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คาํอธิบายรายวชิา 
หลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 
 

1 รายวชิาหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
1.1 กลุ่มวชิาคณติศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 

 100-110 พืน้ฐานทางคณติศาสตร์            3(3-0-6) 
 Fundamentals of Mathematics 

ศึกษาหลกัพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ซ่ึงประกอบดว้ย นิยาม ประพจน์ การให้
สัญลกัษณ์แสดงกฎเกณฑ์ การอา้งเหตุผลวิวฒันาการความคิดทางคณิตศาสตร์
และการประยกุตท่ี์สามารถใชไ้ดใ้นการดาํเนินชีวิต   

 
 100-111 สถิติเบือ้งต้น              3(3-0-6) 
 Introduction to Statistics 

ศึกษาความหมายของสถิติและการใชส้ถิติ  การรวบรวมและการเสนอขอ้มูล 
การวดัแนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลางและการกระจาย ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบ้ืองตน้ 
การจดัลาํดบัและการจดัหมู่ การแจกแจงไม่ต่อเน่ืองแบบต่าง ๆ  การแจกแจง
ของค่าท่ีไดจ้ากตวัอยา่งประชากรท่ีมีการแจกแจงแบบปกติ  การอนุมานเชิงสถิติ 
การประมาณค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับค่าเฉล่ีย   
ค่าตวัแปร  และสดัส่วน  การใชไ้คสแควร์สหสมัพนัธ์และการถดถอยอยา่งง่าย 
 

 100-113 วทิยาศาสตร์ทัว่ไป             3(3-0-6) 
 General Sciences 

ศึกษาหลกัการและวิวฒันาการของวิทยาศาสตร์และการประยุกตว์ิทยาศาสตร์
สมัยใหม่ให้เข้ากับการดําเนินชีวิต  เน้นการใช้วิทยาการทางเคมี  ฟิสิกส์  
ชีววิทยา  ดาราศาสตร์และท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อการดาํรงชีวิตและความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน
ของมนุษย ์
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 100-119 พืน้ฐานคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ          3(2-2-5) 
 Fundamentals of Computer and Information Technology  

ศึกษาความรู้พื้นฐานทางดา้นคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การพฒันา
โปรแกรมการจดัการฐานขอ้มูลระบบสารสนเทศทางธุรกิจ การส่ือสารขอ้มูล
และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การประยกุตใ์ชง้านเวิร์ดองคป์ระกอบและระบบของ
คอมพิวเตอร์  อุปกรณ์นําข้อมูลเข้าและแสดงผล  หน่วยความจําสํารอง 
ระบบปฏิบัติการ  โปรแกรมประยุกต์  การประมวลผลข้อมูล  ผังงาน 
ภาษาคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  

 
 100-120 มนุษย์กบัส่ิงแวดล้อม             3(3-0-6) 
  Man and Environment 

ศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยแ์ละสภาวะแวดลอ้ม โดยเน้นการศึกษา
ธรรมชาติและนิเวศวิทยาของส่ิงมีชีวิต ภาวะโลกร้อน รวมทั้งความหลากหลาย
ของเหล่าส่ิงมีชีวิต ปฏิสัมพนัธ์และดุลยภาพระหว่างเหล่าส่ิงมีชีวิตทั้งหลาย 
ตลอดจนปฏิสัมพนัธ์ของส่ิงมีชีวิตเหล่านั้น รวมทั้งมนุษยต่์อปัจจยัทางกายภาพ 
โดยอาจมีตวัอย่างของกิจกรรมมนุษยท่ี์อาจกระทบต่อดุลยภาพของธรรมชาติ 
ตลอดจนความเข้าใจต่อการเลือกใช้เทคโนโลยีท่ีปลอดภัยและการใช้
วิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ ์

 
 100-122 เคมีทัว่ไป               3(2-2-5) 
 General Chemistry 

ศึกษาพื้นฐานของอะตอม  คุณสมบัติของก๊าซ  ของแข็ง  ของเหลว  และ
สารละลาย การสมดุลทางเคมี  การสมดุลของไอออนในสารละลาย  ปฏิกิริยา
ออกซิเดชนัและรีดกัชนั  เคมีจลน์  และนิวเคลียส 
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 100-126 นาโนเทคโนโลยพีืน้ฐาน            3(2-2-5) 
 Fundamentals of Nanotechnology 

ศึกษาความหมายของนาโนเทคโนโลยี  นาโนในธรรมชาติ   หลักการ
วิทยาศาสตร์พื้นฐานสาํหรับ  นาโนเทคโนโลยี  การสังเคราะห์และการข้ึนรูป
นาโน  เคร่ืองมือและการวิเคราะห์ทางดา้นนาโนเทคโนโลย ี วสัดุนาโน  นาโน
เทคโนโลยีชีวภาพและนาโนเทคโนโลยีทางการแพทยน์าโนอิเล็กทรอนิกส์
และเคร่ืองจกัรนาโน  การประยุกต์ใช้ นาโนเทคโนโลยี ความเป็นพิษของ               
นาโนท่ีมีผลกระทบต่อชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม ผลิตภณัฑจ์ากนาโนเทคโนโลยท่ีีมี
ในปัจจุบนั และแนวโนม้ของนาโนเทคโนโลยใีนอนาคต 
 

 100-127 ชีววทิยาทัว่ไป             3(2-2-5) 
 General Biology 

ศึกษาหลกัทฤษฎีและเทคนิคทางฟิสิกส์ กลศาสตร์ อุณหพลศาสตร์ คล่ืน  แสง  
ฟิสิกส์แผนใหม่แม่เหล็กไฟฟ้า  การพฒันาอุปกรณ์ในการจดัเก็บ การส่ือสาร 
และการโตต้อบขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ เช่น พื้นฐานทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

 
 100-128 ชีวติกบัพลงังาน              3(2-2-5) 
 Life and Energy 

ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานและการดํารงชีวิต ความหมายของ
พลงังานและชนิดของพลงังานท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพลงังาน
และรูปแบบพลงังานและการเปล่ียนรูปพลงังาน การแนะนาํพลงังานทดแทน 
หลกัการประยกุตใ์ชพ้ลงังานและศกัยภาพของแหล่งพลงังานทดแทนประเภท
ต่าง ๆ ไดแ้ก่ พลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานลม พลงังานนํ้ า พลงังานใตพ้ิภพ 
พลังงานจากคล่ืนมหาสมุทร พลังงานชีวภาพ รวมถึงการส่งเสริม การใช้
พลงังานทดแทน 
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 100-129 ชีวติกบัเทคโนโลยสีมัยใหม่            3(2-2-5) 
 Life and  Modern  Technology 

ศึกษาวิทยาการและเทคโนโลยสีมยัใหม่ เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีทางจีโนม เทคโนโลยีพลงังาน และเทคโนโลยี
สมยัใหม่อ่ืนๆ รวมถึงแนวโนม้เทคโนโลยีสมยัใหม่ในอนาคต และผลกระทบ
ของเทคโนโลยท่ีีมีผลต่อชีวิต วฒันธรรมของมนุษย ์

 
1.2 กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 100-133 อารยธรรมไทย             3(3-0-6) 
 Thai Civilization 

ศึกษาประวติัความเป็นมาและลกัษณะของชนชาติไทยตั้งแต่เร่ิมแรก การตั้งถ่ิน
ฐานและการสถาปนาอาํนาจของชนชาติไทยในคาบสมุทรอินโดจีนตอนเหนือ 
การรับอิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย รวมทั้งอารยธรรมของชาติโบราณท่ีมีส่วน
สร้างสรรคพ์ื้นฐานอารยธรรมไทย อารยธรรมทวารวดี อารยธรรมขอม อารยธรรม
ศรีวิชยั การเร่ิมก่อตวัของอารยธรรมไทยท่ีเด่นชดั ตั้งแต่สมยัอยุธยาเป็นตน้มา 
จนถึงการเขา้มาของชนชาติตะวนัตกและอิทธิพลของอารยธรรมตะวนัตกใน
สมัยรัตนโกสินทร์ การเปล่ียนแปลงของโครงสร้างไทยและลักษณะทาง
วฒันธรรมของชนรุ่นใหม่ 
 

 100-134 อารยธรรมตะวนัตก            3(3-0-6) 
 Western Civilization 

ศึกษาเก่ียวกบัวิวฒันาการของอารยธรรมตะวนัตก โดยเนน้อารยธรรมยุคใหม่  
ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษท่ี 15 จนถึงปัจจุบนั การวิเคราะห์ปัญหา ซ่ึงเกิดจากการ
ปรับตวัเขา้สู่อารยธรรมยคุใหม่ การผสมผสานระหวา่งอารยธรรมตะวนัตกและ
อารยธรรมตะวนัออก ผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงแนวคิดทางดา้น การเมือง 
การเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจและสงัคม 
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 100-135 มนุษย์กบัศิลปะ             3(3-0-6) 
 Man and Art 

ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย์กับการแสดงออกทางศิลปะในรูปของ
สถาปัตยกรรม จิตรกรรมและประติมากรรม  ลกัษณะความแตกต่างระหว่าง
ศิลปกรรมไทยกบัศิลปะสากล  สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ   การเมืองและ
สงัคมท่ีมีอิทธิพลต่อวิวฒันาการทางศิลปกรรมในยคุต่าง ๆ  รวมทั้งแนวความคิด
ทางอุดมการณ์ของศิลปะในกลุ่มต่าง ๆ  

 
 100-136  มนุษย์กบัดนตรี             3(3-0-6) 
 Man and Music  

ศึกษาให้รู้จกัเคร่ืองดนตรีประเภทต่าง ๆ ทั้งของไทยและสากล ความเขา้ใจองค ์
ประกอบของดนตรีอันเป็นพื้นฐานต่อการฟัง  ผลงานเพลงเอกของโลก 
เปรียบเทียบความแตกต่างของดนตรีแต่ละสมยัรวมทั้งอจัฉริยะของอดีตคีตกวี
บางคน 

 
 100-138 ดนตรีไทย              3(2-2-5) 
 Thai Music 

ศึกษาหลกัการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัศิลปกรรมดนตรีของไทย   ทั้งดา้นประวติัความ
เป็นมา  การจาํแนกประเภท รายละเอียดของดนตรีไทยแต่ละประเภทและให้
สามารถปฏิบติัการขั้นพื้นฐานทางดนตรีไทยได ้

 
  100-139 ดนตรีสากล              3(2-2-5) 
 Western Music 

ศึกษาทฤษฎีดนตรีสากลทัว่ไปเก่ียวกบัจงัหวะลีลา  อตัราจงัหวะต่าง ๆ การจบั
กลุ่มตวัโน้ตตามจงัหวะระดบัเสียง  กุญแจประจาํหลกั  เคร่ืองหมายแปลงเสียง  
บนัไดเสียงต่าง ๆ  การฝึกอ่านตัวโน้ตง่ายๆ  และให้สามารถปฏิบัติการขั้น
พื้นฐานทางดนตรีสากลได ้ 
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 100-140 จิตวทิยาทัว่ไป             3(3-0-6) 
 General Psychology 

ศึกษาระบบพฤติกรรมและธรรมชาติของมนุษย์ โดยใช้หลักเกณฑ์ทาง
วิทยาศาสตร์ พื้นฐานทางชีววิทยา ท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมและศึกษาองคป์ระกอบ
สาํคญั   บุคลิกภาพและการปรับตวั การจาํและการลืม แรงจูงใจ การรับรู้อารมณ์ 
ความคิดและการแกปั้ญหาดา้นพฤติกรรมของมนุษย ์พฤติกรรมทางสังคมของแต่
ละบุคคลและกลุ่ม 

 
 100-141 ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบักฎหมาย            3(3-0-6) 
 Introduction to Laws 

ศึกษาวิวฒันาการของกฎหมาย ทฤษฎีและแนวความคิดต่างๆ ทางกฎหมายสกลุ
กฎหมายท่ีสาํคญั ความสมัพนัธ์ระหวา่งวิชากฎหมายกบัศาสตร์แขนงต่างๆ การ
ใช้กฎหมาย กระบวนการในการออกกฎหมาย การร่างกฎหมาย การตีความ
กฎหมาย   การอุดช่องว่างของกฎหมายสิทธ์ิและการใช้สิทธ์ิตลอดจนหลกั
สาํคญัในกฎหมายลกัษณะต่างๆ 

 
 100-142 หลกัรัฐศาสตร์             3(3-0-6) 
 Principles of Political Science 

ศึกษาขอบข่ายและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ รัฐ กระบวนการทางการเมือง 
รัฐบาล รัฐสภา พรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์และอุดมการณ์ทางการเมืองท่ี
สาํคญั ตลอดจนการเมืองระหวา่งประเทศ 

 
 100-143 การเมืองและการปกครองไทย            3(3-0-6) 
 Thai Politics and Government 

ศึกษาวิวฒันาการการปกครองของไทย รัฐธรรมนูญและโครงสร้างทางการ
ปกครอง สถาบนันิติบญัญติั บริหารและตุลาการ การปกครองส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาคและส่วนทอ้งถ่ิน ตลอดจนขบวนการเคล่ือนไหวทางการเมืองและการ
เปล่ียนแปลงทางการเมือง หลกัการเปล่ียนแปลงการปกครองจนถึงปัจจุบนั 
รวมทั้งสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
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 100-144 หลกัเศรษฐศาสตร์             3(3-0-6) 
 Principles of Economics 

ศึกษาหลกัทัว่ไปของเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคในเร่ืองปัญหาพ้ืนฐาน
ทางเศรษฐกิจ ปัจจยักาํหนดอุปสงค ์อุปทานของสินคา้ พฤติกรรมของผูบ้ริโภค 
ลกัษณะสาํคญัของการตลาด สินคา้ท่ีมีการแข่งขนัอยา่งสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์  
การวิเคราะห์รายไดใ้นบญัชี ผลิตภณัฑป์ระชาชาติ การกาํหนดรายไดป้ระชาชาติ  
นโยบายการเงินและการคลงัโดยสังเขป ความสาํคญัของการคา้และการเงิน
ระหวา่งประเทศในดุลการชาํระเงินและรายไดป้ระชาชาติ 
 

 100-146 พลศึกษา               1(0-2-1) 
 Physical Education 

ศึกษาและเขา้ใจพื้นฐานของการกีฬา เพื่อพฒันาร่างกายและจิตใจใหส้มบูรณ์ 
 
 100-147 ลลีาศ               1(0-2-1) 
 Ballroom Dance 

ศึกษาให้เกิดความเขา้ใจและปฏิบติัการเก่ียวกบัการลีลาศ ประวติัความเป็นมา 
ทิศทางในการลีลาศ การจบัคู่ท่ีถูกตอ้ง ความรู้เบ้ืองตน้ในการลีลาศ มรรยาทใน
การลีลาศ ทกัษะเก่ียวกบัการลีลาศแบบบอลรูมและลาตินอเมริกนั รวมทั้งการ
รักษาบุคลิกภาพท่ีถูกตอ้งในการลีลาศ 

  
100-148 มนุษย์กบัสังคม             3(3-0-6) 

 Man and Society 
ศึกษาโครงสร้างและองคป์ระกอบของสังคม วิเคราะห์สังคมในรูปแบบต่าง ๆ 
ความสัมพนัธ์และอิทธิพลของมนุษยก์ับสังคม หน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ตลอดจนปัญหาและวิธีการแกปั้ญหาสงัคม 
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 100-149 การเมืองและเศรษฐกจิในสังคม           3(3-0-6) 
 Politics and Economics in Society 

ศึกษาถึงลทัธิทางการเมืองและระบบเศรษฐกิจท่ีสาํคญั ความสัมพนัธ์ระหว่าง
การเมืองและเศรษฐกิจ เปรียบเทียบระบบการเมืองและเศรษฐกิจในสังคมท่ีมี
รูปแบบการปกครองแตกต่างกันและศึกษาถึงผลกระทบท่ีเกิดจากระบบ
การเมืองและเศรษฐกิจท่ีมีต่อสงัคม 

 
 100-158 ปรัชญาทัว่ไป              3(3-0-6) 
 General Philosophy 

ศึกษาความหมาย ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา และ
คุณวิทยา ทั้งปรัชญาตะวนัตกปรัชญาตะวนัออกและปรัชญาไทย การตีความ
ปรัชญาเก่ียวกบัโลกและชีวิตของมนุษย ์และการประยกุตป์รัชญามาใชใ้นการ
ดาํเนินชีวิตอยา่งเห็นคุณค่า   
 

 100-160 ทกัษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา           2(1-2-3) 
 Study Skills in Higher Education 

ศึกษาปรัชญา ระบบการศึกษา หลกัสูตรของสถาบนั และระเบียบวินยั ทกัษะ
ในการเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ วิธีฟัง-จดคาํบรรยาย การเตรียมตวัก่อนเขา้ชั้น
เรียน  ความรับผิดชอบ  วิ ธีการซักถาม  การคิดวิ เคราะห์และสังเคราะห์ 
กระบวนการกลุ่ม การสืบคน้ในห้องสมุด การสืบคน้จากอินเทอร์เน็ตและ
การใชแ้หล่งความรู้อื่นๆ การเขียนรายงานและการนาํเสนอ การเตรียมตวั
สอบ วิธีการทาํขอ้สอบ การบริหารเวลาในระดบัอุดมศึกษาให้เหมาะสม 
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต   

 
100-163 นันทนาการ                                                                   1(0-2-1) 

Recreation 
ศึกษาประวติัและประโยชน์ของนนัทนาการ ความสาํคญัของการพกัผอ่นและ
นนัทนาการท่ีมีต่อการดาํเนินชีวิต กิจกรรมนันทนาการและหลกัในการเลือก
กิจกรรมนนัทนาการ แนวโนม้และ บทบาทของนนัทนาการในสังคมปัจจุบนั   
การฝึกร่วมกิจกรรมนนัทนาการ 
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 100-164 การใช้ห้องสมุด             1(1-0-2) 
 Using the Library 

ศึกษาการใช้ห้องสมุดตลอดจนการดาํเนินงานและวิธีใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ใน
ห้องสมุด ระบบการจดั หมู่หนงัสือ บตัรรายการ (โอแพค็) หนงัสืออา้งอิง วิธี
รวบรวมบรรณานุกรมและเชิงอรรถ ตลอดจนวิธีการสืบคน้จากฐานขอ้มูลและ
ทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ  

 
 100-165 การคดิวเิคราะห์             3(3-0-6) 
 Critical Thinking 

ศึกษาความหมายการคิด การพฒันากระบวนการใชเ้หตุผลทางตรรกวิทยา ดว้ย
กิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมฝึกการคิด การฝึกวิธีการคิดวิเคราะห์และการ
คิดสังเคราะห์ จากกรณีศึกษา กระบวนการคิดแกปั้ญหาและการคิดสร้างสรรค ์
จากการเผชิญสถานการณ์ การจดัการความรู้ การพฒันาเหตุผลเชิงจริยธรรม  
เทคนิคการคิดเพื่อตดัสินใจโดยวิเคราะห์ความสมเหตุสมผล และการนาํเสนอ
องคค์วามรู้ท่ีเป็นสมัฤทธ์ิผลจากการฝึกฝนทกัษะการคิด 

 
 100-166 อาเซียนศึกษา              3(3-0-6) 
 ASEAN Studies 

ศึกษาประวติัความเป็นมาของอาเซียน กลไกอาเซียน กฎบตัรอาเซียน วิสัยทศัน์ 
วตัถุประสงค์ เป้าหมาย โครงสร้าง ภาพรวม ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วฒันธรรม เขตการคา้เสรี และสภาพเศรษฐกิจพื้นฐานในประชาคมอาเซียน
เน้นประเทศพ้ืนท่ีใกลเ้คียงกับประเทศไทย องค์ประกอบของประเทศร่วม
เจรจา ท่ีมีผลกระทบต่อประชาคม และกระทบต่อเศรษฐกิจอาเซียนและ
ประเทศไทย  
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 100-167 บัณฑิตทีพ่งึประสงค์             2(1-2-3) 
 Ideal Graduate 

ศึกษาคุณลกัษณะของบณัฑิตไทยและคุณลกัษณะบณัฑิตอนัพึงประสงคข์อง
มหาวิทยาลยั กระบวนการพฒันาตนเพ่ือเป็นผูน้าํและผูต้ามท่ีดี การทาํกิจกรรม
เพื่อส่วนรวม การรู้จักสิทธิและหน้าท่ีของตน การเรียนรู้ประชาธิปไตย 
คุณธรรมและจริยธรรมและการปฏิบัติตนห่างไกลจากยาเสพติด การทาํนุ
บาํรุงรักษาศิลปวฒันธรรมของชุมชนและชาติ เพื่อนําองค์ความรู้ คุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมอนัพึงประสงค ์ไปประยกุตใ์ชใ้ห้เกิดข้ึนเป็นคุณลกัษณะ
ของบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์ 

 
 100-200 พหุวฒันธรรม             3(3-0-6) 
 Multiculturalism 

ศึกษาความหมาย ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับวฒันธรรม ความหลากหลายทาง
วฒันธรรม ทั้งตะวนัตก และตะวนัออก วฒันธรรมไทย และวฒันธรรมทอ้งถ่ิน
ใต  ้การเปล่ียนแปลงทางสังคมและกระแสความเจริญก้าวหน้าของโลก ท่ีมี
ผลกระทบต่อวฒันธรรม และวิถีชีวิตของมนุษย ์
 

 100-231 ชีวติกบัวรรณกรรม             3(3-0-6) 
 Life and Literature 

ศึกษา ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัวรรณกรรมท่ีมีอิทธิพลต่อชีวิต ประเภทเร่ืองสั้น 
นวนิยาย บทกวี บทละคร และงานเขียนอ่ืน เพื่อเขา้ใจเก่ียวกบัความสัมพนัธ์
ระหว่างวรรณกรรมกับชีวิต ในคุณค่าด้านความดี ความงามและความจริง 
เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดเจตคติท่ีดี มีโลกทศัน์ต่อชีวิตและสงัคม ทั้งยงัส่งเสริมการอ่าน
วรรณกรรมเพื่อใหผู้เ้รียนรักวรรณกรรมและรักการอ่าน 
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 100-240 เศรษฐกจิพอเพยีง             3(3-0-6) 
 Sufficiency Economy 

ศึกษาหลักและแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาแนวทางการนําไป
ประยุกต์ในรูปแบบและลักษณะต่าง ๆ รวมถึงการบริหารการจัดการใน
ครอบครัว การจดัการของชุมชน การประกอบการขนาดย่อม ขนาดธุรกิจและ
ระดบับูรณาการกบัโลกาภิวตัน์ 
 

 100-241 ภูมิปัญญาท้องถ่ิน             3(3-0-6) 
                  Local Wisdom 

ศึกษาความหมาย  ขอบเขตและความสาํคญัของภูมิปัญญาไทยตะวนัออกและ
ภูมิปัญญาตะวนัตก  ความหมาย  ขอบเขต  และความสําคญัของภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน  เน้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของไทยดา้นเกษตรกรรม  อุตสาหกรรมและ
ส่ิงแวดลอ้ม  คหกรรม  ภาษาและวรรณคดี  และการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินต่อการดาํเนินชีวิต 

 
 100-242 สันติศึกษา              3(3-0-6) 
 Peace Studies 

ศึกษาความหมายและแนวคิดหลกัเก่ียวกับสันติภาพและสันติศึกษา ปัญหา
ความขดัแยง้และความรุนแรงในสังคม ครอบครัว ชุมชน ชาติ และระหว่าง
ประเทศ  โดยอาศยัองค์ความรู้ด้าน รัฐศาสตร์ สังคมวิทยา จิตวิทยาสังคม 
เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจและเกิดพฤติกรรมการจดัการความขดัแยง้ไดโ้ดยสนัติวิธี 
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 100-244 เตรียมสหกจิศึกษา             2(1-2-3) 
 Cooperative Education Preparation 

หลกัการ แนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษาและระเบียบขอ้ปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง 
เทคนิคในการสมัครงาน  ความ รู้พื้ นฐานในการปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ เพื่อนาํไปพฒันาตนเองตาม มาตรฐานวิชาชีพของแต่ละสาขาวิชา 
เช่น การพัฒนาบุคลิกภาพ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสาร                
มนุษยสัมพนัธ์ การทาํงานเป็นทีม และระบบบริหารงานคุณภาพในสถาน
ประกอบการ ตลอดจนวิธีการเขียนรายงาน และเทคนิคการนาํเสนอผลงานทาง
วิชาการ เป็นตน้ 
 

1.3 กลุ่มวชิาภาษา 
 100-150 ภาษาไทยเพือ่การส่ือสาร            3(2-2-5) 
 Thai Language for Communication  

ศึกษาหลกัการ ระเบียบ ไวยากรณ์และวิธีการใชภ้าษาไทย เพื่อการส่ือสาร ใน
ดา้นการฟัง การพดูการอ่านและการเขียน โดยบูรณาการทกัษะการคิดในการใช้
ภาษา 

 
 100-151 ภาษาองักฤษ 1             3(2-2-5) 
 English I  

ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของภาษาองักฤษในระดบัตน้ ฝึกทกัษะทั้ง 4 คือ  ฟัง   
พดู อ่านและเขียน ใหเ้ช่ือมโยงประสานกนั เพื่อเป็นพื้นฐานไปสู่ความสามารถ
ในการศึกษาขั้นต่อไป 

 
 100-152 ภาษาองักฤษ 2             3(2-2-5) 
 English II 
 วชิาบังคบัก่อน : 100-151 ภาษาองักฤษ 1  

ศึกษาโครงสร้างและศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีจําเป็นในการดําเนินชีวิตอย่าง
กวา้งขวางเพิ่มข้ึนเพื่อพฒันาความสามารถในการพูด ฟัง อ่านและเขียนอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

 



91 

 100-154 ภาษาจีน 1              3(2-2-5) 
 Chinese I  

ศึกษาระบบเสียง เนน้การถ่ายเสียงภาษาจีนกลางดว้ยอกัษรจีน (Pinyin) ให้
ถูกต้องชัดเจนตาม หลักสัทอักษรจีน วิธีเขียนภาษาจีนพื้นฐาน การสร้าง
ประโยค ฝึกทกัษะทั้ง 4 ดา้นคือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ศึกษา
คาํศพัทท่ี์ใชใ้นชีวิตประจาํวนัประมาณ 600 คาํ 

 
 100-155 การพฒันาการอ่านภาษาไทย            3(2-2-5) 
 Reading Development in Thai  

ศึกษาหลักการพัฒนาทักษะการอ่านท่ีมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การอ่านจับ
ใจความ  การวิ เคราะห์  การตีความ  การสัง เคราะห์และการเขียนตาม
วตัถุประสงคต่์าง ๆ 

 
 100-156 การพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษขั้นสูง          3(2-2-5) 
 Advanced Reading Development in English  

ศึกษาการพฒันามโนทศัน์และเทคนิคของการอ่านภาษาองักฤษ กลไกในการ
อ่านตลอดจนความมุ่งประสงค์ในการอ่านหนังสือ ระดับของการอ่าน การ
เร่ิมตน้การอ่านและการอ่านเตรียม การอ่านกวาดและการอ่านเก็บ การอ่าน
วิเคราะห์วิจารณ์และการอ่านตรวจพินิจ การอ่านเปรียบเทียบและการพฒันา
ความเร็วในการอ่าน  วิธีการอ่านเร็วเบ้ืองตน้ การพฒันานิสยัในการอ่าน 

 
 100-157 การฝึกพูดภาษาไทย             3(2-2-5) 
 Thai Speech 

ศึกษาการใชภ้าษาให้ถูกตอ้งเหมาะสมในการพูด  การเขียน โดยเนน้ฝึกทกัษะ
การพูดแบบต่าง ๆในท่ี ชุมชนท่ีถูกต้อง  การใช้ถ้อยคาํสํานวนท่ีไพเราะ 
ตลอดจนการกลา้แสดงออกดา้นการพูดต่อท่ีชุมชนในหัวขอ้ทัว่ไปท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการดาํเนินชีวิต 

 
 
 



92 

 100-250 ภาษาองักฤษ 3             3(2-2-5) 
 English III  
 วชิาบังคบัก่อน : 100-152 ภาษาองักฤษ 2  

ศึกษาทกัษะในการอ่านในรูปของการเสนอกลวิธีต่าง ๆ อนัจะเอ้ือให้เกิดความ
เขา้ใจในเร่ืองท่ีอ่านไดดี้ข้ึน เทคนิคในการเดาความหมายของคาํศพัท ์คาํศพัท์
และสํานวนท่ีใชท้ัว่ไปในวงการธุรกิจ วิธีการอ่านจบัใจความและการตีความ 
ดว้ยการฝึกอ่านคาํจากบทความ ตาํรา และหนงัสือพิมพ ์  

 
 100-251 ภาษาองักฤษ 4            3(2-2-5) 
 English IV  
 วชิาบังคบัก่อน : 100-250 ภาษาองักฤษ 3  

ศึกษาทกัษะภาษาองักฤษเพื่อใชใ้นท่ีทาํงาน การเขียนสํานวนท่ีถูกตอ้งของ
ภาษาอย่างมีหลกัเกณฑ์และภาษาท่ีใชใ้นสังคมท่ีจาํเป็นในการติดต่องานเช่น
การใชโ้ทรศพัท ์การนดัหมาย การตอ้นรับแขก  การขอขอ้มูลและการจดบนัทึก
ขอ้ความ 

 
 100-252 ภาษาองักฤษสําหรับวชิาการเฉพาะด้าน           3(2-2-5) 
 English for Academic Purpose   

ศึกษาศพัทเ์ทคนิค  การใชภ้าษาและโครงสร้างประโยค  สาํนวนภาษาองักฤษท่ี
ใชส้าํหรับวิชาการเฉพาะดา้น  

 
 100-253 ภาษาจีน 2              3(2-2-5) 
 Chinese II  
 วชิาบังคบัก่อน : 100-154 ภาษาจีน 1  

ศึกษาต่อเน่ืองจากภาษาจีน 1 โดยฝึกทกัษะทั้ง 4 ดา้นในระดบัท่ีสูงข้ึน ใชภ้าษา
ให้ถูกต้องสอดคล้องกับเหตุการณ์และส่ิงแวดล้อม การค้นคําศัพท์จาก
พจนานุกรม  ศึกษาความแตกต่างของอักษรจีนแบบตัวเต็ม  (Traditional 
Character) และตวัยอ่ (Simplified Character)  ศึกษาคาํศพัทใ์หม่  ประมาณ  
600 คาํ  
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 100-300 ภาษามลายู 1              3(2-2-5) 
 Malay I  

ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของภาษามลาย ูและเสริมสร้างทกัษะพื้นฐานดา้นการ
ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษามลายูจากคาํศพัท์ และประโยคเพื่อการส่ือสารใน
ชีวิตประจาํวนั    

 
 100-301 ภาษามลายู 2              3(2-2-5) 
 Malay II  
 วชิาบังคบัก่อน : 100-300 ภาษามลายู 1  

ศึกษาและฝึกทกัษะดา้นการฟัง พดู อ่าน เขียนภาษามลายใูนระดบัตน้ท่ีต่อเน่ือง
จากภาษามลาย ู1 เพื่อสามารถใชภ้าษามลายใูนการส่ือสารและตามสถานการณ์
ท่ีกาํหนดได ้  

 
 100-302 ภาษาญีปุ่่น 1              3(2-2-5) 
 Japanese I  

ศึกษาและฝึกฝน การออกเสียงและการเขียนตวัอกัษรฮิรางะนะ และอกัษรคาตะ
คานะ คาํศพัท์พื้นฐานรูปประโยคพื้นฐาน เพื่อนาํมาใชเ้ขียนประโยคในการ
ส่ือสาร ฝึกทกัษะการฟัง เพื่อความเขา้ใจ โดยการถามตอบเป็นภาษาญ่ีปุ่น
เก่ียวกบักิจวตัรประจาํวนั และฝึกการกล่าวแนะนาํตวั ดว้ยการพดูสนทนา ผา่น
การพฒันาทกัษะพื้นฐานในการส่ือสาร  
 

 100-303 ภาษาญีปุ่่น 2              3(2-2-5) 
 Japanese II  
 วชิาบังคบัก่อน : 100-302 ภาษาญีปุ่่น 1   

ศึกษาและฝึกทกัษะพ้ืนฐานต่อเน่ือง  ผ่านทกัษะการฟัง การออกเสียงและการ
พูด  การเ ขียนประโยค  การอ่านข้อความพ้ืนฐานและคําศัพท์ ท่ีใช้ใน
ชีวิตประจาํวนั ศึกษาและฝึกฝนการออกเสียงและการเขียนตวัอกัษรฮิรางะนะ 
คาตะคานะ และตวัอกัษรคนัจิเพิ่มเติม  
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 100-304 ภาษาเกาหล ี1             3(2-2-5) 
 Korean I   

ศึกษาคาํศพัทพ์ื้นฐาน รูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน เนน้ฝึกบทสนทนาท่ี
ใชใ้นชีวิตประจาํวนั ไดแ้ก่ การทกัทาย การแนะนาํตน การบอกเวลา การซ้ือ
ของ โดยสนทนาตอบโตด้ว้ยภาษาเกาหลี และการอ่านฝึกอ่านขอ้ความ ฝึกการ
เขียนเป็นรูปประโยค  

 
 100-305 ภาษาเกาหล ี2              3(2-2-5) 
 Korean II   
 วชิาบังคบัก่อน : 100-304 ภาษาเกาหล ี1   

ศึกษารูปแบบการสนทนา โดยใชป้ระโยคสนทนาสาํหรับการส่ือสาร ดว้ยการ
ฟังและพดูภาษาเกาหลีและเรียนรู้คาํศพัทท่ี์ใชใ้นการทาํงาน คาํศพัทใ์นบทเรียน 
โดยฝึกการใชภ้าษาบูรณาการทกัษะพื้นฐานในระดบัสูงข้ึน  

  
 100-351 ภาษาองักฤษสําหรับธุรกจิ 1            3(2-2-5) 
                  English for Business I  

ศึกษาการพฒันาทกัษะในการเขียนและพูดทางธุรกิจ  โดยในการพฒันาทกัษะ
ในการเขียนให้นักศึกษาเรียนรู้ถึงทฤษฎีและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในการเขียน
จดหมายธุรกิจและการฝึกฝนให้เขียนจดหมายธุรกิจแบบต่าง ๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ในการพฒันาทกัษะการพูดให้นักศึกษาเรียนรู้และฝึกฝนการ
สนทนาในรูปแบบต่าง ๆ  ในเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัธุรกิจ  
 

 100-352 ภาษาองักฤษสําหรับธุรกจิ 2            3(2-2-5) 
                   English for Business II  
                   วชิาบังคบัก่อน : 100-351 ภาษาองักฤษสําหรับธุรกจิ 1  

ศึกษาการฝึกฝนต่อจากภาษาองักฤษสําหรับธุรกิจ 1 โดยให้นกัศึกษาฝึกฝน
เขียนจดหมายธุรกิจและ งานเขียนอ่ืนทางธุรกิจท่ี ซบัซอ้นและยุง่ยากยิง่ข้ึน  ทั้ง
ยงัฝึกฝนการสนทนาและอภิปรายแสดงความ คิดเห็นในเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัธุรกิจ
ท่ีมีระบบสูงข้ึนไปอีก  
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 100-353 การสนทนาภาองักฤษ                   3(2-2-5) 
                   English Conversation  
                   ศึกษาการสนทนาขั้นพื้นฐาน ใช้เหตุการณ์สมมติให้นักศึกษาฝึกหัดในหาร

สนทนา รูปแบบของภาษาท่ีไดเ้รียนมาแลว้ในการสนทนา ศึกษาออกเสียงได้
ถูกตอ้ง ศึกษาศพัทส์าํนวนต่าง ๆ ท่ีน่ารู้ ฝึกทบทวนการเล่าลาํดบัเหตุการณ์ และ
การแลกเปล่ียนความคิดเห็นในเร่ืองต่างๆ เพื่อเตรียมตวั ในการเขา้สัมมนาหรือ
รับการอบรม  

 
2.  รายวชิาหมวดวชิาเฉพาะ 
2.1  กลุ่มวชิาแกน 

 100-116 แคลคูลสั               3(2-2-5) 
 Calculus 
 วชิาบังคบัก่อน : 100-110 พืน้ฐานทางคณติศาสตร์ 

ศึกษาเร่ืองลิมิต ความต่อเน่ือง อนุพนัธ์ และอินทิกรัลของฟังก์ชัน ค่าจริง                  
ตวัแปรเดียว อินทิกรัล ไม่ตรงแบบ ลาํดับและอนุกรม ของจาํนวนจริงและ
อนุกรมกาํลงั 

 
 100-117 ความน่าจะเป็นและสถิติ 3(3-0-6) 
 Probability and Statistics 

ศึกษาเร่ืองสถิติพรรณนา แนวคิดพื้นฐานท่ีเก่ียวกบัความน่าจะเป็น การแจกแจงความ
น่าจะเป็น การแจกแจงท่ีสําคญัจากการสุ่มตวัอย่าง การประมาณค่า การทดสอบ
สมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การถดถอยและสหสัมพนัธ์ การแจกแจง            
ไคสแควร์ และการวิเคราะห์ความถ่ี สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ 
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 100-118 คณติศาสตร์แบบไม่ต่อเน่ือง                         3(3-0-6) 
 Discrete Mathematics 

ศึกษาขั้นตอนวิธีการหาร  ขั้นตอนวิธีแบบยุคลิค  อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ 
ความสัมพนัธ์เวียนบงัเกิดและระเบียบวิธีผลเฉลย ขั้นตอนวิธีแบ่งและเอาชนะ 
บทนิยาม อุปนยั ความสัมพนัธ์ทวิภาคและ ไดกร๊าฟ การปิดของความสัมพนัธ์ 
ความสัมพนัธ์อิควิวาเลนซ์ และการแบ่งกั้น เซตอนัดบัยอ่ยและการแยกจาํพวก
เชิงโทโพโลยี การเดินทางรอบแบบออยเลอร์  วัฏจักรฮามิลตันฟังก์ชัน                  
ถอดแบบขั้นตอนวิถีท่ีสั้ นท่ีสุด  ทรีแผ่ทั่วเล็กสุดเฉพาะกลุ่มรากทรี การ
ดาํเนินการทวิภาค เซมิกรุ๊ฟ และฟังกช์นัถ่ายแบบ 
 

 501-103 สถาปัตยกรรมคอมพวิเตอร์                 3(2-2-5) 
 Computer Architecture 

ศึกษาพัฒนาการของระบบไมโครคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมของระบบ
ไมโครคอมพิวเตอร์ ภาษาแอสเซมบลีเบ้ืองตน้ ชุดคาํสั่ง (Software) การทาํงาน
ของโปรแกรมควบคุมระบบ การเช่ือมโยง ไมโครคอมพิวเตอร์เขา้เป็นระบบ
เครือข่าย 

 
 501-104 เทคโนโลยสีารสนเทศ                             3(3-0-6) 
  Information Technology 

ศึกษาความหมายเทคโนโลยีสารสนเทศสมยัใหม่ คอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร์  ระบบปฏิบติัการ ระบบฐานขอ้มูล การใชง้านส่วนติดต่อกบัผูใ้ช ้
โปรแกรมประยุกตใ์นองคก์ร  ระบบเครือข่าย  การส่ือสารขอ้มูล  เทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ต   เว็บเทคโนโลยี  เฟรมเวิ ร์ค   การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศกบัองค์การ ผลกระทบขององค์การเก่ียวเน่ืองมาจากเทคโนโลยี
สารสนเทศและแนวโนม้เทคโนโลยสีารสนเทศในอนาคต 
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 501-301 ระบบการจัดการฐานข้อมูล                 3(2-2-5) 
  Database Management Systems 
 วชิาบังคบัก่อน :  501-203 โครงสร้างข้อมูลและอลักอริซึม 
 ศึกษาทฤษฎีและปฏิบัติการเ ก่ียวกับฐานข้อมูลรูปแบบของฐานข้อมู     

สถาปัตยกรรมระบบฐานขอ้มูล ระบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ ระบบฐานขอ้มูลแบบ
กระจาย ระบบฐานขอ้มูลแบบออบเจ็กต ์ระบบฐานขอ้มูลบนเว็บ การออกแบบ
ฐานขอ้มูล การสร้างฐานขอ้มูล การประยกุตใ์ชง้านฐานขอ้มูลกบัแอพพลิเคชัน่ 
การใชภ้าษาสอบถามเชิงโครงสร้าง  การจดัการระบบฐานขอ้มูล  ระบบรักษา
ความปลอดภยัฐานขอ้มูล 
 

 501-427 การประกอบการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ     3(3-0-6) 
  Entrepreneurship in Information Technology 

ศึกษารูปแบบและลกัษณะการประกอบการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ผลกระทบ
ต่อองค์การ การใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีการตลาดสําหรับผูป้ระกอบการ 
แนวโน้มการขยายตวัของนานาชาติต่อการประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ภาวะความเป็นผูน้าํ การจดัการความเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ผูป้ระกอบการ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การทาํแผนธุรกิจของธุรกิจเทคโนโลยี
สารสนเทศขนาดกลางหรือขนาดยอ่ม การบริหารทีมงาน 
 

2.2  กลุ่มวชิาเอกบังคบั 
 201-203 องค์การและการจัดการ                3(3-0-6) 
 Organization and Management 

ศึกษาลกัษณะขององคก์าร อาํนาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ โครงสร้างและวิธี
ดาํเนินงานขององคก์ารธุรกิจ กระบวนการบริหาร การวางแผน การจดัองคก์าร 
การวินิจฉยัสัง่การ การส่งเสริมกาํลงัใจ ผูป้ฏิบติังานและการควบคุม 
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 501-101 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 1   3(2-2-5) 
 Computer Programming I 

ศึกษาการใชง้านคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ การใชค้อมพิวเตอร์สําหรับแกปั้ญหา  
อลักอริธึมและการออกแบบโปรแกรม การเขียนโปรแกรมดว้ยภาษาระดบัสูง  
โครงสร้างของการควบคุม  อาเรย ์ ฟังก์ชนั  อินพุทและเอาท์พุท โครงสร้าง
ขอ้มูลประกอบฟังกช์นัเวียนบงัเกิด  (Recursive Functions)  โปรแกรมยอ่ย  
พอยน์เตอร์  รูปแบบการเขียนโปรแกรมท่ีดี  เทคนิคการแกท่ี้ผิดในโปรแกรม  
การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุเบ้ืองตน้ 
 

 501-102 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 2 3(2-2-5) 
 Computer Programming II 
 วชิาบังคบัก่อน : 501-101 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 1 

ศึกษาหลกัเกณฑแ์ละไวยากรณ์ของโปรแกรมเชิงวตัถุเบ้ืองตน้  ตวัแปร  ชนิด
ของขอ้มูล  การใชง้านสตริงค ์ หลกัการทาํงานของคลาส  การเอนแคปซูเลชนั  
การถ่ายทอดคุณสมบติั กรรมวิธีโพลีมอร์ฟิซึม การสืบทอดแพค็เกจ็และอินเตอร์
เฟซ  การพฒันาแอพพลิเคชั่น  วิธีสร้างเมทธอดเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน  
แนวความคิดการพฒันาโปรแกรมโดยใช้เคร่ืองมือในการพฒันา การควบคุม
ขอ้ผิดพลาด (Exceptions Handling) สตรีม (Stream) การควบคุมการ
ประมวลผลหลายๆ คาํสัง่พร้อมกนั  (Threads) คาํสัง่ในการควบคุมการทาํงาน 
 

501-201 การวเิคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ         3(2-2-5) 
  Information Systems Analysis and Design  
  วชิาบังคบัก่อน : 501-104 เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ศึกษาวงจรการพฒันาระบบ  วิเคราะห์องค์ประกอบสําคญัของระบบ  การ
จัดการทาง   สารสนเทศ  เคร่ืองมือและเทคนิคท่ีใช้ในการวิเคราะห์ระบบ
สารสนเทศและการกาํหนดองคป์ระกอบท่ีสาํคญัของระบบการจดัการและการ
ควบคุมในการพฒันาระบบ  กลวิธีในการออกแบบระบบสารสนเทศ  การ
ออกแบบอินพุท  เอาท์พุท  กระบวนการ  การควบคุม  แฟ้มข้อมูลและ
ฐานขอ้มูล  การทดสอบระบบและขั้นตอนต่าง ๆ  การดูแลและบาํรุงรักษา
ระบบ 
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 501-202 การออกแบบและเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ      3(2-2-5) 
  Object-Oriented Design and Programming 
  วชิาบังคบัก่อน : 501-201 การวเิคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ  

ศึกษาเก่ียวกบัแนวคิดพื้นฐานของตวัแบบเชิงวตัถุ วฏัจกัรชีวิตการพฒันาระบบ            
การวิเคราะห์เชิงวตัถุ การสร้างแผนภาพคลาสไดอะแกรม แผนภาพยูสเคส
ไดอะแกรม แผนภาพซีเควนซ์ไดอะแกรม  แผนภาพแอคทิวิตีไดอะแกรม  
แผนภาพอีอาร์ไดอะแกรม การออกแบบระบบงานทางดา้น   สารสนเทศโดย
ใชห้ลกัการของ  Unified Modeling Language (UML) การประยกุตใ์ชง้าน
ออกแบบเชิงวตัถุ ศึกษาแนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุและการสร้าง
โปรแกรมใชง้าน   
 

 501-203 โครงสร้างข้อมูลและอลักอริธึม      3(2-2-5) 
  Data  Structures and Algorithms  
  วชิาบังคบัก่อน : 501-102 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 2  

ศึกษาความหมายของอลักอริธึม แนวคิดของอลักอริธึม  โครงสร้างขอ้มูลแบบ
เชิงเส้น   ลิงค์ลิสต์พอยน์เตอร์ โครงสร้างขอ้มูลแบบไม่เชิงเส้น โครงสร้าง
ขอ้มูลแบบอาเรย ์ สแตก  คิว  และตน้ไม ้  
 

501-204 การเขียนโปรแกรมบนเวบ็ 1                3(2-2-5) 
  Web Programming I 
  วชิาบังคบัก่อน : 501-102 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 2 

ศึกษาการเขียนเวบ็แอพพลิเคชัน่ หลกัการเขียนโปรแกรม หลกัการออบแบบ
เว็บ เพจ  การใช้งานเค ร่ืองมือหรือเทคโนโลยี ท่ี ใช้ในการพัฒนาเว็บ
แอพพลิเคชัน่ เรียนรู้ลกัษณะการทาํงานของเวบ็แอพพลิเคชัน่ การเรียนรู้การ
เขียนโปรแกรมท่ีทาํงานร่วมกบัฐานขอ้มูล สามารถพฒันาซอฟตแ์วร์แกปั้ญหา
ทางธุรกิจได ้
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 501-205 การเขียนโปรแกรมบนเวบ็ 2                          3(2-2-5) 
  Web Programming II 
  วชิาบังคบัก่อน : 501-204 การเขียนโปรแกรมบนเวบ็ 1 

ศึกษาการเขียนโปรแกรมคาํสั่งการใชง้านบนเวบ็ เพื่อให้เวบ็เพจเป็นรูปแบบ  
ไดนามิก มีปฏิสมัพนัธ์กบัผูใ้ช ้ศึกษาการเขียนโปรแกรม เพื่อเช่ือมโยงการเขียน 
 

 501-302 ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ           3(3-0-6) 
  Management Information Systems 
  วชิาบังคบัก่อน : 201-203 องค์การและการจัดการ 

ศึกษาพื้นฐานระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ  ระบบสารสนเทศเพื่อการเพ่ิม
คุณค่าให้องคก์าร  ระบบสารสนเทศระดบัองคก์าร  กระบวนการพฒันาระบบ
สารสนเทศ การสร้างระบบสารสนเทศผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในองค์การ 
ระบบการจดัการลูกคา้สัมพนัธ์ ระบบการจดัการคู่คา้สัมพนัธ์  การจดัการความรู้ 
ระบบธุรกิจอจัฉริยะ พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ เคร่ืองมือทางธุรกิจ ธุรกิจไร้สาย 
ระบบความปลอดภยั และกรณีศึกษาเก่ียวกบัระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ
ในองคก์ารต่าง ๆ 
 

 501-305  ระบบปฏิบัติการ      3(2-2-5) 
  Operating Systems 
  วชิาบังคบัก่อน : 501-203 โครงสร้างข้อมูลและอลักอริธึม  

ศึกษาแนวความคิดพื้นฐานเก่ียวกบัระบบปฏิบติัการ การจดัการกระบวนการ 
การจดัเวลาการประสานงาน การส่ือสารระหว่างกระบวนการ การติดตาม การ
จดัการหน่วยความจาํหลกั หน่วยความจาํเสมือน การจดัการหน่วยความจาํ
สํารอง ประสิทธิภาพของระบบ  ความปลอดภัยของข้อมูลและฝึกติดตั้ ง
ระบบปฏิบติัการ 
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 501-306 การเขียนโปรแกรมระบบเครือข่าย      3(2-2-5) 
  Network Programming 

ศึกษาการพฒันาโปรแกรมเพื่อการส่ือสารระหว่างคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์และ
ซอฟตแ์วร์สาํหรับการส่ือสาร  อุปกรณ์การเช่ือมต่อเพื่อการส่ือสาร การเรียกใช้
พารามิเตอร์ มาตรฐานในการส่ือสาร 

 
 501-309 การส่ือสารข้อมูลและเครือข่าย 1 3(2-2-5) 
  Data Communication and Networking I 

ศึกษาทฤษฎีและปฏิบติัการ การส่ือสารขอ้มูลแบบจาํลอง OSI ส่ือและอุปกรณ์
ท่ีใชใ้นการส่ือสารขอ้มูล   องคป์ระกอบของระบบส่ือสารขอ้มูลโปรโตคอล 
การส่ือสารขอ้มูลระหว่างคอมพิวเตอร์ระยะใกลแ้ละระยะไกล ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์แบบต่าง ๆ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต มาตรฐานในการ ส่ือสารขอ้มูล 
การออกแบบระบบและจดัการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบรักษาความปลอดภยั 
การบาํรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

 
 501-410 นโยบายและกฎหมายเทคโนโลยสีารสนเทศ          3(3-0-6) 
  Information Technology Policy and Legal Issues 

ศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสารของประเทศ
ไทยท่ีบงัคบัใช้แลว้และอยู่ในกรอบการพิจารณา รวมถึงประกาศกระทรวง 
กฎกระทรวง ร่างข้อตกลงทั่วๆ ไป และข้อตกลงพิเศษ สนธิสัญญาและ
ขอ้ตกลงระหว่างประเทศ ตลอดจนการเจรจาทาํความตกลงเก่ียวกบัการพฒันา
ซอฟตแ์วร์และเผยแพร่ขอ้ตกลงท่ีจดัทาํข้ึน นโยบายดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการส่ือสาร แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร องคค์วามรู้ 
ทกัษะ ท่ีแสดงถึงความเป็นมืออาชีพ มีจริยธรรมและความรับผิดชอบของ              
นกัคอมพิวเตอร์และต่อสงัคม  
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 501-411 โครงงานพเิศษ 1      3(0-9-3) 
  Special Senior Project I 
  วชิาบังคบัก่อน : 501-202 การออกแบบและเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ 

โครงงานพิเศษ 1 เป็นโครงงานท่ีมีจุดประสงคใ์หน้กัศึกษาในปีท่ี 3 ไดเ้ขา้ใจใน
กระบวนการศึกษาปัญหาจากกรณีศึกษาท่ีเลือกไดต้ามอิสระ การแกปั้ญหาจาก
กรณีศึกษาอยา่งเป็นระบบ นกัศึกษาจะไดท้ดลองใชค้วามรู้ ทกัษะกระบวนการ
ต่างๆ ในการวิเคราะห์ และแก้ปัญหาท่ีมีความซับซ้อนภายใตก้ารช้ีแนะจาก
อาจารยท่ี์ปรึกษา ทั้งยงัเป็นโอกาสท่ีจะไดฝึ้กนาํเสนอเร่ืองราวให้ผูอ่ื้นไดรั้บรู้
และเขา้ใจ 

 
 501-412 โครงงานพเิศษ 2 3(0-9-3) 
  Special Senior Project II 
  วชิาบังคบัก่อน : 501-411 โครงงานพเิศษ 1 

โครงงานพิเศษ 2 เป็นการศึกษาปัญหาจากกรณีศึกษาในรายวิชาโครงงานพิเศษ 
1 โดยศึกษาความต้องการท่ีเกิดข้ึนจริง ข้อมูลท่ีทันสมัยและมีระดับความ
ซบัซ้อนมากข้ึน โดยนักศึกษาตอ้งประมวลความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทั้งภาคทฤษฎีและทกัษะกระบวนการภาคปฏิบติัต่าง ๆ เพื่อนาํมาวิเคราะห์และ
แก้ปัญหาอย่างมีระบบ บนพื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ภายใตก้ารช้ีแนะของอาจารยท่ี์ปรึกษา นักศึกษาจะตอ้งมีความเขา้ใจงานของ
ตนเองเป็นอย่างดี สามารถพฒันาระบบและทาํการทดสอบระบบพร้อมทั้ ง
ประเมินความพึงพอจากผูใ้ชร้ะบบ และสามารถนาํเสนอเร่ืองราว เพื่อถ่ายทอด
และเผยแพร่แก่ผูอ่ื้นใหรั้บรู้เขา้ใจ ไดเ้ป็นอยา่งดี 
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 501-413 สัมมนาทางเทคโนโลยสีารสนเทศ           3(1-4-4) 
  Seminar in Information Technology 

นกัศึกษาตั้งกลุ่มนาํเสนอและบรรยายผลงาน รวมทั้งร่วมอภิปรายผลงานผูอ่ื้น 
โดยนกัศึกษาเลือกหัวขอ้สัมมนาในเชิงวิชาการทางดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
รวมทั้งเทคโนโลยสีารสนเทศภูมิศาสตร์  ผลงานท่ีนาํเสนออาจเป็นผลท่ีไดจ้าก
การรายงาน ประสบการณ์การฝึกงานในหัวขอ้ท่ีสัมพนัธ์กบัวิชาชีพ หรือการ
คน้ควา้ต่าง ๆ เพื่อเป็นการฝึกฝนการคน้หาและรับรู้ขอ้มูล การนาํเสนองาน การ
เขียนรายงานท่ีถูกตอ้ง 
 

 501-418 การส่ือสารข้อมูลและเครือข่าย 2                                            3(2-2-5) 
  Data Communication and Networking II 
  วชิาบังคบัก่อน : 501-309 การส่ือสารข้อมูลและเครือข่าย 1 

ศึกษาทฤษฎีและปฏิบติัการเช่ือมต่อภายในเครือข่าย และการเช่ือมต่อภายนอก
เครือข่าย โดยใชอุ้ปกรณ์มาตรฐานในการส่ือสารขอ้มูลเช่น Switch ,Router    
การใชโ้ปรโตรคอลในการส่ือสารขอ้มูลในภายนอกเครือข่ายแบบ Distance 
Vector  และแบบ Link State  การสร้างเครือข่ายแลนเสมือน (Virtual LAN)  
การส่ือสารระหวา่ง Switch และ Router การบริหารจดัการ IP Address  
 

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

 Applied  Geo-informatics  

 ศึกษาการนาํเทคโนโลยสีารสนเทศภูมิศาสตร์ไปใชป้ระโยชน์ในการวางแผน 
การบริหารจดัการ และการแกไ้ขปัญหาเชิงพื้นท่ี การสาํรวจทรัพยากร ธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มและการติดตามภยัพิบติั การวางแผนและการอนุรักษดิ์น นํ้า 
และสภาพแวดลอ้ม 
 

 

502-312  การประมวลผลเชิงเลขของข้อมูลจากดาวเทยีม 3(2-2-5) 

 Digital Processing of Satellite Data  

 ศึกษาข้อมูลเชิงเลขภาพถ่ายดาวเทียมและการแสดงภาพ การแก้ไขให้
ถูกตอ้งโดยการวดัดว้ยวิทยแุละทางพื้นดิน การจาํแนกภาพและการวิเคราะห์
ความแม่น การประยกุตภ์าพไปเป็นแผนท่ี 
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502-411 การอ่านแผนทีแ่ละแปลภาพถ่ายทางอากาศ 3(2-2-5) 
 Map  Reading  and  Aerial  Photo  Interpretation  
 ศึกษาลกัษณะแผนท่ี ประวติัความเป็นมา องคป์ระกอบแผนท่ี การใช้

ประโยชน์แผนท่ีภูมิประเทศ การอ่านแผนท่ี ลกัษณะภาพถ่ายทางอากาศ 

เทคนิคการผลิตภาพถ่ายทางอากาศ การกาํหนดทิศทางและตาํแหน่งบน
ภาพถ่ายทางอากาศ การแปลความหมายจากภาพถ่ายทางอากาศ 

 

 
 2.3  กลุ่มวชิาเอกเลอืก 
 501-307 วศิวกรรมซอฟต์แวร์             3(2-2-5) 
  Software Engineering  
 วชิาบังคบัก่อน : 501-201 การวเิคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 

ศึกษาวงจรพฒันาระบบ  การพิจารณาและกาํหนดความตอ้งการของผูใ้ช ้ การ
วิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างซอฟตแ์วร์ การออกแบบซอฟตแ์วร์ การใช้
เคร่ืองมือทางวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ (CASE Tools) การทาํใหซ้อฟตแ์วร์ถูกตอ้งมี
ความน่าเช่ือถือ(การทดสอบซอฟตแ์วร์) การประกนัคุณภาพ  การสร้างตน้แบบ 
การประมาณการตน้ทุนซอฟตแ์วร์ การจดัทาํเอกสารประกอบการสร้างส่วน
ชุดคาํสั่ง  การเขียนคู่มือสําหรับผูใ้ช้และคู่มือทางเทคนิค   การบาํรุงรักษา
ซอฟตแ์วร์และกรณีศึกษาทางดา้นวิศวกรรม 

 
 501-308 การเกบ็และการสืบค้นสารสนเทศ               3(3-0-6) 
  Information Storage and Retrieval 

ศึกษาโครงสร้างการจดัเก็บแฟ้มขอ้มูล ภาพรวมของระบบคน้คืน การวิเคราะห์
ขอ้ความ การแบ่งกลุ่มอตัโนมติั กลยุทธ์การคน้หาขอ้มูล การประเมินผลการ
สืบคน้สารสนเทศ การสืบคน้สารสนเทศในระบบออนไลน์  
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 501-415 พาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์                3(2-2-5) 
  Electronic Commerce  
 วชิาบังคบัก่อน : 501-204 การเขียนโปรแกรมบนเวบ็ 1 

 ศึกษาแนวคิดและพื้นฐานการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ แนวทางการดาํเนินการ
เขา้สู่พาณิชย ์ศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการตดัสินใจซ้ือ
สินคา้ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์อิเลก็ทรอนิกส์ หลกัการตลาดอิเลก็ทรอนิกส์ ภาษี
กบัพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ การเลือกใชเ้ทคโนโลยีในการพฒันาระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์  ระบบการชําระเงินออนไลน์  การจัดการระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบรักษาความปลอดภัยบนอินเตอร์เน็ต การจดทะเบียน
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การบริหารธุรกิจ
พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ใหป้ระสบความสาํเร็จ ตลอดจนทิศทางและอนาคตของ
พาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 

 
 501-417 ความปลอดภยัของระบบสารสนเทศและการตรวจสอบ         3(3-0-6) 
  Information Systems Security and Audit 
 วชิาบังคบัก่อน : 501-201 การวเิคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 

ศึกษาความปลอดภยัของระบบสารสนเทศ เทคนิคการควบคุมการออกแบบระบบ
สารสนเทศ อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์  การวางแผนควบคุมในการเขา้ถึง  
การจดัการและควบคุมการให้บริการทางสารสนเทศ  ตรวจสอบกระบวนการ
และเทคนิคสาํหรับระบบสารสนเทศ 

 
 501-422 ปัญญาประดิษฐ์                          3(3-0-6) 
  Artificial Intelligence 
 วชิาบังคบัก่อน : 501-203 โครงสร้างข้อมูลและอลักอริธึม 

โครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาประดิษฐ์ ปัญหาพ้ืนฐานท่ีเก่ียวข้องกับงาน
ประเภทการแกปั้ญหาทัว่ไป ทฤษฎีเกมส์ การพิสูจน์ทฤษฎีทางตรรก การเขา้ใจ
ภาษามนุษย ์ การตรวจรู้ภาพ การควบคุมหุ่นยนต ์ระบบผูช้าํนาญการ (Expert 
System) และการแทนความรู้ในคอมพิวเตอร์ (Knowledge Representation) 
การใชภ้าษาลิสพห์รือโปรลอก เพื่อสร้างเสริมความเขา้ใจในการทาํงานดา้น
ปัญญาประดิษฐ ์
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 501-426 การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศเชิงกลยุทธ์               3(3-0-6) 
  Strategic Information Technology Management 

ศึกษาการวางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ                            
เพื่อตอบสนองต่อนโยบายและเป้าหมายขององคก์าร  กรณีศึกษาองคก์ารต่าง ๆ              
ในการบริหารจดัการกลยุทธ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สอดคลอ้งกบั
การวางแผนกลยุทธ์โดยรวมขององค์การ การเช่ือมโยงแผนกลยุทธ์ไปสู่
แผนปฏิบติั  การตดัสินใจเชิงกลยทุธ์เพื่อการลงทุนดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  
การจัดหน่วยงานหรือแผนกทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
หน่วยงานต่าง ๆในองค์การ การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ                           
การนาํแผนกลยทุธ์   ไปดาํเนินงาน  การประเมินผลแผนกลยทุธ์  ภาวะผูน้าํและ
การจูงใจบุคลากรในการนาํเทคโนโลยสีารสนเทศไปใชใ้หเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 
 501-430 ฐานข้อมูลเชิงวตัถุ                 3(2-2-5) 
  Object-Oriented Database 
 วชิาบังคบัก่อน : 501-202 การออกแบบและเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ 

ศึกษาความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัฐานขอ้มูล การออกแบบฐานขอ้มูลเชิงวตัถุ แนวคิด
ของ Semantic Data Model ความสัมพนัธ์แบบ Aggregation Generalization 
Semantic Object Model การป้องกนัขอ้มูล ภาษาท่ีใชใ้นการเรียกใชข้อ้มูล การ
จดัเกบ็ขอ้มูลในรูปแบบต่าง ๆ  
 

 501-435  การเขียนโปรแกรมภาษาจาวาขั้นสูง                3(2-2-5) 
  Advanced Java Programming 
 วชิาบังคบัก่อน : 501-102 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 2 

ศึกษาโครงสร้างและส่วนประกอบมาตรฐานของภาษาจาวา แอปเพล็ตและ
แอพพลิเคชัน  ภาษาจาวากับรูปแบบเชิงวัตถุ  ทดลองใช้ความรู้และทักษะ  
กระบวนการต่างๆ  ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาโดยใช้แนวความคิดเชิงวตัถุ 
กรณีศึกษา และการพฒันาระบบโดยใชภ้าษาจาวาเป็นเคร่ืองมือ  
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 501-437 หัวข้อพเิศษ 1                          3(2-2-5)  
  Special Topics I   

ศึกษาพัฒนาการหรือหัวข้อใหม่ ๆ ในสถานการณ์ปัจจุบันท่ีเก่ียวข้องกับ
สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ หรือเป็นแนวโนม้ในอนาคตท่ีนกัศึกษาสนใจ 
เพื่อเสริมความรู้ความเขา้ใจ ความเช่ียวชาญให้แก่นักศึกษาดา้นวิชาชีพ 
คาํอธิบายรายวิชาเป็นไปตามท่ีสาขาวิชา ฯ  กาํหนด 

 
 501-438 หัวข้อพเิศษ 2                          3(2-2-5)  
  Special Topics II   

ศึกษาพัฒนาการหรือหัวข้อใหม่ ๆ ในสถานการณ์ปัจจุบันท่ีเก่ียวข้องกับ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเป็นแนวโนม้ในอนาคตท่ีนกัศึกษาสนใจ 
เพื่อเสริมความรู้ความเขา้ใจ ความเช่ียวชาญให้แก่นักศึกษาดา้นวิชาชีพ 
คาํอธิบายรายวิชาเป็นไปตามท่ีสาขาวชิา ฯ กาํหนด 

 
 501-439 หัวข้อพเิศษ 3                 3(2-2-5)  
  Special Topics III   

ศึกษาพัฒนาการหรือหัวข้อใหม่ ๆ ในสถานการณ์ปัจจุบันท่ีเก่ียวข้องกับ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเป็นแนวโนม้ในอนาคตท่ีนกัศึกษาสนใจ 
เพื่อเสริมความรู้ความเขา้ใจ ความเช่ียวชาญให้แก่นักศึกษาดา้นวิชาชีพ 
คาํอธิบายรายวิชาเป็นไปตามท่ีสาขาวิชา ฯ กาํหนด 

 
 501-440 สัมมนาคุณธรรมจริยธรรม               3(1-4-4)  
 Seminar in Morals and Ethics 
 ตระหนกัในคุณธรรม  จริยธรรม  มีวินยั  ตรงต่อเวลา  และรับผดิชอบต่อตนเอง

และสงัคม  เขา้ใจภาวะความเป็นผูน้าํและผูต้าม  สามารถทาํงานเป็นทีมและ
แกไ้ขขอ้ขดัแยง้  รู้จกัเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น  เคารพ
กฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ  ขององคก์ารและสงัคม  รู้จกัการใชเ้หตุผล  มี
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
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502-201  หลกัระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์                                                         3(2-2-5)    

 Principles of Geographic Information Systems  

 ศึกษาวิวฒันาการดา้นเทคโนโลยภูีมิสารสนเทศ ความหมายและคาํจาํกดัความ
องค์ประกอบ ระบบการทาํงาน ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการรับรู้จาก
ระยะไกล   ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ความหมาย โครงสร้างของฐานขอ้มูล 
และองคป์ระกอบระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ฐานขอ้มูลเชิงพื้นท่ีการนาํเขา้
ขอ้มูล การตรวจสอบขอ้มูล ระบบการจดัเก็บและจดัการขอ้มูล การวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงพื้นท่ี การประยุกต์ใช้ข้อมูลจากการรับรู้ระยะไกลกับระบบ   
ภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 

 

502–202 ภูมิศาสตร์ขนส่งและโลจิสติกส์ 3(2-2-5) 

 Geography of Transportation and Logistics  

 ศึกษาปัจจยัทางภูมิศาสตร์เก่ียวกบัระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ในยุคโลกา 
ภิวตัน์ แบบไร้พรมแดน บทบาทโลจิสติกส์ในเศรษฐกิจ และการบริการ   
กลยุทธ์การขนส่งสินคา้ การวิเคราะห์ความตอ้งการขนส่งสินคา้ระหว่าง
ภูมิภาค การเตรียมโครงการพื้นฐานดา้นการขนส่งและพาหนะขนส่ง การนาํ
เทคโนโลยีดา้นขอ้มูลมาประยุกตใ์ชส้าํหรับการขนส่งและโลจิสติกส์ โดยมี
การใหฝึ้กปฏิบติัในหอ้งปฏิบติัการและภาคสนาม 

 
502-211 การรับรู้ระยะไกลขั้นพืน้ฐาน                                                                3(2-2-5) 

 Introduction to Remote Sensing 

 ศึกษาหลกัการเบ้ืองตน้ของการรับรู้จากระยะไกล ไดแ้ก่ คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 
การแผรั่งสีคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า การสะทอ้นของวตัถุในช่วงคล่ืนต่าง ๆ ลกัษณะ
ของข้อมูลเชิงพื้นท่ี การได้มาซ่ึงข้อมูลดาวเทียม หลักการแปลภาพถ่าย 
การศึกษาวิเคราะห์ภาพดว้ยคอมพิวเตอร์ แนวทางและการประยกุตใ์ชข้อ้มูล 
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502-325   ภูมิศาสตร์กายภาพเพือ่การสํารวจ    3(3-0-6) 

 Physical Geography for Survey  

 ศึกษาปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอยา่งเป็นระบบเชิงภูมิศาสตร์เก่ียวกบัลกัษณะ
ทางกายภาพ ลกัษณะภูมิประเทศ ลกัษณะภูมิอากาศ กระบวนการเปล่ียนแปลง
ของพื้นผวิโลก โดยเนน้เทคโนโลยสีาํรวจและภูมิสารสนเทศในการสาํรวจทาง
ภูมิศาสตร์ในการศึกษา 

 
502-326 การสํารวจและการวางแผนการใช้ทีด่ิน 3(3-0-6)    

 Survey and Land Use Planning  

 ศึกษาความหมาย ประเภท และลกัษณะทัว่ไปของการใชท่ี้ดินและส่ิงคลุมดิน 
การใชแ้ละวิเคราะห์แผนท่ี การประมวลขอ้มูลแผนท่ีระบบการทาํแผนท่ีดิน 
ระบบการจาํแนกท่ีดินในประเทศไทย จาํแนกความเหมาะสมของท่ีดินเพื่อ
การเกษตรการประยกุตร์ะบบจาํแนกท่ีดิน 

 
502-327 ภูมิศาสตร์เพือ่การสํารวจประเทศไทย 3(2-2-5)   

 Geography for Survey of Thailand  

 ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะทางกายภาพ ทั้งทาํเลท่ีตั้ง พรมแดน ขนาด 
และรูปร่าง ลกัษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ อุทกวิทยา ธรณีวิทยาของประเทศ
ไทย ชุดดินในประเทศไทย การจดัการทรัพยากรแหล่งนํ้ า เกษตรกรรม ประมง 
การปศุสัตว ์การอุตสาหกรรม การคา้ระหว่างประเทศ การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน  
วฒันธรรมของไทย และการพฒันาระดบัทอ้งถ่ินและระดบัภูมิภาค โดยมีการ
ใหฝึ้กปฏิบติัในหอ้งปฏิบติัการและภาคสนาม 
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502-328 การสํารวจเบือ้งต้น 3(2-2-5)   

 Introduction to Survey   

 ศึกษาความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบังานสํารวจ การสํารวจดว้ยกลอ้งวดัมุมแบบต่างๆ 
การวางเส้นตรงดว้ยกลอ้งวดัมุม การวดัมุมราบดว้ยกลอ้งวดัมุม การสาํรวจทาํ
แผนท่ีดว้ยเทปวดัระยะดว้ยวิธีการวดัแบบตั้งฉาก และการวดัแบบโครงข่าย
สามเหล่ียม การทาํวงรอบ การหาพ้ืนท่ี การวดัมุมสูง การใช้กลอ้งวดัมุมหา
ระยะ หาระดบั การใชก้ลอ้งวดัมุม วางผงั การหาความสูงตํ่าของภูมิประเทศ
ดว้ยกลอ้งระดบั โดยมีการใหฝึ้กปฏิบติัในหอ้งปฏิบติัการและภาคสนาม 
 

502-435 การสํารวจพืน้ทีท่างภูมิศาสตร์และการประยุกต์ใช้ระบบกาํหนด
ตําแหน่งบนโลก 
Surveying to Geography and Global Position System 

3(2-2-5) 

 การศึกษาทฤษฎี แนวคิด หลกัการทาํงาน และการฝึกปฏิบติัเก่ียวกับการใช ้  
จีพีเอสหรือเคร่ืองกาํหนดตาํแหน่งบนโลก และอุปกรณ์อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกับ   
ภูมิสารสนเทศอ่ืนๆ ในการนาํมาใชใ้นการสํารวจภาคสนาม การจดัเก็บขอ้มูล 
เพื่อนํามาประยุกต์ใช้กบัระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยมีการให้ฝึกปฏิบติั   
ในหอ้งปฏิบติัการและภาคสนาม 
 

502-436 หลกัการทาํแผนทีด่ิจิตอล  
Digital of Cartography 

3(2-2-5) 

 ศึกษาประวติัและพ้ืนฐานการทาํแผนท่ี ชนิดของแผนท่ี หลกัการทัว่ไปการทาํ
แผนท่ี การออกแบบ   การจดัทาํแผนท่ี เส้นโครงแผนท่ี การจดัทาํแผนท่ีพื้นฐาน 
แผนท่ีเฉพาะดา้น การประมวลขอ้มูลภูมิศาสตร์ การสร้างแบบจาํลองความสูง
เชิงเลข โดยมีการใหฝึ้กปฏิบติัในหอ้งปฏิบติัการและภาคสนาม 
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502-437 ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพือ่การจัดการส่ิงแวดล้อม  
Geo-Informatics for Environmental Management  

3(2-2-5) 

 ศึกษาการประยุกต์ใช้หลักการของการรับรู้ข้อมูลจากระยะไกล  ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ระบบกาํหนดตาํแหน่งบนโลก (GPS) เคร่ืองมือ
และอุปกรณ์ในการบนัทึกขอ้มูล การแปลผลดว้ยสายตาและการใชค้อมพิวเตอร์ 
เทคนิคการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อนาํมาใช้ประกอบในการใช้ตดัสินใจ และการ
วางแผน  การจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม โดยมีการฝึกปฏิบติัภาคสนาม 
 

502-438 ภูมิสารสนเทศศาสตร์สําหรับแผนทีภ่าษ ี
Geo-Informatics for Tax Map 

3(2-2-5) 

 ศึกษาและฝึกปฏิบัติการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวางแผนการ
ดาํเนินงานการจดัทาํแผนท่ีภาษีของประชาชน ทั้งบุคคลและนิติบุคคลในเขต
การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน แปลงท่ีดิน โรงเรือน ส่ิงปลูกสร้าง ป้าย และการ
ประกอบกิจการการคา้ รวมทั้งการศึกษาการจดัเก็บรายไดป้ระเภทต่างๆ ของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบาํรุงทอ้งท่ี ภาษีป้าย 
และค่าธรรมเนียมอนุญาตตามกฎหมายการสาธารณสุข โดยมีการฝึกปฏิบติั
ภาคสนาม 
 

502-439 
 

ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพือ่การจัดการธุรกจิ  
Geo-Informatics for Business Management 

3(2-2-5) 

 ศึกษาและฝึกปฏิบติัการใชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวางแผนจดัการ
การท่องเท่ียวในประเทศไทย แหล่งท่องเท่ียว เสน้ทางการท่องเท่ียว รูปแบบการ
กระจายการท่องเท่ียว ประยุกต์ใช้แผนท่ีเพื่อประโยชน์ในการท่องเท่ียวทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรมของ
ประเทศไทย โดยมีการใหฝึ้กปฏิบติัการในภาคสนาม 
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502-440 ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพือ่การจัดการความเส่ียงการเกดิภัยพบัิต ิ
Geo-Informatics for Disaster Risk Management                       

3(2-2-5) 

 ศึกษาการจัดการความเส่ียงการเกิดภัยพิบติัเบ้ืองตน้ เป็นการผสมผสานกัน
ระหว่างขอ้มูลทางด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์กับการประเมินความอนัตราย 
ความไม่มัน่คง และความสามารถท่ีจะรับไดโ้ดยการใช้ขอ้มูลภูมิสารสนเทศ 
ประโยชน์ในการใชข้อ้มูลภูมิสารสนเทศในการเตรียมพร้อมสําหรับภยัพิบติั 
โดยมีการฝึกปฏิบติัภาคสนาม 
 

 2.4  กลุ่มวชิาสหกจิศึกษา 
 501-429 สหกจิศึกษา               9(0-40-9) 
  Co-operative Education 
 วชิาบังคบัก่อน : 100-244 เตรียมสหกจิศึกษา 

การปฏิบติังานจริงในดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยการปฏิบติังานและการทาํ
รายงาน จะตอ้งอยูภ่ายใตก้ารดูแลของผูบ้ริหารของแต่ละองคก์รและอาจารยท่ี์
ปรึกษาเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษาหรือไม่นอ้ยกวา่ 600 ชัว่โมง 
 

 501-499 ฝึกประสบการณ์วชิาชีพ            2(0-40-0) 
  Internship  

 การให้นกัศึกษาไดท้ดลองปฏิบติังานตามความเป็นจริงนอกสถานศึกษา โดย
การประสานงานระหวา่งสถาบนักบัหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีจะสามารถรับนกัศึกษา  
ภายใตก้ารควบคุม  ดูแล  ติดตาม  และประมวลผล 

 
 


