คําอธิบายรายวิชา
รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. กลุมคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
100-110 พื้นฐานทางคณิตศาสตร
Fundamentals of Mathematics
ศึกษาหลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร ซึ่งประกอบดวย นิยาม ประพจน การ
ใหสัญลักษณแสดงกฎเกณฑ การอางเหตุผลวิวัฒนาการความคิดทาง
คณิตศาสตรและการประยุกตที่สามารถใชไดในการดําเนินชีวิต

3(3-0-6)

100-111 สถิติเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Statistics
ศึกษาความหมายของสถิติและการใชสถิติ การรวบรวมและการเสนอขอมูล
การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลางและการกระจาย ทฤษฎีความนาจะเปน
เบื้องตน การจัดลําดับและการจัดหมู การแจกแจงไมตอเนื่องแบบตางๆ
การแจกแจงของคาที่ไดจากตัวอยางประชากรที่มีการแจกแจงแบบปกติ การ
อนุมานเชิงสถิติ การประมาณคาพารามิเตอรตางๆ การทดสอบสมมติฐาน
เกี่ยวกับคาเฉลี่ย คาตัวแปร และสัดสวน การใชไคสแควร สหสัมพันธ
และการถดถอยอยางงาย
100-112 คอมพิวเตอรพื้นฐาน
3(3-0-6)
Introduction to Computer
ศึกษาความรูพื้นฐานทางดานคอมพิวเตอร ประวัติความเปนมาและ วิวัฒนาการของ
คอมพิวเตอรในยุคตางๆ องคประกอบและระบบของคอมพิวเตอร อุปกรณนําขอมูล
เขาและแสดงผล หนวยความจําสํารอง ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกต การ
ประมวลผลขอมูล ผังงาน ภาษาคอมพิวเตอรและระบบเครือขายคอมพิวเตอร
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100-113 วิทยาศาสตรทวั่ ไป
3(3-0-6)
General Sciences
ศึกษาหลักการและวิวัฒนาการของวิทยาศาสตรและการประยุกตวิทยาศาสตร
สมัยใหมใหเขากับ การดําเนินชีวิต เนนการใชวิทยาการทางเคมี ฟสิกส
ชีววิทยา ดาราศาสตรและที่เกี่ยวของ เพื่อการดํารงชีวิตและความเปนอยูที่ดี
ขึ้นของมนุษย
100-119 พื้นฐานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Fundamentals of Computer and Information Technology
ศึกษาความรูพื้นฐานทางดานคอมพิวเตอร ฮารดแวร ซอฟตแวร การพัฒนา
โปรแกรมการจัดการฐานขอมูลระบบสารสนเทศทางธุรกิจ การสื่อสาร
ขอมูลและเครือขายอินเทอรเน็ต การประยุกตใชงานเวิรดองคประกอบและ
ระบบของคอมพิวเตอร อุปกรณนําขอมูลเขาและแสดงผล หนวยความจํา
สํารอง ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกต การประมวลผลขอมูล ผังงาน
ภาษาคอมพิวเตอรและระบบเครือขายคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
100-120 มนุษยกับสิ่งแวดลอม
Man and Environment
ศึกษาความสั มพันธ ระหวางมนุ ษยและสภาวะแวดลอม โดยเน นการศึกษา
ธรรมชาติ และนิ เวศวิ ทยาของสิ่ งมี ชี วิ ต รวมทั้ งความหลากหลายของเหล า
สิ่งมีชีวิต ปฏิสัมพันธและดุลยภาพระหวางเหลาสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย ตลอดจน
ปฏิสัมพันธของสิ่งมีชีวิตเหลานั้นรวมทั้งมนุษยตอปจจัยทางกายภาพ โดยอาจมี
ตัวอยางของกิจกรรมมนุษยที่อาจกระทบตอดุลยภาพของธรรมชาติ ตลอดจน
ความเขาใจตอการเลือกใชเทคโนโลยีที่ปลอดภัยและการใชวิทยาศาสตรเพื่อ
การอนุรักษ
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100-122 เคมีทั่วไป
3(2-2-5)
General Chemistry
ศึ ก ษาพื้ น ฐานของอะตอม คุณ สมบัติ ข องกาซ ของแข็ง ของเหลว และ
สารละลาย การสมดุ ล ทางเคมี การสมดุ ล ของไอออนในสารละลาย
ปฏิกิริยาออกซิเดชันและรีดักชัน เคมีจลน และนิวเคลียส
100-123 ฟสิกสทั่วไป
General Physics
ศึกษาหลักทฤษฎีและเทคนิคทางฟสิกส กลศาสตร อุณหพลศาสตร คลื่น
แสง ฟสิกสแผนใหมแมเหล็กไฟฟา การพัฒนาอุปกรณในการจัดเก็บ การ
สื่อสาร และการโตตอบขอมูลอิเล็กทรอนิกส เชน พื้นฐานทาอิเล็กทรอนิกส

3(2-2-5)

3(2-2-5)
100-126 นาโนเทคโนโลยีพื้นฐาน
Fundamentals of Nanotechnology
ศึ ก ษาความหมายของนาโนเทคโนโลยี นาโนในธรรมชาติ หลั ก การ
วิทยาศาสตรพื้นฐานสําหรับ นาโนเทคโนโลยี การสังเคราะหและการขึ้น
รูปนาโน เครื่องมือและการวิเคราะหทางดานนาโนเทคโนโลยี วัสดุนาโน
นาโนเทคโนโลยี ชี ว ภาพและนาโนเทคโนโลยี ท างการแพทย น าโน
อิเล็กทรอนิกสและเครื่องจักรนาโน การประยุกตใช นาโนเทคโนโลยี ความ
เปนพิษของนาโนที่มีผลกระทบตอชีวิตและสิ่งแวดลอม ผลิตภัณฑจากนาโน
เทคโนโลยีที่มีในปจจุบัน และแนวโนมของนาโนเทคโนโลยีในอนาคต
3(2-2-5)
100-127 ชีววิทยาทั่วไป
General Biology
ศึกษาหลักการทางชีววิทยาของสิ่งมีชีวิต โครงสรางและหนาที่ของเซลล
พลังงานกับชีวิต ความตอเนื่องของชีวิตและพันธุศาสตร การสืบพันธุและ
การพั ฒ นาการหลั ง การปฏิ ส นธิ โครงสร า งและสรี ร วิ ท ยาของสั ต ว
นิเวศวิทยาและกิจกรรมของมนุษยที่มีผลตอระบบนิเวศ และการนําความรู
ไปใชในชีวิตประจําวัน
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100-128 ชีวิตกับพลังงาน
3(2-2-5)
Life and Energy
ศึก ษาความสัมพัน ธร ะหว างพลังงานและการดํารงชีวิต ความหมายของ
พลั ง งานและชนิ ด ของพลั ง งานที่ มี อ ยู ใ นป จ จุ บั น ปฏิ สั ม พั น ธ ร ะหว า ง
พลั ง งานและรู ป แบบพลั ง งานและการเปลี่ ย นรู ป พลั ง งาน การแนะนํ า
พลั ง งานทดแทน หลั ก การประยุ ก ต ใ ช พ ลั ง งานและศั ก ยภาพของแหล ง
พลั ง งานทดแทนประเภทตา งๆ ได แ ก พลั ง งานแสงอาทิ ตย พลั ง งานลม
พลังงานน้ํา พลังงานใตพิภพ พลังงานจากคลื่นมหาสมุทร พลังงานชีวภาพ
รวมถึงการสงเสริม การใชพลังงานทดแทน
100-129 ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม
3(2-2-5)
Life and Modern Technology
ศึกษาวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีทางจีโนม เทคโนโลยีพลังงาน และ
เทคโนโลยีสมัยใหมอื่นๆ รวมถึงแนวโนมเทคโนโลยีสมัยใหมในอนาคต
และผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีผลตอชีวิต วัฒนธรรมของมนุษย

2. กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
100-133 อารยธรรมไทย
3(3-0-6)
Thai Civilization
ศึกษาประวัติความเปนมาและลักษณะของชนชาติไทยตั้งแตเริ่มแรก การตั้งถิ่น
ฐานและการสถาปนาอํานาจของชนชาติไทยในคาบสมุทรอินโดจีนตอนเหนือ
การรับอิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย รวมทั้งอารยธรรมของชาติโบราณที่มีสวน
สรางสรรคพื้นฐานอารยธรรมไทย อารยธรรมทวารวดี อารยธรรมขอม อารย
ธรรมศรีวิชัย การเริ่มกอตัวของอารยธรรมไทยที่เดนชัด ตัง้ แตสมัยอยุธยาเปน
ตนมา จนถึงการเขามาของชนชาติตะวันตกและอิทธิพลของอารยธรรม
ตะวันตกในสมัยรัตนโกสินทร การเปลี่ยนแปลงของโครงสรางไทยและลักษณะ
ทางวัฒนธรรมของชนรุนใหม
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100-134 อารยธรรมตะวันตก
3(3-0-6)
Western Civilization
ศึกษาวิวัฒนาการของอารยธรรมตะวันตก โดยเนนอารยธรรมยุคใหม ตั้งแต
คริสตศตวรรษที่ 15จนถึงปจจุบัน การวิเคราะหปญหาซึ่งเกิดจากการปรับตัว
เขาสูอารยธรรมยุคใหม การผสมผสานระหวางอารยธรรมตะวันตกและอารย
ธรรมตะวันออก ผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงแนวคิดทางดานการเมือง การ
เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคม
100-135 มนุษยกับศิลปะ
3(3-0-6)
Man and Art
ศึกษาความสั มพั นธ ระหว างมนุ ษย กั บการแสดงออกทางศิ ลปะในรู ปของ
สถาปตยกรรม จิตรกรรมและประติมากรรม ลักษณะความแตกตางระหวาง
ศิลปกรรมไทยกับศิลปะสากล สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจการเมืองและ
สั ง คมที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ วิ วั ฒ นาการทางศิ ล ปกรรมในยุ ค ต า งๆ รวมทั้ ง
แนวความคิดทางอุดมการณของศิลปะในกลุมตาง ๆ
100-136 มนุษยกับดนตรี
3(3-0-6)
Man and Music
ศึ ก ษาเครื่ อ งดนตรี ป ระเภทต า งๆ ทั้ ง ของไทยและสากล ความเข า ใจ
องคประกอบของดนตรี อันเปนพื้นฐานตอการฟง ผลงานเพลงเอกของโลก
เปรียบเทียบความแตกตางของดนตรีแตละสมัยรวมทั้งอัจฉริยะของอดีตคีตกวี
บางคน
100-138 ดนตรีไทย
3(2-2-5)
Thai Music
ศึกษาหลักการเกี่ยวกับศิลปกรรมดนตรีของไทย ทั้งดานประวัติความเปนมา การ
จําแนกประเภท รายละเอียดของดนตรีไทยแตละประเภทและสามารถปฏิบัติการ
ขั้นพื้นฐานทางดนตรีไทยได
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100-139 ดนตรีสากล
3(2-2-5)
Western Music
ศึกษาทฤษฎีดนตรีสากลทั่วไปเกี่ยวกับจังหวะลีลา อัตราจังหวะตางๆ การ
จับกลุมตัวโนตตามจังหวะระดับเสียง กุญแจประจําหลัก เครื่องหมายแปลง
เสี ย ง บั น ไดเสี ย งต า งๆ การฝ ก อ า น ตั ว โน ต ง า ยๆ และให ส ามารถ
ปฏิบัติการขั้นพื้นฐานทางดนตรีสากลได
100-140 จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
General Psychology
ศึกษาความรูทั่วไปเกี่ยวกับจิตวิทยา ปจจัยดานชีววิทยาที่มีผลตอพฤติกรรม
ความจําของมนุษยการเรียนรู การรับรู บุคลิกภาพ แรงจูงใจ อารมณของ
มนุ ษ ย ความคิ ด และการแก ป ญ หา การปรั บ ตั ว สุ ข ภาพจิ ต และ
พฤติกรรมทางสังคมของแตละบุคคลและกลุม เนนการบูรณาการการสอน
และกิ จกรรมประกอบการเรี ย นการสอนให สอดคลองกับสภาพจริงของ
พฤติกรรมมนุษยในสังคมปจจุบัน และใชสื่อการสอนที่ทันสมัย
100-141 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย
3(3-0-6)
Introduction to Laws
ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมาย ทฤษฎีและแนวความคิดตางๆ ทางกฎหมาย
สกุลกฎหมายที่สําคัญ ความสัมพันธระหวางวิชากฎหมายกับศาสตรแขนง
ต า งๆ การใช ก ฎหมาย กระบวนการในการออกกฎหมาย การร า ง
กฎหมาย การตีความกฎหมาย การอุดชองวางของกฎหมายสิทธิ์และการ
ใชสิทธิ์ตลอดจนหลักสําคัญในกฎหมายลักษณะตางๆ
100-142 หลักรัฐศาสตร
3(3-0-6)
Principles of Political Science
ศึกษาขอบขายและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร รัฐ กระบวนการทางการเมือง
รั ฐบาล รั ฐสภา พรรคการเมื อง กลุ มผลประโยชน และอุ ดมการณ ทาง
การเมืองที่สําคัญ ตลอดจนการเมืองระหวางประเทศ
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100-143 การเมืองและการปกครองไทย
3(3-0-6)
Thai Politics and Government
ศึกษาวิวัฒนาการการปกครองของไทย รัฐธรรมนูญและโครงสรางทางการ
ปกครอง สถาบันนิติบัญญัติ บริหารและตุลาการ การปกครองสวนกลาง
สวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น ตลอดจนขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมือง
และการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง หลักการเปลี่ยนแปลง การปกครอง
จนถึงปจจุบัน รวมทั้งสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ
100-144 หลักเศรษฐศาสตร
3(3-0-6)
Principles of Economics
ศึกษาหลักการของเศรษฐศาสตรจุลภาคและมหภาคในเรื่องปญหาพื้นฐาน
ทางเศรษฐกิจ ป จ จั ย กําหนดอุปสงค อุปทานของสิน คา พฤติกรรมของ
ผูบริโภค ลักษณะสําคัญของการตลาด สินคาที่มีการแขงขันอยางสมบูรณ
และไมสมบูรณ การวิเคราะหรายไดในบัญชีผลิตภัณฑประชาชาติ การ
กํ า หนดรายได ป ระชาชาติ นโยบายการเงิ น และการคลั ง โดยสั ง เขป
ความสําคัญของการคาและการเงินระหวางประเทศในดุลการชําระเงินและ
รายไดประชาชาติ
100-146 พลศึกษา
Physical Education
ศึกษาพื้นฐานของการกีฬา เพื่อพัฒนารางกายและจิตใจใหสมบูรณ

1(0-2-1)

100-147 ลีลาศ
1(0-2-1)
Ballroom Dance
ศึ ก ษาความเข า ใจและปฏิ บั ติ ก ารเกี่ ย วกั บ การลี ล าศ ประวั ติ ค วามเป น มา
ทิ ศ ทางในการลี ล าศ การจั บคู ที่ ถูก ตอง ความรู เ บื้อ งตน ในการลี ลาศ
มรรยาทในการลี ล าศ ทั ก ษะเกี่ ย วกั บ การลี ล าศแบบบอลรู ม และลาติ น
อเมริกัน รวมทั้งการรักษาบุคลิกภาพที่ถูกตองในการลีลาศ
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100-148 มนุษยกับสังคม
3(3-0-6)
Man and Society
ศึกษาโครงสรางและองคประกอบของสังคม วิเคราะหสังคมในรูปแบบตางๆ
ความสัมพันธและอิทธิพลของมนุษยกับสังคม หนาที่และความรับผิดชอบ
ตลอดจนปญหาและวิธีการแกปญหาสังคม
100-149 การเมืองและเศรษฐกิจในสังคม
3(3-0-6)
Politics and Economy in Society
ศึกษาลัทธิทางการเมืองและระบบเศรษฐกิจที่สําคัญ ความสัมพันธระหวาง
การเมืองและเศรษฐกิจ เปรียบเทียบระบบการเมืองและเศรษฐกิจในสังคมที่
มีรูปแบบการปกครองแตกตางกันและศึกษาถึงผลกระทบที่เกิดจากระบบ
การเมืองและเศรษฐกิจที่มีตอสังคม
3(3-0-6)
100-158 ปรัชญาทั่วไป
General Philosophy
ศึก ษาความหมาย ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิท ยา
และคุณ วิท ยา
ทั้ง ปรัช ญาตะวัน ตกปรัช ญาตะวัน ออกและปรัช ญา
ไทย การตีความปรัชญาเกี่ยวกับโลกและชีวิตของมนุษย และการประยุกต
ปรัชญามาใชในการดําเนินชีวิตอยางเห็นคุณคา
100-160 ทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา
2(1-2-3)
Study Skills in Higher Education
ศึ กษาปรั ชญา ระบบการศึ กษาและหลั กสู ตรของมหาวิ ทยาลั ย เป าหมายใน
การศึกษาระดับอุดมศึกษา การเตรียมตัวกอนเขาชั้นเรียน วิธีการสรางทักษะการ
เรี ยนที่ มี ประสิ ทธิ ภาพ เทคนิ คการสร างความรั กในการเรี ยน เทคนิ คการฟ ง
เทคนิคการอาน เทคนิคการเขียนและการจดบันทึกความรู เทคนิคการพูดเพื่อ
นําเสนองาน เทคนิคการบริหารเวลา เทคนิคการเรียนรูแบบกลุม กระบวนการ
เขียนรายงาน วิธีการสืบคนขอมูลสารสนเทศ และการเตรียมตัวสอบและวิธีการ
ทําขอสอบ
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100-163 นันทนาการ
1(0-2-1)
Recreation
ศึกษาประวัติและประโยชนของนันทนาการ ความสําคัญของการพักผอน
และนันทนาการที่มีตอการดําเนินชีวิต กิจกรรมนันทนาการและหลักในการ
เลือกกิจกรรมนันทนาการ แนวโนมและบทบาทของนันทนาการในสังคม
ปจจุบัน และการฝกรวมกิจกรรมนันทนาการ
1(1-0-2)
100-164 การใชหองสมุด
Using the Library
ศึกษาการใชหองสมุดตลอดจนการดําเนินงานและวิธีใชอุปกรณตางๆ ใน
หองสมุด ระบบการจัด หมูหนังสือ บัตรรายการ(โอแพ็ค) หนังสืออางอิง
วิธีรวบรวมบรรณานุกรมและเชิงอรรถ ตลอดจนวิธีการสืบคนจากฐานขอมูล
และทรัพยากรสารสนเทศตางๆ
100-165 การคิดวิเคราะห
3(3-0-6)
Critical Thinking
ศึกษาความหมายการคิด การพัฒนากระบวนการใชเหตุผลทางตรรกวิทยา
ดวยกิจกรรมการเรียนรูและกิจกรรมฝกการคิด การฝกวิธีการคิดวิเคราะห
และการคิดสังเคราะห จากกรณีศึกษา กระบวนการคิดแกปญหาและการ
คิด สรา งสรรค จากการเผชิญ สถานการณ การจัด การความรู การพัฒ นา
เหตุผ ลเชิง จริย ธรรม เทคนิค การคิด เพื ่อ ตัด สิน ใจโดยวิเ คราะหค วาม
สมเหตุสมผล และการนําเสนอองคความรูที่เปนสัมฤทธิ์ผลจากการฝกฝน
ทักษะการคิด
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100-166 อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASEAN Studies
ศึกษาประวัติความเปนมาของอาเซียน กลไกอาเซียน กฎบัตรอาเซียน วิสัยทัศน
วั ตถุ ประสงค เป าหมาย โครงสร าง ภาพรวม ขนบธรรมเนี ยมประเพณี และ
วัฒนธรรม เขตการคาเสรี และสภาพเศรษฐกิจพื้นฐานในประชาคมอาเซียนเนน
ประเทศพื้นที่ใกลเคียงกับประเทศไทย องคประกอบของประเทศรวมเจรจา ที่มี
ผลกระทบตอประชาคม และกระทบตอเศรษฐกิจอาเซียนและประเทศไทย
100-167 บัณฑิตที่พึงประสงค
2(1-2-3)
Ideal Graduate
ศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตไทยและคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงคของ
มหาวิทยาลัย กระบวนการพัฒนาตนเพื่อเปนผูนําและผูตามที่ดี การทํา
กิ จ กรรมเพื่ อ ส ว นรวม การรู จั ก สิ ท ธิ แ ละหน า ที่ ข องตน การเรี ย นรู
ประชาธิปไตย คุณธรรมและจริยธรรมและการปฏิบัติตนหางไกลจากยาเสพ
ติด การทํานุบํารุ งรั ก ษาศิลปวัฒนธรรมของชุมชนและชาติ เพื่ อนําองค
ความรู คุณธรรม จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค ไปประยุกตใชให
เกิดขึ้นเปนคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
100-200 พหุวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Multiculturalism
ศึกษาความหมาย ความรูทั่วไปเกี่ยวกับวัฒนธรรม ความหลากหลายทาง
วัฒ นธรรม ทั้ง ตะวัน ตก และตะวั น ออก วั ฒ นธรรมไทย และวั ฒ นธรรม
ทองถิ่นใต การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและกระแสความเจริญกาวหนาของ
โลก ที่มีผลกระทบตอวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของมนุษย
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100-231 ชีวิตกับวรรณกรรม
3(3-0-6)
Life and Literature
ศึกษา ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวรรณกรรมที่มีอิทธิพลตอชีวิต ประเภทเรื่อง
สั้ น นวนิ ย าย บทกวี บทละคร และงานเขี ย นอื่ น เพื่ อ เข า ใจเกี่ ย วกั บ
ความสัมพันธระหวางวรรณกรรมกับชีวิต ในคุณคาดานความดี ความงาม
และความจริง เพื่อใหผูเรียนเกิดเจตคติที่ดี มีโลกทัศนตอชีวิตและสังคม ทั้ง
ยังสงเสริมการอานวรรณกรรมเพื่อใหผูเรียนรักวรรณกรรมและรักการอาน
100-240 เศรษฐกิจพอเพียง
3(2-2-5)
Sufficiency Economy
ศึกษาหลักการและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการนําไป
ประยุ ก ต ใ ช ใ นรู ป แบบและลั ก ษณะต า งๆ บู ร ณาการกั บ วิ ถี ชี วิ ต ทั้ ง การ
บริหารจัดการในครอบครัว การจัดการของชุมชน การประกอบการขนาด
ยอม ขนาดธุรกิจแตละประเภท เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของ
กระแสโลกาภิวัตน
3(3-0-6)
100-241 ภูมิปญญาทองถิ่น
Local Wisdom
ศึกษาความหมาย ขอบเขตและความสําคัญของภูมิปญญา ทั้งภูมิปญญาชน
ชาติตะวันออกและ ภูมิปญญาชนชาติตะวันตก ภูมิปญญาทองถิ่นไทยและ
ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ใต เน น ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ด า นเกษตรกรรม คหกรรม
อุตสาหกรรมและสิ่งแวดลอม องคความรูภูมิปญญาดานภาษาและวรรณคดี
เพื่อประยุกตใชภูมิปญญาทองถิ่นใหเกิดคุณคาตอการดําเนินชีวิต
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3(3-0-6)
100-242 สันติศึกษา
Peace Studies
ศึกษาความหมาย แนวคิดหลักเกี่ยวกับสันติภาพและสันติศึกษา ปญหาความ
ขัดแย งและความรุ นแรงในสังคม ครอบครัว ชุมชน ชาติ และระหว าง
ประเทศ โดยอาศัยองคความรูดานรัฐศาสตร สังคมวิทยา จิตวิทยาสังคม
เพื่อใหผูเรียนเขาใจและเกิดพฤติกรรมการจัดการความขัดแยงไดโดยสันติวิธี
100-244 เตรียมสหกิจศึกษา
2(1-2-3)
Cooperative Education Preparation
วิชาบังคับ : นักศึกษาชั้นปที่ 3 ขึ้นไป
ศึกษาหลักการ แนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษาและระเบียบขอปฏิบัติที่
เกี่ยวของ จริยธรรมในวิชาชีพ หลักการครองตน ครองคน ครองงาน เทคนิค
การเตรี ย มตั ว สมั ค รงาน ความรู พื้ น ฐานในการปฏิ บั ติ ง านในสถาน
ประกอบการ การพัฒนาบุคลิกภาพ การใชภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การสื่อสาร การสรางมนุษยสัมพัน ธ การทํางานรว มกันในองคก ร และ
ระบบบริหารงานอยางมีคุณภาพในสถานประกอบการ ตลอดจนวิธีการเขียน
รายงาน และเทคนิคการนําเสนอผลงานทางวิชาการ อันเปนพื้นฐานของการ
เตรียมตัวเพื่อการทํางานในสังคมอยางมีความสุข
3. กลุมวิชาภาษา
100-150 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Thai Language for Communication
ศึกษาหลักการ ระเบียบ ไวยากรณและวิธีการใชภาษาไทย เพื่อการสื่อสาร ใน
ดานการฟง การพูดการอานและการเขียน โดยบูรณาการทักษะการคิดในการ
ใชภาษา
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100-151 ภาษาอังกฤษ 1
3(2-2-5)
English I
ศึกษาโครงสรางพื้นฐานของภาษาอังกฤษในระดับตน ฝกทักษะทั้ง 4 คือ
ฟง พูด อ านและเขีย น ใหเ ชื่อมโยงประสานกั น เพื่ อเปนพื้น ฐานไปสู
ความสามารถในการศึกษาขั้นตอไป
3(2-2-5)
100-152 ภาษาอังกฤษ 2
English II
วิชาบังคับกอน : 100-151 ภาษาอังกฤษ 1
ศึ ก ษาโครงสร า งและศั พ ท ภ าษาอั ง กฤษที่ จํ า เป น ในการดํ า เนิ น ชี วิ ต อย า ง
กวางขวางเพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาความสามารถในการพูด ฟง อานและเขียนอยางมี
ประสิทธิภาพ
100-154 ภาษาจีน 1
3(2-2-5)
Chinese I
ศึกษาระบบเสียง เนนการถายเสียงภาษาจีนกลางดวยอักษรจีน(Pinyin)ให
ถูก ต องชัดเจนตาม หลัก สัทอักษรจีน วิธีเขีย นภาษาจี น พื้นฐาน การสร าง
ประโยค ฝกทักษะทั้ง 4 ดานคือ การฟง การพูด การอาน และการเขียน ศึกษา
คําศัพทที่ใชในชีวิตประจําวันประมาณ 600 คํา
100-155 การพัฒนาการอานภาษาไทย
3(2-2-5)
Reading Development in Thai
ศึกษาหลักการพัฒนาทักษะการอานที่มีประสิทธิภาพ ไดแก การอานจั บ
ใจความ การวิ เ คราะห การตี ค วาม การสั ง เคราะห แ ละการเขี ย นตาม
วัตถุประสงคตาง ๆ
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100-156 การพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Reading Development in English
ศึกษาการพัฒนามโนทัศนและเทคนิคของการอานภาษาอังกฤษ กลไกในการ
อานตลอดจนความมุงประสงคในการอานหนังสือ ระดับของการอาน การ
เริ่มตนการอานและการอานเตรียม การอานกวาดและการอานเก็บ การอาน
วิเคราะหวิจารณและการอานตรวจพินิจ การอานเปรียบเทียบและการพัฒนา
ความเร็วในการอาน วิธีการอานเร็วเบื้องตน การพัฒนานิสัยในการอาน
100-157 การฝกพูดภาษาไทย
3(2-2-5)
Thai Speech
ศึกษาการใชภาษาใหถูกตองเหมาะสมในการพูด การเขียน โดยเนนฝกทักษะ
การพู ด แบบต า งๆในที่ ชุ ม ชนที่ ถู ก ต อ ง การใช ถ อ ยคํ า สํ า นวนที่ ไ พเราะ
ตลอดจนการกลาแสดงออกดานการพูดตอที่ชุมชนในหัวขอทั่วไปที่เกี่ยวของ
กับการดําเนินชีวิต
3(2-2-5)
100-250 ภาษาอังกฤษ 3
English III
วิชาบังคับกอน : 100-152 ภาษาอังกฤษ 2
ศึกษาทักษะในการอานในรูปของการเสนอกลวิธีตางๆ อันจะเอื้อใหเกิด
ความเขาใจในเรื่องที่อานไดดีขึ้น เทคนิคในการเดาความหมายของคําศัพท
คําศัพทและสํานวนที่ใชทั่วไปในวงการธุรกิจ วิธีการอานจับใจความและการ
ตีความ ดวยการฝกอานคําจากบทความ ตํารา และหนังสือพิมพ
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100-251 ภาษาอังกฤษ 4
3(2-2-5)
English IV
วิชาบังคับกอน : 100-250 ภาษาอังกฤษ 3
ศึกษาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อใชในที่ทํางาน การเขียนสํานวนที่ถูกตองของ
ภาษาอยางมีหลักเกณฑและภาษาที่ใชในสังคมที่จําเปนในการติดตองานเชน
การใชโทรศัพท การนัดหมาย การตอนรับแขก การขอขอมูลและการจด
บันทึกขอความ
3(2-2-5)
100-252 ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาการเฉพาะดาน
English for Academic Purpose
ศึกษาศัพทเทคนิค การใชภาษาและโครงสรางประโยค สํานวนภาษาอังกฤษที่
ใชสําหรับวิชาการเฉพาะดาน
100-253 ภาษาจีน 2
3(2-2-5)
Chinese II
วิชาบังคับกอน : 100-154 ภาษาจีน 1
ศึกษาตอเนื่องจากภาษาจีน 1 โดยฝกทักษะทั้ง 4 ดานในระดับที่สูงขึ้น ใช
ภาษาใหถูกตองสอดคลองกับเหตุการณและสิ่งแวดลอม การคนคําศัพทจาก
พจนานุ ก รม ศึ ก ษาความแตกต า งของอั ก ษรจี น แบบตั ว เต็ ม (Traditional
Character) และตัวยอ(Simplified Character) ศึกษาคําศัพทใหมประมาณ 600
คํา
100-300 ภาษามลายู 1
3(2-2-5)
Malay I
ศึกษาโครงสรางพื้นฐานของภาษามลายู และเสริมสรางทักษะพื้นฐานดานการ
ฟง พูด อาน เขียน ภาษามลายูจากคําศัพท และประโยคเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน
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100-301 ภาษามลายู 2
3(2-2-5)
Malay II
วิชาบังคับกอน : 100-300 ภาษามลายู 1
ศึ ก ษาและฝ ก ทั ก ษะด า นการฟ ง พู ด อ า น เขี ย นภาษามลายู ใ นระดั บ ต น ที่
ตอเนื่องจากภาษามลายู 1 เพื่อสามารถใชภาษามลายูในการสื่อสารและตาม
สถานการณที่กําหนดได
100-302 ภาษาญี่ปุน 1
3(2-2-5)
Japanese I
ศึกษาและฝกฝน การออกเสียงและการเขียนตัวอักษรฮิรางะนะ และอักษรคา
ตะคานะ คําศัพทพื้นฐานรูปประโยคพื้นฐาน เพื่อนํามาใชเขียนประโยคในการ
สื่อสาร ฝกทักษะการฟง เพื่อความเขาใจ โดยการถามตอบเปนภาษาญี่ปุน
เกี่ยวกับกิจวัตรประจําวัน และฝกการกลาวแนะนําตัว ดวยการพูดสนทนา
ผานการพัฒนาทักษะพื้นฐานในการสื่อสาร
100-303 ภาษาญี่ปุน 2
3(2-2-5)
Japanese II
วิชาบังคับกอน : 100-302 ภาษาญี่ปุน 1
ศึกษาและฝกทักษะพื้นฐานตอเนื่อง ผานทักษะการฟง การออกเสียงและการ
พู ด การเขี ย นประโยค การอ า นข อ ความพื้ น ฐานและคํ า ศั พ ท ที่ ใ ช ใ น
ชีวิตประจําวัน ศึกษาและฝกฝนการออกเสียงและการเขียนตัวอักษรฮิรางะนะ
คาตะคานะ และตัวอักษรคันจิเพิ่มเติม
100-304 ภาษาเกาหลี 1
3(2-2-5)
Korean I
ศึกษาคําศัพทพื้นฐาน รูปประโยคและไวยากรณพื้นฐาน เนนฝกบทสนทนาที่
ใชในชีวิตประจําวัน ไดแก การทักทาย การแนะนําตน การบอกเวลา การซื้อ
ของ โดยสนทนาตอบโตดวยภาษาเกาหลี และการอานฝกอานขอความ ฝกการ
เขียนเปนรูปประโยค
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100-305 ภาษาเกาหลี 2
3(2-2-5)
Korean II
วิชาบังคับกอน : 100-304 ภาษาเกาหลี 1
ศึกษารูปแบบการสนทนา โดยใชประโยคสนทนาสําหรับการสื่อสาร ดวยการ
ฟ ง และพู ด ภาษาเกาหลี แ ละเรี ย นรู คํ า ศั พ ท ที่ ใ ช ใ นการทํ า งาน คํ า ศั พ ท ใ น
บทเรียน โดยฝกการใชภาษาบูรณาการทักษะพื้นฐานในระดับสูงขึ้น
100-351 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ 1
3(2-2-5)
English for Business I
ศึกษาการพัฒนาทักษะในการเขียนและพูดทางธุรกิจ โดยในการพัฒนาทักษะ
ในการเขียนใหนั กศึกษาเรียนรูถึงทฤษฎีและกฎเกณฑตาง ๆ ในการเขีย น
จดหมายธุ ร กิ จ และการฝ ก ฝนให เ ขี ย นจดหมายธุ ร กิ จ แบบต า ง ๆ อย า งมี
ประสิทธิภาพ ในการพัฒนาทักษะการพูดใหนักศึกษาเรียนรูและฝกฝนการ
สนทนาในรูปแบบตาง ๆ ในเนื้อหาที่เกี่ยวกับธุรกิจ
3(2-2-5)
100-352 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ 2
English for Business II
วิชาบังคับกอน : 100-351 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ 1
ศึกษาการฝกฝนตอจากภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ 1 โดยใหนักศึกษาฝกฝน
เขียนจดหมายธุรกิจและ งานเขียนอื่นทางธุรกิจที่ ซับซอนและยุงยากยิ่งขึ้น
ทั้งยังฝกฝนการสนทนาและอภิปรายแสดงความ คิดเห็นในเนื้อหาที่เกี่ยวกับ
ธุรกิจที่มีระบบสูงขึ้นไปอีก
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100-353 การสนทนาภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
English Conversation
ศึกษาการสนทนาขั้นพื้นฐาน ใชเหตุการณสมมติเพื่อใหนักศึกษาฝกหัดใน
การสนทนา รูปแบบของภาษาที่ไดเรียนมาแลวในการสนทนา ศึกษาการออก
เสียงใหถูกตอง ศึกษาศั พทสํานวนตาง ๆที่นารู ฝกทบทวนการเลาลําดั บ
เหตุการณ และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องตางๆ เพื่อเตรียมตัว ใน
การเขาสัมมนาหรือรับการอบรม
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2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาแกน
100–116 แคลคูลัส
3(2-2-5)
Calculus
วิชาบังคับกอน : 100 - 110 พื้นฐานทางคณิตศาสตร
ศึกษาเรื่องลิมิต ความตอเนื่อง อนุพันธ และอินทิกรัลของฟงกชัน คาจริงตัว
แปรเดีย ว อิน ทิ กรัล ไมตรงแบบ ลําดับและอนุก รม ของจํ านวนจริ งและ
อนุกรมกําลัง
3(3-0-6)
100–117 ความนาจะเปนและสถิติ
Probability and Statistics
ศึกษาเรื่องสถิติพรรณนา แนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวกับความนาจะเปน การแจกแจง
ความนาจะเปน การแจกแจงที่สํา คัญ จากการสุม ตัว อยา ง การประมาณคา
การทดสอบสมมติฐ าน การวิเ คราะหค วามแปรปรวน การถดถอยและ
สหสัมพันธ การแจกแจงไคสแควร และการวิเคราะหความถี่ สถิติศาสตรไม
อิงพารามิเตอร
3(3-0-6)
100–118 คณิตศาสตรแบบไมตอเนื่อง
Discrete Mathematics
ศึ ก ษาขั้ น ตอนวิ ธี ก ารหาร ขั้ น ตอนวิ ธี แ บบยุ ค ลิ ค อุ ป นั ย เชิ ง คณิ ต ศาสตร
ความสัมพันธเวียนบังเกิดและระเบียบวิธีผลเฉลย ขั้นตอนวิธีแบงและเอาชนะ
บทนิยาม อุปนัย ความสัมพันธทวิภาคและ ไดกราฟ การปดของความสัมพันธ
ความสัมพันธอิควิวาเลนซ และการแบงกั้น เซตอันดับยอยและการแยกจําพวกเชิง
โทโพโลยี การเดินทางรอบแบบออยเลอร วัฏจักรฮามิลตันฟงกชัน ถอดแบบ
ขั้ น ตอนวิ ถี ที่ สั้ น ที่ สุ ด ทรี แ ผ ทั่ ว เล็ ก สุ ด เฉพาะกลุ ม รากทรี การดํ า เนิ น การ
ทวิภาค เซมิกรุฟ และฟงกชันถายแบบ
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100-125 ฟสิกสสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Physics for Information Technology
ศึกษาเกี่ยวกับหลักทฤษฏี และเทคนิคทางฟสิกส ที่ใชในการพัฒนาอุปกรณใน
การจัดเก็บการสื่อสาร และการโตตอบขอมูลอิเล็กทรอนิกส เชน พื้นฐานทาง
อิเล็กทรอนิกส การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนแรงดันไฟฟา คลื่นแมเหล็กไฟฟา
คลื่นวิทยุ แสง เสียง รวมถึงสารกิ่งตัวนําตาง ๆ (Semiconductor)
501-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1
3(2-2-5)
Computer Programming I
ศึกษาการใชงานคอมพิวเตอรเบื้องตน การใชคอมพิวเตอรสําหรับแกปญหา
อัลกอริธึมและการออกแบบโปรแกรม การเขียนโปรแกรมดวยภาษาระดับสูง
โครงสรางของการควบคุม อาเรย ฟงกชัน อินพุทและเอาทพุท โครงสราง
ขอมูลประกอบฟงกชันเวียนบังเกิด (Recursive Functions) โปรแกรมยอย
พอยนเตอร รูปแบบการเขียนโปรแกรมที่ดี เทคนิคการแกที่ผิดในโปรแกรม
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องตน
501-102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2
Computer Programming II
วิชาบังคับกอน : 500-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1
ศึกษาหลักเกณฑและไวยากรณของโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องตน ตัวแปร ชนิด
ของข อมูล การใช งานสตริงค หลักการทํางานของคลาส การเอนแคปซูเลชัน การ
ถายทอดคุณสมบัติ กรรมวิธีโพลีมอรฟซึม การสืบทอดแพ็คเก็จและอินเตอรเฟซ
การพัฒนาแอพพลิเคชั่น วิธีสรางเมทธอดเพื่อใชในการปฏิบัติงาน แนวคิด
การพัฒนาโปรแกรมโดยใชเครื่องมือในการพัฒนา การควบคุมขอผิดพลาด
(Exception Handling) สตรีม (Stream) การควบคุมการประมวลผลหลายๆ
คําสั่งพรอมกัน (Threads) คําสั่งในการควบคุมการทํางาน

3(2-2-5)
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501-103 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
Computer Architecture
ศึ กษาพั ฒนาการของระบบไมโครคอมพิ ว เตอร สถาป ตยกรรมของระบบ
ไมโครคอมพิวเตอร ภาษาแอสเซมบลีเบื้องตน ชุดคําสั่ง (Software) การ
ทํางานของโปรแกรมควบคุมระบบ การเชื่อมโยง ไมโครคอมพิวเตอรเขา
เปนระบบเครือขาย

3(2-2-5)

502-323 ภูมิศาสตรกายภาพ
3(3-0-6)
Physical Geography
ศึกษาปรากฏการณทางธรรมชาติอยางเปนระบบเชิงภูมิศาสตรเกี่ยวกับการ
โคจรของโลก ภูมิอากาศ น้ํา พืช สัตว โครงสรางภูมิประเทศ ดิน หิน แร
กระบวนการเปลี่ ย นแปลงของพื้ น ผิ ว โลกและความสั ม พั น ธ ร ะหว า ง
ปรากฏการณดังกลาวกับการดํารงชีวิตมนุษย
502-403 สัมมนาคุณธรรม จริยธรรม
2(1-2-3)
Seminar in Morals and Ethics
ศึกษาแนวคิด ที่มาของคุณธรรม จริยธรรม การสรางคุณธรรม จริยธรรม โดย
เนนสรางคุณธรรม จริยธรรมของผูที่อยูในวิชาชีพทางภูมิสารสนเทศศาสตร
โดยเนนหลักปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่วารูคิด รูธรรม รูสําเร็จ
502-425 หลักการทําแผนที่
3(2-2-5)
Principles of Cartography
ศึกษาประวัติและพื้นฐานการทําแผนที่ ชนิดของแผนที่ หลักการทั่วไปการทํา
แผนที่ การออกแบบ การจัดทําแผนที่ เสนโครงแผนที่ การจัดทําแผนที่พื้นฐาน
แผนที่เฉพาะดาน การประมวลขอมูลภูมิศาสตร การสรางแบบจําลองความสูง
เชิงเลข
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2.2 กลุมวิชาเอกบังคับ
501-104 เทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Technology
ศึกษาความหมายเทคโนโลยี สารสนเทศสมัยใหม คอมพิ วเตอร สถาปตยกรรม
คอมพิวเตอร ระบบปฏิบัติการ ระบบฐานขอมูล การใชงาน GUI โปรแกรม
ประยุกตในองคกร ระบบเครือขาย การสื่อสารขอมูล เทคโนโลยีอินเทอรเน็ต
เว็บเทคโนโลยี เฟรมเวิรค การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศกับองคการ
ผลกระทบขององคการเกี่ยวเนื่องมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศและแนวโนม
เทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต
501-201 การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Systems Analysis and Design
วิชาบังคับกอน : 501-104 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ศึกษาวงจรการพัฒนาระบบ วิเคราะหองคประกอบสําคัญของระบบ การ
จัด การทางสารสนเทศ เครื่ อ งมื อ และเทคนิ ค ที่ ใ ช ใ นการวิ เ คราะห ร ะบบ
สารสนเทศและการกําหนดองคประกอบที่สําคัญของระบบการจัดการและการ
ควบคุมในการพัฒนาระบบ กลวิธีในการออกแบบระบบสารสนเทศ การออกแบบ
อินพุท เอาทพุท กระบวนการ การควบคุม แฟมขอมูลและฐานขอมูล การ
ทดสอบระบบและขั้นตอนตางๆ การดูแลและบํารุงรักษาระบบ
501-203 โครงสรางขอมูลและอัลกอริธึม
3(2-2-5)
Data Structures and Algorithms
วิชาบังคับกอน : 501-102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2
ศึกษาความหมายของอัลกอริธึม แนวคิดของอัลกอริธึม โครงสรางขอมูลแบบ
เชิงเสน ลิงคลิสตพอยนเตอรโครงสรางขอมูลแบบไมเชิงเสน โครงสราง
ขอมูลแบบอาเรย สแตก คิว และตนไม
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501-204 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 1
3(2-2-5)
Web Programming I
วิชาบังคับกอน : 501-102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2
ศึ ก ษาการเขี ย นโปรแกรมเว็ บ พื้ น ฐานเอชที ที พี (HTTP) วงจรการพั ฒ นา
เว็บไซต หลักการออกแบบเว็บ เพจ การสรา งเว็บ เพจโดยใชภ าษา HTML
และโปรแกรมชว ยสรา งเว็บ เพจ รวมถึง การทํา ใหโฮมเพจ สวยงามและ
นาสนใจมากยิ่งขึ้นโดยใชซีเอสเอส (CSS) จาวาสคริปต และ Plug-in ตาง ๆ
501-301 ระบบการจัดการฐานขอมูล
3(2-2-5)
Database Management Systems
วิชาบังคับกอน : 501-203 โครงสรางขอมูลและอัลกอริธึม หรือเรียนพรอม
กัน
ศึ ก ษาทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ ก ารเกี่ ย วกั บ ฐานข อ มู ล รู ป แบบของฐานข อ มู ล
สถาปตยกรรมระบบฐานขอมูล ระบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธ ระบบฐานขอมูล
แบบกระจาย ระบบฐานขอมูลแบบออฟเจคก ระบบฐานขอมูลบนเว็บ การ
ออกแบบฐานขอมูล การสรางฐานขอมูล การประยุกตใชงานฐานขอมูลกับ
แอพพลิ เ คชั่ น การใช ภ าษาสอบถามเชิ ง โครงสร า ง การจั ด การระบบ
ฐานขอมูล ระบบรักษาความปลอดภัยฐานขอมูล
501-309 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย 1
3(2-2-5)
Data Communication and Networking I
ศึกษาการพัฒนาโปรแกรมเพื่อการสื่อสารระหวางคอมพิวเตอร ฮารดแวรและ
ซอฟตแวรสําหรับการสื่อสารอุปกรณการเชื่อมตอเพื่อการสื่อสาร พารามิเตอร
มาตรฐานในการสื่อสาร
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502-201 หลักระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
3(2-2-5)
Principles of Geographic Information Systems
ศึกษาวิวัฒนาการดานเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ความหมายและคําจํากัดความ
องคประกอบ ระบบการทํางาน ในการประยุกตใชเทคโนโลยีการรับรูจาก
ระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรความหมาย โครงสรางของฐานขอมูล
และองคประกอบระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ฐานขอมูลเชิงพื้นที่การนําเขา
ขอมูล การตรวจสอบขอมูล ระบบการจัดเก็บและจัดการขอมูล การวิเคราะห
ขอ มู ลเชิ งพื้ น ที่ การประยุ ก ต ใ ชข อ มู ล จากการรั บรู ร ะยะไกลกับ ระบบภู มิ
สารสนเทศศาสตร
502–202 ภูมิศาสตรขนสงและโลจิสติกส
3(2-2-5)
Geography of Transportation and Logistics
ปจจัยทางภูมิศาสตรเกี่ยวกับระบบการขนสงและโลจิสติกสในยุคโลกาภิวัตน
แบบไรพรมแดน บทบาทโลจิสติกสในเศรษฐกิจ และการบริการ กลยุทธการ
ขนสงสินคา การวิเคราะหความตองการขนสงสินคาระหวางภูมิภาค การ
เตรียมโครงการพื้นฐานดานการขนสงและพาหนะขนสง การนําเทคโนโลยี
ดานขอมูลมาประยุกตใชสําหรับการขนสงและโลจิสติกส
502-211 การรับรูระยะไกลขั้นพื้นฐาน
3(2-2-5)
Introduction to Remote Sensing
ศึกษาหลักการเบื้องตนของการรับรูจากระยะไกล ไดแก คลื่นแมเหล็กไฟฟา
การแผ รั ง สี ค ลื่ น แม เ หล็ ก ไฟฟ า การสะท อ นของวั ต ถุ ใ นช ว งคลื่ น ต า ง ๆ
ลั ก ษณะของข อ มู ล เชิ ง พื้ น ที่ การได ม าซึ่ ง ข อ มู ล ดาวเที ย ม หลั ก การแปล
ภาพถ า ย การศึ ก ษาวิ เ คราะห ภ าพด ว ยคอมพิ ว เตอร แนวทางและการ
ประยุกตใชขอมูล
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502-301 ระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิสารสนเทศศาสตร
3(3-0-6)
Research Methodology in Geo-informatics
วิชาบังคับกอน : 100-117 ความนาจะเปนและสถิติ
ศึกษาเทคนิคการวิจัยอยางมีระบบตามขั้นตอนเชิงวิทยาศาสตรโดยประยุกตใช
ข อ มู ล ทางด า นการรั บ รู จ ากระยะไกล ข อ มู ล เชิ ง พื้ น ที่ แ นวคิ ด ทางภู มิ
สารสนเทศกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ หรือการวางแผนพัฒนาพื้นที่
หรือขอมูลดานตาง ๆ ที่นาสนใจ ตามกระบวนการวิจัยอยางเหมาะสม
3(2-2-5)
502-302 ภูมิสารสนเทศศาสตรประยุกต
Applied Geo-informatics
วิชาบังคับกอน : 502-201 หลักระบบสารสนเทศภูมิศาสตร และ
502-211 การรับรูระยะไกลขั้นพื้นฐาน
ศึกษาการนําเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตรไปใชประโยชนในการวางแผน
ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร แ ล ะ ก า ร แ ก ไ ข ป ญ ห า เ ชิ ง พื้ น ที่ ก า ร สํ า ร ว จ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและการติดตามภัยพิบัติ การวางแผนและ
การอนุรักษดิน น้ํา และสภาพแวดลอม
502-312 การประมวลผลเชิงเลขของขอมูลจากดาวเทียม
3(2-2-5)
Digital Processing of Satellite Data
วิชาบังคับกอน : 502-211 การรับรูระยะไกลขั้นพื้นฐาน
ศึกษาขอมูลเชิงเลขภาพถายดาวเทียมและการแสดงภาพ การแกไขใหถูกตอง
โดยการวัดดวยวิทยุและทางพื้นดิน การจําแนกภาพและการวิเคราะหความ
แมน การประยุกตภาพไปเปนแผนที่
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502-401 โครงงานพิเศษภูมิสารสนเทศศาสตร
3(0-9-3)
Special Senior Project in Geo-informatics
วิชาบังคับกอน : นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนผานมาแลวไมนอยกวา 5 ภาค
การศึกษา
การศึกษาปญหา เลือกหัวขอที่สนใจพรอมทั้งเสนอเคาโครงของโครงงาน
และดําเนินการทําโครงงานตามหัวขอที่เสนอ
502-411 การอานแผนที่และแปลภาพถายทางอากาศ
3(2-2-5)
Map Reading and Aerial Photo Interpretation
ศึกษาลักษณะแผนที่ ประวัติความเปนมา องคประกอบแผนที่ การใช
ประโยชนแผนที่ภูมิประเทศ การอานแผนที่ ลักษณะภาพถายทางอากาศ
เทคนิคการผลิตภาพถายทางอากาศ การกําหนดทิศทางและตําแหนงบน
ภาพถายทางอากาศ การแปลความหมายจากภาพถายทางอากาศ
502-441 สัมมนาภูมิสารสนเทศศาสตร
Seminar in Geo-informatics
วิชาบังคับกอน: นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนมาแลวไมนอยกวา 5 ภาค
การศึกษา
ศึกษาคนควา วิเคราะห เอกสารการวิจัย และเทคโนโลยีสารสนเทศที่นาสนใจ
นํามาเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน และนําเสนอตอกลุมผูฟงในรูปแบบสัมมนา

1(0-2-1)

2.3 กลุม วิชาเอกเลือก
502-321 การวางแผนการใชที่ดิน
3(3-0-6)
Land Use Planning
ศึกษาความหมาย ประเภท และลักษณะทั่วไปของการใชที่ดินและสิ่งคลุมดิน
การใชและวิเคราะหแผนที่ การประมวลขอมูลแผนที่ระบบการทําแผนที่ดิน
ระบบการจําแนกที่ดินในประเทศไทย จําแนกความเหมาะสมของที่ดินเพื่อ
การเกษตรการประยุกตระบบจําแนกที่ดิน
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502-322 ภูมิศาสตรของดิน
3(3-0-6)
Soil Geography
ศึกษาความหมายของดิน องคประกอบของดิน หนาตัดดิน การกําเนิดดิน
วัตถุตนกําเนิดดินการสรางตัวและปจจัยที่ควบคุมการสรางตัวของดิน ระบบ
การจํ า แนกดิ น ความสั ม พั น ธร ะหว า งดิ น และภู มิ สั ณ ฐานการเกิ ด ดิ น การ
แพรกระจายตัวของดินในประเทศไทยและขอสนเทศทางดิน เปนตน
502-324 ธรณีวิทยา
3(3-0-6)
Geology
ศึกษาโครงสรางของโลก สวนประกอบของเปลือกโลก คุณสมบัติของหิน แร
ธรณีประวัติ รวมทั้งการเกิดภูมิประเทศที่เกิดจากการกระทําของแรงภายใน
และภายนอกโลก
502-421 วิทยาศาสตรสงิ่ แวดลอม
3(3-0-6)
Environmental Science
ศึกษาสมดุลตามธรรมชาติในระบบนิเวศ ปญหาของสิ่งแวดลอม เชน มลพิษ
ในอากาศในดิ น น้ํ า เสี ย สิ่ ง สกปรก เหตุ รํ า คาญซึ่ ง เกิ ด จากเสี ย ง ป ญ หา
ประชากร ความเสื่อมทรามทางสังคมและเศรษฐกิจความสัมพันธของปญหา
สิ่ง แวดล อ มกั บชี วิ ต ประจํ า วั น การป อ งกั น และการแก ป ญ หารวมทั้ ง การ
อนุรักษ สิ่งแวดลอม
502-422 ภูมิอากาศวิทยา
3(3-0-6)
Climatology
ศึก ษาองค ประกอบของอากาศ ปจ จั ยควบคุ มองคประกอบของอากาศ วิธี
จํ า แนกภู มิ อ ากาศของโลก รวมถึ ง ประวั ติภู มิอ ากาศและการเปลี่ ย นแปลง
ภูมิอากาศของโลก
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502-424 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Environment Impact Assessment
ศึก ษาความหมาย หลั ก การ และกระบวนการการประเมิ นผลกระทบ
สิ่งแวดลอมที่เปนปจจัยใหเกิดผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม เทคนิค วิธีการ และแนวทางในการจัดทํารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม ดัชนีและกฎหมายที่ เกี่ยวของกับการวิเ คราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม รวมทั้งการมีสวนรวมของประชาชน เพื่อหามาตรฐาน
การควบคุม ปองกัน และแกไขสิ่งแวดลอมของมนุษยใหอยูในสภาวะสมดุล
ตามธรรมชาติ
502-427 การวางผังชุมชนและเมือง
3(3-0-6)
Community and Urban Planning
ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี กระบวนการ และวิธีการในการวางผังชุมชนและเมือง
ทฤษฏี การจัด พื ้น ที ่แ ละการใชป ระโยชนพื ้น ที ่ใ นเมือ ง ปจ จัย ตา ง ๆ ทั ้ง
เศรษฐกิจ การเมือ ง สัง คม กายภาพ และสิ่ ง แวดล อ มที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การ
วางแผน ผังชุมชน ผังเมือง การเปลี่ยนแปลง วิวัฒนาการทางสังคมที่เกี่ยวของ
กับเมืองและชุมชน
502-428 การจัดการทรัพยากรชายฝง
3(3-0-6)
Coastal Resources Management
ศึก ษาลัก ษณะและองคป ระกอบของทรัพ ยากรชายฝ ง การกํา หนดเขต
ชายฝง เหตุที่มีการจัดการทรัพยากรชายฝง ผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย
ตอระบบนิเวศชายฝง แนวคิดของการวางแผนและการจัดการชายฝง เทคนิค
การวางแผนและการจัดการจากกรณีศึกษาทั่วโลก
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502-429 มลพิษทางทะเล
3(3-0-6)
Marine Pollution
ศึกษาประเภทของมลพิษ ผลของมลพิษตอสิ่งมีชีวิตในทะเล การตรวจวัด
สภาวะมลพิษทางทะเล การปองกันและการลดผลกระทบของการพัฒนา
ชายฝงตอระบบนิเวศ
502-430 ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรที่ดินและการจัดการ
3(3-0-6)
Land Resource Degradation and Management
ศึ ก ษาแหล ง ที่ ม าและชนิ ด ของมลพิ ษ ตลอดจนกระบวนการต า ง ๆ ที่ มี
ผลกระทบทําใหทรัพยากรที่ดินเสื่อมโทรม บทบาทของดินที่เกี่ยวของกับ
สิ่งแวดลอมเปนพิษ วิเคราะหความสัมพันธ แบบผสมผสานระหวางปจจัยทาง
กายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิ จสังคม เพื่อใหการใชประโยชนทรัพยากรที่ดิน
บรรลุ ถึงถาวรภาพ และมีผลกระทบตอสภาพแวดลอมนอยที่สุด
502-431 มลพิษทางอากาศ
3(3-0-6)
Air Pollution
ศึ ก ษาแหล ง กํ า เนิ ด ของมลพิ ษ ทางอากาศและการควบคุ ม คุ ณ สมบั ติ ท าง
กายภาพและเคมี ตลอดจนผลกระทบของสารมลพิษในอากาศตอมนุษยและ
สิ่งแวดลอม การวิเคราะหและการวัดสารมลพิษในอากาศ และกฎหมายที่
เกี่ยวของ

502-432 มลพิษทางน้าํ และการจัดการคุณภาพน้ํา
3(3-0-6)
Water Pollution and Water Quality Management
ศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีววิทยาของน้ําและน้ําเสีย ความรู
เบื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ การบํ า บั ด น้ํ า เสี ย ผลกระทบของน้ํ า เสี ย ต อ สิ่ ง แวดล อ ม
แบบจําลองทางคณิตศาสตรสําหรับการคํานวณหาคุณภาพน้ําตลอดจนการ
ควบคุมและปองกันการวางแผนจัดการเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพน้ําและ
แหลงน้ํา
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502-433 การจัดการมูลฝอย
3(3-0-6)
Solid Waste Management
ศึกษาระบบการขนสงและการกําจัดมูลฝอย ทั้งทางทฤษฏี การออกแบบ และ
การทํ า งานของระบบโดยมุ ง เน น เรื่ อ งป ญ หาการจั ด การ การควบคุ ม
แหล ง กํ า เนิ ด มู ล ฝอย ผลกระทบต อ สิ่ ง แวดล อ ม การวิ เ คราะห ท าง
เศรษฐศาสตรและการนํามูลฝอยมาใชประโยชน
502-434 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
3(3-0-6)
Climate Change
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันเปนผลจากกิจกรรมของมนุษยทั้ง
ทางตรงและทางออม สาเหตุที่ทําให เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งมีชีวิต และมวลมนุษยชาติทั่วโลก และผลกระทบที่
เกิดในประเทศไทย รวมทั้งการดําเนินการเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้น และการ
แกไขปญหาที่เกิดขึ้น

3. กลุมวิชาสหกิจศึกษา
9(0-40–9)
502-451 สหกิจศึกษา
Cooperative Education
วิชาบังคับกอน : 100-244 เตรียมสหกิจศึกษา
การปฏิบัติงานจริงในดานภูมิสารสนเทศศาสตร โดยการปฏิบัติงานและการ
ทํารายงาน จะต องอยูภ ายใตการดูแลของผูบริห ารของแต ละองค กรและ
อาจารยที่ปรึกษาเปนเวลา 1 ภาคการศึกษาหรือไมนอยกวา 600 ชั่วโมง

