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5.3 การรับเข้าศึกษา
ผู้รับผู้เข้าศึกษาชาวไทยและขาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
หลักสูตรมีความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยกับสถาบันการศึกษาและวิจัยในต่างประเทศ ได้แก่
(1) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology หรือ AIT)
(2) National Taiwan University (NTU) ประเทศสาธารณรัฐจีน
(3) Center for Space and Remote Sensing Research (CSRSR), National Central
University (NCU) ประเทศสาธารณรัฐจีน
(4) School of Geography, Faculty of Environment, University of Leeds ประเทศ
สหราชอาณาจักร
(5) International for Climate and Environment Sciences (ICCES), Institute of
Atmospheric Pgysics, Chinese Academy of Sciences (CAS) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหลักสูตร
หลั กสู ตรวิท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิต สาขาวิช าภู มิส ารสนเทศ หลั กสู ต รปรับ ปรุง พ.ศ.2560
เป็นหลักสูตรปรับปรุง จากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ พ.ศ. 2555 โดย
จะเริ่มใช้หลักสูตรนี้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ได้รับอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัยในการประชุม
ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559
ได้รับ อนุมัติ/เห็ นชอบหลักสู ตรจากสภาวิช าการในการประชุมครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 23
เดือน.พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ได้ รั บ อนุ มั ติ /เห็ น ชอบหลั ก สู ต รจากสภามหาวิ ท ยาลั ย ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 2/2560
เมื่อวันที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติในปีการศึกษา 2561
8. อาชีพที่ประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
 นักวิชาการ/นักวิจัย
 ครู/อาจารย์
 นักพัฒนาแบบจาลองทางภูมิสารสนเทศ
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ปั จจุ บั นปั ญหาเศรษฐกิจและสิ่ งแวดล้ อมโลกมีความรุนแรงมากขึ้นและส่ งผลกระทบต่ อ
คุณภาพชีวิตของมนุษย์ การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของโลกอาจก่อให้เกิดความเสี่ ยงทั้งจากภายใน และ
ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเขตการค้าและเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การ
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ
สังคม ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงที่มีสาเหตุมาจาก ภาวะโลก
ร้อน น้าทะเลหนุนสูง แหล่งน้าเสื่อมโทรม และความหลากหลายทางชีวภาพลดลง เป็นต้น
การพัฒนาหลักสูตรด้านภูมิสารสนเทศนั้นสอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่กล่าวถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและบทบาท
ของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งด้านการส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการพัฒนาอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งการพัฒนาฐานข้อมูล
ภูมิส ารสนเทศระดับ ประเทศ โดยแผนร่างพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติฉบับที่ 12 กล่ าวว่า
“บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจานวนไม่เพียงพอ ต่อการส่งเสริมการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี 2556 บุคลากรด้านการวิจัย
และพัฒนามีจานวน 11 คนต่อประชากร 10,000 คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศ พัฒนาแล้ว
ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับ 20-30 คนต่อประชากร 10,000 คน” นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับนโยบาย
ประเทศไทย 4.0 ที่มีการมุ่งเน้นทางด้านเทคโนโลยีดิจิตอลอย่างสร้างสรรค์และแก้ปัญหาประเทศ และ
ให้ความสาคัญกับการส่งเสริมการทาวิจั ยและพัฒนาผ่านทางมหาวิทยาลัย ซึ่งหลักสูตรภูมิสารสนเทศ
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้นาองค์ความรู้ทางด้านภูมิสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ ดังนั้น
การใช้ องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี ภูมิส ารสนเทศเพื่อการพัฒ นาประเทศด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืนจึงเป็นสิ่งที่ควรดาเนินการอย่างเร่งด่วน โดยปัจจัยที่สาคัญ
อัน ดับ แรกเพื่อ การบรรลุ เปู า หมายคื อการพั ฒ นาทรั พยากรบุคคลให้ มีความรู้ ความสามารถและมี
ศักยภาพเพียงพอ และนาองค์ความรู้ด้านภูมิสารสนเทศไปใช้ประกอบอาชีพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการสารวจ การวิเคราะห์ และนาไปสู่ระบบสนับสนุนการ
ตั ด สิ น ใจเชิ ง พื้ น ที่ เป็ น สิ่ ง ส าคั ญ ในการสนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อ นทิ ศ ทางการพั ฒ นาทางสั ง คมและ
วัฒ นธรรมของประเทศ โดยปั จ จุบั น พัฒ นาการและการเปลี่ ยนแปลงข้อมูล ข่าวสารที่เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว การใช้แผนที่ดิจิตอลเพื่อการตรวจสอบพื้นที่และการค้นหาตาแหน่ง การรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้าน
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ต่างๆ เช่น การใช้ที่ดิน สภาพภูมิอากาศ การวางผังเมือง และเฝูาระวังพิบัติภัย ตลอดจนการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่บ นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์เคลื่อนที่ความเร็วสูงผ่านระบบ 3G
และ 4G นั้น ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก การพัฒนาหลักสูตร
ที่เน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านพื้นที่และการประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ไม่เพี ยงแต่มี
ส่วนพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมอย่างเหมาะสม
และสอดคล้องกับยุคโลกาภิวัฒน์ แต่ยังเป็นการพัฒนาบุคลากรที่มีความเข้าใจถึงบริบทเชิงพื้นที่และ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง มนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายในพื้นที่ และสามารถนาเอาเทคโนโลยีด้าน
ภูมิสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเชิงสังคมและวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการ
ขับเคลื่อนส่งเสริมให้สังคมอยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตของคนในบริบทของพื้นที่ที่แตกต่างกัน
นับว่าความรู้ทางด้านภูมิสารสนเทศ เป็นสิ่งที่สาคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาทางสังคมและ
วัฒนธรรมของประเทศ
12 ผลกระทบจากข้อ 11.1 แล 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจาวันและการพัฒนาประเทศ
มากขึ้ น ในทุ กด้ า น จ าเป็ น ต้ อ งมี ห ลั กสู ต รการบู รณาการองค์ค วามรู้ ด้ า นภู มิ ศ าสตร์ กับ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัฒน์ และยุคดิจิตอล เพื่อผลิตทรัพยากร
บุคคลที่มีความรู้ความสามารถให้ทันต่อการวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ การบูรณาการองค์
ความรู้ด้านสารสนเทศเชิงพื้น ที่หรือภูมิสารสนเทศนั้นมีความสาคัญต่อการพัฒนาประเทศหลายด้าน
เช่น การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการพิบัติ
การคมนาคมขนส่ง การวางผังเมือง การเกษตร และสุขภาพ นอกจากนั้นเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
จัดเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและมีประโยชน์ในการจัดเก็บ บริหารจัดการ และวิเคราะห์ ข้อมูลเชิง
พื้นที่ที่มีความซ้าซ้อนเพื่อลดความขัดแย้งในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ลดความสูญเสียต่อการเกิดภัย
ธรรมชาติ รวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการแข่งขันทางด้านการค้าในเวทีทั้งระดับ อาเซียน
และระดั บ โลกด้ว ย ประกอบกับ ปัจ จุบั นบุคลากรในสาขาวิช าภูมิสารสนเทศระดับสูงยังขาดแคลน
การผลิตบุคลากรเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้ด้านภูมิสารสนเทศ จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่ง
และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ตามทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่มุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งพัฒนา
นักวิจัย ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้พัฒนาหลักสูตรให้มี
รายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งให้ให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจหลักการภูมิ สารสนเทศและ
สามารถคิดวิเคราะห์ วิจัย และประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ เพื่อเตรียมนิสิตให้มีความ
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พร้อมในการที่จะเป็นนักภูมิสารสนเทศที่มคี วามรู้ความเข้าใจในปฏิสัมพันธ์เชิงพื้นที่ เพื่อเป็นทรัพยากร
บุคคลที่สาคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศในอนาคต
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้มีเปูาหมายในการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยและรับใช้สังคม
โดยพันธกิจที่สาคัญคือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการและรับใช้สังคม เพื่อให้เป็นที่
ยอมรับในระดับชาติและระดับสากล การปรับปรุงพัฒนาหลั กสูตรภูมิสารสนเทศนั้นได้มุ่งเน้นในการ
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านวิชาการและวิจัย เพื่อออกไปรับใช้สังคมในบริบทเชิงพื้นที่
ที่แตกต่างกัน การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเข้ากับ องค์ความรู้เชิงพื้นที่ ด้านต่างๆ เพื่อการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การวางแผนตัดสินใจ และการจัดการภัยธรรมชาติอย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังมุ่งเน้นให้นิสิตสามารถผสมผสานความรู้ด้านการประยุกต์เทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ และการสร้างแบบจาลองดิจิตอลเชิงพื้นที่ เพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานในองค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อสามารถวางแผนแก้ไขปัญหา และจัดสรรทรัพยากร
ได้ อ ย่ า งสมดุ ล หลั ก สู ต รยั ง ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การวิ จั ย และพั ฒ นาประเทศโดยให้ นิ สิ ต ใช้ ค วามรู้ ด้ า น
เทคโนโลยีภูมิส ารสนเทศเชิงพื้นที่ รวมถึงการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีประโยชน์และเป็นที่
ยอมรับออกสู่ระดับประเทศและนานาชาติ และการนาผลการวิจัยไปใช้ในการรับใช้สังคมทั้งในเชิงการ
แก้ปัญหาเชิงพื้นที่ การสร้างองค์ความรู้เชิงพื้นที่ และการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในทางสร้างสรรค์ เพื่อให้
เกิดความยั่งยืน โดยคานึงถึงคุณธรรม จริยธรรมเป็นสาคัญ เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
ไม่มี
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
1.2 ความสาคัญ
ภูมิสารสนเทศนับเป็นเทคโนโลยีสาคัญที่ช่วยการศึกษาวิจัย วิเคราะห์ ตลอดจนการวางแผน
ตัดสินใจเชิงพื้นที่ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์เชิงพื้นที่อย่างเหมาะสมและยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบก้าวกระโดดในปัจจุบัน และการมีบทบาทที่สาคัญในการเฝูาระวัง
ติดตาม ประมวลผล วิเคราะห์ และสนับสนุนการตัดสินใจ
ภาควิชาภูมิศาสตร์ได้พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรภูมิสารสนเทศ โดยมุ่งเน้นการบูรณาการ
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเข้ากับแนวคิดและหลักการทางภูมิศาสตร์ เพื่อเป็นหลักสูตรต่อเนื่องจากระดับ
ปริญญาตรี ให้ผู้เรียนได้เรียนรายวิชาด้านภูมิสารสนเทศเป็นหลัก และเลือกเรียนรายวิชาต่างๆ ที่สนใจ
ในหมวดวิชาเลือก เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเลือกแผนการเรียนได้ตามความเหมาะสมกับการนาไปใช้
ปฏิ บั ติ ง าน ทั้ ง นี้ ภาควิ ช ามุ่ ง หวั ง ที่ จ ะผลิ ต มหาบั ณ ฑิ ต ภู มิ ส ารสนเทศที่ มี ค วามรู้ ท างทฤษ ฎี แ ละ
ความสามารถ และสามารถน าเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติงานได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ อันจะนาไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป
1.3 วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตด้านภูมิสารสนเทศที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
1.3.1 สามารถค้ น คว้ า วิ จั ย วิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ อ งค์ ค วามรู้ ด้ า นภู มิ ศ าสตร์ แ ละ
ปรากฏการณ์ เ ชิ ง พื้ น ที่ โดยใช้ เ ทคโนโลยี ท างภู มิ ส ารสนเทศเพื่ อ การจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ
การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมให้เกิดประโยชน์
1.3.2 สามารถบู ร ณาการความรู้ ด้ า นภู มิ ศ าสตร์ แ ละเทคโนโลยี ภู มิ ส ารสนเทศขั้ น สู ง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์
1.3.3 มีคุณธรรมจริยธรรม มีความตระหนัก มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
เพื่อนาไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เกิดดุลยภาพระหว่าง มนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนพัฒนา/แผนการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
ปรับปรุงหลักสูตรภูมิสารสนเทศให้ได้
 พัฒนาหลักสูตรโดยมีการพัฒนา
มาตรฐานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
หลักสูตรให้อดคล้องกับระบบ
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
การประกันคุณภาพหลักสูตร
โดยพิจารณาองค์ประกอบ
ในด้านต่างๆอย่างเหมาะสม
 มีการประเมินหลักสูตร อย่าง
สม่าเสมอตามรอบ การประเมิน
หลักสูตร และมีการพัฒนา
ปรับปรุง
 มี ก ารแลกเปลี่ ย นบุ ค ลากรกั บ
สถาบันที่มีความร่วมมือ
ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ  ฝึกอบรมและจัดให้มีการ
ต้องการของสังคม การเปลี่ยน แปลง
บรรยายพิเศษในรายวิชาโดย
ของเทคโนโลยี และส่งเสริมให้มีการเพิ่ม
วิทยากรภายนอกจากสถาน
ศักยภาพของนิสิต
ประกอบการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
 สอดแทรกคุณค่าทางจรรยา บรรณ
ทั้งในและนอกห้องเรียนตลอด
ส่งเสริมกิจกรรมภายนอกหลักสูตร
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
 มีการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
กิจกรรมนอกหลักสูตร เช่น การ
เข้าร่วมประชุมสัมมนาของนิสติ
 ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน
ตลาดแรงงานด้านภูมิ
สารสนเทศ
พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการสอน  สนั บ สนุ น บุ ค ลากรท างานวิ จั ย
การวิจัย และบริการวิชาการ ให้มี
และบริการวิชาการ แก่ชุมชนให้
ศักยภาพเพิ่มขึ้น
เกิดการบูรณาการร่วมกับการเรียน
การสอน
 การเข้าร่วมประชุม สัมมนา ของ
อาจารย์ประจาหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้สอน
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ตัวบ่งชี้
 หลักสูตรที่ได้รับการ
ปรับปรุง
 รายงานผลการประเมิน
หลักสูตรตามรอบการ
ประเมินหลักสูตร

 การเข้าร่วมกิจกรรมนอก
หลักสูตรของนิสิต
 ความพึงพอใจทักษะ ความรู้
ความสามารถการทางาน
ของมหาบัณฑิต โดยเฉลี่ยใน
ระดับดี
 มีการเชิญวิทยากรจากสถาน
ประกอบการและ
ผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยาย
พิเศษในรายวิชา

 จานวนงานวิจัยและงาน
บริการวิชาการของอาจารย์
ประจาหลักสูตร
 การเข้าร่วมประชุม สัมมนา
วิชาการของอาจารย์ประจา
หลักสูตรและอาจารย์ผสู้ อน

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ
หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
อาจจัดภาคฤดูร้อนเป็นพิเศษได้ โดยเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก)
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
 วันเวลาราชการปกติ
 นอกเวลาราชการ
ภาคต้น
เดือนสิงหาคม–ธันวาคม
ภาคปลาย
เดือนมกราคม–พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
ผู้เข้าเป็นนิสิตต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา
ภูมิศาสตร์ ภูมิส ารสนเทศ หรื อสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
ผู้สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรที่ไม่ได้สาเร็จการศึกษาสาขาวิชาภูมิศาสตร์ ภูมิสารสนเทศ
อาจมีพื้น ฐานการเรียนรู้ ในรายวิชาด้านภูมิสารสนเทศไม่เพียงพอ รวมทั้งทักษะและความสามารถ
การใช้ภาษาอังกฤษของนิสิต เนื่องจากตาราและเอกสารประกอบการเรียนส่ วนใหญ่จะใช้เอกสาร
ภาษาอังกฤษประกอบการเรียนการสอน
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
ผู้ที่จะเข้ารับการศึกษาควรมีผ ลการเรียนในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
อยู่ในเกณฑ์ดี และมีผลสอบมาตรฐานด้านภาษาอังกฤษเป็นไปตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด
ในระเบียบการสอบคัดเลือก สาหรับนิสิตที่ไม่มีพื้นทางด้านภูมิสารสนเทศมาก่อน ทางภาควิชาได้มี
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การจัดการเรียนวิชาพื้นฐานภูมิสารสนเทศ ได้แก่ วิชาธรรมชาติของข้อมูลเชิงพื้นที่ วิชาระเบียบวิธีวิจัย
ทางภูมิ ศาสตร์ และภูมิ ส ารสนเทศ และวิ ช าระบบกายภาพและปฏิ สั ม พันธ์ ของมนุ ษย์ ให้ กับ นิสิ ต
เพื่อเป็นการเสริมความรู้และทักษะของการเรียนในสาขาภูมิสารสนเทศ
2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา
2561
2562
2563

2560

จานวนนิสิต

2564

ในเวลา นอกเวลา ในเวลา นอกเวลา ในเวลา นอกเวลา ในเวลา นอกเวลา ในเวลา นอกเวลา

ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

10
10
-

10

10
10
20
10

10
-

10

10
10
20
10

10
10
10
10

10
10
10
10

10
10
10
10

10
10
10
10

10
10
10
10

10
10
10
10

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
รายการ
หมวดค่าการจัดการเรียนการสอน (รวมทั้งหลักสูตร)
ค่าตอบแทนผู้สอน (24 หน่วยกิต x 1,200 บาท/ชั่วโมง x 15 ครั้ง/ภาค)
ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน (ทั้งหลักสูตร)
ค่าใช้จ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์
ค่ากิจกรรมเสริมโครงสร้างหลักสูตร (สัมมนา ปฐมนิเทศ ภาคสนาม)
ค่าครุภณ
ั ฑ์
ค่าเดินทางของผู้ทรงคุณวุฒิหรืออืน่ ๆ
ค่าใช้จ่ายรวม
ค่าใช้จ่ายต่อหัว (ค่าใช้จ่ายรวม/จานวนนิสิตขั้นต่า 20 คน)

ค่าใช้จ่าย

ยอดสะสมต่อหัว

หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ระดับคณะ/สถาบัน/สานัก (อัตราต่อหัว)
งบพัฒนาหน่วยงาน (ร้อยละ 5)
งานวิจัยของหน่วยงาน (ร้อยละ 5)
ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่าสาธารณูปโภค (ร้อยละ 10)

432,000
100,000
24,525
100,000
100,000
20,000
776,525
77,653 จานวนนิสิตขั้นต่า
10 คน
15,531
93,183
3,883
3,883
7,765

หมวดค่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ (อัตราต่อหัว)
ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ (อัตราต่อหัว)
ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมสารนิพนธ์ (อัตราต่อหัว)

10,000
10,000
10,000

103,183

หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (ร้อยละ 15)

18,209

121,392

หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง (อัตราต่อหัว)
ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย (4,360 x2)
ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x2)
ค่าธรรมเนียมสานักคอมพิวเตอร์ (1,040 x2)
ค่าธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลัย (5,904 x2)

28,608
8,720
6,000
2,080
11, 808

ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร

150,000
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2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
หลักสูตรมหาบัณฑิตแบบ ก 2 โดยมีจานวนหน่วยกิต รายวิชาเท่ากับ 24 หน่วยกิต
และปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก 2
หน่วยกิต
15
9
12
36

หมวดวิชา
1. วิชาบังคับ
2. วิชาเลือกไม่น้อยกว่า
3. ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
รวมไม่น้อยกว่า
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3.1.3 รายวิชา
3.1.3.1 หมวดวิชาบังคับ
แผน ก 2 กาหนดให้เรียน 15 หน่วยกิต
ภม 511 ธรรมชาติของข้อมูลเชิงพื้นที่
3(2-2-5)
GE 511 Nature of Geospatial Data
ภม 512 ระเบียบวิธีวิจัยและการพัฒนาแนวคิดทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
2(1-1-4)
GE 512 Research Methodology and Development of Geography and
Geoinformatics Thought
ภม 513 ระบบกายภาพและปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์
3(3-0-6)
GE 513 Physical System and Human Interaction
ภม 521 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และระบบกาหนดตาแหน่งบนผิวโลกขั้นสูง
3(2-2-5)
GE 521 Advanced Geographic Information System and Global Positioning System
ภม 522 การรับรู้ระยะไกลขั้นสูง
3(2-2-5)
GE 522 Advanced Remote Sensing
ภม 551 สัมมนาภูมิสารสนเทศ
1(0-2-1)
GE 551 Seminar in Geoinformatics
3.1.3.2 หมวดวิชาเลือก
แผน ก 2 กาหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
เลือกรายวิชาดังต่อไปนี้
ภม 523 การทาแผนที่เฉพาะเรื่องและการแสดงภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์
GE 523 Thematic Cartography and Geovisualization
ภม 524 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่หลายตัวแปร
GE 524 Spatial Multicriteria Decision Support System
ภม 531 ภูมิสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
GE 531 Geoinformatics for Socio-Economics
ภม 532 ภูมิสารสนเทศเพื่อการขนส่งและโลจิสติกส์
GE 532 Geoinformatics for Transport and Logistics
ภม 541 ภูมิสารสนเทศเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปรับตัว
GE 541 Geoinformatics for Climate Change and Adaptation
ภม 542 ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
GE 542 Geoinformatics for Sustianable Environmental Management
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3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

ภม 543
GE 543
ภม 625
GE 625
ภม 626
GE 626
ภม 633
GE 633
ภม 634
GE 634

ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการภัยพิบัติ
Geoinformatics for Disaster Management
การรับรู้ระยะไกลช่วงไมโครเวฟ
Microwave Remote Sensing
การเขียนโปรแกรมบนระบบภูมิสารสนเทศ
Geographic Information System Programming
ภูมิสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์อาชญากรรม
Geoinformatics for Criminal Analysis
ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการเมือง
Geoinformatics for Urban Management

3.1.3.3 หมวดปริญญานิพนธ์
ปพท 691 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท
GRT 691 Master’s Thesis
3.1.3.4 ความหมายของเลขรหัสวิชา
ภม หมายถึง ภูมิสารสนเทศ
Geography and Geoinformatics
เลขรหัสตัวที่ 1 หมายถึง ชั้นปีที่เปิดสอน
เลขรหัสตัวที่ 2 หมายถึง หมวดวิชาในหลักสูตร
เลข 1 หมายถึง หมวดวิชาด้านภูมิศาสตร์
เลข 2 หมายถึง หมวดวิชาด้านภูมิสารสนเทศ
เลข 3 หมายถึง หมวดวิชาด้านเศรษฐกิจสังคม
เลข 4 หมายถึง หมวดวิชาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เลข 5 หมายถึง หมวดวิชาสัมมนา
เลข 9 หมายถึง ปริญญานิพนธ์
เลขรหัสตัวที่ 3 หมายถึง ลาดับรายวิชาในหมวดวิชาของเลขรหัสตัวที่ 2
เลขรหัสนอกวงเล็บ หมายถึง จานวนหน่วยกิตทั้งหมดของรายวิชา
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 1 หมายถึง จานวนชั่วโมงทฤษฎี
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 2 หมายถึง จานวนชั่วโมงปฏิบัติ
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 3 หมายถึง จานวนชั่วโมงที่ศึกษาด้วยตนเอง

14

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

12 หน่วยกิต

3.1.4 แผนการศึกษา
3.1.4.1 ภาคปกติและภาคนอกราชการ
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
ธรรมชาติของข้อมูลเชิงพื้นที่
ระบบกายภาพและปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และระบบกาหนดตาแหน่งบนผิวโลกขั้นสูง
การรับรู้ระยะไกลขั้นสูง
รวม

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
12

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ภม 512 ระเบียบวิธีวิจัยและการพัฒนาแนวคิดทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
เลือกเรียนจากหมวดวิชาเลือก 9 หน่วยกิต
รวม

หน่วยกิต
2(1-1-4)
9
11

รหัสวิชา
ภม 511
ภม 513
ภม 521
ภม 522

รหัสวิชา
ภม 551
ปพท 691

รหัสวิชา
ปพท 691

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
สัมมนาภูมิสารสนเทศ
ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท
รวม

หน่วยกิต
1(0-2-1)
6
7

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท
รวม

หน่วยกิต
6
6
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
ภม 511 ธรรมชาติของข้อมูลเชิงพื้นที่
3(2-2-5)
GE 511 Nature of Geospatial Data
ข้อ มู ล และข่ า วสารเชิ ง พื้น ที่ มาตราส่ ว นและการแปลง ส ามะโนและแผนที่ เ ฉพาะเรื่ อ ง
ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่และการเข้ารหัส ระบบฐานข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐาน สมบัติและโครงสร้าง
ของข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม การสารวจพื้น ที่และการกาหนดตาแหน่งบนพื้นโลกด้วยดาวเทียม
การบูรณาการข้อมูลเชิงพื้นที่
ภม 512 ระเบียบวิธีวิจัยและการพัฒนาแนวคิดทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
2(1-1-4)
GE 512 Research Methodology and Development of Geography and
Geoinformatics Thought
ระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิสารสนเทศ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี ปรัชญา และ
พัฒนาการของภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ การกาหนดปัญหาและหัวข้อวิจัย การออกแบบงานวิจัยเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนและนาเสนอรายงานการวิจัย
ภม 513 ระบบกายภาพและปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์
3(3-0-6)
GE 513 Physical System and Human Interaction
หลักการ แนวคิด กระบวนวิธีของระบบกายภาพ และการกระจายกิจกรรมของมนุษย์บน
ระวางที่การวิเคราะห์สาเหตุและผลของปฏิสัมพันธ์เชิงพื้นที่ต่อกิจกรรมของมนุษย์ บทบาทของโลกาภิวัตน์
ต่อการเปลี่ยนแปลงระบบกายภาพและมนุษย์
ภม 521 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และระบบกาหนดตาแหน่งบนผิวโลกขั้นสูง
3(2-2-5)
GE 521 Advanced Geographic Information System and Global Positioning System
กรอบแนวคิดและวิธีการของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ การปูอนข้อมูล การเตรียมการ
การวิเคราะห์ ข้อมูล เวกเตอร์ การสารวจข้อมูลและการวิเคราะห์ สถิติเชิงพื้นที่ การวิเคราะห์พื้นผิ ว
โครงข่าย การสร้างแบบจาลองเชิงพื้น ที่ องค์ประกอบของระบบกาหนดตาแหน่งบนโลก หลั กการ
ทางาน การรังวัดค่าพิกัด การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และระบบกาหนดตาแหน่งบนโลก
ภม 522 การรับรู้ระยะไกลขั้นสูง
3(2-2-5)
GE 522 Advanced Remote Sensing
ระบบการบันทึก การจัดเก็บ และการแสดงผลข้อมูลภาพเชิงเลข สถิติที่จาเป็น เทคนิคการ
ประมวลผลภาพเชิงเลขขั้นสูง การปรับแก้ภาพ การเน้นภาพและการแปลงภาพ การจาแนกประเภท
ข้อมูล การตรวจวัดการเปลี่ยนแปลง การหลอมรวมข้อมูล การประยุกต์การรับรู้จากระยะไกลในการ
วิเคราะห์ที่ดิน
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ภม 551 สัมมนาภูมิสารสนเทศ
1(0-2-1)
GE 551 Seminar in Geoinformatics
ทบทวนเอกสารจากการศึกษาเฉพาะเรื่อง บทความวิชาการ และรายงานการวิจัยทางภูมิ
สารสนเทศ ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ อภิปราย และนาเสนอรายงาน
ภม 523 การทาแผนที่เฉพาะเรื่องและการสร้างมโนภาพเชิงพื้นที่
3(2-2-5)
GE 523 Thematic Cartography and Geovisualization
เทคนิคการทาแผนที่เฉพาะเรื่อง การแสดงภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ในงานภูมิสารสนเทศ การทา
แผนที่แบบหลายตัวแปร การแสดงภาพลักษณะภูมิประเทศ การสร้างภาพเคลื่อนที่ การสืบค้นข้อมูล
การแสดงภาพความไม่แน่นอนในพื้นที่ การทาเว็บแผนที่ การแสดงภาพสิ่งแวดล้อมเสมือนจริง
ภม 524 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่หลายตัวแปร
3(2-2-5)
GE 524 Spatial Multicriteria Decision Support System
หลั ก การระบบสนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจ ระบบสนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจหลายตั ว แปร
องค์ป ระกอบของระบบสนั บสนุน การตัดสินใจ การวิเคราะห์ ระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจและการ
วางแผน ระบบสนั บสนุน การตัดสิน ใจเชิงพื้นที่ การประยุกต์ภูมิสารสนเทศในระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจเชิงพื้นที่ การสื่อสารข้อมูล การทาโครงงานและกรณีศึกษา
ภม 531 ภูมิสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
3(2-2-5)
GE 531 Geoinformatics for Socio-economics
พัฒนาการและพฤติกรรมทางสังคมอันเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจและสังคม การตัดสินใจใน
การเลือกที่ตั้ง แบบจาลองการใช้ที่ดินเมือง การวิเคราะห์และคาดประมาณการเปลี่ยนแปลงประชากร
เศรษฐกิจ การจ้างงาน การย้ายถิ่น นโยบายและมาตรการทางเศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลา ผลกระทบ
ของพื้นที่เมืองและพฤติกรรมทางสังคมด้วยภูมิสารสนเทศ
ภม 532 ภูมิสารสนเทศเพื่อการขนส่งและโลจิสติกส์
3(2-2-5)
GE 532 Geoinformatics for Transport and Logistic
ความเป็ น มาและพั ฒ นาการด้ า นการขนส่ ง โครงข่ า ยของการขนส่ ง การขนส่ ง ในเมื อ ง
ผลกระทบและแนวทางการแก้ไขปัญหาของการขนส่ง กระบวนการและเทคนิคทางภูมิสารสนเทศใน
ด้านการขนส่ง การวางแผนการขนส่งและโลจิสติกส์ การประยุกต์ ระบบภูมิสารสนเทศในการขนส่ง
และโลจิสติกส์
ภม 541 ภูมิสารสนเทศเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปรับตัว
3(2-2-5)
GE 541 Geoinformatics for Climate Change and Adaptation
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก แบบจาลองสภาพภูมิอากาศโลก การประยุกต์ภูมิ
สารสนเทศและแบบจาลองภูมิอากาศโลกในการวิเคราะห์ผลกระทบ ภาวะล่อแหลมเปราะบาง ความ
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เสี่ยง และการปรับตัวภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกด้านชายฝั่ง ทรัพยากรน้า การเกษตร
ระบบนิเวศ การจัดทาโครงงานและกรณีศึกษา
ภม 542 ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
3(2-2-5)
GE 542 Geoinformatics for Sustainable Environmental Management
หลักการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม กระบวนการตัดสินใจ แนวคิด เครื่องมือและ
เทคนิควิธีการในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อม การบูรณาการภูมิ
สารสนเทศในการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม การประยุ ก ต์ ภู มิ ส ารสนเทศในการแก้ ปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ ม
กรณีศึกษา
ภม 543 ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการภัยพิบัติ
3(2-2-5)
GE 543 Geoinformatics for Disaster Management
หลักการประยุกต์ระบบภูมิสารสนเทศในการจัดการภัยพิบัติ แนวโน้มการเกิด การเฝูาระวัง
และการติดตาม การวิเคราะห์ความเสียหายและความสูญเสีย การวิเคราะห์ความเปราะบางหรือความ
อ่อนไหวเชิงพื้นที่ ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศที่ทันสมัย
ภม 625 การรับรู้ระยะไกลช่วงไมโครเวฟ
3(2-2-5)
GE 625 Microwave Remote Sensing
หลักการของการรับรู้จากระยะไกลช่วงคลื่นไมโครเวฟ องค์ประกอบพื้นฐานของระบบเรดาห์
ดาวเทียมเรดาร์และระบบตรวจวัด วิธีพื้นฐานของการรับรู้จากระยะไกลช่วงคลื่นไมโครเวฟ เน้นการ
รับรู้จากระยะไกลในอวกาศของพื้นผิวโลก มหาสมุทร และบรรยากาศโลก การประยุกต์ภาพเรดาร์ ใน
การสารวจทรัพยากรบนพื้นผิวโลก
ภม 626 การเขียนโปรแกรมบนระบบภูมิสารสนเทศ
3(2-2-5)
GE 626 Geographic Information System Programming
การเขียนและพัฒนาโปรแกรม แบบจาลอง ด้านภูมิสารสนเทศ การสร้างแบบจาลองระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ปฎิสัมพันธ์ระหว่างโปรแกรมและระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ การเขียนหรือพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ซอฟแวร์รหัสเปิด
ภม 633 ภูมิสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์อาชญากรรม
3(2-2-5)
GE 633 Geoinformatics for Criminal Analysis
หลั ก การบริ ห ารงานต ารวจเบื้ อ งต้ น ทฤษฎี ว่ า ด้ว ยการปู อ งกัน อาชญากรรม หลั ก การ
เบื้องต้นของการสืบสวนและสอบสวน วิธีควบคุมอาชญากรรมจากสภาพแวดล้อม ยุทธวิธีปราบปราม
อาชญากรรมเบื้องต้น ข้อมูลเชิงพื้นที่สาหรับการทาแผนที่อาชญากรรม การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อการ
เกิ ด อาชญากรรม บทบาทของระบบต าแหน่ ง บนพื้ น โลก การประยุ ก ต์ ภู มิ ส ารสนเทศในงาน
อาชญากรรม กรณีศึกษา

18

ภม 634 ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการเมือง
3(2-2-5)
GE 634 Geoinformatics for Urban Management
แนวคิดและทฤษฎีทางภูมิศาสตร์เมือง การวิเคราะห์การใช้ที่ดิน เศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อม
เมือง และปรากฏการณ์เกาะความร้อนเมือง การติดตามการขยายตัวเมืองทั้งมีแบบแผนและไม่มีแบบ
แผน การะประยุกต์ระบบภูมิสารสนเทศในการวางแผนและการจัดการเมือง
ปพท 691 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท
12 หน่วยกิต
GRT 691 Master’s Thesis
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
คุณวุฒิการศึกษาตรี-โท-เอก
รายชื่อคณาจารย์
ที่
(สาขาวิชา) ปีที่จบ
1
รศ.ดร. วิชัย พันธนะหิรัญ วท.บ. (ปฐพีวิทยา), 2520
วท.ม. (ปฐพีวิทยา), 2525
Diploma Soil Science, Soil
Survey, 2531

2

อ.ดร. สุธาทิพย์
ชวนะเวสสกุล

3

อ.ดร. สถาพร
มนต์ประภัสสร

4

อ.ดร. ปกรณ์ เมฆแสง
สวย

Ph.D. (Biological Science),
2537
วท.บ. (ภูมิศาสตร์), 2536
ผ.ม. (การวางแผนชุมชนเมืองและ
สภาพแวดล้อม), 2540
ผ.ด. (การวางแผนชุมชนเมืองและ
สภาพแวดล้อม), 2552
วท.บ. (ชีววิทยา), 2540
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สภาวะ
แวดล้อม), 2542
วท.ด. (การจัดการสิ่งแวดล้อม),
2551
วท.บ. (ภูมิศาสตร์), 2545
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวด
ล้อม), 2548
Ph.D. (Geography), 2555
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สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
International Institute for
Aerospace Survey and Earth
Science (ITC), the
Netherlands
University of Rhode Island,
USA
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เลขประจาตัว
ประชาชน
xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
University of Leeds, UK

xxxxxxxxxxxx

3.2.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ
คุณวุฒิการศึกษาตรี-โท-เอก
รายชื่อคณาจารย์
ที่
(สาขาวิชา)ปีที่จบ
1
รศ.ดร. วิชัย พันธนะหิรัญ วท.บ. (ปฐพีวิทยา), 2520
วท.ม. (ปฐพีวิทยา), 2525

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Diploma Soil Science, Soil
Survey, 2531

2

อ.ดร. สุธาทิพย์
ชวนะเวสสกุล

3

อ.ดร. สถาพร
มนต์ประภัสสร

4

อ.ดร. ปกรณ์ เมฆแสง
สวย

5

อ.ดร. ธีรเวทย์
ลิมโกมลวิลาศ

6

ผศ.ดร. สุรยี ์พร นิพิฐ
วิทยา

International Institute for
Aerospace Survey and Earth
Science (ITC), the Netherlands
Ph.D. (Biological Science), 2537 University of Rhode Island, USA
วท.บ. (ภูมิศาสตร์), 2536
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผ.ม. (การวางแผนชุมชนเมืองและ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
สภาพแวดล้อม), 2540
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผ.ด. (การวางแผนชุมชนเมืองและ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
สภาพแวดล้อม), 2552
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วท.บ. (ชีววิทยา), 2540
มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สภาวะ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แวดล้อม), 2542
วท.ด. (การจัดการสิ่งแวดล้อม),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2551
วท.บ. (ภูมิศาสตร์), 2545
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ล้อม), 2548
Ph.D. (Geography), 2555
University of Leeds, UK
วท.บ. (ภูมิศาสตร์), 2541
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วท.ม. (ภูมิศาสตร์), 2547
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปร.ด. (การใช้ที่ดินและการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน),
2558
วท.บ. (ภูมิศาสตร์), 2544
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2547
วท.ด. (การจัดการสิ่งแวดล้อม),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2555

เลขประจาตัว
ประชาชน
xxxxxxxxxxxx
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xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)(ถ้ามี)
ไม่มี
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)
ข้อกาหนดในการทางานโครงงานหรือวิจัย ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศทางด้านภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจสังคม พิบัติภัย หรือ
ด้านที่เกี่ยวข้อง สามารถนาไปประยุกต์ใช้งานได้เมื่องานวิจัยสาเร็จ โดยต้องมีการนาส่งรายงานตาม
รูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนดอย่าง หรือเป็นโครงงานหรืองานวิจัยที่มุ่งเน้นการสร้างผลงาน
เพื่อพัฒนางานด้านภูมิสารสนเทศ
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
โครงงานหรืองานวิจัยด้านภูมิสารสนเทศที่นิสิตสนใจ สามารถอธิบายแนวคิดและทฤษฎีที่
นามาใช้ในการจั ดทาโครงงานหรื องานวิจัย ประโยชน์ที่จะได้รับจากการทาโครงงานหรืองาน วิจัย
มีขอบเขตโครงงานหรืองานวิจัยที่ชัดเจนและสามารถทาเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นิ สิ ต สามารถทางานเป็ น รายบุ ค คลหรื อ กลุ่ ม มี ค วามเชี่ ย วชาญในการใช้เ ครื่ อ งมื อ ทาง
ภูมิสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับองค์ความรู้ด้านภูมิศาสตร์ ในการทาโครงงานหรืองานวิจัย ซึ่งสามารถ
นาไปพัฒนาต่อยอดได้
5.3 ช่วงเวลา
ในรายวิชาที่มีการกาหนดให้มีโครงงาน / งานวิจัย
5.4 จานวนหน่วยกิต
ตามจานวนหน่วยกิตของวิชาบังคับและวิชาเลือก
5.5 การเตรียมการ
มีก ารก าหนดชั่ ว โมงการให้ ค าปรึ กษา จั ด ทาบั นทึ ก การให้ ค าปรึ กษา ให้ ข้อ มู ล ข่ า วสาร
เกี่ยวกับโครงงานหรืองานวิจัย ทางเว็บไซต์ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ อีกทั้งมีตัวอย่างโครงงานหรือ
งานวิจัยให้ศึกษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากความสมบูรณ์ครบถ้วนของเนื้อหาของโครงงานหรืองานวิจัย โดยอาจารย์
ผู้สอน และประเมินผลจากรูปแบบการนาเสนอและการจัดทารูปเล่มรายงาน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษของนิสิต /
กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
สมรรถนะของหลักสูตร
(ระบุมาตรฐานการเรียนรู้ที่สอดคล้อง)
1. ด้านทักษะสื่อสาร มีความสามารถในการสื่อสารและ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
นาเสนอผลงานวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อที่ 5.1 มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งการพูด ฟัง อ่าน และเขียน
รวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารได้อย่าง
เหมาะสม
ข้อที่ 5.2 มีทักษะและความรู้ในภาษาอังกฤษหรือภาษา
อื่นๆ เพื่อการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสม และ
จาเป็น
2. ด้านสมรรถนะของหลักสูตร มีความสามารถในการ ด้านทักษะทางความรู้
วิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหาเชิงพื้นที่ด้วยเทคนิค ข้อที่ 2.2 สามารถนาความรูด้ ้านภูมิสารสนเทศมา
และวิธีการทางภูมิสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
เชื่อมโยงกับปัญหา และต่อยอดองค์ความรูไ้ ด้
ด้านทักษะทางปัญญา
ข้อที่ 3.2 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมิน
งานวิจัยและงานทางภูมิศาสตร์และภูมิ
สารสนเทศได้อย่างเป็นระบบ
ข้อที่ 3.3 สามารถประยุกต์ความรู้ ทักษะ ความเข้าใจ
หลักการและทฤษฎีต่างๆ กับการแก้ปัญหาด้าน
ภูมิสารสนเทศได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม
และจริยธรรม
 มีการยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรม และเสียสละ
 มีความซื่อสัตย์สุจริตมีระเบียบ
วินัย และตรงเวลา ตลอดจน
เป็นแบบอย่างที่ดี
 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

 สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน  นิสิตประเมินตนเอง และมี
และส่งเสริมให้มีกิจกรรมทีม่ ี
การประเมินพฤติกรรมโดย
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
เพื่อนนิสิต และอาจารย์
ผู้สอน
 กาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร
เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นิสติ
 ประเมินคุณลักษณะบัณฑิตโดย
มีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้า
ผู้ใช้บัณฑิต
ชั้นเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจน
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ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม
และจริยธรรม
 มีจิตสานึกที่ดีและรับผิดชอบต่อ
หน้าที่
 มีการเคารพสิทธิและความ
คิดเห็นของผู้อื่น รวมถึงกฎและ
ระเบียบขององค์กร

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

การแต่งกายที่สภุ าพ มีความ
รับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์

2.2 ด้านความรู้
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
 มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการและทฤษฎีทสี่ าคัญใน
ด้านภูมสิ ารสนเทศ และเข้าใจ
หลักการและทฤษฎีเฉพาะด้าน
บางส่วน
 สามารถนาความรู้ด้านภูมิ
สารสนเทศมาเชื่อมโยงกับ
ปัญหา และต่อยอดองค์ความรู้
ได้
 สามารถบูรณาการความรู้ใน
ศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องกับด้าน
ภูมิศาสตร์และภูมสิ ารสนเทศ
 สามารถติดตามความก้าวหน้า
ทางวิชาการและวิจัย

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

 ใช้การเรียนการสอน
 ประเมินผลการเรียนรู้จากการ
หลากหลายรูปแบบ โดยเน้น
เรียนรายวิชา โดยการสอบ
หลักการทางทฤษฎี และ
ข้อเขียนสอบภาคปฏิบัติ การทา
ประยุกต์ทางปฏิบัติใน
แบบฝึกหัด การทารายงาน
สภาพแวดล้อมจริง ให้ทันต่อ
การนาเสนอรายงาน กรณี
การเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยี
ศึกษา โครงงานวิจัย
สารสนเทศ
 นิสิตประเมินตนเอง และมีการ
 การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง
ประเมินโดยอาจารย์ผสู้ อน
โดยการออกภาคสนาม ศึกษาดู  ประเมินคุณลักษณะบัณฑิตโดย
งาน เข้าร่วมประชุม/สัมมนา
ผู้ใช้บัณฑิต
ทางวิชาการ และเชิญผู้เชี่ยว
ชาญที่มีประสบการณ์ตรงด้าน
ภูมิสารสนเทศมาเป็นวิทยากร
พิเศษเฉพาะเรื่อง

2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา

กลยุทธ์การสอน

 สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ  การให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
และมีเหตุผล
การสัมมนา การอภิปรายกลุ่ม
การทารายงาน การทาวิจัย
 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์
วิทยานิพนธ์
และประเมิน งานวิจัยและงาน
 การสอนโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็น
ทางภูมิศาสตร์และภูมิ
สารสนเทศได้อย่างเป็นระบบ
สาคัญ
 สามารถประยุกต์ความรู้ ทักษะ
ความเข้าใจ หลักการและทฤษฎี
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วิธีการวัดและประเมินผล
 ประเมินผลการเรียนรู้จากการ
เรียนรายวิชา และการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตัวเอง การทา
โครงงานวิจัย การทา
วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์
 นิสิตประเมินตนเอง และมีการ
ประเมินโดยอาจารย์ผสู้ อน
 ประเมินคุณลักษณะบัณฑิตโดย

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ต่างๆ กับการแก้ปญ
ั หาด้านภูมิ
สารสนเทศได้อย่างถูกต้องและ
สร้างสรรค์
 สามารถสืบค้นและวิเคราะห์
ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ได้อย่างดี

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล
ผู้ใช้บัณฑิต

2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

 สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้  ใช้การสอนที่มีการกาหนด
 ประเมินจากพฤติกรรม และการ
อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็น
กิจกรรมให้มีการทางานเป็น
แสดงออกในการนาเสนอ
กัลยาณมิตร
กลุม่ การทางานที่ต้อง
รายงานกลุ่มในชั้นเรียน และ
ประสานงานกับผู้อนื่ หรือต้อง
ประเมินจากผลการเรียนรู้จาก
 สามารถทางานเป็นทีม มีภาวะ
ค้นคว้าหาข้อมูลจากการ
รายวิชาต่างๆ
ผู้นารับผิดชอบ ในการ
สัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มี
ดาเนินงานของตนเอง และ
 นิสิตประเมินตนเอง และมีการ
ประสบการณ์
ร่วมมือกับผู้อื่น ได้อย่างมี
ประเมินโดยอาจารย์ผสู้ อน
ประสิทธิภาพ ได้เหมาะสมตาม  การจัดให้มรี ายวิชาสัมมนา เพื่อ  ประเมินคุณลักษณะบัณฑิตโดย
โอกาส และสถานการณ์
มีการแลกเปลีย่ นแนวคิด
ผู้ใช้บัณฑิต
ระหว่างนิสติ ด้วยกันเองและกับ
 มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
อาจารย์ผู้สอน
สังคมในการเรียนรู้ มีการ
วางแผนพัฒนาปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภาพ ในการทางาน
ระดับสูงได้

2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

 มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทย  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
 ประเมินผลการเรียนรู้จาก
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการ
รายวิชาต่างๆ ให้ได้วิเคราะห์
ผลิตผลงานการวิจัยโดยใช้
พูด ฟัง อ่าน และเขียน รวมทั้ง
สถานการณ์จาลอง และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและสถิติ
การเลือกใช้รูปแบบการสื่อสาร
สถานการณ์เสมือนจริง และการ
ที่เกีย่ วข้องเพื่อนาเสนอใน
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ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

ได้อย่างเหมาะสม
วิเคราะห์ การประมวลผล และ
รูปแบบต่างๆ เช่น โปสเตอร์
นาเสนอการแก้ปญ
ั หาที่
บทความ สื่อต่างๆ
 มีทักษะและความรู้ใน
เหมาะสม เรียนรูเ้ ทคนิคการ
ภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆ
 นิสิตประเมินตนเอง และมีการ
ประยุกต์ภูมสิ ารสนเทศใน
เพื่อการค้นคว้าได้อย่าง
ประเมินโดยอาจารย์ผสู้ อน
หลากหลายสถานการณ์
เหมาะสม และจาเป็น
 ประเมินคุณลักษณะบัณฑิตโดย
 การเรียนรู้จากการใช้เทคโนโลยี
 มีความสามารถในการใช้
ผู้ใช้บัณฑิต
สารสนเทศในการผลิต
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
ผลงานวิจัยที่หลากหลาย
สารสนเทศเพื่อการค้นคว้าหา
ความรู้ และสร้างสรรค์ผลงาน
ทางวิชาการ
 ใช้ความรู้ทางภูมิสารสนเทศเพื่อ
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
นาเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
ในการแก้ปัญหา

สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร
มาตรฐานผลการเรียนรู้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

2. ด้านความรู้

2.1

2.2
2.3
2.4

รายละเอียดผลการเรียนรู้
มีการยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และเสียสละ
มีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินยั และตรงเวลา ตลอดจนเป็น
แบบอย่างที่ดี
มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
มีจิตสานึกที่ดีและรับผิดชอบต่อหน้าที่
มีการเคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น รวมถึงกฎและระเบียบของ
องค์กร
มีค วามรู้ และเข้ าใจเกี่ ยวกับ หลั ก การและทฤษฎีพื้ นฐานที่ สาคัญ ใน
เนื้อหา ของสาขาวิชาด้าน ภูมิสารสนเทศ และเข้ าใจหลักการและ
ทฤษฎีเฉพาะด้านบางส่วน
สามารถนาความรู้ด้านภูมิสารสนเทศมาเชื่อมโยงกับปัญหา และต่อ
ยอดองค์ความรู้ได้
สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องกับด้านภูมิศาสตร์
และภูมิสารสนเทศ
สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิจัย
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มาตรฐานผลการเรียนรู้
3. ด้านทักษะทางปัญญา

3.1
3.2
3.3

3.4
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 4.1
และความรับผิดชอบ
4.2

4.3
5. ด้ า นทั ก ษะการคิ ด วิ เ คราะห์ เ ชิงตั ว เลข 5.1
การสื่ อ สารและการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.2
5.3
5.4

รายละเอียดผลการเรียนรู้
สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณและมีเหตุผล
สามารถวิ เ คราะห์ สั งเคราะห์ แ ละประเมิ น งานวิ จั ย และงานทาง
ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศได้อย่างเป็นระบบ
สามารถประยุกต์ความรู้ ทักษะ ความเข้าใจ หลักการและทฤษฎีต่างๆ
กับการแก้ปัญหาทางภูมิสารสนเทศได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์
สามารถสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ได้อย่างดี
สามารถท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเป็ น
กัลยาณมิตร
สามารถทางานเป็นทีม มีภาวะผู้นา รับผิดชอบการดาเนินงานของ
ตนเอง และร่วมมือกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพได้เหมาะสมตาม
โอกาสและสถานการณ์
มีค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเองและสังคมด้ า นการเรี ย นรู้ รวมทั้ งวาง
แผนพัฒนาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ ในการทางานระดับสูงได้
มีทักษะการสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ทั้งการพูด ฟัง
อ่ า น และเขี ย น รวมทั้ ง การเลื อ กใช้ รู ป แบบการสื่ อ สารได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆ เพื่อการค้นคว้าได้
อย่างเหมาะสม และจาเป็น
มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การค้นคว้าหาความรู้ และสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ
ใช้ความรู้ทางภูมิสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และนาเสนอ
ข้อมูลได้อย่างเหมาะสมในการแก้ปัญหา
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
1.
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

ด้านที่ 1
คุณธรรม จริยธรรม

1

ภม 511 ธรรมชาติของข้อมูล
เชิงพื้นที่
ภม 512 ระเบียบวิธีวิจัยและ
การพัฒนาแนวคิดทาง
ภูมิศาสตร์และภูมสิ ารสนเทศ
ภม 513 ระบบกายภาพและ
ปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์
ภม 521 ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์และระบบกาหนด
ตาแหน่งบนผิวโลกขั้นสูง
ภม 522 การรับรูร้ ะยะไกลขั้นสูง
ภม 551 สัมมนาทางภูมิ
สารสนเทศ
ภม 523 การทาแผนที่เฉพาะ
เรื่องและการแสดงภาพพื้นที่
ภูมิศาสตร์
ภม 524 ระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจเชิงพื้นที่หลายตัวแปร
ภม 531 ภูมิสารสนเทศเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
ภม 532 ภูมิสารสนเทศเพื่อการ
ขนส่งและโลจิสติกส์
ภม 541 ภูมสิ ารสนเทศเพื่อ
การเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการปรับตัว

2

3

4

5

ด้านที่ 3
ทักษะทาง
ปัญญา

ด้านที่ 2
ความรู้

3

4

ด้านที่ 5
ผลการเรียนรู้ด้าน
ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

2

3

4

1

1

2

3

1

2

3

4
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2

ด้านที่ 4
ทักษะ
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

ด้านที่ 1
คุณธรรม จริยธรรม

1

ภม 542 ภูมิสารสนเทศเพื่อ
การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน
ภม 543 ภูมิสารสนเทศเพื่อ
การจัดการพิบัติภยั
ภม 625 การรับรูร้ ะยะไกลช่วง
ไมโครเวฟ
ภม 626 การเขียนโปรแกรม
บนระบบภูมิสารสนเทศ
ภม 633 ภูมิสารสนเทศเพื่อ
การวิเคราะห์อาชญากรรม
ภม 634 ภูมิสารสนเทศเพื่อ
การจัดการเมือง
ปพท 691 ปริญญานิพนธ์ระดับ
ปริญญาโท

2

3

4

5

ด้านที่ 3
ทักษะทาง
ปัญญา

ด้านที่ 2
ความรู้

3

4

ด้านที่ 5
ผลการเรียนรู้ด้าน
ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

2

3

4

1

1

2

3

1

2

3

4
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2

ด้านที่ 4
ทักษะ
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
(ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
กาหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ เป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องทาทุกหลักสูตร และนาไปดาเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้อง
สามารถตรวจสอบได้ การทวนสอบระดับรายวิชา ควรประเมินการเรียนการสอนระดับรายวิชา มีการทวนสอบ
มคอ.3 และ มคอ.5 มีคณะกรรมการทวนสอบเพื่อให้เป็นไปตาม มคอ.3 การทวนสอบระดับหลักสูตร ทาโดยผ่าน
ระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษาดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
การกาหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ควรเน้นการทวนสัมฤทธิ์ผลของการประกอบ
อาชีพทีท่ าอย่างต่อเนื่อง และนาผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบ
ครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงาน โดยการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา อาจจะดาเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้
 ภาวะการได้งานทา ประเมินนิสิตทุกคนที่สาเร็จ การศึกษา ด้านของระยะเวลา การหางานทา
ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจในการประกอบการงานอาชีพ
 การทวนสอบจากนายจ้ าง โดยการขอเข้าสั มภาษณ์ หรือ การแบบส่ ง แบบสอบถาม เพื่ อ
ประเมินความพึงพอใจ และเข้าทางาน ของนิสิตที่สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรในสถานประกอบการนั้นๆ
 การประเมินตาแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงาน
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
(ภาคผนวก ก)
- ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร
- ได้ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
- เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
- การตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ .ผลงานปริญญานิพนธ์หรือส่วน
หนึ่งของปริญญานิพนธ์ ต้องได้รับการตี พิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ และวันที่ส่งผลงานมาบัณฑิตวิทยาลัยมีคุณภาพตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยฉบับ
ปัจจุบัน หรือนาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการแล้ว โดยบทความที่นาเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการ
ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิ ชาการ (Proceedings) ที่มีคุณภาพตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
ฉบับปัจจุบัน
30

หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย /
สถาบัน คณะ ตลอดจนหลักสูตรที่สอน
 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในด้านการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง
โดยผ่านการทาวิจัยในสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้องกับ ภูมิสารสนเทศ และการบูรณาการภูมิสารสนเทศ กับด้านต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิ ชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุม
ทางวิชาการทั้งในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์โดยการทาวิจัยระยะสั้นทั้ง
ในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่อง โดยผ่านผ่านการทาวิจัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ ภูมิสารสนเทศ และการบูรณาการภูมิสารสนเทศ
กับด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิช าการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ
การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
 สนุบสนุนให้อาจารย์การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย โดย
การเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาที่เกี่ยวข้องกับทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมิน
 จัดสรรงบประมาณสาหรับการประชุมวิชาการทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ
คุณธรรม
 มีการกระตุ้นอาจารย์ทาผลงานทางวิชาการในสาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
 ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความเชี่ยวชาญ
สาขาวิชาชีพ โดยมีการจัดสรรงบประมาณสาหรับการทาวิจัยและส่งเสริมให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่างๆ
ของคณะ และมหาวิทยาลัย
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
1.1 ดาเนินการบริหารหลักสูตรโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลหลักสูตรให้ เป็นไป
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยประธานหลักสูตร และอาจารย์ประจา
หลักสูตร จะมีการประชุม เพื่อวางแผนการจัดการเรียนการสอน การกาหนดอาจารย์ผู้สอนให้มีความเหมาะสมกับ
คุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การวิจัย
1.2 มีคณาจารย์เป็นกลไกสาคัญในการผลิตมหาบัณฑิต ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและ
วิจัย มีการวางระบบการดูแลนิสิตโดยแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้คาแนะนาในด้านการเรียนและการทาปริญญา
นิพนธ์
1.3 มีการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานของหลักสูตรทุกปี มีการพิจารณารูปแบบการประเมิน ความพึงพอใจ
ของอาจารย์ประจาหลักสูตร และประเมินความพึงพอใจของนิสิตทีมีต่ออาจารย์ผู้สอน เพื่อให้เกิดการปรับปรุงการ
เรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
2. บัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ มีระบบและกลไกในการสารวจคุณภาพของบัณฑิต
ที่จบการศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน คือ (1) ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
(2) ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ (3) ด้านทักษะทางปัญญา (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยการ
สารวจคุณภาพของบัณฑิตที่จบการศึกษาจากผู้ใช้บัณฑิต โดยที่ผ่านมานั้น มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เป็นไปตามเปูาหมาย นอกจากนี้ หลักสูตรยังมีกระบวนการส่งเสริมให้นิสิต
ตีพิมพ์ห รื อเผยแพร่ ผลงาน ตามข้อกาหนดของการจบการศึกษา ด้ว ยระบบอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์
ซึ่งนิสิตของหลักสูตรมีการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานที่เป็นที่ยอมรับ
อย่างสม่าเสมอ
3. นิสิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ มีระบบและกลไกการรับนิสิตบัณฑิตศึกษา ผ่าน
การประชุม เพื่อกาหนดคุณสมบัติของผู้สมัครสอบระดับบัณฑิ ตศึกษา และแจ้งไปยังบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อออก
ระเบียบการรับนิสิตในแต่ละปีการศึกษา โดยบัณฑิตวิทยาลัยจะกาหนดวันทดสอบภาษาอังกฤษ และแจ้งคะแนน
สอบภาษาอั ง กฤษของผู้ ส มั ค รมาให้ ห ลั ก สู ต รพิ จ ารณา และก าหนดวั น สอบสั ม ภาษณ์ ท างวิ ช าการ จากนั้ น
หลักสูตรจะแต่งตั้งอาจารย์ผู้ทาการสอบสัมภาษณ์ และจัดสอบสัมภาษณ์โดยอาจารย์ประจาหลักสูตร ตลอดจนมี
การประชุมพิจารณาตัดสินผลการสอบ และส่งเอกสารแจ้งผลการสอบสัมภาษณ์ให้บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อไป
หลั ก สู ต รได้ มี ก ารเตรี ย มความพร้ อ มของนิ สิ ต ในสาขาภู มิ ส ารสนเทศ โดยได้ จั ด การปฐมนิ เ ทศซึ่ ง คณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้มีการเชิญคณาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ในภาควิชาเข้าร่วมด้วย โดยมีการ
แนะนาคณาจารย์และหัวข้องานวิจัย โครงสร้างหลักสูตร การลงทะเบียน การใช้ชีวิตในระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึง
การทาวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระ
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นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับบัณฑิตศึกษาปี 2559 ของบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยเมื่อนิสิตได้หัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ และอาจารย์ผู้
ควบคุม นิสิตจะทาเรื่องแต่งตั้งอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ ผ่านหลักสูตร ภาควิชา และ
คณะฯ ไปยังบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อให้บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ
ซึ่งตามข้อบังคับของบัณฑิตนิสิตที่ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ แล้วต้องส่งแบบฟอร์ม
รายงานความก้าวหน้าการของทาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ในแต่ละภาคการศึกษาให้ แก่บัณฑิตวิทยาลัย
โดยมีอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ ลงนาม โดยหลักสูตรจะจัดเตรียมแบบฟอร์มการเข้า
รับคาปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ เมื่อนิสิตพบอาจารย์ผู้ควบคุม และภายหลังการให้คาปรึกษา นิสิต
ทาการบันทึกรายละเอียดของการเข้าพบอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระ และเก็บไว้ที่หลักสูตรและ
ตัวนิสิตเอง โดยหลั กสูตรได้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีจากการบริหารจัดการความรู้ของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ
หลักสูตรได้จัดโครงการพัฒนาและเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นิสิต รวมถึงสนับสนุนนิสิตระดับ
บั ณฑิตศึกษาให้ เข้าร่ ว มประชุม สั มมนา อบรม เพื่อนาเสนอผลงานของนิสิ ตระดับชาติ/นานาชาติ ด้ว ยการ
สนับสนุนค่าลงทะเบียนให้กับนิสิตเพื่อลงทะเบียนการเข้าร่วมเสนอผลงานแบบปากเปล่า ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็น
ข้อเสนอแนะจากการสารวจความต้องการของนิสิต
นอกจากนี้ หลักสูตรได้จัดให้มีระบบและกลไกในการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต ผ่านกระบวนการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการข้อร้องเรียนอยู่ในระดับดี
โดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากหลักสูตรฯ สามารถจัดการข้อร้องเรียนของนิสิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. อาจารย์
คณะกรรมการบริ หารหลั กสูตรร่ ว มกับคณะสั งคมศาสตร์วางแผนการบริหารและการส่ งเสริมและพัฒ นา
อาจารย์ในหลักสูตร ได้แก่ แผนพัฒนาบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ หมวดงบพัฒนาบุคลากร และงบอุดหนุนการ
วิจัย โดยคณะฯได้บริหารและจัดสรรงบประมาณดังกล่าวให้แก่คณาจารย์ทุกคนในคณะฯ รวมทั้งจัดสรรงบอุดหนุน
เพิ่มเติมด้วย ซึ่งคณะกรรมการบริห ารหลักสู ตรได้นาแผนฯ ดังกล่ าวมาประชุมร่วมกันเพื่อให้อาจารย์ประจา
หลักสูตรได้วางแผนเพื่อพัฒนาตนเองตามช่องทางที่สนใจ เช่น ด้านวิชาการ ได้แก่ การเข้าร่วมประชุ มวิชาการ
ระดับชาติ ระดับนานาชาติ การเข้าร่วมสัมมนา อบรม ศึกษาดูงาน และเพื่อการเรียนต่อ ด้านการวิจัย เช่น การ
สนับสนุนให้อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ประจาทุกคนดาเนินโครงการวิจัยเพื่อต่อยอดความรู้และเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารหลั กสูตรได้กาหนดให้อาจารย์ประจาหลักสูตร
ได้สรุปประเด็นที่ได้จากการพัฒนานาเสนอผ่านภาควิชาและที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อทบทวนผลและ
เสนอแนะข้อมูลต่างๆเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ต่อไป
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 ด้านหลักคิดในการออกแบบหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ เป็นหลักสูตรที่ออกแบบและวางแผนหลักสูตร
เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและเหมาะสมกับยุคโลกาภิวัฒน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศปัจจุบัน มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรประกอบด้วยคณาจารย์ในภาควิชา ซึ่งการปรับปรุงหลักสูตรเริ่มจากการสารวจ
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ความคิดเห็นต่อหลักสูตรจากนิสิตปัจจุบัน บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต เพื่อทราบถึงความต้องการและข้อควรปรับปรุง
แก้ไข จากนั้น คณะกรรมการฯ ประชุมเพื่อสรุปข้อมูลสาคัญที่ได้ เพื่อออกแบบหลักสูตรให้เป็นไปตามข้อกาหนด
ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต โดยคานึงถึงสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นในการวางแผน
หลั ก สู ต ร ความเกี่ ย วข้ อ งกั บ พั น ธกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย ในการก าหนดข้ อ มู ล เฉพาะของหลั ก สู ต ร (ปรั ช ญา
ความสาคัญ และวัตถุประสงค์และแผนพัฒนาปรับปรุง) นอกจากนั้น ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และ
โครงสร้างของหลักสูตร ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบัณฑิตวิทยาลัย
การกาหนดรายวิชาในหลักสูตรทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือก จะพิจารณาถึงรายวิชาพื้นฐานเฉพาะด้านที่
นิสิตในหลักสูตรต้องได้เรียนรู้ วิชาเอกบังคับที่เป็นวิชาพื้นฐานที่นิสิตสาขาวิชาภูมิส ารสนเทศจะต้องมีความรู้และ
ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และรายวิชาเอกเลือกที่เป็นวิชาในแต่ละด้านของสาขาภูมิสารสนเทศในเชิงลึกที่นิสิตควร
จะได้เรียนรู้ในรายละเอียดเพื่อนาไปต่อยอดองค์ความรู้ต่อไป ในการกาหนดรายวิชานั้น คณะกรรมการดาเนินงาน
จะคานึงถึงความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงของแต่ละวิชา รวมทั้งความความทันสมัยของเนื้อหาความรู้ และทฤษฎี
ตลอดจนการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างทักษะของนิสิต เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการแล้ว จะมีการแจ้งไปยังคณาจารย์ที่
มีความชานาญที่ตรงกับในแต่ละรายวิชาเพื่อเขียนคาอธิบายรายวิชา และจัดทาร่างหลักสูตรฯ ส่ งให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
วิพากษ์หลักสูตรฯ เมื่อได้รับผลการวิพากษ์แล้ว หลักสูตรจะจัดประชุมคณาจารย์ของภาควิชาภูมิศาสตร์อีกครั้ง
เพื่อสรุปข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ และนาร่างหลักสูตรมาปรับปรุง จากนั้นนาหลักสูตรที่ปรับปรุงแล้ว เสนอ
ต่อคณะกรรมการคณะสังคมศาสตร์ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา สภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยเป็นลาดับ
ต่อไป ตามขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตรของฝุายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และส่งให้ สกอ. รับรอง
หลักสูตร
การเปิ ดวิชาเลือกของหลั กสู ตรใช้ระบบสารวจความต้องการการลงทะเบียนรายวิช าเลื อกตามความ
ต้องการของนิสิต ตามแนวทางการเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยหลักสูตรได้สารวจความต้องการการลงทะเบียน
รายวิช าเลื อกของนิ สิ ตล่ ว งหน้ าก่อนเปิ ดภาคการศึกษา เพื่อจัดทาส ารับ และเปิดรายวิช าตามความต้องการ
ลงทะเบียนของนิสิต
5.2 ด้านการกาหนดผู้สอน
หลักสูตรจัดให้มีการประชุมก่อนเปิดภาคการศึกษา เพื่อแจ้งวิชาสอนและกาหนดผู้สอน โดยคุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้สอนเป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย โดยอาจารย์ในภาควิชาส่วนใหญ่สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริ ญญาเอก และดารงตาแหน่ งทางวิช าการที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ล ะสาขาของวิช าทางภูมิศาสตร์และภูมิ
สารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อ ง อาจารย์ผู้สอนทุกคนมีประสบการณ์สอนและการทาวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
วิทยานิพนธ์ และมีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอนรายวิชา
ในหลักสูตรมีการกาหนดผู้สอน 2 แบบ ได้แก่ แบบที่ 1 การจัดการสอนโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
คนเดียว และการจัดการสอนเป็นทีม (team teaching) โดยมีอาจารย์ผู้สอนในวิชารายนั้นๆ ตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป
ในส่วนของรายวิชาเลือก จะมีการกาหนดผู้สอนในแต่ละชั้นปีตามความเชี่ยวชาญของอาจารย์ผู้สอนแต่ละท่าน
โดยภาควิชาจะจัดให้อาจารย์แต่ละท่าน มีภาระงานเฉลี่ยใกล้เคียงกัน (จานวนรายวิชาที่สอนทั้งในระดับปริญญา
ตรีและปริญญาโท) ในแต่ละภาคการศึกษา นอกจากนั้น ในบางรายวิชายังจัดให้มีการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะสาขา เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้กับนิสิต และมีการส่งเสริมนิสิตให้เรียนรู้ในสถานการณ์จริง
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5.3 ด้านการกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4)
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีหน้าที่ในการกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้เพื่อให้
มีการจัดทา มคอ.3 ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดย หลักสูตรได้ประสานงานไปยังอาจารย์ผู้สอนใน
แต่ละวิชาเพื่อจัดทาและ/หรือปรับปรุง มคอ.3 โดยครอบคลุมวัต ถุประสงค์ วิธีการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และการวัดและการประเมินผลตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน
อาจารย์ผู้สอนจะต้องนาส่ง มคอ 3 ให้ภาควิชาภายในระยะเวลาที่คณะกาหนด ระหว่างการจัดการเรียนการสอน
ในแต่ละภาคการศึกษา การประชุมหลักสูตรจะมีการติดตามสอบถามถึงปัญหาการจัดการเรียนการสอน ตลอดจน
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการจัดทาแผนการเรียนรู้
5.4 ด้านการควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับสาขาวิชา
และความก้าวหน้าของศาสตร์
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีระบบและกลไกในการควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระ ของ
นิสิตในหลักสูตร โดยเริ่มสอดแทรกความสาคัญของการทาวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระ ตั้งแต่การเรียนการสอน
ในรายวิช า โดยให้นิ สิ ตได้ค้น คว้าหัว ข้อวิจัยที่สนใจและนาเสนอหัว ข้อ และมีการเชิญอาจารย์ผู้ส อนในระดับ
บัณฑิตศึกษาเพื่อเข้าร่วมรับฟังการนาเสนอหัวข้อที่ของนิสิต พร้อมทั้งให้ข้อแนะนาที่เป็นประโยชน์ นอกจากนี้ยังมี
ระบบและกลไกลในการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระ ดังต่อไปนี้
1) การได้มาซึ่งหัวข้อวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระ โดยนิสิตจะต้องเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และค้นคว้าอิสระ เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ของหัวข้อที่นิสิตต้องการทา โดยอาศัยองค์ความรู้ที่ได้จาการเรียนใน
ห้องเรียน ข่าวสาร การเปลี่ยนแปลงทางสภาพกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม บนพื้นฐานของสาขาภูมิ
สารสนเทศ ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลื อกหัวข้อทาวิจัย เช่น หน่วยงานต้นสังกัดของนิสิต (กรณีนิสิตลา
มาเรียนต่อ) และจานวนนิสิตต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระ โดยให้เป็นไปตามประกาศของ
บัณฑิตวิทยาลัย
2) จัดทา Concept Paper (บทที่ 1 2 และ 3) เพื่อนาเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ
และนาเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ หากไม่ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ นิสิตจะต้องเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่อดาเนินการแก้ไขและปรับปรุงตามคาแนะนาของคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้า
อิสระ และเสนอเรื่องเข้าไปยังหลักสูตร เพื่อกาหนดการสอบเค้าโครงอีกครั้ง
3) เมื่อหัวข้อผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระ และดาเนินการปรับแก้ตามความเห็น
ของคณะกรรมการสอบเค้าโครงและนาส่งบัณฑิตวิทยาลัย นิสิตสามารถดาเนินการทาวิทยานิพนธ์และค้นคว้า
อิสระ ตามแนวคิดที่ได้เสนอไว้ และต้องเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างสม่าเสมอ เพื่อรายงานความก้าวหน้าของ
การดาเนินการ และเป็นไปตามข้อกาหนดของบัณฑิตวิทยาลัย โดยนิสิตที่ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์และ
ค้นคว้าอิสระ ต้องส่งรายงานความก้าวหน้าของการทาวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระ ในแต่ละภาคการศึกษาให้
บัณฑิตวิทยาลัยด้วย
หลักสูตรมีระบบควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามความก้าวหน้าของศาสตร์ โดยได้จัดโครงการ
ติดตามความก้าวหน้าการทาวิทยานิพนธ์ โดยนิสิตทุกคนต้องนาเสนอความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์ และ/
35

หรื อ นาเสนอหั วข้อวิจั ยที่คาดหวังว่าจะทาวิทยานิพนธ์ (นิสิ ตชั้นปีที่ 1) โดยหลั กสู ตรจะเรียนเชิญคณาจารย์
ภาควิชาเข้าร่ ว มรั บฟัง เพื่อให้ ข้อคิดเห็ น และการแนะนาให้ การเลื อกหั ว ข้อวิทยานิพนธ์ของนิสิตเป็นไปตาม
ความก้าวหน้าของศาสตร์
5.5 ด้านการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความ
เชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อปริญญานิพนธ์
หลักสูตรได้คานึงถึงการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระตามความเชี่ยวชาญของ
อาจารย์ ประจ าหลักสู ตร โดยแบ่ งสาขาความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ ภ าควิช าที่มีคุณสมบัติส ามารถควบคุม
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ในสาขาภูมิสารสนเทศ
5.6 ด้านการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
หลักสูตรฯ ได้ตัดให้มีการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยมีระบบและกลไกในการ
ประเมิน เริ่มจากอาจารย์ประจาหลักสูตรจัดประชุมเพื่อกาหนดวันตัดสินผลการเรียนและกาหนดวันส่ง มคอ.5
พร้อมกาหนดเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ รายชื่อผู้ประเมินผลการเรียนรู้แต่ละรายวิชา และกาหนดส่งผลการ
ทวนสอบผลการเรียนรู้ โดยกาหนดให้เตรียมเอกสารในการประเมินฯ เช่น มคอ.2, 3/4, 5/6 เอกสารบันทึก
คะแนน หรือตัวอย่างข้อสอบและรายงาน เป็นต้น
ประชุมตัดสินผลการเรียนนิสิตเพื่อวิเคราะห์ระดับผลการเรียนที่มีปัญหาหรือผิดปกติ ก่อนอาจารย์ผู้สอน
จะบันทึกเกรดในระบบของมหาวิทยาลัย และมอบหมายอาจารย์ผู้สอนจัดทา มคอ.5 ต่อไป
ประชุมทวนสอบผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษาหากพบ
รายวิชาที่มีผ ลการทวนสอบไม่ถูกต้องหรื อไม่เหมาะสมให้รายงานผลและทาการแก้ไข พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผ ล
ประกอบ เช่น ชั่วโมงการสอนที่ไม่ตรงกับที่ระบุไว้ใน มคอ.3 พร้อมทั้งรายงานปัญหาและวิธีการปรับปรุงแก้ไข
ปัญหาใน มคอ.5 และ 7 ต่อไป
กระบวนการตรวจสอบกาหนดผู้ทวนสอบฯ ตามมติที่ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร โดยผู้ทวนสอบฯ
ต้องไม่ใช่ผู้สอนในรายวิชานั้น ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกับสอน
การทารายงานและการสอบในรายวิชานั้นๆ ร่วมกับการสังเกต และผลการทวนสอบโดยนิสิตประกอบการประเมิน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้การบริหารงบประมาณ
คณะฯ จัดสรรงบประมาณประจาปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ เพื่อจัดซื้อตาราสื่อการเรียน
การสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
ในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
มหาวิ ท ยาลั ย มี ค วามพร้ อ มด้ า นหนั ง สื อ ต ารา และการสื บ ค้ น ผ่ า นฐานข้ อ มู ล ระดั บ สากล โดยมี
สานักหอสมุดที่มีหนังสือภูมิสารสนเทศ และด้านอื่นๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้นดังต่อไปนี้
6.2.1 หนังสือด้านภูมิสารสนเทศจานวน 17,432 เล่ม
6.2.2 วารสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่บอกรับ ดังต่อไปนี้
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วารสารภาษาไทย
 National Geographic ฉบับภาษาไทย.
 วารสารภูมิศาสตร์ (Geographical Journal) สมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย
 วารสารภูมิศาสตร์ (Journal of Geography) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒภาควิชา
ภูมิศาสตร์
 วารสารสารสนเทศภูมิศาสตร์นเรศวร (Journal of Naresuan Geographic Information
System.) มหาวิทยาลัยนเรศวร
 เอเชียปริทัศน์ (Journal of Asian Review.)
วารสารภาษาอังกฤษที่บอกรับ
 Journal of Geography (บอกรับตัวเล่ม รหัส 90-037 Fulltext online ใช้ผ่าน OPAC
จากช่องทางทรัพยากร ได้)
 National Geographic (บอกรับตัวเล่ม)
 Annals of the Association of American Geographers (Fulltext online ใช้ผ่าน
ฐานข้อมูล Academic Search Complete)
 Geographical Review (Fulltext online ใช้ผ่านฐานข้อมูล Academic Search
Complete)
 Geography Teacher (Fulltext online ใช้ผ่านฐานข้อมูล Academic Search
Complete)
 National Geographic Traveler. (บอกรับตัวเล่ม รหัส 91-304)
6.2.3 ฐานข้อมูลทางวิชาการที่บอกรับ
 โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย (Thailand Library Integrated
System - ThaiLIS)
 Academic Search Complete
 Academics Search Premier
 IR-Web
 CRCNetBASE
 e-Book Collection (Ebscohost) หรือฐานข้อมูล NetLibrary เดิม
 H.W. Wilson
 Proquest Dissertation & Theses
 ScienceDirect
 Scopus
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 SpringerLink - Journal
 Web of Science วารสารอิเล็กทรอนิกส์ มศว
6.2.4 เครื่องมือและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน
 แผนที่ภูมิประเทศ ประเทศไทย ระวาง L7017 และ L7018
 ภาพถ่ายทางอากาศ
 กล้องมองภาพสามมิติ (Mirror Stereoscope) จานวน 20 ชุด
 เครื่อง GPS จานวน 40 เครื่อง
 เข็มทิศ ลูกโลก เครื่องมือวัดระยะทาง
 ตัวอย่างหินสาหรับการศึกษาธรณีวิทยา
 กล้องสารวจ
 เครื่องมือปฏิบัติการในภาคสนาม
 โปรแกรม ArcGIS 9.1 จานวน 3 ลิขสิทธิ์ และ ArcGIS 10 จานวน 30 ลิขสิทธิ์
 โปรแกรม Erdas จานวน 10 ลิขสิทธิ์
 โปรแกรม ER-Mapper จานวน 1 ลิขสิทธิ์
 ชั้นข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ประเทศไทย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับสานักหอสมุดกลาง เพื่อจัดซื้อหนังสือ และตาราที่เกี่ยวข้อง สาหรับบริการอาจารย์และนิสิตได้
ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน การประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมการ
เสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่นๆ ที่จาเป็น นอกจากนี้ อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ ก็มี
ส่วนการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ สาหรับสานักหอสมุดกลางเพื่อดาเนินการจัดซื้อหนังสือด้วย
ส่วนของคณะฯ จะต้องจัดสื่อการสอนอื่น เพื่อใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ และคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีเจ้าหน้าที่ประจาของคณะฯ จะประสานงานการจัด ซื้อหนังสือเพื่อเข้าสานักสมุดกลางและ ทาหน้าที่
ประเมินความเพียงพอของหนังสือ ตารา นอกจากนี้ มีเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคและโสตทัศนอุปกรณ์ ซึ่งจะช่วย
อานวยความสะดวกการใช้สื่อของอาจารย์ และควรต้องประเมินความเพียงพอและความต้องการใช้สื่อของอาจารย์
โดยมีรายละเอียดดังนี้
เป้าหมาย
การดาเนินการ
การประเมินผล
 จัดให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ  จัดให้มีห้องเรียนที่มีความพร้อมใช้  รวบรวมจัดทาสถิติ จานวนเครื่องมือ
ระบบเครือข่าย แม่ข่าย อุปกรณ์
งานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการ
อุปกรณ์ ต่อหัวนิสิตต่อจานวนชั่วโมง
ทรัพยากร สื่อและช่องทางการ
สอน การบันทึก เพื่อเตรียมจัดสร้าง
การใช้งานห้องปฏิบัติการ
เรียนรู้ให้เพียงพอ เพื่อสนับสนุนทัง้
สื่อสาหรับการทบทวนการเรียน
 จานวนนิสิตลงทะเบียนเรียนที่มฝี กึ
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เป้าหมาย
การศึกษาในห้องเรียน นอก
ห้องเรียน และเพื่อการเรียนรูด้ ้วย
ตนเอง อย่างเพียงพออย่างมี
ประสิทธิภาพ

การดาเนินการ
การประเมินผล
ปฏิบัติการ ด้วยอุปกรณ์ต่างๆ
 จัดเตรียมห้องปฏิบัติการทีม่ ี
เครื่องมือทันสมัยและเป็นเครื่องมือ  ผลสารวจความพึงพอใจของนิสิตต่อ
วิชาชีพระดับสากล เพื่อให้นิสิต
การให้บริการทรัพยากรเพื่อการ
สามารถฝึกปฏิบัติ สร้างความพร้อม
เรียนรู้และปฏิบัติการ
เพื่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
 จัดให้มีเครือข่ายและห้องปฏิบัติการ
มีทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ พื้นที่ ซึ่ง
นิสิตสามารถศึกษาหาความรู้
เพิ่มเติมได้ด้วย

7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดาเนินการบรรลุตามเปูาหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมด อยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่องไม่ต่ากว่า 2 ปี การศึกษา
เพื่อติดตามการดาเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดาเนินงานตามข้อ 1-5 และ
อย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงาน
หลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
(4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5
และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา
(5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.3 อย่างน้อยร้องละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
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ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ดาเนินการทีร่ ายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนา
ด้านการจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รบั การพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ50ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี ่อ
คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี ่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(13) มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี
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เกณฑ์ประเมิน : หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้
ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) มีผลดาเนินการบรรลุตามเปูาหมาย และมีจานวนตัวบ่งชี้ที่มีผล
ดาเนินการบรรลุเปูาหมาย ไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจานวนตัวบ่งชี้
บังคับ และตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 ประเมินคุณภาพการเรียนการสอน รูปแบบของการจัดการเรียนการสอนรายวิชา โดย
นิสิตที่ลงทะเบียนเรียน
1.1.2 ประเมินประสิทธิภาพการสอนจากผลการเรียนของนิสิต
1.1.3 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมในการมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมการเรียนการสอน
ทั้งในและนอกชั้นเรียน
1.1.4 ประเมินจากผลงานของนิสิตที่ได้รับมอบหมายในแต่ละรายวิชา
1.1.5 ประเมินรูปแบบและวิธีของการจัดการเรียนรู้ โดยคณาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิช า
ผ่าน มคอ.3 และ มคอ.5
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 นิ สิ ต ประเมิ น การสอนอาจารย์ ใ นทุ ก ๆด้ า น เช่ น วิ ธี ก ารสอน การตรงต่ อ เวล า
วัตถุประสงค์รายวิชา ฯลฯ โดยใช้แบบประเมิน มศว ปค.003 ผ่านระบบออนไลน์
1.2.2 รายงานผลการประเมินทักษะการสอนอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเพื่อใช้ในการปรับปรุงรูปแบบและกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป
1.2.3 มีการรวบรวมผลการประเมินทักษะการสอนของอาจารย์เพื่อนาไปประกอบใน การจัด
กิจกรรมในการพัฒนาและปรับปรุงทักษะในการสอนในปีการศึกษาถัดไป
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 กาหนดให้มีการประเมินหลักสูตรภายในภาควิชา โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2.2 ประเมินหลักสูตรผ่านทางการประกันคุณภาพการศึกษาทุกปีการศึกษา ในทุกองค์ประกอบ
ตามเกณฑ์การประเมินของ สกอ.
2.3 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร ด าเนิ น การประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามตั ว บ่ ง ชี้ ใ นหมวด 7
ข้อที่ 7
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ และข้อมูล จากการประเมินจากนิสิต ผู้ ใช้บัณฑิต ผู้ ทรงคุณวุฒิ และวิเคราะห์
ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร และประธานหลักสูตร ทุกรอบ 5 ปีเพื่อปรับปรุงหลักสูตร
4.2 จัดประชุม สัมมนา การวางแผนการปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธ์การสอน โดยใช้ผลการ
ประเมินเป็นพื้นฐานการปรับปรุง
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ภาคผนวก
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ
ภาคผนวก ช

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ ปรับปรุง หลักสูตร
รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร
รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง)
ประวัติและผลงานของอาจารย์
ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร
ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
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ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

43

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

44

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

45

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

46

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

47

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

48

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

49

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

50

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

51

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

52

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

53

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

54

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

55

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

56

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

57

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

58

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

59

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

60

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

61

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

62

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

63

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

64

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

65

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

66

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

67

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

68

ภาคผนวก ข
สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ ปรับปรุง หลักสูตร

69

70

71

72

ภาคผนวก ค
รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร
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สรุปผลการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ได้ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ (พ.ศ. 2560) คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ ได้ดาเนินการตามแผนที่กาหนด
ไว้เป็นลาดับขั้นตอน ดังแสดงในตารางต่อไปนี้
ครั้งที่
1

วันที่
08/06/58

2

20/11/58

3

9/12/58

4

28/01/59

5

27/02/59

6

16/03/59

สถานที่
หมายเหตุ
โรงแรมลาภา อ.หัวหิน - ข้อมูลผู้ใช้บัณฑิต
จ.ประจวบฯ
- ข้อมูลศิษย์เก่า
- การปรับปรุงรายวิชา
ห้องประชุม ชั้น 12
- เพิ่มหน่วยกิต รายวิชาบังคับ เป็น 15 หน่วยกิต สาหรับแผน ก2 และ แผน ข
คณะสังคมศาสตร์
หน่วยกิต รายวิชาเลือกปรับเป็น 9 หน่วยกิต สาหรับแผน ก2 และ 15 หน่วย
กิต สาหรับแผน ข
- ปรับปรุงรายวิชา โดยเพิ่มรายวิชาด้านภูมศิ าสตร์
ห้องประชุม ชั้น 12
- ปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
คณะสังคมศาสตร์
- ปรับปรุงรหัสวิชา
- ปรับปรุง Curriculum mapping
ห้องประชุม ชั้น 12
- ทบทวน Curriculum Mapping
คณะสังคมศาสตร์
- ทบทวนคาอธิบายรายวิชา
- แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร
- กาหนดวันวิพากษ์หลักสูตรโดยผูท้ รงคุณวุฒิ
- ปรับปรุงผลงานทางวิชาการและประวัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร
- ตรวจทานเนื้อหารอบสุดท้าย
Grand Sukhumvit - วิพากษ์หลักสูตร
hotel Bangkok
- รับข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ภาควิชาภูมิศาสตร์
- ดาเนินการแก้ไขหลักสูตรฉบับร่างเพื่อเสนอคณะกรรมการประจาคณะ
สังคมศาสตร์ในลาดับต่อไป

ผลการพิจารณาหลักสูตร ข้อเสนอแนะ และผลการวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิตและ
ตัวแทนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา สรุปได้ดังนี้
1. สรุปข้อคิดเห็นจากตัวแทนศิษย์เก่าและผู้ใช้บัณฑิตต่อหลักสูตรภูมิสารสนเทศ
ในการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพระดับปริญญาตรี และ ระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 7-9 มิถุนายน 2558ณ โรงแรม เดอะ ลาภา หัวหิน
จัดหวัดประจวบคีรีขัน ธ์ ได้เชิญตัว แทนศิษย์เก่าและตัว แทนผู้ใช้บัณฑิตจากทั้งหน่ว ยงานรั ฐ บาล รัฐ วิสาหกิจ
ตลอดจนหน่วยงานภาคเอกชนที่มีบัณฑิตของหลักสูตรฯปฏิบัติงานอยู่ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะ
ต่างๆ เพื่อให้เป็นแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยใช้วิธี ถาม –ตอบ
รายประเด็น รวมถึงเปิดโอกาสให้ตัวแทนศิษย์เก่ าและตัวแทนศิษย์เก่าและตัวแทนผู้ใช้บัณฑิตเสนอข้อคิดเห็นใน
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รายประเด็นอื่นๆ เพิ่มเติมได้ โดยตัวแทนศิษย์เก่าและตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต ร่วมแสดงความคิดเห็นถึงแนวโน้มตลาด
งานในศตวรรษที่ 21 โดยแบ่งเป็น
1.1 หน่วยงานรัฐบาล เน้นการปฏิบัติกับโปรแกรมเชิงพื้นที่ขั้นสูงและ สามารถต่อยอดโปรแกรมเชิง
พื้นที่ (เขียน script ได้) รวมถึงการนาความรู้พื้นฐานมาประยุกต์ใช้ในงานได้ และทางานร่วมกับผู้อื่นได้ มีทักษะ
ความเป็นผู้นา มีทักษะการทางานด้านรับฟังความคิดเห็น (public hearing/public participations) ซึ่งเป็นการ
ประยุกต์ข้อมูลเชิงสังคมกับข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์
1.2 หน่วยงานภาคเอกชน เน้นการพัฒนาโปรแกรมเชิงพื้นที่ (Programming) การผลิตแผนที่ดิจิทัลที่
มีการบูรณาการความรู้พื้นฐานการสื่อสารมากขึ้น การผลิตแผนที่ออนไลน์ งานด้านภูมิสังคม งานด้านโลจิสติกส์
งานพัฒนาข้อมูลเชิงพื้นที่ผ่านระบบเครื อข่าย การบริหารจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่ โดยเฉพาะด้านที่ปรึกษา ซึ่งเน้น
การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) กับงานที่ปรึกษาต่างๆ มีทักษะความเป็นผู้นาและการบริหาร
จัดการ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
นอกจากนั้นยังได้มีแนวคิดให้หลักสูตร วท.ม ควรจะมีรายวิชาที่จะปูพื้นฐานเพื่อต่อยอดไปสู่การวิจัย
หรือประยุกต์ที่มีนวัตกรรม (innovative thinking) และ critical thinking โดยมุ่งเน้นการแก้ปัญหา/ประเด็นที่
เป็นที่สนใจ ของสังคมและมีความทันสมัยทั้งในเนื้อหา และเน้นทฤษฎีที่ลุ่มลึกว่าระดับบัณฑิตศึกษา และอุปกรณ์
ต่างๆ และลดความซ้าซ้อนของเนื้อหาของรายวิชาที่ต่อเนื่องกัน หรือคล้ายคลึงกัน
2. สรุปผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ ในการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาภูมิศาสตร์
และภูมิสารสนเทศ (ปรับปรุง 2560) วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรม Grand Sukhumvit Bangkok
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี นาวานุเคราะห์
2. รองศาสตราจารย์สุรภี อิงคากุล
3. อาจารย์ ดร.มาตรินี รักษ์ตานนท์ชัย
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บงกชรัตน์ เตชะไตรศักดิ์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญญา สราภิรมย์
รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริพร เกรียงไกรเพชร
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัลยาณี กุลชัย
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พร นิพิฐวิทยา
4. อาจารย์ ดร.ธีรเวทย์ ลิมโกมลวิลาศ
5. อาจารย์ ดร.สถาพร มนต์ประภัสสร
6. รองศาสตราจารย์ ดร. วิชัย พันธนะหิรัญ
7. อาจารย์ ดร.สุธาทิพย์ ชวนะเวสสกุล
8. อาจารย์ ดร.สุรัสวดี อิฐรัตน์
9. อาจารย์ ดร.ปกรณ์ เมฆแสงสวย
10. อาจารย์ชูเดช โลศิริ
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หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์กล่าวรายงานการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตและวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต แนะนาผู้ทรงคุณวุฒิและคณาจารย์ภาควิชา และเลือกประธานที่ประชุมในการวิพากษ์หลักสูตรฯ
ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี นาวานุเคราะห์ โดยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
ประเด็น
ข้อเสนอแนะ/ประเด็น/เนื้อหาที่สาคัญ
ที่
1.
- โครงสร้างหลักสูตรมีความเหมาะสมกว่าโครงสร้างหลักสูตรเดิม
- ควรมีการปรับรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยมาเป็นรายวิชา Audit เพื่อให้นิสิตที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ทางภูมศิ าสตร์ มา
ก่อน
- เพิ่มรายวิชาบังคับด้านภูมิสารสนเทศ
2.
คาอธิบายรายวิชา และรายชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษต้องตรงกัน
3.
ให้มีการเรียบเรียงหัวข้อ 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบันใหม่
4.
- ปรับชื่อรายวิชา ภม 524 เป็น ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่หลายตัวแปร
ภม 633 เป็น ภูมิสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์อาชญากรรม
- ตัดคาว่า”การประยุกต์” ออกจากคาอธิบายรายวิชา
5.
ปรับแก้คาผิด และการจัดหน้าในเล่มหลักสูตร
6.
ตัดคาว่าสูงสุดและยั่งยืนออกจากเนื้อหารายวิชา เนื่องจากเป็นสิ่งที่วัดได้ยาก
7.
ปรับแก้รายชื่อวารสารในหมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ

ผู้ ทรงคุณ วุฒิ มี ความเห็ น ตรงกั น เรื่ องจุ ดแข็ งของหลั กสู ตร ที่โ ครงสร้างรายวิช าของหลั กสู ต รมีค วาม
เหมาะสมกว่าหลักสูตรเดิม และหลักสูตรมีการประยุกต์แนวคิดทางภูมิศาสตร์กับภูมิสารสนเทศมากขึ้น
3. สรุปผลจากการสารวจความต้องการผู้ใช้บัณฑิตจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
ตามที่ภ าควิช าภูมิศาสตร์ คณะสั งคมศาสตร์ ได้จัดให้ มีการสารวจความต้องการผู้ ใช้บัณฑิตจาก
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จากการทาวิจัยเรื่อง “โครงการสารวจความเห็นผู้ใช้บัณฑิตและศิษย์เก่า/ การ
ได้งานทาของมหาบัณฑิต” และจากการออกแบบสอบถามจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่มหาบัณฑิตเข้า
ทางานที่ หน่วยงานจากภาครัฐและภาคเอกชน มีข้อเสนอแนะให้ภาควิชาภูมิศาสตร์มีการปรับปรุงหลักสูตร โดย
สามารถสรุปได้ดังนี้
3.1. สรุปผลการสารวจผู้ใ ช้บัณฑิต และศิษย์เก่า โดยแบบสอบถาม พบว่าจากจานวนผู้ตอบ
แบบสอบถามจานวน 50 คน มีรายละเอียด ดังนี้
- นิสิตปัจจุบันร้อยละ 20 มหาบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาร้อยละ 10 และผู้ใช้บัณฑิตร้อยละ 70
- นิสิตปัจจุบันและมหาบัณฑิตเห็นด้วยในด้ านความเหมาะสมของหน่วยกิต ความเหมาะสม
รายวิชา ความทันสมัยของเนื้อหาสาระ และการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้เชิงประยุกต์ ในระดับมาก
- นิสิตปัจจุบันและมหาบัณฑิตเห็นด้วยในด้านความรู้ความสามารถของอาจารย์ผู้สอน และการ
นาความรู้ที่ได้จากรายวิชาไปประยุกต์ใช้ในงานปั จจุบัน ในระดับมาก ในขณะที่พิจารณาว่าปัจจัยเกื้อหนุนในการ
เรียนการสอนอยู่ในระดับมากถึงปานกลาง
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- ภาพรวมความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตต่อคุณภาพของมหาบัณฑิต พอใจมากที่สุดร้อยละ
34.85 พอใจมากร้อยละ 58.35 พอใจปานกลางร้อยละ 6.8
- ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อมหาบัณฑิตของภาควิชาภูมิศาสตร์ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ ส่วนใหญ่พอใจอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ
อยู่ ใ นระดั บ มากถึ ง มากที่ สุ ด ด้ า นเชาว์ ปั ญ ญาที่ ส่ ง ผลต่ อ การปฏิ บั ติ ง าน มี ค วามพอใจในระดั บ มากด้ า น
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ ด้านปฏิสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน มีความพอใจมาก
ในด้ านความสามารถทางานร่ ว มกับ ผู้ อื่น ได้ / ท างานเป็ นทีม ได้ และ ด้ านการสื่ อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ มีความพอใจมากในด้านความสามารถในการพูด เขียน และนาเสนอ (ภาษาไทย) ได้ ดี ดังแสดงใน
ตารางข้างล่าง
- ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรฯ เห็นควรเน้นการเพิ่มทักษะภาษาภาษาอังกฤษ ในการ
เรียนการสอน การค้นคว้างานวิจัยและบทความต่างประเทศ
- ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่หน่วยงานของท่านต้องการ ได้แก่ มีความ
เชี่ยวชาญด้านการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและประยุกต์ใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ได้เป็นอย่างดี
มีความรับผิดชอบ มีความคิดสร้างสรรค์
3.2. สรุปผลการสารวจภาวะการณ์มีงานทาของบัณฑิต จากการสอบถามบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
จานวน 5 คน พบว่า บัณฑิตจานวนร้อยละ 100 มีงานทา เนื่องจากมหาบัณฑิตส่วนใหญ่มีงานทาอยู่แล้ว ทั้งใน
ภาคนอกเวลาราชการ/ในเวลาราชการ
ผู้ที่ได้งานทาส่ ว นใหญ่ปฏิบัติงานเป็นพนักงานบริษัท/องค์กรธุรกิจเอกชน และข้าราชการ/
เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ โดยส่วนใหญ่ใช้ทักษะความรู้ด้านภูมิสารสนเทศ ด้านโปรแกรมระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์
4. สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการประจาคณะสังคมศาสตร์ (วันที่ xx มีนาคม 2559)
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ภาคผนวก ง
รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง)
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รายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report : SAR)
และรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)
ประจาปีการศึกษา 2558

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ
คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ก่อนรับการประเมิน
วันที่ 26 กรกฎาคม 2559
 หลังรับการประเมิน
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บทสรุปผู้บริหาร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มีผลการดาเนินงานในปีการศึกษา 2558 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมี
ระดั บ คุ ณ ภาพอยู่ ใ นระดั บ ดี (3.40 คะแนน) ตามเกณฑ์ ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาระดั บ หลั ก สู ต ร 6
องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งชี้) โดยมีจานวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก (องค์ประกอบที่ 2) มีจานวน 2
องค์ ป ระกอบ อยู่ ใ นระดั บ ดี (องค์ ป ระกอบที่ 4,5) มี จ านวน 2 องค์ ป ระกอบ อยู่ ใ นระดั บ ดี ป านกลาง
(องค์ประกอบที่ 3.6)
สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ
ระดับคุณภาพ
องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4
องค์ประกอบที่ 5
องค์ประกอบที่ 6
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกองค์ประกอบ

คะแนนการ
ประเมินเฉลี่ย

5.00
2.67
3.08
3.50
3.00
3.40

0.01 – 2.00 น้อย
2.01 – 3.00 ปานกลาง
3.01 – 4.00 ดี
4.01 – 5.00 ดีมาก

ผ่านการประเมิน
ระดับคุณภาพดีมาก
ระดับคุณภาพปานกลาง
ระดับคุณภาพดี
ระดับคุณภาพดี
ระดับคุณภาพปานกลาง
ระดับคุณภาพดี

ข้อเสนอแนะเร่งด่วน
1.
ส่งเสริมให้อาจารย์ประจาหลักสูตรพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งวิชาการ
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หมายเหตุ

(2 ตัวบ่งชี้)
(3 ตัวบ่งชี้)
(3 ตัวบ่งชี้)
(4 ตัวบ่งชี้)
(1 ตัวบ่งชี้)
(13 ตัวบ่งชี้)
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สารบัญ
บทสรุปผู้บริหาร
คานา
สารบัญ
หมวดที่ 1 การกากับมาตรฐาน
ชื่อหลักสูตร-รหัสหลักสูตร-วัตถุประสงค์หลักสูตร
รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
หมวดที่ 2 บัณฑิตและนิสิต
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ผลงานของนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนิสิต
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานิสิต
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนิสิต
หมวดที่ 3 อาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ประจาหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ประจาหลักสูตร
หมวดที่ 4 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน (การบริหารหลักสูตร)
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
หมวดที่ 5 แผนการดาเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน
สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา
แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล
ภาคผนวก
ภาคผนวก 1 ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร
ภาคผนวก 2 common dataset
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หน้า
2
3
4
5
6
7
11
12
13
15
17
19
23
25
26
27
33
35
38
42
45
46

51
56

หมวดที่ 1
การกากับมาตรฐาน
ชื่อหลักสูตร
หลักสูตร
ชื่อย่อ
ชื่อภาษาอังกฤษ
ภาควิชา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ
วท.ม.
Master of Science Program in Geoinformatics
ภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รหัสหลักสูตร
25520091107466
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตด้านภูมิสารสนเทศที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
1. สามารถค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์ สังเคราะห์ปรากฏการณ์เชิงพื้นที่ โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน
2. สามารถบูรณาการความรู้ด้านภูมิศาสตร์โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศขั้นสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
สร้างสรรค์
3. มีคุณธรรมจริยธรรม มีความตระหนัก มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมในทุกระดับ
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รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร (ข้อมูลปัจจุบัน)
(ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3)
ชื่อ-นามสกุล
ลาดับ
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)
1
*รศ.วิชัย พันธนะหิรัญ

2

*อ.สุรัสวดี

3

*อ.สุธาทิพย์

4

อ.ปกรณ์ เมฆแสงสวย

5

อ.สถาพร มนต์ประภัสสร

คุณวุฒิ (ทุกระดับ)
สาขาวิชา
วท.บ. (เกษตรศาสตร์) สาขาปฐพีวิทยา, 2520
วท.ม. (เกษตรศาสตร์) สาขาปฐพีวิทยา, 2525
Diploma สาขา Soil Science, Soil Survey,
2531
Ph.D. (Biological Science) สาขา Natural
Resources, 2537
ศศ.บ. (โบราณคดี), 2522
ศศ.ม. (จารึกภาษาตะวันออก), 2526
DESS (Télédetection), 2534
Ph.D. (DiplÔme de docteur) Très
honorable avec fèlicitations, 2541
วท.บ. (ภูมิศาสตร์), 2536
ผ.ม. (การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม),
2540
ผ.ด. (การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม),
2552
วท.บ.(ภูมิศาสตร์) 2545
วท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 2548
Ph.D.(Geography) 2555
วท.บ. (ชีววิทยา), 2540
วท.ม. (วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม), 2542
วท.ด. (การจัดการสิ่งแวดล้อม), 2551

อิฐรัตน์

ชวนะเวสสกุล

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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รายชื่อและคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน
(ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 4)
คุณวุฒิ ()
ลาดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อ-นามสกุล
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)

รศ.วิชัย พันธนะหิรัญ
ผศ.สิริพร เกรียงไกรเพชร
อ.ชมชนก เลี้ยงวัณพร
อ.ชูเดช โลศิริ
อ.ปกรณ์ เมฆแสงสวย
อ.รัตนสุดา ชลธาตุ
อ.สถาพร มนต์ประภัสสร
อ.สุธาทิพย์ ชวนะเวสสกุล
ผศ.สุรีย์พร นิพิฐวิทยา

ป.โท

ป.เอก

/

/

มีประสบการณ์
ด้านการสอน
()

มีประสบการณ์
ด้านการวิจัย
()

/

(ไม่เป็นส่วนหนึ่ง
ของปริญญา
นิพนธ์)
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
(ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 5)
คุณวุฒิ ()
ลาดับ

1
2

ชื่อ-นามสกุล
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)

ป.โท

รศ.วิชัย พันธนะหิรัญ
ผศ.สุรีย์พร นิพิฐวิทยา
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มีประสบการณ์
ด้านการสอน
ป.เอก
()

มีประสบการณ์
ด้านการวิจัย
()

/

/

/

(ไม่เป็นส่วนหนึ่ง
ของปริญญา
นิพนธ์)
/

/

/

/

/

คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
(ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 6)
คุณวุฒิ ()
ลาดับ
1
2

ชื่อ-นามสกุล
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)

มีประสบการณ์
ด้านการสอน
()

มีประสบการณ์ด้าน
การวิจัย ()

ป.โท

ป.เอก

/

/

/

(ไม่เป็นส่วนหนึ่งของ
ปริญญานิพนธ์)
/

/

/

/

/

อ.สถาพร มนต์ประภัสสร
อ.ปกรณ์ เมฆแสงสวย

คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
(ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 7)
คุณวุฒิ ()
ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)

1

ผศ.สุจิตรา เจริญหิรัญยิ่งยศ*
2
ผศ.ปิยะพร ตันณีกุล*
2
อ.ธีรเวทย์ ลิมโกมลวิลาศ
*ประธานสอบวิทยานิพนธ์ (ภายนอก)
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มีประสบการณ์ด้าน
การวิจัย ()

ป.โท

ป.เอก

/

/

(ไม่เป็นส่วนหนึ่งของ
ปริญญานิพนธ์)
/

/

/

/

/

/

/

การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษา
(ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 8)
หลักสูตรมีผู้สาเร็จการศึกษาที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานเป็นไปตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย ในรูป
บทความวิจัยฉบับเต็มใน proceedings การประชุมระดับชาติ ได้แก่
1. นายจักราพงษ์ หาญหิตวรางค์กูล “การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และการวิเคราะห์
ตามลาดับชั้น เพื่อวิเคราะห์พื้นที่ศักยภาพในการจัดตั้งศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ สานักงานไปรษณีย์เขต 2” ตีพิมพ์
ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วิจัยราไพพรรณี ครั้งที่ 8 เรื่อง “สหวิทยาการงานวิจัยจากท้องถิ่นสู่
อาเซี่ยน” วันที่ 19-20 ธันวาคม 2557 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎราไพพรรณี จังหวัด
จันทบุรี
ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
(ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 9)
ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระในหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ คือ อาจารย์ 1 คน
ต่อนิสิตไม่เกิน 5 คน โดย (นับเฉพาะที่แต่งตั้งอย่างเป็นทางการแล้ว)
1. รศ.วิชัย พันธนะหิรัญ เป็นที่ปรึกษาให้นิสิต 1 คน ได้แก่ นายพงษระพี สุเพียร
2. ผศ.สุรีย์พร นิพิฐวิทยา เป็นที่ปรึกษาให้นิสิต 1 คน ได้แก่ นายชัยพร ครรชิตาวรกุล
3. อ.ปกรณ์ เมฆแสงสวย เป็นที่ปรึกษา(ร่วม) ให้นิสิต 1 คน ได้แก่ นายชัยพร ครรชิตาวรกุล
4. อ.สถาพร มนต์ประภัสสร เป็นที่ปรึกษา(ร่วม) ให้นิสิต 1 คน ได้แก่ นายพงษ์ระพี สุเพียร
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและ
สม่าเสมอ (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 10)
1. รศ.วิชัย พันธนะหิรัญ มีผลงานวิจัย 1 เรื่อง ได้แก่
- ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อความมั่นคงทางอาหารและการเกษตรของลุ่มน้าปากพนัง
ประเทศไทย เงินรายได้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจาปี 2558
2. ผศ.สุรีย์พร นิพิฐวิทยามีผลงานวิจัย 3 เรื่อง ได้แก่
- พลวัตการกักเก็บคาร์บอนเหนือพื้นดินของสวนสาธารณะในกรุงเทพมหานคร เงินรายได้มหาวิทยาลัย
ประจาปี 2558
- การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อการเป็นแหล่งพักยาเสพติด เงินรายได้
มหาวิทยาลัย ประจาปี 2557
- แนวทางการจัดการการเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปูองกันปราบปรามปัญหาเด็กแว้นใน
กรุงเทพมหานคร สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจาปี 2557
3. อ.ปกรณ์ เมฆแสงสวย มีผลงานวิจัย 3 เรื่อง ได้แก่
- ความสามารถในการเข้าถึงบริการด้านอาหาร กรณีศึกษาร้านสะดวกซื้อบริเวณถนนอโศกมนตรี (ผู้ร่วม
วิจัย) ทุนวิจัยเงินรายได้คณะสังคมศาสตร์ มศว ปี 2558
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- ผลจากการเปิ ดเสรีพม่าต่อชุมชนบริเวณด่านชายแดนตะวัน ตกของประเทศไทย (ผู้ ร่ว มวิจัย) ทุน
งบประมาณแผ่นดิน สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปี 2558
4. อ.สถาพร มนต์ประภัสสร มีผลงานวิจัยจานวน 4 เรื่อง ได้แก่
- ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อทรัพยากรน้าและการปรับตัวในภาคการเกษตร:
กรณีศึกษา ลุ่มน้าท่าจีนตอนกลาง จังหวัดสุพรรณบุรี ทุนงบประมาณแผ่นดิน ปี 2558 จากสภาวิจัยแห่งชาติ (วช)
ปี พ.ศ. 2558
- ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อความเหมาะสมของพื้นที่เพาะปลูกพืชไร่และการ
ปรับตัว: กรณีศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ทุนงบประมาณ โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนา
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ สกอ. ปี พ.ศ.2558
การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 11)
ภาค/ปีการศึกษาที่เริ่มใช้ 1/2555 ประเมินหลักสูตรตามดัชนีทุก 5 ปี ปรับปรุงหลักสูตรปี 2560
ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ ผ่านตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552
รายการหลักฐานอ้างอิง
รหัสเอกสาร
M.Sc.GEO_58_1.1.1_1
M.Sc.GEO_58_1.1.1_2

รายละเอียดของเอกสาร
เล่มหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับที่ สกอ. ประทับตรารับทราบ
ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ประจาหลักสูตร
(รายงานคุณวุฒิการศึกษา ตาแหน่งทางวิชาการ และผลงานทางวิชาการ)
M.Sc.GEO_58_1.1.1_3 เอกสารแสดงข้อมูล คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลั กสู ตร อาจารย์ผู้ส อน และ
อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระ
M.Sc.GEO_58_1.1.5_4 คาสั่งแต่งตั้งบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระ การ
ค้นคว้าอิสระ
M.Sc.GEO_58_1.1.12_5 Checklist มคอ.3 และ มคอ.5
M.Sc.GEO_58_1.1.12_6 รายงาน มคอ.7 ปีการศึกษา 2558
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หมวดที่ 2
บัณฑิตและนิสิต
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตัวบ่งชี้ที่ 2.1)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ สารวจคุณภาพของบัณฑิตที่จบการศึกษา
ในปีการศึกษา 2558 ที่ครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน คือ (1) ด้านคุณธรรม
จริย ธรรม (2) ด้านความรู้ ความสามารถทางวิช าการ (3) ด้านทักษะทางปัญญา (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สารวจโดยการแจกแบบสอบถามจากผู้ใช้บัณฑิต ดังนี้
- มีจานวนบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ ที่สาเร็จการศึกษารวม 1 คน
โดยได้รับแบบสารวจกลับมาจานวน 1 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 จากจานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
ทั้งหมด โดยระดับ ความพึงพอใจของผู้ ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต หลั กสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ เฉลี่ยเท่ากับ 5 (5 /1)
ข้อมูลประกอบการคานวณคุณภาพของบัณฑิต
ลาดับที่

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้

หน่วยวัด

รวม

เฉลี่ย

5

คน
คน

1
1

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

คะแนน

1

(1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(2) ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ
(3) ด้านทักษะทางปัญญา
(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(5) ด้ านทัก ษะการวิเคราะห์ เชิงตัว เลข การสื่ อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ ต อบแบบประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ที่ มี ต่ อ ผู้ ส าเร็ จ
การศึกษา

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

5
5
5
5
5

ร้อยละ

100

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาโทตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
1
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาทั้งหมด
2
จ านวนผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
3

4

หมายเหตุ : จานวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจานวน บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
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การวิเคราะห์ผลที่ได้
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตอยู่ในเกณฑ์ดีมาก เป็นไปตามเปูาหมายของหลักสูตรที่
มุ่งเน้นให้คุณภาพของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทั้ง 5 ด้าน
รายการหลักฐานอ้างอิง
รหัสเอกสาร
M.Sc.GEO_58_2.1_1

M.Sc.GEO_58_2.1_2

รายละเอียดของเอกสาร
รายงานสรุ ป ผลการส ารวจความคิ ด เห็ น ที่ มี ต่ อ คุ ณ ภาพของบั ณ ฑิ ต ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จากสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต หรือ
สถาบันที่รับบัณฑิตเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2558
แบบประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ผลงานของนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
(ตัวบ่งชี้ที่ 2.2)
ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ มีผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท รวม 1 คน และมีผลงานของนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่รวม 1 ชิ้น โดยมีผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท ร้อยละ 40 คิดเป็นผลคะแนนที่ได้ 5 คะแนน
ลาดับ

1

ชื่อ – นามสกุล
นิสิตหรือผู้สาเร็จป.โท

นางสาววิศรุตา วีระสัย

รายการหลักฐานอ้างอิง
รหัสเอกสาร
M.Sc.GEO_58_2.2_1

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
(เขียนในรูปแบบเอกสารอ้างอิง)

ค่าถ่วง
น้าหนัก

Veerasai W, Pantanahiran W and Monprapusson S.
APPLICATION OF GEOGRAPHIC INFORMATION
SYSTEM AND ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR
LANDSLIDE RISK AREA ANALYSIS : NAKON SI
THAMMARAT PROVINCE, THAILAND. THE
Conference on the Social Sciences, Sociology and
Globalization in Asia The Conference on Psychology
for Sustainability in Asia. (COSGA 2015/PSYSUS 2015),
August 24-25, 2015 at the KKR Hotel, Hiroshima, Japan
ผลรวมค่าถ่วงน้าหนัก
คิดเป็นร้อยละ

0.4

รายละเอียดของเอกสาร
รายละเอียดการตีพิมพ์และบทคัดย่อ นางสาววิศรุตา วีระสัย
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0.4
40

การรับนิสิต (ตัวบ่งชี้ที่ 3.1)
- การรับนิสิต

การรับนิสิตบัณฑิตศึกษา หลักสูตรจะมีการประชุมเรื่องการรับนิสิตและกาหนดคุณสมบัติผู้สมัครสอบนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา และแจ้งไปยังบัณฑิ ตวิทยาลัย เพื่อออกระเบียบการรับนิสิตในปี พ.ศ 2558 โดยบัณฑิต
วิทยาลัยจะกาหนดวันทดสอบภาษาอังกฤษ และแจ้งคะแนนสอบภาษาอังกฤษของผู้สมัครมาให้หลักสูตรพิจารณา
และกาหนดวันสอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ จากนั้น หลักสูตรจะแต่งตั้งอาจารย์ผู้ทาการสอบสัมภาษณ์ และจัดสอบ
สัมภาษณ์โดยอาจารย์ประจาหลักสูตร ตลอดจนมีการประชุมพิจารณาตัดสินผลการสอบ และส่งเอกสารแจ้งผล
การสอบสัมภาษณ์ให้บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อไป (P)
ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรฯ มีการรับนิสิต 2 ครั้ง ได้แก่ ภาคการศึกษาที่ 1 มีนิสิตเข้ารับการสอบ
สัมภาษณ์จานวน 9 คน ผ่านการสอบและเข้าศึกษา 9 คน แบ่งเป็นภาคในเวลาราชการจานวน 3 คน และภาค
นอกเวลาราชการจานวน 5 คน และภาคการศึกษาที่ 2 มีนิสิตเข้ารับการสอบสัมภาษณ์จานวน 1 คน ผ่านการ
สอบและเข้าศึกษา 1 คน (D)
ซึ่งหลักสู ตรจะได้มีการแจ้งภาควิช าทราบถึงจานวนผู้ เข้ารับการสัมภาษณ์และจานวนผู้ส อบผ่านการ
สัมภาษณ์ และยังได้มีการประเมินและพิจารณาการวางแผนการรับนิสิตของปีการศึกษา 2558 แล้วพบว่าการรับ
นิสิต 2 รอบทาให้มีจานวนนิสิตในหลักสูตรเพิ่มขึ้นมากกว่าปี 2557 เล็กน้อย อย่างไรก็ตามจานวนรับจริงยังน้อย
กว่าจานวนที่ตั้งไว้ตามแผนใน มคอ.2 (C)
หลักสูตรได้เสนอตั้งงบประมาณเพื่อทาการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในปี 2559 และลดจานวนนิสิตที่จะรับ
ลงในหลักสูตรปรับปรุงที่กาลังดาเนินการ ในปี 2559 ยังคงใช้แผนและระบบการรับนิสิตแบบเดิมต่อไป (A)

91

ประชุมหลักสูตรเรื่องการรับนิสิตและ
กาหนดคุณสมบัติผมู้ ีสิทธิเข้าศึกษา
แจ้งบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อออกระเบียบ
การรับนิสิตและคุณสมบัติ
กาหนดวันทดสอบภาษาอังกฤษและ
การสอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ
บัณฑิตวิยาลัยแจ้งรายชื่อผูส้ มัคร
และผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
สอบสัมภาษณ์
ประชุมตัดสินผลและแจ้งบัณฑิตวิทาลัยเพื่อ
ประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิเข้าศึกษาในหลักสูตร

- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา

หลั กสู ตรได้มีการเตรี ย มความพร้ อมของนิสิ ตในสาขาภูมิส ารสนเทศ โดยได้จัดการปฐมนิเทศ ในวัน
เดียวกับบัณฑิตวิทยาลัยที่ได้มีการจัดการปฐมนิเทศให้กับนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาทั้งภาค 1/2558 และภาค
2/2558 ในช่วงเช้าจะเป็นการปฐมนิเทศโดยบัณฑิตวิทยาลัย และในช่วงบ่ายนิสิตใหม่ในแต่ละหลักสูตรจะเข้าพบ
อาจารย์ที่ปรึกษาระดับหลักสูตร ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้มีการเชิญคณาจารย์ประจาหลักสูตรและ
อาจารย์ในภาควิชาเข้าร่วมด้วย โดยมีการแนะนาคณาจารย์ภาควิชา หัวข้องานวิจัยที่สนใจ โครงสร้างหลักสูตร
การลงทะเบียน ตัวเล่มหลักสูตร มคอ.2 (นิสิตสามารถ download ได้จาก เวบไซต์คณะสังคมศาสตร์) การใช้ชีวิต
ในระดับบัณฑิตศึกษา การทาวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระ (P)
ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาภูมิสารสนเทศ ได้จัดการปฐมนิเทศแก่นิสิต
ใหม่ทั้งในภาคเวลาราชการและนอกภาคเวลาราชการ รวมทั้งสิ้นจานวน 9 คน (ภาค 1/2558) และนิสิตจานวน 1
คน (ภาค 2/2558) (D) โดยก่อนเปิดภาคการศึกษา หลักสูตรฯ ได้จัดสารับการเรียนทั้งเทอม 1 และเทอม 2 ให้แก่
นิสิตใหม่เพื่อง่ายต่อการวางแผนและการจัดการเรียนการสอน โดยส่งสารับการเรียนผ่านบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อคีย์
ข้อมูลลงระบบการลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย (D)
หลักสูตรได้จัดให้มีการเชิญนิสิต ทุกคนในหลักสูตรเข้าร่วมพร้อมนิสิตใหม่ในการปฐมนิเทศ เพื่อเป็นการ
เล่าถึงประสบการณ์การเรียน และแนวทางในการปฏิบัติตน โดยจัดพร้อมกับโครงการติดตามความก้าวหน้าในการ
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ทาปริญญานิพนธ์ ในภาคการศึกษา 1 วันที่ 23 สิงหาคม 2558 โดยแผนกิจกรรมนี้ได้ดาเนินการเป็นปีแรกและได้
วางแผนจากการประชุมในปีการศึกษา 2557 (D)
จากการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณาผลการจัดโครงการ พบว่าระดับความพึงพอใจ
ในการจัดโครงการปฐมนิเทศของนิสิ ตที่เข้าร่ว มโครงการอยู่ในระดับดี และคณะกรรมการบริหารหลักสู ตรได้
เห็นชอบในผลการดาเนินงาน เนื่องจากเป็นการแนะนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างรุ่นพี่และนิสิตเข้าใหม่อัน
เป็นประโยชน์ต่อการเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับบั ณฑิตศึกษา (C) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึง
พิจารณาเห็นชอบที่ดาเนินการจัดโครงการนี้ต่อในปีการศึกษา 2559 (A)
รหัสเอกสาร
M.Sc.GEO_58_3.1_1
M.Sc.GEO_58_3.1_2
M.Sc.GEO_58_3.1_3
M.Sc.GEO_58_3.1_4
M.Sc.GEO_58_3.1_5

M.Sc.GEO_58_3.1_6
M.Sc.GEO_58_3.1_7

รายการหลักฐานอ้างอิง
รายละเอียดของเอกสาร
Flowchart แสดงขั้นตอนการรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปี
การศึกษา 2558
รายงานประชุมภาคฯ 1/2559 รายงานการประชุม วท.ม.2/2559
กาหนดการวันปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาและการพบอาจารย์ที่ปรึกษา
(รูปประกอบ)
โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกิจกรรม : การให้คาปรึกษา
และแนะแนวการดาเนินงานวิจัยแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และผลประเมินความ
พึงพอใจในการจัดโครงการฯ วันที่ 23 ส.ค.2558
โครงการติดตามความก้าวหน้าปริญญานิพนธ์ (ปฐมนิเทศนิสิตใหม่บัณฑิตศึกษา)
รายงานการประชุม วท.ม. 7/2558

การส่งเสริมและพัฒนานิสิต (ตัวบ่งชี้ที่ 3.2)
- การควบคุมดูแลการให้คาปรึกษาปริญญานิพนธ์

แก่บัณฑิตศึกษา
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับบัณฑิตศึกษาปี พ.ศ. 2559 บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยเมื่อนิสิตได้หัวข้อวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระ และอาจารย์ผู้ควบคุม
วิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระ นิสิตจะทาเรื่องแต่งตั้งอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระ ผ่านหลักสูตร
ภาควิชา และคณะฯ ไปที่บัณฑิตวิทยาลัยเพื่อ ให้บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระ โดยตามข้อบังคับของบัณฑิตนิสิตที่ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระ แล้วต้องส่ง
แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าการทาวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระ ในแต่ละภาคการศึกษาให้บัณฑิตวิทยาลัย
โดยมีอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระ ลงนาม หลักสูตรจะจัดเตรียมแบบฟอร์มการเข้ารับคาปรึกษา
วิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระ เมื่อนิสิตมาพบอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระ และภายหลังการให้
คาปรึกษา นิสิตทาการบันทึกรายละเอียดของการเข้าพบอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระ และเก็บ
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ไว้ที่หลักสูตรและตัวนิสิตเอง โดยหลักสูตรได้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีจากการบริหารจัดการความรู้ของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ (P)
จากข้อเสนอแนะในการประชุมหลักสูตรในปี พ.ศ.2557 ได้มีมติว่าหลักสูตรควรจะมีข้อกาหนดเพิ่ มเติม
เพื่ อ ผลั ก ดั น ให้ นิ สิ ต ส าเร็ จ การศึ ก ษาภายในระยะเวลาที่ ก าหนดหรื อ เร็ ว ขึ้ น โดยการจั ด โครงการติ ด ตาม
ความก้าวหน้าของการดาเนินการทาวิทยานิพนธ์นิสิตภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง ซึ่งจะจัดเวทีให้นิสิต นาเสนอ
ความก้าวหน้าของการทาวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระ โดยให้นิสิตทุ กชั้นปีเข้าร่วม รวมทั้งนิสิตชั้นปีที่ 1 ด้วย
เพื่อให้ทราบถึงบรรยากาศและแนวทางการปฏิบัติ เพื่อให้อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนได้มีส่วนช่วย
ในการให้คาปรึกษา ตลอดจนแนะนาแนวทางที่เหมาะสมต่อการดาเนินการทาวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระ ของ
นิสิต (P)
ในปีการศึกษา 2558 นายพงษ์ระพี สุเพียร และร้อยเอกชัยพร ครรชิตาวรกุล ได้ดาเนินงานตามแผน
และบันทึกการเข้าพบอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระ (D)
ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรได้จัดโครงการการติดตามความก้าวหน้า ของการดาเนินการทา
วิทยานิพนธ์ 2 ครั้ง คือ วันที่ 23 สิงหาคม 2558 และวันที่ 24 กรกฎาคม 2559 โดยมีคณาจารย์ภาควิชาและนิสิต
บัณฑิตศึกษาเข้าร่วม (D)
จากการประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพบว่า ผลการดาเนินโครงการมีความเหมาะสม โดย
ความพึงพอใจในการจัดโครงการของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับดี และอยากให้นิสิต เข้าร่วมมากขึ้น โดยมีการ
สารวจวันที่จัดโครงการล่วงหน้า เพื่อกาหนดวันที่นิสิตสะดวกเข้าร่วมโครงการ (C) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
จึงพิจารณาเห็นชอบที่จัดโครงการนี้ต่อเนื่องในปีการศึกษา 2559 ต่อไป (A)
- กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่

21
หลักสูตรได้มีการปรับแผนการดาเนินงานกิจกรรมนี้ในปี 2558 โดยได้เพิ่มโครงการพัฒนาและเสริมสร้าง
ประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นิสิต และเพิ่มกิจกรรมสนับสนุนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาให้เข้าร่วมประชุม สัมมนา
อบรม เพื่อนาเสนอผลงานของนิสิตระดับชาติ /นานาชาติ โดยสนับสนุนค่าลงทะเบียนให้กับนิสิตเพื่อลงทะเบียน
การเข้าร่วมเสนอผลงานแบบปากเปล่า ซึ่งโครงการเป็นข้อเสนอแนะจากการสารวจความต้องการของนิสิต (P)
โดยในปีการศึกษา 2558 มีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการ จานวน 2 คน ได้แก่ ร้อยเอกชัยพร
ครรชิตาวรกุล และ นายกัลป์ กลับแสง โดยการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS วันที่ 17 มิถุนายน
2559 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เพื่อนาเสนอผลงานวิจัย (D) และได้มีการประชุมหลักสูตร
ครั้งที่ 2/2559 เพื่อพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของโครงการ พบว่าโครงการจะเป็นการส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21
ด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม (C) โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบให้มีการดาเนินโครงการและ
กิจกรรมนี้ในปีการศึกษา 2559 และส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมโครงการมากขึ้นโดยเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์
ทาง social media เช่น group line (A)
หลักสูตรและภาควิชายังได้เล็งเห็นความสาคัญของการที่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาได้มีโอกาสในการเข้าฟัง
การบรรยาย/สัมมนาพิเศษ จากอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ โดยภาควิชา
และหลักสูตรได้ร่วมกันจัด โครงการสัมมนาพิเศษในวันที่ 5 สิงหาคม 2559 โดยได้เชิญ Associate Professor Ian
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G. Baird จาก Department of Geography มหาวิทยาลัย Wisconsin-Madison มาบรรยายในหัวข้อเรื่อง
“The Political Ecology of Cumulative Impacts: Modern Landscapes, Large Hydropower Dams
and Industrial Tree Plantations in Laos and Cambodia” โดยให้นิสิตบัณฑิตศึกษาของหลักสูตรเข้าร่วม
(P และ D) โดยจะเป็นการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านด้านการเรียนรู้และนวัตกรรมและ
ด้านชีวิตและอาชีพ
รายการหลักฐานอ้างอิง
รหัสเอกสาร
รายละเอียดของเอกสาร
M.Sc.GEO_58_3.2_1
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยเรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ คาสั่ง
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (เอกสารขององค์1)
M.Sc.GEO_58_3.2_2
แบบฟอร์มการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระ และบันทึก
การเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา
M.Sc.GEO_58_3.2_3
โครงการพัฒนาและเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นิสิต
กิจกรรม 2.2 กิจกรรมสนับสนุนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาให้เข้าร่วมประชุม สัมมนา
อบรม เพื่อนาเสนอผลงานของนิสิตระดับชาติ/นานาชาติ การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ SMART ครั้งที่ 6
M.Sc.GEO_58_3.2_4
โครงการพัฒนาและเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นิสิต
กิจกรรม การสัมมนาพิเศษภาควิชาภูมิศาสตร์
M.Sc.GEO_58_3.2_5
รายงานการประชุม วท.ม. 2/2559

ผลที่เกิดกับนิสิต (ตัวบ่งชี้ที่ 3.3)
ข้อมูลนิสิต
ปีการศึกษา
ที่รับเข้า
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558

จานวน
รับเข้า
2
2
9
10

จานวนนิสิตคงอยู่ (จานวนจริง)
ในแต่ละปีการศึกษา
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557
ปี 2558
2
-

1
2
-

ร้อยละการคงอยู่

1/2 x 100 = 50%
2
2
2/2 x 100 = 100%
9
8
8/9 x 100 = 88.88%
10
10/10 x 100 = 100%
อัตราการคงอยู่ = 80 %
รายการหลักฐานอ้างอิง สถิติรายชื่อนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2556-2558
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ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจานวนนิสิต
เมื่อพิจารณาจานวนนิสิต ปี พ.ศ. 2555-2558 พบว่าจานวนนิสิตของหลักสูตรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยในปี
พ.ศ.2555 นิสิตจานวน 1 คนได้ลาออกไปศึกษาที่สถาบันอื่น และในปี พ.ศ.2557 นิสิตลาออกเนื่องจากมีปัญหา
ด้านสุขภาพทาให้ไม่สามารถเรียนต่อได้ ซึ่งเป็นปัจจัยที่หลักสูตรไม่สามารถควบคุมได้
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
จานวนที่สาเร็จการศึกษาในแต่ละปี (คน/ร้อยละ)
ปีการศึกษาที่
จานวนรับเข้า
รับเข้า
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2555
2
1/50
ปี 2556
2
ปี 2557
9
ปี 2558
10
รายการหลักฐานอ้างอิง แผนการรับนิสิตประจาปีการศึกษา 2555-2560
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสาเร็จการศึกษา
นิสิตไม่สามารถจัดสรรเวลาเรียนและการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทางหลักสูตรได้ริเริ่มการจัด
โครงการการติดตามความก้าวหน้าการทาปริญญานิพนธ์ในปีการศึกษา 2558 เพื่อกระตุ้นและติดตามให้นิสิต
สาเร็จการศึกษาได้เร็วขึ้น
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ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต ในปีการศึกษา 2558 เท่ากับ 4.0
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต ในปีการศึกษา 2557 เท่ากับ 4.4
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต ในปีการศึกษา 2556 เท่ากับ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ ให้นิสิตประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับ
หลักสูตร โดยมีแนวโน้มผลการประเมินที่ดี
การจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต
เรื่องที่ร้องเรียน
ไม่มี

ผลการดาเนินการจัดการข้อร้องเรียน
ไม่มีเรื่องร้องเรียนจากนิสิต

ในปีการศึกษา 2558 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ มีการปรับปรุงนาระบบและกลไกการจัดการข้อ
ร้องเรียนของหลักสูตรจากเดิมที่เคยรับเรื่องร้องเรียนผ่านที่ปรึกษา (ปีการศึกษา 2557) มาเป็นการรับเรื่อง
ร้ องเรี ย นผ่ านแบบฟอร์ ม รั บ ข้อร้ องเรี ย นจากนิสิ ต (P) โดยนิสิ ตสามารถขอรับแบบฟอร์ม และยื่นต่อคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรผ่านทางเจ้าหน้าที่ภาควิชาได้ (D)
โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาว่าระบบการรับเรื่องร้องเรียนในปี 2558 มีความเหมาะสมดีแล้ว แต่
เนื่องจากปีนี้นิสิตไม่มีขอ้ ร้องเรียน (C) และจะใช้ระบบนี้ในปีการศึกษา 2559 ต่อไป (A)
รายการหลักฐานอ้างอิง
รหัสเอกสาร
M.Sc.GEO_58_3.3-1
M.Sc.GEO_58_3.3-2

รายละเอียดของเอกสาร
แบบประเมินความพึงพอใจต่อระบบการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิตและผลการ
จัดการข้อร้องเรียนของนิสิต ปีการศึกษา 2558
รายงานการประชุมหลักสูตร วท.ม. 2/2559
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หมวดที่ 3
อาจารย์
การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ที่ 4.1)
- ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
ระบบและกลไกการรั บ อาจารย์ ใ หม่ แ ละแต่ ง ตั้ ง อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รเป็ น ไปตามระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัย ภาควิชาได้จัดทากรอบอัตรากาลังอาจารย์ใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558-2562) และมีการกาหนดเกณฑ์
และคุณสมบัติเบื้องต้นในการรั บอาจารย์ ใหม่ โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ โด ย
กาหนดให้อาจารย์ประจาหลักสูตรต้องมีวุฒิการศึกษา ตาแหน่งทางวิชาการ และประสบการณ์ ในจานวนที่ไม่ต่ากว่า
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลั กสู ตรที่กาหนดโดย สกอ. และเมื่อมีอัตรากาลังว่าง ภาควิช าจะแจ้งไปยังฝุายบุคคลของ
มหาวิทยาลัยเพื่อทาการประกาศรับสมัครอาจารย์ ตามเกณฑ์และคุณสมบั ติที่กาหนด ดาเนินการสอบสัมภาษณ์ และ
ประกาศผลการคัดเลือก (P)
สาหรับการแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรทาโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ใน
กรณี การเกษียณ หรือ การเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม โดยพิจารณาจาก วุฒิการศึกษา ตาแหน่งทางวิชาการ
และประสบการณ์การทาวิจัย ในจานวนที่ไม่ต่ากว่าตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ. ในปีการศึกษา
2558 อาจารย์ในภาควิชาลาออกจานวน 1 คนในเดือนพฤษภาคม 2559 ซึ่งมีผลกระทบต่อแผนของหลักสูตรเนื่องจาก
ได้วางตัวไว้เพื่อทดแทนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่จะเกษียณในปี 2559 (D)
หลักสูตรมีการประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 2/2559 เพื่อพิจารณาเรื่องอาจารย์ประจาหลักสูตร โดยในปีการศึกษา
2559 อาจารย์ประจาหลักสูตรจะเกษียณราชการ 2 ท่าน (อยู่ระหว่างการพิจารณาต่ออายุราชการ 1 ท่าน) แต่จาก
เกณฑ์อาจารย์ประจาหลักสูตรใหม่ของ สกอ. พ.ศ. 2558 ได้กาหนดให้มีอาจารย์ประจาหลักสูตรจานวน 3 คนจากเดิม
5 คน ทาให้ปัจจุบันหลักสูตรยังคงมีอาจารย์ประจาหลักสูตรครบตามข้อกาหนดถึงแม้จะมีอาจารย์เกษียณ 2 ท่าน (C)
อย่างไรก็ตามกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบในการดาเนินการแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรเพิ่มเติม โดยรอ
ภาควิชาดาเนินการรับอาจารย์ใหม่ให้แล้วเสร็จก่อนภายในปี 2559 (A)
- ระบบการบริหารอาจารย์ประจาหลักสูตร

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยประธานหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบหลัก โดยอาจารย์ประจาหลักสูตรจะมีการประชุมหลักสูตร
เพื่อวางแผนการจัดการเรียนการสอน การกาหนดอาจารย์ผู้สอนให้มีความเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์การวิจัย นิสิต รวมทั้งการพิจารณารูปแบบการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตร
รวมทั้งประสานงานกับ ภาควิชาเพื่อนาเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะสังคมศาสตร์ (ถ้ามี) ผ่านทาง
หัวหน้าภาควิชา เช่น การปรับปรุงอาจารย์ประจาหลักสูตร เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
(P)
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หลักสูตรได้ดาเนินการสารวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตรปี 2559 (D) และประเมินผลความพึง
พอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีต่อการบริหารหลักสูตร พบว่าระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของอาจารย์ประจา
หลักสูตรอยู่ที่ 4.87 โดยการประเมินผู้สอนจะทาผ่านระบบ ปค 003 ของมหาวิทยาลัย
การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งที่ 2/2559 หลักสูตรได้ทบทวนแผนงาน และระบบการบริหาร
อาจารย์ประจาหลักสูตรปีการศึกษา 2558 พบว่าระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของอาจารย์ประจาหลักสูตรอยู่ในเกณฑ์ดี
และมีความเหมาะสม (C) ที่ประชุมมีมติให้คงการสารวจและประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตรไว้
และให้ดาเนินการในปีการศึกษา 2559 ต่อไป (A)
- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตร

คณะได้มีแผนการส่ งเสริ มการพัฒนาตนเองของอาจารย์ ผ่านทางงบประมาณพัฒนาบุคลากรประจาปี
การศึกษา 2558 เพื่อให้อาจารย์ไปนาเสนอผลงานวิจัย /วิชาการ การเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ฯลฯ ทั้งภายใน
และภายนอกประเทศทุกปี และงบประมาณวิจัยจากเงินรายได้คณะฯ โดยฝุายวิชาการคณะฯ จะมีแบบฟอร์มรายงาน
การเดินทางให้อาจารย์ที่ไปพัฒนาตนเองได้กรอกถึงผลสัมฤทธิ์ที่ได้ (P)
อาจารย์ประจาหลักสูตรได้พัฒนาตนเองตามความต้องการของอาจารย์แต่ละท่าน และการประเมินความพึง
พอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีต่อหลักสูตรในด้านต่างๆ (D) นอกจากนั้นภาควิชาและหลักสูตรยังได้ส่งเสริมการ
พัฒนาทางด้านวิชาการ/วิจัยให้กับอาจารย์ประจาหลักสูตร ผ่านทางการจัดโครงการสัมมนาพิเศษในวันที่ 5 สิงหาคม
2559 โดยได้เชิญ Associate Professor Ian G. Baird จาก Department of Geography มหาวิทยาลัย
Wisconsin-Madison มาบรรยายในหัวข้อเรื่อง “The Political Ecology of Cumulative Impacts: Modern
Landscapes, Large Hydropower Dams and Industrial Tree Plantations in Laos and Cambodia” และ
เชิญอาจารย์ประจาหลักสูตรเข้าร่วมโครงการ (D)
ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาระบบส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ประจาหลักสูตร เพื่อนามาใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนในปี 2559 และมีความเห็นให้ควรมีแผนการสารวจความ
ต้องการของอาจารย์ประจาหลักสูตรว่าอยากได้รับการพัฒนาในด้านใดบ้าง (C) ซึ่งในปัจจุบันทางคณะฯก็ได้มีการ
ดาเนินการสารวจในบางด้าน เช่น การเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ โดยทางหลักสูตรจะประสานกับทางคณะเพื่อเก็บ
รวบรวมผลการสารวจความต้องการ โดยที่ประชุมหลักสูตรเห็นว่าให้มีการใช้ระบบส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจา
หลักสูตรของคณะฯ ร่วมกับการสารวจเพิ่มเติมโดยหลักสูตรในปี 2559 (A)
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- กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์ประจาหลักสูตร

ลาดับ ชื่อ-นามสกุล
ที่
1 รศ.วิชัย
พันธนะหิรัญ

2

3

กิจกรรมด้านวิชาการ
- เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ

กิจกรรมด้านวิจัย

1. ได้รับจัดสรรทุนวิจัยจากสานักงานกองทุน
Extreme events and
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ปี 2558 ภายใต้ชุด
environments-from climate to
โครงการ “การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
3
Society (E S). February 14-16,
สภาพภูมิอากาศ” เรื่อง “ภาพฉายในอนาคต
2016. Berlin, Germany (ทุน
ของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ที่ดินในลุ่ม
สนับสนุนโดย Max Planck Institute) น้าห้วยหลวง และจังหวัดอุดรธานี”
- The classification of suitable
areas for agiculture in sakaeo
Province, Thailand. In ArtoGeoinformatics (Agrogeoinformatice 2015), Fourth
International Conference on,
vol., no., pp.246-251, 20-24 July
2015 doi: 10.1109/AgroGeoinformatics.2015.7248082.
อ.สุรัสวดี
เข้าร่วมประชุมวิชาการ
“Orient
อิฐรัตน์
Extreme : collectionneurs et
collections d’ aujourd’ hui” ณ
เมืองลียง ประเทศฝรั่ง ประเทศฝรั่งเศล
วันที่ 21-27 มีนาคม 2559
อ.สุธาทิพย์
1. ได้รับจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณ
ชวนะเวสสกุล
แผ่นดินปี 2558 เรื่อง “ผลจากการเปิดเสรี
พม่าต่อชุมชนบริเวณด่านชายแดนตะวันตก
ของประเทศไทย”
2. ได้รับจัดสรรทุนวิจัยจากสานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ปี 2558 ภายใต้ชุด
โครงการ “การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ” เรื่อง “ภาพฉายในอนาคต
ของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ที่ดินในลุ่ม
น้าห้วยหลวง และจังหวัดอุดรธานี”
100

ลาดับ
ที่
4

5

ชื่อ-นามสกุล
อ.ปกรณ์
เมฆแสงสวย

กิจกรรมด้านวิชาการ
- เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ

กิจกรรมด้านวิจัย

1. ได้รับจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณเงิน
นักวิจัย เรื่อง การเขียนวารสารวิชาการ รายได้คณะสังคมศาสตร์ประจาปี 2558 เรื่อง
ระดับนานาชาติ ในวันที 25-27 พฤษภาคม “ความสามารถในการเข้าถึงบริการด้าน
2559 ณ โรงแรมการ์เดนท์คลิฟ รีสอร์ท
อาหาร กรณีศึกษา : ร้านสะดวกซื้อบริเวณ
แอนด์สปา เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
ถนนอโศกมนตรี”
อ.สถาพร
- เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการใน
1. ได้รับจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณ
มนต์ประภัสสร ฐานะ Session leader หัวข้อ
แผ่นดิน (ส่วนเพิ่มเติม สกอ.) ประจาปี
Extreme events and
2558 เรื่อง “ผลกระทบของการ
environments-from climate to
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อความ
3
Society (E S). February 14-16,
เหมาะสมของพื้นที่เพาะปลูกพืชไร่และการ
2016. Berlin, Germany (ทุน
ปรับตัว: กรณีศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี”
สนับสนุนโดย Max Planck Institute) 2. ได้รับจัดสรรทุนวิจัยจากสานักงานกองทุน
- เข้าร่วมประชุม LandUse6k: Putting
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ปี 2558 ภายใต้
History to Work on Climate.
ชุดโครงการ “การปรับตัวต่อการ
October 22-23, 2015. Paris,
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”
France (ทุนสนับสนุนโดย the
เรื่อง “ภาพฉายในอนาคตของการ
University of Chicago)
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ที่ดินในลุ่มน้า
- เข้าร่วมนาเสนอผลงาน “Integrated
ห้วยหลวง และจังหวัดอุดรธานี”
Climate and Land Use Change
3. ได้รับจัดสรรทุนวิจัยจาก Asia-Pacific
Scenarios for Water Resources
Network for Global Change Research
Assessment in Ta Chin River
(APN) ปี 2014-2015 เรื่อง “Integrated
Basin, Thailand” ในการประชุม
analysis of climate, land-use and
International Conference Water
water for resilient urban megacities:
Resources Assessment and
A case study of Thailand, Lao PDR
Seasonal Prediction, October 13and Vietnam”
16, 2015. Koblenz, Germany (ทุน
สนับสนุนโดย World
Meteorological Organization
(WMO))
- เข้า ร่ ว มน าเสนอผลงาน “Climate
Change Impact on Hydrological
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ลาดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล

กิจกรรมด้านวิชาการ

Change in the Ta Chin River Basin,
Thailand” at I U Regional
Conference 2015: Geography,
Culture and Society for Our Future
Earth, August 17-21, 2015. Moscow,
Russia Federation (ทุนสนับสนุนโดย
Local Organizing Committee and
Srinakharinwirot University)
การปฐมนิเทศอาจารย์ประจาหลักสูตรใหม่
มีอาจารย์ประจาหลักสูตรใหม่ จานวน …-…. คน
การปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
มี 
รายการหลักฐานอ้างอิง
รหัสเอกสาร
M.Sc.GEO_58_4.1_1
M.Sc.GEO_58_4.1_2
M.Sc.GEO_58_4.1_3
M.Sc.GEO_58_4.1_4

กิจกรรมด้านวิจัย

ไม่มี



รายละเอียดของเอกสาร
แผนอัตรากาลังอาจารย์ภาควิชา ปี 2558-2562
ผลการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรโดยอาจารย์ประจาหลักสูตร
แบบสรุปการพัฒนาตนเองของอาจารย์ประจาหลักสูตรในปีการศึกษา 2558
รายงานการประชุมหลักสูตร วท.ม. 5/2558

คุณภาพอาจารย์ประจาหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ที่ 4.2)
ประเด็นที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
รายการข้อมูลพื้นฐาน
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งหมด
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีวุฒิปริญญาเอก
เทียบคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป

ผลการดาเนินการ
5 คน
5 คน
ร้อยละ 100
5 คะแนน

ประเด็นที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
รายการข้อมูลพื้นฐาน
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งหมด
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
เทียบคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป

ผลการดาเนินการ
1 คน
5 คน
ร้อยละ 20
1.25 คะแนน
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ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
เกณฑ์มาตรฐาน
ผลรวมถ่วงน้าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งหมด
ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ต่อจานวน
อาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งหมด
เทียบคะแนน 5 คะแนน
ลาดับ

1

อาจารย์ประจาหลักสูตร

รศ.วิชัย พันธนะหิรัญ

2

อ.สุธาทิพย์ ชวนะเวสสกุล

4

อ.สถาพร มนต์ประภัสสร

ผลการดาเนินการ
1.40
5 คน
ร้อยละ 28
3.50 คะแนน

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่/งานสร้างสรรค์
(เขียนในรูปแบบเอกสารอ้างอิง)

ค่าถ่วง
น้าหนัก

Pantanahran W, Kriengkraipetch S, 2015. The
classification of suitable areas for agiculture in
sakaeo Province, Thailand. In Arto-Geoinformatics
(Agro-geoinformatice 2015), Fourth International
Conference on, vol., no., pp.246-251, 20-24 July 2015
doi: 10.1109/Agro-Geoinformatics.2015.7248082.
Veerasai W, Pantanahiran W and Monprapusson S.
APPLICATION OF GEOGRAPHIC INFORMATION
SYSTEM AND ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR
LANDSLIDE RISK AREA ANALYSIS : NAKON SI
THAMMARAT PROVINCE, THAILAND. THE Conference
on the Social Sciences, Sociology and Globalization in
Asia The Conference on Psychology for Sustainability
in Asia. (COSGA 2015/PSYSUS 2015), August 24-25,
2015 at the KKR Hotel, Hiroshima, Japan
“ผลกระทบจากการเปิดเสรีประเทศเมียนมาร์ที่มีต่อชุมชน
บริเวณด่านชายแดนตะวันตกของประเทศไทย” การประชุม
วิชาการระดับชาติ SMART ครั้งที่ 5 หัวข้อ อัตลักษณ์แห่งเอเชีย
วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2558 ณ คณะสังคมศาสตร์ มศว
Veerasai W, Pantanahiran W and Monprapusson.
APPLICATION OF GEOGRAPHIC INFORMATION
SYSTEM AND ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR
LANDSLIDE RISK AREA ANALYSIS : NAKON SI
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ลาดับ

อาจารย์ประจาหลักสูตร

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่/งานสร้างสรรค์
(เขียนในรูปแบบเอกสารอ้างอิง)

ค่าถ่วง
น้าหนัก

THAMMARAT PROVINCE, THAILAND. THE Conference
on the Social Sciences, Sociology and Globalization in
Asia The Conference on Psychology for Sustainability
in Asia. (COSGA 2015/PSYSUS 2015), August 24-25,
2015 at the KKR Hotel, Hiroshima, Japan
ผลรวมค่าถ่วงน้าหนัก
คิดเป็นร้อยละ

1.40
28.00

รายการหลักฐานอ้างอิง
รหัสเอกสาร
M.Sc.GEO_58_4.2.1_1
M.Sc.GEO_58_4.2.2_1
M.Sc.GEO_58_4.2.3_1

รายละเอียดของเอกสาร
คุณวุฒิของอาจารย์ประจาหลักสูตร มคอ 2
รายชื่อตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร มคอ.2
แบบสรุปผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร

ผลที่เกิดกับอาจารย์ประจาหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ที่ 4.3)
ปีการศึกษา
2556
2557
2558
5 คน
5 คน
5 คน
4.87
4.87

ตัวบ่งชีย้ ่อย
การคงอยู่ของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ความพึงพอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตร
รายการหลักฐานอ้างอิง
รหัสเอกสาร
M.Sc.GEO_57_4.3_1

รายละเอียดของเอกสาร
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตร

104

ผลการประเมินตนเอง
(คะแนน)
4.87

หมวดที่ 4
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
(การบริหารหลักสูตร)
สาระของรายวิชาในหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ที่ 5.1)
- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร

หลั กสู ตรวิ ทยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภูมิ ส ารสนเทศ พ.ศ. 2555 ได้ มีก ารปรับ ปรุ ง ออกแบบ
หลักสูตร เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและเหมาะสมกับยุคโลกาภิวัฒน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศปัจจุบัน มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรประกอบด้วยคณาจารย์ในภาควิชา (P) การปรับปรุงหลักสูตรเริ่มจากการ
สารวจความคิดเห็นต่อหลักสูตรจากนิสิตปัจจุบัน บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต เพื่อทราบถึงความต้องการและข้อควร
ปรับปรุงแก้ไข จากนั้น คณะกรรมการฯ ประชุมเพื่อสรุปข้อมูลสาคัญที่ได้ เพื่อออกแบบหลักสูตรให้เป็นไปตาม
ข้อกาหนดของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต โดยคานึงถึงสถานการณ์ภายนอกหรื อการพัฒนาที่จาเป็นในการ
วางแผนหลักสูตร ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในการกาหนดข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร (ปรัชญา
ความสาคัญ และวัตถุประสงค์และแผนพัฒนาปรับปรุง) นอกจากนั้น ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และ
โครงสร้างของหลักสูตร ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบัณฑิตวิทยาลัย (D)
การกาหนดรายวิชาในหลักสูตรทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือก จะพิจารณาถึงรายวิชาพื้นฐานเฉพาะด้านที่
นิสิตในหลักสูตรต้องได้เรียนรู้ วิชาเอกบังคับที่เป็นวิชาพื้นฐานที่นิสิตสาขาวิชาภูมิสารสนเทศจะต้องมีความรู้และ
ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และรายวิชาเอกเลือกที่เป็นวิชาในแต่ละด้านของสาขาภูมิสารสนเทศในเชิงลึกที่นิสิตควร
จะได้เรียนรู้ในรายละเอียดเพื่อนาไปต่อยอดองค์ความรู้ต่อไป ในการกาหนดรายวิชานั้น คณะกรรมการดาเนินงาน
จะคานึงถึงความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงของแต่ละวิชา รวมทั้งความความทันสมัยของเนื้อหาความรู้ และทฤษฎี
ตลอดจนการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างทักษะของนิสิต เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการแล้ว จะมีการแจ้งไปยังคณาจารย์ที่
มีความชานาญที่ตรงกับในแต่ละรายวิชาเพื่อเขียนคาอธิบายรายวิชา และจัดทาร่างหลักสูตรฯ ส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
วิพากษ์หลักสูตรฯ เมื่อได้รับผลการวิพากษ์แล้ว หลั กสูตรจะจัดประชุมคณาจารย์ของภาควิชาภูมิศาสตร์อีกครั้ง
เพื่อสรุปข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ และนาร่างหลักสูตรมาปรับปรุง จากนั้นนาหลักสูตรที่ปรับปรุงแล้ว เสนอ
ต่อคณะกรรมการคณะสังคมศาสตร์ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา สภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยเป็นลาดับ
ต่อไป ตามขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตรของฝุายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และส่งให้ สกอ. รับรอง
หลักสูตร (D)
การเปิ ดวิชาเลือกของหลั กสู ตรใช้ระบบสารวจความต้องการการลงทะเบียนรายวิช าเลื อกตามความ
ต้องการของนิสิต ตามแนวทางการเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ (P) ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรได้สารวจความ
ต้องการการลงทะเบียนรายวิชาเลือกของนิสิตล่วงหน้าก่อนเปิดภาคการศึกษา เพื่อจัดทาสารับ และเปิดรายวิชา
ตามความต้องการลงทะเบียนของนิสิต (D)
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้พิจารณาระบบและกลไกการจัดสาระรายวิชาทั้งรายวิชาบังคับและการ
เปิดวิชาเลือก ปีการศึกษา 2558 พบว่าระบบและกลไกในการสารวจความต้องการเรียนรายวิชาเลือกของนิสิตมี
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ความเหมาะสมแล้ว (C) และหลักสูตรจะยังคงใช้ระบบการสารวจความต้องการในการลงทะเบียนรายวิชาเลือก
ของนิสิตต่อไปในปีการศึกษา 2559 (A)
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ
เนื้อหาสาระของรายวิชาใน มคอ.2 ได้ออกแบบเพื่อให้ หลักสูตรมีความทันสมัยและเหมาะสมกับยุค
โลกาภิวัฒน์ของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยหัวข้อวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระ /ของนิสิตต้องมี
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในด้านต่างๆ และมีความเหมาะสมกับปรัช ญา และวิสัยทัศน์ของหลักสูตร
(P)
ในปีการศึกษา 2558 ไม่ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรเนื่องจากยังไม่ครบรอบระยะเวลา 5 ปี อย่างไรก็ตาม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้ตระหนักถึงการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา โดยมีนโยบายให้
อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาจัดทา มคอ. 3 จากข้อเสนอแนะที่ควรปรับปรุงแก้ไขใน มคอ.5 ของปีการศึกษา 2557
และหัวข้อวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระ /ของนิสิตในปี 2558 ก็มีความเหมาะสมกับปรัชญาของหลักสูตรที่ว่า “ภูมิ
สารสนเทศเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” (D)
ในปีการศึกษา 2558 ภาควิชาภูมิศาสตร์ได้ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ต่อเนื่องจาก
การจัดโครงการ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา กิจกรรม 1 : การ
สัมมนาการจัดการเรียนการสอนตาม มคอ.3 ระดับปริญญาตรี กิจกรรม : การสัมมนาการจัดการเรียนการสอนตาม
มคอ.3 ระดับบัณฑิตศึกษา ระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมเดอะลาภา หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โดยหลักสูตรได้มีการนาข้อคิดเห็นจากศิษย์เก่าและผู้ใช้บัณฑิตมาผ่านการประชุมปรับปรุงหลักสูตร 4 ครั้ง (D) เพื่อให้
ได้ร่างหลักสูตรและผ่านการวิพากษ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 โดยได้มีการปรับปรุงโครงสร้าง
หลักสูตรจากวิชาบังคับ 12 หน่วยกิตเป็น 15 หน่วยกิต และวิชาเลือกจาก 12 หน่วยกิตเป็น 9 หน่วยกิตและได้มีเพิ่ม
รายวิชาใหม่และปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้มีความเหมาะสมมากขึ้น (C)
หลังจากนั้น หลักสูตรได้ส่งเล่ม มคอ.2 ฉบับปรับปรุงปี 2559 ให้ภาควิชานาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะสังคมศาสตร์เพื่อเห็นชอบ และผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองระดับบัณฑิตศึกษาในเดือนเมษายน 2559 โดย
ขณะนี้หลักสูตรปรับปรุงปี 2559 อยู่ในระหว่างแก้ไขและส่งเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา (A)
รายการหลักฐานอ้างอิง
รหัสเอกสาร
รายละเอียดของเอกสาร
M.Sc.GEO_58_5.1_1 มคอ 2 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร โดยคณะสังคมศาสตร์ที่
223/2553 และ 228/2554
M.Sc.GEO_58_5.1_2 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตปี 2558
M.Sc.GEO_58_5.1_3 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปี 2557
M.Sc.GEO_58_5.1_4 มคอ.2 หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ (ปรับปรุง 2560)
ฉบับร่าง
M.Sc.GEO_58_5.1_5 รายการการประชุมปรับปรุงหลักสูตร
M.Sc.GEO_58_5.1_6 มคอ.3/2558
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การบริหารหลักสูตร
1. ปัญหาในการบริหารหลักสูตร
ในปีการศึกษา 2558 มีอาจารย์ที่จบทางด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศเพียงท่านเดียว แต่อย่างไร
ก็ตามอาจารย์ประจาหลักสูตรมีประสบการณ์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทางสาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
2. ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ไม่มี
3. แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาในอนาคต
จัดหาอาจารย์ด้านภูมิสารสนเทศเพิ่มเติมและเชิญอาจารย์พิเศษในรายวิชาที่ขาดผู้เชี่ยวชาญ
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การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (ตัวบ่งชี้ที่ 5.2)
- การกาหนดผู้สอน

การกาหนดผู้สอนในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรจัดให้มีการประชุมก่อนเปิดภาคการศึกษา เพื่อแจ้งวิชา
สอนและกาหนดผู้สอน โดยคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนเป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย โดยอาจารย์ใน
ภาควิชาส่วนใหญ่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และดารงตาแหน่งทางวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละ
สาขาของวิชาทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง อาจารย์ผู้สอนทุกคนมีประสบการณ์สอนและ
การทาวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ และมีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน (P)
รายวิชาในหลักสูตรมีการกาหนดผู้สอน 2 แบบ ได้แก่ แบบที่ 1 การจัดการสอนโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชาคนเดียว ได้แก่ วิชา ภม511 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติทางภูมิสารสนเทศ ภม513 การรับรู้ระยะไกลขั้นสูง
ภม 514 การทาแผนที่ขั้นสูงเพื่องานภูมิสารสนเทศ เป็นต้น และ การจัดการสอนเป็นทีม (team teaching) โดยมี
อาจารย์ผู้สอนในวิชารายนั้นๆ ตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป ได้แก่ วิชา ภม501 ภูมิสารสนเทศเบื้องต้น GE521 การประยุกต์
ภูมิสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (P)
ในรายวิชาเลือก ส่วนใหญ่แล้วจะมีการกาหนดผู้สอนในแต่ละชั้นปีตามความเชี่ยวชาญของอาจารย์ผู้สอน
แต่ละท่าน โดยภาควิชาจะจัด ให้อาจารย์แต่ละท่าน มีภาระงานเฉลี่ยใกล้เคียงกัน (จานวนรายวิชาที่สอนทั้งใน
ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท) ในแต่ละภาคการศึกษา นอกจากนั้น ในบางรายวิชายังจัดให้มีการบรรยายจาก
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้กับนิสิต (P) เช่น วิชา ภม522 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศใน
ด้านการขนส่งและลอจิสติกส์ และการนานิสิตไปเรียนรู้ในสถานการณ์จริง เช่น โครงการศึกษาศึกษาพื้นที่จริง
ประกอบรายวิชา ภม513 สัมผัสระยะไกลขั้นสูง และ ภม624 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศเพื่อการรับรู้ระยะไกล
ของเมือง เดือนพฤษภาคม 2559 ณ จังหวัดตราด (D)
เมือ่ สิ้นสุดปีการศึกษา 2558 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ประชุมและแจ้งอาจารย์ผู้สอนเรื่องผลการ
ประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนผ่าน ปค.003 เพื่อให้นาผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุง (C) หลักสูตรจะ
ขอความร่วมมือให้อาจารย์ผู้สอนประชาสัมพันธ์ให้นิสิตทาแบบประเมินมากขึ้นในปี 2559 (A)
- การกากับ

ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4)
อาจารย์ประจาหลักสูตรมีหน้าที่ในการกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้เพื่อให้มี
การจัดทา มคอ.3 ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดย หลักสูตรได้ประสานงานไปยังอาจารย์ ผู้สอนในแต่
ละวิชาเพื่อจัดทาและ/หรือปรับปรุง มคอ.3 โดยครอบคลุมวัตถุประสงค์ วิธีการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และการวัดและการประเมินผลตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน อาจารย์
ผู้สอนจะต้องนาส่ง มคอ 3 ให้ภาควิชาภายในระยะเวลาที่ คณะกาหนด ระหว่างการจัดการเรียนการสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษา การประชุมหลักสูตรจะมีการติดตามสอบถามถึงปัญหาการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนแนวทาง
ในการปรับปรุงแก้ไขการจัดทาแผนการเรียนรู้ (P) ผลการดาเนินงานการจัดทาแผนการเรียนรู้ มคอ.3 ภาคเรียนที่
1/2558 มี มคอ.3 ตามจานวนรายวิชาที่เปิดสอนทั้งสิ้น 10 รายวิชา และภาคเรียนที่ 2/2558 มีทั้งสิ้น 8 รายวิชา
(D)
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นอกจากนั้นหลักสูตรมีการทวนสอบ มคอ.3 ก่อนส่งให้คณะฯ โดยในปี 2558 ได้มีการทวนสอบ มคอ.3
ในทุกรายวิชาที่เปิดสอน โดยคณาจารย์ในภาควิชา โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะพิจารณาผลการทวนสอบ
ทั้งเนื้อหาและรู ปแบบ และรายงานผลการทวนสอบในที่ประชุมหลักสูตร (C) หลักสูตรพบว่าระบบการกากับ
ติดตาม และตรวจสอบการทา มคอ.3 และการทวนสอบมีความเหมาะสมและจะใช้ระบบและกลไกนี้ต่อไปในปี
การศึกษา 2559 (A)
การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิ ตศึกษา ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและ
ความก้าวหน้าของศาสตร์
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีระบบและกลไกในการควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระ ของ
นิสิตในหลักสูตร โดยเริ่มสอดแทรกความสาคัญของการทาวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระ ตั้งแต่การเรียนการสอน
ในรายวิชา ภม511 ระเบียบวิจัยและสถิติทางภูมิสารสนเทศ และ ภม541 การสัมมนา โดยให้นิสิตได้ค้นคว้าหัวข้อ
วิจัยที่สนใจและนาเสนอหัวข้อ และมีการเชิญอาจารย์ผู้สอนในระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อเข้าร่วมรับฟังการนาเสนอ
หัวข้อที่ของนิสิต พร้อมทั้งให้ข้อแนะนาที่เป็นประโยชน์ (P)
เมื่อนิสิตขึ้นชั้นปีที่ 2 ได้กาหนดให้นิสิตลงทะเบียนรายวิชา ภม699 วิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระ ในภาค
เรียนที่ 1 ซึ่งนิสิตจะต้องคิดหัวข้อวิจัยและเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและงานวิจัยที่ตรงกับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระที่นิสิตสนใจ โดยมีระบบและกลไกลในการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์และค้นคว้า
อิสระ ดังต่อไปนี้ (D)
1) การได้มาซึ่งหัวข้อวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระ โดยนิสิตจะต้องเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และค้นคว้าอิสระ เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ของหัวข้อที่นิสิตต้องการทา โดยอาศัยองค์ความรู้ที่ได้จาการเรียนใน
ห้องเรียน ข่าวสาร การเปลี่ยนแปลงทางสภาพกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม บนพื้นฐานของสาขาภูมิ
สารสนเทศ ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลือกหัวข้อทาวิจัย เช่น หน่วยงานต้นสังกัดของนิสิต (กรณีนิสิตลา
มาเรียนต่อ) และจานวนนิสิตต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิ สระ โดยให้เป็นไปตามประกาศของ
บัณฑิตวิทยาลัย (P)
2) จัดทา Concept Paper ( บทที่ 1, 2 และ 3) เพื่อนาเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระ
และนาเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหาร
หลั กสู ตรฯ หากไม่ผ่ านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระ นิสิตจะต้องเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่อดาเนินการแก้ไขและปรับปรุงตามคาแนะนาของคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระ
และเสนอเรื่องเข้าไปยังหลักสูตร เพื่อกาหนดการสอบเค้าโครงอีกครั้ง (P)
3) เมื่อหัวข้อผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระ และดาเนินการปรับแก้ตามความเห็น
ของคณะกรรมการสอบเค้าโครงและนาส่งบัณฑิตวิทยาลัย นิสิตสามารถดาเนินการทาวิทยานิพนธ์และค้นคว้า
อิสระ ตามแนวคิดที่ได้เสนอไว้ และต้องเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างสม่าเสมอ เพื่อรายงานความก้าวหน้าของ
การดาเนินการ และเป็นไปตามข้อกาหนดของบัณฑิตวิทยาลัย โดยนิสิตที่ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์และ
ค้นคว้าอิสระ ต้องส่งรายงานความก้าวหน้าของการทาวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระ ในแต่ละภาคการศึกษาให้
บัณฑิตวิทยาลัยด้วย (P)
-
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ในปีการศึกษา 2558 ได้มีนิสิตจานวน 1 คน เข้ารับการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระ และ
ผลการสอบคือ “สอบผ่าน” โดยมีการปรับแก้ตามความเห็นของคณะกรรมการสอบเค้าโครงฯ และมีการนาผลการ
สอบเค้าโครงของนิสิตทั้ง 1 คน เข้าที่ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรเพื่อแจ้งเพื่อทราบ (D)
หลักสูตรมีระบบควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์ให้เ ป็นไปตามความก้าวหน้าของศาสตร์ โดยได้จัดโครงการ
ติดตามความก้าวหน้าการทาวิทยานิพนธ์ในปีการศึกษา 2558 จานวน 2 ครั้ง คือวันที่ 23 สิงหาคม 2558 และ
23 กรกฎาคม 2559 (D) ตามแผนที่ได้ตั้งเอาไว้ในปีการศึกษา 2557 (P) โดยนิสิตทุกคนต้องนาเสนอ
ความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์ และ/หรือ นาเสนอหัวข้อวิจัยที่คาดหวังว่าจะทาวิทยานิพนธ์ (นิสิตชั้นปีที่ 1)
โดยหลักสูตรจะเรียนเชิญคณาจารย์ภาควิชาเข้าร่วมรับฟัง เพื่อให้ข้อคิดเห็น และการแนะนาให้การเลือกหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ของนิสิตเป็นไปตามความก้าวหน้าของศาสตร์
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ มีการพิจารณาผลการจัดโครงการ จากผลสารวจความพึงพอใจของ
อาจารย์และนิสิตที่เข้าร่วมโครงการพบว่าอยู่ในระดับดี (C) หลักสูตรจึงเห็นชอบให้มีการจัดโครงการนี้ต่อไปในปี
การศึกษา 2559 เพื่อกระตุ้นให้นิสิตเกิดความกระตือรือร้นที่จะสาเร็จการศึกษาเร็วขึ้น (A)
การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญ
สอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อปริญญานิพนธ์
หลักสูตรฯ ได้คานึงถึงการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระตามความเชี่ยวชาญของ
อาจารย์ ประจ าหลักสู ตร โดยแบ่ งสาขาความเชี่ ยวชาญของคณาจารย์ภ าควิช าที่มีคุณสมบัติส ามารถควบคุม
วิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระ ในสาขาภูมิสารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 ได้ดังตารางที่ 5.1 ดังนี้ (P)
-

ตารางที่ 5.1 แสดงความเชี่ยวชาญของอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
สาขาที่เชี่ยวชาญ
รายชื่ออาจารย์
ภัยพิบัติและการจัดการ
รศ.ดร.วิชัย พันธนะหิรัญ
สิ่งแวดล้อมและการจัดการ
อ.ดร.สถาพร มนต์ประภัสสร
ผศ.ดร.สุรีย์พร นิพิฐวิทยา
การเปลี่ ย นแปลงสภาพภูมิอากาศและ อ.ดร.สถาพร มนต์ประภัสสร
การปรับตัว
เมืองและการจัดการการใช้ที่ดิน
อ.ดร.สุธาทิพย์ ชวนะเวสสกุล
อ.ดร.ธีรเวทย์ ลิมโกมลวิลาศ
เศรษฐกิจและสังคม
อ.ดร.สุรัสวดี อิฐิรัตน์
อ.ดร.ปกรณ์ เมฆแสงสวย
การเกษตร
รศ.ดร.วิชัย พันธนะหิรัญ
อ.ดร.ธีรเวทย์ ลิมโกมลวิลาศ
อ.ดร.รัตนสุดา ชลธาตุ
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อนึ่งในการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานั้น หลักสูตรได้ดาเนินการโดยอาศัยระบบและกลไกลตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระ ต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือมีตาแหน่งทาง
วิชาการ รองศาสตราจารย์ ขึ้นไป
2) อาจารย์ประจา 1 คนให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมวิทยานิพนธ์และค้นคว้า
อิสระ รวมแล้วนิสิตได้ไม่เกิน 5 คน หากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจาที่มีศักยภาพพร้อมที่จะดูแลนิสิตได้ มากกว่า
5 คนให้อยู่ดุลพินิจของสถาบันอุดมศึกษานั้น แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 10 คน (P)
ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรเสนอบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อให้มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และค้นคว้าอิสระ ของนิสิต จานวน 2 ราย (D) โดยหลักสูตรเห็นว่าระบบการแนะนา คณาจารย์ภาควิชาให้นิสิต
ทราบถึงสาขาความเชี่ยวชาญของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระตั้งแต่วันปฐมนิเทศ เป็นประโยชน์
กับ ตัว นิ สิ ตในการเลื อกหั ว ข้อและอาจารย์ ที่ปรึกษา (C) โดยหลั กสู ต รจะดาเนินการเกี่ยวกั บการตั้ง ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระ การค้นคว้าอิสระ เป็นไปตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัยเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติตามในทุกปี
การศึกษา (A)
การช่วยเหลือ กากับ ติดตามในการทาปริญญานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพ์ผลงานในระดับ
บัณฑิตศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัยมีมาตรการในการกากับ ติดตามการทาปริญญานิพนธ์และค้นคว้าอิสระ ตามประกาศ
บัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระและประกาศบัณฑิตวิทยาลั ย อาจารย์ที่
ปรึกษามีหน้าที่โดยตรงในการช่วยเหลือ กากับ ติดตาม ในการทาวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระ และสาหรับนิสิตที่
ได้ ท าการเสนอเค้ า โครงวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละค้ น คว้ า อิ ส ระแล้ ว บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย จึ ง ก าหนดให้ นิ สิ ต ส่ ง รายงาน
ความก้าวหน้า (Progress Report) ในการทาวิทยานิพนธ์และค้ นคว้าอิส ระซึ่งในรายงานความก้าวหน้าจะ
ครอบคลุมถึง การดาเนินการการทาวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระของภาคการศึกษา และการตีพิมพ์บทความวิจัย
โดยเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย ทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะจบการศึกษา (เริ่มตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ได้เสนอเค้าโครง
วิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิส ระ) โดยให้ดาเนินการเสนอมายังบัณฑิตวิทยาลัยตามแบบฟอร์ม บว 420 ก่อนการ
ลงทะเบียนของภาคการศึกษาถัดไปทั้งนี้ให้เริ่มดาเนินการตั้งแต่ ภาคที่1/ 2555 เป็นต้นไป (P)
ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรมีการช่วยเหลือ กากับ ติดตามในการทาปริญญานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระ โดยจัดโครงการติดตามความก้าวหน้าการทาวิทยานิพนธ์ในปีการศึกษา 2558 จานวน 2 ครั้ง คือวันที่ 23
สิงหาคม 2558 และ 23 กรกฎาคม 2559 (D) ตามแผนที่ได้ตั้งเอาไว้ในปีการศึกษา 2557 (P) โดยนิสิตทุกคนต้อง
นาเสนอความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์ และ/หรือ นาเสนอหัวข้อวิจัยที่คาดหวังว่าจะทาวิทยานิพนธ์ (นิสิตชั้น
ปีที่ 1) โดยหลักสูตรจะเรียนเชิญคณาจารย์ภาควิชาเข้าร่วมรับฟัง เพื่อให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ และเป็นการ
กากับติดตามความก้าวหน้าการทาปริญญานิพนธ์ของนิสิตเพิ่มเติมด้วย (C) นอกจากนั้นหลักสูตรยังได้กาชับให้
อาจารย์ที่ปรึกษาได้ติดตามการตีพิมพ์ผลงานระดับบัณฑิตศึกษาโดยประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ/วิจัยที่จัด
ขึ้นภายในประเทศเพื่อให้นิสิตเข้าร่วมนาเสนอผลงานและตีพิมพ์ใน Proceedings (P และ D) โดยหลักสูตรได้
ตั้งโครงการพัฒนาและเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นิสิต กิจกรรมสนับสนุนให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
-
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เข้าร่วมประชุม สัมมนา อบรม เพื่อนาเสนอผลงานของนิสิตระดับชาติ โดยนิสิตต้องเข้าร่วมนาเสนอผลงานวิจัย
และมีการตีพิมพ์ผลงานใน proceedings โดยเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนเข้าร่วมตามจริง โดยในปี 2558 มีนิสิต
บัณฑิตศึกษาจานวน 2 คนเข้าร่วมโครงการ และได้นาเสนอผลงานวิชาการ SMARTS ที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศรี
ราชา และมีการตีพิมพ์ผลงานใน proceedings (D)
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีประเมินผลการจัดโครงการจากทั้งรูปแบบการจัดงานและความพึง
พอใจของอาจารย์และนิสิตที่เข้าร่วมโครงการพบว่าอยู่ในระดับดี (C) หลักสูตรจึงเห็นชอบให้มีการจัดโครงการนี้
ต่อไปในปีการศึกษา 2559 (A)
รายการหลักฐานอ้างอิง
รหัสเอกสาร
M.Sc.GEO_58_5.2_1
M.Sc.GEO_58_5.2_2
M.Sc.GEO_58_5.2_3
M.Sc.GEO_58_5.2_4
M.Sc.GEO_58_5.2_5
M.Sc.GEO_58_5.2_6
M.Sc.GEO_58_5.2_7
M.Sc.GEO_58_5.2_8

รายละเอียดของเอกสาร
รายงานประชุมหลักสูตร วท.ม. 5/2558, 6/2558, 7/2558, 1/2559 และ 2/2559
แบบสรุป มคอ.3 หลักสูตร วทม.
หนังสือแจ้งกาหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา 2558
หนังสือแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา (เอกสารองค์ 1)
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยเรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การรายงานความก้าวหน้าการทาวิทยานิพนธ์
โครงการติดตามความก้าวหน้าปริญญานิพนธ์ปีการศึกษา 2558
โครงการพัฒนาและเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นิสิต กิจกรรมสนับสนุน
ให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมประชุม สัมมนา อบรม เพื่อนาเสนอผลงานของ
นิสิตระดับชาติ

การประเมินผู้เรียน (ตัวบ่งชี้ที่ 5.3)
- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

หลักสูตรมีนโยบายให้อาจารย์ผู้สอนแจกแจงรายละเอียดของวิธีการวัดผลใน มคอ.3 ตามสั ดส่วนของการ
ประเมินผลให้มีความสอดคล้องกับ Curriculum Mapping ทั้ง 5 ด้านของ มคอ.2 ร่วมกับพิจารณาข้อเสนอแนะที่
ได้จากผลการประเมินใน มคอ. 5 และ มคอ.7 ของปีการศึกษา 2557 เมื่อเปิดภาคการศึกษา อาจารย์ผู้สอนแจ้ง
วิธีการประเมินผลแก่นิสิต เพื่อเป็นข้อตกลงกันระหว่างอาจารย์ผู้สอนและผู้เรียน ซึ่งนิสิตสามารถแสดงความ
คิดเห็นต่อเกณฑ์การประเมินดังกล่าว เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณาหรือปรับแก้ หากอาจารย์ผู้สอนมีความเห็นว่า
ควรปรับปรุงเกณฑ์การประเมินผลก็ให้ดาเนินการตามข้อเสนอแนะของนิสิต แล้วนาเกณฑ์การประเมินใหม่แจ้งแก่
ที่ประชุมหลักสูตร เพื่อรับทราบและอนุมัติการแก้ไขและปรับปรุง มคอ.3 (P)
มีการประชุมตัดสินผลเพื่อพิจารณาการประเมินผลการเรียนรู้ เช่น ระดับคะแนนที่ผิดปกติ ก่อนการ
บันทึกส่งเกรดให้มหาวิทยาลัย (D) และมีการดาเนินการทวนสอบ มคอ.5 ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา
2558 และการประชุมทวนสอบเพื่อพิจารณาผลการทวนสอบในภาพรวมว่าสอดคล้องกับ มคอ.3 หรือไม่ เพื่อให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาดาเนินการแก้ไขก่อน ทา มคอ.7 ต่อไป โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้พิจารณา
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ผลการดาเนินงานที่เกี่ยวกับระบบการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุ ดมศึกษาแห่งชาติ
ในปีการศึกษา 2558 พบว่ามีความเหมาะสมแล้ว (C) และหลักสูตรจะยังคงใช้การประเมินผลการเรียนรู้ในปี
การศึกษา 2559 (A)
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต

หลักสูตรมีการแต่งตั้งกรรมการทวนสอบปีการศึกษา 2558 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชามีหน้าที่ จัดทา
มคอ.5 และมีก ารกาหนดผู้ ท วนสอบทุก รายวิช าที่ มีก ารเปิด สอน เพื่อ พิจ ารณาความถูก ต้อ งของการวัด และ
ประเมินผลที่ได้แจ้งใน มคอ.3 ว่ามีการดาเนินการสอดคล้องกันหรือไม่ (P)
โดยในภาค 1/2558 หลักสูตรได้มีการทวนสอบ 10 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 100 ภาค 2/2558 ได้มีการ
ทวนสอบ 8 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ100 เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการจึงแจ้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา เพื่อเป็น
แนวทางในการวางแผนการเรียนกับนิสิตสาหรับการลงทะเบียนในภาคการเรียนถัดไป (D)
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดประชุมทบทวนผลการดาเนินงานปีการศึกษา 2558 พบว่าระบบการ
ทวนสอบรายวิชามีความเหมาะสม และเป็นไปตามแนวทางที่วางไว้ในปีการศึกษา 2557 (P) โดยมีการเพิ่มรายวิชา
ในการทวนสอบเป็นทุกรายวิชา (C) โดยหลักสูตรเห็นชอบให้ใช้ระบบการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นิสิตแบบเดิมในปี 2559 (A)
- การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร

(มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)
ภาควิชาและหลักสูตร มีการดาเนินการแจ้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดทา มคอ.5 ภายในระยะเวลาที่
กาหนดโดยคณะฯ ให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย (ปัจจุบันพัฒนาเป็นระบบกรอกออนไลน์) เมื่อใกล้วันครบกาหนด
จะมีการทาหนังสือแจ้งเตือนไปยังอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาทุกท่าน ให้จัดทา มคอ.5 และส่งภายในระยะเวลาที่
กาหนด และมี ก ารทวนสอบมคอ.5 เพื่ อ พิ จ ารณาความสอดคล้ องระหว่ าง มคอ.3 และ มคอ. 5 (P)
ภายหลังปิดภาคการศึกษา 2558 หลักสูตรดาเนินการจัดทา มคอ.7 ภายใน 60 วัน และนา มคอ.7 เข้า
พิจารณาในการประชุมหลั กสูตร ประกอบกับใช้ผลการประเมินคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ
ปค 003 และผลประเมิน ข้อร้ องเรี ย นของนิสิ ต เพื่อใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมปี
การศึกษาถัดไป (P)
มีการกากับติดตามการรายงานผล โดยมีการรายงานผล มคอ.5 ให้ครบทุกรายวิชาภายวันและเวลาที่คณะ
กาหนด ในการประชุมหลักสูตรครั้งที่ 2/2559 และมีการจัดทาและนา มคอ.7 เข้าพิจารณาในการประชุมหลักสูตร
เพื่อแก้ไข ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพต่อไป (D)
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทบทวนความเหมาะสมของผลการดาเนินงานในปี 2558 พบว่า ระบบการ
กากับประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร ผ่าน มคอ.5 มคอ.7 มีความเหมาะสม (C) โดย
หลักสูตรเห็นชอบให้ใช้ระบบการกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตรต่อไปในปี
2559 (A)
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- การประเมินปริญญานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรอาศัยระบบและกลไกลตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 ด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระ โดยพิจารณา
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีสาขาความเชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์และค้นคว้ าอิสระ ของนิสิต สาหรับ
การประเมินคุณภาพของวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระ นอกจากนั้นหลักสูตรได้เชิญกรรมการสอบปริญญานิพนธ์
ภายนอกที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถและมี ผ ลงานวิ จั ย ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ เรื่ อ งที่ นิ สิ ต ท าปริ ญ ญานิ พ นธ์
คณะกรรมการสอบเค้าโครงและสอบปูองกันวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระจะประเมินตามข้อบังคับของบัณฑิต
วิทยาลัยโดยผู้ที่จะผ่านการสอบต้องได้คะแนนรวมเมื่อพิจารณาในทุกด้านไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 (P)
หลักสูตรได้ให้ความสาคัญของการประเมินคุณภาพของวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระ โดยได้จัดโครงการ
สนับสนุนให้นิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาส่งผลงานวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระ เพื่อเข้าร่วมนาเสนอในการประชุม
ระดับชาติและตีพิมพ์ผลงานใน proceedings รวมทั้งการแข่งขันหรือประกวดวิทยานิพนธ์ (D)
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีการประชุมพิจารณาผลการดาเนินงานการประเมินปริญญานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระปีการศึกษา 2558 พบว่าผลประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี (C) และมีการเสนอให้ใช้ระบบการประเมิน
ปริญญานิพนธ์แบบปัจจุบันในปี 2559
รายการหลักฐานอ้างอิง
รหัสเอกสาร
M.Sc.GEO_58_5.3_1
M.Sc.GEO_58_5.3_2
M.Sc.GEO_58_5.3_3
M.Sc.GEO_58_5.3_4
M.Sc.GEO_58_5.3_5
M.Sc.GEO_58_5.3_6
M.Sc.GEO_58_5.3_7
M.Sc.GEO_58_5.3_8

รายละเอียดของเอกสาร
หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วทม. 2558
รายงานการประชุมหลักสูตร วท.ม. 1/2559 และ 2/2559
มคอ.7 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ปี 2558
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบระดับบัณฑิตศึกษา 2558
ผลการทวนสอบรายวิชาโดยคณะกรรมการทวนสอบ
รายงานการประชุมหลักสูตร วท.ม. 2/2559
ผลการประเมินระบบการจัดการข้อร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียน
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2559 (ว่าด้วยเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปูองกันวิทยานิพนธ์และค้นคว้า
อิสระ และการประเมินวิทยานิพนธ์)

ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตัวบ่งชี้ที่ 5.4)
ผลการดาเนินงานของหลักสูตร หมายถึง ร้อยละของผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้การดาเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7 ที่หลักสูตรดาเนินงานได้ใน
แต่ละ ปีการศึกษา
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ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

1

2

3

ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(Key Performance Indicators)
อาจารย์ประจาหลักสูตร มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ
มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒสิ าขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน แต่ละภาค
การศึกษา ให้ครบทุกรายวิชา

4

จัดทารายงานผลการดาเนินการของ
รายวิชา และรายงานผลการดาเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30
วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา

5

จัดทารายงานผลการดาเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60
วัน หลังปีการศึกษา
มีการทวนสอบผลการเรียนทุกรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา

6

7

8

มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน
มคอ. 7 ปีที่แล้ว
อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการ

ผลการดาเนินงาน
(เขียนบรรยายผลการดาเนินงาน)
อาจารย์ประจาหลักสูตร มีส่วนร่วมในการประชุม
จานวน 5 ครั้ง ในปีการศึกษา 2558 เพื่อวางแผน
ติดตาม และทบทวนการดาเนินงาน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ
ได้รับการรับทราบจาก สกอ. เมื่อวันที่ กรกฏาคม
2555 โดยมีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.
2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
หลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3/
มคอ.4 ใน
ภาคเรียนที่ 1/2558 จานวน 10 วิชา
ภาคเรียนที่ 2/2558 จานวน 9 วิชา ก่อนการเปิดสอน
ในแต่ละภาคการศึกษาครบทุกรายวิชา
จานวนการจัดทา มคอ.3/มคอ.4 ผ่านระบบ
ภาคเรียนที่ 1/2558 จานวน 10 วิชา
ภาคเรียนที่ 2/2558 จานวน 9 วิชา
หลักสูตร ได้จัดทารายงานผลการดาเนินการของ
รายวิชา ตามแบบ มคอ.5/มคอ.6 ใน
ภาคเรียนที่ 1/2558 จานวน 10 วิชา
ภาคเรียนที่ 2/2558 จานวน 9 วิชา ภายใน 30 วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 2558 ครบทุกรายวิชา
จานวนการจัดทา มคอ.5/มคอ.6 ผ่านระบบ
ภาคเรียนที่ 1/2558 จานวน 10 วิชา
ภาคเรียนที่ 2/2558 จานวน 9 วิชา
หลักสูตร มีการจัดทารายงานผลการดาเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบมคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุด
ปีการศึกษา 2558
มีการใช้ มคอ.3 และมคอ.5 จานวน 19 วิชาเพื่อทา
การทวนสอบ และเพื่อนาผลการทวนสอบมา
ประกอบการการจัดทา มคอ.7
การประชุมหลักสูตรก่อนเปิดภาคเรียน 1/2558 โดยมี
การพิจารณาผลการดาเนินงาน มคอ.7 ปี 2557

ไม่มีอาจารย์เข้าใหม่ในหลักสูตร
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รายการหลักฐาน
รายงานการประชุม
หลักสูตร
หลักสูตร มคอ.2 วท.
ม.ภูมสิ ารสนเทศ ปี
พ.ศ. 2555
มคอ.3 ของหลักสูตร
ใน ภาค 1/2558 และ
ภาค 2/2558

มคอ.5 ของหลักสูตร
ใน ภาค 1/2558 และ
ภาค 2/2558

มคอ.7

รายงานการทวนสอบ
และ มคอ.7
รายงานการประชุม
หลักสูตร

ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

9

ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(Key Performance Indicators)
ปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจัดการ
เรียนการสอน
อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนา
ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

10 บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
(ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ

11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี ่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 จาก
คะแนนเต็ม 5.00
12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มี
ต่อบัณฑิตใหม่ เฉลีย่ ไม่น้อยกว่า 3.50
จากคะแนนเต็ม 5.00

ผลการดาเนินงาน
(เขียนบรรยายผลการดาเนินงาน)

รายการหลักฐาน

อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รบั การพัฒนาทาง
วิชาการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

แบบสรุปการพัฒนา
ทางวิชาการของ
อาจารย์ประจา
หลักสูตรจานวน 5
คน

บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนทุกคน ได้เข้าร่วม
การอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง มี
รายละเอียดดังนี้
1. น.ส เอมอร น้อยประดิษฐ์
เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย “หัวข้อการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยสถาบัน” ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม
2558 ณ โรงแรมการ์เด้น คลิฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา
พัทยา จ.ชลบุรี
เข้าอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย คณะ
สังคมศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2559 เรื่อง การ
เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร “การใช้ ร ะบบบริ ห ารงานวิ จั ย
มหาวิทยาลัย
ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ (URMS)” วั น ที่ 18 พฤศจิ ก ายน
2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 11 อาคาร
นวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
ความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตที่มตี ่อ
คุณภาพหลักสูตร ร้อยละ 91.7 มีค่าเท่ากับ 4.50
คะแนน

แบบสรุปการพัฒนา
ทางวิชาการของ
บุคลากรสนับสนุนการ
เรียนรู้ ปี 2558

ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตใหม่เท่ากับ 5.0
คะแนน

13 ถ้ามี
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แบบสรุปการประเมิน
ความพึงพอใจของ
นิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
ของหลักสูตร
แบบประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ต่อการปฏิบตั ิงานและ
คุณลักษณะของ
บัณฑิต

ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
รายการหลักฐาน
(Key Performance Indicators)
(เขียนบรรยายผลการดาเนินงาน)
14 ถ้ามี
15 ถ้ามี
16 ถ้ามี
รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้
11
จานวนตัวบ่งชีในปีนี้ที่ดาเนินการผ่าน
11
ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี้
100
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ มีการดาเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุ
ไว้
มีค่าคะแนนเท่ากับ 5

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ตัวบ่งชี้ที่ 6.1)
ระบบการดาเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้
หลักสูตร วท.ม. (ภูมิสารสนเทศ) มีระบบและกลไกในการดาเนินงาน เพื่อส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ดังนี้ โดยคณะอาจารย์ประจาหลักสูตรร่วมประชุมพิจารณาผลการประเมินและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุน
การเรีย นจากปี การศึกษาก่อน เพื่อกาหนดสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนในปี
การศึกษาปัจจุบันก่อนเปิดภาคการเรียน โดยคณะกรรมการประจาหลักสูตรเสนอความต้องการของสิ่งส นับสนุน
การเรียนรู้ไปยังภาควิชา เพื่อกาหนดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ระหว่างหลักสูตรต่างๆ กับอาจารย์ประจาหลักสูตร
และภาควิชาภูมิศาสตร์ เพื่อให้หลักสูตรฯ และภาควิชาภูมิศาสตร์ดาเนินการวางแผนและตั้งงบประมาณประจาปี
ในส่วนของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (P)
ภาควิชาดาเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน (D) และสารวจ
ความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ประจาหลักสูตรฯ ต่อการจัดการด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จากนั้นทาการสรุป
และประเมินผลความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิตและอาจารย์ประจาหลักสู ตร และนาข้อมูลที่ได้
เสนอไปยั ง ภาควิ ช าภู มิ ศ าสตร์ เพื่ อ ด าเนิ น การและปรั บ ปรุ ง (C) ซึ่ ง หากภาควิ ช าหรื อ หลั ก สู ต รฯ ไม่ ส ามารถ
ดาเนินการในเรื่องดังกล่าวได้ ก็จัดให้มีการประสานการดาเนินการไปยังคณะสังคมศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาต่อไป
และติดตามและประเมินผลการแก้ไขปัญหาด้านสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้และนาข้อเสนอแนะที่ได้ ไปปรับปรุงในปี
การศึกษาต่อไป (A)
-
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- จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน

ภาควิชาภูมิศาสตร์มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนในแต่ละ
รายวิชาของหลักสูตร โดยส่วนใหญ่แล้วการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะใช้ห้องบรรยายของคณะสังคมศาสตร์
ซึ่งแต่ละห้องจะมีคอมพิวเตอร์ LCD และครุภัณฑ์อื่นๆ ที่อยู่ในสภาพร้อมใช้งาน ทั้งยังทาการสารวจซอฟแวร์ด้าน
ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ GPS และเครื่องมือสาหรับการศึกษาภาคสนามอื่นๆ ที่สามารถใช้ประกอบการศึกษา
และการวิจั ย นอกจากนี้ หลั กสู ตรยั งได้ แนะนาแหล่ งเรี ยนรู้ อื่น ๆ เช่น การสื บ ค้นข้ อมูล ผ่ านระบบเครือ ข่า ย
อินเทอร์เน็ต ระบบ Wi-Fi และระบบ wireless ของมหาวิทยาลัย รวมถึงการให้บริการฐานข้อมูลเพื่อสืบค้นผ่าน
ระบบห้ อ งสมุดออนไลน์ ซึ่งส านั ก หอสมุด ได้ส ารวจความต้องการของผู้ ใช้ ด้านเอกสาร ตารา วารสาร และ
ฐานข้อมูลจากอาจารย์ประจาหลักสูตรทุกปีการศึกษา และดาเนินการจัดหาตามความต้องการดังกล่าว (แบบ
สารวจความต้องการเอกสาร ตารา จากสานักหอสมุด) (P)
ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรฯ ได้จัดห้องเรียนให้นิสิตครบทุก รายวิชา และผลของการสารวจอุปกรณ์
ของภาควิชาพบว่า มีจานวนเพียงพอต่อนิสิต ตลอดจนมีการแจ้งเรื่องการสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการและวิจัย ผ่าน
ทางอาจารย์ผู้สอน และประกาศเรื่องการอบรมสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการและวิจัยที่จัดโดยสานักหอสมุดกับนิสิต
(D)
นอกจากนี้ หลักสูตรได้ประเมินความพึงพอใจในระดับหลักสูตรฯ (ในปีการศึกษา 2557 ไม่ได้มีการ
ดาเนินการ) โดยได้จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตรและนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ โดยมีความพึงพอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตรเท่ากับ 4.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน และคะแนน
เฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เท่ากับ 4.5 จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนนซึ่งผลการประเมิน
รวมเกิน 3.51 คะแนน แสดงว่าสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดกิจกรรม อย่างไรก็ตาม
ยังได้มีการนาข้อเสนอแนะต่างๆ จากการสารวจความพึงพอใจมาใช้วางแผนการดาเนินงานของปีการศึกษา 2559
(รายงานการประชุม) (C และ A)
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

หลักสูตร วท.ม. (ภูมิสารสนเทศ) ได้นารายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ของอาจารย์ประจาหลักสูตรและนิสิต พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ เข้าที่ประชุมคณะอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อ
พิจารณา ซึ่งจากผลการประเมินความพึงพอใจพบว่า ความพึงพอใจของนิสิตนิสิตและอาจารย์ประจาหลักสูตรผ่าน
เกณฑ์ หลักสูตรฯ ได้ติดตามการประเมินผลการแก้ไขจากข้อเสนอแนะว่าได้ผลอย่างไร และเก็ บเป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในภาคการศึกษาต่อไป (C และ A)
รายการหลักฐานอ้างอิง
รหัสเอกสาร
M.Sc.GEO_58_6.1_1
M.Sc.GEO_58_6.1_2

รายละเอียดของเอกสาร
ผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
รายงานการประชุมหลักสูตร วท.ม. 2/2559
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หมวดที่ 5
แผนการดาเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
ความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา
แผนดาเนินการ
กาหนดเวลาที่แล้ว
ผู้รับผิดชอบ
ความสาเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่
เสร็จ
สามารถดาเนินการได้สาเร็จ
โครงการการพัฒนาหลักสูตร กันยายน 2559
อาจารย์ประจา
ผ่านกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร
ปรับปรุง (พ.ศ. 2559)
- เริ่มการปรับปรุง ก.ค 2557 และผ่าน
หลักสูตร
การวิพากษ์ของผู้ทรงคุณวุฒิ ก.พ 2558
ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรอง
บัณฑิตศึกษา เม.ย 2559 โดยในขณะนี้
อยู่ระหว่างการปรับแก้เพื่อเข้า
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
โครงการพัฒนาและ
กันยายน 2559
อาจารย์ประจา
มีนิสิตเข้าร่วมโครงการ 2 คน โดย
เสริมสร้างประสบการณ์ทาง
หลักสูตร
นาเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ
วิชาชีพแก่นิสิต กิจกรรม
SMARTS วันที่ 17 มิถุนายน 2559
สนับสนุนให้นิสิตระดับ
และบทความได้รับการตีพิมพ์ใน
บัณฑิตศึกษาเข้าร่วมประชุม
proceedings
สัมมนา อบรม เพื่อนาเสนอ
ผลงานของนิสิตระดับชาติ
โครงการติดตาม
สิงหาคม 2559
อาจารย์ประจา
มีการจัดโครงการจานวน 2 ครั้ง ครั้งที่
ความก้าวหน้าการทาปริญญา
หลักสูตร และ
1 จัดวันที่ 23 สิงหาคม 2558 และครั้ง
นิพนธ์ของนิสิตระดับ
คณาจารย์ภาควิชา
ที่ 2 จัดวันที่ 23 กรกฎาคม 2559 เพื่อ
บัณฑิตศึกษา
ติดตามความก้าวหน้าการทาปริญญา
นิพนธ์
โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต ปีการศึกษา 2558 คณาจารย์ภาควิชา
ดาเนินการเสร็จแล้ว
ตามทักษะในศตวรรษที่ 21
โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ปีการศึกษา 2558 อาจารย์ประจา
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน TQF
หลักสูตร และ
คณาจารย์ภาควิชา
โครงการสารวจและพัฒนาสิ่ง ปีการศึกษา 2558 อาจารย์ประจา
ดาเนินการแล้วเสร็จ
สนับสนุนการเรียนรู้
หลักสูตร และ
คณาจารย์ภาควิชา
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ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร
1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จานวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) (ถ้ามี)
มีการปรับโครงสร้างหลักสูตร โดยรายวิชาบังคับเป็น 15 หน่วยกิต และรายวิชาเลือกเป็น 9 หน่วยกิต
(จากเดิม รายวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต และรายวิชาเลือก 12 หน่วยกิต)
2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลง
วิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) (ถ้ามี)
เพิ่มรายวิชาใหม่จานวน 3 รายวิชาในหมวดวิชาบังคับ ได้แก่ ภม511 การพัฒนาแนวคิดทางภูมิศาสตร์
และภูมิสารสนเทศ ภม512 ภูมิศาสตร์กายภาพขั้นสูง และ ภม513 ภูมิศาสตร์มนุษย์ขั้นสูง และย้ายรายวิชา ภม
511 ระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ไปเป็นวิชา Audit และ ภม514 การทาแผนที่ขั้นสูงเพื่องาน
ภูมิสารสนเทศ ไปเป็นวิชาเลือก
แผนปฏิบัติการใหม่สาหรับปี 2559
ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรได้มีแผนการดาเนินงาน ดังต่อไปนี้
แผนดาเนินการ
กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ
โครงการประเมินผลการใช้หลักสูตร (พ.ศ. 2555) กันยายน 2560
ร่วมกับการพัฒนาหลักสูตร ปรับปรุง (พ.ศ.
2559)
โครงการพัฒนาและเสริมสร้างประสบการณ์ทาง กันยายน 2560
วิชาชีพแก่นิสิต กิจกรรมสนับสนุนให้นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาเข้าร่วมประชุม สัมมนา อบรม
เพื่อนาเสนอผลงานของนิสิตระดับชาติ
โครงการติดตามความก้าวหน้าการทาปริญญา
สิงหาคม 2560
นิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตตามทักษะใน
ปีการศึกษา 2559
ศตวรรษที่ 21
โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ให้เป็นไปตาม
ปีการศึกษา 2558
มาตรฐาน TQF
โครงการสารวจและพัฒนาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้

ปีการศึกษา 2558
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ผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ประจาหลักสูตร

อาจารย์ประจาหลักสูตร

อาจารย์ประจาหลักสูตร
และคณาจารย์ภาควิชา
คณาจารย์ภาควิชา
อาจารย์ประจาหลักสูตร
และคณาจารย์ภาควิชา
อาจารย์ประจาหลักสูตร
และคณาจารย์ภาควิชา

หมวดที่ 6
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน
1. ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน
ควรดาเนินการส่งเสริมให้อาจารย์ประจาหลักสูตรพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งวิชาการเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการพัฒนาหลักสูตรต่อไป
2. ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร

หลักสูตรได้ส่งเสริมให้อาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนทุกท่านได้พัฒนาตนเอง เพื่อเข้าสู่
ตาแหน่งวิชาการที่สูงขึ้นจากเดิม ซึ่งมีอาจารย์หลายท่านกาลังดาเนินการอยู่
3. การนาไปดาเนินการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร
หลักสูตรได้ดาเนินการส่งเสริมให้อาจารย์ประจาหลักสูตรพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่ ตาแหน่งวิชาการเพื่อ
เตรี ย มความพร้ อมในการพัฒ นาหลั กสู ตร โดยอาจารย์ประหลั กสู ตร อาจารย์สุธ าทิพย์ ชวนะเวสสกุล กาลั ง
ดาเนินการขอตาแหน่งทางวิชาการ ขณะนี้อยู่ในระบบขั้นตอนขอมหาวิทยาลัย

สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา
ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ ดังนี้
ตารางสรุปผลของแต่ละองค์ประกอบ
ระดับคุณภาพ
องค์ประกอบ

องค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4
องค์ประกอบที่ 5
องค์ประกอบที่ 6
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกองค์ประกอบ

0.01 – 2.00 น้อย
2.01 – 3.00 ปานกลาง
3.01 – 4.00 ดี
4.01 – 5.00 ดีมาก

คะแนนการประเมิน
เฉลี่ย

5.00
2.67
3.08
3.50
3.00
3.40

ผ่าน
ระดับคุณภาพดีมาก
ระดับคุณภาพปานกลาง
ระดับคุณภาพดี
ระดับคุณภาพดี
ระดับคุณภาพปานกลาง
ระดับคุณภาพดี

122

หมายเหตุ

(2 ตัวบ่งชี้)
(3 ตัวบ่งชี้)
(3 ตัวบ่งชี้)
(4 ตัวบ่งชี้)
(1 ตัวบ่งชี้)
(13 ตัวบ่งชี้)

ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

1
2
3
4
5
6
รวม

คะแนน
ผ่าน

จานวน
ตัวบ่งชี้

2

I

P

ผ่านการประเมิน
–
–

คะแนน
เฉลี่ย
ของทุก
ตัวบ่งชี้
ใน
องค์ประ
กอบที่ 2
-6

องค์
ประกอบ
ที่

3

3, 3, 2
–
(3.1,3.2,3.3)
3
3, 3.25, 3
–
(4.1,4.2,4.3)
4
3
3, 3, 5
(5.1)
(5.2,5.3,5.4)
1
–
3
(6.1)
13
7
4
2.89
3.50
ผลการประเมิน
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คะแนน
เฉลี่ย

ผลการประเมิน
0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพน้อย
2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง
3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพดี
4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก

5, 5
(2.1,2.2)
–

5.00

ระดับคุณภาพดีมาก

2.67

ระดับคุณภาพปานกลาง

–

3.08

ระดับคุณภาพดี

–

3.50

ระดับคุณภาพดี

–

3.00

ระดับคุณภาพปานกลาง

2
5.00

44.25
3.40

ระดับคุณภาพดี

O

รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและแนวทางเสริมและจุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ
องค์ประกอบที่ 2 - องค์ประกอบที่ 6 (เขียนแยกเป็นรายองค์ประกอบ)
องค์ประกอบที่ 2: บัณฑิต
จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม

แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ
สนับสนุนให้นิสิตมีผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติอย่าสม่าเสมอ

จุดที่ควรพัฒนา

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น

องค์ประกอบที่ 3: นิสิต
จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม

แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ

จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
หลักสูตรควรหาแนวทางการดาเนินรับนิสิต ให้เป็นไป ควรจัดทาแผนการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายเพื่อให้เข้าถึง
ตามที่กาหนด
กลุ่มเปูาหมาย
การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น

องค์ประกอบที่ 4: อาจารย์ประจาหลักสูตร
จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม

แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ

จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
อาจารย์ ที่ มี ต าแหน่ ง ทางวิ ช าการและผลงานทาง ส่ ง เสริ ม ให้ อ าจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รทุ ก คนผลิ ต ผลงานอย่ า ง
วิชาการยังมีจานวนน้อย
สม่าเสมอและต่อเนื่อง โดยมีการตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานที่
ได้รับการยอมรับ และมี impact factor ซึ่งจะนาไปสู่การทา
ตาแหน่งทางวิชาการต่อไป
การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น
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องค์ประกอบที่ 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม

แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ

จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
สามารถปรั บ ปรุ งหลั กสู ตรได้ทุก ปี ไม่จ าเป็น ต้องรอ ควรปรับปรุงหลักสูตรและสาระรายวิชา โดยมีการพัฒนามา
รอบการปรับปรุง และลงรายละเอียดที่รายวิชา
จากผลการเรี ย นรู้ ที่ ค าดหวั ง จากผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย มา
ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและสอดรับกับตลาดแรงงาน
การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น
หมายเหตุ : ในประเด็น 5.4 ให้เขียนข้อเสนอแนะในองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง
องค์ประกอบที่ 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม

แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ

จุดที่ควรพัฒนา

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก 1
ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร
สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษา/ปีการศึกษา
(ระบุรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดพร้อมจานวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน จานวนนิสิตที่สอบผ่านแต่ละรายวิชาและการ
กระจายของระดับคะแนน
การกระจายของระดับคะแนน
รายวิชา

ภาค/ปี
การศึกษา A B+ B C+ C D+ D E

GE501
GE511
GE 512
GE513
GE514
GE521
GE532
GE533
GE541
GE615
GE501
GE511
GE 512
GE513
GE514
GE531
GE541
GE623
GE624

1/2558
1/2558
1/2558
1/2558
1/2558
1/2558
1/2558
1/2558
1/2558
1/2558
2/2558
2/2558
1/2558
2/2558
2/2558
2/2558
2/2558
2/2558
2/2558

5
3
7
1
3
4
9
1
1
1
6
3
1
3
5

- 4 2 4
2 1 4 3 - - 1 - - - - 3 2 - - 3 -

I IP F P S

-

-

W

-

-

-

-

-

-

- - - 9
- - - -

-

-

1
-

-

-

-

-

-

-

-

-

การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ
ภาค
ความ
รหัส ชื่อวิชา
การตรวจสอบ
การศึกษา
ผิดปกติ
-

U

-
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-

- - - - - - - - 1
- - - - - - - - -

จานวนนิสิต จานวน
ที่
นิสิตที่
ลงทะเบียน สอบ
เรียน
ผ่าน
9
9
9
9
9
9
9
9
2
2
7
7
3
3
4
4
9
9
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
9
9
5
5
1
1
3
3
8
8

เหตุที่ทาให้ผิดปกติ

มาตรการแก้ไข

-

-

รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา
รหัส ชื่อวิชา
ภาคการศึกษา
-

เหตุผลที่ไม่เปิดสอน

มาตรการที่ดาเนินการ

-

-

-

หมายเหตุ เนื่องจากแผนการเรียนตาม มคอ.2 ปี 2555 กาหนดให้นิสิตเลือกเรียนวิชาเลือก 12 หน่วยกิต โดยใช้ระบบ
สารวจเพื่อให้นิสิตเลือกลงทะเบียนในรายวาเลือก ประกอบกับจานวนนิสิตที่มีจานวนไม่มากทาให้วิชาเลือกไม่สามารถ
เปิดสอนครบทุกวิชาได้
รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา
รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อที่ขาด
-

-

-
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สาเหตุที่ไม่ได้สอน

วิธีแก้ไข

-

-

คุณภาพของการสอน
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีที่รายงาน
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน
รหัส ชื่อวิชา
ภาคการศึกษา ผลการประเมิน
แผนการปรับปรุง
โดยนิสิต
มี
ไม่มี

GE501 ภูมิสารสนเทศเบื้องต้น
1/2558

GE511 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติทาง 1/2558
เพิ่มการเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มี
ภูมิสารสนเทศ
ประสบการณ์ในการทาวิจัยในสาขาที่
เกี่ยวข้องมาบรรยาย และการจัด
โครงการให้นิสิตได้เข้าร่วม เพื่อเพิ่มพูน
ทักษะแก่นิสิต

GE512 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 1/2558
เชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการ
ขั้นสูง
ทาวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้องมาบรรยาย
เพื่อเพิ่มพูนทักษะแก่นิสิต

GE513 สัมผัสระยะไกลขั้นสูง
1/2558

GE514 การทาแผนที่ขั้นสูงเพื่องาน 1/2558
ภูมิสารสนเทศ

GE521 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศ 1/2558
ปรับปรุงสื่อวีดีทัศน์ที่ใช้ประกอบการ
เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
เรียนในปีการศึกษาต่อไปให้
หลากหลายครอบคลุมประเด็นที่สอน
นิสิต

GE532 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศ 1/2558
เชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการ
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ทาวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้องมาบรรยาย
เพื่อเพิ่มพูนทักษะแก่นิสิต

GE533 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศ 1/2558
นาสื่อ multi-media ที่ทันสมัยมาใช้
ในด้านการจัดการพิบัติภัย
มากขึ้น รวมถึงนางานวิจัยและ
กรณีศึกษาที่เข้ากับเหตุการณ์ปัจจุบัน
มาใช้ประกอบการสอนมากขึ้น

GE541 สัมมนาภูมิสารสนเทศ
1/2558
เพิ่มการเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ์ในการทาวิจัยในสาขาที่
เกี่ยวข้องมาบรรยาย เพื่อเพิ่มพูนทักษะ
แก่นิสิต
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รหัส ชื่อวิชา

GE615 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศ
เพื่อการรับรู้ระยะไกลช่วงไมโครเวฟ

ภาคการศึกษา

1/2558

GE501 ภูมิสารสนเทศเบื้องต้น
2/2558
GE511 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติทาง 2/2558
ภูมิสารสนเทศ

GE512 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ขั้นสูง

2/2558

GE513 สัมผัสระยะไกลขั้นสูง
GE514 การทาแผนที่ขั้นสูงเพื่องาน
ภูมิสารสนเทศ
GE531 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศ
เพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการปรับตัว
GE541 สัมมนาภูมิสารสนเทศ

2/2558
2/2558

ผลการประเมิน
แผนการปรับปรุง
โดยนิสิต
มี
ไม่มี

ปรับปรุงเนื้อหาการเรียนให้ทันสมัย
และทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน ผู้สอน
มีแผนจะนาเทคนิคการสอนในหลาย
รูปแบบมาใช้ในการเรียนการสอน


เพิ่มการเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ์ในการทาวิจัยในสาขาที่
เกี่ยวข้องมาบรรยาย และการจัด
โครงการให้นิสิตได้เข้าร่วม เพื่อเพิ่มพูน
ทักษะแก่นิสิต

เชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการ
ทาวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้องมาบรรยาย
เพื่อเพิ่มพูนทักษะแก่นิสิต


-

2/2558



-

2/2558



GE623 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศ
เพื่อการวิเคราะห์ด้านอาชญากรรม

2/2558



GE624 การประยุกต์ภูมิสารสนเทศ
เพื่อการรับรู้ระยะไกลของเมือง

2/2558



เพิ่มการเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ์ในการทาวิจัยในสาขาที่
เกี่ยวข้องมาบรรยาย เพื่อเพิ่มพูนทักษะ
แก่นิสิต
ปรับปรุงสื่อวีดีทัศน์ที่ใช้ประกอบการ
เรียนในปีการศึกษาต่อไปให้
หลากหลายครอบคลุมประเด็นที่สอน
นิสิต
เชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการ
ทาวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้องมาบรรยาย
เพื่อเพิ่มพูนทักษะแก่นิสิต
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ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม
การประเมินคุณภาพการสอนโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี แผนการปรับปรุงรายวิชาส่วนใหญ่จะเน้นที่การเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการทาวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้องกับรายวิชามาบรรยายเพื่อให้นิสิตได้รับทักษะและ
ประสบการณ์ที่สาคัญ และการปรับปรุงสื่อการสอนให้ครอบคลุมหลากหลายมากขึ้น
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน
มาตรฐานผลการเรียนรู้
คุณธรรมจริยธรรม
ความรู้
ทักษะทางปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคล
และความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ
ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ
ไม่มี
ไม่มี
การขาดมีส่วนร่วมในการอภิปราย
ของนิสิตในชั้นเรียน

แนวทางแก้ไขปรับปรุง

ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี
สนับสนุนให้นิสิตทุกคนมีส่วนร่วมใน
การอภิปรายในชั้นเรียนเพื่อ
ตรวจสอบความเข้าใจและความใส่
ใจในการเรียนของนิสิต
ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี
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หน่วย

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
1 จานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
1
คน
2 จานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด
1
คน
3 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จาการประเมินบัณฑิต
5
คะแนน
4 ร้อยละของบัณฑิตทีไ่ ด้รับการประเมิน
100
ร้อยละ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ระดับปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
5 จานวนบัณฑิตที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
1
คน
6 จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจทัง้ หมด
1
คน
7 ร้อยละของบัณฑิตทีไ่ ด้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
100
ร้อยละ
8 ค่าร้อยละของบัณฑิตทีไ่ ด้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีเทียบ
5
คะแนน
คะแนนเต็ม 5
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ระดับปริญญาโท) ผลงานของนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
9 จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด
1
คน
ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาโท)
10 จานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพมิ พ์ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง (0.10)
ชิ้น
11 จานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพมิ พ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
1
ชิ้น
วิชาการระดับชาติ (0.20)
12 จานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพมิ พ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
ชิ้น
วิชาการระดับนานาชาติ (0.40)
13 จานวนวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลแต่สถาบันนาเสนอสภา
ชิ้น
อนุมัติตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40)
14 จานวนผลงานทีไ่ ด้รับการจดอนุสทิ ธิบัตร (0.40)
ชิ้น
15 จานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพิ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
ชิ้น
กลุ่มที่ 2 (0.60)
16 จานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ชิ้น
ระดับชาติตามประกาศ ก.พ.อ.(0.80)
17 จานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
ชิ้น
กลุ่มที่ 1 (0.80)
18 จานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ชิ้น
ฐานข้อมูลระดับชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00)
19 จานวนผลงานทีไ่ ด้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)
ชิ้น
20 ผลรวมค่าน้าหนักผลงานวิชาการ
น้าหนัก
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หมายเหตุ

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาโท)
21 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ
ชิ้น
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20)
22 งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)
ชิ้น
23 งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60.)
ชิ้น
24 งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)
ชิ้น
25 งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมภิ าคอาเซียน/นานาชาติ (1.00)
ชิ้น
26 ผลรวมค่าน้าหนักงานสร้างสรรค์
น้าหนัก
27 ผลรวมค่าน้าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์
น้าหนัก
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ระดับปริญญาเอก) ผลงานของนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
28 จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด
คน
ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาเอก)
29 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
ชิ้น
วิชาการระดับชาติ (0.20)
30 บทความวิจยั ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
ชิ้น
วิชาการระดับนานาชาติ (0.40)
31 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการทีไ่ ม่มีอยู่ในฐานข้อมูล แต่
ชิ้น
สถาบันนาเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหล่านีต้ ามประกาศ ก.พ.อ. (0.40)
32 ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)
ชิ้น
33 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (0.60)
34 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลที่
ชิ้น
เป็นที่ยอมรับระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตาม
ประกาศ ก.พ.อ.(0.80)
35 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (0.80)
ชิ้น
36 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ชิ้น
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00)
37 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)
ชิ้น
38 ผลรวมค่าน้าหนักผลงานวิชาการ
น้าหนัก
ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาเอก)
39 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ
ชิ้น
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20)
40 งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)
ชิ้น
41 งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ระดับชาติ (0.60)
ชิ้น
42 งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)
ชิ้น
43 งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมภิ าคอาเซียน / นานาชาติ(1.00)
ชิ้น
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44 ผลรวมค่าน้าหนักผลงานวิชาการ
45 ผลรวมค่าน้าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
46 จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทีม่ ีวุฒิปริญญาเอก
5
47 จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งหมด
5
48 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
100
49 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรทีม่ ีคุณวุฒิปริญญาเอกเทียบ คะแนน
5
เต็ม 5 คะแนน
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
50 จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการ
1
51 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
20
52 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการ คะแนน
1.25
เต็ม 5 คะแนน
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ
53 จานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20)
54 จานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20)
55 จานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (0.40)
56 จานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (0.40)
57 จานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ไม่อยูใ่ น
ฐานข้อมูล แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหล่านี้ ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. (0.40)
58 จานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหล่านี้ ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. (0.40)
61 จานวนผลงานทีไ่ ด้รับการจดอนุสทิ ธิบัตร (0.40)
59 จานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
กลุ่มที่ 2 (0.60)
60 จานวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล
TCI กลุ่มที่ 2 (0.60)
135

หน่วย
น้าหนัก
น้าหนัก

คน
คน
ร้อยละ
คะแนน

คน
ร้อยละ
คะแนน

ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น

ชิ้น

ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น

หมายเหตุ

ลาดับ

รายการ

62

จานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (0.80)
จานวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (0.80)
จานวนบทความวิจัย ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
กลุ่มที่ 1 (0.80)
จานวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล
TCI กลุ่มที่ 1 (0.80)
จานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00)
จานวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00)
จานวนผลงานทีไ่ ด้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)
จานวนผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)
จานวนผลงานวิจัยทีห่ น่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ (1.00)
จานวนผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจด
ทะเบียน (1.00)
จานวนตาราทีผ่ ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)
จานวนหนังสือที่ผ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)
จานวนตาราทีผ่ ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทาง
วิชาการแต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ (1.00)
จานวนหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทาง
วิชาการแต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ (1.00)
ผลรวมค่าน้าหนักผลงานวิชาการ
ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์
งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20)
งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)
งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60.)
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมภิ าคอาเซียน/นานาชาติ (1.00)
ผลรวมค่าน้าหนักงานสร้างสรรค์
ผลรวมค่าน้าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์

63

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

ผลการดาเนินงาน
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หน่วย
ชิ้น

ชิ้น

ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
น้าหนัก
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
น้าหนัก
น้าหนัก

หมายเหตุ

ลาดับ

84
85
86
87

รายการ

ผลการดาเนินงาน

หน่วย

หมายเหตุ

4.2.4 จานวนบทความของอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติต่อ
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
จานวนบทความของอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิง
ชิ้น
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
คน
จานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่ออาจารย์ประจาหลักสูตร
ชิ้น/คน
คะแนนเฉลีย่ ของระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย / บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คะแนน
คุณภาพหลักสูตร (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
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ภาคผนวก จ
ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจาหลักสูตร
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ประวัติและผลงานอาจารย์
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งวิชาการ
ที่ทางาน
เบอร์โทรศัพท์
E-mail

นายวิชัย พันธนะหิรัญ
Mr. Wichai Pantanahiran
รองศาสตราจารย์
ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
02-649-5000 ต่อ 15540
pwichai@yahoo.com; wichaip@swu.ac.th

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
วท.บ.
ปฐพีวิทยา
วท.ม.
ปฐพีวิทยา
Diploma
Soil Science, Soil Survey

(เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท
สถาบัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
International Institute for
Aerospace Survey and Earth
Science (ITC), the Netherlands
University of Rhode Island, USA

และปริญญาเอก)
ปีที่สาเร็จ
2520
2525
2531

Biological Science
Ph.D.
2537
ความเชี่ยวชาญ
ด้านปฐพีศาสตร์
การวางแผนการใช้ที่ดิน
การจัดการทรัพยากรชายฝั่ง
พิบัติภัยทางธรรมชาติ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ประยุกต์
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
สมคิด สาลี, วิชัย พันธนะหิรัญ. การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อคัดเลือกพื้นที่เหมาะสมต่อ
การพัฒนาระบบชลประทานเพื่อการเกษตรของจังหวัดบุรีรัมย์ . วารสารวิชาการ รมยสาร คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ . ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2559.
หน้า 165-177.
สิริพร เกรียงไกรเพชร, และ วิชัย พันธนะหิรัญ. การจาแนกแผนที่เว็บเพื่อการท่องเทียวของราชการไทย.
วารสารสังคมศาสตร์. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 19 ฉบับเดือนมกราคม-ธันวาคม. 2559. หน้า
262-274.
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Veerasai W, Pantanahiran W and Monprapusson S. APPLICATION OF GEOGRAPHIC
INFORMATION SYSTEM AND ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR LANDSLIDE RISK
AREA ANALYSIS : NAKON SI THAMMARAT PROVINCE, THAILAND. THE Conference
on the Social Sciences, Sociology and Globalization in Asia The Conference on
Psychology for Sustainability in Asia. (COSGA 2015/PSYSUS 2015), August 24-25, 2015
at the KKR Hotel, Hiroshima, Japan
วัลลภา อินทรงค์, วิชัย พันธนะหิรัญ, และ สุธาทิพย์ ชวนะเวสสกุล. การวิเคราะห์พื้นที่เหมาะสมเพื่อการ
อนุรักษ์พันธุ์ข้าวสังข์หยด จังหวัดพัทลุง. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า. 2556; 31(1): 1-9.
กิตติ อิ่มใจ, วิชัย พันธนะหิรัญ, และ สถาพร มนต์ประภัสสร. การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
เพื่อกาหนดพื้นที่เสี่ยงภัยทางทหารในจังหวัดยะลา. Rajabhat Journal of Science, Humanities
& Social Science. 2555; 13(2): 22-31.
วสันต์ ออวัฒนา และ วิชัย พันธนะหิรัญ. การคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของการใช้ที่ดินในจังหวัด
ภูเก็ต. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. 2555; 8(2): 59-78.
2. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
Pantanahiran, Wichai; Kriengkraipetch, Siriporn, The Classification of Suitable Areas for
Agriculture in Sakaeo Province, Thailand. Fourth International Conference on AgroGeoinformatics, 2015 July 20-24; Istanbul, Turkey. pp.246-251. doi: 10.1109/AgroGeoinformatics.2015.7248082
Pantanahiran, W., Land Use Change on Sloping Areas in Phuket Province, Thailand. Third
International Conference on Agro-Geoinformatics. 2014 August 11-14; Beijing, China.
pp.1-6. doi: 10.1109/Agro-Geoinformatics.2014. 6910644
Pantanahiran, W. Monitoring the Coastal Change After Tsunami in Thailand. IOP Conf. Ser.:
Earth Environ; 2013 April 21-26; Beijing, China. pp.1-6. doi:10.1088/17551315/17/1/012108.
3. ตารา/หนังสือ
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
ภม 221
ธรณีวิทยาเบื้องต้น
ภม 343
ภูมิศาสตร์กับพิบัติภัยทางธรรมชาติ
ภม 512
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และระบบการกาหนดตาแหน่งบนผิวโลกขั้นสูง
ภม 532
การประยุกต์ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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5. ทุนวิจัยที่ได้รับ
ชื่อโครงการวิจยั

แหล่ งทุน

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและกิจกรรม
ชายฝั่งทะเลต่อการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเลในประเทศไทย

ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อความมั่นคงทาง
อาหารและการเกษตรของลุ่มน้าปากพนัง ประเทศไทย
การกาหนดชั้นพื้นที่ความเหมาะสมกับการเกษตรกรรมใน
จังหวัดสระแก้ว

การกาหนดชั้นพื้นที่คุ้มครองสาหรับการปลูกข้าวในจังหวัด
นครนายก, งบประมาณเงินรายได้ คณะสังคมศาสตร์
ประจาปี 2556
ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินบนพื้นที่
ลาดชันของจังหวัดภูเก็ต
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งบประมาณ
แผ่นดิน
(ส่วนเพิ่มเติม
สกอ)
เงินรายได้
มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ
งบประมาณเงิน
รายได้ คณะ
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ
งบประมาณเงิน
รายได้ คณะ
สังคมศาสตร์
งบประมาณเงิน
รายได้ คณะ
สังคมศาสตร์

ปี งบประมาณที่
ได้ รับทุน

สถานภาพ

2559

หัวหน้า
โครงการ

2558

หัวหน้า
โครงการ

2557

หัวหน้า
โครงการ

2556

หัวหน้า
โครงการ

2555

หัวหน้า
โครงการ

ประวัติและผลงานอาจารย์
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งทางวิชาการ
ที่ทางาน
เบอร์โทรศัพท์
Email

นางสาว สุธาทิพย์ ชวนะเวสสกุล
Miss Sutatip Chavanavesskul
อาจารย์
ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
0-2649-5000 ต่อ 15540
such2305@gmail.com

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สาเร็จ
วท.บ.
ภูมิศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2536
ผ.ม.
การวางแผนชุมชนเมืองและ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 2540
สภาพแวดล้อม
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผ.ด.
การวางแผนชุมชนเมืองและ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 2552
สภาพแวดล้อม
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ความเชี่ยวชาญ
Geography
Urban Geography
Urban study
Medical Geography
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
สุธาทิพย์ ชวนะเวสสกุล และปกรณ์ เมฆแสงสวย. การปรับตัวของชุมชนบริเวณด่านชายแดนตะวันตก
ของประเทศไทยอันเนื่องมาจากการเปิดเสรีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา.
วารสารคณะสังคมศาสตร์. 2559:18.
วัลลภา อินทรงค์, วิชัย พันธนะหิรัญ และสุธาทิพย์ ชวนะเวสสกุล. การวิเคราะห์พื้นที่เหมาะสมเพื่อการ
อนุรักษ์พันธุ์ข้าวสังข์หยด จังหวัดพัทลุง. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, 2556:31(1):1-9.
อภิวัฒน์ พารา, สถาพร มนต์ประภัสสร และสุธาทิพย์ ชวนะเวสสกุล. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศเพื่อศึกษารูปแบบการคานวณปริมาณการไหลน้าท่าสูงสุดในพื้นที่รับน้าด้วยวิธี
Rational Method วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี,
2556:10:60-72.
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Sutatip Chavanavesskul and Kosum Chansiri. The Impact of AEC on Health of Twin-City
Communities in Western Region of Thailand Case Study Emerging Infectious
Diseases. The Journal of Macro Trends in Health and Medicine.
2016:4:38-44.
Sutatip Chavanavesskul and Kosum Chansiri. Pattern and Demand on Medical Tourism in
Asians. The Journal of Macro Trends in Health and Medicine. 2013:1:9-14.
2. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
สุธาทิพย์ ชวนะเวสสกุล และปกรณ์ เมฆแสงสวย. ผลกระทบจากการเปิดเสรีประเทศเมียนมาร์ที่มี
ต่อชุมชนบริเวณด่านชายแดนตะวันตกของประเทศไทย. โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ
SMARTS ครั้งที่ 5, 2558, 3 กรกฎาคม, กรุงเทพฯ.
หทัยรัตน์ มาประณีต และสุธาทิพย์ ชวนะเวสสกุล. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟน
ในการเรียนการสอบในห้องเรียนขนาดใหญ่ กรณีศึกษา นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
การประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อการพัฒนาด้านวิจัยอย่างยั่งยืน 2555, 25-26 ธันวาคม,
กรุงเทพฯ.
Rattanawadee Dutsadeesuntornsakun, Sathaporn Monprapussorn and Sutatip
Chavanavesskul. Site Selection of Potential Railway Route for Supporting Dawei
Deep-sea Port. Case Study: Tambon Ban Kao Amphoe Mueang of Kanchanaburi
Province. Proceeding of the 7th Joint Student Seminar on Civil
Infrastructure, 2015, 19-20 August. Bangkok, Thailand.
Sutatip Chavanavesskul and Kosum Chansiri. The Comparison of Pattern and Demand of
Medical Tourism in Asians. Proceeding of the 11th International
Conference “Asian Community Knowledge Network of the Economy,
Society, Culture, and Environmental Stability”, 2015, 30 March – 3 April.
Nepal.
Sutatip Chavanavesskul. The Impact of Tourism on Urbanisation Process A Case Study:
Chiang Khan Subdistrict, Loei Province, Thailand. Proceeding of The 13th
International Joint World Cultural Tourism Conference, 2012, 12-14 October
Bangkok.
3. ตารา/หนังสือ
ไม่มี
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4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
ภม 111
ภูมิศาสตร์ประเทศไทย
ภม 113
ปรัชญาและแนวคิดทางภูมิศาสตร์
ภม 231
การวางผังเมืองเบื้องต้น
ภม 311
การวิจัยและสถิติสาหรับนักภูมิศาสตร์
ภม 331
ภูมิศาสตร์เมือง
ภม 335
การขนส่งและโลจิสติกส์
ภม 336
ภูมิศาสตร์ชนบท
ภม 511
การพัฒนาแนวความคิดและวิธีวิจัยทางภูมิศาสตร์
ภม 541
สัมมนาภูมิสารสนเทศ
5. ทุนวิจัยที่ได้รับ
ชื่อโครงการวิจัย

แหล่งทุน

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษแม่สอด
ผลจากการยกระดับการค้าชายแดนต่อชุมชนชายแดนเพื่อ
รองรั บ การเข้ า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย น กรณี ศึ ก ษา สะพาน
มิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 5 (บึงกาฬ-บอลิคาไซ) และสะพาน
มิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 6 (นาตาล-ละคอนเพ็ง)
ผลจากการเปิดอาเซียนต่อสุขภาพของชุมชนคู่ขนานภูมิภาค
ตะวันตกของประเทศไทย กรณีศึกษา โรคติดเชื้ออุบัติใหม่
การกลายเป็นเมืองจากผังเมืองรวม กรณีศึกษาบางกระเจ้า

งบประมาณ
แผ่นดิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

งบประมาณ
แผ่นดิน
งบประมาณเงิน
รายได้คณะ
สังคมศาสตร์
ผลจากการเปิ ด เสรี พ ม่ า ต่ อ ชุ ม ชนชายแดนตะวั น ตกของ งบประมาณ
ประเทศไทย
แผ่นดิน
รูปแบบและความต้องการการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ใน
งบประมาณ
ภูมิภาคอาเซียน
แผ่นดิน
ความสามารถในการเข้าถึงบริการอาหาร กรณีศึกษา: ร้าน งบประมาณเงิน
สะดวกซื้อบริเวณถนนอโศกมนตรี
รายได้คณะ
สังคมศาสตร์
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ปีงบประมาณ
สถานภาพ
ที่ได้รับทุน
2560
หัวหน้า
โครงการ
2559
หัวหน้า
โครงการ

2559

ผู้วิจัยร่วม

2558

หัวหน้า
โครงการ

2558

หัวหน้า
โครงการ
ผู้วิจัยร่วม

2558
2557

หัวหน้า
โครงการ

ชื่อโครงการวิจัย

แหล่งทุน

ผลจากการเปิดเสรีพม่าต่อชุมชนชายแดนตะวันตกของ
ประเทศไทย
รูปแบบและความต้องการการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ใน
ภูมิภาคอาเซียน
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการ
ท่องเที่ยวในเมือง และการปรับตัวของชุมชน กรณีศึกษา
อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
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งบประมาณ
แผ่นดิน
งบประมาณ
แผ่นดิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

ปีงบประมาณ
สถานภาพ
ที่ได้รับทุน
2557
หัวหน้า
โครงการ
2556
ผู้วิจัยร่วม
2556

หัวหน้า
โครงการ

ประวัติและผลงานอาจารย์
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งวิชาการ
ที่ทางาน
เบอร์โทรศัพท์
E-mail

นายสถาพร มนต์ประภัสสร
Mr. Sathaporn Monprapussorn
อาจารย์
ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
02-649-5000 ต่อ 15540
Satha13@hotmail.com

สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สาเร็จ
วท.บ.
ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยมหิดล
2540
วท.ม.
วิทยาศาสตร์สภาวะแวดล้อม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2542
วท.ด.
การจัดการสิ่งแวดล้อม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2551
ความเชี่ยวชาญ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปรับตัว (climate change and adaptation)
การจัดการทรัพยากรน้า (water resources management) ระบบนิเวศ (ecosystem)
การสร้างความมั่นคงและเข้มแข็งต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate resilience)
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (geographic information system)
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
อภิวัฒน์ พารา, สถาพร มนต์ประภัสสร, และสุธาทิพย์ ชวนะเวสสกุล. การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อ
ศึกษารูปแบบการคานวณปริมาณการไหลน้าท่าสูงสุดในพื้นที่รับน้าแบบ Rational Method.
วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. 2556; 10(1): 60-72.
กิตติ อิ่มใจ, วิชัย พันธนะหิรัญ, และสถาพร มนต์ประภัสสร. การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อ
กาหนดพื้นที่เสี่ยงภัยทางทหารในจังหวัดยะลา. Rajabhat Journal of Sciences, Humanities
and Social Sciences. 2555; 13(2): 22-31.
Gyawali, S., Techato, K., Yuangyai, C. & Monprapussorn, S. Assessment of surface water
quality parameters and their variations for effective river monitoring system: A
case study of U-tapao River Basin. Journal of Environmental Research. 2012; 34
(2): 89-106.
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Gyawali, S., Techato, K., Yuangyai, C. & Monprapussorn, S. Evaluation of Surface Water
Quality Using Multivariate Statistical Technique: A case study of U-tapao River
Basin, Thailand. KMITL Science and Technology Journal. 2012; 12(1): 7-20.
2. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
Monprapussorn, S. Climate Change Impact on Water Resources in Agriculture and
Adaptation: A Case Study of Kanchanaburi Province, Thailand. Proceedings of 3rd
International Conference Water Resources and Wetlands. 2016 Sep 8-10: Tulcea,
Romania.
Veerasai, W., Pantanahiran, W. & Monprapussorn, S. Application of Geographic Information
System and Analytical Hierarchy Process for Landslide Risk Area Analysis: Nakhon Si
Thammarat Province, Thailand. Proceedings of COSGA / PSYSUS 2015. 2015 Aug
24-26; Hiroshima, Japan.
Monprapussorn, S. & Banomyong, R. Reverse Logistic System of Electronic Wastes in
Thailand: An Environmental Perspective. Proceedings of Joint International
Congress and Exhibition: Electronics Goes Green 2012., 2012 Sep 9-12: Berlin,
Germany.
3. ตารา/หนังสือ
สถาพร มนต์ประภัสสร และสุรีย์พร นิพิฐวิทยา. ภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อม. ใน: ผ่องศรี จันห้าว และคณะ,
บรรณาธิการ. ภูมิศาสตร์กายภาพ. กรุงเทพฯ: โครงการตาราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอ
วน., 2558.
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
ภม 243
ภม 343
ภม 451
ภม 501
ภม 515
ภม 531

ชื่อรายวิชา
ภูมิสิ่งแวดล้อม
ภูมศิ าสตร์กับพิบัติภัยทางธรรมชาติ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ II
ภูมิสารสนเทศเบื้องต้น
การประยุกต์ภูมิสารสนเทศเพื่อระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
การประยุกต์ภูมิสารสนเทศเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปรับตัว
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5. ทุนวิจัยที่ได้รับ
ชื่อโครงการวิจัย

การประเมินผลกระทบความมั่นคงทางอาหารและ
การปรั บ ตั ว ภ ายใต้ ก ารเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอ ากาศ: กรณีศึ กษาพื้น ที่ ป ลู กข้า ว จัง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อ
ทรั พ ยากรน้ าและการปรั บ ตั ว ในภาคการเกษตร:
กรณี ศึ ก ษา ลุ่ ม น้ าท่ า จี น ตอนกลาง จั ง หวั ด
สุพรรณบุรี
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อ
ความเหมาะสมของพื้น ที่เพาะปลู กพืชไร่ และการ
ปรับตัว: กรณีศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี

แหล่งทุน

ปีงบประมาณ
ที่ได้รับทุน

ระบุสถานภาพ
(หัวหน้า
โครงการ/ผู้ร่วม
โครงการ)

ทุนวิจัยงบประมาณ
แผ่นดิน (สกอ.)

ปีงบประมาณ หัวหน้า
2559
โครงการ

ทุนวิจัยงบประมาณ
แผ่นดิน

ปีงบประมาณ หัวหน้า
2558
โครงการ

ทุนวิจัยงบประมาณ
แผ่นดิน (สกอ.)

ปีงบประมาณ หัวหน้า
2558
โครงการ

ภาพฉายในอนาคตของการเปลี่ ย นแปลงรู ปแบบ ทุนวิจัยสานักงานกองทุน ปีงบประมาณ หัวหน้า
การใช้ที่ดินในลุ่มน้าห้วยหลวงและจังหวัดอุดรธานี สนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2558
โครงการ
Integrated analysis of climate, land-use
and water for resilient urban megacities: A
case study of Thailand, Lao PDR and
Vietnam.
การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มี
ต่อทรัพยากรน้าในระดับชุมชน: กรณีศึกษาลุ่ ม
น้าท่าจีน

ทุนวิจัยจาก Asiapacific Network for
Global Change
Research (APN)
ทุนวิจัยงบประมาณ
แผ่นดิน

ผลกระทบของการเปลี่ ย นแปลงสภาพภูมิอากาศ ทุนวิจัยงบประมาณ
และการใช้ที่ดิน/สิ่งปกคลุมดินต่อนิเวศบริก ารท้าย แผ่นดิน (สกอ.)
น้า และการปรับตัว : กรณีศึกษา ลุ่มน้าท่าจีน
จังหวัดสมุทรสาคร
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ปี ค.ศ. 2015

Project
Leader

ปีงบประมาณ หัวหน้า
2557
โครงการ
ปีงบประมาณ หัวหน้า
2557
โครงการ

ประวัติและผลงานอาจารย์
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตาแหน่งวิชาการ
ที่ทางาน
เบอร์โทรศัพท์
E-mail

นายปกรณ์ เมฆแสงสวย
Mr. Pakorn Meksangsouy
อาจารย์
ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
02-649-5000 ต่อ 15540
pakornm@g.swu.ac.th

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สาเร็จ
วท.บ.
ภูมิศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2545
วท.ม.
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2548
Ph.D.
Geography
University of Leeds, UK.
2555
ความเชี่ยวชาญ
ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ
ภูมิศาสตร์การค้าปลีก
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวางแผนทางเศรษฐกิจและสังคม
การจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง การวางแผนและการจัดการการท่องเที่ยว
ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ปกรณ์ เมฆแสงสวย. พัฒนาการด้านการค้าปลีกของไทย: ประเด็นทางด้านภูมิศาสตร์การค้าปลีก. วารสาร
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2556; 16 (มกราคม-ธันวาคม 2556): 280-297.
2. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
ชัยพร ครรชิตาวรกุล, สุรีย์พร นิพิฐวิทยา, และปกรณ์ เมฆแสงสวย. (2559). การประยุกต์ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการหลบหนีเข้าเมืองและการขนย้ายยาเสพติด จังหวัดจาก. ใน: การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 6: อัตลักษณ์เอเชีย ปี 2559. 17 มิถุนายน 2559,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน จ.ชลบุรี. หน้า 883-895.
สุธาทิพย์ ชวนะเวสสกุล และปกรณ์ เมฆแสงสวย. (2558). ผลกระทบจากการเปิดเสรีประเทศเมียนมาร์ที่มี
ต่อชุมชนบริเวณด่านชายแดนตะวันตกของประเทศไทย. ใน: การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS
ครั้งที่ 5: อัตลักษณ์เอเชีย ปี 2558. 3 กรกฎาคม 2558, มหาวิทยาลัยศรีนครินทริโรฒ กรุงเทพฯ. หน้า
257-270.
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จักราพงศ์ หาญหิตวรางค์กูล, ปกรณ์ เมฆแสงสวย, และสถาพร มนต์ประภัสสร. (2557). การประยุกต์ใช้
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการวิเคราะห์ลาดับชั้นเพื่อวิเคราะห์พื้นที่ศักยภาพในการจัดตั้งศูนย์
ไปรษณีย์ด่วนพิเศษพื้นที่สานักงานไปรษณีย์เขต 2. ใน: การประชุมวิชาการวิจัยราไพพรรณี ครั้งที่ 8
เรื่อง “สหวิทยาการงานวิจัยจากท้องถิ่นสู่อาเซียน”. 19-20 ธันวาคม 2557, มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราไพพรรณี จ.จันทบุรี. หน้า 270-283.
วีระ ปะทะขีนัง, สุรีย์พร นิพิฐวิทยา, และปกรณ์ เมฆแสงสวย. (2557). การประมาณค่าการกักเก็บคาร์บอน
เหนือพื้นดินของสวนสาธารณะในเมือง กรณีศึกษาสวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร. ใน: การประชุม
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สุรีย์พร นิพิฐวิทยา, เพ็ญพิชชา ชูศรี, อรชา วิเชียรปัญญา, สมชญา ละเลิง, พงษ์ระพี สุเพียร.2555. ศักยภาพใน
การรองรับการท่องเที่ยว ในอาเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี. การประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อการ
พัฒนาด้านวิจัยอย่างยั่งยืน วันที่ 25-26 ธันวาคม 2555 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 1050-1056 น.
สุรีย์พร นิพิฐวิทยา, วัชระ งิมสันเทียะ, ทวีป กาญจนรัช, เอกรัฐ รัตนแคล้ว, ทศพล ชูมณี, ธนาเลิศ คุณวุฒิเลิศ.
2555. การประเมินศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ น้าตกห้วยแม่ขมิ้น อาเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัด
กาญจนบุรี. การประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อการพั ฒนาด้านวิจัยอย่างยั่งยืน วันที่ 25-26 ธันวาคม
2555 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 1134-1145 น.
สุรีย์พร นิพิฐวิทยา, จิตรวดี ภารกุล, นงค์พะงา บุญเต็ม, ปฐมา ภัยผ่องแผ้ว, ธงไทย ระวังวงศ์.2555. ศักยภาพ
ในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวของพิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาด. การประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อการพัฒนา
ด้านวิจัยอย่างยั่งยืน วันที่ 25-26 ธันวาคม 2555 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 1839-1846 น.
สุรีย์พร นิพิฐวิทยา, จุฑาภรณ์ พ่วงพงษ์, สายสุจิตร พูลสงวน, ณณณ หมายชม, จิตตรารัตน์ สาราญใจ, สายธารา
เจริญศิลป์, กังสดาล เอี๊ยวเจริญ. 2555. การศึกษาศักยภาพด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อเตรียม
ความพร้อมของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในการเปิดประชาคมอาเซียน กรณีศึกษา บริเวณชายหาดบางแสน
จังหวัดชลบุรี. การประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อการพัฒนาด้านวิจัยอย่างยั่งยืน วันที่ 25-26 ธันวาคม
2555 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 1326-1334
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3. ตารา/หนังสือ
-..........................................................................................................................................................
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
ภม 212
การอ่านสาหรับภูมิศาสตร์
ภม 213
หลักภูมิศาสตร์ภูมิภาค
ภม 242
การจัดการสิ่งแวดล้อม
ภม 262
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ภม 314
ภาษาอังกฤษสาหรับนักภูมิศาสตร์ 1
ภม 336
ภูมิศาสตร์ชนบท
ภม 353
การวิเคราะห์เชิงพื้นที่
ภม 357
ภูมิศาสตร์การเกษตร
ภม 362
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ภม 364
การท่องเที่ยวทางบก
ภม 412
สัมมนาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
ภม 441
เศรษฐกิจพอเพียงและสิ่งแวดล้อม
ภม 481
ภาษาอังกฤษสำหรับภูมิศาสตร์ 1
ภม 483
การฝึกงาน
ภม 623
การประยุกต์ภูมิศาสตร์สนเทศกับการวิเคราะห์ด้านอาชญากรรม
5. ทุนวิจัยที่ได้รับ
ชื่อโครงการวิจัย

แหล่งทุน

ปีงบประมาณ ระบุสถานภาพ
ที่ได้รับทุน
(หัวหน้า
โครงการ/ผู้ร่วม
โครงการ)
บริษัท ปตท.จากัด (มหาชน) 2559
หัวหน้าโครงการ

โครงการต้นแบบการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมอย่าง ยั่งยืน ในรูปแบบ Social Enterprise
(SE) ในพื้นที่โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่
5
แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อลดเหตุทะเลาะวิวาทของ
เงินรายได้มหาวิทยาลัย
นักเรียนอาชีวศึกษา
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2559

หัวหน้าโครงการ

ชื่อโครงการวิจัย

แหล่งทุน

ปีงบประมาณ ระบุสถานภาพ
ที่ได้รับทุน
(หัวหน้า
โครงการ/ผู้ร่วม
โครงการ)
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภูมิศาสตร์เชิง เงินรายได้คณะสังคมศาสตร์ 2559
ผู้ร่วมโครงการ
ประจักษ์ กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนภูมิศาสตร์เชิง เงินรายได้คณะสังคมศาสตร์ 2559
หัวหน้าโครงการ
ประจักษ์ กรณีศึกษาภูมิศาสตร์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
การศึกษาและพัฒนาการผลิตเฟอร์นิเจอร์ด้วยวัสดุ
เงินรายได้มหาวิทยาลัย
2558
หัวหน้าโครงการ
ทดแทนไม่จากเปลือกมะนาวเหลือทิ้ง
แนวทางการพัฒนาวัสดุทดแทนไม้จากเปลือกมะนาว
เงินรายได้คณะสังคมศาสตร์ 2558
หัวหน้าโครงการ
เหลือทิ้ง
พ ล วั ต ก า ร กั ก เ ก็ บ ค า ร์ บ อ น เ ห นื อ พื้ น ดิ น ข อ ง เงินรายได้คณะสังคมศาสตร์ 2557
หัวหน้าโครงการ
สวนสาธารณะในกรุงเทพมหานคร
การประยุ ก ต์ใช้ภู มิส ารสนเทศเพื่อ การวิ เคราะห์ พื้น ที่ เงินรายได้มหาวิทยาลัย
2557
หัวหน้าโครงการ
เสี่ยงต่อการเป็นแหล่งพักยาเสพติด
แนวทางการจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภ าพในการ สานักงานกองทุนสนับสนุน 2557
หัวหน้าโครงการ
ปูองกันปราบปรามปัญหาเด็กแว้นในกรุงเทพมหานคร. การวิจัย
การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศเพื่องานสืบสวนสอบสวน เงินรายได้คณะสังคมศาสตร์ 2556
กองบัญชาการตารวจภูธรภาคสอง
การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อปูองกันการ เงินรายได้คณะสังคมศาสตร์ 2555
เกิ ด อาชญากรรม กรณี ศึ ก ษาพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบสถานี
ตารวจภูธรศรีราชาจังหวัดชลบุรี
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หัวหน้าโครงการ
หัวหน้าโครงการ

ภาคผนวก ฉ
ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร
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2. ชื่อหลักสูตรเดิม…วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ……………
3. ชือ่ หลักสูตรปรับปรุง….วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ……
เริ่มเปิดรับนิสิตในภาคการศึกษาที่ .....1.......... ปีการศึกษาที่ .......2560............................
4. สาระสาคัญ / ภาพรวมในการปรับปรุง
การพัฒนาแบบก้าวกระโดดของเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะสารสนเทศที่มีความเกี่ยวข้องกับภูมิศาสตร์
ซึ่งเป็นศาสตร์เชิงพื้นที่ และปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบเชิงพื้นที่ระหว่างมนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อมได้เข้า
มามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทาให้ตลาดแรงงานมีความต้องการบุคลากรในด้านภูมิศาสตร์และภูมิ
สารสนเทศเพิ่มขึ้น การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศนั้นมี
วัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงเนื้อหาและรายวิชาให้ทันสมัย และมีการเพิ่มเติมองค์ความรู้ทางด้านภูมิศาสตร์ใน
หลักสูตร และการบูรณาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน เพื่อให้สอดรับกับความต้องการ
บุคลากรในการพัฒนาประเทศและเป็นประโยชน์กับการประกอบอาชีพในด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
สามารถผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจในภูมิศาสตร์ และสามารถนาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศประยุกต์ ใช้
ในการวิเคราะห์ วางแผน และจัด การเชิงพื้นที่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้นิสิตที่สาเร็จการศึกษาสามารถ
แข่งขันในตลาดแรงงานด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศในประเทศและขยายโอกาสสู่ตลาดแรงงานในระดับ
นานาชาติในระดับอาเซียนได้ และสามารถนาความรู้ด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาประเทศต่อไป
5. เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา
หลักสูตรเดิม (2555)
หลักสูตรปรับปรุง (2560)
แผน ก
แผน ข
แผน ก
แผน ข
1.หมวดวิชาบังคับ
12
12
15
15
2.หมวดวิชาเลือก
12
18
9
15
3.ปริญญานิพนธ์
12
6
12
6
หน่วยกิตรวม
36
36
36
36
6. รายละเอียดการปรับปรุง
5.1 ชื่อสาขาวิชา
หลักสูตรเดิม (2555)
ชื่อหลักสูตรเดิม
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ)

หลักสูตรปรับปรุง (2560)
ชื่อหลักสูตรปรับปรุง
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ)
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หมายเหตุ

5.2 โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรเดิม (2555)

หลักสูตรปรับปรุง (2560)

หมายเหตุ

จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36
หน่วยกิต แบ่งเป็น 2 แผน คือ
- แผน ก แบบ ก 2
- แผน ข

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36
หน่วยกิต แบ่งเป็น 2 แผน คือ
- แผน ก แบบ ก 2



แผน ก แบบ ก 2 ประกอบด้วย
- วิชาปรับพื้นฐานไม่นับหน่วยกิต
- วิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
- วิชาเลือกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
- ปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

แผน ก แบบ ก 2 ประกอบด้วย
- วิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
- วิชาเลือกไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
- ปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

 มีการเปลี่ยน แปลง
หน่วยกิตวิชาบังคับ
เพิ่ม ขึ้นจาก 12
หน่วยกิต เป็น 15
หน่วยกิต ทั้งแผน
ก2 และ แผน ข
 ตัดวิชาปรับพื้นฐาน
ไม่นับหน่วยกิต
ออก

แผน ข ประกอบด้วย
- วิชาปรับพื้นฐานไม่นับหน่วยกิต
- วิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
- วิชาเลือกไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
- สารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต

5.3 รายวิชา
หลักสูตรเดิม (2555)
1.วิชาปรับพื้นฐาน
แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข
ภม 501 ภูมิสารสนเทศเบื้องต้น

หลักสูตรปรับปรุง (2560)

หมายเหตุ


ตัดรายวิชาปรับ
พื้นฐานออก

Audit

2.วิชาบังคับ
แผน ก แบบ ก 2 กาหนดให้เรียน 12 หน่วยกิต
แผน ข กาหนดให้เรียน 12 หน่วยกิต
ภม 511 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิตทิ าง
ภูมิสารสนเทศ



จานวนหน่วยกิต
รวมไม่ปลี่ยนแปลง
ยกเลิกการรับนิสิต
แผน ข

2. วิชาบังคับ
แผน ก แบบ ก 2 กาหนดให้เรียน 15 หน่วยกิต

2(1-1-4) ภม 511 ธรรมชาติของข้อมูลเชิงพื้นที่
ภม 512 ระเบียบวิธีวิจยั และการ
พัฒนาแนวคิดทางภูมิศาสตร์
และภูมิสารสนเทศ
ภม 513 ระบบกายภาพและปฏิสมั พันธ์
ของมนุษย์
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ปรับเพิม่ จานวนหน่วย
กิต รายวิชาบังคับ
 ยกเลิกการรับนิสิต
แผน ข
3(2-2-5)  เปลี่ยนชื่อวิชาและ
จานวนหน่วยกิต
2(1-1-4)  รายวิชาใหม่

3(3-0-6)





รายวิชาใหม่

หลักสูตรเดิม (2555)

หลักสูตรปรับปรุง (2560)

หมายเหตุ

ภม 513 การรับรูร้ ะยะไกลขั้นสูง
3(2-2-5) ภม 521 การรับรูร้ ะยะไกลขั้นสูง
3(2-2-5)  เปลี่ยนรหัสรายวิชา
ภม 512 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3(2-2-5) 3(2-2-5)
ภม 522 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
3(2-2-5) 3(2-2-5)
เปลี่ยนรหัสรายวิชา
และระบบการกาหนด
และระบบกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งบนผิวโลกขั้นสูง
บนผิวโลกขั้นสูง
ภม 541 สัมมนาภูมสิ ารสนเทศ
1(0-2-1) ภม 551 สัมมนาภูมิสารสนเทศ
1(0-2-1)  เปลี่ยนรหัสรายวิชา
ภม 514 การทาแผนที่ขั้นสูงเพื่องาน 3(2-2-5)
 ย้ายไปเป็นวิชาเลือก
ภูมิสารสนเทศ
3. วิชาเลือก
3. วิชาเลือก
 เปลี่ยนจานวนหน่วย
แผน ก แบบ 2 กาหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต แผน ก แบบ 2 กาหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
กิตรายวิชาเลือก
แผน ข กาหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
 ยกเลิกการรับนิสติ
โดยเลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้
แผน ข
ภม 523 การทาแผนที่เฉพาะเรื่องและ
3(2-2-5)  ย้ายมาจากวิชา
การสร้างมโนภาพเชิงพื้นที่
บังคับและเปลี่ยน
รหัสรายวิชา
ภม 521 การประยุกต์ภมู ิสารสนเทศ
3(2-2-5) ภม 531 ภูมิสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจ
3(2-2-5)  เปลี่ยนชื่อและรหัส
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
และสังคม
รายวิชา
ภม 522 การประยุกต์ภมู ิสารสนเทศ
3(2-2-5) ภม 532 ภูมิสารสนเทศเพื่อการขนส่ง
3(2-2-5)  เปลี่ยนชื่อและรหัส
เพื่อการขนส่งและลอจิสติกส์
และโลจิสติกส์
ราย วิชา
ภม 531 การประยุกต์ภมู ิสารสนเทศ
3(2-2-5) ภม 541 ภูมิสารสนเทศเพื่อการ
3(2-2-5)  เปลี่ยนชื่อและรหัส
เพื่อการเปลีย่ นแปลงสภาพ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
รายวิชา
อากาศและการปรับตัว
และการปรับตัว
ภม 515 การประยุกต์ภมู ิสารสนเทศ
3(2-2-5)3(2-2-5)
ภม 524 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
3(2-2-5)  เปลี่ยนชื่อและรหัส
เพื่อระบบสนับสนุนการ
เชิงพื้นที่หลายตัวแปร
รายวิชา
ตัดสินใจ
ภม 532 การประยุกต์ภมู ิสารสนเทศ
3(2-2-5) ภม 542 ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(2-2-5)  เปลี่ยนชื่อและรหัส
เพื่อการจัดการอย่างยั่งยืน
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
รายวิชา
ภม 533 การประยุกต์ภมู ิสารสนเทศ
3(2-2-5) ภม 543 ภู มิ ส ารสนเทศเพื่ อ การ
3(2-2-5)  เปลี่ยนชื่อและรหัส
เพื่อการจัดการพิบัติภยั
จั ด การพิ บั ติ ภั ย
รายวิชา
ภม 623 การประยุกต์ภมู ิสารสนเทศ
3(2-2-5) ภม 633 ภูมิสารสนเทศเพื่อการ
3(2-2-5)  เปลี่ยนชื่อและรหัส
เพื่อการวิเคราะห์ดา้ น
วิเคราะห์อาชญากรรม
รายวิชา
อาชญากรรม
ภม 615 การประยุกต์ภูมสิ ารสนเทศ
3(2-2-5) ภม 625 การรับรูร้ ะยะไกลช่วง
3(2-2-5)  เปลี่ยนชื่อและรหัส
เพื่อการรับรูร้ ะยะไกลช่วง
ไมโครเวฟ
รายวิชา
ไมโครเวฟ
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ภม 624 การประยุกต์ภมู ิสารสนเทศ
3(2-2-5) ภม 634 ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัด
เพื่อการรับรูร้ ะยะไกลของ
การเมือง
เมือง
ภม 616 การเขียนโปรแกรมบนระบบ 3(2-2-5) ภม 626 การเขียนโปรแกรมบน
สารสนเทศภูมิศาสตร์
ระบบภูมิสารสนเทศ
ภม 699 ปริญญานิพนธ์
12 หน่วยกิต ภม 699 ปริญญานิพนธ์
ภม 688 สารนิพนธ์
6 หน่วยกิต

5.4 คาอธิบายรายวิชา
หลักสูตรเดิม (2555)

หมายเหตุ
3(2-2-5)



3(2-2-5)



เปลี่ยนชื่อและรหัส
รายวิชา

เปลี่ยนชื่อและรหัส
รายวิชา
12 หน่วยกิต  ไม่เปลี่ยนแปลง
 ตัดรายวิชาออก

หลักสูตรปรับปรุง (2560)

หมายเหตุ

ภม 501 ภูมิสารสนเทศเบื้องต้น
ไม่นับหน่วยกิต ภม 511 ธรรมชาติของข้อมูลเชิงพื้นที่
3(2-2-5)  รายวิชา
GE 501 Introduction to Geoinformatics
GE 511 Nature of Geospatial Data
ใหม่
ความหมายและองค์ประกอบของภูมิสารสนเทศ
ข้อมูลและข่าวสารเชิงพื้นที่ มาตราส่วนและการแปลง
แผนที่และการอ่านแผนที่ ภาพถ่ายทางอากาศและการทา สามะโนและแผนที่เฉพาะเรื่อง ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่และการ
แผนที่จากภาพถ่ายทางอากาศ การรับรูจ้ ากระยะไกล
เข้ารหัส ระบบฐานข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐาน สมบัติและ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ระบบกาหนดตาแหน่งบนโลก โครงสร้างของข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม การสารวจพื้นที่
เรดาร์ช่องเปิดสังเคราะห์และไลดาร์ การประยุกต์ใช้
และการกาหนดตาแหน่งบนพื้นโลกด้วยดาวเทียม การบูรณา
เทคโนโลยีภมู ิสารสนเทศ
การข้อมูลเชิงพื้นที่
ภม 511 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ
2(1-1-4)ภม 512 ระเบียบวิธีวิจยั และการพัฒนาแนวคิด 2(1-1-4)  รายวิชา
ทางภูมิสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
ใหม่
GE 511 Research Methodology
GE 511 Research Methodology and
and Statistics in Geoinformatics
Development of Geography and
หลักและกระบวนการของระเบีย
Geoinformatics Thought
บวิธีวิจัยทางภูมิสารสนเทศ การวิเคราะห์ปัญหา
ระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิสารสนเทศ การวิเคราะห์และ
เพื่อก าหนดหัวข้ อ วิจั ย การออกแบบงานวิจัยเชิงปริมาณ สั ง เคราะห์ แนวคิ ด ทฤษฎี ปรั ช ญา และพั ฒ นาการของ
และเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ การกาหนดปัญหาและหัวข้อวิจัย
ข้อมูล สถิติขั้นสูงในการวิจัยทางภูมิสารสนเทศ การเขียน การออกแบบงานวิจั ย เชิ งปริ ม าณและเชิงคุ ณภาพ การเก็ บ
และนาเสนอรายงานการวิจัย
รวบรวมข้ อมู ล การวิเ คราะห์ ข้ อมู ล การเขี ย นและน าเสนอ
รายงานการวิจัย
ภม 513 ระบบกายภาพและปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ 3(3-0-6)  รายวิชา
GE 513 Physical System and Human Interaction
ใหม่
หลัก การ แนวคิ ด กระบวนวิธี ของระบบกายภาพ
และการกระจายกิจกรรมของมนุษย์บนระวางที่ การวิเคราะห์
สาเหตุและผลของปฏิสัมพันธ์เชิงพื้นที่ต่อกิจกรรมของมนุษย์ใน
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ด้านต่างๆ บทบาทของโลกาภิวัตน์ผลต่อระบบกายภาพและ
มนุษย์
ภม 541 สัมมนาภูมิสารสนเทศ
1(0-2-1) ภม 551 สัมมนาภูมสิ ารสนเทศ
1(0-2-1)
GE 541 Seminar in Geoinformatics
GE 551 Seminar in Geoinformatics
การค้นคว้า ศึกษา ทบทวน
ทบทวนเอกสารจากการศึกษาเฉพาะเรื่อง บทความ
เอกสาร น าเสนอและอภิ ป รายงานวิ จั ย ในสาขาภู มิ วิ ช าการ และรายงานการวิ จั ย ทางภู มิ ส ารสนเทศ ในการ
สารสนเทศ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ อภิปราย และนาเสนอรายงาน
ภม 513 การรับรูร้ ะยะไกลขั้นสูง
3(2-2-5)
GE 513 Advanced Remote Sensing
ที่ ม าและคุ ณ สมบั ติ ข องข้ อ มู ล การรั บ รู้ จ าก
ระยะไกลเชิงเลข ดาวเทียมและระบบตรวจวัด ระบบการ
ประมวลผลภาพ การจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล และการแสดงภาพ
เชิงเลข สถิติที่จาเป็ นสาหรับการประมลผลภาพ เชิงเลข
เทคนิ ค การประมวลผลภาพขั้ น สู ง ประกอบด้ ว ย การ
ปรับแก้ภาพ การเน้นภาพและการแปลงภาพ การจาแนก
ประเภทข้อมูล การตรวจวัดการเปลี่ยนแปลง การผสมรวม
ข้อมูลภาพ โครงงานการประยุกต์ใช้การรับรู้จากระยะไกล
ขั้นสูง
ภม 512 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
3(2-2-5)
และระบบการกาหนดตาแหน่งบนผิวโลกขั้นสูง
GE 512 Advanced Geographic Information System
and Global Positioning System
โครงสร้ า งข้ อ มู ล สารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ แ บบ
เวกเตอร์ แ ละแบบราสเตอร์ การออกแบบฐานข้ อ มู ล
สารสนเทศภู มิศ าสตร์ รูป แบบฐานข้ อ มูล มาตรฐานของ
ฐานข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์
การกาหนดตาแหน่งด้วยดาวเทียมจีพีเอส การสารวจด้วย
การรังวัดภาพถ่าย และภาพดาวเทียม ค่าความถูกต้องของ
เครื่องกาหนดตาแหน่งด้วยดาวเทียมจีพีเอส การวางแผน
งานรังวัดด้วย จีพีเอส การประมวลผล การแปลงค่าพิกัด
การหาค่ า ความสู ง การ น าค่ า ต่ า งๆ ไปใช้ ใ นงานภู มิ
สารสนเทศด้านต่างๆ การจัดทาโครงงานและกรณีศึกษา
ภม 514 การทาแผนที่ขั้นสูงเพื่องาน
3(2-2-5)
ภูมิสารสนเทศ



ปรับเปลีย่ น
คาอธิบาย
รายวิชา

ภม 521 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
3(2-2-5)
และระบบกาหนดตาแหน่งบนผิวโลกขั้นสูง
GE 522 Advanced Geographic Information System
and Global Positioning System
กรอบแนวคิดและวิธีการของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
พื้ น ที่ การปู อ นข้ อ มู ล การเตรี ย มการ การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล
เวกเตอร์ การสารวจข้อมูลและการวิเคราะห์สถิติเชิงพื้นที่ การ
วิ เ คราะห์ พื้ น ผิ ว โครงข่ า ย การสร้ า งแบบจ าลองเชิ ง พื้ น ที่
องค์ ป ระกอบของระบบก าหนดต าแหน่ ง บนโลก หลั ก การ
ท างาน การรั ง วั ด ค่ า พิ กั ด การประยุ ก ต์ ร ะบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์และระบบกาหนดตาแหน่งบนโลก
ภม 522 การรับรูร้ ะยะไกลขั้นสูง
3(2-2-5)
GE 521 Advanced Remote Sensing
สมบัติของข้อมูลระยะไกลเชิงเลข ระบบการบันทึก
การจัดเก็บ และการแสดงผลข้อมูลภาพเชิงเลข สถิติที่จาเป็น
เทคนิคการประมวลผลภาพเชิงเลขขั้นสูง การปรับแก้ภาพ การ
เน้นภาพและการแปลงภาพ การจาแนกประเภทข้อมูล การ
ตรวจวัดการเปลี่ยนแปลง การหลอมรวมข้อมูล การประยุกต์
การรับรูจ้ ากระยะไกลขั้นสูงในการวิเคราะห์ทดี่ ิน



ปรับเปลีย่ น
คาอธิบาย
รายวิชา



ปรับเปลีย่ น
คาอธิบาย
รายวิชา

ภม 523 การทาแผนที่เฉพาะเรื่อง
และการสร้างมโนภาพเชิงพื้นที่



ปรับเปลีย่ น
คาอธิบาย
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GE 514 Advanced Visualization mapping
หลักการทาแผนที่ ฐานข้อ มูลแผนที่เพื่อ งานภู มิ
สารสนเทศ การออกแบบสัญลักษณ์ การออกแบบแผนที่
มุ่งเน้นที่การทาแผนที่เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับเทคโนโลยีและตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้
ภม 521 การประยุกต์ภมู ิสารสนเทศ
3(2-2-5)
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
GE 521 Geoinformatics Application in
Socioeconomics
พัฒนาการและพฤติกรรมทางสังคมอันเนื่องมาจาก
ภาวะเศรษฐกิจและสังคม หลักการทาง เศรษฐศาสตร์ การ
ตัดสินใจในการเลือกที่ตั้งของกิจกรรมต่างๆ แบบจาลอง
การใช้ที่ดิน เมือ ง การวิเคราะห์ และคาดประมาณการ
เปลี่ยนแปลงประชากร เศรษฐกิจ การจ้างงาน การย้ายถิ่น
นโยบายและมาตรการทางเศรษฐกิจในช่วงต่างๆที่มีผลต่อ
พื้ น ที่ เ มื อ งและพฤติ ก รรมทางสั ง คม ด้ ว ยระบบภู มิ
สารสนเทศ
ภม 522 การประยุกต์ภูมสิ ารสนเทศ
3(2-2-5)
เพื่อการขนส่งและลอจิสติกส์
GE 522 Geoinformatics Application in Transport
and Logistics
การสร้างฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
เพื่อการขนส่งและการบูรณาการเพื่อการประยุกต์ใช้ในด้าน
ขนส่งและลอจิสติกส์ วิธีการรวบรวมข้อมูลทางภูมิศาสตร์
เพื่อการขนส่ง (ด้วยจีพีเอส การรับรู้ระยะไกล และอุปกรณ์
บันทึกข้อมูลจราจร การวางแผนการขนส่งและลอจิสติกส์
ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน
จริงของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการขนส่ง
ภม 531 การประยุกต์ภมู ิสารสนเทศ
3(2-2-5)
เพื่อการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศและการ
ปรับตัว
GE 531 Geoinformatics Application in Climate
Change and Adaptation
ปัญหาการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ สภาพ

GE 523 Thematic Cartography and Geovisualization
เทคนิคการทาแผนทีเ่ ฉพาะเรื่อง การแสดงภาพพื้นที่
ภูมิศาสตร์ในงานภูมิสารสนเทศ การทาแผนที่แบบหลายตัว
แปร การแสดงภาพลักษณะภูมิประเทศ การสร้างภาพเคลื่อนที่
การสืบค้นข้อมูล การแสดงภาพความไม่แน่นอนในพื้นที่ การ
ทาเว็บแผนที่ การแสดงภาพสิ่งแวดล้อมเสมือนจริง
ภม 531 ภูมิสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
3(2-2-5)
GE 531 Geoinformatics for Socioeconomics
พัฒนาการและพฤติกรรมทางสังคมอันเนื่องมาจาก
ภาวะเศรษฐกิจและสังคม การตัดสินใจในการเลือกที่ตั้งของ
กิจกรรมต่างๆ แบบจาลองการใช้ที่ดินเมือง การวิเคราะห์และ
คาดประมาณการเปลี่ยนแปลงประชากร เศรษฐกิจ การจ้าง
งาน การย้ายถิ่น นโยบายและมาตรการทางเศรษฐกิจในช่วง
ต่า งๆ ที่ มี ผลต่ อพื้ น ที่ เมื อ งและพฤติ กรรมทางสังคมด้ว ยภู มิ
สารสนเทศ

รายวิชา



ปรับเปลีย่ น
คาอธิบาย
รายวิชา

ภม 532 ภูมิสารสนเทศเพื่อการขนส่ง
3(2-2-5)
และโลจิสติกส์
GE 532 Geoinformatics for Transport and
Logistics
ความเป็นมาและพัฒนาการด้านการขนส่ง โครงข่าย
ของการขนส่ง การขนส่งในเมือง ผลกระทบและแนวทางการ
แก้ ไ ขปั ญ หาของการขนส่ ง กระบวนการและเทคนิ ค ทาง
ภูมิสารสนเทศในด้านการขนส่ ง การวางแผนการขนส่งและ
โลจิส ติก ส์ การประยุ กต์ ระบบภู มิส ารสนเทศเพื่ อการขนส่ ง
และโลจิสติกส์



ปรับเปลีย่ น
คาอธิบาย
รายวิชา

ภม 541 ภูมิสารสนเทศเพื่อการเปลี่ยนแปลง
3(2-2-5)
สภาพภูมิอากาศและการปรับตัว
GE 541 Geoinformatics for Climate
Change and Adaptation
การเปลี่ย นแปลงสภาพภูมิอากาศโลก แบบจาลอง
สภาพภู มิ อ ากาศโลก การประยุ ก ต์ ภู มิ ส ารสนเทศและ



ปรับเปลีย่ น
คาอธิบาย
รายวิชา
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หลักสูตรเดิม (2555)

หลักสูตรปรับปรุง (2560)

อากาศรุนแรง การใช้ภูมสิ ารสนเทศเพื่อการศึกษาความ
แบบจาลองภูมิอากาศโลกในการวิเคราะห์ผลกระทบ ภาวะ
เสี่ยง ภาวะล่อแหลมและการปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลง ล่อแหลมเปราะบาง ความเสี่ยง และการปรับตัวภายใต้การ
สภาพภูมิอากาศในด้านชายฝั่ง การจัดการน้า การเกษตร
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศโลกด้า นชายฝั่ ง ทรัพ ยากรน้ า
ระบบนิเวศ สุขภาพ และพลังงาน การจัดทาโครงงานและ การเกษตร ระบบนิเวศ การจัดทาโครงงานและกรณีศึกษา
กรณีศึกษา
ภม 515 การประยุกต์ภูมสิ ารสนเทศ
3(2-2-5) ภม 524 ระบบสนับสนุนการ
3(2-2-5)
เพื่อระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ตัดสินใจเชิงพื้นที่หลายตัวแปร
GE 515 Geoinformatics Application in Decision
GE 524 Spatial Multicriteria Decision Support System
Support System
หลักการระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบสนับสนุน
หลั ก การระบบสนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจ ระบบ การตัดสินใจหลายตัวแปร องค์ประกอบของระบบสนับสนุน
สนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจเพื่ อ การสนั บ สนุ น กระบวนการ การตัดสินใจ การวิเคราะห์ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและ
ตัดสิน ใจ องค์ป ระกอบของระบบสนับสนุนการตัด สินใจ การวางแผน ระบบสนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจเชิ ง พื้ น ที่ การ
การวิเคราะห์ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและการวางแผน ประยุกต์ภูมิสารสนเทศในระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่
ระบบสนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจเชิ ง พื้ น ที่ การประยุ ก ต์ ภู มิ การสื่อสารข้อมูล การทาโครงงานและกรณีศึกษา
สารสนเทศในระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่ การทา
โครงงานและกรณีศึกษา
ภม 532 การประยุกต์ภูมสิ ารสนเทศเพื่อ
3(2-2-5) ภม 542 ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5)
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
อย่างยั่งยืน
GE 532 Geoinformatics Application in
GE 542 Geoinformatics for Sustainable
Sustainability
Environmental Management
ห ลั กก า ร จั ด กา ร ทรั พย า กร แ ล ะ สิ่ งแ ว ด ล้ อ ม
การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อการศึกษาคุณ กระบวนการตัดสินใจ แนวคิด เครื่ องมือและเทคนิควิธีการใน
ลั ก ษณะของพื้ น ที่ , การวิ เ คราะห์ เ ชิ งพื้ น ที่ แ ละการสร้ า ง การจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ปั ญ หา
แบบจ าลอง รวมถึ งการวิ เ คราะห์ ส ถิ ติ เ ชิ ง พื้ น ที่ เพื่ อ การ สิ่ ง แวดล้ อ ม การบู ร ณาการภู มิ ส ารสนเทศในการจั ด การ
จั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งยั่ ง ยื น กระบวนการตั ด สิ น ใจ สิ่ ง แวดล้ อ ม การประยุ ก ต์ ภู มิ ส ารสนเทศในการแก้ ปั ญ หา
แนวคิ ดเครื่ องมือ และเทคนิ คการสร้ างแบบจ าลองระบบ สิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา
สารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ ที่ ใ ช้ ส าหรั บ การวางแผนด้ า น
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนานโยบาย
ภม 533 การประยุกต์ภูมสิ ารสนเทศ
3(2-2-5)ภม 543 ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการภัยพิบัติ
3(2-2-5)
เพื่อการจัดการพิบัติภยั
GE 543 Geoinformatics for Disaster
GE 533 Geoinformatics Application in Disaster
Management
Management
การประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการพิบัติ
หลักการประยุกต์ระบบภูมิสารสนเทศในการจัดการภัย
ภัย ศึกษาถึงแนวโน้มการเกิด การวางแผนการอพยพ การ พิ บั ติ แนวโน้ ม การเกิ ด การเฝู า ระวั ง และการติ ด ตาม
บรรเทาความเสียหาย การติดตาม การเฝูาระวัง และการ การวิเคราะห์ความเสียหายและความสูญเสีย การวิเคราะห์
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หมายเหตุ



ปรับเปลีย่ น
คาอธิบาย
รายวิชา

ปรับเปลีย่ น
คาอธิบาย
รายวิชา
 เปลี่ยนชื่อ
รายวิชา




ปรับเปลีย่ น
คาอธิบาย
รายวิชา

หลักสูตรเดิม (2555)

หลักสูตรปรับปรุง (2560)

ฟื้นฟูพื้นที่พิบัติภัย โดยอาศัยเทคนิคด้านภูมิสารสนเทศมา ความเปราะบางหรือความอ่อนไหวเชิงพื้นที่ ด้วยเทคโนโลยีภูมิ
ใช้เพื่อการประเมิน, วิเคราะห์ รวมถึงจัดทาแผนที่ต่างๆ โดย สารสนเทศที่ทันสมัย
มีการทาโครงงาน และกรณีศึกษา
ภม 615 การประยุกต์ภมู ิสารสนเทศ
3(2-2-5) ภม 625 การรับรูร้ ะยะไกลช่วงไมโครเวฟ
3(2-2-5)
เพื่อการรับรู้ระยะไกลช่วงไมโครเวฟ
GE 625 Microwave Remote Sensing
GE 615 Geoinformatics Application in Microwave
Remote Sensing
หลั ก การของการรั บ รู้ จ ากระยะไกลช่ ว งคลื่ น ไมโครเวฟ
หลั ก การของการรั บ รู้ จ ากระยะไกลช่ ว งคลื่ น องค์ประกอบพื้น ฐานของระบบเรดาห์ ดาวเทียมเรดาร์และ
ไมโครเวฟ เน้ น การรั บ รู้ จ ากระยะไกลในอวกาศของชั้ น ระบบตรวจวัด วิธีพื้นฐานของการรับรู้จากระยะไกลช่วงคลื่น
บรรยากาศโลก พื้นดินและมหาสมุทร องค์ประกอบพื้นฐาน ไมโครเวฟ เน้นการรับรู้จากระยะไกลในอวกาศของพื้นผิวโลก
ของระบบเรดาห์ ดาวเทียมเรดาห์และระบบตรวจวัด วิธี มหาสมุทร และบรรยากาศโลก การประยุกต์ภาพเรดาร์ในการ
พื้ น ฐานชองการรั บ รู้ จ ากระยะไกลช่ ว งคลื่ น ไมโครเวฟ สารวจทรัพยากรบนพื้นผิวโลก
เทคนิคแบบแอคทีฟ (เรดาห์) และฟาสซีฟ (การวัดรังสี)
การแปลความภาพเรดาห์และการประยุกต์ใช้
ภม 616 การเขียนโปรแกรมบนระบบสารสนเทศ 3(2-2-5)ภม 626 การเขียนโปรแกรมบนระบบภูมิสารสนเทศ 3(2-2-5)
ภูมิศาสตร์
GE 616 Geographic Information System
GE 626 Geoinformatics Programming
Programming
การเขี ยนโปรแกรมและการพั ฒนาเบื้อ งต้ น
การเขียนและพัฒนาโปรแกรม แบบจาลอง ด้านภูมิ
แนะนาการเขียนโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ด้วย สารสนเทศ การสร้างแบบจาลองระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
วิชวลเบสิก การสร้างและการปรับแต่งข้อมูลแผนที่แผนที่ การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ปฎิสัมพันธ์ระหว่างโปรแกรมและ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในด้านต่างๆ ภาพรวมของการ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การเขียนหรือพัฒนาโปรแกรม
สร้ า งแบบจ าลองระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ การเขี ย น ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ซอฟแวร์รหัสเปิด
โปรแกรมเชิงวัตถุ การใช้เครื่องมือในการพัฒนา และการ
ปรั บแต่งข้ อมู ลเพื่ อประยุ กต์ ระบบสารสนเทศภู มิศ าสตร์
ปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งโปรแกรมและระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ การกาหนดรูปแบบอัตโนมัติโดยผู้ใช้
ภม 623 การประยุกต์ภูมสิ ารสนเทศเพื่อ
3(2-2-5) ภม 633 ภูมิสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์
3(2-2-5)
การวิเคราะห์ดา้ นอาชญากรรม
อาชญากรรม
GE 623 Geoinformatics Application in Criminal Analysis
GE 633 Geoinformatics for Criminal Analysis
หลักการประยุกต์ข้อมูลเชิงพื้นที่สาหรับการทา
หลักการบริหารงานตารวจเบื้องต้น ทฤษฎีว่าด้วย
แผนที่อาชญากรรม รวมถึงการนาเข้าและจัดการข้อมูล การ การปูองกันอาชญากรรม หลักการเบื้องต้นของการสืบสวนและ
ทาแผนที่ด้านอาชญากรรม เพื่อการวิเคราะห์การเกิด
สอบสวน วิธีควบคุมอาชญากรรมจากสภาพแวดล้อม ยุทธวิธี
อาชญากรรมในเชิงพื้นที่และพื้นทีเ่ สี่ยงต่อการเกิด
ปราบปรามอาชญากรรมเบื้องต้น ข้อมูลเชิงพื้นที่สาหรับการทา
อาชญากรรม รวมถึงศึกษาถึงบทบาทของระบบตาแหน่งบน แผนที่ อ าชญากรรม การวิ เ คราะห์ พื้ น ที่ เ สี่ ย งต่ อ การเกิ ด
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หลักสูตรเดิม (2555)
พื้นโลก (GPS) เพื่อเป็นเครื่องมือการศึกษาด้าน
อาชญากรรม

หลักสูตรปรับปรุง (2560)

หมายเหตุ

อาชญากรรม บทบาทของระบบต าแหน่ ง บนพื้ น โลก การ
ประยุกต์ภูมิสารสนเทศในงานอาชญากรรม กรณีศึกษา

ภม 624 การประยุกต์ภมู ิสารสนเทศ
3(2-2-5) ภม 634 ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการเมือง
3(2-2-5)
เพื่อการรับรูร้ ะยะไกลของเมือง
GE 634 Geoinformatics for Urban
GE 624 Geoinformatics Application in Urban
Management
Remote Sensing
แนวคิดและทฤษฎีทางภูมิศาสตร์เมือง การวิเคราะห์
แนวคิดและทฤษฎีทางภูมิศาสตร์เมือง โครงสร้าง การใช้ ที่ ดิ น เศรษฐกิ จ สั ง คม สิ่ ง แวดล้ อ มเมื อ ง และ
และรูปแบบของการตั้งถิ่นฐานเมืองคาจากัดความของพื้นที่ ปรากฏการณ์เกาะความร้อนเมือง การติดตามการขยายตั ว
เมือง เทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกลและการประยุกต์ใน เมืองทั้งมีแบบแผนและไม่มีแบบแผน การะประยุกต์ระบบภูมิ
การวิเคราะห์เมือง ประกอบด้วย การวิเคราะห์การใช้ที่ดิน สารสนเทศในการวางแผนและการจัดการเมือง
และสิ่งปกคลุมดิน การสกัดข้อมูลเชิงคุณลักษณะของเมือง
การวิเคราะห์เศรษฐกิจสังคม การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม
ปรากฏการณ์เกาะความร้อนเมือง การติดตามการขยายตัว
เมืองแบบไม่มีแผน และการจาลองการเติบโต
ภม 688 สารนิพนธ์
6 หน่วยกิต
GE 688 Master’s Project
ภม 699 ปริญญานิพนธ์
12 หน่วยกิต ปพท 691 ปริญญานิพนธ์
12 หน่วยกิต
GE 699 Thesis
ระดับปริญญาโท
GRT 691 Master’s Thesis



ตัดรายวิชา
ออก
 เปลี่ยนรหัส
รายวิชา
และชื่อ


ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์และรายวิชา
วัตถุประสงค์
1.

2.

3.

รายวิชา

สามารถค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้ด้าน
ภูมิศาสตร์และปรากฏการณ์เชิงพื้นที่ โดยใช้เทคโนโลยีทาง
ภู มิ ส ารสนเทศเพื่ อ การจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ การ
พัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมให้เกิดประโยชน์
สามารถบูรณาการความรู้ด้านภูมิศาสตร์โดยใช้เทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศขั้นสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์

ภม 511 ม 512 ภม 513 521 ภม 522 ภม 551 ภม
531 ภม 532 ภม 541 ภม 542

ภม 511 ภม 512 ภม 513 ภม 521 ภม 522 ภม 551
ภม 523 ภม 524 ภม 531 ภม 532 ภม 541 ภม 542
ภม 543 ภม 625 ภม 626 ภม 633 ภม 634 ปพท 691
มีคุ ณธรรมจริย ธรรม มี ความตระหนั ก มีจิ ตส านึ กในการ ภม 511 ภม 512 ภม 524 ภม 531 ภม 543
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อนาไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ให้เกิดดุลยภาพระหว่าง มนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม
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ภาคผนวก ช ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
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