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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 
  ค าอธิบายรายวิชา 
 

001201          ทักษะภาษาไทย       3(2-2-5) 
                 Thai Language Skills 
               ความส าคัญและลักษณะของภาษาไทยในบริบทสังคมไทย  และในฐานะเครื่องมือการสื่อสาร  
เรียนรู้ชนิดของสารประเภทวรรณกรรมร่วมสมัยอย่างกว้างขวางหลากหลาย ทั้งประเภทสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ปลูกฝังจิตวิสัยความรักการอ่าน รวมทั้งฝึกทักษะการวิเคราะห์วิจารณ์เนื้อหาเพ่ือพิจารณา
คุณค่าเชิงวรรณศิลป์  และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณค่าหรือความเกี่ยวข้องกับสังคมไทย  สังคมโลกในบริบทต่างๆ 
(เศรษฐกิจ การเมือง สภาวการณ์ต่างๆ)  ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย  โดยเน้นทักษะการอ่าน
และการเขียนเป็นส าคัญ   
                      The importance and characteristics of Thai language in Thai society as a 
meaning making tool.  Learning about various kinds of modern media including newspapers 
and electronic media. Cultivating reading habits and practicing analyzing and criticizing literary 
values especially relations and values in Thai and global societies in various contexts 
(economics and politics in different situations)  along with developing Thai language skills 
especially reading and writing. 
 

001211 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน          3(2-2-5) 
            Fundamental English 
  การพัฒนาการฟังภาษา อังกฤษพ้ืนฐาน  การพูด  การอ่าน  และไวยากรณ์เพ่ือการสื่อสารใน
บริบทต่างๆ ในการเตรียมตัวส าหรับสังคมโลก 
          Development of basic English listening, speaking, reading skills and grammar for 
communication in various contexts in preparation for a global society. 
 

001212 ภาษาอังกฤษพัฒนา                 3(2-2-5) 
       Developmental English 
  การได้รับความรู้ทางด้านภาษา อังกฤษ ซึ่งสามารถปลูกฝังทักษะด้านต่างๆ ในศตวรรษที่ 21  
และการพัฒนาในด้านการฟัง  การพูด  การอ่าน  และไวยากรณ์  เพ่ือให้เข้าใจและสามารถสื่อสารข้อมูลที่
แท้จริงของโลกท่ีใช้ในบริบทที่เก่ียวข้องที่แตกต่างกัน 
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         Gain knowledge of the English language, cultivate 21st century skills and 
develop in the areas of listening, speaking, reading and grammar in order to understand and 
communicate real-world information used in different relevant context. 
 

001213 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ        3(2-2-5) 
            English for Academic Purposes 
  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเน้นทักษะการอ่าน  การเขียนงาน  และการศึกษาค้นคว้า
เชิงวิชาการในการเตรียมตัวส าหรับสังคมโลก 
            The development of English skills with an emphasis on academic reading, 
writing and researching in preparation for a global society. 
 

001221 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศกึษาค้นคว้า    3(2-2-5) 
   Information Science for Study and Research 
  ความหมาย ความส าคัญของสารสนเทศ ประเภทของแหล่งสารสนเทศ การเข้าถึงแหล่ง
สารสนเทศต่างๆ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ  การจัดการ
ความรู้ การเลือก การสังเคราะห์ และการน าเสนอสารสนเทศ  ตลอดจนการเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดี 
และมีนิสัยในการใฝ่หาความรู้ มีความขยัน  อดทน  ชื่อสัตย์และกตัญญูต่อแผ่นดิน 
     The meaning and importance of information, types of information sources, 
Access to different sources of information; application of information technology and 
communication, media and information literacy ,knowledge management, selection, synthesis, 
and presentation of information as well as creating positive attitudes and a sense of inquiry in 
students, diligence, patience, honesty and gratitude to the country. 
 

001222 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม                 3(2-2-5) 
           Language, Society and Culture  
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษา  และความสัมพันธ์ระหว่างภาษาทีมีต่อสังคมและวัฒนธรรม
พิจารณาโลกทัศน์ทางสังคมและวัฒนธรรมที่สะท้อนผ่านภาษา  ทั้งภาษาพูดภาษาสัญลักษณ์  โครงสร้างทาง
สังคมและวัฒนธรรมในความหมายใหม่ที่ก้าวพ้นพรมแดน  การแปรเปลี่ยนและการใช้ภาษาในโลกพ้นพรมแดน 
  The relationship between language and  
society as well as language and culture in terms of the ways in which language reflects 
society and culture. The study includes verbal and symbolic communication, new meanings 
of social and cultural structure, changes of language and usages in borderless world.  
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001224 ศิลปะในชีวิตประจ าวัน      3(2-2-5) 
   Arts in Daily Life 
  พ้ืนฐานความรู้ เข้าใจในคุณลักษณะเบื้องต้น ,ความหมาย,คุณค่าและ ความแตกต่าง รวมทั้ง
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน ของศิลปกรรมประเภทต่างๆ ได้แก่ วิจิตรศิลป์ ,ประยุกต์ศิลป์ ,ทัศนศิลป์,โสตศิลป์ ,
โสตทัศนศิลป์ และ ศิลปะสื่อสมัยใหม่ โดยผ่านการมีประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ และการทดลองปฏิบัติงาน
ขั้นพ้ืนฐานของศิลปกรรมประเภทต่างๆ เพ่ือการพัฒนา ความรู้ เข้าใจ และการปลูกฝังรสนิยมทางสุนทรียะ ที่
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ ให้เป็นประโยชน์ ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน และสัมพันธ์กับบริบทต่างๆ ทั้งใน
ระดับท้องถิ่นและสากลได ้
  Art Fundamentals and understanding in the basic features, meaning, value, 
differences and the relationship between the various categories of works of art including fine 
art, applied art, visual art, audio art, audiovisual art, and new media art.  Through the artistic 
experience and basic practice on various types of art.  For developing knowledge, 
understanding and indoctrinating aesthetic judgment that can be applied in daily life, 
harmonized with the social context in both the global and local levels. 
 

001225 ความเป็นส่วนตัวของชีวิต      3(2-2-5) 
          Life Privacy 

                     ปรชัญาและความรู้พื้นฐานทางด้านความเป็นส่วนตัว หลักสิทธิมนุษยชน กฎหมายทางด้าน
ความเป็นส่วนตัว ความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูล ด้านสุขภาพ ด้านที่อยู่อาศัยและเคหสถาน            ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ การพิทักษ์สิทธิ์ความเป็นส่วนตัว ความเป็นส่วนตัวในชีวิตประจ าวัน 
                     Philosophy and basic knowledge of privacy.  Human rights, privacy law. 
Privacy regarding private information, health, residence, and information technology. 
Protection of privacy, privacy in daily life. 
 

001226  วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล       3(2-2-5) 
Ways of Living in the Digital Age 

  พัฒนาทักษะความสามารถในการใช้สื่อ การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  และอุปกรณ์สื่อสาร
ประเภทต่างๆ  การสืบค้น  วิเคราะห์  ประเมินค่า  สิทธิและการสร้างสรรค์  ตระหนักรู้ถึงจริยธรรมและความ
รับผิดชอบของตนต่อสังคมจากพฤติกรรมการสื่อสาร 
  Development of skills in media usage, various computer equipment utilization, 
inquiries, analysis, measurement, rights and creation, including ethical awareness and 
individual responsibility to the society in communication behaviors. 
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001227  ดนตรีวิถีไทยศึกษา       3(2-2-5) 
Music Studies in Thai Culture 
ลักษณะและพัฒนาการของดนตรีประเภทต่างๆ ในวิถีชีวิต รวมทั้งบทบาทหน้าที่  

คุณค่าด้านสุนทรียภาพและความส าคัญต่อสังคมและวัฒนธรรม 
Uniqueness and development of various genres of music in Thai Culture  

Including its roles and functions, aesthetic values, and significance to Thai society and 
Thai culture. 
 

001228  ความสุขกับงานอดิเรก       3(2-2-5) 
  Happiness with Hobbies 
  แนวคิดความสุข  องค์ประกอบพื้นฐานของการสร้างความสุขในการด าเนินชีวิต  การคิดอย่าง
สร้างสรรค์  การสร้างสรรค์ผลงานจากงานอดิเรกเพ่ือส่งเสริมความสุขในชีวิตและสังคม  
 Concept of happiness, basic elements of happiness in life, creative thinking, Creation 
of works from hobbies to promote life and social happiness. 
 

001229   รู้จักตัวเอง เข้าใจผู้อ่ืน ชีวิตที่มีความหมาย      3(2-2-5) 
Know Yourself, Understand Others, Meaningful Life 

            สติ การตรึกตรองทบทวนตนเอง คุณค่าความหมายในการใช้ชีวิต การรู้จักรับฟังผู้อ่ืนอย่าง
ลึกซึ้ง การดูแลอารมณ์ความรู้สึกของตน การเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของผู้อ่ืน การค านึงถึงบริบทด้านสังคม
เศรษฐกิจวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม การใช้ชีวิตและท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ 

          Mindfulness, self-reflection, meaning of life, deep listening, handling 
emotions, empathy and consideration of the social economic cultural and environmental 
context, living and working constructively with others. 
 

001231 ปรัชญาชีวิตเพื่อวิถีพอเพียงในชีวิตประจ าวัน   3(2-2-5) 
 Philosophy of Life for Sufficient living 
  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับปรัชญาและแนวคิด โลกทัศน์ ชีวทัศน์ ปรัชญาชีวิต และวิถีการด าเนิน
ชีวิต ประสบการณ์อันทรงคุณค่า ตลอดจนปัจจัยหรือเงื่อนไขที่ส่งผลต่อความส าเร็จในชีวิตและงานในทุกมิติ
ของผู้มีชื่อเสียง เพ่ือประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ พัฒนาชีวิตที่มีคุณภาพ มีประโยชน์และคุณค่าต่อสังคม 

Basic philosophical and conceptual knowledge on worldview, attitude,  
philosophy for life, lifestyle, valuable experience and factors or conditions which influence 
success in all aspects of life and profession of respected people. 
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001232 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต      3(2-2-5) 
   Fundamental Laws for Quality of Life  
                    กฎหมายที่เก่ียวข้องกับคุณภาพชีวิตของนิสิต เช่น สิทธิขั้นพ้ืนฐาน สิทธิมนุษยชน จริยธรรม
การใช้สื่อในยุคดิจิทัล กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายสิ่งแวดล้อมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
คุ้มครองศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสู่ศตวรรษที่ 21  
                   The laws concerning the quality of student life such as basic rights, human 
rights, media ethics in the digital age, intellectual property law, environmental laws, the laws 
relating to the protection of art and culture as well as the laws pertaining to the 
developments towards the 21st century. 
 

001233 ไทยกับประชาคมโลก      3(2-2-5) 
  Thai State and the World Community  
   ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสังคมโลก  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาต่าง ๆ  
ตั้งแต่ก่อนสมัยใหม่จนถึงสังคมในปัจจุบัน  และบทบาทของไทยบนเวทีโลก  ตลอดจนแนวโน้มในอนาคต การ
ประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง  การด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม และการเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของ
สังคมไทยและสังคมโลก 
   Relations between Thailand and the world community under changes over 
time premodern period  to since the present day and roles of Thailand in the world forum 
including future trends, applications of knowledge in self-improvement, ethic of life 
management and being a good citizen of Thailand and the world. 
 

001234 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น     3(2-2-5) 
  Civilization and Local Wisdom 

อารยธรรมในยุคต่าง ๆ วิถีวัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณี พิธีกรรม คติความเชื่อ                     
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และการอนุรักษ์ สืบทอด และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  Civilizations throughout history, cultural evolution, ways of life, traditions, ritual 
practices, beliefs, and contributions, development are preservation of local wisdom. 
 

001235 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม     3(2-2-5) 
          Politics, Economy and Society 

  ความหมายและความสัมพันธ์ของการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  พัฒนาการการเมืองระดับ
สากล  การเมืองพ้ืนฐาน  การเมืองและการปรับตัวของประเทศพัฒนาและก าลังพัฒนา  การปกครองประเทศ
ไทย  ระบบเศรษฐกิจโลก  ผลกระทบของโลกาภิวัฒน์ทางเศรษฐกิจ  เศรษฐกิจพ้ืนฐาน  การพัฒนาเศรษฐกิจ
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และสังคมของประเทศไทย  มนุษย์กับสังคม  สังคมวิทยาพ้ืนฐาน  การจัดระเบียบสังคม  การขัดเกลาทาง
สังคม  ลักษณะสังคม  เอกลักษณ์สังคมไทย  รวมถึงการประยุกต์หลักวิชา  เพื่อใช้ในการด ารงชีวิตให้อยู่รอดได้
ตามกระแสโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงทั้งการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม  ความสัมพันธ์ของระบบโลกกับประเทศ
ไทย 
  Meaning and relationship of politics, economy and society, development of 
international politics, fundamental politics, politics and the adjustment of developed and 
developing countries, Thai politics, World economy systems, influences of globalization in 
terms of economy, fundamental economy, the development of economy and society of 
Thailand, human and society, fundamental sociology, social order, social refinement, social 
characteristics, uniqueness of Thai society and the application of the body of knowledge to 
one’ s living in a dynamic world of change in politics, economy and society and relationships 
of world and Thai systems. 
 

001236  การจัดการการด าเนนิชีวิต     3(2-2-5) 
Living Management  

            ความรู้และทักษะ เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ ธรรมชาติของมนุษย์ และปัจจัยสู่ความส าเร็จที่
ยั่งยืนในชีวิตมีความรับผิดชอบ ฉลาดคิด และรู้เท่าทันพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการใช้ชีวิต
ให้ทันสมัยรู้จักการด าเนินชีวิตตามหลักคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งการด าเนินชีวิตท่ามกลางพลวัตของโลกใน
ศตวรรษท่ี 21 ที่จ าเป็นต้องมีบทบาทเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
           Living Management:  knowledge and skills concerning role, duty and human 
nature as well as factors relating to sustainable development in improving responsibility, 
thinking skills and being updated with modern science and technology in daily life.  Living 
ethically along the dynamics of 21th century which is essential to the members of ASEAN 
Community as well as world community. 
 

001237 ทักษะชีวิต       3(2-2-5) 
  Life Skills  
  ความรู้ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อครอบครัว และสังคม การปรับตัวเข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม ทักษะชีวิตและอาชีพการงานในศตวรรษที่ 21 ทักษะในการยืดหยุ่น และการปรับตัว 
ทักษะความคิดสร้างสรรค์และการก าหนดทิศทางชีวิตของตนเอง ทักษะการสร้างปฏิสัมพันธ์ในสังคมและใน
สังคมข้ามวัฒนธรรม ทักษะการเพ่ิมผลผลิตและรับผิดชอบต่อผลผลิต และทักษะการสร้างภาวะผู้น าและการ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ 
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  Knowledge, relating to role, duty, and responsibility of an individual both as a 
member of a family and a member of a society which include an adaptation to changes in a 
society, life and career skills 21st century, flexibility and adaptability skills, creativity and self-
direction skills, intra-social and cross culture interaction skills, productivity and accountability 
skills, leadership and responsibility skills. 
 

001238 การรู้เท่าทันสื่อ       3(2-2-5) 
Media Literacy 

           กระบวนการรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัล มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีผลกระทบของสื่อ ทฤษฎี
สื่อศึกษา ได้แก่ มายาคติ สัญญะศาสตร์ แนวคิดการโฆษณา คุณลักษณะ และอิทธิพลของสื่อร่วมสมัย และ     
สื่อดิจิทัล รวมทั้งวิเคราะห์สารที่มาพร้อมกับสื่อแต่ละประเภทดังกล่าวได้อย่างเท่าทันสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใน
ยุคปัจจุบัน 
  Processes of media analysis and acknowledgements in digital literacy. 
Understanding of media effect theories such as myth semiology and advertising concept, 
attributes and influence of contemporary and digital media.  Analyzing of contents on every 
current platform. 
 

001239 ภาวะผู้น ากับความรัก       3(2-2-5) 
Leadership and Compassion 

                     ความส าคัญของผู้น า  ผู้น าในศตวรรษที่ 21  การเรียนรู้ด้วยความรัก  การใช้ชีวิตด้วยความ
รัก  การเป็นพลโลก  พลเมืองที่ดี  ศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการท ากิจกรรมเชิงสาธารณะที่สามารถเป็นแนวทาง
ในการท าจริงของผู้เรียน 

          The importance of leader, leadership in the 21 st century, learning and living 
with love, good global citizenship, studying good practices of conducting public activities as a 
guideline for learners' own activities. 

 

001241 ดนตรีตะวันตกในชีวิตประจ าวัน     3(2-2-5) 
                    Western Music in Daily Life 
                     สุนทรียภาพทางดนตรี องค์ประกอบ โครงสร้าง และยุคสมัยของดนตรีตะวันตก ประเภทของ
บทเพลงในชีวิตประจ าวัน หลักการวิจารณ์และชื่นชมทางดนตรี กระบวนการประยุกต์ทางดนตรีตะวันตกใน
ชีวิตประจ าวัน  
                     Aesthetics of music, elements, structure and the history of Western music. 
Style of music in daily life. Criticism and admiration of music. The application and process of 
Western music in daily life. 



8 
 
001242 การคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม    3(2-2-5) 
                     Creative Thinking and Innovation 
                     กระบวนการพัฒนานวัตกรรม วิธีการเข้าถึงจิตใจลูกค้าและค้นพบรากเหง้าของปัญหา การ
สร้างและการเลือกแนวความคิด การสร้างต้นแบบของสินค้าหรือบริการ ทดสอบในสนามจริงและเก็บข้อมูล 
การด าเนินผ่านวงจรของการออกแบบ/สร้าง/ทดสอบซ้ าๆ อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การท างานให้
ส าเร็จในทีมงาน พหุสาขา การระดมความคิด การตัดสินใจ การวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์และการจัดการกับ
ความขัดแย้ง 
                      Innovation development process; means of accessing customers’ mind and 
discovering the roots of problems; generating and selecting ideas, creating rough 
prototypes, testing in the field and extracting information, quick and efficient design-build-
test cycles, getting things done as a multidisciplinary team: brainstorming, making decisions, 
giving constructive comments and managing conflicts.   
 

001251    พลวัตกลุ่มและการท างานเป็นทีม     3(2-2-5) 
                     Group Dynamics and Teamwork 
  พฤติกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมรวมกลุ่ม การพัฒนาการของลักษณะต่างๆ ของกลุ่ม 
สิ่งแวดล้อมชนิดต่างๆ ของกลุ่ม การเข้าเกี่ยวข้องกับกลุ่มของบุคคล การคล้อยตามกลุ่ม การเปลี่ยนทัศนคติ
ของกลุ่ม การสื่อสารภายในกลุ่ม รูปแบบของการท างานเป็นทีม แนวทาง การสร้างทีมงาน และเครือข่าย 
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของกลุ่ม ปัจจัยที่ส่งเสริมการท างานเป็นทีมและฝึกการปฏิบัติงานเป็นทีม 
  Various behaviors regarding grouping behaviors, development of group 
characterization, group’ s environments, interpersonal relations versus group involvement, 
group persuasion, change in group attitudes, intra- group communication, teamwork model, 
guideline to create Team and Network, group unity, factors enhancing teamwork and practice 
of teamwork. 
 

001252    นเรศวรศึกษา       3(2-2-5) 
                    Naresuan  Studies 

พระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มุ่งเน้นศึกษาพระราชกรณียกิจในการบริหาร
ราชการแผ่นดินในด้านต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคมและการต่างประเทศท่ีสะท้อนให้เห็นอัตลักษณ์ของคนไทยที่   
พึงประสงค์ในด้านต่างๆ เช่น การแสวงหาความรู้   ความเพียรพยายาม ความกล้าหาญ ความเสียสละ ความ
ชื่อสัตย์ และความอดทนต่อการเผชิญปัญหา 
                     Biography of King Naresuan the Great; his royal duties while reigning the 
kingdom such as economy, society and international affairs reflecting Thai identity in various 
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aspects namely the pursuit of knowledge, perseverance, endeavour, courage, sacrifice, loyalty 
and their tolerance for troubles. 
 

001253 การเป็นผู้ประกอบการ               3(2-2-5) 
           Entrepreneurship  
                    การปฏิบัติการในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ โดยเน้นการค้นหาแนวความคิดใหม่ทางธุรกิจ 
การประเมินโอกาสในการหาตลาดใหม่ และการเริ่มธุรกิจใหม่โดยเน้นการระบุธุรกิจใหม่ที่เป็นไปได้และการ
ประเมินความอยู่รอดของธุรกิจใหม่นั้น การวิเคราะห์สิ่งกีดขวางความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจใหม่นั้น  เรียนรู้
ความกดดันจากการก่อตั้งธุรกิจใหม่ ความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้อง และพฤติกรรมของผู้ประกอบการ  แนะน า
มุมมองเชิงทฤษฎีทั้งด้านการเป็นผู้ประกอบการ และความเชื่อมโยงกับสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เครือข่าย
ทางการประกอบการ และพันธมิตรธุรกิจ กลยุทธ์เพื่อความอยู่รอดอย่างยั่งยืน    
                    The entrepreneurial practices with an emphasis on learning how to find business 
ideas, evaluation of new market opportunities and starting a new venture; focuses on 
identifying and evaluating new venture, and how to recognize the barriers to success. Exposure 
to the stresses of a start- up business, the uncertainties that exist, and the behavior of 
entrepreneurs.   Theoretical overview, entrepreneurs, entrepreneurship's links with other 
disciplines, and entrepreneurial networks and alliances.  Strategies for sustainable survival. 
 

001271  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม          3(2-2-5) 
    Man and Environment 
                     ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ และ
ระบบนิเวศบริการ  การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและระบบมนุษย์ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ขอบเขตการ
รองรับมลภาวะของโลก  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน จริยธรรมสิ่ งแวดล้อม
และการสร้างจิตส านึกและความตระหนัก และการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม 
       Ecosystems and biodiversity, man- nature and ecosystem service, human 
structure and system change that effects on environment, planetary boundary, climate 
change, sustainable development goals, environmental ethic and consciousness building, and 
environmental public participation. 
 

001272 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน     3(2-2-5) 
Introduction to Computer Information Science 

  วิวัฒนาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จากอดีตถึงปัจจุบันและความเป็นไปได้ของเทคโนโลยี
ในอนาคต องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ วิธีการท างานของ
คอมพิวเตอร์ พ้ืนฐานระบบเครือข่าย เครือข่ายอินเตอร์เน็ตและการประยุกต์ใช้งาน ความเสี่ยงในการใช้งาน
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ระบบ การจัดการข้อมูล ระบบสารสนเทศ โปรแกรมส านักงานอัตโนมัติ เทคโนโลยีสื่อผสม การเผยแพร่สื่อทาง
เว็บ การออกแบบและพัฒนาเว็บ อิทธิพลของเทคโนโลยีต่อมนุษย์และสังคม 

Evolution of computer technology from past to present and a possible  
future, computer hardware, software and data, how a computer works, basic computer 
network, Internet and applications on the Internet, risks of a system usage, data management, 
information system, office automation software, multimedia technology, web-based media 
publishing, web design and development and an influence of technology on human society. 
 

001273  คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน    3(2-2-5) 
Mathematics and Statistics in Everyday life  
ความรู้เบื้องต้นทางคณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน ประกอบด้วย การวัดในมาตราวัด

ต่างๆ การหาพ้ืนที่ผิวและปริมาตร การค านวณภาษี ก าไร ค่าเสื่อมราคา ดอกเบี้ย และส่วนลด ขั้นตอนในการ
ส ารวจข้อมูล  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอข้อมูลเบื้องต้น ความน่าจะเป็น 
และการตัดสินใจเชิงสถิติเบื้องต้น 

Fundamental knowledge of Mathematics and Statistics for everyday life 
including measurement in different types of unit systems, surface area and volume of 
geometric shapes, tax, profit, depreciation, interest and discount, process of data survey, data 
collection methods, introduction to data analysis and presentation, probability, and 
introduction to statistical decision making. 
 

001274   ยาและสารเคมีในชีวิตประจ าวัน               3(2-2-5) 
           Drugs and Chemicals in Daily Life  
                     ความรู้เบื้องต้นของยาและเคมีภัณฑ์ โภชนาการ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รวมถึงเครื่องส าอาง
และยาจากสมุนไพรที่ใช้ในชีวิต ประจ าวันที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ  ตลอดจนการเลือกใช้และการจัดการเพ่ือให้
เกิดความปลอดภัยกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
            Basic Knowledge of drug and chemical, nutrition, food supplement including 
cosmetics and herbal medicinal product commonly used in daily life and related to health as 
well as their proper selection and management for health and environmental safety. 
 

001275 อาหารและวิถีชีวิต      3(2-2-5) 
Food and Life Style  
บทบาทและความส าคัญของอาหารในชีวิตประจ าวัน วัฒนธรรมและพฤติกรรมการ 

บริโภคอาหารในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกและในประเทศไทย รวมถึงอิทธิพลของอารยธรรมต่างประเทศต่อ
พฤติกรรมการบริโภคของไทย  เอกลักษณ์และภูมิปัญญาด้านอาหารของไทย การเลือกอาหารที่เหมาะสมต่อ
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ความต้องการของร่างกาย  อาหารทางเลือก ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกซื้ออาหาร และอาหารและวิถี
ชีวิตกับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์  ความตระหนัก และรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  Roles and importance of food in daily life, cultures and consumption  
behavior around the world including the influence of foreign cultures on Thai consumption 
behavior, identity and wisdom of food in Thailand, proper food selections according to basic 
needs, food choices, information for purchasing food, and food and life style according in the 
age of globalization. 
 

001276 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว     3(2-2-5) 
Energy and Technology around Us  
ความรู้พื้นฐานด้านพลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว  ที่มาของพลังงาน  พลังงานไฟฟ้า   

พลังงาน เชื้อเพลิง  พลังงานทางเลือก  เทคโนโลยีและการบริโภคพลังงาน  การบริโภคพลังงานทางอ้อม  
สถานการณ์พลังงานกับสภาวะโลกร้อน  สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและเทคโนโลยี  การอนุรั กษ์
พลังงานอย่างมี  ส่วนร่วม  การใช้พลังงานอย่างฉลาด  การเตรียมความพร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลงด้าน
พลังงาน 

Fundamental knowledge of energy and technology around us; energy  
sources and knowledge about electrical energy, fuel energy and alternative energy; 
relationship between technology and energy consumption; direct and indirect energy 
consumption; global warming and related energy situation; current issues and relationship to 
energy and technology; participation in energy conservation; efficient energy use and proactive 
approach to energy issuers. 
 

001277 พฤติกรรมมนุษย์        3(2-2-5) 
  Human Behavior 

ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ ในด้านต่างๆ เช่น แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรม  พื้นฐาน 
ทางชีวภาพของพฤติกรรมและกลไกการเกิดพฤติกรรม  การมีสติสัมปชัญญะ สมาธิ และสารที่เกี่ยวข้องกับการ
มีสติ  การรับรู้ เรียนรู้ ความจ า และภาษา เชาวน์ปัญญาและความฉลาดด้านต่างๆ  พฤติกรรมมนุษย์ทางสังคม  
พฤติกรรมอปกติ  รวมทั้งการวิเคราะห์พฤติกรรมอื่นๆ เพ่ือการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

The knowledge of human behaviors such as behavioral concepts;  
biological basis and mechanisms of human behavior; mindfulness, meditation, consciousness 
and its involved substances; sensory perception, learning and memory, language; the 
intelligent and others quotients; social behaviors; abnormal behaviors; human behavioral 
analysis and applications in daily life. 
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001278   ชีวิตและสุขภาพ       3(2-2-5) 
   Life and Health  
                     ชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพ   การดูแลและสร้างเสริมสุขภาพของแต่ละช่วงวัย  รวมถึงการ
ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะ  เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง 
  Life and health behavior, health care and promotion for each age group 
including the implementation of the health knowledge and skills for continuous improvement 
of the quality of life for oneself and other. 
 

001279   วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน               3(2-2-5) 
      Science in Everyday Life 

บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางด้านชีวภาพ กายภาพ และบูรณาการ 
ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ของโลกท้ังระบบที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน ได้แก่ สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม เคมี 
พลังงานและไฟฟ้า การสื่อสารโทรคมนาคม อุตุนิยมวิทยา โลกและอวกาศ และความรู้ใหม่ๆทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี    

The role of science and technology with concentration on both  
biological and physicals science and integration of earth science in everyday life, including 
organisms and environments, chemical, energy and electricity, telecommunications, 
meteorology, earth, space and the new frontier of science and technology. 
 

001281 กีฬาและการออกก าลังกาย     1(0-2-1) 
  Sports and Exercises 
 

  การเล่นกีฬา การออกก าลังกายเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกาย และการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 
  The sport playing, exercises for improvement of the physical fitness and 
physical fitness test. 
 

104212 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงพ้ืนที่    3(2-2-5) 
 Introduction to Programing for Spatial Sciences 
 หลักการเขียนโปรแกรมข้ันพื้นฐาน การสร้างเว็บเพจ ด้วยภาษา HTTP หลักการเขียนโ ปรแก
รมและตรรกะ พ้ืนฐาน ตัวกระท า การและนิพจน์ ชุดค าสั่งฟังก์ชัน การรับและแสดงข้อมูล ค าสั่งควบคุมการ
วนรอบ การเขียนเว็บแบบตอบโต้กับผู้ใช้ด้วยภาษา PHP และ SQL การพัฒนาระบบสารสนเทศ การออกแบบ
โปรแกรม และการเขียนโปรแกรมภาษาเบสิกเบื้องต้น และการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลเชื่องพ้ืนที่ 
 Principle of basic of HTTP. Principles and logics of programming operators and 
expression, function instructions and construction, input and output, control statement, 
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program structure, array, pointer, file operation. Creation of a dynamic web site using PHP and 
SQL.  Information system development, program design, and introduction to BASIC 
programming and access spatial database. 
 

104214 เทคนิคสนามและการส ารวจ     3(2-2-5) 
 Field Techniques and Surveying 
 เตรียมการให้นิสิตมีความพร้อมส าหรับการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ส ารวจภาคสนาม คือ แผนที่
ภูมิประเทศ เข็มทิศ กล้องระดับ กล้องธีโอโดไลท์ เครื่องมือระบบก าหนดต าแหน่งบนโลก / เครื่องมือระบบน า
หนจากดาวเทียม รวมทั้งข้อมูลจากระยะไกล ผลักดันให้นิสิตสามารถสังเกตและเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม 
ด้วยการประยุกต์ใช้เทคนิคสนามด้านต่างๆ อีกท้ังสามารถท าแผนที่จากข้อมูลส ารวจภาคสนามได้ 
 Student preparation to get ready for the field survey tools such as topographic 
map, compass, automatic level, theodolite, GPS/ GNSS and Remote Sensing data. 
Encouragement of the students to observe and collect field data with any application 
techniques, and could make related map from field survey data. 
 

104215 วิธีการสถิติส าหรับงานวิจัยภูมิศาสตร์    3(2-2-5) 
 Statistic Methods for Geographical Research 

 หลักการเบื้องต้นของการวิเคราะห์ทางสถิติส าหรับวิชาภูมิศาสตร์ การน าเสนอและการแปล
ความข้อมูลทางพ้ืนที่ สถิติพรรณนาเชิงพ้ืนที่ ทฤษฎีความน่าจะเป็นและหลักการกระจายของกลุ่มตัวอย่าง สถิติ
อ้างอิงที่เกี่ยวกับหลักการประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอยบน
พ้ืนที่ โมเดลเชิงเส้น การวิเคราะห์การจ าแนก และการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
 Fundamental elements of statistical analysis for geography, presentation and 
interpretation of geographical data, spatial descriptive statistics, probability theory and basic 
sampling distributions, inferential statistics including principles of estimation and hypotheses 
testing, spatial correlation and regression analysis, linear models, discriminate analysis, and 
factor analysis. 
 

104223 การท าแผนที่เบื้องต้น       3(2-2-5) 
 Introduction to Cartography 
 ความหมายและประเภทของแผนที่ ระบบอ้างอิงเชิงพ้ืนที่ มาตราส่วน ระดับความสูง และ
เส้นโครงแผนที่ การแปลความหมายแผนที่ เพ่ือให้ได้ข้อมูลทางภูมิศาสตร์จากแผนที่ประเภทต่างๆ สาระส าคัญ
พ้ืนฐานของแผนที่ เส้นโครงแผนที่ หลักการเขียนแผนที่ การสร้างความกลมกลืนให้แผนที่ต่างมาตราส่วน 
องค์ประกอบแผนที่และการจัดประเภทสารสนเทศแสดงบนแผนที่ 
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 Definition and type of maps, spatial reference systems, scale, elevation, and 
map projections; map interpretation; getting to know characteristics of geographic features and 
information from maps; principles of cartography; map generalization; map typography and 
elements. 
 

104224  การจัดการระบบฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์    3(2-2-5) 
 Geographic Data-Based Management System 
 การออกแบบฐานข้อมูลด้วย ER-diagram การจัดเตรียมฐานข้อมูล การจัดการฐานข้อมูล 

และการเชื่อมต่อฐานข้อมูลทั้งที่เป็นฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่และไม่เชิงพ้ืนที่  ความเข้าใจพ้ืนฐานของระบบ
ฐานข้อมูล ปัญหาที่ผู้จัดการและผู้วิเคราะห์ฐานข้อมูลมักจะพบ ฝึกปฏิบัติเพ่ือสร้างประสบการณ์จากการใช้
ซอฟแวร์ระบบสารสนเทศในการออกแบบ และสร้างฐานข้อมูล รวมถึงการเชื่อมต่อฐานข้อมูลผ่านบริการทาง
เว็บ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่ขั้นสูง การสืบค้นข้อมูลเชิงพ้ืนที่และการเรียกข้อมูลจากฐานข้อมูลมา
แสดงบนเว็บอย่างมีเงื่อนไข 

 Geospatial database design with ER- diagram, implementation, management 
and access into Database Management Systems ( DBMS)  for spatial and non- spatial data; 
understanding of database systems, design principles, and issues facing database managers 
and analysts; practical database experience utilizing geographic information systems software 
to design and create database; access the database using web service. Advance spatial SQL + 
PHP, Spatial Query and access and query a spatial database via the internet. 

 

104241   ภูมิศาสตร์มนุษย์       3(2-2-5) 
  Human Geography 
ความแตกต่างทางพ้ืนที่ของกิจกรรมของมนุษย์ ปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ที่มีต่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและ
สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น แนวคิดทางวัฒนธรรม พฤติกรรมการตัดสินใจทางพ้ืนที่ การย้ายถิ่น การเติบโตของ
ประชากร การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกลายเป็นเมือง 

Spatial differentiation of human activity and human interaction with man-made 
and natural environments; cultural concepts; human spatial decision making behavior; 
migration; population growth; economic development and urbanization. 
 

104242  ภูมิศาสตร์ประชากร      3(2-2-5) 
  Geography of Population 
  การศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับประชากร การกระจายตัวและความหนาแน่นเชิงพ้ืนที่
ปรากฏการณ์ทางประชากรบนพ้ืนที่ในแต่ละช่วงเวลา โครงสร้างและคุณลักษณะทางประชากร การเพ่ิมขึ้น
และลดลงของประชากร การอพยพและการเคลื่อนย้ายประชากร 
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   The scientific study of people, their spatial distributions and density. 
Demographic phenomena through space and time, population structure and population 
characteristics, increase and decrease in population numbers, migration, movements, and 
mobility of populations.  
 

104261  ภูมิศาสตร์กายภาพ       3(2-2-5) 
 Physical Geography  
 กระบวนการพ้ืนฐานของการไหลเวียนของพลังงานระหว่างบรรยากาศภาคกับอุทกภาค การ

จ าแนกคุณสมบัติเฉพาะและปฏิสัมพันธ์ของบรรยากาศภาค อุทกภาค ธรณีภาค และชีวภาค ที่สรรค์สร้างและ
ปรับเปลี่ยนพ้ืนผิวโลก ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในส่วนต่าง ๆ ของโลก ผลกระทบของ
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพต่อมนุษย์และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากมนุษย์ และมีการออกภาคสนาม 

 Basic processes of energy flows through the atmosphere and oceans, 
distribution and characteristics of major atmospheric and oceanic features and their 
interactions; interactions between water, landforms, soil, and vegetation that create and 
modify the surface of the earth; impacts of physical environment on human societies and 
humans as agents of environmental change. Compulsory field trips. 

 

104262  อุทกภูมิศาสตร์        3(2-2-5) 
 Hydrogeography  
 ความรู้ เกี่ยวกับอุทกวิทยาเบื้องต้น มุ่งเน้นกรณีปฏิสัมพันธ์ระหว่างน้ ากับระบบกายภาพ และ

น้ ากับระบบการด าเนินชีวิตของมนุษย์ในแต่ละช่วงเวลา หยาดน้ าฟ้า การระเหยและการคายน้ า การแทรกซึม 
การไหลบ่า คุณภาพของน้ า ข้อมูลอุทกวิทยา วิเคราะห์ข้อมูลอุทกวิทยาทั้งในเชิงภูมิศาสตร์และเชิงเวลา มุ่งเน้น
ทั้งด้านทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ด้วยแนวทางศึกษาเชิงบรรยายและเชิงปริมาณ 

 An introduction to hydrological science with a focus on the interaction of water 
with the physical and human systems at various geographical and temporal scales; topics 
ranging from precipitation, evapotranspiration, infiltration, runoff, water quality, hydrological 
data, geographical and temporal analysis of hydrological information, and hydrological 
modeling.  Emphasis on both theoretical and applied aspects of hydrological science with a 
mixture of both descriptive and quantitative methods. 
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104263  ธรณีวิทยาเบื้องต้น       3(2-2-5) 
 Introduction to Geology 
 การศึกษาเกี่ยวกับโลก ส่วนประกอบ โครงสร้าง กระบวนการทางธรณีวิทยาที่สร้างสรรค์
พ้ืนผิวของโลก วิวัฒนาการของโลก แผ่นดินไหว ภูเขาไฟ และ ทรัพยากรทางธรณีของโลก นิสิตมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติการ การศึกษาตัวอย่างทางกายภาพ เช่น หิน และแร่ และออกภาคสนาม 
 The study of the earth’ s structure, earth's history, the geologic processes that 
shape earth's surface, the earth’s evolution, earthquakes, volcanoes and the earth's resources. 
Participatory in demonstrations, examination of physical specimens such as rocks and minerals, 
and compulsory field trips. 
 

104271  บรรยากาศวิทยาเบื้องต้น      3(2-2-5)  
 Introduction to Atmosphere 
 แนวคิดพ้ืนฐานทางด้านชั้นบรรยากาศโลก พลังงานและสมดุลพลังงาน ความร้อนจากดวง

อาทิตย์และอุณหภูมิ การแผ่รังสีของชั้นบรรยากาศ วัฏจักรอุทกวิทยาและความชื้น การก่อตัวของเมฆและ
หมอก เสถียรภาพของอากาศ กระบวนการหยาดน้ าฟ้า ความกดอากาศและแรงที่เกี่ยวข้อง การหมุนเวียน
บรรยากาศในระดับท้องถิ่นและระดับโลก มวลอากาศ การพยากรณ์ลมฟ้าอากาศ พายุฝนฟ้าคะนอง ระบบ
ภูมิอากาศ แนวคิดเบื้องต้นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก 

 Introduction to earth’ s atmosphere, energy and energy balance, solar energy 
and temperature, atmospheric radiation, the water cycle and moisture, clouds formation and 
fog, stability of air, precipitation processes, atmospheric pressure and forces, local and global 
atmospheric circulation, air masses, weather forecasting, thunderstorms, climate systems, 
concepts of global climate change. 

 

104272  ภูมิอากาศวิทยา        3(2-2-5)  
 Climatology 
 แนวคิดพ้ืนฐานระบบภูมิอากาศ สมดุลพลังงานโลก สมดุลพลังงานที่พ้ืนผิวได้รับ วัฏจักรอุทก

วิทยา การหมุนเวียนของบรรยากาศและภูมิอากาศ การหมุนเวียนของกระแสมหาสมุทรและภูมิอากาศ ประวัติ
และพัฒนาการของภูมิอากาศโลก แบบจ าลองภูมิอากาศวิทยา การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศทางธรรมชาติและ
มนุษย์เป็นผู้กระท า  

 Fundamental concepts of  the climate system, the global energy balance, 
energy balance of the surface, hydrologic cycle, atmospheric general circulation and climate, 
ocean general circulation and climate, history and evolution of earth’s climate, global climate 
models, natural and anthropogenic climate change. 
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104312  ปรัชญาและแนวความคิดทางภูมิศาสตร์    3(2-2-5) 
 Geographic Philosophy and Concepts 

 ปรัชญาทางภูมิศาสตร์สมัยโบราณ สมัยกลาง สมัยใหม่ และร่วมสมัย วิวัฒนาการของการใช้
แนวความคิดทางภูมิศาสตร์เป็นเครื่องมือในการพัฒนาภูมิภาค และแบ่งสาขาภูมิศาสตร์เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของสังคม 

 Geographical ideas and philosophy in various regions from classic, middle age, 
modern, and contemporary world, the evolution of geographical concept used as tools for 
regional development, and the division of geographical subdiscipline to be responsive to social 
needs.  

 

104314  ปัญหาพิเศษในการวิจัยทางภูมิศาสตร์    3(2-2-5) 
 Special Topics in Geographical Research 
 ตรรกะการค้นหาความจริงทางภูมิศาสตร์ การตั้งค าถามวิจัยภายใต้กรอบปรัชญาทาง

วิทยาศาสตร์ การออกแบบการวิจัย วิธีการทบทวนและประเมินวรรณกรรมทางภูมิศาสตร์ วิธีวิจัย และวิธี
น าเสนองานวิจัย การสืบค้นและสัมมนาประเด็นวิจัยทางภูมิศาสตร์ร่วมสมัยของสถาบันส าคัญๆ การจัดท าและ
น าเสนอร่างโครงการวิจัย 

 Introduction to logic of geographic inquiry, questions surrounding philosophy 
of science, research design issues, research presentation, research information retrieval and 
contemporary seminar issues from different institutes, and research proposal.  
 

104323  การท าแผนที่บนอินเตอร์เนต      3(2-2-5) 
  Internet Mapping 

หลักการพัฒนาแผนที่บนระบบออนไลน์  การสร้างแผนที่บนระบบเครือข่ายด้วย 
OpenStreetMap การเชื่อมโยงออกแบบฐานข้อมูลกับเว็บและซอฟแวร์ต่างๆ การสร้างแผนที่ออนไลน์ด้วย 
Geoserver, Openlayers และ Google Maps API หลักการเชื่อมต่อฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่ผ่านเว็บไซด์ เพ่ือท า
การอัปเดต แก้ไข ข้อมูลเชิงพ้ืนที่   

 
Principles of the development of Web Map GIS.  Implement and map data 

through Internet browser using OpenStreetMap.  Integration of database design, web design 
and GIS software.  Create Web Map GIS using Geoserver, Openlayers and Google Maps API. 
Principle of accessibility of spatial database for update and modify ( INSERT, DELETE, UPDATE 
and EDIT) via Web Map Service. 
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104324  การออกแบบแผนที่       3(2-2-5) 

 Cartographic Design  
 แนวคิดเพ่ือสร้างความเข้าใจในกระบวนการน าเสนอและใช้ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ฝึก

ปฏิบัติการออกแบบแผนที่ที่ได้คุณภาพโดยพิจารณาถึงองค์ประกอบของแผนที่ตามหลักการออกแบบ เช่น 
สัญลักษณ์ สี ตัวอักษร ตัวอักษรอธิบายในแผนที่ กราฟ และแผนภูมิ ฝึกผลิตแผนที่ในรูปแบบต่างๆ เช่น บน
กระดาษ บนหน้าจอ และสื่ออ่ืนๆ ฝึกวิจารณ์และให้ข้อคิดเห็นต่อผลงานแผนที่ตามหลักการการออกแบบแผน
ที ่

 Concepts for understanding the process of geographic information 
representation and use; practicing design professional quality maps, including map elements 
such as symbol, color, text, label, graphs, charts and diagrams; produce maps and related 
products in a variety of formats such as paper, monitor other medias; critique maps for 
appropriate use of cartographic design principles. 

 

104325  การท าแผนที่บนเครือข่ายเคลื่อนที่     3(2-2-5) 
  Mobile Mapping 

การศึกษาเกี่ยวกับภาษาที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมบนสมาร์ทโฟน การเขียนโปรแกรมแผนที่
เบื้องต้นเพ่ือพัฒนาระบบประยุกต์บนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน เรียนรู้จากตัวอย่างกรณีศึกษาเพ่ือสร้างแผนที่ด้วย
อุปกรณ์สมาร์ทโฟน และอภิปรายแนวทางการน าเทคโนโลยีอุปกรณ์สมาร์ทโฟนไปประยุกต์ใช้ในงานด้านการ
ท าแผนที ่
  The study of basic of programming and programming language for developing 
mobile smart phone.  Study and map from existing application via smart phone platform. 
Discussion about how to apply smart phone technology for making a map. 
 

104326  การประยุกต์การท าแผนที่บนสมาร์ทโฟน    3(2-2-5) 
  Mapping Application on Smart Phone 
  การศึกษาเกี่ยวกับภาษาที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมบนสมาร์ทโฟน การเขียนโปรแกรมแผนที่
เบื้องต้น เพ่ือพัฒนาระบบประยุกต์บนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน เรียนรู้จากตัวอย่างกรณีศึกษาเพ่ือสร้างแผนที่ด้วย
อุปกรณ์สมาร์ทโฟน และอภิปรายแนวทางการน าเทคโนโลยีอุปกรณ์สมาร์ทโฟนไปประยุกต์ใช้ในงานด้านการ
ท าแผนที ่
  The study of basic of programming and programming language for developing 
mobile smart phone.  Study and map from existing application via smart phone platform. 
Discussion about how to apply smart phone technology for making a map. 
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104331  โฟโตแกรมเมตรี I       3(2-2-5) 

 Photogrammetry I  
 หลักการส ารวจรังวัดด้วยภาพถ่าย เรขาคณิตภาพถ่ายเดี่ยว เรขาคณิตภาพถ่ายดิ่ง การ

มองเห็นสามมิติและระยะเหลื่อม การปรับแก้ความคลาดเคลื่อนของภาพถ่ายทางอากาศ หลักการส ารวจรังวัด
ด้วยภาพถ่ายเชิงเลข หลักการสกัดแบบจ าลองภูมิประเทศเบื้องต้น การท าแผนที่ด้วยภาพถ่ายทางอากาศ
เชิงเลข กระบวนการสร้างภาพดัดแก้เชิงเลข 

 Principle of photogrammetry, geometry of a single image, geometry of vertical 
photography, stereoscopic viewing and parallax, adjustment of displacements and distortions 
on aerial photographs, principle of digital photogrammetry, fundamental extraction of digital 
terrain model, mapping from digital aerial photographs, digital orthophoto generation.   

 

104332  โฟโตแกรมเมตรี II       3(2-2-5)   
 Photogrammetry II 
 หลักการคอมพิวเตอร์วิทัศน์ในการส ารวจรังวัดด้วยภาพถ่ายทางอากาศสมัยใหม่ คณิตศาสตร์

ที่ใช้ในการส ารวจรังวัดด้วยภาพถ่าย การปรับแก้เชิงมัดล าแสง โครงข่ายสามเหลี่ยมทางอากาศ แบบจ าลองภูมิ
ประเทศ ภาพถ่ายทางอากาศดัดแก้ เทคโนโลยีการส ารวจด้วยข้อมูลไลดาร์และอากาศยานไร้คนขับ การส ารวจ
รังวัดด้วยภาพถ่ายดาวเทียม การส ารวจรังวัดภาพถ่ายภาคพ้ืนพิภพ ประเด็นความก้าวหน้าในงานส ารวจรังวัด
ด้วยภาพถ่ายทางอากาศ 

 Principles of computer vision used in modern photogrammetry, mathematics 
related in photogrammetry, simultaneous bundle adjustment, aerotriangulation, digital terrain 
models, digital orthophotos, lidar and unmanned aerial vehicles technology, satellite 
photogrammetry, terrestrial photogrammetry, advanced issues in photogrammetry. 
 

104333 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์      3(2-2-5) 
 Geographic Information Systems 

 หลักการและแนวคิดระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  การจัดการฐานข้อมูลเชิง พ้ืนที่  
ระบบซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ โครงสร้างฐานข้อมูลและฐานข้อมูลลักษณะสัมพันธ์ ฟังก์ชันต่างๆ ของระบบ
การน าเข้า การแก้ไขและการแปลงข้อมูล การวิเคราะห์และการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 Principle and concepts of geographic information systems, spatial database 
management, software and hardware, database and relational database structures, the system 
function involving of inputting, editing, modifying, transforming, analysis and presentation. 
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104334 การรับรู้จากระยะไกล      3(2-2-5) 
 Remote Sensing 

 วิวัฒนาการของการรับรู้จากระยะไกล หลักการพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ผลกระทบของ
บรรยากาศ ระบบการส่งสัญญาณ คุณลักษณะและประเภทของข้อมูล หลักการอ่าน การวิเคราะห์ และการ
แปลความหมายภาพถ่ายทางอากาศและภาพข้อมูลดาวเทียมด้วยสายตา และการน าไปประยุกต์ใช้ในกิจการ
ต่างๆ 
 Evolution of remote sensing, principles of electromagnetic energy, atmospheric 
effects, spectral signal receiving and sending characteristics, types of remotely sensed 
information, introduction to reading, analyzing, visual interpretation of aerial photograph and 
satellite images for developing applications. 
 

104335  ทัศนภาพบนแผนที่      3(2-2-5) 
 Map Visualization 
 การออกแบบแผนที่เน้นการคิดและการสื่อสารด้วยภาพโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  มี
ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีการท าแผนที่ เ พ่ือการสื่อสารและการคิดด้วยภาพ และมี
ความสามารถในการสร้าง ประเมิน และวิจารณ์รูปแบบการอ้างอิง และการสร้างแผนที่เฉพาะเรื่องโดยใช้ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ เรียนรู้สถานการณ์จริงที่มีความเกี่ยวข้องกับทักษะและแนวคิดในการสร้างรูปแบบ
สัญลักษณ์ ระบบพิกัดทางภูมิศาสตร์และเส้นโครงแผนที่ การสร้างเส้นเสมอภาคและการน าเสนอลักษณะภูมิ
ประเทศในแบบต่าง ๆ การประมาณค่าช่วงข้อมูล การจัดชั้นข้อมูล การแสดงผลแบบหลายตั วแปร และการ
แสดงผลความไม่แน่นอนของข้อมูล  

 Cartographic design projects emphasizing on effective visual thinking and visual 
communication with geographic information systems.  Understanding and application of 
cartographic theory for visual communication and visual thinking, and ability to create, 
evaluate, and critique reference and thematic maps using GIS software.  Examine realistic 
problem scenarios that incorporate such skills and concepts as creating symbolization 
schemes, coordinate systems and map projections, creating isoline and other terrain 
representations, interpolation, classification schemes, multivariate representation and 
representation of data uncertainty. 

 

104336 มาตรฐานแผนที่       3(2-2-5) 
 Map Standardization 

 ความส าคัญของมาตราส่วนทางภูมิศาสตร์กับฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการ
น าเสนอบนแผนที่ ความสัมพันธ์ระหว่างมาตราส่วนทางภูมิศาสตร์กับการอธิบายปรากฏการณ์ เทคนิคและ
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ปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดกลุ่ม การลดรูป และการแปลงสภาพข้อมูลในการท าแผนที่ รวมไปถึงการก าหนด
มาตรฐานของข้อมูลและแผนที่ของทั่วโลกและระบบมาตรฐานข้อมูลของประเทศไทย 
 Vital concepts in scale in geography and geo- information, association of 
geographic scales and spatial phenomena, techniques and procedures on data clustering, data 
aggregation and disaggregation, and data transformation, review of map and spatial data 
standardization from world wide and discussion on the standardization in Thailand. 
 

104343  ภูมิศาสตร์เมือง       3(2-2-5) 
  Urban Geography 
  หลักการภูมิศาสตร์เศรษฐกิจของเมืองและภูมิภาคต่างๆ ของโลก สารัตถะที่สัมพันธ์กับการ
วางแผนและผังเมือง การกลายเป็นเมือง โครงสร้างภายในเมือง ระบบการตั้งถิ่นฐาน กระบวนการเติบโตของ
เมือง การเติบโตและการพัฒนาภูมิภาค การอพยพเคลื่อนย้ายประชากร การคมนาคมขนส่ง และการอาคารที่
อยู่อาศัย 
  Principle of economic geography of cities and regions and its relation to 
planning, urbanization, internal structure of cities, settlement systems, process of urban growth 
regional growth and development, migration, transportation and housing. 
 

104352   ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ       3(2-2-5) 
  Economic Geography 
  ระบบการผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สัมพันธ์กับพ้ืนที่และห้วงเวลา แบบจ าลองการ
ก าหนดที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการ
แข่งขันและการเติบโตของธุรกิจในระบบเศรษฐกิจดิจิตอล  การสร้างภูมิภาคเพ่ือให้เกิดพลังขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศและกลุ่มเศรษฐกิจระหว่างประเทศ โครงสร้างเชิงสถาบันที่ก าหนดเป็นกฎระเบียบ 
บรรทัดฐาน วัฒนธรรมธุรกิจ และแบบแผนการตัดสินใจ 
  Manufacturing and economic activities that have a relationship through space 
and time, model of economic activity location determination, economic development theory, 
the changing of technology that affects the competition and growth of digital business, the 
regional cooperation for national and international economic alliances for the economic 
empowerment purposes, institutional restructuring, set of regulations, social norm, business 
cultures, and decision making plans. 
 
 
 
 
 
 
 



22 
 
104353   ทฤษฎีท าเลที่ตั้ง       3(2-2-5) 
  Location Theory 
  การวิเคราะห์ท าเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งในเชิงเศรษฐกิจและพฤติกรรม ผลของ
รูปแบบของปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่ ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีท าเลที่ตั้ง
และการสร้างแบบจ าลองทางภูมิศาสตร์ 
  Locational analysis of economic activities both economic and behavioral 
aspects, the effects of patterns of geographical factors on economic activities, relationships 
between classical location theory and geographical models. 
 

104354   ภูมิศาสตร์ธุรกิจและการผลิต      3(2-2-5) 
  Geography of Business and Production 
  ศึกษาทฤษฎีธุรกิจเชิงพ้ืนที่ การรวมกลุ่มธุรกิจ ธุรกิจข้ามชาติ ภูมิศาสตร์การประกอบธุรกิจ 
และธุรกิจและภูมิภาค ยกกรณีศึกษาธุรกิจข้ามชาติที่มีผลกระทบต่อบริเวณพ้ืนที่เฉพาะ ระบบการผลิตและ
การค้าระดับโลก องค์กรธุรกิจเพ่ือตอบสนองกระบวนการผลิต การด าเนินธุรกิจแบบมีการอุดหนุน การสร้าง
ธุรกิจเข้าสู่ระดับโลก ธุรกิจในโลกาภิวัตน์ และการปรับโครงสร้างธุรกิจและผลิตภัณฑ์เพ่ือความอยู่รอด 
  Theories of spatial firm, agglomeration, transnational firms and the firm and 
the region. Case study of territorial impacts, global production and trade systems, the 
organization of the process, sponsored corporation, to be a global player, globalization 
cooperative and firm restructuring and product upgrading and survival. 
 

104355  ภูมิศาสตร์พฤติกรรมการบริโภค      3(2-2-5) 
  Geography of Consuming Behavior 
  ประเด็นส าคัญเกี่ยวกับการกระจายและการบริโภคที่เกี่ยวเนื่องกับขนาดพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์
ทั้งระดับชาติและระดับโลก มิติทางการเมือง สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของอาหารเสื้อผ้าและ
เครื่องนุ่งห่ม พลังงาน และสินค้าฟุ่มเฟือย ในแต่ละพ้ืนที่ สถานที่ สิ่งแวดล้อม บริบทอื่นๆ และภูมิภาค 
  The distribution and consumption issues across geographic scales, spanning the 
microcosm of the individual body to the national and global scales, the political, social, 
cultural and economic dimensions of foods, clothes, energy and luxuries in particular spaces, 
places, environments, contexts and regions. 
 

104356  ภูมิศาสตร์การเคหะและอสังหาริมทรัพย์     3(2-2-5) 
  Geography of Housing and Real Estate 
  ภูมิศาสตร์การเคหะในประเทศพัฒนาและก าลังพัฒนา ความฝันเกี่ยวกับบ้านที่อยู่อาศัยของ
คนเมือง ความสามารถในการซื้อบ้านและความแตกต่างในการเข้าถึงการเป็นเจ้าของบ้าน การไร้ที่อยู่อาศัย 
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ประวัติศาสตร์การจัดหาบ้านสาธารณะ ประชากรศาสตร์ของบ้านเรือน การหมุนเวียนและเปลี่ยนแปลงที่อยู่
อาศัยและเพ่ือนบ้าน และการวิเคราะห์ประเภทของตลาดที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์ 
  The geography of housing in both developed and developing countries, the 
urbanite dream of home ownership, housing affordability and differential access to home 
ownership, homelessness, the history of public housing, housing demography, residential 
mobility and neighborhood change, and discrimination in the housing market. 
 

104357   ภูมิศาสตร์ลอจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน      3(2-2-5) 
  Geography of Logistics and Supply Chains 
  การศึกษาทางภูมิศาสตร์เกี่ยวกับการขนส่งและโครงสร้างทางพ้ืนที่ ชนิดของการขนส่ง สถานี
ขนส่ง การค้าระหว่างประเทศระบบการกระจายสินค้ารูปแบบต่างๆ ที่ถูกขับเคลื่อนด้วยการจัดการห่วงโซ่
อุปทาน รวมถึงศึกษาการขนส่งกับเศรษฐกิจ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม  
  Examines the transportation & geography and the spatial structure, 
transportation modes, transport terminals, international trade and freight distribution that are 
driven forces in supply chain management, transportation & economy, energy and 
environment. 
 

104362 ธรณีสัณฐานวิทยา       3(2-2-5) 
 Geomorphology 

 หลักการของกระบวนการทางธรณีสัณฐานวิทยา ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการทางธรณี
สัณฐานและลักษณะภูมิประเทศพิจารณาจากมาตราส่วนทางเวลาและพ้ืนที่ กระบวนการภายในโลกและ
กระบวนการภายนอกที่เกิดในบริเวณชั้นบรรยากาศและมหาสมุทรและการมีปฎิสัมพันธ์ของกระบวนการที่
ก่อให้เกิดภูมิประเทศต่าง ๆ ทฤษฎีทางธรณีสัณฐานวิทยา กระบวนการผุพังสลายตัว กษัยการของดิน 
กระบวนการทางน้ าและธารน้ าแข็ง ธรณีสัณฐานวิทยาประยุกต์ การเกิดภูเขา อัตราการเปลี่ยนแปลงภูมิ
ประเทศ ทฤษฎีการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก เกาะในมหาสมุทร  และธรณีสัณฐานวิทยาดาวเคราะห์ รวมถึงมี
การออกภาคสนาม 
 The principles of geomorphology processes.  The relationship between 
processes and landforms at a variety of scales in space and time.  Endogenic processes 
originating within the earth, exogenic processes occurring at the earth atmosphere ocean 
interface and the way they interact to create landforms.  The geomorphological theories, 
weathering, slope processes, soil erosion, fluvial and glacial processes and landforms, applied 
geomorphology, mountain building, rates of landscape change, plate tectonics theory, ocean 
islands, planetary geomorphology, and a compulsory field trip. 
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104363 ธรณีสัณฐานวิทยาธารน้ า      3(2-2-5) 
 Fluvial Geomorphology 
 แนวคิดเกี่ยวกับการเกิดภูมิประเทศที่เกิดจากการเคลื่อนตัวของน้ า เน้นอุทกวิทยาน้ าผิวดิน 
กลศาสตร์การไหลของธารน้ า น้ าท่วม การพัดพาตะกอนและการทับถมตะกอน และวิวัฒนาการของภูมิ
ประเทศท่ีเกิดจากธารน้ า 
 The study of land forming effects of surface-water movement with emphasis 
on surface-water hydrology, streamflow mechanics, floods, sediment transport and storage, 
and landform evolution. 
 

104364  ธรณีสัณฐานวิทยาชายฝั่ง      3(2-2-5) 
 Coastal Geomorphology 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธรณีสัณฐานวิทยาชายฝั่งโดยศึกษาพัฒนาการและวิวัฒนาการภูมิ

ประเทศชายฝั่งและกระบวนการที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง ประกอบด้วยสามองค์ประกอบหลัก คือ 
การเคลื่อนตัวของน้ าชายฝั่ง ตะกอนและการพัดพาตะกอน และลักษณะภูมิประเทศ ปฏิสัมพันธ์และผล
ย้อนกลับระหว่างองค์ประกอบหลักและกิจกรรมของมนุษย์ ปฏิกิริยาของเขตชายฝั่งที่มีต่อภูมิอากาศร่วมสมัย
และการเปลี่ยนแปลงระดับน้ าทะเล รวมถึงการป้องกันและการจัดการชายฝั่ง 

  An introduction to coastal geomorphology which examines the development 
and evolution of coastal landforms and the processes responsible for modifying coasts. 
Dealing with three components:  coastal hydrodynamics, sediment and sediment transport, 
and landform features.  Interaction and feedbacks between these three components and 
human activities.  The response of the coastal zone to the contemporary climate and sea-
level change, as well as coastal protection and management. 

 

104365  ระบบนิเวศวิทยาเขตร้อน      3(2-2-5) 
 Tropical Ecosystems 
 แนวคิดพ้ืนฐานระบบนิเวศวิทยาเขตร้อนภาคพ้ืนพิภพ ลักษณะพืชพรรณ ดิน วัฏจักรคาร์บอน

และอาหาร ระบบทรัพยากรหลักเขตร้อน ป่าและระบบวนเกษตรเขตร้อน ประเด็นการอนุรักษ์และการจัดการ
ป่าและความหลากหลายทางชีวภาพที่ถูกท าลาย ประเด็นด้านระบบนิเวศวิทยาเขตร้อนที่เกี่ยวพันกับศาสตร์
ทางด้านพ้ืนที ่

 Introduction to the fundamental concepts of terrestrial ecosystems in the 
tropics, characterization of vegetation, soils, carbon and nutrient cycling, major tropical 
resource systems, tropical forest and agroecosystems, conservation issues and management 
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forest fragmentation and biodiversity, advanced topics in tropical ecosystems related to spatial 
sciences. 
104366    ภูมิศาสตร์ดิน       3(2-2-5) 
 Soil Geography  
 ค าจ ากัดความของดินและองค์ประกอบของดิน ธรณีสัณฐานและดิน หน้าตัดดิน ปัจจัยและ
กระบวนการในการก าเนิดดิน อนุกรมวิธานดิน การท าแผนที่ดิน การกระจายของดินและสารสนเทศดินที่
เกี่ยวข้องกับประเทศไทย 
 Soil definition and composition; geomorphology and soils, soil profile, soil 
forming factors and process, soil taxonomy, soil mapping; soil distribution and soil information 
concerned in Thailand. 
 

104372  ภูมิอากาศวิทยาเขตร้อน       3(2-2-5) 
 Tropical Climatology 
 แนวคิดการหมุนเวียนบรรยากาศเขตร้อน กระบวนการแผ่รังสีในเขตร้อน ชั้นบรรยากาศใกล้

ผิวพ้ืนโลกในเขตร้อน การน าพาความร้อนในเขตร้อน พลวัตรของเขตร้อน ลมบกลมทะเลและความผันแปร
รอบวัน ระบบลมฟ้าอากาศเขตร้อน ปรากฏการณ์ภูมิอากาศในเขตร้อน 

 Circulation concepts of the tropical atmosphere, radiative processes in the 
tropics, tropical boundary layer, tropical convection, tropical dynamics, land- sea breeze and 
diurnal variations, tropical weather systems, climate phenomena in the tropical zone. 
 

104376 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ     3(2-2-5) 
 Climate Change 
 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ประวัติศาสตร์ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
ความเสี่ยงต่อภัยพิบัติ และการปรับตัวของสังคมมนุษย์ 
  Climate change processes, description of complex relationships between 
scientific, technological, economic, social, political, and historical facets of climate change, 
climate impacts, risks and adaptations. 
 

104432  ระบบภูมิสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจ    3(2-2-5) 
 GIS-Based Decision Support 

 การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับเทคนิคการเลือกและการประมวลผลข้อมูลในการสร้างสารสนเทศ
ที่มีความหมายถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมเพ่ือสนับสนุนการจัดการทรัพยากรที่ดีขึ้น เพ่ือปรับปรุงการตัดสินใจ 
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ความเข้าใจข้อมูลที่ต้องการใช้ เครื่องมือ เทคนิควิธีการ แบบจ าลอง และกระบวนการตัดสินใจที่สามารถบูรณา
การกับสารสนเทศท่ีมีการเรียนรู้ได้ง่ายผ่านระบบการสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพ้ืนที่ 

 Introduction to techniques for selecting and processing data to generate 
meaningful and timely information to support the better management of resources.  To 
improve decision making, the required information, tools, techniques, models and decision-
making procedures which can be integrated in a user- friendly information processing system 
through a spatial decision support system (SDSS). 
 

104434  เทคนิคขั้นสูงการรับรู้จากระยะไกล     3(2-2-5) 
 Advanced Techniques of Remote Sensing 
 หลักพ้ืนฐานการรับรู้จากระยะไกล การปรับแก้เชิงรังสี การปรับแก้ภาพถ่ายดาวเทียม เทคนิค

การปรับปรุงคุณภาพและการแปลงข้อมูลภาพขั้นสูง การสกัดข้อมูลและการจดจ ารูปแบบขั้นสูง การวิเคราะห์
ขั้นสูงข้อมูลหลายช่วงเวลาและหลายตัวรับรู้ ระบบเรดาร์ขั้นสูง ประเด็นความก้าวหน้าในด้านการรับรู้จาก
ระยะไกล 

 Understanding of remote sensing principles, radiometric calibration, image 
correction, advanced image enhancement and transformation techniques, advanced feature 
extraction and pattern recognition, multi-temporal/multi-sensors data processing and analysis, 
advanced radar systems, advanced issues in remote sensing field. 
 

104435  การประยุกต์การรับรู้จากระยะไกลส าหรับนักภูมิศาสตร์   3(2-2-5)  
 Applied Remote Sensing for Geographer 
 หลักการรับรู้ระยะไกลในด้านภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม หลักการแปลภาพด้วยสายตา 

เทคนิคขั้นสูงในการจ าแนกข้อมูลภาพดาวเทียม การวิเคราะห์ข้อมูลหลายช่วงคลื่นได้แก่ อิ นฟราเรด 
อินฟราเรดความร้อน เรดาร์ การวิเคราะห์และสร้างแบบจ าลองจากข้อมูลหลายรายละเอียดและหลายตัวรับรู้ 
การวิเคราะห์ข้อมูลเรดาร์ภาคพ้ืนดินเพ่ือการประมาณค่าหยาดน้ าฟ้าและการเฝ้าระวังอุบัติภัยทางธรรมชาติ 
การวิเคราะห์ข้อมูลหลอมรวมทางอุตุนิยมวิทยาร่วมกับข้อมูลจากการรับรู้จากระยะไกล 

 Understanding of remote sensing principles being applicable for geography and 
environment, elements of visual interpretation, advanced classification techniques, multi-
spectral data analysis such as Infrared, thermal infrared, and radar bands, multi-
resolution/multi- sensor data analysis and modeling in specific field, ground-based radar for 
precipitation estimation and natural disaster monitoring, analysis of reanalysis data 
incorporated with remote sensing data.   
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104438  การจัดการโครงการภูมิสารสนเทศ    3(2-2-5) 
 Geo-Informatique Project Management 

 ความหมายและบริบทของการจัดการและการบริหารโครงการทางด้านภูมิสารสนเทศ 
หลักการจัดการโครงการภูมิสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ กระบวนการวางแผนงาน การจัดการด้านทรัพยากร
บุคคล และการจัดการงบประมาณในโครงการ การติดตามและควบคุมการด าเนินโครงการ และการปิด
โครงการ 
 Definition and context of geographic information project management and 
administration; principles of efficient project management; project planning processes, human 
resources management, project budget control; monitoring and controlling the project; and 
project termination.   
 

104441   ภูมิศาสตร์การเคลื่อนย้ายและอยู่ร่วมกัน    3(2-2-5) 
  Geography of Migration and Internationalism 
  ทฤษฎีระบบโลกและทฤษฎีทุนนิยมโลก การเกิดขั้วความเจริญความยากจนและความไม่เท่า
เทียม รูปแบบของงานที่เชี่ยวชาญและไร้ทักษะ โครงข่ายสังคมกับการศึกษาและการท างานในเมืองระดับโลก 
การอพยพข้ามประเทศของประชากรจากตะวันตกสู่ประเทศก าลังพัฒนา โอกาสของผู้หนีภัยสงครามสู่ประเทศ
ที่สาม การก้าวข้ามชนชั้นทางสังคมของประชากรกลุ่มเฉพาะที่มีการศึกษาสูง และการอยู่ร่วมกันเป็นพลเมือง
ของโลก 
  Examines the world system theory and globalized capitalism theory, 
polarization of higher & lower incomes and inequalities.  Specific high-educated and non-skill 
careers’  pattern; social networks & education and working in the world class cities; and the 
evacuation of the population across the country from west to developing countries.  The 
prospect of war refugees to third countries, transcending social classes of the population with 
higher education, and internationalism and global citizenship. 
 

104442   ภูมิศาสตร์การปกครอง       3(2-2-5) 
  Geography of Governance 
  การศึกษาภูมิศาสตร์การปกครองเป็นไปเพ่ือท าให้เกิดความเข้าใจและสามารถอธิบาย
ประเด็นส าคัญในการบริหารจัดการ การปกครอง การพัฒนาพื้นที่ในระดับท้องถิ่นและภูมิภาค และการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของเมืองและชนบท ทั้งนี้โดยมุ่งเน้นให้เกิดการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับโครงสร้าง กระบวนการ 
บทบาทหน้าที่ สาธารณูปโภค การสร้างความเป็นสถาบันเพ่ือให้เกิดระบบบริการและจัดการที่ ดี และประเด็น
ท้าทายและโอกาสของการพัฒนาพ้ืนที่ 
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  The study of geography of local governance designed for students to 
understand and explain various issues in administration, government and development 
predominantly at local and regional levels, or in urban and rural environment.  Geography of 
local organization and governance demonstrate implications of three major aspects of current 
research such as:  a)  structure, process, functions and infrastructure; b)  institution, service 
delivery systems and management, and c) challenges and opportunities. 
 

104443   ภูมิศาสตร์สุขภาพ       3(2-2-5) 
  Geography of Health 
  ภูมิศาสตร์สุขภาพเป็นการศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพของมนุษย์เป็นองค์รวมของพ้ืนที่และสังคม 
เป็นการก าหนดกรอบความคิดให้สามารถอธิบายถึงบทบาทของสถานที่ ท าเลที่ตั้งและภูมิศาสตร์เกี่ยวกับการ
ดูแลรักษาสุขภาพ ความเป็นอยู่ที่ดี และความเจ็บป่วยของประชาชน โดยมุ่งเน้นการศึกษาเชิ งลึกในด้าน
รูปแบบ สาเหตุ และการกระจายของโรค และการวางแผนและการให้บริการการดูแลรักษาสุขภาพ  
  A study of health from a holistic perspective encompassing society and space, 
and its concepts on the role of place, location and geography in healthcare, well-being and 
disease, the patterns, causes and spread of disease, and the planning and provision of health 
services. 
 

104444  ภูมิศาสตร์อาชญากรรม       3(2-2-5) 
  Geography of Crime 
  การศึกษาอาชญากรรมในเชิงภูมิศาสตร์ แนวคิดที่เกี่ยวข้องและวิธีการวิเคราะห์เชิง
นิเวศวิทยา การพัฒนาทักษะขั้นพ้ืนฐานในการท าแผนที่และวิเคราะห์ข้อมูลอาชญากรรม 
  The geographical context of crime, relevant ecological concepts and analytical 
approaches, develop basic skills in mapping and analyzing crime data geographically. 
 

104445   ภูมิศาสตร์สาธารณภัย       3(2-2-5) 
  Geography of Public Hazards and Disasters 
  ศึกษาความถี่ จุดก าเนิด และผลกระทบของสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในภูมิภาคอาเซียน และภัย
พิบัติครั้งส าคัญของโลก เพ่ือให้ทราบถึงกระบวนการทางกายภาพและมนุษย์ที่จะก่อให้เกิดภัยกับประชากร
กลุม่ต่างๆ การยกประเด็นของภัยธรรมชาติ ได้แก่ ธรณีพิบัติภัย ภูมิอากาศภัย อุทกภัย และชีวภัย และภัยพิบัติ
ที่เกิดจากมนุษย์ ได้แก่ ความแตกตื่น อัคคีภัย อุบัติเหตุทางถนน อุบัติเหตุในอุตสาหกรรม น้ ามันรั่ว และ
นิวเคลียร์ระเบิด ทั้งนี้เพ่ือค้นหาต้นเหตุ ระดับความรุนแรง และผลกระทบ รวมถึงการรับรู้ การตรวจวัด/
ท านาย/เตือนภัย การหลีกเลี่ยง การลดความรุนแรง และการตอบสนองในรูปแบบต่างๆ  
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  To examine frequency, origin, and impact of natural hazards occurring both in 
Southeast Asians and across the world. To explore in detail the physical and human processes 
underlying natural hazards and how these hazards interact with different populations. Topics 
including natural hazards, namely geological, atmospheric, hydrological and biological hazards; 
and human- instigated disasters: stampedes, fires, transport accidents, industrial accidents, oil 
spills and nuclear explosions/ radiation.  To investigate hazard perception and the measures 
taken to predict, avoid, reduce, and respond to the impact of these events. 
 

104452  การใช้ที่ดินและการพัฒนา      3(2-2-5) 
  Land Use and Development 
  รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ที่ดินและการคมนาคมขนส่ง คุณลักษณะของระบบการ
ขนส่งในเขตเมืองในฐานะที่เป็นองค์ประกอบของโครงสร้างเมือง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างการขนส่งและการใช้ที่ดิน
รวมทั้งผลกระทบของการใช้ที่ดินที่มีต่อรูปแบบการเดินทางและการคมนาคมขนส่งที่มีส่วนต่อการพัฒนา 
  The relationship between land use and transport, fundamental characteristics 
of the urban transportation system as a component of urban structure, the interaction 
between transport and land-use including the effect of land-use on travel patterns and the 
contribution of transport to development. 
 

104454  การวางผังเมืองและภาค       3(2-2-5) 
  Urban and Regional Planning 
  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการวางผังเมือง การวางและจัดท าผังประเทศและผังภาค 
กระบวนการวางผัง มาตรฐานด้านการผังเมือง ผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ การฟ้ืนฟูเมือง  การประยุกต์ใช้
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวางผังเมือง 
Concepts and theories of urban planning, national and regional planning, planning process, 
standards of urban planning, comprehensive plan, specific plan, urban renewal, GIS and urban 
planning.  
 

104455   ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว       3(2-2-5) 
  Geography of Tourism 
  ศึกษาการท่องเที่ยวในกรอบความคิดและมุมมองทางภูมิศาสตร์ ค้นหาปัจจัยที่ส าคัญต่อการ
พัฒนารูปแบบต่างๆ ของการท่องเที่ยวในระดับประเทศและระหว่างประเทศ รูปแบบการท่องเที่ยวที่จะ
สามารถพัฒนาได้ต่อเนื่อง รวมถึงระบบเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวทั้ง
ในแง่การส่งเสริมให้เกิดภาวะความยั่งยืนของการท่องเที่ยว และกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการ
ท่องเที่ย 
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  Tourism geography dealing with how geographic perspectives can inform and 
illuminate the study of tourism.   To explore the factors that have encouraged the 
development of both domestic and international forms of tourism, highlighting ways in which 
patterns of tourism have evolved and continue to evolve, including economic, environmental 
and sociocultural impacts that tourism may exert upon destinations, together with a 
consideration of ways in which planning for tourism can assist in the regulation of 
development and produce sustainable forms of tourism. 
  

104456  ภูมิศาสตร์การเกษตร       3(2-2-5) 
  Geography of Agriculture  
  เนื้อหาสาระ รูปแบบ และกระบวนการทางภูมิศาสตร์ของการเพาะปลูกและปศุสัตว์ ประเด็น
ของดินและแปลงที่ดิน พฤติกรรมของมนุษย์ สาระด้านสิ่งแวดล้อม และทฤษฎีท าเลที่ตั้งของกิจกรรม
การเกษตร 
  Substances, patterns and processes of crop and animal farming and related 
subjects such as farm land, farm- associated human geographers, environmental issues, and 
location theories of agricultural activities 
 

104462  การจัดการลุ่มน้ า       3(2-2-5) 
 Watershed Management 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการลุ่มน้ า แนวคิดและแนวปฏิบัติด้านอุทกวิทยาและการ

จัดการลุ่มน้ ารวมถึงองค์ประกอบและความส าคัญของน้ าต้นทุน อุทกวิทยาลุ่มน้ า การไหลของน้ าและการ
วิเคราะห์การไหลของน้ าในล าน้ า กษัยการและการตกตะกอน กระบวนการของธารน้ า คุณภาพน้ า และ
สถานการณ์ทางสิ่งแวดล้อม การประเมินการจัดการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐสังคมและ
นโยบายและการตัดสินใจด้านสิ่งแวดล้อม 

 An introduction to the concepts in watershed management that provides the 
understanding of the concepts and practices in hydrology and watershed management 
including the components and significance of the water budget, watershed hydrology, water 
flow and streamflow analyses, erosion and sedimentation, fluvial processes, water quality and 
corresponding environmental issues.   Evaluation of management practices along with 
implications for socioeconomics and the environmental policy and decision-making. 
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104464 พื้นที่เปราะบางและเสี่ยงภัย      3(2-2-5) 

 Spatial Vulnerability and Hazard Risk 
 พิจารณาภัยของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติด้วยวิธีการเชิงภูมิศาสตร์ ศึกษาค้นคว้า

วิวัฒนาการของทฤษฎีและแนวคิดส าคัญ กระบวนการเชิงสาเหตุ แนวโน้มและรูปแบบการกระจายตัวเชิงพ้ืนที่
ของความเปราะบางและผลกระทบที่เป็นภยันตราย อีกทั้งศึกษาประยุกต์ภัยธรรมชาติด้วยเทคนิคภูมิ
สารสนเทศ 

 To examine natural environmental hazards with geographic approaches, 
exploring the evolution of theory and key concepts, casual processes, trends and patterns in 
the spatial distribution of vulnerability and hazard impacts, and application natural hazards 
study with geo-informatics techniques. 

 

104482  สัมมนา        1(0-2-1) 
 Seminar  
 ศึกษา ค้นคว้า และทบทวนระเบียบวิธีวิจัย เรียบเรียงวรรณกรรมงานวิจัยทางภูมิศาสตร์ร่วม

สมัย และการน าเสนอความรู้ภูมิศาสตร์ที่น่าสนใจต่อหน้าสาธารณะ 
 Study, review, present and discuss of research methods and current literature 

in field of research of faculty members or students. 
 

104488  วิทยานิพนธ์ปริญญาตรี       6 หน่วยกิต 
 Undergraduate Thesis  
 การฝึกค้นคว้า การอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการน าเสนอผลงานวิจัย หรือบทความวิชาการ

ทางภูมิศาสตร์ และ/หรือภูมิสารสนเทศ 
 Practice how to search, read, think critically and give oral presentations of 

research or article in geography and/or geo-informatics. 
 

104498  สหกิจศึกษา        6 หน่วยกิต 
 Co-operative Education 
 โครงการฝึกปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงานราชการ และ/หรือองค์กร

ธุรกิจ ตามระบบสหกิจศึกษา และจัดท ารายงานและนิทรรศการน าเสนอท่ีประชุมสัมมนาเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
 Training for professional experiences in public or government sectors, and/or 

private business organizations according to co- operative education system, reporting and 
organizing an exhibition to represent knowledge and outcomes gained from the training. 
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104499  การฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ    6 หน่วยกิต  

 International Academic or Professional Training 
 ให้นิสิตฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศด้านภูมิศาสตร์ ภูมิสารสนเทศ หรืองานที่เก่ียวข้อง 
 International academic or professional training in geography, geo-informatics or 

other related fields. 
 

205200  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ               1(0-2-1) 
            Communicative English for Specific Purposes   
  ฝึกพูด-ฟังภาษาอังกฤษโดยเน้นการออกเสียง การใช้ค าศัพท์ ส านวนและรูปประโยคเพ่ือ
วัตถุประสงค์ทางวิชาการและวิชาชีพ 
  Practice listening and speaking English with emphasis on pronunciation, 
vocabulary, expressions and sentence structures for academic and professional purposes 
 

205201  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์เชิงวิชาการ  1(0-2-1) 
  Communicative English for Academic Analysis   
  ฝึกพูด-ฟังภาษาอังกฤษโดยเน้นการสรุปความ การวิเคราะห์ การตีความ และการแสดงความ
คิดเห็น เพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการตามสาขาของผู้เรียน 
  Practice listening and speaking English with emphasis on summarizing, 
analyzing, interpreting and expressing opinions for academic purposes applicable to students’ 
educational fields. 
 

205202  การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอผลงาน   1(0-2-1) 
          Communicative English for Research Presentation  
  ฝึกน าเสนอผลงานการค้นคว้า หรือผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาผู้เรียนเป็นภาษาอังกฤษได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
  Practice giving oral presentations on academic research related to students’ 
educational fields with effective delivery in English. 
 

214110 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น       3(3-0-6) 
 Introduction to Economics 
 แนวคิดและปัญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ แนวคิดรวบยอดเกี่ยวกับพฤติกรรมด้านเศรษฐกิจ

ของผู้บริโภคและผู้ผลิต ภาคส่วนทางเศรษฐกิจที่ส าคัญ รายได้ประชาชาติ นโยบายและมาตรการด้านเศรษฐกิจ 
การค้าระหว่างประเทศและการพัฒนาเศรษฐกิจ 
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 Basic economic concepts and problems, basic concepts relating to economic 
behavior of consumer and producers, important economic sectors, national income, economic 
policies and measures, international trade and economic development. 
 

252111  แคลคูลัสมูลฐาน       4(4-0-8) 
  Fundamental Calculus 
  ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันและการประยุกต์ ผลต่างอนุพันธ์ 
ปริพันธ์ของฟังก์ชันและการประยุกต์ เทคนิคการหาปริพันธ์ สมการเชิงอนุพันธ์อันดับที่หนึ่งแบบแยก  ตัวแปร
ได้ 
  Limits and continuity of functions, derivative of functions and applications, 
differentials, integral of functions and applications, techniques of integration, separable first–
order differential equations. 
 

256101  หลักเคมี        4(3-3-7) 
Principle of Chemistry   
ปริมาณสารสัมพันธ์  โครงสร้างอะตอม  พันธะเคมี  ตารางธาตุและสมบัติของธาตุ  แก๊ส และ

ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย เทอร์โมไดนามิกส์เคมี จลนศาสตร์เคมี กรด-เบส ไฟฟ้าเคมี เคมีนิวเคลียร์ 
และเคมีสิ่งแวดล้อม 

Study of Chemical stoichiometry, structure of atom, chemical bonding, gas, 
liquid and solution, periodic tables and properties of elements, thermodynamics, chemical 
kinetics, acid-base, electrochemistry, introduction of nuclear chemistry and environmental 
chemistry. 

 

258101   ชีววิทยาเบื้องต้น          3(3-0-6) 
General Biology  

   คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์  สารเคมีของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและเม
แทบอลิซึมของเซลล์  พันธุศาสตร์  โครงสร้างและหน้าที่ของพืช  โครงสร้างและหน้าที่ของสัตว์  กลไกการเกิด
วิวัฒนาการ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ปฏิสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม และพฤติกรรม 

Properties of life, Scientific methods, chemical building blocks of life, structure 
and metabolism of cells, genetics, structures and functions of plants, structures and functions 
of animals, mechanism of evolution, diversity of life, interactions between organisms and 
environment, behavior. 
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258102 ปฏิบัติการชีววิทยา      1(0-3-2) 
  Laboratory in Biology 
  ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ   กล้องจุลทรรศน์  เซลล์และออร์แกเนลล์ การแบ่งเซลล์
การถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรม ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต  เนื้อเยื่อพืช  โครงสร้างและการท างานของพืช  
โครงสร้างและการท างานของสัตว์  นิเวศวิทยา  
  Laboratory safety,  microscopes,  cells and organelles, cell division, genetic 
inheritance, diversity of life, plant tissues, structures and functions of plants, structures and 
functions of animals, ecology. 

 

261103 ฟิสิกส์เบื้องต้น                4(3-3-7) 
 Introductory Physics 
 คณิตศาสตร์ที่ใช้ในฟิสิกส์  กฎการเคลื่อนที่ แรงโน้มถ่วง งานและพลังงาน  
โมเมนตัมและการชน การเคลื่อนที่แบบหมุน สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของไหล ปรากฏการณ์คลื่น และเค
ออส เทอร์โมไดนามิกส์ แม่เหล็กไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น ฟิสิกส์ยุคใหม่  
 Mathematics for physics, law of motion, gravitational force, work and energy, 
momentum and collisions, rotation motion, properties of matter, mechanic of fluids, wave 
phenomena and chaos, thermodynamics, electricity and magnetism, basic electric circuits, 
modern physics. 
 


