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100-110 พืน้ฐานทางคณติศาสตร์                                                                           3(3-0-6) 
 Fundamentals  of  Mathematics  
 ศึกษาหลกัพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  ซ่ึงประกอบดว้ย  นิยาม  ประพจน์ การให้สัญลกัษณ์

แสดงกฎเกณฑ์การอา้งเหตุผล  วิวฒันาการความคิดทางคณิตศาสตร์และการประยุกต์ท่ี
สามารถใชไ้ดใ้นการด าเนินชีวติ 

 

   
100-111 สถิติเบือ้งต้น 3(3-0-6) 

 Introduction to Statistics  
 ศึกษาความหมายของสถิติและการใช้สถิติ  การรวบรวมและการเสนอข้อมูล  การวดั

แนวโน้มเขา้สู่ส่วนกลางและการกระจาย   ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบ้ืองตน้   การจดัล าดบั
และการจดัหมู่  การแจกแจงไม่ต่อเน่ืองแบบต่างๆ  การแจกแจงของค่าท่ีไดจ้ากตวัอย่าง
ประชากรท่ีมีการแจกแจงแบบปกติ  การอนุมานเชิงสถิติ การประมาณค่าพารามิเตอร์ต่างๆ 
การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับค่าเฉล่ีย  ค่าตัวแปร  และสัดส่วน  การใช้ไคสแควร์  
สหสัมพนัธ์ และการถดถอยอยา่งง่าย 

 

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

 General   Sciences  
 ศึกษาหลกัการและวิวฒันาการของวิทยาศาสตร์และการประยุกตว์ิทยาศาสตร์สมยัใหม่ให้เขา้

กับการด าเนินชีวิต  เน้นการใช้วิทยาการทางเคมี  ฟิสิกส์  ชีววิทยา  ดาราศาสตร์และท่ี
เก่ียวขอ้งเพื่อการด ารงชีวิตและความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนของมนุษย ์
 
 
 
 
 
 

 

   



 

 

 

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

 Fundamentals of  Computer  and  Information Technology                                                                                               
 ศึกษาความรู้พื้นฐานทางดา้นคอมพิวเตอร์  ฮาร์ดแวร์  ซอร์ฟแวร์  การพฒันาโปรแกรมการ

จดัการฐานขอ้มูลระบบสารสนเทศทางธุรกิจ การส่ือสารขอ้มูลและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
การประยุกต์ใช้งานเวิร์ด  องค์ประกอบและระบบของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์น าขอ้มูลเขา้
และแสดงผล หน่วยความจ าส ารอง ระบบปฏิบติัการ โปรแกรมประยุกต ์ การประมวลผล
ขอ้มูล ผงังาน ภาษาคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 

 

100-120 
 

มนุษย์กบัส่ิงแวดล้อม                                                                                                                
Man and Environment 

3(3-0-6) 

 
 
 
 
 
 

ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย์และสภาวะแวดล้อม โดยเน้นการศึกษาธรรมชาติและ
นิเวศวิทยาของส่ิงมีชีวิต รวมทั้งความหลากหลายของเหล่าส่ิงมีชีวิต ปฏิสัมพนัธ์และดุลยภาพ
ระหว่างเหล่าส่ิงมีชีวิตทั้งหลาย   ตลอดจนปฏิสัมพนัธ์ของส่ิงมีชีวิตเหล่านั้นรวมทั้งมนุษยต่์อ
ปัจจัยทางกายภาพ โดยอาจ มีตัวอย่างของกิจกรรมมนุษย์ท่ีอาจกระทบต่อดุลยภาพของ
ธรรมชาติ ตลอดจนความเขา้ใจต่อการเลือกใชเ้ทคโนโลยีท่ีปลอดภยัและการใชว้ิทยาศาสตร์เพื่อ
การอนุรักษ ์และการจดัการองคก์รสีเขียว 

 

100-128 ชีวติกบัพลงังาน                                               3(3-0-6) 
 Life   and  Energy     
 ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งพลงังานและการด ารงชีวิต ความหมายของพลงังานและชนิด            

ของพลงังานท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งพลงังานและรูปแบบพลงังานและการ
เปล่ียนรูปพลงังาน การแนะน าพลงังานทดแทน หลกัการประยุกตใ์ชพ้ลงังานและศกัยภาพ
ของแหล่งพลงังานทดแทนประเภทต่าง  ๆ ไดแ้ก่ พลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานลม พลงังาน
น ้ า พลงังานใตพ้ิภพ พลงังานจากคล่ืนมหาสมุทร พลงังานชีวภาพ รวมถึงการส่งเสริมการ
ใชพ้ลงังานทดแทน 

 

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

 Life   and  Modern  Technology  
 ศึกษาวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีทางจีโน เทคโนโลยีพลงังาน และเทคโนโลยีสมยัใหม่อ่ืนๆ 
รวมถึงแนวโนม้เทคโนโลยีสมยัใหม่ในอนาคต และผลกระของเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อชีวิต 
วฒันธรรมของมนุษย ์
 

 



 

 

 

100-174 วทิยาศาสตร์และสภาวะโลกร้อน 3(3-0-6) 
 Science and Global Warming   
 ศึกษาความหมายของสภาวะโลกร้อน ปัจจยัท่ีท าให้เกิดสภาวะโลกร้อน ผลกระทบของ

ภาวะโลกร้อนต่อตนเอง ชุมชน และสังคมโลก การสร้างความตระหนกัและจิตส านึกท่ีดี
ต่อส่ิงแวดลอ้มเพื่อการป้องกนัและ แกไ้ขปัญหาสภาวะโลกร้อนอยา่งย ัง่ยนื 
 

 

100-175     หลกัฟิสิกส์ 3(3-0-6) 
 Principles of Physics  
 ศึกษาหลกัการต่าง ๆ ทางฟิสิกส์เวกเตอร์ ความสมดุลของแรง กฎการเคล่ือนท่ีกลศาสตร

กลศาสตร์ของไหลไฟฟ้าและแม่เหล็ก 
 

                                                                                                                                   
กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
100-133 อารยธรรมไทย                                                                                            3(3-0-6) 

 Thai   Civilization  

 
 
 
 
 
 
 
 

100-134 

ศึกษาประวติัความเป็นมาและลักษณะของชนชาติไทยตั้ งแต่เร่ิมแรก  การตั้ งถ่ินฐานและ                 
การสถาปนาอ านาจของชนชาติไทยในคาบสมุทรอินโดจีนตอนเหนือ  การรับอิทธิพลของอารย
ธรรมอินเดีย รวมทั้งอารยธรรมของชาติโบราณท่ีมีส่วนสร้างสรรค์พื้นฐานอารยธรรมไทย  
อารยธรรมทวารวดี  อารยธรรมขอม   อารยธรรมศรีวิชยั  การเร่ิมก่อตวัของอารยธรรมไทยท่ี
เด่นชดั   ตั้งแต่สมยัอยุธยา   เป็นตน้มา   จนถึงการเขา้มาของชนชาติตะวนัตกและอิทธิพลของ
อารยธรรมตะวนัตกในสมยัรัตนโกสินทร์ การเปล่ียนแปลงของโครงสร้างไทยและลกัษณะทาง
วฒันธรรมของชนรุ่นใหม่ 
 
อารยธรรมตะวนัตก 
Western  Civilization 
ศึกษาวิวฒันาการของอารยธรรมตะวนัตก  โดยเนน้อารยธรรมยุคใหม่  ตั้งแต่คริสตศ์ตวรรษท่ี 
15 จนถึงปัจจุบัน  การวิเคราะห์ปัญหาซ่ึงเกิดจากการปรับตัวเข้าสู่อารยธรรมยุคใหม่                          
การผสมผสานระหว่างอารยธรรมตะวันตกและอารยธรรมตะวันออก  ผลกระทบต่อ                          
การเปล่ียนแปลงแนวคิดทางดา้นการเมือง  การเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจและสังคม 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
3(3-0-6) 

   



 

 

 

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

 Man and Art  

 ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย์กับการแสดงออกทางศิลปะในรูปของสถาปัตยกรรม   
จิตรกรรมและประติมากรรม  ลกัษณะความแตกต่างระหว่างศิลปกรรมไทยกบัศิลปะสากล  
สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมท่ีมีอิทธิพลต่อวิวฒันาการทางศิลปกรรมใน
ยคุต่าง  ๆ รวมทั้งแนวความคิดทางอุดมการณ์ของศิลปะในกลุ่มต่าง ๆ  
 

 

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

 Man  and Music  

 ศึกษาเคร่ืองดนตรีประเภทต่าง ๆ ทั้งของไทยและสากล   ความเขา้ใจองค์ประกอบของดนตรี 
อนัเป็นพื้นฐานต่อการฟัง  ผลงานเพลงเอกของโลก  เปรียบเทียบความแตกต่างของดนตรีแต่ละ
สมยั รวมทั้งอจัฉริยะของอดีตคีตกวบีางคน 

 

   

100-138 ดนตรีไทย  3(2-2-5) 

 Thai Music  

 ศึกษาหลกัการเก่ียวกบัศิลปกรรมดนตรีของไทย ทั้งดา้นประวติัความเป็นมา การจ าแนกประเภท 
รายละเอียดของดนตรีไทยแต่ละประเภทและสามารถปฏิบติัการขั้นพื้นฐานทางดนตรีไทยได ้
 

 

100-140 จิตวทิยาทัว่ไป 3(3-0-6) 

 General  Psychology    

 ศึกษาความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัจิตวิทยา  ปัจจยัด้านชีววิทยาท่ีมีผลต่อพฤติกรรม พฒันาของ
มนุษย ์ความจ าของมนุษย ์การเรียนรู้  การรับรู้   บุคลิกภาพ   แรงจูงใจ  อารมณ์ของมนุษย ์ 
ความคิด สติปัญญา จริยธรรม การปรับตวั  สุขภาพจิต  และพฤติกรรมทางสังคมของแต่ละ
บุคคลและกลุ่ม  เน้นการบูรณาการการสอนและกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกบัสภาพจริงของพฤติกรรมมนุษยใ์นสังคมปัจจุบนั ทั้งสังคมเผชิญหน้าและ
สังคมออนไลน์ และใชส่ื้อการสอนท่ีทนัสมยั 
 
 
 
 
 

 

   



 

 

 

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

 Introduction to Laws  

 ศึกษาวิวฒันาการของกฎหมาย   ทฤษฎีและแนวคิดต่าง ๆ ทางกฎหมาย  สกุลกฎหมาย           
ท่ีส าคัญ ความสัมพนัธ์ระหว่างวิชากฎหมายกับศาสตร์แขนงต่าง ๆ การใช้กฎหมาย   
กระบวนการในการออกกฎหมาย  การร่างกฎหมาย  การตีความกฎหมาย  การอุดช่องวา่ง
ของกฎหมายสิทธ์ิและการใชสิ้ทธ์ิตลอดจนหลกัส าคญัในกฎหมายลกัษณะต่าง ๆ 
 

 

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

 Principles of Political Science  

 ศึกษาขอบข่ายและวธีิการศึกษาทางรัฐศาสตร์   รัฐ   กระบวนการทางการเมือง   รัฐบาล     รัฐสภา   
พรรคการเมือง   กลุ่มผลประโยชน์และอุดมการณ์ทางการเมืองท่ีส าคญั ตลอดจนการเมือง
ระหวา่งประเทศ 
 

 

100-143 การเมืองและการปกครองไทย                                                                                        3(3-0-6) 

 Thai Politics and Government  

 ศึกษาววิฒันาการการปกครองของไทย   รัฐธรรมนูญและโครงสร้างทางการปกครอง  สถาบนั
นิติบญัญติั  บริหารและตุลาการ การปกครองส่วนกลาง   ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ิน   
ตลอดจนขบวนการเคล่ือนไหวทางการเมืองและการเปล่ียนแปลงทางการเมือง   หลกัการ
เปล่ียนแปลง การปกครองจนถึงปัจจุบนั   รวมทั้งสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ 
 

 

100-144 หลกัเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 

 Principles  of  Economics   

 ศึกษาหลกัการของเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคในเร่ืองปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
ปัจจยัก าหนดอุปสงค์  อุปทานของสินคา้  พฤติกรรมของผูบ้ริโภค  ลกัษณะส าคญัของ
การตลาด  สินคา้ท่ีมีการแข่งขนัอยา่งสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์  การวิเคราะห์รายไดใ้นบญัชี
ผลิตภัณฑ์ประชาชาติ  การก าหนดรายได้ประชาชาติ  นโยบายการเงินและการคลัง
โดยสังเขป  ความส าคญัของการคา้และการเงินระหว่างประเทศในดุลการช าระเงินและ
รายไดป้ระชาชาติ 
 
 

 

   



 

 

 

100-147 ลลีาศ 1(0-2-1) 

 Social Dance        

 ศึกษาความรู้ทั่วไปเก่ียวกับองค์ประกอบสุขภาพ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย              
ความเป็นมาของลีลาศ ฝึกทกัษะพื้นฐานของลีลาศจงัหวะต่าง ๆ  

 

 
100-148 

 
มนุษย์กบัสังคม                                                                                              

 
3(3-0-6) 

 Man and Society  
 ศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบของสังคม   วิ เคราะห์สังคมในรูปแบบต่าง ๆ   

ความสัมพนัธ์และอิทธิพลของมนุษยก์บัสังคม   หน้าท่ีและความรับผิดชอบตลอดจนปัญหา
และวธีิการแกปั้ญหาสังคม ทั้งสังคมแบบเผชิญหนา้และสังคมออนไลน์ 
 

 

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

 Politics  and  Economy  in  Society  

 ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการเมืองและระบบเศรษฐกิจท่ีส าคัญ ความสัมพนัธ์ แนวโน้ม          
การเปล่ียนแปลงในอนาคต และสาเหตุต่าง ๆ ของการเกิดปัญหา รวมไปถึงผลกระทบทาง
การเมืองและเศรษฐกิจในสังคม ตลอดจนการบริหารจดัการเพื่อน าไปสู่การมีส่วนร่วมใน
การแกไ้ขปัญหาตามหลกัธรรมาภิบาล เพื่อการพฒันาชุมชนและสังคมอยา่งย ัง่ยนื 
 

 

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

 General   Philosophy  
 ศึกษาความหมาย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกบัปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา และคุณวิทยา                      

ทั้งปรัชญาตะวนัตก  ปรัชญาตะวนัออกและปรัชญาไทย การตีความปรัชญาเก่ียวกบัโลก
และชีวิตของมนุษย ์และการประยุกต์ปรัชญามาใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างเห็นคุณค่า 
   

 

100-160 ทกัษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา 
Study  Skills in Higher Education 

2(1-2-3) 

 ศึกษาปรัชญา ระบบการศึกษาและหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  เป้าหมายในการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษา การเตรียมตวัก่อนเขา้ชั้นเรียน วิธีการสร้างทกัษะการเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 
เทคนิคการสร้างความรักในการเรียน เทคนิคการฟัง  เทคนิคการอ่าน เทคนิคการเขียนและการจด
บนัทึกความรู้  เทคนิคการพูดเพื่อน าเสนองาน   เทคนิคการบริหารเวลา  เทคนิคการเรียนรู้แบบ
กลุ่ม กระบวนการเขียนรายงาน วธีิการสืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศ   การเตรียมตวัสอบและวิธีการท า
ขอ้สอบ 
 

 



 

 

 

100-165 การคิดวเิคราะห์                                                                                                                               3(3-0-6) 

 Critical  Thinking  

 ศึกษาความหมายการคิด  ปัจจยัพื้นฐานของการคิด  ลกัษณะของการคิด  ความสัมพนัธ์
ระหว่างสมองกบัการคิด ความส าคญัของการคิด กระบวนการคิด อุปสรรคของการคิด   
การป้องกนัและแกไ้ขขอ้บกพร่องในการคิด ประเภทการคิดต่าง ๆ  เน ้นพฒันา
กระบวนการคิดวิเคราะห์ จากกรณีศึกษา  การเผชิญสถานการณ์  การคิดวิเคราะห์เหตุผล
เชิงจริยธรรม  เทคนิคการคิดวิเคราะห์เพื่อตดัสินใจอย่างสมเหตุสมผลและการน าเสนอ
องค์ความรู้ท่ีเป็นสัมฤทธิผลจากการฝึกทกัษะการคิดวิเคราะห์  
 

 

100-166 อาเซียนศึกษา                                                                                      3(3-0-6) 
 ASEAN  Studies   
 ศึกษาประวติัความเป็นมาของอาเซียน  กลไกอาเซียน กฎบตัรอาเซียน วิสัยทศัน์ วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย โครงสร้างภาพรวม ขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรม เขตการคา้เสรี และสภาพ
เศรษฐกิจพื้นฐานในประชาคมอาเซียนแถบภูมิภาคตะวนัออกเฉียงใต ้ องคป์ระกอบของประเทศ
ร่วมเจรจาท่ีมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรมในอาเซียน 
 

 

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

 Ideal  Graduate  
ศึกษาคุณลกัษณะของบณัฑิตไทยและคุณลกัษณะบณัฑิตอนัพึงประสงคข์องมหาวิทยาลยั    
กระบวนการพฒันาตนเพื่อเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี การท ากิจกรรมเพื่อส่วนรวม การรู้จกั
สิทธิและหน้าท่ีของตน การเรียนรู้ประชาธิปไตย การประกนัคุณภาพการศึกษา  คุณธรรม
และจริยธรรมและการปฏิบติัตนห่างไกลจากยาเสพติด การท านุบ ารุงรักษาศิลปวฒันธรรม
ของชุมชนและชาติ   เพื่อน าองค์ความรู้  คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอนัพึงประสงค ์          
ไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดข้ึนเป็นคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์  
   

 

100-168 หาดใหญ่ศึกษา  2(1-2-3) 
 Hatyai  Studies   

 ศึกษาประวติัศาสตร์ สภาพอดีตและปัจจุบนัของธุรกิจเมืองหาดใหญ่ ขนบธรรมเนียม
ประเพณีความเช่ือ ท่ีมีอิทธิพลต่อการด ารงชีวติของคนในทอ้งถ่ิน รวมทั้งวิเคราะห์ วิจารณ์ 

สภาพปัจจุบนัและปัญหาของอ าเภอใหญ่ทั้งในดา้นสังคม เศรษฐกิจ วฒันธรรม และ
คุณภาพชีวติ 
 
 
 
 

 



 

 

 

100-169 การคิดเชิงสร้างสรรค์  3(3-0-6) 
 Creative  Thinking       

 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความคิดเชิงสร้างสรรค์ องค์ประกอบและรูปแบบของ
ความคิดเชิงสร้างสรรค์ กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ การแสวงหาข้อมูลและความรู้ 
เทคนิคการคิดเ ชิงสร้างสรรค์  แนวทางการพัฒนาทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์                        
การประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั แนวทางการสร้างสรรคผ์ลงานในชีวติประจ าวนั 
 

 

100-170 ความปลอดภัยในชีวติ 2(2-0-4) 

 Safety for Life   

 ศึกษาความหมาย แนวคิดเก่ียวกบัความปลอดภยั ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในชีวิตจาก
ส่ิงแวดลอ้ม อาหาร  การจราจร ภยัธรรมชาติ อคัคีภยั  การใชชี้วิตทัว่ไป ความปลอดภยัจาก
การมีเพศสัมพนัธ์  ความปลอดภยัจากยาเสพติด  เทคนิควิธีการจดัการกบัความเส่ียงดา้น
สุขภาพและความปลอดภยัในชีวติ 
 

 

100-171 กฬีาและนันทนาการ                        1(0-2-1) 

 
 
 
 
 

100-172 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sports and Recreation 
ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้ของกีฬาและนนัทนาการ กฎ กติกา หลกัการออกก าลงักายท่ีถูกตอ้ง 
การเป็นผูน้ าทางกีฬาและนนัทนาการ คุณค่าของกิจกรรมกีฬาและนนัทนาการต่อร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ และสังคม การฝึกทกัษะกีฬาพื้นฐานต่าง ๆ 
 
ความเป็นพลเมืองของสังคมไทย 
Being Thai Citizen 
ศึกษาบทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมไทย   
เหตุการณ์ต่าง ๆ ทางสังคม ท่ีเป็นท่ีสนใจของสังคมไทยและสังคมโลก  การมีส่วนร่วมทาง
สังคม   การปลูกฝังจิตส านึกการต่อตา้นการทุจริต  ต่อตา้นพฤติกรรมท่ีเอาเปรียบสังคม  
การเคารพสิทธิ ทศันคติท่ีเห็นประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลกั  และการปลูกฝังจิตส านึก                
การมีระเบียบวินัยในตนเอง  ความสุจริต  เป็นต้น  รวมทั้งการสร้างนิสัยการเป็นผูน้ า
ในทางสร้างสรรคข์องสังคมไทย 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

100-173 
 
 
 
 
 

100-200 

สารสนเทศเพือ่การศึกษาค้นคว้า           
Information for Study Skills       
ศึกษาความส าคัญของสารสนเทศ การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสืบค้น การใช้ห้องสมุด การรวบรวมข้อมูลและการน าเสนอผล
การศึกษาคน้ควา้ คุณธรรมจริยธรรมในการใชส้ารสนเทศ 
 
พหุวฒันธรรม     

1(0-2-1)                   
 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
 Multiculturalism    

 ศึกษาความหมาย ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับวฒันธรรม ความหลากหลายทางวฒันธรรม                   
ทั้งตะวนัตก และตะวนัออก วฒันธรรมไทย และวฒันธรรมทอ้งถ่ินใต ้การเปล่ียนแปลง
ทางสังคมและกระแสความเจริญกา้วหนา้ของโลก ท่ีมีผลกระทบต่อวฒันธรรม และวิถีชีวิต
ของมนุษย ์

 

 
100-231 

 
ชีวติกบัวรรณกรรม 

 

3(3-0-6) 

 Life  and  Literature  

 ศึกษาความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัวรรณกรรมท่ีมีอิทธิพลต่อชีวิต ประเภทเร่ืองสั้น นวนิยาย   
บทกว ี บทละคร และงานเขียนอ่ืน เพื่อเขา้ใจเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งวรรณกรรมกบั
ชีวติ ในคุณค่าดา้นความดี  ความงามและความจริง  เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดเจตคติท่ีดี  มีโลกทศัน์
ต่อชีวิตและสังคม  ทั้งยงัส่งเสริมการอ่านวรรณกรรมเพื่อให้ผูเ้รียนรักวรรณกรรมและรัก               
การอ่าน 
 

 

100-240 เศรษฐกจิพอเพยีง        3(3-0-6) 

 Sufficiency  Economy             

 ศึกษาหลกัการและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  แนวทางการน าไปประยุกต์ใช้ใน
รูปแบบและลกัษณะต่าง ๆ  บูรณาการกบัวิถีชีวิต ทั้งการบริหารจดัการในครอบครัว  การ
จัดการของชุมชน  การประกอบการขนาดย่อม ขนาดธุรกิจแต่ละประเภท  เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของกระแสโลก  
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

100-241 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6) 

 Local Wisdom  

 ศึกษาความหมาย ขอบเขตและความส าคญัของภูมิปัญญา ทั้งภูมิปัญญาชนชาติตะวนัออก
และภูมิปัญญาชนชาติตะวนัตก  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไทยและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใต ้ เน้นภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินด้านเกษตรกรรม คหกรรม อุตสาหกรรมและส่ิงแวดล้อม องค์ความรู้ภูมิ
ปัญญาด้านภาษาและวรรณคดี  เพื่อประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินให้เกิดคุณค่าต่อการ
ด าเนินชีวติ 

 

 
 
 
 
 
 

100-242 สันติศึกษา 3(3-0-6) 

 Peace  Studies    

 ศึกษาความหมาย แนวคิดส าคญัเก่ียวกบัสันติภาพและสันติศึกษา  ปัญหาความขดัแยง้และ
ความรุนแรงในครอบครัว  สังคม ชุมชน  ชาติ และระหวา่งประเทศ  โดยอาศยัองคค์วามรู้                 
ดา้นรัฐศาสตร์  สังคมวิทยา  จิตวิทยาสังคม  เพื่อให้ผูเ้รียนเขา้ใจและเกิดพฤติกรรมการ
จดัการความขดัแยง้ดว้ยวธีิการเจรจาต่อรอง กระบวนการสันติวธีิ 
 

 

100-245 การปรับตัวทางสังคม 2(1-2-3) 

 Social  Adjustment    

 วชิาบังคับ : นักศึกษาช้ันปีที ่3 ขึน้ไป  
 ศึกษาหลกัการ  แนวคิด ในการด าเนินชีวิตในสังคมและระบบการท างาน  จริยธรรมใน

วิชาชีพ หลักการครองตน ครองคน ครองงาน  การพัฒนาบุคลิกภาพ  การใช้ภาษา 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสาร  การสร้างมนุษยสัมพนัธ์  การท างานร่วมกนัใน
องค์กร และระบบบริหารงานอย่างมีคุณภาพในสถานประกอบการเพื่อการเตรียมสู่
กระบวนการสหกิจศึกษาหรือการท างานในอนาคต 
 

 

กลุ่มวชิาภาษา 
 

 

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

 Thai Language for Communication  

 ศึกษาหลกัการ ระเบียบ ไวยากรณ์และวิธีการใชภ้าษาไทย เพื่อการส่ือสาร ในดา้นการฟัง  
การพดูการอ่านและการเขียน โดยบูรณาการทกัษะการคิดในการใชภ้าษา   
 
 

 



 

 

 

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

 English I  

 ศึกษาการส่ือสารและแลกเปล่ียนขอ้มูลในประโยคและส านวนท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนัใน
สถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนตวัและครอบครัว การซ้ือสินคา้ การท างาน เป็นตน้ 
จากการฟังบทสนทนาในชีวิตประจ าวนั ประกาศแบบสั้น  สามารถเขียนขอ้มูลสั้น ๆ เพื่อ
บรรยายความตอ้งการของตนเอง  เช่น การฝากขอ้ความทางโทรศพัท์ เขียนบนัทึกสั้น ๆ  
เป็นตน้  
 

 
 
 
 
 

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

 English  II   

 วชิาบังคับก่อน  :  100-151  ภาษาองักฤษ 1   

 ศึกษาประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัครอบครัว ท่ีท างานและสถานศึกษา การใช้เวลาว่าง สามารถ
น าบทเรียนไปประยุกต์ใช้เพื่อส่ือสารในชีวิตประจ าวนัได้  บรรยายประสบการณ์ 
เหตุการณ์ และความใฝ่ฝันของตนเอง รวมทั้งให้เหตุผลหรืออธิบายความคิดเห็นและ
แผนการของตนเองได ้

 

   
100-154 ภาษาจีน 1  3(2-2-5) 

 Chinese I  

 ศึกษาระบบเสียง เน้นการถ่ายเสียงภาษาจีนกลางด้วยอกัษรจีน(pinyin)ให้ถูกตอ้งชัดเจน
ตาม  หลกัสัทอกัษรจีน วิธีเขียนภาษาจีนพื้นฐาน การสร้างประโยค ฝึกทกัษะทั้ง 4 ดา้นคือ 
การฟัง การพดู การอ่าน และการเขียน ศึกษาค าศพัทท่ี์ใชใ้นชีวติประจ าวนัประมาณ 600 ค า 
 

 

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

 Reading  Development in Thai   
 ศึกษาหลกัการพฒันาทกัษะการอ่านภาษาไทยท่ีมีประสิทธิภาพ  ไดแ้ก่  การอ่านจบัใจความ                  

การอ่าน วเิคราะห์  การตีความ  การสังเคราะห์และการเขียนตามวตัถุประสงคต่์าง ๆ  
 

 

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

 Thai  Speech     
 ศึกษาการใชภ้าษาให้ถูกตอ้งเหมาะสมในการพูด  การเขียน โดยเนน้ฝึกทกัษะการพูดแบบ

ต่าง  ๆในท่ีชุมชนท่ีถูกตอ้ง  การใชถ้อ้ยค าส านวนท่ีไพเราะ  ตลอดจนการกลา้แสดงออก
ดา้นการพดูต่อท่ีชุมชนในหวัขอ้ทัว่ไปท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินชีวิต 

 



 

 

 

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

 English for Academic Purpose   

 ศึกษาค าศพัทท์างวชิาการเฉพาะวชิาชีพ โดยการอ่านบทความ และการฟัง เพื่อพฒันาทกัษะ
ด้านการเขียนและการพูดในเชิงวิชาการ เช่น การเขียนโครงการ การสรุปบทความทาง
วชิาการเฉพาะดา้น และแสดงความคิดเห็นทั้งในรูปแบบการพดูและเขียนภาษาองักฤษ 

 

   

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

 Chinese II    

 วชิาบังคับก่อน  :  100-154  ภาษาจีน 1  

 ศึกษาต่อเน่ืองจากภาษาจีน 1 โดยฝึกทกัษะทั้ง 4 ดา้นในระดบัท่ีสูงข้ึน ใช้ภาษาให้ถูกตอ้ง
สอดคล้องกับเหตุการณ์และส่ิงแวดล้อม การค้นค าศพัท์จากพจนานุกรม ศึกษาความ
แตกต่างของอักษรจีนแบบตัวเต็ม (Traditional Character) และตัวย่อ(Simplified 
Character) ศึกษาค าศพัทใ์หม่ประมาณ 600 ค า 

 

   

100-300 ภาษามลายู 1 3(2-2-5) 

 Malay  I  

 ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของภาษามลาย ูและเสริมสร้างทกัษะพื้นฐานดา้นการฟัง พูด อ่าน 
เขียน ภาษามลายจูากค าศพัท ์และประโยคเพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 
   

 

100-301 ภาษามลายู 2 3(2-2-5) 

 Malay  II  

 วชิาบังคับก่อน : 100-300 ภาษามลายู 1  

 ศึกษาและฝึกทกัษะดา้นการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษามลายูในระดบัตน้ท่ีต่อเน่ืองจากภาษา
มลาย ู1 เพื่อสามารถใชภ้าษามลายใูนการส่ือสารและตามสถานการณ์ท่ีก าหนด 
 

 

100-302 ภาษาญีปุ่่น  1 3(2-2-5) 

 Japanese  I   

 ศึกษาและฝึกฝน การออกเสียงและการเขียนตวัอกัษรฮิรางะนะ และอกัษรคาตะคานะ 
ค าศพัท์พื้นฐาน รูปประโยคพื้นฐาน เพื่อน ามาใช้เขียนประโยคในการส่ือสาร  ฝึกทกัษะ
การฟัง เพื่อความเขา้ใจ โดยการถามตอบเป็นภาษาญ่ีปุ่นเก่ียวกบักิจวตัรประจ าวนั  และฝึก
การกล่าวแนะน าตวัดว้ยการพดูสนทนา ผา่นการพฒันาทกัษะพื้นฐานในการส่ือสาร  
 

 



 

 

 

100-303 ภาษาญีปุ่่น  2 3(2-2-5) 

 Japanese II   

 วชิาบังคับก่อน : 100-302  ภาษาญีปุ่่น 1  

 ศึกษาและฝึกทกัษะพื้นฐานต่อเน่ือง ผา่นทกัษะการฟัง การออกเสียงและการพูด การเขียน
ประโยค การอ่าน ข้อความพื้นฐานและค าศพัท์ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนั ศึกษาและฝึกฝน               
การออกเสียงและการเขียนตวัอกัษรฮิรางะนะ และอกัษรคาตะคานะ และตวัอกัษรคนัจิ
เพิ่มเติม  
 

 

100-304 ภาษาเกาหล ี1 3(2-2-5) 

 Korean I    

 ศึกษาค าศัพท์พื้นฐาน รูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน เน้นฝึกบทสนทนาท่ีใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั   โดยสนทนาตอบโต้ด้วยภาษาเกาหลี และการอ่านฝึกอ่านข้อความ ฝึก              
การเขียนเป็นรูปประโยค 
 

 

100-305 ภาษาเกาหล ี2 3(2-2-5) 

 Korean II    

 วชิาบังคับก่อน : 100-304  ภาษาเกาหล ี1  

 ศึกษารูปแบบการสนทนา โดยใช้ประโยคสนทนาส าหรับการส่ือสารดว้ยการฟังและพูด
ภาษาเกาหลีและเรียนรู้ค าศพัท์ท่ีใชใ้นการท างาน ค าศัพทใ์นบทเรียน โดยฝึกการใช้ภาษา
บูรณาการทกัษะพื้นฐานในระดบัท่ีสูงข้ึน  
 

 

100-306 ภาษาเขมร  1 3(2-2-5) 
 Khmer  I   

 
 
 

ศึกษาและฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ดา้นการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเขมร ศึกษา
ไวยากรณ์เบ้ืองต้นและรูปประโยคพื้นฐาน ฝึกออกเสียงตามหลักสัทศาสตร์ ฝึกอ่าน
ประโยคง่าย ๆ ท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั 

 

100-307 ภาษาเขมร  2  

 Khmer  II 3(2-2-5) 

 วชิาบังคับก่อน : 100-306  ภาษาเขมร  1  

 ศึกษาและฝึกทกัษะดา้นการฟัง  การพดู การอ่าน และการเขียนภาษาเขมรในระดบัท่ียากข้ึน 
การฟังเพื่อจบัใจความ การอ่านและการเขียนยอ่หนา้และบทอ่านสั้นๆ และฝึกการสนทนา
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคา้  ธุรกิจการเดินทาง การศึกษา  

 



 

 

 

100-308 ภาษาพม่า 1  3(2-2-5) 

 Myanmar  I    

 
 
 

 

ศึกษาและฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ดา้นการฟัง พดู อ่าน และการเขียนภาษาพม่า ศึกษารูปประโยค
และไวยากรณ์พื้นฐานเน้นฝึกบทสนทนาท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนั การอ่านฝึกอ่านขอ้ความ      
สั้น ๆ สามารถสรุปและตอบค าถามได ้การเขียนประโยคง่าย ๆ ได ้
 

 
 
 

 
100-309 ภาษาพม่า 2 3(2-2-5) 

 Myanmar  II    

 วชิาบังคับก่อน : 100-308  ภาษาพม่า 1   

 ศึกษาและฝึกทกัษะดา้นการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาพม่าในระดบัท่ียากข้ึน 
การฟังเพื่อจบัใจความ การอ่านและการเขียนยอ่หนา้และบทอ่านสั้นๆ และฝึกการสนทนา
ในทางธุรกิจ  

 

   

100-310 ภาษาตากาลอ็ก 1 
Tagalog  I     

3(2-2-5) 

 ศึกษาค าศัพท์พื้นฐาน รูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน เน้นฝึกบทสนทนาท่ีใช้ใน
ชีวติประจ าวนั โดยสนทนาตอบโตด้ว้ยภาษาตากาล็อก  

 

 
100-311 

 
ภาษาตากาลอ็ก 2 

 
3(2-2-5) 

 Tagalog  II      

 วชิาบังคับก่อน : 100-310  ภาษาตากาลอ็ก 1 
ศึกษาค าศพัท์ รูปประโยคและไวยากรณ์ในระดบัท่ีสูงข้ึน เน้นการฝึกบทสนทนาในเร่ือง
เฉพาะทางมากข้ึน เช่น การติดต่อธุรกิจ    

 

   

100-353 การสนทนาภาษาองักฤษ 3(2-2-5) 

 English  Conversation  

 ศึกษาการสนทนาในระดับท่ีสูงข้ึน โดยเน้นทกัษะด้านการฟังและการพูด และศึกษา
ส านวนการพดูในสถานการณ์ต่าง ๆ และกลยทุธ์ในการพดูเพื่อแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ 
 
 
 

 

   



 

 

 

100-354 ภาษาองักฤษส าหรับธุรกจิ  3(2-2-5) 

 English for Business    

 ศึกษาค าศพัทแ์ละส านวนทางธุรกิจเบ้ืองตน้ เช่น โครงสร้างองคก์ร การเขียนกระบวนการ
ทางธุรกิจ การอ่านข้อมูลเชิงสถิติ มารยาทการอยู่ร่วมกันในส านักงาน การติดต่อทาง
โทรศพัท ์การจดัเรียงก าหนดการและการนดัหมาย บนัทึกขอ้ความ จดหมายเวียน ค าเตือน 
ป้ายประกาศ   
 

 

100-355 การพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ                                                                                               3(2-2-5) 

 Reading  Development  in  English   

 ศึกษาการอ่านภาษาองักฤษ โดยใชท้กัษะการอ่านขา้ม การอ่านแบบกวาด  การเดาค าศพัท์
จากเน้ือเร่ือง  การอ่านเพื่อจบัใจความ  เพื่อเสริมทกัษะการอ่านในภาษาองักฤษให้มีความ
เขา้ใจรวดเร็วยิง่ข้ึน นอกจากน้ีนกัศึกษายงัสามารถเพิ่มพูนความรู้ดา้นค าศพัทภ์าษาองักฤษ
ผา่นการอ่านจากเน้ือเร่ืองท่ีหลากหลาย 

 

 
รายวชิาหมวดวชิาเฉพาะ 

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

ศึกษาเร่ืองลิมิต ความต่อเน่ือง อนุพนัธ์ และอินทิกรัลของฟังก์ชนั ค่าจริง  ตวัแปรเดียว อินทิกรัล 
ไม่ตรงแบบ ล าดบัและอนุกรม ของจ านวนจริงและอนุกรมก าลงั 

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

ศึกษาเร่ืองสถิติพรรณนา แนวคิดพื้นฐานท่ีเก่ียวกบัความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็น การแจกแจง
ท่ีส าคญัจากการสุ่มตวัอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การ
ถดถอยและสหสัมพนัธ์ การแจกแจง     ไคสแควร์ และการวเิคราะห์ความถ่ี สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ 

 
 100-118 คณติศาสตร์แบบไม่ต่อเน่ือง                         3(3-0-6) 
 Discrete Mathematics 

ศึกษาขั้นตอนวิธีการหาร ขั้นตอนวิธีแบบยุคลิค อุปนยัเชิงคณิตศาสตร์ ความสัมพนัธ์เวียนบงัเกิด
และระเบียบวิธีผลเฉลย ขั้นตอนวิธีแบ่งและเอาชนะ บทนิยาม อุปนยั ความสัมพนัธ์ทวิภาคและ 



 

 

 

ไดกร๊าฟ การปิดของความสัมพนัธ์ ความสัมพนัธ์อิควิวาเลนซ์ และการแบ่งกั้น เซตอนัดบัยอ่ยและ
การแยกจ าพวก 
เชิงโทโพโลยี การเดินทางรอบแบบออยเลอร์ วฏัจกัรฮามิลตนัฟังก์ชนั                  ถอดแบบ
ขั้นตอนวิถีท่ีสั้ นท่ีสุด ทรีแผ่ทัว่เล็กสุดเฉพาะกลุ่มรากทรี การด าเนินการทวิภาค เซมิกรุ๊ฟ และ
ฟังกช์นัถ่ายแบบ 
 

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

ศึกษาพฒันาการของระบบไมโครคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมของระบบไมโครคอมพิวเตอร์ 
ภาษาแอสเซมบลีเบ้ืองตน้ ชุดค าสั่ง (Software) การท างานของโปรแกรมควบคุมระบบ การ
เช่ือมโยง ไมโครคอมพิวเตอร์เขา้เป็นระบบเครือข่าย 

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

ศึกษาความหมายเทคโนโลยีสารสนเทศสมยัใหม่ คอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์  
ระบบปฏิบติัการ ระบบฐานขอ้มูล การใช้งานส่วนติดต่อกบัผูใ้ช้ โปรแกรมประยุกต์ในองค์กร  
ระบบเครือข่าย  การส่ือสารข้อมูล  เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต  เว็บเทคโนโลยี  เฟรมเวิร์ค  การ
ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศกบัองคก์าร ผลกระทบขององคก์ารเก่ียวเน่ืองมาจากเทคโนโลยี
สารสนเทศและแนวโนม้เทคโนโลยสีารสนเทศในอนาคต 
 

 501-301 ระบบการจัดการฐานข้อมูล                 3(2-2-5) 
  Database Management Systems 
 วชิาบังคับก่อน :  501-203 โครงสร้างข้อมูลและอลักอริซึม 
 ศึกษาทฤษฎีและปฏิบติัการเก่ียวกบัฐานขอ้มูลรูปแบบของฐานขอ้มู     สถาปัตยกรรมระบบ

ฐานขอ้มูล ระบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ ระบบฐานขอ้มูลแบบกระจาย ระบบฐานขอ้มูลแบบออบเจ็กต ์
ระบบฐานข้อมูลบนเว็บ การออกแบบฐานข้อมูล การสร้างฐานข้อมูล  การประยุกต์ใช้งาน
ฐานขอ้มูลกบัแอพพลิเคชัน่ การใชภ้าษาสอบถามเชิงโครงสร้าง  การจดัการระบบฐานขอ้มูล  ระบบ
รักษาความปลอดภยัฐานขอ้มูล 

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

ศึกษารูปแบบและลกัษณะการประกอบการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลกระทบต่อองค์การ การใช้
อุปกรณ์และเทคโนโลยีการตลาดส าหรับผูป้ระกอบการ แนวโน้มการขยายตวัของนานาชาติต่อการ



 

 

 

ประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาวะความเป็นผูน้ า การจดัการความเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี
สารสนเทศของผู ้ประกอบการ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การท าแผนธุรกิจของธุรกิจเทคโนโลยี
สารสนเทศขนาดกลางหรือขนาดยอ่ม การบริหารทีมงาน 
 

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

ศึกษาลกัษณะขององคก์าร อ านาจหนา้ท่ีความรับผดิชอบ โครงสร้างและวธีิด าเนินงานขององคก์าร
ธุรกิจ กระบวนการบริหาร การวางแผน การจดัองค์การ การวินิจฉัยสั่งการ การส่งเสริมก าลงัใจ 
ผูป้ฏิบติังานและการควบคุม 
 

 501-101 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 1   3(2-2-5) 
 Computer Programming I 

ศึกษาการใช้งานคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ การใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับแกปั้ญหา  อลักอริธึมและการ
ออกแบบโปรแกรม การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาระดบัสูง  โครงสร้างของการควบคุม  อาเรย ์ 
ฟังก์ชัน  อินพุทและเอาท์พุท โครงสร้างข้อมูลประกอบฟังก์ชันเวียนบังเกิด  (Recursive 
Functions)  โปรแกรมย่อย  พอยน์เตอร์  รูปแบบการเขียนโปรแกรมท่ีดี  เทคนิคการแกท่ี้ผิดใน
โปรแกรม  การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุเบ้ืองตน้ 
 

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

ศึกษาหลกัเกณฑ์และไวยากรณ์ของโปรแกรมเชิงวตัถุเบ้ืองตน้  ตวัแปร  ชนิดของขอ้มูล  การใช้
งานสตริงค ์ หลกัการท างานของคลาส  การเอนแคปซูเลชนั  การถ่ายทอดคุณสมบติั กรรมวิธีโพลี
มอร์ฟิซึม การสืบทอดแพค็เก็จและอินเตอร์เฟซ  การพฒันาแอพพลิเคชัน่  วิธีสร้างเมทธอดเพื่อใช้
ในการปฏิบติังาน  แนวความคิดการพฒันาโปรแกรมโดยใช้เคร่ืองมือในการพฒันา การควบคุม
ขอ้ผิดพลาด (Exceptions Handling) สตรีม (Stream) การควบคุมการประมวลผลหลายๆ ค าสั่ง
พร้อมกนั  (Threads) ค าสั่งในการควบคุมการท างาน 
 
 
 
 
 



 

 

 

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

ศึกษาวงจรการพฒันาระบบ  วเิคราะห์องคป์ระกอบส าคญัของระบบ  การจดัการทาง   สารสนเทศ  
เคร่ืองมือและเทคนิคท่ีใช้ในการวิเคราะห์ระบบสารสนเทศและการก าหนดองค์ประกอบท่ีส าคญั
ของระบบการจดัการและการควบคุมในการพฒันาระบบ  กลวิธีในการออกแบบระบบสารสนเทศ  
การออกแบบอินพุท  เอาทพ์ุท  กระบวนการ  การควบคุม  แฟ้มขอ้มูลและฐานขอ้มูล  การทดสอบ
ระบบและขั้นตอนต่าง ๆ  การดูแลและบ ารุงรักษาระบบ 
 

 501-202 การออกแบบและเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ      3(2-2-5) 
  Object-Oriented Design and Programming 
  วชิาบังคับก่อน : 501-201 การวเิคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ  

ศึกษาเก่ียวกับแนวคิดพื้นฐานของตัวแบบเชิงวตัถุ วฏัจกัรชีวิตการพฒันาระบบ            การ
วิเคราะห์เชิงวตัถุ การสร้างแผนภาพคลาสไดอะแกรม แผนภาพยูสเคสไดอะแกรม แผนภาพซี
เควนซ์ไดอะแกรม  แผนภาพแอคทิวิตีไดอะแกรม  แผนภาพอีอาร์ไดอะแกรม การออกแบบ
ระบบงานทางดา้น   สารสนเทศโดยใชห้ลกัการของ  Unified Modeling Language (UML) การ
ประยกุตใ์ชง้านออกแบบเชิงวตัถุ ศึกษาแนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุและการสร้างโปรแกรม
ใชง้าน   
 
 
 

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

ศึกษาความหมายของอลักอริธึม แนวคิดของอลักอริธึม  โครงสร้างขอ้มูลแบบเชิงเส้น   ลิงคลิ์สต์
พอยน์เตอร์ โครงสร้างขอ้มูลแบบไม่เชิงเส้น โครงสร้างขอ้มูลแบบอาเรย ์ สแตก  คิว  และตน้ไม ้  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

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

ศึกษาการเขียนเวบ็แอพพลิเคชัน่ หลกัการเขียนโปรแกรม หลกัการออบแบบเวบ็เพจ การใช้งาน
เคร่ืองมือหรือเทคโนโลยีท่ีใช้ในการพฒันาเว็บแอพพลิเคชัน่ เรียนรู้ลกัษณะการท างานของเว็บ
แอพพลิเคชัน่ การเรียนรู้การเขียนโปรแกรมท่ีท างานร่วมกบัฐานขอ้มูล สามารถพฒันาซอฟตแ์วร์
แกปั้ญหาทางธุรกิจได ้

 
 501-205 การเขียนโปรแกรมบนเวบ็ 2                          3(2-2-5) 
  Web Programming II 
  วชิาบังคับก่อน : 501-204 การเขียนโปรแกรมบนเวบ็ 1 

ศึกษาการเขียนโปรแกรมค าสั่งการใช้งานบนเวบ็ เพื่อให้เว็บเพจเป็นรูปแบบ  ไดนามิก มี
ปฏิสัมพนัธ์กบัผูใ้ช ้ศึกษาการเขียนโปรแกรม เพื่อเช่ือมโยงการเขียน 
 

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

ศึกษาพื้นฐานระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ  ระบบสารสนเทศเพื่อการเพิ่มคุณค่าให้องค์การ  
ระบบสารสนเทศระดบัองคก์าร  กระบวนการพฒันาระบบสารสนเทศ การสร้างระบบสารสนเทศ
ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในองคก์าร ระบบการจดัการลูกคา้สัมพนัธ์ ระบบการจดัการคู่คา้สัมพนัธ์  การ
จดัการความรู้ ระบบธุรกิจอจัฉริยะ พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ เคร่ืองมือทางธุรกิจ ธุรกิจไร้สาย ระบบ
ความปลอดภยั และกรณีศึกษาเก่ียวกบัระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการในองคก์ารต่าง ๆ 
 

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

ศึกษาแนวความคิดพื้นฐานเก่ียวกับระบบปฏิบติัการ การจดัการกระบวนการ การจดัเวลาการ
ประสานงาน การส่ือสารระหว่างกระบวนการ การติดตาม การจัดการหน่วยความจ าหลัก 
หน่วยความจ าเสมือน การจดัการหน่วยความจ าส ารอง ประสิทธิภาพของระบบ  ความปลอดภยั
ของขอ้มูลและฝึกติดตั้งระบบปฏิบติัการ 
 
 

 



 

 

 

 501-306 การเขียนโปรแกรมระบบเครือข่าย      3(2-2-5) 
  Network Programming 

ศึกษาการพฒันาโปรแกรมเพื่อการส่ือสารระหว่างคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ส าหรับ
การส่ือสาร  อุปกรณ์การเช่ือมต่อเพื่อการส่ือสาร การเรียกใชพ้ารามิเตอร์ มาตรฐานในการส่ือสาร 

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

ศึกษาทฤษฎีและปฏิบติัการ การส่ือสารขอ้มูลแบบจ าลอง  OSI ส่ือและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการส่ือสาร
ขอ้มูล   องคป์ระกอบของระบบส่ือสารขอ้มูลโปรโตคอล  การส่ือสารขอ้มูลระหวา่งคอมพิวเตอร์
ระยะใกลแ้ละระยะไกล ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบต่าง ๆ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต มาตรฐาน
ในการ ส่ือสารข้อมูล การออกแบบระบบและจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบรักษาความ
ปลอดภยั การบ ารุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

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

ศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสารของประเทศไทยท่ีบงัคบัใช้แลว้
และอยู่ในกรอบการพิจารณา รวมถึงประกาศกระทรวง กฎกระทรวง ร่างขอ้ตกลงทัว่ๆ ไป และ
ขอ้ตกลงพิเศษ สนธิสัญญาและขอ้ตกลงระหวา่งประเทศ ตลอดจนการเจรจาท าความตกลงเก่ียวกบั
การพฒันาซอฟตแ์วร์และเผยแพร่ขอ้ตกลงท่ีจดัท าข้ึน นโยบายดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร องคค์วามรู้ ทกัษะ ท่ีแสดงถึงความเป็น
มืออาชีพ มีจริยธรรมและความรับผดิชอบของ              นกัคอมพิวเตอร์และต่อสังคม  
 

 501-411 โครงงานพิเศษ 1      3(0-9-3) 
  Special Senior Project I 
  วชิาบังคับก่อน : 501-202 การออกแบบและเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ 

โครงงานพิเศษ 1 เป็นโครงงานท่ีมีจุดประสงคใ์ห้นกัศึกษาในปีท่ี 3 ไดเ้ขา้ใจในกระบวนการศึกษา
ปัญหาจากกรณีศึกษาท่ีเลือกไดต้ามอิสระ การแกปั้ญหาจากกรณีศึกษาอยา่งเป็นระบบ นกัศึกษาจะ
ได้ทดลองใช้ความรู้ ทกัษะกระบวนการต่างๆ ในการวิเคราะห์ และแก้ปัญหาท่ีมีความซับซ้อน
ภายใตก้ารช้ีแนะจากอาจารยท่ี์ปรึกษา ทั้งยงัเป็นโอกาสท่ีจะไดฝึ้กน าเสนอเร่ืองราวให้ผูอ่ื้นไดรั้บรู้
และเขา้ใจ 
 
 

 



 

 

 

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

โครงงานพิเศษ 2 เป็นการศึกษาปัญหาจากกรณีศึกษาในรายวิชาโครงงานพิเศษ 1 โดยศึกษาความ
ตอ้งการท่ีเกิดข้ึนจริง ขอ้มูลท่ีทนัสมยัและมีระดบัความซบัซอ้นมากข้ึน โดยนกัศึกษาตอ้งประมวล
ความรู้ทางเทคโนโลยสีารสนเทศทั้งภาคทฤษฎีและทกัษะกระบวนการภาคปฏิบติัต่าง ๆ เพื่อน ามา
วเิคราะห์และแกปั้ญหาอยา่งมีระบบ บนพื้นฐานความรู้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใตก้าร
ช้ีแนะของอาจารยท่ี์ปรึกษา นกัศึกษาจะตอ้งมีความเขา้ใจงานของตนเองเป็นอยา่งดี สามารถพฒันา
ระบบและท าการทดสอบระบบพร้อมทั้งประเมินความพึงพอจากผูใ้ชร้ะบบ และสามารถน าเสนอ
เร่ืองราว เพื่อถ่ายทอดและเผยแพร่แก่ผูอ่ื้นใหรั้บรู้เขา้ใจ ไดเ้ป็นอยา่งดี 
 

 501-413 สัมมนาทางเทคโนโลยสีารสนเทศ           3(1-4-4) 
  Seminar in Information Technology 

นกัศึกษาตั้งกลุ่มน าเสนอและบรรยายผลงาน รวมทั้งร่วมอภิปรายผลงานผูอ่ื้น โดยนกัศึกษาเลือก
หัวข้อสัมมนาในเชิงวิชาการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  รวมทั้ งเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์  ผลงานท่ีน าเสนออาจเป็นผลท่ีไดจ้ากการรายงาน ประสบการณ์การฝึกงานในหวัขอ้ท่ี
สัมพนัธ์กบัวชิาชีพ หรือการคน้ควา้ต่าง ๆ เพื่อเป็นการฝึกฝนการคน้หาและรับรู้ขอ้มูล การน าเสนอ
งาน การเขียนรายงานท่ีถูกตอ้ง 
 

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

ศึกษาทฤษฎีและปฏิบติัการเช่ือมต่อภายในเครือข่าย และการเช่ือมต่อภายนอกเครือข่าย โดยใช้
อุปกรณ์มาตรฐานในการส่ือสารขอ้มูลเช่น Switch ,Router    การใชโ้ปรโตรคอลในการส่ือสาร
ขอ้มูลในภายนอกเครือข่ายแบบ Distance Vector  และแบบ Link State  การสร้างเครือข่ายแลน
เสมือน (Virtual LAN)  การส่ือสารระหวา่ง Switch และ Router การบริหารจดัการ IP Address  
 

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

 Applied  Geo-informatics  

 ศึกษาการน าเทคโนโลยสีารสนเทศภูมิศาสตร์ไปใชป้ระโยชน์ในการวางแผน 
การบริหารจดัการ และการแกไ้ขปัญหาเชิงพื้นท่ี การส ารวจทรัพยากร ธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มและการติดตามภยัพิบติั การวางแผนและการอนุรักษดิ์น น ้า 
และสภาพแวดลอ้ม 

 



 

 

 

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

 Digital Processing of Satellite Data  

 ศึกษาข้อมูลเชิงเลขภาพถ่ายดาวเทียมและการแสดงภาพ การแก้ไขให้
ถูกตอ้งโดยการวดัดว้ยวทิยแุละทางพื้นดิน การจ าแนกภาพและการวิเคราะห์
ความแม่น การประยกุตภ์าพไปเป็นแผนท่ี 

 

 
502-411 การอ่านแผนทีแ่ละแปลภาพถ่ายทางอากาศ 3(2-2-5) 
 Map  Reading  and  Aerial  Photo  Interpretation  
 ศึกษาลกัษณะแผนท่ี ประวติัความเป็นมา องคป์ระกอบแผนท่ี การใช้

ประโยชน์แผนท่ีภูมิประเทศ การอ่านแผนท่ี ลกัษณะภาพถ่ายทางอากาศ 

เทคนิคการผลิตภาพถ่ายทางอากาศ การก าหนดทิศทางและต าแหน่งบน
ภาพถ่ายทางอากาศ การแปลความหมายจากภาพถ่ายทางอากาศ 

 

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

ศึกษาวงจรพฒันาระบบ  การพิจารณาและก าหนดความตอ้งการของผูใ้ช ้ การวิเคราะห์และออกแบบ
โครงสร้างซอฟต์แวร์ การออกแบบซอฟต์แวร์ การใช้เคร่ืองมือทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (CASE 
Tools) การท าให้ซอฟตแ์วร์ถูกตอ้งมีความน่าเช่ือถือ(การทดสอบซอฟตแ์วร์) การประกนัคุณภาพ  
การสร้างตน้แบบ การประมาณการตน้ทุนซอฟต์แวร์ การจดัท าเอกสารประกอบการสร้างส่วน
ชุดค าสั่ง  การเขียนคู่มือส าหรับผูใ้ชแ้ละคู่มือทางเทคนิค   การบ ารุงรักษาซอฟตแ์วร์และกรณีศึกษา
ทางดา้นวศิวกรรม 

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

ศึกษาโครงสร้างการจดัเก็บแฟ้มข้อมูล ภาพรวมของระบบค้นคืน การวิเคราะห์ข้อความ การ
แบ่งกลุ่มอตัโนมติั กลยุทธ์การคน้หาข้อมูล การประเมินผลการสืบคน้สารสนเทศ การสืบค้น
สารสนเทศในระบบออนไลน์ 
 
 
 
  



 

 

 

 501-415 พาณชิย์อเิลก็ทรอนิกส์                3(2-2-5) 
  Electronic Commerce  
 วชิาบังคับก่อน : 501-204 การเขียนโปรแกรมบนเวบ็ 1 

 ศึกษาแนวคิดและพื้นฐานการพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ แนวทางการด าเนินการเขา้สู่พาณิชย ์ศึกษา
และวิ เคราะห์พฤติกรรมของผู ้บริโภคในการตัดสินใจซ้ือสินค้าผ่านส่ืออิ เล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์ หลักการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ภาษีกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การเลือกใช้
เทคโนโลยีในการพฒันาระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ระบบการช าระเงินออนไลน์ ก ารจดัการ
ระบบพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ระบบรักษาความปลอดภยับนอินเตอร์เน็ต การจดทะเบียนพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ การบริหารธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ให้ประสบ
ความส าเร็จ ตลอดจนทิศทางและอนาคตของพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ 

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

ศึกษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ เทคนิคการควบคุมการออกแบบระบบสารสนเทศ 
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์  การวางแผนควบคุมในการเขา้ถึง  การจดัการและควบคุมการ
ใหบ้ริการทางสารสนเทศ  ตรวจสอบกระบวนการและเทคนิคส าหรับระบบสารสนเทศ 

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

โครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาประดิษฐ์ ปัญหาพื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบังานประเภทการแก้ปัญหา
ทัว่ไป ทฤษฎีเกมส์ การพิสูจน์ทฤษฎีทางตรรก การเขา้ใจภาษามนุษย ์ การตรวจรู้ภาพ การควบคุม
หุ่นยนต ์ระบบผูช้  านาญการ (Expert System) และการแทนความรู้ในคอมพิวเตอร์ (Knowledge 
Representation) การใช้ภาษาลิสพ์หรือโปรลอก เพื่อสร้างเสริมความเข้าใจในการท างานด้าน
ปัญญาประดิษฐ ์
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 501-426 การจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศเชิงกลยุทธ์               3(3-0-6) 
  Strategic Information Technology Management 

ศึกษาการวางแผนกลยุทธ์ในการพฒันาและใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ                            เพื่อตอบสนอง
ต่อนโยบายและเป้าหมายขององคก์าร  กรณีศึกษาองคก์ารต่าง ๆ              ในการบริหารจดัการกล
ยทุธ์ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการวางแผนกลยุทธ์โดยรวมขององคก์าร การ
เช่ือมโยงแผนกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบติั  การตดัสินใจเชิงกลยุทธ์เพื่อการลงทุนด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ  การจดัหน่วยงานหรือแผนกทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนหน่วยงานต่าง 
ๆในองค์การ การพฒันาบุคลากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ                           การน าแผนกลยุทธ์   ไป
ด าเนินงาน  การประเมินผลแผนกลยุทธ์  ภาวะผูน้ าและการจูงใจบุคลากรในการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศไปใชใ้หเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 

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

ศึกษาความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัฐานขอ้มูล การออกแบบฐานขอ้มูลเชิงวตัถุ แนวคิดของ Semantic Data 
Model ความสัมพนัธ์แบบ Aggregation Generalization Semantic Object Model การป้องกนัขอ้มูล 
ภาษาท่ีใชใ้นการเรียกใชข้อ้มูล การจดัเก็บขอ้มูลในรูปแบบต่าง ๆ  
 

 501-435  การเขียนโปรแกรมภาษาจาวาข้ันสูง                3(2-2-5) 
  Advanced Java Programming 
 วชิาบังคับก่อน : 501-102 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 2 

ศึกษาโครงสร้างและส่วนประกอบมาตรฐานของภาษาจาวา แอปเพล็ตและแอพพลิเคชนั  ภาษาจา
วากบัรูปแบบเชิงวตัถุ  ทดลองใชค้วามรู้และทกัษะ  กระบวนการต่าง  ๆ ในการวเิคราะห์และแกปั้ญหาโดย
ใชแ้นวความคิดเชิงวตัถุ กรณีศึกษา และการพฒันาระบบโดยใชภ้าษาจาวาเป็นเคร่ืองมือ  

 
 501-437 หัวข้อพเิศษ 1                          3(2-2-5)  
  Special Topics I   

ศึกษาพฒันาการหรือหัวข้อใหม่ ๆ ในสถานการณ์ปัจจุบนัท่ีเก่ียวข้องกบัสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือเป็นแนวโน้มในอนาคตท่ีนักศึกษาสนใจ เพื่อเสริมความรู้ความเขา้ใจ  ความ
เช่ียวชาญใหแ้ก่นกัศึกษาดา้นวชิาชีพ ค าอธิบายรายวชิาเป็นไปตามท่ีสาขาวชิา ฯ  ก าหนด 
 
 

 



 

 

 

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

ศึกษาพฒันาการหรือหัวข้อใหม่ ๆ ในสถานการณ์ปัจจุบนัท่ีเก่ียวข้องกบัสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือเป็นแนวโน้มในอนาคตท่ีนักศึกษาสนใจ เพื่อเสริมความรู้ความเขา้ใจ  ความ
เช่ียวชาญใหแ้ก่นกัศึกษาดา้นวชิาชีพ ค าอธิบายรายวชิาเป็นไปตามท่ีสาขาวชิา ฯ ก าหนด 

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

ศึกษาพฒันาการหรือหัวข้อใหม่ ๆ ในสถานการณ์ปัจจุบนัท่ีเก่ียวข้องกบัสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือเป็นแนวโน้มในอนาคตท่ีนักศึกษาสนใจ เพื่อเสริมความรู้ความเขา้ใจ  ความ
เช่ียวชาญใหแ้ก่นกัศึกษาดา้นวชิาชีพ ค าอธิบายรายวชิาเป็นไปตามท่ีสาขาวชิา ฯ ก าหนด 

 
 501-440 สัมมนาคุณธรรมจริยธรรม               3(1-4-4)  
 Seminar in Morals and Ethics 
 ตระหนกัในคุณธรรม  จริยธรรม  มีวนิยั  ตรงต่อเวลา  และรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม  เขา้ใจ

ภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม  สามารถท างานเป็นทีมและแกไ้ขขอ้ขดัแยง้  รู้จกัเคารพสิทธิและรับ
ฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น  เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ  ขององคก์ารและสังคม  รู้จกัการ
ใชเ้หตุผล  มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ 

 
502-201  หลกัระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์                                                         3(2-2-5)                                                   

 Principles of Geographic Information Systems  

 ศึกษาววิฒันาการดา้นเทคโนโลยภูีมิสารสนเทศ ความหมายและค าจ ากดัความ
องค์ประกอบ ระบบการท างาน ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการรับรู้จาก
ระยะไกล   ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ความหมาย โครงสร้างของฐานขอ้มูล 
และองค์ประกอบระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ฐานขอ้มูลเชิงพื้นท่ีการน าเขา้
ขอ้มูล การตรวจสอบขอ้มูล ระบบการจดัเก็บและจดัการขอ้มูล การวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงพื้นท่ี การประยุกต์ใช้ข้อมูลจากการรับรู้ระยะไกลกับระบบ                        
ภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

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

 Geography of Transportation and Logistics  

 ศึกษาปัจจยัทางภูมิศาสตร์เก่ียวกบัระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ในยุคโลกา 
ภิวตัน์ แบบไร้พรมแดน บทบาทโลจิสติกส์ในเศรษฐกิจ และการบริการ                  
กลยุทธ์การขนส่งสินค้า การวิเคราะห์ความต้องการขนส่งสินค้าระหว่าง
ภูมิภาค การเตรียมโครงการพื้นฐานดา้นการขนส่งและพาหนะขนส่ง การน า
เทคโนโลยีดา้นขอ้มูลมาประยุกตใ์ช้ส าหรับการขนส่งและโลจิสติกส์ โดยมี
การใหฝึ้กปฏิบติัในหอ้งปฏิบติัการและภาคสนาม 

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

 Introduction to Remote Sensing 

 ศึกษาหลกัการเบ้ืองตน้ของการรับรู้จากระยะไกล ไดแ้ก่ คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 
การแผรั่งสีคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า การสะทอ้นของวตัถุในช่วงคล่ืนต่าง ๆ ลกัษณะ
ของข้อมูลเชิงพื้นท่ี การได้มาซ่ึงข้อมูลดาวเทียม หลักการแปลภาพถ่าย 
การศึกษาวเิคราะห์ภาพดว้ยคอมพิวเตอร์ แนวทางและการประยกุตใ์ชข้อ้มูล 

 
502-325   ภูมิศาสตร์กายภาพเพือ่การส ารวจ    3(3-0-6) 

 Physical Geography for Survey  

 ศึกษาปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอยา่งเป็นระบบเชิงภูมิศาสตร์เก่ียวกบัลกัษณะ
ทางกายภาพ ลกัษณะภูมิประเทศ ลกัษณะภูมิอากาศ กระบวนการเปล่ียนแปลง
ของพื้นผวิโลก โดยเนน้เทคโนโลยสี ารวจและภูมิสารสนเทศในการส ารวจทาง
ภูมิศาสตร์ในการศึกษา 

 
502-326 การส ารวจและการวางแผนการใช้ทีด่ิน 3(3-0-6)                                                                     

 Survey and Land Use Planning  

 ศึกษาความหมาย ประเภท และลกัษณะทัว่ไปของการใช้ท่ีดินและส่ิงคลุมดิน 
การใช้และวิเคราะห์แผนท่ี การประมวลขอ้มูลแผนท่ีระบบการท าแผนท่ีดิน 
ระบบการจ าแนกท่ีดินในประเทศไทย จ าแนกความเหมาะสมของท่ีดินเพื่อ
การเกษตรการประยกุตร์ะบบจ าแนกท่ีดิน 
 
 
 

 



 

 

 

502-327 ภูมิศาสตร์เพือ่การส ารวจประเทศไทย 3(2-2-5)                                                                     

 Geography for Survey of Thailand  

 ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะทางกายภาพ ทั้งท าเลท่ีตั้ง พรมแดน ขนาด 
และรูปร่าง ลกัษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ อุทกวิทยา ธรณีวิทยาของประเทศ
ไทย ชุดดินในประเทศไทย การจดัการทรัพยากรแหล่งน ้ า เกษตรกรรม ประมง 
การปศุสัตว ์การอุตสาหกรรม การคา้ระหว่างประเทศ การใช้ประโยชน์ท่ีดิน  
วฒันธรรมของไทย และการพฒันาระดบัทอ้งถ่ินและระดบัภูมิภาค โดยมีการ
ใหฝึ้กปฏิบติัในหอ้งปฏิบติัการและภาคสนาม 
 

502-328 การส ารวจเบือ้งต้น 3(2-2-5)                                                                     

 Introduction to Survey   

 ศึกษาความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบังานส ารวจ การส ารวจดว้ยกลอ้งวดัมุมแบบต่างๆ 
การวางเส้นตรงดว้ยกลอ้งวดัมุม การวดัมุมราบดว้ยกลอ้งวดัมุม การส ารวจท า
แผนท่ีด้วยเทปวดัระยะด้วยวิธีการวดัแบบตั้งฉาก และการวดัแบบโครงข่าย
สามเหล่ียม การท าวงรอบ การหาพื้นท่ี การวดัมุมสูง การใช้กล้องวดัมุมหา
ระยะ หาระดบั การใช้กลอ้งวดัมุม วางผงั การหาความสูงต ่าของภู มิประเทศ
ดว้ยกลอ้งระดบั โดยมีการใหฝึ้กปฏิบติัในหอ้งปฏิบติัการและภาคสนาม 
 

502-435 การส ารวจพืน้ที่ทางภูมิศาสตร์และการประยุกต์ใช้ระบบก าหนด
ต าแหน่งบนโลก 
Surveying to Geography and Global Position System 

3(2-2-5) 

 การศึกษาทฤษฎี แนวคิด หลักการท างาน และการฝึกปฏิบติัเก่ียวกับการใช ้               
จีพีเอสหรือเคร่ืองก าหนดต าแหน่งบนโลก และอุปกรณ์อ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกับ                 
ภูมิสารสนเทศอ่ืนๆ ในการน ามาใช้ในการส ารวจภาคสนาม การจดัเก็บขอ้มูล 
เพื่อน ามาประยุกต์ใช้กบัระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยมีการให้ฝึกปฏิบติั              
ในหอ้งปฏิบติัการและภาคสนาม 
 

502-436 หลกัการท าแผนทีด่ิจิตอล  
Digital of Cartography 

3(2-2-5) 

 ศึกษาประวติัและพื้นฐานการท าแผนท่ี ชนิดของแผนท่ี หลกัการทัว่ไปการท า
แผนท่ี การออกแบบ   การจดัท าแผนท่ี เส้นโครงแผนท่ี การจดัท าแผนท่ีพื้นฐาน 
แผนท่ีเฉพาะด้าน การประมวลขอ้มูลภูมิศาสตร์ การสร้างแบบจ าลองความสูง
เชิงเลข โดยมีการใหฝึ้กปฏิบติัในหอ้งปฏิบติัการและภาคสนาม 



 

 

 

502-437 ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพือ่การจัดการส่ิงแวดล้อม  
Geo-Informatics for Environmental Management  

3(2-2-5) 

 ศึกษาการประยุกต์ใช้หลักการของการรับรู้ข้อมูลจากระยะไกล ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลก (GPS) เคร่ืองมือ
และอุปกรณ์ในการบนัทึกขอ้มูล การแปลผลดว้ยสายตาและการใชค้อมพิวเตอร์ 
เทคนิคการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อน ามาใช้ประกอบในการใช้ตดัสินใจ และการ
วางแผน  การจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม โดยมีการฝึกปฏิบติัภาคสนาม 
 

502-438 ภูมิสารสนเทศศาสตร์ส าหรับแผนทีภ่าษี 
Geo-Informatics for Tax Map 

3(2-2-5) 

 ศึกษาและฝึกปฏิบัติการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวางแผนการ
ด าเนินงานการจดัท าแผนท่ีภาษีของประชาชน ทั้งบุคคลและนิติบุคคลในเขต
การปกครองส่วนท้องถ่ิน แปลงท่ีดิน โรงเรือน ส่ิงปลูกสร้าง ป้าย และการ
ประกอบกิจการการคา้ รวมทั้งการศึกษาการจดัเก็บรายไดป้ระเภทต่างๆ ของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี ภาษีป้าย 
และค่าธรรมเนียมอนุญาตตามกฎหมายการสาธารณสุข โดยมีการฝึกปฏิบติั
ภาคสนาม 
 

502-439 
 

ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพือ่การจัดการธุรกจิ  
Geo-Informatics for Business Management 

3(2-2-5) 

 ศึกษาและฝึกปฏิบติัการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวางแผนจดัการ
การท่องเท่ียวในประเทศไทย แหล่งท่องเท่ียว เส้นทางการท่องเท่ียว รูปแบบการ
กระจายการท่องเท่ียว ประยุกต์ใช้แผนท่ีเพื่อประโยชน์ในการท่องเท่ียวทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรมของ
ประเทศไทย โดยมีการใหฝึ้กปฏิบติัการในภาคสนาม 
 

502-440 ภูมิสารสนเทศศาสตร์เพือ่การจัดการความเส่ียงการเกดิภัยพบิัติ 
Geo-Informatics for Disaster Risk Management                       

3(2-2-5) 

 ศึกษาการจัดการความเส่ียงการเกิดภยัพิบติัเบ้ืองต้น เป็นการผสมผสานกัน
ระหว่างข้อมูลทางด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์กับการประเมินความอนัตราย 
ความไม่มัน่คง และความสามารถท่ีจะรับได้โดยการใช้ขอ้มูลภูมิสารสนเทศ 
ประโยชน์ในการใช้ขอ้มูลภูมิสารสนเทศในการเตรียมพร้อมส าหรับภยัพิบติั 
โดยมีการฝึกปฏิบติัภาคสนาม 



 

 

 

 กลุ่มวชิาสหกจิศึกษา 
 501-429 สหกจิศึกษา               9(0-40-9) 
  Co-operative Education 
 วชิาบังคับก่อน : 100-245 การปรับตัวทางสังคม 

การปฏิบติังานจริงในดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการปฏิบติังานและการท ารายงาน จะตอ้งอยู่
ภายใต้การดูแลของผูบ้ริหารของแต่ละองค์กรและอาจารยท่ี์ปรึกษาเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา
หรือไม่นอ้ยกวา่ 600 ชัว่โมง 
 

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

 การให้นกัศึกษาได้ทดลองปฏิบติังานตามความเป็นจริงนอกสถานศึกษา โดยการประสานงาน
ระหว่างสถาบนักบัหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีจะสามารถรับนกัศึกษา  ภายใตก้ารควบคุม  ดูแล  ติดตาม  
และประมวลผล 

 


