
 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต์ 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยพะเยา 



 

 

สารบัญ 

 หน้า 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป   

1.  รหัสและชื่อหลักสูตร          1 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 1 

3.  วิชาเอก 1 

4.  จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  1 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 1 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 2 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มคีุณภาพและมาตรฐาน 2 

8.  อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสำเร็จการศกึษา 2 

9.  ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศกึษา        

     ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

3 

10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 4 

11.  สถานการณ์ภายนอกหรอืการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการ  

      วางแผนหลักสูตร 

4 

12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้อง

กับพันธกิจของสถาบัน   

5 

13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 7 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร  

1.  ปรัชญา ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 8 

2.  แผนพัฒนาปรับปรุง  9 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร   

1.  ระบบการจัดการศกึษา 10 

2.  การดำเนินการหลักสูตร  10 

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  13 

3.1  หลักสูตร 13 

3.1.1  จำนวนหน่วยกิต  13 

3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร  13 

3.1.3  รายวิชาในหลักสูตร  14 

3.1.4  แผนการศกึษา  16 

3.1.5  คำอธิบายรายวิชา  19 

3.1.6  ความหมายของเลขรหัสรายวิชา   23 

 



 

 

สารบัญ (ต่อ) 

 หน้า 

3.2  ชื่อ สกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ตำแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์     24 

4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน และสหกิจศกึษา) 27 

5.  ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรอืงานวิจัย 27 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล  

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสติ 29 

2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 30 

3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก

หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

35 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต  

1.  กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 37 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนสิิต 37 

3.  เกณฑ์การสำเร็จการศกึษาตามหลักสูตร  38 

หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์  

1.  การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่ 39 

2.  การพัฒนาความรูแ้ละทักษะให้แก่คณาจารย์  39 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร  

1.  การกำกับมาตรฐาน 41 

2.  บัณฑติ  41 

3.  นสิิต   41 

4.  คณาจารย์ 41 

5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 42 

6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 42 

7.  ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 44 

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร  

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 46 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 46 

3.  การประเมินผลการดำเนินงานตามกรอบรายละเอียดหลักสูตร 47 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 47 

 



 

 

สารบัญ (ต่อ) 

 หน้า 

ภาคผนวก  ก   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2561 48 

ภาคผนวก  ข   ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิต 

                     ระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2562 

63 

ภาคผนวก  ค   ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทียบโอนผล 

                   การเรียนระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2554 

69 

ภาคผนวก  ง  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 73 

ภาคผนวก  จ  ข้อเสนอแนะการวิพากษ์หลักสูตร 76 

ภาคผนวก  ฉ  ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร 79 

ภาคผนวก  ช  ภาระการสอนของอาจารย์ประจำหลักสูตร 98 

 



 

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวชิาภมูิสารสนเทศประยุกต์ 

Doctor of Philosophy Program in Applied Geoinformatics 

หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2564 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะ     เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

     

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 

1.รหัสชื่อหลักสูตร 

 รหัสหลักสูตร : 0753 

 ภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมสิารสนเทศประยุกต์ 

ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Applied Geoinformatics 

       

2. ชื่อปรญิญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็มภาษาไทย : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภูมสิารสนเทศประยุกต์) 

ชื่อย่อภาษาไทย  : ปร.ด.(ภูมิสารสนเทศประยุกต์) 

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy (Applied Geoinformatics) 

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : Ph.D. (Applied Geoinformatics) 

 

3. วิชาเอก 

 ไม่มี 

 

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรยีนตลอดหลักสูตร 

แบบ 1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 

แบบ 2.1 จำนวนหน่วยกิตรวมหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรปริญญาเอก 3 ปี  

 5.2 ภาษาท่ีใช้ 

  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
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 5.3 การรับเข้าศึกษา 

รับนิสิตไทยหรือต่างชาติที ่ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี และภาษาอังกฤษตามที่

มหาวิทยาลัยกำหนด 

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 

ไม่ม ี 

5.5 การให้ปรญิญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 

ให้ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑติ (ภูมสิารสนเทศประยุกต์) มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 6.1 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 เปิดสอน ภาคการศกึษาต้น ปีการศกึษา 2564 

 6.2 คณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เห็นชอบหลักสูตร  

     ในการประชุมครั้งที่ 74(9/2563) วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 

6.3 คณะกรรมการวชิาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร  

     ในการประชุมครั้งที ่2/2564 วันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 25XX 

6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร  

     ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 วันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

      6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัตหิลักสูตร  

ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 วันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักส ูตรม ีความพร้อมเผยแพร ่ค ุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานค ุณว ุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศกึษา 2565  
 

8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสำเร็จการศึกษา 

8.1 นักวิชาการภูมิสารสนเทศ หรอือาจารย์ในสถาบันการศกึษา 

8.2 นักวิจัยในองค์กรที่มกีารใชภู้มสิารสนเทศ  

8.3 นักวิเคราะห์นโยบายและวางแผนที่ประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศ 

8.4 นักเขียนโปรแกรมหรือผู้พัฒนาซอฟต์แวร์และเว็บไซต์ด้านภูมิสารสนเทศ 

8.5 ผูบ้ริหาร ที่ปรึกษาโครงการ และเจ้าของธุรกิจด้านภูมสิารสนเทศ
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9. ชื่อ-นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน ตำแหน่งและคุณวุฒิการศึกษา 

    ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

 

ลำดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจำตวั 

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา สำเร็จการศกึษาจากสถาบัน ปีที่จบ 

1 นายนครินทร์ ชัยแก้ว 35101012xxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

 

วท.ม 

วท.บ. 

การรับรู้จากระยะไกลและ

ระบบสารสนเทศ (นานาชาติ) 

ภูมิศาสตร์ 

ภูมิศาสตร์ 

สถาบันเทคโนโลยแีห่งเอเชยี  

 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2552 

 

2546 

2541 

2 นายวภิพ แพงวังทอง 36508008xxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

 

วท.บ. 

ภูมิสารสนเทศ 

การจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

ภูมิศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2556 

2549 

 

2544 

3 นายสวรินทร์ ฤกษ์อยู่สุข 36201000xxxxx อาจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

 

วท.บ. 

ภูมิสารสนเทศ 

ระบบสารสนเทศปริภูมทิาง

วศิวกรรม 

ภูมิศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2558 

2549 

 

2544 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 มหาวิทยาลัยพะเยา  

  

11. สถานการณ์ภายนอกหรอืการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

โลกกำลังเกิดสถานการณ์ใหม่ การพลิกผันทางเทคโนโลยี หรอื Technology Disruptive ที่ส่งผล

ให้วิถีชีวิตของคนเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว การศึกษาหรือแม้แต่การแก้ปัญหาในวิกฤตต่างๆล้วนแล้วแต่

ต้องอาศัยข้อมูล ความรู้ และศาสตร์เชิงพื้นที่ในรูปแบบแผนที่มากขึ้นอย่างเท่าทวีคูณ ตัวอย่างเช่น การ

ประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศด้านการวางแผนการตลาด การวางแผนด้านโลจิสติกส์ และการแก้ปัญหาโรค

ระบาด เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อการพิจารณาประเด็นปัญหาต่างๆที่นำเอาตำแหน่งของสิ่ง เหล่านั้นเข้าไปร่วม

พิจารณาด้วย ซึ่งจะทำให้ได้คำตอบหรือผลลัพธ์ที่ถูกต้องและถูกตำแหน่งมากยิ่งขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น 

สำหรับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั ่งย ืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การ

สหประชาชาต ิภูมสิารสนเทศนับว่าเป็นเครื่องมอืที่สำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายดังกล่าว

ได้ ดังจะเห็นได้จากการประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศในด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มีมา

นานแลว้มากกว่า 20 ปีและยังคงจำเป็นต้องมีการใชภู้มสิารสนเทศควบคู่กันไปตลอด 

การพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านภูมิสารสนเทศถือเป็นสิ่งจำเป็นสอดคล้องกับนโยบาย “ประเทศ

ไทย 4.0” ของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม  นอกจากนี้ การ

พัฒนาองค์ความรู้ทางด้านภูมิสารสนเทศดังกล่าวยังสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติเรื่อยมาตั้งแต่ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) จนถึงฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ตลอดจน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) และแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติของกระทรวงสาธารณสุขใน

ปัจจุบันด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รายละเอียดของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

และการจัดการองค์ความรู้เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการ ตัวอย่างเช่น การจัดทำฐานข้อมูลผู ้ป่วย การจัดทำแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ การจัดทำ

ฐานข้อมูลทรัพยากรป่าไม้ ความหลากหลายทางชีวภาพ แหล่งน้ำ ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีอวกาศและ

ภาพถ่ายดาวเทียม ให้เป็นมาตรฐานที่ยอมรับร่วมกัน ดังนัน้จงึมคีวามจำเป็นจะต้องมีทรัพยากรบุคคลที่

มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านภูมิสารสนเทศอย่างเพียงพอเพื่อจะรับมือกับความต้องการดังกล่าว อีก

ทั้งเพื่อการพัฒนาประเทศและจังหวัดพะเยาเป็นไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และแผนกลยุทธ์มหาวทิยาลัยพะเยา 

11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  

 สถานการณ์ปัจจุบัน สังคมดิจติอล (Digital Society) ที่มนุษย์อาศัยสื่อดจิติอลในการเชื่อมต่อกัน 

ขนาดของสังคมสามารถใหญ่ขึ้นโดยไม่ขึ้นอยู่กับระยะห่างทางกายภาพอีกต่อไป ทั้งนี้เกิดจากการ

เปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร ส่งผลใหเ้กิดวิกฤตทางดา้นเทคโนโลยี
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ต่อคนหรอืธุรกิจที่ปรับตัวไม่ทัน ซ้ำเติมดว้ยสถานการณ์โรคระบาดการติดเชือ้ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 

2019 นำมาซึ่งวิกฤตทางเศรษฐกิจและการเมืองที่กำลังเพิ่มความรุนแรงและสามารถขยายผลกระทบ

ความเสียหายใหม่ได้อีก ส่งผลให้ผู้คนต้องมีการปรับตัวเพื่อเอาชีวิตรอดด้วยการมีวิถีชีวิตใหม่ (New 

normal) ที่อาศัยความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีมีการ

เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมีเทคโนโลยีแบบใหม่เข้ามาทำลาย (Disrupt) เทคโนโลยีแบบเก่าลงไปใน

เวลาอันรวดเร็วและต่อเนื่อง ยิ่งไปกว่านั้นเหตุการณ์แบบเดียวกันนี้ยังเกิดขึ้นกับภาคส่วนอื่นๆด้วย 

อย่างเช่น ภาคการศกึษา ทำให้ผู้คนในปัจจุบันต้องเรียนรู้และปรับตัวใหท้ันกับสถานการณ์  

 นอกจากนี้ยังมีมิติทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วน ซึ่งการ

แก้ปัญหานั้นไม่สามารถแก้ไขได้โดยใช้ความรู้จากสาขาใดสาขาหนึ่งเพียงอย่างเดียว ดังนั้นมีความ

จำเป็นต้องประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศซึ่งมีลักษณะเป็นสหวิทยาการในการแก้ปัญหาด้วยเพื่อให้เกิดความ

เข้าใจ การยอมรับและการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น การดำเนินการแก้ปัญหาหรือป้องกันปัญหา

เหล่านั้นจึงจะมีโอกาสสำเร็จลุล่วง โดยเฉพาะเรื่องที่มีผลกระทบวงกว้างต่อประชาชน หรือต้องมีการ

จัดการกับข้อมูลขนาดใหญ่หรือสารสนเทศที่หลากหลาย จะเห็นได้ว่า เทคโนโลยีใหม่ในด้านภูมิ

สารสนเทศเกิดขึ้นมากมาย อย่างไรก็ดี บุคลากรด้านนี้ยังขาดแคลนมาก ตัวอย่างเช่น การใช้เทคโนโลยี

ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) จำเป็นต้องมีการประมวลผลหรือการวิเคราะห์จากนักวิเคราะห์ที ่มี

ความสามารถเชี ่ยวชาญ หรือแม้แต่การใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ Artificial Intelligence (AI), 

Machine Learning, Cloud Processing จำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญในการทำงาน ตัวอย่างเช่น การเกษตร

แม่นยำ (Precision Agriculture) การเพาะปลูกดูแลพืชพรรณ ข้อมูลสภาพอากาศ ความชื้นที่แม่นยำจะ

นำมาซึ่งผลผลิตที่มคีุณภาพและการตลาดที่แม่นยำขึ้นด้วย รวมไปถึงการพยากรณ์ผลผลิต เช่น โรงงาน

น้ำตาลใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อคาดการณ์ผลผลติของออ้ย เป็นต้น 

 

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ     

ของสถาบัน 

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร  

 หลักสูตรนี ้ได้คำนึงถึงการเสริมสร้างความรู ้ความเข้าใจเกี ่ยวกับกระบวนการทางสังคม                  

และวัฒนธรรมให้แก่นิสิต เพื่อให้ดุษฎีบัณฑิตที่จบการศึกษาจากหลักสูตรสามารถบูรณาการมิติ              

ทางสังคมเขา้กับความรูท้างด้านภูมิสารสนเทศ โดยใช้ภูมิสารสนเทศ ได้แก่ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

การรับรู้จากระยะไกล และระบบกำหนดตำแหน่งบนโลกด้วยดาวเทียม นอกจากนี้ หลักสูตรที่ถูก

พัฒนาขึ้นนี้เน้นและส่งเสริมการวิจัยที่ใช้ภูมิสารสนเทศให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยีสมัยใหม่ ประกอบกับต้องมีจรรยาบรรณในวิชาชีพถึงพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม  และ

ความร ับผ ิดชอบต ่อตนเอง  ส ั งคม และประเทศชาต ิ  อ ีกท ั ้ งย ั งคำน ึ งถ ึ งว ั ตถ ุประสงค์                                          

หลักของมหาวิทยาลัยด้วย ได้แก่ (1) จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นิสิตอยู่และเรียนอย่างมีความสุข               
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จบไปมีงานทำและเป็นคนดีของสังคม (2) ทำการวิจัยที่เน้นการสร้างปัญญารวมหมู่ เคียงคู่ชุมชน                 

(3) บริการวิชาการโดยเน้นการใช้ปัญญารวมหมู่เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน (4) ทำนุบำรุงภูมิ

ปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นสู่สากลเพื่อบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลและยึดมั่นในธรรมาภบิาล 

จากผลกระทบของสถานการณ์ภายนอกทั้งทางสาธารณสุข โรคระบาด ทางเศรษฐกิจ สังคม

และวัฒนธรรมดังกล่าว ผนวกกับการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่าง ๆ ทำ

ให้จำเป็นต้องมีการพัฒนาหลักสูตรให้มีความเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อให้สามารถผลิต

บุคลากรที่มีความรู้ และมีทักษะในการวิจัยและวิชาการ รวมถึงมีศักยภาพในการพัฒนาตัวเองอย่าง

ต่อเนื่องเพื่อให้มองเห็นแนวทางในการนำภูมิสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในงานด้านสังคมและวัฒนธรรม 

รวมทั้งงานด้านสาธารณสุขหรืออื่น ๆ ตลอดจนต้องมีคุณธรรม จริยธรรม ที่จะช่วยชี้นำและขับเคลื่อน

ให้การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นไปในรูปแบบที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมไทยตามอย่างใน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี “ประเทศไทยมีความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

 12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน 

(1) ด้านการผลิตบัณฑติ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต์ตอบสนองต่อผลกระทบจาก

สถานการณ์ภายนอกต่าง ๆ รวมไปถึงพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านการผลิตบัณฑิตด้วยการพัฒนา

ดุษฎีบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะ ทางปัญญา มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมีความ

รับผิดชอบ โดยจัดการเรียนการสอนอย่างมีความสุข จบไปมีงานทำและเป็นคนดีของสังคม นอกจากนี้

ส่งเสริมใหดุ้ษฎีบัณฑติมทีักษะในการวิจัยและพัฒนาด้วย 

(2) ด้านการวิจัย 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต์นั้นเป็นศาสตร์เชิงพื้นที่   ด้วย

ลักษณะเฉพาะดังกล่าว เนื้อหาของการวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ของนิสิตจะมีความเกี่ยวพันกับการแก้ไข

ปัญหาเชิงพื้นที่หรือชุมชน หรือนวัตกรรมเชิงพื้นที่ค่อนข้างมาก ซึ่งนับว่าเป็นการตอบสนองพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยด้านการวิจัยที่เน้นการสรา้งปัญญารวมหมู่ เคียงคู่ชุมชน 

(3) ด้านบริการวิชาการ 

 การตอบสนองของหลักสูตรต่อสถานการณ์ภายนอกและพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านบริการ

วิชาการที่เน้นการใช้ปัญญารวมหมู่เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน นอกจากหัวข้อวิทยานิพนธ์               

จะพัฒนาให้นิสิตนำองค์ความรู้ที่ได้สั่งสมไปประยุกต์ใช้ในเชิงพื้นที่ และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน

แล้ว หลักสูตรดังกล่าวยังบรรจุรายวิชาภูมสิารสนเทศด้านการจัดการท้องถิ่นด้วย 
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(4) ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 การพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต์เพื่อตอบสนองต่อ

สถานการณ์ภายนอกและพันธกิจของสถาบัน หลักสูตรนี้ได้มีการคำนึงถึงการเสริมสร้างความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทางสังคมและวัฒนธรรมให้แก่นิสิต เพื่อให้นิสิตสามารถบูรณาการมิติทาง

สังคมเข้ากับความรู้ทางด้านภูมิสารสนเทศเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนและการทำนุบำรุงศิลปะ  และ

วัฒนธรรม นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมการใช้ภูมิสารสนเทศให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ  

 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

ไม่มี 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

ไม่มี 

13.3 การบรหิารจัดการ 

 การบริหารจัดการหลักสูตร อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารและอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยให้การจัดการเรียนการสอนดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมาย

รายวิชา ไปจนถึงบรรลุวัตถุประสงค์และผลการเรียนรู้ของหลักสูตร     



 

 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

ศาสตร์ที่มีรากฐานองค์ความรู้ในเชิงทฤษฎีและเชิงประยุกต์เพื่อการวิจัยและใช้ภูมิสารสนเทศ

เป็นเครื่องมือที่สนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่ และการพัฒนาประเทศได้อย่างมี

คุณธรรมและจริยธรรม 

  

1.2 ความสำคัญ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต์ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อผลิตดุษฎี

บัณฑิตที่มีคุณภาพ มุ่งเน้นให้เป็นผู้มีความรู้ ทักษะในการวิจัยทางด้านภูมิสารสนเทศ สามารถศึกษา

ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูล องค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเองและสามารถใช้ภูมิสารสนเทศได้สอดคล้องกับ

ความต้องการเชิงพื ้นที่  และมีความคิดริเร ิ ่มสร้างสรรค์สามารถนำความรู ้ไปใช้ งานได้อย ่างมี

ประสิทธิภาพ  

 

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

ผลติดุษฎีบัณฑิตให้มคีุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

1.3.1 มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการวิจัยด้านภูมิสารสนเทศที่ประยุกต์

ไปสู่การพัฒนา สนับสนุนงานและนวัตกรรมเชงิพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.3.2 มีคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้ความรู ้และทักษะด้านภูมิสารสนเทศ

ประยุกต์ในการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและพืน้ที่ 
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2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 

  

แผนการพัฒนา กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. พัฒนาหลักสูตรให้มี

มาตรฐานตามที่ สกอ.กำหนด

สอดคล้องกับนโยบายของ

มหาวิทยาลัยและความ

ต้องการของผู้ที่สนใจเรียน 

และความตอ้งการของสังคม 

 

 

 

 

1.1  พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไป   

ตามมาตรฐานสากลและ   

สอดคล้องกับนโยบายของ   

มหาวิทยาลัยพะเยา 

1.2 พัฒนาหลักสูตรให้

สอดคล้องกับมาตรฐาน

ของ สกอ. 

1.3 ศกึษาความตอ้งการและ

ความคิดเห็นของผู้ที่สนใจ

เรียน/ความตอ้งการของ

สังคม 

1.1 หลักสูตรผ่านการเห็นชอบจาก 

สกอ. 

1.2 รายงานผลการสำรวจความ

คิดเห็นของผู้ที่สนใจเรียน/ผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง 

1.3 รายงานผลการประเมินความพึง

พอใจและความต ้องการผ ู ้ ใ ช้

บัณฑติ 

 

2. แผนการพัฒนาการจัดการ   

เรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียน

เป็นสำคัญตามมาตรฐานผล

การเรียนรูข้อง สกอ. 

 

2.1 พัฒนาอาจารย์ผูส้อนโดย   

เน้นการจัดการเรียนการ

สอนที่เน้นผูเ้รียนเป็น

สำคัญ 

2.2 พัฒนาสิ่งสนับสนุนการ 

เรียนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็น

สำคัญ และการเรียนรูด้้วย

ตนเองของนิสติ 

2.1 จำนวนแผนงาน/กิจกรรมการ  

พ ัฒนาอาจารย ์ผ ู ้สอน ในการ 

จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีน 

/ความพึงพอใจของผู ้ เร ียนต่อ

กระบวนการเรียนการสอน เป็น

สำคัญ 

2.2 ความพึงพอใจของอาจารย์และ 

นิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่

เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ 

3. แผนการพัฒนานิสติให้มี   

ความพรอ้มในการเรียนการ

สอนทั้งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติ 

3.1 พัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต

ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

สกอ. 

3.2 จัดการเรยีนการสอนภาค 

ปฏิบัติโดยเน้นให้นสิิตฝึก

ทักษะและความชำนาญ

อย่างเพียงพอ  

3.1 แผนการพัฒนานิสิตให้มีความ 

พร้อมในการเร ียนการสอนทั ้ง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

3.2 ร้อยละของรายวิชาที ่เน ้นให้

นิสติฝึกทักษะและความชำนาญ 

 

 



 

 

หมวดที่ 3 ระบบจัดการศึกษา การดำเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 

 1.1 ระบบ 

ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาค การศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา

ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาว่า

ด้วยการศกึษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ.2561 

  

1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน 

  ไม่มี 

 

1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

  ให้เป็นไปตาม ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ.2561 

 

2. การดำเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 

     ภาคการศกึษาต้น เดือน มิถุนายน – ตุลาคม 

     ภาคการศกึษาปลาย เดือน พฤศจกิายน – มีนาคม 

      

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาภูมิศาสตร์หรือภูมิสารสนเทศศาสตร์หรือ

ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมเชิงพื้นที่ จากสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ

ซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง และเป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

2. เป็นผู้ที่มสีุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

3. ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่กระทำโดย

ประมาท หรอืความผิดลหุโทษ 

4. ไม่เคยถูกตัดชื่อออก หรอืถูกไล่ออกจากสถาบันการศกึษาใด  ๆเพราะความผดิทางความประพฤติ 

และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2561 
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      การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

     เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ข้อบังคับของ

มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าดว้ย การศกึษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ.2561 นอกจากนี ้ผูเ้ข้าศกึษาต้องนำเสนอ

กรอบแนวคิดของการวิจัยในระดับดุษฎีบัณฑติต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรด้วย 

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

ผู้ที่จบการศึกษาในสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องอาจมีพื้นฐานองค์ความรู้ด้านภูมิสารสนเทศไม่

เพียงพอ 

2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนิสิตในข้อ 2.3 

บรรจุรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในหลักสูตรเป็นวิชา

บังคับเพื่อปรับพื้นฐานการวิจัยด้านภูมิสารสนเทศ และจัดให้มีหลักสูตรระยะสั้นเพื่อปรับพื้นฐานองค์

ความรูด้้านภูมิสารสนเทศให้กับนิสติที่ไม่ได้สำเร็จการศกึษาด้านภูมิสารสนเทศโดยตรง 

2.5 แผนการรับนสิิตและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี

2.5.1 จำนวนนิสติที่จะรับเข้าศกึษาตามการศึกษาแบบ 1.1 

จำนวนนิสิต 
จำนวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา(คน) 

2564 2565 2566 2567 2568 

ช้ันปีที่ 1 5 5 5 5 5 

ช้ันปีที่ 2  5 5 5 5 

ช้ันปีที่ 3   5 5 5 

รวม 5 10 15 15 15 

คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา   5 5 5 

 

2.5.2 จำนวนนิสติที่จะรับเข้าศกึษาตามการศึกษาแบบ 2.1 

จำนวนนิสิต 
จำนวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา(คน) 

2564 2565 2566 2567 2568 

ช้ันปีที่ 1 5 5 5 5 5 

ช้ันปีที่ 2  5 5 5 5 

ช้ันปีที่ 3   5 5 5 

รวม 5 10 15 15 15 

คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา   5 5 5 
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2.6 งบประมาณตามแผน  
 

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 

1. งบบุคลากร 

1.1 หมวดเงินเดือน 

1.2 หมวดค่าจา้งประจำ 

3,357,018 

3,357,018 

- 

4,011,440 

4,011,440 

- 

4,705,126 

4,705,126 

- 

5,440,433 

5,440,433 

- 

6,175,740 

6,175,740 

- 

2. งบดำเนินการ 

2.1 หมวดค่าตอบแทน 

2.2 หมวดค่าใชส้อย 

2.3 หมวดค่าวัสดุ 

2.4 หมวดค่าสาธารณูปโภค 

1,400,000 

300,000 

800,000 

300,000 

- 

1,600,000 

300,000 

1,000,000 

300,000 

- 

1,700,000 

300,000 

1,000,000 

400,000 

- 

1,800,000 

400,000 

1,000,000 

400,000 

- 

1,900,000 

500,000 

1,000,000 

400,000 

- 

3. งบลงทุน 

3.1 หมวดครุภัณฑ์ 

700,000 

700,000 

600,000 

600,000 

700,000 

700,000 

700,000 

700,000 

700,000 

700,000 

4. งบเงนิอุดหนุน 

4.1 เงินอุดหนุนโครงการ

ตามแผน 

300,000 

300,000 

434,000 

434,000 

400,000 

400,000 

510,000 

510,000 

616,000 

616,000 

5.ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี 

(สูงสุด) 

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

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

2.7 ระบบการศึกษา 

    แบบช้ันเรยีน 

  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

  แบบทางไกลทางอเิล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e – Learning) 

แบบทางไกลทางอนิเทอร์เน็ต 

         อื่น ๆ (ระบุ) 

 

2.8 การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย 

                 เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าดว้ย การศกึษาระดับบัณฑติศกึษา   

 พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1  จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่นอ้ยกว่า 48 หน่วยกิต แยกเป็น 

แบบ 1.1 รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 

แบบ 2.1 รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 

3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 

 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที ่สอดคล้องกับที ่กำหนดไว้ในเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดังนี้ 

 

รายการ 

เกณฑ์มาตรฐานของ 

สกอ. 

หลักสูตรใหม ่

พ.ศ.2564 

แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 1.1 แบบ 2.1 

1. งานรายวิชา ไมน่้อยกว่า 

          1. หมวดวชิาเฉพาะด้าน 

            1.1  วชิาเอกบังคับ ไม่นอ้ยกว่า 

            1.2. วชิาเอกเลอืก ไม่นอ้ยกว่า  

- 

 

- 

- 

12 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

12 
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3 

2. วทิยานิพนธ์ 48 36 48 36 

3. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต - - (6) (3) 

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่นอ้ยกว่า 48 48 48 (6) 48 (3) 

หมายเหตุ สำหรับนิสิตบัณฑติศกึษา กรณีการทดสอบภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามประกาศ  

มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่องการสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2562 
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3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร 

3.1.3.1 กรณจีัดการศึกษาตามแบบ 1.1  

 1) วิทยานิพนธ์     จำนวน     48 หน่วยกิต 

  238899 วิทยานิพนธ์       48 หน่วยกิต 

    Dissertation 

 

 2) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต   จำนวน      6 หน่วยกิต 

238812 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  3(2-2-5) 

Advanced Research Methodology in Science and Technology 

238800   สัมมนา 1       1(0-2-1) 

Seminar I  

238801 สัมมนา 2       1(0-2-1) 

   Seminar II 

238802 สัมมนา 3       1(0-2-1) 

   Seminar III 

 

  3.1.3.2 กรณจีัดการศึกษาตามแบบ 2.1 

    1) รายวิชาเฉพาะ  

  1.1 วิชาเอกบังคับ    จำนวน   9 หน่วยกิต 

238810 การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์    3(2-2-5) 

 Geographic Information System Application  

238811  การประยุกต์การรับรู้จากระยะไกล    3(2-2-5) 

Remote Sensing Application 

238812 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  3(2-2-5) 

Advanced Research Methodology in Science and Technology 

 

  1.2 วิชาเอกเลือก    จำนวน  3 หน่วยกิต 

238820 การประยุกต์ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลกด้วยดาวเทียม  3(2-2-5) 

  Global Navigation Satellite System Application 

238821 การประยุกต์ใช้การตัดสินใจและวิทยาศาสตร์ข้อมูลเชิงพืน้ที่ 3(2-2-5) 

Application of Data Science and Spatial Decision  
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238822 ภูมสิารสนเทศประยุกต์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข 3(2-2-5) 

Geoinformatics Application for Environmental and Public Health Management 

238823 ภูมสิารสนเทศประยุกต์เพื่อการจัดการเมอืงและชนบท  3(2-2-5) 

Geoinformatics Application for Urban and Rural Management 

238824 หัวข้อพิเศษในงานวิจัยด้านภูมสิารสนเทศและนวัตกรรมเชงิพื้นที่ 3(1-4-4) 

Special Topics in Geoinformatics and Spatial Innovation Research 

 

 2) วิทยานิพนธ์     จำนวน  36 หน่วยกิต 

  238898 วิทยานิพนธ์       36 หน่วยกิต 

    Dissertation 

 

 3) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต   จำนวน      3 หน่วยกิต 

238800   สัมมนา 1       1(0-2-1) 

Seminar I  

238801 สัมมนา 2       1(0-2-1) 

   Seminar II 

238802 สัมมนา 3       1(0-2-1) 

   Seminar III 
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3.1.4 แผนการศึกษา 

 3.1.4.1 กรณจีัดการศึกษาตามแบบ 1.1  
 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 

238812 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  3(2-2-5) 

Advanced Research Methodology in Science and Technology (ไม่นับหน่วยกิต) 

 238899 วิทยานิพนธ์       8 หน่วยกิต 

    Dissertation 

รวม    8(3)   หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย 

238800   สัมมนา 1       1(0-2-1) 

  Seminar I          (ไม่นับหน่วยกิต) 

 238899 วิทยานิพนธ์       8 หน่วยกิต 

    Dissertation 

รวม     8(1)   หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

 238899 วิทยานิพนธ์       8 หน่วยกิต 

    Dissertation 

รวม     8  หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย 

238801   สัมมนา 2       1(0-2-1) 

  Seminar II          (ไม่นับหน่วยกิต) 

 238899 วิทยานิพนธ์       8 หน่วยกิต 

    Dissertation 

รวม     8(1)   หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาต้น 

 238899 วิทยานิพนธ์       8 หน่วยกิต 

    Dissertation 

รวม     8  หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย 

238802 สัมมนา 3       1(0-2-1) 

   Seminar III          (ไม่นับหน่วยกิต) 

 238899 วิทยานิพนธ์       8 หน่วยกิต 

    Dissertation 

รวม     8(1)   หน่วยกิต 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

18 

 3.1.4.2 กรณจีัดการศึกษาตามแบบ 2.1 
 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 

238810 การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์    3(2-2-5) 

 Geographic Information System Application  

238811  การประยุกต์การรับรู้จากระยะไกล    3(2-2-5) 

Remote Sensing Application 

238812 ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  3(2-2-5) 

Advanced Research Methodology in Science and Technology 

รวม    9      หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย 

238800   สัมมนา 1       1(0-2-1) 

  Seminar I          (ไม่นับหน่วยกิต) 

 238898 วิทยานิพนธ์       4 หน่วยกิต 

    Dissertation 

23882X วิชาเอกเลือก        3(x-x-x) 

   Major Elective 

รวม    7(1)   หน่วยกิต 

 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

 238898 วิทยานิพนธ์       8 หน่วยกิต 

    Dissertation 

รวม    8   หน่วยกิต 
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ภาคการศึกษาปลาย 

238801   สัมมนา 2       1(0-2-1) 

  Seminar II          (ไม่นับหน่วยกิต) 

 238898 วิทยานิพนธ์       8 หน่วยกิต 

    Dissertation 

รวม    8(1)   หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาต้น 

 238898 วิทยานิพนธ์       8 หน่วยกิต 

    Dissertation 

รวม     8  หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย 

238802   สัมมนา 3       1(0-2-1) 

  Seminar III          (ไม่นับหน่วยกิต) 

 238898 วิทยานิพนธ์       8 หน่วยกิต 

    Dissertation 

รวม    8(1)   หน่วยกิต 

 

 3.1.5 คำอธิบายรายวิชา 

 

238800  สัมมนา 1        1(0-2-1) 

  Seminar I 

  การสืบค้น การทบทวนวรรณกรรม การรวบรวมข้อมูล การนำเสนอ การอภิปราย  

และการตอบข้อซักถามที่เกี่ยวกับหัวข้อที่สนใจในด้านการวิจัยทางภูมิสารสนเทศประยุกต์ 

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

questions on interesting topics in related field of geoinformatics research 

 

 

 

 



 

 

 

20 

238801  สัมมนา 2        1(0-2-1) 

  Seminar II 

 การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ เทคนิคการเขียนหัวข้อวิชาการ การนำเสนอผลงาน            

ในด้านการวิจัยทางภูมิสารสนเทศประยุกต์ 

  Analyzing and synthesizing, academic technical writing, presentation in research 

result in geoinformatics  

 

238802  สัมมนา 3        1(0-2-1) 

  Seminar III 

 การผลิตสื ่อในการนำเสนองานวิจ ัย การเข ียนรายงานการวิจ ัย การนำเสนอ                       

และการอภิปรายผลงานวิจัยทางดา้นภูมิสารสนเทศประยุกต์ 

  Creation of media for research presentation, report writing, presentation and 

discussion on research result in geoinformatics   

 

238810 การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์    3(2-2-5) 

  Geographic Information System Application  

แนวคิดการจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ แนวโน้มของการ

พัฒนา การสร้างแบบจำลองทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การคำนวณข้อมูลราสเตอร์ขั้นสูง ระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์กับเหมืองข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ วิธีการทางระบบสารสนเทศ

ภูมศิาสตร์ไปประยุกต์ใช้งาน ตัวอย่างของการประยุกต์ใช้  

   Concepts of spatial data management in geographic information system ( GIS) , 

developing trends, modeling in GIS, advanced raster calculation, GIS with data mining and big data 

analysis, methods approaching to take the GIS using for various works, examples of applications 
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238811  การประยุกต์การรับรู้จากระยะไกล     3(2-2-5) 

Remote Sensing Application 

   วิวัฒนาการและหลักการของการรับรู้จากระยะไกล แนวโน้มของการพัฒนา เทคนิค

การวิเคราะห์ขั้นสูงในการรับรู้จากระยะไกล การวิเคราะห์ตรวจวัดการเปลี่ยนแปลง การวิเคราะห์เนื้อ

ภาพ การวิเคราะห์ภาพเชิงวัตถุ ดัชนอีนุพัทธ์ข้อมูลดาวเทียมด้านพืชพรรณ ดิน ความแห้งแล้ง และอื่นๆ 

วิธีการทางการรับรู้จากระยะไกลไปประยุกต์ใช้งาน ตัวอย่างของการประยุกต์ใช้ 

 

   Evolution and principles of remote sensing, developing trends, advanced analytical 

techniques in remote sensing, change detection analysis, image texture analysis, object- oriented 

image analysis, satellite- derived indices for vegetation, soil, drought and others,  methods 

approaching to take the remote sensing using for various works, examples of applications 

 

238812 ระเบียบวิธีวจิัยขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   3(2-2-5) 

 Advanced Research Methodology in Science and Technology 

  รากฐานทางปรัชญา หลักตรรกวิทยา เทคนิคการวิจัยขั้นสูงเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี การออกแบบการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การประเมินงานวิจัย การนำผลวิจัยไปใช้ 

และจรรยาบรรณของนักวิจัย 

  Philosophical foundations, logical principles, advanced research techniques in science 

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

of researcher 

 

238820 การประยุกต์ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลกด้วยดาวเทยีม  3(2-2-5) 

Global Navigation Satellite System Application 

   การกำหนดตำแหน่งบนโลกโดยเครื่องกำหนดตำแหน่งบนโลกจากดาวเทียม ระบบ

กำหนดตำแหน่งบนโลกกับการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในการทำแผนที่ การ

ติดตามสิ่งแวดล้อมและระบบกำหนดตำแหน่งบนโลกด้วยดาวเทียม วิธีการทางระบบกำหนดตำแหน่ง

บนโลกด้วยดาวเทียมไปประยุกต์ใช้งาน ตัวอย่างของการประยุกต์ใช้ 

   Global positioning through global positioning device from satellites, global navigation 

satellite system (GNSS) with remote sensing and geographic information system for mapping,  

environmental monitoring and GNSS, methods approaching to take the Geographic Information 

System using for various works, examples of applications 
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238821 การประยุกต์ใช้การตัดสินใจและวิทยาศาสตร์ข้อมูลเชิงพื้นที่  3(2-2-5) 

   Application of Spatial Decision and Data Science  

   การวิเคราะห์ตัดสินใจเชิงพื้นที่แบบหลายเกณฑ์ กระบวนการวิเคราะห์ตามลำดับชั้น  

การดำเนินการด้านระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่ การทำเหมืองข้อมูลเชิงตำแหน่ง ข้อมูลเชิง

ตำแหน่งขนาดใหญ่ การเรียนรู้ของเครื่องจักรสำหรับข้อมูลเชิงตำแหน่ง การวิเคราะห์และการแสดงผล

ข้อมูลเชิงตำแหน่ง การใช้วิทยาศาสตร์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจเชงิพื้นที ่

   Spatial multi-criteria decision analysis, analytic hierarchy process, spatial decision 

support system implementation, spatial data mining, spatial big data, machine learning for spatial 

data, spatial data analytic and visualization, application of data science for spatial decision 

 

238822 ภูมิสารสนเทศประยุกต์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข 3(2-2-5) 

Geoinformatics Application for Environmental and Public Health Management 

การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อการบริการด้านสาธารณสุข การแพร่กระจายของโรค 

การป้องกัน และการเฝ้าระวังโรค การติดตามสภาวะแวดล้อม การจำลองระบบสิ่งแวดล้อม ตัวอย่าง

ของการประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข 

  Geoinformatics application for health service, distribution, awareness and prevention 

of epidemic, environmental monitoring, environmental system modeling, examples of geoinformatics 

applications in environmental and public health management 

 

238823 ภูมิสารสนเทศประยุกต์เพื่อการจัดการเมืองและชนบท  3(2-2-5) 

Geoinformatics Application for Urban and Rural Management 

   การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการเมืองและชนบท การวางผังเมือง การ

พัฒนาเมืองและชนบทอย่างยั่งยืน เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการจัดการเมืองและชนบท ตัวอย่างของ

การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศ 

   Geoinformatics application for urban and rural management, urban planning, 

sustainable urban and rural development, geoinformatics technology in urban and rural management, 

examples of geoinformatics applications 

 

238824 หัวข้อพิเศษในงานวิจัยด้านภูมิสารสนเทศและนวัตกรรมเชิงพื้นที่ 3(1-4-4) 

 Special Topics in Geoinformatics and Spatial Innovation Research 

 การกำหนดประเด็นหัวข้อที่สนใจในด้านภูมิสารสนเทศและการพัฒนานวัตกรรมเชิง

พืน้ที่ การค้นคว้าข้อมูล การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ การนำเสนอ การอภิปรายและตอบข้อซักถาม 
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 Selecting interesting topics in geoinformatics and spatial innovation development, 

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

 

238898 วิทยานิพนธ์                36 หน่วยกิต 

 Dissertation 

 การค้นคว้าวิจัย การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ การ

แก้ปัญหา และการตพีิมพ์เผยแพร่ ในหัวข้อที่เกี่ยวกับการประยุกต์ภูมิสารสนเทศ 

 Conducting research, and constructing new knowledge by systematic research 

methodology, problem solving and publishing in applied geoinformatics 

 

238899 วิทยานิพนธ์                48 หน่วยกิต 

 Dissertation 

 การค้นคว ้า การว ิพากษ์ผลการค้นคว ้าว ิจ ัย การสร ้างองค ์ความร ู ้ ใหม ่ด ้วย

กระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ การแก้ปัญหา และการตพีิมพ์เผยแพร่ ในหัวข้อที่เกี่ยวกับการประยุกต์

ภูมสิารสนเทศ 

 Conducting research, research result criticism, and constructing new knowledge by 

systematic research methodology, problem solving and publishing in applied geoinformatics 

 

ความหมายของเลขรหัสสาขาวิชา 

 ประกอบด้วยตัวเลข 6 ตัว แยกเป็น 2 ชุด ชุดละ 3 ตัว มีความหมายดังนี้ 

 1.ความหมายของเลขรหัสชุดที่ 1 คอื รหัส 3 ตัวแรก (ตัวเลขประจำสาขาวิชา)   

   238 หมายถึง  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภูมสิารสนเทศประยุกต์) 

 2.ความหมายของเลขรหัสชุดที่ 2 คอืรหัส 3 ตัวหลัง 

  เลขหลักร้อย :  แสดงระดับบัณฑติศกึษา 

   7 หมายถึง  รายวิชาในระดับปริญญาโท 

8 หมายถึง  รายวิชาในระดับปริญญาเอก 

  เลขหลักสิบ  :   แสดงหมวดหมู่ในสาขาวิชา 

0 หมายถึง  กลุ่มวิชาไม่นับหน่วยกิต 

1 หมายถึง  กลุ่มวิชาเอกบังคับ 

2 หมายถึง  กลุ่มวิชาเอกเลือก 

9 หมายถึง  วิทยานิพนธ์ 

  เลขหลักหน่วย  : แสดงอนุกรมของรายวิชา    
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3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒขิองอาจารย์ 

3.2.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร  
 

 

ลำดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจำตัว 

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา สำเร็จการศกึษาจากสถาบัน ปีที่จบ 

1 นายนครนิทร์ ชัยแก้ว* 35101012xxxxx ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

ปร.ด. 

 

วท.ม 

วท.บ. 

การรับรู้จากระยะไกลและระบบ

สารสนเทศภูมศิาสตร์ (นานาชาต)ิ 

ภูมิศาสตร์ 

ภูมิศาสตร์ 

สถาบันเทคโนโลยแีห่งเอเชีย  

 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

2552 

 

2546 

2541 

2 นายนิติ  เอี่ยมชื่น 37002000XXXXX ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

วท.ด. 

วท.ม. 

ศศ.บ. 

วท.บ. 

ภูมิสารสนเทศ 

ภูมิศาสตร์ 

รัฐศาสตร์ 

ภูมิศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยรามคำแหง 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

2558 

2548 

2544 

2543 

3 นางสาวบุญศริิ สุขพร้อมสรรพ ์ 35201012xxxxx ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

Ph.D. 

ผ.ม. 

อ.บ. 

Urban Engineering 

การวางแผนภาคและเมือง 

ภูมิศาสตร์ 

The University of Tokyo, JAPAN 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2554 

2548 

2545 

4 นายไพศาล จี้ฟู 35101010xxxxx ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

ปร.ด. 

 

วท.ม. 

 

วท.บ. 

การรับรู้จากระยะไกลและระบบ

สารสนเทศภูมศิาสตร์ (นานาชาต)ิ 

การรับรู้จากระยะไกลและระบบ

สารสนเทศภูมศิาสตร์ (นานาชาต)ิ 

ภูมิศาสตร์ 

สถาบันเทคโนโลยแีห่งเอเชยี  

 

สถาบันเทคโนโลยแีห่งเอเชยี 

 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2554 

 

2549 

 

2547 
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ลำดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจำตัว 

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา สำเร็จการศกึษาจากสถาบัน ปีที่จบ 

5 นายรังสรรค์ เกตุอ๊อต 36404003xxxxx ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

วทิยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม 

วทิยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

ภูมิศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2556 

2548 

2545 

6 นายวิภพ แพงวังทอง* 36508008xxxxx ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์

วท.ด. 

วท.ม. 

 

วท.บ. 

ภูมิสารสนเทศ 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 

ภูมิศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2556 

2549 

 

2544 

7 นายสวรินทร์ ฤกษ์อยู่สุข* 36201000xxxxx อาจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

 

วท.บ. 

ภูมิสารสนเทศ 

ระบบสารสนเทศปริภูมทิาง

วศิวกรรม 

ภูมิศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2558 

2549 

 

2544 

หมายเหตุ *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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3.2.2 อาจารย์พิเศษ  

 

ลำดับ ชื่อ – สกุล 
ตำแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา ป ี

1 Prof. Nitin Kumar Tripathi ศาสตราจารย์ Ph.D. 

M.Tech 

B.Tech 

Remote Sensing 

Remote Sensing 

Civil Engineering 

2537 

2530 

2527 

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

 

วท.ม. 

B.Ind.Tech. 

Electrical and Computer 

Engineering 

Remote Sensing 

Electronics Engineering 

2555 

 

2539 

2537 

3 รศ.ดร.สุวิทย์ ออ๋งสมหวัง รองศาสตราจารย์ Dr. rer. nat.  

วท.ม.  

วท.บ. 

Remote Sensing  

วนศาสตร์ 

วนศาสตร์ 

2536 

2529 

2524 

4 ผศ.ดร.กัมปนาท ปยิะธำรง

ชัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D.  

M.S. 

วท.บ. 

Geography 

Remote Sensing and GIS 

ภูมิศาสตร์ 

2549 

2543 

2539 

5 ผศ.ดร.สทิธิชัย ชูสำโรง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D.  

M.S. 

วท.บ. 

Urban Informatics 

Urban Informatics 

ภูมิศาสตร์ 

2557 

2554 

2547 

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

 

วท.ม.  

วท.บ. 

Geography-Terrain Evaluation, 

Remote Sensing and GIS 

ธรณีวิทยา 

ธรณีวิทยา 

2535 

 

2525 

2517 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรอืสหกิจศึกษา) 

-ไม่มี- 

4.1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

–ไม่มี-  

4.2. ช่วงเวลา  

–ไม่มี-  

4.3. การจัดเวลาและตารางสอน  

–ไม่มี- 

 

5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรอืงานวิจัย  

แนวคิดด้านการวิจ ัย ขอบเขต เทคนิค อ ุปกรณ์ และระเบ ียบวิธ ีการสำหรับการวิจัย                         

ด้านภูมิสารสนเทศประยุกต์ การดำเนินการส่งเสริมการพัฒนาความสามารถของนิสิตเพื่อการประยุกต์

ความรู ้พัฒนาทักษะ ตลอดการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาเชงิพื้นที่อื่น ๆ มีรายละเอียดดังนี ้ 

5.1. คำอธิบายโดยย่อ  

วิทยานิพนธ์ด้านภูมิสารสนเทศประยุกต์ที่นิสิตสนใจ โดยนิสิตต้องสามารถอธิบายแนวคิดและ

ทฤษฎีที่นำมาประยุกต์ใช้ในการทำวิทยานพินธ์ รวมถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการทำวิทยานิพนธ์นั้น ๆ  

5.2. มาตรฐานผลการเรียนรู้  

เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทำการวิจัยด้านภูมิสารสนเทศประยุกต์และการ

วิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาเชิงพืน้ที่ได้ และสามารถเขียนแผน

โครงงานและงานวิจัยเพื่อสื่อสารได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  

5.3. ช่วงเวลา  

แบบ 1.1 ภาคการศกึษาต้นและภาคการศกึษาปลาย ช้ันปีที่ 1 ถึง 3 

แบบ 2.1 ภาคการศกึษาต้นและภาคการศกึษาปลาย ช้ันปีที่ 1 ถึง 3  

5.4. จำนวนหน่วยกิต  

แบบ 1.1 มวีิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต 

แบบ 2.1 มวีิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 

5.5. การเตรยีมการ  

นิสติต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาสัมมนาเพื่อเป็นการเตรียมการหัวข้อวทิยานิพนธ์ที่สนใจอีกทั้ง

เป็นการตดิตามการทำงานโดยการรายงานความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ด้วยในรายวิชาดังกล่าว และมี

ความประสงค์จะทำวิทยานิพนธ์ ให้เขียนแบบฟอร์มเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ พร้อมระบุอาจารย์ที่ปรึกษา 
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5.6. กระบวนการประเมินผล  

แบบ 1.1 – มีการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ในภาคการศึกษาต้น ชั้นปีที่ 1 ทั้งนี้จะมีการแต่งตั้ง

คณะกรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์เป็นผู้พิจารณา จากนั้นนิสิตจัดทำวิทยานิพนธ์โดยมีการแจ้ง

รายงานความก้าวหน้าในแต่ละภาคการศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และนิสิตต้องสอบปาก

เปล่าขั้นสุดท้าย โดยมีการแต่งตั้งอาจารย์ประจำผู้หลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม่

น้อยกว่า 5 ท่าน เป็นคณะกรรมการผู้ประเมินผล ทั้งนี้ประธานกรรมการสอบต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอก  

แบบ 2.1 – มีการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ในภาคการศึกษาต้น ชั้นปีที่ 1 ทั้งนี้จะมีการแต่งตั้ง

คณะกรรมการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์เป็นผู้พิจารณา จากนั้นนิสิตจัดทำวิทยานิพนธ์โดยมีการแจ้ง

รายงานความก้าวหน้าในแต่ละภาคการศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และนิสิตต้องสอบปาก

เปล่าขั้นสุดท้าย โดยมีการแต่งตั้งอาจารย์ประจำผู้หลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม่

น้อยกว่า 5 ท่าน เป็นคณะกรรมการผู้ประเมินผล ทั้งนี้ประธานกรรมการสอบต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอก



 

 

หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสิต 

1.1 มีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล 

 

1.1 มีการสอดแทรกโจทย์ป ัญหาเชิงอภิปราย 

แบบฝึกหัด โครงงานให้ได้ฝกึคิด ฝึกแก้ปัญหา 

ฝกึปฏิบัติอย่างเป็นระบบ 

1.2 มีกิจกรรมนำเสนอและอภิปรายผลงานวิจัยที่

มีระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกต้อง  

1.3 มีการทำวิทยานิพนธ์เพื่อเป็นการฝึกเทคนิค

และกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล 

1.2 มีภาวะผู้นำ มีความรับผิดชอบ และมีวินัย

ในตนเอง 

2.1 มกีิจกรรมกลุ่มในช้ันเรยีนเพื่อส่งเสรมิให้นิสิตมี

ภาวะผู้นำทางความคิด กล้าแสดงออก การ

เป ็นสมาช ิกกล ุ ่มท ี ่ด ีม ีว ิน ัย และม ีความ

รับผิดชอบต่อผลงานที่นำเสนอ 

1.3 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพและจริยธรรม

วิจัย 

3.1 สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน และส่งเสริมให้มี

กิจกรรมที่มีการส่งเสริมคุณธรรม จรยิธรรม 

3.2 ปลูกฝังให้มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ

วิชาชีพ โดยเฉพาะรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยและ

วิชาสัมมนา เช่น ไม่ลอกผลงานผู้อื่น และการ

อ้างองิผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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2. การพัฒนาเหตุผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

  2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1 )  ตระหน ักในค ุณค ่าและค ุณธรรม จร ิยธรรม และซ ื ่อส ัตย ์ส ุจร ิต  

มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวิชาชีพ 

(2) มีว ิน ัย และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบ                   

และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

(3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู ้อื ่น รวมทั ้งเคารพในคุณค่า                  

และศักดิ์ศรขีองความเป็นมนุษย์ 

(4) สามารถวินิจฉัยปัญหาหรือข้อขัดแย้งตามหลักการ เหตุผลและค่านิยม              

อันดีงาม  

  2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) ปลูกฝังให้นิส ิตมีระเบ ียบวิน ัย ตรงต่อเวลา เสียสละซื ่อสัตย์ส ุจร ิต                    

และเคารพกฎระเบียบ โดยอาจารย์ผูส้อนเป็นแบบอย่าง 

(2) ออกแบบการเรียนการสอนให้นิสิตได้แสดงความรับผิดชอบภาวะผู้นำ 

ทำงานเป็นทีม แก้ไขปัญหา แสดงความคิดเห็นและรับฟังความคดิเห็นของผูอ้ื่น 

(3) จ ัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื ่อส ่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น                      

การยกย่องนิสติที่ประพฤติตนดี เสียสละและทำประโยชน์ต่อส่วนรวม  

  2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนิสิตในการเข้าชั ้นเรียน การส่งงาน                   

ตามกำหนด ความสุจริตในการสอบและการร่วมกิจกรรม 

(2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนิสิตในการเข้าร่วมกิจกรรม

เสริมหลักสูตร  

(3) ประเมนิจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  

 

2.2 ความรู ้

  2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีที่ศึกษา                

และสามารถนำมาประยุกต์ในการศกึษาค้นคว้าในสาขาวิชา 

(2) มคีวามเข้าใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติอย่างลกึซึง้  

(3) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ และการประยุกต์ใช้ที่ตระหนัก

ถึงผลกระทบต่อสังคม 
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2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) จัดการเรียนการสอนที ่เน้นผู ้เร ียนเป็นสำคัญ เพื ่อให้นิส ิตมีความรู ้                  

ความเข้าใจหลักการทางทฤษฏีและสามารถประยุกต์ปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง              

โดยการเรียนการสอนตอ้งทันต่อการเปลี่ยนแปลง  

(2)  จ ัดให ้ม ีการเร ียนร ู ้จากสถานการณ์จร ิงโดยการศึกษาด ูงานหร ือ                        

เชญิผูเ้ชี่ยวชาญที่มปีระสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง 
 

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) การทดสอบ 

(2) การประเมนิชิน้งาน 

(3) การประเมนิการนำเสนอหน้าช้ันเรยีน 

(4) การประเมนิผลการอภปิราย 

(5) การประเมนิการวิเคราะห์กรณีศกึษา 

2.3 ทักษะทางปัญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) สามารถนำความรู ้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาแนวคิดร ิเร ิ่ม 

สร้างสรรค์ เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหา 

(2) สามารถสังเคราะห์และบูรณาการผลงานวิชาการหรือองค์ความรู ้เดิม                

ในการพัฒนาความคิดใหม่ ๆ หรอืเสนอเป็นความรู้ใหม่ 

(3) สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรอืเทคนิคเฉพาะทาง ในการวิเคราะห์ประเด็นหรือ

ปัญหาที่ซับซ้อน และให้ข้อเสนอแนะได้อย่างสรา้งสรรค์ 

(4) สามารถขยายองค์ความรู ้หร ือแนวทางการปฏิบัต ิจากการวางแผน                    

และดำเนนิการวิจัย 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) การวิเคราะห์กรณีศึกษาทางการประยุกต์ภูมสิารสนเทศ 

(2) การอภปิรายกลุ่ม การสัมมนา การจัดทำโครงงาน 

(3) การเรียนโดยการปฏิบัติจรงิ 

2.3.3 วิธีการวัดประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) การประเมินผลงานที่เกิดจากกระบวนการคิด โดยประเมินตามสภาพจริง

จากผลงาน และการปฏิบัติของนิสิต เช่น ประเมินจากการนำเสนอรายงาน ในชั้นเรียน 

และ การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรอืสัมภาษณ์  
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2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1 ผลการเรียนรู ้ด ้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

(1)  สามารถแก้ไขปัญหาที่มคีวามซับซ้อนได้ด้วยตนเอง 

(2) มีความรับผิดชอบในการทำงานและร่วมมือกับผู้อื่นในการจัดการปัญหาได้

อย่างเหมาะสม 

(3) มภีาวะความเป็นผู้นำและผูต้ามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 

(4) มีความรับผิดชอบและวางแผนในการพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพ              

ในการปฏิบัติงานระดับสูง 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความ 

สัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

(1)  มอบหมายงานกลุ่มให้ค้นคว้า เขียนรายงาน เพื่อให้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

ผูเ้รียนกับผูเ้รียน 

(2) ศกึษาดูงาน และการเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ 

2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง 

บุคคลและความรับผิดชอบ 

(1)  ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนำเสนอ

รายงานกลุ่ม 

(2) ประเมินความรับผิดชอบในการเรียน และการทำงาน ทั ้งรายบุคคล                 

และรายกลุ่ม 

   (3) การประเมนิพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็น 

 

 2.5 ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) สามารถคัดกรองขอ้มูลทางคณิตศาสตร์และสถิตเิพื่อใช้ในการศกึษาค้นคว้า

และเสนอแนะแก้ไขปัญหา 

(2) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ทั้งในวงการวิชาการ 

วิชาชีพและชุมชน ทั ้งในรูปแบบที ่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ ่งตีพิมพ์                 

ทางวิชาการ 
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  2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) มอบหมายงานให้ค้นคว้า เขียนรายงานและนำเสนอผลงานหนา้หอ้งเรียน  

(2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นิสิตได้วิเคราะห์สถานการณ์

จำลองและสถานการณ์เสมือนจริงและนำเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม  

  2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ประเมนิผลงานการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ และใช้ขอ้มูลสารสนเทศ 

(2) ประเมินจากเทคนิคการนำเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื ่องมือ                     

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรอืคณิตศาสตร์และสถิต ิที่เกี่ยวข้อง   

2.6 สุนทรียภาพ 

             2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ 

(1) มีความรู ้ ความเข้าใจและซาบซึ ้งในคุณค่าของศาสตร์ที ่ศึกษา ศิลปะ                     

และวัฒนธรรม 

          2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรยีภาพ 

ให้นิสิตมีการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบโดยการนำหลักการทางศิลปะ                    

มาประย ุกต ์  ม ีร ูปแบบการสอนเพ ื ่อให ้ม ีบรรยากาศการเร ียนท ี ่ผ ่อนคลาย                          

ให้นสิิตสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างอิสระ จะได้เกิดความคิดสรา้งสรรค์ 

2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ 

ประเมินจากการงานที่ได้รับมอบหมาย และการนำเสนอผลงาน โดยใช้แบบ

ประเมินที่มหีัวข้อดา้นสุนทรียศิลป์ 

 

2.7 ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

(1) มสีุขนิสัยที่ส่งเสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 

           2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู ้ด้านทักษะการส่งเสริม

สุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

มีการจ ัดการเร ียนการสอนโดยให ้น ิส ิตตระหนักและเห ็นความสำคัญ                        

ของการดูแลรักษาสุขภาพ การจัดท่าทางในการทำงานและการเรียนให้ถูกสุขลักษณะ                         

จัดให้มีการนำเสนอผลงานหน้าห้องเรียนเพื ่อพัฒนาบุคลิกภาพ และส่งเสริมให้                          

มีความมั่นใจในการสื่อสาร โดยเฉพาะการนำเสนอด้านวิชาการ 
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              2.7.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและ

พัฒนาบุคลิกภาพ 

ประเมินจากการนำเสนอผลงาน มีแบบประเมินที่มีหัวข้อด้านบุคลิกภาพ              

และมีการใช้แบบประเมินภาวะสุขภาพเพื่อช่วยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาตนเอง                 

ให้มภีาวะสุขภาพที่ดยีิ่งขึ้น 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผดิชอบหลัก   ความรับผดิชอบรอง 

รายวชิา 
1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

5.ทักษะการวเิคราะห์

เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ภาพ 

7.ทักษะการ

ส่งเสริมสุขภาพ

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

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

238800 สัมมนา 1                     

238801 สมัมนา 2                     

238802 สัมมนา 3                     

238810 การประยุกต์ระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ 
                    

238811 การประยุกต์การรับรูจ้ากระยะไกล                     

238812 ระเบียบวิธีวิจัยขัน้สูงทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี                     

238820 การประยุกต์ระบบกำหนดตำแหนง่

บนโลกด้วยดาวเทียม 
                    

238821 การประยุกต์การตัดสินใจและ

วิทยาศาสตร์ข้อมูลเชิงพืน้ที ่
                    

238822 ภูมสิารสนเทศประยุกต์เพื่อการ

จัดการสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข 
                    

238823 ภมูิสารสนเทศประยุกต์เพื่อการจัด

การเมืองและชนบท 
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รายวชิา 
1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

5.ทักษะการวเิคราะห์

เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ภาพ 

7.ทักษะการ

ส่งเสริมสุขภาพ

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

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

238824 หัวข้อพิเศษในงานวิจัยดา้นภูมิ

สารสนเทศและนวัตกรรมเชิงพืน้ที ่
                    

238898 วิทยานิพนธ์ (แบบ 1.1)                     

238898 วิทยานิพนธ์ (แบบ 2.1)                     



 

 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต 

 

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 

 การวัดผลและการสำเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศึกษา    

ระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2561 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สำเร็จการศึกษา 

2.1.1 กำหนดให้ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิตเป็นส่วนหนึ่งของระบบ

การประกันคุณภาพภายในของคณะที่จะต้องทำความเข้าใจตรงกัน และนำไป

ดำเนนิการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

2.1.2 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตาม

แผนการจัดการเรียนการสอน  

2.1.3 ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ในระดับรายวิชาทั้งรายวิชาภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

ตามรอ้ยละของรายวิชาที่กำหนด  

2.1.4 ทวนสอบระดับหลักสูตร โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในคณะ ดำเนินการทวน

สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล  

 

 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสำเร็จการศึกษา 

2.2.1 จัดทำโครงการติดตามบัณฑิตท ุกป ี ในด ้านค ุณธรรมจร ิยธรรม ความร ู ้                        

ความรับผดิชอบ การได้งานทำ และ/หรือ ความก้าวหน้าในสายงาน 

2.2.2 สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ เพื่อประเมินความพึงพอใจในผู้สำเร็จการศึกษาที่เข้า

ทำงานในสถานประกอบการนัน้ ๆ 

2.2.3 ประเมินความพร้อมและความรู้ที่เรียนจากผู้สำเร็จการศึกษาที่ไปประกอบอาชีพ 

รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อนำผลการ

ประเมินมาพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่าง

ต่อเนื่อง 
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3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 และตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตร ระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2558 ดังนี้ 
 

แบบ 1.1 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualification Examination) เพื่อเป็นผู ้มีสิทธิขอทำ

วิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั ้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่

มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็น

ระบบเปิดให้ผู้สนใจเขารับฟังได้ สำหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการ

ตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตาม

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการ

เผยแพร่ผลงานทางวชิาการ อย่างน้อย 2 เรื่อง 

แบบ 2.1 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำ

กว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualification 

Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิ์ขอทำวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้น

สุดท้ายโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและ

ภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ สำหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรอืส่วนหนึ่งของ

วิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ

นานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร

ทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  

 

 

 

 



 

 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1.การเตรยีมการสำหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 ม ีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารย ์ใหม ่ เพ ื ่อให ้ม ีความร ู ้และความเข ้าใจในนโยบาย                           

ของมหาวิทยาลัยและคณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 

1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ ่มพูนความรู ้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื ่อส่งเสริมการสอน                     

และการวิจัยอย่างต่อเนื ่องโดยผ่านการทำวิจัยในหัวข้อที ่เกี ่ยวข้องโดยตรงกับสาขาวิชา                   

เป็นอันดับแรก การสนับสนุนด้านการฝึกอบรมในเรื่องต่าง ๆ ทั้งในด้านการบริหารและเรื่องอื่น

ที่เป็นประโยชน์ ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การร่วมประชุมปฏิบัติการ                 

และการประชุมทางวิชาการ การสัมมนา ทั ้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลา                   

เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1  สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมทางวิชาการและศกึษาดูงานด้านการจัดการเรียน

การสอนและการวัดประเมินผลการเรียนรู้ 

2.1.2 สนับสนุนส่งเสริมการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล             

ให้ทันสมัย  

2.1.3 ประเมินผลการปฏิบ ัต ิงานของคณาจารย์เพ ื ่อนำผลการประเมินมาพ ัฒนา                      

และปรับปรุงทักษะการจัดการเรียนการสอน 

 

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ  

2.2.1  บริหารจัดการใหอ้าจารย์ได้รับการฝึกอบรมและศกึษาดูงานด้านการบริการองค์การ

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

2.2.2  ส่งเสริมใหอ้าจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมการบริการวิชาการแก่ชุมชน 

2.2.3 มีการกระตุ้นใหอ้าจารย์ทำผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสาขาวิชา 

2.2.4 ส่งเสริมการทำวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา 

2.2.5 จัดสรรงบประมาณสำหรับการทำวิจัย และเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของคณะ 

2.2.6 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะ 
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2.2.7 จัดให้มกีารแลกเปลี่ยนความรูเ้ทคนิคต่าง ๆ กับสถาบันอุดมศกึษาอื่น 

2.2.8 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมเป็นกรรมการต่าง ๆ ในระดับสถาบันอุดมศกึษา 



 

 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การกำกับมาตรฐาน 

 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร โดยมีหน้าที่เสนอหลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง 

หรือเสนอปิดหลักสูตร ตลอดจนดำเนินการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

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

คุณภาพการศกึษา 

 

2. บัณฑิต 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดให้มีแบบสอบถามสำหรับหน่วยงาน หรือองค์กรที่

เป็นนายจ้างของบัณฑิต เพื่อประเมินความพึงพอใจและความสามารถของบัณฑิต เพื่อนำข้อมูลมาเป็น               

ส่วนหนึ่งในการปรับปรุงการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับความตอ้งการของตลาดแรงงานอย่างแท้จริง 
 

3. นิสิต 

 3.1 การให้คำปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นสิิต 

  3.1.1 คณะพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้กับนิสิตทุกคนพร้อมจัดระบบ

อาจารย์ที่ปรึกษาและอัตราส่วนอาจารย์ต่อนิสติไม่เกินเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

  3.1.2 จัดอาจารย์ที ่ปรึกษาด้านอื ่น ๆ ตามความเหมาะสม เพื ่อให้คำปรึกษาแนะนำ              

ในการจัดทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรแก่นิสิต 
 

4. คณาจารย์ 

4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

 มีระบบการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ใหม่ ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย                  

โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกขึ้นไปและ/หรือมีความเชี่ยวชาญในสาขาภูมิ

สารสนเทศหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร 

 มีระบบการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ

ผู ้สอนประชุมร่วมกันในการออกแบบ วางแผนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล                       

การรวบรวมข้อมูล เพื่อการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษา หารือแนวทางที่จะทำให้บรรลุเป้าหมาย

ตามหลกัสูตร และได้บัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
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 4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 

 พิจารณาจัดหาอาจารย์พิเศษที่มีวุฒิขั้นต่ำปริญญาเอกหรอืเทียบเท่าในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชา

ท ี ่ส ัมพ ันธ ์ก ัน หร ือในสาขาว ิชาของรายว ิชาท ี ่สอน และเป ็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักส ูตร                             

ระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2558 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 

 การเร ียนการสอน มหาว ิทยาล ัยพะเยาจ ัดให ้ม ีการประเม ินการเร ียนการสอนออนไลน์  

โดยครอบคลุมเรื ่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้ การวางแผนการสอน วิธ ีการสอนและพฤติกรรมการสอน  

ผลการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้สอนและคณะฯ ได้รับทราบข้อมูลและนำไป

ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอนต่อไป  

 หลักสูตร มหาวิทยาลัยพะเยาจัดให้มีการรายงานผลการดำเนินการหลักสูตร ซึ่งจะรายงานข้อมูล

การดำเนินการต่าง ๆ ของหลักสูตรในทุกปี โดยจะคลอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ อัตราการสำเร็จ

การศกึษา จํานวนและรอยละนิสิตทีส่อบผ่านตามแผนการศกึษาของหลักสูตรในแต่ละป ปัจจัยและสาเหตุที่

มีผลกระทบต่อจำนวนนิสิตตามแผนการศึกษา การเปลี ่ยนแปลงต่าง ๆ ทั ้งภายในและภายนอกที่มี

ผลกระทบต่อหลักสูตร การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนผิดปกติ การบริหารหลักสูตร การประเมิน

หลักสูตรจากผู้สำเร็จการศึกษา การประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงแผนการดำเนินการใหม่สำหรับ

ปีถัดไป ซึ่งจะควบคุมโดยอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 

การประเมนิผู้เรยีน กรณีที่นสิิตมคีวามสงสัยเกี่ยวกับการประเมนิรายวิชาใด สามารถที่จะยื่นคำร้อง

ขอดูกระดาษคำตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้     

ทั้งนีเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด  

 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

 มหาวิทยาลัยพะเยาจัดให้มีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการเรียน                 

การสอนดังต่อไปนี ้ 

1. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ใช้ร่วมกันของมหาวิทยาลัยห้องละ 100 เครื่อง 3 ห้องเรียน                  

ณ อาคารเรยีนรวมใหม่หลังที่ 3 

2. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ใช้ร่วมกันของมหาวิทยาลัยห้องละ 80 เครื ่อง 2 ห้องเรียน                    

ณ อาคารเรยีนและปฏิบัติการดา้นภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 มหาวิทยาลัยพะเยายังเตรียมทรัพยากรใหบ้ริการในการค้นคว้าศกึษาด้วยตอนเอง สืบค้นข้อมูลและ

สื่อสารสนเทศดังต่อไปนี้ 

1. หอ้งคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อเครือข่าย 8 หอ้ง รวม 680 เครื่อง พร้อมเช่ือมต่อระบบเครือข่าย

ความเร ็วในการร ับส ่งข ้อม ูล 100 Mbps ณ ห้อง self-access และศูนย ์บรรณสาร                      

และสื่อการศกึษา 

2. บริการ Wireless Access Point จำนวน  456 จุดครอบคลุมพื ้นท ี ่ภายในอาคารเร ียน                

และหอพักที่ความเร็วในการรับส่งขอ้มูล 45/100/300 Mbps 

 จำนวนทรัพยาการสารสนเทศที ่ม ีให ้บร ิการในมหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด้วยหนังส ือ                     

จำนวน 62,839 เล่ม และสื่ออเิล็กทรอนิกส์จำนวน 6,844 รายการ โดยเมื่อรวมกับวิทยานิพนธ์และหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์จะมีจำนวนกว่า 100,000 รายการ ซึ ่งเกินจำนวนที ่กำหนดโดย ประกาศสำนักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษาเรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 นิสิตสามารถสืบค้น               

และจองหนังสือจากเว็บไซด์ของศูนย์บรรณสารและสื ่อการศึกษา ผ่านระบบเครือข่ายออนไลน์ได้  

นอกจากนั้นยังมีฐานข้อมูลออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้นิสิตได้ค้นคว้างานวิจัย

ได้ อาทิเช่น ฐานขอ้มูล ACM Digital Library, IEEE/IET Electronic Library(ILE), Science Direct, Emerald และ 

Computers & Applied Sciences Complete เป็นต้น โดยนิสิตสามารถเข้าใช้ผ่านเว็บไซด์ของศูนย์บรรณสาร

และสื่อการศกึษาของมหาวิทยาลัยได้เช่นเดียวกัน 

 

 6.2 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

  6.2.1 มีการศึกษาความต้องการ และนำมาวางแผนการจัดหาและแผนการใช้ทรัพยากร      

การเรียนการสอน 

  6.2.2  ม ีห ้องสม ุดย ่อยของคณะเพ ื ่อบร ิการหน ังส ือ  ตำรา หร ือวารสารเฉพาะ                        

ทางให้อาจารย์และนิสติได้ศึกษาค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน 

  6.2.3 อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชามีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือตลอดจน                

สื่อประกอบการเรียนการสอน 

  6.2.4 ติดตามการใชท้รัพยากรการเรียนการสอนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 

6.3 การประเมินความความเพียงพอของทรัพยากร 

  6.3.1 ประเมินความเพียงพอของทรัพยากร วางแผน จัดหา และติดตามการใช้ทรัพยากร

การเรียนการสอน โดยใหอ้าจารย์ นิสติ มีส่วนร่วม 

  6.3.2 ประเมินความพึงพอใจต่อความเพียงพอของทรัพยากร ของอาจารย์ นิสติ 
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  6.3.3 ติดตามการใช้ทรัพยากร ทั้งตำรา วารสาร สื่อ และอุปกรณ์ ตามความเหมาะสม   

และสถานการณ์ของมหาวิทยาลัย 

  6.3.4 นำผลการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรมาปรับปรุงแผนและการบริหาร

จัดการทรัพยากรในปีต่อไป 

 

7. ตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงาน (key Performance Indicators) 

 ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1. อาจารย์ประจำหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน

ร่วมในการประชุมวางแผน เพื่อตดิตาม และทบทวนการ

ดำเนนิการของหลักสูตร  

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2  

ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา

แห่งชาติ หรอืมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

3. มรีายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 

มคอ.4  อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค

การศกึษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และ

รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 

(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง

สิน้สุดภาคการศกึษา  ที่เปิดสอนใหค้รบทุกรายวิชา 

     

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร               

ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศกึษา 

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐาน           

ผลการเรียนรู้ที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่าง

น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศกึษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน      

กลยุทธ์ การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จากผล

การประเมนิการดำเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 
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 ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนเิทศหรือ

คำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

9. อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรอืวิชาชีพ อย่างนอ้ยปีละหนึ่งครั้ง 

 
 

    

10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 50 ต่อปี 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑติใหม่/ช้ันปีที่ 

3 ที่มตี่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่นอ้ยกว่า 3.51 จากคะแนน

เต็ม 5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใชบ้ัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต

ใหม่/ช้ันปีที่ 4 เฉลี่ยไม่นอ้ยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี 9 10 10 11 11 

ตัวบ่งช้ีบังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบ่งช้ีต้องผ่านรวม (ข้อ) 9 9 9 9 9 

 

 

 



 

 

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

  1.1.1 คณะกำหนดนโยบายให้ม ีการประชุมออกแบบกลยุทธ ์การสอนรายว ิชา                       

โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  และ/หรือ มีการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร

และการจัดการเรียนการสอน 

  1.1.2 จัดระบบการประเมินผลรายวิชา  โดยประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียน                  

การสอน จากการประเมินตนเองของอาจารย์และการประเมินโดยนิสิต รวมทั้งการประเมินผลสัมฤทธิ์

ของผู้เรยีนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาที่กำหนด  

  1.1.3 จัดระบบการประเมนิผลประจำปี โดยคณะกรรมการรับผดิชอบหลักสูตร อาจารย์

ผูร้ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้อน มีส่วนร่วม 

  1.1.4 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร สรุปรวบรวมผลการประเมินกลยุทธ์การสอน              

และข้อเสนอแนะในการวางแผนปรับปรุง/พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในปีการศกึษาต่อไป 

 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

  1.2.1  นิสติประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ทุกคนเมื่อสิ้นสุด

การเรียนการสอนทุกรายวิชา 

  1.2.2 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์

ผู้สอน สรุปผลการใช้แผนกลยุทธ์การสอนรายวิชา เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา และร่วมกันวางแผน

ปรับปรุง/พัฒนาแผนกลยุทธ์การสอนในปีการศกึษาต่อไป 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 2.1 แต่งตัง้คณะกรรมการรับผดิชอบหลักสูตร 

 2.2 คณะกรรมการร ับผ ิดชอบหล ักส ูตร วางแผนและประเม ินหล ักส ูตรท ั ้ งระบบ                                 

โดยใช้กระบวนการวิจัย การประเมนิเอกสารหลักสูตร กระบวนการใชห้ลักสูตร สัมฤทธิผลของหลักสูตร 

โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากอาจารย์ นิสิต บุคลากรผู้สนับสนุนการสอน ผู ้ใช้บัณฑิต ผู ้รับบริการ                          

และผูท้รงคุณวุฒิจากภายนอก จากการสอบถาม สัมภาษณ์ และสังเกตุ 

 2.3 สรุปผลการประเมินหลักสูตรในภาพรวมและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือพัฒนา

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
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3. การประเมินผลการดำเนินงานตามกรอบรายละเอียดหลักสูตร 

 คณะกำหนดให้ใช้ระบบการประกันคุณภาพภายใน (IQA) ในการประเมินผลการดำเนินงานตาม

รายละเอียดหลักสูตร โดยยึดตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา และตัวบ่งช้ีที่กำหนดของหลักสูตร 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

 4.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร สรุปผลการประเมินหลักสูตรและจัดทำเป็นรายงาน                

เสนอต่อคณะ 

 4.2 จัดประชุมนำเสนอผลการประเมินหลักสูตรต่อผู ้ที ่เกี ่ยวข้องเพื่อรับทราบ ตรวจสอบ                          

ผลการประเม ินและระดมข ้อค ิดเห ็นและข ้อเสนอแนะในการปร ับปร ุ ง /พ ัฒนาหล ักส ูตร                                            

และแผนกลยุทธ์การสอน 

 4.3 ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอนตามผลการประเมินหลักสูตร                      

ความต้องการของผู ้ ใช ้นโยบายของมหาว ิทยาล ัย  และตอบสนองกรอบมาตรฐานค ุณว ุฒิ

ระดับอุดมศกึษา   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 
ข้อบังคับมหาวทิยาลยัพะเยา 

ว่าด้วย การศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 
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ภาคผนวก ข 

ประกาศมหาวทิยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผา่นความรู้

ภาษาอังกฤษของนิสิต 

      ระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ.2562 
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ภาคผนวก ค 

ประกาศมหาวทิยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑแ์ละ            

แนวปฏิบัตใินการเทียบโอนผลการเรยีน                             

ระดับบณัฑิตศกึษา พ.ศ.2554 
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ภาคผนวก ง 

คำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
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ภาคผนวก จ 

ข้อเสนอแนะการวิพากษ์หลักสตูร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ข้อเสนอแนะการวพิากษ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ  สาขาวิชาภูมิสารสนเทศประยุกต์ 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 

วันท่ี 5 พฤษศจกิายน 2563  

ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

โดย กรรมการดังต่อไปนี้ 
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5. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล จี้ฟู   กรรมการ 
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ศาสตราจารย์ ดร.มนัส สุวรรณ  

1. เนื ้อหาในหัวข้อ “สถานการณ์ภายนอกหรือการ

พ ัฒนาท ี ่ จำ เป ็ น . . . ”  ควรเพ ิ ่ ม เต ิม เน ื ้ อหาด ้ าน

ความก้าวหนา้ทางเทคโนโลยใีห้มากขึ้น 

2. ปรัชญาของหลักสูตรควรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

ของหลักสูตร 

3. ควรเพิ่ม รายวิชา “ระเบียบวิธีวิจัย” เป็นรายวิชา
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ได้มีปรับแลว้เป็นดังน้ี 

1. เพิ ่มเติมเนื ้อหาที ่เกี ่ยวข้องกับ big data, cloud 

Processing, deep learning and digital society 

2.  ทำการปร ับ ปร ัชญา ให ้สอดคล ้องก ันกับ 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรแลว้ 

3. ทำการเพิ่ม รายวิชา “ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง” เป็น

รายวชิาบังคับไม่นับหน่วยกิต 

4. ทำการเพิ่ม รายวชิา “ปัญหาพเิศษในงานวิจัย

ทางด้านภูมสิารสนเทศ” เป็นวชิาเอกเลือก 
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ข้อเสนอแนะจากกรรมการผูท้รงคณุวุฒ ิ การดำเนนิการ 

รองศาสตราจารย์ ดร.สวุิทย์ อ๋องสมหวัง  

1. ควรทำสรุป รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ

และความตอ้งการผู้ใชบั้ณฑิต ให้ชัดเจนด้วย 

2.  ควรม ีรายว ิชาส ัมมนา เพ ื ่ อ เป ็นการรายงาน

ความก้าวหนา้ของการศึกษาด้วย 

3. ควรเรียน รายวชิา สัมมนา ในช่วงของภาคการศึกษา

ปลาย 

4. หัวข้อ “การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา” ควรเพิ่มเติมว่า “มี

การนำเสนอกรอบแนวคิดของการวิจัยในระดับดุษฎี

บัณฑิตต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร”   

ได้มีปรับแลว้เป็นดังน้ี 

1. ทำสรุป รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ

และความตอ้งการผู้ใชบั้ณฑิต ให้ชัดเจนแล้ว 

2. ปรับให้มี รายวชิาสัมมนา 

3. ปรับแผนการศึกษา ให้เรียน รายวิชา สัมมนา 

ในช่วงของภาคการศึกษาปลาย 

4. ปรับหัวขอ้ “การคัดเลอืกผู้เข้าศึกษา” ให้มีเนื้อหา 

“มกีารนำเสนอกรอบแนวคิดของการวจิัยในระดับ

ดุษฎบัีณฑิตต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร” 

แลว้  
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ภาคผนวก ฉ 

ประวัตแิละผลงานทางวชิาการของ 

อาจารย์ประจำหลักสูตร 
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