คําอธิบายรายวิชา
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ.2558
รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1.1 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
100-110 พืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
Fundamentals of Mathematics
ศึ กษาหลักพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ ซึ่ งประกอบด้ว ย นิ ย าม ประพจน์ การให้สัญลักษณ์ แสดง
กฎเกณฑ์ การอ้างเหตุผลวิวฒั นาการความคิดทางคณิ ตศาสตร์ และการประยุกต์ที่สามารถใช้ได้ใน
การดําเนินชีวิต
100-111 สถิติเบือ้ งต้ น
3(3-0-6)
Introduction to Statistics
ศึกษาความหมายของสถิติและการใช้สถิติ การรวบรวมและการเสนอข้อมูล การวัดแนวโน้มเข้าสู่
ส่ วนกลางและการกระจาย ทฤษฎีความน่าจะเป็ นเบื้องต้น การจัดลําดับและการจัดหมู่ การแจกแจง
ไม่ต่อเนื่ องแบบต่าง ๆ การแจกแจงของค่าที่ได้จากตัวอย่างประชากรที่มีการแจกแจงแบบปกติ การ
อนุ มานเชิงสถิติ การประมาณค่าพารามิเตอร์ ต่าง ๆ การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ย ค่าตัว
แปร และสัดส่ วน การใช้ไคสแควร์สหสัมพันธ์และการถดถอยอย่างง่าย
100-113 วิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป
3(3-0-6)
General Sciences
ศึกษาหลักการและวิวฒั นาการของวิทยาศาสตร์ และการประยุกต์วิทยาศาสตร์ สมัยใหม่ให้เข้ากับ
การดําเนิ นชีวิต เน้นการใช้วิทยาการทางเคมี ฟิ สิ กส์ ชีววิทยา ดาราศาสตร์ และที่เกี่ยวข้องเพื่อ
การดํารงชีวิตและความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึนของมนุษย์
100-119 พืน้ ฐานคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Fundamentals of Computer and Information Technology
ศึกษาความรู ้พ้ืนฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ ฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การพัฒนาโปรแกรมการจัดการ
ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศทางธุรกิจ การสื่ อสารข้อมูลและเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต การประยุกต์ใช้
งานเวิ ร์ ด องค์ ป ระกอบและระบบของคอมพิ ว เตอร์ อุ ป กรณ์ นํ า ข้อ มู ล เข้า และแสดงผล
หน่ ว ยความจํา สํ า รอง ระบบปฏิ บ ัติ ก าร โปรแกรมประยุก ต์ การประมวลผลข้อ มู ล ผัง งาน
ภาษาคอมพิวเตอร์และระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์

100-120 มนุษย์ กบั สิ่ งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
ศึ ก ษาถึ ง ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งมนุ ษ ย์แ ละสภาวะแวดล้อ ม โดยเน้น การศึ ก ษาธรรมชาติ และ
นิเวศวิทยาของสิ่ งมีชีวิต ภาวะโลกร้อน รวมทั้งความหลากหลายของเหล่าสิ่ งมีชีวิต ปฏิสมั พันธ์และ
ดุลยภาพระหว่างเหล่าสิ่ งมีชีวิตทั้งหลาย ตลอดจนปฏิสัมพันธ์ของสิ่ งมีชีวิตเหล่านั้น รวมทั้งมนุษย์
ต่อปัจจัยทางกายภาพ โดยอาจมีตวั อย่างของกิจกรรมมนุษย์ที่อาจกระทบต่อดุลยภาพของธรรมชาติ
ตลอดจนความเข้าใจต่อการเลือกใช้เทคโนโลยีที่ปลอดภัยและการใช้วิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์
100-122 เคมีทวั่ ไป
3(2-2-5)
General Chemistry
ศึกษาพื้นฐานของอะตอม คุณสมบัติของก๊าซ ของแข็ง ของเหลว และสารละลาย การสมดุลทาง
เคมี การสมดุ ล ของไอออนในสารละลาย ปฏิ กิ ริ ย าออกซิ เ ดชัน และรี ดัก ชัน เคมี จ ลน์ และ
นิวเคลียส
100-126 นาโนเทคโนโลยีพนื้ ฐาน
3(2-2-5)
Fundamentals of Nanotechnology
ศึกษาความหมายของนาโนเทคโนโลยี นาโนในธรรมชาติ หลักการวิทยาศาสตร์ พ้ืนฐานสําหรับ
นาโนเทคโนโลยี การสังเคราะห์และการขึ้นรู ปนาโน เครื่ องมือและการวิเคราะห์ทางด้านนาโน
เทคโนโลยี วัส ดุ น าโน นาโนเทคโนโลยีชี ว ภาพและนาโนเทคโนโลยีท างการแพทย์น าโน
อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ แ ละเครื่ อ งจัก รนาโน การประยุ ก ต์ใ ช้ นาโนเทคโนโลยี ความเป็ นพิ ษ ของ
นาโนที่มีผลกระทบต่อชี วิตและสิ่ งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์จากนาโนเทคโนโลยีที่มีในปั จจุบนั และ
แนวโน้มของนาโนเทคโนโลยีในอนาคต
100-127 ชีววิทยาทัว่ ไป
3(2-2-5)
General Biology
ศึกษาหลักทฤษฎีและเทคนิ คทางฟิ สิ กส์ กลศาสตร์ อุณหพลศาสตร์ คลื่น แสง ฟิ สิ กส์แผนใหม่
แม่เหล็กไฟฟ้ า การพัฒนาอุปกรณ์ในการจัดเก็บ การสื่ อสาร และการโต้ตอบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
เช่น พื้นฐานทางอิเล็กทรอนิกส์
100-128 ชีวติ กับพลังงาน
3(2-2-5)
Life and Energy
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานและการดํารงชี วิต ความหมายของพลังงานและชนิ ดของ
พลังงานที่มีอยู่ในปั จจุบนั ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพลังงานและรู ปแบบพลังงานและการเปลี่ยนรู ป

พลัง งาน การแนะนํา พลัง งานทดแทน หลัก การประยุก ต์ใ ช้พ ลัง งานและศัก ยภาพของแหล่ ง
พลังงานทดแทนประเภทต่าง ๆ ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานนํ้า พลังงานใต้
พิภพ พลังงานจากคลื่นมหาสมุทร พลังงานชีวภาพ รวมถึงการส่ งเสริ ม การใช้พลังงานทดแทน
3(2-2-5)
100-129 ชีวติ กับเทคโนโลยีสมัยใหม่
Life and Modern Technology
ศึกษาวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร เทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยี ท างจี โ นม เทคโนโลยี พ ลัง งาน และเทคโนโลยี ส มัย ใหม่ อื่ น ๆ รวมถึ ง แนวโน้ม
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในอนาคต และผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีผลต่อชีวิต วัฒนธรรมของมนุษย์
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
100-133 อารยธรรมไทย
3(3-0-6)
Thai Civilization
ศึกษาประวัติความเป็ นมาและลักษณะของชนชาติไทยตั้งแต่เริ่ มแรก การตั้งถิ่นฐานและการสถาปนา
อํานาจของชนชาติไทยในคาบสมุทรอินโดจีนตอนเหนื อ การรับอิทธิ พลของอารยธรรมอินเดี ย
รวมทั้งอารยธรรมของชาติโบราณที่มีส่วนสร้างสรรค์พ้ืนฐานอารยธรรมไทย อารยธรรมทวารวดี อารย
ธรรมขอม อารยธรรมศรี วิชยั การเริ่ มก่อตัวของอารยธรรมไทยที่เด่นชัด ตั้งแต่สมัยอยุธยาเป็ นต้นมา
จนถึงการเข้ามาของชนชาติตะวันตกและอิทธิพลของอารยธรรมตะวันตกในสมัยรัตนโกสิ นทร์ การ
เปลี่ยนแปลงของโครงสร้างไทยและลักษณะทางวัฒนธรรมของชนรุ่ นใหม่
100-134 อารยธรรมตะวันตก
3(3-0-6)
Western Civilization
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ วิ ว ัฒ นาการของอารยธรรมตะวัน ตก โดยเน้ น อารยธรรมยุ ค ใหม่ ตั้ง แต่
คริ สต์ศตวรรษที่ 15 จนถึงปั จจุบนั การวิเคราะห์ปัญหา ซึ่ งเกิดจากการปรับตัวเข้าสู่ อารยธรรมยุค
ใหม่ การผสมผสานระหว่างอารยธรรมตะวันตกและอารยธรรมตะวันออก ผลกระทบต่ อการ
เปลี่ยนแปลงแนวคิดทางด้าน การเมือง การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคม
100-135 มนุษย์ กบั ศิลปะ
3(3-0-6)
Man and Art
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั การแสดงออกทางศิลปะในรู ปของสถาปั ตยกรรม จิตรกรรม
และประติมากรรม ลักษณะความแตกต่างระหว่างศิลปกรรมไทยกับศิลปะสากล สภาพแวดล้อม
ทางเศรษฐกิ จ การเมืองและสังคมที่มีอิทธิ พลต่อวิวฒั นาการทางศิลปกรรมในยุคต่าง ๆ รวมทั้ง
แนวความคิดทางอุดมการณ์ของศิลปะในกลุ่มต่าง ๆ

100-136 มนุษย์ กบั ดนตรี
3(3-0-6)
Man and Music
ศึกษาให้รู้จกั เครื่ องดนตรี ประเภทต่าง ๆ ทั้งของไทยและสากล ความเข้าใจองค์ ประกอบของดนตรี อนั
เป็ นพื้นฐานต่อการฟั ง ผลงานเพลงเอกของโลก เปรี ยบเทียบความแตกต่างของดนตรี แต่ละสมัย
รวมทั้งอัจฉริ ยะของอดีตคีตกวีบางคน
100-138 ดนตรีไทย
3(2-2-5)
Thai Music
ศึกษาหลักการต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวกับศิลปกรรมดนตรี ของไทย ทั้งด้านประวัติความเป็ นมา การจําแนก
ประเภท รายละเอียดของดนตรี ไทยแต่ละประเภทและให้สามารถปฏิบตั ิการขั้นพื้นฐานทางดนตรี
ไทยได้
100-139 ดนตรีสากล
3(2-2-5)
Western Music
ศึกษาทฤษฎี ดนตรี สากลทัว่ ไปเกี่ ยวกับจังหวะลี ลา อัตราจังหวะต่าง ๆ การจับกลุ่มตัวโน้ตตาม
จังหวะระดับเสี ยง กุญแจประจําหลัก เครื่ องหมายแปลงเสี ยง บันไดเสี ยงต่าง ๆ การฝึ กอ่านตัวโน้ต
ง่ายๆ และให้สามารถปฏิบตั ิการขั้นพื้นฐานทางดนตรี สากลได้
100-140 จิตวิทยาทัว่ ไป
3(3-0-6)
General Psychology
ศึกษาระบบพฤติกรรมและธรรมชาติของมนุ ษย์ โดยใช้หลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ พื้นฐานทาง
ชีววิทยา ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมและศึกษาองค์ประกอบสําคัญ บุคลิกภาพและการปรับตัว การจําและการ
ลืม แรงจูงใจ การรับรู ้อารมณ์ ความคิดและการแก้ปัญหาด้านพฤติกรรมของมนุ ษย์ พฤติกรรมทาง
สังคมของแต่ละบุคคลและกลุ่ม
100-141 ความรู้เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับกฎหมาย
3(3-0-6)
Introduction to Laws
ศึกษาวิวฒั นาการของกฎหมาย ทฤษฎีและแนวความคิดต่างๆ ทางกฎหมายสกุลกฎหมายที่สาํ คัญ
ความสัมพันธ์ระหว่างวิชากฎหมายกับศาสตร์แขนงต่างๆ การใช้กฎหมาย กระบวนการในการออก
กฎหมาย การร่ างกฎหมาย การตีความกฎหมาย การอุดช่องว่างของกฎหมายสิ ทธิ์และการใช้สิทธิ์
ตลอดจนหลักสําคัญในกฎหมายลักษณะต่างๆ

100-142 หลักรัฐศาสตร์
3(3-0-6)
Principles of Political Science
ศึกษาขอบข่ายและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ รัฐ กระบวนการทางการเมือง รัฐบาล รัฐสภา พรรค
การเมื อง กลุ่ ม ผลประโยชน์แ ละอุ ด มการณ์ ท างการเมื อ งที่ สํา คัญ ตลอดจนการเมื อ งระหว่า ง
ประเทศ
100-143 การเมืองและการปกครองไทย
3(3-0-6)
Thai Politics and Government
ศึกษาวิวฒั นาการการปกครองของไทย รัฐธรรมนู ญและโครงสร้างทางการปกครอง สถาบันนิ ติ
บัญญัติ บริ หารและตุลาการ การปกครองส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภาคและส่ วนท้องถิ่น ตลอดจนขบวนการ
เคลื่อนไหวทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง หลักการเปลี่ยนแปลงการปกครองจนถึง
ปั จจุบนั รวมทั้งสิ ทธิเสรี ภาพของประชาชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ
100-144 หลักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
Principles of Economics
ศึกษาหลักทัว่ ไปของเศรษฐศาสตร์ จุลภาคและมหภาคในเรื่ องปั ญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ปั จจัย
กําหนดอุปสงค์ อุปทานของสิ นค้า พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ลักษณะสําคัญของการตลาด สิ นค้าที่มี
การแข่งขันอย่างสมบูรณ์ และไม่สมบูรณ์ การวิเคราะห์รายได้ในบัญชี ผลิตภัณฑ์ประชาชาติ การ
กําหนดรายได้ประชาชาติ นโยบายการเงินและการคลังโดยสังเขป ความสําคัญของการค้าและ
การเงินระหว่างประเทศในดุลการชําระเงินและรายได้ประชาชาติ
100-146 พลศึกษา
1(0-2-1)
Physical Education
ศึกษาและเข้าใจพื้นฐานของการกีฬา เพื่อพัฒนาร่ างกายและจิตใจให้สมบูรณ์
100-147 ลีลาศ
1(0-2-1)
Ballroom Dance
ศึกษาให้เกิดความเข้าใจและปฏิบตั ิการเกี่ยวกับการลีลาศ ประวัติความเป็ นมา ทิศทางในการลีลาศ
การจับคู่ที่ถูกต้อง ความรู ้เบื้องต้นในการลีลาศ มรรยาทในการลีลาศ ทักษะเกี่ยวกับการลีลาศแบบบอล
รู มและลาตินอเมริ กนั รวมทั้งการรักษาบุคลิกภาพที่ถูกต้องในการลีลาศ

100-148 มนุษย์ กบั สั งคม
3(3-0-6)
Man and Society
ศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบของสังคม วิเคราะห์สังคมในรู ปแบบต่าง ๆ ความสัมพันธ์และ
อิทธิพลของมนุษย์กบั สังคม หน้าที่และความรับผิดชอบตลอดจนปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาสังคม
100-149 การเมืองและเศรษฐกิจในสั งคม
3(3-0-6)
Politics and Economics in Society
ศึ ก ษาถึ ง ลัท ธิ ท างการเมื อ งและระบบเศรษฐกิ จ ที่ สํา คัญ ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งการเมื อ งและ
เศรษฐกิจ เปรี ยบเทียบระบบการเมืองและเศรษฐกิจในสังคมที่มีรูปแบบการปกครองแตกต่างกัน
และศึกษาถึงผลกระทบที่เกิดจากระบบการเมืองและเศรษฐกิจที่มีต่อสังคม
100-158 ปรัชญาทัว่ ไป
3(3-0-6)
General Philosophy
ศึกษาความหมาย ความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา และคุณวิทยา ทั้งปรัชญา
ตะวันตกปรัชญาตะวันออกและปรัชญาไทย การตีความปรัชญาเกี่ยวกับโลกและชี วิตของมนุ ษย์
และการประยุกต์ปรัชญามาใช้ในการดําเนินชีวิตอย่างเห็นคุณค่า
100-160 ทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา
2(1-2-3)
Study Skills in Higher Education
ศึ กษาปรั ชญา ระบบการศึ กษา หลักสู ตรของสถาบัน และระเบี ย บวินัย ทักษะในการเรี ยนที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ วิธีฟัง-จดคําบรรยาย การเตรี ยมตัวก่อนเข้าชั้นเรี ยน ความรับผิดชอบ วิธีการซักถาม
การคิ ด วิ เ คราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ กระบวนการกลุ่ ม การสื บ ค้น ในห้อ งสมุด การสื บ ค้น จาก
อินเทอร์ เน็ตและการใช้แหล่งความรู ้อื่นๆ การเขียนรายงานและการนําเสนอ การเตรี ยมตัวสอบ
วิธีการทําข้อสอบ การบริ หารเวลาในระดับอุดมศึกษาให้เหมาะสม และการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต
100-163 นันทนาการ
1(0-2-1) Recreation
ศึกษาประวัติและประโยชน์ของนันทนาการ ความสําคัญของการพักผ่อนและนันทนาการที่มีต่อ
การดําเนิ นชี วิต กิ จกรรมนันทนาการและหลักในการเลือกกิ จกรรมนันทนาการ แนวโน้มและ
บทบาทของนันทนาการในสังคมปั จจุบนั การฝึ กร่ วมกิจกรรมนันทนาการ

100-164 การใช้ ห้องสมุด
1(1-0-2)
Using the Library
ศึกษาการใช้ห้องสมุดตลอดจนการดําเนิ นงานและวิธีใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ในห้องสมุด ระบบการจัด
หมู่หนังสื อ บัตรรายการ (โอแพ็ค) หนังสื ออ้างอิง วิธีรวบรวมบรรณานุกรมและเชิงอรรถ ตลอดจน
วิธีการสื บค้นจากฐานข้อมูลและทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ
100-165 การคิดวิเคราะห์
3(3-0-6)
Critical Thinking
ศึกษาความหมายการคิด การพัฒนากระบวนการใช้เหตุผลทางตรรกวิทยา ด้วยกิจกรรมการเรี ยนรู ้
และกิ จ กรรมฝึ กการคิ ด การฝึ กวิ ธี ก ารคิ ด วิ เ คราะห์ แ ละการคิ ด สั ง เคราะห์ จากกรณี ศึ ก ษา
กระบวนการคิดแก้ปัญหาและการคิดสร้างสรรค์ จากการเผชิญสถานการณ์ การจัดการความรู ้ การ
พัฒนาเหตุผลเชิงจริ ยธรรม เทคนิ คการคิดเพื่อตัดสิ นใจโดยวิเคราะห์ความสมเหตุสมผล และการ
นําเสนอองค์ความรู ้ที่เป็ นสัมฤทธิ์ผลจากการฝึ กฝนทักษะการคิด
100-166 อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASEAN Studies
ศึ กษาประวัติความเป็ นมาของอาเซี ยน กลไกอาเซี ยน กฎบัตรอาเซี ยน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์
เป้ าหมาย โครงสร้าง ภาพรวม ขนบธรรมเนี ยมประเพณี และวัฒนธรรม เขตการค้าเสรี และสภาพ
เศรษฐกิ จพื้นฐานในประชาคมอาเซี ยนเน้นประเทศพื้นที่ใกล้เคียงกับประเทศไทย องค์ประกอบ
ของประเทศร่ วมเจรจา ที่มีผลกระทบต่อประชาคม และกระทบต่อเศรษฐกิจอาเซี ยนและประเทศ
ไทย
100-167 บัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์
2(1-2-3)
Ideal Graduate
ศึ ก ษาคุ ณ ลัก ษณะของบัณ ฑิ ต ไทยและคุ ณ ลัก ษณะบัณ ฑิ ต อัน พึ ง ประสงค์ข องมหาวิ ท ยาลัย
กระบวนการพัฒนาตนเพื่อเป็ นผูน้ าํ และผูต้ ามที่ดี การทํากิจกรรมเพื่อส่ วนรวม การรู ้จกั สิ ทธิ และ
หน้าที่ของตน การเรี ยนรู ้ประชาธิ ปไตย คุณธรรมและจริ ยธรรมและการปฏิบตั ิตนห่ างไกลจากยา
เสพติ ด การทํานุ บาํ รุ งรั ก ษาศิ ล ปวัฒ นธรรมของชุ ม ชนและชาติ เพื่ อ นํา องค์ค วามรู ้ คุ ณ ธรรม
จริ ยธรรมและค่านิ ยมอันพึงประสงค์ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิ ดขึ้นเป็ นคุณลักษณะของบัณฑิ ตที่พึง
ประสงค์

100-200 พหุวฒ
ั นธรรม
3(3-0-6)
Multiculturalism
ศึกษาความหมาย ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับวัฒนธรรม ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งตะวันตก
และตะวันออก วัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมท้องถิ่นใต้ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและกระแส
ความเจริ ญก้าวหน้าของโลก ที่มีผลกระทบต่อวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของมนุษย์

100-231 ชีวติ กับวรรณกรรม
3(3-0-6)
Life and Literature
ศึกษา ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณกรรมที่มีอิทธิพลต่อชีวิต ประเภทเรื่ องสั้น นวนิ ยาย บทกวี บท
ละคร และงานเขียนอื่น เพื่อเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับชีวิต ในคุณค่าด้าน
ความดี ความงามและความจริ ง เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดเจตคติที่ดี มีโลกทัศน์ต่อชี วิตและสังคม ทั้งยัง
ส่ งเสริ มการอ่านวรรณกรรมเพื่อให้ผเู ้ รี ยนรักวรรณกรรมและรักการอ่าน
100-240 เศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Sufficiency Economy
ศึกษาหลักและแนวทฤษฎี เศรษฐกิ จพอเพียง ปรัชญาแนวทางการนําไปประยุกต์ในรู ปแบบและ
ลักษณะต่าง ๆ รวมถึงการบริ หารการจัดการในครอบครัว การจัดการของชุ มชน การประกอบการ
ขนาดย่อม ขนาดธุรกิจและระดับบูรณาการกับโลกาภิวตั น์
100-241 ภูมิปัญญาท้ องถิ่น
3(3-0-6)
Local Wisdom
ศึกษาความหมาย ขอบเขตและความสําคัญของภูมิปัญญาไทยตะวันออกและภูมิปัญญาตะวันตก
ความหมาย ขอบเขต และความสําคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น เน้นภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยด้าน
เกษตรกรรม อุตสาหกรรมและสิ่ งแวดล้อม คหกรรม ภาษาและวรรณคดี และการประยุกต์ใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นต่อการดําเนินชีวิต
3(3-0-6)
100-242 สั นติศึกษา
Peace Studies
ศึกษาความหมายและแนวคิดหลักเกี่ยวกับสันติภาพและสันติศึกษา ปั ญหาความขัดแย้งและความ
รุ นแรงในสังคม ครอบครัว ชุมชน ชาติ และระหว่างประเทศ โดยอาศัยองค์ความรู ้ดา้ น รัฐศาสตร์
สังคมวิทยา จิตวิทยาสังคม เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจและเกิดพฤติกรรมการจัดการความขัดแย้งได้โดย
สันติวิธี

100-245 การปรับตัวทางสั งคม
2(1-2-3)
Social Adjustment
ศึกษาหลักการ แนวคิด ในการดําเนิ นชี วิตในสังคมและระบบการทํางาน จริ ยธรรมในวิชาชี พ
หลักการครองตน ครองคน ครองงาน การพัฒนาบุคลิกภาพ การใช้ภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการสื่ อสาร การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การทํางานร่ วมกันในองค์กร และระบบบริ หารงานอย่าง
มี คุณ ภาพในสถานประกอบการเพื่อการเตรี ย มสู่ กระบวนการสหกิ จ ศึ ก ษาหรื อการทํา งานใน
อนาคต
1.3 กลุ่มวิชาภาษา
100-150 ภาษาไทยเพือ่ การสื่ อสาร
3(2-2-5)
Thai Language for Communication
ศึกษาหลักการ ระเบียบ ไวยากรณ์และวิธีการใช้ภาษาไทย เพื่อการสื่ อสาร ในด้านการฟั ง การพูด
การอ่านและการเขียน โดยบูรณาการทักษะการคิดในการใช้ภาษา
3(2-2-5)
100-151 ภาษาอังกฤษ 1
English I
ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของภาษาอังกฤษในระดับต้น ฝึ กทักษะทั้ง 4 คือ ฟั ง พูด อ่านและเขียน
ให้เชื่อมโยงประสานกัน เพื่อเป็ นพื้นฐานไปสู่ความสามารถในการศึกษาขั้นต่อไป
100-152 ภาษาอังกฤษ 2
3(2-2-5)
English II
วิชาบังคับก่อน : 100-151 ภาษาอังกฤษ 1
ศึกษาโครงสร้ างและศัพท์ภาษาอังกฤษที่จาํ เป็ นในการดําเนิ นชี วิตอย่างกว้างขวางเพิ่มขึ้ นเพื่อ
พัฒนาความสามารถในการพูด ฟัง อ่านและเขียนอย่างมีประสิ ทธิภาพ

100-154 ภาษาจีน 1
3(2-2-5)
Chinese I
ศึกษาระบบเสี ยง เน้นการถ่ายเสี ยงภาษาจีนกลางด้วยอักษรจีน (Pinyin) ให้ถูกต้องชัดเจนตาม
หลักสัทอักษรจีน วิธีเขียนภาษาจีนพื้นฐาน การสร้างประโยค ฝึ กทักษะทั้ง 4 ด้านคือ การฟั ง การ
พูด การอ่าน และการเขียน ศึกษาคําศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจําวันประมาณ 600 คํา

100-155 การพัฒนาการอ่านภาษาไทย
3(2-2-5)
Reading Development in Thai
ศึกษาหลักการพัฒนาทักษะการอ่านที่มีประสิ ทธิ ภาพ ได้แก่ การอ่านจับใจความ การวิเคราะห์ การ
ตีความ การสังเคราะห์และการเขียนตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ
100-156 การพัฒนาทักษะการอ่ านภาษาอังกฤษขั้นสู ง
3(2-2-5)
Advanced Reading Development in English
ศึกษาการพัฒนามโนทัศน์และเทคนิคของการอ่านภาษาอังกฤษ กลไกในการอ่านตลอดจนความมุ่ง
ประสงค์ในการอ่านหนังสื อ ระดับของการอ่าน การเริ่ มต้นการอ่านและการอ่านเตรี ยม การอ่าน
กวาดและการอ่านเก็บ การอ่านวิเคราะห์วิจารณ์และการอ่านตรวจพินิจ การอ่านเปรี ยบเทียบและ
การพัฒนาความเร็ วในการอ่าน วิธีการอ่านเร็ วเบื้องต้น การพัฒนานิสยั ในการอ่าน
100-157 การฝึ กพูดภาษาไทย
3(2-2-5)
Thai Speech
ศึกษาการใช้ภาษาให้ถูกต้องเหมาะสมในการพูด การเขียน โดยเน้นฝึ กทักษะการพูดแบบต่าง ๆใน
ที่ ชุ มชนที่ถูกต้อง การใช้ถอ้ ยคําสํานวนที่ไพเราะ ตลอดจนการกล้าแสดงออกด้านการพูดต่อที่
ชุมชนในหัวข้อทัว่ ไปที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิต
100-250 ภาษาอังกฤษ 3
3(2-2-5)
English III
วิชาบังคับก่ อน : 100-152 ภาษาอังกฤษ 2
ศึกษาทักษะในการอ่านในรู ปของการเสนอกลวิธีต่าง ๆ อันจะเอื้อให้เกิดความเข้าใจในเรื่ องที่อ่าน
ได้ดีข้ ึน เทคนิ คในการเดาความหมายของคําศัพท์ คําศัพท์และสํานวนที่ใช้ทวั่ ไปในวงการธุ รกิจ
วิธีการอ่านจับใจความและการตีความ ด้วยการฝึ กอ่านคําจากบทความ ตํารา และหนังสื อพิมพ์
100-251 ภาษาอังกฤษ 4
3(2-2-5)
English IV
วิชาบังคับก่อน : 100-250 ภาษาอังกฤษ 3
ศึกษาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในที่ทาํ งาน การเขียนสํานวนที่ถูกต้องของภาษาอย่างมีหลักเกณฑ์
และภาษาที่ใช้ในสังคมที่จาํ เป็ นในการติดต่องานเช่นการใช้โทรศัพท์ การนัดหมาย การต้อนรับ
แขก การขอข้อมูลและการจดบันทึกข้อความ

100-252 ภาษาอังกฤษสําหรับวิชาการเฉพาะด้ าน
3(2-2-5)
English for Academic Purpose
ศึกษาศัพท์เทคนิค การใช้ภาษาและโครงสร้างประโยค สํานวนภาษาอังกฤษที่ใช้สาํ หรับวิชาการ
เฉพาะด้าน
100-253 ภาษาจีน 2
3(2-2-5)
Chinese II
วิชาบังคับก่อน : 100-154 ภาษาจีน 1
ศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ งจากภาษาจี น 1 โดยฝึ กทัก ษะทั้ง 4 ด้า นในระดับ ที่ สู ง ขึ้ น ใช้ภ าษาให้ ถู ก ต้อ ง
สอดคล้องกับเหตุการณ์และสิ่ งแวดล้อม การค้นคําศัพท์จากพจนานุ กรม ศึกษาความแตกต่างของ
อักษรจีนแบบตัวเต็ม (Traditional Character) และตัวย่อ (Simplified Character) ศึกษาคําศัพท์ใหม่
ประมาณ
600 คํา
100-300 ภาษามลายู 1
3(2-2-5)
Malay I
ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของภาษามลายู และเสริ มสร้างทักษะพื้นฐานด้านการฟั ง พูด อ่าน เขียน
ภาษามลายูจากคําศัพท์ และประโยคเพื่อการสื่ อสารในชีวิตประจําวัน
100-301 ภาษามลายู 2
3(2-2-5)
Malay II
วิชาบังคับก่อน : 100-300 ภาษามลายู 1
ศึกษาและฝึ กทักษะด้านการฟั ง พูด อ่าน เขียนภาษามลายูในระดับต้นที่ต่อเนื่ องจากภาษามลายู 1
เพื่อสามารถใช้ภาษามลายูในการสื่ อสารและตามสถานการณ์ที่กาํ หนดได้
100-302 ภาษาญีป่ ุ่ น 1
3(2-2-5)
Japanese I
ศึกษาและฝึ กฝน การออกเสี ยงและการเขียนตัวอักษรฮิ รางะนะ และอักษรคาตะคานะ คําศัพท์
พื้นฐานรู ปประโยคพื้นฐาน เพื่อนํามาใช้เขียนประโยคในการสื่ อสาร ฝึ กทักษะการฟั ง เพื่อความ
เข้าใจ โดยการถามตอบเป็ นภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับกิจวัตรประจําวัน และฝึ กการกล่าวแนะนําตัว ด้วย
การพูดสนทนา ผ่านการพัฒนาทักษะพื้นฐานในการสื่ อสาร

100-303 ภาษาญีป่ ุ่ น 2
3(2-2-5)
Japanese II
วิชาบังคับก่อน : 100-302 ภาษาญีป่ ุ่ น 1
ศึกษาและฝึ กทักษะพื้นฐานต่อเนื่อง ผ่านทักษะการฟัง การออกเสี ยงและการพูด การเขียนประโยค
การอ่านข้อความพื้นฐานและคําศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน ศึกษาและฝึ กฝนการออกเสี ยงและการ
เขียนตัวอักษรฮิรางะนะ คาตะคานะ และตัวอักษรคันจิเพิ่มเติม
100-304 ภาษาเกาหลี 1
3(2-2-5)
Korean I
ศึกษาคําศัพท์พ้ืนฐาน รู ปประโยคและไวยากรณ์พ้ืนฐาน เน้นฝึ กบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจําวัน
ได้แก่ การทักทาย การแนะนําตน การบอกเวลา การซื้ อของ โดยสนทนาตอบโต้ดว้ ยภาษาเกาหลี
และการอ่านฝึ กอ่านข้อความ ฝึ กการเขียนเป็ นรู ปประโยค
100-305 ภาษาเกาหลี 2
3(2-2-5)
Korean II
วิชาบังคับก่ อน : 100-304 ภาษาเกาหลี 1
ศึกษารู ปแบบการสนทนา โดยใช้ประโยคสนทนาสําหรั บการสื่ อสาร ด้วยการฟั งและพูดภาษา
เกาหลีและเรี ยนรู ้ คาํ ศัพท์ที่ใช้ในการทํางาน คําศัพท์ในบทเรี ยน โดยฝึ กการใช้ภาษาบูรณาการ
ทักษะพื้นฐานในระดับสู งขึ้น
100-351 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ 1
3(2-2-5)
English for Business I
ศึกษาการพัฒนาทักษะในการเขี ยนและพูดทางธุ รกิ จ โดยในการพัฒนาทักษะในการเขียนให้
นักศึกษาเรี ยนรู ้ ถึงทฤษฎี และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในการเขียนจดหมายธุ รกิจและการฝึ กฝนให้เขียน
จดหมายธุรกิจแบบต่าง ๆ อย่างมีประสิ ทธิภาพ ในการพัฒนาทักษะการพูดให้นกั ศึกษาเรี ยนรู ้และ
ฝึ กฝนการสนทนาในรู ปแบบต่าง ๆ ในเนื้อหาที่เกี่ยวกับธุรกิจ
100-352 ภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ 2
3(2-2-5)
English for Business II
วิชาบังคับก่ อน : 100-351 ภาษาอังกฤษสํ าหรับธุรกิจ 1
ศึกษาการฝึ กฝนต่อจากภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ 1 โดยให้นกั ศึกษาฝึ กฝนเขียนจดหมายธุรกิจและ
งานเขียนอื่นทางธุรกิจที่ ซับซ้อนและยุง่ ยากยิง่ ขึ้น ทั้งยังฝึ กฝนการสนทนาและอภิปรายแสดง
ความ คิดเห็นในเนื้อหาที่เกี่ยวกับธุรกิจที่มีระบบสู งขึ้นไปอีก

100-353 การสนทนาภาอังกฤษ
3(2-2-5)
English Conversation
ศึกษาการสนทนาขั้นพื้นฐาน ใช้เหตุการณ์สมมติให้นกั ศึกษาฝึ กหัดในหารสนทนา รู ปแบบของ
ภาษาที่ได้เรี ยนมาแล้วในการสนทนา ศึกษาออกเสี ยงได้ถูกต้อง ศึกษาศัพท์สาํ นวนต่าง ๆ ที่น่ารู ้ ฝึ ก
ทบทวนการเล่าลําดับเหตุการณ์ และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่ องต่างๆ เพื่อเตรี ยมตัว ใน
การเข้าสัมมนาหรื อรับการอบรม
2. รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
100-116 แคลคูลสั
3(2-2-5)
Calculus
วิชาบังคับก่ อน : 100-110 พืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์
ศึกษาเรื่ องลิมิต ความต่อเนื่ อง อนุ พนั ธ์ และอินทิกรัลของฟั งก์ชนั ค่าจริ ง ตัวแปรเดียว อินทิกรัล
ไม่ตรงแบบ ลําดับและอนุกรม ของจํานวนจริ งและอนุกรมกําลัง
100-117 ความน่ าจะเป็ นและสถิติ
3(3-0-6)
Probability and Statistics
ศึกษาเรื่ องสถิติพรรณนา แนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวกับความน่าจะเป็ น การแจกแจงความน่าจะเป็ น การแจกแจง
ที่สําคัญจากการสุ่ มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติ ฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การ
ถดถอยและสหสัมพันธ์ การแจกแจง
ไคสแควร์ และการวิเคราะห์ความถี่ สถิติศาสตร์ไม่อิง
พารามิเตอร์
100-118 คณิตศาสตร์ แบบไม่ ต่อเนื่อง
3(3-0-6)
Discrete Mathematics
ศึกษาขั้นตอนวิธีการหาร ขั้นตอนวิธีแบบยุคลิค อุปนัยเชิงคณิ ตศาสตร์ ความสัมพันธ์เวียนบังเกิด
และระเบียบวิธีผลเฉลย ขั้นตอนวิธีแบ่งและเอาชนะ บทนิ ยาม อุปนัย ความสัมพันธ์ทวิภาคและ
ไดกร๊ าฟ การปิ ดของความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์อิควิวาเลนซ์ และการแบ่งกั้น เซตอันดับย่อยและ
การแยกจํา พวกเชิ ง โทโพโลยี การเดิ น ทางรอบแบบออยเลอร์ วัฏ จั ก รฮามิ ล ตัน ฟั ง ก์ ชั น
ถอดแบบขั้นตอนวิถีที่ส้ ันที่สุด ทรี แผ่ทวั่ เล็กสุ ดเฉพาะกลุ่มรากทรี การดําเนิ นการทวิภาค เซมิกรุ๊ ฟ
และฟังก์ชนั ถ่ายแบบ

501-103 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Computer Architecture
ศึ กษาพัฒนาการของระบบไมโครคอมพิ วเตอร์ สถาปั ตยกรรมของระบบไมโครคอมพิ วเตอร์
ภาษาแอสเซมบลีเบื้องต้น ชุ ดคําสั่ง (Software) การทํางานของโปรแกรมควบคุมระบบ การ
เชื่อมโยง ไมโครคอมพิวเตอร์เข้าเป็ นระบบเครื อข่าย
501-104 เทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Technology
ศึ ก ษาความหมายเทคโนโลยีส ารสนเทศสมัย ใหม่ คอมพิ ว เตอร์ สถาปั ต ยกรรมคอมพิ ว เตอร์
ระบบปฏิบตั ิการ ระบบฐานข้อมูล การใช้งานส่ วนติดต่อกับผูใ้ ช้ โปรแกรมประยุกต์ในองค์กร
ระบบเครื อข่าย การสื่ อสารข้อมูล เทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ ต เว็บเทคโนโลยี เฟรมเวิร์ค การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับองค์การ ผลกระทบขององค์การเกี่ยวเนื่ องมาจากเทคโนโลยี
สารสนเทศและแนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต
501-301 ระบบการจัดการฐานข้ อมูล
3(2-2-5)
Database Management Systems
วิชาบังคับก่อน : 501-203 โครงสร้ างข้ อมูลและอัลกอริซึม
ศึกษาทฤษฎีและปฏิบตั ิการเกี่ยวกับฐานข้อมูลรู ปแบบของฐานข้อมู
สถาปั ตยกรรมระบบ
ฐานข้อมูล ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย ระบบฐานข้อมูลแบบออบเจ็กต์
ระบบฐานข้อ มู ล บนเว็บ การออกแบบฐานข้อ มู ล การสร้ า งฐานข้อ มู ล การประยุก ต์ใ ช้ง าน
ฐานข้อมูลกับแอพพลิเคชัน่ การใช้ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง การจัดการระบบฐานข้อมูล ระบบ
รักษาความปลอดภัยฐานข้อมูล
501-427 การประกอบการด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
Entrepreneurship in Information Technology
ศึกษารู ปแบบและลักษณะการประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลกระทบต่อองค์การ การใช้
อุปกรณ์และเทคโนโลยีการตลาดสําหรับผูป้ ระกอบการ แนวโน้มการขยายตัวของนานาชาติต่อการ
ประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาวะความเป็ นผูน้ าํ การจัดการความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
สารสนเทศของผูป้ ระกอบการ การวางแผนเชิ งกลยุทธ์ การทําแผนธุ รกิ จของธุ รกิ จเทคโนโลยี
สารสนเทศขนาดกลางหรื อขนาดย่อม การบริ หารทีมงาน

2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
201-203 องค์ การและการจัดการ
3(3-0-6)
Organization and Management
ศึกษาลักษณะขององค์การ อํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ โครงสร้างและวิธีดาํ เนินงานขององค์การ
ธุ รกิ จ กระบวนการบริ หาร การวางแผน การจัดองค์การ การวินิจฉัยสั่งการ การส่ งเสริ มกําลังใจ
ผูป้ ฏิบตั ิงานและการควบคุม
501-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
3(2-2-5)
Computer Programming I
ศึกษาการใช้งานคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น การใช้คอมพิวเตอร์ สาํ หรับแก้ปัญหา อัลกอริ ธึมและการ
ออกแบบโปรแกรม การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาระดับสู ง โครงสร้ างของการควบคุม อาเรย์
ฟั ง ก์ ชั น อิ น พุ ท และเอาท์ พุ ท โครงสร้ า งข้อ มู ล ประกอบฟั ง ก์ ชั น เวี ย นบัง เกิ ด (Recursive
Functions) โปรแกรมย่อย พอยน์เตอร์ รู ปแบบการเขียนโปรแกรมที่ดี เทคนิ คการแก้ที่ผิดใน
โปรแกรม การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น
501-102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
3(2-2-5)
Computer Programming II
วิชาบังคับก่ อน : 501-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
ศึกษาหลักเกณฑ์และไวยากรณ์ของโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น ตัวแปร ชนิ ดของข้อมูล การใช้
งานสตริ งค์ หลักการทํางานของคลาส การเอนแคปซูเลชัน การถ่ายทอดคุณสมบัติ กรรมวิธีโพลี
มอร์ ฟิซึ ม การสื บทอดแพ็คเก็จและอินเตอร์ เฟซ การพัฒนาแอพพลิเคชัน่ วิธีสร้างเมทธอดเพื่อใช้
ในการปฏิบตั ิ งาน แนวความคิดการพัฒนาโปรแกรมโดยใช้เครื่ องมือในการพัฒนา การควบคุ ม
ข้อผิดพลาด (Exceptions Handling) สตรี ม (Stream) การควบคุมการประมวลผลหลายๆ คําสั่ง
พร้อมกัน (Threads) คําสัง่ ในการควบคุมการทํางาน
501-201 การวิเคราะห์ และออกแบบระบบสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Systems Analysis and Design
วิชาบังคับก่ อน : 501-104 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ศึกษาวงจรการพัฒนาระบบ วิเคราะห์องค์ประกอบสําคัญของระบบ การจัดการทาง สารสนเทศ
เครื่ องมือและเทคนิ คที่ใช้ในการวิเคราะห์ระบบสารสนเทศและการกําหนดองค์ประกอบที่สาํ คัญ
ของระบบการจัดการและการควบคุมในการพัฒนาระบบ กลวิธีในการออกแบบระบบสารสนเทศ
การออกแบบอินพุท เอาท์พุท กระบวนการ การควบคุม แฟ้ มข้อมูลและฐานข้อมูล การทดสอบ
ระบบและขั้นตอนต่าง ๆ การดูแลและบํารุ งรักษาระบบ

501-202 การออกแบบและเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3(2-2-5)
Object-Oriented Design and Programming
วิชาบังคับก่อน : 501-201 การวิเคราะห์ และออกแบบระบบสารสนเทศ
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ แนวคิ ด พื้น ฐานของตัว แบบเชิ งวัต ถุ วัฏ จัก รชี วิ ต การพัฒ นาระบบ
การ
วิเคราะห์เชิ งวัตถุ การสร้ างแผนภาพคลาสไดอะแกรม แผนภาพยูสเคสไดอะแกรม แผนภาพซี
เควนซ์ไดอะแกรม แผนภาพแอคทิ วิตีไดอะแกรม แผนภาพอี อาร์ ไดอะแกรม การออกแบบ
ระบบงานทางด้าน สารสนเทศโดยใช้หลักการของ Unified Modeling Language (UML) การ
ประยุกต์ใช้งานออกแบบเชิงวัตถุ ศึกษาแนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุและการสร้างโปรแกรม
ใช้งาน
501-203 โครงสร้ างข้ อมูลและอัลกอริธึม
3(2-2-5)
Data Structures and Algorithms
วิชาบังคับก่ อน : 501-102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
ศึกษาความหมายของอัลกอริ ธึม แนวคิดของอัลกอริ ธึม โครงสร้างข้อมูลแบบเชิงเส้น ลิงค์ลิสต์
พอยน์เตอร์ โครงสร้างข้อมูลแบบไม่เชิงเส้น โครงสร้างข้อมูลแบบอาเรย์ สแตก คิว และต้นไม้
501-204 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 1
3(2-2-5)
Web Programming I
วิชาบังคับก่อน : 501-102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
ศึกษาการเขียนเว็บแอพพลิเคชัน่ หลักการเขียนโปรแกรม หลักการออบแบบเว็บเพจ การใช้งาน
เครื่ องมือหรื อเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน่ เรี ยนรู ้ ลกั ษณะการทํางานของเว็บ
แอพพลิเคชัน่ การเรี ยนรู ้การเขียนโปรแกรมที่ทาํ งานร่ วมกับฐานข้อมูล สามารถพัฒนาซอฟต์แวร์
แก้ปัญหาทางธุรกิจได้
501-205 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 2
3(2-2-5)
Web Programming II
วิชาบังคับก่ อน : 501-204 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 1
ศึกษาการเขียนโปรแกรมคําสั่งการใช้งานบนเว็บ เพื่อให้เว็บเพจเป็ นรู ปแบบ
ปฏิสมั พันธ์กบั ผูใ้ ช้ ศึกษาการเขียนโปรแกรม เพื่อเชื่อมโยงการเขียน

ไดนามิก มี

501-302 ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ
3(3-0-6)
Management Information Systems
วิชาบังคับก่ อน : 201-203 องค์ การและการจัดการ
ศึกษาพื้นฐานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบสารสนเทศเพื่อการเพิ่มคุณค่าให้องค์การ
ระบบสารสนเทศระดับองค์การ กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ การสร้างระบบสารสนเทศ
ผ่านเครื อข่ายอินเทอร์เน็ตในองค์การ ระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ระบบการจัดการคู่คา้ สัมพันธ์ การ
จัดการความรู ้ ระบบธุรกิจอัจฉริ ยะ พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่ องมือทางธุรกิจ ธุรกิจไร้สาย ระบบ
ความปลอดภัย และกรณี ศึกษาเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในองค์การต่าง ๆ
501-305 ระบบปฏิบัติการ
3(2-2-5)
Operating Systems
วิชาบังคับก่อน : 501-203 โครงสร้ างข้ อมูลและอัลกอริธึม
ศึ กษาแนวความคิดพื้นฐานเกี่ ยวกับระบบปฏิบตั ิ การ การจัดการกระบวนการ การจัดเวลาการ
ประสานงาน การสื่ อ สารระหว่ า งกระบวนการ การติ ด ตาม การจัด การหน่ ว ยความจํา หลัก
หน่ วยความจําเสมือน การจัดการหน่ วยความจําสํารอง ประสิ ทธิ ภาพของระบบ ความปลอดภัย
ของข้อมูลและฝึ กติดตั้งระบบปฏิบตั ิการ
501-306 การเขียนโปรแกรมระบบเครือข่ าย
3(2-2-5)
Network Programming
ศึกษาการพัฒนาโปรแกรมเพื่อการสื่ อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ ฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ สาํ หรับ
การสื่ อสาร อุปกรณ์การเชื่อมต่อเพื่อการสื่ อสาร การเรี ยกใช้พารามิเตอร์ มาตรฐานในการสื่ อสาร
501-309 การสื่ อสารข้ อมูลและเครือข่ าย 1
3(2-2-5)
Data Communication and Networking I
ศึกษาทฤษฎีและปฏิบตั ิการ การสื่ อสารข้อมูลแบบจําลอง OSI สื่ อและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่ อสาร
ข้อมูล องค์ประกอบของระบบสื่ อสารข้อมูลโปรโตคอล การสื่ อสารข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์
ระยะใกล้และระยะไกล ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ แบบต่าง ๆ เครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต มาตรฐาน
ในการ สื่ อสารข้อมู ล การออกแบบระบบและจัดการเครื อข่ ายคอมพิ วเตอร์ ระบบรั กษาความ
ปลอดภัย การบํารุ งรักษาระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์

501-410 นโยบายและกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Technology Policy and Legal Issues
ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่ อสารของประเทศไทยที่บงั คับใช้แล้ว
และอยู่ในกรอบการพิจารณา รวมถึงประกาศกระทรวง กฎกระทรวง ร่ างข้อตกลงทัว่ ๆ ไป และ
ข้อตกลงพิเศษ สนธิสญ
ั ญาและข้อตกลงระหว่างประเทศ ตลอดจนการเจรจาทําความตกลงเกี่ยวกับ
การพัฒนาซอฟต์แวร์ และเผยแพร่ ขอ้ ตกลงที่จดั ทําขึ้น นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อสาร แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร องค์ความรู ้ ทักษะ ที่แสดงถึงความเป็ น
มืออาชีพ มีจริ ยธรรมและความรับผิดชอบของนักคอมพิวเตอร์และต่อสังคม
501-411 โครงงานพิเศษ 1
3(0-9-3)
Special Senior Project I
วิชาบังคับก่ อน : 501-202 การออกแบบและเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
โครงงานพิเศษ 1 เป็ นโครงงานที่มีจุดประสงค์ให้นกั ศึกษาในปี ที่ 3 ได้เข้าใจในกระบวนการศึกษา
ปัญหาจากกรณี ศึกษาที่เลือกได้ตามอิสระ การแก้ปัญหาจากกรณี ศึกษาอย่างเป็ นระบบ นักศึกษาจะ
ได้ทดลองใช้ความรู ้ ทักษะกระบวนการต่างๆ ในการวิเคราะห์ และแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อน
ภายใต้การชี้ แนะจากอาจารย์ที่ปรึ กษา ทั้งยังเป็ นโอกาสที่จะได้ฝึกนําเสนอเรื่ องราวให้ผอู ้ ื่นได้รับรู ้
และเข้าใจ
501-412 โครงงานพิเศษ 2
3(0-9-3)
Special Senior Project II
วิชาบังคับก่ อน : 501-411 โครงงานพิเศษ 1
โครงงานพิเศษ 2 เป็ นการศึกษาปั ญหาจากกรณี ศึกษาในรายวิชาโครงงานพิเศษ 1 โดยศึกษาความ
ต้องการที่เกิดขึ้นจริ ง ข้อมูลที่ทนั สมัยและมีระดับความซับซ้อนมากขึ้น โดยนักศึกษาต้องประมวล
ความรู ้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งภาคทฤษฎีและทักษะกระบวนการภาคปฏิบตั ิต่าง ๆ เพื่อนํามา
วิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างมีระบบ บนพื้นฐานความรู ้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้การ
ชี้แนะของอาจารย์ที่ปรึ กษา นักศึกษาจะต้องมีความเข้าใจงานของตนเองเป็ นอย่างดี สามารถพัฒนา
ระบบและทําการทดสอบระบบพร้อมทั้งประเมินความพึงพอจากผูใ้ ช้ระบบ และสามารถนําเสนอ
เรื่ องราว เพื่อถ่ายทอดและเผยแพร่ แก่ผอู ้ ื่นให้รับรู ้เข้าใจ ได้เป็ นอย่างดี

501-413 สั มมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(1-4-4)
Seminar in Information Technology
นักศึกษาตั้งกลุ่มนําเสนอและบรรยายผลงาน รวมทั้งร่ วมอภิปรายผลงานผูอ้ ื่น โดยนักศึกษาเลือก
หัว ข้อ สั ม มนาในเชิ ง วิ ช าการทางด้า นเทคโนโลยีส ารสนเทศ รวมทั้ง เทคโนโลยีส ารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ ผลงานที่นาํ เสนออาจเป็ นผลที่ได้จากการรายงาน ประสบการณ์การฝึ กงานในหัวข้อที่
สัมพันธ์กบั วิชาชีพ หรื อการค้นคว้าต่าง ๆ เพื่อเป็ นการฝึ กฝนการค้นหาและรับรู ้ขอ้ มูล การนําเสนอ
งาน การเขียนรายงานที่ถูกต้อง
501-418 การสื่ อสารข้ อมูลและเครือข่ าย 2
3(2-2-5)
Data Communication and Networking II
วิชาบังคับก่อน : 501-309 การสื่ อสารข้ อมูลและเครือข่ าย 1
ศึกษาทฤษฎีและปฏิบตั ิการเชื่อมต่อภายในเครื อข่าย และการเชื่ อมต่อภายนอกเครื อข่าย โดยใช้
อุปกรณ์มาตรฐานในการสื่ อสารข้อมูลเช่น Switch ,Router การใช้โปรโตรคอลในการสื่ อสาร
ข้อมูลในภายนอกเครื อข่ายแบบ Distance Vector และแบบ Link State การสร้างเครื อข่ายแลน
เสมือน (Virtual LAN) การสื่ อสารระหว่าง Switch และ Router การบริ หารจัดการ IP Address
3(2-2-5)
502-302 ภูมิสารสนเทศศาสตร์ ประยุกต์
Applied Geo-informatics
ศึกษาการนําเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน
การบริ หารจัดการ และการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ การสํารวจทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อมและการติดตามภัยพิบตั ิ การวางแผนและการอนุรักษ์ดิน นํ้า
และสภาพแวดล้อม
3(2-2-5)
502-312 การประมวลผลเชิงเลขของข้ อมูลจากดาวเทียม
Digital Processing of Satellite Data
ศึ ก ษาข้อ มู ล เชิ ง เลขภาพถ่ า ยดาวเที ย มและการแสดงภาพ การแก้ไ ขให้
ถูกต้องโดยการวัดด้วยวิทยุและทางพื้นดิน การจําแนกภาพและการวิเคราะห์
ความแม่น การประยุกต์ภาพไปเป็ นแผนที่
502-411 การอ่านแผนทีแ่ ละแปลภาพถ่ ายทางอากาศ
3(2-2-5)
Map Reading and Aerial Photo Interpretation
ศึกษาลักษณะแผนที่ ประวัติความเป็ นมา องค์ประกอบแผนที่ การใช้
ประโยชน์แผนที่ภูมิประเทศ การอ่านแผนที่ ลักษณะภาพถ่ายทางอากาศ

เทคนิ คการผลิตภาพถ่ายทางอากาศ การกําหนดทิศทางและตําแหน่งบน
ภาพถ่ายทางอากาศ การแปลความหมายจากภาพถ่ายทางอากาศ
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
501-307 วิศวกรรมซอฟต์ แวร์
3(2-2-5)
Software Engineering
วิชาบังคับก่อน : 501-201 การวิเคราะห์ และออกแบบระบบสารสนเทศ
ศึกษาวงจรพัฒนาระบบ การพิจารณาและกําหนดความต้องการของผูใ้ ช้ การวิเคราะห์และออกแบบ
โครงสร้างซอฟต์แวร์ การออกแบบซอฟต์แวร์ การใช้เครื่ องมือทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (CASE
Tools) การทําให้ซอฟต์แวร์ถูกต้องมีความน่าเชื่อถือ(การทดสอบซอฟต์แวร์) การประกันคุณภาพ
การสร้างต้นแบบ การประมาณการต้นทุนซอฟต์แวร์ การจัดทําเอกสารประกอบการสร้างส่ วน
ชุดคําสัง่ การเขียนคู่มือสําหรับผูใ้ ช้และคู่มือทางเทคนิค การบํารุ งรักษาซอฟต์แวร์และกรณี ศึกษา
ทางด้านวิศวกรรม
501-308 การเก็บและการสื บค้ นสารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Storage and Retrieval
ศึ กษาโครงสร้ างการจัดเก็บแฟ้ มข้อมูล ภาพรวมของระบบค้น คืน การวิเคราะห์ ขอ้ ความ การ
แบ่ งกลุ่มอัตโนมัติ กลยุทธ์การค้นหาข้อมูล การประเมิ นผลการสื บค้นสารสนเทศ การสื บค้น
สารสนเทศในระบบออนไลน์
3(2-2-5)
501-415 พาณิชย์ อเิ ล็กทรอนิกส์
Electronic Commerce
วิชาบังคับก่ อน : 501-204 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 1
ศึกษาแนวคิดและพื้นฐานการพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ แนวทางการดําเนิ นการเข้าสู่ พาณิ ชย์ ศึกษา
และวิ เ คราะห์ พ ฤติ ก รรมของผู ้บ ริ โภคในการตัด สิ นใจซื้ อสิ น ค้า ผ่ า นสื่ ออิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ หลัก การตลาดอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ภาษี กับ พาณิ ช ย์อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ การเลื อ กใช้
เทคโนโลยีในการพัฒนาระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ ระบบการชําระเงินออนไลน์ การจัดการ
ระบบพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ ระบบรักษาความปลอดภัยบนอินเตอร์ เน็ต การจดทะเบียนพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิ กส์ กฎหมายพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ การบริ หารธุรกิจพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้ประสบ
ความสําเร็ จ ตลอดจนทิศทางและอนาคตของพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์

501-417 ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศและการตรวจสอบ
3(3-0-6)
Information Systems Security and Audit
วิชาบังคับก่ อน : 501-201 การวิเคราะห์ และออกแบบระบบสารสนเทศ
ศึ กษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ เทคนิ คการควบคุ มการออกแบบระบบสารสนเทศ
อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ การวางแผนควบคุมในการเข้าถึง การจัดการและควบคุมการ
ให้บริ การทางสารสนเทศ ตรวจสอบกระบวนการและเทคนิคสําหรับระบบสารสนเทศ
501-422 ปัญญาประดิษฐ์
3(3-0-6)
Artificial Intelligence
วิชาบังคับก่อน : 501-203 โครงสร้ างข้ อมูลและอัลกอริธึม
โครงสร้ างพื้นฐานทางปั ญญาประดิ ษฐ์ ปั ญหาพื้นฐานที่เกี่ ยวข้องกับงานประเภทการแก้ปัญหา
ทัว่ ไป ทฤษฎีเกมส์ การพิสูจน์ทฤษฎีทางตรรก การเข้าใจภาษามนุษย์ การตรวจรู ้ภาพ การควบคุม
หุ่ นยนต์ ระบบผูช้ าํ นาญการ (Expert System) และการแทนความรู ้ในคอมพิวเตอร์ (Knowledge
Representation) การใช้ภาษาลิสพ์หรื อโปรลอก เพื่อสร้างเสริ มความเข้าใจในการทํางานด้าน
ปั ญญาประดิษฐ์
501-426 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ์
3(3-0-6)
Strategic Information Technology Management
ศึกษาการวางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อตอบสนองต่อนโยบายและ
เป้ าหมายขององค์การ กรณี ศึกษาองค์การต่าง ๆ ในการบริ หารจัดการกลยุทธ์ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับการวางแผนกลยุทธ์โดยรวมขององค์การ การเชื่ อมโยงแผนกล
ยุทธ์ไปสู่ แผนปฏิบตั ิ การตัดสิ นใจเชิ งกลยุทธ์เพื่อการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัด
หน่ วยงานหรื อแผนกทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุ นหน่ วยงานต่าง ๆในองค์การ การ
พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การนําแผนกลยุทธ์ ไปดําเนิ นงาน การประเมินผลแผน
กลยุทธ์ ภาวะผูน้ าํ และการจูงใจบุคลากรในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ
สูงสุ ด
501-430 ฐานข้ อมูลเชิงวัตถุ
3(2-2-5)
Object-Oriented Database
วิชาบังคับก่ อน : 501-202 การออกแบบและเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
ศึกษาความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูลเชิงวัตถุ แนวคิดของ Semantic Data
Model ความสัมพันธ์แบบ Aggregation Generalization Semantic Object Model การป้ องกันข้อมูล
ภาษาที่ใช้ในการเรี ยกใช้ขอ้ มูล การจัดเก็บข้อมูลในรู ปแบบต่าง ๆ

501-435 การเขียนโปรแกรมภาษาจาวาขั้นสู ง
3(2-2-5)
Advanced Java Programming
วิชาบังคับก่อน : 501-102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
ศึกษาโครงสร้างและส่ วนประกอบมาตรฐานของภาษาจาวา แอปเพล็ตและแอพพลิเคชัน ภาษาจา
วากับรู ปแบบเชิงวัตถุ ทดลองใช้ความรู ้และทักษะ กระบวนการต่างๆ ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาโดย
ใช้แนวความคิดเชิงวัตถุ กรณี ศึกษา และการพัฒนาระบบโดยใช้ภาษาจาวาเป็ นเครื่ องมือ
501-437 หัวข้ อพิเศษ 1
3(2-2-5)
Special Topics I
ศึ กษาพัฒนาการหรื อหัวข้อใหม่ ๆ ในสถานการณ์ ปัจจุ บนั ที่ เกี่ ยวข้องกับสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรื อเป็ นแนวโน้มในอนาคตที่นักศึกษาสนใจ เพื่อเสริ มความรู ้ความเข้าใจ ความ
เชี่ยวชาญให้แก่นกั ศึกษาด้านวิชาชีพ คําอธิบายรายวิชาเป็ นไปตามที่สาขาวิชา ฯ กําหนด
501-438 หัวข้ อพิเศษ 2
3(2-2-5)
Special Topics II
ศึกษาพัฒนาการหรื อหัวข้อใหม่ ๆ ในสถานการณ์ ปัจจุ บนั ที่ เกี่ ยวข้องกับสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศหรื อเป็ นแนวโน้มในอนาคตที่นักศึกษาสนใจ เพื่อเสริ มความรู ้ ความเข้าใจ ความ
เชี่ยวชาญให้แก่นกั ศึกษาด้านวิชาชีพ คําอธิบายรายวิชาเป็ นไปตามที่สาขาวิชา ฯ กําหนด
501-439 หัวข้ อพิเศษ 3
3(2-2-5)
Special Topics III
ศึกษาพัฒนาการหรื อหัวข้อใหม่ ๆ ในสถานการณ์ ปัจจุ บนั ที่ เกี่ ยวข้องกับสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศหรื อเป็ นแนวโน้มในอนาคตที่นักศึกษาสนใจ เพื่อเสริ มความรู ้ความเข้าใจ ความ
เชี่ยวชาญให้แก่นกั ศึกษาด้านวิชาชีพ คําอธิบายรายวิชาเป็ นไปตามที่สาขาวิชา ฯ กําหนด
501-440 สั มมนาคุณธรรมจริยธรรม
3(1-4-4)
Seminar in Morals and Ethics
ตระหนักในคุณธรรม จริ ยธรรม มีวินยั ตรงต่อเวลา และรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เข้าใจ
ภาวะความเป็ นผูน้ าํ และผูต้ าม สามารถทํางานเป็ นทีมและแก้ไขข้อขัดแย้ง รู ้จกั เคารพสิ ทธิและรับ
ฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์การและสังคม รู ้จกั การ
ใช้เหตุผล มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

502-201 หลักระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
3(2-2-5)
Principles of Geographic Information Systems
ศึกษาวิวฒั นาการด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ความหมายและคําจํากัดความ
องค์ประกอบ ระบบการทํางาน ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการรั บรู ้ จาก
ระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ความหมาย โครงสร้างของฐานข้อมูล
และองค์ประกอบระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่การนําเข้า
ข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล ระบบการจัดเก็บและจัดการข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อ มู ล เชิ ง พื้ น ที่ การประยุ ก ต์ ใ ช้ข ้อ มู ล จากการรั บ รู ้ ร ะยะไกลกับ ระบบ
ภูมิสารสนเทศศาสตร์
502–202 ภูมิศาสตร์ ขนส่ งและโลจิสติกส์
3(2-2-5)
Geography of Transportation and Logistics
ศึกษาปั จจัยทางภูมิศาสตร์ เกี่ยวกับระบบการขนส่ งและโลจิสติกส์ในยุคโลกา
ภิวตั น์ แบบไร้พรมแดน บทบาทโลจิสติกส์ในเศรษฐกิจ และการบริ การ
กลยุทธ์การขนส่ งสิ นค้า การวิเคราะห์ความต้องการขนส่ งสิ นค้าระหว่าง
ภูมิภาค การเตรี ยมโครงการพื้นฐานด้านการขนส่ งและพาหนะขนส่ ง การนํา
เทคโนโลยีดา้ นข้อมูลมาประยุกต์ใช้สาํ หรับการขนส่ งและโลจิสติกส์ โดยมี
การให้ฝึกปฏิบตั ิในห้องปฏิบตั ิการและภาคสนาม
3(2-2-5)
502-211 การรับรู้ระยะไกลขั้นพืน้ ฐาน
Introduction to Remote Sensing
ศึกษาหลักการเบื้องต้นของการรับรู ้จากระยะไกล ได้แก่ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า
การแผ่รังสี คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า การสะท้อนของวัตถุในช่วงคลื่นต่าง ๆ ลักษณะ
ของข้อ มู ล เชิ ง พื้ น ที่ การได้ม าซึ่ งข้อ มู ล ดาวเที ย ม หลัก การแปลภาพถ่ า ย
การศึกษาวิเคราะห์ภาพด้วยคอมพิวเตอร์ แนวทางและการประยุกต์ใช้ขอ้ มูล
502-325 ภูมิศาสตร์ กายภาพเพือ่ การสํ ารวจ
3(3-0-6)
Physical Geography for Survey
ศึกษาปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างเป็ นระบบเชิงภูมิศาสตร์เกี่ยวกับลักษณะ
ทางกายภาพ ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ของพื้นผิวโลก โดยเน้นเทคโนโลยีสาํ รวจและภูมิสารสนเทศในการสํารวจทาง
ภูมิศาสตร์ในการศึกษา

502-326 การสํ ารวจและการวางแผนการใช้ ทดี่ ิน
3(3-0-6)
Survey and Land Use Planning
ศึกษาความหมาย ประเภท และลักษณะทัว่ ไปของการใช้ที่ดินและสิ่ งคลุมดิ น
การใช้และวิเคราะห์แผนที่ การประมวลข้อมูลแผนที่ระบบการทําแผนที่ดิน
ระบบการจําแนกที่ ดินในประเทศไทย จําแนกความเหมาะสมของที่ ดินเพื่อ
การเกษตรการประยุกต์ระบบจําแนกที่ดิน
502-327 ภูมิศาสตร์ เพือ่ การสํ ารวจประเทศไทย
3(2-2-5)
Geography for Survey of Thailand
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพ ทั้งทําเลที่ต้ งั พรมแดน ขนาด
และรู ปร่ าง ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ อุทกวิทยา ธรณี วิทยาของประเทศ
ไทย ชุดดินในประเทศไทย การจัดการทรัพยากรแหล่งนํ้า เกษตรกรรม ประมง
การปศุสัตว์ การอุตสาหกรรม การค้าระหว่างประเทศ การใช้ประโยชน์ที่ดิน
วัฒนธรรมของไทย และการพัฒนาระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาค โดยมีการ
ให้ฝึกปฏิบตั ิในห้องปฏิบตั ิการและภาคสนาม
502-328 การสํ ารวจเบือ้ งต้ น
3(2-2-5)
Introduction to Survey
ศึกษาความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับงานสํารวจ การสํารวจด้วยกล้องวัดมุมแบบต่างๆ
การวางเส้นตรงด้วยกล้องวัดมุม การวัดมุมราบด้วยกล้องวัดมุม การสํารวจทํา
แผนที่ดว้ ยเทปวัดระยะด้วยวิธีการวัดแบบตั้งฉาก และการวัดแบบโครงข่าย
สามเหลี่ ยม การทําวงรอบ การหาพื้นที่ การวัดมุมสู ง การใช้กล้องวัดมุมหา
ระยะ หาระดับ การใช้กล้องวัดมุม วางผัง การหาความสู งตํ่าของภูมิประเทศ
ด้วยกล้องระดับ โดยมีการให้ฝึกปฏิบตั ิในห้องปฏิบตั ิการและภาคสนาม
502-435 การสํ ารวจพืน้ ทีท่ างภูมิศาสตร์ และการประยุกต์ ใช้ ระบบกําหนด 3(2-2-5)
ตําแหน่ งบนโลก
Surveying to Geography and Global Position System
การศึ กษาทฤษฎี แนวคิ ด หลักการทํางาน และการฝึ กปฏิ บตั ิ เ กี่ ย วกับการใช้
จี พี เอสหรื อเครื่ องกําหนดตําแหน่ งบนโลก และอุ ปกรณ์ อื่นๆที่ เกี่ ย วข้องกับ
ภูมิสารสนเทศอื่นๆ ในการนํามาใช้ในการสํารวจภาคสนาม การจัดเก็บข้อมูล
เพื่อนํามาประยุกต์ใช้กบั ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยมีการให้ฝึกปฏิ บตั ิ
ในห้องปฏิบตั ิการและภาคสนาม

502-436 หลักการทําแผนทีด่ ิจิตอล
3(2-2-5)
Digital of Cartography
ศึกษาประวัติและพื้นฐานการทําแผนที่ ชนิ ดของแผนที่ หลักการทัว่ ไปการทํา
แผนที่ การออกแบบ การจัดทําแผนที่ เส้นโครงแผนที่ การจัดทําแผนที่พ้ืนฐาน
แผนที่เฉพาะด้าน การประมวลข้อมูลภูมิศาสตร์ การสร้ างแบบจําลองความสู ง
เชิงเลข โดยมีการให้ฝึกปฏิบตั ิในห้องปฏิบตั ิการและภาคสนาม
502-437 ภูมิสารสนเทศศาสตร์ เพือ่ การจัดการสิ่ งแวดล้อม
3(2-2-5)
Geo-Informatics for Environmental Management
ศึ ก ษาการประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลัก การของการรั บ รู ้ ข ้อ มู ล จากระยะไกล ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ระบบกําหนดตําแหน่ งบนโลก (GPS) เครื่ องมือ
และอุปกรณ์ในการบันทึกข้อมูล การแปลผลด้วยสายตาและการใช้คอมพิวเตอร์
เทคนิ คการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อนํามาใช้ประกอบในการใช้ตดั สิ นใจ และการ
วางแผน การจัดการทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม โดยมีการฝึ กปฏิบตั ิภาคสนาม
502-438 ภูมิสารสนเทศศาสตร์ สําหรับแผนทีภ่ าษี
3(2-2-5)
Geo-Informatics for Tax Map
ศึ ก ษาและฝึ กปฏิ บ ัติ ก ารใช้ร ะบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ ใ นการวางแผนการ
ดําเนิ นงานการจัดทําแผนที่ภาษีของประชาชน ทั้งบุคคลและนิ ติบุคคลในเขต
การปกครองส่ ว นท้องถิ่ น แปลงที่ ดิ น โรงเรื อน สิ่ ง ปลู กสร้ าง ป้ าย และการ
ประกอบกิ จการการค้า รวมทั้งการศึกษาการจัดเก็บรายได้ประเภทต่างๆ ของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ภาษีโรงเรื อนและที่ดิน ภาษีบาํ รุ งท้องที่ ภาษีป้าย
และค่าธรรมเนี ยมอนุ ญาตตามกฎหมายการสาธารณสุ ข โดยมีการฝึ กปฏิบตั ิ
ภาคสนาม
502-439 ภูมิสารสนเทศศาสตร์ เพือ่ การจัดการธุรกิจ
3(2-2-5)
Geo-Informatics for Business Management
ศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในการวางแผนจัดการ
การท่องเที่ยวในประเทศไทย แหล่งท่องเที่ยว เส้นทางการท่องเที่ยว รู ปแบบการ
กระจายการท่องเที่ ยว ประยุกต์ใช้แผนที่ เพื่อประโยชน์ในการท่ องเที่ ยวทาง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้อ ม เศรษฐกิ จ สั ง คม และวัฒ นธรรมของ
ประเทศไทย โดยมีการให้ฝึกปฏิบตั ิการในภาคสนาม

502-440 ภูมิสารสนเทศศาสตร์ เพือ่ การจัดการความเสี่ ยงการเกิดภัยพิบตั ิ 3(2-2-5)
Geo-Informatics for Disaster Risk Management
ศึ ก ษาการจัด การความเสี่ ย งการเกิ ด ภัย พิ บตั ิ เ บื้ อ งต้น เป็ นการผสมผสานกัน
ระหว่างข้อมู ลทางด้า นภู มิสารสนเทศศาสตร์ กับการประเมิ นความอันตราย
ความไม่มนั่ คง และความสามารถที่จะรั บได้โดยการใช้ขอ้ มูลภูมิสารสนเทศ
ประโยชน์ในการใช้ขอ้ มูลภูมิสารสนเทศในการเตรี ยมพร้ อมสําหรับภัยพิบตั ิ
โดยมีการฝึ กปฏิบตั ิภาคสนาม
2.4 กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา
501-429 สหกิจศึกษา
9(0-40-9)
Co-operative Education
วิชาบังคับก่อน : 100-245 การปรับตัวทางสั งคม
การปฏิบตั ิงานจริ งในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการปฏิบตั ิงานและการทํารายงาน จะต้องอยู่
ภายใต้การดู แลของผูบ้ ริ หารของแต่ละองค์กรและอาจารย์ที่ปรึ กษาเป็ นเวลา 1 ภาคการศึ กษา
หรื อไม่นอ้ ยกว่า 600 ชัว่ โมง
501-499 ฝึ กประสบการณ์ วชิ าชีพ
2(0-40-0)
Internship
การให้นักศึกษาได้ทดลองปฏิบตั ิงานตามความเป็ นจริ งนอกสถานศึกษา โดยการประสานงาน
ระหว่างสถาบันกับหน่ วยงานต่าง ๆ ที่จะสามารถรับนักศึกษา ภายใต้การควบคุม ดูแล ติดตาม
และประมวลผล

