(0-2-1)
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3.1.4แผนการศึกษา
3.1.4.1 กรณีจัดการศึกษาตามแผน ก แบบ ก (2)
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
237710
237711
237713
146700

ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์และการประยุกต์
Geographic Information System and Applications
การรับรู้จากระยะไกลและการประยุกต์
Remote Sensing and Applications
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Research Methodology in Science and Technology
ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
Intensive English for Graduate Studies
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
(ไม่นับหน่วยกิต)

9(3) หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
237712
237XXX
237XXX
237700

ระบบกาหนดตาแหน่งบนโลกด้วยดาวเทียมและการประยุกต์ 3(2-2-5)
Global Navigation Satellite Systems and Applications
วิชาเอกเลือก
3(x-x-x)
Major Elective
วิชาเอกเลือก
3(x-x-x)
Major Elective
สัมมนา 1
1(0-2-1)
Seminar I
(ไม่นับหน่วยกิต)
รวม

9(1)

หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
237799
237XXX
237XXX

วิทยานิพนธ์
Thesis
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective

3หน่วยกิต
3(x-x-x)
3(x-x-x)
รวม

9

หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
237799

วิทยานิพนธ์
Thesis
237701 สัมมนา 2
Seminar II

9หน่วยกิต
1(0-2-1)
(ไม่นับหน่วยกิต)
รวม

9(1) หน่วยกิต
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3.1.4.2 กรณีจัดการศึกษาตามแผน ข
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
237710
237711
237713
146700

ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์และการประยุกต์
Geographic Information System and Applications
การรับรู้จากระยะไกลและการประยุกต์
Remote Sensing and Applications
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Research Methodology in Science and Technology
ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
Intensive English for Graduate Studies
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
(ไม่นับหน่วยกิต)

9(3) หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
237712
237XXX
237XXX
237700

ระบบกาหนดตาแหน่งบนโลกด้วยดาวเทียมและการประยุกต์ 3(2-2-5)
Global Navigation Satellite Systems and Applications
วิชาเอกเลือก
3(x-x-x)
Major Elective
วิชาเอกเลือก
3(x-x-x)
Major Elective
สัมมนา 1
1(0-2-1)
Seminar I
(ไม่นับหน่วยกิต)
รวม

9(1) หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
237798
237XXX
237XXX

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
Independent study
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective

3 หน่วยกิต
3(x-x-x)
3(x-x-x)

รวม

9

หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
237798

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
Independent study
237XXX
วิชาเอกเลือก
Major Elective
237XXX
วิชาเอกเลือก
Major Elective
237701 สัมมนา 2
Seminar II

3 หน่วยกิต
3(x-x-x)
3(x-x-x)
1(0-2-1)
(ไม่นับหน่วยกิต)
รวม

9(1)หน่วยกิต
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3.1.5คาอธิบายรายวิชา
146700

ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
3(3-0-6)
Intensive English for Graduate Studies
(ไม่นับหน่วยกิต)
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ประเภทของบทอ่าน การอ่านและการเขียนเชิงวิเคราะห์และ
วิจารณ์ การเขียนระดับอนุเฉท การเขียนเรียงความ การแสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาณต่อบท
อ่านโดยการพู ด และการเขีย น การใช้เทคโนโลยี และฐานข้อ มู ล อิเล็ ก ทรอนิ ก ส์เพื่ อ แสวงหาความรู้
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
237700

สัมมนา 1
1(0-2-1)
Seminar I
(ไม่นับหน่วยกิต)
การสืบ ค้น การทบทวนวรรณกรรม การรวบรวมข้อมูล การน าเสนอ การอภิป ราย
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
นาเสนองานวิจัย การเขีย นรายงานการวิจั ย การนาเสนอและการอภิป รายผลงานวิจัย ทางด้านภู มิ
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
โครงสร้างฐานข้อ มู ล และฐานข้อ มู ล เชิงสั ม พั น ธ์ การน าเข้า การวิเคราะห์ และการน าเสนอ ข้อ มู ล
แนวโน้ม ของการพั ฒ นา วิธี การทางระบบสารสนเทศภูมิ ศาสตร์ไปประยุ กต์ใช้งาน ตัวอย่างของการ
ประยุกต์ใช้ ได้แก่ สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรน้า 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
วิธีการทางการรับรู้จากระยะไกลไปประยุกต์ใช้งาน 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

ระบบกาหนดตาแหน่งบนโลกด้วยดาวเทียมและการประยุกต์
3(2-2-5)
Global Navigation Satellite Systems and Applications
เทคโนโลยีการกาหนดตาแหน่งบนโลกโดยเครื่องกาหนดตาแหน่งบนโลกจากดาวเทียม
การตรวจแก้ เชิงเรขาคณิ ต การน าร่อ ง การติด ตาม ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลกกั บ การรับ รู้จาก
ระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ วิธีการทางระบบกาหนดตาแหน่งบน
โลกด้วยดาวเทียมไปประยุกต์ใช้งาน ตัวอย่างของการประยุกต์ใช้
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

ระเบียบวิธีวจิ ัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3(2-2-5)
Research Methodology in Science and Technology
รากฐานทางปรัชญา หลัก ตรรกวิท ยา เทคนิคการวิจัยเฉพาะด้านวิท ยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี การออกแบบการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การประเมินงานวิจัย การนาผลวิจัยไปใช้ 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
พื้ นฐานโครงสร้างข้อ มู ลเชิงต าแหน่ ง ฐานข้อ มู ลเชิงต าแหน่ ง แบบจาลองข้อ มูล เชิ ง
ต าแหน่ ง การประยุ ก ต์ ก ารเขี ย นโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ส าหรั บ ระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ คลั ง
โปรแกรมเชิ งต าแหน่ ง เทคโนโลยี เครือ ข่าย การเขีย นโปรแกรมส าหรับ เครือ ข่ายการให้ บ ริก ารภู มิ
สารสนเทศและมาตรฐานภูมสิ ารสนเทศผ่านเครือข่าย
Fundamentals of geospatial data structure, spatial database, geospatial data
model, application of computer programming to geographic information system, geospatial libraries,
web technologies, web programming, geospatial web service and its standards
237721

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่
3(2-2-5)
Spatial Decision Support Systems
การวิเคราะห์ตัดสินใจเชิงพื้นที่แบบหลายเกณฑ์องค์ประกอบของระบบสนับสนุนการ
ตั ด สิ น ใจเชิ ง พื้ น ที่ หลั ก การและกระบวนการตั ด สิ น ใจ ระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ ใ นฐานะที่ เป็ น
เครื่องมือสาหรับการดาเนินการด้านระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพืน้ ที่
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
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ภูมิสารสนเทศประยุกต์เพื่อการจัดการสาธารณสุข
3(2-2-5)
Geoinformatics Application for Public Health Management
ข้ อ มู ล และระบบสารสนเทศเชิ งพื้ น ที่ ระบาดวิ ท ยาเชิ งพื้ น ที่ การประยุ ก ต์ ใ ช้ ร ะบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อศึกษาการให้บริการด้านสาธารณสุข การแพร่กระจายของโรค การป้องกัน
และการเฝ้าระวังโรคตัวอย่างของการประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศด้านการจัดการสาธารณสุข
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 การวิเคราะห์ศักยภาพเชิ งพื้นที่และขีดความสามารถในการรองรับการ
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
ข้ อ มู ล เชิ ง พื้ น ที่ ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มและทรั พ ยากรธรรมชาติ การติ ด ตามคุ ณ ภาพ
สิ่ ง แวดล้ อ ม การจ าลองระบบสิ่ ง แวดล้ อ มโดยใช้ ร ะบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ ตั ว อย่ า งของการ
ประยุกต์ใช้ภูมสิ ารสนเทศด้านการติดตามและจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติธรรมชาติ
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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ภูมิสารสนเทศประยุกต์เพื่อการจัดการเมือง
3(2-2-5)
Geoinformatics Application for Urban Management
สิ่งแวดล้อมเมืองทั้งที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึน้ การใช้ที่ดิน
และการเปลี่ ย นแปลงการใช้ ที่ ดิ น ในเขตเมื อ ง ผลกระทบ ของกระบวนการกลายเป็ น เมื อ งต่ อ
สภาพแวดล้อม การพั ฒนาเมืองอย่างยั่งยืน เทคโนโลยี ภูมิสารสนเทศในการจัดการเมืองและชนบท
ตัวอย่างของการประยุกต์ใช้ภูมสิ ารสนเทศ
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

แบบจาลองการเปลี่ยนแปลงใช้ประโยชน์ท่ดี ิน
3(2-2-5)
Land Use Change Model
เทคนิควิธีการขั้นสูงสาหรับการจาลองการเปลี่ยนแปลงใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุม
ดิน การนาไปใช้งาน พัฒนา ประยุกต์ใช้เทคนิควิธีการ
Advanced methods for modeling land use and land cover change,using, developing
and applying these methods in an appropriate manner
237727

ภูมิสารสนเทศประยุกต์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและจัดการข้อมูลชุมชน 3(2-2-5)
Geoinformatics Application for Local Development andCommunity Data

Management
การบริ ห ารจั ด การชุ ม ชนการจั ด การระบบฐานข้ อ มู ล ชุ ม ชน การประยุ ก ต์ ใ ช้ ภู มิ
สารสนเทศส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวอย่างของการประยุก ต์ใช้ภูมิสารสนเทศด้านการ
พัฒนาท้องถิ่นและจัดการข้อมูลชุมชน
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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การประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
3(2-2-5)
Unmanned Aerial Vehicle Application for Spatial Development
การวัดและความคลาดเคลื่อน อุปกรณ์การสารวจ แบบจาลองภูมิประเทศเชิงเลขดัชนี
ความแตกต่างพืชพรรณแบบนอร์แมลไลซ์ ก ารท าแผนที่และการติดตามคุณ ภาพของพืชพรรณและ
พืชผลทางการเกษตรการสร้างข้อมูล เชิงพื้นที่แบบเสมือนจริงสามมิติ ก ารประมวลผลภาพถ่ายจาก
อากาศยานไร้คนขับและตัวอย่างของการประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาเชิงพืน้ ที่
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
การกาหนดประเด็นหัวข้อที่สนใจในด้านภูมิสารสนเทศและการพัฒ นานวัตกรรมเชิง
พืน้ ที่ การค้นคว้าข้อมูล การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ การนาเสนอ 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
นาเสนอ และการอภิปรายในหัวข้อทางด้านการประยุกต์ภูมิสารสนเทศ
Studying, collecting data, analyzing and synthesizing, report writing, presenting,
discussing in applied geoinformatics
237799

วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
Thesis
การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ การแก้ปัญหาและการ
ตีพมิ พ์เผยแพร่ ในหัวข้อที่เกี่ยวกับการประยุกต์ภูมสิ ารสนเทศ
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 คือรหัส 3 ตัวแรก
ตัวเลขประจาสาขาวิชา
237 หมายถึง สาขาวิชาภูมสิ ารสนเทศประยุกต์
2.ความหมายของเลขรหัสชุดที่ 2 คือรหัส 3 ตัวหลัง
เลขหลักร้อย : แสดงระดับบัณฑิตศึกษา
7
หมายถึง ระดับปริญญาโท
เลขหลักสิบ : แสดงหมวดหมูใ่ นสาขาวิชา
0
หมายถึง กลุ่มวิชาไม่นับหน่วยกิต
1
หมายถึง กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2
หมายถึง กลุ่มวิชาเอกเลือก
9
หมายถึง การค้นคว้าด้วยตนเอง/วิทยานิพนธ์
เลขหลักหน่วย : แสดงอนุกรมของรายวิชา
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3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒขิ องอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร

ลาดับ
1

ชื่อ – สกุล
นายนครินทร์ ชัยแก้ว*

เลขบัตร
ประจาตัว
ประชาชน
35101012xxxxx

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

2

นายนิติ เอี่ยมชื่น

37002000XXXXX

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

3

นางสาวบุญศิริ สุขพร้อมสรรพ์ 35201012xxxxx

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

4

นายไพศาล จี้ฟู

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

35101010xxxxx

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ปร.ด.

การรับรู้จากระยะไกลและระบบ
สารสนเทศภูมศิ าสตร์ (นานาชาติ)
ภูมิศาสตร์
ภูมิศาสตร์
ภูมิสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์
รัฐศาสตร์
ภูมิศาสตร์
Urban Engineering
การวางแผนภาคและเมือง
ภูมิศาสตร์
การรับรู้จากระยะไกลและระบบ
สารสนเทศภูมศิ าสตร์ (นานาชาติ)
การรับรู้จากระยะไกลและระบบ
สารสนเทศภูมศิ าสตร์ (นานาชาติ)
ภูมิศาสตร์

วท.ม
วท.บ.
วท.ด.
วท.ม.
ศศ.บ.
วท.บ.
Ph.D.
ผ.ม.
อ.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ปีที่จบ

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

2552

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
The University of Tokyo, JAPAN
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

2546
2541
2558
2548
2544
2543
2554
2548
2545
2554

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

2549

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2547
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ลาดับ
5

6

ชื่อ – สกุล
นายวิภพ แพงวังทอง*

นายสวรินทร์ ฤกษ์อยูส่ ุข*

เลขบัตร
ประจาตัว
ประชาชน
36508008xxxxx

36201000xxxxx

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิ

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

วท.ด.
วท.ม.

อาจารย์

วท.บ.
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.

สาขาวิชา
ภูมิสารสนเทศ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ภูมิศาสตร์
ภูมิสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศปริภูมทิ าง
วิศวกรรม
ภูมิศาสตร์

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ปีที่จบ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2556
2549

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2544
2558
2549

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2544

หมายเหตุ *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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3.2.2 อาจารย์พิเศษ

ลาดับ

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

1

Prof. Nitin Kumar Tripathi

ศาสตราจารย์

2

รศ.ดร.ธีรวงศ์ เหล่าสุวรรณ

รองศาสตราจารย์

3

รศ.ดร.สุวิทย์ อ๋องสมหวัง

รองศาสตราจารย์

4

ผศ.ดร.กัมปนาท ปิยะธารง
ชัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

5

ผศ.ดร.สิทธิชัย ชูสาโรง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

6

ผศ.ดร.สัญญา สราภิรมย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
Ph.D.
M.Tech
B.Tech
Ph.D.

สาขาวิชา

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

ปี
2537
2530
2527
2555
2539
2537
2536
2529
2524
2549
2543
2539
2557
2554
2547
2535
2525
2517
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)
-ไม่ม-ี
4.1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
–ไม่ม-ี
4.2. ช่วงเวลา
–ไม่ม-ี
4.3. การจัดเวลาและตารางสอน
–ไม่ม-ี
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
แนวคิดด้านการวิจัย ขอบเขต เทคนิค อุป กรณ์ และระเบียบวิธีก ารสาหรับ การวิจัย ด้านภูมิ
สารสนเทศประยุกต์ การดาเนินการส่งเสริมการพัฒนาความสามารถของนิสิตเพื่อการประยุกต์ความรู้
พัฒนาทักษะ ตลอดการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่อ่นื ๆ มีรายละเอียดดังนี้
5.1. คาอธิบายโดยย่อ
วิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองด้านภูมิสารสนเทศประยุกต์ที่นิสิตสนใจ โดยนิสิต
ต้องสามารถอธิบายแนวคิดและทฤษฎีที่นามาประยุกต์ใช้ในการทาวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง รวมถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการทาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองนั้นๆ
5.2. มาตรฐานผลการเรียนรู้
เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทาการวิจัย หรือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ด้ า นภู มิ ส ารสนเทศประยุ ก ต์ แ ละการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ทั้ งเชิ งปริ ม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพเพื่ อ ใช้ ในการ
แก้ปัญหาเชิงพื้นทีไ่ ด้ และสามารถเขียนแผนโครงงานและงานวิจัยเพื่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.3. ช่วงเวลา
แผน ก แบบ ก (2) – ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ 2
แผน ข –ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ 2
5.4. จานวนหน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 6 หน่วยกิต

5.5. การเตรียมการ
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นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาและนับหน่วยกิตเกินร้อยละ 85 ในกลุ่มวิชาเฉพาะบังคับและมี
ความประสงค์ จะท าการศึ ก ษาค้ น คว้าด้ วยตนเองหรือ วิท ยานิ พ นธ์ ให้ เขีย นแบบฟอร์ ม เสนอหั วข้ อ
โครงงาน หรือวิทยานิพนธ์ พร้อมระบุอาจารย์ที่ปรึกษา โดยแจ้งภายในสัปดาห์แรกของการเปิดภาค
การศึกษา
5.6. กระบวนการประเมินผล
แผน ก แบบ ก (2) – มีการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ในภาคการศึกษาต้น ชั้นปีที่ 2 ทั้งนี้จะมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์เป็นผู้พิจารณา จากนั้นนิสิตจัดทาวิทยานิพนธ์โดยมีการ
แจ้งรายงานความก้าวหน้าในแต่ละภาคการศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และนิสิตต้องสอบ
ปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยมีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 1 ท่านและอาจารย์ประจาภายใน3 ท่าน
เป็นคณะกรรมการผูป้ ระเมินผล
แผน ข – มี ก ารรายงานความก้ า วหน้ าการท าการศึ ก ษาค้ น คว้ าด้ ว ยตนเองเฉพาะเรื่อ งต่ อ
อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาทุ ก ภาคการศึ ก ษา กระทั่ ง เสร็ จ สิ้ น การท าการศึ ก ษาค้ น คว้ า ด้ ว ยตนเองโดย
คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ เป็นผู้ประเมินผล

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
1.1 มีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
1.1 มี ก ารสอดแทรกโจทย์ ปั ญ หาเชิ ง อภิ ป ราย
แบบฝึกหัด โครงงานให้ได้ฝึกคิด ฝึกแก้ปัญหา
ฝึกปฏิบัติอย่างเป็นระบบ
1.2 มีกิจกรรมนาเสนอและอภิปรายผลงานวิจัยที่มี
ระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกต้อง
1.3 มี ก ารท าวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละการศึ ก ษาค้ น คว้ า
ด้ ว ยตนเอง เพื่ อเป็ น การฝึ ก เท คนิ ค และ
กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล
1.2 มีภาวะผู้นา มีความรับผิดชอบ และมีวินัย 2.1มีกิจกรรมกลุ่มในชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมให้นิสิตมี
ในตนเอง
ภาวะผู้ นาทางความคิ ด กล้ าแสดงออก การ
เป็ น ส ม าชิ ก ก ลุ่ ม ที่ ดี มี วิ นั ย แล ะมี ค วาม
รับผิดชอบต่อผลงานที่นาเสนอ
1.3 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ

3.1 สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน และส่งเสริมให้มี
กิจกรรมที่มีการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
3.2 ปลู ก ฝั ง ให้ มี จ รรยาบรรณทางวิ ช าการและ
วิชาชีพ โดยเฉพาะรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยและ
วิชาสัมมนา เช่น ไม่ลอกผลงานผู้อื่น และการ
อ้างอิงผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes :PLOs)
กลยุทธ์การสอน
PLO
กลยุทธ์การประเมินผล
ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้
PLO1 ผู้ เ รี ย นสามารถสื่ อ สาร (1) ก ารม อ บ ห ม ายงาน ก ลุ่ ม ให้ (1) ประเมินความรับผิดชอบ
ทางานเป็นทีม และประสานงาน ค้นคว้า ในรูปแบบสหสาขาวิชาและ ในการเรียน และการทางาน
กับองค์กรหรือวิชาชีพอื่นได้
เขียนรายงาน เพื่อให้มีป ฏิสัมพั นธ์ ทั้งรายบุคคล และรายกลุ่ม
ระห ว่ า งผู้ เรี ย น กั บ ผู้ เรี ย น แล ะ (2) ประเมิ น จากพฤติ ก รรม
ทางานเป็นทีม
และการแสดงออกของนิ สิต
(2) ก า ร สั ม ม น า ก า ร เข้ า ร่ ว ม ในการนาเสนอรายงานกลุ่ม
ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ เพื่อการ (3) การประเมิ น พฤติ ก รรม
ฝึ ก แสดงความคิ ด เห็ น และรั บ ฟั ง การแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
PLO2ผู้ เ รี ย นสามารถอธิ บ าย (1) การจัดการเรียนการสอนที่เน้น (1) การทดสอบ
กระบวนการใช้ภู มิส ารสนเทศ ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ เพื่ อ ให้ นิ สิ ต มี (2) การประเมินชิน้ งาน
เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการจั ด การ ความรู้ ความเข้ าใจหลั ก การทาง (3) การประเมินการนาเสนอ
ท ฤษ ฏี แ ล ะก ารป ระยุ ก ต์ ใช้ ภู มิ หน้าชั้นเรียน
ข้อมูลเชิงพืน้ ที่ได้
สารสนเทศในสภาพแวดล้ อ มจริ ง (4) ก ารป ระเมิ น ผ ล ก าร
โดยการเรี ย นการสอนต้ อ งทั น ต่ อ อภิปราย
การเปลี่ยนแปลง
(5 ) ก า ร ป ร ะ เมิ น ก า ร
(2) การอธิบ ายพร้อ มยกตั ว อย่า ง วิเคราะห์กรณีศกึ ษา
หรือกรณีศึกษาที่เป็นของจริง โดย
เน้ น ที่ ขั้ น ตอนและกระบวนการใช้
งานภูมิสารสนเทศเป็นเครื่องมือ
PLO3ผู้เรีย นสามารถใช้งานภู มิ (1) การจัดการเรียนการสอนที่เน้น (1) การประเมินผลงานที่เกิด
สารสนเทศเพื่อการพัฒ นาและ การปฏิบัติการ เพื่อให้นิสติ มีทักษะ จากการคิดออกแบบขั้นตอน
สนับสนุนองค์กรและส่วนรวมได้ ที่เกี่ยวกับการใช้งานภูมิสารสนเทศ การศึกษา โดยประเมินตาม
ผ่านกรณีศกึ ษาหรือตัวอย่างเสมือน สภาพจริงจากผลงาน และ
จริง
การป ฏิ บั ติ ข องนิ สิ ต เช่ น
(2) การอภิป รายกลุ่ม การสัมมนา ประเมิ น จากการน าเสนอ
ก ารจั ด ท าโค รงงาน ที่ เน้ น ก าร รายงาน ในชั้ น เรี ย น และ
นาไปใช้ปฏิบัติจริง
ก า ร ท ด ส อ บ โ ด ย ใ ช้
กรณีศกึ ษา
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PLO
PLO4ผู้ เ รี ย น ส า ม า ร ถ
ค้ น คว้ า วิ จั ย วิ เ คราะห์ และ
สั ง เคราะห์ ข้ อ มู ล ทางด้ า นภู มิ
สารสนเทศได้

PLO5 ผู้ เ รี ย นสามารถท างาน
ด้ า นภู มิ ส ารสนเทศได้ อ ย่ า งมี
ศิล ปะและได้ด้ ว ยบุ ค ลิ ก ภาพที่
เหมาะสม อีก ทั้งเป็นไปอย่างมี
คุ ณ ธ ร รม จ ริ ย ธ ร รม แ ล ะ
จรรยาบรรณ

กลยุทธ์การสอน
ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้
(1) การมอบหมายงานให้ ค้ น คว้ า
วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล และ
เขี ย นรายงานพร้ อ มทั้ ง น าเสนอ
ผลงานหน้าห้องเรียน
(2) การจั ด กิ จ กรรมการเรีย นรู้ใ น
รายวิชาต่าง ๆ ให้นิสิตได้วิเคราะห์
ส ถ า น ก า ร ณ์ จ า ล อ ง แ ล ะ
ส ถ า น ก า ร ณ์ เส มื อ น จ ริ งแ ล ะ
นาเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม
(1) การปลูกฝังให้นิสิตมีบุคลิกภาพ
ที่ ดี แ ละมี ศิ ล ปะในการน าเสนอ
ผลงาน และการอภิปราย ผ่านการ
สั ม ม น าใน ห้ อ งเรี ย น แล ะก าร
น าเสนอในภาคบรรยายของการ
ประชุมวิชาการระดับประเทศ
(2) การปลู ก ฝั ง ให้ นิ สิ ต มี ร ะเบี ย บ
วินัย ตรงต่อเวลา เสียสละซื่อสัตย์
สุจริต และเคารพกฎระเบียบ โดย
อาจารย์ผู้สอนเป็นแบบอย่าง

กลยุทธ์การประเมินผล
(1) การประเมินชิน้ งาน
(2) การประเมินการนาเสนอ
หน้าชั้นเรียน
(3) ก ารป ระเมิ น ผ ล ก าร
อภิปราย

(1) ประเมินจากการแต่งกาย
และท่ า ทางการแสดงออก
ของนิ สิ ต ในการพู ด คุ ย และ
แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น
ระหว่างการสัมมนา
(2) ประเมินจากการตรงต่อ
เวลาของนิ สิ ตในการเข้าชั้ น
เรี ย น ก า ร ส่ ง ง า น ต า ม
ก าหนด ความสุ จริต ในการ
สอบและการร่วมกิจกรรม
(3) ประเมิ น จากการมี วิ นั ย
และพร้อมเพรียงของนิสิตใน
การเข้าร่วมกิจกรรม
(4 ) ป ร ะ เมิ น จ า ก ค ว า ม
รับ ผิ ด ชอบในหน้ า ที่ ที่ ได้ รั บ
มอบหมาย
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3. ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLO)
ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย
ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย

PLO 1

PLO 2

PLO 3

PLO 4

PLO 5

✓
✓

✓
✓
✓
✓

1.คุณธรรม จริยธรรม
(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
(2) มีวินัย และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
(3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

✓

(4) สามารถวินจิ ฉัยปัญหาหรือข้อขัดแย้งตามหลักการ เหตุผลและค่านิยมอันดีงาม
2.ความรู้
(1) มีความรูแ้ ละความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีที่ศกึ ษาและสามารถนามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าในสาขาวิชา
(2) มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติอย่างลึกซึง้
(3) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรูใ้ หม่ ๆ และการประยุกต์ใช้ที่ตระหนักถึงผลกระทบต่อสังคม

✓
✓
✓

✓
✓
✓

3.ทักษะทางปัญญา
(1) สามารถนาความรู้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาแนวคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหา
(2) สามารถสังเคราะห์และบูรณาการผลงานวิชาการหรือองค์ความรู้เดิมในการพัฒนาความคิดใหม่ ๆ หรือเสนอเป็นความรู้ใหม่
(3) สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรือเทคนิคเฉพาะทาง ในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาทีซ่ ับซ้อน และให้ข้อเสนอแนะได้อย่างสร้างสรรค์
(4) สามารถขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติจากการวางแผน และดาเนินการวิจัยหรือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ด้วยตนเอง
(2) มีความรับผิดชอบในการทางานและร่วมมือกับผูอ้ ่นื ในการจัดการปัญหาได้อย่างเหมาะสม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผูต้ ามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์
(4) มีความรับผิดชอบและวางแผนในการพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูง

✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
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ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย

PLO 1

PLO 2

PLO 3

PLO 4

PLO 5

✓

✓

✓

✓

5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิตเิ พื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแก้ไขปัญหา

✓

✓

(2) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ทัง้ ในวงการวิชาการ วิชาชีพและชุมชน ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพมิ พ์ทางวิชาการ
6.สุนทรียภาพ
(1) มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึง้ ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศกึ ษา ศิลปะ และวัฒนธรรม
7.ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
(1) มีสุขนิสัยที่ส่งเสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ
(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม

✓

✓

✓

✓
✓
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4. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร (PLO) สู่กระบวนรายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา/รหัสวิขา
146700
237700
237701
237710
237711
237712
237713
237720
237721
237722
237723
237724
237725
237726
237727
237728
237729
237798
237799

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
สัมมนา 1
สัมมนา 2
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการประยุกต์
การรับรู้จากระยะไกลและการประยุกต์
ระบบกาหนดตาแหน่งบนโลกด้วยดาวเทียมและการประยุกต์
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การโปรแกรมด้านภูมสิ ารสนเทศ
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพืน้ ที่
ภูมิสารสนเทศประยุกต์เพื่อการจัดการสาธารณสุข
ภูมิสารสนเทศประยุกต์เพื่อการจัดการท่องเที่ยว
ภูมิสารสนเทศประยุกต์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
ภูมิสารสนเทศประยุกต์เพื่อการจัดการเมือง
แบบจาลองการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดนิ
ภูมิสารสนเทศประยุกต์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและการจัดการข้อมูลชุมชน
การประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับเพื่อการพัฒนาเชิงพืน้ ที่
หัวข้อพิเศษในงานวิจัยด้านภูมสิ ารสนเทศและนวัตกรรมเชิงพื้นที่
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
วิทยานิพนธ์

PLO 1

PLO 2

PLO 3

PLO 4



































PLO 5
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คาอธิบายผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย
1. คุณธรรม จริยธรรม
(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ
(2) มีวินัย และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ
ขององค์กรและสังคม
(3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่า และศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์
(4) สามารถวินิจฉัยปัญหาหรือข้อขัดแย้งตามหลักการ เหตุผลและค่านิยมอันดีงาม
2. ความรู้
(1)มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีที่ศึกษา และสามารถนามา
ประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าในสาขาวิชา
(2)มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติอย่างลึกซึง้
(3)มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรูใ้ หม่ ๆ และการประยุกต์ใช้ที่ตระหนักถึง
ผลกระทบต่อสังคม
3. ทักษะทางปัญญา
(1)สามารถน าความรู้ ไ ปใช้ ใ นการแก้ ไ ขปั ญ หาและพั ฒ นาแนวคิ ด ริ เริ่ ม สร้ า งสรรค์ เพื่ อ
ตอบสนองประเด็นหรือปัญหา
(2)สามารถสั ง เคราะห์ แ ละบู ร ณาการผลงานวิ ช าการหรื อ องค์ ค วามรู้ เดิ ม ในการพั ฒ นา
ความคิดใหม่ ๆ หรือเสนอเป็นความรู้ใหม่
(3) สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรือเทคนิคเฉพาะทาง ในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อน
และให้ข้อเสนอแนะได้อย่างสร้างสรรค์
(4)สามารถขยายองค์ ความรู้หรือแนวทางการปฏิ บั ติจากการวางแผน และด าเนิ นการวิจัยหรือ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1)สามารถแก้ไขปัญหาที่มคี วามซับซ้อนได้ด้วยตนเอง
(2) มีความรับผิดชอบในการทางานและร่วมมือกับผู้อื่นในการจัดการปัญหาได้อย่างเหมาะสม
(3) มีภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้ ามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์
(4) มีความรับผิดชอบและวางแผนในการพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ระดับสูง
5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1)สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแก้ไขปัญหา
(2) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ทั้งในวงการวิชาการ วิชาชีพและ
ชุมชน ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพมิ พ์ทางวิชาการ
6. สุนทรียภาพ
(1) มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึง้ ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศกึ ษา ศิลปะ และวัฒนธรรม
7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
(1) มีสุขนิสัยที่ส่งเสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ
(2)สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
2.1.1 กาหนดให้ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิตเป็นส่วนหนึ่งของระบบ
การประกั น คุ ณ ภาพภายในของคณะที่ จ ะต้ อ งท าความเข้าใจตรงกั น และน าไป
ดาเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์
2.1.2 มีก ารแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตาม
แผนการจัดการเรียนการสอน
2.1.3 ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ในระดับรายวิชาทั้งรายวิชาภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
ตามร้อยละของรายวิชาที่กาหนด
2.1.4 ทวนสอบระดับหลักสูตร โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในคณะ ดาเนินการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
2.2.1 จั ด ท าโครงการติ ด ตามบั ณ ฑิ ต ทุ ก ปี ในด้ า นคุ ณ ธรรมจริย ธรรม ความรู้ ความ
รับผิดชอบ การได้งานทา และ/หรือ ความก้าวหน้าในสายงาน
2.2.2 สัมภาษณ์ ผู้ป ระกอบการ เพื่ อประเมินความพึงพอใจในผู้สาเร็จการศึก ษาที่เข้า
ทางานในสถานประกอบการนัน้ ๆ
2.2.3 ประเมินความพร้อมและความรู้ที่เรียนจากผู้สาเร็จการศึกษาที่ไปประกอบอาชีพ
รวมทั้ งเปิ ด โอกาสให้ เสนอข้ อ คิ ด เห็ น ในการปรั บ ปรุง หลั ก สู ต ร เพื่ อ น าผลการ
ประเมินมาพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง
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3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เกณฑ์ ก ารส าเร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รเป็ น ไปตามข้ อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ว่ า ด้ ว ย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ดังนี้
1. แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้ระดับคะแนน
เฉลี่ ย ไม่ ต่ ากว่ า 3.00 จากระบบ 4 ระดั บ คะแนนหรื อ เที ย บเท่ า พร้ อ มทั้ งเสนอรู ป เล่ ม วิ ท ยานิ พ นธ์
และสอบผ่ า นการสอบปากเปล่ าขั้ น สุ ด ท้ ายโดยคณะกรรมการที่ ม หาวิ ท ยาลั ย แต่ ง ตั้ งและต้ อ งเป็ น
ระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์
หรื อ อย่ า งน้ อ ยได้ รั บ การยอมรั บ ให้ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารระดั บ ชาติ ห รื อ ระดั บ นานาชาติ ที่ มี คุ ณ ภาพ
ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือนาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นาเสนอฉบับสมบูรณ์
(Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว
2. แผน ข ศึ ก ษารายวิ ช าครบถ้ ว นตามที่ ก าหนดในหลั ก สู ต ร โดยจะต้ อ งได้ ร ะดั บ คะแนน
เฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้
(Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น พร้อมทั้งเสนอรายงาน
การค้ น คว้ า อิ ส ระและสอบผ่ า นการสอบปากเปล่ า ขั้ น สุ ด ท้ า ยโดยคณะกรรมการที่ ม หาวิ ท ยาลั ย
แต่ ง ตั้ ง โดยเป็ น ระบบเปิ ด ให้ ผู้ ส นใจเข้ า รั บ ฟั ง ได้ และรายงานการค้ น คว้ า อิ ส ระหรื อ ส่ ว นหนึ่ ง
ของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1.การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มี ก ารปฐมนิ เ ทศแนะแนวอาจารย์ ใ หม่ เพื่ อ ให้ มี ค วามรู้ แ ละความเข้ า ใจในนโยบายของ
มหาวิทยาลัยและคณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
1.2ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการ
วิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทาวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ สาขาวิชาเป็นอันดับแรก
การสนับสนุนด้านการฝึกอบรมในเรื่องต่างๆ ทั้งในด้านการบริหารและเรื่องอื่นที่เป็นประโยชน์
ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่า ง ๆ การร่วมประชุมปฏิบัติการ และการประชุมทาง
วิชาการ การสัมมนา ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมทางวิชาการและศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียน
การสอนและการวัดประเมินผลการเรียนรู้
2.1.2 สนับสนุนส่งเสริมการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้
ทันสมัย
2.1.3 ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของคณาจารย์ เพื่ อ น าผลการประเมิ น มาพั ฒ นาและ
ปรับปรุงทักษะการจัดการเรียนการสอน
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
2.2.1 บริหารจัดการให้อาจารย์ได้รับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการบริการองค์การ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์มสี ่วนร่วมในกิจกรรมการบริการวิชาการแก่ชุมชน
2.2.3 มีการกระตุ้นให้อาจารย์ทาผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสาขาวิชา
2.2.4 ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา
2.2.5 จัดสรรงบประมาณสาหรับการทาวิจัย และเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่างๆ ของคณะ
2.2.6 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะ
2.2.7 จัดให้มกี ารแลกเปลี่ยนความรูเ้ ทคนิคต่าง ๆ กับสถาบันอุดมศึกษาอื่น
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2.2.8 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมเป็นกรรมการต่าง ๆ ในระดับสถาบันอุดมศึกษา

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร โดยมีหน้าที่เสนอหลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง
หรือ เสนอปิ ด หลั ก สู ต ร ตลอดจนด าเนิ น การบริห ารหลั ก สู ต รให้ เป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และการประกัน
คุณภาพการศึกษา
2. บัณฑิต
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดให้มีแบบสอบถามสาหรับหน่วยงาน หรือองค์กรที่
เป็นนายจ้างของบัณฑิตเพื่อประเมินความพึงพอใจและความสามารถของบัณฑิต เพื่อนาข้อมูลมาเป็นส่วน
หนึ่งในการปรับปรุงการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานอย่างแท้จริง
3. นิสิต
3.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆแก่นิสิต
3.1.1 คณะพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้กับนิสิตทุกคนพร้อมจัดระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษาและอัตราส่วนอาจารย์ต่อนิสติ ไม่เกินเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
3.1.2 จัด อาจารย์ที่ป รึกษาด้านอื่นๆตามความเหมาะสม เพื่อให้คาปรึกษาแนะนาในการ
จัดทากิจกรรมเสริมหลักสูตรแก่นสิ ิต
4. คณาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีระบบการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ใหม่ ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดย
อาจารย์ ใ หม่ จ ะต้ อ งมี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาเอกขึ้ น ไปและ/หรื อ มี ค วามเชี่ ย วชาญในสาขา ภู มิ
สารสนเทศหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร
มีระบบการวางแผน การติด ตาม และทบทวนหลัก สูตร โดยอาจารย์ผู้รับ ผิดชอบหลั ก สูตรและ
ผู้ส อนประชุม ร่ว มกั น ในการออกแบบ วางแผนการจัด การเรีย นการสอน การวั ด และประเมิ น ผล การ
รวบรวมข้อมูล เพื่อการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษา หารือแนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายตาม
หลักสูตร และได้บัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์
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4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
พิจารณาจัดหาอาจารย์พิเศษที่มีวุฒิขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่
สั ม พั น ธ์ กั น หรื อ ในสาขาวิ ช าของรายวิ ช าที่ ส อน และเป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
การเรี ย นการสอน มหาวิ ท ยาลั ย พะเยาจั ด ให้ มี ก ารประเมิ น การเรี ย นการสอนออนไลน์
โดยครอบคลุ ม เรื่ อ งต่ า ง ๆ ดั ง ต่ อ ไปนี้ การวางแผนการสอน วิ ธี ก ารสอนและพฤติ ก รรมการสอน
ผลการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้สอนและคณะฯ ได้รับทราบข้อมูลและนาไป
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนต่อไป
หลักสูตร มหาวิทยาลัยพะเยาจัดให้มีการรายงานผลการดาเนินการหลักสูตร ซึ่งจะรายงานข้อมูล
การด าเนิ นการต่าง ๆ ของหลั ก สู ตรในทุ ก ปี โดยจะคลอบคลุ มเรื่องต่าง ๆ ดังต่ อไปนี้ อัต ราการสาเร็จ
การศึกษา จานวนและรอยละนิสิตที่สอบผ่านตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละปปัจจัยและสาเหตุที่
มี ผ ลกระทบต่ อ จ านวนนิ สิ ต ตามแผนการศึ ก ษา การเปลี่ ย นแปลงต่ า ง ๆ ทั้ งภายในและภายนอกที่ มี
ผลกระทบต่อหลักสูตร การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนผิดปกติ การบริหารหลักสูตร การประเมิน
หลักสูตรจากผูส้ าเร็จการศึกษา การประเมินจากผูม้ ีส่วนได้ ส่วนเสีย รวมถึงแผนการดาเนินการใหม่สาหรับ
ปีถัดไป ซึ่งจะควบคุมโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
การประเมินผู้เรียน กรณีที่นสิ ิตมีความสงสัยเกี่ยวกับการประเมินรายวิชาใด สามารถที่จะยื่นคาร้อง
ขอดูกระดาษคาตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ ทั้งนี้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
มหาวิทยาลัยพะเยาจัดให้มีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการเรียนการ
สอนดังต่อไปนี้
1. ห้องปฏิบัติก ารคอมพิ วเตอร์ใช้ร่วมกั นของมหาวิท ยาลัย ห้องละ 100 เครื่อง 3 ห้องเรีย น ณ
อาคารเรียนรวมใหม่หลังที่ 3
2. ห้อ งปฏิ บั ติก ารคอมพิ ว เตอร์ใช้ร่วมกั น ของมหาวิท ยาลั ย ห้ อ งละ 80 เครื่อ ง 2 ห้ อ งเรีย น ณ
อาคารเรียนและปฏิบัติการด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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มหาวิทยาลัยพะเยายังเตรียมทรัพยากรให้บริการในการค้นคว้าศึกษาด้วยตอนเอง สืบค้นข้อมูลและ
สื่อสารสนเทศดังต่อไปนี้
1. ห้องคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อเครือข่าย 8 ห้องรวม 680 เครื่อง พร้อมเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
ความเร็ ว ในการรั บ ส่ ง ข้ อ มู ล 100 Mbps ณ ห้ อ ง self-access และศู น ย์ บ รรณสารและ
สื่อการศึกษา
2. บริก าร Wireless Access Point จานวน 456 จุด ครอบคลุมพื้ น ที่ภ ายในอาคารเรีย นและ
หอพักที่ความเร็วในการรับส่งข้อมูล 45/100/300 Mbps
จานวนทรัพยาการสารสนเทศที่มีให้บริก ารในมหาวิท ยาลัย พะเยา ประกอบด้วยหนังสือจานวน
62,839 เล่ ม และสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ จ านวน 6,844 รายการ โดยเมื่ อ รวมกั บ วิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละหนั งสื อ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จ ะมี จ านวนกว่ า 100,000 รายการ ซึ่ ง เกิ น จ านวนที่ ก าหนดโดย ประกาศส านั ก งาน
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 เป็ น ต้ น โดยนิ สิ ต สามารถเข้ า ใช้ ผ่ า นเว็ บ ไซด์ ข องศู น ย์ บ รรณสารและ
สื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้เช่นเดียวกัน
6.2 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
6.2.1 มีการศึกษาความต้องการ และนามาวางแผนการจัดหาและแผนการใช้ทรัพยากรการ
เรียนการสอน
6.2.2มีห้องสมุดย่อยของคณะเพื่อบริการหนังสือตาราหรือวารสารเฉพาะทางให้อาจารย์
และนิสติ ได้ศึกษาค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน
6.2.3อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชามีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือตลอดจนสื่อ
ประกอบการเรียนการสอน
6.2.4 ติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
6.3 การประเมินความความเพียงพอของทรัพยากร
6.3.1 ประเมินความเพียงพอของทรัพยากร วางแผน จัดหา และติดตามการใช้ทรัพยากร
การเรียนการสอน โดยให้อาจารย์ นิสติ มีสว่ นร่วม
6.3.2 ประเมินความพึงพอใจต่อความเพียงพอของทรัพยากรของอาจารย์ นิสติ
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6.3.3 ติดตามการใช้ทรัพยากร ทั้งตารา วารสาร สื่อ และอุปกรณ์ ตามความเหมาะสมและ
สถานการณ์ของมหาวิทยาลัย
6.3.4 น าผลการประเมิ นความเพี ย งพอของทรัพ ยากรมาปรับ ปรุงแผนและการบริห าร
จัดการทรัพยากรในปีต่อไป
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (key Performance Indicators)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ประจาหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มีสว่ น
ร่วมในการประชุมวางแผน เพื่อติดตาม และทบทวนการ
ดาเนินการของหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้า
มี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษา ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิน้ สุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่าง
น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ
ประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว

ปีท่ี 1

ปีท่ี 2
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี)
ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี ่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีตอ่ บัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี
ตัวบ่งชีบ้ ังคับ (ข้อที่)
ตัวบ่งชีต้ ้องผ่านรวม (ข้อ)

ปีท่ี 1
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ปีท่ี 3
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ปีท่ี 5

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 คณะก าหนดนโยบายให้ มี ก ารประชุ ม ออกแบบกลยุ ท ธ์ ก ารสอนรายวิช า โดย
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน และ/หรือ มีการปรึกษาผูเ้ ชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอน
1.1.2จัดระบบการประเมินผลรายวิชา โดยประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ
สอน จากการประเมินตนเองของอาจารย์และการประเมินโดยนิสิต รวมทั้งการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
ผูเ้ รียนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่กาหนด
1.1.3 จั ด ระบบการประเมิ น ผลประจ าปี โดยคณะกรรมการรั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู้ อน มีสว่ นร่วม
1.1.4 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร สรุปรวบรวมผลการประเมินกลยุทธ์การสอน
และข้อเสนอแนะในการวางแผนปรับปรุง/พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 นิสิตประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ทุกคนเมื่อสิ้นสุด
การเรียนการสอนทุกรายวิชา
1.2.2คณะกรรมการรับ ผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์
ผู้ส อน สรุป ผลการใช้แผนกลยุ ท ธ์ ก ารสอนรายวิชา เมื่ อ สิ้น สุด ภาคการศึ ก ษา และร่วมกั น วางแผน
ปรับปรุง/พัฒนาแผนกลยุทธ์การสอนในปีการศึกษาต่อไป
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร
2.2 คณะกรรมการรั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รวางแผนและประเมิ น หลั ก สู ต รทั้ งระบบ โดยใช้
กระบวนการวิจัย การประเมินเอกสารหลักสูตร กระบวนการใช้หลักสูตร สัมฤทธิผลของหลักสูตร โดย
เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จากอาจารย์ นิ สิ ต บุ ค ลากรผู้ ส นั บ สนุ น การสอน ผู้ ใช้ บั ณ ฑิ ต ผู้ รับ บริก าร และ
ผูท้ รงคุณวุฒิจากภายนอก จากการสอบถาม สัมภาษณ์ และสังเกตุ
2.3 สรุปผลการประเมินหลั กสูตรในภาพรวมและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
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3. การประเมินผลการดาเนินงานตามกรอบรายละเอียดหลักสูตร
คณะกาหนดให้ใช้ระบบการประกันคุณภาพภายใน (IQA) ในการประเมินผลการดาเนินงานตาม
รายละเอียดหลักสูตร โดยยึดตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และตัวบ่งชีท้ ี่กาหนดของหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
4.1คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร สรุปผลการประเมินหลักสูตรและจัดทาเป็นรายงานเสนอ
ต่อคณะ
4.2 จัดประชุมนาเสนอผลการประเมินหลักสูตรต่ อผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบ ตรวจสอบผลการ
ประเมินและระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
4.3 ปรับ ปรุง/พั ฒ นาหลั กสูตรและแผนกลยุท ธ์การสอนตามผลการประเมินหลักสูตร ความ
ต้องการของผู้ใช้นโยบายของมหาวิทยาลัย และตอบสนองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

ภาคผนวกก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา
ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
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ภาคผนวก ข
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านความรู้
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ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2562

69

70

71

72

73

ภาคผนวก ค
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ภาคผนวก จ
ข้อเสนอแนะการวิพากษ์หลักสูตร
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ข้อเสนอแนะการวิพากษ์หลักสูตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
วันที่ 28พฤษภาคม2564
ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
โดย กรรมการดังต่อไปนี้
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ ชัยแก้ว
2. ศาสตราจารย์ ดร.มนัส สุวรรณ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ออ๋ งสมหวัง
4. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญศิริ สุขพร้อมสรรพ
5. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล จี้ฟู
6. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ เกตุอ๊อด
7. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติ เอี่ยมชื่น
8. ดร.สวรินทร์ ฤกษ์อยู่สุข
9. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภพ แพงวังทอง
ข้อเสนอแนะจากกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์ ดร.มนัส สุวรรณ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
การดาเนินการ

ได้มีปรับแล้วเป็นดังนี้
1. ควรพิ จารณาตั ด การศีก ษาแผน ก แบบ ก (1) ออก 1. กรรมการพั ฒ นาหลั ก สู ต รเห็ น ชอบให้ มี ก ารตั ด
เนื่องจากจะเกินอัตรากาลังของอาจารย์ที่มีอยู่ อีกทั้งใน การศีกษาแผน ก แบบ ก (1) ออก
ระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา ไม่มผี ู้สมัครเรียนในแผนนี้
2. ปรัชญาของหลักสูตรควรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 2. ท า ก า ร ป รั บ ป รั ช ญ า ให้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั น กั บ
ของหลักสูตร และควรมีความแตกต่างจากหลักสูตร ป. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และควรมีความแตกต่าง
เอก
จากหลักสูตร ป.เอก
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ข้อเสนอแนะจากกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ อ๋องสมหวัง

การดาเนินการ

ได้มีปรับแล้วเป็นดังนี้
1. ควรพิ จารณาตั ด การศีก ษาแผน ก แบบ ก (1) ออก 1. กรรมการพั ฒ นาหลั ก สู ต รเห็ น ชอบให้ มี ก ารตั ด
เนื่องจากจะเกินอัตรากาลังของอาจารย์ที่มีอยู่ อีกทั้งใน การศีกษาแผน ก แบบ ก (1) ออก
ระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา ไม่มผี ู้สมัครเรียนในแผนนี้
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ประวัตแิ ละผลงานทางวิชาการของ
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

100
ตารางที่ 1: ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรพ.ศ.2560 และ พ.ศ.2565

รายการ

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

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

36
(3)
36(3)

แผน ข
30

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2565
แผน ก
แผน
แบบ ก (2)
ข
24
30

18
6

18
12

12
12

12
18

12
(3)
36(3)

6
(3)
36(3)

12
(5)
36(5)

6
(5)
36(5)

111
101
ตารางที่ 2: ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 และ พ.ศ.2565แผน ก แบบ ก (2)
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560
วิทยานิพนธ์

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
12 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์

12 หน่วยกิต

237799

วิทยานิพนธ์
12 หน่วย 237799
วิทยานิพ นธ์
12 หน่วย
กิต
กิต
Thesis
Thesis
การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็น
การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็น
ระบบ การแก้ ปั ญ หา และการตี พิ ม พ์ เผยแพร่ในหั วข้ อ ที่
ระบบ การแก้ ปั ญ หา และการตี พิ ม พ์ เผยแพร่ ในหั ว ข้ อ ที่
เกี่ยวกับการประยุกต์ภูมสิ ารสนเทศ
เกี่ยวกับการประยุกต์ภูมสิ ารสนเทศ
Constructing new knowledge by systematic research
Constructing new knowledge by systematic research
methodology, problem solving and publishing in applied
methodology, problem solving and publishing in applied
geoinformatics
geoinformatics
รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
3 หน่วย รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
8 หน่วย
กิต
กิต
146700

ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา 3(3-0-6) 146700
Intensive English for Graduate Studies
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ประเภทของบทอ่าน การอ่าน
และการเขียนเชิงวิเคราะห์ และวิจารณ์ การเขียนระดับอนุ
เฉท การเขีย นเรียงความ การแสดงความคิ ดเห็ นอย่า งมี
วิจารณญาณต่อบทอ่านโดยการพูดและการเขียน การใช้
เทคโนโลยีและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแสวงหาความรู้
เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ หั ว ข้ อ ที่ ต นสนใจและในวิ ช าชี พ ของตน
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
237700

237701

ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา 3(3-0-6)
Intensive English for Graduate Studies
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ประเภทของบทอ่าน การอ่าน
และการเขียนเชิงวิเคราะห์ และวิจารณ์ การเขียนระดับอนุ
เฉท การเขี ย นเรี ย งความ การแสดงความคิ ดเห็ นอย่า งมี
วิจารณญาณต่ อบทอ่านโดยการพู ดและการเขีย น การใช้
เทคโนโลยีและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแสวงหาความรู้
เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ หั ว ข้ อ ที่ ต นสนใจและในวิ ช าชี พ ของตน
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
สัมมนา 1
1(0-2-1)
Seminar I
การสืบค้น การทบทวนวรรณกรรม การรวบรวมข้อมูล
การน าเสนอ การอภิ ป ราย และการตอบข้ อ ซั ก ถามที่
เกี่ยวกับหัวข้อที่สนใจในด้านการวิจัยทางภูมิสารสนเทศ
Searching, literature review, collecting data,
presenting, discussing and answering question on
interesting topics in the field of geoinformatics research
สัมมนา 2
1(0-2-1)
Seminar II
การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ เทคนิ คการเขียนหัวข้อ
วิช าการ การผลิ ต สื่ อ ในการน าเสนองานวิจั ย การเขี ย น
รายงานการวิจัย การนาเสนอและการอภิปรายผลงานวิจัย
ทางด้านภูมสิ ารสนเทศ
Analyzing and synthesizing, academic technical
writing, creation of media for research presentation,

สาระที่
ปรับปรุง
หน่วยกิต
คงเดิม
คงเดิม

หน่วยกิตเพิ่ม
5 หน่วยกิต
คงเดิม

เปิดรายวิชา
ใหม่

เปิดรายวิชา
ใหม่

102
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560

สาระที่
ปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
report writing, presentation and discussion on the results
of research done in geoinformatics

รายวิชาเอกบังคับ
กิต

18 หน่วย รายวิชาเอกบังคับ
กิต

237710

ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์และฐานข้อมูลเชิงพื้นที่
237710
2(1-2-3)
Geographic Information System and Spatial Database
แนวคิดการจัดการข้อ มูลเชิงพื้นที่ด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ โครงสร้างฐานข้อมูลและ
ฐานข้อ มูลเชิงสัมพันธ์ การนาเข้า การวิเคราะห์ และการ
นาเสนอข้อมูล
Concepts of spatial data management in geographic
information system, software, hardware, database and
relational database structures, data input, analysis and
presentation

237711

การรับรู้จากระยะไกลและการแปลตีความข้อมูลภาพ
237711
2(1-2-3)
Remote Sensing and Image Interpretation
วิวั ฒ นาการของการรั บ รู้ จ ากระยะไกล หลั ก การของ
พลั งงานคลื่นแม่เหล็ กไฟฟ้า การอ่ าน การวิเคราะห์ การ
แปลความหมายข้อมูลภาพ และการดัดแก้ข้อมูลภาพ
Evolution of remote sensing, principles of electromagnetic
energy, reading, analyzing, visual interpretation and
images rectification

237712

ระบบกาหนดตาแหน่งบนโลกด้วยดาวเทียมและการทาแผน 237712
ที่
2(1-23)
Global Navigation Satellite Systems and Mapping
เทคโนโลยีการกาหนดตาแหน่ง บนโลกโดยเครื่อ งกาหนด
ตาแหน่งบนโลกจากดาวเทียม การตรวจแก้เชิงเรขาคณิ ต
การนาร่อง การติดตาม ระบบกาหนดตาแหน่งบนโลกกั บ
การรั บรู้จ ากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศ าสตร์ใน
การทาแผนที่และการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
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

12 หน่วย

ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์และการประยุกต์ 3(2-2-5)
Geographic Information System and Applications
แนวคิดการจัดการข้อ มูลเชิงพื้นที่ด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ โครงสร้างฐานข้อมูลและ
ฐานข้อ มูลเชิงสัมพั นธ์ การนาเข้า การวิเคราะห์ และการ
นาเสนอข้อ มูล แนวโน้ มของการพั ฒ นา วิธีก ารทางระบบ
สารสนเทศภู มิศาสตร์ไปประยุกต์ใช้งาน 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
การรับรู้จากระยะไกลและการประยุกต์3(2-2-5)
Remote Sensing and Applications
วิวั ฒ นาการของการรั บ รู้ จ ากระยะไกล หลั ก การของ
พลั งงานคลื่นแม่เหล็ ก ไฟฟ้า การอ่ าน การวิเคราะห์ การ
แปลความหมายข้ อ มู ล ภาพ และการดั ด แก้ ข้ อ มู ล ภาพ
แนวโน้มของการพัฒนา วิธีการทางการรับรู้จากระยะไกลไป
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
ระบบก าหนดต าแหน่ ง บนโลกด้ ว ยดาวเที ย มและการ
ประยุกต์
3(2-25)
Global Navigation Satellite Systems and Applications
เทคโนโลยีการกาหนดตาแหน่งบนโลกโดยเครื่องกาหนด
ตาแหน่งบนโลกจากดาวเทียม การตรวจแก้เชิงเรขาคณิ ต
การนาร่อง การติดตาม ระบบกาหนดตาแหน่งบนโลกกั บ
การรั บรู้จ ากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศ าสตร์ใน
การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ วิธีการทางระบบกาหนดตาแหน่งบน
โลกด้ ว ยดาวเที ย มไปประยุ ก ต์ ใช้ ง าน ตั ว อย่ า งของการ
ประยุกต์ใช้
Global positioning technology through global positioning
device from satellites, geometric adjustment, navigation,
monitoring, global positioning system with remote sensing

หน่วยกิต
ลดลง
6 หน่วยกิต
ปรับแก้ชื่อ
คาอธิบาย
รายวิชา
และเพิ่มหน่วย
กิต

ปรับแก้ชื่อ
คาอธิบาย
รายวิชา
และเพิ่มหน่วย
กิต

ปรับแก้ชื่อ
คาอธิบาย
รายวิชา
และเพิ่มหน่วย
กิต
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ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(2-2- 237713
5)
Research Methodology in Science and Technology
ค ว า ม ห ม า ย ลั ก ษ ณ ะ แ ล ะ เป้ า ห ม า ย ก า ร วิ จั ย
กระบวนการวิจัย ประเภทวิจัย การกาหนดปัญหาการวิจัย
ตั ว แปรสมมติ ฐ าน การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล กาวิ เคราะห์
ข้อมูล การเขียนโครงร่าง และรายงานการวิจัย การประเมิน
งานวิ จั ย การน าผลวิ จั ย ไปใช้ แ ละจรรยาบรรณนั ก วิ จั ย
เทคนิควิธีการเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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
การประยุกต์ภูมสิ ารสนเทศ
3(2-2-5)
Geoinformatics Applications
การบู ร ณาการของเทคโนโลยี ภู มิ ส ารสนเทศและการ
ประเมิ น ด้ า นการรั บ รู้ จ ากระยะไกล ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ และการกาหนดตาแหน่งบนโลกด้วยดาวเทียม
แนวโน้มของการพัฒนา เทคนิค และวิธีการทางเทคโนโลยี
ภูมสิ ารสนเทศไปประยุกต์ใช้งาน
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
การเรียนรู้จากภาคสนาม
3(2-2-5)
Field Learning
การกาหนดประเด็ นหั วข้อ ที่ สนใจในด้ านเทคโนโลยีภู มิ
สารสนเทศ การสารวจทางภูมิศาสตร์และกระบวนการวิจัย
ภาคสนาม การเก็ บ ข้ อ มู ล ภาคสนาม การค้ น คว้ า การ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และการสังเคราะห์
Selecting interesting in geoinformatics technology, field
research methods and geographic survey, field
measurement, studying, collecting data, analyzing and
synthesizing
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and geographic information system for spatial analysis,
methods approaching to take the Geographic Information
System using for various works, examples of applications
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(2-25)
Research Methodology in Science and Technology
รากฐานทางปรัช ญา หลั ก ตรรกวิทยา เทคนิค การวิจั ย
เฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การออกแบบการ
วิจั ย การวิเคราะห์ ข้อมูล การประเมินงานวิจัย การนาผล
วิจัยไปใช้ และจรรยาบรรณของนักวิจัย
Philosophical foundations, logical principles, research
techniques in science and technology, research design,
data analysis, research evaluation, research application,
and ethics of researcher

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับแก้
คาอธิบาย
รายวิชา

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา
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สัมมนา 1
1(0-2-1)
Seminar I
การสืบค้น การทบทวนวรรณกรรม การรวบรวมข้อมูล
การน าเสนอ การอภิ ป ราย และการตอบข้ อ ซั ก ถามที่
เกี่ยวกับหัวข้อที่สนใจในด้านการวิจัยทางภูมิสารสนเทศ
Searching, literature review, collecting data,
presenting, discussing and answering question on
interesting topics in the field of geoinformatics research
สัมมนา 2
1(0-2-1)
Seminar II
การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ เทคนิคการเขียนหัวข้อ
วิ ช าการ การน าเสนอผลงานในด้ า นการวิ จั ย ทางภู มิ
สารสนเทศ
Analyzing and synthesizing, academic technical
writing, presentation in geoinformatics research
สัมมนา 3
1(0-2-1)
Seminar III
การผลิตสื่อในการนาเสนองานวิจัย การเขียนรายงานการ
วิจัย การนาเสนอ และการอภิปรายผลงานวิจัยทางด้านภูมิ
สารสนเทศ
Creation of media for research presentation, report
writing, presentation and discussion on the results of
research done in geoinformatics

รายวิชาเอกเลือก 6หน่วยกิต

237720

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

สาระที่
ปรับปรุง
ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

รายวิชาเอกเลือก 12หน่วยกิต

การโปรแกรมด้านภูมสิ ารสนเทศ
3(2-2-5) 237720
Geoinformatics Programming
พื้ น ฐานโครงสร้ า งข้ อ มู ล เชิ ง ต าแหน่ ง ฐานข้ อ มู ล เชิ ง
ตาแหน่ง แบบจาลองข้อมูลเชิงตาแหน่ง การประยุกต์การ
เขี ย นโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ส าหรั บ ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ คลังโปรแกรมเชิงตาแหน่ง เทคโนโลยีเครือข่าย
การเขี ย นโปรแกรมส าหรั บ เครื อ ข่ า ยการให้ บ ริ ก าร
ภูมสิ ารสนเทศและมาตรฐานภูมสิ ารสนเทศผ่านเครือข่าย
Fundamentals of geospatial data structure, spatial
database, geospatial data model, application of computer
programming to geographic information system,
geospatial libraries, web technologies, web
programming, geospatial web service and its standards

การโปรแกรมด้านภูมสิ ารสนเทศ
3(2-2-5)
Geoinformatics Programming
พื้ น ฐานโครงสร้ า งข้ อ มู ล เชิ ง ต าแหน่ ง ฐานข้ อ มู ล เชิ ง
ตาแหน่ง แบบจาลองข้อมูลเชิงตาแหน่ง การประยุกต์การ
เขี ย นโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ส าหรั บ ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ คลังโปรแกรมเชิงตาแหน่ง เทคโนโลยีเครือข่าย
การเขี ย นโปรแกรมส าหรั บ เครื อ ข่ า ยการให้ บ ริ ก าร
ภูมสิ ารสนเทศและมาตรฐานภูมสิ ารสนเทศผ่านเครือข่าย
Fundamentals of geospatial data structure, spatial
database, geospatial data model, application of computer
programming to geographic information system,
geospatial libraries, web technologies, web
programming, geospatial web service and its standards

หน่วยกิต
เพิ่มขึ้น
6 หน่วยกิต
คงเดิม
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237722

237723

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่
3(2-2-5) 237721
Spatial Decision Support Systems
การวิ เ คราะห์ ตั ด สิ น ใจเชิ ง พื้ นที่ แบบห ลายเกณ ฑ์
องค์ ป ระกอบของระบบสนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจเชิ ง พื้ น ที่
หลั ก การและกระบวนการตั ด สิ น ใจ ระบบสารสนเทศ
ภูมิศ าสตร์ในฐานะที่เป็นเครื่อ งมือ สาหรั บการดาเนินการ
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
ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ด้านสุขภาพ
3(2-2-5) 237722
Geographic Information System in Health
ข้อมูลและระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่ ระบาดวิทยาเชิงพื้นที่
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อศึกษาการ
ให้บริการด้านสาธารณสุข การแพร่กระจายของโรค การ
ป้องกัน และการเฝ้าระวังโรค
Data and spatial information systems, spatial
epidemiology, geographic information system application
for health service, distribution, awareness and prevention
of epidemic

ภูมสิ ารสนเทศด้านการจัดการท่องเที่ยว
3(2-2-5) 237723
Geoinformatics in Tourism Management
แนวคิด ความหมาย ประเภท และรูปแบบของการจัดการ
การท่องเที่ยว ข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว
การวิเคราะห์ศักยภาพเชิงพื้นที่และขีดความสามารถในการ
รองรั บ การพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย ว การประยุ ก ต์ ใ ช้ ภู มิ
สารสนเทศเพื่อการจัดการการท่องเที่ยว
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
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ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่
3(2-2-5)
Spatial Decision Support Systems
การวิ เ คราะห์ ตั ด สิ น ใจเชิ ง พื้ นที่ แบบห ลายเกณ ฑ์
องค์ ป ระกอบของระบบสนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจเชิ ง พื้ น ที่
หลั ก การและกระบวนการตั ด สิ น ใจ ระบบสารสนเทศ
ภูมิศ าสตร์ ในฐานะที่เป็นเครื่อ งมือ สาหรั บการดาเนินการ
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
ภูมสิ ารสนเทศประยุกต์เพื่อการจัดการสาธารณสุข
3(2-2-5)
Geoinformatics Application for Public Health Management
ข้อมูลและระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่ ระบาดวิทยาเชิงพื้นที่
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อศึกษาการ
ให้บริก ารด้ านสาธารณสุข การแพร่กระจายของโรค การ
ป้องกัน และการเฝ้าระวังโรค ตัวอย่างของการประยุกต์ใช้
ภูมสิ ารสนเทศด้านการจัดการสาธารณสุข
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
ภูมสิ ารสนเทศประยุกต์เพื่อการจัดการท่องเที่ยว 3(2-2-5)
Geoinformatics Application for Tourism Management
แนวคิด ความหมาย ประเภท และรูปแบบของการจัดการ
การท่องเที่ยว ข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว
การวิเคราะห์ศักยภาพเชิงพื้นที่และขีดความสามารถในการ
รองรั บ การพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย ว การประยุ ก ต์ ใ ช้ ภู มิ
สารสนเทศเพื่อการจัดการการท่องเที่ยว
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

สาระที่
ปรับปรุง
คงเดิม

ปรับแก้ชื่อ
และคาอธิบาย
รายวิชา

ปรับแก้ชื่อ
รายวิชา

106
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560
237724
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ภูมสิ ารสนเทศด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5) 237724
Geoinformatics in Environmental Management
ข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
แผนที่และการอ้างอิงตาแหน่ง การติดตามสภาวะแวดล้อม
โดยใช้การรับรู้จากระยะไกลและระบบกาหนดตาแหน่งบน
โลกด้วยดาวเทียม การจาลองระบบสิ่งแวดล้อมโดยใช้ระบบ
สารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ ตั ว อย่ า งของการประยุ ก ต์ ใช้ ภู มิ
สารสนเทศด้านการติดตามและจัดการสิ่งแวดล้อมและภัย
พิบัติธรรมชาติ
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
ภูมสิ ารสนเทศประยุกต์เพื่อการจัดการเมือง
3(2-2-5) 237725
Applied Geoinformatics for Urban Management
สิ่ ง แวดล้ อ มเมื อ งทั้ ง ที่ เป็ น อ ยู่ ต ามธ รรม ชาติ แ ล ะ
สิ่ ง แวดล้ อ ม ที่ ม นุ ษ ย์ ส ร้ า งขึ้ น ก ารใช้ ท่ี ดิ นแล ะก าร
เปลี่ ย นแปลงการใช้ ท่ี ดิ น ในเขตเมื อ ง ผลกระทบของ
กระบวนการกลายเป็นเมืองต่อสภาพแวดล้อม การพัฒนา
เมืองอย่างยั่งยืน หลักเกณฑ์ทางกฎหมายและแนวคิดอื่ น
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง
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
แบบจาลองการเปลี่ยนแปลงใช้ประโยชน์ที่ดิน 3(2-2-5) 237726
Land Use Change Model
เทคนิควิธีการขั้นสูงสาหรับการจาลองการเปลี่ยนแปลงใช้
ประโยชน์ท่ีดินและสิ่งปกคลุมดิน การนาไปใช้งาน พัฒ นา
ประยุกต์ใช้เทคนิควิธีการ
Advanced methods for modeling land use and land
cover change, using, developing and applying these
methods in an appropriate manner

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
ภูมสิ ารสนเทศประยุกต์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม3(2-2-5)
Geoinformatics Application for Environmental
Management
ข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
การติ ด ตามคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม การจ าลองระบบ
สิ่งแวดล้อมโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ตัวอย่างของ
การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศด้านการติดตามและจัดการ
สิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติธรรมชาติ
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

ภูมสิ ารสนเทศประยุกต์เพื่อการจัดการเมือง
3(2-2-5)
Applied Geoinformatics for Urban Management
สิ่ ง แวดล้ อมเมื อ งทั้ ง ที่ เป็ น อยู่ ต ามธรรม ชาติ แ ล ะ
สิ่ ง แวดล้ อ ม ที่ ม นุ ษ ย์ ส ร้ า งขึ้ น ก ารใช้ ท่ี ดิ นแล ะก าร
เปลี่ ย นแปลงการใช้ ท่ี ดิ น ในเขตเมื อ ง ผลกระทบของ
กระบวนการกลายเป็นเมืองต่อสภาพแวดล้อม การพัฒนา
เมืองอย่า งยั่งยืน หลัก เกณฑ์ ทางกฎหมายและแนวคิดอื่ น
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง
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
แบบจาลองการเปลี่ยนแปลงใช้ประโยชน์ที่ดิน 3(2-2-5)
Land Use Change Model
เทคนิควิธีการขั้นสูงสาหรับการจาลองการเปลี่ยนแปลงใช้
ประโยชน์ท่ีดินและสิ่งปกคลุมดิน การนาไปใช้งาน พั ฒ นา
ประยุกต์ใช้เทคนิควิธีการ
Advanced methods for modeling land use and land
cover change, using, developing and applying these
methods in an appropriate manner

สาระที่
ปรับปรุง
ปรับแก้ชื่อ
และคาอธิบาย
รายวิชา

คงเดิม

คงเดิม
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237727

237728

237729

ภูมิสารสนเทศประยุกต์เพื่อการพัฒ นาท้องถิ่นและจัดการ
ข้อมูลชุมชน
3(2-2-5)
Geoinformatics Application for Local Development and
Community Data Management
การบริ ห ารจั ด การชุ ม ชน การจั ด การระบบฐานข้ อ มู ล
ชุมชน การประยุกต์ใช้ภูมสิ ารสนเทศสาหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตัวอย่างของการประยุกต์ใช้ภูมสิ ารสนเทศด้าน
การพัฒนาท้องถิ่นและจัดการข้อมูลชุมชน
Community management, community database system
management, geoinformatics application for local
administrative organization, examples of geoinformatics
applications in local development and Community Data
Management
การประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
3(2-2-5)
Unmanned Aerial Vehicle application for spatial
development
การวั ด และความคลาดเคลื่ อ น อุ ป กรณ์ ก ารส ารวจ
แบบจาลองภูมปิ ระเทศเชิงเลข ดัชนีความแตกต่างพืชพรรณ
แบบนอร์แมลไลซ์ การทาแผนที่และการติ ดตามคุ ณ ภาพ
ของพื ชพ รรณ และพื ชผ ลท างการเกษ ต ร 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
หัวข้อพิเศษในงานวิจัยด้านภูมสิ ารสนเทศและนวัตกรรมเชิง
พื้นที่
3(2-2-5)
Special Topics in Geoinformatics and Spatial Innovation
Research
การก าหนดประเด็ นหั วข้ อที่สนใจในด้ านภู มิสารสนเทศ
และการพัฒ นานวัตกรรมเชิงพื้นที่ การค้นคว้าข้อ มูล การ
วิเคราะห์และการสังเคราะห์ การนาเสนอ การอภิปรายและ
ตอบข้อซักถาม
Selecting interesting topics in geoinformatics and
spatial innovation development, studying data, analyzing
and synthesizing, presenting, discussing and answering
questions

สาระที่
ปรับปรุง
เปิดรายวิชา
ใหม่

เปิดรายวิชา
ใหม่

เปิดรายวิชา
ใหม่

108
ตารางที่ 3: ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 และ พ.ศ.2565แผน ข
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การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
6 หน่วยกิต

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

6 หน่วยกิต

237798

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
6 หน่วยกิต 237798
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
6 หน่วยกิต
Independent study
Independent study
การค้ น คว้ า การรวบรวมข้ อ มู ล การวิ เคราะห์ แ ละ
การค้ น คว้ า การรวบรวมข้ อ มู ล การวิ เคราะห์ แ ละ
สังเคราะห์ การเขียนรายงาน การนาเสนอ และการอภิปราย
สังเคราะห์ การเขียนรายงาน การนาเสนอ และการอภิปราย
ในหัวข้อทางด้านการประยุกต์ภูมสิ ารสนเทศ
ในหัวข้อทางด้านการประยุกต์ภูมสิ ารสนเทศ
Studying, collecting data, analyzing and synthesizing,
Studying, collecting data, analyzing and synthesizing,
report writing, presenting, discussing in applied
report writing, presenting, discussing in applied
geoinformatics
geoinformatics
รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
3 หน่วย รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
8 หน่วย
กิต
กิต
146700

ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา 3(3-0-6) 146700
Intensive English for Graduate Studies
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ประเภทของบทอ่าน การอ่าน
และการเขียนเชิงวิเคราะห์ และวิจารณ์ การเขียนระดับอนุ
เฉท การเขีย นเรียงความ การแสดงความคิ ดเห็ นอย่า งมี
วิจารณญาณต่อบทอ่านโดยการพูดและการเขียน การใช้
เทคโนโลยีและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแสวงหาความรู้
เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ หั ว ข้ อ ที่ ต นสนใจและในวิ ช าชี พ ของตน
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
237700

237701

ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา 3(3-0-6)
Intensive English for Graduate Studies
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ประเภทของบทอ่าน การอ่าน
และการเขียนเชิงวิเคราะห์ และวิจารณ์ การเขียนระดับอนุ
เฉท การเขี ย นเรี ย งความ การแสดงความคิ ดเห็ นอย่า งมี
วิจารณญาณต่ อบทอ่านโดยการพู ดและการเขีย น การใช้
เทคโนโลยีและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแสวงหาความรู้
เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ หั ว ข้ อ ที่ ต นสนใจและในวิ ช าชี พ ของตน
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
สัมมนา 1
1(0-2-1)
Seminar I
การสืบค้น การทบทวนวรรณกรรม การรวบรวมข้อมูล
การน าเสนอ การอภิ ป ราย และการตอบข้ อ ซั ก ถามที่
เกี่ยวกับหัวข้อที่สนใจในด้านการวิจัยทางภูมิสารสนเทศ
Searching, literature review, collecting data,
presenting, discussing and answering question on
interesting topics in the field of geoinformatics research
สัมมนา 2
1(0-2-1)
Seminar II
การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ เทคนิ คการเขียนหัวข้อ
วิช าการ การผลิ ต สื่ อ ในการน าเสนองานวิจั ย การเขี ย น
รายงานการวิจัย การนาเสนอและการอภิปรายผลงานวิจัย
ทางด้านภูมสิ ารสนเทศ
Analyzing and synthesizing, academic technical
writing, creation of media for research presentation,
report writing, presentation and discussion on the results

สาระที่
ปรับปรุง
หน่วยกิต
คงเดิม
คงเดิม

หน่วยกิตเพิ่ม
5 หน่วยกิต
คงเดิม

เพิ่มรายวิชา
ใหม่

เพิ่มรายวิชา
ใหม่
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of research done in geoinformatics

รายวิชาเอกบังคับ
กิต

18 หน่วย รายวิชาเอกบังคับ
กิต

237710

ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์และฐานข้อมูลเชิงพื้นที่
237710
2(1-2-3)
Geographic Information System and Spatial Database
แนวคิดการจัดการข้อ มูลเชิงพื้นที่ด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ โครงสร้างฐานข้อมูลและ
ฐานข้อ มูลเชิงสัมพันธ์ การนาเข้า การวิเคราะห์ และการ
นาเสนอข้อมูล
Concepts of spatial data management in geographic
information system, software, hardware, database and
relational database structures, data input, analysis and
presentation

237711

การรับรู้จากระยะไกลและการแปลตีความข้อมูลภาพ
237711
2(1-2-3)
Remote Sensing and Image Interpretation
วิวั ฒ นาการของการรั บ รู้ จ ากระยะไกล หลั ก การของ
พลั งงานคลื่นแม่เหล็ กไฟฟ้า การอ่ าน การวิเคราะห์ การ
แปลความหมายข้อมูลภาพ และการดัดแก้ข้อมูลภาพ
Evolution of remote sensing, principles of electromagnetic
energy, reading, analyzing, visual interpretation and
images rectification

237712

ระบบกาหนดตาแหน่งบนโลกด้วยดาวเทียม2(1-2-3)
237712
และการทาแผนที่
Global Navigation Satellite Systems and Mapping
เทคโนโลยีการกาหนดตาแหน่ง บนโลกโดยเครื่อ งกาหนด
ตาแหน่งบนโลกจากดาวเทียม การตรวจแก้เชิงเรขาคณิ ต
การนาร่อง การติดตาม ระบบกาหนดตาแหน่งบนโลกกั บ
การรั บรู้จ ากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศ าสตร์ใน
การทาแผนที่และการวิเคราะห์เชิงพื้นที่
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

12 หน่วย

ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์และการประยุกต์ 3(2-2-5)
Geographic Information System and Applications
แนวคิดการจัดการข้อ มูลเชิงพื้นที่ด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ โครงสร้างฐานข้อมูลและ
ฐานข้อ มูลเชิงสัมพั นธ์ การนาเข้า การวิเคราะห์ และการ
นาเสนอข้อ มูล แนวโน้ มของการพั ฒ นา วิธีก ารทางระบบ
สารสนเทศภู มิศาสตร์ไปประยุกต์ใช้งาน 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
การรับรู้จากระยะไกลและการประยุกต์3(2-2-5)
Remote Sensing and Applications
วิวั ฒ นาการของการรั บ รู้ จ ากระยะไกล หลั ก การของ
พลั งงานคลื่นแม่เหล็ ก ไฟฟ้า การอ่ าน การวิเคราะห์ การ
แปลความหมายข้ อ มู ล ภาพ และการดั ด แก้ ข้ อ มู ล ภาพ
แนวโน้มของการพัฒนา วิธีการทางการรับรู้จากระยะไกลไป
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
ระบบกาหนดตาแหน่งบนโลกด้วยดาวเทียม
3(2-2-5)
และการประยุกต์
Global Navigation Satellite Systems and Applications
เทคโนโลยีการกาหนดตาแหน่งบนโลกโดยเครื่องกาหนด
ตาแหน่งบนโลกจากดาวเทียม การตรวจแก้เชิงเรขาคณิ ต
การนาร่อง การติดตาม ระบบกาหนดตาแหน่งบนโลกกั บ
การรั บรู้จ ากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศ าสตร์ใน
การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ วิธีการทางระบบกาหนดตาแหน่งบน
โลกด้ ว ยดาวเที ย มไปประยุ ก ต์ ใช้ ง าน ตั ว อย่ า งของการ
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,

หน่วยกิต
ลดลง
6 หน่วยกิต
ปรับแก้ชื่อ
คาอธิบาย
รายวิชา
และเพิ่มหน่วย
กิต

ปรับแก้ชื่อ
คาอธิบาย
รายวิชา
และเพิ่มหน่วย
กิต

ปรับแก้ชื่อ
คาอธิบาย
รายวิชา
และเพิ่มหน่วย
กิต
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สาระที่
ปรับปรุง
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ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(2-2- 237713
5)
Research Methodology in Science and Technology
ค ว า ม ห ม า ย ลั ก ษ ณ ะ แ ล ะ เป้ า ห ม า ย ก า ร วิ จั ย
กระบวนการวิจัย ประเภทวิจัย การกาหนดปัญหาการวิจัย
ตั ว แปรสมมติ ฐ าน การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล กาวิ เคราะห์
ข้อมูล การเขียนโครงร่าง และรายงานการวิจัย การประเมิน
งานวิ จั ย การน าผลวิ จั ย ไปใช้ แ ละจรรยาบรรณนั ก วิ จั ย
เทคนิควิธีการเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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
การประยุกต์ภูมสิ ารสนเทศ
3(2-2-5)
Geoinformatics Applications
การบู ร ณาการของเทคโนโลยี ภู มิ ส ารสนเทศและการ
ประเมิ น ด้ า นการรั บ รู้ จ ากระยะไกล ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ และการกาหนดตาแหน่งบนโลกด้วยดาวเทียม
แนวโน้มของการพัฒนา เทคนิค และวิธีการทางเทคโนโลยี
ภูมสิ ารสนเทศไปประยุกต์ใช้งาน
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
การเรียนรู้จากภาคสนาม
3(2-2-5)
Field Learning
การกาหนดประเด็ นหั วข้อ ที่ สนใจในด้ านเทคโนโลยีภู มิ
สารสนเทศ การสารวจทางภูมิศาสตร์และกระบวนการวิจัย
ภาคสนาม การเก็ บ ข้ อ มู ล ภาคสนาม การค้ น คว้ า การ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และการสังเคราะห์
Selecting interesting in geoinformatics technology, field
research methods and geographic survey, field
measurement, studying, collecting data, analyzing and
synthesizing

ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(2-25)
Research Methodology in Science and Technology
รากฐานทางปรัช ญา หลั ก ตรรกวิทยา เทคนิค การวิจั ย
เฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การออกแบบการ
วิจั ย การวิเคราะห์ ข้อมูล การประเมินงานวิจัย การนาผล
วิจัยไปใช้ และจรรยาบรรณของนักวิจัย
Philosophical foundations, logical principles, research
techniques in science and technology, research design,
data analysis, research evaluation, research application,
and ethics of researcher

ปรับแก้
คาอธิบาย
รายวิชา

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

111
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560
237716

237717

237718

สัมมนา 1
1(0-2-1)
Seminar I
การสืบค้น การทบทวนวรรณกรรม การรวบรวมข้อมูล
การน าเสนอ การอภิ ป ราย และการตอบข้ อ ซั ก ถามที่
เกี่ยวกับหัวข้อที่สนใจในด้านการวิจัยทางภูมิสารสนเทศ
Searching, literature review, collecting data,
presenting, discussing and answering question on
interesting topics in the field of geoinformatics research
สัมมนา 2
1(0-2-1)
Seminar II
การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ เทคนิคการเขียนหัวข้อ
วิ ช าการ การน าเสนอผลงานในด้ า นการวิ จั ย ทางภู มิ
สารสนเทศ
Analyzing and synthesizing, academic technical
writing, presentation in geoinformatics research
สัมมนา 3
1(0-2-1)
Seminar III
การผลิตสื่อในการนาเสนองานวิจัย การเขียนรายงานการ
วิจัย การนาเสนอ และการอภิปรายผลงานวิจัยทางด้านภูมิ
สารสนเทศ
Creation of media for research presentation, report
writing, presentation and discussion on the results of
research done in geoinformatics

รายวิชาเอกเลือก12หน่วยกิต
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

สาระที่
ปรับปรุง
ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

รายวิชาเอกเลือก 18หน่วยกิต

การโปรแกรมด้านภูมสิ ารสนเทศ
3(2-2-5) 237720
Geoinformatics Programming
พื้ น ฐานโครงสร้ า งข้ อ มู ล เชิ ง ต าแหน่ ง ฐานข้ อ มู ล เชิ ง
ตาแหน่ง แบบจาลองข้อมูลเชิงตาแหน่ง การประยุกต์การ
เขี ย นโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ส าหรั บ ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ คลังโปรแกรมเชิงตาแหน่ง เทคโนโลยีเครือข่าย
การเขี ย นโปรแกรมส าหรั บ เครื อ ข่ า ยการให้ บ ริ ก าร
ภูมสิ ารสนเทศและมาตรฐานภูมสิ ารสนเทศผ่านเครือข่าย
Fundamentals of geospatial data structure, spatial
database, geospatial data model, application of computer
programming to geographic information system,
geospatial libraries, web technologies, web
programming, geospatial web service and its standards

การโปรแกรมด้านภูมสิ ารสนเทศ
3(2-2-5)
Geoinformatics Programming
พื้ น ฐานโครงสร้ า งข้ อ มู ล เชิ ง ต าแหน่ ง ฐานข้ อ มู ล เชิ ง
ตาแหน่ง แบบจาลองข้อมูลเชิงตาแหน่ง การประยุกต์การ
เขี ย นโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ส าหรั บ ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ คลังโปรแกรมเชิงตาแหน่ง เทคโนโลยีเครือข่าย
การเขี ย นโปรแกรมส าหรั บ เครื อ ข่ า ยการให้ บ ริ ก าร
ภูมสิ ารสนเทศและมาตรฐานภูมสิ ารสนเทศผ่านเครือข่าย
Fundamentals of geospatial data structure, spatial
database, geospatial data model, application of computer
programming to geographic information system,
geospatial libraries, web technologies, web
programming, geospatial web service and its standards

หน่วยกิต
เพิ่มขึ้น
6 หน่วยกิต
คงเดิม

112
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560
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ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่
3(2-2-5) 237721
Spatial Decision Support Systems
การวิ เ คราะห์ ตั ด สิ น ใจเชิ ง พื้ นที่ แบบห ลายเกณ ฑ์
องค์ ป ระกอบของระบบสนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจเชิ ง พื้ น ที่
หลั ก การและกระบวนการตั ด สิ น ใจ ระบบสารสนเทศ
ภูมิศ าสตร์ในฐานะที่เป็นเครื่อ งมือ สาหรั บการดาเนินการ
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
ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ด้านสุขภาพ
3(2-2-5) 237722
Geographic Information System in Health
ข้อมูลและระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่ ระบาดวิทยาเชิงพื้นที่
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อศึกษาการ
ให้บริการด้านสาธารณสุข การแพร่กระจายของโรค การ
ป้องกัน และการเฝ้าระวังโรค
Data and spatial information systems, spatial
epidemiology, geographic information system application
for health service, distribution, awareness and prevention
of epidemic

ภูมสิ ารสนเทศด้านการจัดการท่องเที่ยว
3(2-2-5) 237723
Geoinformatics in Tourism Management
แนวคิด ความหมาย ประเภท และรูปแบบของการจัดการ
การท่องเที่ยว ข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว
การวิเคราะห์ศักยภาพเชิงพื้นที่และขีดความสามารถในการ
รองรั บ การพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย ว การประยุ ก ต์ ใ ช้ ภู มิ
สารสนเทศเพื่อการจัดการการท่องเที่ยว
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
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ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่
3(2-2-5)
Spatial Decision Support Systems
การวิ เ คราะห์ ตั ด สิ น ใจเชิ ง พื้ นที่ แบบห ลายเกณ ฑ์
องค์ ป ระกอบของระบบสนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจเชิ ง พื้ น ที่
หลั ก การและกระบวนการตั ด สิ น ใจ ระบบสารสนเทศ
ภูมิศ าสตร์ ในฐานะที่เป็นเครื่อ งมือ สาหรั บการดาเนินการ
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
ภูมสิ ารสนเทศประยุกต์เพื่อการจัดการสาธารณสุข
3(2-2-5)
Geoinformatics Application for Public Health Management
ข้อมูลและระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่ ระบาดวิทยาเชิงพื้นที่
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อศึกษาการ
ให้บริก ารด้ านสาธารณสุข การแพร่กระจายของโรค การ
ป้องกัน และการเฝ้าระวังโรค ตัวอย่างของการประยุกต์ใช้
ภูมสิ ารสนเทศด้านการจัดการสาธารณสุข
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
ภูมสิ ารสนเทศประยุกต์เพื่อการจัดการท่องเที่ยว 3(2-2-5)
Geoinformatics Application for Tourism Management
แนวคิด ความหมาย ประเภท และรูปแบบของการจัดการ
การท่องเที่ยว ข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว
การวิเคราะห์ศักยภาพเชิงพื้นที่และขีดความสามารถในการ
รองรั บ การพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย ว การประยุ ก ต์ ใ ช้ ภู มิ
สารสนเทศเพื่อการจัดการการท่องเที่ยว
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
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ภูมสิ ารสนเทศด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5) 237724
Geoinformatics in Environmental Management
ข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
แผนที่และการอ้างอิงตาแหน่ง การติดตามสภาวะแวดล้อม
โดยใช้การรับรู้จากระยะไกลและระบบกาหนดตาแหน่งบน
โลกด้วยดาวเทียม การจาลองระบบสิ่งแวดล้อมโดยใช้ระบบ
สารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ ตั ว อย่ า งของการประยุ ก ต์ ใช้ ภู มิ
สารสนเทศด้านการติดตามและจัดการสิ่งแวดล้อมและภัย
พิบัติธรรมชาติ
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
ภูมสิ ารสนเทศประยุกต์เพื่อการจัดการเมือง
3(2-2-5) 237725
Applied Geoinformatics for Urban Management
สิ่ ง แวดล้ อ มเมื อ งทั้ ง ที่ เป็ น อ ยู่ ต ามธ รรม ชาติ แ ล ะ
สิ่ ง แวดล้ อ ม ที่ ม นุ ษ ย์ ส ร้ า งขึ้ น ก ารใช้ ท่ี ดิ นแล ะก าร
เปลี่ ย นแปลงการใช้ ท่ี ดิ น ในเขตเมื อ ง ผลกระทบของ
กระบวนการกลายเป็นเมืองต่อสภาพแวดล้อม การพัฒนา
เมืองอย่างยั่งยืน หลักเกณฑ์ทางกฎหมายและแนวคิดอื่ น
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง
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
แบบจาลองการเปลี่ยนแปลงใช้ประโยชน์ที่ดิน 3(2-2-5) 237726
Land Use Change Model
เทคนิควิธีการขั้นสูงสาหรับการจาลองการเปลี่ยนแปลงใช้
ประโยชน์ท่ีดินและสิ่งปกคลุมดิน การนาไปใช้งาน พัฒ นา
ประยุกต์ใช้เทคนิควิธีการ
Advanced methods for modeling land use and land
cover change, using, developing and applying these
methods in an appropriate manner

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
ภูมสิ ารสนเทศประยุกต์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Geoinformatics Application for Environmental
Management
ข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
การติ ด ตามคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม การจ าลองระบบ
สิ่งแวดล้อมโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ตัวอย่างของ
การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศด้านการติดตามและจัดการ
สิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติธรรมชาติ
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

ภูมสิ ารสนเทศประยุกต์เพื่อการจัดการเมือง
3(2-2-5)
Applied Geoinformatics for Urban Management
สิ่ ง แวดล้ อมเมื อ งทั้ ง ที่ เป็ น อยู่ ต ามธรรม ชาติ แ ล ะ
สิ่ ง แวดล้ อ ม ที่ ม นุ ษ ย์ ส ร้ า งขึ้ น ก ารใช้ ท่ี ดิ นแล ะก าร
เปลี่ ย นแปลงการใช้ ท่ี ดิ น ในเขตเมื อ ง ผลกระทบของ
กระบวนการกลายเป็นเมืองต่อสภาพแวดล้อม การพัฒนา
เมืองอย่า งยั่งยืน หลัก เกณฑ์ ทางกฎหมายและแนวคิดอื่ น
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง
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
แบบจาลองการเปลี่ยนแปลงใช้ประโยชน์ที่ดิน 3(2-2-5)
Land Use Change Model
เทคนิควิธีการขั้นสูงสาหรับการจาลองการเปลี่ยนแปลงใช้
ประโยชน์ท่ีดินและสิ่งปกคลุมดิน การนาไปใช้งาน พั ฒ นา
ประยุกต์ใช้เทคนิควิธีการ
Advanced methods for modeling land use and land
cover change, using, developing and applying these
methods in an appropriate manner

สาระที่
ปรับปรุง
ปรับแก้ชื่อ
และคาอธิบาย
รายวิชา

คงเดิม

คงเดิม
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หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
237727

237728

237729

ภูมิสารสนเทศประยุกต์เพื่อการพัฒ นาท้องถิ่นและจัดการ
ข้อมูลชุมชน
3(2-2-5)
Geoinformatics Application for Local Development and
Community Data Management
การบริ ห ารจั ด การชุ ม ชน การจั ด การระบบฐานข้ อ มู ล
ชุมชน การประยุกต์ใช้ภูมสิ ารสนเทศสาหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตัวอย่างของการประยุกต์ใช้ภูมสิ ารสนเทศด้าน
การพัฒนาท้องถิ่นและจัดการข้อมูลชุมชน
Community management, community database system
management, geoinformatics application for local
administrative organization, examples of geoinformatics
applications in local development and Community Data
Management
การประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
3(2-2-5)
Unmanned Aerial Vehicle application for spatial
development
การวั ด และความคลาดเคลื่ อ น อุ ป กรณ์ ก ารส ารวจ
แบบจาลองภูมปิ ระเทศเชิงเลข ดัชนีความแตกต่างพืชพรรณ
แบบนอร์แมลไลซ์ การทาแผนที่และการติ ดตามคุ ณ ภาพ
ของพื ชพ รรณ และพื ชผ ลท างการเกษ ต ร 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
หัวข้อพิเศษในงานวิจัยด้านภูมสิ ารสนเทศและนวัตกรรมเชิง
พื้นที่
3(2-2-5)
Special Topics in Geoinformatics and Spatial Innovation
Research
การก าหนดประเด็ นหั วข้ อที่สนใจในด้ านภู มิสารสนเทศ
และการพัฒ นานวัตกรรมเชิงพื้นที่ การค้นคว้าข้อ มูล การ
วิเคราะห์และการสังเคราะห์ การนาเสนอ การอภิปรายและ
ตอบข้อซักถาม
Selecting interesting topics in geoinformatics and
spatial innovation development, studying data, analyzing
and synthesizing, presenting, discussing and answering
questions

สาระที่
ปรับปรุง
เปิดรายวิชา
ใหม่

เปิดรายวิชา
ใหม่

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

237710
237711
237712
146700

237713
237714
237715
237716

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์และฐานข้อมูลเชิง
พื้นที่
การรับรู้จากระยะไกลและการแปลตีความ
ข้อมูลภาพ
ระบบกาหนดตาแหน่งบนโลกด้วยดาวเทียมและ
การทาแผนที่
ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
รวม

แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565

2(1-2-3)

237710

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์และการประยุกต์

2(1-2-3)

237711

การรับรู้จากระยะไกลและการประยุกต์

3(2-2-5)

2(1-2-3)

237713

ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3(2-2-5)

3(3-0-6)*
6 หน่วยกิต

146700

ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
รวม

3(3-0-6)*
9 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3(2-2-5)

237712

การประยุกต์ภูมสิ ารสนเทศ
การเรียนรู้จากภาคสนาม
สัมมนา 1
รวม

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

237XXX
237XXX
237700

ภาคการศึกษาปลาย
ระบบกาหนดตาแหน่งบนโลกด้วยดาวเทียมและ
การประยุกต์
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
สัมมนา 1
รวม

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
237799
237XXX
237717

วิทยานิพนธ์
วิชาเอกเลือก
สัมมนา 2
รวม

3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
1(0-2-1) *
9 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
6 หน่วยกิต
3(x-x-x)
1(0-2-1)
10 หน่วยกิต

237799
237XXX
237XXX

วิทยานิพนธ์
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
237799
237XXX
237718

3(2-2-5)

3 หน่วยกิต
3(x-x-x)
3(x-x-x)
9 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย

วิทยานิพนธ์
วิชาเอกเลือก
สัมมนา 3

9 หน่วยกิต
3(x-x-x)
1(0-2-1)

รวม
หมายเหตุ * รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต

10 หน่วยกิต

237799
237701

วิทยานิพนธ์
สัมมนา 2

9 หน่วยกิต
1(0-2-1) *
รวม

9 หน่วยกิต
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ตารางที่ 7: ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษาหลักสูตร พ.ศ.2560 และ พ.ศ.2565 แผน ข
แผนการศึกษาหลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560

237710
237711
237712
146700

237713
237714
237715
237716

237798
237XXX
237XXX
237717

237798
237XXX
237XXX
237718
หมายเหตุ

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์และฐานข้อมูลเชิง
พื้นที่
การรับรู้จากระยะไกลและการแปลตีความ
ข้อมูลภาพ
ระบบกาหนดตาแหน่งบนโลกด้วยดาวเทียมและ
การทาแผนที่
ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
รวม

แผนการศึกษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565

2(1-2-3)

237710

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์และการประยุกต์

2(1-2-3)

237711

การรับรู้จากระยะไกลและการประยุกต์

3(2-2-5)

2(1-2-3)

237713

ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3(2-2-5)

3(3-0-6)*
6 หน่วยกิต

146700

ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
รวม

3(3-0-6)*
9 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3(2-2-5)

237712

การประยุกต์ภูมสิ ารสนเทศ
การเรียนรู้จากภาคสนาม
สัมมนา 1
รวม

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

237XXX
237XXX
237700

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
สัมมนา 2
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
สัมมนา 3
รวม
* รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต

3 หน่วยกิต
3(x-x-x)
3(x-x-x)
1(0-2-1)
10 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต
3(x-x-x)
3(x-x-x)
1(0-2-1)
10 หน่วยกิต

237798
237XXX
237XXX

ภาคการศึกษาปลาย
ระบบกาหนดตาแหน่งบนโลกด้วยดาวเทียมและ
การประยุกต์
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
สัมมนา 1
รวม
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
รวม

237798
237XXX
237XXX
237701

ภาคการศึกษาปลาย
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
สัมมนา 2
รวม

3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
1(0-2-1) *
9 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต
3(x-x-x)
3(x-x-x)
9 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต
3(x-x-x)
3(x-x-x)
1(0-2-1) *
9 หน่วยกิต
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กรณีจัดการศึกษาตามแผน ข แบบ 3 ภาคการศึกษา
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาที่ 1
237710
237711
146700

ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์และการประยุกต์
Geographic Information System and Applications
การรับรู้จากระยะไกลและการประยุกต์
Remote Sensing and Applications
ภาษาอังกฤษแบบเข้มสาหรับระดับบัณฑิตศึกษา
Intensive English for Graduate Studies
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
(ไม่นับหน่วยกิต)

6 (3) หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
237713
237712

ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Research Methodology in Science and Technology
ระบบกาหนดตาแหน่งบนโลกด้วยดาวเทียมและการประยุกต์
Global Navigation Satellite Systems and Applications
รวม

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

6 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 3
237XXX
237XXX
237700

วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective
สัมมนา 1
Seminar I

3(x-x-x)
3(x-x-x)
1(0-2-1)
(ไม่นับหน่วยกิต)
รวม

6(1) หน่วยกิต

118
ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาที่ 1
237XXX
237XXX

วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective

3(x-x-x)
3(x-x-x)
รวม

6

หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
237XXX
237798

วิชาเอกเลือก
Major Elective
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
Independent study

3(x-x-x)
3 หน่วยกิต
รวม

6 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 3
237XXX

วิชาเอกเลือก
Major Elective
237798
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
Independent study
237701 สัมมนา 2
Seminar II

3(x-x-x)
3 หน่วยกิต
1(0-2-1)
(ไม่นับหน่วยกิต)
รวม

6(1) หน่วยกิต

