1
สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
1. หลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมวิชำเฉพำะสำขำ 66 หน่วยกิต
1.1 โครงสร้างหลักสูตร
ภำควิชำภูมิศำสตร์เปิดสอนวิชำเฉพำะสำขำวิชำสำขำวิชำภูมิศำสตร์และภูมิสำรสนเทศ แบบวิชาเอก
เดี่ยว สำหรับนิสิตที่เลือกเรียนเป็นวิชำเอก และเปิดสอนเป็น วิชาโท สำหรับนิสติ ที่เรียนวิชำเอกสำขำอื่นทั้งใน
คณะและนอกคณะที่เลือกเรียนเป็นวิชำโท ดังนี้
1.1.1 โปรแกรมปกติ
1.1.1.1 แบบวิชาเอกเดี่ยว
66 หน่วยกิต
วิชำบังคับ
36 หน่วยกิต
วิชำเลือก
30 หน่วยกิต
ทั้งนี้ นิสิตเอกสำขำวิชำภูมิศำสตร์และภูมิสำรสนเทศ ที่เลือกเรียนแบบวิชำเอก
เดี่ยวต้องเรียนหมวดวิชำกำรศึกษำทั่วไปภำษำต่ำงประเทศเป็นภำษำใดภำษำหนึ่ง จำนวน 12 หน่วยกิต
1.1.1.2 วิชาโท สาหรับนิสิตวิชาเอกสาขาอื่นทั้งในคณะและนอกคณะ 18 หน่วยกิต
วิชำบังคับ
9 หน่วยกิต
วิชำเลือก
9 หน่วยกิต
1.2 รายวิชา
1.2.1 แบบวิชาเอกเดี่ยว
2.2.1.1 วิชาบังคับ
36 หน่วยกิต
2205211
ระบบกำยภำพในสภำพแวดล้อม
Physical Systems of the Environment
2205215
กำรรับรูจ้ ำกระยะไกล 1
Remote Sensing I
2205216
ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ 1
Geographic Information System I
2205221
ภูมิศำสตร์มนุษย์เบื้องต้น
Introduction to Human Geography
2205314
ทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม
Resources and Environment
2205341
ภูมิศำสตร์ประเทศไทย
Geography of Thailand
2205352
หลักกำรทำแผนที่
Principles of Cartography
2205375
แนวควำมคิดทำงภูมศิ ำสตร์
Geographic Thoughts
2205411
สัมมนำภูมิศำสตร์
Seminar in Geography
2205413
โครงงำนภูมิศำสตร์
Senior Project in Geography

66 หน่วยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
1 (1-0-2)
2 (0-0-6)

2
2205470
2205474
2205477

จีพีเอสสำหรับนักภูมิศำสตร์
GPS for Geographers
เทคนิคกำรออกปฎิบตั ิงำนสนำมสำหรับนักภูมิศำสตร์
Field Techniques for Geographers
สถิติศำสตร์เชิงพื้นที่สำหรับนักภูมศิ ำสตร์
Spatial Statistics for Geographers

2.2.1.2 วิชาเลือก
30 หน่วยกิต
2205222
ภูมิศำสตร์เศรษฐกิจ
Economic Geography
2205223
ภูมิศำสตร์กำรตั้งถิ่นฐำนขั้นต้น
Introduction to Geography of Settlement
2205231
ภูมิศำสตร์กำรท่องเที่ยว
Geography of Tourism
2205232
ภูมิศำสตร์กำรท่องเที่ยวในกลุ่มประชำคมอำเซียน
Geography of ASEAN Tourism
2205251
กำรแปลควำมหมำยแผนที่และภำพถ่ำยทำงอำกำศ
Map and Aerial Photo Interpretation
2205268
แคลคูลสั สำหรับนักภูมิศำสตร์
Calculus for Geographers
2205310
กำรเปลีย่ นแปลงภูมิอำกำศและกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม
Climate Change and Environmental Management
2205311
อุทกวิทยำเชิงภูมิศำสตร์
Geographical Hydrology
2205312
หลักกำรธรณีสัณฐำนวิทยำ
Principles of Geomorphology
2205313
อำกำศวิทยำ
Climatology
2205315
กำรรับรูจ้ ำกระยะไกล 2
Remote Sensing II
2205316
ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ 2
Geographic Information System II
2205317
กำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักภูมิศำสตร์ 1
Computer Programming for Geographers I
2205318
ภูมิศำสตร์อำเซียน
Geography of ASEAN
2205324
ภูมิศำสตร์อตุ สำหกรรม
Geography of Manufacturing
2205332
ภูมิศำสตร์กำรเมือง
Political Geography
2205333
ภูมิศำสตร์ประชำกร
Geography of Population
2205334
ภูมิศำสตร์กับกำรจัดกำรทรัพยำกรท่องเที่ยว
Geography and Tourist Resources Management
2205337
ภูมิศำสตร์เมือง 1
Urban Geography I

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

3
2205338
2205345
2205346
2205364
2205417
2205421
2205423
2205424
2205437
2205438
2205446
2205476
2205478

กำรพัฒนำเมืองของภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Southeast Asian Urban Development
ภูมิยุทธศำสตร์ของอำเซียน
Geostrategy of ASEAN
ภูมิศำสตร์เอเชียตะวันออก
Geography of East Asia
โฟโตแกรมเมตรีสำหรับนักภูมิศำสตร์
Photogrammetry for Geographers
กำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักภูมิศำสตร์ 2
Computer Programming for Geographers II
สังคมกับพื้นที่
Society and Space
ภูมิศำสตร์กำรตลำด
Marketing Geography
ภูมิศำสตร์กับกำรวำงผัง
Geography and Planning
ภูมิศำสตร์เมือง 2
Urban Geography II
ปัญหำกำรใช้ที่ดินในเมือง
Problems in Urban Land Use
ภูมิศำสตร์อเมริกำเหนือ
Geography of North America
ฐำนข้อมูลเชิงพื้นที่สำหรับนักภูมิศำสตร์
Spatial Database for Geographers
ภูมิศำสตร์ภูมภิ ำค
Regional Geography

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

2.2.2 วิชาโท
18 หน่วยกิต
สำหรับนิสิตที่เรียนวิชำเอกสำขำอื่นทั้งในคณะและนอกคณะ ที่เลือกเรียนเป็นวิชำ
โทให้เลือกเรียนจำกรำยวิชำต่อไปนี้
2.2.2.1 วิชาบังคับ
9 หน่วยกิต
2205211
ระบบกำยภำพในสภำพแวดล้อม
Physical Systems of the Environment
2205221
ภูมิศำสตร์มนุษย์เบื้องต้น
Introduction to Human Geography
2205352
หลักกำรทำแผนที่
Principles of Cartography
2.2.2.2 วิชาเลือก
9 หน่วยกิต
เลือกจำกวิชำบังคับและวิชำเลือกของวิชำเอก 9 หน่วยกิต

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

4
คาอธิบายรายวิชา
2205211

ระบบกายภาพในสภาพแวดล้อม
3 (3-0-6)
องค์ประกอบทำงกำยภำพของสภำพแวดล้อมในรูปของระบบ
ควำมเกี่ยวพันระหว่ำงระบบเหล่ำนี้ในอันที่จะทำให้เกิดสภำพ
แวดล้อมเฉพำะแบบในภูมภิ ำคต่ำงๆ ของโลก รวมทั้งกำรประยุกต์
ควำมรู้เกี่ยวกับระบบกำยภำพเหล่ำนี้เพื่อนำมำอธิบำย
ปัญหำสภำพแวดล้อม
Physical Systems of the Environment
PHYS SYST ENV
Physical components of the environment viewed as different
but interrelated systems and expressed in specific types
in different regions of the world; an application of the principles
relating to these physical systems to the explanation of
environmental problems

2205215

การรับรู้จากระยะไกล 1
3 (3-0-6)
ระบบกำรเก็บข้อมูลโดยวิธีกำรรับรู้จำกระยะไกล ลักษณะ
กำรแปลควำมหมำย และกำรใช้ภำพถ่ำยทำงอำกำศและภำพจำกดำวเทียม
Remote Sensing I
REMOTE SENSING I
Systems of data collection by means of remote sensing;
characteristics,interpretation and use of aerial photographs
and satellite imagery.

2205216

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 1
3 (3-0-6)
เทคโนโลยีสำรสนเทศภูมศิ ำสตร์ กำรนำเข้ำ กำรบรรณำธิกร
กำรวิเครำะห์ข้อมูลและกำรแสดงด้วยแผนที่ กำรประยุกต์ระบบ
สำรสนเทศภูมิศำสตร์ กำรใช้ซอฟต์แวร์ด้ำนระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์
Geographic Information System I
GEOG INFO SYST I
Geographic information system technology; data entry, editing,
analysis and cartographic presentation; application of geographic
information system; use of geographic information system software.

2205221

ภูมิศาสตร์มนุษย์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
บทบำท ขอบเขต และควำมหมำยของภูมิศำสตร์มนุษย์ เนื้อหำแบบผสมผสำน
บนพื้นฐำนของควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยด้ำนมนุษย์และปัจจัยด้ำนพื้นที่
Introduction to Human Geography
INTRO HUMAN GEOG
Roles, scope and meaning of human geography; the integrated
content of human geography based on the relationship between
human and spatial factors.

5
2205222

ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
กำรผันแปรบนพื้นที่ของปัจจัยทำงเศรษฐกิจ: รำคำสินค้ำและวัตถุดิบ
กำรบริโภค สถำนประกอบกำร ทรัพยำกร กำรค้ำ ตลำด และกำรขนส่ง
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยดังกล่ำวกับระบบเศรษฐกิจ กำรประยุกต์
หลักเกณฑ์ทำงภูมิศำสตร์เศรษฐกิจในกำรวำงแผนพัฒนำเศรษฐกิจ
Economic Geography
ECON GEOG
Spatial variation of economic elements: prices of goods and raw
materials, consumption, firms, resources, trade, market and
transportation; the relationship between these elements and the
economic system; the application of the principles of economic
geography to economic planning.

2205223

ภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นฐานขัน้ ต้น
3 (3-0-6)
วิวัฒนำกำรของกำรตั้งถิ่นฐำนในส่วนต่ำงๆของโลก โดยพิจำรณำรูปแบบ
โครงสร้ำง และบทบำทหน้ำที่ของกำรตั้งถิ่นฐำนในชนบทและในเมือง
Introduction to Geography of Settlement
INTRO GEOG SETTLE
Evolution of settlements in different parts of the world, considering
patterns, structure and functions of urban and rural settlements.

2205231

ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
องค์ประกอบกำรท่องเที่ยว ปัจจัยทำงภูมิศำสตร์ที่ส่งเสริมให้เกิดกำรท่องเที่ยว
พฤติกรรมกำรท่องเที่ยว ควำมสำคัญและผลกระทบจำกกำรท่องเทีย่ วที่มีต่อ
สภำพเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนสภำพแวดล้อมในภูมิภำคต่ำงๆ โดยเน้นถึงกำร
ท่องเที่ยวในประเทศไทย
Geography of Tourism
GEOG TOUR
Components of tourism, geographic factors giving rise to tourism;
tourist behavior; significance and impact of tourism on economic,
social and environmental conditions in different regions of the world
with a particular reference to Thailand.

2205232

ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวในกลุ่มประชาคมอาเซียน
3 (3-0-6)
ลักษณะทำงกำยภำพ ภูมหิ ลังทำงกำรเมือง ปัจจัยด้ำนเศรษฐกิจและสังคม
ที่ส่งผลต่อกำรท่องเที่ยวในกลุ่มประชำคมอำเซียน ทั้งในด้ำนทรัพยำกร
กำรท่องเที่ยว รูปแบบและแนวโน้มของกำรท่องเที่ยว องค์ประกอบทำงภูมิศำสตร์
ที่สนับสนุนกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง
Geography of ASEAN Tourism
GEOG ASEAN TOUR
Physical characteristics, political background, and socio-economic
factors that affect tourism resources, models and trends of tourism
in the ASEAN community; geographic elements that support the
development of tourism and related activities.

6
2205251

การแปลความหมายแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศ
3 (3-0-6)
องค์ประกอบแผนที่และภำพถ่ำยทำงอำกำศ กำรแปลควำมหมำย
แผนที่และภำพถ่ำยทำงอำกำศเกีย่ วกับสภำพแวดล้อมทำงธรรมชำติ
และทำงวัฒนธรรม
Map and Aerial Photo Interpretation
MAP PHOTO INTERP
Components of map and aerial photograph; map and aerial
photograph interpretation of natural and cultural environment.

2205268

แคลคูลัสสาหรับนักภูมิศาสตร์
3 (3-0-6)
เซต เวกเตอร์ สมกำรเชิงเส้น เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ กำรหำอนุพันธ์
กำรหำปริพันธ์ กำรแปลง สมกำรร่วมระนำบ และสมกำรร่วมเส้นตรง
เน้นกำรประยุกต์ในวิชำรีโมทเซนซิงวิชำโฟโตแกรมเมตรี และวิชำระบบ
สำรสนเทศภูมิศำสตร์
Calculus for Geographers
CALCULUS GEOG
Sets, vectors, linear equation, matrices, determinants, differentiation,
integration, transformation, coplanar equation and co linearity
equation, with emphasis on their application to Remote Sensing,
Photogrammetry and Geographic Information System.

2205310

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและการจัดการสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
กำรเปลีย่ นแปลงสภำพภูมิอำกำศและผลกระทบต่อธรรมชำติและมนุษย์
องค์ควำมรู้ และกำรรับรู้ถึงสำเหตุและผลจำกกำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศโดยตำม
ธรรมชำติและกำรกระทำของมนุษย์ หลักกำรและแนวทำงกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม
อย่ำงมีประสิทธิภำพในบริบทด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และประชำกร นโยบำยและ
แนวทำงปฏิบัติระดับชำติและนำนำชำติ
Climate Change and Environmental Management
CLIMATE CHG&ENV
Climate change and its impacts on natural and humans; knowledge
and perceptions of the causes and effects of natural and humaninduced climate change; principles and practices of effective
environmental management in the challenging context of
population, economy and society; national and international policies
and implementation plans.

2205311

อุทกวิทยาเชิงภูมิศาสตร์
3 (3-0-6)
ระบบและกระบวนกำรทำงอุทกวิทยำ กำรหมุนเวียนและกำรกักเก็บน้ำภำยใน
ระบบอุทกวิทยำ กำรคำดกำรณ์ทำงอุทกวิทยำด้วยวิธีทำงคณิตศำสตร์ ผลกระทบ
จำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพแวดล้อมที่มีต่อระบบอุทกวิทยำ
Geographical Hydrology
GEOG HYDRO
Hydrological system and processes; circulation and storage
of water in the hydrological system; hydrological prediction
using mathematical methods; impacts of environmental changes
on the hydrological system.

7
2205312

หลักการธรณีสัณฐานวิทยา
3 (3-0-9)
ลักษณะทำงกำยภำพของภูมิประเทศ รูปแบบต่ำง ๆ ของภูมิประเทศ
กระบวนกำรที่ทำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงของลักษณะภูมิประเทศ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงภูมิอำกำศ และภูมิประเทศ
Principles of Geomorphology
PRINC GEOMORPH
Physical characteristics of landforms; various facets of the processes
that give rise to changes in characteristics of landforms; relationship
between climate and landforms.

2205313

อากาศวิทยา
3 (3-0-6)
องค์ประกอบ ปัจจัยควบคุม และควำมผันแปรของอำกำศ เรื่องรำวเกี่ยวกับ
อำกำศ เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง วิธีพยำกรณ์ลมฟ้ำอำกำศ ตลอดจนกำรกระจำย
กำรจำแนก และลักษณะ ภูมิอำกำศประเภทต่ำงๆของโลก
Climatology
CLIMATOLOGY
Elements, controlling factors and climatic variations; details
concerning climate;instruments involved; method of weather
forecasting; distribution, classification and characteristics of the
world's climatic types.

2205314

ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
3 (3-0-6)
องค์ประกอบ โครงสร้ำง และควำมสัมพันธ์ระหว่ำงทรัพยำกรและสิง่ แวดล้อม
ควำมขัดแย้งระหว่ำงกำรจัดกำรทรัพยำกรและกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
กำรเปลีย่ นแปลงและกำรเกิดใหม่ของทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อมภำยใต้
ระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งด้ำนกำรสื่อสำรและข้อมูลข่ำวสำร
Resources and Environment
RESOURCES ENV
Components, structure and relationship between resources
and environment; conflict between resource management
and conservation; changes and recreation of resources
and environment under modern technology, particularly
in communication and information.

2205315

การรับรู้จากระยะไกล 2
3 (3-0-6)
(เงื่อนไขรำยวิชำ : รำยวิชำที่ต้องสอบผ่ำน 2205215 กำรรับรู้จำกระยะไกล 1)
กำรสำรวจข้อมูลด้วยระบบกำรรับรู้จำกระยะไกลเพื่อใช้ในงำนภูมิศำสตร์
เน้นกำรแปลควำมหมำยสภำพแวดล้อมด้ำนธรรมชำติและวัฒนธรรม
จำกภำพถ่ำยดำวเทียม
Remote Sensing II
REMOTE SENSING II
(CONDITION: PRER 2205215 REMOTE SENSING I)
Survey of data by means of remote sensing for geographic work
with emphasis on the interpretation of natural and cultural environments
from satellite imagery.
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2205316

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 2
3 (3-0-6)
(เงื่อนไขรำยวิชำ: รำยวิชำที่ต้องสอบผ่ำน 2205216 ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ 1)
วิธีกำรวิเครำะห์เชิงพื้นที่ แบบจำลองข้อมูลเชิงพื้นที่ กำรใช้ระบบสำรสนเทศ
ภูมิศำสตร์ในกำรจัดกำรแบบจำลองข้อมูลเชิงพื้นที่
Geographic Information System II
GEOG INFO SYST II
(CONDITION: PRER 2205216 GEOG INFOR SYSTEM I)
Spatial analytical methods; spatial data models; use of geographic
information system in managing spatial data models.

2205317

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับนักภูมิศาสตร์ 1
3 (3-0-6)
กำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดว้ ยภำษำระดับสูง เน้นเทคนิคที่มีประโยชน์
ต่อกำรจัดกำร ข้อมูลทำงภูมิศำสตร์
Computer Programming for Geographers I
COMP PROG GEOG I
Computer programming using high level language with emphasis
on techniques useful for managing geographic data.

2205318

ภูมิศาสตร์อาเซียน
3 (3-0-6)
องค์ประกอบทำงกำยภำพ เศรษฐกิจ และสังคมของกลุ่มประเทศอำเซียน
เน้นควำมสำคัญของกำรกระจำยทำงพื้นที่ขององค์ประกอบเหล่ำนี้
และควำมสัมพันธ์ของปัจจัยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
Geography of ASEAN
GEOG ASEAN
Physical, economic and social elements of the ASEAN countries
with emphasis on the significance of their spatial distribution
and relationship with other relevant factors.

2205324

ภูมิศาสตร์อุตสาหกรรม
3 (3-0-6)
ปัจจัยต่ำงๆที่มคี วำมสัมพันธ์กับทีต่ ั้งโรงงำนอุตสำหกรรม ทฤษฎีแบบ
คลำสสิคเกีย่ วกับที่ตั้งโรงงำน และแนวควำมคิดเชิงพฤติกรรมเกี่ยวกับ
ที่ตั้งโรงงำน ซึ่งเน้นสถำนประกอบกำรอุตสำหกรรมในฐำนะที่เป็นองค์กร
กำรใช้หลักเกณฑ์ในภูมิศำสตร์อุตสำหกรรมประกอบกำรวำงแผนอุตสำหกรรม
ทั้งในระดับภูมภิ ำคและระดับประเทศ
Geography of Manufacturing
GEOG MANUF
Factors relating to manufacturing location; the classical theories
of manufacturing location; the behavioral approach in which
a manufacturing firm is regarded as a form of organization; an application
of the principles of manufacturing geography to industrial planning,
both at the regional and national level.
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2205332

ภูมิศาสตร์การเมือง
3 (3-0-6)
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสภำพภูมิศำสตร์กับสภำพกำรเมือง
ปัญหำทำงกำรเมือง กิจกรรมทำงกำรเมือง
Political Geography
POLIT GEOG
Relationship between geographic and political conditions; political
problems; political activities.

2205333

ภูมิศาสตร์ประชากร
3 (3-0-6)
กำรกระจำยตัว ควำมหนำแน่นและองค์ประกอบของประชำกร
ภำวะกำรเจริญพันธุ์ ภำวะกำรตำย กำรย้ำยถิ่น และกำรเพิ่มประชำกร
ในภูมิภำคต่ำงๆของโลก โดยเน้นถึงสำเหตุและผลซึ่งอำจจะเกิดขึ้นจำกปัจจัยต่ำงๆ
ในภูมิภำคนั้นๆ
Geography of Population
GEOG POP
Population distribution, density and composition, fertility, mortality,
migration and population increase in different regions of the world,
with emphasis on causes and effects that might be linked to regional factors.

2205334

ภูมิศาสตร์กับการจัดการทรัพยากรท่องเที่ยว
3 (3-0-6)
(เงื่อนไขรำยวิชำ: รำยวิชำที่ต้องสอบผ่ำน 2205231 ภูมิศำสตร์กำรท่องเที่ยว
หรือ 2205232 ภูมิศำสตร์กำรท่องเที่ยวในกลุ่มประชำคมอำเซียน)
ควำมสำคัญของทรัพยำกรท่องเทีย่ ว กำรกระจำยของทรัพยำกรท่องเที่ยว
ในเชิงภูมิศำสตร์ หลักกำรใช้ทรัพยำกรท่องเที่ยวประเภทต่ำงๆ ให้เกิดประโยชน์
มำกที่สุด บทบำทและวิธีกำรของนักภูมิศำสตร์ในกำรอนุรักษ์และกำรวำงแผน
พัฒนำทรัพยำกรท่องเที่ยวในภูมิภำคต่ำงๆ ของประเทศไทย ตลอดจนปัญหำ
และผลกระทบที่เกี่ยวข้องทั้งจำกปัจจัยภำยในและภำยนอกประเทศ
Geography and Tourist Resources Management
GEOG/TOUR RESOURCE MGT
(CONDITION: PRER 2205231 GEOG TOUR OR 2205232 GEOG ASEAN TOUR)
Significance of tourist resources; geographic distribution of tourist resources;
principles concerning optimal utilization of different tourist resources;
roles of geographers and their methods in tourist resources conservation and
development planning in different regions of Thailand; relevant problems and
impacts caused by factors from within and outside the country.

2205337

ภูมิศาสตร์เมือง 1
3 (3-0-6)
กำรกำเนิดของเมือง กำรกระจำย กำรเจริญเติบโต หน้ำที่ รูปร่ำงโครงสร้ำงภำยใน
โดยเน้นถึงรูปแบบกำรใช้ที่ดิน จินตภำพเกี่ยวกับเมืองและพฤติกรรมของชำวเมือง
รวมทั้งกำรนำหลักเกณฑ์ทำงภูมิศำสตร์เมืองไปใช้ประโยชน์ในกำรวำงแผน
Urban Geography
URBAN GEOG I
Urbanization; distribution, growth, functions, and shapes of cities; their internal
structures, with emphasis on patterns of land use; images of the cities and the
behavior of their inhabitants; the application of the principles of Urban
Geography to planning.
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2205338

การพัฒนาเมืองของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3 (3-0-6)
กำรพัฒนำเมือง กำรกลำยเป็นเมือง และทฤษฎีเมืองของภูมิภำคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ แนวโน้มกำรพัฒนำเมืองในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปัจจุบันจำก
บริบททำงสังคม เศรษฐกิจ และนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรเมือง อันนำไปสู่กำร
วำงกรอบแนวคิดเพื่อวำงแผนพัฒนำเมืองในอนำคต
Southeast Asian Urban Development
SEA URBAN DEV
Southeast Asian urban development, urbanisation, and urban
theories; current trend in Southeast Asian urban development from
social and economic contexts as well as urban management policies
that contribute to constructing a framework for future urban
development planning.

2205341

ภูมิศาสตร์ประเทศไทย
3 (3-0-6)
องค์ประกอบทำงกำยภำพ เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทย
โดยเน้นถึงควำมสำคัญของกำรกระจำยในทำงพื้นที่ขององค์ประกอบเหล่ำนี้
ตลอดจนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
Geography of Thailand
GEOG THAILAND
Physical, economic and social elements of Thailand, with emphasis
on their spatial distribution and their relationships.

2205345

ภูมิยุทธศาสตร์ของอาเซียน
3 (3-0-6)
บทบำทและควำมสำคัญของลักษณะทำงภูมศิ ำสตร์ เน้นด้ำนภูมยิ ุทธศำสตร์
ของประเทศอำเซียน ทั้งในระดับภูมิภำคและระดับโลก ปัจจัยภำยใน
และปัจจัยภำยนอกทีส่ ่งผลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วทำงด้ำน
เศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง และภูมิยุทธศำสตร์ ภำยใต้กระแสโลกำภิวัตน์ใน
ภูมิภำคนี้ วิเครำะห์ทฤษฎีสำคัญทีเ่ กี่ยวข้องกับภูมิยุทธศำสตร์และกำร
แข่งขันของชำติมหำอำนำจในภูมภิ ำคอำเซียนและดินแดนอื่นๆ ที่ตงั้ อยู่
ระหว่ำงมหำสมุทรอินเดียกับมหำสมุทรแปซิฟิก
Geostrategy of ASEAN
GEOSTRATEGY ASEAN
Roles and significance of geographical features emphasizing
geostrategy of ASEAN countries at both regional and global levels;
internal and external factors affecting rapid changes in economics,
society, politics, and geostrategy under globalization in this region;
analysis of related geostrategic theories and competitions among
superpower nations in ASEAN and other regions between Indian and
Pacific oceans.
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2205346

ภูมิศาสตร์เอเชียตะวันออก
3 (3-0-6)
องค์ประกอบทำงกำยภำพ เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศต่ำงๆ
ในเอเชียตะวันออก โดยเน้นถึงควำมสำคัญของกำรกระจำยในทำงพื้นที่ของ
องค์ประกอบเหล่ำนี้ ตลอดจนควำมสัมพันธ์ของปัจจัยต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง
Geography of East Asia
GEOG E ASIA
Physical, economic and social elements of the East Asian countries,
with emphasis on their spatial distribution and their relationships.

2205352

หลักการทาแผนที่
3 (3-0-6)
แผนที่ประเภทต่ำงๆ กำรใช้อปุ กรณ์ช่วยทำแผนที่ กำรวำงรูปแบบ
เส้นโครงแผนที่ ขนำด มำตรำส่วน กำรใช้สัญลักษณ์และตัวอักษร
เพื่อประกอบแผนที่ให้ถูกต้องตำมวัตถุประสงค์
Principles of Cartography
PRINC CARTOG
Different types of maps; map-making equipment; the selection
of projection, size, scale, symbols and letters appropriate for
particular objective in map construction.

2205364

โฟโตแกรมเมตรีสาหรับนักภูมิศาสตร์
3 (3-0-6)
(เงื่อนไขรำยวิชำ: รำยวิชำที่ต้องสอบผ่ำน 2205268 แคลคูลัสสำหรับนักภูมิศำสตร์)
พัฒนำกำรของอำกำศยำนและกล้องถ่ำยรูปทำงอำกำศ กำรประยุกต์เทคนิค
ด้ำนโฟโตแกรมเมตรีเพื่อกำรผลิตแบบจำลองระดับสูงเชิงเลข แผนที่รูปถ่ำย
และแผนทีร่ ูปถ่ำยออร์โท
Photogrammetry for Geographers
PHOTOGRAM GEOG
(CONDITION: PRER 2205268 CALCULUS GEOG)
Development of aircraft and aerial camera; application of
photogrammetric techniques to digital elevation model capturing,
photomapping and orthophotomapping.

2205375

แนวความคิดทางภูมิศาสตร์
3 (3-0-6)
ที่มำและวิวัฒนำกำรของแนวควำมคิดทำงภูมิศำสตร์ในเชิงวิวัฒนำกำร
โดยเน้นหลักปรัชญำ และวิธีกำรศึกษำของนักภูมิศำสตร์ชั้นนำของชำติต่ำงๆ
Geographic Thoughts
GEOG THOUGHTS
Origins of geographic thoughts and their evolution, with emphasis
on the philosophical and methodological standpoints of leading
geographers from different countries.
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2205411

สัมมนาภูมิศาสตร์
1 (1-0-2)
สัมมนำเกี่ยวกับกำรนำแนวคิด ทฤษฎี แบบจำลอง และเทคนิคภูมิศำสตร์
เพื่อศึกษำ วิเครำะห์ พยำกรณ์ และ/หรือ ให้ทำงเลือกในกำรแก้ไขปัญหำเชิงพื้นที่
Seminar in Geography
SEM GEOG
Seminar on concepts, theories, models and techniques in geography
for studying, analyzing, predicting and/or providing solutions to
spatial-based problems.

2205413

โครงงานทางภูมิศาสตร์
2 (0-0-6)
(เงื่อนไขรำยวิชำ: รำยวิชำที่ต้องสอบผ่ำน 2205411 สัมมนำภูมิศำสตร์)
กำรศึกษำเฉพำะเรื่องที่นิสิตสนใจ โดยใช้ข้อมูล เทคนิค และทฤษฎีทำงภูมิศำสตร์
Senior Project in Geography
SENIOR PROJ GEOG
(CONDITION: PRER 2205411 SEM GEOG)
Selected topics of student’s interest using geographic data,
techniques, and theories.

2205417

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับนักภูมิศาสตร์ 2
3 (3-0-6)
(เงื่อนไขรำยวิชำ: รำยวิชำที่ต้องสอบผ่ำน 2205216 ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ 1
และ 2205317 กำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักภูมศิ ำสตร์ 1)
กำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดว้ ยภำษำระดับสูงในระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์
Computer Programming for Geographers II
COMP PROG GEOG II
(CONDITION: PRER 2205216 GEOG INFOR SYSTEM I
AND 2205317 COMP PROG GEOG I)
Computer programming on geographic information system
using high level language.

2205421

สังคมกับพื้นที่
3 (3-0-6)
กำรศึกษำเชิงภูมิศำสตร์ในเรื่องสังคมและพื้นที่ตั้งแต่ยุคโบรำณ ยุคกลำง
ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยำกำร ยุคนีโอ-คลำสสิก ยุคระหว่ำงสงครำม ยุคหลังสงครำม
จนถึงยุคปัจจุบัน ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสังคมกับพื้นที่แต่ละยุค แนวคิดและทฤษฎี
ที่รองรับกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมและพื้นที่ในอนำคต
Society and Space
SOC and SPACE
Geographical studies in terms of society and space from the Ancient
world, Middle Ages, Renaissance, Neo-classical period, Inter-war
period, post-war period up the now; relationship between society
and space in each period; concepts and theories that support social
and spatial changes in the future.
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2205423

ภูมิศาสตร์การตลาด
3 (3-0-6)
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกำรกระจำยทำงพื้นที่ของกิจกรรมตติยภูมิ
กำรกระจำยของบริเวณธุรกิจในเมืองและพฤติกรรมของผู้บริโภคเชิงพื้นที่
โลกำภิวัฒน์และผลกระทบต่อกิจกรรมตติยภูมิในบริเวณต่ำง ๆ ของโลก
โดยเน้นประเทศไทย
Marketing Geography
MARKETING GEOG
Concepts and theories of spatial distribution of tertiary activities;
distribution of urban business areas and consumer behavior in
space; globalization and its impacts on tertiary activities in different
areas of the world with emphasis on Thailand.

2205424

ภูมิศาสตร์กับการวางผัง
3 (3-0-6)
อิทธิพลของสภำพแวดล้อมทำงภูมศิ ำสตร์ทั้งทำงด้ำนกำยภำพและ
ด้ำนวัฒนธรรมทีม่ ีต่อกำรวำงผัง รวมทั้งบทบำทของนักภูมิศำสตร์
ในกำรวำงแผนพัฒนำพื้นที่
Geography and Planning
GEOG/PLANNING
Impacts of physical and cultural components of geographical
environment on planning; the role of geographers in spatial
development planning.

2205437

ภูมิศาสตร์เมือง 2
3 (3-0-6)
(เงื่อนไขรำยวิชำ:รำยวิชำที่ต้องสอบผ่ำน 2205337 ภูมิศำสตร์เมือง 1)
วิเครำะห์เชิงเปรียบเทียบปัญหำที่สำคัญของเมืองในกลุม่ ประเทศที่พัฒนำแลัว
กับกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนำ โดยเน้นเกี่ยวกับโครงสร้ำง บทบำท หน้ำที่
และกำรใช้ที่ดิน แนวคิดในกำรพัฒนำเมืองใหม่
Urban Geography II
URBAN GEOG II
(CONDITION: PRER 2205337 URBAN GEOG I)
A comparative analysis of important urban problems in developed
and developing countries, with emphasis on the problems relating
to structure, functions and land use; concepts in the development
of "new towns".

2205438

ปัญหาการใช้ที่ดินในเมือง
3 (3-0-6)
(เงื่อนไขรำยวิชำ:รำยวิชำที่ต้องสอบผ่ำน 2205337 ภูมิศำสตร์เมือง 1)
สัดส่วนกำรใช้ที่ดินในเมืองเพื่อกิจกรรมประเภทต่ำงๆ ทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ
และไม่ใช่เศรษฐกิจ ควำมสำคัญของที่ตั้ง ระยะทำง และขนำดพื้นทีใ่ นกำร
กำหนดรูปแบบกำรใช้ที่ดินชนิดต่ำงๆ กำรนำเทคนิคและวิธีกำรแก้ปญ
ั หำ
กำรใช้ที่ดินแบบใหม่มำประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุง ประสิทธิภำพของปฏิสัมพันธ์
ทำงพื้นที่ภำยในเมือง
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Problems in Urban Land Use
PROB URB LAND USE
(CONDITION: PRER 2205337 URBAN GEOG I)
Proportions of urban land use for different economic and
non-economic activities; the significance of location, distance,
and areal size in determining different patterns of land use;
application of modern land use techniques and solutions to
improve the efficiency of urban spatial interrelations.
2205446

ภูมิศาสตร์อเมริกาเหนือ
3 (3-0-6)
องค์ประกอบทำงกำยภำพ เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศต่ำงๆ
ในอเมริกำเหนือ โดยเน้นถึงควำมสำคัญของกำรกระจำยในทำงพื้นที่
ขององค์ประกอบเหล่ำนี้ ตลอดจนควำมสัมพันธ์ของปัจจัยต่ำงๆที่เกีย่ วข้อง
Geography of North America
GEOG N AMERICA
Physical, economic and social elements of the North American
countries, with emphasis on their spatial distribution
and their relationships.

2205470

จีพีเอสสาหรับนักภูมิศาสตร์
3 (3-0-6)
(เงื่อนไขรำยวิชำ: รำยวิชำที่ต้องสอบผ่ำน 2205251 กำรแปลควำมหมำย
แผนที่และภำพถ่ำยทำงอำกำศ)
หลักกำรพื้นฐำนและองค์ประกอบของระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก (จีพีเอส)
สัญญำณประเภทต่ำงๆ ที่ส่งจำกดำวเทียมจีพีเอส ประเภทของจีพีเอส ขั้นตอน
กำรทำงำนเบื้องต้นและกำรประยุกต์จีพีเอสในงำนต่ำงๆในสำขำวิชำที่เกี่ยวข้อง
GPS for Geographers
GPS GEOG
(CONDITION: PRER 2205251 MAP PHOTO INTERP)
Basic concepts and components of Global Positioning System (GPS);
types of signals sent by GPS satellites; types of GPS; basic operation
and application of GPS to tasks in related fields.

2205474

เทคนิคการออกปฏิบัติงานสนามสาหรับนักภูมิศาสตร์
3 (3-0-6)
(เงื่อนไขรำยวิชำ : รำยวิชำที่ต้องสอบผ่ำน 2205477 สถิติศำสตร์เชิงพื้น
ที่สำหรับนักภูมิศำสตร์)
กำรวำงแผนกำรออกเก็บข้อมูลในสนำม วิธีกำรสังเกต กำรบันทึก
และกำรวิเครำะห์ข้อมูลที่เก็บได้เพือ่ นำมำศึกษำปัญหำทำงภูมิศำสตร์
Field Techniques for Geographers
FLD TECH GEOG
(CONDITION: PRER 2205477 SPAT STAT GEOG)
Planning and execution of fieldwork; observation methods;
recording of data; analysis of data as a means to the examination
of geographic problems.
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2205476

ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่สาหรับนักภูมศิ าสตร์
3 (3-0-6)
(เงื่อนไขรำยวิชำ: รำยวิชำที่ต้องสอบผ่ำน 2205216 ระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ 1)
ควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับฐำนข้อมูลเชิงพื้นที่ กำรออกแบบ กำรสร้ำง
กำรเรียกใช้ และกำรประยุกต์เพือ่ ใช้ในงำนภูมิศำสตร์
Spatial Database for Geographers
SPAT DBASE GEOG
(CONDITION: PRER 2205216 GEOG INFOR SYSTEM)
Introduction to spatial database; design, development, retrieval
and application in geographic work.

2205477

สถิติศาสตร์เชิงพื้นที่สาหรับนักภูมิศาสตร์
3 (3-0-6)
หลักกำรและวิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วยสถิติศำสตร์
โดยเน้นกำรประยุกต์ใช้ในวิชำภูมศิ ำสตร์
Spatial Statistics for Geographers
SPAT STAT GEOG
Principles and methods of spatial data analysis by using statistics
with emphasis on its application to geography.

2205478

ภูมิศาสตร์ภูมภิ าค
3 (3-0-6)
องค์ประกอบทำงกำยภำพ เศรษฐกิจ และสังคมของภูมิภำคต่ำงๆ ทัว่ โลก
โดยเน้นถึงควำมสำคัญ ของกำรกระจำยในพื้นที่ขององค์ประกอบเหล่ำนั้น
ตลอดจนควำมสัมพันธ์ของปัจจัยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
Regional Geography
REGION GEOG
Physical, economic and social elements of world regions, with emphasis
on the significance of spatial distribution including the relationship
of various related factors.

