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วิชาโทภูมิศาสตร 
 
จํานวนหนวยกิตรวม
 21  หนวยกติ  
 
หนวยงานที่รับผิดชอบ
 ภาควิชาภูมิศาสตร  คณะอักษรศาสตร 
 
วัตถุประสงคของการศึกษา
 เพื่อใหนิสติมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับสภาพแวดลอมทางภมูศิาสตรทั้งดานกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม  
วัฒนธรรม และการเมือง 
 
ขอกําหนดการศกึษา
 1.  วิชาโทที่กําหนดนี้เปดสอนใหนิสิตคณะอักษรศาสตร วิชาเอกสาขาอื่น และนิสิตนอกคณะอักษรศาสตร 
 2.  นิสิตที่ประสงคจะศึกษาวิชาภมูิศาสตรเปนวิชาโท ตองศึกษารายวิชาตามทีก่ําหนดตอไปนี ้
   วิชาบังคับ     6  หนวยกติ 

2205211 ระบบกายภาพในสภาพแวดลอม           3 (3-0-6)  
 Physical Systems of the Environment 

2205221 ภูมิศาสตรมนุษยเบื้องตน             3 (3-0-6)  
 Introduction to Human Geography 
 

วิชาเลือก      15  หนวยกิต 
2205222 ภูมิศาสตรเศรษฐกิจ              3 (3-0-6)         

 Economic Geography 
2205223 ภูมิศาสตรการตั้งถิ่นฐานขัน้ตน            3 (3-0-6) 

Introduction to Geography of Settlement  
2205231 ภูมิศาสตรการทองเที่ยว              3 (3-0-6) 

Geography of Tourism 
2205251 การแปลความหมายแผนที่และภาพถายทางอากาศ       3 (2-2-5) 

  Map and Aerial Photo Interpretation 
2205313 อากาศวิทยา                3 (3-0-6) 

 Climatology 
2205314 ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม             3 (3-0-6) 

Resources and Environment 
2205324  ภูมิศาสตรอุตสาหกรรม              3 (3-0-6) 

 Geography of Manufacturing 
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    2205332 ภูมิศาสตรการเมอืง               3 (3-0-6) 
       Political Geography 
    2205333 ภูมิศาสตรประชากร               3 (3-0-6) 
       Geography of Population 
    2205337 ภูมิศาสตรเมือง 1               3 (3-0-6) 
       Urban Geography I 
    2205341 ภูมิศาสตรประเทศไทย              3 (3-0-6) 
       Geography of Thailand 
    2205346 ภูมิศาสตรเอเชียตะวันออก             3 (3-0-6) 
       Geography of East Asia 
    2205348 ภูมิศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต           3 (3-0-6) 
       Geography of Southeast Asia 

2205352 หลักการทําแผนที่               3 (2-2-5) 
Principles of Cartography 

2205365 โทรสัมผัสเบื้องตน               3 (3-0-6) 
  Introduction to Remote Sensing  

2205376 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร             3 (2-2-5) 
Geographic Information System  

2205423 ภูมิศาสตรการตลาด              3 (3-0-6) 
 Marketing Geography 

2205446 ภูมิศาสตรอเมรกิาเหนือ              3 (3-0-6) 
 Geography of North America 

 
คําอธิบายรายวิชา 

2205211 ระบบกายภาพในสภาพแวดลอม             3 (3-0-6) 
     องคประกอบทางกายภาพของสภาพแวดลอมในรูปของระบบความเกี่ยวพันระหวางระบบเหลานี ้

ในอันที่จะทําใหเกิดสภาพแวดลอมเฉพาะแบบในภมูิภาคตางๆของโลก รวมทั้งการประยุกตความ 
รูเกีย่วกับระบบกายภาพเหลานี้เพือ่นํามาอธิบายปญหาสภาพแวดลอม 

     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 
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   2205221 ภูมิศาสตรมนุษยเบื้องตน               3 (3-0-6) 
    บทบาท ขอบเขต และความหมายของภูมิศาสตรมนุษย  เนื้อหาแบบผสมผสานบนพื้นฐานของ 

ความสัมพนัธระหวางปจจัยดานมนุษยและปจจัยดานพื้นที ่
     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.                      
 

2205222 ภูมิศาสตรเศรษฐกิจ                                          3 (3-0-6)  
    การผันแปรบนพืน้ที่ของปจจัยทางเศรษฐกิจ: ราคาสินคาและวัตถุดบิ การ’บริโภค  

สถานประกอบการ ทรัพยากร การคา ตลาด และการขนสง  ความสมัพันธระหวางปจจัย 
ดังกลาวกับระบบเศรษฐกิจ  การประยุกตหลกัเกณฑทางภูมิศาสตรเศรษฐกิจในการวางแผน 
พัฒนาเศรษฐกิจ          

  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 ภูมิศาสตรการตั้งถิ่นฐานขัน้ตน              3 (3-0-6) 

    วิวัฒนาการของการตั้งถิ่นฐานในสวนตางๆของโลก โดยพิจารณารูปแบบ โครงสราง และบทบาท 
หนาที่ของการตั้งถิ่นฐานในชนบทและในเมือง 

    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 ภูมิศาสตรการทองเที่ยว                3 (3-0-6) 
    องคประกอบการทองเทีย่ว ปจจัยทางภูมิศาสตรทีส่งเสริมใหเกิดการทองเทีย่ว  พฤติกรรมการ 

ทองเทีย่ว  ความสําคัญและผลกระทบจากการทองเที่ยวทีม่ีตอสภาพเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจน 
สภาพแวดลอมในภูมิภาคตางๆ โดยเนนถึงการทองเที่ยวในประเทศไทย 

  Geography of Tourism  
    GEOG TOUR 
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    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.  
 

2205251 การแปลความหมายแผนที่และภาพถายทางอากาศ         3 (2-2-5) 
    องคประกอบแผนที่และภาพถายทางอากาศ  การแปลความหมายแผนที่และ 
    ภาพถายทางอากาศเกีย่วกับสภาพแวดลอมทางธรรมชาติและทางวฒันธรรม 
  Map and Aerial Photo Interpretation             
    MAP PHOTO INTERP  

Components of map and aerial photograph; map and aerial photograph 
interpretation of natural and cultural environment. 
 

2205313 อากาศวิทยา                  3 (3-0-6) 
    องคประกอบ ปจจัยควบคุม และความผันแปรของอากาศ  เรื่องราวเกี่ยวกับ อากาศ  เครื่องมอืที่ 

เกีย่วของ  วิธีพยากรณลมฟาอากาศ ตลอดจนการกระจาย การจําแนก และลกัษณะภูมิอากาศ 
ประเภทตางๆของโลก 

    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 ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม               3 (3-0-6) 

    องคประกอบ โครงสราง และความสัมพนัธระหวางทรัพยากรและสิง่แวดลอม  ความขัดแยง 
ระหวางการจัดการทรัพยากรและการอนุรักษสิ่งแวดลอม  การเปลี่ยนแปลงและการเกิดใหมของ 
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมภายใตระบบเทคโนโลยสีมัยใหม โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการสื่อสาร 
และขอมูลขาวสาร 

    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.  
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2205324 ภูมิศาสตรอุตสาหกรรม                3 (3-0-6) 
    ปจจัยตางๆที่มคีวามสัมพันธกับทีต่ั้งโรงงานอุตสาหกรรม  ทฤษฎีแบบคลาสสคิเกี่ยวกับที่ตั้ง 

โรงงาน และแนวความคิดเชิงพฤตกิรรมเกี่ยวกับทีต่ั้งโรงงาน ซึ่งเนนสถานประกอบการ 
อุตสาหกรรมในฐานะที่เปนองคการ  การใชหลักเกณฑในภูมิศาสตรอุตสาหกรรมประกอบการวาง 
แผนอุตสาหกรรมทั้งในระดับภูมภิาคและระดบัประเทศ 

    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.        

 
2205332 ภูมิศาสตรการเมอืง                  3 (3-0-6) 

     ความสัมพนัธระหวางสภาพภมูิศาสตรกบัสภาพการเมือง  ปญหาทางการเมือง  กิจกรรมทาง 
การเมือง 

    Political Geography  
    POLIT GEOG 
    Relationship between geographic and political conditions; political problems;  

political activities. 
 
    2205333 ภูมิศาสตรประชากร                                           3 (3-0-6) 

    การกระจายตัว ความหนาแนนและองคประกอบของประชากร ภาวะการเจริญพันธุ ภาวะการตาย  
การยายถิ่น และการเพิม่ประชากรในภูมิภาคตางๆของโลก โดยเนนถึงสาเหตุและผลซึ่งอาจจะเกิด 
ขึ้นจากปจจัยตางๆในภูมิภาคนัน้ๆ 

    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. 

   
  2205337 ภูมิศาสตรเมือง 1                                           3 (3-0-6) 

    การกําเนิดของเมอืง  การกระจาย  การเจริญเติบโต หนาที ่รูปราง  โครงสรางภายใน โดยเนนถึง 
รูปแบบการใชที่ดนิ  จินตภาพเกีย่วกับเมืองและพฤติกรรมของชาวเมือง รวมทั้งการนําหลกัเกณฑ 
ทางภูมิศาสตรเมอืงไปใชประโยชนในการวางแผน 
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    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. 

 
    2205341 ภูมิศาสตรประเทศไทย                        3 (3-0-6) 

    องคประกอบทางกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทย โดยเนนถึง ความสําคัญของการ 
กระจายในทางพืน้ที่ขององคประกอบเหลานี ้ ตลอดจนความสัมพนัธระหวางปจจัยตางๆที ่
เกีย่วของ 

    Geography of Thailand  
    GEOG THAILAND 

Physical, social and economic elements of Thailand, with emphasis on their  
spatial distribution and their relationships. 

 
    2205346 ภูมิศาสตรเอเชียตะวันออก               3 (3-0-6) 

    องคประกอบทางกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศตางๆใน เอเชียตะวันออก โดยเนนถึง 
ความสําคัญของการกระจายในทางพื้นที่ขององคประกอบเหลานี ้ตลอดจนความสมัพันธของ 
ปจจัยตางๆทีเ่กีย่วของ 

    Geography of East Asia   
    GEOG E ASIA  
    Physical, social and economic elements of the East Asian countries, with  

emphasis on their spatial distribution and their relationships. 
 

2205348 ภูมิศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต              3 (3-0-6) 
    องคประกอบทางกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศตางๆในเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต โดย 

เนนถึงความสําคญัของการกระจายในทางพื้นที่ขององคประกอบเหลานี้ ตลอดจนความสัมพนัธ 
ของปจจัยตางๆทีเ่กีย่วของ 

    Geography of Southeast Asia  
     GEOG SE ASIA  
    Physical, social and economic elements of the Southeast Asian countries, with  

emphasis on their distribution and their relationships. 
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  2205352  หลักการทําแผนที่                  3 (2-2-5) 
    แผนที่ประเภทตางๆ  การใชอุปกรณชวยทําแผนที่  การวางรูปแบบเสนโครงแผนที ่ขนาด   

มาตราสวน การใชสัญลักษณและตัวอักษรเพื่อประกอบแผนที่ใหถกูตองตามวัตถปุระสงค 
   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. 

 
   2205365 โทรสัมผัสเบื้องตน                  3 (3-0-6) 

    ระบบการเก็บขอมูลโดยวิธีโทรสัมผัส  ลักษณะภาพถายทางอากาศและภาพจากดาวเทียม การ 
แปลความหมาย และการใชภาพถายทางอากาศและภาพจาก ดาวเทียม 

  Introduction to Remote Sensing      
    INTRO REMOTE SENS  
    Systems of data collection by means of remote sensing; characteristics,  

interpretation and the use of aerial photographs and satellite imagery. 
 
  2205376 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร                3 (2-2-5) 

    เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร  การนําเขัา การทําบรรณาธิกร การวิเคราะหขอมูลและการ 
แสดงดวยแผนที ่ การประยกุตระบบสารสนเทศภมูิศาสตร  การใชซอฟตแวรดานระบบสาร 
สนเทศภูมศิาสตร 

    Geographic Information System  
    GEOG INFOR SYSTEM 

        Geographic Information System technology; data, editing, analysis and  
cartographic presentation; the application of Geographic Information System; the  
use of Geographic Information System software. 

 
  2205423 ภูมิศาสตรการตลาด                 3 (3-0-6) 

    ความสัมพนัธทางพื้นที่ของกิจกรรมตติยภูมิในการพัฒนาเศรษฐกจิ โดยเนนการกระจาย  เปรยีบ 
เทียบโครงสรางและองคประกอบของการขายปลีกและขายสงในกลุมประเทศที่พัฒนาแลวกับกลุม 
ประเทศที่กําลังพฒันา 

      Marketing Geography     
    MARKETING GEOG  
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Spatial relations of tertiary activities within the context of economic 
development, with emphasis on the distribution of these activities; a comparison  
of structure and components of wholesaling and retailing between developed and  
developing countries. 
 

  2205446 ภูมิศาสตรอเมรกิาเหนือ                   3 (3-0-6) 
    องคประกอบทางกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศตางๆใน อเมริกาเหนือ โดยเนนถึง 

ความสําคัญของการกระจายในทางพื้นที่ของ องคประกอบเหลานี้ ตลอดจนความสัมพนัธของ 
ปจจัยตางๆทีเ่กีย่วของ 

    Geography of North America  
    GEOG N AMERICA 
    Physical, social and economic elements of the North American countries, with  

emphasis on their spatial distribution and their relationships.  
 
 


