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

 Fundamentals of Mathematics  
 ศึกษาหลกัพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  ซ่ึงประกอบดว้ย  นิยาม  ประพจน์ การใหส้ัญลกัษณ์
แสดงกฎเกณฑ ์การอา้งเหตุผลววิฒันาการความคิดทางคณิตศาสตร์และการประยกุตท่ี์
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 

 

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

 Introduction to Computer  
 ศึกษาความรู้พื้นฐานทางดา้นคอมพิวเตอร์ ประวติัความเป็นมาและ วิวฒันาการของคอมพิวเตอร์ใน
ยคุต่าง  ๆ องคป์ระกอบและระบบของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์น าขอ้มูลเขา้และแสดงผล หน่วยความจ า
ส ารอง ระบบปฏิบติัการ โปรแกรมประยุกต ์ การประมวลผลขอ้มูล   ผงังาน ภาษาคอมพิวเตอร์และ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

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

 General Sciences  

 ศึกษาหลกัการและวิวฒันาการของวิทยาศาสตร์และการประยุกตว์ิทยาศาสตร์สมยัใหม่ให้เขา้
กบั   การด าเนินชีวิต  เน้นการใช้วิทยาการทางเคมี  ฟิสิกส์  ชีววิทยา  ดาราศาสตร์และท่ี
เก่ียวขอ้ง  เพื่อการด ารงชีวิตและความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึนของมนุษย ์

 

   

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

 Fundamentals of Computer  and  Information Technology   

 ศึกษาความรู้พื้นฐานทางดา้นคอมพิวเตอร์  ฮาร์ดแวร์  ซอฟตแ์วร์  การพฒันาโปรแกรมการ
จดัการฐานขอ้มูลระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  การส่ือสารขอ้มูลและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
การประยกุตใ์ชง้านเวร์ิดองคป์ระกอบและระบบของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์น าขอ้มูลเขา้และ
แสดงผล หน่วยความจ าส ารอง ระบบปฏิบติัการ โปรแกรมประยกุต ์ การประมวลผลขอ้มูล   
ผงังาน ภาษาคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

 

   

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

 Man and Environment  

 ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย์และสภาวะแวดล้อม โดยเน้นการศึกษาธรรมชาติและ
นิเวศวิทยาของส่ิงมีชีวิต รวมทั้งความหลากหลายของเหล่าส่ิงมีชีวิต ปฏิสัมพนัธ์และดุลยภาพ
ระหวา่งเหล่าส่ิงมีชีวิตทั้งหลาย   ตลอดจนปฏิสัมพนัธ์ของส่ิงมีชีวิตเหล่านั้นรวมทั้งมนุษยต่์อ
ปัจจัยทางกายภาพ โดยอาจมีตัวอย่างของกิจกรรมมนุษย์ท่ีอาจกระทบต่อดุลยภาพของ
ธรรมชาติ ตลอดจนความเขา้ใจต่อการเลือกใช้เทคโนโลยีท่ีปลอดภยัและการใช้วิทยาศาสตร์
เพื่อการอนุรักษ ์

 

100-122 เคมีทัว่ไป 3(2-2-5) 

 General  Chemistry  

 ศึกษาพื้นฐานของอะตอม คุณสมบติัของก๊าซ  ของแข็ง  ของเหลว และสารละลาย การ
สมดุลทางเคมี  การสมดุลของไอออนในสารละลาย  ปฏิกิริยาออกซิเดชนัและรีดกัชนั  เคมี
จลน์  และนิวเคลียส 
 
 
 
 

 

   



 

 

 

100-123 ฟิสิกส์ทัว่ไป 3(2-2-5) 

 General  Physics      

 ศึกษาหลกัทฤษฎีและเทคนิคทางฟิสิกส์ กลศาสตร์ อุณหพลศาสตร์ คล่ืน  แสง  ฟิสิกส์แผน
ใหม่แม่เหล็กไฟฟ้า  การพฒันาอุปกรณ์ในการจดัเก็บ การส่ือสาร และการโตต้อบขอ้มูล
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น พื้นฐานทาอิเล็กทรอนิกส์ 

 

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

                  Fundamentals of Nanotechnology  

 ศึกษาความหมายของนาโนเทคโนโลยี  นาโนในธรรมชาติ  หลกัการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
ส าหรับ  นาโนเทคโนโลย ี การสังเคราะห์และการข้ึนรูปนาโน  เคร่ืองมือและการวิเคราะห์
ทางดา้นนาโนเทคโนโลยี  วสัดุนาโน  นาโนเทคโนโลยีชีวภาพและนาโนเทคโนโลยีทาง
การแพทย์นาโนอิเล็กทรอนิกส์และเคร่ืองจกัรนาโน  การประยุกต์ใช้ นาโนเทคโนโลย ี
ความเป็นพิษของนาโนท่ีมีผลกระทบต่อชีวิตและส่ิงแวดล้อม ผลิตภัณฑ์จากนาโน
เทคโนโลยท่ีีมีในปัจจุบนั และแนวโนม้ของนาโนเทคโนโลยใีนอนาคต 

 

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

                  General   Biology  

                       ศึกษาหลกัการทางชีววิทยาของส่ิงมีชีวิต โครงสร้างและหน้าท่ีของเซลล์ พลงังานกบัชีวิต 
ความต่อเน่ืองของชีวิตและพนัธุศาสตร์ การสืบพนัธ์ุและการพฒันาการหลงัการปฏิสนธิ 
โครงสร้างและสรีรวทิยาของสัตว ์ นิเวศวิทยาและกิจกรรมของมนุษยท่ี์มีผลต่อระบบนิเวศ 
และการน าความรู้ไปใชใ้นชีวติประจ าวนั 
 

 

100-128    ชีวติกบัพลงังาน                                               3(2-2-5) 

                  Life and Energy     

 ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งพลงังานและการด ารงชีวิต ความหมายของพลงังานและชนิด
ของพลงังานท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างพลงังานและรูปแบบพลงังานและการ
เปล่ียนรูปพลงังาน การแนะน าพลงังานทดแทน หลกัการประยุกตใ์ชพ้ลงังานและศกัยภาพ
ของแหล่งพลงังานทดแทนประเภทต่างๆ ไดแ้ก่ พลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานลม พลงังาน
น ้า พลงังานใตพ้ิภพ พลงังานจากคล่ืนมหาสมุทร พลงังานชีวภาพ รวมถึงการส่งเสริม การ
ใชพ้ลงังานทดแทน 
 

 

   



 

 

 

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

                  Life and  Modern  Technology  

 ศึกษาวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่  เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
เทคโนโลยชีีวภาพ เทคโนโลยทีางจีโนม เทคโนโลยพีลงังาน และเทคโนโลยีสมยัใหม่อ่ืนๆ 
รวมถึงแนวโน้มเทคโนโลยีสมยัใหม่ในอนาคต และผลกระทบของเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อ
ชีวติ วฒันธรรมของมนุษย ์

 

 

2.  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

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

 ศึกษาประวติัความเป็นมาและลกัษณะของชนชาติไทยตั้งแต่เร่ิมแรก  การตั้งถ่ิน
ฐานและการสถาปนาอ านาจของชนชาติไทยในคาบสมุทรอินโดจีนตอนเหนือ  
การรับอิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย รวมทั้งอารยธรรมของชาติโบราณท่ีมีส่วน
สร้างสรรคพ์ื้นฐานอารยธรรมไทย  อารยธรรมทวารวดี  อารยธรรมขอม   อารย
ธรรมศรีวชิยั  การเร่ิมก่อตวัของอารยธรรมไทยท่ีเด่นชดั   ตั้งแต่สมยัอยธุยาเป็น
ตน้มา   จนถึงการเขา้มาของชนชาติตะวนัตกและอิทธิพลของอารยธรรม
ตะวนัตกในสมยัรัตนโกสินทร์ การเปล่ียนแปลงของโครงสร้างไทยและลกัษณะ
ทางวฒันธรรมของชนรุ่นใหม่ 
 

 

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

 Western  Civilization  

 ศึกษาวิวฒันาการของอารยธรรมตะวนัตก  โดยเน้นอารยธรรมยุคใหม่  ตั้งแต่
คริสต์ศตวรรษท่ี 15จนถึงปัจจุบนั  การวิเคราะห์ปัญหาซ่ึงเกิดจากการปรับตวั
เขา้สู่อารยธรรมยุคใหม่  การผสมผสานระหว่างอารยธรรมตะวนัตกและอารย
ธรรมตะวนัออก  ผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงแนวคิดทางดา้นการเมือง  การ
เปล่ียนแปลงเศรษฐกิจและสังคม 
 
 
 
 

 

   



 

 

 

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

 Man and Art  

 ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย์กับการแสดงออกทางศิลปะในรูปของ
สถาปัตยกรรม   จิตรกรรมและประติมากรรม  ลกัษณะความแตกต่างระหว่าง
ศิลปกรรมไทยกับศิลปะสากล  สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจการเมืองและ
สังคมท่ี มี อิทธิพลต่อวิว ัฒนาการทางศิลปกรรมในยุคต่างๆ รวมทั้ ง
แนวความคิดทางอุดมการณ์ของศิลปะในกลุ่มต่าง ๆ  

 

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

 Man and Music  

 ศึกษาเคร่ืองดนตรีประเภทต่างๆ ทั้ งของไทยและสากล   ความเข้าใจ
องค์ประกอบของดนตรี อนัเป็นพื้นฐานต่อการฟัง  ผลงานเพลงเอกของโลก  
เปรียบเทียบความแตกต่างของดนตรีแต่ละสมยัรวมทั้งอจัฉริยะของอดีตคีตกวี
บางคน 
 

 

100-138 ดนตรีไทย 3(2-2-5) 

 Thai Music  

 ศึกษาหลกัการเก่ียวกบัศิลปกรรมดนตรีของไทย ทั้งดา้นประวติัความเป็นมา การ
จ าแนกประเภท รายละเอียดของดนตรีไทยแต่ละประเภทและสามารถปฏิบติัการ
ขั้นพื้นฐานทางดนตรีไทยได ้
 

 

100-139 ดนตรีสากล 3(2-2-5) 

 Western Music  

 ศึกษาทฤษฎีดนตรีสากลทัว่ไปเก่ียวกบัจงัหวะลีลา  อตัราจงัหวะต่างๆ  การ
จบักลุ่มตวัโนต้ตามจงัหวะระดบัเสียง  กุญแจประจ าหลกั  เคร่ืองหมายแปลง
เสียง  บันไดเสียงต่างๆ  การฝึกอ่าน    ตัวโน้ตง่ายๆ  และให้สามารถ
ปฏิบติัการขั้นพื้นฐานทางดนตรีสากลได ้
 
 
 
  

 

   



 

 

 

100-140 จิตวทิยาทัว่ไป 3(3-0-6) 

 General  Psychology  

 ศึกษาความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัจิตวิทยา  ปัจจยัดา้นชีววิทยาท่ีมีผลต่อพฤติกรรม 
ความจ าของมนุษยก์ารเรียนรู้  การรับรู้   บุคลิกภาพ   แรงจูงใจ  อารมณ์ของ
มนุษย์  ความคิดและการแก้ปัญหา     การปรับตัว  สุขภาพจิต  และ
พฤติกรรมทางสังคมของแต่ละบุคคลและกลุ่ม  เนน้การบูรณาการการสอน
และกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพจริงของ
พฤติกรรมมนุษยใ์นสังคมปัจจุบนั และใชส่ื้อการสอนท่ีทนัสมยั 

 

   

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

 Introduction to Laws  

 ศึกษาววิฒันาการของกฎหมาย   ทฤษฎีและแนวความคิดต่างๆ ทางกฎหมาย  
สกุลกฎหมายท่ีส าคญั   ความสัมพนัธ์ระหว่างวิชากฎหมายกบัศาสตร์แขนง
ต่างๆ   การใช้กฎหมาย   กระบวนการในการออกกฎหมาย   การร่าง
กฎหมาย   การตีความกฎหมาย   การอุดช่องว่างของกฎหมายสิทธ์ิและการ
ใชสิ้ทธ์ิตลอดจนหลกัส าคญัในกฎหมายลกัษณะต่างๆ 

 

   

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

 Principles of Political Science  

 ศึกษาขอบข่ายและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์   รัฐ   กระบวนการทางการเมือง   
รัฐบาล     รัฐสภา   พรรคการเมือง   กลุ่มผลประโยชน์และอุดมการณ์ทาง
การเมืองท่ีส าคญั ตลอดจนการเมืองระหวา่งประเทศ 
 

 

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

 Thai Politics and Government  

 ศึกษาวิวฒันาการการปกครองของไทย   รัฐธรรมนูญและโครงสร้างทางการ
ปกครอง  สถาบนันิติบญัญติั   บริหารและตุลาการ   การปกครองส่วนกลาง   
ส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถ่ิน   ตลอดจนขบวนการเคล่ือนไหวทางการเมือง
และการเปล่ียนแปลงทางการเมือง   หลกัการเปล่ียนแปลง       การปกครอง
จนถึงปัจจุบนั   รวมทั้งสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
 

 

   



 

 

 

100-144 หลกัเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6) 

 Principles  of  Economics   

 ศึกษาหลกัการของเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคในเร่ืองปัญหาพื้นฐาน
ทางเศรษฐกิจ ปัจจยัก าหนดอุปสงค์  อุปทานของสินค้า  พฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภค  ลกัษณะส าคญัของการตลาด  สินคา้ท่ีมีการแข่งขนัอย่างสมบูรณ์
และไม่สมบูรณ์  การวิเคราะห์รายได้ในบญัชีผลิตภณัฑ์ประชาชาติ  การ
ก าหนดรายได้ประชาชาติ  นโยบายการเงินและการคลังโดยสังเขป  
ความส าคญัของการคา้และการเงินระหว่างประเทศในดุลการช าระเงินและ
รายไดป้ระชาชาติ 

 

   
100-146 พลศึกษา 1(0-2-1) 

 Physical Education  
 ศึกษาพื้นฐานของการกีฬา เพื่อพฒันาร่างกายและจิตใจใหส้มบูรณ์  

   

100-147 ลลีาศ 1(0-2-1) 

 Ballroom Dance  
 ศึกษาความเข้าใจและปฏิบัติการเก่ียวกับการลีลาศ ประวติัความเป็นมา 
ทิศทางในการลีลาศ     การจับคู่ท่ีถูกต้อง   ความรู้เบ้ืองต้นในการลีลาศ   
มรรยาทในการลีลาศ   ทักษะเก่ียวกับการลีลาศแบบบอลรูมและลาติน
อเมริกนั  รวมทั้งการรักษาบุคลิกภาพท่ีถูกตอ้งในการลีลาศ 
 

 

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

 Man and Society  

 ศึกษาโครงสร้างและองคป์ระกอบของสังคม   วิเคราะห์สังคมในรูปแบบต่างๆ   
ความสัมพนัธ์และอิทธิพลของมนุษยก์บัสังคม   หน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ตลอดจนปัญหาและวธีิการแกปั้ญหาสังคม 
 
 
 
 
 

 

   



 

 

 

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

 Politics  and  Economy  in  Society  

 ศึกษาลทัธิทางการเมืองและระบบเศรษฐกิจท่ีส าคญั  ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
การเมืองและเศรษฐกิจ  เปรียบเทียบระบบการเมืองและเศรษฐกิจในสังคมท่ี
มีรูปแบบการปกครองแตกต่างกนัและศึกษาถึงผลกระทบท่ีเกิดจากระบบ
การเมืองและเศรษฐกิจท่ีมีต่อสังคม 

 

   

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

 General   Philosophy  

 ศึกษาความหมาย ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา 
และคุณวิทยา          ทั้งปรัชญาตะวนัตกปรัชญาตะวนัออกและปรัชญา
ไทย การตีความปรัชญาเก่ียวกบัโลกและชีวิตของมนุษย ์และการประยุกต์
ปรัชญามาใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างเห็นคุณค่า   

 

   

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

 Study  Skills in Higher Education  

 ศึกษาปรัชญา ระบบการศึกษาและหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  เป้าหมายใน
การศึกษาระดบัอุดมศึกษา การเตรียมตวัก่อนเขา้ชั้นเรียน วิธีการสร้างทกัษะการ
เรียนท่ีมีประสิทธิภาพ เทคนิคการสร้างความรักในการเรียน เทคนิคการฟัง  
เทคนิคการอ่าน เทคนิคการเขียนและการจดบนัทึกความรู้  เทคนิคการพูดเพื่อ
น าเสนองาน   เทคนิคการบริหารเวลา  เทคนิคการเรียนรู้แบบกลุ่ม กระบวนการ
เขียนรายงาน วิธีการสืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศ  และการเตรียมตวัสอบและวิธีการ
ท าขอ้สอบ   
 

 

100-163  นันทนาการ 1(0-2-1) 

 Recreation  

 ศึกษาประวติัและประโยชน์ของนันทนาการ  ความส าคญัของการพกัผ่อน
และนนัทนาการท่ีมีต่อการด าเนินชีวติ   กิจกรรมนนัทนาการและหลกัในการ
เลือกกิจกรรมนนัทนาการ  แนวโน้มและบทบาทของนนัทนาการในสังคม
ปัจจุบนั และการฝึกร่วมกิจกรรมนนัทนาการ 
 

 

   



 

 

 

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

 Using  the  Library   

 ศึกษาการใช้ห้องสมุดตลอดจนการด าเนินงานและวิธีใช้อุปกรณ์ต่างๆ ใน
หอ้งสมุด  ระบบการจดั หมู่หนงัสือ   บตัรรายการ(โอแพค็)   หนงัสืออา้งอิง   
วธีิรวบรวมบรรณานุกรมและเชิงอรรถ ตลอดจนวธีิการสืบคน้จากฐานขอ้มูล
และทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ    

 

   

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

  Critical Thinking  

 ศึกษาความหมายการคิด การพฒันากระบวนการใช้เหตุผลทางตรรกวิทยา  
ดว้ยกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมฝึกการคิด การฝึกวิธีการคิดวิเคราะห์
และการคิดสังเคราะห์ จากกรณีศึกษา กระบวนการคิดแกปั้ญหาและการ
คิดสร้างสรรค์ จากการเผชิญสถานการณ์ การจดัการความรู้ การพฒันา
เหตุผลเชิงจริยธรรม  เทคนิคการคิด เพื ่อตดัสินใจโดยวิเคราะห์ความ
สมเหตุสมผล และการน าเสนอองค์ความรู้ที่เป็นสัมฤทธ์ิผลจากการฝึกฝน
ทกัษะการคิด  

 

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

วตัถุประสงค์ เป้าหมาย โครงสร้าง ภาพรวม ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วฒันธรรม เขตการคา้เสรี และสภาพเศรษฐกิจพื้นฐานในประชาคมอาเซียนเน้น
ประเทศพื้นท่ีใกลเ้คียงกบัประเทศไทย  องคป์ระกอบของประเทศร่วมเจรจา     ท่ีมี
ผลกระทบต่อประชาคม และกระทบต่อเศรษฐกิจอาเซียนและประเทศไทย  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   



 

 

 

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

 Ideal  Graduate   

 ศึกษาคุณลกัษณะของบณัฑิตไทยและคุณลกัษณะบณัฑิตอนัพึงประสงคข์อง
มหาวิทยาลยั    กระบวนการพฒันาตนเพื่อเป็นผูน้ าและผูต้ามท่ีดี  การท า
กิจกรรมเพื่อ ส่วนรวม การ รู้จักสิทธิและหน้า ท่ีของตน การเ รียน รู้
ประชาธิปไตย  คุณธรรมและจริยธรรมและการปฏิบติัตนห่างไกลจากยาเสพ
ติด การท านุบ ารุงรักษาศิลปวฒันธรรมของชุมชนและชาติ   เพื่อน าองค์
ความรู้  คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอนัพึงประสงค์ ไปประยุกต์ใช้ให้
เกิดข้ึนเป็นคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์    

 

   

100-200 พหุวฒันธรรม 3(3-0-6) 

 Multiculturalism    

 ศึกษาความหมาย ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัวฒันธรรม ความหลากหลายทาง
วฒันธรรม ทั้งตะวนัตก และตะวนัออก วฒันธรรมไทย และวฒันธรรม
ทอ้งถ่ินใต ้การเปล่ียนแปลงทางสังคมและกระแสความเจริญกา้วหน้าของ
โลก ท่ีมีผลกระทบต่อวฒันธรรม และวถีิชีวติของมนุษย ์ 

 

   

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

 ศึกษา ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัวรรณกรรมท่ีมีอิทธิพลต่อชีวิต ประเภทเร่ือง
สั้ น นวนิยาย  บทกวี  บทละคร และงานเขียนอ่ืน เพื่อเข้าใจเก่ียวกับ
ความสัมพนัธ์ระหว่างวรรณกรรมกบัชีวิต ในคุณค่าดา้นความดี  ความงาม
และความจริง  เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดเจตคติท่ีดี  มีโลกทศัน์ต่อชีวิตและสังคม  ทั้ง
ยงัส่งเสริมการอ่านวรรณกรรมเพื่อใหผู้เ้รียนรักวรรณกรรมและรักการอ่าน 

 

   

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

 Sufficiency  Economy             

                   ศึกษาหลักการและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  แนวทางการน าไป
ประยุกต์ใช้ในรูปแบบและลักษณะต่างๆ  บูรณาการกับวิถีชีวิต ทั้ งการ
บริหารจดัการในครอบครัว  การจดัการของชุมชน  การประกอบการขนาด
ยอ่ม ขนาดธุรกิจแต่ละประเภท  เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของ
กระแสโลกาภิวตัน์   

 



 

 

 

 

 

 

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

 Local Wisdom  

 ศึกษาความหมาย ขอบเขตและความส าคญัของภูมิปัญญา ทั้งภูมิปัญญาชน
ชาติตะวนัออกและ ภูมิปัญญาชนชาติตะวนัตก  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไทยและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ินใต้  เน้นภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านเกษตรกรรม คหกรรม 
อุตสาหกรรมและส่ิงแวดลอ้ม องคค์วามรู้ภูมิปัญญาดา้นภาษาและวรรณคดี  
เพื่อประยกุตใ์ชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินใหเ้กิดคุณค่าต่อการด าเนินชีวติ 

 

   

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

 Peace  Studies    

 ศึกษาความหมาย แนวคิดหลกัเก่ียวกบัสันติภาพและสันติศึกษา  ปัญหาความ
ขดัแยง้และความรุนแรงในสังคม  ครอบครัว  ชุมชน  ชาติ และระหว่าง
ประเทศ  โดยอาศยัองค์ความรู้ดา้นรัฐศาสตร์  สังคมวิทยา   จิตวิทยาสังคม  
เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจและเกิดพฤติกรรมการจดัการความขดัแยง้ไดโ้ดยสันติวธีิ 

 

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

 Cooperative  Education  Preparation    

 วชิาบังคับ : นักศึกษาช้ันปีที ่3 ขึน้ไป  
 ศึกษาหลกัการ  แนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษาและระเบียบขอ้ปฏิบติัท่ี
เก่ียวขอ้ง  จริยธรรมในวชิาชีพ หลกัการครองตน ครองคน ครองงาน เทคนิค
การเตรียมตัวสมัครงาน  ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ  การพฒันาบุคลิกภาพ  การใชภ้าษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การส่ือสาร  การสร้างมนุษยสัมพนัธ์  การท างานร่วมกนัในองค์กร และ
ระบบบริหารงานอยา่งมีคุณภาพในสถานประกอบการ ตลอดจนวิธีการเขียน
รายงาน และเทคนิคการน าเสนอผลงานทางวชิาการ  อนัเป็นพื้นฐานของการ
เตรียมตวัเพื่อการท างานในสังคมอยา่งมีความสุข   

 



 

 

 

 

3.  กลุ่มวชิาภาษา 

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

 Thai Language for Communication  

 ศึกษาหลกัการ ระเบียบ ไวยากรณ์และวิธีการใชภ้าษาไทย เพื่อการส่ือสาร ใน
ดา้นการฟัง  การพูดการอ่านและการเขียน โดยบูรณาการทกัษะการคิดในการ
ใชภ้าษา   

 

   

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

 English I  

 ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของภาษาองักฤษในระดบัตน้   ฝึกทกัษะทั้ง  4  คือ  
ฟัง   พูด   อ่านและเขียน  ให้เช่ือมโยงประสานกัน  เพื่อเป็นพื้นฐานไปสู่
ความสามารถในการศึกษาขั้นต่อไป 

 

   

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

 English  II   

 วชิาบังคับก่อน  :  100-151  ภาษาองักฤษ 1   

 ศึกษาโครงสร้างและศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีจ าเป็นในการด าเนินชีวิตอย่าง
กวา้งขวางเพิ่มข้ึนเพื่อพฒันาความสามารถในการพูด ฟัง อ่านและเขียนอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

 

   

100-154    ภาษาจีน 1  3(2-2-5) 

                   Chinese I  

                   ศึกษาระบบเสียง เน้นการถ่ายเสียงภาษาจีนกลางด้วยอกัษรจีน(Pinyin)ให้
ถูกต้องชัดเจนตาม  หลักสัทอกัษรจีน วิธีเขียนภาษาจีนพื้นฐาน การสร้าง
ประโยค ฝึกทกัษะทั้ง 4 ดา้นคือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ศึกษา
ค าศพัทท่ี์ใชใ้นชีวติประจ าวนัประมาณ 600 ค า 
 
 
 
 

 

   



 

 

 

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

 Reading  Development in Thai  

 ศึกษาหลักการพฒันาทกัษะการอ่านท่ีมีประสิทธิภาพ  ได้แก่  การอ่านจบั
ใจความ  การวิเคราะห์    การตีความ  การสังเคราะห์และการเขียนตาม
วตัถุประสงคต่์าง ๆ  

 

   

100-156 การพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษข้ันสูง                                                                                               3(2-2-5) 

 Advanced  Reading Development in English  

 ศึกษาการพฒันามโนทศัน์และเทคนิคของการอ่านภาษาองักฤษ  กลไกในการ
อ่านตลอดจนความมุ่งประสงค์ในการอ่านหนงัสือ  ระดบัของการอ่าน  การ
เร่ิมตน้การอ่านและการอ่านเตรียม  การอ่านกวาดและการอ่านเก็บ  การอ่าน
วิเคราะห์วิจารณ์และการอ่านตรวจพินิจ  การอ่านเปรียบเทียบและการพฒันา
ความเร็วในการอ่าน  วธีิการอ่านเร็วเบ้ืองตน้  การพฒันานิสัยในการอ่าน 

 

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

 Thai  Speech     

 ศึกษาการใชภ้าษาใหถู้กตอ้งเหมาะสมในการพูด  การเขียน โดยเนน้ฝึกทกัษะ
การพูดแบบต่างๆในท่ี ชุมชนท่ีถูกต้อง  การใช้ถ้อยค าส านวนท่ีไพเราะ  
ตลอดจนการกลา้แสดงออกดา้นการพูดต่อท่ีชุมชนในหวัขอ้ทัว่ไปท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการด าเนินชีวติ 

 

   

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

                  วชิาบังคับก่อน  :  100-152 ภาษาองักฤษ 2  

                   ศึกษาทกัษะในการอ่านในรูปของการเสนอกลวิธีต่างๆ   อนัจะเอ้ือให้เกิด
ความเขา้ใจในเร่ืองท่ีอ่านไดดี้ข้ึน  เทคนิคในการเดาความหมายของค าศพัท ์ 
ค  าศพัทแ์ละส านวนท่ีใชท้ัว่ไปในวงการธุรกิจ   วธีิการอ่านจบัใจความและการ
ตีความ  ดว้ยการฝึกอ่านค าจากบทความ  ต ารา และหนงัสือพิมพ ์

 

   

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

 

 

 
 
 

100-251    

 
 
 
ภาษาองักฤษ 4 

 
 
 

3(2-2-5) 
 English  IV  

                  วชิาบังคับก่อน  :  100-250 ภาษาองักฤษ 3  

                  ศึกษาทกัษะภาษาองักฤษเพื่อใชใ้นท่ีท างาน การเขียนส านวนท่ีถูกตอ้งของ
ภาษาอยา่งมีหลกัเกณฑ์และภาษาท่ีใช้ในสังคมท่ีจ าเป็นในการติดต่องานเช่น
การใชโ้ทรศพัท์ การนดัหมาย การตอ้นรับแขก  การขอขอ้มูลและการจด
บนัทึกขอ้ความ 

 

   
100-252    ภาษาองักฤษส าหรับวชิาการเฉพาะด้าน 3(2-2-5) 

                 English for Academic Purpose   

              ศึกษาศพัทเ์ทคนิค  การใชภ้าษาและโครงสร้างประโยค  ส านวนภาษาองักฤษท่ี
ใชส้ าหรับวชิาการเฉพาะดา้น 

 

   

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

                Chinese II    

 วชิาบังคับก่อน  :  100-154  ภาษาจีน 1  

                 ศึกษาต่อเน่ืองจากภาษาจีน 1 โดยฝึกทกัษะทั้ง 4 ด้านในระดับท่ีสูงข้ึน ใช้
ภาษาให้ถูกตอ้งสอดคลอ้งกบัเหตุการณ์และส่ิงแวดลอ้ม การคน้ค าศพัท์จาก
พจนานุกรม ศึกษาความแตกต่างของอักษรจีนแบบตัวเต็ม (Traditional 
Character) และตวัยอ่(Simplified Character) ศึกษาค าศพัทใ์หม่ประมาณ 600 
ค า 

 

   

100-300     ภาษามลายู 1 3(2-2-5) 

 Malay I     

 ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของภาษามลาย ูและเสริมสร้างทกัษะพื้นฐานดา้นการ
ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษามลายูจากค าศพัท์ และประโยคเพื่อการส่ือสารใน
ชีวติประจ าวนั   

 

   

   



 

 

 

100-301 ภาษามลายู  2 3(2-2-5) 

 Malay II     

 วชิาบังคับก่อน  :  100-300 ภาษามลายู 1   

 ศึกษาและฝึกทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษามลายูในระดับต้นท่ี
ต่อเน่ืองจากภาษามลายู 1 เพื่อสามารถใช้ภาษามลายูในการส่ือสารและตาม
สถานการณ์ท่ีก าหนดได ้

 

   

100-302     ภาษาญีปุ่่น 1   3(2-2-5) 

 Japanese I    

 ศึกษาและฝึกฝน การออกเสียงและการเขียนตวัอกัษรฮิรางะนะ และอกัษรคา
ตะคานะ ค าศพัทพ์ื้นฐานรูปประโยคพื้นฐาน เพื่อน ามาใชเ้ขียนประโยคในการ
ส่ือสาร  ฝึกทกัษะการฟัง เพื่อความเขา้ใจ โดยการถามตอบเป็นภาษาญ่ีปุ่น
เก่ียวกบักิจวตัรประจ าวนั  และฝึกการกล่าวแนะน าตวั      ดว้ยการพูดสนทนา 
ผา่นการพฒันาทกัษะพื้นฐานในการส่ือสาร   

 

   
100-303     ภาษาญีปุ่่น 2 3(2-2-5) 

 Japanese II    

 วชิาบังคับก่อน  :  100-302  ภาษาญีปุ่่น 1   

 ศึกษาและฝึกทกัษะพื้นฐานต่อเน่ือง  ผา่นทกัษะการฟัง การออกเสียงและการ
พูด การเขียนประโยค การอ่านข้อความพื้นฐานและค าศัพท์ ท่ีใช้ใน
ชีวติประจ าวนั ศึกษาและฝึกฝนการออกเสียงและการเขียนตวัอกัษรฮิรางะนะ 
คาตะคานะ และตวัอกัษรคนัจิเพิ่มเติม  

 

   

100-304 ภาษาเกาหล ี1  3(2-2-5) 

 Korean I   

 ศึกษาค าศพัทพ์ื้นฐาน รูปประโยคและไวยากรณ์พื้นฐาน เนน้ฝึกบทสนทนาท่ี
ใช้ในชีวิตประจ าวนั ไดแ้ก่ การทกัทาย การแนะน าตน การบอกเวลา การซ้ือ
ของ โดยสนทนาตอบโตด้ว้ยภาษาเกาหลี และการอ่านฝึกอ่านขอ้ความ ฝึกการ
เขียนเป็นรูปประโยค 
 
 
 

 



 

 

 

100-305 ภาษาเกาหล ี2  3(2-2-5) 

 Korean II   

 วชิาบังคับก่อน  : 100-304 ภาษาเกาหล ี1   

 ศึกษารูปแบบการสนทนา โดยใชป้ระโยคสนทนาส าหรับการส่ือสาร ดว้ยการ
ฟังและพูดภาษาเกาหลีและเรียนรู้ค าศัพท์ท่ีใช้ในการท างาน ค าศัพท์ใน
บทเรียน โดยฝึกการใชภ้าษาบูรณาการทกัษะพื้นฐานในระดบัสูงข้ึน 

 

   

100-351 ภาษาองักฤษส าหรับธุรกจิ 1 3(2-2-5) 

                  English for Business  I  

                  ศึกษาการพฒันาทกัษะในการเขียนและพดูทางธุรกิจ  โดยในการพฒันาทกัษะ
ในการเขียนให้นักศึกษาเรียนรู้ถึงทฤษฎีและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในการเขียน
จดหมายธุรกิจและการฝึกฝนให้เขียนจดหมายธุรกิจแบบต่าง ๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ในการพฒันาทกัษะการพูดให้นกัศึกษาเรียนรู้และฝึกฝนการ
สนทนาในรูปแบบต่าง ๆ  ในเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัธุรกิจ 

 

   

100-352     ภาษาองักฤษส าหรับธุรกจิ 2 3(2-2-5) 

                   English for Business II  

                   วชิาบังคับก่อน : 100-351 ภาษาองักฤษส าหรับธุรกจิ 1  

                   ศึกษาการฝึกฝนต่อจากภาษาองักฤษส าหรับธุรกิจ 1 โดยให้นกัศึกษาฝึกฝน
เขียนจดหมายธุรกิจและ งานเขียนอ่ืนทางธุรกิจท่ี ซับซ้อนและยุ่งยากยิ่งข้ึน  
ทั้งยงัฝึกฝนการสนทนาและอภิปรายแสดงความ คิดเห็นในเน้ือหาท่ีเก่ียวกบั
ธุรกิจท่ีมีระบบสูงข้ึนไปอีก 

 

   

100-353     การสนทนาภาษาองักฤษ 3(2-2-5) 

                   English  Conversation  

              ศึกษาการสนทนาขั้นพื้นฐาน ใช้เหตุการณ์สมมติเพื่อให้นักศึกษาฝึกหัดใน
การสนทนา รูปแบบของภาษาท่ีไดเ้รียนมาแลว้ในการสนทนา  ศึกษาการออก
เสียงให้ถูกต้อง  ศึกษาศพัท์ส านวนต่าง ๆท่ีน่ารู้  ฝึกทบทวนการเล่าล าดับ
เหตุการณ์  และการแลกเปล่ียนความคิดเห็นในเร่ืองต่างๆ เพื่อเตรียมตวั   ใน
การเขา้สัมมนาหรือรับการอบรม 

 

 
 



 

 

 

 
2. หมวดวชิาเฉพาะ 
 2.1 กลุ่มวชิาแกน 
 

100–116   แคลคูลสั 3(2-2-5) 

 Calculus  
 วชิาบังคับก่อน  :  100 - 110  พืน้ฐานทางคณติศาสตร์  

 ศึกษาเร่ืองลิมิต ความต่อเน่ือง อนุพนัธ์ และอินทิกรัลของฟังก์ชนั ค่าจริงตวั
แปรเดียว   อินทิกรัล ไม่ตรงแบบ ล าดับและอนุกรม ของจ านวนจริงและ
อนุกรมก าลงั 

 

   

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

 Probability and Statistics  

 ศึกษาเร่ืองสถิติพรรณนา  แนวคิดพื้นฐานท่ีเก่ียวกบัความน่าจะเป็น  การแจกแจง
ความน่าจะเป็น การแจกแจงที่ส าคญัจากการสุ่มตวัอย่าง  การประมาณค่า 
การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน   การถดถอยและ
สหสัมพนัธ์ การแจกแจงไคสแควร์ และการวิเคราะห์ความถ่ี สถิติศาสตร์ไม่
อิงพารามิเตอร์ 

 

   

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

 Discrete Mathematics  

 ศึกษาขั้นตอนวิธีการหาร ขั้นตอนวิธีแบบยุคลิค อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ 
ความสัมพนัธ์เวียนบงัเกิดและระเบียบวิธีผลเฉลย ขั้นตอนวิธีแบ่งและเอาชนะ 
บทนิยาม อุปนยั ความสัมพนัธ์ทวิภาคและ  ไดกร๊าฟ การปิดของความสัมพนัธ์ 
ความสัมพนัธ์อิควิวาเลนซ์ และการแบ่งกั้น เซตอนัดบัยอ่ยและการแยกจ าพวกเชิง
โทโพโลยี การเดินทางรอบแบบออยเลอร์ วฏัจกัรฮามิลตนัฟังก์ชนั ถอดแบบ
ขั้นตอนวิถีท่ีสั้ นท่ีสุด ทรีแผ่ทั่วเล็กสุดเฉพาะกลุ่มรากทรี การด าเนินการ
ทวภิาค เซมิกรุ๊ฟ และฟังกช์นัถ่ายแบบ 

 

   

 
          
 
 



 

 

 

100-125 ฟิสิกส์ส าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศ                                                                   3(2-2-5) 

 Physics for Information Technology  

 ศึกษาเก่ียวกบัหลกัทฤษฏี และเทคนิคทางฟิสิกส์ ท่ีใชใ้นการพฒันาอุปกรณ์ใน 
การจดัเก็บการส่ือสาร และการโตต้อบขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ เช่น พื้นฐานทาง 
อิเล็กทรอนิกส์ การเคล่ือนท่ีของอิเล็กตรอนแรงดนัไฟฟ้า คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า  
คล่ืนวทิย ุแสง เสียง รวมถึงสารก่ิงตวัน าต่าง ๆ (Semiconductor) 
 

 

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

 Computer Programming I  

 ศึกษาการใช้งานคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้  การใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับแกปั้ญหา  
อลักอริธึมและการออกแบบโปรแกรม  การเขียนโปรแกรมดว้ยภาษาระดบัสูง  
โครงสร้างของการควบคุม  อาเรย ์ ฟังก์ชนั  อินพุทและเอาทพ์ุท   โครงสร้าง
ขอ้มูลประกอบฟังก์ชนัเวียนบงัเกิด  (Recursive Functions)  โปรแกรมยอ่ย  
พอยน์เตอร์  รูปแบบการเขียนโปรแกรมท่ีดี  เทคนิคการแกท่ี้ผิดในโปรแกรม  
การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุเบ้ืองตน้ 

 

   

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

 Computer Programming II  

 วชิาบังคับก่อน  :  500-101 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 1  

 ศึกษาหลกัเกณฑ์และไวยากรณ์ของโปรแกรมเชิงวตัถุเบ้ืองตน้  ตวัแปร  ชนิด
ของขอ้มูล  การใช้งานสตริงค์  หลักการท างานของคลาส  การเอนแคปซูเลชัน  การ
ถ่ายทอดคุณสมบติั กรรมวิธีโพลีมอร์ฟิซึม  การสืบทอดแพค็เก็จและอินเตอร์เฟซ  
การพฒันาแอพพลิเคชั่น  วิธีสร้างเมทธอดเพื่อใช้ในการปฏิบติังาน  แนวคิด
การพฒันาโปรแกรมโดยใช้เคร่ืองมือในการพฒันา การควบคุมข้อผิดพลาด 
(Exception Handling)  สตรีม (Stream) การควบคุมการประมวลผลหลายๆ 
ค าสั่งพร้อมกนั  (Threads) ค าสั่งในการควบคุมการท างาน 
 
 
 

 

    
 
                               



 

 

 

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

 Computer Architecture  

 ศึกษาพัฒนาการของระบบไมโครคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมของระบบ
ไมโครคอมพิวเตอร์ ภาษาแอสเซมบลีเบ้ืองตน้  ชุดค าสั่ง  (Software)  การ
ท างานของโปรแกรมควบคุมระบบ การเช่ือมโยง    ไมโครคอมพิวเตอร์เข้า
เป็นระบบเครือข่าย 

 

   

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

 Physical Geography  

 ศึกษาปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างเป็นระบบเชิงภูมิศาสตร์เก่ียวกบัการ
โคจรของโลก ภูมิอากาศ น ้ า  พืช สัตว์ โครงสร้างภูมิประเทศ ดิน หิน แร่ 
กระบวนการเปล่ียนแปลงของพื้นผิวโลกและความสัมพันธ์ระหว่าง
ปรากฏการณ์ดงักล่าวกบัการด ารงชีวติมนุษย ์

 

   

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

 Seminar in Morals and Ethics  

 ศึกษาแนวคิด ท่ีมาของคุณธรรม จริยธรรม การสร้างคุณธรรม จริยธรรม โดย
เน้นสร้างคุณธรรม จริยธรรมของผูท่ี้อยู่ในวิชาชีพทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
โดยเนน้หลกัปรัชญาของมหาวทิยาลยัท่ีวา่รู้คิด รู้ธรรม รู้ส าเร็จ 

 

   

502-425 หลกัการท าแผนที่ 3(2-2-5) 

 Principles of Cartography  

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

 

   

                                   
   
 
 
                                   



 

 

 

2.2 กลุ่มวชิาเอกบังคับ 
  

501-104 เทคโนโลยสีารสนเทศ 3(3-0-6) 

 Information Technology  

 ศึกษาความหมายเทคโนโลยีสารสนเทศสมยัใหม่ คอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร์  ระบบปฏิบติัการ ระบบฐานขอ้มูล การใช้งาน GUI โปรแกรม
ประยุกต์ในองค์กร  ระบบเครือข่าย  การส่ือสารขอ้มูล  เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต  
เวบ็เทคโนโลย ี เฟรมเวร์ิค  การประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศกบัองคก์าร       
ผลกระทบขององค์การเก่ียวเน่ืองมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศและแนวโน้ม
เทคโนโลยสีารสนเทศในอนาคต 

 

   

501-201 การวเิคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ                        3(2-2-5) 

 Information Systems Analysis and Design  

 วชิาบังคับก่อน  :  501-104  เทคโนโลยสีารสนเทศ  

 ศึกษาวงจรการพฒันาระบบ  วิเคราะห์องค์ประกอบส าคญัของระบบ  การ
จดัการทางสารสนเทศ เคร่ืองมือและเทคนิคท่ีใช้ในการวิเคราะห์ระบบ
สารสนเทศและการก าหนดองคป์ระกอบท่ีส าคญัของระบบการจดัการและการ
ควบคุมในการพฒันาระบบ  กลวธีิในการออกแบบระบบสารสนเทศ  การออกแบบ
อินพุท  เอาทพ์ุท  กระบวนการ  การควบคุม  แฟ้มขอ้มูลและฐานขอ้มูล  การ
ทดสอบระบบและขั้นตอนต่างๆ  การดูแลและบ ารุงรักษาระบบ 

 

   

501-203 โครงสร้างข้อมูลและอลักอริธึม 3(2-2-5) 

 Data  Structures and Algorithms  

 วชิาบังคับก่อน  :  501-102  การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 2  

 ศึกษาความหมายของอลักอริธึม แนวคิดของอลักอริธึม  โครงสร้างขอ้มูลแบบ
เชิงเส้น   ลิงค์ลิสต์พอยน์เตอร์โครงสร้างขอ้มูลแบบไม่เชิงเส้น โครงสร้าง
ขอ้มูลแบบอาเรย ์ สแตก  คิว  และตน้ไม ้  

 

  
 

 

 
 
 
 



 

 

 

501-204 การเขียนโปรแกรมบนเวบ็ 1 3(2-2-5) 

 Web Programming I  

 วชิาบังคับก่อน  :  501-102  การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์  2  

 ศึกษาการเขียนโปรแกรมเว็บ พื้นฐานเอชทีทีพี (HTTP) วงจรการพฒันา
เวบ็ไซต์ หลกัการออกแบบเว็บเพจ การสร้างเว็บเพจโดยใช้ภาษา HTML 
และโปรแกรมช่วยสร้างเว ็บเพจ รวมถึงการท าให้โฮมเพจ สวยงามและ
น่าสนใจมากยิง่ข้ึนโดยใชซี้เอสเอส (CSS) จาวาสคริปต ์และ Plug-in ต่าง ๆ 

 

   

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

 Database Management Systems  

 วชิาบังคับก่อน  :  501-203   โครงสร้างข้อมูลและอลักอริธึม หรือเรียนพร้อม
กนั 

 

 ศึกษาทฤษฎีและปฏิบัติการเก่ียวกับฐานข้อมูล  รูปแบบของฐานข้อมูล  
สถาปัตยกรรมระบบฐานขอ้มูล    ระบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์  ระบบฐานขอ้มูล
แบบกระจาย  ระบบฐานขอ้มูลแบบอ๊อฟเจคก์  ระบบฐานขอ้มูลบนเวบ็     การ
ออกแบบฐานขอ้มูล  การสร้างฐานขอ้มูล  การประยุกต์ใช้งานฐานขอ้มูลกบั
แอพพลิเคชั่น     การใช้ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง  การจัดการระบบ
ฐานขอ้มูล  ระบบรักษาความปลอดภยัฐานขอ้มูล 

 

   

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

 Data Communication and Networking I  

 ศึกษาการพฒันาโปรแกรมเพื่อการส่ือสารระหวา่งคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์และ
ซอฟตแ์วร์ส าหรับการส่ือสารอุปกรณ์การเช่ือมต่อเพื่อการส่ือสาร พารามิเตอร์
มาตรฐานในการส่ือสาร 

 

   
   
    
 
 
                                       
 
             



 

 

 

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 การประยุกต์ใช้ข้อมูลจากการรับรู้ระยะไกลกับระบบภูมิ
สารสนเทศศาสตร์ 

 

   

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

 Geography of Transportation and Logistics  

 ปัจจยัทางภูมิศาสตร์เก่ียวกบัระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ในยุคโลกาภิวตัน์ 
แบบไร้พรมแดน บทบาทโลจิสติกส์ในเศรษฐกิจ และการบริการ กลยุทธ์การ
ขนส่งสินคา้ การวิเคราะห์ความตอ้งการขนส่งสินคา้ระหว่างภูมิภาค การ
เตรียมโครงการพื้นฐานดา้นการขนส่งและพาหนะขนส่ง การน าเทคโนโลยี
ดา้นขอ้มูลมาประยกุตใ์ชส้ าหรับการขนส่งและโลจิสติกส์ 

 

   

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

 Introduction to Remote Sensing  

 ศึกษาหลกัการเบ้ืองตน้ของการรับรู้จากระยะไกล ไดแ้ก่ คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 
การแผ่รังสีคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า การสะท้อนของวตัถุในช่วงคล่ืนต่าง ๆ 
ลักษณะของข้อมูลเชิงพื้นท่ี การได้มาซ่ึงข้อมูลดาวเทียม หลักการแปล
ภาพถ่าย การศึกษาวิ เคราะห์ภาพด้วยคอมพิวเตอร์ แนวทางและการ
ประยกุตใ์ชข้อ้มูล 

 

                  
   
 
 
 
                            
 



 

 

 

502-301   ระเบียบวธีิวจัิยทางภูมิสารสนเทศศาสตร์    3(3-0-6) 
 Research Methodology in Geo-informatics    

 วชิาบังคับก่อน :  100-117 ความน่าจะเป็นและสถิติ  

 ศึกษาเทคนิคการวิจยัอยา่งมีระบบตามขั้นตอนเชิงวิทยาศาสตร์โดยประยุกต์ใช้
ข้อมูลทางด้านการรับรู้จากระยะไกล ข้อมูล เชิงพื้น ท่ีแนวคิดทางภูมิ
สารสนเทศกบัการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ หรือการวางแผนพฒันาพื้นท่ี 
หรือขอ้มูลดา้นต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจ ตามกระบวนการวจิยัอยา่งเหมาะสม 

 

   

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

 Applied  Geo-informatics  

 วชิาบังคับก่อน :  502-201 หลกัระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และ  
502-211  การรับรู้ระยะไกลข้ันพืน้ฐาน 

 

 ศึกษาการน าเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ไปใชป้ระโยชน์ในการวางแผน 
ก า รบ ริ ห า ร จัด ก า ร  แ ล ะ ก า ร แ ก้ ไ ข ปัญห า เ ชิ ง พื้ น ท่ี  ก า ร ส า ร ว จ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มและการติดตามภยัพิบติั การวางแผนและ
การอนุรักษดิ์น น ้า และสภาพแวดลอ้ม 

 

   

502-312  การประมวลผลเชิงเลขของข้อมูลจากดาวเทยีม 3(2-2-5) 
 Digital Processing of Satellite Data  
 วชิาบังคับก่อน : 502-211  การรับรู้ระยะไกลข้ันพืน้ฐาน  

 ศึกษาขอ้มูลเชิงเลขภาพถ่ายดาวเทียมและการแสดงภาพ การแกไ้ขให้ถูกตอ้ง
โดยการวดัด้วยวิทยุและทางพื้นดิน การจ าแนกภาพและการวิเคราะห์ความ
แม่น การประยกุตภ์าพไปเป็นแผนท่ี 

 

   

502-401   โครงงานพเิศษภูมิสารสนเทศศาสตร์    3(0-9-3) 

 Special Senior Project in Geo-informatics                   

 วชิาบังคับก่อน :   นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนผ่านมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ภาค
การศึกษา 

 

 การศึกษาปัญหา   เลือกหัวขอ้ท่ีสนใจพร้อมทั้งเสนอเคา้โครงของโครงงาน
และด าเนินการท าโครงงานตามหวัขอ้ท่ีเสนอ 
 

 

   



 

 

 

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

 ศึกษาลกัษณะแผนท่ี ประวติัความเป็นมา องค์ประกอบแผนท่ี การใช้
ประโยชน์แผนท่ีภูมิประเทศ การอ่านแผนท่ี ลกัษณะภาพถ่ายทางอากาศ 
เทคนิคการผลิตภาพถ่ายทางอากาศ การก าหนดทิศทางและต าแหน่งบน
ภาพถ่ายทางอากาศ การแปลความหมายจากภาพถ่ายทางอากาศ 

 

   

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

 Seminar in Geo-informatics  

 วชิาบังคับก่อน:  นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ภาค
การศึกษา 

 

 ศึกษาคน้ควา้ วเิคราะห์ เอกสารการวจิยั และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีน่าสนใจ 
น ามาเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน และน าเสนอต่อกลุ่มผูฟั้งในรูปแบบสัมมนา 

 

   
 

2.3 กลุ่ม วชิาเอกเลอืก 
 

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

 Land Use Planning  

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

 

502-322 ภูมิศาสตร์ของดิน    3(3-0-6) 

 Soil Geography  

 ศึกษาความหมายของดิน  องค์ประกอบของดิน หน้าตดัดิน การก าเนิดดิน 
วตัถุตน้ก าเนิดดินการสร้างตวัและปัจจยัท่ีควบคุมการสร้างตวัของดิน ระบบ
การจ าแนกดิน ความสัมพนัธ์ระหว่างดินและภูมิสัณฐานการเกิดดิน การ
แพร่กระจายตวัของดินในประเทศไทยและขอ้สนเทศทางดิน เป็นตน้ 

 

  
 
 
 
 

 



 

 

 

502-324  ธรณวีิทยา 3(3-0-6) 

 Geology  

 ศึกษาโครงสร้างของโลก ส่วนประกอบของเปลือกโลก คุณสมบติัของหิน แร่ 
ธรณีประวติั รวมทั้งการเกิดภูมิประเทศท่ีเกิดจากการกระท าของแรงภายใน
และภายนอกโลก 

 

   

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

 Environmental Science  

 ศึกษาสมดุลตามธรรมชาติในระบบนิเวศ ปัญหาของส่ิงแวดลอ้ม เช่น มลพิษ
ในอากาศในดิน น ้ าเสีย ส่ิงสกปรก เหตุร าคาญซ่ึงเกิดจากเสียง ปัญหา
ประชากร ความเส่ือมทรามทางสังคมและเศรษฐกิจความสัมพนัธ์ของปัญหา
ส่ิงแวดล้อมกับชีวิตประจ าวนั การป้องกัน และการแก้ปัญหารวมทั้ งการ
อนุรักษ ์  ส่ิงแวดลอ้ม 
 

 
 
 

 
 

502-422 ภูมิอากาศวทิยา 3(3-0-6) 

 Climatology  

 ศึกษาองค์ประกอบของอากาศ ปัจจัยควบคุมองค์ประกอบของอากาศ วิธี
จ  าแนกภูมิอากาศของโลก รวมถึงประวติัภูมิอากาศและการเปล่ียนแปลง
ภูมิอากาศของโลก 

 

   

502-424 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 3(3-0-6) 

 Environment Impact Assessment  

 ศึกษาความหมาย หลักการ  และกระบวนการการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมท่ีเป็นปัจจัยให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดลอ้ม เทคนิค วิธีการ และแนวทางในการจดัท ารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ดัชนีและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อหามาตรฐาน
การควบคุม ป้องกนั และแกไ้ขส่ิงแวดลอ้มของมนุษยใ์ห้อยูใ่นสภาวะสมดุล
ตามธรรมชาติ 

 

  
 
 

 



 

 

 

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

 Community and Urban Planning  

 ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี กระบวนการ และวิธีการในการวางผงัชุมชนและเมือง
ทฤษฏี การจดัพื้นที่และการใช้ประโยชน์พื้นที่ในเมือง ปัจจยัต่าง ๆ ทั้ง
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม กายภาพ และส่ิงแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกับการ
วางแผน ผงัชุมชน ผงัเมือง การเปล่ียนแปลง วิวฒันาการทางสังคมท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัเมืองและชุมชน 

 

   

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

 Coastal Resources Management  

 ศึกษาลกัษณะและองค์ประกอบของทรัพยากรชายฝั่งการก าหนดเขต
ชายฝ่ังเหตุท่ีมีการจดัการทรัพยากรชายฝ่ัง ผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์
ต่อระบบนิเวศชายฝ่ัง แนวคิดของการวางแผนและการจดัการชายฝ่ัง  เทคนิค
การวางแผนและการจดัการจากกรณีศึกษาทัว่โลก 

 

   

502-429 มลพษิทางทะเล 3(3-0-6) 

 Marine Pollution  

 ศึกษาประเภทของมลพิษ ผลของมลพิษต่อส่ิงมีชีวิตในทะเล  การตรวจวดั
สภาวะมลพิษทางทะเล  การป้องกันและการลดผลกระทบของการพฒันา
ชายฝ่ังต่อระบบนิเวศ 

 

   

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

 Land Resource Degradation and Management  

 ศึกษาแหล่งท่ีมาและชนิดของมลพิษตลอดจนกระบวนการต่าง ๆ ท่ี มี 
ผลกระทบท าให้ทรัพยากรท่ีดินเส่ือมโทรม บทบาทของดินท่ีเก่ียวขอ้งกับ
ส่ิงแวดลอ้มเป็นพิษ วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ แบบผสมผสานระหวา่งปัจจยัทาง
กายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจสังคม เพื่อให้การใช้ประโยชน์ทรัพยากรท่ีดิน
บรรลุ   ถึงถาวรภาพ  และมีผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด 

 

  
 
 
 

 



 

 

 

502-431 มลพษิทางอากาศ 3(3-0-6) 

 Air Pollution  

 ศึกษาแหล่งก าเนิดของมลพิษทางอากาศและการควบคุม  คุณสมบัติทาง
กายภาพและเคมี  ตลอดจนผลกระทบของสารมลพิษในอากาศต่อมนุษยแ์ละ
ส่ิงแวดลอ้ม  การวิเคราะห์และการวดัสารมลพิษในอากาศ  และกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

   

 
502-432 

 
มลพษิทางน า้และการจัดการคุณภาพน า้ 

 
3(3-0-6) 

 Water Pollution and Water Quality Management  

 ศึกษาคุณสมบติัทางกายภาพ  เคมี  และชีววิทยาของน ้ าและน ้ าเสีย  ความรู้
เบ้ืองต้นเก่ียวกับการบ าบัดน ้ าเสีย  ผลกระทบของน ้ าเสียต่อส่ิงแวดล้อม  
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ส าหรับการค านวณหาคุณภาพน ้ าตลอดจนการ
ควบคุมและป้องกนัการวางแผนจดัการเก่ียวกบัการควบคุมคุณภาพน ้ าและ
แหล่งน ้า 
 

 

502-433 การจัดการมูลฝอย 3(3-0-6) 

 Solid Waste Management  

 ศึกษาระบบการขนส่งและการก าจดัมูลฝอย  ทั้งทางทฤษฏี การออกแบบ  และ
การท างานของระบบโดยมุ่ง เน้นเ ร่ืองปัญหาการจัดการ  การควบคุม
แหล่งก า เ นิดมูลฝอย  ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  การวิ เคราะห์ทาง
เศรษฐศาสตร์และการน ามูลฝอยมาใชป้ระโยชน์ 

 

   

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

 Climate Change  

 ศึกษาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศอนัเป็นผลจากกิจกรรมของมนุษยท์ั้ง
ทางตรงและทางออ้ม สาเหตุท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบัส่ิงมีชีวติ และมวลมนุษยชาติทัว่โลก  และผลกระทบท่ี
เกิดในประเทศไทย รวมทั้งการด าเนินการเพื่อลดผลกระทบท่ีเกิดข้ึน  และการ
แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

 

 
 

                  



 

 

 

3.  กลุ่มวชิาสหกจิศึกษา  
502-451   สหกจิศึกษา 9(0-40–9) 

 Cooperative Education  

 วชิาบังคับก่อน  :  100-244 เตรียมสหกจิศึกษา  

 การปฏิบติังานจริงในดา้นภูมิสารสนเทศศาสตร์ โดยการปฏิบติังานและการ
ท ารายงาน   จะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผูบ้ริหารของแต่ละองค์กรและ
อาจารยท่ี์ปรึกษาเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษาหรือไม่นอ้ยกวา่ 600 ชัว่โมง 

 

 


