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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต / คณะ / ภาควิชา

มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
หมวดที่ 1. ข้ อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์
ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Geographic Information Science
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม
: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ภูมิสารสนเทศศาสตร์ )
ชื่อย่อ
: วท.ม. (ภูมิสารสนเทศศาสตร์ )
ชื่อเต็ม
: Master of Science (Geographic Information Science)
ชื่อย่อ
: M.S. (Geographic Information Science)
3. วิชาเอก

ไม่มี

4. จานวนหน่ วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต ทังแผน
้
ก แบบ ก 1
และ แผน ก แบบ ก 2
5. รู ปแบบของหลักสูตร
5.1 รู ปแบบ
หลักสูตรระดับ 4 ปริญญาโท ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552
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5.2 ภาษาที่ใช้
 ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 ภาษาต่างประเทศ (เฉพาะหลักสูตรนานาชาติ)
5.3 การรับเข้ าศึกษา
นิสิตไทย
นิสิตต่างชาติ
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอื่น
 เป็ นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ที่จดั การเรี ยนการสอนโดยตรง
 เป็ นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น
ชื่อสถาบัน ..........................................ประเทศ ..............................................
รูปแบบของการร่วม
 ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็ นผู้ให้ ปริญญา
ร่วมมือกัน โดยผู้ศกึ ษาได้ รับปริญญาจาก 2 สถาบัน
5.5 การให้ ปริ ญญาแก่ ผ้ ูสาเร็จการศึกษา
กรณีหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน
 ให้ ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
 ให้ ปริญญามากกว่าหนึง่ สาขาวิชา
กรณีมีหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น
 ให้ ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป็ นปริญญาของแต่ละสถาบัน
 ให้ ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป็ นปริญญาร่วมกัน .........................................
 ให้ ปริญญามากกว่าหนึง่ สาขาวิชา
6. สถานภาพของหลักสูตรและพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตร
- มีผลบังคับใช้ ในภาคการศึกษาต้ น ปี การศึกษา 2555
- กรรมการวิชาการให้ ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครัง้ ที่..5/2554....
เมื่อวันที่....8....เดือน...สิงหาคม....... พ.ศ. 2554........
- สภาวิชาการให้ ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครัง้ ที่..5/2554....
เมื่อวันที่....7....เดือน...กันยายน...... พ.ศ..2554......
- สภามหาวิทยาลัยให้ ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครัง้ ที่ ..164(7/2554)..
เมื่อวันที่....18....เดือน...กันยายน...... พ.ศ..2554.....
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7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลั ก สู ต รมี ค วามพร้ อมในการเผยแพร่ คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปี การศึกษา 2556 (หลังจากเปิ ดสอนแล้ วครึ่งระยะเวลาของหลักสูตร)
8. อาชีพที่ประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
นักวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีด้านภูมิศาสตร์ การวิเคราะห์และวางแผนการใช้ ประโยชน์ที่ดิน
การคมนาคมขนส่ง การวางแผนภูมิภาค การจัด การระบบเมืองและชนบท การบรรเทาและป้องกัน
ภัยสาธารณะ การจัดการด้ านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ อมทังทางธรรมชาติ
้
และวัฒนธรรม อาจารย์
ผู้สอนในสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษา อาชี วศึกษาและอุดมศึกษา นักวิจัย และประกอบ
อาชีพอิสระด้ านต่างๆ
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ ง และคุณวุฒกิ ารศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ

1*

ชื่อ – นามสกุล

Michael Barbetti

2

นายเชิดศักดิ์ ทัพใหญ่

3*

นางสาวจรัสดาว
คงเมือง

4

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

จบการศึกษาจากสถาบัน

ประเทศ

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

Ph.D.

Geophysics

Australian National
University

ออสเตรเลีย

2517

M.Sc.

Physics

University of Manitoba

แคนาดา

2511

B.Sc (Hons.)

Physics

University of Western
Australia
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
University of Leeds
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Hohenheim University

ออสเตรเลีย

2510

ไทย
ไทย
ไทย
อังกฤษ
ไทย
ไทย
เยอรมนี

2547
2539
2536
2549
2539
2534
2552

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ไทย

2545

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ไทย
ไทย

2542
2551

ไทย
ไทย

2538
2531

Assoc. Prof.

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
อาจารย์

นางสาววันวิสาข์
ปั้นศักดิ์
อาจารย์

วท.ด.
วท.ม
วท.บ
Ph.D.
วท.ม.
วท.บ.
Ph.D.
วท.ม.
วท.บ.

5*

ร้อยเอกอนุชิต
วงศาโรจน์

อาจารย์

วนศาสตร์
วนศาสตร์
วนศาสตร์
Geography
ภูมิศาสตร์
ภูมิศาสตร์
Agricultural
Science
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
อุตสาหกรรมเกษตร

D.Tech. Sc.

Remote Sensing
& GIS

Asian Institute
of Technology

วท.ม.
วท.บ.

ภูมิศาสตร์
ภูมิศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

หมายเหตุ รายชื่ออาจารย์ผ้ ทู ี่มีเครื่ องหมาย * (ดอกจัน) เป็ นอาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
 ในสถานที่ตงั ้ ได้ แก่
10.1 ห้ องบรรยาย ใช้ อาคาร 2 ของคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
ห้ องปฏิบตั กิ ารแผนที่และระบบสารสนเทศภูมิ ศาสตร์ ห้ องเรี ยนสาขาวิชาภูมิศาสตร์ ห้ องทางานของ
อาจารย์ ห้ องศึกษาด้ วยตนเอง ห้ องอ่านหนังสือ ห้ องประชุม และห้ องบรรยาย
10.2 ห้ อ งปฏิ บัติก ารวิ จัย ใช้ อ าคาร 2 ของคณะเกษตรศาสตร์ ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้ อม ห้ องปฏิบตั ิการแผนที่และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ห้ องเรี ยนสาขาวิชาภูมิศาสตร์
และห้ องพักของนิสิตบัณฑิตศึกษา
อุปกรณ์การเรี ยนการสอนและการวิจยั จะเกี่ยวข้ องกับเครื่ องมือทังฮาร์
้ ดแวร์ และซอฟท์แวร์
ที่เกี่ยวข้ องกับการทาแผนที่เชิงเลข ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เครื่ องมือวิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียม
ข้ อมูลรูปถ่ายทางอากาศ และข้ อมูลเชิงพื ้นที่ด้านต่างๆ
10.3 การวิจยั / วิทยานิพนธ์ ร่วมกับ องค์กรและหน่วยงานทังภาครั
้
ฐและเอกชนที่ร่วมพัฒนา
โจทย์วิจยั เพื่อใช้ เป็ นหัวข้ อวิทยานิพนธ์ของนิสิต ซึง่ มีอยูห่ ลายแห่งในภูมิภาคต่างๆของไทย
 นอกสถานที่ตงั ้
-ไม่มี
11. สถานการณ์ ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผน
หลักสูตร
11.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
พัฒนาการทางเทคโนโลยีช่วยส่งเสริ มให้ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้ อง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสตร์ ทางด้ านการสารวจและทาแผนที่ได้ มีการสร้ างเครื่ องมือและอุปกรณ์ แบบ
ใหม่ขึ ้นหลายอย่าง เช่น เครื่ องมือการทาแผนที่เชิงเลข เครื่ องมือการสารวจจากระยะไกล ทังในกรณี
้
ของการหาตาแหน่งที่ตงั ้ และการสารวจทรัพยากรด้ านต่างๆ เกิดขึ ้นเป็ นจานวนมากและถูกนาไปใช้
กันอย่างแพร่หลาย ส่งผลให้ เกิดสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ขึ ้นมา โดยมีจดุ เด่นเฉพาะตัวคือเป็ น
สาขาที่ มีความเกี่ ยวข้ องและเอื อ้ ประโยชน์ให้ กับศาสตร์ เชิงพืน้ ที่ด้านต่างๆ การสร้ างบุคลากรที่ มี
ความรู้ ความสามารถด้ านภูมิ ส ารสนเทศ จึง เป็ นสิ่ ง ที่ ช่วยเสริ ม สร้ างความแข็ ง แกร่ ง และความ
เจริญก้ าวหน้ าของสังคมและประเทศชาติโดยรวม
ส าหรั บ ประเทศไทยเรา ยัง ขาดแคลนบุค ลากรที่ มี ค วามรู้ ความสามารถในด้ า นนี ้
เนื่องจากสาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์ จดั เป็ นสาขาที่ต้องอาศัยความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงในหลายๆ
ด้ าน การศึกษาวิเคราะห์ จะเป็ นไปในรู ปแบบบูรณาการ ที่มีอุปกรณ์ด้านฮาร์ ดแวร์ และซอฟท์แวร์ ที่
เกี่ ย วข้ อ งกับ ศาสตร์ เ ชิ ง พื น้ ที่ เ ป็ นเครื่ อ งมื อ ส าคัญ ปั จ จุบัน ภาควิ ช าทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้ อมซึง่ มีความพร้ อมในด้ านการเรี ยนการสอนเกี่ยวกับสาขาภูมิศาสตร์ และภูมิสารสนเทศ จึง
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ได้ เล็งเห็นถึงความจาเป็ นในการสร้ างหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์
เพื่อให้ เกิดความสอดคล้ องกับภารกิจของประเทศไทยเราที่ต้องมีทงการแข่
ั้
งขันทางเศรษฐกิ จ การ
อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมทัง้ ทางกายภาพและวัฒนธรรม อีกทังยั
้ งเป็ นศาสตร์ ที่
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ วางแผนจัดการภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ ตา่ งๆที่ทวีความรุ นแรงขึ ้นอย่างมาก
ในปั จ จุบัน นอกจากนี ย้ ัง เอื อ้ ประโยชน์ ต่ อ การสร้ างองค์ ค วามรู้ ใหม่ แ ละผลิ ต บุค ลากรระดับ
มหาบัณฑิตที่ทรงภูมิปัญญาขึ ้นมาให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ของประเทศและเพื่อตอบสนองความ
ต้ องการขององค์กรต่างๆทังภาครั
้
ฐและเอกชนอันเป็ นภาระหน้ าที่หลักของสถาบันอุดมศึกษา
11.2 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ความเจริญทางเทคโนโลยีในโลกปั จจุบนั ส่งผลให้ สภาพสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละ
ภูมิภาคในโลกเปลี่ยนไปจากเดิม ประชากรโลกมี ความต้ องการที่อยู่อาศัย เส้ นทางคมนาคมเพื่อ
ติดต่อสื่อสาร รวมทังต้
้ องการอาหารและพลังงานมากขึ ้น การเปลี่ยนแปลงเชิงพื ้นที่ซึ่งเกิดจากการ
กระทาของมนุษย์ มีมากขึน้ เรื่ อยๆ ปั ญหาที่เกี่ ยวเนื่องเชื่ อมโยงกับสภาพสังคมและวัฒนธรรมจึง
เกิดขึ ้นอย่างเป็ นพลวัต ต่อเนื่องกันอย่างเห็นได้ ชดั
สถานการณ์เหล่านี ้ล้ วนเป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้ ประเทศไทยของเราซึ่งจัดเป็ นประเทศ
แกนนาหลักของกลุ่มประเทศกาลังพัฒนาย่านเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ต้ องมีการมุ่งเป้าหมายไปสู่
การพัฒนาคนที่มี ความรู้ ความสามารถในศาสตร์ เชิงพืน้ ที่ซึ่งเน้ นการประยุกต์ทางด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศภูมิ ศ าสตร์ การส ารวจข้ อมูล ระยะไกล การส ารวจและทาแผนที่ เชิ ง เลข เพื่ อน าเอา
สาระสาคัญเหล่านี ้มาบูรณาการเข้ าด้ วยกัน นาเสนอผลงานด้ านการศึกษาวิจยั สร้ างทฤษฎีและองค์
ความรู้ใหม่ ที่ร้ ูจกั กันในชื่อของภูมิสารสนเทศศาสตร์ เพื่อพิจารณาหาแนวทางปฏิบตั ิที่เหมาะสม ต่อ
สถานการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมที่เรากาลังเผชิญอยู่อย่างมีประสิทธิภาพให้ มากที่สดุ
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12. ผลกระทบจาก ข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้ องกับพันธกิจ
ของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล้ อมเล็ ง เห็ น ถึ ง ความส าคัญ และความเหมาะสมในการผลิ ต บุ ค ลากร ที่ มี ค วามรู้
ความสามารถทางด้ านภูมิสารสนเทศศาสตร์ ที่มีคณ
ุ ภาพ ถึงพร้ อมในองค์ความรู้และประสบการณ์
เชิงปฏิบตั ิการในลักษณะสาคัญของผู้ร้ ู จริ ง สามารถนาประเด็นปั ญหาเชิงพื ้นที่ด้านต่างๆมาศึกษา
ประยุ ก ต์ แ บบบู ร ณาการร่ ว มกั บ เทคนิ ค วิ ธี ก ารเชิ ง พื น้ ที่ ทั ง้ ในกรณี ข องการใช้ ซอฟท์ แ วร์ ใ น
ห้ องปฏิบตั กิ าร และการสารวจพิสจู น์ทราบข้ อเท็จจริงในภาคสนาม โดยมุ่งเน้ นให้ มีการพัฒนาทฤษฎี
และองค์ความรู้เชิงเทคนิควิธีการใหม่ๆเพื่อแก้ ปัญหาสถานการณ์เชิงพื ้นที่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ในปั จ จุ บัน ภาควิ ช าทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อม มี ค วามพร้ อมทัง้ ด้ า น
คณาจารย์ ครุ ภัณฑ์ และอุปกรณ์ เครื่ องมื อที่เกี่ ยวข้ องกับการศึกษาที่ เกี่ ยวข้ องกับภูมิสารสนเทศ
ศาสตร์ ดงั กล่าวข้ างต้ น ภาควิช าฯ สามารถรองรับการจัดการเรี ยนการสอนและการศึกษาวิจัยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนันภาควิ
้
ชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมจึงมีความประสงค์ที่จะสร้ าง
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ให้ มีคณ
ุ ภาพและเป็ นที่ยอมรับในระดับชาติ
โดยมุง่ เน้ นให้ นิสิตมีความรู้ความเข้ าใจในศาสตร์ นี ้อย่างลึกซึ ้ง สามารถคิดต่อยอดเพื่อพัฒนาศาสตร์ นี ้
ให้ เป็ นที่ร้ ู จกั อย่างกว้ างขวางในทุกภาคส่วน เพื่อจะได้ มีการนาเทคนิควิธีการของศาสตร์ นี ้ไปใช้ ใน
การพัฒนาประเทศได้ อย่างยัง่ ยืน เป็ นการส่งเสริมให้ ศาสตร์ นี ้ได้ รับความสนใจศึกษาในระดับที่สงู ขึ ้น
สามารถวิเคราะห์และผลิตผลงานศึกษาวิจยั ที่มีประโยชน์และเป็ นที่ยอมรับได้ ในระดับสากล
12.2 ความเกี่ยวข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
ดัง ที่ ม หาวิ ท ยาลัย นเรศวรมี น โยบายมุ่ ง พั ฒ นาความเป็ นเลิ ศ ทางวิ ช าการ เป็ น
มหาวิทยาลัยแห่งการวิจยั ให้ ความสาคัญสูงขึ ้นแก่การวิจยั พื ้นฐานควบคูไ่ ปกับการวิจยั ประยุกต์ โดย
มุ่งให้ การพัฒนาการวิจยั พื ้นฐานในสาขาต่าง ๆ เป็ นฐานนาไปสู่การวิจยั ประยุกต์ที่มีประสิทธิภาพ
และการเรี ยนการสอนที่มีประสิทธิผล และสร้ างความสามารถในการพึ่งพาตนเองด้ านความรู้ของ
ประเทศไทยได้ อย่างแท้ จริ งในระยะยาว เป็ นมหาวิทยาลัยแนวหน้ าในกลุ่ม 10 อันดับแรกของ
ประเทศภายในปี พ.ศ. 2560
เพื่อแก้ ปัญหาการขาดแคลนกาลังคนที่มีความรู้ ความสามารถระดับสูงในด้ านการทา
แผนที่ เ ชิ ง เลข การส ารวจจากระยะไกล ทัง้ ในกรณี ข องการหาต าแหน่ง ที่ ตัง้ การส ารวจความ
เปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมด้ านต่างๆ ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและ
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สิ่งแวดล้ อมจึงเล็งเห็นความสาคัญและความเหมาะสมในการสร้ างหลักสูตรบัณฑิตศึกษา วิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์
13. ความสัมพันธ์ กับหลักสูตรอื่นที่เปิ ดสอนในคณะ / ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 ความสัมพันธ์ ของกระบวนวิชาที่เปิ ดสอนใน คณะ / ภาควิชา / หลักสูตรอื่น
มีการเชิญอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
และคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มาเป็ นผู้สอนหรื อผู้ร่วมสอนในบางรายวิชา รวมทัง้
มีการใช้ วสั ดุอปุ กรณ์ และ/หรื อ เครื่ องมือประกอบการเรี ยนการสอน และการปฏิบตั ิการต่างๆร่วมกัน
กับหลักสูตรเหล่านี ้ด้ วย
13.2 ความสัมพันธ์ ของรายวิชาที่เปิ ดสอนให้ หลักสูตรอื่นที่ต้องมาเรี ยน (ถ้ ามี)
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการหลักสูตร
13.3.1 มีคณะกรรมการประจาหลักสูตร ซึ่งแต่งตังโดยคณะเกษตรศาสตร์
้
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้ อม ทาหน้ าที่ กากับดูแลขัน้ ตอนการดาเนินงานของหลักสูต ร ควบคุมคุณภาพ และจัด
การเรี ยนการสอนให้ สอดคล้ องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
13.3.2 แต่งตังผู
้ ้ ประสานงานรายวิชาทุกรายวิชา เพื่อทาหน้ าที่ประสานงานกับภาควิชา
อาจารย์ ผ้ ูสอน และนิสิ ต ในการพิจ ารณาข้ อกาหนดรายวิชา การจัดการเรี ยนการสอน และการ
ประเมินผลการดาเนินการ
13.3.3 มอบหมายให้ ค ณาจารย์ ป ระจ าหลัก สูต รวิท ยาศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิ ช า
ภูมิสารสนเทศศาสตร์ ควบคุมการดาเนินการที่เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อให้ เป็ นไปตาม
ข้ อกาหนดรายวิชา
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หมวดที่ 2. ข้ อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสูตร
1.1 ปรั ชญาของหลักสูตร
เน้ นผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการคิดเชิงพื ้นที่โดยสร้ างฐานความรู้ทางด้ านทฤษฎี
แนวคิดและหลักปฏิบตั ิที่เอื ้อประโยชน์ตอ่ การประยุกต์ใช้ เทคนิควิธีการของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
โดยให้ ความสนใจในเชิงปริ วรรตแบบผสมผสานของ ฮาร์ ดแวร์ ซอฟท์แวร์ และข้ อมูลเชิงพื ้นที่ บูรณา
การร่ วมกันของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ กระบวนการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และทักษะการ
ออกแบบเชิงกราฟิ ค เพื่อสร้ างสรรค์เทคโนโลยีที่เอือ้ ประโยชน์ ต่อการเพิ่มศักยภาพในการผลิต การ
จัดการทรัพยากร และระบบข้ อมูลเชิงพื ้นที่ อันเป็ นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาประเทศ พร้ อมทังมุ
้ ่งเน้ นการ
กระจายความรู้ ทัก ษะทางด้ า นภู มิ ศ าสตร์ แ ละภูมิ ส ารสนเทศศาสตร์ เ พื่ อ การบริ ห ารและจัด การ
ทรัพยากรด้ านต่างๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและมีความยัง่ ยืน
1.2 วัตถุประสงค์ ของหลักสูตร
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถดังต่อไปนี ้
1.2.1 มีความรู้และเข้ าใจแนวความคิด สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินผลเชิงพื ้นที่
จากสถานการณ์หรื อปรากฏการณ์ตา่ งๆที่เกิดขึ ้นบนโลกได้
1.2.2 มี ทัก ษะในการวิ จัย สามารถสร้ างงานวิ จั ย และต่ อ ยอดองค์ ค วามรู้ โดยอาศัย
กระบวนการคิดเชิงพื ้นที่ทางภูมิศาสตร์ และประยุกต์ใช้ หรื อสร้ างเครื่ องมือทางภูมิสารสนเทศศาสตร์
ที่เหมาะสมต่อการวางแผนและจัดการปั ญหาเชิงพื ้นที่ด้านต่างๆได้
1.2.3 มีความเข้ าใจ ใฝ่ รู้ และปรับตัวได้ ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงเทคนิควิธีการศึกษา ตลอดจน
เทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์ และภูมิสารสนเทศ ที่เกิดขึ ้นอย่างเป็ นพลวัตในโลกปั จจุบนั
1.2.4 ถึงพร้ อมด้ านจิตพิสยั ของการเป็ นมหาบัณฑิต ที่มีความรู้คคู่ ณ
ุ ธรรม มีความรับผิดชอบ
และมีจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ เพื่อนาพาสังคมส่วนรวมไปสูค่ วามเป็ นสุข
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2. แผนพัฒนาปรับปรุ ง
แผนพัฒนาการเปลี่ยนแปลง
1. พัฒนาหลักสูตรให้ มี
มาตรฐานไม่ต่ากว่าที่ ศธ.
กาหนด สอดคล้ องกับความ
ต้ องการของตลาดทังภาครั
้
ฐ
และเอกชน รวมทังสอดคล้
้
อง
กับความเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์โลก สอดคล้ อง
กับความก้ าวหน้ าทาง
เทคโนโลยี และมีความเป็ น
สากลเชื่อถือได้

1.

2.

3.

4.

5.

2. พัฒนาบุคลากรด้ านการเรี ยน
การสอนและบริ การวิชาการ
(กรณีของอาจารย์ผ้ สู อน)

กลยุทธ์
พัฒนาหลักสูตรโดยมี
หลักสูตรในระดับสากลเป็ น
พื ้นฐาน
มีการนาเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ
มาใช้ ในการเรี ยนการสอน
เพื่อเพิ่มศักยภาพของ
หลักสูตร
มีการติดตามความ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์
โลก เพื่อนามาใช้ เป็ นวัตถุดิบ
ในการเรี ยนการสอนและการ
ปรับปรุ งหลักสูตรติดตาม/
ประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่าเสมอ
ติดตามความพึงพอใจของ
องค์กร/หน่วยงานผู้ใช้
มหาบัณฑิตอย่างสม่าเสมอ
ติดตามความเข้ มแข็งทาง
วิชาการของนิสิต

1. อาจารย์ประจาได้ รับการ
อบรมที่เกี่ยวข้ องกับการ
วัดผล ประเมินผลและการ
สอนในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้
มีความสามารถในการ

หลักฐาน/ตัวบ่ งชี ้
1. อาจารย์ประจาหลักสูตร
อย่างน้ อยร้ อยละ 80 มีสว่ น
ร่ วมในการประชุมเพื่อวางแผน
ติดตาม และทบทวนการ
ดาเนินงานของหลักสูตร
2. ระดับความพึงพอใจของนิสิต
ชันปี
้ สุดท้ าย/มหาบัณฑิตใหม่
ที่มีตอ่ คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0
3. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
มหาบัณฑิตต่อมหาบัณฑิต
ใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
4. ระดับความร่ วมมือกับ
หน่วยงานราชการและธุรกิจ
เอกชนในการถ่ายทอดและ
แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีใหม่ๆ
5. จานวนบทความวิชาการของ
นักวิชาการที่ได้ รับการตีพิมพ์
ในวารสารภูมิสารสนเทศ
นเรศวร และจานวนบทความ
วิชาการของอาจารย์และนิสิต
ในสาขาวิชาฯ ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
1. อาจารย์ประจาได้ รับการ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรื อ
วิชาชีพที่เกี่ยวข้ อง อย่างน้ อย
ปี ละครัง้
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3. พัฒนาบุคลากรด้ านการเรี ยน
การสอนและบริ การวิชาการ
(กรณีของบุคลากรสนับสนุน
การเรี ยนการสอน)

4. พัฒนาความรู้ ความสามารถ
ด้ านภาษาอังกฤษของนิสิต

กลยุทธ์
ประเมินผลตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ที่ผ้ สู อน
จะต้ องสามารถวัดและ
ประเมินผลได้ เป็ นอย่างดี
2. อาจารย์ประจาต้ องมีการ
ผลิตผลงานทางวิชาการ เช่น
การทาวิจยั การเขียน
บทความทางวิชาการและ
ตารา

มคอ.2
หลักฐาน/ตัวบ่ งชี ้

2. ปริ มาณผลงานทางวิชาการ
ของคณาจารย์ประจาหลักสูตร
เช่น การทาวิจยั การเขียน
บทความทางวิชาการและตารา
การเป็ นผู้อา่ นบทความ
(Reviewer) ให้ วารสารที่
เกี่ยวข้ อง อย่างน้ อย 1 ผลงาน
3. ส่งเสริ มให้ มีการนาความรู้ ทงั ้ 3. จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ
บรรลุผลสาเร็ จและเป็ น
ตลอดจนงานวิจยั ไปใช้ ปฏิบตั ิ ประโยชน์ตอ่ ท้ องถิ่นและ
จริ ง เพื่อสร้ างอรรถประโยชน์
ภูมิภาค อย่างน้ อยร้ อยละ 10
ให้ แก่ท้องถิ่นและภูมิภาค
ของจานวนอาจารย์ประจา
1. บุคลากรสนับสนุนการเรี ยน 1. มีบคุ ลากรสนับสนุนการเรี ยน
การสอนได้ รับการสนับสนุน การสอนที่ได้ รับการพัฒนาฯ
ให้ พฒ
ั นาทางวิชาความรู้ ที่
อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
เกี่ยวข้ อง
2. สนับสนุนบุคลากรด้ านการ 2. มีบคุ ลากรสนับสนุนการเรี ยน
เรี ยนการสอนให้ ทางาน
การสอนเข้ าร่ วมโครงการ/
บริ การวิชาการแก่องค์กร
กิจกรรมบริ การวิชาการแก่องค์กร
ภายนอก
ภายนอก
ส่งเสริ มทักษะการอ่าน ฟั ง เขียน นิสิตร้ อยละ 80 สอบผ่านความรู้
และพูดภาษาอังกฤษ โดยใช้
ภาษาอังกฤษตามประกาศของ
ตาราภาษาอังกฤษในการเรี ยน
มหาวิทยาลัย
การสอน และใช้ ภาษาอังกฤษใน
การเขียนและนาเสนอผลงานวิจยั
และการสัมมนา
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แผนพัฒนาการเปลี่ยนแปลง
5. การจัดหาครุ ภณ
ั ฑ์การศึกษา
ที่มีความจาเป็ นต่อการเรี ยน
การสอนและการศึกษาวิจยั

กลยุทธ์
จัดทาแผนจัดหาครุ ภณ
ั ฑ์
การศึกษาในระยะเวลา 5 ปี และ
เสนอต่อมหาวิทยาลัย

มคอ.2
หลักฐาน/ตัวบ่ งชี ้
ได้ รับการสนับสนุนการจัดหา
ครุ ภณ
ั ฑ์ทกุ ปี อย่างน้ อยร้ อยละ
50 ของแผนกิจกรรมทังหมด
้
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หมวดที่ 3. ระบบจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างหลักสูตร
1. ระบบจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
 ระบบทวิภาค
การจัดการศึกษาเป็ นระบบทวิภาค ปี การศึกษาหนึ่งมี 2 ภาคการศึกษา โดยมีระยะเวลา
ศึ ก ษาไม่ น้ อยกว่ า 15 สั ป ดาห์ ต่ อ ภาคการศึ ก ษา ข้ อก าหนดต่ า งๆให้ เป็ นไปตามข้ อบัง คั บ
มหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 (ภาคผนวก ก)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
 มีภาคฤดูร้อน
 ไม่มีภาคฤดูร้อน
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
- ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
 วัน – เวลาราชการปกติ (สาหรับหลักสูตรแผน ก.)
 ภาคการศึกษาต้ น ตังแต่
้ เดือนมิถนุ ายน ถึง ตุลาคม
 ภาคการศึกษาปลาย ตังแต่
้ เดือนพฤศจิกายน ถึง มีนาคม
2.2 คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
2.2.1 ผู้สมัครเข้ าเรี ยนในหลักสูตรแผน ก แบบ ก1 ต้ องเป็ นผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี หรื อเทียบเท่า หรื อกาลังศึกษาอยูใ่ นภาคการศึกษาสุดท้ ายของหลักสูตรปริ ญญาตรี
ซึง่ เป็ นหลักสูตรในสาขาวิทยาศาสตร์ ทกุ สาขาวิชา และเป็ นผู้มีผลการเรี ยนคะแนนเฉลี่ยสะสม
ในระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 2.75 หรื อมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี ในองค์กรที่
ดาเนินงานด้ านการสารวจและการทาแผนที่ การวิเคราะห์เชิงภูมิศาสตร์ การจัดการเชิงพื ้นที่
ด้ านสิ่งแวดล้ อม และการวางผังพื ้นที่ / ผังเมือง / ผังชุมชน
2.2.2 ผู้สมัครเข้ าเรี ยนในหลักสูตรแผน ก แบบ ก2 ต้ องเป็ นผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี หรื อเทียบเท่า หรื อกาลังศึกษาอยูใ่ นภาคการศึกษาสุดท้ ายของหลักสูตรปริ ญญาตรี
ซึง่ เป็ นหลักสูตรในสาขาวิทยาศาสตร์ ทกุ สาขาวิชา และเป็ นผู้มีผลการเรี ยนคะแนนเฉลี่ยสะสม
ในระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 2.50 หรื อมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี ในองค์กรที่

13

มคอ.2

ดาเนินงานด้ านการสารวจ การทาแผนที่ การวิเคราะห์เชิงภูมิศาสตร์ วนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
สาธารณสุข วิศวกรรมศาสตร์ หรื อสาขาที่เกี่ยวข้ องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
อนึง่ ผู้สาเร็จการศึกษาในบางสาขา อาจต้ องลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาปรับพื ้นฐานเพิ่มเติม
ทังนี
้ ้ให้ ขึ ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
เป็ นไปตามข้ อ บัง คับ มหาวิ ท ยาลัย นเรศวร ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษา
พ.ศ. 2554
2.3 ปั ญหาของนิสิตแรกเข้ า
“ภูมิสารสนเทศศาสตร์ (Geographic Information Science)” จัดว่าเป็ นศาสตร์ เชิงพื ้นที่
ในรู ปแบบสหวิทยาการ การรั บนิสิ ตเข้ าศึก ษาจึง เปิ ดกว้ างให้ บัณฑิต จากหลากหลายสาขาวิช า
สามารถสมัครเข้ าเรี ยนได้ แต่เนื่องจากเป็ นแขนงหนึ่งของภูมิศาสตร์ ที่ม่งุ เน้ นการใช้ เทคโนโลยีเป็ น
เครื่ องมือศึกษา ทังในเรื
้ ่ องของ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System:
GIS) การสารวจระยะไกลจากดาวเทียม (Remote Sensing) และ การกาหนดพิกดั จากดาวเทียม
(Global positioning System: GPS) ผู้ที่พร้ อมจะเรี ยนระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชานี ้จึง ควรเป็ น
กลุม่ บัณฑิตที่จบปริญญาตรี สายวิทยาศาสตร์ ส่งผลให้ เกิดปั ญหา-อุปสรรคแก่บณ
ั ฑิตผู้จบการศึกษา
ในสายศิลปศาสตร์ แต่สนใจเข้ าเรี ยนต่อในสาขาวิชานี ้ ในระดับบัณฑิตศึกษา
2.4 กลยุทธ์ ในการดาเนินการเพื่อแก้ ไขปั ญหา / ข้ อจากัดของนิสิตในข้ อ 2.3
ภูมิสารสนเทศศาสตร์ จัด เป็ นศาสตร์ ที่มุ่งเน้ นการใช้ เทคโนโลยีเป็ นเครื่ องมือ แต่อาจมี
ปั ญหาบางประการของนิสิตแรกเข้ าที่จบในสายศิลปศาสตร์ ดงั กล่าวแล้ วในข้ อ 2.3 เพื่อแก้ ปัญหา –
อุปสรรคดังกล่าว กลยุทธ์ ในการดาเนิน การก็ คือ ให้ บณ
ั ฑิตสายศิลปศาสตร์ ผ้ ูสนใจเข้ าศึกษาต่อ
ระดับบัณฑิคศึกษา สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ สามารถลงทะเบียนเรี ยนโดยไม่นบั หน่วยกิต
(audit) ร่วมกับนิสิตปริญญาตรี สาขาภูมิศาสตร์ ในรายวิชาเกี่ยวกับ ระบบสารสนเทศภูมิ ศาสตร์ การ
รับรู้จากระยะไกล และการกาหนดพิกดั จากดาวเทียม เพื่อเป็ นการปรับพื ้นฐานแนวคิดให้ สอดคล้ อง
ต่อการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
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2.5 แผนการรั บนิสิตและจานวนผู้สาเร็จการศึกษาในระยะเวลา 5 ปี
2.5.1 แผน ก แบบ ก 1
2.5.2 แผน ก แบบ ก 2
ปี การศึกษา
2555 2556 2557 2558
ปี ที่ 1
10
10
10
10
ปี ที่ 2
10
10
10
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

10
-

20
10

20
10

2559
10
10

20
10

20
10

* ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรภาคปกติเก็บการศึกษาแบบเหมาจ่าย
**ทังแผน
้
ก แบบ ก 1 และ ก 2 รับรวมกันปี ละ 10 คน

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่ วย: พันบาท)
รายการรั บ

ปี งบประมาณ
2557

2555

2556

2558

2559

400,000

800,000

800,000

800,000

800,000

แผน ก 1

200,000

400,000

400,000

400,000

400,000

แผน ก 2

200,000

400,000

400,000

400,000

400,000

งบรายได้ ที่ได้ รับจัดสรร**

280,000

560,000

560,000

560,000

560,000

งบประมาณแผ่นดิน ***

70,000

140,000

140,000

140,000

140,000

750,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

ปี การศึกษา
2557

2558

2559

ค่าธรรมเนียมการศึกษา *

รวม
*

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 40,000 บาท ต่อคนต่อปี การศึกษา

**

เท่ากับ 70% ของค่าธรรมเนียมการศึกษา

***

ประมาณการเท่ากับ 25% ของเงินรายได้ ที่จดั สรร

2.6.2 งบประมาณรายจ่ าย (หน่ วย: พันบาท)
รายการจ่ าย
1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือนและค่าจ้ างประจา

2555

2556
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

มคอ.2
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รายการจ่ าย

2555

ปี การศึกษา
2557

2556

2558

2559

1.2 ค่าตอบแทนพนักงาน
ราชการ

-

-

-

-

-

2.1 กองทุนเพื่อการศึกษา****

300,000

500,000

500,000

500,000

500,000

2.1.1 หมวดค่าตอบแทน

80,000

140,000

140,000

140,000

140,000

180,000

300,000

300,000

300,000

300,000

2.1.3 หมวดค่าวัสดุ

40,000

60,000

60,000

60,000

60,000

2.2 กองทุนพัฒนาอาจารย์

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

2.2.1 หมวดเงินอุดหนุน

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

10,000

15,000

15,000

15,000

15,000

2.3.1 หมวดเงินอุดหนุน

10,000

15,000

15,000

15,000

15,000

2.4 กองทุนสินทรัพย์ถาวร

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

2.4.1 หมวดครุ ภณ
ั ฑ์

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

2.4.2 หมวดค่าใช้ สอย

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

รวม

420,000

625,000

625,000

625,000

625,000

2. งบดาเนินการ

2.1.2 หมวดค่าใช้ สอย

2.3 กองทุนกิจการนิสิต

****

รวมงบประมาณสนับสนุนการทาวิจยั ของนิสิต 20,000 บาทต่อคนต่อหลักสู ตร

2.6.3 ประมาณการค่ าใช้ จ่ายต่ อหัวในการผลิตบัณฑิต
ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรภาคปกติเก็บการศึกษาแบบเหมาจ่าย คิดเป็ นเงิน
40,000 บาท ต่อคน ต่อปี การศึกษา
2.5 ระบบการศึกษา
 แบบชันเรี
้ ยน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็ นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเลกทรอนิกส์เป็ นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์ เน็ต
 อื่นๆ ระบุ
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ใช้ ระบบการจัดการเรี ยนการสอนแบบชันเรี
้ ยน เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 (ภาคผนวก ก.)
2.6 การเทียบโอนหน่ วยกิตรายวิชา และการลงทะเบียนข้ ามสถาบัน
สามารถเทียบโอนผลการเรี ยนรู้ระหว่างสถาบันการศึกษาที่ขึ ้นทะเบียนรับรองมาตรฐานผล
การเรี ยนรู้ตามกรอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ระดับชาติ โดยให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของมหาวิทยาลัย
นเรศวร ว่ า ด้ ว ยการศึก ษาระดับ บัณ ฑิ ต ศึก ษา พ.ศ. 2554 (ภาคผนวก ก.) และข้ อ บัง คับ ของ
สถาบันอุดมศึกษาที่รับเทียบโอนด้ วย
3. หลักสูตรและอาจารย์ ผ้ ูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้ างหลักสูตร
ลาดับ
ที่
1

2
3

เกณฑ์ ศธ.
รายการ
งานรายวิชา (Course Work) ไม่น้อยกว่า
1.1 วิชาบังคับ
1.2 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า
รายวิชาบังคับไม่นบั หน่วยกิต

หน่ วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่ น้อยกว่ า

หลักสูตรใหม่

แผน ก
แผน ก
แผน ก
แผน ก
(แบบ ก 1) (แบบ ก 2) (แบบ ก 1) (แบบ ก 2)

-

12
-

-

36
-

12
-

36
(4)

24
9
15
12
(4)

36

36

36

36
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3.1.3 รายวิชา
ก. กรณีจัดการศึกษา แผน ก แบบ ก 1
1) วิทยานิพนธ์ (สาหรับแผน ก แบบ ก 1) ไม่ น้อยกว่ า 36 หน่ วยกิต
104571 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก 1
6 หน่วยกิต
Thesis 1, Type A1
104572 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก 1
6 หน่วยกิต
Thesis 2, Type A1
104573 วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก 1
12 หน่วยกิต
Thesis 3, Type A1
104574 วิทยานิพนธ์ 4 แผน ก แบบ ก 1
12 หน่วยกิต
Thesis 4, Type A1
2) รายวิชาบังคับไม่ นับหน่ วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 4 หน่ วยกิต
104544 ระเบียบวิธีวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (ไม่นบั หน่วยกิต) 3 (3-0-6)
Research Methodology in Science and Technology (Non-credit)
104545 สัมมนา (ไม่นบั หน่วยกิต)
1 (0-3-1)
Seminar (Non-credit)
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ข. กรณีจัดการศึกษา แผน ก แบบ ก 2
งานรายวิชา
ไม่ น้อยกว่ า 24
1) วิชาบังคับ
จานวน
9
104541 แผนที่และการนาเสนอข้ อมูล
Map and Visualization
104542 การวิเคราะห์เชิงพื ้นที่
Spatial Analysis
104543 การจัดการฐานข้ อมูลและสารสนเทศภูมิศาสตร์
Geographic Information and Database Management
2) วิชาเลือก
จานวน 15
โดยเลือกจากรายวิชาต่อไปนี ้
104551 การรับรู้จากระยะไกลขันสู
้ ง
Advanced Remote Sensing
104552 การวิเคราะห์ข้อมูลภาพเชิงเลข
Digital Image Analysis
104553 การทาแผนที่บนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตและโทรศัพท์มือถือ
Internet and Mobile Mapping
104554 การสร้ างแบบจาลองเชิงพื ้นที่
Spatial Modeling
104555 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื ้นที่
Spatial Decision Support Systems
104556 ปั ญหาพิเศษด้ านภูมิสารสนเทศศาสตร์
Special Topic in Geographic Information Science
104561 วิวฒ
ั นาการภูมิทศั น์
Landscape Evolution
104562 การประเมินภาวะภัยพิบตั ิ
Disaster Assessment
104563 ภูมิศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
Geography of Climate Change

มคอ.2
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)

หน่ วยกิต
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (1-4-4)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)

มคอ.2

19
104564 ภูมิสารสนเทศด้ านสุขภาพ
Health GIS
104565 การวิเคราะห์เชิงพื ้นที่ด้านระบบอาหาร
Spatial Analysis for Food Systems
104566 ภูมิสารสนเทศกับโลกาภิวตั น์
GIS and Globalization
104567 ภูมิสารสนเทศเพื่อระบบการตังถิ
้ ่นฐานและการย้ ายถิ่นฐาน
GIS for Settlement and Resettlement System
104568 การจัดการข้ อมูลที่ดนิ และสินทรัพย์
Land and Property Information Management
104569 ภูมิสารสนเทศการมีสว่ นร่วมสาธารณะ
Public Participation GIS

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

3) รายวิชาบังคับไม่ นับหน่ วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 4 หน่ วยกิต
104544 ระเบียบวิธีวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (ไม่นบั หน่วยกิต) 3 (3-0-6)
Research Methodology in Science and Technology (Non-credit)
104545 สัมมนา (ไม่นบั หน่วยกิต)
1 (0-3-1)
Seminar (Non-credit)
วิทยานิพนธ์ (สาหรั บแผน ก แบบ ก 2)
104575 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก 2
Thesis 1, Type A 2
104576 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก 2
Thesis 2, Type A 2
104577 วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก 2
Thesis 3, Type A 2

ไม่ น้อยกว่ า 12

หน่ วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
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3.1.4 แผนการศึกษา
3.1.4.1 แผน ก แบบ ก 1
ชัน้ ปี ที่ 1
ภาคการศึกษาต้ น
104544 ระเบียบวิธีวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (ไม่นบั หน่วยกิต) 3 (3-0-6)
Research Methodology in Science and Technology (Non-credit)
104571 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก 1
6 หน่วยกิต
Thesis 1, Type A 1
รวม 6 หน่ วยกิต
ภาคการศึกษาปลาย
104545 สัมมนา (ไม่นบั หน่วยกิต)
1 (0-3-1)
Seminar (Non-credit)
104572 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก 1
6 หน่วยกิต
Thesis 2, Type A 1
รวม 6 หน่ วยกิต
ชัน้ ปี ที่ 2
ภาคการศึกษาต้ น
104573 วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก1
Thesis 3, Type A 1

12 หน่วยกิต
รวม 12 หน่ วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
104574 วิทยานิพนธ์ 4 แผน ก แบบ ก 1
Thesis 4, Type A 1

12 หน่วยกิต
รวม 12 หน่ วยกิต
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3.1.4.2 แผน ก แบบ ก 2
ชัน้ ปี ที่ 1
ภาคการศึกษาต้ น
104541 แผนที่และการนาเสนอข้ อมูล
3 (2-2-5)
Map and Visualization
104544 ระเบียบวิธีวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (ไม่นบั หน่วยกิต) 3 (3-0-6)
Research Methodology in Science and Technology (Non-credit)
104xxx วิชาเลือก
3 (2-2-5)
Elective Course
รวม 6 หน่ วยกิต
ภาคการศึกษาปลาย
104542 การวิเคราะห์เชิงพื ้นที่
Spatial Analysis
104543 การจัดการฐานข้ อมูลและสารสนเทศภูมิศาสตร์
Geographic Information and Database Management
104xxx วิชาเลือก
Elective Course
104575 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก 2
Thesis 1, Type A 2

3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 (2-2-5)
3 หน่วยกิต
รวม 12 หน่ วยกิต
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ชัน้ ปี ที่ 2
ภาคการศึกษาต้ น
104545 สัมมนา (ไม่นบั หน่วยกิต)
Seminar (Non-credit)
104xxx วิชาเลือก
Elective Course
104xxx วิชาเลือก
Elective Course
104576 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก 2
Thesis 2, Type A 2

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

รวม 9 หน่ วยกิต
ภาคการศึกษาปลาย
104xxx วิชาเลือก
Elective Course
104577 วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก 2
Thesis 3, Type A 2

3 (2-2-5)
6 หน่วยกิต
รวม

9 หน่ วยกิต
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
104541 แผนที่และการนาเสนอข้ อมูล
3 (2-2-5)
Map and Visualization
การอ่านแผนที่และการแปลความหมายแผนที่ ความเข้ าเกี่ยวกับความคิดพื ้นฐานด้ านการ
ทาแผนที่ หลักการวิเคราะห์แผนที่เชิ งปริ มาณ การจาแนกประเภทแผนที่ ตรวจสอบความสัมพันธ์
ระหว่างข้ อมูลแผนที่และสมรรถนะการมองเห็นของแผนที่ ความเข้ าใจเทคโนโลยีเชิงเลขในการสร้ าง
แผนที่ และทักษะเกี่ยวกับหลักพื ้นฐานด้ านการออกแบบแผนที่และการนาเสนอแผนที่
Map reading and interpretation; understanding of cartographic fundamental
concepts; general principles of quantitative reasoning in map analyze; differentiating
between different types of maps; examining the relationship between map data and map
visualizations; understanding of the digital technologies to make maps and skill of the
basic principles of map design and map representation.
104542 การวิเคราะห์ เชิงพืน้ ที่
3 (2-2-5)
Spatial Analysis
มุ่งเน้ นการวิเคราะห์เชิงพื ้นที่ทงในกรณี
ั้
ที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรมมนุษย์และลักษณะทัว่ ไป
ทางธรรมชาติที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็ นพลวัตในแต่ละระวางที่ สถานที่ และเวลา วิเคราะห์ ข้อมูลเชิง
สถิติ วิเคราะห์ข้อมูลรู ปแบบจุด วิเคราะห์พื ้นผิวแนวโน้ มการเปลี่ยนแปลง แบบจาลองความน่าจะ
เป็ น เชื่ อ มโยงการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง สถิ ติ กับ ระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ วิ เ คราะห์ ข้ อ มูล เชิ ง พื น้ ที่
แบบต่อเนื่องและแบบปฏิสมั พันธ์เชิงพื ้นที่
Emphasis is placed upon applications of spatial analysis in both human and
natural data applications base on the concept of space, place and time; spatial statistics:
point pattern analysis, trend surface analysis, variogram models, spatial autoregressive
models; linking statistical analysis to GIS; spatially continuous data, area data and spatial
interaction data.
104543 การจัดการฐานข้ อมูลและสารสนเทศภูมิศาสตร์
3 (2-2-5)
Geographic Information and Database Management
บริ บทของของสารสนเทศและฐานข้ อมูลทางภูมิ ศาสตร์ การออกแบบและการจัดการ
ฐานข้ อมูลภูมิศาสตร์ หลักการจัดการฐานข้ อมูลเชิงสัมพันธ์ ภาษาที่ใช้ ในการสอบถามและจัดการ
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ฐานข้ อมูลและฐานข้ อมูลทางภูมิศาสตร์ วิวฒ
ั นาการของสารสนเทศ หลักการ ทฤษฎี และเครื่ องมือ
สาหรับการจัดการสารสนเทศภูมิศาสตร์
Context of geographic information and database; geographic database design
and management; principle of relational database management; standard language for
querying and managing database and geographic database; evolution of information;
principles, theories, and tools for geographic information management.
104544 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Research Methodology in Science and Technology
ความหมาย ลักษณะและเป้าหมายการวิจยั กระบวนการวิจยั ประเภทการวิจยั การกาหนด
ปั ญหาวิจยั ตัวแปรและสมมุติฐาน การวางแผนการทดลอง การเก็บรวบรวมข้ อมูล การวิเคราะห์
ข้ อ มูล การประยุก ต์ใ ช้ ค อมพิ วเตอร์ แ ละโปรแกรมส าเร็ จ รู ป ทางสถิ ติเ พื่ อ จัดการฐานข้ อ มูลและ
วิเคราะห์ข้อมูลสาหรับงานวิจยั เชิงพื ้นที่ การเขียนโครงร่าง รายงานการวิจยั และเอกสารต้ นฉบับเพื่อ
ตีพิมพ์ การประเมินงานวิจยั และจรรยาบรรณนักวิจยั
Definition and objectives of research, Research methodology, Research
Categorization, Statement of problem. Variables, hypothesis, experimental design, data
collection and data analysis are discussed. Application of computer and statistical
program for database management and data analysis for spatial research. Proposal,
report and manuscript writing. Evaluation of research. Research ethics.
104545 สัมมนา
1 (0-3-1)
Seminar
ฝึ กทัก ษะการก าหนดประเด็ น ส าคัญ การคัด เลื อ ก และการอ่า นผลงานวิ ช าการด้ า น
ภูมิ ศาสตร์ ภูมิ ส ารสนเทศศาสตร์ การส ารวจทาแผนที่ และสาขาที่ เกี่ ยวข้ อง วิเคราะห์ ผลงานที่
เผยแพร่ได้ อย่างเข้ าใจ ทักษะการเขียนบทความทางวิชาการ นาเสนอผลงานที่เผยแพร่ตอ่ ที่ประชุม
Issue identifying, selecting, and reading skill of academic publications in geography,
geographic information science, surveying, mapping, and related fields; analyze and
understand academic publications; writing skill for academic publications; presentation in
public.
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104551 การรั บรู้ จากระยะไกลขัน้ สูง
3 (2-2-5)
Advanced Remote Sensing
ความเข้ าใจเกี่ ย วกั บ ด้ า นการได้ ม าซึ่ ง ข้ อมู ล การรั บ รู้ จากระยะไกลที่ มี คุณ ภาพ สู ง
แบบจาลองของปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับการรับรู้จากระยะไกลและการประยุกต์ใช้ ข้อมูล การแก้ ไขความ
ผิดพลาดจากชันบรรยากาศ
้
การวิเคราะห์ข้อมูลหลายช่วงเวลา/หลายความแยกต่าง แม่ข่ายเวบข้ อ
มูลภาพและความรู้เกี่ยวกับซินแทติกแอเพอร์ เจอร์ เรดาร์
Understanding of extract high-level information from remote sensing data;
modeling remote sensing parameters and applying remote sensing data for several
applications; atmospheric correction; multi-temporal/multi-resolution data analysis; web
image server and Synthetic Aperture Radar technique knowledge.
104552 การวิเคราะห์ ข้อมูลภาพเชิงตัวเลข
3 (2-2-5)
Digital Image Analysis
โครงสร้ างข้ อมูลภาพเชิงตัวเลข แนวคิดทางคณิตศาสตร์ สาหรับการจัดการข้ อมูลภาพเชิง
ตัวเลข ทฤษฎี และหลักการในการปรับแก้ เชิงเรขาคณิต และการปรั บปรุ งคุณภาพและการเน้ น
ข้ อมูลภาพ อัลกอริทมึ และการเขียนโปรแกรมเพื่อเข้ าถึงและวิเคราะห์ข้อมูลภาพเชิงตัวเลข
Digital image structure; mathematical concepts for managing digital imagery;
theories and principles of geometric correction and image enhancement; algorithms and
computer programming to access and analyze digital image.
104553 การทาแผนที่บนเครือข่ ายอินเทอร์ เน็ตและโทรศัพท์ มือถือ
3 (2-2-5)
Internet and Mobile Mapping
น าเสนอเบื อ้ งต้ น เกี่ ย วกับ ภาษาโปรแกรมที่ ใ ช้ ในการเขี ย นประยุกต์ บ นเว็ บ และบน
โทรศัพท์มือถือ การใช้ ชุดคาสัง่ ประยุกต์สาเร็ จรูปในการสร้ างแผนที่ผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตในการ
พัฒนาระบบแผนที่ผา่ นเครื อข่ายอย่างง่าย การจัดการฐานข้ อมูลและชันข้
้ อมูลแผนที่เพื่อพัฒนา และ
สร้ างระบบฐานข้ อมูลแผนที่บนเครื อข่าย หลักการออกแบบแผนที่เพื่อใช้ ในการนาเสนอแผนที่บนเว็บ
และโทรศัพท์มือถือ
Introduction to web and mobile programming languages; using open internet
mapping API (application program interface) to develop web map applications; context of
map layer and database management in order to implement map server; element of
cartographic design in web and mobile map applications.
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104554 การสร้ างแบบจาลองเชิงพืน้ ที่
3 (2-2-5)
Spatial Modeling
นิ ย ามของแบบจ าลองเชิ ง พื น้ ที่ หลั ก การสร้ างแบบจ าลองเชิ ง พื น้ ที่ แ ละการสร้ าง
แบบจาลองแผนที่ การสร้ างแบบจาลองพื ้นที่เชิงพลวัตและการจาลองสถานการณ์เชิงพื ้นที่ด้วยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ เครื่ องมือและการโปรแกรมเพื่อสร้ างแบบจาลอง
Definitions of spatial model; principles of spatial model and cartographic model
construction; building dynamic spatial model, and scenario-based simulation using
geographic information system; tools and programming for constructing models.
104555 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพืน้ ที่
3 (2-2-5)
Spatial Decision Support Systems
บริบทของปั ญหาแบบกึ่งโครงสร้ างและกฎการตัดสินใจ ความแตกต่างของระบบสนับสนุน
การตัดสินใจเชิงพื ้นที่และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจเชิงพื ้นที่ กระบวนการขันตอนในการพั
้
ฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื ้นที่ประยุกต์
Contexts of semi-structure problem and decision making rules; differentiation of
spatial decision support system and geographic information system; framework of SDSS
development; procedure of implementing practical SDSS application project.
104556 ปั ญหาพิเศษด้ านภูมิสารสนเทศศาสตร์
3 (1-4-4)
Special Topic in Geographic Information Science
การอภิปรายถกแถลงเกี่ยวกับแนวความคิดด้ านภูมิสารสนเทศศาสตร์ การสังเกตและให้
เหตุผลเพื่อหาบทสรุปเชิงวิทยาศาสตร์ ที่ชดั เจน การนาเสนอและอภิปรายในรายละเอียดแง่มมุ ต่างๆ
ของหัวข้ อที่เลือก ปั ญหาพิเศษจะสัมพันธ์กบั กระบวนทัศน์ด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์
Important scientific discussions aiming at fostering critical attitude on geographic
information science ideas; observation and logics in order to produce strong and
consistent scientific conclusion; presentation and discussion of the chosen topic related to
geographic information science paradigm in detail with critical attitude.
104561 วิวัฒนาการภูมิทัศน์
3 (2-2-5)
Landscape Evolution
การตรวจสอบการสร้ างแบบจ าลองทัง้ ภูมิ ทัศน์ ท างกายภาพและทางวัฒ นธรรม ด้ ว ย
เทคนิคการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หัวข้ อเรื่ องจะขึ ้นอยู่กบั ความสนใจของนิสิตทางด้ าน
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ข้ อมูลพื ้นฐานทางประวัติความเป็ นมา และข้ อมูลพื ้นฐานทางวิวฒ
ั นาการ มุ่งเน้ นการประยุกต์เชิง
เทคนิค ข้ อจากัดและประเด็นร่วมสมัยเกี่ยวกับเนื ้อหาของวิวฒ
ั นาการเชิงภูมิทศั น์
Investigates both physical and cultural landscape modeling with GIS application
techniques; topics are tailored to the students' interest in historical base and evolution
base data; focus on technical applications, limitations and contemporary issues of
landscape evolution themes.
104562 การประเมินภาวะภัยพิบัติ
3 (2-2-5)
Disaster Assessment
การสารวจตรวจสอบเงื่อนไขของการประเมินภัยพิบตั ิ วินิจฉัยหารูปแบบการเตรี ยมพร้ อม
รับมือภัยพิบตั ิ เลือกสรรข้ อมูลเพื่อใช้ ประเมินภัยพิบตั ิ ศึกษาให้ ถ่องแท้ เกี่ยวกับแนวทางการจัดการ
ภัยพิบตั แิ ละการตัดสินใจที่เหมาะสม
Investigate the condition of disaster assessment; explore related preparedness
of tasks; learn how to collect and communicate disaster assessment information; and
become familiar with how disaster assessment information supports management and
service delivery decisions.
104563 ภูมิศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
3 (2-2-5)
Geography of Climate Change
การน าระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ ม าใช้ วิ เ คราะห์ ผ ลกระทบของการเปลี่ ย นแปลง
ภูมิอากาศของโลก หลักการพื ้นฐานของแบบจาลองภูมิอากาศเพื่อใช้ ประกอบการพิจารณาร่วมกับ
เงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวข้ อง ศึกษาภาวะเรื อนกระจก เพื่อใช้ ประกอบการทานายภาวการณ์ เปลี่ยนแปลง
ด้ า นภู มิ อ ากาศในอนาคต รวมถึ ง การปรั บ ตัว การเยี ย วยาและการฟื ้น สภาพของภาคต่า งๆ ที่
เกี่ยวข้ อง
Using GIS in analyzing the effects of global climate change; basic principle of
climatic models to assess the situation and study the changes in earth’s climatic
conditions and other fields; study of greenhouse gas emissions in order to predict the
future variations in climate; adaptation include; mitigation and resilience.
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104564 ภูมิสารสนเทศด้ านสุขภาพ
3 (2-2-5)
Health GIS
การนาเสนอและประเมินสถานการณ์ด้านสุขภาพ อธิบายรู ปแบบของสุขภาพมนุษย์และ
โรคภัย พิจารณาตีความการรวมกลุ่ม ของโรคและติดตามการแพร่ ระบาดของโรค โดยใช้ เทคนิค
วิธีการด้ านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เป็ นเครื่ องมือสาคัญ
Monitor and evaluate health situations; explain patterns of human health and
disease; identify clusters of disease and tracking disease transmission which is related to
GIS techniques and spatial analysis.
104565 การวิเคราะห์ เชิงพืน้ ที่ด้านระบบอาหาร
3 (2-2-5)
Spatial Analysis for Food Systems
การใช้ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในการชี ้จาแนกความเสี่ยงต่อการขาดแคลนอาหารโดย
มุ่งเน้ นที่รูปแบบเชิงพื ้นที่ของระบบอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อทานายการภาวะขาดแคลน รู ปแบบเชิง
พืน้ ที่ ของระบบเกษตรกรรมเพื่อผลิตอาหารของโลก กระบวนการเชิง ปฏิ สัม พันธ์ ของมนุษย์ และ
สิ่งแวดล้ อมเพื่อการเลือกใช้ แนวปฏิบตั ดิ ้ านการเกษตรและระบบผลิตอาหารที่เหมาะสม
Use GIS technologies to identify areas at risk for hunger by focusing on the
spatial pattern of agro-system to predict shortfalls in food production; spatial patterns of
contemporary global agriculture and food systems; human - environmental interacting
process of selected agricultural practices and food systems.
104566 ภูมิสารสนเทศกับโลกาภิวัตน์
3 (2-2-5)
GIS and Globalization
การประยุกต์ใช้ เ ทคนิควิธีการของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ใน 3 ประเด็นสาคัญของ
กระบวนการโลกาภิวตั น์ คือ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการเมือง ศึกษาเกี่ยวกับโลกาภิวตั น์ของการ
เลื่อนไหลสินค้ าและบริการ อิทธิพลทางรัฐศาสตร์ ข่าวสารข้ อมูล และโครงสร้ างทางสังคม
Apply GIS techniques to three main globalization processes: economic, cultural
and political aspects; study of the globalization of flows of goods and services, political
influence, information, and social structure.
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104567 ภูมิสารสนเทศเพื่อระบบการตัง้ ถิ่นฐานและการย้ ายถิ่น
3 (2-2-5)
GIS for Settlement and Resettlement System
การภู มิ ศ าสตร์ ก ารตัง้ ถิ่ น ฐานและการย้ ายถิ่ น ของมนุ ษ ย์ พัฒ นาระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ เพื่อใช้ เป็ นฐานสาหรับกระบวนการตังถิ
้ ่นฐานและการย้ ายถิ่นที่อยู่ของชุมชน นาเสนอและ
สร้ างข้ อมูลที่สาคัญจากแผนที่ รูปถ่าย ภาพถ่ายทางอากาศและข้ อมูลดาวเทียมรายละเอียดสูง
Geography of human settlement and resettlement; develop GIS-based management
system for the process of land acquisition and resettlement; visualizing and generating
vital information from various types of location maps, photographs, aerial photos and highresolution satellite images.
104568 การจัดการข้ อมูลที่ดนิ และสินทรั พย์
3 (2-2-5)
Land and Property Information Management
เทคนิคทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในการวัดค่าการทาแผนที่การจัดการการติดตาม
และการสร้ างแบบจ าลองทางด้ า นข้ อ มูล ที่ ดิ น และสิ น ทรั พ ย์ การประยุก ต์ ใ ช้ ร ะบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการใช้ งานของผู้ที่เกี่ย วข้ องกับที่ดินและสินทรัพย์ เช่น นักประเมิน นายหน้ า
และนักลงทุน ฯลฯ ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และนาเสนอข้ อมูล
Techniques of GIS applications for measuring, mapping, managing, monitoring
and modeling land and property information; utilizing GIS in order to assist land and
property stakeholders such as appraisers, brokers, and investors etc. to analyze,
synthesize and visualize the data.
104569 ภูมิสารสนเทศการมีส่วนร่ วมสาธารณะ
3 (2-2-5)
Public Participation GIS
การใช้ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องเพื่อสนับสนุนการอยู่ดีกินดีของ
ชุมชนและภูมิภาค อภิปรายเกี่ยวกับความต้ องการด้ านข่าวสารข้ อมูล ความต้ องการเทคโนโลยีและ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้ อง โดยมุ่งศึกษาเชิงบูรณาการเพื่อวิเคราะห์หาแนวทางทางเลือกที่ สาคัญเพื่อสร้ าง
เสริมปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ ดีขึ ้น
Focus on the use of GIS and related data for supporting regional and community
well-being; discuss on information needs, technological needs, and relevant equipments;
focusing on the integration to analyze and explore alternative important guidelines for
improving quality of life in communities.
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104571 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก 1
6 หน่ วยกิต
Thesis 1, Type A 1
การเขียนโครงร่ างวิทยานิพนธ์ ในหัวข้ อที่เกี่ ยวกับเทคนิควิธีการทางภูมิสารสนเทศศาสตร์
ภูมิศาสตร์ และการจัดการเชิงพื ้นที่ในเชิงสหวิทยาการ เพื่อนาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่นิสิต
ได้ ตดั สินใจเลือก
Thesis proposal writing related to techniques and methodology of geographic
information science; geography and spatial management as multi disciplinary approach
for inform to the selected thesis advisor.
104572 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก 1
6 หน่ วยกิต
Thesis 2, Type A 1
การเขียนโครงร่ างการวิทยานิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ โดยระบุองค์ประกอบของการศึกษาวิจยั
โดยละเอียด เสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึ กษาวิ ทยานิพนธ์ ต่อบัณฑิตวิ ทยาลัย เพื่อสอบป้องกันโครงร่ าง
วิทยานิพนธ์
Complete version of thesis proposal writing comprising details of research
components; designate a prospective thesis adviser to the Graduate School, for take a
thesis proposal defense.
104573 วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก 1
12 หน่ วยกิต
Thesis 3, Type A 1
การเก็บรวบรวมข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง วิเคราะห์ข้อมูล ตามที่ได้ แสดงไว้ ในโครงร่างวิทยานิพนธ์
ฉบับสมบูรณ์ รายงานผลการศึกษาและนาเสนอทุกประเด็นที่ มี ความก้ าวหน้ า ให้ กับอาจารย์ ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตลอดจนผู้อื่นที่ให้ ความสนใจ
Collect related data; analyze data, which recognize in complete version of thesis
proposal writing; report and presenting all progress topics to the thesis adviser and any
interested persons.
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104574 วิทยานิพนธ์ 4 แผน ก แบบ ก 1
12 หน่ วยกิต
Thesis 4, Type A 1
การเขียนวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ปรับแก้ ข้อผิดพลาดและแก้ ไข
ปรับปรุ งข้ อบกพร่องของวิทยานิพนธ์ ส่งวิทยานิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ที่แก้ ไขข้ อผิดพลาดเรี ยบร้ อยแล้ ว
ให้ แก่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย
Complete thesis writing; thesis defense; rectify and adjust thesis; Submit final
complete corrected thesis to Graduate School.
104575 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก 2
3 หน่ วยกิต
Thesis 1, Type A 2
การเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ ฉบับย่อที่มีองค์ประกอบของการศึกษาวิจยั โดยละเอียด อีก
ทังสอดคล้
้
องสัมพันธ์กบั เทคนิควิธีการทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และการจัดการเชิงพื ้นที่
ในเชิงสหวิทยาการ เพื่อนาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
Thesis proposal writing, which comprising details of research components
according to technical and methodology of geographic information science, geography
and spatial management as multi disciplinary approach for informing to the selected
thesis advisor.
104576 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก 2
3 หน่ วยกิต
Thesis 2, Type A 2
การเสนอโครงร่ างงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ เสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาฯ ต่อบัณฑิตวิทยาลัย
เพื่อสอบป้องกันโครงร่างวิทยานิพนธ์ เก็บรวบรวมข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง วิเคราะห์ข้อมูล ตามที่ได้ แสดงไว้
ในโครงร่างวิจยั ฉบับสมบูรณ์ รายงานผลการศึกษาและนาเสนอทุกประเด็นที่มีความก้ าวหน้ า
Submiting complete thesis proposal; designate a prospective thesis adviser to
the Graduate School for take a thesis proposal defense; collect related data; analyze data,
which recognize in complete version of thesis proposal writing; report and presenting all
progress topics to the thesis adviser and any interested persons.
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104577 วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก 2
6 หน่ วยกิต
Thesis 3, Type A 2
การเขียนวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ปรับแก้ ข้อผิดพลาดและแก้ ไข
ปรับปรุ งข้ อบกพร่องของวิทยานิพนธ์ ส่งวิทยานิพนธ์ ฉบับสมบูรณ์ที่ แก้ ไขข้ อผิดพลาดเรี ยบร้ อยแล้ ว
ให้ แก่บณ
ั ฑิตวิทยาลัย
Complete thesis writing; thesis defense; rectify and adjust thesis; submit final
complete corrected thesis to Graduate School.
3.1.6 ความหมายของรหัสวิชา
ประกอบด้ วยตัวเลข 6 ตัว แยกเป็ น 2 ชุด ชุดละ 3 ตัว มีความหมายดังนี ้
ความหมายของเลขรหัสชุดที่ 1 คือ (นับจากซ้ ายไปขวา) รหัส 3 ตัวแรก ตัวเลขเฉพาะของแต่ละ
สาขาวิชา โดย 104 หมายถึงภูมิศาสตร์ และภูมิสารสนเทศศาสตร์
เลขสามตัวหลัง (นับจากขวาไปซ้ าย) ให้ ความหมายดังนี ้
เลขหลักหน่ วย : แสดงอนุกรมของรายวิชา
เลขหลักสิบ : แสดงหมวดหมู่ในสาขาวิชา
4 หมายถึง กลุม่ วิชาบังคับ
5 หมายถึง กลุม่ วิชาทักษะภูมิสารสนเทศ
6 หมายถึง กลุม่ วิชาการประยุกต์ใช้ ภมู ิสารสนเทศ
7 หมายถึง กลุม่ วิชาวิทยานิพนธ์
เลขหลักร้ อย : แสดงชัน้ ปี และ ระดับ
5 หมายถึงวิชาระดับปริญญาโท
3.2 ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ ง และคุณวุฒกิ ารศึกษา
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ

1*

2

ชื่อ – นามสกุล

Michael Barbetti

นายเชิดศักดิ์ ทัพใหญ่

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

จบการศึกษาจากสถาบัน

ประเทศ

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

Ph.D.

Geophysics

Australian National
University

ออสเตรเลีย

2517

M.Sc.

Physics

University of Manitoba

แคนาดา

2511

B.Sc (Hons.)

Physics

University of Western
Australia
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออสเตรเลีย

2510

ไทย
ไทย
ไทย

2547
2539
2536

Assoc. Prof.

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

วท.ด.
วท.ม
วท.บ

วนศาสตร์
วนศาสตร์
วนศาสตร์
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ลาดับ
3*
4

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

ชื่อ – นามสกุล
นางสาวจรัสดาว
คงเมือง

อาจารย์

นางสาววันวิสาข์
ปั้นศักดิ์
อาจารย์

สาขาวิชา

จบการศึกษาจากสถาบัน

ประเทศ

Geography
ภูมิศาสตร์
ภูมิศาสตร์
Agricultural
Science
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
อุตสาหกรรมเกษตร

University of Leeds
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Hohenheim University

อังกฤษ
ไทย
ไทย
เยอรมนี

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2549
2539
2534
2552

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ไทย

2545

มหาวิทยาลัยนเรศวร

D.Tech. Sc.

Remote Sensing
& GIS

Asian Institute
of Technology

ไทย
ไทย

2542
2551

วท.ม.
วท.บ.

ภูมิศาสตร์
ภูมิศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

ไทย
ไทย

2538
2531

คุณวุฒิ
Ph.D.
วท.ม.
วท.บ.
Ph.D.
วท.ม.
วท.บ.

5*

ร้อยเอกอนุชิต
วงศาโรจน์

อาจารย์

หมายเหตุ รายชื่ออาจารย์ผ้ ทู ี่มีเครื่ องหมาย * (ดอกจัน) เป็ นอาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร

3.2.2 อาจารย์ ประจา
ชื่อ-สกุล
(เลขบัตรประจาตัวประชาชน)
1. รอ.ดร.อนุชิต วงศาโรจน์
(3 7399 00298 52 5)

คุณวุฒิ

ภาระงานสอน
(ชม./สัปดาห์ )

D.Tech. Sc. (Remote Sensing & GIS)
วท.ม. (ภูมิศาสตร์ )
วท.บ. (ภูมิศาสตร์ )
Ph.D. (Geography)
M.Eng. (Remote Sensing & GIS)
วท.บ. (ภูมิศาสตร์ ) เกียรตินิยม
Ph.D. (Geography)
วท.ม. (ภูมิศาสตร์ )
วท.บ. (ภูมิศาสตร์ )

15

4. ดร. ภนิตดา เชนรัชชสิทธิ์
(3 6599 00087 08 8)

Post Doctorate (Environmental Risk Assessment)

3

5. รศ.พัฒนา ราชวงศ์
(3 6599 00599 21 6)

วท.ม. (ภูมิศาสตร์ )
วท.บ. (ภูมิศาสตร์ )

2. ดร.กัมปนาท ปิ ยะธารงชัย
(3 4199 00173 66 1)
3. ดร.จรัสดาว คงเมือง
(3 5001 00255 76 1)

15

3

Ph.D. (Environmental Pollution Prevention & Control)

M.S. (Environmental Science)
วท.บ. (พยาบาลศาสตร์ )
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ชื่อ-สกุล
(เลขบัตรประจาตัวประชาชน)
6. ผศ. ภิรมย์ อ่อนเส็ง
(3 6501 00372 81 2)
7. ผศ.ดร.เชิดศักดิ์ ทัพใหญ่
(3 6505 00501 49 1)
8. ดร.วันวิสาข์ ปั น้ ศักดิ์
(3 6501 00022 27 7)

คุณวุฒิ
กศ.ม.(ภูมิศาสตร์ )
กศ.บ.(ภูมิศาสตร์ )
วท.ด. (วนศาสตร์ )
วท.ม. (วนศาสตร์ )
วท.บ. (วนศาสตร์ )
Ph.D. (Agricultural Science)

ภาระงานสอน
(ชม./สัปดาห์ )
6
3

6

วท.ม. (การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม)

วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร)
9. Assoc. Prof. Michael Francis Ph.D. (Geophysics)
Barbetti M.Sc. (Physics)
B.Sc (Hons.) (Physics)

3

4. ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์
4.1 คาอธิบายโดยย่ อ
การท าวิ ท ยานิ พ นธ์ คื อ การท าวิ จัย เพื่ อ ความก้ าวหน้ า ทางวิ ช าการในสาขาภู มิ
สารสนเทศศาสตร์ ภูมิศาสตร์ การสารวจและทาแผนที่ และการจัดการเชิงพื ้นที่ในเชิงสหวิทยาการ
ภายใต้ การดูแลของคณะกรรมการประจาหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีหน้ าที่ให้
คาปรึ กษาและควบคุมการทาวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาแต่ละคนจนแล้ วเสร็ จพร้ อมเรี ยบเรี ยงเขียน
เป็ นรูปเล่มวิทยานิพนธ์ ตลอดจนตีพิมพ์หรื อเผยแพร่ผา่ นสื่อทางวิชาการหรื อวิชาชีพต่างๆ
4.2 มาตรฐานผลการเรี ยนรู้
นิสิตมีศกั ยภาพในการเรี ยนรู้ ด้วยตนเอง สามารถคิดและวิเคราะห์ ปัญหาอย่างเป็ น
ระบบและมี ห ลัก การ สามารถประยุก ต์ ใ ช้ ศ าสตร์ ทัง้ ทางภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บัติ ด้ า นภู มิ
สารสนเทศศาสตร์ ภูมิศาสตร์ การสารวจและทาแผนที่ และการจัดการเชิงพื ้นที่ในเชิงสหวิทยาการ
มาใช้ ในการทาวิทยานิพนธ์อย่างได้ ผลเป็ นที่นา่ พึงพอใจ
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4.3 ช่วงเวลา
4.3.1 หลักสูตรแผน ก แบบ ก1 ทาวิทยานิพนธ์ในภาคการศึกษาที่ 1 ของปี การศึกษา
ที่ 1
4.3.2 หลักสูตรแผน ก แบบ ก2 ทาวิทยานิพนธ์ในภาคการศึกษาที่ 2 ของปี การศึกษา
ที่ 1
4.4 จานวนหน่วยกิต
4..4.1 หลักสูตรแผน ก แบบ ก1 ทาวิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
4.4.2 หลักสูตรแผน ก แบบ ก2 ทาวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
4.5 การเตรี ยมการ
กาหนดให้ มีระบบคณะกรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จัดคาบเวลาเข้ า
พบอาจารย์ที่ปรึกษา จัดทาบันทึกการให้ คาปรึกษาและกาหนดให้ มีการเตรี ยมความพร้ อมก่อนการ
ทาวิทยานิพนธ์
4.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากความก้ าวหน้ าในการทาวิทยานิพนธ์ ในหัวข้ อดังต่อไปนี ้
1. การทาวิทยานิพนธ์
2. การสอบวิทยานิพนธ์
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หมวดที่ 4. ผลการเรี ยนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
1. ความสามารถด้ านการใช้ ภาษาอังกฤษ
และการติดต่อสื่อสารเพื่อทางานวิจยั
ร่วมกับผู้อื่นในระดับนานาชาติ

-

-

2. ศักยภาพในการผลิตงานวิจยั และ
ความสามารถด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ

-

-

กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนิสิต
ส่งเสริมทักษะการฟั ง พูด อ่าน และเขียน
ภาษาอังกฤษ โดยการใช้ ตาราภาษาอังกฤษใน
การเรี ยนการสอน และใช้ ภาษาอังกฤษในการ
นาเสนอผลงานวิจยั และวิชาสัมมนา
สามารถใช้ ภาษาอังกฤษเพื่อติดต่อสื่อสาร
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนิสิตนักศึกษาและ
นักวิชาการต่างชาติ เพื่อแสวงหาความร่วมมือใน
การศึกษาวิจยั ร่วมกันได้
มุง่ การเรี ยนการสอนที่ให้ นิสิตมีความเข้ าใจเชิง
ลึก สามารถผลิตงานวิจยั ที่มีประโยชน์และนาไป
ประยุกต์ใช้ ในงานภูมิสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ การ
วิเคราะห์เชิงพื ้นที่และการจัดการพื ้นที่แบบบูรณา
การได้ จริงในเชิงปฏิบตั ิ
ส่งเสริมให้ มีการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศใน
กระบวนการเรี ยนรู้และปฏิบตั งิ าน มีการใช้ สื่อ
อิเลคทรอนิคส์ การใช้ บริ การห้ องสมุดผ่านระบบ
เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตทัว่ ประเทศ (Journal link &
VLS)

2. การพัฒนาผลการเรี ยนรู้ ในแต่ ละด้ าน
2.1 ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรี ยนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) จัดการปั ญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซบั ซ้ อนเชิงวิชาการหรื อวิชาชีพได้ อย่าง
เหมาะสม โดยคานึงถึงความรู้สกึ ของผู้อื่นที่อาจได้ รับผลกระทบจากการตัดสินใจนันๆ
้
2) วินิจฉัยอย่างผู้ร้ ูด้วยความยุตธิ รรมและชัดเจนเมื่อขาดแคลนข้ อมูลหรื อไม่มีระเบียบ
ข้ อบังคับเพียงพอที่จะจัดการกับปั ญหาที่เกิดขึ ้น
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3) มีหลักฐานอ้ างอิง และมีแนวทางตอบสนองต่อปั ญหาที่พบ ด้ วยหลักการ เหตุผล
และค่านิยมที่ดีงาม เป็ นการสนับสนุนอย่างจริ งจังให้ ผ้ อู ื่นใช้ การวินิจฉัยทางด้ านคุณธรรม จริ ยธรรม
ในการจัดการกับข้ อโต้ แย้ งและปั ญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและสังคมส่วนรวม
4) สามารถริเริ่มนาเสนอประเด็นปั ญหาที่เกี่ยวข้ องกับสภาพสังคมและสิ่งแวดล้ อม
โดยรวมที่ยงั ค้ างคาอยู่ ขึ ้นมาทบทวนและแก้ ไขได้ อย่างเหมาะสม ซึ่งเป็ นการแสดงออกซึ่งภาวะผู้นา
ในการส่งเสริมให้ มีการประพฤติปฏิบตั ติ ามหลักคุณธรรม จริยธรรมในสภาพแวดล้ อมของการทางาน
และในชุมชนที่กว้ างขวางขึ ้น
2.1.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ พัฒนาการเรี ยนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
มุ่งเน้ นด้ านความคิดและปลูกฝั งให้ นิสิต มีระเบียบวินัย แต่งกายเหมาะสมกับ
สถานภาพนิสิต มีความรับผิดชอบในการเข้ าเรี ยนและส่งงานตรงเวลา ฝึ กฝนภาวะความเป็ นผู้นา ผู้
ตาม มีการเคารพสิทธิและรับฟั ง ความคิดเห็นผู้อื่นในการปฏิบตั ิงานร่ วมกัน อีกทังมี
้ การสอดแทรก
ความรู้ ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ในการเรี ยนการสอน ทัง้ ในด้ านการดารงชีวิตอยู่ในสังคม และการ
ประกอบวิชาชีพ โดยเน้ นในเรื่ องจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพเป็ นสาคัญ รวมทังมุ
้ ่งเน้ นการ
ใช้ ประโยชน์จากองค์ความรู้ ทางการศึกษา ทังภาคทฤษฎี
้
และปฏิบตั ิ ตลอดจนองค์ความรู้ ด้านการ
วิจัย ที่มีความเกี่ ยวเนื่องเชื่อมโยงกับการป้องกันและแก้ ไขปั ญหาที่มีต่อสังคม ทัง้ ในระดับชุมชน
ระดับท้ องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับชาติ
2.1.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
มีการประเมินผลการเรี ยนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ทังในระหว่
้
างการศึกษา และ
ภายหลังสาเร็ จการศึกษา ด้ วยวิธีการต่างๆ เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การใช้
แบบสอบถาม แบบประเมิน และแบบวัดผล โดยประเมินจากหลายๆด้ าน ดังนี ้
1) ประเมินจากความมีวินยั ต่อการเรี ยน เข้ าชันเรี
้ ยนตรงเวลา ปฏิบตั งิ านได้ เสร็จสิ ้น
สมบูรณ์และส่งงานตามกาหนดเวลาที่ระบุไว้
2) ประเมินจากความรับผิดชอบในการปฏิบตั งิ านร่วมกันเป็ นหมู่คณะ การทางาน
ศึกษาวิจัย อี กทัง้ การเข้ าร่ ว มกิ จ กรรมในการใช้ องค์ความรู้ ที่ มี อยู่ม าเป็ นเครื่ อ งมื อ รั บใช้ และท า
ประโยชน์ตอ่ สังคม
3) ประเมินจากความซื่อสัตย์ และจรรยาบรรณในการสอบ การทารายงาน /
วิทยานิพนธ์
4) ผู้เรี ยนประเมินตนเอง ตลอดจนมีการประเมินโดยเพื่อนและอาจารย์ โดยใช้ แบบ
ประเมินและแบบวัดผล
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5) ภายหลังสาเร็จการศึกษา กาหนดให้ มหาบัณฑิตประเมินตนเอง ประเมินจากแหล่ง
งานของมหาบัณฑิต หรื อองค์กรที่รับมหาบัณฑิตเข้ าปฏิบตั ิงานด้ วย และประเมินจากผู้ปกครองของ
มหาบัณฑิต โดยใช้ แบบสอบถาม
2.2 ด้ านความรู้
2.2.1 ผลการเรี ยนรู้ ด้านความรู้
1) มีความรู้และความเข้ าใจอย่างถ่องแท้ ในเนื ้อหาสาระหลักของสาขาวิชาที่ตนศึกษา
ตลอดจนหลักการและทฤษฎีที่สาคัญ โดยสามารถนามาประยุกต์ใช้ เพื่อศึกษาค้ นคว้ าทางวิชาการ
หรื อการปฏิบตั ใิ นวิชาชีพได้ เป็ นอย่างดี
2) มีความเข้ าใจทฤษฎี รูปแบบการวิจยั และการปฏิบตั ิงานในศาสตร์ ของตนอย่างลึกซึ ้ง
โดยเฉพาะสามารถเข้ าใจในวิชาหรื อกลุม่ วิชาเฉพาะอย่างของตนในระดับแนวหน้ า
3) มีความเข้ าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ ใหม่ๆ แนวทางประยุกต์เทคนิควิธีการใหม่ๆ
ตลอดจนทราบถึงผลกระทบของผลงานวิจยั ในปั จจุบนั ที่มีผลและเกี่ยวข้ องกับองค์ความรู้ในศาสตร์
วิชาของตนและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้ อง
4) มีความตระหนักในกฎเกณฑ์ของกลุม่ ความรู้ที่เกี่ยวข้ องซึง่ จัดเป็ นข้ อบังคับที่ใช้ กนั ทัง้
ในระดับชาติและระดับนานาชาติ
2.2.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ พัฒนาการเรี ยนรู้ ด้านความรู้
เป็ นการจัดการเรี ยนรู้โดยผู้เรี ยนเป็ นศูนย์กลางและ และมุ่งเน้ นให้ นิสิตมีความรู้
ความเข้ าใจศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ องในเชิงลึก สามารถนาแนวคิดที่ได้ ไปประยุกต์เข้ าสู่วิธีการปฏิบตั ิงานที่
เป็ นการพัฒ นาอย่า งยั่ง ยื น โดยใช้ วิ ธี ก ารเรี ย นการสอนในหลากหลายรู ป แบบ และทัน ต่อ การ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เน้ นหลักการทางทฤษฎีและการประยุกต์เชิงปฏิบตั ิในสภาพแวดล้ อม
จริง การเรี ยนรู้ด้วยตนเอง และการเรี ยนรู้แบบมีสว่ นร่วม เรี ยนรู้จากสถานการณ์จริ งทังในชั
้ นเรี
้ ยน ใน
ห้ องปฏิบตั ิการ การทาวิจยั อีกทังการน
้
าความรู้ไปใช้ ในการทาประโยชน์ตอ่ ชุมชน ท้ องถิ่น ภูมิภาค
และในระดับที่สูงขึ ้น รวมถึงการทาวิทยานิพนธ์ ตลอดจนส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนสามารถพึ่งตนเองได้ มี
อิสระในการแสวงหาความรู้ โดยไม่ยึดติดกับการรับรู้ข้อมูลจากผู้สอนเพียงวิธีเดียว เน้ นรู ปแบบการ
เรี ยนรู้ที่กระตุ้นให้ เกิดการคิดวิเคราะห์ และตัดสินใจด้ วยตนเอง การร่วมแสดงความคิดเห็น การตอบ
คาถามเพื่อสนับสนุนให้ นิสิตคิดเป็ นและใฝ่ รู้
2.2.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ ทงั ้ ทางการเรี ยนและการปฏิบตั ิงานด้ านต่างๆของนิสิต
ให้ ครอบคลุมในทุกด้ าน ทังกรณี
้
การทดสอบย่อย การสอบกลางภาคและปลายภาค ผลสาเร็ จของ
การปฏิบตั งิ านเป็ นหมูค่ ณะ การนาเสนอผลงาน การนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ ประโยชน์ รวมไปถึงการ
สอบประมวลผลความรู้ด้านต่างๆ และการสอบวิทยานิพนธ์
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2.3 ด้ านทักษะทางปั ญญา
2.3.1 ผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะทางปั ญญา
1) สามารถนาความรู้ในทุกภาคส่วน มาใช้ จดั การบริบทใหม่ๆทังทางวิ
้
ชาการและ
วิชาชีพที่อาจเกิดขึ ้นโดยกะทันหัน
2) พัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้ างสรรค์เพื่อตอบสนองประเด็นปั ญหาในแง่มมุ ต่างๆ
3) สามารถสังเคราะห์และใช้ ผลงานวิจยั สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการหรื อเอกสารรายงานทาง
วิชาชีพที่เกี่ยวข้ อง มาบูรณาการร่วมกันกับองค์ความรู้เดิมที่ตนเองมีอยู่ เพื่อวิเคราะห์ประเด็นปั ญหา
ที่ ซับ ซ้ อนได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เป็ นผู้ ส่ ง เสริ ม ให้ เกิ ด การพัฒ นาแนวคิ ด ใหม่ ข้ อสรุ ป และ
ข้ อเสนอแนะที่เกี่ยวข้ องในสาขาวิชาการหรื อวิชาชีพของตน
4) สามารถวางแผนและดาเนินโครงการวิจยั ค้ นคว้ าทางวิชาการได้ ด้วยตนเอง โดยการใช้
ความรู้ทงภาคทฤษฎี
ั้
และภาคปฏิบตั ิ รวมทังเทคนิ
้
คการวิจยั ที่เหมาะสม
2.3.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ พัฒนาการเรี ยนรู้ ด้านทักษะทางปั ญญา
มุ่ง เน้ น ให้ นิ สิ ต ได้ รั บ ทราบแหล่ ง ข้ อ มูล ด้ า นต่า งๆที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การเรี ย นรู้ และการ
ศึกษาวิจยั ให้ นิสิตได้ ทราบถึงสาระสาคัญของแต่ละสาขาวิชาที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ ร่วมกันได้
ในเชิงบูรณาการ โดยให้ นิสิตแต่ละคนได้ วิจารณ์ผลการศึกษาจากแหล่งต่างๆที่ตนสนใจและได้ สืบค้ น
มาว่ามีข้อดี / ข้ อเสีย จุดเด่น / จุดด้ อยอย่างไร
ให้ นิสิตทุกคนได้ ฝึกฝนการนาข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องจากแหล่งต่างๆมาทดลองเขียนเป็ นโครง
ร่ า งการวิ จัย ที่ มี ป ระเด็ น ส าคัญ อย่ า งครบถ้ วน อี ก ทัง้ ร่ ว มกั น น าเสนอ ถกแถลง และวิ พ ากษ์
สาระสาคัญในโครงร่ างการวิจัยเหล่านัน้ โดยมีอาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบเป็ นผู้ควบคุมดูแลการปฏิบตั ิ
อย่างใกล้ ชิด
2.3.3 กลยุทธ์ การประเมินด้ านทักษะทางปั ญญา
ประเมินทักษะทางปั ญญา จากการแสดงออกทางกระบวนการคิดและการแก้ ไข
ปั ญหา ผลการปฏิบตั งิ าน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรู้ การนาเสนอผลงาน การอธิบาย การตอบคาถาม
การโต้ ตอบสื่อสารกับผู้อื่น
2.4 ด้ านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) แก้ ไขปั ญหาที่มีความซับซ้ อนในสาขาวิชาชีพได้ ด้วยตนเอง
2) สามารถตัดสินใจที่จะดาเนินมาตรการต่างๆด้ วยตนเองและสามารถประเมินตนเอง
ได้ รวมถึ ง วางแผนในการปรั บปรุ ง ตนเองให้ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพในการปฎิ บัติง านระดับ สูง มี ความ
รับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเอง
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3) สามารถร่วมมือกับผู้อื่นเพื่อหาแนวทางจัดการที่เหมาะสมได้ อย่างเต็มที่ในกรณีเกิด
ข้ อโต้ แย้ งและปั ญหาต่างๆ
4) แสดงทักษะความเป็ นผู้นาได้ อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์และโอกาส เพื่อช่วย
เพิ่มพูนประสิทธิภาพของการทางานในกลุม่ หรื อองค์กรได้ เป็ นอย่างดี
2.4.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ พัฒนาการเรี ยนรู้ ด้ านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
เน้ นการเรี ยนการสอนที่มีปฏิสมั พันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรี ยนและผู้สอน การเรี ยนรู้และ
การปฏิบตั ิงานเป็ นกลุ่ม การแสดงออกถึงภาวะความเป็ นผู้นาและผู้ตามที่ดี การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
กับ เพื่ อ นร่ ว มงาน การวางตัว ที่ เ หมาะสมต่อ กาลเทศะ การจัด ท ากิ จ กรรมเพื่ อ สัง คม สามารถ
ประสานงานกับผู้อื่นได้ อย่างดีทงภายในและภายนอกสถาบั
ั้
นการศึกษา และความรับผิดชอบต่องาน
ที่ได้ รับมอบหมาย
2.4.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้ านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคล
และความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตระหว่างกิจกรรมการเรี ยนการ
สอนในหลายๆด้ าน เช่น พฤติกรรมความสนใจ ตังใจเรี
้ ยนรู้และพัฒนาตนเอง การแสดงบทบาทภาวะ
ผู้น าและผู้ต ามที่ ดี ความสามารถในการท างานร่ ว มกับ ผู้อื่ น ความรั บ ผิ ด ชอบในการเรี ย นและ
ปฏิบตั งิ านที่ได้ รับมอบหมาย การนาเสนอผลงาน การทางานวิจยั และการร่วมทากิจกรรมเพื่อสังคม
2.5 ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถคัดกรองข้ อมูลทางคณิตศาสตร์ และสถิติ เพื่อนามาใช้ ในการศึกษาค้ นคว้ า
ปั ญหา สรุปปั ญหาและเสนอแนะแนวทางแก้ ไขปั ญหาด้ านต่างๆ
2) มีประสิทธิภาพในการสื่อสารตอบโต้ กบั กลุม่ บุคคลต่างๆทังในวงวิ
้
ชาการและวิชาชีพ
รวมถึงบุคคลทัว่ ไปได้ อย่างเหมาะสม
3) สามารถนาเสนอรายงานทังในรู
้ ปแบบที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการผ่านสื่อ
สิ่งพิมพ์ทงทางวิ
ั้
ชาการและวิชาชีพ รวมทังวิ
้ ทยานิพนธ์หรื อเอกสารโครงการศึกษาค้ นคว้ าที่สาคัญใน
สาขาที่เกี่ยวข้ อง
4) สามารถระบุแหล่งที่มา เข้ าถึงข้ อมูล และคัดเลือกแหล่งข้ อมูลเพื่อประกอบการ
วิเคราะห์ประเด็นปั ญหาที่สลับซับซ้ อนได้ อย่างเหมาะสมกับบริบทแห่งปั ญหานันๆ
้
5) มีวิจารณญาณในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนามาใช้ ได้ อย่างสม่าเสมอในการ
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รวบรวมข้ อมูล แปลความหมาย รวมทังสื
้ ่อสารข้ อมูลและแนวความคิดได้ ดี
6) สามารถใช้ ภาษาไทยได้ อย่างถูกต้ อง อีกทังน
้ าภาษาอังกฤษมาใช้ งานได้ อย่าง
เหมาะสม
2.5.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ พัฒนาการเรี ยนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาระสาคัญคือ มีรายวิชาสัมมนา ซึ่งเป็ นวิชาบังคับ ไม่นบั หน่วยกิต ที่นิสิตทุกคน
ไม่ว่าเรี ยนแผน ก แบบ ก 1 หรื อ ก 2 ต้ องลงทะเบียนเรี ยน เพื่อให้ นิสิตได้ ฝึกทักษะทังด้
้ านการ
วิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศ ประกอบการค้ นคว้ าและนาเสนองานทัง้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และมีกิจกรรมการเรี ยนการสอนอื่นๆ ที่ม่งุ เน้ นให้ ผ้ เู รี ยนได้ ฝึกฝนทักษะ
ต่างๆเหล่านี ้ ทังด้
้ วยตนเองและร่วมกับผู้อื่น รวมทังการอภิ
้
ปราย และการวิเคราะห์ปัญหาจริ งในการ
เรี ยนรู้และการทางานวิจยั
2.5.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมิ นผลตามกิ จ กรรมการเรี ยนการสอน และการนาเสนองานโดยใช้ แบบ
ประเมินทักษะในด้ านต่างๆเหล่านี ้ การทดสอบความรู้ และเทคนิคการวิเคราะห์และแก้ ปัญหาใน
สถานการณ์จาลองเสมือนจริ ง และการทางานวิจยั ตังแต่
้ เริ่ มต้ นจนถึงขันตอนการเขี
้
ยนรายงาน และ
การนาเสนอผลงาน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรั บผิดชอบต่ อผลการเรี ยนรู้ จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum mapping)
แสดงให้ เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรนี ้ มีความรับผิชอบต่อผลการเรี ยนรู้ในด้ านใดบ้ าง
(สัมพันธ์ กบั การพัฒนาผลการเรี ยนรู้แต่ละด้ า นตามข้ อ 2) โดยระบุว่าเป็ นความรับผิดชอบหลักหรื อ
ความรับผิดชอบรอง โดยที่ผลการเรี ยนรู้แต่ละข้ อด้ านต่างๆในตารางมีความหมายดังต่อไปนี ้
3.1 ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
1) จัดการปั ญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซบั ซ้ อนเชิงวิชาการหรื อวิชาชีพได้ อย่าง
เหมาะสม โดยคานึงถึงความรู้สกึ ของผู้อื่นที่อาจได้ รับผลกระทบจากการตัดสินใจนันๆ
้
2) วินิจฉัยอย่างผู้ร้ ูด้วยความยุตธิ รรมและชัดเจนเมื่อขาดแคลนข้ อมูลหรื อไม่มีระเบียบ
ข้ อบังคับเพียงพอที่จะจัดการกับปั ญหาที่เกิดขึ ้น
3) มีหลักฐานอ้ างอิง และมีแนวทางตอบสนองต่อปั ญหาที่พบ ด้ วยหลักการ เหตุผล
และค่านิยมที่ดีงาม เป็ นการสนับสนุนอย่างจริ งจังให้ ผ้ อู ื่นใช้ การวินิจฉัยทางด้ านคุณธรรม จริ ยธรรม
ในการจัดการกับข้ อโต้ แย้ งและปั ญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและสังคมส่วนรวม
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4) สามารถริเริ่มนาเสนอประเด็นปั ญหาที่เกี่ยวข้ องกับสภาพสังคมและสิ่งแวดล้ อม
โดยรวมที่ยงั ค้ างคาอยู่ ขึ ้นมาทบทวนและแก้ ไขได้ อย่างเหมาะสม ซึ่งเป็ นการแสดงออกซึ่งภาวะผู้นา
ในการส่งเสริมให้ มีการประพฤติปฏิบตั ติ ามหลักคุณธรรม จริยธรรมในสภาพแวดล้ อมของการทางาน
และในชุมชนที่กว้ างขวางขึ ้น
3.2 ด้ านความรู้
1) มีความรู้และความเข้ าใจอย่างถ่องแท้ ในเนื ้อหาสาระหลักของสาขาวิ ชาที่ตนศึกษา
ตลอดจนหลักการและทฤษฎีที่สาคัญ โดยสามารถนามาประยุกต์ใช้ เพื่อศึกษาค้ นคว้ าทางวิชาการ
หรื อการปฏิบตั ใิ นวิชาชีพได้ เป็ นอย่างดี
2) มีความเข้ าใจทฤษฎี รูปแบบการวิจยั และการปฏิบตั ิงานในศาสตร์ ของตนอย่างลึกซึ ้ง
โดยเฉพาะสามารถเข้ าใจในวิชาหรื อกลุม่ วิชาเฉพาะอย่างของตนในระดับแนวหน้ า
3) มีความเข้ าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ ใหม่ๆ แนวทางประยุกต์เทคนิควิธีการใหม่ๆ
ตลอดจนทราบถึงผลกระทบของผลงานวิจยั ในปั จจุบนั ที่มีผลและเกี่ยวข้ องกับองค์ความรู้ในศาสตร์
วิชาของตนและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้ อง
4) มีความตระหนักในกฎเกณฑ์ของกลุม่ ความรู้ที่เกี่ยวข้ องซึง่ จัดเป็ นข้ อบังคับที่ใช้ กนั ทัง้
ในระดับชาติและระดับนานาชาติ
3.3 ด้ านทักษะทางปั ญญา
1) สามารถนาความรู้ในทุกภาคส่วน มาใช้ จดั การบริบทใหม่ๆทังทางวิ
้
ชาการและ
วิชาชีพที่อาจเกิดขึ ้นโดยกะทันหัน
2) พัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้ างสรรค์เพื่อตอบสนองประเด็นปั ญหาในแง่มมุ ต่างๆ
3) สามารถสังเคราะห์และใช้ ผลงานวิจยั สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการหรื อเอกสารรายงานทาง
วิชาชีพที่เกี่ยวข้ อง มาบูรณาการร่วมกันกับองค์ความรู้เดิมที่ตนเองมีอยู่ เพื่อวิเคราะห์ประเด็นปั ญหา
ที่ ซับ ซ้ อนได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เป็ นผู้ ส่ ง เสริ ม ให้ เกิ ด การพัฒ นาแนวคิ ด ใหม่ ข้ อสรุ ป และ
ข้ อเสนอแนะที่เกี่ยวข้ องในสาขาวิชาการหรื อวิชาชีพของตน
4) สามารถวางแผนและดาเนินโครงการวิจยั ค้ นคว้ าทางวิชาการได้ ด้วยตนเอง โดยการใช้
ความรู้ทงภาคทฤษฎี
ั้
และภาคปฏิบตั ิ รวมทังเทคนิ
้
คการวิจยั ที่เหมาะสม
3.4 ด้ านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) แก้ ไขปั ญหาที่มีความซับซ้ อนในสาขาวิชาชีพได้ ด้วยตนเอง
2) สามารถตัดสินใจที่จะดาเนินมาตรการต่างๆด้ วยตนเองและสามารถประเมินตนเอง
ได้ รวมถึ ง วางแผนในการปรั บปรุ ง ตนเองให้ มี ป ระสิ ทธิ ภ าพในการปฎิ บัติง านระดับ สูง มี ความ
รับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเอง
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3) สามารถร่วมมือกับผู้อื่นเพื่อหาแนวทางจัดการที่เหมาะสมได้ อย่างเต็มที่ในกรณีเกิด
ข้ อโต้ แย้ งและปั ญหาต่างๆ
4) แสดงทักษะความเป็ นผู้นาได้ อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์และโอกาส เพื่อช่วย
เพิ่มพูนประสิทธิภาพของการทางานในกลุม่ หรื อองค์กรได้ เป็ นอย่างดี
3.5 ด้ านทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถคัดกรองข้ อมูลทางคณิตศาสตร์ และสถิติ เพื่อนามาใช้ ในการศึกษาค้ นคว้ า
ปั ญหา สรุปปั ญหาและเสนอแนะแนวทางแก้ ไขปั ญหาด้ านต่างๆ
2) มีประสิทธิภาพในการสื่อสารตอบโต้ กบั กลุม่ บุคคลต่างๆทังในวงวิ
้
ชาการและวิชาชีพ
รวมถึงบุคคลทัว่ ไปได้ อย่างเหมาะสม
3) สามารถนาเสนอรายงานทังในรู
้ ปแบบที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการผ่านสื่อ
สิ่งพิมพ์ทงทางวิ
ั้
ชาการและวิชาชีพ รวมทังวิ
้ ทยานิพนธ์หรื อเอกสารโครงการศึกษาค้ นคว้ าที่สาคัญใน
สาขาที่เกี่ยวข้ อง
4) สามารถระบุแหล่งที่มา เข้ าถึงข้ อมูล และคัดเลือกแหล่งข้ อมูลเพื่อประกอบการ
วิเคราะห์ประเด็นปั ญหาที่สลับซับซ้ อนได้ อย่างเหมาะสมกับบริบทแห่งปั ญหานันๆ
้
5) มีวิจารณญาณในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนามาใช้ ได้ อย่างสม่าเสมอในการ
รวบรวมข้ อมูล แปลความหมาย รวมทังสื
้ ่อสารข้ อมูลและแนวความคิดได้ ดี
6) สามารถใช้ ภาษาไทยได้ อย่างถูกต้ อง อีกทังน
้ าภาษาอังกฤษมาใช้ งานได้ อย่าง
เหมาะสม
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แผนที่แสดงการกระจายความรั บผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา
1

วิชาบังคับ
104541 แผนที่และการนาเสนอ
ข้ อมูล
104542 การวิเคราะห์เชิงพื ้นที่
104543 การจัดการฐานข้ อมูล
และสารสนเทศภูมิศาสตร์
วิชาบังคับไม่ นับหน่ วยกิต
104544 ระเบียบวิธีวจิ ยั ทาง
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
104545 สัมมนา
วิชาเลือก
104551 การรับรู้จากระยะไกลขัน้
สูง
104552 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
เลขภาพ

2

3

2. ความรู้

4

1

2

3

3. ทักษะทางปัญญา

4

1

2

3

4

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1

2

3

4

5.ทักษะในการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้ เทคโนโลยี
1

2

3

4

5

6
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1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา
1

104553 การทาแผนที่บน
เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตและ
โทรศัพท์มือถือ
104554 การสร้ างแบบจาลองเชิง
พื ้นที่
104555 ระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจเชิงพื ้นที่
104556 ปั ญหาพิเศษด้ าน
ภูมิสารสนเทศศาสตร์
104561 วิวฒ
ั นาการภูมิทศั น์
104562 การประเมินภาวะภัย
พิบตั ิ
104563 ภูมิศาสตร์ การ
เปลีย่ นแปลงภูมิอากาศ
104564 ภูมิสารสนเทศด้ าน
สุขภาพ
104565 การวิเคราะห์เชิงพื ้นที่
ด้ านระบบอาหาร

2

3

2. ความรู้

4

1

2

3

3. ทักษะทางปัญญา

4

1

2

3

4

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1

2



3

4

           



           

   

          







          







5.ทักษะในการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้ เทคโนโลยี
1

2

  

3

4

5

6
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1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา
1

104566 ภูมิสารสนเทศกับ
โลกาภิวตั น์
104567 ภูมิสารสนเทศเพื่อระบบ
การตังถิ
้ ่นฐานและการย้ ายถิ่น
ฐาน
104568 การจัดการข้ อมูลที่ดิน
และสินทรัพย์
104569 ภูมิสารสนเทศการมีสว่ น
ร่วมสาธารณะ
วิทยานิพนธ์
104571 - 4 วิทยานิพนธ์ แผน ก
แบบ ก 1
104575 – 7 วิทยานิพนธ์ แผน ก
แบบ ก 2

2

3

2. ความรู้

4

1

2

3

3. ทักษะทางปัญญา

4

1

2

3

          

4

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1



2

3

4

   

5.ทักษะในการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้ เทคโนโลยี
1

2



3



4



5



6
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หมวดที่ 5. หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
(ผนวก ก.) โดยใช้ ระบบอักษรลาดับขันและค่
้
าลาดับขันในการวั
้
ดและประเทินผลการศึกษาในแต่ละ
วิชา โดยแบ่งการกาหนดอักษรลาดับขันเป็
้ น 3 กลุ่ม คือ อักษรลาดับขันที
้ ่มีคา่ ลาดับขัน้ อัก ษรลาดับ
ขันที
้ ่ไม่มีคา่ ลาดับขัน้ และอักษรลาดับขันที
้ ่ยงั ไม่มีการประเมินผล
1.1 อักษรลาดับขันที
้ ่มีคา่ ลาดับขัน้ ให้ กาหนดดังนี ้
อักษรลาดับขัน้
ความหมาย
ค่าลาดับขัน้
A
ดีเยี่ยม (excellent)
4.00
B+
ดีมาก (very good)
3.50
B
ดี
(good)
3.00
+
C
ดีพอใช้ (fairly good)
2.50
C
พอใช้
(fair)
2.00
D+
อ่อน
(poor)
1.50
D
อ่อนมาก (very poor)
1.00
F
ตก
(failed)
0.00
1.2 อักษรลาดับขันที
้ ่ไม่มีคา่ ลาดับขัน้ ให้ กาหนดดังนี ้
อักษรลาดับขัน้
ความหมาย
S
เป็ นที่พอใจ (satisfactory)
U
ไม่เป็ นที่พอใจ (unsatisfactory)
V
เข้ าร่วมศึกษา (visiting)
W
ถอนกระบวนวิชา (withdrawn)
1.3 อักษรลาดับขันที
้ ่ยงั ไม่มีการประเมินผล ให้ กาหนดดังนี ้
อักษรลาดับขัน้
ความหมาย
I
การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (incomplete)
วิชาบังคับของสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ นิสิตจะต้ องได้ คา่ ลาดับขันไม่
้ ต่ากว่า
C หรื อ S มิฉะนันจะต้
้ องลงทะเบียนเรี ยนซ ้าอีก
รายวิชาที่กาหนดให้ วดั และประเมินผลด้ วยอักษรลาดับขัน้ S หรื อ U ได้ แก่ วิชา
104555 104571 104572 104573 104574 104575 และ 104576
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
กาหนดระบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ เพื่ อ แสดงหลัก ฐานยื น ยันหรื อ
สนับสนุนว่านิสิตและมหาบัณฑิตทุกคนมีมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ทุกด้ าน เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ ใน
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท สาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ขณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
1) กาหนดให้ ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรี ยนรู้ของนิสิตเป็ นส่วนหนึง่ ของ
ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถาบันการศึกษา
2) มีคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ โดยพิจารณาความเหมาะสม
ของข้ อสอบให้ เป็ นไปตามแผนการสอน มีการประเมินข้ อสอบประกอบด้ วยคณะกรรมการดังนี ้
1) อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูต ร 2) อาจารย์ที่ปรึ กษานิสิต 3) อาจารย์ประจาวิชาที่ใช้ ในการทวน
สอบ และ 4) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในสาขาที่เกี่ยวข้ อง
3) ดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ในระดับรายวิชา ตามจานวน
รายวิชาที่กาหนด คือ ทุกรายวิชาในหมวดวิชาบังคับ และรายวิชาวิ ทยานิพนธ์ แบบที่นิสิต ผู้นนั ้ ได้
เลือกทา โดยให้ คณะกรรมการพิจารณาความสอดคล้ องของเครื่ องมือวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้
อีกทังตรวจสอบผลการให้
้
คะแนนกับเครื่ องมือวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ ต่างๆ รวมถึง พิจารณา
ผลงานของนิสิตที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับรายวิชาที่ใช้ ในการทวนสอบนันด้
้ วย
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ หลังจากนิสิตสาเร็ จการศึกษา เน้ นการทา
วิจยั สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพหรื อศึกษาต่อของมหาบัณฑิต โดยทาการวิจยั อย่างต่อเนื่อง
แล้ วนาผลที่ได้ มาเป็ นข้ อมูลในการประเมินคุณภาพของหลักสูตร การพัฒนาหรื อปรับปรุงหลักสูตร
และกระบวนการเรี ยนการสอน โดยมีหวั ข้ อการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ดงั ต่อไปนี ้
(1) สภาวะการได้ งานทาหรื อศึกษาต่อของมหาบัณฑิต ประเมินจากการได้ งาน
ทาหรื อศึกษาต่อตรงตามสาขาหรื อในสาขาที่เกี่ยวข้ อง และระยะเวลาในการหางาน โดยประเมินจาก
มหาบัณฑิตในแต่ละรุ่นที่สาเร็จการศึกษา
(2) ตาแหน่งงานและความก้ าวหน้ าในสายงานของมหาบัณฑิต
(3) ความพึงพอใจของมหาบัณฑิต ต่อความรู้ความสามารถที่ได้ เรี ยนรู้จาก
หลักสูตร ที่ใช้ ในการประกอบอาชีพหรื อศึกษาต่อ พร้ อมกับเปิ ดโอกาสให้ มีการเสนอข้ อคิดเห็นในการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น
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(4) ความพึงพอใจของผู้ใช้ มหาบัณฑิตหรื อนายจ้ าง พร้ อมกับเปิ ดโอกาสให้ มี
ข้ อเสนอแนะต่อสิ่ ง ที่ คาดหวัง หรื อต้ องการจากหลักสูตรนาไปใช้ ในการปฏิ บัติในองค์กรต่างๆทัง้
ภาครัฐและเอกชน
(5) ความพึงพอใจของสถาบันการศึกษาอื่น ซึ่งรับมหาบัณฑิตที่สาเร็จจาก
หลักสูตรเข้ าศึกษาต่อเพื่อปริ ญญาที่สูงขึ ้น โดยประเมินทางด้ านความรู้ ความพร้ อม และคุณสมบัติ
อื่นๆ
(6) ความเห็นและข้ อเสนอแนะจากอาจารย์พิเศษและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต่อ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษาของมหาบัณฑิตที่ สาเร็ จการศึกษา กระบวนการพัฒนาการเรี ยนรู้ องค์
ความรู้ และการปรับปรุ งพัฒนาหลักสูตร ให้ มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ทางการศึกษา รวมทัง้
สภาพสังคมและสิ่งแวดล้ อมในปั จจุบนั
(7) ผลงานของนิสิตและมหาบัณฑิตที่สามารถวัดได้ เป็ นรูปธรรม เช่น
1) จานวนผลงานวิจยั ที่ตีพิมพ์เผยแพร่
2) จานวนกิจกรรมเพื่อสังคมและประเทศชาติ
3) จานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ทาประโยชน์เพื่อสังคม
3. เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาของหลักสูตร
การประเมินการสาเร็ จ การศึกษา เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลันนเรศวรว่าด้ วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 (ผนวก ก) ดังนี ้
หลักสูตร แผน ก แบบ ก 1
1. มีระยะเวลาการศึกษาตามที่กาหนด
2. ลงทะเบียนเรี ยนครบตามที่หลักสูตรกาหนด
3. สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
4. เสนอวิทยานิพนธ์และผ่านการสอบปากเปล่า
5. ผลงานวิ ท ยานิ พ นธ์ หรื อ ส่ ว นหนึ่ง ของผลงาน ได้ รั บ การตี พิ ม พ์ ใ นวารสารหรื อ
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ซึ่งเป็ นที่ยอมรับในสาขาวิชานัน้ หรื อเสนอต่อที่ ประชุมวิชาการที่มีรายงานการ
ประชุม (Proceedings)
หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2
1. มีระยะเวลาการศึกษาตามที่กาหนด
2. ศึกษารายวิชาต่างๆ และปฏิบตั คิ รบตามเงื่อนไขของภาควิชา
3. มีผลการศึกษาได้ คา่ ลาดับขันสะสมเฉลี
้
่ยทังหมด
้
ไม่น้อยกว่า 3.00 และค่าลาดับขัน้
สะสมเฉลี่ยในแต่ละสาขาวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 3.00
4. สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย
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5. เสนอวิทยานิพนธ์และสอบปากเปล่า
6. ผลงานวิทยานิพนธ์ ต้ องได้ รับการตีพิมพ์ หรื ออย่างน้ อยดาเนินการให้ ผลงานหรื อ
ส่วนหนึ่งของผลงานได้ รับการยอมรับให้ ตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรื อเสนอต่อที่
ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) อย่างน้ อย 1 เรื่ อง
7. เป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
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หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ ใหม่
มี ก ารปฐมนิ เ ทศแนะแนวอาจารย์ ใ หม่ ให้ มี ค วา มรู้ และเข้ าใจนโยบายของ
สถาบันอุดมศึกษา คณะ และหลักสูตรที่เปิ ดสอน โดยมีสาระสาคัญประกอบด้ วย
- บทบาทหน้ าที่ของอาจารย์ในพันธกิจของสถาบัน
- สิทธิประโยชน์ของอาจารย์ และกฎระเบียบต่างๆ
- หลักสูตร การจัดการเรี ยนการสอน และกิจกรรมต่างๆ ของสาขาวิชา
มีอาจารย์อาวุโสทาหน้ าที่เป็ นอาจารย์พี่เลี ้ยง โดยมีหน้ าที่ให้ คาแนะนา ให้ คาปรึกษา
เพื่อเรี ยนรู้ และให้ ข้อคิดในการปรับตัวเองเข้ าเป็ นอาจารย์ในภาควิชา นิเทศการสอนทังภาคทฤษฎี
้
และภาคปฏิบตั ิที่ต้องสอน อีกทังมี
้ การประเมินผลและติดตามความก้ าวหน้ าในการปฏิบตั ิงานของ
อาจารย์ใหม่ด้วย
2. การพัฒนาความรู้ และทักษะให้ แก่ คณาจารย์
(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้ มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้ างสมประสบการณ์ในสาขาที่ตนสนใจ
เพื่อให้ เกิดองค์ความรู้ในเชิงลึกและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน ส่งเสริมการสอนและการวิจยั อย่าง
ต่อเนื่องทังอาจารย์
้
เก่าและอาจารย์ใหม่ สนับสนุนการศึกษาต่อ ฝึ กอบรม และ/หรื อ ดูงานทาง
วิชาการในองค์กรต่างๆ มุง่ เน้ นให้ มีการประชุมวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้ องทังในประเทศ
้
และ/หรื อ
ต่างประเทศ รวมทังการลาเพื
้
่อประกอบกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์
(2) มุง่ เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรี ยนการสอนและการประเมินผลให้ ทนั สมัย
(3) เน้ นการมีสว่ นร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชมุ ชนที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนา
ความรู้และคุณธรรม
(4) มีการกระตุ้นให้ อาจารย์พฒ
ั นาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา
(5) ส่งเสริมการทาวิจยั สร้ างองค์ความรู้ใหม่เป็ นหลัก เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน
และความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
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หมวดที่ 7. การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
1.1 มีคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร และมีอาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบแต่ละรายวิชาใน
หลักสูตรโดยมีคณะกรรมการประจาหลักสูตรซึง่ แต่งตังโดยคณะเกษตรศาสตร์
้
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้ อม ทาหน้ าที่กากับดูแลกระบวนการต่างๆ ในการดาเนินงานหลักสูตร ควบคุมคุณภาพ
และการเรี ยนการสอนให้ สอดคล้ องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบแต่ละรายวิชานัน้ เป็ นคณะอาจารย์ประจาหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์ มีหน้ าที่ควบคุมการดาเนินงานเกี่ยวกับเรี ยนการสอนเพื่อให้
เป็ นไปตามข้ อกาหนดรายวิชา
1.2 มีกระบวนการจัดการเรี ยนการสอน
1.2.1 มีการจัดทารายละเอียดของรายวิชา มคอ.3
1.2.2 มีรูปแบบการจัดการเรี ยนการสอนที่มีความหลากหลาย
1.2.3 มีอาจารย์ประจาหลักสูตร ทังอาจารย์
้
ประจา อาจารย์พิเศษ / ผู้ทรงคุณวุฒิ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่มีคณ
ุ สมบัตติ ามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.
2548 (ของกระทรวงศึกษาธิการ) และข้ อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้ วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
1.2.4 มีการพัฒนาทักษะการสอนและการให้ คาปรึกษาวิทยานิพนธ์ของอาจารย์
1.2.5 มีการประเมินและวิเคราะห์ข้อสอบให้ ได้ มาตรฐาน
1.2.6 มีระบบฐานข้ อมูลเกี่ยวกับรายวิชาในหลักสูตร
1.2.7 มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ประจาวิชา
1.3 มีการประกันคุณภาพวิทยานิพนธ์
โดยให้ ดาเนินการตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้ วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ. ศ. 2554 ในหัวข้ อหลักดังนี ้
1.3.1 การทาวิทยานิพนธ์
1.3.2 การสอบวิทยานิพนธ์
ผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิต ต้ องได้ รับการตีพิมพ์ หรื ออย่างน้ อยได้ ดาเนินการให้ ผล
งานหรื อส่วนหนึง่ ของผลงานได้ รับการยอมรับให้ ตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรื อเสนอ
ต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) อย่างน้ อย 1 เรื่ อง
1.4 การบริหารจัดการหลักสูตรบริ หารตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
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2. การบริหารทรั พยากรการเรี ยนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ได้ จดั สรรงบประมาณประจาปี ทังงบประมาณ
้
แผ่นดินและงบประมาณรายได้ เ พื่อจัดซื ้อตารา สื่อการเรี ยนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุ ภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ อย่างเพียงพอ เพื่อสนับสนุนการเรี ยนการสอนในชันเรี
้ ยนและสร้ างสภาพแวดล้ อมให้ เหมาะกับ
การเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเองของนิ สิ ต โดยภาควิ ช าทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม มี ห้ องเรี ย นและ
ห้ องปฏิบตั ิการด้ านการทาแผนที่ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ระบบข้ อมูลระยะไกลจากดาวเทียม รู ปถ่าย
ทางอากาศ และการสารวจข้ อมูลเชิงบูรณาการทังด้
้ านกายภาพและด้ านสังคม-วัฒนธรรม ที่ได้ มาตรฐาน
นอกจากนี ้ คณะเกษตรศาสตร์ ฯ ได้ จดั ให้ มีเครื่ องมือและอุปกรณ์ การวิเคราะห์ขนสู
ั ้ งของสาขาวิชาต่างๆ ใน
ห้ องปฏิ บัติการกลาง รวมทัง้ มีห้องศึกษาค้ น คว้ าด้ วยตนเองและสานักหอสมุดของมหาวิทยาลัยที่ นิสิ ต
สามารถค้ นคว้ าเอกสารได้ อย่างสะดวกสมบูรณ์
2.2 ทรั พยากรการเรี ยนการสอนที่มีอยู่เดิม
หนังสือตารา เอกสารและวารสารวิชาการที่ใช้ ประกอบการเรี ยนการสอนส่วนใหญ่ มีอยู่ใน
สานักหอสมุด และห้ องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
หรื อมีบริ การยืมหนังสือจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ โดยผ่านทางสานักหอสมุด ซึ่งมีรายการที่เกี่ยวข้ อง
จาแนกตามตารางดังนี ้
จานวนทรัพยากรสารสนเทศของสานักหอสมุด
ตาราเรี ยน
ภาษาไทย
28,654
ภาษาต่างประเทศ
14,437
วารสาร
ภาษาไทย
170
ภาษาต่างประเทศ
150
โสตทัศนวัสดุ
(วีดิทศั น์, แผ่นดิสก์, เทปบันทึกเสียง, ซีดีรอม)
2,466

ฐานข้ อมูลอิเล็กทรอนิคส์

ACM
DAO
Lexis-Nexis
Science Direct
IEEE
ACS
Emerald Full Text
Grolier Online
Springer Link
H.W.Wilson (All)
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2.3 การจัดหาทรั พยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
มีการประสานงานกับสานักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวรในการจัดซื ้อหนังสือ และตารา
ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อบริ การให้ อาจารย์และนักศึกษาได้ ค้นคว้ า และใช้ ประกอบการเรี ยนการสอน ในการ
ประสานการจัดซือ้ หนังสือนัน้ อาจารย์ผ้ ูสอนแต่ละรายวิชา จะมีส่วนร่ วมในการเสนอแนะรายชื่อ
หนังสือ ตลอดจนสื่ออื่นๆที่จาเป็ น นอกจากนี ้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางหัวข้ อและบางรายวิชา
ก็จะมีส่วนในการแนะนารายชื่อหนังสือ สาหรับให้ สานักหอสมุดจัดซื ้อหนังสือเหล่านันด้
้ วย อีกทังใน
้
ส่วนของคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมจะมีการสัง่ ซื ้อหนังสือ ตารา หรื อ
วารสารเฉพาะทาง เพื่อให้ บริการห้ องสมุดประจาคณะด้ วย
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีเจ้ าหน้ าที่ประจาสานักหอสมุด ซึง่ จะประสานงานการจัดซื ้อ/จัดหาหนังสือเพื่อเข้ า
สานักหอสมุด และทาหน้ าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตารา นอกจากนีม้ ีเจ้ าหน้ าที่ด้าน
โสตทัศนูปกรณ์ ซึง่ จะอานวยความสะดวกในการใช้ สื่อของอาจารย์ให้ มีประสิทธิภาพ
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่
จะต้ องมี คุณ วุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาเอกในสาขา การสารวจ ภูมิ ศาสตร์ การรับรู้ ข้ อมูลจาก
ระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การทาแผนที่ หรื อตามที่ภาควิชา คณะ และคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยกาหนด
3.2 การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ ในการวางแผนติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผ้ สู อนในหลักสูตร จะต้ องประชุมร่วมกัน
ในการวางแผนจัดการเรี ยนการสอน ประเมินผล และให้ ความเห็นชอบในการประเมินผลทุกรายวิชา
เก็บรวบรวมข้ อมูลเพื่อเตรี ยมไว้ สาหรับการปรับปรุงหลักสูตร รวมทังปรึ
้ กษาหารื อแนวทางที่สามารถ
ด าเนิ น การให้ บรรลุเ ป้ าหมายตามหลัก สู ต ร และได้ ม หาบัณ ฑิ ต ที่ ส อดคล้ อ งกั บ คุณ ลัก ษณะ
มหาบัณฑิตที่พงึ ประสงค์
3.3 การแต่ งตัง้ อาจารย์ พเิ ศษ
อาจารย์พิเศษถื อว่ามีความสาคัญอย่างมาก เพราะเป็ นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ ตรง
จากการปฏิบตั งิ านในส่วนที่เกี่ยวข้ องให้ กบั นิสิต ดังนัน้ ภาควิชาฯ จึงกาหนดนโยบายว่าจะต้ องมีการ
เชิญอาจารย์พิเศษหรื อวิทยากรมาบรรยาย โดยมีคณ
ุ สมบัติว่าจะต้ องเป็ นผู้มีประสบการณ์ตรง หรื อ
มีวฒ
ุ ิการศึกษาอย่างต่าปริญญาโท
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4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวฒ
ุ ิปริ ญญาตรี ที่เกี่ยวข้ องกับภาระงานที่ รับผิดชอบ และมี
ความรู้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรื อเทคโนโลยีทางการศึกษา ทังนี
้ ้ต้ องมีคณะกรรมการคัดเลือก
บุคคลากรดังกล่าว ก่อนรับเข้ าทางาน
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้ เพื่อการปฏิบัตงิ าน
บุคลากรต้ องเข้ าใจโครงสร้ างและธรรมชาติของหลักสูตร ทาความเข้ าใจและรับทราบ
แบบธรรมเนียมการปฏิบตั ิของสาขาวิชา อีกทังสามารถบริ
้
การและให้ คาแนะนาแก่นิสิตและอาจารย์
ได้ อ ย่ า งทั่ว ถึ ง สามารถใช้ วัส ดุอุป กรณ์ ป ระกอบการเรี ย นต่า งๆ ได้ อ ย่า งถูก ต้ อ งและปลอดภัย
นอกจากนี ้ ต้ องมีการพัฒนาบุคลากรให้ มีพฒ
ั นาการเพิ่มพูนความรู้ สร้ างเสริ มประสบการณ์ในภาระ
งานที่รับผิ ดชอบ สามารถให้ การสนับสนุนบุคลากรสายวิชาการหรื อหน่วยงานให้ เกิดการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง โดยการอบรม ดูงาน ทัศนศึกษา และการวิจยั สถาบัน
5. การสนับสนุนและให้ คาแนะนาแก่ นิสิต
5.1 การให้ คาปรึกษาด้ านวิชาการและอื่นๆแก่ นิสิต
ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ได้ จดั ให้ มีอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
จานวน 1 คน และคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จานวน 1-2 คน ซึ่งให้ คาปรึกษาแก่นิสิตทังใน
้
ด้ า นการลงทะเบี ย นเรี ย นวิ ท ยานิ พ นธ์ และการท าวิ ท ยานิ พ นธ์ โดยเป็ นไปตามระเบี ย บของ
มหาวิทยาลัย และกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์จะได้ ชว่ ยแนะนาและสนับสนุนนิสิตเกี่ยวกับการหา
แหล่งทุนสาหรับการทาวิทยานิพนธ์ จากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น สานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจยั เป็ นต้ น
ทังนี
้ อ้ าจารย์ทุกคนของภาควิชาฯ จะต้ องกาหนดชัว่ โมงให้ คาปรึ กษา (Office hours)
เพื่อให้ นิสิตเข้ ารับการปรึกษาได้
5.2 การอุทธรณ์ ของนิสิต
กรณีที่นิสิตมีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใด นิสิตสามารถที่จะยื่น
คาร้ องขอดูกระดาษคาตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนน และวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละ
รายวิชาได้
สาหรับนิสิตที่ถกู ลงโทษ มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ตอ่ คณะกรรมการอุทธรณ์ ภายใน 30 วัน นับ
แต่วนั ที่ได้ รับทราบคาสัง่ ลงโทษ โดยคาร้ องต้ องทาเป็ นหนังสือพร้ อมเหตุผลประกอบ และยื่นเรื่ อง
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ผ่านงานวินยั กองพัฒนานิสิต และให้ คณะกรรมการอุทธรณ์ พิจารณาให้ แล้ วเสร็จภายใน 30 วัน
นับตังแต่
้ วนั ที่ได้ รับหนังสืออุทธรณ์ โดยคาวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ถือเป็ นที่สิ ้นสุด
6. ความต้ องการของตลาดแรงงาน สังคม และ / หรื อ ความพึงพอใจของผู้ใช้ มหาบัณฑิต
7.1 มีการศึกษาและวิเคราะห์ความต้ องการของตลาดแรงงาน สังคม ตลอดจนองค์กร
ภาครัฐฯ/ภาคเอกชน เพื่อเป็ นข้ อมูลพื ้นฐานในการเปิ ด การปรับปรุ ง และการพัฒนาหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่องทุกๆ 5 ปี
7.2 มีการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ มหาบัณฑิตและนายจ้ าง ทุกรอบปี การศึกษา
7.3 มีการติดตามการพัฒนาอาชีพและความก้ าวหน้ าในการทางานของมหาบัณฑิต เพื่อให้
ได้ ข้อมูลย้ อนกลับมาใช้ พฒ
ั นาและปรับปรุงหลักสูตร
7. ตัวบ่ งชีผ้ ลการดาเนินงาน
ดัชนีบ่งชีผ้ ลการดาเนินงาน
(1) อาจารย์ประจาหลักสูตร อย่างน้ อยร้ อยละ 80 มีส่วนร่ วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
(2) มี ร ายละเอี ย ดของหลัก สูต ร ตามแบบ มคอ.2 ที่ ส อดคล้ อ งกับ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ
มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้ อ ยก่อนการเปิ ดสอน ในแต่ละภาค
การศึกษาให้ ครบทุกรายวิชา
(4) มี ร ายงานผลการด าเนิ น การของรายวิ ช า และประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิ ดสอนให้ ครบทุกรายวิชา
(5) มี ร ายงานผลการด าเนิ น การของหลัก สู ต ร ตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิ ้นสุดปี การศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ที่
กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้ อยร้ อยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปิ ดสอนในแต่ละ ปี การศึกษา

ปี ที่ 1 ปี ที่ 2 ปี ที่ 3
(2555) (2556) (2557)
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ดัชนีบ่งชีผ้ ลการดาเนินงาน

ปี ที่ 1 ปี ที่ 2 ปี ที่ 3
(2555) (2556) (2557)

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์ การสอน
หรื อ การประเมิ น ผลการเรี ยนรู้ จากผลการประเมิ น การ
ดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7
(8) อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้ รับการปฐมนิเทศหรื อคาแนะนาด้ านการ
จัดการเรี ยนการสอน
(9) อาจารย์ ประจ าได้ รับการพัฒ นาทางวิช าการ และ/หรื อ วิช าชี พ
อย่างน้ อยปี ละครัง้
(10) บุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอนได้ รับการพัฒนาวิชาการด้ าน
ที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั งิ าน ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนิสิตปี สุดท้ าย/มหาบัณฑิตใหม่ที่มี
คุณภาพต่อหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ มหาบัณฑิตต่อมหาบัณฑิตใหม่ ไม่
น้ อยกว่า 3.5 จากคะแนน 5
(13) อาจารย์ผ้ สู อนทุกคน มีการจัดการเรี ยนการสอนและประเมินผล
การเรี ยนรู้
(14) อาจารย์ประจา มีผลงานวิจัยและ/หรื อผลงานวิชาการและ/หรื อ
























โครงการบริ การวิชาการ โดยบุคคล ภายนอกมีส่วนร่ วม ไม่น้ อย
กว่าร้ อยละ 15
(15) ระดับความพึง พอใจของอาจารย์ และนิสิ ตต่อสิ่ ง สนับสนุน การ



เรี ยนรู้ ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน 5
(16) ระดับความพึงพอใจของอาจารย์และนิสิตต่อการบริ หารหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน 5
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เกณฑ์การประเมิน
1. ตัวบ่งชีท้ ี่ 1 – 12 เป็ นตัวบ่งชีท้ ี่คณะกรรมการอุดมศึ กษากาหนด โดยตัวบ่งชีท้ ี่ 1 – 5
จะต้ องดาเนินการครบถ้ วน ส่วนตัวบ่งชี ้ที่ 6 – 12 จะต้ องดาเนินการให้ บรรลุเป้าหมายอย่างน้ อย
ร้ อยละ 80 ของตัวบ่ง ชีใ้ นปี ที่ 1 ปี การศึกษา 2556 จึงจะได้ รับการรับรองว่า เป็ นหลักสูตรที่ ไ ด้
มาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
2. ตัวบ่ง ชี ท้ ี่ 13 -16 เป็ นตัวบ่ง ชี ข้ องหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิช าภูมิ
สารสนเทศศาสตร์ จะต้ องด าเนิ นการให้ บ รรลุเป้าหมายอย่า งน้ อ ยร้ อยละ 80 ของตัวบ่ง ชี ใ้ นปี
การศึกษาที่ถกู ประเมิน จึงจะถือว่าหลักสูตรดาเนินการได้ ในระดับดี
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หมวดที่ 8. การประเมินและปรั บปรุ งการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
กระบวนการที่ จ ะใช้ ในการประเมิ น และปรั บ ปรุ ง ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ว างแผนไว้ เพื่ อ
พัฒนาการเรี ยนการสอนนัน้ เป็ นการพิจารณาจากตัวผู้เรี ยน โดยอาจารย์ผ้ ู สอนจะต้ องประเมิน
ผู้เรี ยนในทุกๆหัวข้ อ ว่ามีความเข้ าใจหรื อไม่ /เพียงใด โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การ
สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ ตอบจากนักศึกษา การตอบคาถามของนักศึกษา
ในชัน้ เรี ยน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้ อมูลดังกล่าวข้ างต้ นแล้ ว ก็ควรจะสามารถประเมินเบื ้องต้ นได้ ว่า
ผู้เรี ยนมีความเข้ าใจหรื อไม่ /เพียงใด ในเนือ้ หาที่ได้ สอนไป หากพบว่ามีปัญหา ก็จะต้ องมีการ
ดาเนินการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนในโอกาสต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้ แผนกลยุทธ์การสอน
ให้ นิสิตได้ มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้ าน ทังด้
้ านทักษะ กลยุทธ์การ
สอน การตรงต่อเวลา การชี แ้ จงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิช า ชีแ้ จงเกณฑ์ การประเมิ นผล
รายวิชา และการใช้ สื่อการสอนในทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมินจากนิสิตและศิษย์เก่า
ดาเนินการประเมินจากนิสิต โดยติดตามจากการทาวิทยานิพนธ์ ซึ่ งอาจารย์สามารถ
ประเมินผลการทางานได้ ตงแต่
ั ้ เริ่ มต้ นกระบวนการจนถึงขันตอนการน
้
าเสนอเป็ นรายบุคคล และ
สาหรั บศิษย์ เ ก่านัน้ จะประเมิ นโดยใช้ แ บบสอบถามหรื ออาจจะจัดประชุม ศิษย์ ต ามโอกาสที่
เหมาะสม
2.2 ประเมินจากนายจ้ างหรื อสถานประกอบการ
คาเนินการโดยการสัมภาษณ์จากสถานประกอบการ หรื อใช้ วิธีการส่งแบบสอบถาม
ไปยังผู้ใช้ มหาบัณฑิต
2.3 ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรื อที่ปรึกษา
ดาเนินการโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ มาให้ ความเห็น หรื อประเมินจากข้ อมูลในรายงาน
ผลการดาเนินงานหลักสูตร หรื อประเมินจากรายงานของการประเมินผลการประกันคุณภาพ
ภายใน

60

มคอ.2

3. การประเมินผลการดาเนินงานตามที่กาหนดในรายละเอียดหลักสูตร
ให้ ประเมินตามตัวบ่งชี ้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ ในหมวด 7 ข้ อ 7 โดยคณะกรรมการ
ประเมินอย่างน้ อย 3 คน ซึง่ ต้ องประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาเดียวกันอย่างน้ อย 1 คน (ควร
เป็ นคณะกรรมการประเมินฯ ชุดเดียวกับการประเมินคุณภาพภายใน)
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
ให้ กรรมการวิชาการประจาภาควิชา รวบรวมข้ อมูลจาการประเมินผลการเรี ยนการสอน
ของอาจารย์ นิสิต มหาบัณฑิต และผู้ใช้ มหาบัณฑิต รวมทังข้
้ อมูลจาก มคอ.5 6 และ 7 เมื่อ
ประมวลผลข้ อมูลทังหมด
้
จะทาให้ ทราบปั ญหาของการบริหารหลักสูตรทังในภาพรวม
้
และในแต่
ละรายวิชา
กรณีที่พบปั ญหาของรายวิชาใดๆ ก็สามารถที่จะดาเนินการปรับปรุงรายวิชานันๆ
้ ได้ ทนั ที
ซึง่ เป็ นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนัน้ ควรทาให้ ตลอดเวลาที่พบปั ญหา สาหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตรทังฉบั
้ บนัน้ จะกระทาทุก 5 ปี เพื่อให้ หลักสูตรมีความทันสมัย เข้ มแข็งทาง
วิชาการ และสอดคล้ องกับความต้ องการของผู้ใช้ มหาบัณฑิต อยูเ่ สมอ
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เอกสารแนบ
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง

ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
คาสัง่ มหาวิทยาลัยนเรศวร แต่งตังคณะกรรมการพั
้
ฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์
แบบสรุปผลการวิพากษ์ หลักสูตร
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร

