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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
หมวดที่ 1.  ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย : วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Remote Sensing and Geographic Information System 

     
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ช่ือเต็ม (ภาษาไทย)   : วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ (การรับรูจ้ากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์) 
ช่ือย่อ (ภาษาไทย)    : วท.ม. (การรับรูจ้ากระยะไกลและระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์) 
ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Science (Remote Sensing and Geographic Information System) 
ช่ือย่อ (ภาษาอังกฤษ):   : M.Sc. (Remote Sensing and Geographic Information System) 

 

3. วิชาเอก 
            การรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ 
4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต        
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 
หลักสตูรระดับปริญญาโท  แผน ก  แบบ ก1  แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข 

5.2 ภาษาท่ีใช้ 
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษบางรายวิชา 

5.3 การรับเข้าศึกษา 
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาชาวต่างประเทศทีส่ามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอยา่งด ี

5.4 ความร่วมมือกับสถาบนัอื่น 
ไม่ม ี

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบ

สารสนเทศภมูิศาสตร ์พ.ศ. 2554 
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลยั เห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 19/2559 เมื่อวันท่ี  21 ธันวาคม 2559 
สภามหาวิทยาลยั  อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 7/2560  วันท่ี 5 กรกฎาคม 2560 
เปิดสอน   ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา  2560 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

ในป ีพ.ศ. 2561 
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8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

(1) นักวิชาการด้านภมูิสารสนเทศศาสตร์ 
(2) นักวิชาการส ารวจพื้นท่ี 
(3) นักวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ 
(4) นักวิจัย 
(5) นักวิชาการสารสนเทศ (ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
(6) นักพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่ 
(7) นักพัฒนาการท าแผนทีผ่่านเวปไซต ์
(8) นักวิชาชีพในสถานประกอบการสารสนเทศเชิงพื้นที่ 
(9) นักวิชาการด้านแผนท่ีและสารสนเทศ 

9. ชื่อ เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ที ่ ชื่อ นามสกุล 
เลขประจ าตัวบัตร

ประชาชน 
ต าแหน่งทาง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ 

1 
นางสาวรัศมี สุวรรณวีระก าธร X-XXXX-XXXXX-XX-X ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ด. (ปฐพีศาสตร์) 

M.Sc. (Rural and Land Ecology Survey) 
วท.บ. (ธรณีวิทยา) 

2 

นายชัยพล กีรติกสิกร X-XXXX-XXXXX-XX-X ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วศ.ด. (วิศวกรรมส ารวจ) 
วท.ม. (การรับรู้ระยะไกลและระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์) 
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) 

3 

นายพิพัธน์ เรืองแสง X-XXXX-XXXXX-XX-X ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Agricultural Engineering) 
M.Sc. (Computer Engineering) 
M.Sc. (Agricultural Engineering) 
อส.บ. (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม) 

10. สถานทีจ่ัดการเรียนการสอน 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

จากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของมนุษย์โลกยุคใหม่ ซึ่งมีความต้องการพัฒนาสิ่ง
อ านวยความสะดวกต่างๆในการด ารงชีวิตประจ าวัน พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตสินค้าและบริการ และในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายให้ประเทศมีการพัฒนาไปสู ่”ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy)” 
โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลรองรับการให้บริการทางด้านธุรกิจ รองรับการผลิตสินค้าและพัฒนาเศรษฐกิจ หรือนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้
สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตของประเทศไปสู่การแข่งขันในระดับโลกได้ จากสภาพการณ์ที่ เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามี
บทบาทต่อการด ารงชีวิต เศรษฐกิจ บริการ และอุตสาหกรรม ท าให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและองค์ความรู้ในการวิเคราะห์ 
ตรวจสอบสภาพพื้นที่ด้วยการใช้ข้อมูลจากดาวเทียมส ารวจโลก การวิเคราะห์พื้นที่เชิงบูรณาการ และการพัฒนาระบบก าหนด
ต าแหน่งบนโลก ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถใช้ประโยชน์ในด้านการพัฒนาการผลิตด้านเกษตรอุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม ผังเมือง ภัย
พิบัติ ทรัพยากรธรรมชาติ ความมั่นคง และเศรษฐกิจ ที่มีความจ าเป็นต้องใช้บุคลากรด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศที่มีคุณภาพ มี
ความรู้ ความสามารถที่จะปฏิบัติงานได้เป็นจ านวนมาก เพื่อให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ สาขาการรับรู้จากระยะไกลและ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องโดยตรง สามารถผลิตบุคลากรในด้านเทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศที่สามารถปฏิบัติงาน และผลิตผลงานวิจัยตามมาตรฐานระดับชาติและระดับสากล ได้ตระหนักถึงความต้องการในการ
ผลิตก าลังคนท่ีมีความรู้ความสามารถดังกล่าว 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
การวางแผนการจัดท าหลักสูตร ค านึงถึงสภาวะความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในสังคมปัจจุบัน เนื่องจาก

สังคมที่เรียกว่า Globalization สังคมแห่งยุคโลกาภิวัฒน์ หรือสังคมที่มีการสื่อสารที่ไร้พรมแดน การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลท าให้เกิด
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ความคล่องตัวและมีการขยายตัวทางด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง การแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นไปด้วยความรวดเร็ว  โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการเข้าถึงพื้นที่ด้วยแผนที่เชิงเลขและเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมใน
การพัฒนาประเทศ ด้วยโครงการดาวเทียม THEOS 2 ดาวเทียมระบบเรดาร์ที่มีสมรรถนะถ่ายภาพทะลุทะลวงเมฆได้ เช่น 
ดาวเทียม Cosmo skymed ซึ่งมีสถานีรับในประเทศไทย นอกจากน้ีได้มีการพัฒนาดาวเทียมส ารวจโลกแบบกลุ่ม (constellation 
satellites) ที่มีความหลากหลายในการให้ข้อมูลครอบคลุมด้านการเกษตร ภัยพิบัติ ทรัพยากรธรรมชาติ ที่อยู่อาศัยและโครงสร้าง
พื้นฐาน และความมั่นคงของประเทศ สามารถตรวจสอบพ้ืนท่ี ค้นหาต าแหน่งผ่านระบบโทรศพัท์เคลื่อนที่ความเร็วสงู ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม และวัฒนธรรมในการด ารงชีพเป็นอย่างมาก การพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของสังคม ที่มีความเข้าใจผลกระทบทางสังคม และวัฒนธรรมที่จะส่งเสริมและช้ีน าการขับเคลื่อนเพื่อให้สังคมอยู่ในรูปแบบ
สอดคล้องและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมไทยที่มีคุณภาพ และจริยธรรมจึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศอย่าง
ยั่งยืน 
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกจิของสถาบัน 

12.1   การพัฒนาหลักสูตร 
  จากสถานการณ์ภายนอกตามที่กล่าวมาแล้ว การพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรที่สามารถปรับเปลี่ยนต ามการ

วิวัฒนาการยุคใหม่ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลจากดาวเทียมส ารวจโลกแบบกลุม่ การบูรณาการสารสนเทศเชิงพื้นที่ท้ังทางด้านกายภาพ 
สังคม เศรษฐกิจ และระบบการก าหนดต าแหน่งบนพื้นโลก เพื่อรองรับการจ าลองสถานการณ์พื้นที่ในประเด็นต่างๆ และท านายสิ่ง
ที่จะเกิดขึ้น ท าให้การวางแผนการผลิตด้านการเกษตร ด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเมื่องและการสนับสนุนด้าน
ความมั่นคงของประเทศไปสู่ ”ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy)” เพื่อรองรับการแข่งขันการค้าในระดับโลก 
ประกอบกับปัจจุบันบุคลากรทางสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ระดับสูงยังขาดแคลน การผลิต
บุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมดังกล่าวที่มีคุณภาพทางวิชาการมีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ดังกล่าวในเชิงลึก จึงมีความจ าเป็น
อย่างยิ่ง 

12.2   ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยช้ันน าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมุ่งเน้นให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย 

ซึ่งมีพันธกิจที่ส าคัญ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้เป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของหลักสูตรที่มุ่งเน้นในการผลิตบัณฑิตไปรับใช้สังคมให้สังคมสามารถใช้ประโยชน์จากระบบ
สารสนเทศเชิงพื้นที่ในชีวิตประจ าวัน เพื่อตอบสนองกับความอยู่รอด วิถีชีวิต เข้าใจปัญหาเชิงพื้นที่เชิงบูรณาการ ใช้ เทคโนโลยี
ดิจิทัลเชิงพื้นที่เพื่อลดความขัดแย้งในปัญหาที่ดิน สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ ใช้
เทคโนโลยีทางด้านภูมิสารสนเทศ รวมถึงการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีประโยชน์และเป้นท่ียอมรับออกสู่สาธารณะชนทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ และสามารถให้บริการข้อมูลเชิงพื้นที่ท่ีทันต่อเหตุการณ์จากข้อมูลดาวเทียมให้ข้อมูลในเชิงบูรณาการของ
พื้นที่ท่ีเป็นประโยชน์โดยตรงต่อสังคม 
13. ความสัมพันธก์ับหลักสูตรอื่น ท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 

ไม่ม ี
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หมวดที่ 2.  ข้อมูลเฉพาะของหลักสตูร 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลกัสูตร 

1.1 ปรัชญา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (หลักสูตร 

ปรับปรุง พ.ศ. 2560) มุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้มคีวามรูค้วามเข้าใจในเชิงลึกหลักการและทฤษฎีในสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล
และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ รวมถึงมีความสามารถในการท าวิจัยหรือปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพได้ โดยการใช้ความรู้ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ น ามาประยุกต์ให้เกิดการพัฒนาความรู้ใหม่หรือวิธีการปฏิบัติงานใหม่ในสาขาวิชาได้อย่าง
สร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาการและวิชาชีพ และมีภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการ
ประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

1.2 วัตถุประสงค ์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (หลักสูตร 

ปรับปรุง พ.ศ. 2560) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้ 
(1) มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในหลักการและทฤษฎีส าคัญในสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสามารถประยุกต์ความรู้ในการท าวิจัยหรือการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพในระดับสูงได้ 
(2) มีความสามารถในวิจัยหรือการจัดการโครงการทางวิชาการที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ใหม่หรือวิธี

ปฏิบัติงานใหม่ๆ ในสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(3) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การสื่อสาร การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

การจัดการสมัยใหม่ ที่จะน าไปสู่การพัฒนาความรู้และการน าไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้าง 
(4) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ และมีภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติ

ปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

ปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ปี 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐานตาม
สากล อีกทั้งยังปรับเปลี่ยนแนวทางใหม่
ตามความเ ช่ียวชาญของวิ ชา ชีพที่
เกี่ยวข้อง 

 พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐานจาก
หลักสูตรในระดับสากล 

 ติดตามและประเมินหลักสูตร 
อย่างสม่ าเสมอ 

 จ านวนผลงานวิจัยที่ ได้ รับการ
ตีพิมพ ์

 จ า น ว น ร า ย วิ ช า ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร
ปรับปรุง 

ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกลและ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

 ปรับปรุงรายละเอียดบางรายวิชา
ให้มีการฝึกปฏิบัติ (LAB) เพื่อพัฒนา
ทักษะด้านเทคโนโลยีการรับรู้จาก
ระยะไกลและระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ 

 เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 

พัฒนาผู้เรียน  มี ก ารจั ดสรรทุนสนับสนุ น ให้
นั ก ศึ กษา ร ะดั บบัณ ฑิ ต ศึ กษา
เผยแพร่ผลงานในการประชุม
วิชาการ วารสารวิชาการ บทความ 
เพื่ อส่ ง เสริ มและสนับสนุ น ให้
นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้
ใหม่ๆ ทางการวิจัยด้านการรับรู้
จ า ก ร ะ ย ะ ไ ก ล แ ล ะ ร ะ บ บ
สารสนเทศภูมิศาสตร์  

 จัดอบรมทางด้านการรับรู้จาก
ระยะไกลและระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ โดยเชิญผู้เช่ียวชาญมา
บรรยายพิเศษ 

 ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ 
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พัฒนาบุคลลากรสายผู้สอนด้านการวิจัย
และการบริการวิ ชาการ  ทางด้ าน
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 

14. ส่งเสริมบุคลากรให้มีผลงานวิจัย
โดยมีการจัดสรรทุนสนับสนุน
เผยแพร่ผลงานวิจัย 

15. สนับสนุนให้บุคลากรสายผู้สอนน า
ความรู้ ทางด้ านเทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศ ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ
จริงหรือใหบ้ริการวิชาการ 

 จ านวนผลงานที่ให้บริการวิชาการ
ของบุคลากรสายผู้สอน 

 จ านวนผลงานท่ีได้รับการตีพิมพ์ 
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หมวดที่ 3.  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนนิการ และโครงสร้างของหลักสตูร 
1.    ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 
ระบบการจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค ซึ่งเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ. 

2559 หมวดที่ 2 ข้อ 8.1 หรือระเบียบที่จะปรับปรุงใหม่ 
1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ 

เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

ไม่มี 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน - เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศึกษาต้น         เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม 
ภาคการศึกษาปลาย      เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม 
ภาคการศึกษาพเิศษ      เดือนมิถนุายน – เดือนกรกฎาคม (ถ้ามี) 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
2.2.1 ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ. 2559 หมวดที่ 5 ข้อ 21.2 หรือ

เป็นไปตามระเบียบที่จะปรับปรุงใหม่ และ 
2.2.2 ผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์ หรือการรับรู้จากระยะไกล 

หรือสาขาทางวิทยาศาสตร์ที่มีการประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศศาสตร์ เช่น ฟิสิกส์ ชีววิทยา สิ่งแวดล้อม เกษตรศาสตร์ 
สาธารณสุขศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ธรณีวิทยา อุตุนิยมวิทยา วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือปริญญาตรีในสาขา
อื่นๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยที ่
2.2.2.1 ผู้มีสิทธิเข้าศึกษา แผน ก แบบ ก 1 ต้องมีผลการเรียนดี คะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า 3.00 ใน

สาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้องที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
การรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

2.2.2.2 ผู้มีสิทธิเข้าศึกษา แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข ต้องเป็นผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า 2.5 
ในสาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์  หรือสาขาวิชาอื่นที่ เกี่ยวข้องที่ ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

2.2.3 ถ้าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อ (2.2.2) จะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการท างานในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี ข้ึน
ไป หรือมีผลงานการวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่จ านวนไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง ในสาขาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ หรือให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

2.3 ปัญหาของนักศกึษาแรกเข้า 
2.3.1 นักศึกษาอาจมีพื้นฐานด้านการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตรไ์มเ่พียงพอ 
2.3.2 นักศึกษาบางส่วนอาจมีความรู้และทักษะขั้นสูงทางด้านภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนกัศึกษาในข้อ 2.3 
2.4.1 ก าหนดให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาจากสถาบันอื่นลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมในภาคการศึกษาแรก เพื่อปรับพื้น

ฐานความรู้ 
2.4.2 นักศึกษาที่มีผลการเรียนภาษาอังกฤษขั้นสูงไม่เพียงพอ ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มทักษะ โดยไม่นับ

หน่วยกิต 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
 ก 1 ก 2 ข ก 1 ก 2 ข ก 1 ก 2 ข ก 1 ก 2 ข ก 1 ก 2 ข 

ปีท่ี 1 2 3 5 2 3 5 2 3 5 2 3 5 2 3 5 
ปีท่ี 2 - - - 2 3 5 2 3 5 2 3 5 2 3 5 
รวม 2 3 5 4 6 10 4 6 10 4 6 10 4 6 10 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 2 3 5 2 3 5 2 3 5 2 3 5 
2.6 งบประมาณตามแผน 

 
ประมาณการรายรับ 

ปีงบประมาณ 
2560 2561 2562 2563 2564 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
งบประมาณแผ่นดิน - - - - - 

รวมรายรับ 500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
 

ประมาณการรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
งบใช้สอย ตอบแทนและวัสด ุ 100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 
งบครุภัณฑ ์ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
งบด าเนินการ (พัฒนาการ
เรียน การสอน พัฒนา
นักศึกษา ทุน ฯลฯ) 

450,000 650,000 650,000 650,000 650,000 

กองทุนส่งเสริม 10,000 20,000 20,000 20,000 20,000 
รวมรายจ่าย 660,000 970,000 970,000 970,000 970,000 

ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาต่อหลักสูตร = 97,000  บาท 
 
2.7 ระบบการศึกษา 

ระบบการศึกษาเป็นแบบช้ันเรียน  
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 

ให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 22/2550) เรื่อง การเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของ
รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาจากการศึกษาในระบบ และระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
2541 หรือเป็นไปตามระเบียบหรือประกาศท่ีจะปรับปรุงใหม่ 

 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 
3.1.1 จ านวนหน่วยกิต   

แผน ก แบบ ก 1                     รวมตลอดหลักสูตร 38   หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก 2                      รวมตลอดหลักสูตร 38   หน่วยกิต 
แผน ข                                  รวมตลอดหลักสูตร 38   หน่วยกิต 
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3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต 
  แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร 38 38 38 

1)  หมวดวิชาบังคับ 2 (ไม่นับหน่วยกิต) 11 11 
2)  หมวดวิชาเลือก - 15 21 
3)  วิชาวิทยานิพนธ์ 38 12 - 
4)  วิชาการศึกษาอิสระ - - 6 

3.1.3  รายวิชา 
3.1.3.1 หมวดวิชาบังคับ  

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตแผน ก แบบ ก 1 ต้องสอบผ่านรายวิชา **SC337 891 สัมมนาทางการรับรู้จาก
ระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 1 และรายวิชา **SC337 892 สัมมนาทางการรับรู้จากระยะไกลและระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร ์2 โดยลงทะเบียนเรียนแบบไมน่ับหน่วยกิต ส าหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตแผน ก แบบ 
ก 2  และแผน ข ต้องลงทะเบียนเรียนทุกรายวิชาต่อไปนี้ 

 **SC337 861 หลักการการรับรู้จากระยะไกล  3 (2-3-6) 
  Principles of Remote Sensing  
 **SC337 862 การประมวลผลภาพเชิงเลข  3 (2-3-6) 
  Digital Image Processing  
 **SC337 881 ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร ์ 3 (2-3-6) 
  Geographic Information System  
 **SC337 891      สัมมนาทางการรับรูจ้ากระยะไกลและระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ 1 
1 (1-0-2) 

  Remote Sensing and Geographic Information 
System Seminar I 

 

 **SC337 892 สัมมนาทางการรับรูจ้ากระยะไกลและระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ 2 

1 (1-0-2) 

  Remote Sensing and Geographic Information 
System Seminar II 

 

3.1.3.2 หมวดวิชาเลือก 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตแผน ก แบบ ก 2 ต้องเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวดนี้ไม่น้อยกว่า 15 หน่วย

กิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข ต้องเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวดนี้ไม่น้อยกว่า 21 หน่วย
กิต โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้รายวิชาในหมวดนี้ให้รวมถึงรายวิชาอื่นที่จะเปิดเพิ่มเติมภายหลังโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

 **SC338 863      การรับรูจ้ากระยะไกลไมโครเวฟ 3 (3-0-6) 
  Microwave Remote Sensing  
 **SC338 864 การท าแผนที่จากภาพถ่ายทางอากาศ 3 (3-0-6) 
  Photogrammetry  
 **SC338 872 ทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม  3 (3-0-6) 
  Land Resources and Environment  
 **SC338 873 ระบบนิเวศภาคพื้นดิน 3 (3-0-6) 
  Terrestrial Ecosystem  
 **SC338 874 การประเมินท่ีดินและการวางแผนการใช้ที่ดิน 3 (3-0-6) 
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  Land Evaluation and Land Use Planning  
 **SC338 882 ระบบสารสนเทศการจัดการทรัพยากร 

Resource Management Information System 
3 (3-0-6) 

 **SC338 883      ระบบการจัดการฐานข้อมูลและมาตรฐานระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร ์ 

3 (3-0-6) 

  Database Management System and Geographic 
Information System Standard 

 

 **SC338 884 ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์บนอินเตอร์เนต็ 3 (3-0-6) 
  Internet Geographic Information System  
 **SC338 885 แบบจ าลองทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์ 3 (3-0-6) 
  Modeling in Geographic Information System   
 **SC338 886 การเขียนโปรแกรมขั้นสูงในระบบสารสนเทศภมูิศาสตร ์ 3 (3-0-6) 
  Advanced Programming in Geographic 

Information System 
 

 **SC338 887 สถิติศาสตรเ์ชิงพื้นที่ 3 (3-0-6) 
  Spatial Statistics  
 **SC338 888 ระบบสารสนเทศภมูิศาสตรส์ าหรบัการวางผังเมือง 3 (2-3-6) 
  Geographic Information System for Urban 

Planning 
 

 **SC338 894 ปัญหาพิเศษทางภูมสิารสนเทศศาสตร ์
Special Problems in Geo-Informatics 

3 (3-0-6) 

3.1.3.4 วิชาวิทยานิพนธ ์
 **SC337 898 วิทยานิพนธ ์ 38 หน่วยกิต 
  Thesis  
 **SC337 899 วิทยานิพนธ ์ 12 หน่วยกิต 
  Thesis  

3.1.3.5 วิชาการศึกษาอิสระ 
 **SC337 897     การศึกษาอิสระ 6 หน่วยกิต 
  Independent Study  

ค าอธิบายระบบรหัสวิชา 
  ตัวอักษรภาษาอังกฤษ SC สองตวัแรก แสดงอักษรย่อช่ือคณะวิทยาศาสตร ์

ตัวเลข 33X XXX สองตัวแรก แสดงสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
ตัวเลขหลักที่ 3 แสดงหมวดวิชาของรายวิชา 

     เลข 7  แสดงหมวดวิชาบังคับระดับบณัฑติศึกษา 
เลข 8 แสดงหมวดวิชาเลือกระดับบณัฑิตศึกษา 

ตัวเลขหลักที่ 4 แสดงวิชาระดับบัณฑติศึกษา 
เลข 8 แสดงวิชาระดับปรญิญาโท 
เลข 9 แสดงวิชาระดับปรญิญาเอก 

ตัวเลขหลักที่ 5 แสดงกลุ่มองค์ความรู้ของรายวิชา 
เลข 6 แสดงกลุ่มวิชาทางด้านการรับรู้จากระยะไกล 
เลข 7 แสดงกลุ่มวิชาทางด้านทรัพยากร 
เลข 8 แสดงกลุ่มวิชาทางด้านสารสนเทศภูมิศาสตร ์

ตัวเลขหลักที่ 6 แสดงล าดับที่ของรายวิชา 
* แสดงรายวิชาใหม ่

** แสดงรายวิชาที่มีการปรับเปลีย่นรหัสวิชา ช่ือรายวิชา หรือค าอธิบายรายวิชา 
 



                                                                             -10-                                                                               มคอ. 2 
 
 3.1.4 ตัวอย่างแผนการศึกษา  

 ปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต 
   แผน ก 1 แผน ก 2 แผน ข 
 **SC337 861 หลักการการรับรู้จากระยะไกล - 3 (2-3-6)   3 (2-3-6) 
  Principles of Remote Sensing    
 **SC337 881 ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร ์ - 3 (2-3-6)     3 (2-3-6) 
  Geographic Information System    
 **SC338 xxx วิชาเลือก - 6 6 
  Elective Course    
 **SC337 898 วิทยานิพนธ ์ 9  - - 
  Thesis    
  รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 12 12 
  รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 

 
9 12 12 

 ปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 
   แผน ก 1 แผน ก 2 แผน ข 
 **SC337 862 การประมวลผลภาพเชิงเลข - 3 (2-3-6) 3 (2-3-6) 
  Digital Image Processing    
 **SC338 xxx วิชาเลือก - 6 6 
  Elective Course    
 **SC337 891 สัมมนาทางการรับรูจ้ากระยะไกลและระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ 1 
1 (1-0-2)  

(ไม่นับหน่วยกิต) 
1 (1-0-2) 1 (1-0-2) 

  Remote Sensing and Geographic Information 
System Seminar I 

   

 **SC337 898 วิทยานิพนธ์ 9 - - 
  Thesis    
  รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 10 10 10 
  รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 

 
18 22 22 

 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต 
   แผน ก 1 แผน ก 2 แผน ข 
 **SC338 xxx วิชาเลือก - 3 6 
  Elective Course    
 **SC337 892 สัมมนาทางการรับรูจ้ากระยะไกลและระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร ์2 
1 (1-0-2)  

(ไม่นับหน่วยกิต) 
1 (1-0-2) 1 (1-0-2) 

  Remote Sensing and Geographic Information 
System Seminar II 
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 **SC337 897 การศึกษาอิสระ - - 3 
  Independent Study    
 **SC337 898 วิทยานิพนธ์ 10 - - 
  Thesis    
 **SC337 899 วิทยานิพนธ์ - 6 - 
  Thesis    
  รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 11 10 10 
 
 

 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 28 32 32 

 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 
   แผน ก 1 แผน ก 2 แผน ข 
 **SC338 xxx วิชาเลือก - - 3 
  Elective Course    
 **SC337 897 การศึกษาอิสระ - - 3 
  Independent Study    
 **SC337 898 วิทยานิพนธ์ 10 - - 
  Thesis    
 **SC337 899 วิทยานิพนธ์ - 6 - 
  Thesis    
  รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 10 6 6 
  รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 38 38 38 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
 **SC337 861 หลักการการรับรู้จากระยะไกล 3 (2–3–6) 
  Principles of Remote Sensing   
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี  
  ฟิสิกส์เกี่ยวกับการแผ่พลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การสะท้อนของวัตถุในช่วงคลื่นต่างๆ ฟิล์มอิมัลชันของรูป

ถ่าย เครื่องรับ หลักการแปลภาพถ่าย ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม การวิเคราะห์ภาพแบบควบคุมและไม่ควบคุม 
ดัชนีข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม ระบบการรับรู้ไมโครเวฟและไลดาร์ขั้นต้น การประยุกต์การรับรู้จาก
ระยะไกลส าหรับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  Physics of electromagnetic radiation, spectral reflectance of the objects, photographic film 
emulsion, sensors, principles of image–interpretation, satellite data, supervised and 
unsupervised classification, indices of satellite data, introductory microwave sensing system 
and light detection and ranging (LIDAR), application of remote sensing of natural resources 
and environment 

   
 **SC337 862 การประมวลผลภาพเชิงเลข 3 (2–3–6) 
  Digital Image Processing  
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี  
  โครงสร้างของภาพและแผนภูมิภาพ รูปแบบของข้อมูลภาพเชิงเลข สถิติที่ใช้ประมวลผลข้อมูลภาพเชิงเลข 

เทคนิคการเน้นข้อมูลภาพ การแก้ไขความคลาดเคลื่อนของภาพ การจ าแนกภาพเชิงเลข การกรองข้อมูลภาพ
เชิงเลข การวิเคราะห์ภาพหลายวันที่ การประเมินความถูกต้อง การประยุกต์ใช้เทคนิคการประมวลผล
ข้อมูลภาพเชิงเลขเพื่อการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ 

  Image structure and histograms, format of digital images, statistics for digital image processing, 
image enhancement, image error correction, digital image classification, image filtering, 
temporal image analysis, accuracy assessment, application of digital image processing 
technique for spatial analysis 

    
 **SC337 881 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3 (2–3–6) 
  Geographic Information System  
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี  
  นิยาม ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ โครงสร้างของข้อมูล ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมูลลักษณะสัมพันธ์ การ

วิ เคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่  แบบจ าลองความสูงเชิงเลข การประยุกต์ เพื่อการวางแผนงานจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบบดาวเทียมน าหนบนโลกและการประยุกต์ 

  Definition, hardwares and softwares, data structure, spatial and attributes database, spatial 
analyses, digital elevation model, applications for natural resource planning and 
management, global navigation satellite system and applications 

    
 **SC337 891 สัมมนาทางการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 1 1 (1–0–2) 
  Remote Sensing and GeographicIinformation System Seminar I  
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี  
  การทบทวนเอกสาร วิจารณ์ และรายงาน หรือผลงานค้นคว้าวิจัยในสาขาการรับรู้จากระยะไกลและระบบ

สารสนเทศภมูิศาสตร ์
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  Discussion and report on literature reviews or research in remote sensing and GIS 
    
 **SC337 892 สัมมนาทางการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 2  
  Remote Sensing and GeographicIinformation System Seminar II  
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี  
  การทบทวนเอกสาร วิจารณ์ และรายงาน หรือผลงานค้นคว้าวิจัยขัน้สูงในสาขาการรับรู้จากระยะไกลและ

ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร ์
  Discussion and report on literature reviews or advanced research topics in remote sensing 

and GIS 
    
 **SC337 897 การศึกษาอิสระ 6 หน่วยกิต 
  Independent Study  
  เงื่อนไขของรายวิชา : โดยความเหน็ชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา 
  การศึกษาค้นคว้า เจาะลึกในประเด็นทางด้านสาขาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ตามปัญหาเชิงพื้นที่ โดยน าความรู้ในเรื่องระเบียบวิธีวิจัยมาประยุกต์ใช้ และอยู่ในความดูแลของอาจารย์ที่
ปรึกษา 

  Intensive study of remote sensing and GIS issues based on spatial problems through 
application of research methodology under the supervisor 

    
 **SC337 898 วิทยานิพนธ์ 38 หน่วยกิต 
  Thesis  
  เงื่อนไขของรายวิชา : โดยความเหน็ชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา 
  การวิจัยและเขียนรายงานในปัญหาเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ 

โดยอยู่ในความดูแล และแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
  Conducting research and making thesis in a special topic in remote sensing and GIS under 

the thesis supervisor 
    
 **SC337 899 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 
  Thesis  
  เงื่อนไขของรายวิชา : โดยความเหน็ชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา 
  การวิจัยและเขียนรายงานในปัญหาเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ 

โดยอยู่ในความดูแล และแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
  Conducting research and making thesis in a special topic in remote sensing and GIS under 

the thesis supervisor 
    
 **SC338 863 การรับรู้จากระยะไกลไมโครเวฟ 3 (3–0–6) 
  Microwave Remote Sensing  
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี  
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  ความหมายคลื่นไมโครเวฟและเรดาร์ สมการเรดาร์และช่วงคลื่น เรดาร์ช่องเปิดสังเคราะห์และเรดาร์ช่องเปิด

จริง พารามิเตอร์ของระบบเรดาร์ พารามิเตอร์ของพื้นที่ เรขาคณิตของเรดาร์ อินเทอร์เฟอโรเมตรีของเรดาร์ 
คุณลักษณะของดาวเทียมที่บันทึกข้อมูลเรดาร์ หลักการประมวลผลภาพเชิงเลขข้อมูลเรดาร์และการ
ประยุกต์ใช้ข้อมูลเรดาร์ด้านอุทกวิทยา ป่าไม้ การใช้ที่ดินและอื่นๆ 

  Definition of microwave and radar, radar equation and wavelength, synthetic aperture radar, 
real aperture radar, system parameters ground parameters, radar geometry, interferometry, 
characteristics of radar satellites, concepts of processing digital radar data and its applications 
in hydrology, forestry, land use and others 

    
 **SC338 864 การท าแผนที่จากภาพถ่ายทางอากาศ 3 (3-0-6) 
  Photogrammetry  
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี  
  บทน าการท าแผนที่จากภาพถ่ายทางอากาศ เรขาคณิตของภาพถ่ายทางอากาศ ระบบพิกัดภาพถ่าย การ

รังวัดบนภาพถ่ายเดี่ยว การรังวัดบนภาพคู่สามมิติ แผนที่ภาพถ่ายออร์โธ การท าแผนที่จากอากาศยานไร้
คนขับ 

  Introduction to photogrammetry, geometry of aerial photograph, photo coordinate system, 
monoscopic measurements, stereoscopic measurements, orthophoto, unmanned aerial 
vehicle mapping 

    
 **SC338 872 ทรัพยากรท่ีดินและสิ่งแวดล้อม 3 (3–0–6) 
  Land Resources and Environment  
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี  
  นิยามของทรัพยากรที่ดิน องค์ประกอบของทรัพยากรที่ดิน (ธรณีวิทยา ดิน น้ า อากาศ ระบบนิเวศวิทยาป่า

ไม้) การส ารวจทรัพยากรที่ดิน คุณลักษณะและคุณภาพของที่ดิน การใช้ที่ดิน การจ าแนกใช้ที่ดินเพื่อ
การเกษตร ป่าไม้ เขตชุมชน และช้ันคุณภาพลุ่มน้ า การประเมินที่ดิน การวางแผนการใช้ที่ดิน 

  Definition of land resources, components of land resources (geology, soil, water, air, forest 
ecosystem) land resource survey, land characteristics and quality, land use, land use 
classification for agriculture, forest, communities and watershed class, land evaluation, land 
use planning 

    
 **SC338 873 ระบบนิเวศภาคพ้ืนดิน 3 (3-0-6) 
  Terrestrial Ecosystem  
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี  
  แนวคิดพื้นฐานและหลักการของระบบนิเวศ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่มีชีวิตในระบบนิเวศกับ

สิ่งแวดล้อม ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการทางชีวภาพกับกายภาพ การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและการ
กระท าของมนุษย์ การสาธิตการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ประเทศไทย การ
ประยุกต์ทักษะด้านวิเคราะห์ที่เรียนรู้ 

  Basic concepts and principles of ecosystem, analysis of the relationship between ecosystem 
organisms and environment, interaction between biotic and abiotic (physical processes), 
natural and human-induced changes, demonstration of the change on northeast Thailand 
ecosystem, application of the analytical skills learned from this course 
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 **SC338 874 การประเมินที่ดินและการวางแผนการใช้ที่ดิน 3 (3-0-6) 
  Land Evaluation and Land Use Planning  
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี  
  ความจ าเป็นส าหรับการประเมนิท่ีดิน วัตถุประสงค์ หลักการประเมินการใช้ที่ดิน การส ารวจท่ีดินพื้นฐาน การ

ใช้ที่ดิน ความต้องการการใช้ที่ดิน คุณภาพที่ดิน การเปรียบเทียบคุณภาพที่ดินกับความต้องการ การ
วิเคราะห์ความเหมาะสมของที่ดินจากการบูรณาการคุณภาพที่ดิน การสร้างหน่วยท่ีดินด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ การเขียนรายงานการประเมินที่ดิน กรณีศึกษาของการประเมิน ธรรมชาติและขอบเขตการวาง
แผนการใช้ที่ดิน กระบวนการวางแผนการใช้ที่ดิน ขั้นตอนการวางแผนการใช้ที่ดิน วิธีการและแหล่งของ
ข้อมูลเพื่อการวางแผนการใช้ที่ดิน กรณีศึกษาการวางแผนการใช้ที่ดิน 

  The need for land evaluation, objectives, principles of land evaluation, basic land resources 
surveys, land use requirements, land quality, matching of land use requirements of land unit 
using GIS, land evaluation report, case study of land evaluation, nature and scope of land-
use planning, the planning process, steps in land-use planning, method and sources of land-
use planning, case study of land-use planning 

    
 **SC338 882 ระบบสารสนเทศการจัดการทรัพยากร 3 (3–0–6) 
  Resource Management Information System 
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่มี 
  ทรัพยากรและปัญหาการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติของสารสนเทศการจัดการทรัพยากร กระบวนการ

ตัดสินใจ การออกแบบและการด าเนินงานด้านระบบสารสนเทศการจัดการทรัพยากร การประยุกต์ระบบ
สารสนเทศการจัดการทรัพยากร 

  Resources and issues of resource management, nature of resource management information 
system, decision process, design and implementation of resource management information 
system, application of resource management information system 

    
 **SC338 883 ระบบการจัดการฐานข้อมูลและมาตรฐานระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ 3 (3–0–6) 
  Database Management System and Geographic Information System 

Standard 
 

  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี  
  ทบทวนโครงสร้างของหน่วยเก็บข้อมูล การจัดการแฟ้มข้อมูลและการท างาน มโนทัศน์และสถาปัตยกรรม

ของระบบฐานข้อมูล โครงสร้างหน่วยเก็บข้อมูลของฐานข้อมูล ตัวแบบและภาษาของฐานข้อมูลประเภท
ต่างๆ เช่น ตัวแบบความสัมพันธ์ ตัวล าดับขั้น ตัวแบบเครือข่าย การท าข้อมูลให้เป็นบรรทัดฐานตัวแบบ
ความสัมพันธ์ ความถูกต้องสมบูรณ์และการป้องกันฐานข้อมูล ระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย  การออกแบบ
ฐานข้อมูล และมาตรฐานด้านข้อมูล โครงสร้าง คุณภาพ และการเช่ือมโยงข้อมูลในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์  
Review of storage structure, file organization and access methods, database concept and 
architecture, database storage structure, data models and data sub-language, relational 
approach, hierarchical approach and network approach, normalization process, security and 
integrity of database system, distributed database, database design, standard of data, 
structure, qualtity, and linkage in geographic information system 

    



                                                                             -16-                                                                               มคอ. 2 
 
 **SC338 884 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนอนิเตอร์เน็ต 3 (3-0-6) 
  Internet Geographic Information System  
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี  
  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่านบนอินเทอร์เน็ต  ระบบคอมพิวเตอร์แบบรับ-ให้บริการ โครงสร้าง

ส่วนประกอบแบบกระจาย วิวัฒนาการของเทคโนโลยีการท าแผนที่บนเวิลด์ไวด์เว็บ โครงสร้างการให้บริการ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แบบกระจาย มาตรฐานส าหรับการให้บริการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แบบ
กระจาย โปรแกรมประยุกต์เพื่อท าแผนที่บนเวิลด์ไวด์เว็บ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บน
อินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา 

  Internet GIS and distributed GIS services, networking fundamentals of internet GIS, 
client/server computing distributed-component frameworks, technology evolutions of web 
mapping, framework of distributed geographic information services, standard for distributed 
GIS services, web mapping programs, internet and mobile GIS applications 

   
 **SC338 885 แบบจ าลองทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  3 (3-0-6) 
  Modeling in Geographic Information System  
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี
  นิยามของแบบจ าลองทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ฟังก์ชันของการประกอบแบบจ าลอง การวางแผนและ

แนวทางประกอบแบบจ าลอง การก าหนดข้อมูลรับเข้า ลักษณะของผลลัพธ์จากการประกอบแบบจ าลอง 
กรณีศึกษาการประกอบแบบจ าลองทางด้านการวิเคราะห์พื้นท่ี ทรัพยากรธรรมชาติและการเกษตร 

  Definition of GIS modeling, model maker functions, GIS modeling planning and approaches, 
identification of input, determination of output, case study of GIS modeling for terrain 
analysis, natural resources and agriculture 

    
 **SC338 886 การเขียนโปรแกรมขั้นสูงในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3 (3-0-6) 
  Advanced Programming in Geographic Information System  
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี  
  หลักมูลของการเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน การประยุกต์ใช้ภาษาไพทอนในโปรแกรม ArcView GIS  การ

ประยุกต์ใช้ภาษาไพทอนในโปรแกรม ArcGIS การประยุกต์ใช้ภาษาไพทอนในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
แบบเปิด 

  Fundamentals of python programming language, python programming language in ArcView 
GIS, python programming language in ArcGIS, python programming language in opensource 
GIS 

    
 **SC338 887 สถิติศาสตร์เชิงพ้ืนที ่ 3 (3-0-6) 
  Spatial Statistics  
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี  
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  การวิเคราะห์สถิติเชิงพื้นที่ขั้นแนะน า การชักตัวอย่างเชิงพื้นที่ การออกแบบโครงข่ายการชักตัวอย่าง การ

ประเมินความแม่นย าของการจ าแนกภาพ การวิเคราะห์แบบรูปเชิงพื้นที่ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ในตนเอง
เชิงพื้นที่ การวิเคราะห์กลุ่มเชิงพื้นที่แบบหลายระยะทาง การวิเคราะห์ค่าผิดปกติและจุดพร้อมโยงเชิงพื้นที่ 
การวัดการแจกแจงเชิงภูมิศาสตร์ การสร้างและตีความเซมิแวริโอแกรม การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม
เกี่ยวและความแปรปรวนร่วมเกี่ยวแบบผสมผสาน การประมาณค่าในช่วงเชิงพื้นที่และการประเมินความ
ถูกต้อง การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพื้นที่แบบครอบคลุมและแบบเฉพาะที่ 

  Introduction to spatially statistical analysis, spatial sampling, sampling network design, image 
classification accuracy assessment, spatial pattern analysis, spatial autocorrelation 
analysis, multi-distance spatial cluster analysis, spatial outlier and hotspot analysis, 
geographic distribution measurement, semivariogram construction and interpretation, 
covariance and crosscovariance analysis, spatial interpolation and accuracy assessment, 
global and local spatial regression analysis 

    
 **SC338 888 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ส าหรับการวางผังเมือง 3 (2-3-6) 
  Geographic Information System for Urban Planning  
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี  
  นิยามและองค์ประกอบทางกายภาพของชุมชนเมือง ลักษณะเฉพาะของผังเมืองรวมและการจ าแนกประเภท

ของการใช้ที่ดิน ประเด็นเรื่องกฎหมายและข้อบังคับทางด้านผังเมือง ปัจจัยเชิงกายภาพและปัจจัยเชิง
เศรษฐกิจ สังคมทีม่ีผลต่อการขยายตัวของชุมชนเมือง การวิเคราะหแ์ละคาดการณ์แนวโน้มจ านวนประชากร
เมือง แบบจ าลองการเติบโตของชุมชนเมืองด้วยระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ ศึกษาทดลองรูปแบบการเติบโต
จากการวางผังเมืองรวมลักษณะตา่งๆ 

  Definition and physical components of urban, characteristics of city comprehensive plan 
and land use types, codes and regulations regard city planning, physical and socio-
economic driving factors influential to urban growth, analysis and projection of urban 
population, urban growth modeling using geographic information system, experimental 
study of growth patterns from different city comprehensive planning schemes 

    
 **SC338 894 ปัญหาพิเศษทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ 3 (3-0-6) 
  Special Problems in Geo-Informatics 
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี  
  การศึกษาวิจัยหรือการวิจารณเ์อกสารในหัวข้อเฉพาะด้านทางสาขาการรับรูจ้ากระยะไกลและระบบ

สารสนเทศภมูิศาสตร์ รวมถึงการรวบรวมข้อมูล การเขียนข้อเสนอการวิจัย การเขียนรายงานและการเสนอ
ผลงาน 

  Conducting research or a review of literature on a special topic in remote sensing and GIS 
including collecting information, writing proposal, making scientific report and presentation 
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3.2 ชื่อ เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ที ่ ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ 
1 นายชรัตน์ มงคลสวัสด์ิ X-XXXX-XXXXX-XX-X รองศาสตราจารย์ Dr.Ing. (Remote Sensing)  

M.Sc. (Soil Science) 
วท.บ. (ปฐพีศาสตร์) 

2 นางสาวรัศมี สุวรรณวีระก าธร X-XXXX-XXXXX-XX-X ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ด. (ปฐพีศาสตร์) 
M.Sc. (Rural and Land Ecology 
Survey) 
วท.บ. (ธรณีวิทยา) 

3 นายชัยพล กีรติกสิกร X-XXXX-XXXXX-XX-X ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วศ.ด. (วิศวกรรมส ารวจ) 
วท.ม. (การรับรู้ระยะไกลและระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์) 
สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) 

4 นายพิพัธน์ เรืองแสง X-XXXX-XXXXX-XX-X ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Agricultural Engineering) 
M.Sc. (Computer Engineering) 
M.Sc. (Agricultural Engineering) 
อส.บ. (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม) 

6 นายณกร วัฒนกิจ X-XXXX-XXXXX-XX-X อาจารย์ วศ.ด. (วิศวกรรมส ารวจ) 
วท.ม. (การรับรู้จากระยะไกลและระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์) 
วท.บ. (ภูมิศาสตร์) 

5 นางสาวอุราวรรณ จันทร์เกษ X-XXXX-XXXXX-XX-X ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ม. (การรับรู้จากระยะไกลและระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์) 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 

หมายเหตุ  รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ ผลงานทางวิชาการ และภาระงานสอน ให้ดูในภาคผนวก ข 
3.2.2 อาจารย์ประจ า  

ที ่ ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 
ต าแหน่งทาง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ 

1 นางงามนิจ  อาจอินทร์ X-XXXX-XXXXX-XX-X รองศาสตราจารย์ วท.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
พบ.ม. (สถิติประยุกต์) 
วท.บ. (สถิติ) 

2 นายศาสตรา  วงศ์ธนวสุ X-XXXX-XXXXX-XX-X รองศาสตราจารย์ D.Tech.Sc (Computer Science) 
M.S. (Computer Science) 
พบ.ม. (สถิติประยุกต์) 
วท.บ. (คณิตศาสตร์) 

3 นายสมจิตร  อาจอินทร์ X-XXXX-XXXXX-XX-X รองศาสตราจารย์ D.Tech.Sc (Computer Science) 
พบ.ม. (สถิติประยุกต์) 
วท.บ. (สถิติ) 

4 นายจักรชัย โสอินทร์ X-XXXX-XXXXX-XX-X รองศาสตราจารย์ Ph.D. (Computer Engineering) 
M.Sc. (Computer Engineering) 
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 

5 นายธีระยุทธ ทองเครือ X-XXXX-XXXXX-XX-X ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
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6 นายบุญทรัพย์  ไวค า X-XXXX-XXXXX-XX-X ผู้ช่วยศาสตราจารย์ M.Sc. (Computer Science) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

7 นายปัญญาพล หอระตะ X-XXXX-XXXXX-XX-X ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ด. (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) 
วท.บ. (คณิตศาสตร์) 

8 นางสาวพุธษดี ศิริแสงตระกูล X-XXXX-XXXXX-XX-X ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Interdisciplinary Intelligent 
Systems Engineering) 
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) 

9 นางวรารัตน์ สงฆ์แป้น X-XXXX-XXXXX-XX-X ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

10 นายสันติ ทินตะนัย X-XXXX-XXXXX-XX-X ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พบ.ม. (สถิติประยุกต์) 
วท.บ. (ฟิสิกส์) 

11 นางสิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา X-XXXX-XXXXX-XX-X ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
พบ.ม. (สถิติประยุกต์)   
วท.บ. (สถิติ) 

12 นางอุรฉัตร โคแก้ว X-XXXX-XXXXX-XX-X ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (eLearning Methodology) 
M.S. (Computer Science) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

13 นางสาวสิลดา อินทรโสธรฉันท์ X-XXXX-XXXXX-XX-X ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

14 นายค ารณ สุนัติ X-XXXX-XXXXX-XX-X อาจารย์ วท.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) 
วท.บ. (เคมีเทคนิค/เคมีวิศวกรรม) 

15 นางสาวชิตสุธา สุ่มเล็ก X-XXXX-XXXXX-XX-X อาจารย์ Ph.D. (Electronic Systems 
Engineering) MA.Sc. (Electronic 
Systems Engineering) 
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 

16 นางสาวนันท์นภัส  เบญจมาศ X-XXXX-XXXXX-XX-X อาจารย์ วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

17 นางสาวปวีณา  วันชัย X-XXXX-XXXXX-XX-X อาจารย์ Ph.D. (Business Information 
Systems) 
วท.ม. (สถิติประยุกต์) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

18 นางสาวมัลลิกา วัฒนะ X-XXXX-XXXXX-XX-X อาจารย์ วท.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

19 นายรภัสสิทธิ์  ภัทรจีรัสน์ X-XXXX-XXXXX-XX-X อาจารย์ ปร.ด. (สารสนเทศศึกษา) 
พบ.ม. (สถิติประยุกต์) 
วท.บ. (สถิติ) 

20 นายวชิราวุธ ธรรมวิเศษ X-XXXX-XXXXX-XX-X อาจารย์ วท.ด. (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
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21 นายสายยัญ สายยศ X-XXXX-XXXXX-XX-X อาจารย์ วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
วท.บ (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

22 นางสาวสุมณฑา เกษมวิลาศ X-XXXX-XXXXX-XX-X อาจารย์ Ph.D. (Information Systems and 
Technology) 
M.S. (Information Systems and 
Technology) 
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

23 นายอภิศักดิ์ พัฒนจักร X-XXXX-XXXXX-XX-X อาจารย์ ปร.ด. (สารสนเทศศึกษา) 
พบ.ม. (สถิติประยุกต์) 
กศ.บ. (คณิตศาสตร์-อังกฤษ) 

3.2.3 อาจารย์พิเศษ  
ที ่ ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ หน่วยงานที่สังกัด 
1 นายสุรชัย รัตนเสริมพงศ์ อดีตรอง

ผู้อ านวยกา
ร 

Ph.D. (Geographie 
Tropicale/Teledetection/Remot
e Sensing)              

ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ (องค์การมหาชน) 

2 นางสาวสิริพร กมลธรรม นักวิจัย
ช านาญการ

พิเศษ 

Ph.D. (Geomatics) ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ (องค์การมหาชน) 

 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  

ไม่มี 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
การท าวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระเกี่ยวกับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ โดยให้มีการด าเนินการ การเสนอเค้าโครง การทบทวน

วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเรียบเรียงผลการวิจัย การเสนอผลการวิจัยในรูป
บทความตีพิมพ์ในวารสารหรือเผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู ้
5.2.1 มีความรู้และทักษะด้านการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีภมูิสารสนเทศ 
5.2.2 มีทักษะการท างานด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์ และการประยุกต์ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
5.2.3 มีการพัฒนาด้านทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ท่ีดีต่อวิชาชีพ และมบีุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ และเจตคติที่ดีพร้อมส า  

หรับการท างานและอยู่ร่วมกันในสงัคมหมู่มาก 
5.3 ช่วงเวลา 

แผน ก แบบ ก 1 ภาคการศึกษา 1 และ 2 ตั้งแต่ช้ันปีท่ี 1 เป็นต้นไป  
แผน ก แบบ ก 2 ภาคการศึกษา 1 และ 2 ช้ันปีท่ี 2  
แผน ข ภาคการศึกษา 2 ช้ันปีท่ี 2 

5.4 จ านวนหน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก 1 38  หน่วยกติ 
แผน ก แบบ ก 2 12  หน่วยกิต 
แผน ข  6  หน่วยกิต  

5.5 การเตรียมการ 
มีการก าหนดช่ัวโมงการให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับระเบียบวิธีท าวิทยานิพนธ์และ

การศึกษาอิสระผ่านทางอาจารย์ที่ปรึกษา และก าหนดให้นักศึกษารายงานความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรคอย่างต่อเนื่องตลอดภาคการศึกษา  
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5.6 กระบวนการประเมินผล 
- นักศึกษาต้องได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระจากคณะกรรมการวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ  และต้อง

ท ารายงานความก้าวหน้าของการท าวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาในทุกภาคการศึกษาที่มีการลงทะเบียน
วิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ 

- ประเมินผลจากรายงานความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ โดยอาจารย์ที่ปรึกษา และประเมินผลจาก
ผลส าเร็จของวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ โดยวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระดังกล่าวต้องสามารถท างานตอบโจทย์การศึ กษาที่ตั้งไว้ 
และผ่านการจัดสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ส าหรับแผน ก และการสอบศึกษาอิสระ ส าหรับแผน ข ท่ีมีคณะกรรมการสอบไม่ต่ ากว่า 3 คน 
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หมวดที่ 4.  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมการด าเนินการ 

(1) มีคุณธรรม จริยธรรม ถ่อมตนและท าหน้าที่เป็นพลเมือง
ดี รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 

 

ส่งเสริมและสอดแทรกให้นักศึกษามีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
เคารพในสิทธิทางปัญญาและข้อมูลส่วนบุคคล การใช้
เทคโนโลยีในการพัฒนาสังคมที่ถูกต้อง  

(2) มีความรู้พื้นฐานในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฎิบัติอยู่ ในเกณฑ์ดี สามารถประยุกต์ได้อย่าง
เหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ และศึกษาต่อใน
ระดับสูง 

รายวิชาบังคับของหลักสูตรต้องปูพ้ืนฐานของศาสตร์และสร้าง
ความเช่ือมโยงระหว่างภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีปฏิบัติการ 
แบบฝึกหัด โครงงาน การสัมมนา และกรณีศึกษาให้นักศึกษา
เข้าใจการประยุกต์องค์ความรู้กับปัญหาจริง  

(3) มีความรู้ทันสมัย ใฝ่รู้ และมีความสามารถพัฒนาความรู้ 
เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาสังคม 

รายวิชาเลือกที่เปิดสอนต้องต่อยอดความรู้พื้นฐานในภาค
บังคับ และปรับตามวิวัฒนาการของศาสตร์ มีโจทย์ปัญหาที่
ท้าทายให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในการพัฒนาศักยภาพ 

(4) คิดเป็น ท าเป็น และเลือกวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างเป็น
ระบบและเหมาะสม 

ทุกรายวิชาต้องมีโจทย์ปัญหา แบบฝึกหัด หรือโครงงาน ให้
นักศึกษาได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ ฝึกแก้ปัญหา แทนการท่องจ า 

(5) มีความสามารถท างานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะการบริหาร
จัดการและท างานเป็นหมู่คณะ 

 

โจทย์ปัญหาและโครงงานของรายวิชาต่างๆ จัดในรูปแบบ
คณะท างาน เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกฝนท างานเป็นหมู่
คณะ และฝึกสภาวะการเป็นผู้น า และผู้ประสานงาน 

(6) รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและสามารถติดต่อสื่อสาร
กับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 

 

มีการมอบหมายงานให้นักศึกษาได้สืบค้นข้อมูล รวบรวม
ความรู้ที่นอกเหนือจากที่ได้น าเสนอในช้ันเรียน และเผยแพร่
ความรู้ที่ ได้ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน หรือให้กับผู้สนใจ
ภายนอก 

(7) มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประ 
เทศในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีได้ดี 

 

มีระบบเพื่อสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหมู่นักศึกษา
หรือบุคคลภายนอกที่ส่งเสริมให้เกิดการแสวงหาความรู้ที่
ทันสมัย การเผยแพร่ การถามตอบ และการแลกเปลี่ยน
ความรู้ 

(8) มีความสามารถวิ เคราะห์ ออกแบบ พัฒนา ระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ และประยุกต์ใช้ระบบ
ภูมิสารสนเทศในการจัดการปัญหาเชิงพื้นที่ทางด้าน
ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้อม  ตลอดจน
สาธารณสุข และสาขาอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

มีวิชาที่บูรณาการองค์ความรู้ที่ได้ศึกษามา (เช่น ระเบียบวิธี
วิจัย และโครงงานต่างๆ ในแต่ละรายวิชา)  
 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1 คุณธรรมและจริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
(1) สามารถจัดการปัญหาในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพ และเป็นผู้น าหรือมีส่วนริเริ่ม

ให้มีการทบทวนและวินิจฉัยปัญหาทางจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพได้อย่างเหมาะสมตาม
สถานการณ์ 

(2) มีภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบคุณธรรมและจริยธรรมของบัณฑิต มข. 
ได้แก่ การมีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เข้าใจในความแตกต่างหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและสังคม มีจิตสาธารณะ มีความรักและภูมิใจในท้องถิ่น สถาบันและประเทศชาติ 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
(1) สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน 
(2) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง การจัดกิจกรรมในช้ันเรียนหรือในวิชาเรียน 
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(3) การสอนในรายวิชาสัมมนา วิชาวิจัย วิทยานิพนธ์ และการศึกษาอิสระ 
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

(1) ประเมินพฤติกรรมโดยเพื่อนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน 
(2) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 

2.2 ความรู้ 
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในหลักการและทฤษฎีส าคัญในสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และสามารถน ามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการ
ปฏิบัติงานในวิชาชีพ 

(2) สามารถท าการวิจัยหรือปฏิบัติงานในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพได้อย่างลึกซึ้ง โดยการพัฒนาความรู้
ใหม่ๆ หรือการประยุกต์วิธีปฏิบัติงานใหม่ๆ ได้ 

(3) มีความรู้ความเข้าใจในพัฒนาการใหม่ๆ ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาความรู้
ใหม่หรือการปฏิบัติงานในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพในปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต 

(4) ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับในสาขาวิชาชีพ ที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ทั้ง
ในระดับชาติและระดับนานาชาติ (ถ้ามี) 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) การสอนหลายรูปแบบในรายวิชาตามหลักสูตร ได้แก่ การบรรยาย อภิปราย การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

การให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(2) การฝึกปฏิบัติ การท าวิจัย วิทยานิพนธ์ และการศึกษาอิสระ 
(3) การศึกษาดูงาน การเข้าร่วมประชุมสัมมนา 

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา โดยการสอบข้อเขียน สอบภาคปฏิบัติ การท าแบบฝึกหัด 

การท ารายงาน การน าเสนอรายงานในการประชุมวิชาการ 
(2) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 

2.3 ทักษะทางปัญญา 
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) สามารถสังเคราะห์และประเมินผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการในสาขาวิชา และพัฒนาความรู้หรอื
แนวความคิดใหม่ๆ  โดยบูรณาการเข้ากับความรูเ้ดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 

(2) สามารถด าเนินโครงการศึกษาที่ส าคัญหรือโครงการวิจยัทางวิชาการไดด้้วยตนเอง และหาข้อสรุปที่
สมบูรณ์เพื่อขยายองค์ความรู้หรือแนวทางปฏิบัติในวิชาชีพได้อย่างมนีัยส าคญั 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
(2) การให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การสัมมนา การท ารายงาน การท าวิจัย วิทยานิพนธ์ 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา  
(2) ประเมินผลงานจากการท าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การโครงงาน การท าวิจัย วิทยานิพนธ์  
(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 

2.4 ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) มีภาวะผู้น า รับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อื่นในการจัดการข้อโต้แย้งหรือ
ปัญหาทางวิชาการได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการท างาน
ของกลุ่ม 

(2) มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ รวมทั้งวางแผนพัฒนาและปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการ
ท างานระดับสูงได ้
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2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) การสอนในรายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตร โดยเน้นการท างานเป็นกลุ่ม  
(2) การจัดให้มีรายวิชาสัมมนา การท าวิจัย วิทยานิพนธ์  

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากรายวิชาต่างๆ ท่ีมีการส่งเสริมให้ท างานกลุ่ม 
(2) ประเมินผลการเรียนรายวิชาสัมมนา การท าวิจัย วิทยานิพนธ์  
(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 

2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) มีความสามารถในการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์หรือกระบวนการวิจัยในการคิด
วิเคราะห์หรือแก้ปัญหาการปฏิบัติงานหรือปัญหาทางวิชาการที่สลับซับซ้อนได้ 

(2) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง และการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ของผู้อื่นได้ 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) การสอนในรายวิชาวิจัย หรือสถิติ วิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ 
(2) การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ e-Learning  
(3) การเรียนรู้จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการผลิตผลงานวิจัยในรูปแบบต่างๆ  

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชาวิจัย หรือสถิติ วิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ  
(2) ประเมินผลการเรียนรู้จากผลิตผลงานการวิจัยเพื่อน าเสนอในรูปแบบต่างๆ เช่น โปสเตอร์ บทความ สื่อ

ต่างๆ 
(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ดู
ในภาคผนวก ก 
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หมวดที่ 5.  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 

เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ. 2559 หมวดที่7 หรือระเบียบที่จะ
ปรับปรุงใหม ่
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์องนกัศึกษา 

ให้เป็นไปตามกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ. 2559 หมวดที่ 9 ข้อ 50.2 หรือ
ระเบียบที่จะที่ปรับปรุงใหม่     
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หมวดที่ 6.  การพัฒนาคณาจารย์ 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1. การให้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตร “การพัฒนาอาจารย์ใหม่” ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ให้อาจารย์ใหม่
ทุกคนต้องข้ารับการอบรม ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย บทบาทหน้าที่
ของอาจารย์มหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณครู และให้มีทักษะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การ
สอนสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม และการสอนโดยใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. การมอบหมายให้มีอาจารย์พี่เลี้ยงท าหน้าท่ีให้ค าแนะน าและเป็นท่ีปรึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอน  
3. การชี้แจงและแนะน าหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร 
4. การมอบหมายให้อาจารย์ใหม่ศึกษาค้นคว้า จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอน ในหัวข้อหนึ่งหรือหลายหัวข้อที่

อาจารย์ใหม่มีความรู้และถนัด เพื่อทดลองท าการสอนภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์พี่เลี้ยง หรือประธานหลักสูตร 
5. การก าหนดให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมสังเกตการณ์การสอนของอาจารย์ในหลักสูตร 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย ์
1. การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

(1) ก าหนดให้อาจารย์ต้องเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียนการสอน การวัดและการ
ประเมินผล ตามความต้องการของอาจารย์ และเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการเปิดหลักสูตรอบรม
เพื่อพัฒนาอาจารย์ในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การผลิตผลงานทางวิชาการ เป็นประจ าทุก
ปี 

(2) การจัดให้มีการสอนแบบเป็นทีม ซึ่งจะส่งเสริมโอกาสให้อาจารย์ได้มีประสบการณ์การสอนร่วมกับคนอื่น 
รวมถึงการมีโอกาสได้เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ประสานงาน และผู้ร่วมทีมการสอน 

(3) การส่งเสริมหรือสร้างโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการสอนระหว่าง
อาจารย์ในหลักสูตร หรือท าวิจัยการเรียนการสอนที่สามารถน าไปเผยแพร่ในการประชุมวิชาการที่มีการจัดการเรียนการสอน
ในสาขาวิชาเดียวกันของหลายๆ สถาบัน 

2. การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
(1) การส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรม การประชุมสัมมนาในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพที่จัดทั้งภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
(2) การส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ และการน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ

ในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ อย่างน้อยให้มีผลงานการเขียนหรือการน าเสนอปีละ 1 เรื่อง 
 

  



                                                                             -27-                                                                               มคอ. 2 
 

หมวดที่ 7.  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1. การก ากับมาตรฐาน 

การบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา โดยมีกระบวนการดังต่อไปนี้ 

1.1 การแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยแต่งตั้งจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร และมีภาระหน้าที่ในการบริหารและ
พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบจ านวน 3 คน มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้คือ มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือข้ันต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา 
และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ด้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่างน้อยหนึ่งรายการต้องเป็นผลงานวิจัย  

1.2 การวางแผน การพัฒนา และการประเมินหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด โดยมีการวางแผน มีการประเมินและ
รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรทุกปีการศึกษา (มคอ.7) และน าข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ 
อย่างน้อยทุกรอบ 5 ปี 

1.3 การด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานเพื่อการประกันคณุภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาข้อ 1-5 ดงันี ้
1.3.1 ก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผนติดตามและทบทวน

การด าเนินงานหลักสูตร 
1.3.2 มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

และ/หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา 
1.3.3 มีรายละเอียดของรายวิชา และ/หรือรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ/หรือ มคอ.

4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 
1.3.4 มีการรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและ/หรือรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 

ตามแบบ มคอ. 5 และ/หรือ มคอ. 6 ภายใน 30 วันหลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 
1.3.5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบมคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

2. บัณฑิต 
บัณฑิตที่พึงประสงค์ต้องมีคณุลักษณะดังต่อไปนี ้ 
2.1 เป็นผู้ที่มีคณุธรรม จรยิธรรม  
2.2 เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ และประยุกต์ใช้

ระบบภูมิสารสนเทศในการจัดการปัญหาเชิงพื้นที่ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสาธารณสุข และ
สาขาอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

2.3 เป็นผู้ที่มีทักษะด้านปัญญา สามารถคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ เสนอแนวความคิด และ/หรือประเมินค่าอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้ง
สามารถประยุกต์ใช้ทักษะและ/หรือความรู้ความเข้าใจทางวิชาการในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ มีทักษะภาคปฏิบัติ
ตามที่ได้รับการฝึกฝน 

2.4 เป็นผู้ที่มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ โดยมีความรับผิดขอบในงานที่ได้รับมอบหมาย สามารถ
แสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมและปรับตัวท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 

2.5 เป็นผู้มีทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้รูปแบบการน าเสนอที่เหมาะสมส าหรับปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่ต่างกัน 
สามารถใช้เทคนิคพ้ืนฐานทางสถิติ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมในการสื่อสาร และสืบค้นข้อมูล 

3. นักศึกษา 
มีกระบวนการรับนักศึกษา และการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงงอยู่ การ

ส าเรจ็การศึกษา ความพึงพอใจและผลการจดัการข้อร้องเรียนนักศึกษาดังต่อไปนี ้
3.1 กระบวนการรับนักศึกษา 
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หลักสูตรมีการก าหนดรับนักศึกษาตามสัดส่วนแผนผลิตบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์  ให้สอดคล้องตามนโยบาย
มหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกปี  โดยมีการก าหนดคุณสมบัติรับผู้เข้าศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมวดที่ 5 ที่ระบุไว้ว่าจะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า ผ่าน 2 
ช่องทาง  คือ  

3.1.1 รับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดบับัณฑิตศึกษา ตลอดป ี
3.1.2 รับเข้าตามก าหนดการของ บัณฑติวิทยาลัย 

- รับเข้าโควต้า นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น (จบการศึกษามาแลว้ไม่เกิน 5 ปี) 
- รับสมัครตามประกาศบัณฑติวิทยาลัย โดยประกาศรบั 2 ช่วง คือ ภาคต้น ระหว่าง เดือนกุมภาพันธ์-เมษายน และ
ภาคปลาย ระหว่างเดือนสิงหาคม-กันยายน ของทุกป ี

กระบวนการรับนักศึกษามีขั้นตอน  ดังนี้ 
1. ประกาศรับสมคัรนักศึกษาตามเกณฑ์หลักสูตร 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบ คุมสอบ ตรวจข้อสอบ ประกาศผลสอบ โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยขอนแก่น 
3. ประชุมออกข้อสอบ รูปแบบการรบัสมัคร หรือเครื่องมือคัดเลือกนักศึกษา 
4. จัดพิมพ์ข้อสอบ 
5. จัดสอบข้อเขียน สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ 
6. แต่งตั้งกรรมการสอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
7. จัดสอบสัมภาษณ์  
8. ประกาศผลสอบ 

3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศกึษา 
3.2.1 หลักสตูรมีนโยบายในการให้ความรู้ความเข้าใจในส่วนของหลักสตูร เกณฑ์และข้อควรปฏิบัตติ่างๆ รวมไปถึงการ
ปรับตัวเพื่อเตรียมพร้อมเป็นนักศกึษา โดยหลักสูตรจัดการปฐมนิเทศก่อนเปิดภาคการศึกษา เพ่ือใช้ช้ีแจงหลักสูตร ข้อควร
ปฏิบัติต่างๆ การเทียบวิชาเสรมิพืน้ฐาน  กฎ  ระเบียบในการศึกษา  สิ่งอ านวยความสะดวกในการศึกษาท่ีคณะและ
หลักสตูรจดัให้ อีกท้ังยังเปิดโอกาสให้รุ่นพ่ีได้พบปะแนะน าการเตรียมตัวในการเรียนกับรุ่นน้อง รวมไปถึงสนับสนุนให้รุ่นพ่ี
จัดกิจกรรมละลายพฤติกรรมเพื่อส่งเสริมให้ท างานเป็นทีม หรือให้นักศึกษาช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านวิชาการ และการ
ด าเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย 
3.2.2 หลักสูตรมีนโยบายส่งเสริมความเข้าใจในการท าวิจัย เพื่อให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาภายในเวลาที่ก าหนด รวมไปถึง
มีอัตราการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการที่สูงขึ้น มีการแจ้งให้นักศึกษาทราบถึงความเช่ียวชาญของอาจารย์ในหลักสูตร และให้
นักศึกษาเริ่มติดต่อที่อาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือเริ่มกระบวนการวิจัย อีกท้ังยังสนับสนุนห้องปฏิบัติการวิจัยที่หลากหลาย 
3.2.3 หลักสูตรมีนโยบายเสริมสร้างความเข้มเข็งทางด้านงานวิจัย มีการการจัดสัมมนาเชิงวิชาการ มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ
มาบรรยาย วิธีงานงานวิจัย กระบวนการท าวิจัยเพื่อให้ประสบผลส าเร็จ และให้ทุนส่งเสริมวิจัยนักศึกษา ผ่านคณาจารย์ 
โดยก าหนดเกณฑ์การจบการศึกษาที่เน้นผลงานตีพิมพ์ และให้นักศึกษาเข้าร่วมกลุ่มวิจัย    

3.3 การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา 

หลักสตูรมรีะบบและกลไกเกี่ยวกบัการดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาเพื่อให้มีแนวโน้มอัตราการคงอยู่ 
และอัตราการส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 

3.3.1 การก าหนดอาจาร์ที่ปรึกษา อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรประชุมเพื่อก าหนดระบบและกลไกการดูแลให้ค าปรึกษา
ทางด้านวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาส าหรับนักศึกษา 

3.3.2 การดูแลนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาใช้คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาโดยมีอาจารย์ในสาขาวิชาฯเป็นกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา และในกรณีที่
นักศึกษาในความดูแลมีปัญหาที่เกินความสามารถของอาจารย์ที่ปรึกษาจะให้ค าปรึกษาได้ อาจารย์จะส่งต่อไปยังฝ่าย
พัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

3.3.3 การนัดพบนักศึกษา เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษามีนักศึกษาในความดูแล อาจารย์จะเป็นผู้นัดหมายนักศึกษาในความดูแล
เพื่อมาพบ  4 – 5 ครั้งต่อหนึ่งภาคการศึกษา เพื่อให้ค าปรึกษาในเรื่อง เกี่ยวกับการเรียนการสอนหรือช่วยแก้ไข
ปัญหาในเรื่องอื่น ๆ ของนักศึกษาต่อไป  
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3.3.4 การติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาในความดูแล อาจารย์ที่ปรึกษาจะเป็นผู้ก าหนดวันเวลาให้
นักศึกษาเข้าพบ นอกจากวันเวลาที่อาจารย์ก าหนดนักศึกษาสามารถนัดหมายวันเวลากับอาจารย์ที่ปรึกษาและเข้า
พบเพื่อขอค าปรึกษาได้ 

3.4 ความพึงพอใจและการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

 นักศึกษาสามารถยื่นร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนต่อประธานหลักสูตร และหัวหน้าภาควิชาน าเข้าสู่การ
ประชุมกรรมการบริหารประจ าหลักสูตร และหาทางแก้ไข หากที่ประชุมกรรมการบริหารฯ แก้ไขไม่ได้ให้พิจารณาส่งต่อคณบดี
เพื่อหาวิธีการแก้ไขในระดับคณะต่อไป 

4. อาจารย์ 
4.1 ระบบและกลไกการรับอาจารย์ใหม่ มีดังนี้  

4.1.1 คณะกรรมการบรหิารประจ าหลักสูตรประชุมร่วมกัน เพื่อวางแผนและตรวจสอบคณุสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ให้เป็นไปตามเกณฑ์หรือระเบียบของ สกอ. จากนั้นจึงส ารวจจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่คงอยู่ อาจารย์ประจ า
หลักสตูรที่จะเกษียณหรือลาออก  เพื่อวางแผนอัตราก าลังในอนาคต   
4.1.2 หากอัตราก าลังไมเ่พียงพอ สาขาวิชาเสนอขออนุมัติรับอาจารยเ์พิ่มตอ่คณะวิชา และมหาวิทยาลัยตามระเบียบของ
มหาวิทยาลยั 
4.1.3 มีการคัดเลือกอาจารยใหมโ่ดยพิจารณาคณุสมบัติใหส้อดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรทีส่กอ. และมหาวิทยาลัย
ก าหนด 

4.2 ระบบและกลไกการบริหารและการพัฒนาอาจารย์ 
อาจารย์ผู้รับผิดขอบหลักสูตรมีการวางแผนส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรและมีระบบส่งเสริมและพัฒนา

อาจารย์ในด้านต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยด าเนินการ ดังนี้  
- ก าหนดให้เข้าร่วมจัดโครงการอบรมส าหรับอาจารย์ใหม่ เพื่อให้มีความรู้ในด้านเทคนคิวิธีการสอน การวัดผลประเมินผล 

ตลอดจนจรรยาบรรรณและระเบยีบปฏิบัติที่เกีย่วข้อง  
- ก าหนดให้เข้าร่วมโครงการอบรมด้านการวิจัย การท าผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ประจ าให้

เป็นไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพที่สูงข้ึน เพื่อส่งผลต่อคุณภาพของหลักสูตร 
- แนะน าให้อาจารย์ในหลักสูตรวางแผนการพัฒนาตนเองในด้านการศึกษาต่อ การสร้างผลงานวิชาการ/การวิจัย และ

ติดตามให้อาจารย์ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ 
- จัดสรรงบประมาณในการส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพอาจารย์ทั้งในด้านการพัฒนา

วิชาการและวิชาชีพ การวิจัยและการสร้างผลงานวิชาการ  
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

5.1 กระบวนการออกแบบหลักสูตร ประกอบไปด้วย การส ารวจสถานการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การ
ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและภาวะการมีงานท าของบัณฑิต และการส ารวจความพึงพอใจของศิษย์เก่าและศิ ษย์
ปัจจุบันต่อหลักสูตร เพื่อน าผลมาใช้ในการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรตลอดจนถึงงการจัดท ารายวิชาให้ทันสมัย  
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  เพื่อให้การด าเนินงานด้านการเรียนการสอนของหลักสูตร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะพิจารณาแผนการศึกษาของนักศึกษาแต่ละกลุ่มแต่ละช้ันปีเพื่อ
วางแผนก าหนดรายวิชาที่จะเปิดสอน เวลาเรียน-เวลาสอบ และผู้สอน ทั้งรายวิชาบังคับ และวิชาเลือกซึ่งรายวิชาเลือกท่ีจะเปิด
สอนนี้ สาขาวิชาได้ให้นักศึกษาเป็นผู้เสนอให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณา  หลังจากรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรายวิชาที่
จะเปิดสอนแล้ว  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนจะประชุมร่วมกันเพื่อก าหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชา  โดยการ
จัดผู้สอนในแต่ละภาคการศึกษานั้นได้พิจารณาทั้งจากความรู้ ความสามารถในเนื้อหาวิชาและประสบการณ์ในการสอน ซึ่งถือว่า
มีความส าคัญเป็นอันดับต้น ๆ รวมถึงพิจารณาเรื่องเวลาเรียน-เวลาสอบที่ไม่ซ้ าซ้อนกับวิชาในสาขาอื่น ๆ ที่นักศึกษาลงทะเบียน
เรียนในฐานะวิชาโทหรือวิชาเลือกเสรี  ตารางเวลาที่เหมาะสมทั้งกับผู้เรียนและผู้สอน 
5.3 การประเมินผู้เรียน มีระบบ กลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดยมี
ระบบ/ขั้นตอนการประเมินผู้เรียนซึ่งปรากฏอยู่ในคู่มือแนวทางการประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และมีกลไก คือ 
คู่มือแนวทางการประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลและ
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
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หลักสูตรสาขาฯได้น าระบบ-กลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน โดย มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตรเพื่อ
ก ากับดูแลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  มีการก าหนดเกณฑ์การ
ประเมิน โดยระบุไว้ใน มคอ.3 ของรายวิชาที่เปิดสอนอย่างชัดเจน ภายใน 30 วัน ก่อนเปิดภาคการศึกษา โดยในส่วนของผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษานั้น ๆ ของหลักสูตรฯ จะด าเนินการประเมินผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา ตามกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูท้ั้ง 5 ด้าน หลังจากเสร็จสิ้นกระบวน
การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาแล้ว ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชา ด าเนินการจัดท า
รายงานผลการจัดการเรียนการสอนหรือ มคอ.5 ของรายวิชา ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ภายใต้การก ากับ ติดตาม 
และตรวจสอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

6. สิ่งสนับสนนุการเรียน 
ภาควิชามีความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีส านักวิทยบริการที่มีหนังสือ ต าราเฉพาะทาง

นอกจากน้ีคณะยังมีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างพอเพียง ดังสรุปรายการต่อไปนี้ 
6.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนในส านักวิทยบริการ 

หอสมุดกลาง ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เก็บรวบรวมสิ่งพิมพ์ โสตทัศนวัสดุ และฐานขอ้มูลส าเร็จรูป CD-
ROM ที่เกี่ยวข้องทางด้านสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยสามารถให้บริการดังนี ้

 1. หนังสือ   
    1.1 หนังสือภาษาไทย 1,366 รายการ 
    1.2 หนังสือภาษาต่างประเทศ 1,831 รายการ 
 2. วารสาร   
    2.1 วารสารภาษาไทย 19 รายการ 
    2.2 วารสารภาษาต่างประเทศ 25 รายการ 
 3. โสตทัศนวัสดุ 43 รายการ 
 4. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 32 รายการ 

                          4.1 ฐานข้อมูล 
  1) การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลซีดีรอม มีฐานข้อมูลในสาขาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ จ านวน 4 ฐาน คือ 

- COMPENDEX PLUS 
- DISSERTATION ABSTRACTS ON DISC  
- INFORMATION SCIENCE ABSTRACTS PLUS 
- SCIENCE CITATION INDEX  

-  
 

2) ฐานข้อมูลดุษฎีนิพนธ์ไทย 
3) ONLINE REFERENCE DATABASE จ านวน 2 ฐานข้อมูล คือ 

- DISSERTATION ABSTRACTS ONLINE 
- IEEE/IEE ELECTRONIC LIBRARY ONLINE 

อ
มู
ล 
คื
อ 

 

4.2  ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กโทรนิกส์ จ านวน 5 ฐานข้อมูล คือ 
- SPRINGER 
- PROQUEST 
- ACS PUBLICATIONS 
- SCIENCE DIRECT 
- WILSON  

4.3   การสืบค้นทรัพยากรสารนิเทศท่ีมีอยู่ในห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยคอมพิวเตอร์ระบบ เชื่อมตรง
กับฐานข้อมูล (OPAC-Online Public Access Catalog) 
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4.4  การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ ผ่านเครือข่าย INTERNET นอกจากจ านวนสิ่งพิมพ์ดังกล่าวแล้ว 
ส านักวิทยบริการมหาวิทยาลัยขอนแก่นยังมีบริการสืบค้นข้อมูลอื่นๆ ซึ่งจ าเป็นส าหรับการศึกษาในสาขาวิชา
การรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนในห้องสมุดคณะ  
 ไม่มี 

6.3 ทรัพยากรการเรียนการสอนในภาควิชา/สาขาวิชา  
 6.3.1 สถานที่  จะใช้อาคารวิทยาศาสตร์ 06 และ 08 (SC06 และ SC08) คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยห้อง 

ต่างๆ ดังน้ี 
 ห้องสารบรรณภาควิชาฯ จ านวน 3 ห้อง 
 ห้องพักอาจารย์ จ านวน 18 ห้อง 
 ห้องสมุดภาควิชาฯ     จ านวน 1 ห้อง 
 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน 7 ห้อง 
 ห้องปฏิบัติการโครงการคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 ห้อง 
 ห้องวิจัยเฉพาะทางระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 8 ห้อง 
 ห้องวิจัยเฉพาะทางระดับปริญญาตรี จ านวน 3 ห้อง 
 ห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้  จ านวน 1 ห้อง 
 ห้องเรียนขนาด 50 ท่ีนั่ง จ านวน 1 ห้อง 
 ห้องพักนักศึกษาปริญญาเอก จ านวน 1 ห้อง 
 ห้องประชุมและสัมมนา จ านวน 3 ห้อง 
 2.2.3.2 อุปกรณ์การสอน 
 อุปกรณ์การสอนที่มีอยู่แล้ว    

อุปกรณ์การสอนใช้ที่มีอยู่แล้วสามารถใช้ในการสอนระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโท โดยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หลัก 
ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มีอยู่แล้วอยู่ในระดับเพียงพอส าหรับการท าวิทยานิพนธ์ ส าหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชนิดพิเศษส าหรบัการ
ท าวิจัยเฉพาะพิเศษจะจัดหาเพิ่มเติมตามความจ าเป็น ทั้งนี้ปัจจุบันภาควิชาฯ มีเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์คิดเป็นสัดส่วน 1 เครื่องต่อ
นักศึกษา 1 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ก. ซอฟต์แวร์    
 ArcGIS Desktop จ านวน 1 ชุด 
 ArcGIS Server จ านวน 1 ชุด 
 Geometica  จ านวน 1 ชุด 
 TNTmip จ านวน 1 ชุด 
 ERDAS จ านวน 1 ชุด 
 eCognition จ านวน 1 ชุด 
     
 โปรแกรมอื่นๆ เช่น    
 Oracle จ านวน 2 ชุด 
 Informix   จ านวน 2 ชุด 
 MS-SQL     จ านวน 5 ชุด 
 MATLAB     จ านวน 2 ชุด 
 Network (CISCO) จ านวน 1 ชุด 
 Mathematica   จ านวน 5 ชุด 
 .NET     จ านวน 10 ชุด 
 Java      จ านวน 10 ชุด 
 SLAM II (simulation) จ านวน 1 ชุด 
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 Graphics            จ านวน 5 ชุด 
 3-D Image Processing จ านวน 2 ชุด 
     

 ข. ฮาร์ดแวร์    
 SERVERS    
 - HP NetServer  จ านวน 5 ชุด 
 - HP Proliant จ านวน 12 ชุด 
 - HP Blade Server จ านวน 1 ชุด 
  Model HPHP ProLiant BL 460c G7  
  CPU 2 CPU Intel(R) Xeon (R) X5650 (6 Core) 2.67 GHz  
  Memory 784 GB    
  SAN Storage 95 TB   
  Physical Server 7 Server   
 DESkTOP PCs    

 - PC Intel Core I7 (> 3.5 GHz) 100 ชุด 

- PC Intel Core I5 (> 2.7 GHz) 150 ชุด 
 โดยคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลทั้งหมดเช่ือมต่อกันเป็นระบบเครือข่าย LAN ส าหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

และห้องวิจัย 
     

 ระบบแสดงผลข้อมูลและบันทึกข้อมูล 
 Laser Printer จ านวน 3 ชุด 
 อุปกรณ์ในการตรวจวัดภาคสนาม และเรียนรู้ในรายวิชาท่ีเกี่ยวข้อง 
 เครื่อง Spectrophotometer จ านวน 2 ชุด 
 เครื่องตรวจวดัความเขม้แสงดัชนทีรงพุ่มพืช จ านวน 1 ชุด 
 กล้อง Mirror Stereoscope จ านวน 11 ชุด 
 GPS Garmin 60csx จ านวน 12 เครื่อง 
 GPS Garmin Nuvi จ านวน 10 เครื่อง 
 Pocket Stereoscope จ านวน  60 อัน 
 GPS Trimble GeoXH จ านวน 2 เครื่อง 
 ฐานข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม 
 รูปถ่ายทางอากาศ 
 ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

6.4 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
ประสานงานกับส านักวิทยบริการในการจัดซื้อหนังสือ และต าราที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า 

และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ
รายช่ือหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่นๆ ที่จ าเป็น นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ ก็มีส่วนร่วมในการ
เสนอแนะรายช่ือหนังสือ ส าหรับให้ห้องสมุดกลางจัดซื้อหนังสือด้วย 

ในส่วนของภาควิชาจะมีห้องสมุดย่อย เพื่อบริการหนังสือ ต ารา หรือวารสารเฉพาะทาง และภาควิชาจะต้องจัดสื่อการสอน
อื่นเพื่อใช้ประกอบการสอนอาจารย์ เช่น เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายสไลด์ เป็นต้น 

7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานของหลักสูตร เป็นไปตามทีม่หาวิทยาลัยขอนแก่นก าหนด 
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หมวดที่ 8.  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
(1) การประชุมร่วมของอาจารย์ในภาควิชา/สาขาวิชาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอค าแนะน า ข้อเสนอแนะจาก

อาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์ หรือเพื่อนร่วมงาน 
(2) การแลกเปลี่ยนโดยสนทนากับนักศึกษา เพื่อสะท้อนผลการจัดการเรียนการสอนในช่วงของการเรียนแต่ละ

รายวิชา 
(3) การประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา เปรียบเทียบพัฒนาการหรือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

จากการใช้กลยุทธ์การสอนที่แตกต่างกัน 
(4) การท าวิจัยในช้ันเรียน เพื่อประเมินภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
(1) การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา ทุกสิ้นภาคการศึกษา ตามระบบของมหาวิทยาลัย 
(2) การประเมินการสอนของอาจารย์โดยหัวหน้าภาควิชา หรือประธานหลักสูตร หรือเพื่อนร่วมงาน ตามระบบการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของอาจารย์/ พนักงานสายผู้สอน 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 การประเมินหลักสูตร โดยนักศึกษาปัจจุบันและอาจารย์ เพื่อน าข้อมูลมาทบทวนและปรับปรุงการจัดการแผนการ
เรียน การจัดการเรียนการสอน และเนื้อหารายวิชาที่อาจซ้ าซ้อน ไม่ทันสมัย ยาก/ง่าย เป็นต้น 

2.2 การประเมินหลักสูตรโดยศิษย์เก่า เพื่อติดตามผลการน าความรูแ้ละประสบการณท์ี่ไดร้ับจากการศึกษาในหลักสตูรไป
ใช้ในการท างาน 

2.3 การประเมินผลโดยผู้ใช้บัณฑิต เพื่อส ารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บัณฑิต เกี่ยวกับ
คุณภาพของบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี้ 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินผลการจัดการหลักสูตรเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นก าหนด 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1 อาจารย์ประจ าวิชา อาจารย์ผู้สอน น าผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา  
ผู้บังคับบัญชา และหรือเพื่อร่วมงาน แล้วแต่กรณี มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบ 

4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรน าผลประเมินตามระบบการจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซึ่งด าเนินการทุกสิ้นปี
การศึกษามาทบทวนและวิเคราะห์ พร้อมน าเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขในจุดที่มีข้อบกพร่อง ส าหรับปีการศึกษาถัดไป 

4.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร น าผลการประเมินภาพรวมของหลักสูตรโดยนักศึกษาปัจจุบันและอาจารย์ โดยศิษย์
เก่า และโดยผู้ใช้บัณฑิต เพื่อทบทวนและพิจารณาในการน าไปแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร ตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดในระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum mapping) 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก          ความรับผิดชอบรอง      
   

หมายเหต ุ ** หมายถึง รายวิชาที่มีการปรับเปลี่ยนรหสัวิชา ช่ือรายวิชา หรือค าอธิบายรายวิชา  
  

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3.ทักษะทางปญัญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรบัผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 

1.  หมวดวิชาบงัคับ 

**SC337 861 หลักการการรับรู้จากระยะไกล             

**SC337 862 การประมวลผลภาพเชิงเลข             

**SC337 881 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์             

**SC337 891 สัมมนาทางการรับรู้จากระยะไกลและระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ 1             

**SC337 892 สัมมนาทางการรับรู้จากระยะไกลและระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ 2             

2.  หมวดวิชาเลือก  

**SC338 863 การรับรู้จากระยะไกลไมโครเวฟ             

**SC338 864 การท าแผนที่จากภาพถา่ยทางอากาศ             

**SC338 872 ทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม             

**SC338 873 ระบบนิเวศภาคพื้นดิน             

**SC338 874 การประเมินที่ดินและการวางแผนการใช้ที่ดิน             

**SC338 882 ระบบสารสนเทศการจัดการทรัพยากร             

**SC338 883 ระบบการจัดการฐานข้อมูลและมาตรฐานระบบ 
               สารสนเทศภูมิศาสตร์             
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก          ความรับผิดชอบรอง      
 

หมายเหต ุ  
** หมายถึง รายวิชาที่มีการปรับเปลี่ยนรหสัวิชา ช่ือรายวิชา หรือค าอธิบายรายวิชา 
 
 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3.ทักษะทางปญัญา 4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรบัผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 

**SC338 884  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนอินเตอร์เน็ต             

**SC338 885  แบบจ าลองทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์             

**SC338 886  การเขียนโปรแกรมขั้นสงูในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์             

**SC338 887  สถิติศาสตร์เชิงพื้นที่             

**SC338 888  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ส าหรับการวางผังเมือง             

**SC338 894  ปัญหาพิเศษทางภูมิสารสนเทศศาสตร์               

3.  หมวดวิชาการศึกษาอิสระ 

**SC337 897  การศึกษาอิสระ             
4.  หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 

**SC337 898  วิทยานิพนธ ์             
**SC337 899  วิทยานิพนธ ์             
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1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics & Moral) 
1.1 สามารถจัดการปัญหาในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพ และเป็นผู้น าหรือมีส่วนริเริ่มให้มีการ

ทบทวนและวินิจฉัยปัญหาทางจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 
1.2 มีภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบคุณธรรมและจริยธรรมของบัณฑิต มข. ได้แก่ การ

มีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เข้าใจในความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมและสังคม มีจิตสาธารณะ มี
ความรักและภูมิใจในท้องถิ่น สถาบันและประเทศชาติ 
2. ด้านความรู้ (Knowledge) 

2.1  มีความรู้และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในหลักการและทฤษฎีส าคัญในสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์และสามารถน ามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าวิชาการหรือการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 

2.2 สามารถท าการวิจัยหรือปฏิบัติงานในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพได้อย่างลึกซึ้ง โดยการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ หรือ
การประยุกต์วิธีปฏิบัติงานใหม่ๆ ได้ 

2.3 มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาการใหม่ๆ ในสาขาวิชารวมถึงงานวิจัยที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาความรู้ใหม่
หรือการปฏิบัติงานในสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์หรือวิชาชีพในปัจจุบันและการ
เปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 

2.4 ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฏระเบียบ ข้อบังคับในสาขาวิชาชีพที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ทั้งใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ (ถ้ามี) 
3. ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive skills) 

3.1 สามารถสังเคราะห์และประเมินผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการในสาขาวิชา และพัฒนาความรู้หรือ
แนวความคิดใหม่ๆ โดยบูรณาการเข้ากับความรู้เดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 

3.2 สามารถด าเนินโครงการศึกษาที่ส าคัญหรือโครงการวิจัยทางวิชาการได้ด้วยตนเอง และหาข้อสรุปที่สมบูรณ์เพื่อ
ขยายองค์ความรู้หรือแนวทางปฏิบัติในวิชาชีพได้อย่างมีนัยส าคัญ 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal skills & responsibility) 

4.1 มีภาวะผู้น า รับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเองและร่วมมือกับผู้อื่นในการจัดการข้อโต้แย้งหรือปัญหาทาง
วิชาการได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการท างานของกลุ่ม 

4.2 มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ รวมทั้งวางแผนและพัฒนาและปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการท างาน
ระดับสูงได้ 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ( Numerical analysis, 

communication & information technology skills) 
5.1 มีความสามารถในการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ หรือกระบวนการวิจัยในการคิดวิเคราะห์

หรือแก้ปัญหาการปฏิบัติงานหรือปัญหาทางวิชาการที่สลับซับซ้อนได้ 
5.2 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และ

การสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆเพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ของผู้อื่นได้ 
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ภาคผนวก   ข 
 

ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 



                                                                             -40-                                                                               มคอ. 2 
 

 
 

นายชรัตน์ มงคลสวัสดิ์ 
 

1. ต าแหน่งทางวิชาการ  
รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 

 
2. ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)  ชื่อสถาบัน,ประเทศ ปี พ.ศ. ที่จบ 
ปริญญาเอก Dr. Ing. (Remote Sensing) Institut National Polytechnique de 

Toulouse, France 
2527 

ปริญญาโท M.Sc. (distinction) Soil Science State University of Ghent, Belgium 2516 
ปริญญาตร ี วท.บ. (ปฐพีศาสตร์) เกียรตินิยม มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2513 
 

3. ผลงานทางวิชาการ 
3.1. งานวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี) 

Pladsrichuay, S. & Mongkolsawat, C. (2016). Integrated Satellite-Derived Indices to Estimate 
Change Detection of Vegetation Canapy Density in the Lower Chi Basin, Northeast 
Thailand. International Computer Science and Engineering Conference 2016 "Smart 
Ubiquitous Compution and Knowledge", 14-17 December 2016, Chiang Mai Orchid 
Hotel, Chiangmai, Thailand. 

Chanket, U., & Mongkolsawat, C. (2015). Satellite-derived vegetation indices and an object-
based analysis of forest conditions in Semi-arid tropics. The 36th Asian Conference 
on Remote Sensing (ACRS), October 2015, Manila, Phillippine. 

Saengruang, U. & Mongkolsawat, C. (2014). A Comparative Estimate for Rubber Tree 
Plantation Area using Thaichote Satellite Data. 1st International Conference on Geo-
informatics for Graduate Students and Young Researchers: “GI-GRAD2014”, Mae Fah 
Luang University, Chiang Rai. 

Putklang, W., Mongkolsawat, C. & Suwanwerakamtorn, R. (2013). The impact of expanding 
rubber tree plantation on soil erosion in the mekong sub basin. The 34th Asian 
Conference on Remote Sensing (ACRS), October 2013, Bali, Indonesia. 

Putklang, W. & Mongkolsawat, C. (2012). Assessing Thaichote satellite data in support of 
mapping rubber tree plantation in Northeast Thailand. Paper being presented at 
The 33rd Asian Conference On Remote Sensing. 26-30 November 2012. Pattaya, 
Thailand. 

Mongkolsawat, C. & Putklang, W. (2012). Rubber tree expansion in forest reserve and paddy 
field across the Greater Mekong sub-region, Northeast Thailand based on 
remotely sensed imagery. Paper being presented at The 33rd Asian Conference On 
Remote Sensing. 26-30 November 2012. Pattaya, Thailand. 

Mongkolsawat, C., Putklang, W. & Chanket U. (2011). Some Impluiction on Agricultural land 
use Affected by Land Qualities in Sakon Nakohon Basin, Northeast Thailand. In 
Laos Journal on Applied Science. Vol.2 No.1, March 2011.The Third International 
Conference on Science and Technology for Sustainable Development of the Greater 
Mekong Sub-region.March 24-25, 2011. 
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สุวรีย์   ทองขอน และ ชรัตน์  มงคลสวัสดิ์. (2560). การประเมินความหนาแน่นเรือนยอดและความเสื่อม
โทรมของป่าไม้  โดยใช้ดัชนีอนุพัทธ์จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสี
ฐาน. การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 วันที่ 19 มกราคม 2560 , 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา. 

เอกรัฐ สีขาว และ ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์. (2559). การวิเคราะห์ดัชนีพืชพรรณ ดัชนีความชุ่มชื้น และดัชนีใบ จาก
ภาพถ่ายดาวเทียมเทอร์ราโมดิส 10 ปี เพื่อหาชีพลักษณ์ ของป่าเต็งรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือง
ของประเทศไทย. วารสารสมาคมส ารวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย
, 17 (พิเศษ).  กุมภาพันธ์ 2559. 

เอกรัฐ สีขาว, ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์ และรัศมี สุวรรณวีระก าธร. (2557). การใช้ดัชนีพืชพรรณมาตรฐานเพื่อ
ประเมินพ้ืนท่ีความแห้งแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารสมาคมส ารวจข้อมูลระยะไกลและ
สารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย, 15(2), พฤษภาคม – สิงหาคม 2557. 

วาสนา พุฒกลาง และ ชรัตน์ มงคลสวัสดิ์. (2557). การโซนนิ่งพื้นที่เกษตรกรรมสหรับการผสมผสานหา
ทางเลือกส าหรับการใช้ที่ดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.  วารสารสมาคมส ารวจข้อมูลระยะไกล
และสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย, 15(2), พฤษภาคม – สิงหาคม 2557. 

 
4. ประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา  45  ปี 

ระดับปริญญาตรี 
324 322 Soil Geography 3 หน่วยกิต 
324 401 Appied Geo-informatics 3 หน่วยกิต 
324 413 Introduction to Microwave Remote Sensing 3 หน่วยกิต 
324 421 Introduction to Land use Planning 3 หน่วยกิต 
324 494 Research Methodology in Geo-informatics 3 หน่วยกิต 
ระดับปริญญาโท 
320 761 Principles of Remote sensing 2 หน่วยกิต 
320 772 Land Resources and Environment 3 หน่วยกิต 
320 763 Microwave Remote Sensing 3 หน่วยกิต 
320 891 Remote Sensing and Geographic Information System Seminar I 1 หน่วยกิต 
320 892 Remote Sensing and Geographic Information System Seminar II 1 หน่วยกิต 
320 894 Special Problems 3 หน่วยกิต 
320 898 Thesis 38 หน่วยกิต 
320 899 Thesis 12 หน่วยกิต 
ระดับปริญญาเอก 
320 961 Advanced Remote Sensing 3 หน่วยกิต 
320 991 Seminar I 1 หน่วยกิต 
320 992 Seminar II 1 หน่วยกิต 
320 993 Semniar II 1 หน่วยกิต 
320 997 Dissertation 48 หน่วยกิต 
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นางสาวรัศมี   สุวรรณวีระก าธร 
 

1. ต าแหน่งทางวิชาการ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 

 
2. ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)  ชื่อสถาบัน,ประเทศ ปี พ.ศ. ที่จบ 
ปริญญาเอก วท.ด. (ปฐพีศาสตร์) มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2550 
ปริญญาโท M.Sc. (Rural and Land Ecology 

Survey) 
International Institute for Aerospace 
Survey  and Earth                                            
Sciences  (ITC), Netherlands 

2535 

ปริญญาตร ี วท.บ. (ธรณีวิทยา) มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2523 
 

3. ผลงานทางวิชาการ 
3.1. งานวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี) 

Meesitmingmongkon, E., Chooseang, W., Suwanwerakumtorn, R. & Watanakij, N. (2017). Network 
Analysis Technique for Flood Evacuation routes. The 9th Thai Student Symposium 
of Geography and Geo-informatics, February 2017, Songkla, Thailand. 

Saisud, T. & Suwanwerakamtorn, R. (2015). Internet GIS for plant database management in 
Ratchaphatsadu land in Maha Sarakham, Thailand. The 36th Asian Conference on 
Remote Sensing (ACRS), October 2015, Manila, Phillippine. 

Thupkratoke, P. & Suwanwerakamtorn, R. (2013). Monitoring of rainfall variability and 
vegetation dynamics as related with ENSO over basin in northeast of Thailand. 
The 34th Asian Conference on Remote Sensing (ACRS), October 2013, Bali, Indonesia. 

Banluewong, P. & Suwanwerakamtorn, R. (2013). A Geographic Information System (GIS)-
based analysis to predict the suitability of rubber plantation by Extreme Learning 
Machine and decision tree. The 34th Asian Conference on Remote Sensing (ACRS), 
October 2013, Bali, Indonesia. 

Butkhot, T., Reungsang, P. & Suwanwerakamtorn, R. (2013). Improving land use classification 
using context-based techniques. The 34th Asian Conference on Remote Sensing 
(ACRS), October 2013, Bali, Indonesia. 

Putklang, W., Mongkolsawat, C. & Suwanwerakamtorn, R. (2013). The impact of expanding 
rubber tree plantation on soil erosion in the mekong sub basin. The 34th Asian 
Conference on Remote Sensing (ACRS), October 2013, Bali, Indonesia. 

Suwanwerakamtorn, R. & Chanthaluecha, C. (2012). Correlation analysis of factors influencing 
changes in land use in the lower Songkhram River Basin, the Northeast of 
Thailand. The 33rd Asian Conference on Remote Sensing (ACRS), November 2012, 
Chonburi, Thailand 

Suwanwerakamtorn, R. & Hirunkul, B. (2012). Land suitability for rice paddy in the lower CHI 
basin using GIS. The 33rd Asian Conference on Remote Sensing (ACRS), November 
2012, Chonburi, Thailand. 
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Suwanwerakamtorn, R., Kamonrat, P. & Mongkolsawat, S. (2012). Variation in the spectral 
reflectance characteristics of water with different amounts of suspended solids. 
The 33th Asian Conference on Remote Sensing (ACRS), November 2012, Chonburi, 
Thailand. 

 
4. ประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา  19  ปี 

ระดับปริญญาตรี 
320 101 ไมโครคอมพิวเตอร์และการใช้งาน 3 หน่วยกิต 
320 103 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3 หน่วยกิต 
320 320 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นแนะน า 3 หน่วยกิต 
324 202 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรขั้นแนะน า 3 หน่วยกิต 
324 221 ธรณีวิทยาขั้นแนะน า 2 หน่วยกิต 
324 232 ภูมิสารสนเทศข้ันแนะน า 3 หน่วยกิต 
324 311 รูปถ่ายทางอากาศและการแปลความหมาย 3 หน่วยกิต 
324 411 การประมวลผลเชิงเลขของข้อมูลจากดาวเทียม 3 หน่วยกิต 
324 491 สัมมนาทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ 1 1 หน่วยกิต 
324 494 Research Methodology in Geo-informatics 3 หน่วยกิต 
ระดับปริญญาโท 
320 761 หลักการการรับรู้จากระยะไกล 3 หน่วยกิต 
320 762 การประมวลผลภาพเชิงเลข 3 หน่วยกิต 
320 772 ทรัพยากรที่ดนิและสิ่งแวดล้อม 3 หน่วยกิต 
320 781 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3 หน่วยกิต 
320 891 Remote Sensing and Geographic Information System Seminar I 1 หน่วยกิต 
320 892 Remote Sensing and Geographic Information System Seminar II 1 หน่วยกิต 
320 894 Special Problems 3 หน่วยกิต 
320 898 Thesis 38 หน่วยกิต 
320 899 Thesis 12 หน่วยกิต 
ระดับปริญญาเอก 
320 981 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นสูง 3 หน่วยกิต 
320 991 Seminar I 1 หน่วยกิต 
320 992 Seminar II 1 หน่วยกิต 
320 993 Semniar II 1 หน่วยกิต 
320 997 Dissertation 48 หน่วยกติ 
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นายพิพัธน์ เรืองแสง 
 

1. ต าแหน่งทางวิชาการ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 
2. ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)  ชื่อสถาบัน,ประเทศ ปี พ.ศ. ที่จบ 
ปริญญาเอก Ph.D. (Agricultural Engineering) Iowa State University, United State 2550 
ประกาศนียบตัร Certificate in Geographic Information 

Systems 
Iowa State University, United State 2548 

ปริญญาโท M.Sc. (Computer Engineering) Iowa State University, United State 2544 
ปริญญาโท M.Sc. (Agricultural Engineering) Iowa State University, United State 2541 
ปริญญาตร ี อส.บ. (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระ

นครเหนือ 
2537 

 
3. ผลงานทางวิชาการ 

3.1. งานวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี) 
Heawchaiyaphum, P., Kankam, S., Poomsaen, S., Reungsang, P. & Watanakij, N. (2017). 

Application for pill reminder and tracker on Android mobile operating system. 
The 9th Thai Student Symposium of Geography and Geo-informatics, February 2017, 
Songkla, Thailand. 

Sinakrung, L., Chantorn, R. & Reungsang, P. (2016). Android Application for Tourism Support 
System in Phan Don and Pakho National Forest, Udon Thani Province. 
GEOINFOTECH 2016, February 2016, Bangkok, Thailand. 

Udombua, P. & Reungsang, P. (2016). Performance Comparison between Relational 
Database and NoSQL Database for Spatial Data Usages. GEOINFOTECH 2016, 
February 2016, Bangkok, Thailand. 

Sawetwong, C. & Reungsang, P. (2016). Laterite Soil Mapping in Khon Kaen Province using 
Landsat 8 Satellite Image. GEOINFOTECH 2016, February 2016, Bangkok, Thailand. 

Kareerat, N., Siriwi, S., Seehanam, S. & Reungsang, P. (2015). Spatial Identification of Suitable 
Area for Napier Grass Energy Crop Planting in Northeast Region of Thailand. The 
8th Thai Student Symposium of Geography and Geo-informatics, December 2015, 
Bangkok, Thailand. 

Sanpukdee, W., Sangwanee, S., Raiyanasook, A. & Reungsang, P. (2015). A smart OTOP finding 
application : A case study at Khon Kaen Province. The 7th Thai Student Symposium 
of Geography and Geo-informatics, December 2015, Bangkok, Thailand. 

Reungsang, P. & Junggoth, R. (2015). Geographically Weighted Regression Model for Liver 
Fluke Distribution in Khon Kaen Province of Thailand. The 6th International 
Conference on HealthGIS : Geo ICT for Epidemic Control and Healthcare, November 
2015, Mysore, India. 

Kampangsri, W., Reungsang, P., Promsuan, P. & Nithikathkul, C. (2015). Prevalence and Spatial 
Distribution of Opisthorchis viverrini in Si Sa Ket Province, Thailand. The 6th 
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International Conference on HealthGIS : Geo ICT for Epidemic Control and Healthcare, 
November 2015, Mysore, India. 

Kampangsri, W., Reungsang, P., Promsuan, P. & Nithikathkul, C. (2015). Epidemiology of 
Opisthorchis Viverrini by using Geographic Information System in Roi-et Province. 
The 6th International Conference on HealthGIS : Geo ICT for Epidemic Control and 
Healthcare, November 2015, Mysore, India. 

Intasuwan, A., Siromongkonkajorn, P., Utaipan, S., Jantown, A. & Reungsang, P. (2015). Web-
Based GIS for Thailand Air Quality Map. The 3rd ASEAN Undergraduate Conference 
in Computing (AUC2), April 2015, Chachoengsao, Thailand. 

Nithikathkul, C., Reungsang, P., Trivanich, A., Homchumpa, S., Tongsiri, S. & Wongsawad, C. 
(2014). Geographic information of fish-borne parasitic metacercaria in chi river, 
Mahasarakham, Thailand. International Journal of Geoinformatics, 10(1), 25-29. 

Ngokpilai, S., Sinthuwapee, A., Malliganil, J. & Reungsang, P. (2014). Prototype Android 
Application for Khon Kaen Bus Rapid Transit (BRT) Planning. The 7th Thai Student 
Symposium of Geography and Geo-informatics, December 2014, Chiangmai, Thailand. 

Butkhot, T., Reungsang, P. & Suwanwerakamtorn, R. (2013). Improving Land Use Classification 
Using Context-based Techniques. The 34th Asian Conference on Remote Sensing 
(ACRS), October 2013, Bali, Indonesia. 

Somkuantad, P. & Reungsang, P. (2013). Distributed GIS for Flood Monitoring System. The 
34th Asian Conference on Remote Sensing (ACRS), October 2013, Bali, Indonesia. 

Sonsa, A., Reungsang, P. & Nithikathkul, C. (2013). Spatial Modeling for Liver Fluke Distribution 
in Khon Kaen Province. The 5th International Conference on HealthGIS 2013, August 
2013, Bangkok, Thailand. 

Butkhot, T. & Reungsang, P. (2013). Unsupervised Land Use Classification Using VZ-Texture 
Descriptors. The 1st Conference on Geoinformatics for Graduate Students and Young 
Researchers, June 2013, Nakhonrachasima, Thailand. 

Somkuantad, P. & Reungsang, P. (2013). Development of Natural Disaster Monitoring 
Systems for Flood and Drought. The 1st Conference on Geoinformatics for Graduate 
Students and Young Researchers, June 2013, Nakhonrachasima, Thailand. 

Udombua, P. & Reungsang, P. (2013). KKU Geospatial Data Clearinghouse. The 1st Conference 
on Geoinformatics for Graduate Students and Young Researchers, June 2013, 
Nakhonrachasima, Thailand 

Udombua, P. & Reungsang, P. (2013). NOAA Web Map Service. The 1st Conference on 
Geoinformatics for Graduate Students and Young Researchers, June 2013, 
Nakhonrachasima, Thailand. 

Saysood, T. & Reungsang, P. (2013). Groundwater Pollution Vulnerability Assessment Using 
DRASTIC with GIS : A Case Study at Khon Kaen Province. The 12th National 
Environmental Conference, March 2013, Khon Kaen, Thailand. 

Sonsa, A. & Reungsang, P. (2012). A Spatial Analysis of Liver Fluke Disease Distribution Using 
GIS in Khon Kaen Province, Thailand. The 33th Asian Conference on Remote Sensing 
(ACRS), November 2012, Chonburi, Thailand. 
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Butkhot, T. & Reungsang, P. (2012). Texture-Based Land Use Classification of Remote Sensing 
Data Using Un-supervised Methods with Makov Random Fields Technique. The 
33th Asian Conference on Remote Sensing (ACRS), November 2012, Chonburi, Thailand. 

Somyaphakdee, K. & Reungsang, P. (2012). Analysis of Emergency Medical Service Area Using 
GIS. The 1st International Conference on Traditional Medicine and Health Science 
United Kingdom. Alternative Medicine (ICHTAM), November 2012, Mahasarakham, 
Thailand. 

 

 
4. ประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา  6  ปี 

ระดับปริญญาตรี 
324 301 การเขียนโปรแกรมในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3 หน่วยกิต 
324 302 การประยุกต์ท าแผนที่บนเว็บ 3 หน่วยกิต 
324 401 ภูมิสารสนเทศศาสตร์ประยุกต์ 3 หน่วยกิต 
324 404 การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ 3  หน่วยกิต 
324 412 หลักการโฟโตแกรมเมตรี 3 หน่วยกิต 
324 494 ระเบียบวิธีการวิจัยทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ 3 หน่วยกิต 
324 495 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 
ระดับปริญญาโท 
320 784 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่านอินเตอร์เน็ต 3 หน่วยกิต 
320 891 Remote Sensing and Geographic Information System Seminar I 1 หน่วยกิต 
320 892 Remote Sensing and Geographic Information System Seminar II 1 หน่วยกิต 
320 894 Special Problems 3 หน่วยกิต 
320 898 Thesis 38 หน่วยกิต 
320 899 Thesis 12 หน่วยกิต 
ระดับปริญญาเอก   
320 981 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นสูง 3 หน่วยกิต 
320 991 Seminar I 1 หน่วยกิต 
320 992 Seminar II 1 หน่วยกิต 
320 993 Semniar II 1 หน่วยกิต 
320 997 Dissertation 48 หน่วยกิต 
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นายชัยพล กีรติกสิกร 
 

1. ต าแหน่งทางวิชาการ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 
2. ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)  ชื่อสถาบัน,ประเทศ ปี พ.ศ. ที่จบ 
ปริญญาเอก วศ.ด. (วิศวกรรมส ารวจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2554 
ปริญญาโท วท.ม. (การรับรูร้ะยะไกลและระบบ

สารสนเทศภมูิศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2549 

ปริญญาตร ี สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2542 
 

3. ผลงานทางวิชาการ 
3.1. งานวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี) 

Seeneha, K., Sopharat, J., Ruangcharoen, R., Keeratikasikorn, C. & Watanakij, N. (2017). Urban 
growth pattern modeling using spatial regression analysis : a case study of major 
urban area in Mukdahan province. The 9th Thai Student Symposium of Geography 
and Geo-informatics, February 2017, Songkla, Thailand. 

Pearjan, N. & Keeratikasikorn, C. (2016). Characterizing Urban Growth Types by GIS and 
Remote Sensing Data: ACase Study in AmphoeMueangNakhonRatchasima. The 
National and International Graduate Research Conference 2016. Poj Sarasin Building, 
KhonKaen University, Thailand. 

Sornthadet, D. & Keeratikasikorn, C. (2016). Assessing Urban Growth Patterns Using GIS and 
Landscape Metrics: A Case Study of KhonKaen city, Thailand. Journal of RESGAT. 
17(Special issue), Pages 234-241. 

Kumseeha, P. & Keeratikasikorn, C. (2014). Investigating Spatial Pattern of Urban Heat Island 
using LANDSAT Data: ACase study of NongKhai City Area. The 1st International 
Conference on Geo-Informatics for Graduate Students and Young Researchers. Mae 
FahLuang University Chiang Rai, Thailand. 

Promsiri, K. & Keeratikasikorn, C. (2014). Solid Waste Landfill site Selection using Geographic 
Information System and Multi-Criteria Analysis: A Case Study in SakonNakhon 
Municipal. The 1st International Conference on Geo-Informatics for Graduate Students 
and Young Researchers. Mae FahLuang University Chiang Rai, Thailand. 

Keeratikasikorn, C. & Trisirisatayawong, I. (2012). A Method to Use Modis Water Vapor Products 
For Correction of Atmospheric-Induced Phase in Interferogram. Artificial Satellites, 
46(2), 47–62. 

3.2. ต ารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน (ย้อนหลัง 5 ปี) 
ชัยพล กีรติกสิกร. 2556. การรับรู้จากระยะไกลไมโครเวฟ. พิมพ์ครั้งที่ 1. ขอนแก่น  :ภาควิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
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4. ประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา  4  ปี 

ระดับปริญญาตรี 
324 201 ภูมิสารสนเทศข้ันมูลฐาน 3 หน่วยกิต 
324 413 การรับรู้จากระยะไกลด้วยคลื่นไมโครเวฟข้ันแนะน า 3 หน่วยกิต 
324 422 การวางผังเมืองและภูมิสารสนเทศศาสตร์ 3 หน่วยกิต 
324 494 Research Methodology in Geo-informatics 3 หน่วยกิต 
ระดับปริญญาโท 
320 761 หลักการการรับรู้จากระยะไกล 3 หน่วยกิต 
320 763 การรับรู้จากระยะไกลไมโครเวฟ 3 หน่วยกิต 
320 891 Remote Sensing and Geographic Information System Seminar I 1 หน่วยกิต 
320 892 Remote Sensing and Geographic Information System Seminar II 1 หน่วยกิต 
320 894 Special Problems 3 หน่วยกิต 
320 898 Thesis 38 หน่วยกิต 
320 899 Thesis 12 หน่วยกิต 
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นางสาวอุราวรรณ จันทร์เกษ 
 

1. ต าแหน่งทางวิชาการ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 
2. ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)  ชื่อสถาบัน,ประเทศ ปี พ.ศ. ที่จบ 
ปริญญาโท วท.ม. (การรับรูร้ะยะไกลและระบบ

สารสนเทศภมูิศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2546 

ปริญญาตร ี วท.บ. (วิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2542 
 

3. ผลงานทางวิชาการ 
3.1. งานวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี) 

Chanket, U. & Mongkolsawat, C. (2015). Satellite-derived vegetation indices and an object-
based analysis of forest conditions in Semi-arid tropics. The 36th Asian Conference 
on Remote Sensing (ACRS), October 2015, Manila, Phillippine. 

 
4. ประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา  4  ปี 

ระดับปริญญาตรี 
322 234 Introduction to Remote Sensing 3 หน่วยกิต 
324 211 Remote Sensing 3 หน่วยกิต 
324 401 Applied Geo-informatics 3 หน่วยกิต 
324 402 Principles of Cartography 3 หน่วยกิต 
324 413 Introduction to Microwave Remote Sensing 3 หน่วยกิต 
324 421 Introduction to Land Use Planning 3 หน่วยกิต 
324 494 Research Methodology in Geo-informatics 3 หน่วยกิต 
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นายณกร วัฒนกิจ 
 

1. ต าแหน่งทางวิชาการ  
อาจารย ์

 
2. ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)  ชื่อสถาบัน,ประเทศ ปี พ.ศ. ที่จบ 
ปริญญาเอก วศ.ด. (วิศวกรรมส ารวจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2560 
ปริญญาโท วท.ม. (การรับรูร้ะยะไกลและระบบ

สารสนเทศภมูิศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2550 

ปริญญาตร ี วท.บ. (ภูมิศาสตร)์ มหาวิทยาลยันเรศวร 2544 
 

3. ผลงานทางวิชาการ 
3.1. งานวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี) 

Watanakij, N. & Vaiphasa, C. (2016). Improving the Accuracy of Mangrove Species Discrimination 
using Object Based and High Spatial Resolution Imagery: A Case Study in Pak Phanang, 
Thailand. International Journal of Geoinformatics, 12(3), 41-49. 

Sattaprommarin, P., Chansirirattana, P., Chansanit, W. & Watanakij, N. (2017). GIS Application 
to Identify a Suitable Areas for Sand Mining Dredge by Analytic Hierarchy Process: 
Case Study Chi Basin, Thailand. The 9th Thai Student Symposium of Geography and 
Geo-informatics, February 2017, Songkla, Thailand. 

Seeneha, K., Sopharat, J., Ruangcharoen, R., Keeratikasikorn, C. & Watanakij, N. (2017). Urban 
growth pattern modeling using spatial regression analysis : a case study of major 
urban area in Mukdahan province. The 9th Thai Student Symposium of Geography 
and Geo-informatics, February 2017, Songkla, Thailand. 

Heawchaiyaphum, P., Kankam, S., Poomsaen, S., Reungsang, P. & Watanakij, N. (2017). 
Application for pill reminder and tracker on Android mobile operating system. 
The 9th Thai Student Symposium of Geography and Geo-informatics, February 2017, 
Songkla, Thailand. 

Meesitmingmongkon, E., Chooseang, W., Suwanwerakumtorn, R. & Watanakij, N. (2017). Network 
Analysis Technique for Flood Evacuation routes. The 9th Thai Student Symposium 
of Geography and Geo-informatics, February 2017, Songkla, Thailand. 

 
4. ประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา  1.5  ปี 

ระดับปริญญาตรี 
322 102 Computer Usage in Scientific 3 หน่วยกิต 
322 103 Introduction to Computer 3 หน่วยกิต 
324 321 Physical Geograpy 3 หน่วยกิต 
324 404 การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ 3  หน่วยกิต 
324 495 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 
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ภาคผนวก  ค 
 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
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ภาคผนวก   ง 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก  จ 
 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 23/2560)  
เร่ือง การเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 

 จากการศึกษาในระบบ 
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ภาคผนวก   ฉ 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย 
 การลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2541 
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ภาคผนวก   ช 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 946/2550)  
เรื่อง  แนวปฏิบัติในการขออุทธรณ์ผลการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 
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ภาคผนวก  ซ 
 

ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน และเกณฑ์ประเมินประจ าปี 
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1. ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียน 
   การสอน และเกณฑ์ประเมินประจ าปี 
 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
1. อาจารย์ประจ าหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน

ร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ตดิตาม และทบทวน
การด าเนินงานหลักสตูร 

x x x x x 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคณุวุฒิแห่งชาติ หรือ 
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

x x x x x 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอยีดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

x x x x x 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรยีนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) 
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแตล่ะ
ปีการศึกษา 

x x x x x 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผล
การประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ี
แล้ว   

- x x x x 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

x x x x x 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพฒันาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

x x x x x 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) 
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรอืวิชาชีพ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ต่อป ี

x x x x x 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 
จากคะแนนเตม็ 5.0 

- x x x x 
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ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต

ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า  3.5  จากคะแนนเต็ม  5.0 
- - x x x 

รวมตัวบ่งช้ี(ข้อ)ในแต่ละป ี 9 11 12 12 12 
ตัวบ่งช้ีบังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
ตัวบ่งช้ีต้องผ่านรวม (ข้อ) 9   11   12     12       12 
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ภาคผนวก   ฌ 
 

  ผลการประเมินหลักสูตร 
 ปีการศึกษา 2558 
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รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
การประเมินคุณภาพหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์   
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
รายงานผลการประเมินหลักสูตรนี้ได้มาจากรายงานผลคุณภาพการตรวจประเมินภายใน  ประจ าปีการศึกษา 2558 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ซึ่งผลการประเมินสามารถแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 
ส่วนท่ี 1 บทน า 
ส่วนท่ี 2 บทสรุปผู้บริหารและสรปุผลการประเมินในภาพรวม 
ส่วนท่ี 3 ผลประเมินคณุภาพหลักสูตร 
ส่วนท่ี 4 สรุปผลการประเมินคะแนนในภาพรวม 
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ภาคผนวก   ญ 
 

  ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรปรับปรุงกับหลักสูตรเดิม 
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หลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรเดิม หมายเหตุ 
1. จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต    1.     จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
2. โครงสร้างหลักสูตร 
หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 

 วิชาวิทยานิพนธ์                          38  หน่วยกิต 

 รวม   38  หน่วยกิต 
                     
หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 

 วิชาบังคับ                                 11 หน่วยกิต 

 วิชาเลือก                                  15 หน่วยกิต 

 วิชาวิทยานิพนธ์                         12 หน่วยกิต 

 รวม 38 หน่วยกิต 
 
หลักสูตรแผน ข  

 วิชาบังคับ                                 11 หน่วยกิต 

 วิชาเลือก                                  21 หน่วยกิต 

 วิชาการศึกษาอิสระ                           6 หน่วยกิต 

 รวม 38 หน่วยกิต 
 

2.    โครงสร้างหลักสูตร 
หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 

 วิชาวิทยานิพนธ์                          38  หน่วยกิต 

 รวม   38  หน่วยกิต 
 
หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 

 วิชาบังคับ                                 11 หน่วยกิต 

 วิชาเลือก                                  15 หน่วยกิต 

 วิชาวิทยานิพนธ์                         12 หน่วยกิต 

 รวม 38 หน่วยกิต 
 

หลักสูตรแผน ข  
 วิชาบังคับ                                 11 หน่วยกิต 

 วิชาเลือก                                  21 หน่วยกิต 

 วิชาการศึกษาอิสระ                         6   หน่วยกิต 

 รวม 38 หน่วยกิต 
 

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
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3. รายวิชาในหลักสูตร 
 หมวดวิชาบังคับ 
**SC337 861 หลักการการรับรู้จากระยะไกล 3(2-3-6) 
**SC337 862 การประมวลผลภาพเชิงเลข 3(2-3-6) 
**SC337 881ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร ์ 3(2-3-6) 
**SC337 891 สัมมนาทางการรับรู้จากระยะไกลและระบบ

สารสนเทศภมูิศาสตร์ 1 
1(1-0-2) 

**SC337 892 สัมมนาทางการรับรู้จากระยะไกลและระบบ
สารสนเทศภมูิศาสตร์ 2 

1(1-0-2) 

 หมวดวิชาเลือก 
**SC338 863 การรับรู้จากระยะไกลไมโครเวฟ 3(3-0-6) 
**SC338 864  การท าแผนที่จากภาพถ่ายทางอากาศ 3(3-0-6) 
**SC338 872 ทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
**SC338 873 ระบบนิเวศภาคพืน้ดิน                                                  3(3-0-6) 
**SC338 874 การประเมินที่ดินและการวางแผนการใช้ที่ดิน 3(3-0-6) 
**SC338 882 ระบบสารสนเทศการจัดการทรัพยากร 3(3-0-6) 
**SC338 883 ระบบการจัดการฐานข้อมูลและมาตรฐานระบบ 
              สารสนเทศภูมิศาสตร ์

3(3-0-6) 
 

**SC338 884 ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์บนอินเตอร์เนต็ 3(3-0-6) 
**SC338 885 แบบจ าลองทางระบบสารสนเทศภมูิศาสตร ์           3(3-0-6) 
**SC338 886 การเขียนโปรแกรมขั้นสูงในระบบสารสนเทศ  
              ภูมิศาสตร ์       

3(3-0-6) 

**SC338 887 สถิติศาสตร์เชิงพื้นที ่                                                 3(3-0-6) 
**SC338 888 ระบบสารสนเทศภมูิศาสตรส์ าหรับการวางผังเมือง 3(2-3-6) 
**SC337 894 ปัญหาพิเศษทางภมูิสารสนเทศศาสตร ์ 3(3-0-6) 
 วิชาวิทยานิพนธ์ 
**SC337 898 วิทยานิพนธ ์ 38 หน่วยกิต 

3. รายวิชาในหลักสูตร 
 หมวดวิชาบังคับ 
320 761 หลักการการรับรู้จากระยะไกล                                        3(2-3-6) 
320 762 การประมวลผลภาพเชิงตัวเลข                                        3(2-3-6) 
320 781 ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร ์                                           3(2-3-6) 
320 891 สัมมนา 1    
                                                              

1(1-0-2) 

320 892 สัมมนา 2           
                                                       

1(1-0-2) 

 หมวดวิชาเลือก 
320 763  การรับรูจ้ากระยะไกลไมโครเวฟ                                    3(3-0-6) 
320 764  การท าแผนที่จากภาพถ่ายทางอากาศ                               3(3-0-6) 
320 772  ทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม                                      3(3-0-6) 
320 773 ระบบนิเวศภาคพื้นดิน                                                  3(3-0-6) 
320 774 การประเมินที่ดินและการวางแผนการใช้ที่ดิน                       3(3-0-6) 
320 782 ระบบสารสนเทศการจัดการทรัพยากร                               3(3-0-6) 
320 783 ระบบการจัดการฐานขอ้มูลและมาตรฐานระบบ 
            สารสนเทศภูมิศาสตร์                                                                                       

3(3-0-6) 

320 784 ระบบสารสนเทศภมูิศาสตรผ์่านอินเตอร์เนต็                        3(3-0-6) 
320 785 การสร้างแบบจ าลองทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์             3(3-0-6) 
320 786 การเขียนโปรแกรมขั้นสงูในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์          3(3-0-6) 
 
320 787 สถิติศาสตร์เชิงพื้นที่                                                    

3(3-0-6) 

320 788 การวางผังเมืองและระบบสารสนเทศภมูิศาสตร ์ 3(2-3-6) 
320 894 ปัญหาพิเศษ 3(3-0-6) 
 วิชาวิทยานิพนธ ์
320 898 วิทยานิพนธ ์ 38 หน่วยกิต 

 
 dfs 

เปลี่ยนแปลงรหสัและค าอธิบายวชิา 
เปลี่ยนแปลงรหสัและค าอธิบายวชิา 
เปลี่ยนแปลงรหสัและค าอธิบายวชิา 
เปลี่ยนแปลงรหสัและชื่อรายวิชา 

 
เปลี่ยนแปลงรหสัและชื่อรายวิชา 

  
/ 

เปลี่ยนแปลงรหสัวิชา 
เปลี่ยนแปลงรหสัและค าอธิบายวชิา 
เปลี่ยนแปลงรหสัและค าอธิบายวชิา 

เปลี่ยนแปลงรหสัวิชา 
เปลี่ยนแปลงรหสัวิชา 
เปลี่ยนแปลงรหสัวิชา 
เปลี่ยนแปลงรหสัวิชา 

 
เปลี่ยนแปลงรหสั ค าอธิบายและชือ่วิชา  

เปลี่ยนแปลงรหสัและชื่อรายวิชา 
เปลี่ยนแปลงรหสัวิชา 

 
เปลี่ยนแปลงรหสัและค าอธิบายวชิา 

เปลี่ยนแปลงรหสัค า อธิบายและชือ่วิชา 
 เปลี่ยนแปลงรหัสและชื่อรายวิชา 

 
เปลี่ยนแปลงรหสัวิชา 
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**SC337 899 วิทยานิพนธ ์ 12 หน่วยกิต 
 วิชาการศึกษาอิสระ 
**SC337 897 การศึกษาอิสระ                                                    6 หน่วยกิต 

 

320 899 วิทยานิพนธ ์ 12 หน่วยกิต 
 วิชาการศึกษาอิสระ 
320 897 การศึกษาอิสระ                                                    6 หน่วยกิต 

 

เปลี่ยนแปลงรหสัวิชา 
 

เปลี่ยนแปลงรหสัวิชา 
หมายเหต ุ ** หมายถึง รายวิชาที่มีการปรับเปลี่ยนรหสัวิชา ช่ือรายวิชา หรือค าอธิบายรายวิชา 
 


