
 

คําอธิบายรายวิชา 
 
รายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   
1.  กลุมคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 

100-110 พื้นฐานทางคณิตศาสตร                                                                           3(3-0-6) 

 Fundamentals of Mathematics  

 ศึกษาหลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร  ซ่ึงประกอบดวย  นิยาม  ประพจน การ
ใหสัญลักษณแสดงกฎเกณฑ การอางเหตุผลวิวัฒนาการความคิดทาง
คณิตศาสตรและการประยกุตท่ีสามารถใชไดในการดําเนินชีวิต 

 

   

100-111 สถิติเบื้องตน 3(3-0-6) 

 Introduction to Statistics  

 ศึกษาความหมายของสถิติและการใชสถิติ  การรวบรวมและการเสนอขอมูล  
การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลางและการกระจาย   ทฤษฎีความนาจะเปน
เบ้ืองตน   การจัดลําดับและการจัดหมู   การแจกแจงไมตอเนื่องแบบตางๆ  
การแจกแจงของคาท่ีไดจากตัวอยางประชากรท่ีมีการแจกแจงแบบปกติ  การ
อนุมานเชิงสถิติ การประมาณคาพารามิเตอรตางๆ การทดสอบสมมติฐาน
เกี่ยวกับคาเฉล่ีย  คาตัวแปร  และสัดสวน  การใชไคสแควร  สหสัมพันธ 
และการถดถอยอยางงาย 

 

   
100-112 คอมพิวเตอรพื้นฐาน                                                                              3(3-0-6) 

 Introduction to Computer  
 ศึกษาความรูพื้นฐานทางดานคอมพิวเตอร ประวัติความเปนมาและ วิวัฒนาการของ
คอมพิวเตอรในยุคตาง  ๆ องคประกอบและระบบของคอมพิวเตอร อุปกรณนําขอมูล
เขาและแสดงผล หนวยความจําสํารอง ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกต  การ
ประมวลผลขอมูล   ผังงาน ภาษาคอมพิวเตอรและระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
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100-113 วิทยาศาสตรท่ัวไป                                                                                             3(3-0-6) 

 General Sciences  
 ศึกษาหลักการและวิวัฒนาการของวิทยาศาสตรและการประยุกตวิทยาศาสตร
สมัยใหมใหเขากับ   การดําเนินชีวิต  เนนการใชวิทยาการทางเคมี  ฟสิกส  
ชีววิทยา  ดาราศาสตรและท่ีเกี่ยวของ  เพื่อการดํารงชีวิตและความเปนอยูท่ีดี
ข้ึนของมนุษย 

 

   

100-119 พื้นฐานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                 3(2-2-5) 

 Fundamentals of Computer  and  Information Technology   

 ศึกษาความรูพื้นฐานทางดานคอมพิวเตอร  ฮารดแวร  ซอฟตแวร  การพัฒนา
โปรแกรมการจัดการฐานขอมูลระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  การส่ือสาร
ขอมูลและเครือขายอินเทอรเน็ต  การประยุกตใชงานเวิรดองคประกอบและ
ระบบของคอมพิวเตอร อุปกรณนําขอมูลเขาและแสดงผล หนวยความจํา
สํารอง ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกต  การประมวลผลขอมูล   ผังงาน 
ภาษาคอมพิวเตอรและระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

 

   

100-120 มนุษยกับส่ิงแวดลอม                                                                                         3(3-0-6) 

 Man and Environment  

 ศึกษาความสัมพันธระหวางมนุษยและสภาวะแวดลอม โดยเนนการศึกษา
ธรรมชาติและนิเวศวิทยาของส่ิงมีชีวิต รวมทั้งความหลากหลายของเหลา
ส่ิงมีชีวิต ปฏิสัมพันธและดุลยภาพระหวางเหลาส่ิงมีชีวิตท้ังหลาย   ตลอดจน
ปฏิสัมพันธของส่ิงมีชีวิตเหลานั้นรวมท้ังมนุษยตอปจจัยทางกายภาพ โดยอาจมี
ตัวอยางของกิจกรรมมนุษยท่ีอาจกระทบตอดุลยภาพของธรรมชาติ ตลอดจน
ความเขาใจตอการเลือกใชเทคโนโลยีท่ีปลอดภัยและการใชวิทยาศาสตรเพื่อ
การอนุรักษ 
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100-122 เคมีท่ัวไป 3(2-2-5) 

 General  Chemistry  
 ศึกษาพื้นฐานของอะตอม คุณสมบัติของกาซ  ของแข็ง  ของเหลว และ
สารละลาย  การสมดุลทางเคมี   การสมดุลของไอออนในสารละลาย  
ปฏิกิริยาออกซิเดชันและรีดักชัน  เคมีจลน  และนิวเคลียส 

 

   

100-123 ฟสิกสท่ัวไป 3(2-2-5) 

 General  Physics      

 ศึกษาหลักทฤษฎีและเทคนคิทางฟสิกส กลศาสตร อุณหพลศาสตร คล่ืน  
แสง  ฟสิกสแผนใหมแมเหล็กไฟฟา  การพัฒนาอุปกรณในการจัดเกบ็ การ
ส่ือสาร และการโตตอบขอมูลอิเล็กทรอนิกส เชน พื้นฐานทาอิเล็กทรอนิกส 

 

   
100-126   นาโนเทคโนโลยีพื้นฐาน                                  3(2-2-5) 

   Fundamentals of Nanotechnology  

 ศึกษาความหมายของนาโนเทคโนโลยี  นาโนในธรรมชาติ  หลักการ
วิทยาศาสตรพื้นฐานสําหรับ  นาโนเทคโนโลยี  การสังเคราะหและการข้ึน
รูปนาโน  เคร่ืองมือและการวิเคราะหทางดานนาโนเทคโนโลยี  วัสดุนาโน  
นาโนเทคโนโลยี ชีวภาพและนาโนเทคโนโลยีทางการแพทยนาโน
อิเล็กทรอนิกสและเคร่ืองจักรนาโน  การประยุกตใช นาโนเทคโนโลยี ความ
เปนพิษของนาโนท่ีมีผลกระทบตอชีวิตและส่ิงแวดลอม ผลิตภัณฑจากนาโน
เทคโนโลยีท่ีมีในปจจุบัน และแนวโนมของนาโนเทคโนโลยีในอนาคต 

 

   
100-127   ชีววิทยาท่ัวไป                                               3(2-2-5) 

   General   Biology  

   ศึกษาหลักการทางชีววิทยาของส่ิงมีชีวิต โครงสรางและหนาท่ีของเซลล 
พลังงานกับชีวิต ความตอเนื่องของชีวิตและพันธุศาสตร การสืบพันธุและ
การพัฒนาการหลังการปฏิสนธิ  โครงสรางและสรีรวิทยาของสัตว  
นิเวศวิทยาและกิจกรรมของมนุษยท่ีมีผลตอระบบนิเวศ และการนําความรู
ไปใชในชีวิตประจําวัน 
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100-128   ชีวิตกับพลังงาน                                               3(2-2-5) 

   Life and Energy     

 ศึกษาความสัมพันธระหวางพลังงานและการดํารงชีวิต ความหมายของ
พลังงานและชนิดของพลังงานท่ีมีอยูในปจจุบัน ปฏิสัมพันธระหวาง
พลังงานและรูปแบบพลังงานและการเปล่ียนรูปพลังงาน การแนะนํา
พลังงานทดแทน หลักการประยุกตใชพลังงานและศักยภาพของแหลง
พลังงานทดแทนประเภทตางๆ ไดแก พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม 
พลังงานนํ้า พลังงานใตพิภพ พลังงานจากคล่ืนมหาสมุทร พลังงานชีวภาพ 
รวมถึงการสงเสริม การใชพลังงานทดแทน 

 

   

100-129 ชีวิตกับเทคโนโลยีสมัยใหม                         3(2-2-5) 

   Life and  Modern  Technology  
 ศึกษาวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีทางจีโนม เทคโนโลยีพลังงาน และ
เทคโนโลยีสมัยใหมอ่ืนๆ รวมถึงแนวโนมเทคโนโลยีสมัยใหมในอนาคต 
และผลกระทบของเทคโนโลยีท่ีมีผลตอชีวิต วัฒนธรรมของมนุษย 

 

 
 

2.  กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

100-133 อารยธรรมไทย                                                                           3(3-0-6) 
 Thai   Civilization  
 ศึกษาประวัติความเปนมาและลักษณะของชนชาติไทยต้ังแตเร่ิมแรก  การต้ังถ่ิน
ฐานและการสถาปนาอํานาจของชนชาติไทยในคาบสมุทรอินโดจีนตอนเหนือ  
การรับอิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย รวมท้ังอารยธรรมของชาติโบราณท่ีมีสวน
สรางสรรคพื้นฐานอารยธรรมไทย  อารยธรรมทวารวดี  อารยธรรมขอม   อารย
ธรรมศรีวิชัย  การเร่ิมกอตัวของอารยธรรมไทยท่ีเดนชัด   ต้ังแตสมัยอยุธยาเปน
ตนมา   จนถึงการเขามาของชนชาติตะวันตกและอิทธิพลของอารยธรรม
ตะวนัตกในสมัยรัตนโกสินทร การเปล่ียนแปลงของโครงสรางไทยและลักษณะ
ทางวัฒนธรรมของชนรุนใหม 
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100-134 อารยธรรมตะวันตก                                                                                           3(3-0-6) 

 Western  Civilization  
 ศึกษาวิวัฒนาการของอารยธรรมตะวันตก  โดยเนนอารยธรรมยุคใหม  ต้ังแต
คริสตศตวรรษท่ี 15จนถึงปจจุบัน  การวิเคราะหปญหาซ่ึงเกิดจากการปรับตัว
เขาสูอารยธรรมยุคใหม  การผสมผสานระหวางอารยธรรมตะวันตกและอารย
ธรรมตะวันออก  ผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงแนวคิดทางดานการเมือง  การ
เปล่ียนแปลงเศรษฐกิจและสังคม 

 

   

100-135 มนุษยกับศิลปะ                                                                                3(3-0-6) 

 Man and Art  

 ศึกษาความสัมพันธระหวางมนุษยกับการแสดงออกทางศิลปะในรูปของ
สถาปตยกรรม   จิตรกรรมและประติมากรรม  ลักษณะความแตกตางระหวาง
ศิลปกรรมไทยกับศิลปะสากล  สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจการเมืองและ
สังคมท่ีมี อิทธิพลตอวิวัฒนาการทางศิลปกรรมในยุคต างๆ  รวมท้ัง
แนวความคิดทางอุดมการณของศิลปะในกลุมตาง ๆ  

 

   
100-136  มนุษยกับดนตรี                                                                                                  3(3-0-6) 

 Man and Music  

 ศึกษาเคร่ืองดนตรีประเภทตางๆ ท้ังของไทยและสากล   ความเขาใจ
องคประกอบของดนตรี อันเปนพื้นฐานตอการฟง  ผลงานเพลงเอกของโลก  
เปรียบเทียบความแตกตางของดนตรีแตละสมัยรวมท้ังอัจฉริยะของอดีตคีตกวี
บางคน 
 

 

100-138 ดนตรีไทย 3(2-2-5) 

 Thai Music  
 ศึกษาหลักการเกี่ยวกับศิลปกรรมดนตรีของไทย ท้ังดานประวัติความเปนมา การ
จําแนกประเภท รายละเอียดของดนตรีไทยแตละประเภทและสามารถปฏิบัติการ
ข้ันพื้นฐานทางดนตรีไทยได 
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100-139 ดนตรีสากล 3(2-2-5) 

 Western Music  
 ศึกษาทฤษฎีดนตรีสากลท่ัวไปเกี่ยวกับจังหวะลีลา  อัตราจังหวะตางๆ  การ
จับกลุมตัวโนตตามจังหวะระดับเสียง  กุญแจประจําหลัก  เคร่ืองหมายแปลง
เสียง  บันไดเสียงตางๆ  การฝกอาน    ตัวโนตงายๆ  และใหสามารถ
ปฏิบัติการข้ันพื้นฐานทางดนตรีสากลได  

 

   

100-140 จิตวิทยาท่ัวไป 3(3-0-6) 

 General  Psychology  
 ศึกษาความรูท่ัวไปเกี่ยวกับจิตวิทยา  ปจจัยดานชีววิทยาท่ีมีผลตอพฤติกรรม 
ความจําของมนุษยการเรียนรู  การรับรู   บุคลิกภาพ   แรงจูงใจ  อารมณของ
มนุษย   ความคิดและการแกปญหา      การปรับตัว   สุขภาพจิต   และ
พฤติกรรมทางสังคมของแตละบุคคลและกลุม  เนนการบูรณาการการสอน
และกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนใหสอดคลองกับสภาพจริงของ
พฤติกรรมมนุษยในสังคมปจจุบัน และใชส่ือการสอนท่ีทันสมัย 

 

   

100-141 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมาย                                                                        3(3-0-6) 

 Introduction to Laws  
 ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมาย   ทฤษฎีและแนวความคิดตางๆ ทางกฎหมาย  
สกุลกฎหมายท่ีสําคัญ   ความสัมพันธระหวางวิชากฎหมายกับศาสตรแขนง
ตางๆ   การใชกฎหมาย   กระบวนการในการออกกฎหมาย   การราง
กฎหมาย   การตีความกฎหมาย   การอุดชองวางของกฎหมายสิทธ์ิและการ
ใชสิทธ์ิตลอดจนหลักสําคัญในกฎหมายลักษณะตางๆ 

 

   

100-142 หลักรัฐศาสตร                                                                                                    3(3-0-6) 

 Principles of Political Science  

 ศึกษาขอบขายและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร   รัฐ   กระบวนการทางการเมือง   
รัฐบาล     รัฐสภา   พรรคการเมือง   กลุมผลประโยชนและอุดมการณทาง
การเมืองท่ีสําคัญ ตลอดจนการเมืองระหวางประเทศ 
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100-143 การเมืองและการปกครองไทย                                                                            3(3-0-6) 

 Thai Politics and Government  
 ศึกษาวิวัฒนาการการปกครองของไทย   รัฐธรรมนูญและโครงสรางทางการ
ปกครอง  สถาบันนิติบัญญัติ   บริหารและตุลาการ   การปกครองสวนกลาง   
สวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน   ตลอดจนขบวนการเคล่ือนไหวทางการเมือง
และการเปล่ียนแปลงทางการเมือง   หลักการเปล่ียนแปลง       การปกครอง
จนถึงปจจุบัน   รวมท้ังสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

 

   

100-144 หลักเศรษฐศาสตร 3(3-0-6) 

 Principles  of  Economics   

 ศึกษาหลักการของเศรษฐศาสตรจุลภาคและมหภาคในเร่ืองปญหาพื้นฐาน
ทางเศรษฐกิจ ปจจัยกําหนดอุปสงค  อุปทานของสินคา  พฤติกรรมของ
ผูบริโภค  ลักษณะสําคัญของการตลาด  สินคาท่ีมีการแขงขันอยางสมบูรณ
และไมสมบูรณ  การวิเคราะหรายไดในบัญชีผลิตภัณฑประชาชาติ  การ
กําหนดรายไดประชาชาติ   นโยบายการเงินและการคลังโดยสังเขป  
ความสําคัญของการคาและการเงินระหวางประเทศในดุลการชําระเงินและ
รายไดประชาชาติ 

 

   
100-146 พลศึกษา 1(0-2-1) 

 Physical Education  
 ศึกษาพื้นฐานของการกีฬา เพื่อพัฒนารางกายและจิตใจใหสมบูรณ  

   

100-147 ลีลาศ 1(0-2-1) 

 Ballroom Dance  

 ศึกษาความเขาใจและปฏิบัติการเกี่ยวกับการลีลาศ ประวัติความเปนมา 
ทิศทางในการลีลาศ     การจับคูท่ีถูกตอง   ความรูเบ้ืองตนในการลีลาศ   
มรรยาทในการลีลาศ   ทักษะเกี่ยวกับการลีลาศแบบบอลรูมและลาติน
อเมริกัน  รวมท้ังการรักษาบุคลิกภาพท่ีถูกตองในการลีลาศ 
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100-148 มนุษยกับสังคม                                                                                              3(3-0-6) 

 Man and Society  
 ศึกษาโครงสรางและองคประกอบของสังคม   วิเคราะหสังคมในรูปแบบตางๆ   
ความสัมพันธและอิทธิพลของมนุษยกับสังคม   หนาท่ีและความรับผิดชอบ
ตลอดจนปญหาและวิธีการแกปญหาสังคม 

 

   

100-149 การเมืองและเศรษฐกิจในสังคม                                                                    3(3-0-6) 

 Politics  and  Economy  in  Society  
 ศึกษาลัทธิทางการเมืองและระบบเศรษฐกิจท่ีสําคัญ  ความสัมพันธระหวาง
การเมืองและเศรษฐกิจ  เปรียบเทียบระบบการเมืองและเศรษฐกิจในสังคมท่ี
มีรูปแบบการปกครองแตกตางกันและศึกษาถึงผลกระทบท่ีเกิดจากระบบ
การเมืองและเศรษฐกิจท่ีมีตอสังคม 

 

   

100-158 ปรัชญาท่ัวไป                                                                                                      3(3-0-6) 

 General   Philosophy  

 ศึกษาความหมาย ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา 
และคุณวิทยา          ทั้งปรัชญาตะวันตกปรัชญาตะวันออกและปรัชญา
ไทย การตีความปรัชญาเกี่ยวกับโลกและชีวิตของมนุษย และการประยุกต
ปรัชญามาใชในการดําเนินชีวิตอยางเห็นคุณคา   

 

   

100-160 ทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา 2(1-2-3) 

 Study  Skills in Higher Education  

 ศึกษาปรัชญา ระบบการศึกษาและหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  เปาหมายใน
การศึกษาระดับอุดมศึกษา การเตรียมตัวกอนเขาช้ันเรียน วิธีการสรางทักษะการ
เรียนท่ีมีประสิทธิภาพ เทคนิคการสรางความรักในการเรียน เทคนิคการฟง  
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 

 

   
100-164 การใชหองสมุด                                                                                                   1(1-0-2) 

 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
คิดสรางสรรค จากการเผชิญสถานการณ การจัดการความรู การพัฒนา
เหตุผลเชิงจริยธรรม  เทคนิคการคิดเพื ่อตัดสินใจโดยวิเคราะหความ
สมเหตุสมผล และการนําเสนอองคความรูที่เปนสัมฤทธิ์ผลจากการฝกฝน
ทักษะการคิด  

 

   
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



75 
 

 

100-166 อาเซียนศึกษา                                                                                      3(3-0-6) 
 ASEAN  Studies   
 ศึกษาประวัติความเปนมาของอาเซียน  กลไกอาเซียน กฎบัตรอาเซียน วิสัยทัศน 

วัตถุประสงค เปาหมาย โครงสราง ภาพรวม ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรม เขตการคาเสรี และสภาพเศรษฐกิจพื้นฐานในประชาคมอาเซียนเนน
ประเทศพ้ืนท่ีใกลเคียงกับประเทศไทย  องคประกอบของประเทศรวมเจรจา     ท่ีมี
ผลกระทบตอประชาคม และกระทบตอเศรษฐกิจอาเซียนและประเทศไทย  

 

   
100-167  บัณฑิตท่ีพึงประสงค  2(1-2-3) 

 Ideal  Graduate   

 ศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตไทยและคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงคของ
มหาวิทยาลัย    กระบวนการพัฒนาตนเพื่อเปนผูนําและผูตามท่ีดี การทํา
กิจกรรมเพื่อสวนรวม  การรูจัก สิทธิและหนา ท่ีของตน  การเ รียนรู
ประชาธิปไตย  คุณธรรมและจริยธรรมและการปฏิบัติตนหางไกลจากยาเสพ
ติด การทํานุบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมของชุมชนและชาติ   เพื่อนําองค
ความรู  คุณธรรม จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค ไปประยุกตใชให
เกิดข้ึนเปนคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค     

 

   

100-200 พหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

 Multiculturalism    

 ศึกษาความหมาย ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับวัฒนธรรม ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ท้ังตะวันตก และตะวันออก วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรม
ทองถ่ินใต การเปล่ียนแปลงทางสังคมและกระแสความเจริญกาวหนาของ
โลก ท่ีมีผลกระทบตอวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของมนุษย  
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100-231 ชีวิตกับวรรณกรรม 3(3-0-6) 
 Life  and  Literature  

 ศึกษา ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับวรรณกรรมที่มีอิทธิพลตอชีวิต ประเภทเร่ือง
ส้ัน นวนิยาย   บทกวี   บทละคร และงานเขียนอ่ืน  เพื่อเขาใจเกี่ยวกับ
ความสัมพันธระหวางวรรณกรรมกับชีวิต ในคุณคาดานความดี  ความงาม
และความจริง  เพื่อใหผูเรียนเกิดเจตคติท่ีดี  มีโลกทัศนตอชีวิตและสังคม  ท้ัง
ยังสงเสริมการอานวรรณกรรมเพ่ือใหผูเรียนรักวรรณกรรมและรักการอาน 

 

   

100-240   เศรษฐกิจพอเพียง        3(2-2-5) 

 Sufficiency  Economy             

   ศึกษาหลักการและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  แนวทางการนําไป
ประยุกตใชในรูปแบบและลักษณะตางๆ  บูรณาการกับวิถีชีวิต ท้ังการ
บริหารจัดการในครอบครัว  การจัดการของชุมชน  การประกอบการขนาด
ยอม ขนาดธุรกิจแตละประเภท  เพื่อใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของ
กระแสโลกาภิวัตน   

 

   
100-241   ภูมิปญญาทองถ่ิน 3(3-0-6) 

 Local Wisdom  

 ศึกษาความหมาย ขอบเขตและความสําคัญของภูมิปญญา ท้ังภูมิปญญาชน
ชาติตะวันออกและ ภูมิปญญาชนชาติตะวันตก  ภูมิปญญาทองถ่ินไทยและ
ภูมิปญญาทองถ่ินใต  เนนภูมิปญญาทองถ่ินดานเกษตรกรรม คหกรรม 
อุตสาหกรรมและส่ิงแวดลอม องคความรูภูมิปญญาดานภาษาและวรรณคดี  
เพื่อประยุกตใชภูมิปญญาทองถ่ินใหเกิดคุณคาตอการดําเนินชีวิต 
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3.  กลุมวิชาภาษา 

100-150 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร                                                                        3(2-2-5) 

 Thai Language for Communication  

 ศึกษาหลักการ ระเบียบ ไวยากรณและวิธีการใชภาษาไทย เพื่อการส่ือสาร ใน
ดานการฟง  การพูดการอานและการเขียน โดยบูรณาการทักษะการคิดในการ
ใชภาษา   

 

   

 
 

 

 
 
 

 
 

 

100-242   สันติศึกษา 3(3-0-6) 

 Peace  Studies    
 ศึกษาความหมาย แนวคิดหลักเกี่ยวกับสันติภาพและสันติศึกษา  ปญหาความ
ขัดแยงและความรุนแรงในสังคม  ครอบครัว  ชุมชน  ชาติ และระหวาง
ประเทศ  โดยอาศัยองคความรูดานรัฐศาสตร  สังคมวิทยา  จิตวิทยาสังคม  
เพื่อใหผูเรียนเขาใจและเกิดพฤติกรรมการจัดการความขัดแยงไดโดยสันติวิธี 

 

   
100-244 เตรียมสหกิจศึกษา 2(1-2-3) 

 Cooperative  Education  Preparation    

 วิชาบังคับ : นกัศึกษาชั้นปท่ี 3 ขึ้นไป  
 ศึกษาหลักการ  แนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษาและระเบียบขอปฏิบัติท่ี
เกี่ยวของ  จริยธรรมในวิชาชีพ หลักการครองตน ครองคน ครองงาน เทคนิค
การเตรียมตัวสมัครงาน   ความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ  การพัฒนาบุคลิกภาพ  การใชภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การส่ือสาร  การสรางมนุษยสัมพันธ  การทํางานรวมกันในองคกร และ
ระบบบริหารงานอยางมีคุณภาพในสถานประกอบการ ตลอดจนวิธีการเขียน
รายงาน และเทคนิคการนําเสนอผลงานทางวิชาการ  อันเปนพื้นฐานของการ
เตรียมตัวเพื่อการทํางานในสังคมอยางมีความสุข   
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100-151 ภาษาอังกฤษ 1                                                                                                      3(2-2-5) 

 English I  

 ศึกษาโครงสรางพื้นฐานของภาษาอังกฤษในระดับตน   ฝกทักษะท้ัง  4  คือ  
ฟง   พูด   อานและเขียน  ใหเช่ือมโยงประสานกัน  เพื่อเปนพื้นฐานไปสู
ความสามารถในการศึกษาข้ันตอไป 

 

   

100-152 ภาษาอังกฤษ 2                                                                                                      3(2-2-5) 

 English  II   
 วิชาบังคับกอน  :  100-151  ภาษาอังกฤษ 1   

 ศึกษาโครงสรางและศัพทภาษาอังกฤษท่ีจําเปนในการดําเนินชีวิตอยาง
กวางขวางเพิ่มข้ึนเพื่อพัฒนาความสามารถในการพูด ฟง อานและเขียนอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 

   

100-154   ภาษาจีน 1  3(2-2-5) 

   Chinese I  

   ศึกษาระบบเสียง เนนการถายเสียงภาษาจีนกลางดวยอักษรจีน(Pinyin)ให
ถูกตองชัดเจนตาม  หลักสัทอักษรจีน วิธีเขียนภาษาจีนพื้นฐาน การสราง
ประโยค ฝกทักษะท้ัง 4 ดานคือ การฟง การพูด การอาน และการเขียน ศึกษา
คําศัพทท่ีใชในชีวิตประจาํวันประมาณ 600 คํา 

 

   

100-155 การพัฒนาการอานภาษาไทย 3(2-2-5) 

 Reading  Development in Thai  
 ศึกษาหลักการพัฒนาทักษะการอานท่ีมีประสิทธิภาพ  ไดแก  การอานจับ
ใจความ  การวิเคราะห    การตีความ  การสังเคราะหและการเขียนตาม
วัตถุประสงคตาง ๆ  
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100-156 การพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษขั้นสูง                                                       3(2-2-5) 

 Advanced  Reading Development in English  
 ศึกษาการพัฒนามโนทัศนและเทคนิคของการอานภาษาอังกฤษ  กลไกในการ
อานตลอดจนความมุงประสงคในการอานหนังสือ  ระดับของการอาน  การ
เร่ิมตนการอานและการอานเตรียม  การอานกวาดและการอานเก็บ  การอาน
วิเคราะหวิจารณและการอานตรวจพินิจ  การอานเปรียบเทียบและการพัฒนา
ความเร็วในการอาน  วิธีการอานเร็วเบ้ืองตน  การพัฒนานิสัยในการอาน 

 

   
100-157 การฝกพูดภาษาไทย                                                                                             3(2-2-5) 

 Thai  Speech     
 ศึกษาการใชภาษาใหถูกตองเหมาะสมในการพูด  การเขียน โดยเนนฝกทักษะ
การพูดแบบตางๆในท่ี ชุมชนท่ีถูกตอง  การใชถอยคําสํานวนท่ีไพเราะ  
ตลอดจนการกลาแสดงออกดานการพูดตอท่ีชุมชนในหัวขอท่ัวไปที่เกี่ยวของ
กับการดําเนินชีวิต 

 

   

100-250   ภาษาอังกฤษ 3 3(2-2-5) 
 English  III  

   วิชาบังคับกอน  :  100-152 ภาษาอังกฤษ 2  
   ศึกษาทักษะในการอานในรูปของการเสนอกลวิธีตางๆ   อันจะเอ้ือใหเกิด
ความเขาใจในเร่ืองท่ีอานไดดีข้ึน  เทคนิคในการเดาความหมายของคําศัพท  
คําศัพทและสํานวนท่ีใชท่ัวไปในวงการธุรกิจ   วิธีการอานจับใจความและการ
ตีความ  ดวยการฝกอานคําจากบทความ  ตํารา และหนังสือพิมพ 
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100-251   ภาษาอังกฤษ 4 3(2-2-5) 

 English  IV  

   วิชาบังคับกอน  :  100-250 ภาษาอังกฤษ 3  

    ศึกษาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อใชในท่ีทํางาน การเขียนสํานวนท่ีถูกตองของ
ภาษาอยางมีหลักเกณฑและภาษาที่ใชในสังคมท่ีจําเปนในการติดตองานเชน
การใชโทรศัพท การนัดหมาย การตอนรับแขก  การขอขอมูลและการจด
บันทึกขอความ 

 

   
100-252   ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาการเฉพาะดาน 3(2-2-5) 

   English for Academic Purpose   

   ศึกษาศัพทเทคนิค  การใชภาษาและโครงสรางประโยค  สํานวนภาษาอังกฤษท่ี
ใชสําหรับวิชาการเฉพาะดาน 

 

   

100-253   ภาษาจีน 2                                                3(2-2-5) 

   Chinese II    

 วิชาบังคับกอน  :  100-154  ภาษาจีน 1  

   ศึกษาตอเนื่องจากภาษาจีน 1 โดยฝกทักษะท้ัง 4 ดานในระดับท่ีสูงข้ึน ใช
ภาษาใหถูกตองสอดคลองกับเหตุการณและส่ิงแวดลอม การคนคําศัพทจาก
พจนานุกรม ศึกษาความแตกตางของอักษรจีนแบบตัวเต็ม (Traditional 
Character) และตัวยอ(Simplified Character) ศึกษาคําศัพทใหมประมาณ 600 
คํา 

 

   

100-300   ภาษามลายู 1 3(2-2-5) 

 Malay I     

 ศึกษาโครงสรางพื้นฐานของภาษามลายู และเสริมสรางทักษะพ้ืนฐานดานการ
ฟง พูด อาน เขียน ภาษามลายูจากคําศัพท และประโยคเพ่ือการส่ือสารใน
ชีวิตประจําวัน   
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100-301 ภาษามลายู  2 3(2-2-5) 

 Malay II     

 วิชาบังคับกอน  :  100-300 ภาษามลายู 1   

 ศึกษาและฝกทักษะดานการฟง พูด อาน เขียนภาษามลายูในระดับตนท่ี
ตอเนื่องจากภาษามลายู 1 เพื่อสามารถใชภาษามลายูในการส่ือสารและตาม
สถานการณท่ีกําหนดได 

 

   

100-302   ภาษาญ่ีปุน 1   3(2-2-5) 

 Japanese I    

 ศึกษาและฝกฝน การออกเสียงและการเขียนตัวอักษรฮิรางะนะ และอักษรคา
ตะคานะ คําศัพทพื้นฐานรูปประโยคพื้นฐาน เพื่อนํามาใชเขียนประโยคในการ
ส่ือสาร  ฝกทักษะการฟง เพื่อความเขาใจ โดยการถามตอบเปนภาษาญ่ีปุน
เกี่ยวกับกิจวัตรประจําวัน  และฝกการกลาวแนะนําตัว      ดวยการพูดสนทนา 
ผานการพัฒนาทักษะพื้นฐานในการส่ือสาร   

 

   
100-303   ภาษาญ่ีปุน 2 3(2-2-5) 

 Japanese II    

 วิชาบังคับกอน  :  100-302  ภาษาญ่ีปุน 1   
 ศึกษาและฝกทักษะพ้ืนฐานตอเนื่อง  ผานทักษะการฟง การออกเสียงและการ
พูด  การเขียนประโยค  การอานขอความพื้นฐานและคําศัพท ท่ีใชใน
ชีวิตประจําวัน ศึกษาและฝกฝนการออกเสียงและการเขียนตัวอักษรฮิรางะนะ 
คาตะคานะ และตัวอักษรคันจิเพิ่มเติม  

 

   

100-304 ภาษาเกาหลี 1  3(2-2-5) 

 Korean I   

 ศึกษาคําศัพทพื้นฐาน รูปประโยคและไวยากรณพื้นฐาน เนนฝกบทสนทนาท่ี
ใชในชีวิตประจําวัน ไดแก การทักทาย การแนะนําตน การบอกเวลา การซ้ือ
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 โดยใชประโยคสนทนาสําหรับการส่ือสาร ดวยการ
ฟงและพูดภาษาเกาหลีและเรียนรูคําศัพทท่ีใชในการทํางาน คําศัพทใน
บทเรียน โดยฝกการใชภาษาบูรณาการทักษะพื้นฐานในระดับสูงข้ึน 

 

   

100-351 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ 1 3(2-2-5) 

   English for Business  I  

   ศึกษาการพัฒนาทักษะในการเขียนและพูดทางธุรกิจ  โดยในการพัฒนาทักษะ
ในการเขียนใหนักศึกษาเรียนรูถึงทฤษฎีและกฎเกณฑตาง ๆ ในการเขียน
จดหมายธุรกิจและการฝกฝนใหเขียนจดหมายธุรกิจแบบตาง ๆ อยางมี
ประสิทธิภาพ  ในการพัฒนาทักษะการพูดใหนักศึกษาเรียนรูและฝกฝนการ
สนทนาในรูปแบบตาง ๆ  ในเนื้อหาที่เกี่ยวกับธุรกิจ 

 

   

100-352   ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ 2 3(2-2-5) 

   English for Business II  

   วิชาบังคับกอน : 100-351 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ 1  

    ศึกษาการฝกฝนตอจากภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ 1 โดยใหนักศึกษาฝกฝน
เขียนจดหมายธุรกิจและ งานเขียนอ่ืนทางธุรกิจท่ี ซับซอนและยุงยากยิ่งข้ึน  
ท้ังยังฝกฝนการสนทนาและอภิปรายแสดงความ คิดเห็นในเนื้อหาท่ีเกี่ยวกับ
ธุรกิจท่ีมีระบบสูงข้ึนไปอีก 
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100-353   การสนทนาภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 

   English  Conversation  

   ศึกษาการสนทนาข้ันพื้นฐาน ใชเหตุการณสมมติเพื่อใหนักศึกษาฝกหัดใน
การสนทนา รูปแบบของภาษาท่ีไดเรียนมาแลวในการสนทนา  ศึกษาการออก
เสียงใหถูกตอง  ศึกษาศัพทสํานวนตาง ๆท่ีนารู  ฝกทบทวนการเลาลําดับ
เหตุการณ  และการแลกเปล่ียนความคิดเห็นในเร่ืองตางๆ 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
แปรเดียว   อินทิกรัล ไมตรงแบบ ลําดับและอนุกรม ของจํานวนจริงและ
อนุกรมกําลัง 

 

   

100–117   ความนาจะเปนและสถิติ                    3(3-0-6) 

 Probability and Statistics  

 ศึกษาเร่ืองสถิติพรรณนา  แนวคิดพื้นฐานท่ีเกี่ยวกับความนาจะเปน  การแจกแจง
ความนาจะเปน การแจกแจงที่สําคัญจากการสุมตัวอยาง  การประมาณคา 
การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหความแปรปรวน  การถดถอยและ
สหสัมพันธ การแจกแจงไคสแควร และการวิเคราะหความถ่ี สถิติศาสตรไม
อิงพารามิเตอร 

 

   

100–118   คณิตศาสตรแบบไมตอเนื่อง 3(3-0-6) 

 Discrete Mathematics  

 ศึกษาข้ันตอนวิธีการหาร ข้ันตอนวิธีแบบยุคลิค อุปนัยเชิงคณิตศาสตร 
ความสัมพันธเวียนบังเกิดและระเบียบวิธีผลเฉลย ข้ันตอนวิธีแบงและเอาชนะ 
บทนิยาม อุปนัย ความสัมพันธทวิภาคและ  ไดกราฟ การปดของความสัมพันธ 
ความสัมพันธอิควิวาเลนซ และการแบงกั้น เซตอันดับยอยและการแยกจําพวกเชิง
โทโพโลยี การเดินทางรอบแบบออยเลอร วัฏจักรฮามิลตันฟงกชัน ถอดแบบ
ข้ันตอนวิถีท่ีส้ันท่ีสุด ทรีแผท่ัวเล็กสุดเฉพาะกลุมรากทรี การดําเนินการ
ทวิภาค เซมิกรุฟ และฟงกชันถายแบบ 
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100-125 ฟสิกสสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                   3(2-2-5) 

 Physics for Information Technology  

 ศึกษาเกี่ยวกับหลักทฤษฏี และเทคนิคทางฟสิกส ท่ีใชในการพัฒนาอุปกรณใน 
การจัดเก็บการส่ือสาร และการโตตอบขอมูลอิเล็กทรอนิกส เชน พื้นฐานทาง 
อิเล็กทรอนิกส การเคล่ือนท่ีของอิเล็กตรอนแรงดันไฟฟา คล่ืนแมเหล็กไฟฟา  
คล่ืนวิทยุ แสง เสียง รวมถึงสารกิ่งตัวนําตาง ๆ (Semiconductor) 

 

501-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร  1 3(2-2-5) 

 Computer Programming I  

 ศึกษาการใชงานคอมพิวเตอรเบ้ืองตน  การใชคอมพิวเตอรสําหรับแกปญหา  
อัลกอริธึมและการออกแบบโปรแกรม  การเขียนโปรแกรมดวยภาษาระดับสูง  
โครงสรางของการควบคุม  อาเรย  ฟงกชัน  อินพุทและเอาทพุท   โครงสราง
ขอมูลประกอบฟงกชันเวียนบังเกิด  (Recursive Functions)  โปรแกรมยอย  
พอยนเตอร  รูปแบบการเขียนโปรแกรมท่ีดี  เทคนิคการแกท่ีผิดในโปรแกรม  
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบ้ืองตน 

 

   

501-102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2    3(2-2-5) 

 Computer Programming II  

 วิชาบังคับกอน  :  500-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1  

 ศึกษาหลักเกณฑและไวยากรณของโปรแกรมเชิงวัตถุเบ้ืองตน  ตัวแปร  ชนิด
ของขอมูล  การใชงานสตริงค  หลักการทํางานของคลาส  การเอนแคปซูเลชัน  การ
ถายทอดคุณสมบัติ กรรมวิธีโพลีมอรฟซึม  การสืบทอดแพ็คเก็จและอินเตอรเฟซ  
การพัฒนาแอพพลิเคช่ัน  วิธีสรางเมทธอดเพ่ือใชในการปฏิบัติงาน  แนวคิด
การพัฒนาโปรแกรมโดยใชเคร่ืองมือในการพัฒนา การควบคุมขอผิดพลาด 
(Exception Handling)  สตรีม (Stream) การควบคุมการประมวลผลหลายๆ 
คําส่ังพรอมกัน  (Threads) คําส่ังในการควบคุมการทํางาน 
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501-103 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร   3(2-2-5) 

 Computer Architecture  

 ศึกษาพัฒนาการของระบบไมโครคอมพิวเตอร สถาปตยกรรมของระบบ
ไมโครคอมพิวเตอร ภาษาแอสเซมบลีเบ้ืองตน  ชุดคําส่ัง  (Software)  การ
ทํางานของโปรแกรมควบคุมระบบ การเช่ือมโยง    ไมโครคอมพิวเตอรเขา
เปนระบบเครือขาย 

 

   

502-323   ภูมิศาสตรกายภาพ    3(3-0-6) 

 Physical Geography  

 ศึกษาปรากฏการณทางธรรมชาติอยางเปนระบบเชิงภูมิศาสตรเกี่ยวกับการ
โคจรของโลก ภูมิอากาศ น้ํา  พืช สัตว โครงสรางภูมิประเทศ ดิน หิน แร 
กระบวนการเปล่ียนแปลงของพ้ืนผิวโลกและความสัมพันธระหวาง
ปรากฏการณดังกลาวกับการดํารงชีวิตมนุษย 

 

   

502-403 สัมมนาคุณธรรม จริยธรรม                      2(1-2-3) 

 Seminar in Morals and Ethics  

 ศึกษาแนวคิด ท่ีมาของคุณธรรม จริยธรรม การสรางคุณธรรม จริยธรรม โดย
เนนสรางคุณธรรม จริยธรรมของผูท่ีอยูในวิชาชีพทางภูมิสารสนเทศศาสตร 
โดยเนนหลักปรัชญาของมหาวิทยาลัยท่ีวารูคิด รูธรรม รูสําเร็จ 

 

   

502-425 หลักการทําแผนท่ี 3(2-2-5) 

 Principles of Cartography  

 ศึกษาประวัติและพื้นฐานการทําแผนท่ี ชนิดของแผนท่ี หลักการท่ัวไปการทํา
แผนท่ี การออกแบบ   การจัดทําแผนท่ี เสนโครงแผนท่ี การจัดทําแผนท่ีพื้นฐาน 
แผนที่เฉพาะดาน การประมวลขอมูลภูมิศาสตร การสรางแบบจําลองความสูง
เชิงเลข 
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2.2 กลุมวิชาเอกบังคับ 
  

501-104 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 

 Information Technology  

 ศึกษาความหมายเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม คอมพิวเตอร สถาปตยกรรม
คอมพิวเตอร  ระบบปฏิบัติการ ระบบฐานขอมูล การใชงาน GUI โปรแกรม
ประยุกตในองคกร  ระบบเครือขาย  การส่ือสารขอมูล  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
จัดการทางสารสนเทศ เคร่ืองมือและเทคนิคท่ีใชในการวิเคราะหระบบ
สารสนเทศและการกําหนดองคประกอบท่ีสําคัญของระบบการจัดการและการ
ควบคุมในการพัฒนาระบบ  กลวิธีในการออกแบบระบบสารสนเทศ  การออกแบบ
อินพุท  เอาทพุท  กระบวนการ  การควบคุม  แฟมขอมูลและฐานขอมูล  การ
ทดสอบระบบและข้ันตอนตางๆ  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  

 ศึกษาการเขียนโปรแกรมเว็บ พื้นฐานเอชทีทีพี (HTTP) วงจรการพัฒนา
เว็บไซต หลักการออกแบบเว็บเพจ การสรางเว็บเพจโดยใชภาษา HTML 
และโปรแกรมชวยสรางเว็บเพจ รวมถึงการทําใหโฮมเพจ สวยงามและ
นาสนใจมากยิ่งข้ึนโดยใชซีเอสเอส (CSS) จาวาสคริปต และ Plug-in ตาง ๆ 

 

   

501-301 ระบบการจัดการฐานขอมูล 3(2-2-5) 

 Database Management Systems  

 วิชาบังคับกอน  :  501-203   โครงสรางขอมูลและอัลกอริธึม หรือเรียนพรอม
กัน 

 

 ศึกษาทฤษฎีและปฏิบัติการเกี่ยวกับฐานขอมูล  รูปแบบของฐานขอมูล  
สถาปตยกรรมระบบฐานขอมูล    ระบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธ  ระบบฐานขอมูล
แบบกระจาย  ระบบฐานขอมูลแบบออฟเจคก  ระบบฐานขอมูลบนเว็บ     การ
ออกแบบฐานขอมูล  การสรางฐานขอมูล  การประยุกตใชงานฐานขอมูลกับ
แอพพลิเคช่ัน     การใชภาษาสอบถามเชิงโครงสราง  การจัดการระบบ
ฐานขอมูล  ระบบรักษาความปลอดภัยฐานขอมูล 

 

   

501-309  การส่ือสารขอมูลและเครือขาย 1  3(2-2-5) 

 Data Communication and Networking I  

 ศึกษาการพัฒนาโปรแกรมเพ่ือการส่ือสารระหวางคอมพิวเตอร ฮารดแวรและ
ซอฟตแวรสําหรับการส่ือสารอุปกรณการเช่ือมตอเพื่อการสื่อสาร พารามิเตอร
มาตรฐานในการส่ือสาร 
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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 ฐานขอมูลเชิงพื้นท่ีการนําเขา
ขอมูล การตรวจสอบขอมูล ระบบการจัดเก็บและจัดการขอมูล การวิเคราะห
ขอมูลเชิงพื้นท่ี การประยุกตใชขอมูลจากการรับรูระยะไกลกับระบบภูมิ
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 คล่ืนแมเหล็กไฟฟา 
การแผรังสีคล่ืนแมเหล็กไฟฟา การสะทอนของวัตถุในชวงคล่ืนตาง ๆ 
ลักษณะของขอมูลเชิงพื้นท่ี การไดมาซ่ึงขอมูลดาวเทียม หลักการแปล
ภาพถาย  การศึกษาวิ เคราะหภาพดวยคอมพิวเตอร  แนวทางและการ
ประยุกตใชขอมูล 
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502-301   ระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิสารสนเทศศาสตร    3(3-0-6) 
 Research Methodology in Geo-informatics    
 วิชาบังคับกอน :  100-117 ความนาจะเปนและสถิติ  

 ศึกษาเทคนิคการวิจัยอยางมีระบบตามข้ันตอนเชิงวิทยาศาสตรโดยประยุกตใช
ขอมูลทางดานการรับรูจากระยะไกล  ขอมูลเชิงพื้น ท่ีแนวคิดทางภู มิ
สารสนเทศกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ หรือการวางแผนพัฒนาพื้นท่ี 
หรือขอมูลดานตาง ๆ ท่ีนาสนใจ ตามกระบวนการวิจัยอยางเหมาะสม 

 

   

502-302   ภูมิสารสนเทศศาสตรประยกุต 3(2-2-5) 

 Applied  Geo-informatics  

 วิชาบังคับกอน :  502-201 หลักระบบสารสนเทศภูมิศาสตร และ  
502-211  การรับรูระยะไกลขั้นพื้นฐาน 

 

 ศึกษาการนําเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตรไปใชประโยชนในการวางแผน 
ก า รบ ริ ห า ร จั ด ก า ร  แ ละ ก า ร แ ก ไ ขป ญห า เ ชิ ง พื้ น ท่ี  ก า ร สํ า ร ว จ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมและการติดตามภัยพิบัติ การวางแผนและ
การอนุรักษดิน น้ํา และสภาพแวดลอม 

 

   

502-312  การประมวลผลเชิงเลขของขอมูลจากดาวเทียม 3(2-2-5) 
 Digital Processing of Satellite Data  

 วิชาบังคับกอน : 502-211  การรับรูระยะไกลขั้นพื้นฐาน  
 ศึกษาขอมูลเชิงเลขภาพถายดาวเทียมและการแสดงภาพ การแกไขใหถูกตอง

โดยการวัดดวยวิทยุและทางพ้ืนดิน การจําแนกภาพและการวิเคราะหความ
แมน การประยุกตภาพไปเปนแผนท่ี 
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502-401   โครงงานพิเศษภูมิสารสนเทศศาสตร    3(0-9-3) 

 Special Senior Project in Geo-informatics                   
 วิชาบังคับกอน :   นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนผานมาแลวไมนอยกวา 5 ภาค

การศึกษา 
 

 การศึกษาปญหา   เลือกหัวขอท่ีสนใจพรอมท้ังเสนอเคาโครงของโครงงาน
และดําเนินการทําโครงงานตามหัวขอท่ีเสนอ 

 

   

502-411 การอานแผนท่ีและแปลภาพถายทางอากาศ 3(2-2-5) 
 Map  Reading  and  Aerial  Photo  Interpretation  

 ศึกษาลักษณะแผนท่ี ประวัติความเปนมา องคประกอบแผนท่ี การใช
ประโยชนแผนที่ภูมิประเทศ การอานแผนท่ี ลักษณะภาพถายทางอากาศ 
เทคนิคการผลิตภาพถายทางอากาศ การกําหนดทิศทางและตําแหนงบน
ภาพถายทางอากาศ การแปลความหมายจากภาพถายทางอากาศ 

 

   

502-441 สัมมนาภูมิสารสนเทศศาสตร    1(0-2-1) 

 Seminar in Geo-informatics  
 วิชาบังคับกอน:  นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนมาแลวไมนอยกวา 5 ภาค

การศึกษา 
 

 ศึกษาคนควา วิเคราะห เอกสารการวิจัย และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีนาสนใจ 
นํามาเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน และนําเสนอตอกลุมผูฟงในรูปแบบสัมมนา 

 

   
 

2.3 กลุม วิชาเอกเลือก 
 

502-321 การวางแผนการใชท่ีดิน 3(3-0-6)    

 Land Use Planning  

 ศึกษาความหมาย ประเภท และลักษณะท่ัวไปของการใชท่ีดินและส่ิงคลุมดิน 
การใชและวิเคราะหแผนท่ี การประมวลขอมูลแผนที่ระบบการทําแผนที่ดิน 
ระบบการจําแนกท่ีดินในประเทศไทย จําแนกความเหมาะสมของท่ีดินเพื่อ
การเกษตรการประยุกตระบบจําแนกท่ีดิน 
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502-322 ภูมิศาสตรของดิน    3(3-0-6) 

 Soil Geography  

 ศึกษาความหมายของดิน  องคประกอบของดิน หนาตัดดิน การกําเนิดดิน 
วัตถุตนกําเนิดดินการสรางตัวและปจจัยท่ีควบคุมการสรางตัวของดิน ระบบ
การจําแนกดิน ความสัมพันธระหวางดินและภูมิสัณฐานการเกิดดิน การ
แพรกระจายตัวของดินในประเทศไทยและขอสนเทศทางดิน เปนตน 

 

   

502-324  ธรณีวิทยา 3(3-0-6) 

 Geology  

 ศึกษาโครงสรางของโลก สวนประกอบของเปลือกโลก คุณสมบัติของหิน แร 
ธรณีประวัติ รวมท้ังการเกิดภูมิประเทศท่ีเกิดจากการกระทําของแรงภายใน
และภายนอกโลก 

 

   

502-421 วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 3(3-0-6) 

 Environmental Science  

 ศึกษาสมดุลตามธรรมชาติในระบบนิเวศ ปญหาของส่ิงแวดลอม เชน มลพิษ
ในอากาศในดิน น้ําเสีย  ส่ิงสกปรก เหตุรําคาญซ่ึงเกิดจากเสียง ปญหา
ประชากร ความเส่ือมทรามทางสังคมและเศรษฐกิจความสัมพันธของปญหา
ส่ิงแวดลอมกับชีวิตประจําวัน การปองกัน และการแกปญหารวมทั้งการ
อนุรักษ   ส่ิงแวดลอม 
 

 
 
 

 
 

502-422 ภูมิอากาศวิทยา 3(3-0-6) 

 Climatology  

 ศึกษาองคประกอบของอากาศ ปจจัยควบคุมองคประกอบของอากาศ วิธี
จําแนกภูมิอากาศของโลก รวมถึงประวัติภูมิอากาศและการเปล่ียนแปลง
ภูมิอากาศของโลก 
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502-424 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม 3(3-0-6) 

 Environment Impact Assessment  

 ศึกษาความหมาย หลักการ และกระบวนการการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมท่ีเปนปจจัยใหเกิดผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดลอม เทคนิค วิธีการ และแนวทางในการจัดทํารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบส่ิงแวดลอม ดัชนีและกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการวิเคราะห
ผลกระทบส่ิงแวดลอม รวมท้ังการมีสวนรวมของประชาชน เพื่อหามาตรฐาน
การควบคุม ปองกัน และแกไขส่ิงแวดลอมของมนุษยใหอยูในสภาวะสมดุล
ตามธรรมชาติ 

 

   

502-427 การวางผังชุมชนและเมือง 3(3-0-6) 

 Community and Urban Planning  

 ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี กระบวนการ และวิธีการในการวางผังชุมชนและเมือง
ทฤษฏี การจัดพื ้นที่และการใชประโยชนพื ้นที่ในเมือง ปจจัยตาง ๆ ทั้ง
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม กายภาพ และส่ิงแวดลอมท่ีเกี่ยวของกับการ
วางแผน ผังชุมชน ผังเมือง การเปล่ียนแปลง วิวัฒนาการทางสังคมท่ีเกี่ยวของ
กับเมืองและชุมชน 

 

   

502-428 การจัดการทรัพยากรชายฝง 3(3-0-6) 

 Coastal Resources Management  

 ศึกษาลักษณะและองคประกอบของทรัพยากรชายฝ งการกําหนดเขต
ชายฝงเหตุท่ีมีการจัดการทรัพยากรชายฝง ผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย
ตอระบบนิเวศชายฝง แนวคิดของการวางแผนและการจัดการชายฝง  เทคนิค
การวางแผนและการจัดการจากกรณีศึกษาท่ัวโลก 
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502-429 มลพิษทางทะเล 3(3-0-6) 

 Marine Pollution  

 ศึกษาประเภทของมลพิษ ผลของมลพิษตอส่ิงมีชีวิตในทะเล  การตรวจวัด
สภาวะมลพิษทางทะเล  การปองกันและการลดผลกระทบของการพัฒนา
ชายฝงตอระบบนิเวศ 

 

   

502-430 ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท่ีดินและการจัดการ 3(3-0-6) 

 Land Resource Degradation and Management  

 ศึกษาแหลงท่ีมาและชนิดของมลพิษตลอดจนกระบวนการตาง  ๆ  ท่ีมี 
ผลกระทบทําใหทรัพยากรที่ดินเส่ือมโทรม บทบาทของดินท่ีเกี่ยวของกับ
ส่ิงแวดลอมเปนพิษ วิเคราะหความสัมพันธ แบบผสมผสานระหวางปจจัยทาง
กายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจสังคม เพื่อใหการใชประโยชนทรัพยากรที่ดิน
บรรลุ   ถึงถาวรภาพ  และมีผลกระทบตอสภาพแวดลอมนอยท่ีสุด 

 

   

502-431 มลพิษทางอากาศ 3(3-0-6) 

 Air Pollution  

 ศึกษาแหลงกําเนิดของมลพิษทางอากาศและการควบคุม  คุณสมบัติทาง
กายภาพและเคมี  ตลอดจนผลกระทบของสารมลพิษในอากาศตอมนุษยและ
ส่ิงแวดลอม  การวิเคราะหและการวัดสารมลพิษในอากาศ  และกฎหมายท่ี
เกี่ยวของ 

 

   

 
502-432 

 
มลพิษทางน้าํและการจัดการคุณภาพน้ํา 

 
3(3-0-6) 

 Water Pollution and Water Quality Management  

 ศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ  เคมี  และชีววิทยาของน้ําและน้ําเสีย  ความรู
เบ้ืองตนเกี่ยวกับการบําบัดน้ําเสีย  ผลกระทบของน้ําเสียตอส่ิงแวดลอม  
แบบจําลองทางคณิตศาสตรสําหรับการคํานวณหาคุณภาพน้ําตลอดจนการ
ควบคุมและปองกันการวางแผนจัดการเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพน้ําและ
แหลงน้ํา 
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502-433 การจัดการมูลฝอย 3(3-0-6) 

 Solid Waste Management  

 ศึกษาระบบการขนสงและการกําจัดมูลฝอย  ท้ังทางทฤษฏี การออกแบบ  และ
การทํางานของระบบโดยมุงเนนเ ร่ืองปญหาการจัดการ   การควบคุม
แหลงกํ า เนิดมูลฝอย   ผลกระทบตอ ส่ิงแวดลอม   การวิ เคราะหทาง
เศรษฐศาสตรและการนํามูลฝอยมาใชประโยชน 

 

   

502-434 การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 3(3-0-6) 

 Climate Change  

 ศึกษาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศอันเปนผลจากกิจกรรมของมนุษยท้ัง
ทางตรงและทางออม สาเหตุท่ีทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับส่ิงมีชีวิต และมวลมนุษยชาติท่ัวโลก  และผลกระทบท่ี
เกิดในประเทศไทย รวมท้ังการดําเนินการเพื่อลดผลกระทบท่ีเกิดข้ึน  และการ
แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน 

 

 
 

                  
3.  กลุมวิชาสหกิจศึกษา  
502-451   สหกิจศึกษา 9(0-40–9) 

 Cooperative Education  

 วิชาบังคับกอน  :  100-244 เตรียมสหกิจศึกษา  

 การปฏิบัติงานจริงในดานภูมิสารสนเทศศาสตร โดยการปฏิบัติงานและการ
ทํารายงาน   จะตองอยูภายใตการดูแลของผูบริหารของแตละองคกรและ
อาจารยท่ีปรึกษาเปนเวลา 1 ภาคการศึกษาหรือไมนอยกวา 600 ช่ัวโมง 

 

   

 
    
   
 
 


