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(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะวิทยาศาสตรและบัณฑิตวิทยาลัยภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

หมวดท่ี 1 ลักษณะและขอมลูท่ัวไปของหลักสูตร 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย:   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติสาขาวิชาการรับรูจากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

            ภาษาอังกฤษ:   Doctor of Philosophy Program in Remote Sensing and Geographic Information System 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ช่ือเต็ม (ภาษาไทย):   ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ (การรับรูจากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมศิาสตร) 

ช่ือยอ (ภาษาไทย):   ปร.ด. (การรับรูจากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร) 

ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Doctor of Philosophy (Remote Sensing and Geographic Information System) 

            ช่ือยอ (ภาษาอังกฤษ): Ph.D. (Remote Sensing and Geographic Information System) 

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร 

 การรับรูจากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

แบบ 1.1 ไมนอยกวา 48 หนวยกิต 

แบบ 1.2 ไมนอยกวา 72 หนวยกิต 

แบบ 2.1 ไมนอยกวา 48 หนวยกิต 

            แบบ 2.2 ไมนอยกวา 72 หนวยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 

 หลักสตูรระดับปริญญาเอก แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 และแบบ 2.2 

5.2 ภาษาท่ีใช     

 ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

5.3 การรับเขาศึกษา 

 รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาชาวตางประเทศท่ีสามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางด ี

5.4 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน  

 ไมม ี

5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 

ผูสําเร็จการศึกษาจะไดรับปรญิญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 เปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปรับปรุงจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการรับรูจากระยะไกลและระบบ

สารสนเทศภมูิศาสตรพ.ศ. 2555 

     คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัย เห็นชอบในการประชุมครั้งท่ี 19/2559  เมื่อวันท่ี 21 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

           สภามหาวิทยาลัย  อนุมตัิหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี  7 /2560  วันท่ี 5 กรกฎาคม 2560 

           เปดสอน   ภาคการศึกษาท่ี 1  ปการศึกษา  2560 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรเปนหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ ในปการศึกษา 2562 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

(1) อาจารยของสถาบันอุดมศึกษา 

(2) นักวิชาการดานภูมิสารสนเทศศาสตร 

(3) นักวิเคราะหและออกแบบระบบฐานขอมูลเชิงพ้ืนท่ี 

(4) นักวิจัยดานภมูิสารสนเทศศาสตร 

(5) นักพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพ้ืนท่ี 

(6) นักวิชาชีพในสถานประกอบการสารสนเทศเชิงพ้ืนท่ี 

9. ชื่อ ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ลําดับ ชื่อ-สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงวิชาการ การศึกษา 

1 นางสาวรัศมี สุวรรณวีระกําธร  ผูชวยศาสตราจารย วท.ด. (ปฐพีศาสตร) 

M.Sc. (Rural and Land Ecology 

Survey) 

วท.บ. (ธรณีวิทยา) 

 

2 นายชัยพล กีรติกสิกร  ผูชวยศาสตราจารย วศ.ด. (วิศวกรรมสํารวจ) 
วท.ม. (การรับรูระยะไกลและระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร) 

สถ.บ. (สถาปตยกรรม) 

 

3 นายพิพัธน เรืองแสง  ผูชวยศาสตราจารย Ph.D.(Agricultural Engineering) 

M.Sc. (Computer Engineering) 

M.Sc. (Agricultural Engineering) 

B. Ind. Tech. (Industrial 

Electrical Technology) 

     
 

10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 จากความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีผลกระทบตอวิถีชีวิตของมนุษยโลกยุคใหม ซึ่งมีความตองการพัฒนาสิ่ง

อํานวยความสะดวกตางๆในการดํารงชีวิตประจําวัน พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตสินคาและบริการ และในการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลไดกําหนดนโยบายใหประเทศมีการพัฒนาไปสู ”ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy)” 

โดยใชเทคโนโลยดีิจิทัลรองรับการใหบริการทางดานธุรกิจ รองรับการผลิตสินคาและพัฒนาเศรษฐกิจ หรือนวัตกรรมใหมๆ เพ่ือให

สามารถสรางมูลคาเพ่ิมใหกับผลผลิตของประเทศไปสูการแขงขันในระดับโลกได จากสภาพการณท่ีเทคโนโลยีดิจิทัลเขามามีบทบาท

ตอการดํารงชีวิต เศรษฐกิจ บริการ และอุตสาหกรรม ทําใหเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและองคความรูในการวิเคราะห 

ตรวจสอบสภาพพ้ืนท่ีดวยการใชขอมูลจากดาวเทียมสํารวจโลก การวิเคราะหพ้ืนท่ีเชิงบูรณาการ และการพัฒนาระบบกําหนด

ตําแหนงบนโลก ซึ่งขอมูลเหลาน้ีสามารถใชประโยชนในดานการพัฒนาการผลิตดานเกษตรอุตสาหกรรม สิ่งแวดลอม ผังเมือง ภัย

พิบัติ ทรัพยากรธรรมชาติ ความมั่นคง และเศรษฐกิจ ท่ีมีความจําเปนตองใชบุคลากรดานเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศท่ีมีคุณภาพ มี

ความรู ความสามารถข้ันสูงท่ีจะปฏิบัติงานไดเปนจํานวนมาก เพ่ือใหสามารถแขงขันกับนานาประเทศได สาขาการรับรูจาก

ระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนสาขาวิชาท่ีเก่ียวของโดยตรง สามารถผลิตบุคลากรในดาน

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศท่ีสามารถปฏิบัติงาน และผลิตผลงานวิจัยตามมาตรฐานระดับชาติและระดับสากล ไดตระหนักถึงความ

ตองการในการผลิตกําลังคนท่ีมีความรูความสามารถดังกลาว 

11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  

 การวางแผนการจัดทําหลักสูตร คํานึงถึงสภาวะความเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีดิจิทัลในสังคมปจจุบัน 

เน่ืองจากสังคมท่ีเรียกวา Globalization สังคมแหงยุคโลกาภิวัฒน หรือสังคมท่ีมีการสื่อสารท่ีไรพรมแดน การใชเทคโนโลยีดิจิทัลทํา

ใหเกิดความคลองตัวและมีการขยายตัวทางดานเทคโนโลยีอยางตอเน่ือง การแลกเปลี่ยนขอมูลเปนไปดวยความรวดเร็ว โดยเฉพาะ

อยางยิ่งการเขาถึงพ้ืนท่ีดวยแผนท่ีเชิงเลขและเครือขายอินเตอรเน็ต เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
ในการพัฒนาประเทศ ดวยโครงการดาวเทียม THEOS 2 ดาวเทียมระบบเรดารท่ีมีสมรรถนะถายภาพทะลุทะลวงเมฆได เชน 

ดาวเทียม Cosmo skymedซึ่งมีสถานีรับในประเทศไทย นอกจากน้ีไดมีการพัฒนาดาวเทียมสํารวจโลกแบบกลุม (constellation 

satellites) ท่ีมีความหลากหลายในการใหขอมูลครอบคลุมดานการเกษตร ภัยพิบัติ ทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีอยูอาศัยและโครงสราง

พ้ืนฐาน และความมั่นคงของประเทศ สามารถตรวจสอบพ้ืนท่ี คนหาตําแหนงผานระบบโทรศัพทเคลื่อนท่ีความเร็วสูง ทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม และวัฒนธรรมในการดํารงชีพเปนอยางมากการพัฒนาบุคลากรท่ีมีคุณภาพเพ่ือตอบสนองความตองการของ

สังคม ท่ีมีความเขาใจผลกระทบทางสังคม และวัฒนธรรมท่ีจะสงเสริมและช้ีนําการขับเคลื่อนเพ่ือใหสังคมอยูในรูปแบบสอดคลอง

และเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมไทยท่ีมีคุณภาพ และจริยธรรมจึงเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน 

12. ผลกระทบจาก ขอ 1.11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกจิของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

 จากสถานการณภายนอกตามท่ีกลาวมาแลว การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือพัฒนาบุคลากรท่ีสามารถปรับเปลี่ยนตาม

การวิวัฒนาการยุคใหม ซึ่งประกอบดวยขอมูลจากดาวเทียมสํารวจโลกแบบกลุมการบูรณาการสารสนเทศเชิงพ้ืนท่ีท้ังทางดาน

กายภาพ สังคม เศรษฐกิจ และระบบการกําหนดตําแหนงบนพ้ืนโลก เพ่ือรองรับการจําลองสถานการณพ้ืนท่ีในประเด็นตางๆ และ

ทํานายสิ่งท่ีจะเกิดข้ึน ทําใหการวางแผนการผลิตดานการเกษตร ดานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม การพัฒนาเมืองและการ
สนับสนุนดานความมั่นคงของประเทศไปสู ”ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม (Digital Economy)” เพ่ือรองรับการแขงขันการคาใน

ระดับโลก ประกอบกับปจจุบันบุคลากรทางสาขาวิชาการรับรูจากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตรระดับสงูยังขาดแคลน 

การผลิตบุคลากรเพ่ือเตรียมความพรอมดังกลาวท่ีมีคุณภาพทางวิชาการมีความรูความเขาใจในศาสตรดังกลาวในเชิงลึก จึงมีความ

จําเปนอยางยิ่ง 

12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 
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 มหาวิทยาลัยขอนแกนเปนมหาวิทยาลัยช้ันนําในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมุงเนนใหเปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจัย ซึ่ง

มีพันธกิจท่ีสําคัญ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหเปนท่ียอมรับในระดับสากล 

ซึ่งสอดคลองกับพันธกิจของหลักสูตรท่ีมุงเนนในการผลิตบัณฑิตไปรับใชสังคมใหสังคมสามารถใชประโยชนจากระบบสารสนเทศเชิง

พ้ืนท่ีในชีวิตประจําวัน เพ่ือตอบสนองกับความอยูรอด วิถีชีวิต เขาใจปญหาเชิงพ้ืนท่ีเชิงบูรณาการ ใชเทคโนโลยีดิจิทัลเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือ

ลดความขัดแยงในปญหาท่ีดิน สิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ สงเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกตใชเทคโนโลยีทางดานภูมิ

สารสนเทศ รวมถึงการผลิตและเผยแพรผลงานวิจัยท่ีมีประโยชนและเปนท่ียอมรับออกสูสาธารณะชนท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 

และสามารถใหบริการขอมูลเชิงพ้ืนท่ีท่ีทันตอเหตุการณจากขอมูลดาวเทียมใหขอมูลในเชิงบูรณาการของพ้ืนท่ีท่ีเปนประโยชน

โดยตรงตอสังคม 

13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 

13.1 การบริหารหลักสูตร 

 อาจารยผูรับผิดชอบประสานงานกับภาควิชาอ่ืนๆ ดานการจัดตารางเรียน หองเรียน และความสอดคลองกับมาตรฐาน

การเรียนรูตามมาตรฐานคุณวุฒิ 

13.2 การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้ มีคณะ/ภาควิชา/สาขาวิชาอ่ืนในมหาวิทยาลัยรวมดวยหรือไมอยางไร 

 ไมม ี

13.3 รายวิชาในหลักสูตรนี้มีผูเรียนในสาขาอ่ืนเรียนดวยหรือไม อยางไร 

 เน่ืองจากหลักสูตรน้ีเปนสหสาขาวิชาและสามารถประยุกตใชงานไดหลากหลายท้ังดานวิศวกรรม เกษตร ธรณี 

วิทยาศาสตรการแพทย สิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ จึงไดเปดโอกาสใหนักศึกษา หลักสูตรอ่ืนสามารถเลือกหรือลงทะเบียน

เรียนได 
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หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลกัสูตร 

1.1 ปรัชญา 

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการรับรูจากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร(หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560) เปนหลักสูตรท่ีมุงผลิตดุษฎีบัณฑิตท่ีมีความรูอยางลึกซึ้ง มีความสามารถในการบูรณาการความรูและทักษะทางดานภูมิ

สารสนเทศและเทคโนโลยีอวกาศ โดยมุงเนนใหนักศึกษาสามารถทําการประเมิน วิเคราะห วิจัยและสรางองคความรูใหมดานภูมิ

สารสนเทศศาสตร มีความเปนผูนําในการสงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัติตนอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณทาง

วิชาการและวิชาชีพ 

1.2 วัตถุประสงค 

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการรับรูจากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร(หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2560) มีวัตถุประสงคเพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตท่ีมีคุณสมบัติดังน้ี 

(1) เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูอยางลึกซึ้งในหลักการและทฤษฎีสําคัญทางดานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ และ

สามารถนําความรูไปประยุกตในการพัฒนาหรือแกปญหาของประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(2) เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีความสามารถในการวิจัยแบบบูรณาการองคความรูท้ังในมุมลึกและมุมกวาง สําหรับการ

แกปญหาทางวิชาการหรือการปฏิบัติงานท่ีซับซอน หรือการพัฒนาองคความรูใหมหรือวิธีปฏิบัติงานใหมๆทาง

ทางดานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ตลอดจนสนับสนุนดานการเรียนการสอนและการประยุกตใช

เทคโนโลยีในสาขาวิชาอ่ืนๆ 

(3) เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีความเปนผูนําในการสงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัติตนอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม และ

จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

 ปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ป 

2.1 การจัดการหลักสูตร 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี ้

-สงเสริมพัฒนาองคความรูใหสอด 

คลองกับการแกปญหาพ้ืนท่ี 

- ประชุมเพ่ือประเมินหลักสูตรอยางสม่ําเสมอ 

 

- รายงานการประชุมการประเมิน

หลักสตูร 

-เพ่ิมทักษะการใชภาษาอังกฤษ - สนับสนุนใหนักศึกษาไดเขารวมประชุมสัมมนา

วิชาการเพ่ือสรางเสริมประสบการณ 

-จัดหาอาจารยท่ีมีความรูความสามารถ ดาน

ภาษาอังกฤษ 

-กําหนดใหนักศึกษานําเสนอผลงาน ทางวิชาการ

หรือวิชาสัมมนาเปนภาษา อังกฤษ 

- มีการสอนดวยภาษาอังกฤษเปนบาง รายวิชา 

 

- จํานวนนักศึกษาท่ีเขารวมสมัมนา

วิชาการในแตละป 

- จํานวนอาจารยพิเศษดาน

ภาษาอังกฤษ 

-จํานวนผลงานวิจัยท่ีไดรบัการ

ตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการ 

-  ร า ย วิ ช า ท่ี จั ด ส อ น เ ป น

ภาษาอังกฤษหรือมีนักศึกษาไดผาน

ก า ร นํ า เ ส น อ ผ ล ง า น เ ป น

ภาษาอังกฤษ 
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2.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี ้

- มีหองเรียน หองปฏิบัติการ

ภูมิสารสน เทศและวิเคราะห

ภาพถายดาวเทียม รวมถึง

อุปกรณสื่อตางๆ ท่ีใชในการ 

เรียนการสอนภายในเวลาและ

นอกเวลาท่ีมีประสิทธิภาพ 

- มี ระบบการสืบคนข อมูล

วารสารทาง วิชาการ ท้ังใน

ประเทศและตางประเทศ 

- มีหองปฏิบัติการท่ีมีอุปกรณท่ีไดมาตร ฐานสากล 

เ พ่ื อ ใ ห นั ก ศึ ก ษ า ไ ด เ รี ย น  แ ล ะ ฝ ก ป ฏิ บั ติ ใ น

สภาพแวดลอมท่ีดี รวมท้ัง ติดตั้งอุปกรณสื่อตางๆ ใน

หองเรียน เพ่ือการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ และเพ่ือ 

สรางสื่อการเรียนการสอนตามความ ตองการ ท่ีเปด

ตลอด 24 ชม.ท่ีมีโครงสรางพ้ืนฐานและพ้ืนท่ีเพียงพอ

สําหรับใหนักศึกษาทํางานและเรียนรูดวยตนเอง 

- อัตราสวนอุปกรณ ตอจํานวน

นักศึกษา ตอจํานวนช่ัวโมง ท่ี

นักศึกษาใชหองปฏิบัติ การหรือ

เครื่องมือ หรือรวบรวมจํานวน

นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา

ปฏิบัติการ หรือวิชาฝกอบรมและ

สํารวจความพึงพอใจของนักศึกษา

ตอการบริการอุปกรณเพ่ือ

การศึกษา 

-  มีระบบการสืบคนขอมูล

วารสารทาง วิชาการท้ังใน

ประเทศและตางประเทศ 

- มีหองสมุดในสถานศึกษาและหองสมุด เสมือนท่ีมี

ตําราเรียน มีหนังสืออางอิง และสื่ออุปกรณตางๆ อยาง

เพียงพอ สําหรับการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

- จํานวนวารสาร 

วิชาการ ตําราเรียน และสื่อดิจิทัลท่ี

มีอยูพรอมท้ังปริมาณการใชงาน 
 

2.3 การใหคําปรึกษา และความชวยเหลือตอนักศึกษา 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี ้

- สรางระบบใหคําปรึกษาและ

ชวยเหลือ นักศึกษา 

 

- กําหนดชวงเวลาสําหรับใหคําปรกึษา กับนักศึกษา

และชองทางติดตออาจารย 

- สนับสนุนขอมูลทางวิชาการสําหรับ พัฒนาองค

ความรูสําหรับนักศึกษา 

- สนับสนุนทุนการศึกษา 

- จํานวนช่ัวโมงการใหคําปรึกษา

และวิธีขอคําปรึกษา 

- ประวัติทางวิชาการและพฤติกรรม

ของ นักศึกษาท่ีอาจารยสามารถ

คนหาได 

- มีทุนการศึกษาใหนักศึกษาท่ีขาด

แคลน ทุนทรัพย และเรียนด ี

 

2.4 ความตองการของตลาดแรงงาน และสังคม และความพึงพอใจของนายจางตอคุณภาพบัณฑติ 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี ้

ผลิตนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติ

ดังน้ี 

-  มี ค ว า ม รู  แ ล ะ ทั ก ษ ะ ท่ี

สอดคลองตาม ความตองการ

ของนายจาง 

-  ฝกอบรม และเสวนานักศึกษาเ พ่ือให  ทราบ

ประสบการณจริ ง โดยเ ชิญวิทยากร จากสถาน

ประกอบการหรือผูทรงคุณ วุฒิ 

- มีขอมูลความพึงพอใจของนายจาง

ตอคุณ ภาพของบัณฑิต และมี

วิทยากรจากสถานประกอบการมา

บรรยายแนวทางการดําเนินงาน

และประสบการณ 

- มีทัศนคติ ท่ีดีและสามารถ

เปนผูนําได สามารถเขาใจและ

ดํารงชีวิตในสังคม ไดอยางมี

คุณภาพและมีความรับผิดชอบ

ตอสังคมตามวัฒนธรรมไทย 

- สอดแทรกคุณคาทางจรรยาบรรณท้ัง ในและนอก

หองเรียน และชวยเหลือ สนับสนุนกิจกรรมพิเศษ นอก

หลักสูตรท่ีเนนความ รับผิดชอบ ทางสังคม และ

วัฒนธรรมไทย 

 

- รายงานผลการประเมินความพึง

พอใจของนายจางตอคุณภาพของ

บัณฑิต 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ  

  ระบบการจัดการศึกษาเปนแบบทวิภาค ซึ่งเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559หรือระเบียบท่ีจะปรับปรุงใหม 

1.2 การจัดการศึกษาภาคพิเศษ 

  เปนไปตามเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

  ไมม ี

2. การดําเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศึกษาตน       เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม 

ภาคการศึกษาปลาย    เดือนมกราคม  - เดือนพฤษภาคม 

ภาคการศึกษาพิเศษ    เดือนมิถุนายน - เดือนกรกฎาคม (ถามี) 

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  

(1) ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดท่ี 5 ขอ 21.4  
(2) ผูมีสิทธิเขาศึกษา  

      - แบบ 1.1 ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญามหาบัณฑิตในสาขาวิชาภูมสิารสนเทศศาสตร สาขาการรับรูจากระยะไกล

และระบบสารสนเทศภมูิศาสตร หรือสาขาวิชาอ่ืนท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยมผีลการเรียนใน

ระดับดีมาก และตองมผีลงานตีพิมพเผยแพรซึ่งมี Peer Reviews อยางนอย 2 เรื่อง หรือมีคุณสมบัติอ่ืนโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร 

      - แบบ 1.2 ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปรญิญาบัณฑิตเกียรตินิยม ในสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตรหรือสาขาวิชาอ่ืน ท่ี

ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรหิารหลักสตูร โดยมผีลงานวิจัยตีพิมพหรือเผยแพรท่ีมี Peer Reviews มาแลว อยางนอย 

2 เรื่อง หรือมีคุณสมบัติอ่ืนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร 
      - แบบ 2.1 ผูเขาศึกษาท่ีสาํเร็จปริญญามหาบัณฑิตในสาขาวิชาภูมสิารสนเทศศาสตร สาขาการรับรูจากระยะไกล

และระบบสารสนเทศภมูิศาสตร หรือสาขาวิชาอ่ืนท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือมีคณุสมบัติอ่ืนโดย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

     - แบบ 2.2 ผูเขาศึกษาท่ีสําเรจ็ปริญญาบัณฑิตในสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร สาขาการรับรูจากระยะไกลและ
ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร หรือสาขาวิชาอ่ืนท่ีไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรหิารหลักสตูร โดยมผีลการเรียนในระดับดี

มาก หรือมีคณุสมบัติอ่ืนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 

1) นักศึกษาบางสวนอาจมีพ้ืนฐานภาษาอังกฤษไมเพียงพอ 

2) นักศึกษาบางสวนอาจมีปญหาดานการปรับตัวในการเรยีนระดับท่ีสงูข้ึน 

2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 3.2.3 

1) กําหนดใหนักศึกษามีการปรับพ้ืนฐานความรูและทักษะในดานดังกลาว โดยจัดฝกอบรม ทํากิจกรรมเสริม

ความรู หรือใหลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาเพ่ิมเตมิ 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสาํเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 
จํานวนนกัศึกษา จํานวนนกัศึกษาแตละปการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
1.1 1.2 2.1 2.2 1.1 1.2 2.1 2.2 1.1 1.2 2.1 2.2 1.1 1.2 2.1 2.2 1.1 1.2 2.1 2.2 

ปที่ 1 3 2 - - 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 

ปที ่2 - - - - 3 2 - - 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 

ปที่ 3 - - - - - - - - 3 2 - - 3 2 3 2 3 2 3 2 

ปที่ 4 - - - - - - - - - - - - - 2 - - - 2 - 2 

รวม 3 2 - - 6 4 3 2 9 6 6 4 9 8 9 6 9 8 9 8 
คาดวาจะสําเร็จ

การศึกษา 
- - - - - - - - 3 - - - 3 2 3 - 3 2 3 2 

 

2.6 งบประมาณตามแผน 

  งบประมาณรายรับ (หนวย บาท) 

ประมาณการรายรับ ปงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

คาธรรมเนียมการศึกษา 300,000 900,000 1,500,000 1,920,000 2,040,000 

รวมรายรับ 300,000 900,000 1,500,000 1,920,000 2,040,000 
 

  งบประมาณรายจาย (หนวย บาท) 

ประมาณการรายจาย ปงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

- คาสอน 100,000 100,000 250,000 620,000 740,000 

- คาบริหารจัดการ 100,000 400,000 550,000 550,000 550,000 

- วัสดุ/ครุภณัฑ 100,000 400,000 700,000 750,000 750,000 

รวมรายจาย 300,000 900,000 1,500,000 1,920,000 2,040,000 

ประมาณการคาใชจายตอหัวนักศึกษาตอหลักสูตร  =     112,600   บาท 

ประมาณการคาใชจายตอหัวนักศึกษาตอหลักสูตร แบบ 1.1 และ 2.1 = 108,000บาท 

ประมาณการคาใชจายตอหัวนักศึกษาตอหลักสูตร แบบ 1.2 และ 2.2 = 129,000บาท 

2.7 ระบบการศึกษา 

  ระบบการศึกษาเปนแบบช้ันเรียน 

 

2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี) 

  ใหเปนไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 23/2560) เรื่อง การเทียบโอนรายวิชา

และคาคะแนนของรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาจากการศึกษาในระบบ และระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการลงทะเบียน

เรียนขามมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 หรือระเบียบท่ีจะปรับปรุงใหม 
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จํานวนหนวยกิต 

แบบ 1.1 ไมนอยกวา 48 หนวยกิต 

แบบ 1.2 ไมนอยกวา 72 หนวยกิต 

แบบ 2.1 ไมนอยกวา 48 หนวยกิต 

แบบ 2.2 ไมนอยกวา 72 หนวยกิต 

 

3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 

หมวดวิชาตามโครงสรางหลักสูตร จํานวนหนวยกิต 

แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสตูร 48 72 48 72 

1)  หมวดวิชาบังคับ 3 

(ไมนับหนวยกิต) 

3 

(ไมนับหนวยกิต) 

9 

 

9 

2)  หมวดวิชาเลือก - - 3 15 

3)  วิชาเลือกอิสระ - - - - 

4)  วิชาดุษฎีนิพนธ 48 72 36 48 

    

3.1.3 รายวิชา 

3.1.3.1 หมวดวิชาบังคับ 

3.1.3.1.1 รายวิชาสําหรับหลักสตูรแบบ 1.1 

**SC337 991 สัมมนาดุษฎีนิพนธ 1 1(1-0-2) 

 Dissertation Seminar I (ไมนับหนวยกิต) 

**SC337 992 สัมมนาดุษฎีนิพนธ 2 1(1-0-2) 

 Dissertation Seminar II (ไมนับหนวยกิต) 

**SC337 993 สัมมนาดุษฎีนิพนธ 3 1(1-0-2) 

 Dissertation Seminar III (ไมนับหนวยกิต) 

3.1.3.1.2 รายวิชาสําหรับหลักสตูรแบบ 1.2 
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**SC337 991 สัมมนาดุษฎีนิพนธ 1 1(1-0-2) 

 Dissertation Seminar I (ไมนับหนวยกิต) 

**SC337 992 สัมมนาดุษฎีนิพนธ 2 1(1-0-2) 

 Dissertation Seminar II (ไมนับหนวยกิต) 

**SC337 993 สัมมนาดุษฎีนิพนธ 3 1(1-0-2) 

 Dissertation Seminar III (ไมนับหนวยกิต) 

 

 

 

3.1.3.1.3 รายวิชาสําหรับหลักสตูรแบบ 2.1 

**SC337 961 การรับรูจากระยะไกลข้ันสูง 3(3-0-6) 

 Advanced Remote Sensing  

**SC337 981 ระบบสารสนเทศภมูิศาสตรข้ันสูง 3(3-0-6) 

  Advanced Geographic Information System  

**SC337 991 สัมมนาดุษฎีนิพนธ 1 1(1-0-2) 

 Dissertation Seminar I  

**SC337 992 สัมมนาดุษฎีนิพนธ2 1(1-0-2) 

 Dissertation Seminar II  

**SC337 993 สัมมนาดุษฎีนิพนธ3 1(1-0-2) 

 Dissertation Seminar III  

 

3.1.3.1.4 รายวิชาสําหรับหลักสตูรแบบ 2.2 

**SC337 961 การรับรูจากระยะไกลข้ันสูง 3(3-0-6) 

 Advanced Remote Sensing  

**SC337 981 ระบบสารสนเทศภมูิศาสตรข้ันสูง 3(3-0-6) 

 Advanced Geographic Information System  

**SC337 991 สัมมนาดุษฎีนิพนธ1 1(1-0-2) 

 Dissertation Seminar I  

**SC337 992 สัมมนาดุษฎีนิพนธ2 1(1-0-2) 

 Dissertation Seminar II  

**SC337 993 สัมมนาดุษฎีนิพนธ3 1(1-0-2) 

 Dissertation Seminar III  

3.1.3.2  หมวดวิชาเลือก 

ใหเลือกรายวิชาดังตอไปน้ีไมนอยกวา 3 หนวยกิตสําหรับหลักสูตรแบบ 2.1 หรือไมนอยกวา 15 หนวยกิต สําหรับหลักสูตรแบบ 2.2 

ท้ังน้ีนักศึกษาแบบ 2.1 ตองไมลงทะเบียนเรียนในรายวิชาท่ีเคยเรยีนมากอนในระดับปริญญาโทและตองไดรับความเห็นชอบจาก

อาจารยท่ีปรึกษา 

**SC337 861 หลักการการรับรูจากระยะไกล 3(2-3-6) 

 Principles of Remote Sensing  
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**SC337 862 

 

การประมวลผลภาพเชิงตัวเลข 

Digital Image Processing 

3(2-3-6) 

**SC338 863    การรับรูจากระยะไกลไมโครเวฟ 3(3-0-6) 

 Microwave Remote Sensing  

**SC338 872 ทรัพยากรท่ีดินและสิ่งแวดลอม 3(3–0–6) 

 Land Resources and Environment  

**SC338 873 ระบบนิเวศภาคพ้ืนดิน 3(3-0-6) 

 Terrestrial Ecosystem 

 

 

**SC338 874 การประเมินท่ีดินและการวางแผนการใชท่ีดิน 3(3-0-6) 

 Land Evaluation and Land Use Planning  

**SC338 881 ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร 3(2-3-6) 

 Geographic Information System  

**SC338 883    ระบบการจัดการฐานขอมูลและมาตรฐานระบบ

สารสนเทศภมูิศาสตร 

3(3-0-6) 

 Database Management System and 

Geographic Information System Standard 

 

**SC338 884 ระบบสารสนเทศภมูิศาสตรบนอินเตอรเน็ต 3(3-0-6) 

 Internet Geographic Information System  

**SC338 885 แบบจําลองทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 3(3-0-6) 

 Modeling in Geographic Information System   

**SC338 886 การเขียนโปรแกรมข้ันสูงในระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร 

3(3-0-6) 

 Advanced Programming in Geographic 

Information System 

 

**SC338 887 สถิติศาสตรเชิงพ้ืนท่ี 3(3-0-6) 

 

**SC338 888 

Spatial Statistics 

ระบบสารสนเทศภมูิศาสตรสําหรบัการวางผังเมือง 

Geographic Information System for Urban 

Planning 

 

3(2-3-6) 

3.1.3.3 วิชาดุษฎีนิพนธ 

 

**SC337 996 ดุษฎีนิพนธ 48 หนวยกิต 

 Dissertation  

**SC337 997 ดุษฎีนิพนธ 72 หนวยกิต 

 Dissertation  

**SC337 998 ดุษฎีนิพนธ 36 หนวยกิต 

 Dissertation  
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**SC337 999 ดุษฎีนิพนธ 48 หนวยกิต 

  Dissertation  

 

 

 

 

 

 

 

คําอธิบายระบบรหัสวิชา 

  ตัวอักษรภาษาอังกฤษ SC สองตวัแรก แสดงอักษรยอช่ือคณะวิทยาศาสตร 

ตัวเลข33X XXXสองตัวแรก แสดงสาขาวิชาการรับรูจากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
ตัวเลขหลักท่ี 3 แสดงหมวดวิชาของรายวิชา 

เลข 7 แสดงหมวดวิชาบังคับระดับบัณฑติศึกษา 

เลข 8 แสดงหมวดวิชาเลือกระดับบัณฑิตศึกษา 

ตัวเลขหลักท่ี 4 แสดงวิชาระดับบัณฑติศึกษา 
เลข 8 แสดงวิชาระดับปรญิญาโท 

เลข 9 แสดงวิชาระดับปรญิญาเอก 

ตัวเลขหลักท่ี 5 แสดงกลุมองคความรูของรายวิชา 

เลข 6 แสดงกลุมวิชาทางดานการรับรูจากระยะไกล 
เลข 7 แสดงกลุมวิชาทางดานทรัพยากร 

เลข 8 แสดงกลุมวิชาทางดานสารสนเทศภูมิศาสตร 

ตัวเลขหลักท่ี 6 แสดงลําดับท่ีของรายวิชา 

* แสดงรายวิชาใหม 
** แสดงรายวิชาท่ีมีการปรับเปลีย่นรหัสวิชา ช่ือรายวิชา หรือคําอธิบายรายวิชา  
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3.1.4 ตัวอยางแผนการศึกษา 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หนวยกิต 

แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

**SC337 961 การรับรูจากระยะไกลข้ันสูง - - 3 - 

 Advanced Remote Sensing     

**SC337 981 ระบบสารสนเทศภมูิศาสตรข้ันสูง - - 3 - 

  Advanced Geographic Information System     

**SC337 996 ดุษฎีนิพนธ 9 - - - 

 Dissertation     

**SC337 997 ดุษฎีนิพนธ - 9 - - 

 Dissertation     

**SC337 998 ดุษฎีนิพนธ - - 3 - 

 Dissertation     

**SC337 999 ดุษฎีนิพนธ - - - 3 

 Dissertation     

**SC33x xxx วิชาเลือก - - - 6 

 Elective Courses     

รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 9 9 9 9 

รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 9 9 9 9 
 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หนวยกิต 

แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

**SC337 991 สัมมนาดุษฎีนิพนธ1 1 - 1 - 

 Dissertation Seminar I (ไมนับหนวยกิต)    

**SC337 996 ดุษฎีนิพนธ 9  - - - 

 Dissertation     

**SC337 997 ดุษฎีนิพนธ - 9 - - 

 Dissertation     

**SC337 998 ดุษฎีนิพนธ - - 3 - 

 Dissertation     

**SC337 999 ดุษฎีนิพนธ - - - 3 

 Dissertation     

**SC33x xxx วิชาเลือก - - 3 6 

 Elective Courses     

รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 10 9 7 9 

รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 18 18 16 18 
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ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1    

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หนวยกิต 

แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

**SC337 961 การรับรูจากระยะไกลข้ันสูง - - - 3 

 Advanced Remote Sensing     

**SC337 981 ระบบสารสนเทศภมูิศาสตรข้ันสูง - - - 3 

  Advanced Geographic Information System     

**SC337 992 สัมมนาดุษฎีนิพนธ2 1 - 1 - 

 Dissertation Seminar II (ไมนับหนวยกิต)    

**SC337 996 ดุษฎีนิพนธ 9  - - - 

 Dissertation     

**SC337 997 ดุษฎีนิพนธ - 9 - - 

 Dissertation     

**SC337 998 ดุษฎีนิพนธ - - 9 - 

 Dissertation     

**SC337 999 ดุษฎีนิพนธ - - - 3 

 Dissertation     

**SC33x xxx วิชาเลือก - - - - 

 Elective Courses     

รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 10 9 10 9 

รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 27 27 26 27 
 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หนวยกิต 

แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

**SC337 991 สัมมนาดุษฎีนิพนธ1 - 1 - 1 

 Dissertation Seminar I  (ไมนับหนวยกิต)   

**SC337 993 สัมมนาดุษฎีนิพนธ3 1 - 1 - 

 Dissertation Seminar III (ไมนับหนวยกิต)    

**SC337 996 ดุษฎีนิพนธ 9 - - - 

 Dissertation     

**SC337 997 ดุษฎีนิพนธ - 9 - - 

 Dissertation     

**SC337 998 ดุษฎีนิพนธ - - 9 - 

 Dissertation     

**SC337 999 ดุษฎีนิพนธ - - - 6 

 Dissertation     

**SC33x xxx วิชาเลือก - - - 3 

 Elective Courses     

รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 10 10 10 10 

รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 36 36 36 37 
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ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หนวยกิต 

แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

**SC337 992 สัมมนาดุษฎีนิพนธ2 - 1 - 1 

 Dissertation Seminar II  (ไมนับหนวยกิต)   

**SC337 996 ดุษฎีนิพนธ 6 - - - 

 Dissertation     

**SC337 997 ดุษฎีนิพนธ - 9 - - 

 Dissertation     

**SC337 998 ดุษฎีนิพนธ - - 6 - 

 Dissertation     

**SC337 999 ดุษฎีนิพนธ - - - 9 

 Dissertation     

รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน  6

  

10 6 10 

รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 42 45 42 47 

 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หนวยกิต 

แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

**SC337 993 สัมมนาดุษฎีนิพนธ 3 - 1 - 1  

 Dissertation Seminar III  (ไมนับหนวยกิต)   

**SC337 996 ดุษฎีนิพนธ 6 - - - 

 Dissertation     

**SC337 997 ดุษฎีนิพนธ - 9 - - 

 Dissertation     

**SC337 998 ดุษฎีนิพนธ - - 6 - 

 Dissertation     

**SC337 999 ดุษฎีนิพนธ - - - 9 

 Dissertation     

รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 6 10 6 10 

รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 48 54 48 57 

 

 

 

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หนวยกิต 

แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

**SC337 997 ดุษฎีนิพนธ - 9 - - 

 Dissertation     

**SC337 999 ดุษฎีนิพนธ - - - 9 

 Dissertation     

รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน - 9 - 9 

รวมจํานวนหนวยกิตสะสม - 63 - 66 

 

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หนวยกิต 

แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

**SC337 997 ดุษฎีนิพนธ - 9 - - 

 Dissertation     

**SC337 999 ดุษฎีนิพนธ - - - 6 

 Dissertation     

รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน - 9 - 6 

รวมจํานวนหนวยกิตสะสม - 72 - 72 

 

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 

**SC337 861 หลักการการรับรูจากระยะไกล 3(2–3–6) 

 Principles of Remote Sensing   

 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี  

ฟสิกสเก่ียวกับการแผพลังงานคลื่นแมเหลก็ไฟฟา การสะทอนของวัตถุในชวงคลื่นตางๆ ฟลมอิมัลชันของรูปถาย เครื่องรับ หลักการ

แปลภาพถายขอมูลภาพถายดาวเทียม การวิเคราะหภาพแบบควบคุมและไมควบคุม ดัชนีขอมูลจากภาพถายดาวเทียม ระบบการรับรู

ไมโครเวฟข้ันตน การประยุกตการรับรูจากระยะไกลสําหรับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

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, application of remote sensing of natural resources and environment. 

**SC337 862 

 

การประมวลผลภาพเชิงตัวเลข                                                   

Digital Image Processing 

เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

3(2–3–6) 

โครงสรางของภาพ แผนภูมิภาพ รูปแบบการเก็บขอมูลภาพ สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูลภาพเชิงตัวเลข เทคนิคการเนนขอมูลภาพ การ

แกไขความคลาดเคลื่อนของภาพ การจําแนกภาพเชิงตัวเลข การกรองภาพ การวิเคราะหภาพหลายวันท่ี การประเมินความถูกตอง 

และแนวทางประยุกตขอมูลเชิงตัวเลขเพ่ือการวิเคราะหเชิงพ้ืนท่ี 
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Image structure, image histograms, format in storing digital images, statistics for digital image processing, image 

enhancement techniques, image restoration, digital image classification, filtering, temporal image analysis, 

accuracy assessment, application of processing technique for spatial analysis. 

**SC338 863 การรับรูจากระยะไกลไมโครเวฟ 3(3–0–6) 

 Microwave Remote Sensing  

 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี  

ความหมายคลื่นไมโครเวฟและเรดาร สมการเรดารและชวงคลื่น เรดารชองเปดสังเคราะหและเรดารชองเปดจริง พารามิเตอรของ

ระบบเรดาร พารามิเตอรของพ้ืนท่ี เรขาคณิตของเรดาร อินเทอรเฟอโรเมตรีของเรดาร คุณลักษณะของดาวเทียมท่ีบันทึกขอมูลเรดาร 

หลักการประมวลผลภาพเชิงเลขขอมูลเรดารและการประยุกตใชขอมูลเรดารดานอุทกวิทยา ปาไม การใชท่ีดินและอ่ืนๆ 

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 872 ทรัพยากรท่ีดินและสิ่งแวดลอม 

Land Resources and Environment 

3(3–0–6) 

 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 

นิยามของทรัพยากรท่ีดิน องคประกอบของทรัพยากรท่ีดิน (ธรณีวิทยา ดิน นํ้า อากาศ ระบบนิเวศวิทยาปาไม) การสํารวจทรัพยากร

ท่ีดิน คุณลักษณะและคุณภาพของท่ีดิน การใชท่ีดิน การจําแนกใชท่ีดินเพ่ือการเกษตร ปาไม เขตชุมชน และช้ันคุณภาพลุมนํ้า การ

ประเมินท่ีดิน การวางแผนการใชท่ีดิน 

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 

Terrestrial Ecosystem 
3(3–0–6) 

 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 

แนวคิดพ้ืนฐานและหลักการของระบบนิเวศการวิเคราะหความสัมพันธระหวางสิ่งท่ีมีชีวิตในระบบนิเวศกับสิ่งแวดลอมปฏิสัมพันธ

ระหวางกระบวนการทางชีวภาพกับกายภาพการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและการกระทําของมนุษยการสาธิตการเปลี่ยนแปลงของ

ระบบนิเวศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย การประยุกตทักษะดานวิเคราะหท่ีเรียนรู 

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. 

**SC338 874 การประเมินท่ีดินและการวางแผนการใชท่ีดิน 3(3-0-6) 

 Land Evaluation and Land Use Planning  

 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี  

ความจําเปนสําหรับการประเมินท่ีดิน วัตถุประสงคหลักการประเมินการใชท่ีดิน การสํารวจท่ีดินพ้ืนฐาน การใชท่ีดิน ความตองการ

การใชท่ีดิน คุณภาพท่ีดิน การเปรียบเทียบคุณภาพท่ีดินกับความตองการ การวิเคราะหความเหมาะสมของท่ีดินจากการบูรณาการ

คุณภาพท่ีดิน การสรางหนวยท่ีดินดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร การเขียนรายงานการประเมินท่ีดิน กรณีศึกษาของการประเมิน 
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ธรรมชาติและขอบเขตการวางแผนการใชท่ีดิน กระบวนการวางแผนการใชท่ีดิน ข้ันตอนการวางแผนการใชท่ีดิน วิธีการและแหลง

ของขอมูลเพ่ือการวางแผนการใชท่ีดิน กรณีศึกษาการวางแผนการใชท่ีดิน 

The need for land evaluation, objectives, principles of land evaluation, basic land resources surveys, landuse 

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 881 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 3(2–3–6) 

 Geographic Information System  

 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี  

นิยาม ฮารดแวรและซอฟตแวร โครงสรางของขอมูล ฐานขอมูลเชิงพ้ืนท่ีและขอมูลลักษณะสัมพันธ การวิเคราะหขอมูลเชิงพ้ืนท่ี 

แบบจําลองความสูงเชิงตัวเลข การประยุกตเพ่ือการวางแผนงานจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ระบบดาวเทียมนําหนบน

โลกและการประยุกต 

Definition, hardwares and softwares, data structure, spatial and attributes database, spatial analyses, digital 

elevation model, applications for natural resource planning and management, global positioning system and 

applications. 

**SC338 883 ระบบการจัดการฐานขอมูลและมาตรฐานระบบสารสนเทศภมูิศาสตร 3(3–0–6) 

 Database Management System and Geographic Information System Standard  

 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี  

ทบทวนโครงสรางของหนวยเก็บขอมูลการจัดการแฟมขอมูลและการทํางานมโนทัศนและสถาปตยกรรมของระบบฐานขอมูล

โครงสรางหนวยเก็บขอมูลของฐานขอมูลตัวแบบและภาษาของฐานขอมูลประเภทตางๆ เชน ตัวแบบความสัมพันธ ตัวลําดับข้ัน ตัว

แบบเครือขาย การทําขอมูลใหเปนบรรทัดฐานตัวแบบความสัมพันธ ความถูกตองสมบูรณและการปองกันฐานขอมูล ระบบฐานขอมูล

แบบกระจายการออกแบบฐานขอมูล และมาตรฐานดานขอมูล โครงสราง คุณภาพ และการเช่ือมโยงขอมูลในระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร 

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. 

**SC338 884 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรบนอินเตอรเน็ต 3(3-0-6) 

 Internet Geographic Information System  

 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรผานบนอินเทอรเน็ต ระบบคอมพิวเตอรแบบรับ-ใหบริการ โครงสรางสวนประกอบแบบกระจาย 

วิวัฒนาการของเทคโนโลยีการทําแผนท่ีบนเวิลดไวดเว็บ โครงสรางการใหบริการระบบสารสนเทศภูมิศาสตรแบบกระจาย มาตรฐาน

สําหรับการใหบริการระบบสารสนเทสภูมิศาสตรแบบกระจาย โปรแกรมประยุกตเพ่ือทําแผนท่ีบนเวิลดไวดเว็บ การประยุกตใชระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตรบนอินเทอรเน็ตและอุปกรณสื่อสารแบบพกพา 

Internet GIS and distributed GIS services, networking fundamentals of internet GIS, client/server computing 

distributed, technology evolutions of web mapping, framework of distributed geographic information services, 

standard for distributed GIS services, web mapping programs, internet GIS applications. 

**SC338 885 แบบจําลองทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  3(3-0-6) 
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 Modeling in Geographic Information System   

 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
 

นิยามของแบบจําลองทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ฟงกชันของการประกอบแบบจําลอง การวางแผนและแนวทางประกอบ

แบบจําลอง การกําหนดขอมูลรับเขา ลักษณะของผลลัพธจากการประกอบแบบจําลอง กรณีศึกษาการประกอบแบบจําลองทางดาน

การวิเคราะหพ้ืนท่ี 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 การเขียนโปรแกรมขั้นสูงในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 3(3-0-6) 

 Advanced Programming in Geographic Information System  

 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี  

หลักมูลของการเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน การประยุกตใชภาษาไพทอนในโปรแกรม ArcView GISการประยุกตใชภาษาไพทอนใน

โปรแกรม ArcGIS การประยุกตใชภาษาไพทอนในระบบสารสนเทศภูมิศาสตรแบบเปด 

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

programming language in ArcGIS, python programming language in opensource GIS. 

**SC338 887 สถิติศาสตรเชิงพ้ืนท่ี 3(3-0-6) 

 Spatial Statistics  

 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี  

การวิเคราะหสถิติเชิงพ้ืนท่ีข้ันแนะนํา การชักตัวอยางเชิงพ้ืนท่ี การออกแบบโครงขายการชักตัวอยาง การประเมินความแมนยําของการ

จําแนกภาพ การวิเคราะหแบบรูปเชิงพ้ืนท่ี การวิเคราะหสหสัมพันธในตนเองเชิงพ้ืนท่ี การวิเคราะหกลุมเชิงพ้ืนท่ีแบบหลายระยะทาง 

การวิเคราะหคาผิดปกติและจุดพรอมโยงเชิงพ้ืนท่ี การวัดการแจกแจงเชิงภูมิศาสตร การสรางและตีความเซมิแวริโอแกรม การ

วิเคราะหความแปรปรวนรวมเก่ียวและความแปรปรวนรวมเก่ียวแบบผสมผสาน การประมาณคาในชวงเชิงพ้ืนท่ีและการประเมินความ

ถูกตอง การวิเคราะหการถดถอยเชิงพ้ืนท่ีแบบครอบคลุมและแบบเฉพาะท่ี 

Introduction to spatially statistical analysis, spatial sampling, sampling network design, of 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 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรสําหรับการวางผังเมือง 

Geographic Information System for Urban Planning 

เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

3(2-3-6) 

นิยามและองคประกอบทางกายภาพของชุมชนเมือง ลักษณะเฉพาะของผังเมืองรวมและการจําแนกประเภทของการใชประโยชนท่ีดิน 

ประเด็นเรื่องกฎหมายและขอบังคับทางดานผังเมือง ปจจัยเชิงกายภาพและปจจัยเชิงเศรษฐกิจสังคมท่ีมีผลตอการขยายตัวของชุมชน

เมือง การวิเคราะหและคาดการณแนวโนมจํานวนประชากรเมือง แบบจําลองการเติบโตของชุมชนเมืองดวยระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร ศึกษาทดลองรูปแบบการเติบโตจากการวางผังเมืองรวมลักษณะตางๆ 

Definition of urban and its physical components, characteristics of city comprehensive plan and land use types, 

including 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. 
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**SC337 961 การรับรูจากระยะไกลขัน้สูง 

Advanced Remote Sensing 
3(3–0–6) 

 เง่ือนไขของรายวิชา : SC337 861  

เทคนิคการวิเคราะหข้ันสูงในการรับรูจากระยะไกล การวิเคราะห การตรวจวัดการเปลี่ยนแปลง การวิเคราะหเน้ือหาภาพ การ

วิเคราะหภาพเชิงวัตถุ ดัชนีอนุพัทธขอมูลดาวเทียมดานพืชพรรณ ดิน ความแหงแลง และอ่ืนๆ การประยุกตการรับรูจากระยะไกลเพ่ือ

จัดการภัยพิบัติ การจัดการพืชพรรณการเกษตรและดิน การประยุกตเรดารชองเปดสังเคราะห อินเทอรเฟโรเมตรี 

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

oriented image analysis, satellite-derived indices for vegetation, soil, drought and others, application of remote 

sensing for disaster, vegetation, agriculture and soil managements, synthetic aperture radar (SAR) application, 

interferometry. 

**SC337 981 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรขัน้สงู                                                                 

Advanced Geographic Information System 
3(3–0–6) 

 เง่ือนไขของรายวิชา : SC338 881  

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรข้ันสูงสําหรับจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจการคํานวณ

ขอมูลราสเตอรข้ันสูง การประกอบแบบจําลองหนวยขอมูลขนาดเล็ก การประกอบแบบจําลองระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตรกับเหมืองขอมูล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรกับการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตรแบบใหมกับการประยุกตใช 

Advanced GIS application for natural resources and environmental management, decision support 

system,advanced raster calculations, cell-based modeling, GIS modeling, GIS with data mining, GIS with big data 

analysis, emerging GIS technology and applications. 

**SC337 991 สัมมนาดุษฎีนิพนธ 1 1(1–0–2) 

 Dissertation Seminar I  

 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี  

การวิจารณเอกสารและการเสนอรายงาน หรือผลงานคนควาวิจัยข้ันสูงในสาขาการรับรูจากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร

ระดับดุษฎีบัณฑิต 

Discussion and report on literature reviews or advanced research in geo- informatics for Ph.D. 

**SC337 992 สัมมนาดุษฎีนิพนธ 2 1(1–0–2) 

 Dissertation Seminar II  

 เง่ือนไขของรายวิชา : 344 991  

การวิจารณเอกสารและการเสนอรายงาน หรือผลงานคนควาวิจัยข้ันสูงในสาขาการรับรูจากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร

ระดับดุษฎีบัณฑิต 

Discussion and report on literature reviews or advanced research in geo- informatics for Ph.D. 

**SC337 993 สัมมนาดุษฎีนิพนธ 3 1(1–0–2) 

 Dissertation Seminar III  

 เง่ือนไขของรายวิชา : 344 992  

การวิจารณเอกสารและการเสนอรายงาน หรือผลงานคนควาวิจัยข้ันสูงในสาขาการรับรูจากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร

ระดับดุษฎีบัณฑิต 

Discussion and report on literature reviews or advanced research in geo- informatics for Ph.D. 
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**SC337 996 ดุษฎีนิพนธ 

Dissertation 

48 หนวยกิต 

 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี  

การทดลองหรือศึกษาวิจัยและเขียนรายงานในปญหาเฉพาะเรื่องเก่ียวกับการรับรูจากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมศิาสตร โดยอยู

ในความดูแลและแนะนําของคณะกรรมการท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ 

Conducting an experiment or a research and making dissertation in a special topic in remote sensing and GIS under 

the dissertation advisory committee.  

**SC337 997 ดุษฎีนิพนธ 72 หนวยกิต 

 Dissertation  

 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี  

ทําการทดลองหรือศึกษาวิจัยและเขียนผลงานวิจัยในสาขาการรับรูจากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร โดยแสดง

ความสามารถในดานความคิดริเริ่มดําเนินการวิจัยเพ่ือวินิจฉัย วิเคราะหปญหาอันนําไปสูการแสวงหาองคความรูใหมและประยุกตใช

ความรูใหมเพ่ือแกไขปญหาทรัพยากรและสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะปญหาและเทคนิคดานการวิเคราะหพ้ืนท่ีดวยระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตรและสรางแบบจําลอง 

Conducting an experiment or an initiative research in remote sensing and GIS leading to new knowledge and being 

able to apply for solving resources and environmental related problems, especially spatial analysis and modeling 

with GIS. 

**SC337 998 ดุษฎีนิพนธ 36 หนวยกิต 

 Dissertation  

 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี  

การทดลองหรือศึกษาวิจัยและเขียนรายงานในปญหาเฉพาะเรื่องเก่ียวกับการรับรูจากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมศิาสตร โดยอยู

ในความดูแลและแนะนําของคณะกรรมการท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ  

Conducting an experiment or a research and making dissertation in a special topic in remote sensing and GIS under 

the dissertation advisory committee. 

**SC337 999 ดุษฎีนิพนธ 48 หนวยกิต 

 Dissertation 

เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

 

 

การศึกษาคนควาเจาะลึกในประเด็นทางดานสาขาการรับรูจากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตรตามความสนใจของนักศึกษา

โดยนําความรูในเรื่องระเบียบวิธีวิจัยมาประยุกตใชและอยูในความดูแลของคณะกรรมการท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ 

Intensive study of remote sensing and GIS issues based on student’s interest through application of research 

methodology under the dissertation advisory committee. 

 
 

3.2 ชื่อ เลขท่ีประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 

3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร 

ลําดับ ชื่อ-สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงวิชาการ การศึกษา 

1 นายชรัตน มงคลสวัสด์ิ  รองศาสตราจารย Dr.Ing. (Remote Sensing)  
M.Sc. (Soil Science) 
วท.บ. (ปฐพีศาสตร) 

2 นางสาวรัศมี สุวรรณวีระกาํธร  ผูชวยศาสตราจารย วท.ด. (ปฐพีศาสตร) 
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M.Sc. (Rural and Land Ecology Survey) 
วท.บ. (ธรณีวิทยา) 

3 นายชัยพล กีรติกสิกร  ผูชวยศาสตราจารย วศ.ด. (วิศวกรรมสํารวจ) 
วท.ม. (การรับรูระยะไกลและระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร) 
สถ.บ. (สถาปตยกรรม) 

4 นายพิพัธน เรืองแสง  ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. (Agricultural Engineering) 
M.Sc. (Computer Engineering) 
M.Sc. (Agricultural Engineering) 
อส.บ. (เทคโนโลยีไฟฟาอุตสาหกรรม) 

5 นายณกร วัฒนกิจ  อาจารย วศ.ด. (วิศวกรรมสํารวจ) 
วท.ม. (การรับรูจากระยะไกลและระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร) 
วท.บ. (ภูมิศาสตร) 

 
 
 
 

    

 หมายเหตุ  รายละเอียดเก่ียวกับประวัติ  ผลงานทางวิชาการ และภาระงานสอนใหดูในภาคผนวก  ข 

     
 3.2.2 อาจารยประจํา    

ท่ี ชื่อ นามสกุล 
เลขประจําตัวบัตร

ประชาชน 
ตําแหนงทาง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ 

1 นางงามนิจ  อาจอินทร  รองศาสตราจารย วท.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 
พบ.ม.(สถิติประยุกต) 
วท.บ.(สถิติ) 

2 นายศาสตรา  วงศธนวสุ  รองศาสตราจารย D.Tech.Sc(Computer Science) 
M.S. (Computer Science) 
พบ.ม. (สถิติประยุกต) 
วท.บ. (คณิตศาสตร) 

3 นายสมจิตร  อาจอินทร  รองศาสตราจารย D.Tech.Sc(Computer Science) 
พบ.ม. (สถิติประยุกต) 
วท.บ. (สถิติ) 

4 นายจักรชัย โสอินทร  รองศาสตราจารย Ph.D. (Computer Engineering) 
M.Sc. (Computer Engineering) 
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) 
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) 

5 นายธีระยุทธ ทองเครือ  ผูชวยศาสตราจารย ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 

6 นายบุญทรัพย  ไวคํา  ผูชวยศาสตราจารย M.Sc. (Computer Science) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 

7 นายปญญาพล หอระตะ  ผูชวยศาสตราจารย วท.ด. (วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร) 
วท.ม. (วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร) 
วท.บ. (คณิตศาสตร) 

8 นางสาวพุธษดี ศิริแสงตระกูล  ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. (Interdisciplinary Intelligent Systems 
Engineering) 
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วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 
วท.บ. (ฟสิกส) 

9 นางวรารัตน สงฆแปน  ผูชวยศาสตราจารย วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) 
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 

10 นายสันติ ทินตะนัย  ผูชวยศาสตราจารย พบ.ม. (สถิติประยุกต) 
วท.บ. (ฟสิกส) 

11 นางสิรภัทร เชี่ยวชาญวัฒนา  ผูชวยศาสตราจารย วท.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 
พบ.ม. (สถิติประยุกต)   
วท.บ. (สถิติ) 

12 นางอุรฉัตร โคแกว  ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. (eLearning Methodology) 
M.S. (Computer Science) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 

13 นางสาวสิลดา อินทรโสธรฉันท  ผูชวยศาสตราจารย วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟา) 
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 

14 นายคํารณ สุนัติ  อาจารย วท.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 
วท.ม. (วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร) 
วท.บ. (เคมีเทคนิค/เคมีวิศวกรรม) 

15 นางสาวชิตสุธา สุมเล็ก  อาจารย Ph.D. (Electronic Systems Engineering) 
MA.Sc. (Electronic Systems Engineering) 
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) 

16 นางสาวนันทนภัส  เบญจมาศ  อาจารย วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) 
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 

17 นางสาวปวีณา  วันชัย  อาจารย Ph.D. (Business Information Systems) 
วท.ม. (สถิติประยุกต) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 

18 นางสาวมัลลิกา วัฒนะ  อาจารย วท.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 

19 นายรภัสสิทธ์ิ  ภัทรจีรัสน  อาจารย ปร.ด. (สารสนเทศศึกษา) 
พบ.ม. (สถิติประยุกต) 
วท.บ. (สถิติ) 

20 นายวชิราวุธ ธรรมวิเศษ  อาจารย วท.ด. (วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร) 
วท.ม. (วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 

21 นายสายยัญ สายยศ  อาจารย วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟา) 
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร) 
วท.บ (วิทยาการคอมพิวเตอร) 

22 นางสาวสุมณฑา เกษมวิลาศ  อาจารย Ph.D. (Information Systems and 
Technology) 
M.S. (Information Systems and 
Technology) 
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 

23 นายอภิศักด์ิ พัฒนจักร  อาจารย ปร.ด. (สารสนเทศศึกษา) 
พบ.ม. (สถิติประยุกต) 
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กศ.บ. (คณิตศาสตร-อังกฤษ) 
     
 3.2.3 อาจารยพิเศษ    

ท่ี ชื่อ นามสกุล ตําแหนง คุณวุฒิ หนวยงานท่ีสังกัด 
1 นายสุรชัย รัตนเสริมพงศ อดีตรองผูอํานวยการ Ph.D. 

(GeographieTropi
cale/Teledetecti
on/Remote 
Sensing)              

สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ (องคการมหาชน) 

2 นางสาวสิริพร กมลธรรม นักวิจัยชํานาญการพิเศษ Ph.D. 
(Geomatics) 

สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ (องคการมหาชน) 

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน) 

 ไมม ี

5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระ 

5.1 คําอธิบายโดยยอ   

  การทําดุษฎีนิพนธเก่ียวกับเทคโนโลยีการรับรูจากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร โดยจัดใหมีการ

เสนอเคาโครง การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การเรียบเรียงผลการวิจยั 

การเสนอผลการวิจัยในรูปบทความตีพิมพในวารสารหรือเผยแพรในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู   

1) มีความรูและทักษะดานการวิเคราะหขอมูลเชิงพ้ืนท่ีดวยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศศาสตร 

2) มีทักษะการทํางานดานภูมิสารสนเทศศาสตร และการประยุกตในสายงานท่ีเก่ียวของกับการใชเทคโนโลยี 

3) มีการพัฒนาดานทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพ และมีบุคลิกภาพ และเจตคติท่ีดีพรอมสําหรับการอยูรวมกันในสังคม

หมูมาก 

5.3 ชวงเวลา  

ภาคการศึกษา 1 และ 2 ตั้งแตช้ันปท่ี 1 เปนตนไป 

5.4 จํานวนหนวยกิต 

- 48 หนวยกิต (แบบ 1.1) 

- 72 หนวยกิต (แบบ 1.2) 

- 36 หนวยกิต (แบบ 2.1)  

- 48 หนวยกิต (แบบ 2.2) 

5.5 การเตรียมการ  

  มีการกําหนดช่ัวโมงการใหคําปรึกษา จัดทําบันทึกการใหคําปรึกษา ใหขอมูลขาวสารเก่ียวกับระเบียบวิธีทําดุษฎี

นิพนธ ผานทางอาจารยท่ีปรึกษา และกําหนดใหนักศึกษารายงานความกาวหนาปญหาอุปสรรคอยางตอเน่ืองตลอดภาคการศึกษา 

5.6 กระบวนการประเมินผล   

5.6.1 การประเมินผลงานการทําดุษฎีนิพนธใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559  หมวดท่ี 7 (ทุกขอ ยกเวนขอ 36.4) หรือเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกนท่ี

ปรับปรุงใหม (ดูภาคผนวก ง) 

5.6.2 หลักสูตรทุกแบบตองผานการสอบขอเสนอเคาโครงดุษฎีนิพนธ และตองผานประมวลผลความรูซึ่งเปนไป

ตามประกาศของภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย 
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หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู และ กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมการดําเนินการ 

(1) มีคุณธรรม จริยธรรม ถอมตนและทําหนาท่ีเปนพลเมอืงดี 

รับผิดชอบตอตนเองวิชาชีพและสังคม 

 

- สงเสริมและสอดแทรกใหนักศึกษามีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

เคารพในสิทธิทางปญญาและขอมูลสวนบุคคล การใช

เทคโนโลยีในการพัฒนาสังคมท่ีถูกตอง  

(2) มีความรูพ้ืนฐานในศาสตรท่ีเก่ียวของท้ังภาคทฤษฎีและ

ภาคปฎิบัติอยู ในเกณฑดี สามารถประยุกตไดอยาง

เหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ  

- รายวิชาบังคับของหลักสูตรตองปูพ้ืนฐานของศาสตรและ

สรางความเ ช่ือมโยงระหวางภาคทฤษฎีและปฏิ บัติ  มี

ปฏิบัติการ แบบฝกหัด โครงงาน การสัมมนา และกรณีศึกษา

ใหนักศึกษาเขาใจการประยุกตองคความรูกับปญหาจริง  

(3) มีความรูทันสมัย ใฝรู และมีความสามารถพัฒนาความรู

เพ่ือพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาสังคม 

- รายวิชาเลือกท่ีเปดสอนตองตอยอดความรูพ้ืนฐานในภาค

บังคับและปรับตามวิวัฒนาการของศาสตร มีโจทยปญหาท่ีทา

ทายใหนักศึกษาคนควาหาความรูในการพัฒนาศักยภาพ 

(4) คิดเปน ทําเปน และเลือกวิธีการแกปญหาไดอยางเปน 

ระบบและเหมาะสม 

- ทุกรายวิชาตองมีโจทยปญหา แบบฝกหัด หรือโครงงาน ให

นักศึกษาไดฝกคิด ฝกปฏิบัติ ฝกแกปญหาแทนการทองจํา 

(5) มีความสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน มีทักษะการบริหาร

จัดการและทํางานเปนหมูคณะ 

 

- โจทยปญหาและโครงงานของรายวิชาตางๆ จัดในรูปแบบ

คณะทํางาน เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาไดฝกฝนทํางานเปนหมู

คณะ และฝกสภาวะการเปนผูนําและผูประสานงาน 

(6) รูจักแสวงหาความรูดวยตนเองและสามารถติดตอสื่อสาร

กับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 

 

- มีการมอบหมายงานใหนักศึกษาไดสืบคนขอมูล รวบรวม 

ความรูท่ีนอกเหนือจากท่ีไดนําเสนอในช้ันเรียนและเผยแพร

ความรู ท่ี ไดระหวางนักศึกษาดวยกันหรือให กับผูสนใจ

ภายนอก 

(7) มีความสามารถในการใชภาษาไทยและภาษาตางประ 

เทศในการสื่อสารและใชเทคโนโลยีไดดี 

 

-มีระบบเพ่ือสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหมูนักศึกษา 

หรือบุคคลภายนอกท่ีสงเสริมใหเกิดการแสวงหาความรูท่ี

ทันสมัย การเผยแพร การถามตอบและการแลกเปลีย่นความรู 

(8) มีความสามารถวิ เคราะห  ออกแบบพัฒนาระบบ

ฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรและประยุกตใชระบบ 

ภูมิสารสนเทศในการจัดการปญหาเชิงพ้ืนท่ีทางดาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตลอดจนสาธารณสุข

และสาขาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

- มีวิชาท่ีบูรณาการองคความรูท่ีไดศึกษามา (เชน ระเบียบวิธี

วิจัยและโครงงานตางๆ ในแตละรายวิชา)  

 

a. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

i. คุณธรรม จริยธรรม  

 ผลการเรยีนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

1) สามารถจัดการปญหาในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพและเปนผูนําหรือมีสวนริเริ่มใหมีการ

ทบทวนและวินิจฉัยปญหาทางจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพไดอยางเหมาะสมตามสถานการณ 
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2) มีภาวะผูนําในการสงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบคุณธรรมและจริยธรรมของบัณฑิต มข. ไดแก 

การมีวินัย ซื่อสัตย รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เขาใจในความแตกตางหลากหลายทางวัฒนธรรมและ
สังคม มีจิตสาธารณะ มีความรักและภูมิใจในทองถ่ิน สถาบันและประเทศชาติ 

 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรยีนรูดานคณุธรรม จรยิธรรม 

1) สอดแทรกในเน้ือหาวิชาเรียน 

2) การเรียนรูจากสถานการณจริง การจัดกิจกรรมในช้ันเรียนหรือในวิชาเรียน 

3) การสอนในรายวิชาสัมมนา วิชาวิจัย ดุษฎีนิพนธ 

 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

1) ประเมินจากการตรงตอเวลาของนักศึกษาในการเขาเรียน การสงงานท่ีไดรับมอบหมาย การเขารวมกิจกรรม 

2) ประเมินจากความมีวินัยและความพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรม 

3) ประเมินจากการรับผิดชอบในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

4) ประเมินจากพฤติกรรมการเรียนและการสอบ 

i.   ความรู 

 ผลการเรยีนรูดานความรู 

1) มีความรูความเขาใจอยางลึกซึ้งในหลักการและทฤษฎีสําคัญในสาขาวิชาการรับรูจากระยะไกลและระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตรและสามารถนํามาประยุกตในการศึกษาคนควาทางวิชาการหรือการปฏิบัติงานใน

วิชาชีพ 

2) สามารถทําการวิจัยหรือปฏิบัติงานในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพไดอยางลึกซึ้ง โดยการพัฒนาความรูใหมๆ 

หรือการประยุกตวิธีปฏิบัติงานใหมๆ ได 

3) มีความรูความเขาใจในพัฒนาการใหมๆ ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยท่ีมีผลกระทบตอการพัฒนาความรู ใหม

หรือการปฏิบัติงานในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพในปจจุบันและการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

4) ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ขอบังคับในสาขาวิชาชีพ ท่ีเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ ท้ังใน

ระดับชาติและระดับนานาชาติ (ถามี) 

 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรยีนรูดานความรู 

1) การสอนหลายรูปแบบในรายวิชาตามหลักสูตร ไดแก การบรรยาย อภิปราย การจัดกิจกรรมการเรียนรู การ

ใหศึกษาคนควาดวยตนเอง 

2) การฝกปฏิบัติ การทําวิจัย ดุษฎีนิพนธ 

3) การศึกษาดูงาน การเขารวมประชุมสัมมนา 

 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู  

1) ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชา โดยการสอบขอเขียน สอบภาคปฏิบัติ การทําแบบฝกหัด 

2) ประเมินผลจากการทํารายงาน  

3) ประเมินผลจากการนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ 

i. ทักษะทางปญญา   

 ผลการเรยีนรูดานทักษะทางปญญา 

1) สามารถสังเคราะหและประเมินผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการในสาขาวิชา และพัฒนาความรูหรือ

แนวความคิดใหมๆ โดยบูรณาการเขากับความรูเดิมไดอยางสรางสรรค 

2) สามารถดําเนินโครงการศึกษาท่ีสําคัญหรือโครงการวิจัยทางวิชาการไดดวยตนเอง และหาขอสรุปท่ีสมบูรณ
เพ่ือขยายองคความรูหรือแนวทางปฏิบัติในวิชาชีพไดอยางมีนัยสําคัญ 

 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรยีนรูดานทักษะทางปญญา 
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1) การสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

2) การใหศึกษาคนควาดวยตนเอง การสัมมนา การทํารายงาน การทําวิจัย ดุษฎีนิพนธ 

 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา  

1) ประเมินผลการเรียนรูจากการสอบขอเขียนหรือสอบปากเปลา  

2) ประเมินผลจากการศึกษาคนควาดวยตนเอง การโครงงาน การทําวิจัย ดุษฎีนิพนธ  

3) ประเมินจากการนําเสนองาน/การตอบคําถาม/การแสดงความคิดเห็น  ตลอดจนประเด็นอภิปรายตางๆ 

i. ทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 ผลการเรยีนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความสามารถในการรับผดิชอบ 

1) มีภาวะผูนํา รับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเอง และรวมมือกับผูอ่ืนในการจัดการขอโตแยงหรือปญหา

ทางวิชาการไดอยางเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการทํางานของกลุม 

2) มีความรับผิดชอบในการเรียนรูวางแผนพัฒนาและปรับปรุงตนเองใหมีประสิทธิภาพในการทํางานระดับสูงได 

 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรยีนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  

1) การสอนในรายวิชาตางๆ ตามหลักสูตร โดยเนนการทํางานเปนกลุม  

2) การจัดใหมีรายวิชาสัมมนา การทําวิจัย ดุษฎีนิพนธ  

 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 

1) ประเมินผลการเรียนรูจากรายวิชาตางๆ ท่ีมีการสงเสริมใหทํางานกลุม 

2) ประเมินผลจากการนําเสนอผลงานเปนกลุม 

3) ประเมินจากความสม่ําเสมอการเขารวมกิจกรรมกลุม 

4) ประเมินโดยเพ่ือนรวมช้ัน 

i. ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ผลการเรยีนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) มีความสามารถในการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรหรือคณิตศาสตรหรือกระบวนการวิจัยในการคิด

วิเคราะหหรือแกปญหาการปฏิบัติงานหรือปญหาทางวิชาการท่ีสลับซับซอนได 

2) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหาความรูดวยตนเอง 

และการสรางสรรคผลงานทางวิชาการในรูปแบบตางๆ เพ่ือประโยชนในการเรียนรูของผูอ่ืนได 

 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรยีนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ  

1) การสอนในรายวิชาวิจัย หรือสถิติ ดุษฎีนิพนธ 

2) การเรียนรูดวยตนเองผานระบบ e-Learning  

3) การเรียนรูจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการผลิตผลงานวิจัยในรูปแบบตางๆ  

 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ประเมินผลการเรียนรูจากทักษะการนําเสนอโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

2) ประเมินผลการเรียนรูจากใชทักษะทางคณิตศาสตรและสถิติเพ่ืออธิบาย อภิปรายผลงานไดอยางเหมาะสม

เพ่ือนําเสนอในรูปแบบตางๆ เชน โปสเตอร บทความ สื่อตางๆ 

3) ประเมินผลการเรียนรูจากเทคนิคการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรในการแกปญหาเชิงตัวเลข 

2. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูสูรายวิชา (Curriculum mapping) 
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 แสดงตารางแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาตาม (ตาม

ภาคผนวก ก) 

หมวดท่ี 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน 

 เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดท่ี 7  

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องนกัศึกษา 

 อาจารยผูสอนแตละรายวิชาทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาโดย 

2.1 เทียบเคียงผลการเรียนของนักศึกษาท่ีเรียนในรายวิชาซึ่งอาจเปนตางกลุม ตางช้ันป ตางคณะ แลวแตกรณี เพ่ือนําผลมา

ใชในการปรับปรุงรายวิชา 

2.2 ทบทวนเน้ือหารายวิชาทุกปการศึกษา โดยอาจพิจารณารวมกับอาจารยผูสอนรายวิชาอ่ืนท่ีมีเน้ือหาใกลเคียงกัน เพ่ือ

ไมใหเกิดความซ้ําซอน หรือใหเกิดความสัมพันธและตอเน่ืองแลวแตกรณี และทบทวนเน้ือหาโดยเทียบเคียงกับรายวิชา

ของสถาบันอ่ืน หรือเทียบเคียงกับตําราหรือบทความทางวิชาการหรือผลการวิจัย เพ่ือใหเกิดการพัฒนาเน้ือหาใหทันสมยั

และมีมาตรฐานทางวิชาการ 

2.3 ทบทวนและวิเคราะหจากผลงานการทําดุษฎีนิพนธ 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

3.1 เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ 

3.2 ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 หมวดท่ี 9 ขอ 50.3 

3.3 หลักสูตรทุกแบบจะตองมีผลงานวิจัยท่ีตีพิมพเผยแพร หรือไดรับการตอบรับใหตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

ท่ีมีกรรมการภายนอกรวมกลัน่กรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ และเปนท่ียอมรับในสาขาวิชาน้ันอยางนอย 2 บทความ 
หรือมีบทความหน่ึงบทความท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติท่ีมีกรรมการภายนอกรวมกลั่นกรอง (Peer 

Review) และอีกหน่ึงบทความตองนําเสนอตอท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีรายงานการประชุม โดยบทความจะตอง

เก่ียวของกับหัวขอดุษฎีนิพนธและไดรับการยอมรับจากคณะกรรมการดุษฎีนิพนธ 
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หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

1) การใหเขารับการอบรมตามหลักสูตร การพัฒนาอาจารยใหม ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนหลักเกณฑใหอาจารยใหมทุก

คนตองเขารับการอบรมใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักสูตรและการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย บทบาท

หนาท่ีของอาจารยมหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณครูและใหมีทักษะเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน

สําคัญ  การสอนสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม และการสอนโดยใชสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2) การมอบหมายใหมีอาจารยพ่ีเลี้ยงทําหนาท่ีใหคําแนะนําและเปนท่ีปรึกษาในดานการจัดการเรียนการสอน 

3) การช้ีแจงและแนะนําหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร 

4) การมอบหมายใหอาจารยใหมศึกษาคนควา  จัดทําเอกสารท่ีเก่ียวของกับการสอน ในหัวขอหน่ึงหรือหลายหัวขอท่ี

อาจารยใหมมีความรูและถนัด เพ่ือทดลองทําการสอนภายใตคําแนะนําของอาจารยพ่ีเลี้ยง หรือประธานหลักสูตร 

5) การกําหนดใหอาจารยใหมเขารวมสังเกตการณการสอนของอาจารยในหลักสูตร 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  

1) กําหนดใหอาจารยตองเขารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองดานการจัดการเรียนการสอน การวัดและการ

ประเมินผล  ตามความตองการของอาจารย และเปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยมี

การเปดหลักสูตรอบรมเพ่ือพัฒนาอาจารยในหัวขอตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอน  การ

วิจัย  การผลิตผลงานทางวิชาการเปนประจําทุกป 

2)  การจัดใหมีการสอนแบบเปนทีม  ซึ่งจะสงเสริมโอกาสใหอาจารยไดประสบการณการสอนรวมกับคนอ่ืน

รวมถึงมีโอกาสไดเปนผูรับผิดชอบรายวิชา  ผูประสานงาน และผูรวมทีมการสอน 

3) การสงเสริมหรือสรางโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณดานการจัดการเรียนการสอน

ระหวางอาจารยในหลักสูตร  หรือการทําวิจัยการเรียนการสอนท่ีสามารถนําไปเผยแพรในการประชุม

วิชาการท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเดียวกันของหลายๆ สถาบัน 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ  

1) การสงเสริมใหอาจารยเขารวมการอบรม การประชุมสัมมนาในสาขาวิชาหรือวิชาชีพท่ีจัดตั้งภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัยอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

2) การสงเสริมใหอาจารยผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบตางๆ และการนําเสนอผลงานในการประชุม

วิชาการในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ  อยางนอยใหมีผลงานการเขียนหรือการนําเสนอปละ 1 เรื่อง 
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หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การกํากับมาตรฐาน 

การจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน กําหนดใหทุกหลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งตอง

ทําหนาท่ีดังน้ี 

1.1 พัฒนาและปรับปรุงเน้ือหาหลักสูตรและรายวิชาใหมีความทันสมัยอยูเสมอ 

1.2 จัดหาและกําหนดอาจารยผูสอนรายวิชาในหลักสูตร ท่ีมีความรูความสามารถและคุณสมบัติตรงตามรายวิชาท่ี

สอน 

1.3 จัดตารางการเรียนการสอน ตารางสอบ ตารางการฝกปฏิบัติตามท่ีกําหนดในหลักสูตร 

1.4 ควบคุม กํากับ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารยใหมีคุณภาพและเปนไปตาม

วัตถุประสงคของหลักสูตรและรายวิชา 

1.5 การกําหนดอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ หรือการศึกษาอิสระท่ีมีความรูความสามารถตามหัวขอท่ีนักศึกษาสนใจ

และกํากับติดตามใหการทําวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระของนักศึกษาเปนไปตามเปาหมาย 

1.6 สงเสริมและจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพของอาจารยดวยวิธีการตาง ๆ เชน การจัดประชุมวิชาการ การสงเสริมการ

ผลิตผลงานทางวิชาการ 

1.7 สงเสริมและจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามเปาหมายคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคของหลักสูตร 

1.8 ติดตามผลหลักสูตร โดยนักศึกษาจากผูมีสวนไดสวนเสีย เชน ผูใชบัณฑิต ศิษยเกา อาจารยและนักศึกษาปจจุบัน 

2. บัณฑิต 

  คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคอางอิงตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ กลาวคือ บัณฑิต

ระดับอุดมศึกษาเปนผูมีความรู มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง สามารถประยุกตใชความรูเพ่ือ

การดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขท้ังทางรางกายและ จิตใจ มีความสํานึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก 

2.1 คุณภาพบัณฑิต 

  คุณภาพบัณฑิตเปนไปตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง

ประสงคตามท่ีหลักสตูรกําหนดไวใน มคอ2 ซึ่งครอบคลุมผลการเรยีนรูเรียนอยางนอย 5 ดาน คือดานคุณธรรมจริยธรรม ดาน

ความรูดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบและดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.2 ผลลัพธการเรียนรู 

  หลักสตูรมีการกํากับใหมีการพัฒนาและตรวจสอบผลการประเมินนักศึกษาท่ีเหมาะสมกับวิชาและผลลพัธการ

เรียนรู 

2.3 การทํางานหรือประกอบอาชีพอิสระ 

 ในหนวยงานหรือองคกรตางๆ ของประเทศไทยยังตองการบุคลากรทางดานภูมิสารสนเทศศาสตร เพ่ือพัฒนา

ประเทศในยดุดิจิทัล ดังน้ันผูท่ีสําเร็จการศึกษาสามารถประกอบชีพไดหลากหลาย เชน อาจารยของสถาบันอุดมศึกษา นักวิชาการ

ดานภูมสิารสนเทศศาสตรนักวิเคราะหและออกแบบระบบฐานขอมลูเชิงพ้ืนท่ีนักวิจัยดานภูมิสารสนเทศศาสตรนักพัฒนาระบบ

สนับสนุนการตัดสินใจเชิงพ้ืนท่ีนักวิชาชีพในสถานประกอบการสารสนเทศเชิงพ้ืนท่ี ซึ่งแลวแตความสนใจและความถนัดของบัณฑิต 

นอกจากน้ีบัณฑิตยังสามารถประกอบอาชีพอิสระเปนผูสรางนวัตกรรมเองได  

2.4 ผลงานของนกัศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา 
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  มีผลงานวิจยัเผยแพรในระดับชาตแิละนานาชาติ และมผีลงานท่ีสามารถนําไปประยุกตใชกับหนวยงาน หรือ

องคกรตางๆ  

2.5 ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ /หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิ  

  มีการศึกษาความตองการของตลาดงาน สังคม และความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต โดยการสํารวจความตองการ

ของตลาดงานและผูใชบัณฑิต กอนการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบ 5 ป และมกีารสาํรวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ทุกรอบการ

ผลิตบัณฑติตามหลักสูตร 

3. นักศึกษา 

  คณะกรรมการบริหารหลักสตูรมีการกําหนดนโยบายในการรบันักศึกษา รวมไปถึงการเตรียมความพรอม กํากับดูแล ให

คําปรึกษาและแนะแนว การคงอยู การสําเร็จการศึกษา และความพึงพอใจรวมไปถึงการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษาและเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

• จัดทําประกาศ หลักเกณฑ ข้ันตอนกระบวนการในการรับนักศึกษาใหมท่ีชัดเจน 

• จัดแผนรับนักศึกษาตามสัดสวนแผนผลิตบัณฑิตสอดคลองตามนโยบายมหาวิทยาลัยขอนแกน 

• สงเสริมใหนักศึกษาประสานงานกับวาท่ีอาจารยท่ีปรึกษากอนเพ่ือเตรียมความพรอมในการวิจัย 

• สนับสนุนใหนักศึกษาเตรียมพรอมเพ่ือนําเสนอโครงรางวิจัยกอน 

3.2 การควบคุมดูแลและใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนว 

• สนับสนุนหนวยงานOne Stop Service ในการติดตอประสานงานกับเจาหนาท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษา

ระดับบัณฑิต และการจัดการวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระ รวมไปถึงจัดเจาหนาท่ีบริการในวันหยุดราชการ

เพ่ือติดตอประสานงาน ใหบริการและใหคําแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

• คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรมีการแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษาทุกคน เพ่ือทําหนาท่ี

ใหคําปรึกษาแนะนําดานการเรียน โดยอาจารยหน่ึงคนตอนักศึกษา 15 คน และอาจารยตองกําหนดช่ัวโมงให

คําปรึกษาแกนักศึกษา อยางนอยสัปดาหละ 1 ช่ัวโมง และการแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรือ

การศึกษาอิสระ ตามเกณฑมาตรฐานและระเบียบของมหาวิทยาลัย 

• สนับสนุนทุนวิจัยผานคณาจารย การเขารวมประชุมวิชาการ การไปศึกษาดูงานในองคกรท่ีมีความเช่ียวชาญใน

งานวิจัยท่ีนักศึกษาสนใจ 

3.3 การคงอยูและสําเร็จการศึกษา 

• กํากับดูแลนักศึกษาระดับบัณฑิต โดยเฉพาะการรายงานความกาวหนาทุกภาคการศึกษา 

• จัดการบริหารและติดตามนักศึกษาผานการเห็นพองการกําหนดเกรด ในรูปแบบคณะกรรมการ 

• จัดทําแนวปฏิบัติในการรองขอการจบการศึกษา ท้ังในสวนของการสอบวัดคุณสมบัติ  และการสอบเคาโครง

และปกปองวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระใหเปนในแนวทางเดียวกัน 

• ประชาสัมพันธเกณฑตางๆ อางอิงกับประกาศของมหาวิทยาลัยขอนแกน ใหนักศึกษาไดรับรูขอมูลผานทางสื่อ

สังคมออนไลน 

3.4 ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียน 

• การอุทธรณของนักศึกษา เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวของกับการอุทธรณโทษสําหรบันักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก ง) 

• การประเมินความพึงพอใจ เพ่ือนํามาใชปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเพ่ือความยั่งยืน 
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• การสงขอรองเรียนเรื่องราวตางๆ หลายชองทาง เชน e-mail ไปยังผูบริหารตามลําดับช้ัน การตั้งกลองรับรอง

ขอรองเรียนและยังมีการใหคะแนนความพึงพอใจในการเขาถึงบริการตางๆ กับเจาหนาท่ี 

4. การบริหารคณาจารย 

  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการกําหนดนโยบาย การมีสวนรวมของคณาจารย ในการวางแผนรับและคัดเลือก

คณาจารยเพ่ือใหมีคุณสมบัติตรงกับท่ีตองการ รวมไปถึงพิจารณาถึงปญหา ความตองการของคณาจารยเพ่ือสนับสนุนใหการเรียน

การสอน งานวิจัยประสบผลสําเร็จสูงสุด 

4.1 การรับอาจารยใหมและคัดเลือกอาจารย 

  การคัดเลือกและรับอาจารยใหม เปนไปตามขอบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ีเก่ียวของกับการ

บริหารงานบุคคล โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวมวิเคราะหถึงความตองการและแผนการรับอาจารยใหม โดยคํานึงถึง

จํานวนนักศึกษา ความตองการของตลาดแรงงาน สาขาหรือศาสตรท่ีขาดแคลน ความรูความเช่ียวชาญเฉพาะดาน พรอมแผนการ

เกษียณอายุของคณาจารย 

4.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  

 คณาจารยทุกคนในหลักสูตรมีสวนรวมในการกําหนดแผนการจัดการเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษาการ

ทบทวนเน้ือหารายวิชา การแลกเปลี่ยนขอมูลเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน คุณภาพและพฤติกรรมของนักศึกษา การวัดและ

ประเมินผล ฯลฯ โดยการจัดใหมีการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรทุกๆ เดือน 

4.3 การแตงต้ังคณาจารยพิเศษ 

  หลักสูตรมีการเชิญอาจารยพิเศษท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะดานจากมหาวิทยาลัยตางๆ มาสอนในบางรายวิชา

รวมถึงเปนอาจารยท่ีปรึกษารวมหรือกรรมการสอบวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระของนักศึกษา พรอมไดเชิญวิทยากรจาก

หนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนมาบรรยายพิเศษใหความรูเพ่ือใหนักศึกษาไดมีทักษะความรูและประสบการณดานวิชาชีพทาง

คอมพิวเตอรโดยตรงและกวางขวาง 

4.4  ความกาวหนาในการผลิตผลงานวิชาการ 

  หลักสูตรมีการประชุมเพ่ือหาแนวทางในความกาวหนาของคณาจารย โดยเฉพาะการขอกําหนดตําแหนงทาง

วิชาการ โดยมีมติรวมใหคณาจารยใหมเนนงานวิจัย การจัดสรรรายวิชาสอนใหมีความเหมาะสม รวมไปถึงสนับสนุนเงินทุนวิจัย 

และการใหขอมูลเก่ียวกับทุนวิจัยท้ังภายในและภายนอก รวมไปถึงสนับสนุนใหคณาจารยเขารวมกลุมวิจัย 8 กลุม 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร กําหนดปรัชญาของหลักสูตร และวัตถุประสงค เพ่ือกําหนดกรอบแนวคิดการพัฒนา

หลักสูตรและสาระวิชาในหลักสูตร เพ่ือใหเปนไปตามกรอบ TQF  และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา โดยมุงเนนการ

พัฒนาบัณฑิตท่ีมีความรูท้ังภาคทฤษฎี และการปฏิบัติ โดยผานการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือนําไปสูการกําหนดสาระ

รายวิชา ท่ีมีความเช่ือมโยง/ไมซ้ําซอน และตอบสนองปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร โดย วางแผนใหหลักสูตรมีความ

ทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาการรับรูระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร และสอดคลองกับความตองการของ

ตลาดแรงงาน รวมท้ังการหากลยุทธท่ีทําใหนักศึกษาสามารถสําเร็จการศึกษาไดทันตามกําหนดเวลาของหลักสูตร และในการการ

ออกแบบหลักสูตร และสาระวิชาในหลักสูตร หลักสูตร รวมกับคณะและมหาวิทยาลัย มีระบบในการแตงตั้งคณะกรรมการ

กลั่นกรองหลักสูตรจากผูทรงคุณวุฒิ ภายใน ภายนอก และผูใชบัณฑิต มีการวิพากษหลักสูตร เพ่ือใหขอเสนอแนะ และความ

คิดเห็น ในการออกแบบหลักสูตร และการเสนอหลักสูตรเพ่ืออนุมัติ มีการเสนอผานท่ีประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย ท่ีประชุม

ผูบริหาร และกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

5.1 การบริหารจัดการหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอยางตอเนื่อง 
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  คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร วางแผนใหหลักสตูรมีความทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาการรับรู

ระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมศิาสตร และสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 

5.2 การออกแบบหลักสูตร ควบคุม กาํกับการจัดทํารายวิชา  

  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประชุมวางแผนใหนักศึกษาท่ีทําวิทยานิพนธมีหัวขอวิทยานิพนธท่ีมีความ

เหมาะสมกับปรัชญาของหลักสตูรและสอดคลองกับระดับของหลักสูตร อีกท้ังตองมีความทันสมัยสอดคลองกับความตองการของ

สังคม และมีความเหมาะสมเพ่ือใหนักศึกษาสามารถดําเนินงานวิจัยและสําเร็จการศึกษาไดทันภายในเวลาท่ีกําหนด 

5.3 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

• วางแผนอาจารยผูสอนของหลักสูตรตองมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับรายวิชาท่ีสอน มีความรูและความชํานาญ

ในเน้ือหาวิชาท่ีสอน  

• วางแผนกําหนดใหนักศึกษาไดเรียนจากอาจารยผูสอนท่ีมีความชํานาญท่ีหลากหลาย เพ่ือใหมีโอกาสไดรับการ

พัฒนามุมมองหรือความคิดจากผูสอนท่ีหลากหลายความรูและประสบการณ  

• วางแผนใหนักศึกษาสามารถเรียนรายวิชาไดท้ังในระบบปกติ (เรียนท่ีมหาวิทยาลัย) และเรียนทางระบบ E-

learning จากอาจารยผูสอน ซึ่งมีท้ังวีดีโอบันทึกการเรียนการสอนของอาจารย และเปดโอกาสใหนักศึกษามี

ปฏิสัมพันธกับอาจารยผูสอนไดเทาเทียมกัน  

• วางแผนใหแตละวิชามีผูชวยสอน ท่ีไดรับการฝกอบรมการใหคําแนะนํา และการปรับปรุงพัฒนาใหมี

ความสามารถในการปฏิบัติงานชวยเหลือนักศึกษาอยางเหมาะสม 

• วางแผนใหแตละวิชามีการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย เชน มีท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมท้ังมีการเชิญ

ผูเช่ียวชาญภายนอกมารวมบรรยายในบางรายวิชา  

• วางแผนใหแตละวิชามีการใชเทคโนโลยีเพ่ือสงเสริมความรูและทักษะการเรียนรูของนักศึกษา 

• วางแผนใหมีการประเมินการสอนของอาจารย เพ่ือใหอาจารยมีการพัฒนาการสอนท่ีดีข้ึน 

• วางแผนระบบติดตามความกาวหนาของวิทยานิพนธเพ่ือใหนักศึกษาสามารถสําเร็จการศึกษาไดทันภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด 

• วางแผนใหนักศึกษาสามารถเขาถึงแหลงขอมูลวิจัยไดอยางสะดวก และสงเสริมใหนักศึกษาเขาใจความสําคัญ

ในการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย รวมท้ังความรูดานจรรยาบรรณของนักวิจัย 

• วางแผนสนับสนุนทุนการศึกษาและการช้ีแนะแหลงทุนเพ่ือสนับสนุนการทําวิทยานิพนธใหกับนักศึกษา 

• วางแผนใหนักศึกษาตองมีการติดตอกับอาจารยท่ีปรึกษากอนการสมัครเรียน เพ่ือใหนักศึกษามีอาจารยท่ี

ปรึกษาในสาขาท่ีเช่ียวชาญท่ีสอดคลองกับหัวขอวิทยานิพนธของนักศึกษา  

• วางแผนใหมีการควบคุมกํากับจํานวนนักศึกษาตออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ี 

สกอ. กําหนด 

5.4 การประเมินผูเรียน 

  ใชวิธีการประเมินผูเรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยทุกวิชาท่ีจะเปดสอนในหลักสูตร

จะตองมีการสง แผนการสอนและวิธีการประเมินเพ่ือใหผานกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาวามีการกําหนด นํ้าหนักของ

องคประกอบในการประเมินสอดคลองกับจุดเนนของรายวิชา (วิชาทฤษฎี ปฏิบัติ สัมมนา ฯลฯ) และ กําหนดใหผูสอนตองอธิบาย

แผนการสอน และ ช้ีแจงเกณฑการประเมินพรอมท้ังเปดโอกาสใหนักศึกษามีสวนรวมในการกําหนดเกณฑการประเมินกอนเริ่มการ

เรียน และ ตองรายงานวิธีการประเมินจริง และ ผลการประเมิน ตามแบบฟอรม มคอ.5 หลังการตัดเกรด โดยจัดแผนการเรียนการ

สอนใหมีลําดับขององคความรูท่ีควรไดรับกอนและหลัง 
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  การประเมินผลการเรียนรูของโดยใชการประเมินตามสภาพจริง (เครื่องมือประเมินมีความหลากหลาย เชน 

ขอสอบปรนัย อัตนัย การบาน รายงานท่ีมอบหมาย การสอบปากเปลา การสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา การวัดทักษะการปฏิบัติงาน 

ฯลฯ เครื่องมือประเมินสะทอนสภาพการปฏิบัติงานจริงในการประกอบอาชีพ) โดยท่ีในแตละรายวิชามีแผนการสอนและวิธีและ

เกณฑการประเมินผล รวมถึงการแจงใหนักศึกษาทราบทุกครั้งกอนสอน 

• กํากับใหมีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนักศึกษาท่ีเหมาะสมกับวิชาและผลลัพธการเรียนรู  

• ควบคุมการประเมินผลการเรียนในรายวิชาท่ีมีหลายกลุมเรียนใหไดมาตรฐานเดียวกัน  

• แจงใหนักศึกษารับรูชัดเจน (กําหนดเกณฑการประเมิน/การตัดเกรดชัดเจน สอดคลองกับท่ีเกณฑท่ี

นักศึกษามีสวนรวมหรือรับรูรวมกันตั้งแตแรก มีขอมูลหลักฐานหรือท่ีมาของคะแนนท่ีใชในการการตัด

เกรดชัดเจน การกระจายของเกรด สะทอนความสามารถท่ีแทจริงของนักศึกษาและลักษณะของรายวิชา)  

• ประเมินการจัดการเรียนการสอน การประเมินหลักสูตรตามรายละเอียดใน มคอ.3 และ มคอ.5 

5.5 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

• วางแผนใหอาจารยผูสอนแตละรายวิชาตองทําเอกสารประมวลการสอน (มคอ.3) ใหทันสมัยในดานเน้ือหา 

กิจกรรมการเรียน  การวัดและและการประเมินผล 

• วางแผนใหคณาจารยทุกคนตองมีการทําประมวลการสอนรายวิชา (มคอ.3) ทุกรายวิชาใหแกนักศึกษา และมี

การกํากับใหดําเนินการสอนตามประมวลการสอนรายวิชา 

• วางแผนใหนักศึกษาตองลงทะเบียนในรายวิชาวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระในระยะเวลาท่ีกําหนดและมี

การกําหนดกระบวนการชวยเหลือ กํากับ และติดตามความกาวหนาของการทําวิทยานิพนธและการศึกษา

อิสระของนักศึกษา 

• วางแผนใหนักศึกษาสามารถผลิตผลงานท่ีสามารถตีพิมพในวารสารหรือท่ีประชุมทางวิชาการได 

5.6 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

  การจัดทําผลการดําเนินงานฉบับท่ีมีความครอบคลุมเรื่องการสงเสริมพัฒนานักศึกษา การวางระบบ

กระบวนการจัดการเรียนการสอน  จํานวนอาจารยตอนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  (โดยเฉพาะการควบคุมวิทยานิพนธใหเปนไป

ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร)  ผลงานทางวิชาการ  ผลงานวิจัยของคณาจารย  สื่ออุปกรณการเรียนการสอน  หองสมุดและแหลง

การทําหรือประกอบอาชีพอิสระ  คุณภาพผลงานตีพิมพและเผยแพรของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ซึ่งจะสะทอนขอเท็จจริงอัน

นําไปสูการปรับปรุงการดําเนินงานของหลักสูตร  เพ่ือใชในการพัฒนาตอไป 

6. สิ่งสนับสนนุการเรียนรู 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดทําแผนการใชจายงบประมาณประจําป จากงบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรจาก

มหาวิทยาลัย และคาธรรมเนียมการศึกษา โดยมีการจัดแบงคาใชจายดังน้ี   

• คาใชสอยวัสดุ  20% 

• คาครุภณัฑ 20% 

• งบดําเนินงาน 50% 

• กองทุนสงเสริมการพัฒนาบัณฑิต 10% 

6.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม 

  ทรัพยากรการเรียนการสอนในสํานักหองสมุด มหาวิทยาลัยขอนแกนไดเก็บรวบรวมสิ่งพิมพ โสตทัศนวัสดุและ

ฐานขอมูลสําเร็จรูป CD-ROM ท่ีเก่ียวของทางดานการรับรูระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร โดยสามารถใหบริการดังน้ี 
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 หนังสือ   

  หนังสือภาษาไทย             2,551 รายการ 

  หนังสือภาษาตางประเทศ     1,497 รายการ 

 วารสาร   

  วารสารภาษาไทย               357 รายการ 

  วารสารภาษาตางประเทศ       224 รายการ 

 โสตทัศนวัสดุ 97 รายการ 

 สื่ออิเล็กทรอนิกส     134 รายการ 

  นอกจากจํานวนสิ่งพิมพดังกลาวแลว สํานักหองสมุด มหาวิทยาลัยขอนแกนยังมีบริการสืบคนขอมูลอ่ืนๆ ซึ่ง

จําเปนสําหรับการศึกษาในสาขาวิชาการรับรูระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ดังน้ี 

 ฐานขอมูลอิเลก็ทรอนิกส การสืบคนขอมูลจากฐานขอมลูซีดรีอม มฐีานขอมูลในสาขาวิชาการรับรู

ระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมศิาสตร จํานวน 4 ฐาน คือ 

1) COMPENDEX PLUS 

2) DISSERTATION ABSTRACTS ON DISC 

3) INFORMATION SCIENCE ABSTRACTS PLUS 

4) SCIENCE CITATION INDEX 

 ฐานขอมูลวิทยานิพนธไทย ONLINE REFERENCE DATABASE จํานวน 2 ฐานขอมูล คือ 

1) DISSERTATION ABSTRACTS ONLINE 

2) IEEE/IEE ELECTRONIC LIBRARY ONLINE 

  ฐานขอมูลวารสารอิเล็กโทรนิกส จํานวน 5 ฐานขอมูล คือ 

1) SPRINGER 

2) PROQUEST 

3) ACS PUBLICATIONS 

4) SCIENCE DIRECT 

5) WILSON 

 การสืบคนทรัพยากรสารนิเทศท่ีมอียูในหองสมุดมหาวิทยาลัยขอนแกนดวยคอมพิวเตอรระบบเช่ือมตรงกับฐานขอมูล 

(OPAC – Online Public Access Catalog) และการสืบคนขอมลูจากแหลงขอมูลอ่ืนๆ ผานเครือขาย INTERNET 

6.1.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนในหองสมุดคณะ (ถาม)ี 

ไมม ี

6.1.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนในภาควิชา/สาขาวิชา 

  สถานท่ี ใชอาคารวิทยาศาสตร 06 และ 08 (SC06 และ SC08) คณะวิทยาศาสตร ซึ่งประกอบดวยหองตางๆ 

ดังน้ี 

หองสารบรรณภาควิชาฯ      จํานวน     2 หอง 

สํานักงานระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน     1 หอง 

หองพักอาจารย                 จํานวน     21 หอง 

หองสมุดภาควิชาฯ              จํานวน     1 หอง 

หองปฏบัิติการคอมพิวเตอร               จํานวน     7 หอง 
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หองปฏบัิติการวิจยัปริญญาเอก              จํานวน     10 หอง 

หองเรียนขนาด 80 ท่ีน่ัง                   จํานวน     4 หอง 

หองเรียนขนาด 30 ท่ีน่ัง                 จํานวน   2 หอง 

หองเรียนขนาด 20 ท่ีน่ัง               จํานวน     3 หอง 

หองพักนักศึกษาปริญญาโท               จํานวน     2 หอง 

หองสัมมนานักศึกษาปริญญาเอก         จํานวน     2 หอง 

6.1.3 อุปกรณการสอน 

  อุปกรณการสอนใชท่ีมีอยูแลวสามารถใชในการสอนระดับบัณฑิตศึกษาท้ังปริญญาโท และเอกไดโดยอุปกรณ

คอมพิวเตอรหลักๆ ท้ังฮารดแวรและซอฟตแวรมีอยูแลวอยูในระดับเพียงพอสําหรับการทําวิทยานิพนธ สําหรับอุปกรณ

คอมพิวเตอรชนิดพิเศษสําหรับการทําวิจัยเฉพาะพิเศษจะจัดหาเพ่ิมเติมตามความจําเปน 

  ปจจุบันภาควิชาฯ มีอุปกรณสําหรบัการเรยีนการสอน  โดยมรีายละเอียดดังน้ี 

 ซอฟตแวรไดแกOracle, Informix, MS-SQL, MATLAB, Network (CISCO), Mathematica, Microsoft                  

.NET, 3D Image Processing                        

 ฮารดแวรภาควิชาฯ มีจํานวนเครือ่งคอมพิวเตอรติดตั้งในหองตางๆ รวมท้ังหมด 500 เครื่อง และมีจดุเช่ือมตอ

เครือขายแบบใชสายความเร็วสูงประมาณ 600 จุด และอุปกรณบริการเครือขายไรสายจํานวน 16 เครือ่ง และมีอุปกรณสนับสนุน

การเรยีนการสอนตางๆ ไดแก  

1) เครื่องคอมพิวเตอรแมขายสมรรถนะสงูรองรับระบบคราวนแบบสวนตัว (Blade Server)  ใหบริการ Visual 

Server, Visual PC   

2) อุปกรณสําหรับการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการตางๆ ไดแก Smart Phone ระบบปฏิบัติการ 

android  windows และios, Tablet, MAC   

3) อุปกรณปฏิบัติการดานเครือขาย ไดแก Router, Switch, Firewall, Access Point 

4) อุปกรณปฏิบัติการดาน GIS 

 - เครื่องมือหาพิกัดดวยสัญญาณดาวเทียมแบบนําทาง    

 - กลองมองภาพ 3 มิต ิ

 - เครื่องวัดความเขมแสงและคาดชันีทรงพุมพืช 

 - โปรแกรม ArcGIS  

 - โปรแกรมประมวลผลภาพระดบัสูง 

 - โปรแกรมประมวลผลขอมลูการสํารวจระยะไกล 

5) กลองถายทอดสดสําหรับการเรียนหรือการประชุมทางไกล 

6) ระบบบริการสืบคนขอมูลสารสนเทศ ไดแก ระบบผลงานนักศึกษาและอาจารยระบบ e-Learning 

ระบบงานหองสมุด 

  หองปฏิบัติการ ภาควิชามีหองปฏบัิติการสําหรับการเรียนการสอนและการวิจัยดังน้ี 

1) หองปฏิบัติการเครือขายจํานวน 1 หอง  6204 

2) หองปฏิบัติการทาง GIS จํานวน 2 หอง  8601A, 8601B 

3) หองปฏิบัติการเสียง 1 หอง  6308D 

4) หองปฏิบัติการโครงงานนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2 หอง  6201A , 6201B 

5) หองวิจัยสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 3 หอง 6201C-1 , 6201C-2 , 6707  
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6) พ้ืนท่ีสําหรับพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู  6201F 

7) หองพัฒนาซอฟตแวร (Software Development Unit :SDU) 

8) หองปฏิบัติการท่ัวไปจํานวน 5 หอง ไดแก 6601A , 6601B , 6601C , 8512IT , 8512CS 

หมายเลขหอง จํานวนเครื่อง คุณสมบัตเิครื่อง อุปกรณการสอน 

6601A 63 Cpu Intel Corei5 3.3 GHz 

Ram 8 GB, Hard disk 1 TB 

Projector, Visualizer, โทรทัศน LED, เคร่ืองเสียงพรอมไมค 

6601B 48 Cpu  Intel Core i5  3.10 GHz 

Ram  4 GB, Hard disk 500 GB 

Projector, Visualizer, โทรทัศน LED, เคร่ืองเสียงพรอมไมค 

6601C 41 Cpu  Intel Core i5  3.10 GHz 

Ram  4 GB, Hard disk 500 GB 

Projector, Visualizer, โทรทัศน LED, เคร่ืองเสียงพรอมไมค 

8512IT 46 Cpu  Intel  Corei7  3.4 GHz 

Ram 8 GB, Hard disk 1 TB 

Projector, Visualizer, โทรทัศน LED, เคร่ืองเสียงพรอมไมค 

8512CS 41 Cpu  Intel  Corei7  3.4 GHz 

Ram  8 GB, Harddisk   1 TB 

Projector, Visualizer, โทรทัศน LED, เคร่ืองเสียงพรอมไมค 

 

6.1.4 หองสมุดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

  หองสมุดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร มีเอกสารในสาขาวิชาการรับรูระยะไกลและระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร และสาขาอ่ืนๆท่ีเก่ียวของท่ีสามารถคนไดจากหองสมุดภาควิชาฯ มีดังน้ี 

  หนังสือ 

ภาษาไทย จํานวน 2,892 รายการ 

ภาษาตางประเทศ จํานวน 3,336 รายการ 

6.2 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

 การจัดหาตํารา หนังสือ วารสารในตางๆ ในสวนของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอรเน่ืองจากมีหองสมุดยอย

ของภาควิชาฯ สําหรับบริการหนังสือ ตํารา วารสารเฉพาะทาง ดังน้ันภาควิชาฯ จะมีการจัดซื้อหนังสือ ตํารา และอุปกรณ

ประกอบการสอนเปนประจําทุกป เพ่ือใหเพียงพอกับความตองการ โดยมีการสํารวจความตองการขอเสนอรายช่ือหนังสือของ

อาจารยและอาจารยพิเศษ  เพ่ือรองรับเทคโนโลยีท่ีทันสมัยทันตอความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

 ในสวนของสํานักหองสมุดมีความพรอมเรื่องของตํารา วารสาร เน่ืองจากมีการจัดซื้อตําราท่ีเก่ียวของ และมี

ความหลากหลายเพ่ือใหบริการอาจารยและนักศึกษาไดคนควาเปนประจําเสมอ รวมถึงมีการใหบริการสืบคนผานฐานขอมูล 

 นอกจากน้ีในอนาคต ภาควิชาฯ จะมีการจัดซื้อเครื่องเซิรฟเวอรเพ่ือใหบริการการเรียนการสอนและการวิจัย

เพ่ิมเติม 

6.3 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร  

 ในสวนของหองสมุดยอยหรือหองสมุดภาควิชามีการสํารวจความตองการและความเพียงพอของทรัพยากร 

อาทิเชน การสํารวจความตองการซื้อหนังสือ ตํารา ในสวนของทรัพยากรการเรียนการสอนดานอ่ืนๆ  มีการสํารวจตรวจสอบทุก

ภาคการศึกษา เชน  คอมพิวเตอร  สื่อการสอนอ่ืนๆ เพ่ือใหเพียงกับความตองการท้ังของคณาจารยและนักศึกษา 

7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ตัวบงช้ีผลการดําเนินงานของหลักสูตร เปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกนกําหนด 
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หมวดท่ี 8 กระบวนการการประเมินและปรับปรุงหลักสตูร 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

1) การประชุมรวมของอาจารยในภาควิชา/สาขาวิชาเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น ขอคําแนะนําขอเสนอแนะจาก

อาจารยที่มีความรูและประสบการณหรือเพื่อนรวมงาน 

2) การแลกเปล่ียนโดยสนทนากับนักศึกษา  เพื่อสะทอนผลการจัดการเรียนการสอนในชวงของการเรียนแตละ

รายวิชา 

3) การประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา เปรียบเทียบพัฒนาการหรือความเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น

จากการใชกลยุทธการสอนที่แตกตางกัน 

4) การทําวิจัยในชั้นเรียน  เพื่อประเมินภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชาหรือกลุมรายวิชา 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

1) การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยโดยนักศึกษาทุกส้ินภาคการศึกษา ตามระบบของมหาวิทยาลัย 

2) การประเมินการสอนของอาจารยโดยหัวหนาภาควิชาหรือปรานหลักสูตรหรือเพื่อนรวมงานตามระบบการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของอาจารย/พนักงานสายผูสอน 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

1) การประเมินหลักสูตร โดยนักศึกษาปจจุบันและอาจารย เพ่ือนําขอมูลมาทบทวนและปรับปรุงการจัดการแผนการเรียน 

การจัดการเรียนการสอน และเน้ือหารายวิชาท่ีอาจซ้ําซอน ไมทันสมัย ยาก/งาย เปนตน 

2) การประเมินหลักสูตรโดยศิษยเกา เพ่ือติดตามผลการนําความรูและประสบการณท่ีไดรับจากการศึกษาในหลักสูตรไปใช

ในการทํางาน 

3) การประเมินหลักสูตรโดยผูใชบัณฑิต เพ่ือสํารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูใชบัณฑิต

เก่ียวกับคุณภาพของบัณฑิตท่ีจบจากหลักสูตรน้ี 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 การประเมินผลการจัดการหลักสูตรเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกนกําหนด 

4. การทบทวนผลการประเมินวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธการสอน 

1) อาจารยประจําวิชา อาจารยผูสอน นําผลการประเมนิประสิทธิภาพการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา ผูบังคับบัญชา

และหรือเพ่ือนรวมงาน แลวแตกรณี มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาท่ีตนรับผิดชอบ 

2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนําผลประเมินตามระบบการจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซึ่งดําเนินการทุกสิ้นป

การศึกษามาทบทวนและวิเคราะห พรอมนําเสนอแนวทางปรับปรุงแกไขในจุดท่ีมีขอบกพรองสําหรับปการศึกษาถัดไป 

3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร นําผลการประเมินภาพรวมของหลักสูตรโดยนักศึกษาปจจุบันและอาจารยโดยศิษยเกา 

และโดยผูใชบัณฑิต เพ่ือทบทวนและพิจารณาในการนําไปแกไขปรับปรุงหลักสูตร ตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนดใน

ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

 


	หมวดที่ 1 ลักษณะและข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร
	1. รหัสและชื่อหลักสูตร
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