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อาจารย์ผู้สอน
1. ดร.สาธิต แสงประดิษฐ์
2. ดร.นฤเศรษฐ์ ประเสริฐศรี
3. ดร.โสภณวิชญ์ คําพิลัง
4. ดร.ปฏิวัติ ฤทธิเดช
5. ผศ.ดร.ธีรวงศ์ เหล่าสุวรรณ เป็นอาจารย์ภายนอกจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
กลุ่มวิชาภาษาไทย
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสหศาสตร์

หมายเหตุ สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับทราบและให้ความเห็นชอบหลักสูตรนี้แล้ว เมื่อวันที่ 29เมษายน
2556
สถานที่จัดการเรียนการสอน คณะวิทยาการสารสนเทศ
การกํากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน
เกณฑ์การประเมิน
1
จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร

2

11
12

ผลการดําเนินงาน
หลักสูตรฯ มีจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร 5 คน
ตลอดระยะเวลาที่ดําเนินการการจัดการเรียนการสอน
ในปีการศึกษา 2557 และไม่ได้เป็นอาจารย์ประจํา
หลักสูตรอื่น
คุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตร
อาจารย์ประจําหลักสูตรทัง้ 2 ท่าน มีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอกตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาภูมิ
สารสนเทศ
1. ดร.สาธิต แสงประดิษฐ์วท.ด.ภูมิสารสนเทศ
2. ดร.นฤเศรษฐ์ ประเสริฐศรี ปร.ด.สิ่งแวดล้อม
ศึกษา
หลักสูตรนี้ได้รบั อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
มหาสารคาม รับทราบและให้ความเห็นชอบหลักสูตร
นี้แล้ว เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556
การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ ในวงรอบประเมินนี้ หลักสูตรภูมิสารสนเทศ(หลักสูตร
กําหนด
ปรับปรุง พ.ศ. 2556) ยังไม่ครบ 5 ปี
โดยจะครบกําหนดในปี พ.ศ.2560
การดําเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการ หลักสูตรฯ ได้มีการดําเนินการตามตัวบ่งชี้ กรอบ
ดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ครบตาม
และการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน เกณฑ์ข้อ 1-5(ดูรายละเอียดในเอกสารหน้า 77- 79)
เล่มหลักสูตรปรับปรุง
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หมวดที่ 2 อาจารย์
อธิบายผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ผลการดําเนินงาน
การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตร
-หลักสูตรไม่มีการรับอาจารย์ใหม่ในปีการศึกษา 2557
-หลักสูตรได้แต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงตามข้อกําหนดของหลักสูตรและได้มีการ
เปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจําหลักสูตรให้สอดคล้องกับคุณสมบัติของอาจารย์และรายวิชาของ
หลักสูตรเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจําหลักสูตรดังนี้
1 ปรับเปลี่ยนอาจารย์ธวัชวงศ์ลาวัลย์ เป็น ดร.โสภณวิชญ์ คําพิลัง
2 เนื่องจาก อ.ปรีชา น้อยอําคาและ อ.สุชาติคุ้มมะณีลาศึกษาต่อ จึงปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจํา
หลักสูตรเป็น ดร.ปฏิวัติ ฤทธิเดช และ ผศ.ดร.สุจินบุตรดีสุวรรณ
เมื่อดําเนินการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจําหลักสูตรแล้ว ได้ส่งให้สภาวิชาการมหาวิทยาลัยอนุมัติ และมี
ผลอนุมัติเมื่อวันที่
หลักสูตรมีการประชุมเพื่อปฐมนิเทศอาจารย์ประจําหลักสูตรที่เข้ามาใหม่และจัดการเรียนการสอน ทํา
ให้อาจารย์ประจําหลักสูตรใหม่มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ฐานะอาจารย์ประจําหลักสูตร ซึ่งผลจากการวางแผนและดําเนินการที่ผ่านมาหลักสูตรได้ตรวจสอบแล้ว
พบว่าเมื่ออาจารย์ลาศึกษาต่อ จะทําให้อาจารย์ประจําหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์ และอาจารย์ทลี่ า
ศึกษาต่อไม่กลับมาตามระยะเวลาที่กําหนด
ดังนั้นจึงให้อาจารย์ประจําหลักสูตรส่งแผนการลาศึกษาต่อ และแจ้งอาจารย์ที่กําลังลาศึกษาต่อที่ครบ
กําหนดให้ดําเนินการตามระยะเวลาที่กําหนด เพื่อจะได้ส่งเสริมให้และป้องกันปัญหาจํานวนอาจารย์
ประจําหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์ต่อไป
การบริหารอาจารย์การส่งเสริม และพัฒนาอาจารย์
หลักสูตรมีการวางแผนเพื่อให้อาจารย์ประจําหลักสูตรและคณาจารย์ในภาควิชามีการพัฒนาตนเองครบ
ทุกด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ และด้านการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยในปีการศึกษานี้มีแผนงบประมาณประจําปี ด้วยการจัดสรรงบประมาณส่งเสริมให้
ทําวิจัยคนละ 60,000 บาท และงบประมาณจัดทําโครงการที่เกี่ยวข้องกับการบริการวิชาการและทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีรายละเอียดผลการปฏิบัติดังต่อไปนี้
โครงการที่อาจารย์เข้าร่วมเพื่อพัฒนาตัวเองในปีการศึกษา 2557 คือ
1. นําเสนอผลงานและเข้าร่วมการประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ
ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์โดยมีดร.สาธิต
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แสงประดิษฐ์ ดร.นฤเศรษฐ์ ประเสริฐศรี และดร.ปฏิวัติ ฤทธิเดชได้เข้าร่วม ในการประชุมครั้ง
นี้
2. อบรมการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ ก.พ. 2557
3. อบรมการเขียน มคอ. 7 (ทุกท่าน) 6-7 ก.ค. 2558
ชื่อโครงการวิจัยของอาจารย์ประจําหลักสูตรในปีการศึกษา 2557-2558คือ
4. การใช้การรับรู้จากระยะไกลเพื่อประเมินการกระจายตัวเชิงพื้นที่ของการเปลี่ยนแปลง
ภูมินิเวศของการใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด(ดร.สาธิต แสงประดิษฐ์)
5. การจําแนกภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูงจากคุณสมบัติเชิงรูปร่างของวัตถุ โดยการใช้
เทคนิคการจําแนกแบบเชิงวัตถุ(ดร.โสภณวิชญ์ คําพิลัง)
6. การทําแผนทีฝ่ นุ่ ละอองขนาดเล็กกว่า10ไมครอนจากการเผาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(ดร.ปฏิวัติ ฤทธิเดช)
7. การศึกษาความหลากหลายและปริมาณคาร์บอนเครดิตของพรรณไม้ในพื้นที่วัดป่าธรรม
อุทยาน(ดร.นฤเศรษฐ์ ประเสริฐศรี)
จากการส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ในปี 2557 นี้
ภาควิชาได้จัดประชุมเป็นระยะ เพื่อประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามแผนที่วางไว้ ประกอบด้วย การ
ประเมินด้านการวิจัย การประเมินด้านการพัฒนาตนเอง รวมทั้งการประเมินการจัดศิลปวัฒนธรรม ซึ่ง
ผลการประเมินพบว่ามีการดําเนินการเป็นไปตามแผนบางส่วน หลักสูตรได้เสนอแนะให้อาจารย์ประจํา
หลักสูตรที่ยงั ไม่เป็นตามแผน เร่งดําเนินในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เป็นตามแผน
คุณภ
าพ
อาจา
รย์

ร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก
อาจารย์ประจําหลักสูตรทัง้ 5 ท่าน ได้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ
100
ร้อยละอาจารย์ที่มีตําแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์ประจําหลักสูตรทัง้ 5 ท่าน และมีอาจารย์ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 1 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 20
1.67
ผลงานวิชาการของอาจารย์ ……………………………………….….
หลักสูตรได้สง่ เสริมให้มีนําเสนอผลงานทางวิชาการ โดยผลงานทางวิชาการของหลักสูตร มีค่าร้อยละ
ของผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการมีค่าร้อยละ 44 ดังรายละเอียดดังนี้
ลําดับ ชื่องานวิจัย
1
สาธิต แสงประดิษฐ์ .การสกัดขอบเขตอาคาร
จากข้อมูลภาพความละเอียดสูง. วารสารวิจัย
และพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ.

ค่าน้ําหนัก

0.60
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ผลที่
เกิด
กับ
อาจา
รย์

2557).
สาธิต แสงประดิษฐ์ และสัญญา สราภิรมย์.
การสกัดแยกถนนจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม
ไทยโชต. วารสารสมาคมสํารวจข้อมูลระยะไกล
และสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย. ปีที่
15 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ.
2557).
ชุมศักดิ์ สีบุญเรือง จันทิมา พลพินิจ วุฒิชัย
วิเชียรไชย สาธิตแสงประดิษฐ์และนัฐริยา
เหล่าประชา. The Automatic Thai Basketry
Detection and Recognition on the Local
Wisdom Video. The 9th International
Conference on Informatics and Systems
(INFOS 2014). 12 --18 เดือนธันวาคม 2557
ณ เมืองไคโร ประเทศสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
ปฏิวัติ ฤทธิเดช. การสร้างแบบจําลองการ
เติบโตของสิ่งปลูกสร้างด้วยแบบจําลองถดถอย
แบบถ่วงน้ําหนักเชิงภูมิศาสตร์ กรณีศึกษา
พื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยา
เขตขามเรียง. วารสารสมาคมสํารวจข้อมูล
ระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย. ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม –
สิงหาคม พ.ศ. 2557).
รวม

0.60

0.40

0.60

2.2

แสดงผลที่เกิด
- อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจําหลักสูตร
หลักสูตรได้มีการวางแผนให้อาจารย์ประจําหลักสูตรเดิมได้ศึกษาต่อ โดยมีผลการดําเนินงานดังนี้
1 ปรับเปลี่ยนอาจารย์ธวัชวงศ์ลาวัลย์ เป็น ดร.โสภณวิชญ์ คําพิลัง
2 เนื่องจาก อ.ปรีชา น้อยอําคาและ อ.สุชาติคุ้มมะณีลาศึกษาต่อ จึงปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจํา
หลักสูตรเป็น ดร.ปฏิวัติ ฤทธิเดช และ ผศ.ดร.สุจินบุตรดีสุวรรณ
ดังนั้นอาจารย์ประจําหลักสูตรจึงเป็นไปตามเกณฑ์
- ความพึงพอใจของอาจารย์ประจําหลักสูตร
หลักสูตรได้มีการวางแผน และนําเกณฑ์การประเมินมาพิจารณา และได้ทําการสํารวจแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของอาจารย์ประจําหลักสูตร ซึ่งจากการสํารวจพบว่าอยู่ในระดับ “ดี” สรุปผลได้นี้
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หลักสูตรควรมีการวางแผนพัฒนาอาจารย์อย่างเป็นระบบ และต้องมีการรับอาจารย์ใหม่เพิ่มเติม
รวมทั้งควรส่งเสริมให้อาจารย์มีการพัฒนาทักษะ วิธีการสอนใหม่ๆ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของ
นิสิต
ดังนั้นในปีงบประมาณถัดไป หลักสูตรได้วางแผนงบประมาณสนับสนุนพัฒนาทักษะอาจารย์
เพิ่มเติม

หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต
ข้อมูลนักศึกษา
ปีการศึกษาที่รบั เข้า(ตั้งแต่ปี
การศึกษาที่เริม่ ใช้หลักสูตร)
2553
2554
2555

จํานวนนักศึกษาคงอยู่ (จํานวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา
2553
2554
2555
2556
2557
34
32
24
12
4
42
29
27
14
54
48
43
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2556
2557

-

-

-

45
-

68
49

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจํานวนนักศึกษา …………………………………………………………………………
ปัจจัยด้านภาวะตลาดแรงงานและภาวะเศรษฐกิจที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงหรือแนวโน้มของการได้งานทําหลัง
สําเร็จการศึกษา ที่ส่งผลต่อการเลือกเรียน
7. ปัจจัยด้านราคา มีความสําคัญต่อการเลือกศึกษาทั้งในด้านค่าหน่วยกิตและด้านค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวัน
8. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย ผู้เข้าศึกษามักพิจารณาจาก ความใกล้ภูมิลําเนา มหาวิทยาลัย
สวยงามและสะอาด สิ่งแวดล้อมเอื้ออํานวยแก่การเรียน การเดินทางสะดวก มีการประชาสัมพันธ์ที่ดีและ
ทั่วถึง และเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง
9. ปัจจัยด้านตัวนิสิตเอง เนื่องจากไม่สามารถปรับตัวเข้ากับระบบการเรียนระดับอุดมศึกษาได้ และพบว่า
ตัวเองไม่ชอบหรือไม่ถนัดรายวิชา ในหลักสูตร
ตัวบ่งชี้

ผลการดําเนินงาน
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การรับนักศึกษา

1. หลักสูตรฯ นําผลการคงอยู่ของนิสิตในหลักสูตร มาทําการวางแผนและหาแนวทาง
ดังต่อไปนี้
1.1 หลักสูตรภูมิสารสนเทศ(ระบบปกติและพิเศษ)
1.1.1 ประชุมพิจารณาผลการรับนิสิตและการคงอยู่ตั้งแต่ปี 2553 ซึ่งมีแนวโน้ม
ลดลงอย่างมากในทุกๆ ปี รวมทั้งการคงอยูก่ ็ยังเหลือนิสิตเยอะ ดังแสดงใน
ตารางต่อไปนี้
ปีการศึกษาที่รบั เข้า จํานวนนักศึกษาคงอยู่ (จํานวนจริง) ในแต่
ละปีการศึกษา
(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่
เริ่มใช้หลักสูตร) 2553 2554 2555 2556 2557
2553
34 32 24 12
4
2554
42 29 27
14
2555
54 48
43
2556
45
68
2557
49
รวมคงเหลือ
34 74 107 172 178

1.1.2 วิเคราะห์ปัญหา ดังนี้
มีการรับนิสิตแบบรับตรง โดยมหาวิทยาลัย
มีแบบแอดมิดชั่น
มีการรับนิสิต โดยคณะฯ
การส่งเสริมและ
พัฒนานักศึกษา

ผลที่เกิดกับ
นักศึกษา

อธิบายผลการดําเนินงาน
- การควบคุมการดูแลการให้คาํ ปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี
- มีโครงการทุนเรียนดีจิตอาสา
- มีการส่งเสริมนิสิตตามอัตลักษณ์ในด้านบริการวิชาการ
- มีการนํานิสิตเข้าร่วมประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานและเข้าร่วมการประชุม
วิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติศูนย์ประชุมวายุภักษ์
โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์
แสดงผลที่เกิด
- อัตราการคงอยู่
ปีการศึกษาที่
2553 2554 2555 2556 2557
จํานวนรับเข้า
34
42
54
45
49
- อัตราการคงอยู่ในปีถัดมา
32
29
48
68
55
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- การสําเร็จการศึกษา
ปีการศึกษาที่รบั เข้า ปีการศึกษาที่ 2553 2554 2555
(ตั้งแต่ปีการศึกษา สําเร็จ
ที่เริ่มใช้หลักสูตร) การศึกษา
จํานวน
37
8
22
ร้อยละของ 100.00 100.00 91.67
จํานวน
ที่รับเข้าในรุ่น

2556 2557
28
82.35

-

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสําเร็จ
การศึกษา ……………………………………………………...…………………
- ปัจจัยด้านนิสิต ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์การเรียนไม่ได้ ไม่มีวิธีการแก้ไข
ข้อบกพร่องทางการเรียน มีความกังวลในเรื่องต่างๆ ขาดการวางแผนการเรียน
ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง
- ปัจจัยทางด้านครอบครัว ปัญหาครอบครัวแตกแยก
พ่อแม่ทะเลาะกัน
ครอบครัวไม่สมบูรณ์ รวมถึงปัจจัยปัญหาทางเศรษฐกิจของครอบครัว
- การปรับตัวเกี่ยวกับการเรียนทางด้านรายวิชาคณิตศาสตร์ เนื่องจากนิสิตที่รับเข้า
มีทั้งรับสายศิลป์ และสายวิทย์-คณิต ทําให้มีบางรายวิชาที่นิสิตต้องใช้เวลาเรียน
นาน เพราะส่วนใหญ่ต้องลง 2 ครั้งในรายวิชาเป็นอย่างน้อย
- ความพึงพอใจ และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
มีความพึงพอใจในระดับดี

ภาวะการมีงานทําของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปี
ข้อมูลพื้นฐาน
จํานวนบัณฑิตทั้งหมด
จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจ
จํานวนบัณฑิตที่ได้งานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไม่นับ
รวมผู้ประกอบอาชีพอิสระ)
- ตรงสาขาที่เรียน
- ไม่ตรงสาขาที่เรียน
จํานวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษา

จํานวน

ร้อยละ

95
95

100
100

78
0
15
-

82
16
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ข้อมูลพื้นฐาน
จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ
จํานวนบัณฑิตที่อุปสมบท
จํานวนบัณฑิตที่เกณฑ์ทหาร

จํานวน

ร้อยละ

2

2

การวิเคราะห์ผลที่ได้
วิเคราะห์ผลการเปลี่ยนแปลงหรือแนวโน้มของการได้งานทํา โดยใช้ข้อมูลภาวะตลาดแรงงาน ภาวะ
เศรษฐกิจ และการเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ผ่านมาและสถาบันอื่นที่เปิดสอนสาขา/สาขาวิชาเดียวกัน เพื่อเป็นข้อมูล
ในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร

หมวดที่ 4 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร
สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา
รหัส

ชื่อวิชา

Introduction to
1206101 Computer
Science
Introduction to
1206102
Geo-Informatics
Physical
1206103
Geography
Principles of
1206104 Physics for GeoInformatics

ภาค/ปี
ร้อยละการกระจายของเกรด
จํานวนนักศึกษา
การศึก A B+ B C+ C D+ D F W ลงทะเบียน สอบ
ษา
ผ่าน
1/57

5 3 2 9 25

-

1/57

8 2 7 9

1/57

6 4 8 10 9 7 6 -

1/57

4 5 5 10 13 1

15 3

- - 1
- -

-

45

44

44

44

44

44

38

38
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รหัส

1206201
1206202
1206203
1206221
1206222
1206302
1206451
1206301
1206353
1206454

1206105
1206106
1206204
1206121
1206122

ชื่อวิชา
Principles of
Mathematics for
Geo-Informatics
Human Geography
Geographic
Information System
2
Surveying and
Global Positioning
System
Ecology for GeoInformatics

Seminar in GeoInformatics
Urban GeoInformatics
Geo-Informatics
Application
Satellite Image
Processing
Selected Topics
in GeoInformatics
Geographic
Information
System 1
Introduction to
Remote Sensing
Statistics for
Geo-Informatics
Aerial
Photograph
Interpretation
Computer
Programming for

ภาค/ปี
ร้อยละการกระจายของเกรด
จํานวนนักศึกษา
การศึก A B+ B C+ C D+ D F W ลงทะเบียน สอบ
ษา
ผ่าน
1/57

- 2 11 35 5 1 -- - -

54

54

1/57

9 9 13 12 10 2 1 - -

56

56

1/57

9 3 12 13 6 7 4 1 -

55

54

1/57 23 22 10 --

-

-

- - -

55

55

1/57 16 15 19 5 1

-

- -

56

56

1/57

- 1 3

-

- -

4

4

1/57

1 12 5 15 7 1 1 -

42

42

1/57

- 3 6 9 17 4 6 -

45

45

1/57

1 0 4 13 11 13 3 -

46

46

1/57

- - -

6

3

2/57

3 7 10 11 10 0 1 9 3

55

43

2/57

7 1 5 7 8 6 8 10 1

54

43

2/57

19 7 20 8 4 0 4 -

62

58

- - 1

59

58

8 6 13 11 8 2 7 1 -

57

55

-

1 2 0 0 1

2/57 14 7 31 5
2/57

-

-

-

2
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รหัส

1206123
1206124
1206125
1206302
1206453

1206452

ชื่อวิชา
Geo-Informatics
Land Evaluate
and Land use
Planning
Database
Management
System
Meteorology for
Geo-Informatics
Seminar in GeoInformatics
Decision Support
System for GeoInformatics
Geo-Informatics
System for
Natural
Resource
Management

ภาค/ปี
ร้อยละการกระจายของเกรด
จํานวนนักศึกษา
การศึก A B+ B C+ C D+ D F W ลงทะเบียน สอบ
ษา
ผ่าน
2/57 31 13 11 3 1 0 0 2 -

61

59

2/57

- 6 19 15 18 2 0 1 1

62

59

2/57

4 4 12 12 8 13 4 1 1

59

57

2/57

11 6 19 6 2

-

- - 1

45

44

2/57

4 1 7 8 0 2

- - -

22

22

2/57

6 5 11 3 0 0 1 3 -

29

26

คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล
ตัวบ่งชี้
ผลการดําเนินงาน
สาระของ หลักคิดในการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตร
รายวิชาใน การปรับปรุงหลักสูตรเนื่องจากทั้งภาครัฐและเอกชนมีการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมากขึ้นจึงส่งผลให้มีการผลิต และ
ภูมิสารสนเทศสูงมากขึ้น รวมทั้งมีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆเพิ่มขึ้นตลอดเวลา ทําให้ความต้องการในระบบสารสนเทศเพ
หลักสูตร
ต่อเนื่อง และเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยี การผลิตและการให้บริการนี้จะต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิทย
จึงจะทําได้ แต่ปัจจุบันประเทศยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ พัฒนาโปรแกร
สารสนเทศที่สามารถเชื่อมโยงหรือสื่อสารผ่านเครือข่ายได้ และมีแนวโน้มที่จะต้องการมากขึ้นเรื่อยๆ ตามปริมาณของผู้ใ
สารสนเทศนี้ จึงจําเป็นที่จะต้องทําการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย ทันต่อเทคโนโลยีที่ปรับเปลี่ยนไปเพื่อให้ผู้เรียนได้นําค
ในการประกอบอาชีพอย่างเหมาะสม
ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน
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ผลการดําเนินงาน
การปรับปรุงหลักสูตรที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยในการพัฒนาหลักสูตรครั้งนี้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยด
พัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นคนดีและคนเก่ง สอดคล้องกับความต้องการของประเทศชาติ พัฒนาระบบการศึก
วิชาการที่หลากหลายและมีคณ
ุ ภาพอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลการดําเนินงาน
ผลจากการปฎิบัติในขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตรทําให้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบ
สาระสําคัญที่เปลี่ยนแปลงโดยสรุปดังนี้
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ ฉบับปรับปรุงนี้ได้รับมาตรฐานและมีคุณภาพเป็นไปตามกรอบม
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
2. หลักสูตรปรับปรุงเริ่มต้นใช้สอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556และมีจํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 1
3. หลักสูตรมีความสอดคล้องกับการพัฒนาหลักสูตรสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.

4. หลักสูตรมีการบูรณาการด้านการเรียนการสอนร่วมกับ การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒน
ให้ผู้เรียนมีประสบการณ์จากการนําความรู้ทางภูมิสารสนเทศไปปฏิบัติงานจริง

5.ข้อแตกต่างของหลักสูตรที่มีความแตกต่างจาหลักสูตรที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทัง้ ภายในมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาล
หลักสูตรมีการบูรณาการเรียนการสอน โดยเน้นให้นิสิตได้ฝึกประสบการณ์จริงร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ คณะสาธาร
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ในการลงชุมชนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยทําการลงพื้นที่เป
10 วัน เพื่อให้นิสิตได้มีประสบการณ์การนําเอาภูมิสารสนเทศไปใช้งานกับชุมชน การประยุกต์ภูมิสารสนเทศร่วมกับศาส
กิจกรรม โดยในแต่ละครัง้ ทีไ่ ป ทําให้นิสิตหลักสูตรภูมิสารสนเทศเห็นถึงความสําคัญ มีความสามัคคี การอยู่ร่วมกัน ได้เ

วัตถุประสงค์หลักสูตร
1. มีความรู้ความสามารถทางด้านภูมิสารสนเทศ ประกอบด้วย การวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม ภาพถ่า
กําหนดตําแหน่งบนพื้นโลกด้วยดาวเทียม ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และความสามารถทางด้านการเขียนโปรแกรมคอม
2. สามารถทํางานตอบสนองต่อความต้องการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการจัดการเชิงพื้นที่ทั้งในร
ระดับชาติ
3. สามารถบูรณาการองค์ความรู้ด้านภูมิสารสนเทศร่วมกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
4. เป็นผู้มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง เสียสละต่อสังคม และวิชาชีพสาขาภูมิสารสนเทศและมีคุณธรรม จ
5. มีสํานึกในการพัฒนาและก้าวทันเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

ภายหลังที่ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร ได้มีการตรวจสอบผลการใช้หลักสูตรเป็นระยะๆ โดยนําข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณภ
สู่การประชุมทั้งอาจารย์ประจําหลักสูตรและคณาจารย์ในภาควิชา และพบว่ากระบวนการต่างๆ ได้รับการพัฒนาสู่แนวโน
1. ผลประเมินด้านความพึงพอใจของสถานประกอบการทีร่ ับนิสิตไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพิ่มมากขึ้น
2. จํานวนนิสิตคงอยู่เพิ่มมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบหลักสูตรเดิม
3. ผลประเมินด้านความพึงพอใจของนิสิตทีม่ ีต่อหลักสูตรอยู่ในระดับดี
4. จํานวนรายวิชาที่บูรณาการด้านการเรียนการสอนร่วมกับ การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและว
ขึ้น
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ผลการดําเนินงาน
ผลจากการตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรข้างต้นได้นําไปสู่กระทํา เพื่อปรับปรุงการวางแผนและการปฏิบัติดําเนินการในปีก
โดยมีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในโครงการที่มีส่วนช่วยพัฒนาหลักสูตรต่อไป
การวาง
การกําหนดผู้สอนรายวิชาในหลักสูตร
ระบบผู้สอน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศมีการวางแผนและกําหนดผู้สอนรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตรก่อนการ
ครั้งโดยการประชุมร่วมกันระหว่างอาจารย์ประจําหลักสูตรและคณาจารย์ในภาควิชาเพื่อกําหนดผู้สอนในรายวิชาต่างๆ อ
และ
กระบวนการ ก่อนการเปิดภาคเรียนเพื่อให้อาจารย์ได้มีเวลาเตรียมการสอน โดยมีการปฏิบัติตามแผนดังนี้
จัดการเรียน 1. การกําหนดอาจารย์ผู้สอนจะเลือกอาจารย์จากคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงผล
อาจารย์ที่มีความเกี่ยวข้องกับรายวิชาที่จะสอนเป็นหลัก
การสอน
2. การกําหนดอาจารย์ผู้สอนจะใช้ผลสรุปการประเมินการสอนจากนิสิตในภาคเรียนที่ผา่ นมาพร้อมกับเอกสารรายงานผล
ของรายวิชา (มคอ. 5) มาพิจารณาควบคู่ รวมถึงผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชานั้นๆ ซึ่งหากวิชาใดพบปัญหาก็อาจจ
หาแนวทางแก้ไขหรือการปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอน
3. การกําหนดจํานวนวิชาให้แก่อาจารย์ผู้สอนจะคํานึงถึงภาระงานของอาจารย์ในภาคเรียนนั้นๆ ว่ามีความเหมาะสมหรือ
4. การกําหนดอาจารย์ผู้สอนและจํานวนกลุม่ ในการสอนจะใช้หลักเกณฑ์พิจารณาจากจํานวนนิสิตที่ลงทะเบียนในรายวิช
เป็นวิชาที่ต้องฝึกฝนการปฏิบัติในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อส่งเสริมให้มีการสอนอย่างใกล้ชิดดูแลอย่างทั่วถึง
5. ภายหลังเมื่อกําหนดอาจารย์ผู้สอนในภาคเรียนเสร็จสิ้นแล้ว และได้ผ่านการรับรองจากที่ประชุมภาควิชาเทคโนโลยีสา
แผนการเปิดรายวิชาจะถูกส่งไปที่งานวิชาการของคณะวิทยาการสารสนเทศเพื่อดําเนินการในขั้นตอนลําดับถัดไป

เมื่อได้ปฏิบัติงานตามแผนข้างต้นแล้ว ประธานหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรได้ร่วมกันตรวจสอบผลการกําหนดผ
โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ ภาระงานของอาจารย์ จํานวนนิสิต และการร่วมมือกันสอนระหว่างอาจารย์ พบว
1. ผลประเมินด้านความพึงพอใจของนิสิตทีม่ ีต่อรายวิชาเพิ่มสูงขึ้น
2. ภาระการสอนของอาจารย์ในภาควิชาผ่านเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ําและมีความสมดุล
3. นิสิตมีพื้นฐานความรู้ที่ดีในการเรียนต่อรายวิชาลําดับถัดไป
4. รายวิชาส่วนใหญ่มีการปรับปรุงครบตามวงรอบ โดยนําผลการวิเคราะห์รายวิชาใน มคอ. 5 มาปรับปรุง ทําให้รายวิชา
ความเป็นมาตรฐานสูงขึ้น ซึ่งเกิดจากการทบทวนและตรวจสอบคุณภาพรายวิชาและเทคนิคการสอนอย่างต่อเนื่อง

ผลจากการตรวจสอบด้านการกําหนดผู้สอนรายวิชาข้างต้น ได้มีการประชุมร่วมระหว่างอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจ
วางแผนดําเนินการในปีการศึกษาถัดไป โดยภาควิชาได้มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ด้านต่างๆ เช่น การ
การสอน การเพิ่มพูนความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เป็นต้น

การกํากับติดตามและตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู้ (มคอ. 3 และมคอ. 4) การจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศได้วางแผนและกําหนดให้อาจารย์ผู้สอนจัดทําแผนการเรียนรู้ (มคอ
4) โดยมีการปฎิบัติและผลดําเนินการตามแผนดังนี้
1. อาจารย์ผู้สอนจัดทําแผนการเรียนรู้รายละเอียดรายวิชา (มคอ. 3 และ มคอ. 4) ตามรูปแบบที่กําหนดของคณะวิทยาก
โดยต้องมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับเอกสารแสดงรายละเอียดของหลักสูตรภูมิสารสนเทศ(มคอ. 2) ทั้งนี้อาจารย์ผู้สอน
เรียนรู้รายละเอียดรายวิชา (มคอ. 3 และ มคอ. 4) เฉพาะรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบเท่านั้น
2. อาจารย์ผู้สอนส่งแผนการเรียนรู้รายละเอียดรายวิชา (มคอ. 3 และ มคอ. 4) และนําเข้าที่ประชุมระดับภาควิชาเทคโน
เพื่อให้มีการพิจารณารับรองก่อนเปิดภาคเรียนอย่างน้อย 30 วัน โดยมีอาจารย์ประจําหลักสูตรเข้าร่วมพิจารณาไม่น้อยก
3. แผนการเรียนรู้รายละเอียดรายวิชา (มคอ. 3 และ มคอ. 4) ใดที่ไม่สอดคล้องกับรายละเอียดของหลักสูตรภูมิสารสนเท
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จะต้องปรับแก้ให้เสร็จสมบูรณ์และนําเสนอใหม่ต่อที่ประชุมระดับภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีอาจารย์ประจําหล
พิจารณาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
4. ภายหลังเมื่อรายละเอียดรายวิชา (มคอ. 3 และ มคอ. 4) ได้ผ่านการรับรองจากที่ประชุมภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเท
รายละเอียดรายวิชา (มคอ. 3 และ มคอ. 4) จะถูกส่งไปที่งานวิชาการของคณะวิทยาการสารสนเทศเพื่อดําเนินการในขั้น

หลักสูตรได้มีการตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู้ (มคอ. 3 และมคอ. 4) การจัดการเรียนการสอนตามแผนงานขั้นตอ
การตรวจสอบมีดังนี้
1. แผนการเรียนรู้รายละเอียดรายวิชา (มคอ. 3 และ มคอ. 4) จัดทําเสร็จสิ้นและได้รบั การรับรองก่อนที่จะมีการเรียนกา
100 เป็นไปตามแผน
2. แผนการเรียนรู้รายละเอียดรายวิชา (มคอ. 3 และ มคอ. 4) สอดคล้องกับรายละเอียดของหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเ
ส่งเสริมให้หลักสูตรบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามแผน

ทั้งนีภ้ ายหลังทีต่ รวจสอบแผนการกํากับติดตามและจัดทําแผนการเรียนรู้ในหลักสูตร ตามที่ได้อธิบายข้างต้น อาจารย์ปร
ประชุมสรุป เพื่อวางแผนปรับปรุงการจัดทําแผนการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้นในปีการศึกษาถัดไป เช่น เสนอการจัดทําแผนการเร
รูปแบบที่เป็นมาตรฐาน ถูกต้อง และเป็นไปตามข้อกําหนดของคณะวิทยาการสารสนเทศและมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัยการบริการวิชาการทางสังคมและการทําน
วัฒนธรรม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ ได้วางแผนส่งเสริมให้อาจารย์มีการบูรณาการการสอนกับการวิจัย
วิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการปฎิบัติและผลลัพธ์ดังนี้
1. ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศกําหนดนโยบายให้อาจารย์มุ่งเน้นการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริก
สังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2. ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศมีการจัดสรรงบประมาณรายได้ในแต่ละประจําปีการศึกษา เพื่อให้อาจารย์ประจําหลักส
ในภาควิชามีงบประมาณจัดทําโครงการวิจยั โครงการบริการวิชาการทางสังคม และโครงการการทํานุบํารุงศิลปะและว
3. อาจารย์ผู้สอนจัดทําแผนการเรียนรู้รายละเอียดรายวิชา (มคอ. 3 และ มคอ. 4) โดยต้องพิจารณาถึงความสอดคล้องเช
วิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยเน้นให้นิสิตได้มีส่วนร่วมในภาคทฤษฎีห
4. ส่งเสริมให้นสิ ิตได้ฝึกปฎิบตั ิ

หลักสูตรภูมิสารสนเทศได้ตรวจสอบผลการการบูรณาการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และกา
ศิลปะและวัฒนธรรมตามแผนงานข้างต้นพบว่า
1. จํานวนแผนการเรียนรู้รายละเอียดรายวิชา (มคอ. 3 และ มคอ. 4) สอดคล้องการบูรณาการเรียนการสอนกับการวิจัย
วิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้น
2. จํานวนโครงการที่มีการบูรณาการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะแล
มากขึ้น

จากผลการตรวจสอบข้างต้น หลักสูตรภูมิสารสนเทศได้วางแผนพัฒนา การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีก
การวิจัยการบริการวิชาการทางสังคมและการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยอาจารย์ประจําหลักสูตรได้ร่วมประช
เพื่อหาแนวทางสนับสนุนให้เกิดความต่อเนื่องของงานด้านนี้ต่อไป
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ตัวบ่งชี้

ผลการดําเนินงาน

การประเมิน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ ได้วางแผนการประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยมีกา
ร่วมกับคณาจารย์ที่สอนในทุกรายวิชาของหลักสูตรและปฎิบัติการตามแผนดังนี้
ผู้เรียน
1. ทุกรายวิชากําหนดให้มีแผนการประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่สอดคล้องกับทักษะ 5 ด้าน ตามแต่ละราย
ระบุไว้ใน มคอ. 2 โดยกําหนดให้อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบและระบุไว้ใน มคอ.3
2. ทุกรายวิชากําหนดให้มีการประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้ รียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และจัดส่งผลสรุปแต่ละรายวิช
3. ทุกรายวิชาได้กํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร มคอ.5 มคอ.6และ มคอ.7 โดยหลักสูตรม
เรียนการสอน 2 ทาง ได้แก่
1. ให้นิสิตประเมินอาจารย์ผู้สอนผ่านระบบลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย
(การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ)
2. ให้นิสิตประเมินรายวิชาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในทักษะทัง้ 5 ด้าน
(การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา) โดยการประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ดังนี้
- การคัดเลือกรายวิชาที่มีปัญหา เช่น รายวิชาที่มีเกณฑ์การตัดเกรดที่ไม่ปกติ (ตัด F คะแนนสูงเกินไป หรือตัด A
เกินไป) รายวิชาที่นิสิตถอนเยอะ รายวิชาที่นิสิตสอบตกเยอะ รายวิชาที่มีนิสิตได้คะแนนเยอะและรายวิชาที่ส่งผ
เป็นต้น จํานวนร้อยละ 25 ของรายวิชาทั้งหมดที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2557
- ทําการออกแบบประเมินตามประเมินรายวิชาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในทักษะทัง้ 5 ด้าน และแจกเอกสารให
ดังกล่าวประเมิน
- แต่งตั้งกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ประกอบด้วย อาจารย์ผู้สอนประจําหลักสูตร 2 คนและอาจารย์จากหลักส
คน
- ทําการจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน ได้แก่ มคอ.2 มคอ.5 เอกสารสรุปผลการประเมินโดยนิสิต เ
ผลการให้คะแนน และข้อสอบ เป็นต้น เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา
- คณะฯ กําหนดวันประเมินผลทวนสอบจากกรรมการ โดยได้ทําการประเมินในวันที่ 18 มิ.ย. 58 ซึ่งมีประเด็นข้อ
ควรทบทวนและปรับปรุงประเด็นการประเมินทักษะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิในบางรายวิชาให้สอดคล้องกับส
รายวิชานั้น

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ ได้ตรวจสอบผลการกํากับการประเมินผู้เรียนตามแผนข้างต้น
ร่วมกันระหว่างอาจารย์ประจําหลักสูตรและคณาจารย์ในภาควิชา จากนั้นจึงนําผลการประเมินมาวางแผนเพื่อพิจา
ระบบการประเมินผู้เรียนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นในปีการศึกษาถัดไป เช่น วางแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแ
ตระหนักถึงความจําเป็นที่ต้องมีการประเมินผู้เรียนของหลักสูตร ซึ่งจะส่งเสริมให้ผู้เรียนให้ความสําคัญ ใส่ใจ แล
ประเมินผลตามความเป็นจริง
ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key
ผลการดําเนินงาน
เป็นไปตาม ไม่เป็นไป
Performance Indicators)
เกณฑ์
ตามเกณฑ์
1) อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ หลักสูตรได้มีการจัดประชุม 3
/
80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน
ครั้ง ดังนี้
ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน
1.1 ครั้งที่ 1 ประชุมวันที่ 10
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ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key
ผลการดําเนินงาน
เป็นไปตาม ไม่เป็นไป
Performance Indicators)
เกณฑ์
ตามเกณฑ์
หลักสูตร
ส.ค. 2557 โดยมีอาจารย์
ประจําหลักสูตรเข้าร่วม
ร้อยละ 80
(ตามเอกสารแนบท้าย
หมาย 4.5.1.1)
1.2 ครั้งที่ 2 ประชุมวันที่ 10
ธ.ค. 2557 โดยมีอาจารย์
ประจําหลักสูตรเข้าร่วม
ร้อยละ 80
(ตามเอกสารแนบท้าย
หมาย 4.5.1.2)
1.3 ครั้งที่ 3 ประชุมวันที่ 15
พ.ค. 2558 โดยมีอาจารย์
ประจําหลักสูตรเข้าร่วม
ร้อยละ 80
(ตามเอกสารแนบท้าย
หมาย 4.5.1.3)
2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ
หลักสูตรมีแบบ มคอ. 2 ที่
/
มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิ
คุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐาน
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาโดยมีส
สภามหาวิทยาลัยมหาสสารคาม
อนุมัติหลักสูตรนี้ ในการประชุม
ครั้งที่ 4/2556เมื่อวันที่ 29
เดือน เมษายน พ.ศ. 2555
(ตามเอกสารแนบท้ายหมาย
3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียด หลักสูตรได้มีการจัดทํา
/
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
รายละเอียดแบบ มคอ.3 ก่อน
แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
เปิดภาคเรียน ดังนี้
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบ 3.1 วันที่ 15 ก.ค. 2557 ส่ง
ทุกรายวิชา
แบบ มคอ.3 จํานวน 22
รายวิชา เพื่อเปิดสอนในปี
การศึกษา 1/2557
(ตามเอกสารแนบท้าย
หมาย 4.5.3.1)
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ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key
ผลการดําเนินงาน
เป็นไปตาม ไม่เป็นไป
Performance Indicators)
เกณฑ์
ตามเกณฑ์
3.2 วันที่ 15 ม.ค. 2558 ส่ง
แบบ มคอ.3 จํานวน 27
รายวิชา เพื่อเปิดสอนในปี
การศึกษา 2/2557
(ตามเอกสารแนบท้าย
หมาย 4.5.3.2)
3.3 วันที่ 15 พ.ค. 2558 ส่ง
แบบ มคอ.3 จํานวน 4
รายวิชา เพื่อเปิดสอนในปี
การศึกษา 3/2557
(ตามเอกสารแนบท้าย
หมาย 4.5.3.3)
4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา หลักสูตรมีการจัดทํารายงานผล
/
และรายงานผลการดําเนินการของ
การดําเนินการของรายวิชา
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ
และรายงานผลการดําเนินการ
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
ของประสบการณ์ภาคสนาม
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก ตามแบบ มคอ.5ดังนี้
รายวิชา
4.1 วันที่ 10 ก.ค. 2557 ส่ง
รายงานแบบ มคอ.5
จํานวน 6รายวิชา หลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา 3/2556
เมื่อวันที่…………………..
(ตามเอกสารแนบท้าย
หมาย 4.5.4.1)
4.2 วันที่ 10 ม.ค. 2558 ส่ง
รายงานแบบ มคอ.5
จํานวน 14รายวิชา หลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา 1/2557
เมื่อวันที่…………………..
(ตามเอกสารแนบท้าย
หมาย 4.5.4.2)
4.3 วันที่ 10 มิ.ย. 2558 ส่ง
รายงานแบบ มคอ.5
จํานวน 11รายวิชา หลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา 2/2557
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5)

6)

7)

8)
9)

10)
11)

ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key
ผลการดําเนินงาน
เป็นไปตาม ไม่เป็นไป
Performance Indicators)
เกณฑ์
ตามเกณฑ์
เมื่อวันที่…………………..
(ตามเอกสารแนบท้าย
หมาย 4.5.4.3)
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร หลักสูตรมีการจัดทํารายงานผล
/
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปี การดําเนินการตามแบบ มคอ.7
การศึกษา
ส่งวันที่ 25 พ.ค. 2558 หลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา 2557 ใน
วันที่ 24 ก.ค. 2558
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม มีการทบทวนผลสัมฤทธิ์ของ
/
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กําหนดใน มคอ.3 นักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25
เรียนรู้ ที่กําหนดใน มคอ.3
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา ครบถ้วน จํานวน3รายวิชา จาก
รายทั้งหมด 11รายวิชา ซึ่ง
เป็นไปตามข้อกําหนด
มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการ จากผลการประเมิน แบบ
สอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผล มคอ.7 พบว่ามีประเด็นที่ต้อง
การเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ปรับปรุงหลักสูตรดังนี้
ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
ยังไม่มี
อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการ
ดําเนินการ
/
ปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการจัดการ
เรียนการสอน
อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนได้รับการ
อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกท่าน
/
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่าง ได้เข้าร่วมอบรม/พัฒนาตนเอง
น้อยปีละหนึง่ ครั้ง
ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ
หมายเลข…..
จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
(ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/ นิสิตปีสุดท้ายได้ประเมินความ
/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่ พึงพอใจ ซึ่งได้คะแนนความพึง
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
พอใจเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5
จํานวน…รายวิชา

12) ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก

ได้สํารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้
บัณฑิต ตามมาตรฐานผลการ

/
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ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key
ผลการดําเนินงาน
เป็นไปตาม ไม่เป็นไป
Performance Indicators)
เกณฑ์
ตามเกณฑ์
คะแนนเต็ม 5.0
เรียนรู้ในทักษะครบทัง้ 5 ด้าน
โดยสํารวจจากบัณฑิตที่ได้รับ
งานทํางาน
รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้
12
จํานวนตัวบ่งชี้ที่ดําเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งชี้ที่
5
1-5
ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่ 1-5
100%
จํานวนตัวบ่งชี้ในปีนี้ที่ดําเนินการผ่าน
9
ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี้
75%
การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ
รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา ความผิดปกติ

การตรวจสอบ

การเปิดรายวิชาในภาคหรือปีการศึกษา
รหัส ชื่อวิชา
ภาค/ปี
เหตุผลที่ไม่
การศึกษา
เปิดสอน

มาตรการที่
ดําเนินการ

เหตุที่ทําให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข

หัวข้อที่ขาด

สาเหตุที่
ไม่ได้สอน

วิธีแก้ไข

คุณภาพของการสอน
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีที่รายงาน
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน
ผลการประเมินโดย
ภาค
นักศึกษา
รหัส
ชื่อวิชา
การศึกษา
มี
ไม่มี
Introduction to
1206101
1/57
/
Computer Science
Introduction to Geo1206102
1/57
/
Informatics

แผนการปรับปรุง
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รหัส

ชื่อวิชา

1206103 Physical Geography
Principles of Physics for

1206104 Geo-Informatics
1206201
1206202
1206203
1206221
1206222
1206105
1206106
1206204
1206121
1206122
1206123
1206124
1206125

Principles of
Mathematics for GeoInformatics
Human Geography
Geographic Information
System 2
Surveying and Global
Positioning System
Ecology for GeoInformatics

Geographic
Information System 1
Introduction to
Remote Sensing
Statistics for GeoInformatics
Aerial Photograph
Interpretation
Computer
Programming for
Geo-Informatics
Land Evaluate and
Land use Planning
Database
Management System
Meteorology for GeoInformatics

ภาค
การศึกษา
1/57

ผลการประเมินโดย
นักศึกษา
มี
ไม่มี
/

1/57

/

1/57

/

1/57

/

1/57

/

1/57

/

1/57

/

2/57

/

2/57

/

2/57

/

2/57

/

2/57

/

2/57

/

2/57

/

2/57

/

แผนการปรับปรุง

ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม
คุณภาพการสอนของรายวิชาในหลักสูตรโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี มีการปรับปรุงพัฒนารายวิชาอย่าง
ต่อเนื่องจากผลการประเมินจากนิสติ และมีการแลกเปลี่ยนเทคนิคการสอนระหว่างคณาจารย์อยู่เป็ นประจํา
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน
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มาตรฐานผลการเรียนรู้
คุณธรรมจริยธรรม
ความรู้
ทักษะทางปัญญา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและ
ความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูล
ป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ
นิสิต

แนวทางแก้ไขปรับปรุง

สามารถทําข้อสอบได้
นิสิตมีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นและมี
การช่วยเหลือกันทํางานมากขึ้น

การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร มี
จํานวนอาจารย์ใหม่ 3 คน จํานวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ 3 คน
เนื่องจากในปีการศึกษาที่ผ่านมา เนื่องจาก อ.ปรีชา น้อยอําคาและ อ.สุชาติคุ้มมะณีลาศึกษาต่อ จึงปรับเปลี่ยน
อาจารย์ประจําหลักสูตรเป็น ดร.ปฏิวัติ ฤทธิเดช และ ผศ.ดร.สุจินบุตรดีสุวรรณ เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร และได้
ประชุมปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่พร้อมกับให้คําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอนครบทุกคน
กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ทผี่ ู้เข้าร่วม
จํานวน
กิจกรรมได้รับ
กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม
บุคลากรสาย
อาจารย์
สนับสนุน
โครงการอบรมการจัดทํา
5
อาจารย์ประจําหลักสูตรและในภาควิชา สามารถ
มคอ. 3 ให้อยู่ในรูปแบบ
จัดทํา มคอ. 3 ประจํารายวิชาได้ถูกต้องเป็น
มาตรฐาน
มาตรฐาน

หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร
การบริหารหลักสูตร
ปัญหาในการบริหารหลักสูตร
1. วิวัฒนาการและการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็ว

ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เนื่องด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงทําให้
เนื้อหาในหลักสูตรบางรายวิชาที่มี
ความเฉพาะ จําเป็นต้องปรับเปลี่ยนให้

แนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาในอนาคต
1. ทบทวนและติดตามการเปลี่ยน
ของเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่เสมอ
โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
และมีผลกระทบต่อการทํางานของ
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ทันสมัยและตอบสนองต่อสภาพการ
ทํางานจริงของบัณฑิต

2. อาจารย์ในภาควิชามีการลา เนื่องด้วยคณาจารย์ในภาควิชา
ศึกษาต่อในระดับสูงหลายท่าน เทคโนโลยีสารสนเทศกําลังอยู่ในช่วง
การลาศึกษาต่อหลายท่าน ทําให้การ
เปิดสอนในรายวิชาเฉพาะด้านที่
จําเป็นต้องอาศัยความรู้ความชํานาญ
พิเศษไม่สามารถเปิดสอนได้ จึงเป็น
ข้อจํากัดทางเลือกให้แก่นสิ ิตที่มีความ
สนใจลงเรียน
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

นิสิตที่จะสําเร็จการศึกษา โดย
จัดทําโครงการอบรม สัมมนา เพื่อ
เสริมความรู้ใหม่ๆ แก่นิสิต
2. ร่วมประชุมกับอาจารย์ผู้สอน
เพื่อปรับปรุงเนื้อหารายละเอียด
เนื้อหาการสอนบางส่วนให้ทนั สมัย
และตอบสนองต่อสภาพการทํางาน
จริง
3. ปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศตามวงรอบ
1. สํารวจความต้องการและความ
จําเป็นในการเปิดรายวิชาเฉพาะ
ด้าน วิชาเอกเลือก เพื่อวางแผน
เปิดสอนในภาคการเรียนถัดไป

ผลการดําเนินงาน
อาจารย์ประจําหลักสูตรภูมิสารสนเทศและคณาจารย์ในภาควิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการร่วมประชุมเพื่อวางแผนสรุปสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้แก่นิสิตอยู่เสมอ โดยพิจารณาถึงความจําเป็น
ความเพียงพอและเหมาะสมต่อการใช้งาน ทั้งจากผลการประเมิน
ของนิสิต ความจําเป็นต่อการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการ และจากการเฝ้าสังเกตแนวโน้มเทคโนโลยีอย่างใกล้ชิด ทํา
ให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ได้ต่อไปนี้
1. ห้องปฏิบตั ิการทางคอมพิวเตอร์
2. ห้องจัดทําโครงงานปริญญานิพนธ์
3. ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง ครอบคลุมการใช้
งานและสืบค้นของนิสิต
4. หลักสูตรได้จัดซื้ออุปกรณ์ GPS เพิ่มขึ้น เพื่อให้นิสิตได้สามารถใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. เครือข่ายสังคมออนไลน์ Facebook ของหลักสูตร เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม รายงานความเคลื่อนไหวต่างๆ ที่มี
ประโยชน์แก่นสิ ิต เช่น ทุนการศึกษา ช่วงเวลาการลงเรียน ข่าวรับ
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ตัวบ่งชี้

ผลการดําเนินงาน
สมัครงาน เป็นต้น
8. ระบบ WBI เพื่อใช้อํานวยความสะดวกในรายวิชาต่างๆ ของ
หลักสูตร (wbi.msu.ac.th)
9. วัสดุทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการวิชาการ เป็นต้น
9. ฐานข้อมูลเพื่อสืบค้นงานวิจัยออนไลน์ เช่น ฐานข้อมูล ACM,
IEEE, Scopus ฯลฯ โดยเป็นการใช้บริการจากสํานักวิทยบริการ

หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน
ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน

ความเห็นของหลักสูตร/
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อ
ข้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้รับ

ควรมีการเขียนรายละเอียดใน มคอ.3
ให้ครบถ้วน

การนําไปดําเนินการวางแผน
หรือปรับปรุงหลักสูตร
หลักสูตรได้ปรับปรุงการเขียน
มคอ. 3 ใหม่

สรุปการประเมินหลักสูตร
การประเมินจากผู้ที่สําเร็จการศึกษา (รายงานตามปีที่สํารวจ) วันที่สํารวจ วันที่21 เดือน

เมษายน

พ.ศ.

2557

ข้อวิพากษ์ที่สําคัญจากผลการประเมิน

ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน ………………………………………………
การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต)
กระบวนการประเมิน ……………………………………………………………………..
ข้อวิพากษ์ที่สําคัญจากผลการประเมิน
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน ……………………………………………

หมวดที่ 7 แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
ความก้าวหน้าของการดําเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีทผี่ ่านมา (2556)
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แผนดําเนินการ

กําหนดเวลาที่แล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ความสําเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่
สามารถดําเนินการได้สําเร็จ

ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร
1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จํานวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ)
2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนือ้ หาในรายวิชา การ
เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ)
3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

แผนปฏิบัติการใหม่สําหรับปี 2558
ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน และผูร้ ับผิดชอบ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..
แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล
ขอรับรองว่าข้อมูลที่นําเสนอในรายงานฉบับนี้ได้ดําเนินการจริง
1. เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียว โดยไม่ได้ประจําหลักสูตรอื่นๆ อีก
2. มีประสบการณ์ผลงานวิจัย
(ระบุชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ปีที่พิมพ์และแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน)
อาจารย์ประจําหลักสูตรคนที่หนึ่ง (ดร.สาธิต แสงประดิษฐ์)
1. การสกัดขอบเขตอาคารจากข้อมูลภาพความละเอียดสูง. วารสารวิจัยและพัฒนาวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (สาธิต แสงประดิษฐ์)
ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2557).
2. การสกัดแยกถนนจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชต. วารสารสมาคมสํารวจข้อมูล
ระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย. ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ.
2557).(สาธิต แสงประดิษฐ์ และสัญญา สราภิรมย์)
3. The Automatic Thai Basketry Detection and Recognition on the Local
Wisdom Video. The 9th International Conference on Informatics and Systems (INFOS 2014). 12 -18 เดือนธันวาคม 2557 ณ เมืองไคโร ประเทศสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์. (ชุมศักดิ์ สีบุญเรือง จันทิมา พลพินิจ วุฒิ
ชัย วิเชียรไชย สาธิตแสงประดิษฐ์และนัฐริยา เหล่าประชา)
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อาจารย์ประจําหลักสูตรคนที่สอง (ดร.นฤเศรษฐ์ ประเสริฐศรี)
1……………………………………………………………………………………………………………………
2……………………………………………………………………………………………………………………
3……………………………………………………………………………………………………………………
อาจารย์ประจําหลักสูตรคนที่สาม(ดร.โสภณวิชญ์ คําพิลัง)
1. Village Forms Classification by Object-based Image Analysis Thailand,
International Journal of Geoinformatics, Vol. 9, No. 3, September, 2013. (Khamphilung, S., Strobl,
J., Tiede, D)
2. การประเมินความถูกต้องของการจําแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยใช้ภาพถ่ายจาก
ดาวเทียม LANDSAT ด้วยการเปรียบเทียบกฎในการตัดสินใจแบบ Maximum Likelihood Ratio และ
Parallelepiped Classifier, ว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 4, ปี 2555. (โสภณ
วิชญ์ คําพิลัง)
อาจารย์ประจําหลักสูตรคนที่ส(ี่ ดร.ปฏิวัติ ฤทธิเดช)
1Modeling Build-Up Growth Utilizing Geographically Weighted Regression: A Case
Study of SurroundingMahasarakham University (Khamriang Campus). Journal of RESGAT. (PatiwatLittidej).

2.Potential area for solar installations In Loei Province Using Geoinformatics. Geoinfotech2014. (PatiwatLittidej, OatcharaChanyae, and VannipaDansai).
3. A cost Assessment of Sugarcane Transportation using spatial Gravity
Model and Linear Programming. Geoinfotech2014. (KingkaewKaewburee, JirapaphaSaenwa,
PatiwatLittidej).
4. Population density estimation using Fuzzy set membership a case study:
ofTambonTalat, Muang District, MahaSarakham Province. Geoinfotech2014. (SuchadaWeangsima,
YosthapholChaibao and PatiwatLittidej).
5. Modeling Build-Up Growth Utilizing Spatial Statistically Approach. 1st
International Conference on Advances in Civil Engineering for Sustainable
Development.(PatiwatLittidej and WaruneeAunphoklang).
อาจารย์ประจําหลักสูตรคนที่ห้า(ผศ.ดร.สุจินบุตรดีสุวรรณ)
1……………………………………………………………………………………………………………………
2……………………………………………………………………………………………………………………
3……………………………………………………………………………………………………………………

อาจารย์ประจําหลักสูตรคนที่ 1 : ดร.สาธิต แสงประดิษฐ์
ลายเซ็น : ________________________________ วันที่รายงาน : __________________________
อาจารย์ประจําหลักสูตรคนที่ 2 ดร.นฤเศรษฐ์ ประเสริฐศรี
ลายเซ็น : ________________________________ วันที่รายงาน : __________________________
อาจารย์ประจําหลักสูตรคนที่ 3 : ดร.โสภณวิชญ์ คําพิลัง
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ลายเซ็น : ________________________________ วันที่รายงาน : __________________________
อาจารย์ประจําหลักสูตรคนที่ 4 : ดร.ปฏิวัติ ฤทธิเดช
ลายเซ็น : ________________________________ วันที่รายงาน : __________________________
อาจารย์ประจําหลักสูตรคนที่ 5 : ผศ.ดร.สุจินบุตรดีสุวรรณ
ลายเซ็น : ________________________________ วันที่รายงาน : __________________________
เห็นชอบโดย : อาจารย์ธนันชัย คําเกตุ (หัวหน้าภาควิชา)
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : ______________________
เห็นชอบโดย : ________________________________________(คณบดี)
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : _______________________
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