คําอธิบายรายวิชา
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ.2555
รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1. กลุ่มคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
100-110 พืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์
Fundamentals of Mathematics
ศึกษาหลักพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย นิยาม ประพจน์ การให้สญ
ั ลักษณ์
แสดงกฎเกณฑ์ การอ้างเหตุผลวิวฒั นาการความคิดทางคณิ ตศาสตร์และการประยุกต์ที่
สามารถใช้ได้ในการดําเนินชีวิต

3(3-0-6)

100-111 สถิติเบือ้ งต้ น
Introduction to Statistics
ศึ กษาความหมายของสถิ ติ แ ละการใช้สถิ ติ การรวบรวมและการเสนอข้อ มูล การวัด
แนวโน้มเข้าสู่ ส่วนกลางและการกระจาย ทฤษฎี ความน่ าจะเป็ นเบื้องต้น การจัดลําดับ
และการจัดหมู่ การแจกแจงไม่ต่อเนื่ องแบบต่างๆ การแจกแจงของค่าที่ได้จากตัวอย่าง
ประชากรที่มีการแจกแจงแบบปกติ การอนุมานเชิงสถิติ การประมาณค่าพารามิเตอร์ ต่างๆ
การทดสอบสมมติ ฐ านเกี่ ย วกับ ค่ า เฉลี่ ย ค่ า ตัว แปร และสั ด ส่ ว น การใช้ไ คสแควร์
สหสัมพันธ์ และการถดถอยอย่างง่าย

3(3-0-6)

100-112 คอมพิวเตอร์ พนื้ ฐาน
Introduction to Computer
ศึกษาความรู ้พ้ืนฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ ประวัติความเป็ นมาและ วิวฒั นาการของคอมพิวเตอร์ ใน
ยุคต่างๆ องค์ประกอบและระบบของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์นาํ ข้อมูลเข้าและแสดงผล หน่วยความจํา
สํารอง ระบบปฏิบตั ิการ โปรแกรมประยุกต์ การประมวลผลข้อมูล ผังงาน ภาษาคอมพิวเตอร์ และ
ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์

3(3-0-6)

100-113 วิทยาศาสตร์ ทวั่ ไป
General Sciences
ศึกษาหลักการและวิวฒั นาการของวิทยาศาสตร์ และการประยุกต์วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ให้เข้า
กับ การดําเนิ นชี วิต เน้นการใช้วิทยาการทางเคมี ฟิ สิ กส์ ชี ววิทยา ดาราศาสตร์ และที่
เกี่ยวข้อง เพื่อการดํารงชีวิตและความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึนของมนุษย์

3(3-0-6)

100-119 พืน้ ฐานคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Fundamentals of Computer and Information Technology
ศึกษาความรู ้พ้นื ฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การพัฒนาโปรแกรมการ
จัดการฐานข้อมูลระบบสารสนเทศทางธุ รกิจ การสื่ อสารข้อมูลและเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
การประยุกต์ใช้งานเวิร์ดองค์ประกอบและระบบของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์นาํ ข้อมูลเข้าและ
แสดงผล หน่วยความจําสํารอง ระบบปฏิบตั ิการ โปรแกรมประยุกต์ การประมวลผลข้อมูล
ผังงาน ภาษาคอมพิวเตอร์และระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์

3(2-2-5)

100-120 มนุษย์ กบั สิ่ งแวดล้ อม
Man and Environment
ศึ กษาความสั มพันธ์ ระหว่างมนุ ษย์และสภาวะแวดล้อม โดยเน้นการศึ กษาธรรมชาติ และ
นิเวศวิทยาของสิ่ งมีชีวิต รวมทั้งความหลากหลายของเหล่าสิ่ งมีชีวิต ปฏิสัมพันธ์และดุลยภาพ
ระหว่างเหล่าสิ่ งมีชีวิตทั้งหลาย ตลอดจนปฏิสัมพันธ์ของสิ่ งมีชีวิตเหล่านั้นรวมทั้งมนุษย์ต่อ
ปั จจัยทางกายภาพ โดยอาจมี ต ัวอย่างของกิ จกรรมมนุ ษย์ที่ อาจกระทบต่ อดุ ลยภาพของ
ธรรมชาติ ตลอดจนความเข้าใจต่อการเลือกใช้เทคโนโลยีที่ปลอดภัยและการใช้วิทยาศาสตร์
เพื่อการอนุรักษ์

3(3-0-6)

100-122 เคมีทวั่ ไป
General Chemistry
ศึกษาพื้นฐานของอะตอม คุ ณสมบัติของก๊าซ ของแข็ง ของเหลว และสารละลาย การ
สมดุลทางเคมี การสมดุลของไอออนในสารละลาย ปฏิกิริยาออกซิเดชันและรี ดกั ชัน เคมี
จลน์ และนิวเคลียส

3(2-2-5)

100-123 ฟิ สิ กส์ ทวั่ ไป
General Physics
ศึกษาหลักทฤษฎีและเทคนิคทางฟิ สิ กส์ กลศาสตร์ อุณหพลศาสตร์ คลื่น แสง ฟิ สิ กส์แผน
ใหม่แม่เหล็กไฟฟ้ า การพัฒนาอุปกรณ์ในการจัดเก็บ การสื่ อสาร และการโต้ตอบข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น พื้นฐานทาอิเล็กทรอนิกส์

3(2-2-5)

100-126 นาโนเทคโนโลยีพนื้ ฐาน
Fundamentals of Nanotechnology
ศึกษาความหมายของนาโนเทคโนโลยี นาโนในธรรมชาติ หลักการวิทยาศาสตร์ พ้ืนฐาน
สําหรับ นาโนเทคโนโลยี การสังเคราะห์และการขึ้นรู ปนาโน เครื่ องมือและการวิเคราะห์
ทางด้านนาโนเทคโนโลยี วัสดุนาโน นาโนเทคโนโลยีชีวภาพและนาโนเทคโนโลยีทาง
การแพทย์นาโนอิ เล็กทรอนิ กส์ และเครื่ องจักรนาโน การประยุกต์ใช้ นาโนเทคโนโลยี
ความเป็ นพิ ษ ของนาโนที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ชี วิ ต และสิ่ ง แวดล้อ ม ผลิ ต ภัณ ฑ์ จ ากนาโน
เทคโนโลยีที่มีในปัจจุบนั และแนวโน้มของนาโนเทคโนโลยีในอนาคต

3(2-2-5)

100-127 ชีววิทยาทัว่ ไป
General Biology
ศึกษาหลักการทางชีววิทยาของสิ่ งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ พลังงานกับชีวิต
ความต่อเนื่ องของชี วิตและพันธุ ศาสตร์ การสื บพันธุ์และการพัฒนาการหลังการปฏิสนธิ
โครงสร้างและสรี รวิทยาของสัตว์ นิเวศวิทยาและกิจกรรมของมนุษย์ที่มีผลต่อระบบนิเวศ
และการนําความรู ้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน

3(2-2-5)

100-128

ชีวติ กับพลังงาน
Life and Energy
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานและการดํารงชีวิต ความหมายของพลังงานและชนิ ด
ของพลังงานที่มีอยู่ในปั จจุบนั ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพลังงานและรู ปแบบพลังงานและการ
เปลี่ยนรู ปพลังงาน การแนะนําพลังงานทดแทน หลักการประยุกต์ใช้พลังงานและศักยภาพ
ของแหล่งพลังงานทดแทนประเภทต่างๆ ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงาน
นํ้า พลังงานใต้พิภพ พลังงานจากคลื่นมหาสมุทร พลังงานชีวภาพ รวมถึงการส่ งเสริ ม การ
ใช้พลังงานทดแทน

3(2-2-5)

100-129 ชีวติ กับเทคโนโลยีสมัยใหม่
Life and Modern Technology
ศึ ก ษาวิ ท ยาการและเทคโนโลยี ส มัย ใหม่ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีทางจีโนม เทคโนโลยีพลังงาน และเทคโนโลยีสมัยใหม่อื่นๆ
รวมถึงแนวโน้มเทคโนโลยีสมัยใหม่ในอนาคต และผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีผลต่อ
ชีวิต วัฒนธรรมของมนุษย์

3(2-2-5)

2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
100-133 อารยธรรมไทย
3(3-0-6)
Thai Civilization
ศึกษาประวัติความเป็ นมาและลักษณะของชนชาติไทยตั้งแต่เริ่ มแรก การตั้งถิ่น
ฐานและการสถาปนาอํานาจของชนชาติไทยในคาบสมุทรอินโดจีนตอนเหนือ
การรับอิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย รวมทั้งอารยธรรมของชาติโบราณที่มีส่วน
สร้างสรรค์พ้นื ฐานอารยธรรมไทย อารยธรรมทวารวดี อารยธรรมขอม อารย
ธรรมศรี วิชยั การเริ่ มก่อตัวของอารยธรรมไทยที่เด่นชัด ตั้งแต่สมัยอยุธยาเป็ น
ต้นมา จนถึงการเข้ามาของชนชาติตะวันตกและอิทธิพลของอารยธรรม
ตะวันตกในสมัยรัตนโกสิ นทร์ การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างไทยและลักษณะ
ทางวัฒนธรรมของชนรุ่ นใหม่
3(3-0-6)
100-134 อารยธรรมตะวันตก
Western Civilization
ศึกษาวิวฒั นาการของอารยธรรมตะวันตก โดยเน้นอารยธรรมยุคใหม่ ตั้งแต่
คริ สต์ศตวรรษที่ 15จนถึงปั จจุบนั การวิเคราะห์ปัญหาซึ่ งเกิดจากการปรับตัว
เข้าสู่ อารยธรรมยุคใหม่ การผสมผสานระหว่างอารยธรรมตะวันตกและอารย
ธรรมตะวันออก ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงแนวคิดทางด้านการเมือง การ
เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคม

100-135 มนุษย์ กบั ศิลปะ
3(3-0-6)
Man and Art
ศึ กษาความสัมพันธ์ ระหว่างมนุ ษย์กับการแสดงออกทางศิ ลปะในรู ปของ
สถาปั ตยกรรม จิตรกรรมและประติมากรรม ลักษณะความแตกต่างระหว่าง
ศิ ลปกรรมไทยกับศิ ลปะสากล สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิ จการเมื องและ
สั ง คมที่ มี อิ ท ธิ พลต่ อ วิ ว ัฒ นาการทางศิ ล ปกรรมในยุ ค ต่ า งๆ รวมทั้ ง
แนวความคิดทางอุดมการณ์ของศิลปะในกลุ่มต่าง ๆ
100-136 มนุษย์ กบั ดนตรี
3(3-0-6)
Man and Music
ศึ ก ษาเครื่ องดนตรี ประเภทต่ า งๆ ทั้ง ของไทยและสากล ความเข้า ใจ
องค์ประกอบของดนตรี อันเป็ นพื้นฐานต่อการฟั ง ผลงานเพลงเอกของโลก
เปรี ยบเทียบความแตกต่างของดนตรี แต่ละสมัยรวมทั้งอัจฉริ ยะของอดีตคีตกวี
บางคน
100-138 ดนตรีไทย
3(2-2-5)
Thai Music
ศึกษาหลักการเกี่ยวกับศิลปกรรมดนตรี ของไทย ทั้งด้านประวัติความเป็ นมา การ
จําแนกประเภท รายละเอียดของดนตรี ไทยแต่ละประเภทและสามารถปฏิบตั ิการ
ขั้นพื้นฐานทางดนตรี ไทยได้
100-139 ดนตรีสากล
3(2-2-5)
Western Music
ศึกษาทฤษฎีดนตรี สากลทัว่ ไปเกี่ยวกับจังหวะลีลา อัตราจังหวะต่างๆ การ
จับกลุ่มตัวโน้ตตามจังหวะระดับเสี ยง กุญแจประจําหลัก เครื่ องหมายแปลง
เสี ย ง บัน ไดเสี ย งต่ า งๆ การฝึ กอ่ า น ตัว โน้ต ง่ า ยๆ และให้ ส ามารถ
ปฏิบตั ิการขั้นพื้นฐานทางดนตรี สากลได้

100-140 จิตวิทยาทัว่ ไป
3(3-0-6)
General Psychology
ศึกษาความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับจิตวิทยา ปั จจัยด้านชีววิทยาที่มีผลต่อพฤติกรรม
ความจําของมนุษย์การเรี ยนรู ้ การรับรู ้ บุคลิกภาพ แรงจูงใจ อารมณ์ของ
มนุ ษ ย์ ความคิ ด และการแก้ปั ญ หา การปรั บ ตัว สุ ข ภาพจิ ต และ
พฤติกรรมทางสังคมของแต่ละบุคคลและกลุ่ม เน้นการบูรณาการการสอน
และกิ จกรรมประกอบการเรี ย นการสอนให้สอดคล้องกับสภาพจริ งของ
พฤติกรรมมนุษย์ในสังคมปั จจุบนั และใช้สื่อการสอนที่ทนั สมัย
3(3-0-6)
100-141 ความรู้เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับกฎหมาย
Introduction to Laws
ศึกษาวิวฒั นาการของกฎหมาย ทฤษฎีและแนวความคิดต่างๆ ทางกฎหมาย
สกุลกฎหมายที่สาํ คัญ ความสัมพันธ์ระหว่างวิชากฎหมายกับศาสตร์ แขนง
ต่ า งๆ การใช้ก ฎหมาย กระบวนการในการออกกฎหมาย การร่ า ง
กฎหมาย การตีความกฎหมาย การอุดช่องว่างของกฎหมายสิ ทธิ์ และการ
ใช้สิทธิ์ตลอดจนหลักสําคัญในกฎหมายลักษณะต่างๆ
3(3-0-6)
100-142 หลักรัฐศาสตร์
Principles of Political Science
ศึกษาขอบข่ายและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์ รัฐ กระบวนการทางการเมือง
รั ฐบาล รั ฐสภา พรรคการเมื อง กลุ่ มผลประโยชน์ และอุ ดมการณ์ ทาง
การเมืองที่สาํ คัญ ตลอดจนการเมืองระหว่างประเทศ
100-143 การเมืองและการปกครองไทย
3(3-0-6)
Thai Politics and Government
ศึกษาวิวฒั นาการการปกครองของไทย รัฐธรรมนู ญและโครงสร้างทางการ
ปกครอง สถาบันนิ ติบญ
ั ญัติ บริ หารและตุลาการ การปกครองส่ วนกลาง
ส่ วนภูมิภาคและส่ วนท้องถิ่น ตลอดจนขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมือง
และการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง หลักการเปลี่ยนแปลง การปกครอง
จนถึงปั จจุบนั รวมทั้งสิ ทธิเสรี ภาพของประชาชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ

100-144 หลักเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
Principles of Economics
ศึกษาหลักการของเศรษฐศาสตร์ จุลภาคและมหภาคในเรื่ องปั ญหาพื้นฐาน
ทางเศรษฐกิ จ ปั จ จัย กําหนดอุ ปสงค์ อุ ปทานของสิ น ค้า พฤติ กรรมของ
ผูบ้ ริ โภค ลักษณะสําคัญของการตลาด สิ นค้าที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์
และไม่สมบูรณ์ การวิเคราะห์ รายได้ในบัญชี ผลิ ตภัณฑ์ประชาชาติ การ
กํา หนดรายได้ป ระชาชาติ นโยบายการเงิ น และการคลัง โดยสั ง เขป
ความสําคัญของการค้าและการเงินระหว่างประเทศในดุลการชําระเงินและ
รายได้ประชาชาติ
100-146 พลศึกษา
Physical Education
ศึกษาพื้นฐานของการกีฬา เพื่อพัฒนาร่ างกายและจิตใจให้สมบูรณ์

1(0-2-1)

100-147 ลีลาศ
1(0-2-1)
Ballroom Dance
ศึ ก ษาความเข้า ใจและปฏิ บ ัติ ก ารเกี่ ย วกับ การลี ล าศ ประวัติ ค วามเป็ นมา
ทิ ศ ทางในการลี ล าศ การจับคู่ที่ ถูก ต้อง ความรู ้ เ บื้ อ งต้น ในการลี ลาศ
มรรยาทในการลี ล าศ ทัก ษะเกี่ ย วกับ การลี ล าศแบบบอลรู ม และลาติ น
อเมริ กนั รวมทั้งการรักษาบุคลิกภาพที่ถูกต้องในการลีลาศ
100-148 มนุษย์ กบั สั งคม
3(3-0-6)
Man and Society
ศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบของสังคม วิเคราะห์สังคมในรู ปแบบต่างๆ
ความสัมพันธ์และอิ ทธิ พลของมนุ ษย์กบั สังคม หน้าที่และความรั บผิดชอบ
ตลอดจนปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาสังคม

100-149 การเมืองและเศรษฐกิจในสั งคม
3(3-0-6)
Politics and Economy in Society
ศึกษาลัทธิ ทางการเมืองและระบบเศรษฐกิจที่สาํ คัญ ความสัมพันธ์ระหว่าง
การเมืองและเศรษฐกิจ เปรี ยบเทียบระบบการเมืองและเศรษฐกิจในสังคมที่
มีรูปแบบการปกครองแตกต่างกันและศึกษาถึงผลกระทบที่เกิ ดจากระบบ
การเมืองและเศรษฐกิจที่มีต่อสังคม
3(3-0-6)
100-158 ปรัชญาทัว่ ไป
General Philosophy
ศึก ษาความหมาย ความรู ้พื้นฐานเกี่ยวกับปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิท ยา
และคุณ วิท ยา
ทั้ง ปรัช ญาตะวัน ตกปรัช ญาตะวัน ออกและปรัช ญา
ไทย การตีความปรัชญาเกี่ยวกับโลกและชีวิตของมนุ ษย์ และการประยุกต์
ปรัชญามาใช้ในการดําเนิ นชีวิตอย่างเห็นคุณค่า
100-160 ทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา
2(1-2-3)
Study Skills in Higher Education
ศึ กษาปรั ชญา ระบบการศึ กษาและหลักสู ตรของมหาวิ ทยาลัย เป้ าหมายใน
การศึกษาระดับอุดมศึกษา การเตรี ยมตัวก่อนเข้าชั้นเรี ยน วิธีการสร้างทักษะการ
เรี ยนที่ มี ประสิ ทธิ ภาพ เทคนิ คการสร้ างความรั กในการเรี ยน เทคนิ คการฟั ง
เทคนิ คการอ่าน เทคนิ คการเขียนและการจดบันทึกความรู ้ เทคนิ คการพูดเพื่อ
นําเสนองาน เทคนิ คการบริ หารเวลา เทคนิ คการเรี ยนรู ้แบบกลุ่ม กระบวนการ
เขียนรายงาน วิธีการสื บค้นข้อมูลสารสนเทศ และการเตรี ยมตัวสอบและวิธีการ
ทําข้อสอบ
100-163 นันทนาการ
1(0-2-1)
Recreation
ศึกษาประวัติและประโยชน์ของนันทนาการ ความสําคัญของการพักผ่อน
และนันทนาการที่มีต่อการดําเนินชีวิต กิจกรรมนันทนาการและหลักในการ
เลือกกิ จกรรมนันทนาการ แนวโน้มและบทบาทของนันทนาการในสังคม
ปั จจุบนั และการฝึ กร่ วมกิจกรรมนันทนาการ

100-164 การใช้ ห้องสมุด
1(1-0-2)
Using the Library
ศึกษาการใช้ห้องสมุดตลอดจนการดําเนิ นงานและวิธีใช้อุปกรณ์ต่างๆ ใน
ห้องสมุด ระบบการจัด หมู่หนังสื อ บัตรรายการ(โอแพ็ค) หนังสื ออ้างอิง
วิธีรวบรวมบรรณานุกรมและเชิงอรรถ ตลอดจนวิธีการสื บค้นจากฐานข้อมูล
และทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ
3(3-0-6)
100-165 การคิดวิเคราะห์
Critical Thinking
ศึกษาความหมายการคิด การพัฒนากระบวนการใช้เหตุผลทางตรรกวิทยา
ด้วยกิจกรรมการเรี ยนรู ้และกิจกรรมฝึ กการคิด การฝึ กวิธีการคิดวิเคราะห์
และการคิดสังเคราะห์ จากกรณี ศึกษา กระบวนการคิดแก้ปัญหาและการ
คิด สร้า งสรรค์ จากการเผชิ ญ สถานการณ์ การจัด การความรู ้ การพัฒ นา
เหตุผ ลเชิ ง จริ ย ธรรม เทคนิ ค การคิด เพื ่อ ตัด สิ น ใจโดยวิเ คราะห์ค วาม
สมเหตุสมผล และการนําเสนอองค์ความรู ้ที่เป็ นสัมฤทธิ์ ผลจากการฝึ กฝน
ทักษะการคิด
100-166 อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASEAN Studies
ศึกษาประวัติความเป็ นมาของอาเซี ยน กลไกอาเซี ยน กฎบัตรอาเซี ยน วิสัยทัศน์
วัตถุ ประสงค์ เป้ าหมาย โครงสร้ าง ภาพรวม ขนบธรรมเนี ยมประเพณี และ
วัฒนธรรม เขตการค้าเสรี และสภาพเศรษฐกิจพื้นฐานในประชาคมอาเซี ยนเน้น
ประเทศพื้นที่ใกล้เคียงกับประเทศไทย องค์ประกอบของประเทศร่ วมเจรจา ที่มี
ผลกระทบต่อประชาคม และกระทบต่อเศรษฐกิจอาเซียนและประเทศไทย

100-167 บัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์
2(1-2-3)
Ideal Graduate
ศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตไทยและคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย กระบวนการพัฒนาตนเพื่อเป็ นผูน้ ําและผูต้ ามที่ ดี การทํา
กิ จ กรรมเพื่ อ ส่ วนรวม การรู ้ จ ั ก สิ ทธิ แ ละหน้ า ที่ ข องตน การเรี ยนรู ้
ประชาธิปไตย คุณธรรมและจริ ยธรรมและการปฏิบตั ิตนห่ างไกลจากยาเสพ
ติ ด การทํานุ บาํ รุ งรั ก ษาศิ ลปวัฒนธรรมของชุ มชนและชาติ เพื่อนําองค์
ความรู ้ คุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิ ยมอันพึงประสงค์ ไปประยุกต์ใช้ให้
เกิดขึ้นเป็ นคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
ั นธรรม
3(3-0-6)
100-200 พหุวฒ
Multiculturalism
ศึ กษาความหมาย ความรู ้ ทวั่ ไปเกี่ ยวกับวัฒนธรรม ความหลากหลายทาง
วัฒ นธรรม ทั้ง ตะวัน ตก และตะวัน ออก วัฒ นธรรมไทย และวัฒ นธรรม
ท้องถิ่นใต้ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและกระแสความเจริ ญก้าวหน้าของ
โลก ที่มีผลกระทบต่อวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของมนุษย์
100-231 ชีวติ กับวรรณกรรม
3(3-0-6)
Life and Literature
ศึกษา ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณกรรมที่มีอิทธิ พลต่อชีวิต ประเภทเรื่ อง
สั้ น นวนิ ย าย บทกวี บทละคร และงานเขี ย นอื่ น เพื่ อ เข้า ใจเกี่ ย วกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับชี วิต ในคุณค่าด้านความดี ความงาม
และความจริ ง เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเกิดเจตคติที่ดี มีโลกทัศน์ต่อชีวิตและสังคม ทั้ง
ยังส่ งเสริ มการอ่านวรรณกรรมเพื่อให้ผเู ้ รี ยนรักวรรณกรรมและรักการอ่าน
3(2-2-5)
100-240 เศรษฐกิจพอเพียง
Sufficiency Economy
ศึ กษาหลักการและแนวคิดปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพียง แนวทางการนําไป
ประยุก ต์ใ ช้ใ นรู ป แบบและลัก ษณะต่ า งๆ บู ร ณาการกับ วิ ถี ชี วิ ต ทั้ง การ
บริ หารจัดการในครอบครัว การจัดการของชุมชน การประกอบการขนาด
ย่อม ขนาดธุ รกิจแต่ละประเภท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
กระแสโลกาภิวตั น์

3(3-0-6)
100-241 ภูมิปัญญาท้ องถิ่น
Local Wisdom
ศึกษาความหมาย ขอบเขตและความสําคัญของภูมิปัญญา ทั้งภูมิปัญญาชน
ชาติตะวันออกและ ภูมิปัญญาชนชาติตะวันตก ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยและ
ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น ใต้ เน้น ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น ด้า นเกษตรกรรม คหกรรม
อุตสาหกรรมและสิ่ งแวดล้อม องค์ความรู ้ภูมิปัญญาด้านภาษาและวรรณคดี
เพื่อประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดคุณค่าต่อการดําเนินชีวิต
3(3-0-6)
100-242 สั นติศึกษา
Peace Studies
ศึกษาความหมาย แนวคิดหลักเกี่ยวกับสันติภาพและสันติศึกษา ปัญหาความ
ขัดแย้งและความรุ นแรงในสังคม ครอบครั ว ชุ มชน ชาติ และระหว่าง
ประเทศ โดยอาศัยองค์ความรู ้ดา้ นรัฐศาสตร์ สังคมวิทยา จิตวิทยาสังคม
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจและเกิดพฤติกรรมการจัดการความขัดแย้งได้โดยสันติวิธี
100-244 เตรียมสหกิจศึกษา
2(1-2-3)
Cooperative Education Preparation
วิชาบังคับ : นักศึกษาชั้นปี ที่ 3 ขึน้ ไป
ศึกษาหลักการ แนวคิด กระบวนการสหกิ จศึกษาและระเบียบข้อปฏิบตั ิที่
เกี่ยวข้อง จริ ยธรรมในวิชาชีพ หลักการครองตน ครองคน ครองงาน เทคนิค
การเตรี ยมตัว สมัค รงาน ความรู ้ พ้ื น ฐานในการปฏิ บ ัติ ง านในสถาน
ประกอบการ การพัฒนาบุคลิกภาพ การใช้ภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การสื่ อสาร การสร้ างมนุ ษยสัมพัน ธ์ การทํางานร่ ว มกันในองค์ก ร และ
ระบบบริ หารงานอย่างมีคุณภาพในสถานประกอบการ ตลอดจนวิธีการเขียน
รายงาน และเทคนิคการนําเสนอผลงานทางวิชาการ อันเป็ นพื้นฐานของการ
เตรี ยมตัวเพื่อการทํางานในสังคมอย่างมีความสุ ข

3. กลุ่มวิชาภาษา
100-150 ภาษาไทยเพือ่ การสื่ อสาร
3(2-2-5)
Thai Language for Communication
ศึกษาหลักการ ระเบียบ ไวยากรณ์และวิธีการใช้ภาษาไทย เพื่อการสื่ อสาร ใน
ด้านการฟั ง การพูดการอ่านและการเขียน โดยบูรณาการทักษะการคิดในการ
ใช้ภาษา
3(2-2-5)
100-151 ภาษาอังกฤษ 1
English I
ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของภาษาอังกฤษในระดับต้น ฝึ กทักษะทั้ง 4 คือ
ฟั ง พูด อ่ านและเขี ย น ให้เ ชื่ อมโยงประสานกัน เพื่อเป็ นพื้น ฐานไปสู่
ความสามารถในการศึกษาขั้นต่อไป
100-152 ภาษาอังกฤษ 2
3(2-2-5)
English II
วิชาบังคับก่ อน : 100-151 ภาษาอังกฤษ 1
ศึ ก ษาโครงสร้ า งและศัพ ท์ภ าษาอัง กฤษที่ จ ํา เป็ นในการดํา เนิ น ชี วิ ต อย่ า ง
กว้างขวางเพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาความสามารถในการพูด ฟั ง อ่านและเขียนอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
3(2-2-5)
100-154 ภาษาจีน 1
Chinese I
ศึ กษาระบบเสี ยง เน้นการถ่ ายเสี ยงภาษาจี นกลางด้วยอักษรจี น(Pinyin)ให้
ถูก ต้องชัดเจนตาม หลัก สัทอักษรจี น วิธีเขี ย นภาษาจี น พื้นฐาน การสร้ าง
ประโยค ฝึ กทักษะทั้ง 4 ด้านคือ การฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียน ศึกษา
คําศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจําวันประมาณ 600 คํา

100-155 การพัฒนาการอ่านภาษาไทย
3(2-2-5)
Reading Development in Thai
ศึ กษาหลักการพัฒนาทักษะการอ่านที่ มีประสิ ทธิ ภาพ ได้แก่ การอ่ านจับ
ใจความ การวิ เ คราะห์ การตี ค วาม การสั ง เคราะห์ แ ละการเขี ย นตาม
วัตถุประสงค์ต่าง ๆ
3(2-2-5)
100-156 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษขั้นสู ง
Advanced Reading Development in English
ศึกษาการพัฒนามโนทัศน์และเทคนิคของการอ่านภาษาอังกฤษ กลไกในการ
อ่านตลอดจนความมุ่งประสงค์ในการอ่านหนังสื อ ระดับของการอ่าน การ
เริ่ มต้นการอ่านและการอ่านเตรี ยม การอ่านกวาดและการอ่านเก็บ การอ่าน
วิเคราะห์วิจารณ์และการอ่านตรวจพินิจ การอ่านเปรี ยบเทียบและการพัฒนา
ความเร็ วในการอ่าน วิธีการอ่านเร็ วเบื้องต้น การพัฒนานิสยั ในการอ่าน
100-157 การฝึ กพูดภาษาไทย
3(2-2-5)
Thai Speech
ศึกษาการใช้ภาษาให้ถูกต้องเหมาะสมในการพูด การเขียน โดยเน้นฝึ กทักษะ
การพูด แบบต่ า งๆในที่ ชุ ม ชนที่ ถู ก ต้อ ง การใช้ถ ้อ ยคํา สํา นวนที่ ไ พเราะ
ตลอดจนการกล้าแสดงออกด้านการพูดต่อที่ชุมชนในหัวข้อทัว่ ไปที่เกี่ยวข้อง
กับการดําเนินชีวิต
3(2-2-5)
100-250 ภาษาอังกฤษ 3
English III
วิชาบังคับก่ อน : 100-152 ภาษาอังกฤษ 2
ศึกษาทักษะในการอ่านในรู ปของการเสนอกลวิธีต่างๆ อันจะเอื้ อให้เกิ ด
ความเข้าใจในเรื่ องที่อ่านได้ดีข้ ึน เทคนิ คในการเดาความหมายของคําศัพท์
คําศัพท์และสํานวนที่ใช้ทวั่ ไปในวงการธุรกิจ วิธีการอ่านจับใจความและการ
ตีความ ด้วยการฝึ กอ่านคําจากบทความ ตํารา และหนังสื อพิมพ์

100-251 ภาษาอังกฤษ 4
3(2-2-5)
English IV
วิชาบังคับก่ อน : 100-250 ภาษาอังกฤษ 3
ศึกษาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในที่ทาํ งาน การเขียนสํานวนที่ถูกต้องของ
ภาษาอย่างมีหลักเกณฑ์และภาษาที่ใช้ในสังคมที่จาํ เป็ นในการติดต่องานเช่น
การใช้โทรศัพท์ การนัดหมาย การต้อนรับแขก การขอข้อมูลและการจด
บันทึกข้อความ
3(2-2-5)
100-252 ภาษาอังกฤษสํ าหรับวิชาการเฉพาะด้ าน
English for Academic Purpose
ศึกษาศัพท์เทคนิ ค การใช้ภาษาและโครงสร้างประโยค สํานวนภาษาอังกฤษที่
ใช้สาํ หรับวิชาการเฉพาะด้าน
100-253 ภาษาจีน 2
3(2-2-5)
Chinese II
วิชาบังคับก่ อน : 100-154 ภาษาจีน 1
ศึกษาต่ อเนื่ องจากภาษาจี น 1 โดยฝึ กทักษะทั้ง 4 ด้านในระดับที่สูงขึ้ น ใช้
ภาษาให้ถูกต้องสอดคล้องกับเหตุการณ์และสิ่ งแวดล้อม การค้นคําศัพท์จาก
พจนานุ ก รม ศึ ก ษาความแตกต่ า งของอัก ษรจี น แบบตัว เต็ ม (Traditional
Character) และตัวย่อ(Simplified Character) ศึกษาคําศัพท์ใหม่ประมาณ 600
คํา
100-300 ภาษามลายู 1
3(2-2-5)
Malay I
ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของภาษามลายู และเสริ มสร้างทักษะพื้นฐานด้านการ
ฟั ง พูด อ่าน เขียน ภาษามลายูจากคําศัพท์ และประโยคเพื่อการสื่ อสารใน
ชีวิตประจําวัน

100-301 ภาษามลายู 2
3(2-2-5)
Malay II
วิชาบังคับก่ อน : 100-300 ภาษามลายู 1
ศึ ก ษาและฝึ กทัก ษะด้า นการฟั ง พูด อ่ า น เขี ย นภาษามลายูใ นระดับ ต้น ที่
ต่อเนื่ องจากภาษามลายู 1 เพื่อสามารถใช้ภาษามลายูในการสื่ อสารและตาม
สถานการณ์ที่กาํ หนดได้
3(2-2-5)
100-302 ภาษาญีป่ ุ่ น 1
Japanese I
ศึกษาและฝึ กฝน การออกเสี ยงและการเขียนตัวอักษรฮิรางะนะ และอักษรคา
ตะคานะ คําศัพท์พ้นื ฐานรู ปประโยคพื้นฐาน เพื่อนํามาใช้เขียนประโยคในการ
สื่ อสาร ฝึ กทักษะการฟั ง เพื่อความเข้าใจ โดยการถามตอบเป็ นภาษาญี่ปุ่น
เกี่ยวกับกิจวัตรประจําวัน และฝึ กการกล่าวแนะนําตัว ด้วยการพูดสนทนา
ผ่านการพัฒนาทักษะพื้นฐานในการสื่ อสาร
3(2-2-5)
100-303 ภาษาญีป่ ุ่ น 2
Japanese II
วิชาบังคับก่ อน : 100-302 ภาษาญีป่ ุ่ น 1
ศึกษาและฝึ กทักษะพื้นฐานต่อเนื่อง ผ่านทักษะการฟัง การออกเสี ยงและการ
พู ด การเขี ย นประโยค การอ่ า นข้อ ความพื้ น ฐานและคํา ศั พ ท์ ที่ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจําวัน ศึกษาและฝึ กฝนการออกเสี ยงและการเขียนตัวอักษรฮิรางะนะ
คาตะคานะ และตัวอักษรคันจิเพิ่มเติม
100-304 ภาษาเกาหลี 1
3(2-2-5)
Korean I
ศึกษาคําศัพท์พ้ืนฐาน รู ปประโยคและไวยากรณ์พ้ืนฐาน เน้นฝึ กบทสนทนาที่
ใช้ในชี วิตประจําวัน ได้แก่ การทักทาย การแนะนําตน การบอกเวลา การซื้ อ
ของ โดยสนทนาตอบโต้ดว้ ยภาษาเกาหลี และการอ่านฝึ กอ่านข้อความ ฝึ กการ
เขียนเป็ นรู ปประโยค

100-305 ภาษาเกาหลี 2
3(2-2-5)
Korean II
วิชาบังคับก่ อน : 100-304 ภาษาเกาหลี 1
ศึกษารู ปแบบการสนทนา โดยใช้ประโยคสนทนาสําหรับการสื่ อสาร ด้วยการ
ฟั ง และพูด ภาษาเกาหลี แ ละเรี ย นรู ้ ค าํ ศัพ ท์ที่ ใ ช้ใ นการทํา งาน คํา ศัพ ท์ใ น
บทเรี ยน โดยฝึ กการใช้ภาษาบูรณาการทักษะพื้นฐานในระดับสูงขึ้น
100-351 ภาษาอังกฤษสํ าหรับธุรกิจ 1
3(2-2-5)
English for Business I
ศึกษาการพัฒนาทักษะในการเขียนและพูดทางธุรกิจ โดยในการพัฒนาทักษะ
ในการเขี ยนให้นักศึ กษาเรี ยนรู ้ ถึงทฤษฎี และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในการเขีย น
จดหมายธุ ร กิ จ และการฝึ กฝนให้ เ ขี ย นจดหมายธุ ร กิ จ แบบต่ า ง ๆ อย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ ในการพัฒนาทักษะการพูดให้นกั ศึกษาเรี ยนรู ้และฝึ กฝนการ
สนทนาในรู ปแบบต่าง ๆ ในเนื้อหาที่เกี่ยวกับธุรกิจ
3(2-2-5)
100-352 ภาษาอังกฤษสํ าหรับธุรกิจ 2
English for Business II
วิชาบังคับก่ อน : 100-351 ภาษาอังกฤษสํ าหรับธุรกิจ 1
ศึกษาการฝึ กฝนต่อจากภาษาอังกฤษสําหรับธุรกิจ 1 โดยให้นกั ศึกษาฝึ กฝน
เขียนจดหมายธุ รกิจและ งานเขียนอื่นทางธุรกิจที่ ซับซ้อนและยุง่ ยากยิง่ ขึ้น
ทั้งยังฝึ กฝนการสนทนาและอภิปรายแสดงความ คิดเห็นในเนื้ อหาที่เกี่ยวกับ
ธุรกิจที่มีระบบสู งขึ้นไปอีก
100-353 การสนทนาภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
English Conversation
ศึกษาการสนทนาขั้นพื้นฐาน ใช้เหตุการณ์ สมมติเพื่อให้นักศึกษาฝึ กหัดใน
การสนทนา รู ปแบบของภาษาที่ได้เรี ยนมาแล้วในการสนทนา ศึกษาการออก
เสี ยงให้ถูกต้อง ศึ กษาศัพท์สํานวนต่าง ๆที่ น่ารู ้ ฝึ กทบทวนการเล่ าลําดับ
เหตุการณ์ และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่ องต่างๆ เพื่อเตรี ยมตัว ใน
การเข้าสัมมนาหรื อรับการอบรม

2. หมวดวิชาเฉพาะ
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 งตัว
แปรเดี ย ว อิ น ทิ กรั ล ไม่ ตรงแบบ ลําดับและอนุ ก รม ของจํานวนจริ งและ
อนุกรมกําลัง
3(3-0-6)
100–117 ความน่ าจะเป็ นและสถิติ
Probability and Statistics
ศึกษาเรื่ องสถิติพรรณนา แนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวกับความน่ าจะเป็ น การแจกแจง
ความน่ าจะเป็ น การแจกแจงที่สํา คัญ จากการสุ่ ม ตัว อย่า ง การประมาณค่า
การทดสอบสมมติฐ าน การวิเ คราะห์ค วามแปรปรวน การถดถอยและ
สหสัมพันธ์ การแจกแจงไคสแควร์ และการวิเคราะห์ความถี่ สถิติศาสตร์ ไม่
อิงพารามิเตอร์
100–118 คณิตศาสตร์ แบบไม่ ต่อเนื่อง
3(3-0-6)
Discrete Mathematics
ศึ ก ษาขั้น ตอนวิ ธี ก ารหาร ขั้น ตอนวิ ธี แ บบยุ ค ลิ ค อุ ป นัย เชิ ง คณิ ต ศาสตร์
ความสัมพันธ์เวียนบังเกิดและระเบียบวิธีผลเฉลย ขั้นตอนวิธีแบ่งและเอาชนะ
บทนิ ยาม อุปนัย ความสัมพันธ์ทวิภาคและ ไดกร๊ าฟ การปิ ดของความสัมพันธ์
ความสัมพันธ์อิควิวาเลนซ์ และการแบ่งกั้น เซตอันดับย่อยและการแยกจําพวกเชิง
โทโพโลยี การเดินทางรอบแบบออยเลอร์ วัฏจักรฮามิลตันฟั งก์ชนั ถอดแบบ
ขั้น ตอนวิ ถี ที่ ส้ ัน ที่ สุ ด ทรี แ ผ่ท ั่ว เล็ก สุ ด เฉพาะกลุ่ ม รากทรี การดํา เนิ น การ
ทวิภาค เซมิกรุ๊ ฟ และฟังก์ชนั ถ่ายแบบ

100-125 ฟิ สิ กส์ สําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(2-2-5)
Physics for Information Technology
ศึกษาเกี่ยวกับหลักทฤษฏี และเทคนิคทางฟิ สิ กส์ ที่ใช้ในการพัฒนาอุปกรณ์ใน
การจัดเก็บการสื่ อสาร และการโต้ตอบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เช่น พื้นฐานทาง
อิเล็กทรอนิกส์ การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนแรงดันไฟฟ้ า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า
คลื่นวิทยุ แสง เสี ยง รวมถึงสารกิ่งตัวนําต่าง ๆ (Semiconductor)
501-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
3(2-2-5)
Computer Programming I
ศึกษาการใช้งานคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น การใช้คอมพิวเตอร์ สาํ หรับแก้ปัญหา
อัลกอริ ธึมและการออกแบบโปรแกรม การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาระดับสู ง
โครงสร้างของการควบคุม อาเรย์ ฟั งก์ชนั อินพุทและเอาท์พุท โครงสร้าง
ข้อมูลประกอบฟั งก์ชนั เวียนบังเกิด (Recursive Functions) โปรแกรมย่อย
พอยน์เตอร์ รู ปแบบการเขียนโปรแกรมที่ดี เทคนิ คการแก้ที่ผิดในโปรแกรม
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น
501-102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
Computer Programming II
วิชาบังคับก่อน : 500-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
ศึกษาหลักเกณฑ์และไวยากรณ์ของโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น ตัวแปร ชนิ ด
ของข้อมูล การใช้งานสตริ งค์ หลักการทํางานของคลาส การเอนแคปซู เลชัน การ
ถ่ายทอดคุณสมบัติ กรรมวิธีโพลีมอร์ ฟิซึ ม การสื บทอดแพ็คเก็จและอินเตอร์ เฟซ
การพัฒนาแอพพลิเคชัน่ วิธีสร้างเมทธอดเพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงาน แนวคิด
การพัฒนาโปรแกรมโดยใช้เครื่ องมื อในการพัฒนา การควบคุ มข้อผิดพลาด
(Exception Handling) สตรี ม (Stream) การควบคุมการประมวลผลหลายๆ
คําสัง่ พร้อมกัน (Threads) คําสัง่ ในการควบคุมการทํางาน

3(2-2-5)

501-103 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
Computer Architecture
ศึ กษาพัฒนาการของระบบไมโครคอมพิ ว เตอร์ สถาปั ตยกรรมของระบบ
ไมโครคอมพิวเตอร์ ภาษาแอสเซมบลีเบื้องต้น ชุดคําสั่ง (Software) การ
ทํางานของโปรแกรมควบคุมระบบ การเชื่ อมโยง ไมโครคอมพิวเตอร์ เข้า
เป็ นระบบเครื อข่าย

3(2-2-5)

502-323 ภูมิศาสตร์ กายภาพ
3(3-0-6)
Physical Geography
ศึกษาปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างเป็ นระบบเชิ งภูมิศาสตร์ เกี่ ยวกับการ
โคจรของโลก ภูมิอากาศ นํ้า พื ช สัตว์ โครงสร้ างภู มิประเทศ ดิ น หิ น แร่
กระบวนการเปลี่ ย นแปลงของพื้ น ผิ ว โลกและความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า ง
ปรากฏการณ์ดงั กล่าวกับการดํารงชีวิตมนุษย์
502-403 สั มมนาคุณธรรม จริยธรรม
2(1-2-3)
Seminar in Morals and Ethics
ศึกษาแนวคิด ที่มาของคุณธรรม จริ ยธรรม การสร้างคุณธรรม จริ ยธรรม โดย
เน้นสร้างคุณธรรม จริ ยธรรมของผูท้ ี่อยู่ในวิชาชี พทางภูมิสารสนเทศศาสตร์
โดยเน้นหลักปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่วา่ รู ้คิด รู ้ธรรม รู ้สาํ เร็ จ
502-425 หลักการทําแผนที่
3(2-2-5)
Principles of Cartography
ศึกษาประวัติและพื้นฐานการทําแผนที่ ชนิ ดของแผนที่ หลักการทัว่ ไปการทํา
แผนที่ การออกแบบ การจัดทําแผนที่ เส้นโครงแผนที่ การจัดทําแผนที่พ้ืนฐาน
แผนที่เฉพาะด้าน การประมวลข้อมูลภูมิศาสตร์ การสร้างแบบจําลองความสู ง
เชิงเลข

2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
501-104 เทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
Information Technology
ศึ กษาความหมายเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ คอมพิ วเตอร์ สถาปั ตยกรรม
คอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบตั ิการ ระบบฐานข้อมูล การใช้งาน GUI โปรแกรม
ประยุกต์ในองค์กร ระบบเครื อข่าย การสื่ อสารข้อมูล เทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ต
เว็บเทคโนโลยี เฟรมเวิร์ค การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับองค์การ
ผลกระทบขององค์การเกี่ยวเนื่ องมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศและแนวโน้ม
เทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต
501-201 การวิเคราะห์ และออกแบบระบบสารสนเทศ
3(2-2-5)
Information Systems Analysis and Design
วิชาบังคับก่ อน : 501-104 เทคโนโลยีสารสนเทศ
ศึกษาวงจรการพัฒนาระบบ วิเคราะห์องค์ประกอบสําคัญของระบบ การ
จัด การทางสารสนเทศ เครื่ อ งมื อ และเทคนิ ค ที่ ใ ช้ใ นการวิ เ คราะห์ ร ะบบ
สารสนเทศและการกําหนดองค์ประกอบที่สาํ คัญของระบบการจัดการและการ
ควบคุมในการพัฒนาระบบ กลวิธีในการออกแบบระบบสารสนเทศ การออกแบบ
อินพุท เอาท์พุท กระบวนการ การควบคุม แฟ้ มข้อมูลและฐานข้อมูล การ
ทดสอบระบบและขั้นตอนต่างๆ การดูแลและบํารุ งรักษาระบบ
501-203 โครงสร้ างข้ อมูลและอัลกอริธึม
3(2-2-5)
Data Structures and Algorithms
วิชาบังคับก่ อน : 501-102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
ศึกษาความหมายของอัลกอริ ธึม แนวคิดของอัลกอริ ธึม โครงสร้างข้อมูลแบบ
เชิ งเส้น ลิ งค์ลิสต์พอยน์เตอร์ โครงสร้ างข้อมูลแบบไม่เชิ งเส้น โครงสร้ าง
ข้อมูลแบบอาเรย์ สแตก คิว และต้นไม้

501-204 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 1
3(2-2-5)
Web Programming I
วิชาบังคับก่อน : 501-102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
ศึ ก ษาการเขี ย นโปรแกรมเว็บ พื้ น ฐานเอชที ที พี (HTTP) วงจรการพัฒ นา
เว็บไซต์ หลักการออกแบบเว็บ เพจ การสร้า งเว็บ เพจโดยใช้ภ าษา HTML
และโปรแกรมช่ ว ยสร้า งเว็บ เพจ รวมถึง การทํา ให้โฮมเพจ สวยงามและ
น่าสนใจมากยิง่ ขึ้นโดยใช้ซีเอสเอส (CSS) จาวาสคริ ปต์ และ Plug-in ต่าง ๆ
501-301 ระบบการจัดการฐานข้ อมูล
3(2-2-5)
Database Management Systems
วิชาบังคับก่อน : 501-203 โครงสร้ างข้ อมูลและอัลกอริธึม หรือเรียนพร้ อม
กัน
ศึ ก ษาทฤษฎี แ ละปฏิ บ ัติ ก ารเกี่ ย วกับ ฐานข้อ มู ล รู ป แบบของฐานข้อ มู ล
สถาปั ตยกรรมระบบฐานข้อมูล ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ระบบฐานข้อมูล
แบบกระจาย ระบบฐานข้อมูลแบบอ๊อฟเจคก์ ระบบฐานข้อมูลบนเว็บ การ
ออกแบบฐานข้อมูล การสร้างฐานข้อมูล การประยุกต์ใช้งานฐานข้อมูลกับ
แอพพลิ เ คชั่น การใช้ภ าษาสอบถามเชิ ง โครงสร้ า ง การจัด การระบบ
ฐานข้อมูล ระบบรักษาความปลอดภัยฐานข้อมูล
501-309 การสื่ อสารข้ อมูลและเครือข่ าย 1
3(2-2-5)
Data Communication and Networking I
ศึกษาการพัฒนาโปรแกรมเพื่อการสื่ อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ ฮาร์ ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์สาํ หรับการสื่ อสารอุปกรณ์การเชื่อมต่อเพื่อการสื่ อสาร พารามิเตอร์
มาตรฐานในการสื่ อสาร

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 ลเชิ งพื้ น ที่ การประยุก ต์ใ ช้ข อ้ มูล จากการรั บรู ้ ร ะยะไกลกับ ระบบภู มิ
สารสนเทศศาสตร์
502–202 ภูมิศาสตร์ ขนส่ งและโลจิสติกส์
3(2-2-5)
Geography of Transportation and Logistics
ปั จจัยทางภูมิศาสตร์ เกี่ยวกับระบบการขนส่ งและโลจิสติกส์ในยุคโลกาภิวตั น์
แบบไร้พรมแดน บทบาทโลจิสติกส์ในเศรษฐกิจ และการบริ การ กลยุทธ์การ
ขนส่ งสิ นค้า การวิเคราะห์ความต้องการขนส่ งสิ นค้าระหว่างภูมิภาค การ
เตรี ยมโครงการพื้นฐานด้านการขนส่ งและพาหนะขนส่ ง การนําเทคโนโลยี
ด้านข้อมูลมาประยุกต์ใช้สาํ หรับการขนส่ งและโลจิสติกส์
502-211 การรับรู้ระยะไกลขั้นพืน้ ฐาน
3(2-2-5)
Introduction to Remote Sensing
ศึกษาหลักการเบื้องต้นของการรับรู ้จากระยะไกล ได้แก่ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า
การแผ่ รั ง สี ค ลื่ น แม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า การสะท้อ นของวัต ถุ ใ นช่ ว งคลื่ น ต่ า ง ๆ
ลัก ษณะของข้อ มู ล เชิ ง พื้ น ที่ การได้ม าซึ่ งข้อ มู ล ดาวเที ย ม หลัก การแปล
ภาพถ่ า ย การศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ภ าพด้ว ยคอมพิ ว เตอร์ แนวทางและการ
ประยุกต์ใช้ขอ้ มูล

502-301 ระเบียบวิธีวจิ ัยทางภูมิสารสนเทศศาสตร์
3(3-0-6)
Research Methodology in Geo-informatics
วิชาบังคับก่ อน : 100-117 ความน่ าจะเป็ นและสถิติ
ศึกษาเทคนิ คการวิจยั อย่างมีระบบตามขั้นตอนเชิงวิทยาศาสตร์ โดยประยุกต์ใช้
ข้อ มู ล ทางด้ า นการรั บ รู ้ จ ากระยะไกล ข้อ มู ล เชิ ง พื้ น ที่ แ นวคิ ด ทางภู มิ
สารสนเทศกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ หรื อการวางแผนพัฒนาพื้นที่
หรื อข้อมูลด้านต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ตามกระบวนการวิจยั อย่างเหมาะสม
3(2-2-5)
502-302 ภูมิสารสนเทศศาสตร์ ประยุกต์
Applied Geo-informatics
วิชาบังคับก่อน : 502-201 หลักระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และ
502-211 การรับรู้ระยะไกลขั้นพืน้ ฐาน
ศึกษาการนําเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน
ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร แ ล ะ ก า ร แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า เ ชิ ง พื้ น ที่ ก า ร สํ า ร ว จ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมและการติดตามภัยพิบตั ิ การวางแผนและ
การอนุรักษ์ดิน นํ้า และสภาพแวดล้อม
502-312 การประมวลผลเชิงเลขของข้ อมูลจากดาวเทียม
3(2-2-5)
Digital Processing of Satellite Data
วิชาบังคับก่ อน : 502-211 การรับรู้ระยะไกลขั้นพืน้ ฐาน
ศึกษาข้อมูลเชิงเลขภาพถ่ายดาวเทียมและการแสดงภาพ การแก้ไขให้ถูกต้อง
โดยการวัดด้วยวิทยุและทางพื้นดิ น การจําแนกภาพและการวิเคราะห์ความ
แม่น การประยุกต์ภาพไปเป็ นแผนที่
502-401 โครงงานพิเศษภูมิสารสนเทศศาสตร์
3(0-9-3)
Special Senior Project in Geo-informatics
วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาจะต้ องลงทะเบียนเรียนผ่ านมาแล้ วไม่ น้อยกว่ า 5 ภาค
การศึกษา
การศึกษาปั ญหา เลือกหัวข้อที่สนใจพร้อมทั้งเสนอเค้าโครงของโครงงาน
และดําเนินการทําโครงงานตามหัวข้อที่เสนอ

502-411 การอ่ านแผนทีแ่ ละแปลภาพถ่ ายทางอากาศ
3(2-2-5)
Map Reading and Aerial Photo Interpretation
ศึกษาลักษณะแผนที่ ประวัติความเป็ นมา องค์ประกอบแผนที่ การใช้
ประโยชน์แผนที่ภูมิประเทศ การอ่านแผนที่ ลักษณะภาพถ่ายทางอากาศ
เทคนิ คการผลิตภาพถ่ายทางอากาศ การกําหนดทิศทางและตําแหน่ งบน
ภาพถ่ายทางอากาศ การแปลความหมายจากภาพถ่ายทางอากาศ
502-441 สั มมนาภูมิสารสนเทศศาสตร์
Seminar in Geo-informatics
วิชาบังคับก่ อน: นักศึกษาต้ องลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่ น้อยกว่ า 5 ภาค
การศึกษา
ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ เอกสารการวิจยั และเทคโนโลยีสารสนเทศที่น่าสนใจ
นํามาเรี ยบเรี ยงเขียนเป็ นรายงาน และนําเสนอต่อกลุ่มผูฟ้ ังในรู ปแบบสัมมนา

1(0-2-1)

2.3 กลุ่ม วิชาเอกเลือก
502-321 การวางแผนการใช้ ทดี่ ิน
3(3-0-6)
Land Use Planning
ศึกษาความหมาย ประเภท และลักษณะทัว่ ไปของการใช้ที่ดินและสิ่ งคลุมดิน
การใช้และวิเคราะห์แผนที่ การประมวลข้อมูลแผนที่ระบบการทําแผนที่ดิน
ระบบการจําแนกที่ดินในประเทศไทย จําแนกความเหมาะสมของที่ดินเพื่อ
การเกษตรการประยุกต์ระบบจําแนกที่ดิน
502-322 ภูมิศาสตร์ ของดิน
3(3-0-6)
Soil Geography
ศึกษาความหมายของดิ น องค์ประกอบของดิ น หน้าตัดดิ น การกําเนิ ดดิ น
วัตถุตน้ กําเนิ ดดินการสร้างตัวและปั จจัยที่ควบคุมการสร้างตัวของดิน ระบบ
การจํา แนกดิ น ความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งดิ น และภู มิ สัณ ฐานการเกิ ด ดิ น การ
แพร่ กระจายตัวของดินในประเทศไทยและข้อสนเทศทางดิน เป็ นต้น

502-324 ธรณีวทิ ยา
3(3-0-6)
Geology
ศึกษาโครงสร้างของโลก ส่ วนประกอบของเปลือกโลก คุณสมบัติของหิ น แร่
ธรณี ประวัติ รวมทั้งการเกิดภูมิประเทศที่เกิดจากการกระทําของแรงภายใน
และภายนอกโลก
502-421 วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Environmental Science
ศึกษาสมดุลตามธรรมชาติในระบบนิ เวศ ปั ญหาของสิ่ งแวดล้อม เช่น มลพิษ
ในอากาศในดิ น นํ้าเสี ย สิ่ ง สกปรก เหตุ รํ า คาญซึ่ งเกิ ด จากเสี ย ง ปั ญ หา
ประชากร ความเสื่ อมทรามทางสังคมและเศรษฐกิจความสัมพันธ์ของปั ญหา
สิ่ ง แวดล้อ มกับชี วิ ต ประจํา วัน การป้ องกัน และการแก้ปั ญ หารวมทั้ง การ
อนุรักษ์ สิ่ งแวดล้อม
502-422 ภูมิอากาศวิทยา
3(3-0-6)
Climatology
ศึ ก ษาองค์ประกอบของอากาศ ปั จ จัยควบคุ มองค์ประกอบของอากาศ วิธี
จํา แนกภู มิ อ ากาศของโลก รวมถึ ง ประวัติภู มิอ ากาศและการเปลี่ ย นแปลง
ภูมิอากาศของโลก
502-424 การประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม
3(3-0-6)
Environment Impact Assessment
ศึ ก ษาความหมาย หลัก การ และกระบวนการการประเมิ นผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อมที่ เป็ นปั จจัยให้เกิ ดผลกระทบต่อทรั พยากรธรรมชาติ และ
สิ่ งแวดล้อม เทคนิ ค วิธีการ และแนวทางในการจัดทํารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ดัชนี และกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับการวิเ คราะห์
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งการมีส่วนร่ วมของประชาชน เพื่อหามาตรฐาน
การควบคุม ป้ องกัน และแก้ไขสิ่ งแวดล้อมของมนุษย์ให้อยูใ่ นสภาวะสมดุล
ตามธรรมชาติ

502-427 การวางผังชุ มชนและเมือง
3(3-0-6)
Community and Urban Planning
ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี กระบวนการ และวิธีการในการวางผังชุ มชนและเมือง
ทฤษฏี การจัด พื้น ที ่แ ละการใช้ป ระโยชน์พื้น ที ่ใ นเมือ ง ปั จ จัย ต่า ง ๆ ทั้ง
เศรษฐกิจ การเมือ ง สัง คม กายภาพ และสิ่ ง แวดล้อ มที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การ
วางแผน ผังชุมชน ผังเมือง การเปลี่ยนแปลง วิวฒั นาการทางสังคมที่เกี่ยวข้อง
กับเมืองและชุมชน
502-428 การจัดการทรัพยากรชายฝั่ง
3(3-0-6)
Coastal Resources Management
ศึ ก ษาลัก ษณะและองค์ป ระกอบของทรั พ ยากรชายฝั ่ ง การกํา หนดเขต
ชายฝั่ ง เหตุที่มีการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง ผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์
ต่อระบบนิเวศชายฝั่ง แนวคิดของการวางแผนและการจัดการชายฝั่ง เทคนิ ค
การวางแผนและการจัดการจากกรณี ศึกษาทัว่ โลก
502-429 มลพิษทางทะเล
3(3-0-6)
Marine Pollution
ศึกษาประเภทของมลพิษ ผลของมลพิษต่อสิ่ งมี ชีวิตในทะเล การตรวจวัด
สภาวะมลพิษทางทะเล การป้ องกันและการลดผลกระทบของการพัฒนา
ชายฝั่งต่อระบบนิเวศ
502-430 ความเสื่ อมโทรมของทรัพยากรทีด่ ินและการจัดการ
3(3-0-6)
Land Resource Degradation and Management
ศึ ก ษาแหล่ ง ที่ ม าและชนิ ด ของมลพิ ษ ตลอดจนกระบวนการต่ า ง ๆ ที่ มี
ผลกระทบทําให้ทรั พยากรที่ ดินเสื่ อมโทรม บทบาทของดิ นที่ เกี่ ยวข้องกับ
สิ่ งแวดล้อมเป็ นพิษ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ แบบผสมผสานระหว่างปั จจัยทาง
กายภาพ ชี วภาพ เศรษฐกิ จสังคม เพื่อให้การใช้ประโยชน์ทรั พยากรที่ ดิ น
บรรลุ ถึงถาวรภาพ และมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมน้อยที่สุด

502-431 มลพิษทางอากาศ
3(3-0-6)
Air Pollution
ศึ ก ษาแหล่ ง กํา เนิ ด ของมลพิ ษ ทางอากาศและการควบคุ ม คุ ณ สมบัติ ท าง
กายภาพและเคมี ตลอดจนผลกระทบของสารมลพิษในอากาศต่อมนุษย์และ
สิ่ งแวดล้อม การวิเคราะห์และการวัดสารมลพิษในอากาศ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง

502-432 มลพิษทางนํา้ และการจัดการคุณภาพนํา้
3(3-0-6)
Water Pollution and Water Quality Management
ศึกษาคุ ณสมบัติทางกายภาพ เคมี และชี ววิทยาของนํ้าและนํ้าเสี ย ความรู ้
เบื้ อ งต้น เกี่ ย วกับ การบํา บัด นํ้า เสี ย ผลกระทบของนํ้า เสี ย ต่ อ สิ่ ง แวดล้อ ม
แบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ สําหรั บการคํานวณหาคุณภาพนํ้าตลอดจนการ
ควบคุมและป้ องกันการวางแผนจัดการเกี่ ยวกับการควบคุมคุณภาพนํ้าและ
แหล่งนํ้า
502-433 การจัดการมูลฝอย
3(3-0-6)
Solid Waste Management
ศึกษาระบบการขนส่ งและการกําจัดมูลฝอย ทั้งทางทฤษฏี การออกแบบ และ
การทํา งานของระบบโดยมุ่ ง เน้ น เรื่ องปั ญ หาการจัด การ การควบคุ ม
แหล่ ง กํ า เนิ ด มู ล ฝอย ผลกระทบต่ อ สิ่ งแวดล้ อ ม การวิ เ คราะห์ ท าง
เศรษฐศาสตร์และการนํามูลฝอยมาใช้ประโยชน์
502-434 การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ
3(3-0-6)
Climate Change
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันเป็ นผลจากกิจกรรมของมนุ ษย์ท้ งั
ทางตรงและทางอ้อม สาเหตุที่ทาํ ให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่ งมีชีวิต และมวลมนุษยชาติทวั่ โลก และผลกระทบที่
เกิดในประเทศไทย รวมทั้งการดําเนินการเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้น และการ
แก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้น

3. กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา
502-451 สหกิจศึกษา
9(0-40–9)
Cooperative Education
วิชาบังคับก่อน : 100-244 เตรียมสหกิจศึกษา
การปฏิบตั ิงานจริ งในด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์ โดยการปฏิบตั ิงานและการ
ทํารายงาน จะต้องอยู่ภ ายใต้การดู แลของผูบ้ ริ ห ารของแต่ ละองค์กรและ
อาจารย์ที่ปรึ กษาเป็ นเวลา 1 ภาคการศึกษาหรื อไม่นอ้ ยกว่า 600 ชัว่ โมง

