
 ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
สำขำวิชำเทคโนโลยีภูมิสำรสนเทศสิ่งแวดล้อม 

 
975-100 ภูมิปัญญำในกำรด ำเนินชีวิต 3(2-2-5) 
 Wisdom of Living  
การคิด การบริหาร และการจัดการชีวิตอย่างรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมไทย และกระแสสังคมโลก การ
ผสมผสานวิถีไทยกับพหุวัฒนธรรมในการด าเนินชีวิต 
การมีจิตสาธารณะ และรักษ์ส่ิงแวดล้อม การอยู่ร่วมกัน
ในสังคมอย่างมีความสุขบนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม 
และหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
Thinking, life administration and management in 
accordance with changes in Thai and global society; 
mingling the Thai ways of life with multi-cultural ways 
of living, public mind and environmental conservation, 
living happily based on morality, ethics and sufficiency 
economy 
 
975-101 จิตวิทยำสังคม 3(3-0-6) 
 Social Psychology  
สังคมมนุษย์และพฤติกรรมมนุษย์ โดยพิจารณาถึง
วัฒนธรรมสังคมและการจัดระเบียบสังคม วิธีการ 
ขบวนการต่างๆ ทางจิตวิทยา  ความต้องการขั้นพื้นฐาน
ของมนุษย์  พฤติกรรมของมนุษย์เกี่ยวกับการกระตุ้น 
ก า ร เ รี ยนรู้  ก า ร รั บ รู้ แ ร ง จู ง ใ จ   สติ ปั ญญาและ
ความสามารถตลอดจนการปรับตัวในการด ารงชีวิต 
Examination of human social systems and behavior 
with emphasis on cultures, societies, and social orders; 
psychological methods and procedures; basic human 
needs; human behavior regarding reinforcement, 
learning, perception, motivation, intelligence and 
ability 
 
975-130 วิทยำศำสตร์ระบบโลก 3(3-0-6) 

 Earth Systems Science  
หลักการวิทยาศาสตร์ของโลก ประกอบด้วย การเคลื่อน
ตัวของเปลือกโลก หินหนืด/หินเหลวร้อน ภูเขาไฟ 
แผ่นดินไหว การก่อก าเนิดภูเขา โคลนถล่มและธรณี
พิบัติภัย ผืนพิภพและส่ิงแวดล้อมของโลก การอนุรักษ์
ดิน ปัญหาทางด้านน้ า พื้นฐานทางอุตุนิยมวิทยา สภาวะ
อากาศและภูมิอากาศ  ช้ันบรรยากาศการแผ่รั ง สี 
ปรากฏการณ์เกาะความร้อน การเปลี่ยนสถานะน้ าที่
สัมพันธ์กับสภาวะอากาศ แนวอากาศและมวลอากาศ
แผนที่สภาพอากาศ พลศาสตร์โลก ปัจจัยที่แสดงลักษณะ
ชีวนิเวศน์ การสังเคราะห์แสงและการผลิตพลังงาน
รอยเท้านิเวศน์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบของ
ระบบโลกที่ประกอบด้วย บรรยากาศ มหาสมุทร ชีวภาค 
ของแข็งโลกและมนุษย์ 
Concept of earth science including the plate tectonic , 
magma/lava, volcanoes, earthquakes, and mountain 
building; mass wasting and geologic hazards; planet 
earth and its environment, soil conservation; water 
issues; basic of meteorology, weather and climate, 
atmosphere, radiation, heat islands; phase changes of 
water that related to weather, fronts and air masses, 
weather maps, dynamics earth; factors that characterize 
biomes, photosynthesis and energy production; 
ecological footprints; the interactions among the 
components of the earth System, including the 
atmosphere, oceans, biosphere, solid earth, and humans 
 
975-131 วิทยำศำสตร์ เทคโนโลย ี 3(3-0-6) 
 และสังคม 
 Science, Technology and Society  



ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม ระบบนิเวศและส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสุขภาพ
ส่ิงแวดล้อมและสังคม  การใ ช้ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีต่อการพัฒนาสังคม การป้องกันแก้ไขปัญหา
สังคมที่ เกิดจากผลกระทบของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
Progress in science and technology; social dynamics; 
ecosystems and environment; impacts of science and 
technology on health, environment and society; science 
and technology in social development; prevention and 
solution of social problems arisen from science and 
technology impact 
 
975-132 วิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม 3(3–0–6) 
 Environmental Science  
หลักการทางด้านนิเวศวิทยา ปัญหาส่ิงแวดล้อมอัน
เนื่องมาจากการเพิ่มจ านวนประชากร เช่น มลพิษทางน้ า
และอากาศ ปัญหาขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก การลดลงของโอโซน 
ฝนกรด  การตัดไม้ท าลายป่า พืชสัตว์ที่ใกล้สูญพันธ์ุ 
รวมถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และสุขภาพของมนุษย์ 
การป้องกันและการแก้ปัญหา ประ เด็นทางด้ าน
ส่ิงแวดล้อมร่วมสมัย พลังงานทางเลือกและความยั่งยืน 
Ecological principles; environmental impacts of 
population growth such as air and water pollutions, 
hazardous and solid waste, global climate change, 
ozone depletion, acid rain, deforestation, endangered 
species, their economic and human health impact, 
prevention and problem solving; conventional 
environmental issues; alternative energy and 
sustainability 
 
975-133 คณิตศำสตร์ในชีวิตประจ ำวัน 3(3-0-6) 
 Mathematics in Daily Life  

ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล เซต ฟังก์ชัน กราฟ 
ระบบจ านวนจริงและการประยุกต์ในชีวิตประจ าวัน 
คณิตศาสตร์การ เงิน และการรวบรวมข้อมูลและ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติส าหรับการตัดสินใจเบื้องต้น 
Logic and reasoning, set, function, graph, real number 
and its application for everyday life, financial 
mathematics, and data collection and analysis in 
statistics for basic decision making 
 
975-134 คอมพิวเตอร์: อินเทอร์เน็ต 3(3-0-6) 
 และสังคม 
 Computer: The Internet  
 and Society  
ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ แอพลิเคช่ัน 
ระบบปฏิบัติการ อินเทอร์เน็ต โปรแกรมประยุกต์และ
แนวโน้ม; รายการประเด็นทางสังคม โลกาภิวัตน์ ความ
เป็ น ส่ วนตั ว  ก า ร เข้ า ถึ งข้ อมู ล  ความมั่ นค งทา ง
คอมพิวเตอร์ การเปลี่ยนแปลงหรือส่งต่อข้อมูลระหว่าง
กา รท า ง านและสถานที่ ท า ง าน  กา รศึ กษ าแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
Computer information, applications; operating systems 
and applications; the Internet and its application and 
trends; list of social issues, globalization, privacy, 
access to information, computer security, the 
transformation of work and workplace, electronic 
education 
 
975-140 ฟุตซอล 1(0-2-1) 
 Futsal  
ความรู้เบื้องต้น กติกาการแข่งขัน  การฝึกปฏิบัติทักษะ
กีฬาฟุตซอล 
Basic knowledge, rules; futsal skill practice 
 
975-141 บำสเก็ตบอล 1(0-2-1) 
 Basketball  



ความรู้เบื้องต้น กติกาการแข่งขัน  การฝึกปฏิบัติทักษะ
กีฬาบาสเก็ตบอล 
Basic knowledge, rules; basketball skill practice 
 
975-142 วอลเลย์บอลชำยหำด 1(0-2-1) 
 Beach Volleyball  
ความรู้เบื้องต้น กติกาการแข่งขัน  การฝึกปฏิบัติทักษะ
กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด 
Basic knowledge, rules; beach volleyball skill practice 
 
975-143  แบดมินตัน 1(0-2-1) 
 Badminton  
ความรู้เบื้องต้น กติกาการแข่งขัน  การฝึกปฏิบัติทักษะ
กีฬาแบดมินตัน 
Basic knowledge, rules; badminton skill practice 
 
975-144 ลีลำศ 1(0-2-1) 
 Social Dance  
ทักษะเบื้องต้นและมารยาทในการเต้นลีลาศ  เพลงที่ใช้
ในการลีลาศ การฝึกปฏิบัติ 
Basic skills and courtesy in dancing, dance music, 
practice 
 
975-145 แอโรบิค 1(0-2-1) 
 Aerobics  
ความรู้เกี่ยวกับแอโรบิค ทักษะการเคลื่อนไหวประกอบ
เพลง  และการฝึกปฏิบัติ 
Knowledge about aerobics, movement with music skill, 
and practice 
 
975-146 โยคะ 1(0-2-1) 
 Yoga  
ความรู้ ทักษะ คุณประโยชน์จากการออกก าลังกายแบบ
โยคะ และการฝึกปฏิบัติ 
Knowledge, skills, benefits of yoga and practice 
 

975-147 เทควันโด 1(0-2-1) 
 Tae Kwon Do  
ความรู้เบื้องต้น กติกาการแข่งขัน  การฝึกปฏิบัติทักษะ
กีฬาเทควันโด 
Basic knowledge, rules, tae kwon do skill practice 
 
975-148 กำรด ำน  ำ 1(0-2-1) 
 Scuba Diving  
หลักการ อุปกรณ์และวิธีการด าน้ า วิทยาศาสตร์ส าหรับ
การด าน้ า การวางแผน การบันทึก การแก้ปัญหาในการ
ด าน้ า เทคนิคในการเก็บข้อมูลและตัวอย่าง การฝึกด าน้ า
ทั้งในสระและในทะเล 
Principles, equipments and methods for diving; science 
for diving; planning, recording and problem solving in 
diving; sample and data collecting techniques; diving 
practice in both swimming pool and sea 
 
975-149 ว่ำยน  ำ 1(0-2-1) 
 Swimming  
ความรู้เบื้องต้น กติกาการแข่งขัน การฝึกปฏิบัติทักษะ
กีฬาว่ายน้ า 
Basic knowledge, rules, swimming skill practice 
 
975-150 ภำษำอังกฤษเตรียม  3(1-4-4) 
 ควำมพร้อม 
 Preparatory English  
โครงสร้างทางไวยากรณ์ และค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
ระดับพื้นฐาน ทักษะการฟัง อ่าน และเขียนระดับพื้นฐาน
ที่พอเพียงแก่การเรียนรู้วิชาบังคับภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
Basic English grammatical structures and vocabulary; 
basic listening, reading and writing skills for learning 
the compulsory English courses 
 
หมำยเหตุ ให้ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับเป็นหน่วยกิต
สะสม 
 



975-151 กำรฟังและพูดภำษำอังกฤษ 3(2-2-5) 
 พื นฐำน 
 Fundamental English Listening  
 and Speaking  
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 975-150 ภาษาอังกฤษเตรียม
ความพร้อมหรือผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
พัฒน าทั กษะก ารฟั ง  แ ล ะพู ด ในหั วข้ อที่ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจ า วัน  การฟัง เพื่อจับใจความส าคัญและ
รายละเอียด ไวยากรณ์และส านวนภาษาที่จ าเป็นส าหรับ
การส่ือสาร 
Developing listening and speaking skills based on 
topics in everyday life; listening for gist and details; 
grammar and language functions necessary for 
communicative purposes 
 
975-152 กำรอ่ำนและเขียนภำษำ 3(3-0-6) 
 อังกฤษพื นฐำน 
 Fundamental English Reading  
 and Writing  
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 975-150 ภาษาอังกฤษเตรียม
ความพร้อม หรือผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
พัฒนาทักษะการอ่าน เพิ่มพูนวงศัพท์ เรียนรู้ภาษา และ
วัฒนธรรมจากบริบทของบทอ่านที่หลากหลาย พัฒนา
ทักษะการเขียนระดับข้อความส้ันๆ 
Developing reading skills; building vocabulary; 
learning language and culture through a variety of text 
types; developing short paragraph writing skills 
 
975-200 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1(0-0-3) 
Co-curricular Activities  
การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการองค์ความรู้ เน้นประโยชน์
สังคมและประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม จิตส านึกสาธารณะ การท างานเป็น
ทีมทั้งในสาขาวิชาและหรือระหว่างสาขาวิชา ภายใต้
ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 

Activities integrating body of knowledge emphasizing 
those activities for the benefits of society and mankind   
as first priority; cultivating morals, ethics and public 
mind; team working within and/or across disciplines 
under the supervision of advisors 
 
975-230 สถิติและกำรหำค่ำท่ีเหมำะสม 3(3-0-6) 
 เบื องต้น 
 Introduction to Statistics  
 and Optimization  
ความหมายและประโยชน์ของสถิติ สถิติเชิงบรรยาย 
สถิติอ้างอิงตัวแปรสุ่มและการแจกแจง การประมาณและ
การทดสอบสมมติฐานของค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว การทดสอบไคส-แควร์การวิเคราะห์ 
การถอดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเดียว การหาค่าที่
เหมาะสมเบื้องต้น การหาค่าที่เหมาะสมของฟังก์ชันตัว
แปรเดียว การหาค่าที่เหมาะสมของฟังก์ชันหลายตัวแปร
ที่ไม่มีเงื่อนไข การหาค่าที่เหมาะสมของฟังก์ชันหลายตัว
แปรภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนด การหาค่าที่เหมาะสมด้วย
ขั้นตอนและวิธีการพิเศษ ก าหนดการเชิงเส้นเบื้องต้น 
Concept and useful of statistics, descriptive statistics, 
inferential statistics, random variable and distribution, 
estimation and hypothesis testing for means, one-way 
analysis of variance, chi-squares test, simple linear 
regression and correlation analysis, basic optimization, 
single-variable optimization, multi-variable 
optimization without constraints, multi-variable 
optimization with constraints, optimization with special 
algorithm, introduction to linear programming 
 
975-231 เทคโนโลยีสำรสนเทศเบื องต้น 3(2-2-5) 
 Introduction to Information  
 Technology  
หลั ก ก า รพื้ น ฐ า น ข อ ง เ ท ค โน โ ล ยี ส า ร สน เ ท ศ 
องค์ประกอบของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ฮาร์ดแวร์ 
ซอฟต์แวร์ การเก็บข้อมูลและการประมวลผลข้อมูล และ



ระบบต่ างๆที่ เกี่ ยวข้อง  โปรแกรมประยุกต์  การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานธุรกิจและ
องค์กร จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
Principles of information technology; components of 
information technology system, hardware, software, 
data collection and processing, and related systems; 
applications, application of information technology in 
business and organization; ethic issues on applying 
information technology 
 
975-232  สิง่แวดล้อมศึกษำเบื องต้น 3(3-0-6) 
 Introduction to Environmental  
 Studies  
แนวคิดวัตถุประสงค์และหลักการของส่ิงแวดล้อมศึกษา
แนวคิดส่ิงแวดล้อมเ ชิงระบบปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อมรูปแบบของปัญหาส่ิงแวดล้อม
ทั้งเชิงกายภาพและชีวภาพซ่ึงเช่ือมโยงกับสังคมและ
เศรษฐกิจแนวทางในการจัดการส่ิงแวดล้อมศึกษาซ่ึงจะ
น าไปสู่กระบวนการเรียนรู้ปรัชญาและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการส่ิงแวดล้อมเพื่อให้เกิดการบรรเทาและ
แก้ปัญหาส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
Concepts, objectives, and development of 
environmental studies; system approach to 
environment; interaction between life and surroundings; 
patterns of environmental problem in both physical and 
biological aspects involved in society and economics; 
guidelines for designing environmental education 
processes, including theories and philosophy of 
environmental management that mitigate or solve 
environmental problems leading to the sustainable 
development 
 
975-233 ทะเลและวิทยำศำสตร์ 3(3-0-6) 
 Science and the Sea  
สมุทรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทางทะเล ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง คลื่นลมทะเล อุณหภูมิพื้นผิวทะเล การ

เปลี่ ยนแปลงสภาพ ภูมิ อ ากาศ  ก าร เพิ่ มขึ้ นของ
ระดับน้ าทะเล การไหลเวียนของกระแสน้ าในมหาสมุทร 
ทะเลกรด 
Oceanography; Marine Science; Marine and Coastal 
Resources; Wave of the Ocean; Sea Surface 
Temperature; Climate Change; Sea level Rising; Ocean 
Circulation; Ocean Acidification 
 
975-234 เคมีส ำหรับนิติวิทยำศำสตร์ 3(3-0-6) 
 Chemistry for Forensic Science 
สมบัติทางเคมีของวัตถุพยานด้านนิติ วิทยาศาสตร์
ประกอบด้วย สารเสพติดและวัตถุควบคุม แอลกอฮอล์ 
วัตถุระเบิด เขม่าดินปืน สารก่อเพลิงและวัสดุไหม้ไฟ 
หมึกและสี สารพิษ และลายพิมพ์นิ้วมือ รวมทั้งหลักการ
และวิธีการทางเคมีเพื่อการวิเคราะห์เบื้องต้น 
Chemical property of forensic science evidences 
including drugs and controlled, substances, alcohol, 
explosives, gunshot residues, ignitable liquids and fire 
debris, inks and paint, toxic substances and fingerprint; 
chemistry principle and methods for detection 
 
975-235 วิทยำศำสตร์โภชนำกำรและ 3(3-0-6) 
 พิษวิทยำ 
 Nutritional Science and  
 Toxicology  
ความรู้ทางโภชนาการของการรับประทานอาหารที่ดีต่อ
สุขภาพ; ภาพรวมของการย่อยอาหาร ฟังก์ช่ัน และ
เส้นทางการเผาผลาญสารอาหาร หลักการของพิษวิทยา 
และการประยุกต์ใช้ในการประเมินความปลอดภัยของ
อาหาร การประเมินผลคุณภาพและความเส่ียงต่อสุขภาพ
ต่อการสัมผัสกับสารเคมี 
A foundation of nutritional knowledge to develop a 
sustainable pattern of healthy eating; overview of 
digestion, function, and metabolism pathways of 
nutrients; the principles of toxicology and their 
applications in evaluating the safety of foods; 



evaluation of human exposure to chemicals, and 
qualitative and quantitative health risk assessment 
 
975-240 กีฬำและกำรพัฒนำบุคลิกภำพ 1(0-2-1) 
 Sport and Personal Development 
ความส าคัญของกิจกรรมกีฬาในการพัฒนาองค์กร การ
เลือกกิจกรรมกีฬา เพื่ อ สุขภาพและการปรับปรุ ง
บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์และภาวะผู้น าในการจัด
กิ จกรรมกีฬา  การวางแผนและจัดกิ จกรรมกีฬา 
เทคโนโลยีกับอุปกรณ์การออกก าลังกาย 
The importance of sports in organizational 
development; selection of sports for health and 
personality improvement; human relation and 
leadership in sport organization; planning and 
implementingsporting activities; technology and sport 
equipment 
  
975-241 กำรจัดกิจกรรมค่ำยพักแรม 1(0-2-1) 
 Camping  
องค์ประกอบในการจัดกิจกรรม การวางแผน การส ารวจ
พื้นที่ อุปกรณ์และการวางแผนงบประมาณของค่ายพัก
แรม กิจกรรมสันทนาการกับค่ายพักแรม ค่ายพักแรม
ประเภทต่างๆ เช่น ค่ายในเมือง ค่ายชายทะเล ค่ายในป่า
อนุรักษ์และค่ายเฉพาะกิจ การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมกับการ
พักแรม 
Organising components, planning, site survey, 
equipment and budgeting of camping; recreational 
activities and camping; types of camping i.e. urban, 
beach, conservation forest, and special purpose 
camping; environmental conservation and camping 
 
975-242   ไอคิโด 1(0-2-1) 
 Aikido  
ความรู้เบื้องต้น กติกาการแข่งขัน การฝึกปฏิบัติทักษะ
กีฬาไอคิโด 
Basic knowledge, rules, aikido skill practice 

975-250 ภำษำอังกฤษส ำหรับธุรกิจ 3(3-0-6) 
 English for Business  
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 975-151, 975-152 หรือหรือผู้ที่
ผ่านการสอบยกเว้น 
ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจ เน้นทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
เชิงธุรกิจทั้ง 4 ทักษะ (อ่าน ฟัง เขียน พูด) เน้นภาษาที่ใช้
ในการติดต่อธุรกิจ นับตั้งแต่การพบปะผู้คนในวงการ
ธุรกิจ การนัดหมาย การเจรจาและต่อรองทางธุรกิจ การ
อธิบายเกี่ยวกับสินค้าและลักษณะของธุรกิจ การน าชม
สถานที่ท างาน และการเสนอรายงานทางธุรกิจ 
English for business, emphasizing four language skills 
(reading, listening, writing and speaking); language 
used for business contacts, ranging from meeting 
people, making and appointment, taking about the 
company’s activities, history, structures, welcoming 
visitors, taking visitors around the premise, describing 
business issues, production process, making an 
answering, business calls and arranging business 
appointments 
 
975-251   กำรพัฒนำกำรอ่ำนและ 3(3-0-6) 
 กำรเขียน   
 Reading and Writing 
 Development  
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 975-151, 975-152 หรือผู้ที่ผ่าน
การสอบยกเว้น 
การพัฒนาการอ่านและการเขียนที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ 
การหาความหมายของค าจากบริบท การเข้าใจโครงสร้าง
ประโยคซับซ้อน  การอ่านจับใจความและสรุปความ 
วิเคราะห์ ตีความ สังเคราะห์  ฝึกการใช้เครื่องหมายวรรค
ตอน การเขียนรายงาน การเขียนเรียงความ การเขียนเชิง
อภิปราย การเล่าเรื่องราว 
Effective reading and writing skill development, i.e. 
deriving meaning  of words from context, 
understanding complex sentence structures; reading for 
ideas and conclusions; analysis, interpretation, 



synthesis; using punctuation; report, essay, 
argumentative and narrative writing 
 
975-252 กำรสนทนำภำษำอังกฤษ 3(3-0-6) 
 English Conversation  
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 975-151, 975-152 หรือผู้ที่ผ่าน
การสอบยกเว้น 
การฝึกทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการพบปะ
และทักทาย การแลกเปลี่ยนข่าวสารและข้อมูล การ
บรรยายรูปพรรณสัณฐานของบุคคล ส่ิงของ และสถานที่ 
การรายงาน การพูดถึงความทรงจ า และความหลงลืม 
การขอร้อง การบอกทิศทาง และการบอกให้ท าตาม การ
ตรวจสอบความเข้าใจ การขอให้พูดซ้ า การให้ค าชม การ
บอกความพอใจและความไม่พอใจ การบอกความชอบ
และไม่ชอบ การบอกความต้องการและปรารถนา การ
สัญญาและบอกความตั้งใจ การเสนอความช่วยเหลือ การ
กล่าวขอบคุณ และการอนุญาต ตลอดจนการอภิปราย
ประเด็นการส่ือสารข้ามภาษาและวัฒนธรรม 
Practicing conversation skills: metting and greeting 
people; sharing news and information; describing 
people, things, and places; reporting information; 
remembering and forgetting; making requests; giving 
directions and instructions; checking understanding; 
asking for repetition; complimenting; expressing 
satisfaction and dissatisfaction, lik and dislike, 
preferences, wants and desires, promises and intentions; 
offering helps; showing gratitude and appreciation; and 
giving permission; discussing cross-cultural issues 
surrounding these conversation skills and topics 
 
975-300 อำเซียนศึกษำ 3(2-2-5) 
 ASEAN Studies  
ประวัติและพัฒนาการของประชาคมอาเซียน ความ
หลากหลายและเอกลักษณ์ของประเทศสมาชิกอาเซียน 
กฎบัตรอาเซียน สามเสาหลักของประชาคมอาเซียน 

อาเซียนในบริบทโลก การปรับและเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
History and development of ASEAN, diversity and 
identity of member countries, ASEAN charters, three 
pillars of ASEAN community, ASEAN in global 
context, adaptation and preparation towards the joining 
of ASEAN 
  
975-301  อำรยธรรมเอเชียตะวัน 3(3-0-6) 
 ออกเฉียงใต้ 
 Southeast Asian Civilization  
ความเป็นมาและพัฒนาการของสังคมและวัฒนธรรมใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเน้นศึกษาแหล่งอารยธรรม
ใหญ่ ๆ ในบริเวณคาบสมุทรและแผ่นดินใหญ่ อิทธิพล
และผลกระทบของชาติตะวันตกและตะวันออกที่มีผลตอ่
สังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในด้านลัทธิความเช่ือ
ศาสนา ประเพณี การศึกษา สังคม เศรษฐกิจ และระบบ
การปกครอง 
Background and development of society and culture in 
Southeast Asian countries with an emphasis on major 
peninsular and mainland civilizations, the influence and 
impact of Eastern and Western on Southeast Asia in 
terms of cults, beliefs, religions, traditions, education, 
society, economy, and governance 
 
975-302  กฎหมำยในชีวิตประจ ำวัน 3(3-0-6) 
 Law in Daily Life  
ระบบกฎหมายของไทย รัฐธรรมนูญ ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา 
The legal system of Thailand, the constitution, civil and 
commercial law, criminal law 
 
975-303 ทักษะชีวิตในสังคมพหุ 2(1-2-3) 
 วัฒนธรรม  
 Life Skills for Multi-cultural Living
  



ปรัชญาและสุนทรียภาพแห่งชีวิต การเรียนรู้ทักษะการ
จัดการชีวิตอย่างมีความสุขบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
การพัฒนาทัศนคติเชิงบวก การพัฒนาบุคลิกภาพ การ
ก าหนดเป้าหมายชีวิตและเทคนิคการสร้างก าลังใจ การ
อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีคุณธรรมและ
จริยธรรม 
Philosophy and aesthetics of life; life skills for personal 
fulfillment based on sufficiency economy; positive 
attitude towards life; personality development; personal 
life goal setting; encouragement techniques towards 
oneself and others; living in a multi-cultural society 
while bearing in mind moral and ethical principles 
 
975-304 ทักษะกำรเรียนรู้และกำร 4(4-0-8) 
 แก้ปัญหำ 
 Skills for Learning and Problem- 
 solving  
ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต กระบวนการการเรียนรู้ 
วิธีการแสวงหาความรู้ การจัดการความรู้ การแยกแยะ
ข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็น ทักษะการคิดเชิงบวก การคิด
อย่างสร้างสรรค์และการคิดเชิงขวาง แนวทางการ
ป้องกันปัญหา ทักษะการแก้ปัญหา การประเมินผลและ
การตัดสินใจ 
Life-long learning skills; learning process; knowledge 
acquiring process; managing knowledge; distinguishing 
between opinions and facts; positive thinking; thinking 
creatively and laterally; problem-preventive measures; 
problem-solving skills; evaluating and decision-making 
 
975-350 กำรอ่ำนงำนเขียนวิชำกำร 3(3-0-6) 
 อังกฤษ 
 Reading English in an Academic  
 Context  
การใช้ประโยชน์จากรูปแบบ และโครงสร้างของงาน
เขียนเชิงวิชาการ ทักษะที่จ าเป็นต่อความสามารถและ

ประสิทธิภาพในการอ่าน การจดบันทึกและสรุปใจความ
ที่อ่าน 
Making use of form and structure of academic text in 
reading; essential skills in reading, notetaking and 
summarizing 
 
975-450 ทักษะกำรน ำเสนอและกำร 3(3-0-6) 
 เป็นผู้น ำ 
 Presentation and Leadership 
 Skills  
ทักษะการน าเสนอผลงาน ได้แก่ การเตรียมการน าเสนอ 
การน าเสนอ การใช้โสตทัศนูปกรณ์ การใช้ภาษาท่าทาง 
น้ าเสียง การจบการน าเสนอ  การตอบข้อซักถาม เทคนิค
ในการส่ือสาร ค าศัพท์ส านวนที่ใช้ในวงการธุรกิจ 
Presentation skills, i.e. preparing, presenting, using 
audio visual equipments, using body language and 
voice, ending presentation, answering questions; 
communication techniques; business vocabulary and 
expressions 
 
975-451 กำรเขียนภำษำอังกฤษเชิง 3(3-0-6) 
 วิชำกำร 
 Writing Academic English  
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 975-151, 975-152 หรือผู้ที่ผ่าน
การสอบยกเว้น 
เน้นทักษะการเขียนชั้นสูงในรูปแบบต่าง ๆ  ฝึกการเขียน
เรียงความ วิธีการเขียนขยายเนื้อหา       การเขียนเชิง
บรรยาย การเล่าเรื่องราว  การเขียนเชิงอภิปราย  การ
เขียนเชิงชักชวน  ฝึกการใช้เครื่องหมายวรรคตอนให้
ถูกต้อง  ฝึกการเขียนรายงาน  บทคัดย่อและการเขียน
โครงงานต่าง ๆ 
Advanced writing skills of different styles with 
emphasis on the vocabulary in academic context and 
formal language patterns; practising writing essays; a 
variety of methods of paragraph development: 
description, narration, argument, and persuasion; 



effective use of punctuation; writing reports, abstracts 
and planning project outlines 
 
975-452 ภำษำอังกฤษเพื่อกำร 3(3-0-6) 
 สมัครงำน 
 English for Job Application  
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 975-151, 975-152 หรือผู้ที่ผ่าน
การสอบยกเว้น 
ทักษะและภาษาที่ต้องใช้ในการหางาน  การสมัครงาน  
การสอบสัมภาษณ์  เน้นทักษะการเขียนและพูดในบริบท
ของการหาและสมัครงาน 
Skills, topics and language for future job applicants; 
finding jobs; applying for jobs and attending 
interviews; emphasis on writing and speaking in job-
seeking context 
 
ค าอธิบายรายวิชาเฉพาะ 
1)  กลุ่มวิชาแกน 
976-140 ซอฟต์แวร์และกำรโปรแกรม 3(2-2-5) 
 คอมพิวเตอร์ 
 Software and Computer  
 Programming  
แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม องค์ประกอบ
ของประโยคค าส่ัง ตัวแปร ค่าคงที่ เครื่องหมายกระท า
การ นิพจน์ ชนิดข้อมูล โครงสร้างข้อมูลแบบอาร์เรย์ 
โครงสร้างค าส่ังแบบล าดับ แบบเลือกท า และแบบวนซ้ า 
การสร้างโปรแกรมย่อย การส่งผ่านค่าภายในโปรแกรม 
การพัฒนาโปรแกรมแบบมีโครงสร้าง โดยเน้นการเขียน
โปรแกรมภาษาใดภาษาหนึ่ง 
General concepts of computer programming; statement, 
variable, constant, operator, expression; data types; 
array data structure; program structure, sequence, 
selection, and repetition; program module; user defined 
procedure/function; parameter passing; structured 
programming of one selected programming language 
 

988–112 คณิตศำสตร์พื นฐำน 1 3(3-0-6) 
 Basic Mathematics I 
ลิมิตและความต่อเนื่อง  อนุพันธ์และการประยุกต์  
ปริพันธ์และการประยุกต์  ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ ระบบ
พิกัดเชิงขั้ว  
Limit and continuity; differentiation and applications; 
integration and applications; improper integrals; polar 
coordinate 
 
988–113 คณิตศำสตร์พื นฐำน 2 3(3-0-6) 
 Basic Mathematics II  
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 988-112 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 
อนุกรมของจ านวนจริง อนุกรมก าลัง เรขาคณิตวิเคราะห์
ในปริภูมิสามมิติ ฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อย  การ
หาค่าเหมาะที่สุด สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่ง
และการประยุกต์ แคลคูลัสเชิงอนุพันธ์ของเวกเตอร์  
Real number series; power series; analytic geometry in 
three-dimensional space;  multivariable function; partial 
differentiation; optimal value; ordinary differential 
equation and applications; differential vector calculus 
 
988–120 ฟิสิกส์ทั่วไป 3(3-0-6) 
 General Physics  
เวกเตอร์  แรงและการเคลื่อนที่   งาน พลังงานและ
โมเมนตัม  กฎโน้มถ่วงสากล ไฟฟ้าสถิต สนามแม่เหล็ก 
วง จ รไฟฟ้ า และ  อิ เ ล็ กทรอนิ ก ส์ เ บื้ อ ง ต้ น  คลื่ น
แม่เหล็กไฟฟ้า  ทัศนศาสตร์ นิวเคลียร์ฟิสิกส์เบื้องต้น 
Vector, force and motion; work, energy and 
momentum; universal gravitational law; electrostatics; 
magnetic field; electric circuit and basic electronics; 
electromagnetic wave; optics; basic nuclear physics 
 
988–121 ปฏิบัติกำรฟิสิกส์ท่ัวไป 1(0-3-0) 
 General Physics Laboratory  
การวัดและความผิดพลาด กราฟและสมการ สมดุลแรง 
แนะน าการใ ช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและมาตร วัดไฟฟ้ า 



วงจรไฟฟ้ากระแสตรง สนามไฟฟ้า การเหนี่ยวน า
แม่ เหล็กไฟฟ้า แนะน าการใช้งานออสซิโลสโคป 
วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 
Measurement of error, graph and its equation; force 
equilibrium; introduction to electrical equipment and 
electrical meter; DC-circuit; electric field; 
electromagnetic induction; introduction to oscilloscope; 
AC-circuit 
 
988-132 หลักกำรทำงฟิสิกส์ส ำหรับ 3(2-2-5) 
 กำรรับรู้ระยะไกล 
 Physical Principles of Remote  
 Sensing  
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในปริภูมิอิสระ สเปกตรัมของคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า ปฏิกิริยาของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับวัตถุ
และบรรยากาศโลก การสะท้อน การแผ่รังสี การส่งผ่าน 
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในระบบออฟติคอล ระบบไมไคร
เวฟแบบพาสซีฟ ยานส ารวจส าหรับงานด้านการส ารวจ
ระยะไกล การประมวลผลข้อมูล 
Electromagnetic in free space; electromagnetic 
spectrum; interaction of electromagnetic radiation with 
matter and the Earth’s atmosphere, reflection, emission, 
transmission; electro-optical system; passive 
microwave system; platform of remote sensing; data 
processing 
 
988-230 สถิติเชิงพื นที่เบื องต้น 3(3-0-6) 
 Introductory Spatial Statistics 
โครงสร้างข้อมูลเชิงพ้ืนที่ส าหรับข้อมูลที่ได้มาจากระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์และการรับรู้ระยะไกล เวกเตอร์ 
ราสเตอร์ และขนาดกริด วิธีการสุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงพื้นที่แบบพรรณนา การวิเคราะห์การกระจาย
ตัวของจุด การวิเคราะห์ข้อมูลแบบกลุ่ม การวิเคราะห์
ข้ อมู ล เ ชิ งพื้ นผิ ว  ก าร วิ เ ค ร าะห์ ก ารถดถอยและ
สหสัมพันธ ์

Spatial data structure for GIS and remote sensing data, 
vector, raster, grid size; random sampling methods; 
exploratory spatial data analysis; point pattern analysis, 
areal data analysis; surface data analysis; correlation 
and multiple regression analysis 
 
 2)  กลุ่มวิชาชีพ 
2.1)  กลุ่มวิชาชีพบังคับ 
976-392 เตรียมสหกิจศึกษำ 1(0-3-0) 
 Pre-cooperative Education  
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษาและฝึกงาน 
กระบวนการของสหกิจศึกษาและฝึกงาน ระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษาและฝึกงาน ความรู้
พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือก
สถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงาน และ
สัมภาษณ์งานอาชีพ ความรู้พื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการ
ไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เทคนิคการน าเสนอ
และการเขียนรายงาน การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสังคม
การท างาน จิตวิทยาในการท างาน 
Concepts of cooperative education and practical 
training; process of cooperative education and practical 
training; regulations and permissions related to 
cooperative education and practical training; basic 
knowledge and techniques in job application e.g., 
company selection, writing the job application, 
interviewing; basic knowledge and techniques for 
apprentice, presentation and report writing techniques, 
personality in working place, social psychology 
 
988-128  กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ 3(3-0-6) 
 และสิ่งแวดล้อม 
 Natural Resource and  
 Environmental Management  
อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ท า ง ก า ย ภ า พ แ ล ะ ชี ว ภ า พ ข อ ง
ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน ป่าไม้ แหล่งน้ า ชายฝั่งและทะเล  
การใช้ประโยชน์ แนวทางการจัดการเชิงบูรณาการ 



Physical and biological components of natural 
resources; soil, forest, water resources, coast, and sea; 
usages; approaches for integrated management 
 
988-130 กำรส ำรวจและกำรสร้ำงแผนที่ 3(2-2-5) 
 เบื องต้น 
 Elementary survey and introduction 
 to cartography  
หลักการส ารวจ การใช้ภาพถ่ายทางอากาศ  ภาพถ่ายจาก
ดาวเทียม เครื่องรับสัญญาณจีพีเอส และแผนที่เฉพาะ
เรื่องในการรวบรวมข้อมูลและส ารวจภาคสนาม การใช้
ข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิในการส ารวจพื้นที่ การสร้าง
แบบสอบถาม การสัมภาษณ์  การสังเกต การจดบันทึก 
และการตรวจเอกสาร ทฤษฎีและเทคโนโลยีการท าแผน
ที่ การฝึกปฏิบัติการเขียน การใช้เครื่องมือ การออกแบบ
และการจัดท าแผนที่ การน าข้อมูลตัวเลขมาจัดท าเป็น
แผนที่ ลักษณะและคุณภาพของแผนที่ 
Principles of surveying; utilization of aerial photograph, 
satellite imageries, GPS receivers and thematic maps in 
data collection and site survey; using primary and 
secondary data in site survey; questionnaire 
construction, interview, observation, note-taking and 
literature review; theory and technology of mapping, 
including mapping laboratory, mapping design, 
digitization, and data manipulation; types of maps and 
their characteristics 
 
988-231 กำรรับรู้จำกระยะไกล 1 3(2-2-5) 
 Remote Sensing I  
ทฤษฎีและหลักการการรับรู้จากระยะไกล หลักการ
พลังงานคลื่นแม่ เหล็กไฟฟ้า  ภาพถ่ ายทางอากาศ 
ดาวเทียมส ารวจโลก หลักการและเทคนิคการแปลตีภาพ
ด้วยสายตา การประมวลผลข้อมูลเชิงเลขเบื้องต้น การ
ประยุกต์ใช้ข้อมูลการรับรู้จากระยะไกลในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ มีการฝึกในห้องปฏิบัติการและดู
งานนอกสถานที่ 

Theories and principles of remote sensing; principles of 
electromagnetic energy; aerial photography; earth 
observing satellite; principles and techniques of visual 
image interpretation; introduction of digital image 
processing; application of remotely sensed data for 
natural resource management; lab based and field trip 
 
988-232 กำรรับรู้จำกระยะไกล 2 3(2-2-5) 
 Remote Sensing II  
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 988-231 การรับรู้จากระยะไกล 
1 
หลักการการประมวลผลข้อมูลเชิงเลข การเน้นความ
คมชัดและการแปลงข้อมูลภาพ การจ าแนกข้อมูลภาพ
เชิงเลข การจ าแนกแบบจุดภาพและการจ าแนกแบบเชิง
วัตถุ การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงเชิงเลข มีการฝึกใน
ห้องปฏิบัติการและการภาคสนาม 
Digital image processing algorithm; image 
enhancement and transformations; digital image 
classification; pixel-based and object-based 
classification; digital change detection; lab based and 
field survey 
 
988-233 ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ 1 3(2-2-5) 
 Geographic Information System I  
พื้นฐานภูมิสารสนเทศ แนวคิดและหลักการของระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ข้อมูลและฐานข้อมูลใน
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ แบบจ าลองข้อมูลราสเตอร์
และเวคเตอร์ การน าเข้า สืบค้น การแสดงผล และการ
แก้ไขข้อมูล เ ชิงพื้นที่  การประมวลผลข้อมูลทาง
ภูมิศาสตร์พื้นฐาน การวิเคราะห์การซ้อนทับ การ
ประมาณค่าในช่วงเชิงพื้นที่ 
Fundamentals of geoinformatics; concept and principle 
of Geographic Information System (GIS); data and 
database in GIS; raster and vector data model; input, 
query, display, and edit spatial data; basic 
geoprocessing; overlay analysis; spatial interpolation 



988-234 ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ 2 3(2-2-5) 
 Geographic Information System II 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 988-233 ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ 1 
การน าเข้าข้อมูลและการสร้างฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ ความ
ไม่แน่นอนของข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ การสร้างแบบจ าลองระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ การวิเคราะห์ภูมิประเทศและ
แบบจ าลองทางอุทกศาสตร์ การวิเคราะห์โครงข่าย การ
ประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ส าหรับสร้าง
แบบจ าลองส่ิงแวดล้อม 
Importing data and creating a spatial database; 
uncertainty of Geographic Information System (GIS) 
data; spatial data analysis; GIS modeling; terrain 
analysis and hydrology model;  network analysis; 
applications of GIS for environmental modeling 
 
988-235 กำรประมวลผลภำพเชิงเลข  3(2-2-5) 
 Digital Image Processing  
ระบบการมองเห็นของมนุษย์ กล้องและการสร้างภาพ 
การสุ่มและการควอนไทซ์ภาพ การปรับปรุงภาพใน
โดเมนของพื้นที่และความถี่ การออกแบบตัวกรอง การ
ซ่อมคืนสภาพภาพ การเข้ารหัสและการการบีบอัดภาพ 
การประมวลผลภาพเชิงสัณฐาน การประมวลผลภาพสี 
การแบ่งส่วนภาพ การสร้างภาพขึ้นมาใหม่ 
Human visual system, cameras and image formation, 
image sampling and quantization, spatial- and 
frequency-domain image enhancement, filter design, 
image restoration, image coding and compression, 
morphological image processing, color image 
processing, image segmentation, image reconstruction 
 
988-236 พื นฐำนกำรเขียนโปรแกรม 3(2-2-5) 
 ส ำหรับภูมิสำรสนเทศ 
 Fundamental Programming for 
 Geoinformatics  

รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 976-140 ซอฟต์แวร์และการ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ภาษาคอมพิวเตอร์และไลบารีที่ เกียวข้องส าหรับการ
ออกแบบและพัฒนาโซลูช่ันการวิเคราะห์และประมวล
ข้อมูลเชิงพื้นที่ หลักการ วิธีการ และแนวทางในการ
พัฒนาโซลูช่ัน วัฎจักรการพัฒนาระบบงาน 
Computer Programming Languages and related 
Libraries for designing and implementing 
geoprocessing and spatial data analysis solutions; 
concepts, methods, and approaches to implement 
spatial solutions; System Development Life Cycle 
 
988-237 กำรจัดกำรฐำนข้อมูลเชิงพื นที่ 3(2-2-5) 
 Spatial Database Management 
แนะน าฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ หลักการของข้อมูลเชิงพื้นที่
และตัวแบบของข้อมูล ภาษาในการสืบค้นข้อมูลเชิง
พื้ นที่  ก า ร จั ด เ ก็ บ และดั ชนี ข อ งข้ อมู ล เ ชิ งพื้ นที่ 
ประมวลผลการค้นคืนและการเพิ่มประสิทธิภาพ การท า
เหมืองข้อมูลเชิงพื้นที่เบื้องต้น ทิศทางของระบบการ
จัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ 
Introduction to Spatial Database; spatial data concept 
and data model; spatial data query language; spatial 
storage and indexing; query processing and 
optimization; introduction to spatial data mining; trends 
in spatial DBMS. 
 
988-238 ธรณีวิทยำและปฐพีวิทยำ 3(2-2-5) 
 เบื องต้น 
 Introduction to Geology and Soil  
 Science  
โครงสร้างทางธรณีวิทยาและการส ารวจ ธรณีแปร
สัณฐาน ธรณีกาล คุณสมบัติของแร่และหิน คุณสมบัติ
ทางกายภาพของดิน การจ าแนกชนิดของดิน สัณฐาน
วิทยาของดิน การเคลื่อนที่ของมวล น้ าใต้ดิน เทคโนโลยี
การส ารวจ แผนที่ธรณีวิทยา การประยุกต์ใช้แผนที่ทาง
ธรณีวิทยาและภาพถ่ายดาวเทียมส าหรับการส ารวจ 



Geological structure and surveying; geotectonics; 
geologic time; mineral and rock properties; physical 
properties of soil; soil classification; soil morphology; 
mass movement; ground water; technology surveying; 
geological map; applications of geological maps and 
satellite images for surveying 
 
988-300 สัมมนำด้ำนภูมิสำรสนเทศ 1(0-3-5) 
 Seminar in Geoinformatics  
แนะน าสาขาวิชา สายอาชีพ การค้นคว้า ทบทวน 
วิเคราะห์ น าเสนอ และร่วมอภิปรายบทความในหัวข้อที่
ทันสมัยและน่าสนใจทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
ส่ิงแวดล้อม รวมทั้งการเตรียมกรอบแนวคิดเพื่อเตรียม
ความพร้อมส าหรับโครงงานนักศึกษา 
Introduction to subject, working; literature searching, 
reviewing, analysis, presentation and discussion on 
interesting topics and current issues on Geoinformatics; 
setting a framework and preparation for a senior project 
 
988-330 กำรพัฒนำเว็บส ำหรับภูมิ 3(2-2-5) 
 สำรสนเทศ 
 Web Development for  
 Geoinformatics  
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 976-140 ซอฟต์แวร์และการ
โปรแกรมคอมพิวเตอร ์
ภาษาคอมพิวเตอร์ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
ส าหรับการพัฒนาเว็บเบื้องต้น หลักการแผนที่  การ
ก าหนดค่าระบบส าหรับการแสดงผลแผนที่ผ่านเว็บ การ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ผ่านเว็บ ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ 
มาตรฐานส าหรับการบริการเชิงพื้นที่ การประมวลผล
แบบกลุ่มเมฆ 
Computer Programming Languages, tools, and related 
technologies for web development; setting and 
configuring system for map visualization on the web; 
digtal cartographic principles; spatial data analysis via 

web; spatial database; standards for geospatial services, 
sensor web enablement; Cloud based analysis 
 
988-331 กำรรังวัดด้วยภำพเชิงเลข 3(2-2-5) 
 Digital Photogrammetry  
หลักการเบื้องต้นการส ารวจด้วยภาพถ่ายดิจิทัล กล้อง
ถ่ายภาพและเรขาคณิตของภาพถ่าย การท าแผนที่ด้วย
งานภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียม การส ารวจ
ด้วยภาพถ่ายระยะใกล้เบื้องต้น การส ารวจด้วยเลเซอร์ 
การประมวลผลภาพและการแปลภาพ งานข่ า ย
สาม เหลี่ ยมทางอากาศและการค านวณปรับแก้ 
แบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข การดัดแก้ภาพและการต่อ
ผนึก แผนที่ภาพออร์โธ การออกแบบโครงการ 
Principles of digital photogrammetry; camera and 
image geometry; mapping from aerial photographs and 
satellite imagery; close-range photogrammetry; laser 
scanner; digital image processing and photo 
interpretation; aerial triangulation and adjustment; 
Digital Elevation Model (DEM); image rectification 
and mosaic; orthophoto map; project design 
 
988-491 โครงงำน 1(0-3-0) 
 Project  
การท าโครงงานที่เกี่ยวข้องกับภูมิสารสนเทศส่ิงแวดล้อม
ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 
Project involving environmental geoinformatics under 
the supervision of advisors 
 
 2.2) กลุ่มวิชาชีพเลือก 
988-332 อำกำศยำนไร้คนขับ  3(2-2-5) 
 Unmanned Aerial Vehicle (UAV) 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 988-331 การรังวัดด้วยภาพ
เชิงเลข 
หลักการการส ารวจด้วยภาพถ่ายจากอากาศยานไร้นักบิน 
ขั้นตอนการท างานส ารวจด้วยภาพถ่ายจากอากาศยานไร้
นักบิน การวัดสอบกล้องถ่ายภาพและความถูกต้องทาง



ต าแหน่งของการส ารวจด้วยภาพถ่ายจากอากาศยานไร้
นักบิน อากาศยานไร้นักบินที่ใช้ในงานส ารวจด้วย
ภาพถ่าย และการดัดแก้ภาพและการต่อผนึก แผนที่ภาพ
ออร์โธ แบบจ าลองระดับและแบบจ าลองสามมิติ และ
การประยุกต์ใช้ข้อมูลภาพถ่ายจากอากาศยานไร้นักบิน 
Principles of UAV photogrammetry; UAV 
photogrammetry process; camera calibration and 
accuracy assessment; type of UAV for 
photogrammetry; image rectification and mosaic; 
orthophoto map; 3D Models and Digital Elevation 
Model from UAV; applications of UAV 
 
988-333 อุตุนิยมวิทยำส ำหรับภูมิ  3(2-2-5) 
 สำรสนเทศ 
 Meteorology for Geoinformatics 
องค์ประกอบของบรรยากาศ การแบ่งช้ันบรรยากาศ 
อุณหภูมิ ความกดอากาศ ลม ความช้ืน เมฆ หยาดน้ าฟ้า 
ทัศนวิสัย หมอก เครื่องมือวัดทางอุตุนิยมวิทยา ดาวเทียม
อุตุนิยมวิทยา แผนที่อุตุนิยมวิทยา การพยากรณ์อากาศ 
การเตือนภัยธรรมชาติด้านอุตุนิยมวิทยา    
Composition of atmosphere; atmospheric classification; 
atmospheric source; temperature; pressure; wind; 
humidity; clouds; precipitation; visibility; fog; 
meteorology measuring; meteorology satellite; 
meteorology mapping; weather forecasting; 
meteorological natural disaster warning 
 
988-334 สถิติเชิงพื นที่ขั นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Spatial Statistics  
การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ขั้นสูงส าหรับข้อมูลที่ได้มาจาก
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการรับรู้ระยะไกล โดย
ใช้สถิติพหุตัวแปร เช่น การวิเคราะห์องค์ประกอบ การ
วิเคราะห์องค์ประกอบ การวิเคราะห์จัดกลุ่ม, การ
วิเคราะห์จ าแนกประเภท การวิเคราะห์การถดถอยพหุตัว
แปร การออกแบบการสุ่มตัวอย่างเชิงพื้นที่ การวิเคราะห์
เชิงพื้นที่ตามช่วงเวลา  

Advance spatial analysis for GIS and remote sensing 
data using multivariate analysis; factor analysis; 
principal component analysis; cluster analysis; 
discriminant analysis; multivariate regression analysis; 
spatial sampling design; spatial and temporal data 
analysis 
 
988-335 ธรณีพิบัติภัยเบื องต้น 3(2-2-5) 

Introduction to Geological Hazards 
แผ่นดินไหววิทยา การวิเคราะห์คุณสมบัติทางฟิสิกส์ 
การเดินทางของคลื่นไหวสะเทือน ชนิดของคลื่นไหว
สะเทือน ภัยพิบัติจากแผ่นดินไหว สึนามิ ดินถล่ม อุทก
วิทยา การจัดการความเส่ียงการเกิดภัยพิบัติเบื้องต้น การ
ผสมผสานข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศ การประเมินความ
อันตราย ความไม่มั่นคง และความสามารถที่จะรับได้
โดยใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ ประโยชน์ของข้อมูลภูมิ
สารสนเทศในการเตรียมพร้อมส าหรับภัยพิบัติ 
Seismology; petrophysics; seismic wave propagation; 
types of seismic wave; earthquake hazards; tsunami; 
landslide; hydrology; introduction to disaster risk 
management; geoinformatics data integration; hazard, 
vulnerability, and capacity assessment using 
geoinformatics data; utilities of geoinformatics data in 
disaster preparedness 
 
988-336 กำรรับรู้จำกระยะไกล 3(2-2-5) 
 ส ำหรับกำรใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปก 
 คลุมดิน  
 Remote Sensing for Land Use  
 and Land Cover  
การรับรู้ จากระยะไกลของดิน น้ า  พืชพรรณ และ
ส่ิงแวดล้อมเมือง หลักการจ าแนกภาพเชิงเลข ขั้นตอน
การสกัดสารสนเทศเฉพาะเรื่อง แบบแผนการจ าแนกการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินและส่ิงปกคลุมดิน การเลือกพื้นที่
ตัวอย่างและรูปลักษณ์ วิธีการจ าแนกข้อมูลภาพ การ
จ าแนกแบบไม่ก ากับดูแล การจ าแนกแบบก ากับดูแล 



ก า ร จ า แ น ก แบบผสมผส าน  ก า ร จ า แ น ก แบบ
ปัญญาประดิษฐ์ การจ าแนกเชิงวัตถุ การประเมินความ
ถูกต้อง การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงเชิงเลข 
Remote sensing of soil, water, vegetation and urban 
environment; principles of digital image classification; 
step of thematic information extraction; land use and 
land cover classification schemes; training site and 
feature selection; method of image classification; 
unsupervised classification; supervised classification; 
hybrid classification; artificial intelligence 
classification; object-based classification; accuracy 
assessment; digital change detection 
 
988-337 ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ 3(2-2-5) 
 บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
 Mobile Geographic Information  
 System  
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 976-140 ซอฟต์แวร์และการ
โปรแกรมคอมพิวเตอร ์
หลักการของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนอุปกรณ์
เคลื่อนที่  วิวัฒนาการของเทคโนโลยีอุปกรณ์ส่ือสาร
เคลื่อนที่และการประยุกต์ใช้งานระบบสารสนเทศ
ภูมิศ าสตร์  เ ครื อข่ ายการติดต่อ ส่ือสารในระบบ
โทรศัพท์เคลื่อนที่  ลักษณะและหลักการท างานของ
อุปกรณ์เคลื่อนที่  เทคโนโลยีการรับรู้ต าแหน่งของ
อุปกรณ์เคลื่อนที่ ข้อดีและข้อจ ากัดในการใช้งานระบบ 
Mobile GIS การพัฒนาระบบ Mobile GIS ส าหรับอุปรณ์
เคลื่อนที (ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) 
Principle of Mobile Geographic Information System 
(GIS); the evolution of the technology and applications; 
mobile telecommunication network; location-awareness 
technology; advantages and usages of Mobile GIS; 
mobility, real-time connectivity, location-awareness, 
broadened usage, limitations; applications of Mobile 
GIS for smart phones 
 

988-338 ระเบียบวิธีวิจัยด้ำนภูมิ 3(3-0-6) 
 สำรสนเทศ 
 Research methodology for  
 geoinformatics  
การก าหนดปัญหาโจทย์วิจัย ความส าคัญของงานวิจัย 
กระบวนการวิจัย ทบทวนและศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
การวางแผนการวิจัย  การเก็บรวมรวมข้อมูล  การ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคต่างๆ การเขียนรายงานและ
การน า เสนอผลงานวิจัย  การเผยแพร่ผลงานวิจั ย 
จรรยาบรรณนักวิจัย 
Research problem definition; research significance; 
research methodology; review and study relevant 
research; research plan; data collection; data analysis 
using various techniques; report and presentation; 
publication; research ethics 
 
988-339 ระบบดำวเทียมน ำทำงบน 3(3-0-6) 
 พื นโลก 
 Global Navigation Satellite  
 System  
หลักการของ ระบบดาวเทียมน าทางบนโลก ภูมิมาตร
ศาสตร์เบื้องต้น สัณฐานของโลก กรอบอ้างอิง เส้นโครง
แผนที่  พื้นหลักฐานอ้างอิง ทรงรี  ความถูกต้องและ
แม่นย าของระบบดาวเทียมน าทางบนโลกค่าสังเกตที่ได้
จาก ระบบดาวเทียมน าทางบนโลก การวางแผนการ
ส ารวจด้วยระบบดาวเทียมน าทางบนโลก วิธีการ
ภาคสนาม การประมวลผลข้อมูล การประยุกต์ใช้ในทาง
ปฏิบัติ 
Concept of satellite positioning; basic geodesy; figure 
of the earth; frames of reference; map projection; 
datums; ellipsoids; GNSS accuracy and precision; 
observables in GNSS; GNSS survey planning; field 
methods; data processing; practical applications 
 
988-370 เศรษฐศำสตร์สิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
 Environmental Economics  



ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจและส่ิงแวดล้อม ทฤษฏี
พื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์รวมถึงความล้มเหลวของ
ระบบตลาด ผลกระทบวงนอก สินค้าสาธารณะและ
กรรมสิทธ์ิ การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ทาง
เศรษฐศาสตร์ เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อใช้ในการ
วางแผนและจัดการส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจพอเพียง  
Relationships between economy and environment; 
basic economic theories including market failure, 
externalities, public goods and property rights; cost-
benefit analysis; economic instruments for 
environmental planning and management; sufficient 
economy 
 
988-401 หัวข้อพิเศษ 1 3(x-y-z) 
 Special Topics I  
หัวข้อพิเศษที่ เกี่ยวข้องกับภูมิสารสนเทศ โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจ าสาขาวิชา 
Selected topics in geoinformatics under the consent of 
the committee 
 
988-402 หัวข้อพิเศษ 2 3(x-y-z) 
 Special Topics II  
หัวข้อพิเศษที่ เกี่ยวข้องกับภูมิสารสนเทศ โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจ าสาขาวิชา 
Selected topics in geoinformatics under the consent of 
the committee 
 
988-430 ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ 3(2-2-5) 
 ส ำหรับกำรวิเครำะห์กำรตัดสินใจแบบ 
 พหุเกณฑ์  
 Geographic Information Systems  
 For Multi-Criteria Decision  
 Analysis  
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 988-233 ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ 1 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการสนับสนุนการ
ตัดสินใจ การวิเคราะห์และการตัดสินใจแบบพหุเกณฑ์ 
เกณฑ์การประเมิน ข้อจ ากัดและทางเลือกในการ
ตัดสินใจ การให้ค่าถ่วงน้ าหนักเกณฑ์ กฎเกณฑ์การ
ตัดสินใจ การวิเคราะห์ความอ่อนไหว ระบบสนับสนุน
การตัดสินใจเชิงพื้นที่ มีการฝึกในห้องปฏิบัติการ 
Geographic Information System for decision making, 
multiple-criteria decision analysis, evaluation Criteria, 
decision alternatives and constrains, criteria weighting, 
decision rules, sensitivity analysis, spatial decision 
support system, lab based 
 
988-431 กำรประเมินที่ดินและกำรวำง  3(2-2-5) 
 แผนกำรใช้ท่ีดิน  
 Land Evaluation and Land Use  
 Planning  
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 988-233 ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ 1 
แนวคิดพื้นฐานและหลักการประเมินที่ดิน ที่ดินและการ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน ลักษณะที่ดิน คุณภาพที่ดิน และเกณฑ์
วิ นิ จ ฉั ย  ก า ร จ า แนกค ว าม เ ห ม า ะสมขอ งที่ ดิ น 
กระบวนการประเมินที่ดิน การประเมินที่ดินตามกรอบ
ขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ การ
ประเมินคุณภาพที่ดินส าหรับพืชเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยตามหลักของกรมพัฒนาที่ดิน แบบจ าลองระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์และการประเมินที่ดิน  การ
ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อประเมินทีด่ิน
และวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
Basic concepts and principles of land evaluations; land 
and land use; land characteristics, land qualities and 
diagnostic criteria; land suitability classifications; land 
evaluation procedures; The Food and Agriculture 
Organization of the United Nations (FAO) framework 
for land evaluation; quantitative land evaluation for 
economic crops in Thailand using Land Development 
Department (LDD) manual; GIS modeling and land 



evaluation; application of GIS for land evaluation and 
land use planning 
 
988-432 ภูมิสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร 3(3-0-6) 
 ภัยพิบัติ 
 Geoinformatics for Disaster  
 Management  
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 988-233 ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ 1 
การจัดการการเกิดภัยพิบัติเบื้องต้น วงจรการจัดการภัย
พิบัติ การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ การตอบสนองเมื่อเกิด
ภัยพิบัติ การฟื้นฟูหลังภัยพิบัติ และการป้องกันภัยพิบัติ 
การผสมผสานข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศ การประเมิน
ความอันตราย ความไม่มั่นคง และความสามารถที่จะรับ
ได้ โดยใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ ประโยชน์ของข้อมูลภูมิ
สารสนเทศในการเตรียมพร้อมส าหรับภัยพิบัติ 
Introduction to disaster management; disaster 
management cycle, preparedness, response, recovery, 
and mitigation; geoinformatics data integration; hazard, 
vulnerability, and capacity assessment using 
geoinformatics data; utilities of geoinformatics data in 
disaster preparedness 
 
988-433 กำรรับรู้จำกระยะไกลแบบ 3(2-2-5) 
 ไฮเปอร์สเปกตอลส ำหรับสิ่งแวดล้อม 
 Hyperspectral Remote Sensing  
 for Environment  
แนะน าวิธีการในการรับรู้ระยะไกลช่วงคลื่นละเอียดสูง 
ระบบส าหรับการเก็บข้อมูลที่ความละเอียดเชิงคลื่นสูง 
และแนวทางและขั้นตอนวิธีที่ เป็นเอกลักษณ์ในการ
ประมวลผลข้อมูลแบบนี้ 
Introduction to hyperspectral remote sensing methods; 
systems for the collection of data at high spectral 
resolution, and unique approaches and algorithms to the 
processing of such data 
 

988-434 กำรรับรู้จำกระยะไกลช่วงคลื่น  3(3-2-5) 
 ไมโครเวฟ 
 Microwave Remote Sensing  
การรับรู้ระยะไกลโดยใช้คลื่นไมโครเวฟ เน้นการรับรู้
ระยะไกลในอวกาศของช้ันบรรยากาศโลก พื้นดินและ
มหาสมุทร วิธีการพื้นฐานและการประยุกต์ใช้การรับรู้
ระยะไกลโดยคลื่นไมโครเวฟ เทคนิคแบบแอคทีฟ 
(เรดาร์) และพาสซีฟ (การวัดรังสี) ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับการออกแบบอุปกรณ์บันทึกข้อมูลคลื่นไมโครเวฟบน
ยานอวกาศ ทฤษฎีการส่งผ่านโดยการแผ่รังสี ปฏิบัติการ 
Microwave Remote Sensing with emphasis on space 
borne remote sensing of the Earth's atmosphere, land, 
and oceans; primary methods and applications of 
microwave remote sensing; active (radar) and passive 
(radiometry) techniques; issues related to the design of 
space borne microwave sensors; radiative transfer 
theory; laboratory 
 
988-435 กำรรับรู้จำกระยะไกล 3(3-2-5) 
 ส ำหรับสมุทรศำสตร์ 
 Oceanography Remote Sensing 
ทฤษฎีพื้นฐานและวิธีการรับรู้ระยะไกลส าหรับใช้ใน
ด้านสมุทรศาสตร์ การตรวจวัดมหาสมุทรและตัวแปร
สภาพภูมิอากาศที่เกี่ยวข้องโดยใช้อุปกรณ์รับรู้ที่ติดตั้ง
บนดาวเทียม หลักการของ Synthetic Aperture Radar 
(SAR) เรดาร์ การตรวจวัดความสูง สีของน้ าทะเล และ
อุณหภูมิพื้นผิวทะเล ขั้นตอนวิธีการประมวลผลข้อมูล 
ผลิตภัณ์จากข้อมูลดาวเทียม และการใช้งานด้านสมุทร
ศาสตร์ การท างานร่วมกันของข้อมูลจากอุปกรณ์รับรู้
ดาวเทียมที่แตกต่างกัน 
Theory underlying remote sensing methods used in 
oceanography; the ocean-related essential climate 
variables measurements using sensor on Earth orbiting 
satellites; principles of Synthetic Aperture Radar 
(SAR), Radar, Altimetry, Ocean Color and Sea Surface 
Temperature measurements; processing algorithms, 



remote sensing data products and their use in 
oceanographic applications; synergy of data from 
different satellite sensors 
 
988-436 ระบบสนับสนุนกำรตัดสินใจ 3(3-2-5) 
 เชิงพื นที่ 
 Spatial Decision Support System 
ระบบคอมพิวเตอร์แบบโต้ตอบ การตัดสินใจในการ
แก้ปัญหาเชิงพื้นที่  บทบาทของระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจเชิงพื้นที่ หลักเหตุผลและประสิทธิภาพของการ
แก้ปัญหา การวิเคราะห์แบบหลายเงื่อนไข การวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงพื้นที่  ระบบการจัดการฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ 
กรณีศึกษา 
An interactive and computer-based system designed to 
assist in decision, solving a spatial problem; the roles of 
spatial decision support system, decision-making 
process; justifying and performing multi-criteria 
evaluation; spatial data analysis; spatial database 
management system; case study 
 
988-437 ภูมิสำรสนเทศประชำคม 3(3-0-6) 
 เศรษฐกิจอำเซียน  
 Geoinformatics in ASEAN  
 Economic Community (AEC) 
ขอบเขตและแนวคิด เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน 
มุมทัศน์ทางภูมิสารสนเทศของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน แบบรูปการพัฒนาและความร่วมมือทางด้านภูมิ
สารสนเทศของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
Realms and concepts of ASEAN Economic Community 
(AEC); geoinformatics perspectives of the AEC; 
patterns of development and cooperation of 
geoinformatics in AEC 
 
988-438 กำรส ำรวจทำงธรณีฟิสิกส์ 3(2-2-5) 
 เบื องต้น 

Introduction to Exploration Geophysics
  

หลักการพื้นฐานและเครื่องมือในการส ารวจ ระเบียบวิธี
สนามโน้มถ่วง ระเบียบวิธีสนามแม่เหล็ก ระเบียบวิธีทาง
ไฟฟ้า ระเบียบวิธีไหวสะเทือน ระเบียบวิธีแม่เหล็กไฟฟ้า 
ระเบียบวิธีทางกัมมันตภาพรังสี ความร้อนใต้พิภพ เรดาร์
หยั่งลึก การวิเคราะห์และการตีความขั้นพื้นฐาน การ
ประยุกต์การส ารวจทางธรณีฟิสิกส์ในทางวิศวกรรม ทาง
ส่ิงแวดล้อมและการส ารวจทรัพยากรธรรมชาติ 
Basic techniques and instruments in survey ; gravity 
method ; magnetic method; electric methods ; seismic 
method ; electromagnetic method ; radioactivity 
method ; thermal properties of the earth ; ground-
penetrating radar ;  basic analysis and interpolation ; 
applied geophysics in exploration of engineering, 
environment and natural resource 
 
988-439 สถิติเชิงพื นที่เพื่อกำรวิจัยสห 3(3-0-6) 
 วิทยำกำร 
 Spatial Statistics for  
 Multidisciplinary Research  
การวิเคราะห์สถิติ เ ชิงพื้นที่ เพื่อประยุกต์ใช้กับสห
วิทยาการศาสตร์สาข าต่ า งๆ  เ ช่น  วิทยาศาสตร์
ส่ิงแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ สังคมศาสตร์ การ
วางแผนเมือง การท่องเที่ยว 
Spatially statistical analysis for applications in 
multidisciplinary research; environmental science, 
health science, social science, urban planning, tourism 
 
988-470 กฎหมำย นโยบำย และ 3(3-0-6) 
 จริยธรรมด้ำนสิ่งแวดล้อม  
 Law, Policy and Environmental  
 Ethics  
ภาพรวมของนโยบายและบทบาทของกฎหมาย และ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านมาตรการและการบังคับใช้
เพื่อการแก้ไขปัญหา การป้องกัน และการจัดการ



ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติทั้งในระดับท้องถิ่น 
ประเทศ และนานาชาติ รวมทั้งจริยธรรมของบุคคลและ
องค์กรในการจัดการส่ิงแวดล้อม 
Overview of policies and roles of laws and related 
organizations in terms of regulation and enforcement 
for solving problems, prevention and management of 
the environment and natural resources at local, national, 
and international levels; individual and organizational 
ethics of in environmental management 
 
988-471 กำรจัดกำรองค์กรสีเขียว 3(3-0-6) 
 Green Organization Management 
ประมวลองค์ความรู้ด้านส่ิงแวดล้อม การสร้างจิตส านึก
และความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม ประเด็นปัญหาด้าน
ส่ิงแวดล้อมในองค์กร การใช้ทรัพยากรและพลังงาน
อย่างมีคุณค่า การจัดการของเสีย การน ากลับมาใช้ใหม่ 
การจัดการและรักษาทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมเพื่อให้
เกิดความสมดุลและยั่งยืน 
Body of knowledge about the environment, building 
environmental awareness and responsibility; 
environmental issues and problems in organization; 
valuable uses of resources and energy, waste 
management; reuse/recycle; management and 
conservation of the resources and environment towards 
equilibrium and sustainability 
 
 2.3) รายวิชาบัณฑิตศึกษา 
978-501 ระบบสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 
 Environmental Systems  
ความหมายของระบบ ส่ิงแวดล้อม ประเภทและ
องค์ประกอบของระบบส่ิงแวดล้อม การวิเคราะห์ระบบ
ส่ิงแวดล้อม ปฏิสัมพันธ์ภายในและระหว่างระบบ 
ปัญหาส่ิงแวดล้อมและผลกระทบ แนวทางการป้องกัน
และแก้ไข กรณีศึกษา 
Definition of environmental system, classification and 
components of environmental systems; environmental 

system analysis; interactions within and between 
systems; environmental problem and their impacts; 
problem prevention and solution; case study 
 
978-502 ภูมิสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร 3(2-2-5) 
 สิ่งแวดล้อม  
 Geoinformatics for  
 Environmental Management 
หลักการของการรับรู้ข้อมูลระยะไกล ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS) ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลก (GPS) 
เครื่องมือและอุปกรณ์ในการบันทึกข้อมูล การแปลผล
ด้วยสายตาและการใช้คอมพิวเตอร์ เทคนิคการวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อน ามาใช้ประกอบการตัดสินใจและวาง
แผนการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม การฝึก
ปฏิบัติการ 
Principles of remote sensing, Geographical Information 
Systems (GIS) and Global Positioning System (GPS); 
tools and equipments in data collection; visual and 
computer-aided interpretation of data; data analysis 
techniques for assisting decision making and planning 
in resource and environmental management; laboratory 
 
978-507 กำรรับรู้ระยะไกล 3(2-2-5) 
 Remote Sensing  
หลักการของการรับรู้ ระยะไกลและการแผ่ รั ง สี
แม่เหล็กไฟฟ้า อุปกรณ์จับภาพถ่าย ข้อมูลดิจิตอล การ
แปลความหมายของภาพ ด าว เที ยมส ารวจโลก 
ไมโครเวฟแบบแอคทีฟ ไลดาร์ การแผ่รังสีความร้อน 
การ วิ เคราะห์รูปดิจิตอล การใช้งานของการรับรู้
ระยะไกล การฝึกปฏิบัติการ 
Principles of remote sensing and electromagnetic 
radiation; photographic sensors; digital data; image 
interpretation; earth observation satellites; active 
microwave; Lidar; thermal radiation; digital image 
analysis; remote sensing applications; laboratory 
 



978-509 ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ 3(2-2-5) 
 Geographic Information System 
หลักการท าแผนที่  โครงสร้างของข้อมูล เทคนิคการ
จัดการข้อมูล การได้มาของข้อมูล การเช่ือมต่อกับระบบ
บอกต าแหน่งด้วยดาวเทียม การยักย้ายและการวิเคราะห์
ข้อมูล การสร้างผลผลิตที่เป็นแผนที่ และการฝึกปฏิบัติ
หรือท าโครงการ 
Mapping concepts; data structure; data management 
techniques; data acquisition; global positioning system 
interface; data manipulation and analysis; map output 
generation. Laboratory/projects required 
 
988-490 ฝึกงำน 320 ชั่วโมง 
 Practical Training  
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 976-392 เตรียมสหกิจศึกษา 
และนักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนผา่นมาแล้วไม่น้อยกว่า 
6 ภาคการศึกษาปกต ิ
ฝึกงานในภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชน หรือหน่วยงาน
ของรัฐบาลต่างๆ ไม่น้อยกว่า 320 ช่ัวโมง และส่งรายงาน
ผลปฏิบัติงานต่อหลักสูตร 
Internship in industrial, private, or government sectors 
for at least 320 hours; assessment report to be submitted 
 
988-493 สหกิจศึกษำ 6(0-36-0) 
 Cooperative Education  
รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 976-392 เตรียมสหกิจศึกษา 
และนักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนผา่นมาแล้วไม่น้อยกว่า 
6 ภาคการศึกษาปกต ิ
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ภาคอุตสาหกรรม 
ภาคเอกชน หรือหน่วยราชการเสมือนเป็นพนักงานเป็น
เวลาไม่ต่ ากว่า 18 สัปดาห์ ภายใต้การให้ค าปรึกษาของ
คณาจารย์ที่ รับผิดชอบและมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานโดยหน่วยงานนั้น 
Job training in industrial sector or government as an 
officer not less than 18 weeks under adviser supervision 
and student will be evaluated by mentor from the office 

2.4) รายวิชาก้าวหน้า 
978-551 หัวข้อพิเศษส ำหรับบัณฑิต 3(3-0-6) 
 ศึกษำ 1  
 Special Topics for Graduate  
 Studies I  
หัวข้อศึกษาตามความสนใจของผู้เรียนภายใต้การแนะน า
ของอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าข้อมูลเชิงลึก การท า
กรณีศึกษา การแสดงผลการศึกษาในรูปแบบของรายงาน
อย่างละเอียดและการสัมมนา 
Selected topics of student interest under close 
supervision of the advisor; in-dept research, case 
studies and presentation of the study in forms of 
detailed report and seminar 
 
978-552 หัวข้อพิเศษส ำหรับบัณฑิต 3(3-0-6) 
 ศึกษำ 2 
 Special Topics for Graduate  
 Studies II  
หัวข้อศึกษาตามความสนใจของผู้เรียนภายใต้การแนะน า
ของอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าข้อมูลเชิงลึก การท า
กรณีศึกษา การแสดงผลการศึกษาในรูปแบบของรายงาน
อย่างละเอียดและการสัมมนา 
Selected topics of student interest under close 
supervision of the advisor; in-dept research, case 
studies and presentation of the study in forms of 
detailed report and seminar 
 
978-561 กำรรับรู้ระยะไกลโดยใช้คลื่น 3(2-2-5) 
 ไมโครเวฟ 
 Microwave Remote Sensing  
การรับรู้ระยะไกลโดยใช้คลื่นไมโครเวฟ เน้นการรับรู้
ระยะไกลในอวกาศ ของช้ันบรรยากาศโลก พื้นดินและ
มหาสมุทร วิธีการพื้นฐานและการประยุกต์ใช้การรับรู้
ระยะไกลโดยคลื่นไมโครเวฟ เทคนิคแบบแอคทีฟ 
(เรดาร์) และ พาสซีฟ (การวัดรังสี) ประเด็นที่เกี่ยวข้อง



กับการออกแบบอุปกรณ์บันทึกข้อมูลคลื่นไมโครเวฟบน
ยานอวกาศ ทฤษฎีการส่งผ่านโดยการแผ่รังสี ปฏิบัติการ 
Microwave Remote Sensing with emphasis on 
spaceborne remote sensing of the Earth's atmosphere, 
land, and oceans; primary methods and applications of 
microwave remote sensing; active (radar) and passive 
(radiometry) techniques; issues related to the design of 
spaceborne microwave sensors; radiative transfer 
theory; laboratory 
 
978-562 กำรด ำเนินกำรกับสัญญำณ  3(3-0-6) 
 โซนำร์ เรดำห์ และไซส์มิก  
 Sonar, Radar, and Seismic Signal  
 Processing  
การด าเนินการกับสัญญาณที่ใช้ในโซนาร์ เรดาห์ และ
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธรณีฟิสิกส์ ระบบโซนาร์และเร
ดาห์แบบแอคทีฟ แมชฟิวเตอร์และฟังก์ช่ันความไม่
แน่นอน  การออกแบบสัญญาณของ เรนจ์/ดอปเปลอร์  
เรโซลู ช่ัน การก าหนดลักษณะโมเมนต์ที่สองของ
กระบวนการสุ่มพร้อมด้วยฟังก์ช่ันความสัมพันธ์และ
สเปกตรัมความเข้มของพลังงาน ดีคอนโวลูช่ัน  การ
ประมาณค่าสเปกตรัมโดยเทคนิคฟูเรียร์และวิธีดัดแปลง 
บีมฟอร์มม่ิง 
Signal processing used in sonar, radar, and geophysical 
data analysis; active sonar and radar systems; matched 
filters and ambiguity functions, signal design of 
range/doppler resolution, second moment 
characterizations of random processes with correlation 
functions and power density spectra, deconvolution, 
spectral estimation by Fourier techniques and adaptive 
methods, beam forming 
 
978-563 กำรด ำเนินกำรกับสัญญำณ 3(3-0-6) 
 ที่ไม่ต่อเนื่องในเวลำ  
 Discrete-Time Signal Processing 

การแสดงแทน การวิเคราะห์และการออกแบบสัญญาณ
และระบบที่ไม่ต่อเนื่องในเวลา การด าเนินการแบบไม่
ต่อเนื่องของสัญญาณเวลาต่อเนื่องในเวลาเดซิเมช่ัน อิน
เทอโพเล ช่ันและการแปลงอัตราการชักตัวอย่ าง 
โครงสร้าง โฟลกราฟของระบบที่ไม่ต่อเนื่องในเวลา 
เทคนิคการออกแบบโดเมนเชิงเวลาและความถี่ส าหรับ
ตัวกรองแบบเรียกซ้ า (IIR) และไม่เรียกซ้ า (FIR) การ
ท านายเชิงเส้น การแปลงฟูเรียร์แบบไม่ต่อเนื่อง เอฟเอฟ
ทีอัลกอริทึม การวิเคราะห์  ฟูเรียร์แบบเวลาส้ันและกลุ่ม
ตัวกรอง เทคนิคมัลติเรท การแปลงฮิลเบิร์ต การวิเคราะห์
และการประยุกต์ใช้เซปสตรอล  
Representation, analysis, and design of discrete time 
signals and systems; discrete-time processing of 
continuous-time signals; decimation, interpolation, and 
sampling rate conversion; flowgraph structures for DT 
systems;  time- and frequency-domain design 
techniques for recursive (IIR) and non-recursive (FIR) 
filters; linear prediction; discrete Fourier transform, 
FFT algorithm; short-time Fourier analysis and filter 
banks, multirate techniques; Hilbert transforms; 
Cepstral analysis and applications 
 
978-564 กระบวนกำรสโตคำสติก  3(3-0-6) 
 กำรตรวจพบ และกำรประมำณค่ำ  
 Stochastic Processes, Detection,  
 and Estimation  
หลักพื้นฐานของการตรวจจับและประมาณค่าส าหรับ
การด าเนินการกับสัญญาณ  การส่ือสารและการควบคุม 
ปริ ภูมิ เ วกเตอร์ของตัวแปรแบบสุ่ม การทดสอบ
สมมติฐานเบส์และเนย์แมน-เพียร์สัน การประมาณค่าตัว
แปรแบบเบส์ การประมาณค่าตัวแปรแบบไม่สุ่ม ตัว
ประมาณที่ไม่เอนเอียงและมีความแปรเปลี่ยนต่ าสุดและ
ขอบเขตของเครเมอร์ -ราว การแสดงแทนส าหรับ
กระบวนการแบบสโตคาสติก ตัวกรองสัญญาณแบบจัด
รูปทรงและฟอกขาว การขยายแบบคาร์ฮูเนน-โลฟ การ
ตรวจจับและประมาณค่าจากการสังเกตการณ์รูปแบบ



คลื่น การพยากรณ์เชิงเส้น การประมาณค่าสเปกตรัมตัว
กรองสัญญาณแบบไวเนอร์และคาลมาน 
Fundamentals of detection and estimation for signal 
processing, communications, and control; vector spaces 
of random variables; Bayesian and Neyman-Pearson 
hypothesis testing; Bayesian and nonrandom parameter 
estimation; minimum-variance unbiased estimators and 
the Cramer-Rao bounds; representations for stochastic 
processes, shaping and whitening filters, and Karhunen-
Loeve expansions; detection and estimation from 
waveform observations; linear prediction and spectral 
estimation; Wiener and Kalman filters 
 
978-565 เครื่องรับสัญญำณ สำยอำกำศ  3(3-0-6) 
 และสัญญำณ  
 Receivers, Antennas, and Signals 
การตรวจจับและวัดสัญญาณวิทยุและสัญญาณแสงที่พบ
ในการส่ือสาร ดาราศาสตร์    การรับรู้ระยะไกล การ
สร้างเครื่องมือและเรดาร์ การวิเคราะห์เชิงสถิติของ
ระบบการด าเนินการกับสัญญาณซ่ึงรวมถึงเครื่องวัดรังสี 
เครื่องวัดช่วงคลื่น อินเทอเฟอโรมิ เตอร์และระบบ
ความสัมพันธ์ดิจิตอล แมชฟิวเตอร์และฟังก์ช่ันความไม่
แน่นอน ความสามารถของช่องทางส่ือสาร การวัดค่า
สนามแม่ เหล็กไฟฟ้าแบบสุ่ม คุณสมบัติการกรอง          
การกรองเชิงมุมของสายอากาศ อินเทอเฟอโรมิเตอร์ 
และระบบการสังเคราะห์อเพอร์เจอร์  การส่งผ่านรังสี
และการประมาณค่าตัวแปร 
Detection and measurement of radio and optical signals 
encountered in communications, astronomy, remote 
sensing, instrumentation, and radar; statistical analysis 
of signal processing systems, including radiometers, 
spectrometers, interferometers, and digital correlation 
systems; matched filters and ambiguity functions; 
communication channel performance; measurement of 
random electromagnetic fields; angular filtering 
properties of antennas, interferometers, and aperture 

synthesis systems; radiative transfer and parameter 
estimation 
 
978-566 กำรพยำกรณ์อำกำศ 3(3-0-6) 
 Weather Forecasting  
หลักการของอุตุนิยมวิทยาแผนที่อากาศและการพยากรณ์
อากาศ การวิเคราะห์ข้อมูลอากาศทุกๆ ช่ัวโมงและ
แบบจ าลองการท านายอากาศเชิงตัวเลข 
Principles of synoptic meteorology and weather 
forecasting; analysis of hourly weather data and 
numerical weather prediction models 
 
978-567 ควำมสำมำรถในกำรท ำนำย 3(3-0-6) 
 บรรยำกำศและทะเล 
 Predictability in the Atmosphere  
 and Oceans  
หลักการของการพยากรณ์ในรูปแบบของการทดสอบ
ความถูกต้องของแบบจ าลอง วิธีการเชิงระบบแบบไดนา
มิก ปัจจัยต่างๆที่จ ากัดการพยากรณ์ที่ดี คุณภาพของการ
พยากรณ์ในปัจจุบัน การประมาณความสามารถในการ
พยากรณ์ ระบบการพยากรณ์มหาสมุทรและบรรยากาศ
เชิงปฏิบัติ 
Concepts of forecasting in the form of model 
validation, dynamical systems approach; factors 
limiting good forecasts, quality of forecasts at present; 
gauging predictability; operational atmosphere and 
ocean forecasting systems 
 
978-568 ระบบก ำหนดต ำแหน่งบนโลก  3(2-2-5) 
 Global Positioning System  
ระบบพิกัดและเวลา การเคลื่อนที่ ในวงโคจรของ
ดาวเทียม ค่าต่างๆที่สังเกตได้ด้วยจีพีเอส ขั้นตอนการ
ประมาณค่า ส่ือที่ใช้ในการเดินทาง แบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์ของค่าต่างๆที่สังเกตได้ด้วยจีพีเอส วิธีการ
ด าเนินการกับข้อมูลจีพีเอส การน าไปใช้และตัวอย่าง
ของการวิเคราะห์ข้อมูลจีพีเอส ปฏิบัติการ 



Coordinate and time systems; satellite orbital motions, 
GPS observables; estimation procedures; propagation 
medium; mathematical model of GPS observables; 
methods of processing GPS data; applications and 
examples of GPS data analysis, laboratory 
 
978-569 ควำมน่ำจะเป็นเชิงประยุกต์ 3(3-0-6) 
 Applied Probability  
ทฤษฎีความน่าจะเป็น การจ าลองและการวิเคราะห์ระบบ
เชิงความน่าจะเป็นปริภูมิตัวอย่าง แบบจ าลองเชิงความ
น่าจะเป็น ความน่าจะเป็นอย่างมีเงื่อนไข ตัวแปรสุ่มที่มี
ค่ า ต่ อ เ นื่ อ ง แ ละ ไม่ ต่ อ เ นื่ อ ง  เ ทคนิ ค ก า ร แปล ง 
กระบวนการเบอร์นูลีและปัวซองส์ กระบวนการ
มาร์คอฟ ทฤษฎีขีดจ ากัดและองค์ประกอบของการลง
ความเห็นทางสถิติ 
Probability theory, modeling and analysis of 
probabilistic systems; sample space, probabilistic 
models, conditional probability; discrete and 
continuous random variables, transform techniques; 
Bernoulli and Poisson processes; Markov processes; 
Limit theorems and elements of statistical inference 
 
978-571 แม่เหล็กไฟฟ้ำและกำร 3(3-0-6) 
 ประยุกต์ใช ้
 Electromagnetics and  
 Applications  
แม่เหล็กไฟฟ้า หลักการพื้นฐานและการประยุกต์ใช้
สมการของแมกซ์เวล โพลาไรเซช่ัน สายอากาศแบบสอง
ขั้ว การส่ือสารแบบไร้สาย แรงและพลังงาน เฟสแมทช่ิง 
ท่อน าคลื่นแบบไดอะเล็กทริก และไฟเบอร์ออพติก 
ทฤษฎีสายส่ง และหลักคิดเรื่องวงจร สายอากาศและ
หลักการสมมูล พลศาสตร์ไฟฟ้า การเดินทาง การน า 
และการแผ่รังสีของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
Electromagnetics, fundamental concepts and 
applications of Maxwell equations; polarization, dipole 
antennas, wireless communications, forces and energy, 

phase matching, dielectric waveguides and optical 
fibers, transmission line theory and circuit concepts, 
antennas, and equivalence principle; electrodynamics, 
propagation, guidance, and radiation of electromagnetic 
waves 
 
978-572 สัญญำณและระบบ 3(3-0-6) 
 Signals and Systems  
หลักการพื้นฐานของการวิเคราะห์สัญญาณและระบบ 
การประยุกต์ต่าง ๆ จากการกรอง      การด าเนินการกับ
เสียงและภาพ การส่ือสาร การควบคุมอัตโนมัติ คอน
โวลูช่ัน อนุกรมฟูเรียร์และผลการแปลงฟูเรียร์ การชัก
ตัวอย่างและการด าเนินการที่ไม่ต่อเนื่องในเวลากับ
สัญญาณที่มีความต่อเนื่องในเวลา การกล้ าสัญญาณ  การ
แปลงลาปลาซและ Z และระบบการป้อนกลับ 
Fundamentals of signal and system analysis; 
applications from filtering; audio and image processing, 
communications, and automatic control; convolution, 
Fourier series and transforms; sampling and discrete-
time processing of continuous-time signals; 
modulation; Laplace and Z-transforms, and feedback 
systems 
 
2.5)  รายวิชาวิทยานิพนธ์ 
978-602 วิทยำนิพนธ์ 6(0-18-0) 
 Thesis  
การศึกษาค้นคว้าวิจัยด้านการจัดการส่ิงแวดล้อมโดยใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ การวางแผน การ
ด าเนินการ การเขียนรายงาน และวิเคราะห์ผลการวิจัย
เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่หรือพัฒนาทักษะชั้นสูงภายใต้
ค าแนะน าของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
Research into environmental management with 
assistance of creative technology and innovation; 
planning, conducting, writing and reporting findings 
and critical analysis of the results of the research in 



order to construct new bodies of knowledge or develop 
advanced skills under the supervision of thesis advisors 
 
975-330 กำรเพำะเลี ยงปลำสวยงำม 3(2-3-4) 
 Aquarium Fish Culture  
ความส าคัญและประโยชน์ของการเพาะเลี้ยงปลา
สวยงาม สถานที่ อาหาร การดูแลรักษาตู้เลี้ยงปลา การจัด
ตู้ปลา โรคพยาธิและการป้องกันรักษา วัสดุอุปกรณ์ใน
การเพราะเลี้ยงปลาสวยงาม 
Importance and benefits of aquarium fish culture; place; 
food; maintenance; fish tank; arrangement of fish tank; 
parasites and protection; materials for aquarium fish 
culture 
 
975-331 กำรเพำะเลี ยงหอยทะเล 3(2-3-4) 
 Marine Mollusk Culture  
ชีวประวัติของหอยที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ เช่น 
หอยมุก หอยนางรม หอยเป่าฮ้ือและหอยหวาน วิธีการ
เพาะเลี้ยง วิธีการเพาะฟักตัวอ่อน การรบรวมตัวอ่อนตาม
ธรรมชาติ การเลือกท าเลส าหรับที่เพาะฟักและแหล่ง
เลี้ยง วิธีการเก็บเกี่ยวและเทคนิคการท าความสะอาด 
ปฏิบัติการในฟาร์มหอยมุก หอยเป่าฮ้ือและหอยหวาน 
Biography of economically important mollusk such as 
pearl oysters, oysters, abalones and Spotted Babylon; 
larva culture; hatchery of larva; collection natural larva; 
selection of location for hatchery and culture; 
harvesting and techniques for cleaning; practising in 
pearl oysters, abalones and Spotted Babylon farms 
 
975-332 กำรถ่ำยภำพ 3(2-3-4) 
 Photography  
การใช้งานของกล้องดิจิตอลและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ 
ที่จ าเป็นของกล้องดิจิตอล การจัดองค์ประกอบภาพและ
พื้นฐานด้านศิลปะในการจัดองค์ประกอบของภาพถ่าย 
โปรแกรมการตกแต่งและกระบวนการพิเศษอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

Basic components and properties, and usage of digital 
cameras and other necessary tools; management of 
pictures’ components and basic art for managing of 
pictures’ components; decoration programs and other 
related special processes 
 
 
975-333 ไฟฟ้ำในชีวิตประจ ำวัน 3(2-3-4) 
 Electricity in Daily Life  
ค าศัพท์และสัญลักษณ์ทางไฟฟ้า หลักการเบื้องต้นของ
ไฟฟ้า เครื่องมือและอุปกรณ์ทางไฟฟ้า พลังงานทดแทน 
เศรษฐศาสตร์ไฟฟ้า การป้องกันไฟฟ้า การตรวจสอบ
และซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน 
Glossary and symbols of electricity; principle of 
electricity; instrument and equipment of electricity; 
renewable energy; electric economic; electricity 
protection; checking and fixing of electricity equipment 
 
975-334 ชุมชนสีเขียว 3(2-2-5) 
 Green Community  
การประเมินปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมในปัจจุบันและการ
ประมวลองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง การแก้ปัญหาและการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน การสร้างจิตส านึกและการ
รับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมที่อยู่ในชุมชน 
Evaluation of modern environmental problem and 
codification of a related key knowledge; environmental 
problem solving and conservation in the community; 
creation of environmental awareness and responsibility 
in the community 


