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    ค าอธิบายรายวิชา  
 รหัสวิชา                ช่ือรายวิชาและค าอธิบายรายวิชา  น(บ-ป-อ) 
 GEL1001 การใช้ภาษาไทย       3(3-0-6) 
   Thai Usage 

หลกัเกณฑ์แนวคดิท่ีเป็นพืน้ฐานของการส่ือสาร พฒันาทกัษะของการใช้
ภาษาไทย ทัง้การฟัง การอ่าน การพูด การเขียน การอ้างอิง การสืบค้นสารนิเทศ
และการน าเสนอผลงานด้วยส่ือตา่งๆ รวมทัง้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างเหมาะสม 
เพ่ือเป็นพืน้ฐานในการศกึษาและสง่เสริมบคุลิกภาพ 

 
 GEL1002 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและการสืบค้น 3(3-0-6) 
  English for Communication and Information Retrieval 

การใช้ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร (พดู ฟัง อ่านเขียนฯ) ในสถานการณ์
ตา่งๆ ในชีวิตประจ าวนั รวมทัง้การสืบค้นสารนิเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ การอ้างอิง 
และเรียนรู้จากส่ือการเรียนรู้ตา่งๆ อาทิ ฐานข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ ส่ือสิ่งพิมพ์ เป็น
ต้น 

  
 GEL1003 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารและทักษะการเรียน   3(3-0-6) 
  English for Communication and Study Skills 

การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร การให้ข้อมูล การสรุปความ และ
แสดงความคดิเห็น กลวิธีการอา่นเพ่ือความเข้าใจ การเขียนในชีวิตประจ าวนั การ
อ้างอิง และการใช้พจนานุกรม เพ่ือการอ่านและการเขียน โดยใช้ส่ือ ระบบ
สารนิเทศ และฐานข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ตา่งๆ  

 
 GEL2001 ภาษาไทยเชิงวิชาการ  3(3–0-6) 
  Thai for Academic Purposes 

ภาษาไทยเพ่ือใช้ในการพฒันาทกัษะการรับและส่งสารเชิงวิชาการ การ
สืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ  ทัง้ปฐมภูมิและทุติยภูมิเพ่ือการ
น าเสนอผลงาน ในรูปแบบบทความวิชาการ งานวิจยัเบือ้งต้นในสาขาท่ีเก่ียวข้อง 
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 รหัสวิชา                ช่ือรายวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
 GEL2002          ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ      3(3-0-6) 
  English for Academic Purposes                   

ภาษาองักฤษเพ่ือการศึกษาเรียนรู้ การส่ือสาร การแสดงความคิดเห็น
เชิงวิชาการ การเขียนรายงานและผลงาน การอ้างอิง การใช้สารนิเทศ เพ่ือการ
สืบค้นข้อมูลจากส่ือหลากหลายทัง้ส่ือสิ่งพิมพ์และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือการ
เขียนงานวิจัยเบือ้งต้นและการน าเสนอรายงานหรือผลงานในสาขาวิชาท่ี
เก่ียวข้อง 

 
 GEH1001 สุนทรียภาพกับชีวิต  3(3-0-6) 
  Aesthetic Appreciation 
    การสร้างประสบการณ์ การรับรู้และเข้าใจศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ โดย

ผ่านกระบวนการพืน้ฐานทางสุนทรียศาสตร์ เพ่ือน าไปสู่ความซาบซึง้และเห็นใน
คณุประโยชน์ในด้านความงามทางศิลปกรรมศาสตร์ เพ่ือความสุขของชีวิตเพ่ือ
การด ารงชีวิตท่ีราบร่ืน 

  
 GEH1002 สังคมไทยในบริบทโลก  3(3-0-6) 
  Thai Society in Global Context 
    พืน้ฐานและวิวฒันาการสงัคมไทย ความสัมพันธ์ และผลกระทบจาก

สงัคมยุคโลกาภิวฒัน์ อนัมีผลต่อวฒันธรรมและสังคมไทยท่ีต้องปรับตวัต่อการ
เปล่ียนแปลง ให้ทนัตอ่กระแสโลกยคุปัจจบุนั ทัง้ด้านวฒันธรรม สงัคม เศรษฐกิจ
และการเมืองการปกครอง รวมทัง้แนวพระราชด าริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือการด ารงอยู่อย่างมีจิตส านึกแห่งความเป็นไทย รวมทัง้เสนอแนว
ทางเลือกท่ีหลากหลาย 

 
 GEH2001 การพัฒนาตน  3(3-0-6) 
  Self Development 
    หลักการพืน้ฐานพฤติกรรมมนุษย์ แนวคิดทฤษฎี เทคนิค และวิธีการ

พฒันาตนทัง้การก ากับควบคมุตนเอง การพฒันาตนให้เกิดศกัยภาพสูงสุด การ
ปฏิบตัิตน การป้องกนักบัพฤติกรรมเส่ียงในชีวิตอย่างเหมาะสม การด าเนินชีวิตท่ี
มีคณุคา่และสามารถด ารงอยูใ่นสงัคมได้อย่างมีความสขุ 
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 รหัสวิชา                ช่ือรายวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
 GEH2002 ความจริงของชีวิต  3(3-0-6) 
  Truth of Life 
    หลักการและการเข้าใจถึงความจริงของชีวิตตามหลักธรรมและ

ไตรสิกขา เพ่ือการเข้าใจตนเอง ผู้ อ่ืน สงัคม ธรรมชาต ิและสรรพสิ่ง ในการก าหนด
เป้าหมายของชีวิตและการด ารงชีวิตในโลกยุคโลกาภิวฒัน์ การน าเอาความจริง
ของชีวิต หลกัศาสนธรรมและทกัษะชีวิตไปประยุกต์ใช้ในการพฒันาตนเองให้มี
คณุธรรมและจริยธรรม เพ่ือการด ารงตนในสงัคมอยา่งมีความสขุและสนัติ 

 
 GES1001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสารและการเรียนรู้ 3(3-0-6) 
  IT for Communication and Learning 

หลักการและความส าคัญระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ
สารนิเทศ ในการสืบค้น การสร้างสารนิเทศ การใช้ข้อมลูสารสนเทศและแสวงหา
ความรู้จากส่ือสิ่งพิมพ์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การ
ส่ือสารและแลกเปล่ียนข้อมูลสารสนเทศบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การใช้ระบบ
มลัตมีิเดีย เพ่ือการพฒันาการส่ือและการเรียนรู้ 

  
 GES1002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 

 Science and Technology for Quality of Life 
การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บทบาทของวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีทัง้ทางด้านกายภาพและชีวภาพท่ีมีต่อคุณภาพชีวิต การออกก าลัง
กาย การส่งเสริมสขุภาพจิต อาหารเพ่ือสขุภาพ ความปลอดภยัในการใช้ยาและ
สารเคมีในชีวิตประจ าวนั พลงังาน การส่ือสารและโทรคมนาคม 

  
 GES2001 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
   Science, Technology and Environment 

ความส าคญัของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ผลกระทบของ
การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสิ่งแวดล้อม  ระบบนิเวศ ระบบ
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ  ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ 
ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม แนวทางการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อยา่งยัง่ยืน 
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 รหัสวิชา                ช่ือรายวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
 GES2002 การคิดและการตัดสินใจ  3(2-2-5) 

Thinking and Decision Making 
หลกัการ ประเภท กระบวนการ และวิธีการคิด และก า รตั ด สิ น ใจ ข อ ง

มนุษย์ การพัฒนากระบวนการคิด การวิเคราะห์และการตัดสินใจในการหา
ปัญหา หาเหตุ ปัจจยั หาผล และใช้ข้อมูลและข้อเท็จจริงในการตดัสินใจ (fact-
based decision making) เพ่ือแก้ปัญหาและน าไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั 

  
 MAT1101 คณิตศาสตร์  1  3(3-0-6) 

Mathematics 1 
เซต ระบบจ านวนจริง ตรรกศาสตร์ สมการ วิธีอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ 

ทฤษฎีบททวิยามส าหรับนกัศกึษากลุม่สงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์  
   

 MAT1106 แคลคูลัสเบือ้งต้น                                               3(3-0-6) 
  Introduction to Calculus 

อนัดบั และอนกุรม ลิมิต ความตอ่เน่ือง อนพุนัธ์ และอินทิกวิล 
 

 MAT4302           พีชคณิตเชิงเส้น   3(3-0-6) 
  Linear Algebra 

เวคเตอร์ และปริภูมิเวคเตอร์ เมทริกซ์และการแปลเชิงเส้นค่าเฉพาะ 
เวคเตอร์เฉพาะ รูปแบบเชิงเส้นคู ่รูปแบบเชิงเส้นก าลงัสอง  ผลคณูสเกลาร์ออโท
โกนลัลิตี 

 
 COM3614 คอมพวิเตอร์เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ 3(2-2-5) 

Computer for Geographic Analysis 
การใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์  โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือการวิเคราะห์

สงัเคราะห์และจัดการข้อมูลด้านภูมิศาสตร์การเสนอข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ด้วย
กราฟ แผนภาพ คาร์โทแกรมและแผนคอมพิวเตอร์ 
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รหัสวิชา                ช่ือรายวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
 GEO1101 ภูมิศาสตร์กายภาพ  3(2-2-5) 

Physical Geography 
ลักษณะทางสัณฐานของโลกและปรากฏการณ์ ท่ี เกิดเน่ืองจาก

ความสมัพนัธ์ ระหว่างโลก กบัดวงอาทิตย์และดวงจนัทร์ สมบตัทิางด้านกายภาพ 
และการเปล่ียนแปลงของ ธรณีภาค (Lithosphere)  อุทกภาค (Hydrosphere)  
บรรยากาศ (Atmosphere) และชีวมณฑล (Biosphere) ต่อการด ารงชีวิตของ
มนษุย์ 
 

 GEO1102  ภูมิศาสตร์มนุษย์   3(3-0-6) 
Human Geography 

การวิเคราะห์ลกัษณะทางภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกบัความเป็นอยู่ของ
มนษุย์ เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์แก้ปัญหา การตัง้ถ่ินฐาน การกระจายของ
ประชากร สภาพทางเศรษฐกิจ สงัคมการเมือง การปกครองวัฒนธรรม โดยใช้
ภูมิธรรมกับการพัฒนาสังคมของมนุษย์ในส่วนต่าง ๆ ของโลก  
 

 GEO1103 ธรณีสัณฐานวิทยา   3(2-2-5) 
Geomorphology 

การก าเนิดธรณีโครงสร้าง  รูปร่างของแผ่นดิน  กระบวนการก าเนิดและ
การพัฒนา  ตลอดจนการเปล่ียนแปลงของแผ่นดินท่ีประสบในปัจจุบัน การ
จ าแนกชนิดของธรณีสัณฐานแบบต่าง ๆโดยเน้นธรณีสัณฐานท่ีมีปรากฏอยู่ใน
ประเทศไทย  และการปฏิบตัภิาคสนาม 
   

 GEO1201 ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ   3(2-2-5) 
Economic Geography 

ล ักษณะและปัจจ ัยที่ท าให้ เกิดความแตกต ่างของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจในบริเวณตา่ง ๆ ของโลก  เพ่ือวิเคราะห์การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  ใน
ภูมิภาคต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น การกระจายของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การ
ผลิต ด้านเกษตรกรรม  อตุสาหกรรม  พาณิชยกรรม  การคมนาคมขนส่ง  การค้า
ระหวา่งประเทศ  และการบริการแก่ประชาชนในดนิแดนตา่ง ๆ ของโลก 
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รหัสวิชา                ช่ือรายวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
 GEO1202 ภูมิศาสตร์วัฒนธรรม  3(3-0-6) 

Cultural Geography 
การวิเคราะห์องค์ประกอบทางด้านภูมิศาสตร์กับลักษณะทางด้านสงัคม 

และวัฒนธรรมของมนุษย์  ท่ีส่งผลให้เกิดกระบวนการคิดต่อรูปแบบของการ
ด ารงชีวิตของมนุษย์ในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก เพ่ือให้ปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อม  ระดับความก้าวหน้าทางวิทยาการ  การใช้ท่ีดินแบบต่าง ๆ
ลกัษณะความแตกตา่งทางเศรษฐกิจทางสงัคมและการปกครอง 

 
GEO1301 ภูมิศาสตร์ภูมิภาคโลก  3(2-2-5) 

Regional Geography of the World 
การวิเคราะห์ความแตกต่างภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกล ักษณะภูมิ

ประเทศ ภ ูม ิอากาศ ประชากร ทรัพยากรธรรมชาติ จากสิ ่งต ่างๆ และ
ผลกระทบทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมในแต่ละภูมิภาคท่ีมีต่อกัน และเสนอ
แนวทางกับการท่ีจะด ารงอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ของโลกได้อย่างมีความสุข  
  

GEO1401 แผนที่และและการแปลความหมายจากแผนท่ี 3(2-2-5) 
Map and Map Interpretations  

ความรู้พืน้ฐานเก่ียวกับแผนท่ี องค์ประกอบของแผนท่ี การอ่าน การ
ตีความ การใช้แผนท่ีภูมิประเทศมาตราส่วน 1 : 50,000  และ 1 : 250,000 ให้
ฝึกฝน การอ่านการตีความและให้มีการปฏิบตัิการภาคสนามโดยใช้แผนท่ีภูมิ
ประเทศประกอบการศกึษา 

 
GEO1403 การแปลความหมายจากแผนท่ีและรูปถ่ายทางอากาศ 3(2-2-5) 

Maps and Aerial Photo Interpretations  
พืน้ฐานเก่ียวกับแผนท่ีรูปถ่ายทางอากาศ  การตีความ  การใช้แผนท่ีภูมิ

ประเทศและรูปถ่ายทางอากาศ   เพ่ือน าไปศกึษาลกัษณะของสิ่งท่ีปรากฏอยู่ใน
พืน้ท่ีจริงทัง้ลกัษณะทางด้านธรรมชาติ และลกัษณะทางด้าน ได้แก่  ลกัษณะภูมิ
ประเทศ  ชุมชน โบราณ ศาสนสถาน   การตัง้ถ่ินฐาน  เส้นทางคมนาคมแหล่ง
ทอ่งเท่ียว   และการใช้ท่ีดนิ และการปฏิบตัภิาคสนาม 
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 รหัสวิชา                ช่ือรายวิชาและค าอธิบายรายวิชา  น(บ-ป-อ) 
GEO2402 การส ารวจข้อมูลระยะไกล (RS) 3(2-2-5) 

Remote Sensing (RS) 
ประวัติและหลักการเบื อ้งต้นของการส ารวจข้อมูลระยะไกล  การ

ส ารวจข้อมูลธรรมชาติด้วยดาวเทียมสัญญาณภาพจากดาวเทียม การใช้
ประโยชน์จากภาพดาวเทียมในงานด้านภูมิศาสตร์ ฝึกปฏิบตัิการและตรวจสอบ
ข้อมลูในภาคสนาม 

 
 GEO2403 การส ารวจข้อมูลระยะไกล 2 (RS 2) 3(2-2-5) 

Remote Sensing 2 (RS 2) 
การส ารวจข้อมลูด้วยการส ารวจข้อมลูระยะไกลในงานภมูิศาสตร์ เทคนิค

การประมวลผลภาพเชิงตัวเลข  การเพิ่มความคมชัด ตัวกรองแบบต่างๆ การ
จ าแนกข้อมูลภาพ การโมเสกภาพ และการจ าแนกข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ แนว
ท างก า รป ระยุ ก ต์ ใ ช้ ข้ อมู ล จ าก ก ารส า รวจ ระย ะ ไก ล ใน ก า รส า รวจ
ทรัพยากรธรรมชาติ การด้วยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์เพ่ือท านายและ
ตดัสินใจทัง้ทางกายภาพ เศรษฐกิจ สงัคม และการใช้การส ารวจข้อมลูระยะไกล
ร่วมกบัระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ 

 
GEO2101  ภูมิอากาศวิทยา   3(2-2-5) 

Climatology 
ธาตปุระกอบภูมิอากาศเคร่ืองมือท่ีใช้วดัธาตปุระกอบภูมิอากาศปัจจยัท่ี

ควบคุมภูมิอากาศการจ าแนกเขตภูมิอากาศและลักษณะภูมิอากาศของแต่ละ
ท้องถ่ินการพยากรณ์อากาศโดยมีการฝึกปฏิบตั ิ

 
 GEO2102 อุทกวิทยา   3(3-0-6) 

Hydrology 
น า้ท่ีมีอยู่ในโลกสาเหตุการเกิดการหมุนเวียนเปล่ียนสถานะของน า้

คณุสมบตัิทางฟิสิกส์และเคมีของน า้ในล าน า้ ทะเล ทะเลสาบและน า้ใต้พืน้ดิน
รวมทัง้การน าน า้มาใช้ให้เกิดประโยชน์การควบคมุและการอนรัุกษ์ 
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 รหัสวิชา                ช่ือรายวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
 GEO2103 ชีวภูมิศาสตร์   3(3-0-6) 

Biogeography 
ลักษณะแวดล้อมทางธรรมชาติท่ีมีผลต่อการเกิดการกระจายของพืชและสัตว์ 

ลกัษณะเดน่ของพืชและสตัว์ประจ าถ่ิน และวิธีการให้ลกัษณะแวดล้อมทางธรรมชาติคงอยู่
อยา่งยัง่ยืน 
  

 GEO2104 ภูมิศาสตร์ดนิ   3(2-2-5) 
Soil Geography 

การก าเนิดการกระจายสมบัติทางกายภาพสมบัติทางเคมีและศักยภาพทางการ
เกษตรการจ าแนกดนิตามระบบอนกุรมวิธาน (Soil Taxonomy Classification System) ดินท่ีเป็น
ปัญหาทางการเกษตรมีการฝึกปฏิบตังิานภาคสนามโดยเน้นดนิในประเทศไทย 

 
 GEO2105 แนวคิดทางภูมิศาสตร์   3(3-0-6) 

Geographical Thought 
 พฒันาการ ของแนวคิดทางภูมิศาสตร์ตามสมยั-ยคุตา่งๆจากอดีตจนถึง
ปัจจบุนั น ามาสู่การจดักระบวนการคิดวิเคราะห์เพ่ือน าแนวคิดทางภูมิศาสตร์มา
วางแผนพฒันาประเทศได้อยา่งยัง่ยืน 

 
 GEO2203 ภูมิศาสตร์ชนบท  3(3-0-6) 

Rural Geography 
องค์ประกอบของชนบท  แบบรูปการตัง้ถ่ินฐาน  ประชากรลกัษณะ เศรษฐกิจสงัคม 

ชนบท การใช้ท่ีดินในชนบท การใช้ความรู้ด้านภูมิศาสตร์เพ่ือพฒันาสภาพท้องถ่ินชนบทให้
เกิดความยัง่ยืน ปัญหาและการแก้ไขปัญหาในชนบท 

  
 GEO2204 ภูมิศาสตร์เมือง  3(3-0-6) 

Urban Geography 
องค์ประกอบของเมือง รูปแบบการตัง้ถิ ่นฐานประชากรล ักษณะ

เศรษฐกิจ-สงัคมเมือง การใช้ท่ีดินในเมือง ลกัษณะทางภูมิศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อ
การขยาย การเตบิโตของเมือง ปัญหาในเมืองและการแก้ไขปัญหาในเมือง 
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 รหัสวิชา                ช่ือรายวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
 GEO2205 ภูมิศาสตร์การตัง้ถิ่นฐาน  3(3-0-6) 

Settlement Geography 
แนวคิดและทฤษฎีการตัง้ ถ่ินฐานของมนุษย์ในส่วนต่างๆของโลก                         

ปัจจยัทางภมูิศาสตร์ท่ีมีผลตอ่การตัง้ถ่ินฐานของประชากรในชนบทและเมือง 
 

 GEO2301 ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงเคราะห์ 3(2-2-5) 
Analytical Geography of Thailand  

การวิเคราะห์สภาพภูมิศาสตร์ของประเทศไทยทัง้ทางด้านท่ีตัง้ อาณา
เขต ลักษณะทางด้านกายภาพ  ลักษณะทางด้านเศรษฐกิจ ประชากร เพ่ือ
จัดระบบการคิดวางแผนแก้ปัญหาด้านการเกษตร อุตสาหกรรม การค้า การ
คมนาคมขนส่งและการศึกษาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือการพัฒนา
ประเทศไทย และระดบัภมูิภาคได้อยา่งยัง่ยืน 

 
 GEO2303 ภูมิศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(3-0-6) 

Geography of Southeast Asia 
สภาพภูมิศาสตร์ของภูมิภาคโดยภาพรวมและสภาพภูมิศาสตร์รายประเทศ

เก่ียวกับ ลกัษณะทางด้านกายภาพ  ประชากร  เศรษฐกิจ  สงัคม  การเมืองการปกครอง  และ
ปัญหาตา่ง  ๆในภมูิภาคนี ้

 
 GEO3102 ธรณีวิทยาเบือ้งต้น     3(2-2-5) 

Introduction to Geology 
ความหมาย ประวัติ และขอบเขตของธรณีวิทยา การก าเนิดโลกและ

การล าดบัยุคทางธรณีวิทยา ธรณีวิทยาโครงสร้าง แร่และหิน รูปร่าง ขนาด 
คณุสมบตัิและลกัษณะของแร่และหิน กระบวนการก าเนิดและการเปล่ียนแปลง
ทางธรณีวิทยา และการปฏิบตักิารภาคสนาม 

 
 GEO3303 ภูมิศาสตร์เอเชีย  3(3-0-6) 

Geography of Asia 
สภาพทางภูมิศาสตร์ของทวีปเอเชียโดยภาพรวม และลักษณะทาง

ภูมิศาสตร์ของประเทศต่างๆ ท่ีสมัพนัธ์กับลกัษณะทางด้านกายภาพ ประชากร 
เศรษฐกิจสงัคม  และการเมืองการปกครอง 
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 รหัสวิชา                ช่ือรายวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
 GEO3202 ภูมิศาสตร์การเมือง  3(3-0-6) 

Political Geography 
แนวคิดของนักภูมิศาสตร์การเมือง ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ท่ีมีผลต่อความ

มั่นคงของรัฐ การรวมกลุ่มทางการเมืองระหว่างประเทศ วิเคราะห์พฤติกรรมทาง
การเมือง ของรัฐและปัญหาอนัสืบเน่ืองมาจากสภาพทางภูมิศาสตร์ทัง้ในอดีตและใน
ปัจจบุนั 

 
 GEO3203 ภูมิศาสตร์การเกษตร  3(3-0-6) 

Agricultural Geography 
รูปแบบของการเกษตรกรรม ปัจจยัทางด้านภูมิศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกบัการ

ใช้ท่ีดินและปัญหาการใช้ท่ีดินด้านการเกษตรกรรม เช่น การเพาะปลูก การเลีย้ง
สตัว์  การประมง  และการท าป่าไม้ การแบง่ภูมิภาคทางด้าน การเกษตรของไทย  
ลกัษณะการเกษตรกรรมหลกัของแตล่ะภมูิภาค   แนวทางการพฒันาเกษตรกรรม
ของภมูิภาคตา่ง ๆ ของไทย 

 
 GEO3204 ภูมิศาสตร์ชายฝ่ังทะเล  3(3-0-6) 

Coastal Geography 
ธรรมชาติของลักษณะชายฝ่ังทะเลท่ีเก่ียวกับการก าเนิด  และการ

เปล่ียนแปลงของชายฝ่ังทะเล กระแสน า้ระดบัน า้ขึน้-ลง  ความสมัพนัธ์ร ะ ห ว่ า ง
มนุษย์กับชายฝ่ังทะเลโดยมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากชายฝังทะเลไทยเพ่ือการ  
ประกอบกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจและการลดมลภาวะสิ่งแวดล้อมเน่ืองมาจาก
การใช้ประโยชน์จากชายฝ่ังทะเล 

 
 GEO3205 ภูมิศาสตร์การวางแผนและพัฒนา 3(2-2-5) 

Geography of Planning and Development 
การส ารวจข้อมลูทางภมูิศาสตร์ การเก็บรวบรวมข้อมลู การวิเคราะห์เพ่ือ

การวางแผนและพฒันาส าหรับงานเฉพาะด้าน  เช่น การวางผงัชมุชน การก าหนด
เขตการปกครอง  การสร้างเข่ือน  การสร้างอ่างเก็บน า้  การสร้างเขตอตุสาหกรรม 
การจดัท่ีดนิเพ่ือการเกษตรกรรม การคมนาคมขนสง่  และการปฏิบตัภิาคสนาม 
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 รหัสวิชา                ช่ือรายวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
 GEO3402 เทคนิคและวิธีการทางภูมิศาสตร์ 3(2-2-5) 

Techniques and Method in Geography 
การฝึกใช้และออกแบบเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ การเก็บรวบรวมข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมลูและเสนอข้อมลูทางภมูิศาสตร์ 
 
 GEO3405 วิธีการทางสถติสิ าหรับภูมิศาสตร์ 3(2-2-5) 

Statistical Techniques in Geography  
ข้อมูลสถิติทางภูมิศาสตร์การรวบรวมข้อมูลการแปลความหมายการ

ประยุกต์ความหมายทางสถิติให้เข้ากับความหมายทางภูมิศาสต ร์ การสร้าง
และทดสอบแบบจ าลองทางภูมิศาสตร์โดย  อาศัยความ รู้ทางสถิติและ
คณิตศาสตร์ 

 
 GEO3901 ปัญหาพเิศษทางภูมิศาสตร์  3(2-2-5) 

Geographical Special Problems 
ปัญหาและสิ่งท่ีน่าสนใจด้านภูมิศาสตร์สาขาใดสาขาหนึ่ง  โดยใช้

กระบวนการคิดวิเคราะห์ และวิธีการทางภูมิศาสตร์ เลือกศกึษาหรือทดลองและ
น าเสนอโครงงานได้อยา่งมีระบบ 

 
 GEO4202 ภูมิศาสตร์การตลาดและอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

Geography of Marketing and Manufacturing 
ปัจจัยต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ท่ีมีผลต่อเศรษฐกิจด้านการตลาดและ

อตุสาหกรรม โดยเน้นการวิเคราะห์การก าหนดท่ีตัง้และบริเวณบริการตลาดและ
อตุสาหกรรม 

 
 GEO4203 ภูมิศาสตร์การแพทย์  3(3-0-6) 

Medical Geography 
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์  และอิทธิพลซึ่งเก่ียวโยงกับโรคภัยท่ีมีต่อสุขภาพ

อนามยัของมนุษย์ในส่วนภูมิภาคตา่ง ๆ การเกิดโรคและการแพร่กระจายของโรคภัย     
ตา่ง ๆ ในโลก 
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 รหัสวิชา                ช่ือรายวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
 GEO4208 การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมไทย 3(2-2-5) 

Natural Resources and Environmental Management of Thailand 
ความหมาย ประเภท ลักษณะและขอบเขตของทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมของประเทศไทย การจัดการสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยทัง้สิ่งแวดล้อม
ทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางสังคมวัฒนธรรมตามแผนพัฒนาประเทศ
แนวนโยบาย แห่งรัฐ  กฎหมายและการส่งเสริมองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน  การ
มีส่วนร่วม การสร้างเครือข่ายองค์กร  กฎหมายและการส่งเสริมองค์กรภาครัฐและ
สิ่งแวดล้อม แบบยัง่ยืน และการปฏิบตัภิาคสนาม 

 
 GEO4301 ภูมิศาสตร์ยุโรป  3(3-0-6) 

Geography of Europe 
สภาพทางภูมิศาสตร์ของทวีปยุโรปโดยภาพรวมและศกึษาลกัษณะทาง

ศาสตร์ของประเทศต่าง ๆ เก่ียวกับลักษณะทางด้านกายภาพ  ประชากร  
เศรษฐกิจ  สงัคม  การเมือง การปกครอง 

 
 GEO4302 ภูมิศาสตร์อเมริกาเหนือ  3(3-0-6) 

Geography of North America 
สภาพทางภูมิศาสตร์ของทวีปอเมริกาเหนือโดยภาพรวม และศึกษา

ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของประเทศต่างๆเก่ียวกับลักษณะทางด้านกายภาพ 
ประชากร  เศรษฐกิจ  สงัคม  การเมืองการปกครอง 

 
 GEO4303 ภูมิศาสตร์อเมริกาใต้  3(3-0-6) 

Geography of South America 
สภาพทางภมูิศาสตร์ของทวีปอเมริกาใต้โดยภาพรวม และศกึษาลกัษณะ

ทางภูมิศาสตร์ของประเทศต่าง ๆ เก่ียวกับลักษณะทางด้านกายภาพ ประชากร  
เศรษฐกิจ  สงัคม การเมืองการปกครอง 
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 รหัสวิชา                ช่ือรายวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
 GEO4304  ภูมิศาสตร์ออสเตรเลียและโอเชียเนีย 3(3-0-6) 

Geography of Australia Oceania 
สภาพทางภูมิศาสตร์ของออสเตรเลียนิวซีแลนด์และกลุ่มประเทศใน

มหาสมุทร แปซิฟิกตอนใต้โดยภาพรวม และให้ศึกษาลักษณะทางภูมิศาสตร์ของ
ประเทศ   ต่าง ๆ เก่ียวกับลักษณะทางด้านกายภาพประชากร  เศรษฐกิจ  สังคม  
การเมืองการปกครอง 

 
 GEO4305 ภูมิศาสตร์แอฟริกา  3(3-0-6) 

 Geography of Africa 
สภาพทางภูมิศาสตร์ของทวีปแอฟริกาโดยรวมและให้ศึกษาลักษณะทาง

ภูมิศาสตร์ของประเทศต่าง ๆ  เก่ียวกบัลกัษณะทางด้านกายภาพ   ประชากร การเมือง
การปกครอง 

 
 GEO4306 ภูมิศาสตร์รัสเซีย  3(3-0-6) 

Geography of Russia 
สภาพภูมิศาสตร์ของรัสเซีย  เก่ียวกับลักษณะทางด้านกายภาพประชากร

เศรษฐกิจสงัคม  การเมืองการปกครอง 
 
 GEO4901 การวิจัยทางภูมิศาสตร์  3(2-2-5) 

Research in Geography 
วิธีและรูปแบบการวิจัยทางภูมิศาสตร์  การวางแผน  การเลือกหัวข้อและ

การท าเค้าโครง  การตัง้สมมติฐาน  การเก็บข้อมูล  และการเขียนรายงานการวิจยั  ฝึก
ปฏิบตักิารวิจยัทางภมูิศาสตร์ 

 
 GEO1405 การส ารวจเพื่อการท าแผนที่ 3(2-2-5) 

Surveying for Cartography 
ทฤษฎี หลกัการส ารวจ และฝึกปฏิบตัิต่อเคร่ืองมือที่ใช้ในการส ารวจ

เพ่ือหาค่าพิกัดทัง้ทางราบและทางดิ่ง พร้อมทัง้ให้มีความสามารถน าเข้าข้อมูล
จากการส ารวจไปท าแผนท่ีได้ 
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 รหัสวิชา                ช่ือรายวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
 GEO4902 สัมมนาทางภูมิศาสตร์  3(2-2-5) 

Seminar in Geography 
สมัมนาปัญหาเฉพาะเร่ืองทางภูมิศาสตร์จากการศกึษาปัญหาพิเศษหรือ

การวิจัยทางภูมิศาสตร์ หรือการศึกษาปัญหาเฉพาะเร่ืองใหม่ ตามท่ีสนใจ
เก่ียวกบัภูมิศาสตร์กายภาพ  วฒันธรรม  ประชากร  สงัคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  
และ สิ่งแวดล้อม  และเขียนรายงานผลเชิงการวิจัยและเสนอผลการศึกษาเป็น
รายบคุคล  โดยอาจจดัสมัมนาทางวิชาการเตม็รูปอยา่งน้อย  1 ครัง้ หรือจะน าผล
การศึกษาไปเสนอในการประชุมสัมมนาภูมิศาสตร์แห่งชาติ หรือการสัมมนา
ภมูิศาสตร์ระหวา่งสถาบนัตา่ง ๆ อยา่งใดอยา่งหนึง่ก็ได้ และน าเสนอกระบวนการ
คดิและแก้ปัญหาไว้อยา่งเป็นระบบ 

 
 GEO2401 การท าแผนท่ี  3(2-2-5) 

Cartography 
หลกัการพืน้ฐานการท าแผนท่ี อปุกรณ์และเคร่ืองมือในการเขียนแผนท่ี  การ

ออกแบบแผนท่ี  สญัลกัษณ์และอกัษร  การถ่ายทอดข้อมลู  การค านวณและการเขียน
เส้นโครงแผนท่ีการประกอบต้นร่างแผนท่ี และเคร่ืองคอมพิวเตอร์ศึกษาโปรแกรม
พืน้ฐาน AUTO CAD 

 
 GEO3404 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 1 (GIS 1) 3(2-2-5) 

Geographic Information System 1 (GIS 1) 
แนวคิดของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ซอฟต์แวร์ ส าหรับระบบสารสนเทศ

ทางภูมิศาสตร์ การใช้ประโยชน์ข้อมลูระวางท่ี การใช้ข้อมลู ดิจิทลัและการผลิตแผนท่ีโดย
ใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

 GEO4204 ทักษะภาษาอังกฤษทางภูมิศาสตร์ 1 3(2-2-5) 
Practice   English in Geography  1 

การฝึกทักษะภาษาอังกฤษ  ทัง้  ฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  โดยเน้นเนือ้หา
ทางภมูิศาสตร์  
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 รหัสวิชา                ช่ือรายวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 
 GEO3802 การฝึกงานด้านภูมิศาสตร์  7(0-350-0) 

Geographical Practicum 
การน าความรู้ด้านทฤษฎี และการปฏิบตัิไปประยุกต์ใช้กับการท างานโดยฝึก

ทกัษะปฏิบตัิงานในพืน้ท่ีจริง ซึ่งจะเกิดกระบวนการเรียนรู้และพฒันาเป็นองค์ความรู้
ใหม ่ โดยฝึกเขียนโครงงานวิจยั โครงงานของบประมาณ ท ารายงาน การน าเสนอผลงาน
ในรูปแบบการสัมมนา การประชุมทางวิชาการฯ และการปฏิบัติงานกับหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องกบัภูมิศาสตร์ในภาครัฐ  ภาคเอกชน  หรือ รัฐวิสาหกิจเป็นเวลารวมกนัไม่น้อย
กวา่  350  ชัว่โมง 

 GEO1402 ดจิิทัลโฟโตแกรมเมตรี  3(2-2-5) 
Digital Photogrammetry 

หลกัการส ารวจด้วยภาพถ่ายทางอากาศ  การใช้อุปกรณ์เพ่ือการท าแผนท่ี 
การปรับแก้ความคลาดเคล่ือนเน่ืองจากความสูง  การก าหนดจุดควบคุมด้วยงาน
โครงขา่ยสามเหล่ียมและการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ืองานโฟโตแกรมเมตรี 

 GEO3407  ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 2 (GIS2) 3(2-2-5) 
Geographic Information System 2 (GIS2) 

วิธีการใช้ข้อมูลระวางท่ี ลักษณะข้อมูลท่ีใช้ การจัดการข้อมูล การ
วิเคราะห์ และแสดงผลข้อมลูเชิงพืน้ท่ี สามารถประยกุต์ใช้ระบบสารสนเทศทาง
ภมูิศาสตร์ ในงานท่ีเก่ียวข้องกบัภมูิศาสตร์ 

 
 GEO3408 การก าหนดต าแหน่งบนพืน้โลก (GPS) 3(2-2-5) 

Global Positioning System (GPS)  
ทฤษฏีเก่ียวกับสัณฐานของโลกเรขาคณิต  และอีลิปซอยด์ อ้างอิงดารา

ศาสตร์ในยีออเดซี  เทคโนโลยีเก่ียวกับการก าหนดต าแหน่งบนพืน้โลก โดย
เคร่ืองมือรับสญัญาณจากดาวเทียม  ซึ่งสามารถใช้ค านวณและแสดงผลคา่พิกัด  
ณ ต าแหน่งพื น้ ท่ีศึกษาได้ทัง้ แบบจีออเดติกหรือยูที เอ็ม โดยมีการศึกษา
ภาคสนาม 

 

 

 



64 
 

 รหัสวิชา    ช่ือรายวิชาและค าอธิบายรายวิชา น(บ-ป-อ) 

 GEO3409   การสร้างเว็บไซต์ข้อมูลด้านภูมิศาสตร์ 3(2-2-5) 
Computer Web site Programming in Geography 

พืน้ฐานอินเทอร์เน็ตการออกแบบและการสร้างเว็บไซต์และการออกแบบ
หน้าต่างในการเผยแพร่ข้อมูลในด้านภูมิศาสตร์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการบริหารและการจดัเว็บไซต์ข้อมลูด้านภมูิศาสตร์ 

 
 GEO3410 การเขียนโปรแกรมภาษาเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 

Object Oriented Program 
โปรแกรมภาษาเชิงวตัถุในปัจจุบนั  เรียนรู้พืน้ฐานการเขียนโปรแกรมภาษา

เชิงวตัถุ  การเขียนโปรแกรมภาษาเชิงวตัถุเพ่ือจดัการข้อมูลด้านภูมิศาสตร์เบือ้งต้น 
และการเรียกค้นฐานข้อมูล และประมวลผลข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วย
โปรแกรมภาษาเชิงวตัถเุพ่ือจดัการข้อมลูภมูิศาสตร์ 

 
 GEO3411 การออกแบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3(2-2-5) 

Database Design 
ระบบข้อมูลในด้านภูมิศาสตร์  ประเภทของข้อมูล  การจัดเก็บระบบฐานข้อมูล

รูปแบบความสัมพันธ์ในฐานข้อมูลมาตรฐานในโครงสร้างฐานข้อมูลมาตรฐานโครงสร้าง
ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์การป้องกันฐานข้อมูลรวมไปถึงการใช้โปรแกรม
ประยกุต์เพ่ือจดัการฐานข้อมลูระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ 

 
 GEO4205 ทักษะภาษาอังกฤษทางภูมิศาสตร์ 2 3(2-2-5) 

Practice English in Geography  2 
การฝึกทกัษะภาษาองักฤษในระดบัท่ีสงูกว่า วิชา GEO4204โดยใช้เนือ้หาทาง

ภมูิศาสตร์  
 

 GEO4206 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสืบค้นทางภูมิศาสตร์ 3 3(2-2-5) 
Practice English for Information Retrieval Skill in Geography 3  

การพฒันาผู้เรียนให้มีทกัษะภาษาองักฤษในการสืบค้นข้อมลูทางภูมิศาสตร์
การรู้จกัใช้พจนานกุรม  สารานกุรม  ข้อมลูสารสนเทศ  ข้อมลูสิ่งพิมพ์ ส่ือโทรภาพและ
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือตีความขยายความ และน าเสนอผลของการสืบค้นข้อมูลทาง
ภมูิศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั 


