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1. กลุมวิชาแกน 
GEO    1301 ภูมิศาสตรกายภาพ   3(3-0) 
  Physical Geography 
  ศึกษาสัณฐานของโลกและปรากฏการณที่เกิดเนื่องจากความสัมพันธระหวางโลกกับ
ดวงอาทิตยและดวงจันทร สมบัติทางดานกายภาพ และการเปลี่ยนแปลงของธรณีภาค (Lithosphere) 
อุทกภาค (Hydrosphere) บรรยากาศภาค (Atmosphere) และชีวภาค (Biosphere)  
 
GEO    1401 ภูมิศาสตรวัฒนธรรม    3(3-0) 
  Cultural Geography 
  ศึกษาวิวัฒนาการของมนุษย และองคประกอบทางดานภูมิศาสตร ที่นําไปสูการ
วิเคราะหรูปแบบทางวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตของมนุษยในภูมิภาคตาง ๆ ของโลก ไดแก การปรับตัว
ใหเขากับสภาพแวดลอม ความกาวหนาทางวิทยาการ การใชที่ดินในแบบตาง ๆ ลักษณะความแตกตาง
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ทางวัฒนธรรมทางดานการเกษตร อุตสาหกรรม การคา การขนสง การเมืองการปกครอง รวมไปถึง
วัฒนธรรมทางดานภาษาและศาสนา  
 
GEO    2101 หลักคิดและทฤษฎีทางภูมิศาสตร      3(3-0) 
  Geographical Thought and Theory 
  ศึกษาพัฒนาการของแนวคิดทางภูมิศาสตรจากสมัยอดีตจนถึงสมัยปจจุบัน ศึกษา
พื้นฐานแนวความคิด เทคนิค และทฤษฎีทางภูมิศาสตรสมัยปจจุบัน กระบวนการภูมิศาสตรเชิง
วิทยาศาสตร เนนความสัมพันธระหวางวิชานี้กับวิชาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 
 
 
 
 
PHYS 1101   ฟสิกสพื้นฐาน                                                           3(3-0) 

 Fundamental Physics 
  ระบบหนวยเวกเตอร แรงและโมเมนตัม การเคลื่อนที่ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน งาน 
กําลัง พลังงาน โมเมนตของแรง เครื่องกลอยางงาย ความหนาแนน ความยืดหยุน   ความดันของไหล 
และหลักของอารคีเมดีส ความตึงผิว สมการของแบรนุยยี ความหนืด การเคลื่อนที่แบบแกวงกวัดและ
คล่ืน คุณสมบัติของคลื่นกลและคลื่นแมเหล็กไฟฟา   คุณสมบัติเชิงความรอนของสสาร ไฟฟาสถิตและ
ไฟฟากระแส แมเหล็กและแมเหล็กไฟฟา อะตอม การสลายตัวของสารกัมมันตรังสี กัมมันตภาพรังสี
และการประยุกตใช 
 

PHYS 1102  ปฏิบตัิการฟสกิสพื้นฐาน 1(0-3) 
   Fundamental Physics Laboratory 

  ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาฟสิกสพื้นฐาน ไมนอยกวา  10  ปฏิบัติการ 
 

CHEM 1101 เคมีพื้นฐาน            3(3-0) 
  Fundamental Chemistry 
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  อะตอม โครงสรางอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสัมพันธ สมบัติของแกส   
ของแข็ง ของเหลว สารละลาย สมดุลเคมีในน้ํา กรด เบส เกลือ ไฮโดรลิซิส บัฟเฟอร อุณหพลศาสตร เคมี
อินทรีย เคมีนิวเคลียร 
 

CHEM 1102 ปฏิบตัิการเคมีพื้นฐาน 1(0-3) 
  Fundamental Chemistry Laboratory 
  ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคเบือ้งตนและหลักปฏิบัติทั่วไปในการปฏิบัตกิารเคมี  เทคนคิ
การเตรียมสารละลายเบื้องตน  ไฮโดรลิซิส   บัฟเฟอร   สมดุลเคมี   คาคงตัวของกรด-เบส   การไทเทรต
และอินดเิคเตอร  อุณหพลศาสตร 
 
 
 
 
 
BIO 1107  ชีววิทยาพืน้ฐาน               3(3-0) 
  Fundamental  Biology 
    สารประกอบเคมีในสิ่งมีชีวติ  เซลล   เนื้อเยื่อ    การสืบพนัธุและการเจริญเติบโต    
การยอยอาหารและการรักษาสมดุลในสิ่งมีชีวิต  การหายใจและการลําเลียงในรางกาย     ระบบประสาท
และฮอรโมน  กําเนิดและวิวฒันาการ  พันธุกรรม  การจําแนกสิ่งมีชีวติ   พฤติกรรมของสัตว    
นิเวศวิทยา 

 
BIO 1108 ปฏิบตัิการชีววิทยาพื้นฐาน         1(0-3) 
  Fundamental  Biology  Laboratory 
  ปฏิบัติการเกี่ยวกับสารประกอบเคมีในสิ่งมีชีวิต    เซลล   เนื้อเยื่อ  การสืบพันธุและ
การเจริญเติบโต  การยอยอาหารและการรักษาสมดุลในสิ่งมีชีวิต   การหายใจและการลําเลียงในรางกาย  
ระบบประสาทและฮอรโมน    กําเนิดและวิวัฒนาการ     พันธุกรรม      การจําแนกสิ่งมีชีวิต    
พฤติกรรมของสัตว   นิเวศวิทยา 
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MATH 1401 แคลคูลัส 1 3(3-0) 
  Calculus 1 
  ฟงกชันและกราฟ      ลิมิตของฟงกชัน การหาอนุพันธและการประยกุต อินทิกรัล 
อนุพันธและอนิทิกรัลของฟงกชันอดิศยั แนะนําอนุพันธยอย 
 
2. กลุมวิชาเอก 
บังคับ 
GEO    1501 ภูมิศาสตรประเทศไทยเชิงวิเคราะห       3(3-0) 
  Analytical Geography of Thailand 

ศึกษาวิเคราะหสภาพภูมิศาสตรของประเทศไทย ทั้งทางดานที่ตั้งอาณาเขต ลักษณะ
ทางดานกายภาพ ลักษณะทางดานเศรษฐกิจ ประชากรวิเคราะหความสามารถในการผลิตเชิงการเกษตร 
อุตสาหกรรมการคา การคมนาคมขนสง และการศึกษาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับ
ปจจุบันใหปฏิบัติการภาคสนาม เพื่อศึกษาและวิเคราะหตามสภาพที่เปนจริง 
GEO    2302 ภูมิอากาศวิทยา    3(3-0) 
  Climatology 

ศึกษาองคประกอบภูมิอากาศ เครื่องมือท่ีใชวัดองคประกอบภูมิอากาศ ปจจัยที่ควบคุม
ภูมิอากาศ การจําแนกเขตภูมิอากาศและลักษณะภูมิอากาศของแตละทองถ่ิน วิเคราะหการกระจายของ
ลักษณะภูมิอากาศและอิทธิพลของภูมิอากาศที่มีตอกิจกรรมของมนุษย 
 
GEO    2601 แผนที่และการทําแผนที ่     3(2-2) 
  Map and Mapping 

ศึกษาความรูพื้นฐานเกี่ยวกับแผนที่ องคประกอบของแผนที่ การใชแผนที่ภูมิประเทศ
มาตราสวนตาง ๆ ใหฝกฝนการอาน การตีความ และการหาตําแหนงในแผนที่โดยใชวิธีการสกัดกลับ
และการสกัดตรงจากเข็มทิศ รวมถึงการปฏิบัติการภาคสนามโดยใชแผนที่ภูมิประเทศและภาพถายทาง
อากาศประกอบการศึกษา ศึกษาหลักการพื้นฐานดานการทําแผนที่ อุปกรณและเครื่องมือในการเขียน
แผนที่ การออกแบบแผนที่ สัญลักษณและอักษร การถายทอดขอมูล การคํานวณ และการเขียนเสน
โครงแผนที่ การประกอบตนรางแผนที่ 
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GEO    3102 ระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิศาสตร      3(3-0) 
  Research Methods in Geography 
  ฝกใหนักศึกษาเขาใจความหมายในประเด็นปญหาของการทําวิจัย และฝกการอานและ
การเขียนทบทวนวรรณกรรมในงานวิจัย ฝกการออกแบบขั้นตอนของงานวิจัย เทคนิคตาง ๆ ที่ใชใน
การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูลทางภูมิศาสตร รวมถึงทักษะการเขียนรายงานการวิจัย 
 
GEO    3310 ภูมิสัณฐานวิทยา    3(3-0) 
  Geomorphology 
  ศึกษาถึงการกําเนิดธรณีโครงสราง รูปรางของแผนดิน กระบวนการกําเนิดและการ
พัฒนา ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของแผนดินที่ประสบในปจจุบัน การจําแนกชนิดของธรณีสัณฐาน
แบบตาง ๆ โดยเนนธรณีสัณฐานที่มีปรากฏอยูในประเทศไทย และการปฏิบัติภาคสนาม 
 
GEO    3409 ภูมิศาสตรเมือง     3(3-0) 
 Urban Geography 
  ศึกษาองคประกอบของเมือง แบบรูปการตั้งถ่ินฐานประชากร ลักษณะเศรษฐกิจ-สังคม
เมือง การใชที่ดินในเมือง ลักษณะทางภูมิศาสตรที่มีอิทธิพลตอการขยายการเติบโตของเมือง ปญหาใน
เมืองและการแกไขปญหาในเมือง 
 
GEO  3603 การออกแบบและผลิตแผนที่มัลติมีเดีย      3(2-2) 
  Map Multimedia Design and Production 
  ศึกษาพฤติกรรมการรับรูในเรื่องแผนที่และการใชแผนที่เบื้องตน หลักเกณฑและ
องคประกอบของการออกแบบแผนที่  ลักษณะการจัดขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อทําเปนแผน
ที่เฉพาะเรื่อง เนนการใชโปรแกรมทางคอมพิวเตอรในการจัดทํา การออกแบบแผนที่ และการปรับปรุง
ภาพแผนที่ เชน การทํา Photoshop รวมทั้งใหนักศึกษาเรียนรูการสราง Web Pagesโดยการใชโปรแกรม 
Dreamweaver   เพื่อใหทันสมัยตอการนําเสนองานและการสื่อสารในโลกแหงยุคไรพรมแดน 
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GEO 3604 การสํารวจภูมิประเทศ             3(2-2) 
  Topographic Surveying 
  ศึกษาทฤษฎีและหลักการสํารวจ เครื่องมือที่ใชในการสํารวจ การฝกปฏิบัติการสํารวจ
ภูมิประเทศโดยใชกลองธีโอโดไลท (Theodolite) และอุปกรณการสํารวจ ฝกการตั้งกลอง เรียนรูใน
เร่ืองของการปรับแกคาความคลาดเคลื่อนทั้งในแนวราบและแนวดิ่งของการสํารวจรังวัด พรอมทั้ง
สามารถนําขอมูลที่ไดจากการสํารวจไปเขียนเปนแผนที่และแสดงเสนชั้นความสูง   
 
GEO  3610 เทคนิคเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณทางภูมิศาสตร          3(2-2) 
  Qualitative and Quantitative Techniques in Geography 

ศึกษาหลักและเทคนิคภาคสนามในการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ การทําแผนที่เดินดิน 
และผังเครือญาติ ศึกษาหลักสถิติเบื้องตน เพื่อนําไปใชวิเคราะหรวมกับการศึกษาขอมูลสถิติทาง
ภูมิศาสตร การรวบรวมขอมูล การแปลความหมาย  การประยุกตความหมายทางสถิติใหเขากับ
ความหมายทางภูมิศาสตร การสรางและทดสอบแบบจําลองทางภูมิศาสตรโดยอาศัยความรูทางสถิติ 
และคณิตศาสตร 
GEO     3612 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร 1            3(2-2) 
  Geographic Information System I  
   เรียนรูองคประกอบพื้นฐานที่สําคัญของ GIS ไดแก ระบบฮารดแวร ระบบซอฟทแวร 
การไดมาซึ่งขอมูล โครงสรางของขอมูล ฐานขอมูลเชิงพื้นที่ และเทคนิคการวิเคราะหขอมูล ศึกษา
เรียนรูเพื่อใชสมรรถนะของคอมพิวเตอรในการจัดเก็บขอมูล ปรับปรุงขอมูล คํานวณ วิเคราะห และการ
ใชขอมูลเชิงพื้นที่เพื่ออธิบายสภาพตาง ๆ บนพื้นผิวโลก โดยอาศัยลักษณะทางภูมิศาสตรเปนตัว
เชื่อมโยงความสัมพันธระหวางขอมูล 
 
GEO     3613 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร 2            3(2-2) 
  Geographic Information System II   

รายวิชาที่ตองเรียนกอน: GEO   3612 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร 1       3(2-2)  
  ตอเนื่องมาจากกระบวนวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเบื้องตน โดยเปนการเนน
ทักษะขั้นสูงทางเทคนิคดาน GIS ในการวิเคราะห และการจัดการฐานขอมูลเชิงพื้นที่ทางภูมิศาสตร 
วิธีการจําแนกประเภทขอมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร วิธีการประมาณคาทางพื้นที่ กระบวนการ



  
43 

สรางภาพแผนที่ใหปรากฏออกมาในรูปแบบสามมิติ (3D-Visualization Maps) และการสราง
แบบจําลองทางพื้นที่เพื่อการประเมินและการวางแผน 
 
GEO    4215 การประยุกต GIS สําหรับสิ่งแวดลอมทางธรรมชาต ิ         3(2-2) 
  GIS Application for Natural Environments 
  รายวิชาที่ตองเรียนกอน: GEO   3613  ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร 2         3(2-2) 
                                                                   GEO   4608  การรับรูขอมูลจากระยะไกล 1           3(2-2) 
  ใหนักศึกษาเลือกกรณีศึกษาเกี่ยวกับปญหาดานสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติขึ้นมาหนึ่ง
หัวขอ ณ บริเวณใดบริเวณหนึ่งที่สนใจ แลวใหใชทักษะทางดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) 
นําไปประยุกตใชเพื่อวางแผนพัฒนาหรือจัดการเชิงพื้นที่ไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ให
นักศึกษาเขียนรายงานความกาวหนา และนําเสนอในหองเรียนผานทางคอมพิวเตอร พรอมทั้งสงเปน
รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณในขั้นตอนสุดทาย 
 
 
GEO    4216 การประยุกต GIS สําหรับสิ่งแวดลอมทางสังคม          3(2-2) 
  GIS Application for Social Envionments 

รายวิชาที่ตองเรียนกอน: GEO   3613  ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร 2         3(2-2) 
                                                                   GEO  4608   การรับรูขอมูลจากระยะไกล 1               3(2-2) 
  ใหนักศึกษาเลือกกรณีศึกษาเกี่ยวกับปญหาดานสิ่งแวดลอมทางสังคมขึ้นมาหนึ่งหัวขอ 
ณ บริเวณใดบริเวณหนึ่งที่สนใจ แลวใหใชทักษะทางดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) นําไป
ประยุกตใชเพื่อวางแผนพัฒนาหรือจัดการเชิงพื้นที่ไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ใหนักศึกษา
เขียนรายงานความกาวหนา และนําเสนอในหองเรียนผานทางคอมพิวเตอร พรอมทั้งสงเปนรายงาน
การศึกษาฉบับสมบูรณในขั้นตอนสุดทาย 
 
GEO    4608 การรับรูขอมูลจากระยะไกล 1             3(2-2) 
  Remote Sensing I   

รายวิชาที่ตองเรียนกอน: PHYS    1101  ฟสิกสพื้นฐาน       3(3-0) 
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  ศึกษาประวัติและหลักการเบื้องตนของการสํารวจขอมูลระยะไกล การสํารวจขอมูล
ธรรมชาติดวยดาวเทียม คุณสมบัติของแถบคลื่นแมเหล็กไฟฟา ระบบการสรางภาพชนิดตาง ๆ การ
ปรับปรุงคุณภาพขอมูล การจําแนกประเภทขอมูล และการใชประโยชนจากภาพดาวเทียมในงานดาน
ภูมิศาสตร ฝกปฏิบัติการและตรวจสอบขอมูลในภาคสนาม 
 
GEO    4609 การรับรูขอมูลจากระยะไกล 2            3(2-2) 
  Remote Sensing II  
  รายวิชาที่ตองเรียนกอน: GEO    4608   การรับรูขอมูลจากระยะไกล 1          3(2-2) 

กระบวนวิชานี้ศึกษาครอบคลุมในเรื่องหลักเกณฑการไดมาซึ่งขอมูลภาพที่สงมาโดย
ทางอากาศ (Airborne) และจากทางอวกาศ (Space borne) รวมถึงอุปกรณเซนเซอร (Sensors) ที่ใช    
รับ-สงสัญญาณคลื่นแมเหล็กไฟฟาและเรดาร เพื่อใหไดผลผลิตเปนภาพถายรูปขาวดํา รูปสี รูปผสมสี
เท็จ ภาพดาวเทียมอินฟราเรด และภาพดาวเทียมเรดาร ใหนักศึกษาไดฝกวิเคราะหภาพถายสํารวจขอมูล
ระยะไกลแตละชนิด และนํามาอภิปรายถึงการนําไปใชประโยชนในสาขาตาง ๆ โดยเฉพาะการเฝาระวัง
ติดตามและการจัดการปญหาดานสิ่งแวดลอม 
 
GEO    4901 การสัมมนางานวิจัยทางภูมิสารสนเทศ           3(2-2) 
  Research Seminar in Geoinformatics 

สัมมนาปญหาเฉพาะเรื่องทางภูมิศาสตรจากการศึกษาปญหาพิเศษ หรือการศึกษา
ปญหาเฉพาะเรื่องใหม ๆ ตามที่สนใจและถนัดในแขนงวิชาภูมิศาสตรตาง ๆ เชน แขนงวิชาภูมิศาสตร
กายภาพ แขนงวิชาภูมิศาสตรมนุษย-สังคม หรือแขนงวิชาภูมิศาสตรภูมิภาค โดยใหนักศึกษาเนนการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเปนหลักในการศึกษา เพื่อการวิเคราะห วางแผนการจัดการ และ
เสนอแนวทางการแกไขปญหา พรอมทั้งเขียนรายงานผลเชิงการวิจัยและเสนอผลการศึกษาเปน
รายบุคคล โดยอาจจัดสัมมนาทางวิชาการเต็มรูปอยางนอย 1 คร้ัง หรือจะนําผลการศึกษาไปเสนอใน
การประชุมสัมมนาภูมิศาสตรแหงชาติหรือการสัมมนาภูมิศาสตรระหวางสถาบันตาง ๆ อยางใดอยาง
หนึ่งก็ได 
 
เลือก 
GEO    1500 ภูมิศาสตรประเทศไทย             3(3-0) 
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  Geography of Thailand 
  เงื่อนไขบังคับ: เปดใหสําหรับนักศึกษาเอกสาขาอื่น ๆ ที่ไมใชนักศึกษาเอกสาขาวิชา 
                                                            ภูมิสารสนเทศ 

ศึกษาลักษณะภูมิศาสตรของประเทศไทยเกี่ยวกับที่ตั้ง และขนาด บริเวณแวดลอม 
พรมแดน  ภูมิประเทศ  ภูมิประเทศ  ภูมิอากาศ  ประชากร  สภาพทางเศรษฐกิจ  สังคมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 
GEO    1600 การอานและการแปลความหมายจากแผนที ่       3(2-2) 
  Map Reading and Interpretation 

เงื่อนไขบังคับ: เปดใหสําหรับนักศึกษาเอกสาขาอื่น ๆ ที่ไมใชนักศึกษาเอกสาขาวิชา 
                                                            ภูมิสารสนเทศ 
  ศึกษาความรูพื้นฐานเกี่ยวกับแผนที่ องคประกอบของแผนที่ การอาน การตีความ     
การใชแผนที่ภูมิประเทศมาตราสวนตาง ๆ ใหฝกฝนการอาน การตีความ และใหมีการปฏิบัติภาคสนาม
โดยใชแผนที่ภูมิประเทศประกอบการพิจารณา 
 
GEO    2304 ภูมินิเวศวิทยา              3(3-0) 
  Geoecology 

ศึกษาสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศตาง ๆ อันไดแก ระบบนิเวศบนบก (Terrestrial 
Ecosystem) และระบบนิเวศในน้ํา (Aquatic Ecosystem) ลักษณะโครงสรางและองคประกอบของ
ส่ิงแวดลอมและระบบนิเวศ หนาที่และกิจกรรมในระบบนิเวศ การกระจายตัวทางภูมิศาสตรของระบบ
นิเวศทั้งพืช และสัตว คุณสมบัติเฉพาะตัวทางนิเวศวิทยา แนวทางการแกไขปญหาส่ิงแวดลอม แนวคิด
นิเวศพัฒนา 
 
GEO    2400 หลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม         3(3-0) 
  Principles of Natural Resources and Environmental Management 

เงื่อนไขบังคับ: เปดใหสําหรับนักศึกษาเอกสาขาอื่น ๆ ที่ไมใชนักศึกษาเอกสาขาวิชา 
                                                            ภูมิสารสนเทศ 
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ศึกษาพื้นฐานทางสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ ศึกษาพฤติกรรมของมนุษยที่
สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมแผขยายไปทั่วโลก ศึกษาหลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมทั้ งทางธรรมชาติ และทางสั งคม  การมีส วนร วมในการวางแผนการจั ดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนในองคกรระดับตาง ๆ ไดแก ระดับองคกรในภาครัฐ 
ภาคเอกชน NGOs และระดับนานาชาติ เชน โครงการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP) เปนตน   
 
GEO    2402 ภูมิศาสตรมนษุย              3(3-0) 
  Human Geography 

ศึกษาลักษณะทางภูมิศาสตรที่เกี่ยวของกับความเปนอยูของมนุษย ไดแก การตั้ง      
ถ่ินฐาน การกระจายของประชากร สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองและวัฒนธรรมของ
มนุษยในสวนตาง ๆ ของโลก 
 
 
 
 
 
GEO    2403 ระบบนิเวศมนุษย             3(3-0) 
  Human Ecosystem 

ศึกษาองคประกอบที่สําคัญของระบบนิเวศโดยทั่วไป การถายเทของพลังงานซึ่งเปน
หลักสําคัญของระบบความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมกับมนุษย โดยพิจารณาเนนหนักไปที่อิทธิพล
ของสิ่งแวดลอมที่มีตอการประกอบกิจกรรมของมนุษย และอิทธิพลของมนุษยที่มีตอการเปลี่ยนแปลง
ของระบบนิเวศ 
 
GEO    2404 ภูมิศาสตรประชากร             3(3-0) 
  Population Geography 
  ศึกษาเกี่ยวกับประชากรในภูมิภาคตาง ๆ ของโลก โดยพิจารณาถึงสภาพทางภูมิศาสตร
ที่เกี่ยวของหรือมีผลตอความเปนอยูของประชากรในภูมิภาคนั้นๆ เชน จํานวนการกระจาย ความ
หนาแนน การยายถ่ิน คุณภาพ และปญหาของประชากร 
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GEO    2407 ภูมิศาสตรการตั้งถิ่นฐาน             3(3-0) 
  Geography of Settlements 
  ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการตั้งถ่ินฐานของมนุษยในสวนตาง ๆ ของโลก ปจจัยทาง
ภูมิศาสตรที่มีผลตอการตั้งถ่ินฐานของประชากรในชนบทและเมือง ลักษณะเฉพาะตัวของรูปแบบและ
รูปรางของการตั้งถ่ินฐาน  
 
GEO    2408 ภูมิศาสตรชนบท             3(3-0) 
  Rural Geography  
  ศึกษาองคประกอบของชนบท รูปแบบการตั้งถ่ินฐาน ประชากร ลักษณะเศรษฐกิจและ
สังคมชนบท การใชที่ดินในชนบท การใชความรูดานภูมิศาสตรเพื่อพัฒนาสภาพทองถ่ินชนบทใหเกิด
ความยั่งยืน และการแกไขปญหาในชนบท 
 
 
 
GEO    2415 ภูมิศาสตรทรัพยากร             3(3-0) 
  Geography of Resources 

ศึกษาถึงปจจัยทางภูมิศาสตร และความสําคัญของทรัพยากรที่มีตอสภาพเศรษฐกิจและ
การพัฒนาดินแดน วิเคราะหปญหาและวิธีการแกไข 
 
GEO    2417 ภูมิศาสตรเศรษฐกิจ             3(3-0) 
  Economic Geography 
  ศึกษาลักษณะ และปจจัยที่ทําใหเกิดความแตกตางของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในบรเิวณ
ตาง ๆ ของโลก โดยศึกษาทรัพยากรธรรมชาติ การผลิตการใช และการกระจายของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ ดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การคมนาคม-ขนสง การคาระหวางประเทศ 
และการบริการแกประชาชนในดินแดนตาง ๆ ของโลก 
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GEO    2423 ทรัพยากรแหลงทองเที่ยวไทย            3(3-0) 
  Resources in Thai Tourism 

ศึกษาความหมาย  และประเภทของทรัพยากรแหลงทองเที่ยว คุณคาของแหลง
ทองเที่ยว การกระจายของแหลงทองเที่ยวตามธรรมชาติ แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม แหลงทองเที่ยว
ทางประวัติศาสตรและวรรณคดี ปญหาและการจัดการทรัพยากรแหลงทองเที่ยว 
 
GEO    2424 ภูมิศาสตรการทองเที่ยว             3(3-0) 
  Geography of Tourism 
  ศึกษาสภาพทางภูมิศาสตรของแหลงทองเที่ยวทั้งในประเทศและตางประเทศ เกี่ยวกับ
ที่ตั้ง การเขาถึงและเสนทางคมนาคม สภาพทางธรรมชาติและการกําเนิดของแหลงทองเที่ยว สภาพ
ทางดานวัฒนธรรมและประวัติของแหลงทองเที่ยว ประเภทของแหลงทองเที่ยว องคประกอบที่
เหมาะสมสําหรับการทองเที่ยว สถานบริการและหนวยงานที่ดําเนินงานการทองเที่ยว การวางแผนงาน
สําหรับการจัดการทองเที่ยว และออกภาคสนาม 
 
 
 
GEO    2425 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศไทย     3(3-0) 
  Natural Resources and Environmental Managements of Thailand 
  ศึกษาความหมายประเภทลักษณะและขอบเขตของทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมของประเทศไทย การจัดการสิ่งแวดลอมในประเทศไทย ทั้งสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมทางสังคมวัฒนธรรมตามแผนพัฒนาประเทศ แนวนโยบายแหงรัฐ กฎหมายและการสงเสรมิ
องคกรภาครัฐและภาคเอกชน การมีสวนรวม การสรางเครือขายองคกรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมแบบยั่งยืน การสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรการเกษตร ตลอดจนขอตกลงและ
พันธกรณีการใชทรัพยากรและสิ่งแวดลอมระหวางประเทศที่ผูกพันกับประเทศไทยจนถึงปจจุบัน 
รวมทั้งโครงการในพระราชดําริเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากร  
 
GEO    2502 ภูมิศาสตรทองถิ่นไทยภาคเหนือ            3(3-0) 
  Geography of Northern Thai Local 
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  ศึกษาลักษณะเดนทางภูมิศาสตรในภาคเหนือของไทย วิเคราะหเชิงเปรียบเทียบ
ลักษณะความแตกตางของพื้นที่ในภาคเหนือทั้งทางดานกายภาพและสังคมวัฒนธรรม ศักยภาพทาง
พื้นที่ตอการวางแผนพัฒนาในระดับภูมิภาค เนนการศึกษาเฉพาะบริเวณโดยการสํารวจและออก
ภาคสนาม 
 
GEO    2503 ภูมิศาสตรภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต           3(3-0) 
  Geography of Southeast Asian Region 
  ศึกษาสภาพทางภมูิศาสตรโดยรวมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และศึกษาแบบ
เชิงลึกลงไปในแตละประเทศของภูมิภาคนี้ เกี่ยวกับลักษณะทางดานกายภาพ ทรัพยากรธรรมชาติ 
ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง โดยเนนประเด็นการศึกษาในสถานการณที่
เกิดขึ้นปจจุบัน 
 
 
 
 
 
GEO    2504 ภูมิศาสตรทวีปเอเชีย             3(3-0) 
  Geography of Asia 
  ศึกษาสภาพทางภูมิศาสตรโดยรวมของทวีปเอเชีย และศึกษาแบบเชิงลึกลงไปในแตละ
ประเทศของทวีปเอเชีย เกี่ยวกับลักษณะทางดานกายภาพ ทรัพยากรธรรมชาติ ประชากร เศรษฐกิจ 
สังคม และการเมืองการปกครอง โดยเนนประเด็นการศึกษาในสถานการณที่เกิดขึ้นปจจุบัน 
 
GEO    2602 การแปลความหมายจากภาพถายทางอากาศ       3(2-2) 
  Aerial Photo Interpretation 
  ศึกษาความสําคัญของรูปถายทางอากาศ ลักษณะของรูปถายทางอากาศ การอานและ
การแปลความหมายลักษณะของสิ่งที่ปรากฏในรูปถายทางอากาศ ไดแก ลักษณะภูมิประเทศ ภมูสัิณฐาน 
พืชพรรณ เสนทางคมนาคม ชุมชน และพื้นที่เกษตรกรรม  
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GEO    3303 อุตุนิยมวิทยา              3(3-0) 
  Meteorology 
  ศึกษาองคประกอบอุตุนิยมวทิยาทางกายภาพ ไดแก ความกด อุณหภูมิ ความชื้น ลม 
เมฆ หยาดน้ําฝน ทัศนวิสัย และแดด ความสัมพันธระหวางบรรยากาศกับพื้นโลก มหาสมุทรและ
ส่ิงมีชีวิต การใชแผนที่พยากรณอากาศ 
 
GEO    3305 ภูมิศาสตรชีวภาพ             3(3-0) 
  Biogeography 

ศึกษาเนนในเรื่องของแนวคิดทางภูมิศาสตรชีวภาพ โลกของสิ่งมีชีวิต แนวคิดเชิง
ระบบนิเวศ ความสามารถในการผลิตเชิงนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ ความสามารถที่จะรองรับ
ทางพื้นที่ ศึกษาลักษณะแวดลอมทางธรรมชาติ และปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับส่ิงแวดลอม ที่มีผลตอ
การเกิด การกระจายของพืชและสัตว ลักษณะเดนของพืชและสัตวประจําถ่ิน 
 
 
 
 
GEO    3306 ภูมิศาสตรทางทะเล             3(3-0) 
  Marine Geography 

ศึกษาโครงสรางและองคประกอบของทะเลและชายฝง กระบวนการของคลื่นและ
มหาสมุทร การใชประโยชนจากชายฝง ทะเล และมหาสมุทร ผลกระทบของทะเลตอมนุษยและ
ส่ิงแวดลอม   
 
GEO    3308 ภูมิศาสตรดิน              3(3-0) 
  Geography of Soils 

ศึกษาการกําเนิด การกระจาย สมบัติทางกายภาพ สมบัติทางเคมีและศักยภาพทางการ
เกษตร การจําแนกดินตามระบบอนุกรมวิธาน (Soil Taxonomy Classification System) ดินที่เปนปญหา
ทางการเกษตร ไดแก ดินเปรี้ยว ดินเค็ม ดินเค็ม-โซดิก ดินทรายจัด ดินอินทรีย ดินลูกรัง เปนตน มีการ
ฝกปฏิบัติงานภาคสนามโดยเนนดินในประเทศไทย 
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GEO    3312 นิเวศวิทยาไฟ           3(3-0) 
  Fire Ecology 

ศึกษาสาเหตุการเกิดไฟโดยธรรมชาติ และการกอใหเกิดไฟโดยมนุษย อันเปนชนวนที่
สําคัญ นําไปสูการเกิดภัยพิบัติ เชน การลุกลามของไฟปาและไฟในเมือง ซ่ึงมีผลกระทบตอทั้งระบบ
นิเวศทางธรรมชาติ และสังคมของมนุษย ศึกษาสภาพทางภูมิศาสตรของสิ่งแวดลอมเมืองที่อาจเปน
จุดออนทางพื้นที่ที่งายตอการเกิดไฟไดงาย รวมถึงแนวการวางแผนและจัดการกับไฟปาและไฟในเมือง  
 
GEO    3410 นิเวศวิทยาเมืองและชนบท            3(3-0) 
  Urban and Rural Ecology 
  ศึกษาความหมาย และขอบเขตของสิ่งแวดลอมในชนบทและเมือง ลักษณะและ
ประเภทของสิ่งแวดลอมในชนบทและเมือง การใชพื้นที่ในชนบท ปญหาและการจัดการสิ่งแวดลอมใน
ชนบทและเมือง 
 
 
GEO    3414 ภูมิศาสตรท่ีพกัอาศัย          3(3-0) 
  Geography of Housing 
  เรียนรูเบื้องตนเกี่ยวกับบานและการเคหะ ในมุมมองของการเปนสินคาซื้อขาย และ
ส่ิงจําเปนทางสังคม วิเคราะหตลาดการเคหะในเมืองและสภาพแวดลอมทางพื้นที่  เนนไปที่กลไกการ
จัดสรรบาน การเลือกทําเลที่ตั้งและการถือครองบาน ลักษณะของบานในรูปแบบตาง ๆ ลักษณะ
สภาพแวดลอมทางสังคม และพฤติกรรมของประชาชนในกลุมที่พักอาศัยประเภทตาง ๆ แนวความคิด
และวิธีการพัฒนาบานและการเคหะสําหรับประชาชนในระดับตาง ๆ  
 
GEO    3416 ภูมิศาสตรพลังงาน             3(3-0) 
  Geography of Energy 
  ศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับแหลงตนกําเนิดพลังงานในธรรมชาติ การสํารวจหาแหลง
พลังงานบนโลก ระบบการเก็บรักษาพลังงาน และการใชประโยชนจากพลังงานธรรมชาติ เชน พลังงาน
ลม พลังงานจากทะเล การผลิตกระแสไฟฟาโดยอาศัยพลังงานน้ําจากเขื่อน พลังงานจากมวลชีวภาพ 
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พลังงานจากฟนและถานหิน การผลิตกาซชีวภาพ พลังงานจากแอลกอฮอล และผลกระทบที่มีตอ
ส่ิงแวดลอม  
 
GEO    3418 ภูมิศาสตรการเกษตร             3(3-0) 
  Agricultural Geography 
  ศึกษารูปแบบของการเกษตรกรรมปจจัยทางดานภูมิศาสตรที่เกี่ยวของกับการใชที่ดิน
และปญหาการใชที่ดินดานการเกษตรกรรม ไดแก การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว การประมง และการทํา
ปาไม การแบงภูมิภาคทางดานการเกษตรของไทย ลักษณะการเกษตรกรรมหลักของแตละภูมิภาค แนว
ทางการพัฒนาเกษตรกรรมของภูมิภาคตาง ๆ ของไทย 
 
GEO    3505 ภูมิศาสตรทวีปยุโรป             3(3-0) 
  Geography of Europe 
  ศึกษาสภาพทางภูมิศาสตรโดยรวมของทวีปยุโรป และศึกษาแบบเชิงลึกลงไปในแตละ
ประเทศของทวีปยุโรป เกี่ยวกับลักษณะทางดานกายภาพ ทรัพยากรธรรมชาติ ประชากร เศรษฐกิจ 
สังคม และการเมืองการปกครอง โดยเนนประเด็นการศึกษาในสถานการณที่เกิดขึ้นปจจุบัน 
GEO    3506 ภูมิศาสตรทวีปแอฟริกา             3(3-0) 
  Geography of Africa 
  ศึกษาสภาพทางภูมิศาสตรโดยรวมของทวีปแอฟริกา และศึกษาแบบเชิงลึกลงไปในแต
ละประเทศของทวีปแอฟริกา เกี่ยวกับลักษณะทางดานกายภาพ ทรัพยากรธรรมชาติ ประชากร 
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง โดยเนนประเด็นการศึกษาในสถานการณที่เกิดขึ้นปจจุบัน 
 
GEO    3507 ภูมิศาสตรทวีปอเมริกาเหนือ            3(3-0) 
  Geography of North America 
  ศึกษาสภาพทางภูมิศาสตรโดยรวมของทวีปอเมริกาเหนือ และศึกษาแบบเชิงลึกลงไป
ในแตละประเทศของทวีปอเมริกาเหนือ เกี่ยวกับลักษณะทางดานกายภาพ ทรัพยากรธรรมชาติ 
ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง โดยเนนประเด็นการศึกษาในสถานการณที่
เกิดขึ้นปจจุบัน 
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GEO    3508 ภูมิศาสตรทวีปอเมริกาใต             3(3-0) 
  Geography of South America 
  ศึกษาสภาพทางภูมิศาสตรโดยรวมของทวีปอเมริกาใต และศึกษาแบบเชิงลึกลงไปใน
แตละประเทศของทวีปอเมริกาใต เกี่ยวกับลักษณะทางดานกายภาพ ทรัพยากรธรรมชาติ ประชากร 
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง โดยเนนประเด็นการศึกษาในสถานการณที่เกิดขึ้นปจจุบัน 
 
GEO    3509 ภูมิศาสตรทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย           3(3-0) 
  Geography of Australia and Oceania 
  ศึกษาสภาพทางภูมิศาสตรโดยรวมของทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย และศึกษาแบบ
เชิงลึกลงไปในแตละประเทศของทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย เกี่ยวกับลักษณะทางดานกายภาพ 
ทรัพยากรธรรมชาติ ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง โดยเนนประเด็นการศึกษา
ในสถานการณที่เกิดขึ้นปจจุบัน 
 
 
 
GEO    3510 ภูมิศาสตรภูมิภาคโลก             3(3-0) 
  World Regional Geography 
  ศึกษาสภาพภูมิศาสตรเกี่ยวกับเกณฑในการพิจารณาแบงภูมิภาคตาง ๆ ของโลก 
ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ประชากร ทรัพยากรธรรมชาติ และเปรียบเทียบปจจัยทางภูมิศาสตรที่มี
ผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมในแตละภูมิภาค 
 
GEO    3605 โฟโตแกรมเมตรี                 3(2-2) 
  Photogrammetry 

การสํารวจดวยรูปถายทางอากาศเพื่อใหไดขอมูลเชิงปริมาณ การวัดความสูงของวัตถุ
และภูมิประเทศ ความคลาดเคลื่อนอันเนื่องจากความตางระดับ การกําหนดจุดควบคุม การขยายจุด
ควบคุม การทําภาพออโธโฟโต (Orthophoto) การศึกษาหลักการและการใชเครื่องมือทางโฟโตแกรมที่
ทันสมัยเพื่อสรางและปรับปรุงแผนที่ 
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GEO    4307 อุทกภูมิศาสตร              3(3-0) 
  Hydrogeography 

ศึกษาเกี่ยวกับน้ําที่มีอยูในโลก สาเหตุการเกิด การหมุนเวียนเปลี่ยนสถานะของน้ํา 
คุณสมบัติทางฟสิกสและเคมีของน้ําในลําน้ํา ทะเล ทะเลสาบ และน้ําใตพื้นดิน รวมทั้งการนํามาใชให
เกิดประโยชน การควบคุมและการอนุรักษ 
 
GEO    4309 ธรณีวิทยา                 3(3-0) 
  Geology 

ศึกษาหลักเกณฑทั่วไปทางธรณีวิทยา ธรณีวิทยาโครงสราง แรและหิน กระบวนการ 
กําเนิดและการเปลี่ยนแปลง ประวัติการกําเนิดโลกและการลําดับยุคทางธรณีวิทยา ธรณีวิทยาประเทศ
ไทย และการปฏิบัติการทั้งภาคสนามและหองปฏิบัติการ 
 
 
 
GEO    4311 ภูมิศาสตรภัยธรรมชาต ิ             3(3-0) 
  Geography of Natural Hazards 
  ศึกษาวิเคราะหจากประวัติศาสตรของการเกิดเหตุการณภยัธรรมชาติที่สงผลกระทบตอ
ความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพยสินของมวลมนุษยในโลก ศึกษาลักษณะโดยทั่วไปของภัยที่เกิดจาก
ธรรมชาติ และโดยเฉพาะภัยธรรมชาติในเขตรอนที่สงผลกระทบตอความเสียหายโดยตรงใหแก
ประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ ที่อยูในภูมิภาคเขตรอน ไดแก วาตภัย อุทกภัย ไฟปา ภัยแลง             
และธรณีวิบัติ เชน แผนดินไหว คล่ืนยักษสึนามิ แผนดินถลม รวมไปถึงภูเขาไฟระเบิด  
 
GEO    4312 หลักวิชาแผนดินไหว             3(3-0) 
  Principle of Seismology  

ศึกษาวิวัฒนาการดานแนวความคิดเกี่ยวกับโครงสรางของโลก และแนวคิดเกี่ยวกับ
ปรากฏการณส่ันสะเทือนบนเปลือกโลกตั้งแตสมัยโบราณจนถึงปจจุบัน แนวคิดการเกิดแผนดินไหว
ตามทฤษฎีเพลตเทคโทนิค ทฤษฎีและชนิดของคลื่นแผนดินไหว จุดกําเนิดแผนดินไหว ขนาดและความ
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รุนแรงของแผนดินไหว ศึกษาผลกระทบของการเกิดแผนดินไหวที่มีตอวิถีชีวิตของมนุษยและการ
เปล่ียนแปลงทางภูมิทัศนของโลก ศึกษากระบวนการทางกายภาพทางธรรมชาติ และการรบกวน
ธรรมชาติอันเปนผลมาจากกิจกรรมของมนุษยที่อาจสงผลตอการเกิดแผนดินไหว  
 
GEO    4405 ภูมิศาสตรการแพทย             3(3-0) 
  Medical Geography 
  ศึกษาภูมิศาสตรเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและโรคภัยไขเจ็บ ปจจัยทางสิ่งแวดลอมและ
ทางพฤติกรรมที่เปนสาเหตุนําไปสูการแพรกระจายของโรค การสรางแผนที่และแบบจําลองการ
แพรกระจายของโรคภัยตาง ๆ  การกระจายตัวทางพื้นที่ของแหลงดูแลรักษาสุขภาพ และขอบเขตพื้นที่
ใหบริการ 
 
 
 
 
 
GEO    4406 ภูมิศาสตรพบิตัิภัย             3(3-0) 
  Geography of Disaster 
  ศึกษาเกี่ยวกับพิบัติภัยในดานตาง ๆ เชน พิบัติภัยทางธรรมชาติ พิบัติภัยทางสังคม และ
พิบัติภัยทางเทคโนโลยี  ศึกษาการกลไกที่เปนตัวกระตุนกอใหเกิดพิบัติภัย และกระจายตัวเชิงพื้นที่ของ
พิบัติภัยตาง ๆ ศึกษาการมีสวนรวมในความรวมมือกันวางแผนและปองกันพิบัติภัยในดานตาง ๆ ของ
มนุษยตั้งแตระดับทองถ่ิน (Local Scale) ไปจนถึงระดับโลก (Global Scale) 
 
GEO    4411 ภูมิศาสตรการวางผงัเมือง            3(2-2) 
  Geography of Urban Planning 
 รายวิชาที่ตองเรียนกอน: GEO 3409  ภูมิศาสตรเมือง                                          3(3-0) 

            GEO 3612  ระบบสารสนเทศทางภมูิศาสตร 1  3(2-2) 
  ศึกษาปญหาทางดานกายภาพของเมือง ศึกษาแนวคิดและวิธีการขั้นพื้นฐานในการวาง
ผังเมือง แนวคิดทางกฎหมายผังเมือง นโยบายทางพื้นที่ที่เชื่อมโยงกับกระบวนการเติบโตของเมืองและ
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การขยายตัวแถบชานเมือง การใชที่ดินในเมือง การพัฒนาทางเศรษฐกิจของเมือง การพัฒนาใหม   
โครงสรางประชากรและการพยากรณประชากรเมือง การออกแบบและปรับปรุงระบบที่พักอาศัย การ
วางผังจราจร และการวางผังเมืองเพื่อแกไขปญหาส่ิงแวดลอม รวมถึงการนําเอาระบบ GIS มา
ประยุกตใชในการวางผังเมือง 
 
GEO    4412 ภูมิศาสตรการวางแผนการใชประโยชนท่ีดิน                    3(2-2) 
  Geography of Land Use Planning 
   รายวิชาที่ตองเรียนกอน: GEO  3612  ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร 1  3(2-2) 

            GEO  4608   การรับรูขอมูลจากระยะไกล 1             3(2-2) 
ความหมาย  ความสําคัญของการใชประโยชนที่ดิน การจําแนกและหลักการจําแนก

สมรรถนะที่ดิน การใชที่ดินในเมืองและชนบท การตั้งถ่ินฐานในเมืองและชนบท หลักการใชที่ดิน 
ปญหาสภาพการใชที่ดินในประเทศไทย และการวางแผนการใชประโยชนที่ดินภายในประเทศ โดยการ
ประยุกตใชระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร 
 
 
GEO    4413 ภูมิศาสตรการเมือง             3(3-0) 
  Political Geography 
  ศึกษาแนวคิดของนักภูมิศาสตรการเมือง ปจจัยทางภูมิศาสตรที่มีผลตอความมั่นคงของ
รัฐ การรวมกลุมทางการเมืองระหวางประเทศ วิเคราะหพฤติกรรมทางการเมืองของรัฐและปญหาอันสืบ
เนื่องมาจากสภาพทางภูมิศาสตรทั้งในอดีตและในปจจุบัน 
 
GEO    4419 ภูมิศาสตรอุตสาหกรรม             3(3-0) 

  Industrial Geography  
  กระบวนวิชานี้ศึกษาอุตสาหกรรมในขอบขายหรือมุมมองในเชิงภูมิศาสตร 
เศรษฐศาสตร ประวัติศาสตร และรัฐศาสตร การกระจายตัวทางอุตสาหกรรมในภูมิภาค ระบบและการ
พัฒนาทางดานอุตสาหกรรม รูปแบบการกระจายตัวของอุตสาหกรรม ผลผลิตของอุตสาหกรรมสงออก
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ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอเศรษฐกิจดานอุตสาหกรรม ทฤษฎีทําเลที่ตั้ง
ของอุตสาหกรรม และเปาหมายทางยุทธศาสตรสําหรับการวางแผนการพัฒนาอุตสาหกรรม 
 
GEO    4420 ภูมิศาสตรการตลาด             3(3-0) 
  Geography of Marketing 
  ศึกษาปญหาที่ตั้งของรานขายปลีก โครงสรางเชิงพื้นที่เกี่ยวกับความตองการของ
ผูบริโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกของรานขายปลีก ศูนยการคาตาง ๆ และเครือขายรานคาขายปลีก 
เทคนิคในการคัดเลือกทําเลและการประเมินราคาที่ดินเพื่อการคา กลวิธีในการหาทําเลที่เหมาะสม และ
การวางแผนในการตั้งรานคาขายปลีก 
 
GEO    4421 ภูมิศาสตรการขนสง             3(3-0) 
  Transport Geography 
  ศึกษาเสนทางการขนสง พัฒนาการของระบบการขนสงในสวนตาง ๆ ของโลก      
และของไทย รวมไปถึงอิทธิพลของการขนสงที่มีตอมนุษยและปจจัยทางกายภาพ ชนิดของการขนสง
ทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ จุดประสงคสําคัญของการขนสงที่พัฒนาขึ้นมาในปจจุบัน ศึกษา
วิเคราะหในเชิงปฏิสัมพันธระหวางการขนสงกับสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ  
GEO    4422      ภูมิศาสตรนันทนาการ             3(3-0) 
  Recreational Geography 
  การขยายชวงเวลาวางหรือชวงวันหยุดพักผอนเพิ่มขึ้นนําไปสูความตองการที่เพิ่มขึ้น
ของพื้นที่กิจกรรมแบบนันทนาการ จากในระดับสนามเด็กเลนและสวนสาธารณะของเมืองไปจนถึง
การเขาไปใชประโยชนและบุกรุกในพื้นที่รกรางวางเปลา กระบวนวิชานี้เปนการวิเคราะหและถก
ปญหารวมกันเกี่ยวกับแนวคิดในเชิงของการแขงขันและการใชประโยชนของพื้นที่วางเพื่อนันทนาการ
ที่สะทอนในหลายแงมุม โดยเนนไปที่ประเด็นปญหาเดน ๆ ในปจจุบัน 
 
GEO    4426 การจัดการทรัพยากรแหลงทองเที่ยวไทย           3(2-2) 
  Management in Thai Tourism Resources  
  เงื่อนไขที่ตองผานกอน: GEO  2424  ภูมิศาสตรการทองเที่ยวไทย                   3(3-0) 
                                          GEO   3612  ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร 1 3(2-2) 
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  ศึกษาความหมาย  และประเภทของทรัพยากรแหลงทองเที่ยว คุณคาของแหลง
ทองเที่ยว การกระจายของแหลงทองเที่ยวตามธรรมชาติ แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม แหลงทองเที่ยว
ทางประวัติศาสตรและวรรณคดี ปญหาและการจัดการทรัพยากรแหลงทองเที่ยว รวมทั้งการวาง
แผนการจัดการทรัพยากรแหลงทองเที่ยวโดยอาศัยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร 
 
GEO    4427 การจัดการระบบนิเวศน             3(2-2) 
  Ecological Managements 

เงื่อนไขที่ตองผานกอน: GEO   3612  ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร1  3(2-2) 
            GEO   4608  การรับรูขอมูลจากระยะไกล 1              3(2-2) 

ศึกษาครอบคลุมในเรื่องโครงสราง ความสัมพันธ การอนุรักษ และหลักการจัดการดิน 
น้ํา และปาไม  เพื่อใหนักศึกษาสามารถวางแผนการจัดการที่ดินและปรับปรุงดินไดอยางเหมาะสม ฝก
วางแผนจัดการลุมน้ําเพื่อแกไขปญหาทางกายภาพดานอุทกวิทยา ปญหาภัยแลง และปญหาคุณภาพของ
น้ํา รวมถึงวางแผนการจัดการปาไม โดยเนนการศึกษาสภาพปญหาที่เกิดขึ้นจริงในประเทศไทย มีการ
ออกภาคสนามเพื่อใหนักศึกษาไดมองเห็นปญหาที่เกิดขึ้นในทองที่จริง รวมถึงการนําเอาเทคโนโลยีทาง
ภูมิศาสตรตาง ๆ เชน GIS และ Remote Sensing เขามาชวยในดานการวางแผนการจัดการเพื่อใหเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ 
GEO    4428 การวิเคราะหแหลงท่ีตั้ง             3(2-2) 
  Location Analysis 
  รายวิชาที่ตองเรียนกอน: GEO    3613  ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร 2     3(2-2) 

ศึกษาทฤษฎีแหลงที่ตั้งทางภูมิศาสตรและการกระจายตัวทางพื้นที่ ทฤษฎีแหลงที่ตั้ง
ของกิจการอุตสาหกรรมและธุรกิจรานคา ปจจัยที่มีอิทธิพลในการเลือกทําเลที่ตั้ง รวมไปถึงการศึกษา
ในเชิงพฤติกรรมในการเดินทางมาบริโภคสินคา และการวิเคราะหขอบเขตการใหบริการของสินคาและ
รานคา ศึกษาแหลงที่ตั้งสําหรับการใหบริการในดานอื่น ๆ เชน ที่ตั้งบริการสาธารณะ และที่ตั้งบริการ
สําหรับการศึกษา โดยการประยุกตใชระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรชวยในการวิเคราะหแหลงที่ตั้งที่
เหมาะสม 
 
GEO    4429 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม           3(3-0) 
  Environmental Impact Assessments  
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ศึกษาหลักการและแนวทางปฏิบัติของกระบวนการวิเคราะหระบบนิเวศ วิธีปฏิบัติใน
การวิเคราะหระบบ แนวทาง หลักการและวิธีการในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม รวมถึง
กรณีศึกษาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมในโครงการตาง ๆ ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ 
 
GEO    4606 พิภพคาํนวณ              3(2-2) 
  Geodesy 
  รายวิชาที่ตองเรียนกอน: MATH  1401  แคลคูลัส 1  3(3-0) 
  ศึกษาวิวัฒนาการและทฤษฎีเกี่ยวกับรูปทรงสัณฐานและขนาดของโลก การคํานวณ 
วิธีการ และการใชอุปกรณ เพื่อคํานวณขนาดและรูปทรงของโลก ปฏิบัติการทางคํานวณและการหา
พิกัดจากดาวที่เกี่ยวของ รวมทั้งการปรับแกความคลาดเคลื่อน 
 
 
 
 
 
GEO    4607 หลักการกําหนดตําแหนงบนพื้นผิวโลก           3(2-2) 
  Principle of Global Positioning System 

รายวิชาที่ตองเรียนกอน: MATH  1401  แคลคูลัส 1  3(3-0)   
ศึกษาเทคโนโลยีและการใชประโยชนจากเครื่องมือ GPS ในการหาตําแหนงบน

ภาคพื้นดิน การคํานวณหาตําแหนงในอวกาศ เทคโนโลยีของเครื่องรับสัญญาณ ระยะพิสัยของ
ความสามารถในการสํารวจ และความถูกตองทางตําแหนง การนําไปประยุกตใชรวมกับแผนที่ทั้ง
มาตราสวนขนาดกลางและขนาดใหญ การสํารวจขอมูลระยะไกล และภาพถายทางอากาศ 
 
GEO    4611 ปริมาณวิเคราะหทางภูมิศาสตรขั้นสงู           3(2-2) 
  Advanced Quantitative Analysis in Geography  

รายวิชาที่ตองเรียนกอน: GEO  3610   เทคนิคเชงิคุณภาพและเชิงปริมาณ 
                    ทางภูมิศาสตร                     3(2-2)   
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เปนการนําเอาขอมูลทางภูมิศาสตรที่เก็บรวบรวม นํามาวิเคราะหทางสถิติขั้นสูง     
โดยประยุกตการวิเคราะหตวัแปรเชิงพหุ (Multivariate) ไดแก การวเิคราะหการถดถอยเชิงเสนแบบ
พหุคูณ (Multiple Regression), Log-Linear Models, สถิติเชิงพื้นที่ (Spatial Statistic) รวมถึงการ
วิเคราะหอนุกรมเวลา (Time series) การวิเคราะหปจจยั (Factor Analysis) และการใหคาน้ําหนกัแก
ปจจัย และสามารถนําเอาไปประยุกตรวมกบัการใช GIS ในการวิเคราะหตัวแปรทางภูมิศาสตรได     
 
GEO    4614 การทําแผนที่เฉพาะเรื่องและแบบจําลองระดับสูงเชงิตัวเลข         3(2-2) 
  Thematic Mapping and Digital Elevation Modeling 
  รายวิชาที่ตองเรียนกอน: GEO   3613  ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร 2 3(2-2) 

ศึกษาโครงสรางขอมูลสําหรับการทําแผนที่เฉพาะเรื่อง แนวคิดในการเลือกขอมูลแบบ
เวคเตอรและราสเตอรสําหรับทําแผนที่เฉพาะ ศึกษาความจําเปนที่ตองทําแบบจําลองความสูงเชิงตัวเลข 
(DEM) ผลผลิตที่สามารถสรางขึ้นจาก DEM ฝกการแปลงขอมูล การวัด การแสดงดวยภาพ และการ
ประยุกต DEM ทางภูมิศาสตร  
 
 
 
GEO    4617 หลักการแปลความหมายจากแผนดนิไหว           3(2-2) 
  Principle of Earthquake Interpretations  
  รายวิชาที่ตองเรียนกอน: GEO    4312  หลักวิชาแผนดินไหว     3(3-0) 

ศึกษาหลักการทํางานเบื้องตนของระบบตรวจวัดความสั่นสะเทือนของเครื่องตรวจวัด
แผนดินไหวที่ไดมาตรฐาน ประเภทของคลื่นแผนดินไหว ศึกษาหลักการและวิธีการเดินทางของคลื่น
หลัก (Body Wave) และคลื่นผิวพื้น (Surface Wave) ศึกษาโครงสรางภายในโลกโดยการสังเกตจาก
ลักษณะของคลื่นที่ปรากฏบนกระดาษบันทึกคลื่นแผนดินไหว ฝกปฏิบัติการโดยเนนใหนักศึกษา    
แปลความหมายจากคลื่นแผนดินไหวที่บันทึกไดจากกราฟ (Seismogram) เพื่อสรางคาพารามิเตอร   
และการคํานวณหาตําแหนงศูนยกลางการเกิดแผนดินไหว ณ จุดตาง ๆ บนพื้นโลก 

 
GEO    4730 กฎหมายและนโยบายสิ่งแวดลอม            3(3-0) 
  Environmental Laws and Policies 
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  ศึกษาถึ งกฎหมายและนโยบายที่ เกี่ ยวของกับการจัดการสิ่ งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย หลักการและวิธีการใชเปรียบเทียบกับกฎหมายและนโยบายที่ใช
ในตางประเทศ ทั้งทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ํา ทรัพยากรปาไม ทรัพยากรสัตวปา ทรัพยากรแรธาตุและ
พลังงาน ทรัพยากรทางทะเล รวมถึงการปลอยของเสียตาง ๆ และตัวอยางการนํากฎหมายและนโยบาย
ส่ิงแวดลอมไปใช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  กลุมวิชาพืน้ฐานวชิาชพี 
กลุมวิชาวิทยาการจัดการ 
เลือก 
PR      3501  การประชาสัมพันธหนวยงาน                      3(3-0) 
   Public Relation of an Organization  

  ศึกษาถึงบทบาทและความสําคัญของการประชาสัมพันธหนวยงานแนวคิดและการ
ดําเนินงานประชาสัมพันธของหนวยงาน  การจัดองคกรงานประชาสัมพันธของหนวยงาน 
ความสัมพันธระหวางงานประชาสัมพันธ กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประชาสัมพันธ วิวัฒนาการ 
วัตถุประสงค นโยบายและวิธีการดําเนินงาน ตลอดจนความรับผิดชอบของหนวยงานที่มีตอสังคม วิธี
ดําเนินงานประชาสัมพันธของหนวยงาน    
 
ACC   2101 บัญชีการเงิน                         3(3-0) 



  
62 

  Financial Accounting 
  ศึกษาความหมาย วัตถุประสงคของการบัญชี แมบทการบัญชี การบัญชีเกี่ยวกับกิจการ
ใหบริการ กิจการซื้อมาขายไปและกิจการอุตสาหกรรม การแกไขขอผิดพลาดทางการบัญชี การจัดทํา
กระดาษทําการ การจัดทํางบการเงินของกิจการแตละประเภทเพื่อแสดงผลการดําเนินงานและแสดง
ฐานะการเงิน การบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลคาเพิ่ม ระบบใบสําคัญ การทํางบพิสูจนยอดเงินฝากธนาคาร การ
บัญชีเกี่ยวกับกิจการไมแสวงหากําไร การจัดทํางบการเงินจากระบบการบันทึกบัญชีไมสมบูรณ และ
ระบบบัญชีเดี่ยว 
 
ACC     2701 การภาษีอากรธุรกิจ                       3(3-0) 
  Business Taxation 
  ศึกษานโยบายภาษีอากร  หลักเกณฑในการจัดเก็บและรายละเอียดในการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่ม  ภาษีธุรกิจเฉพาะ              
ภาษีสรรพสามิต และภาษีศุลกากร การคํานวณภาษี การยื่นแบบรายการและการเสียภาษีทางธุรกิจ การ
อุทธรณตอพนักงานเจาหนาที่ในเรื่องภาษีอากรแตละประเภท  ปญหาตาง ๆ ในเรื่องภาษีอากรธุรกิจ 
 
 
FB        1401 การเงินธุรกิจ                        3(3-0) 
  Business Finance 
  ศึกษาถึงขอบเขต ลักษณะ บทบาทและหนาที่ของฝายการเงินในธุรกิจ ตลอดจน
เปาหมายและความสําคัญของการเงินธุรกิจ โดยเนนใหเขาใจถึงหลักการเบื้องตนในการจัดสรรเงินทุน
ภายในธุรกิจ การจัดหาเงินทุนมาเพื่อใชในการดําเนินการของธุรกิจ การวางแผนการเงินที่เกี่ยวกับการ
เร่ิมลงทุนกิจการ การขยายกิจการ การเพิ่มทุน นโยบายการจัดสรรกําไรและเงินปนผล 
 
FB        1403 การเงินสวนบคุคล                       3(3-0) 
  Personnel Finance  

ศึกษาถึงแหลงเงินฝาก แหลงเงินกู และวิธีคิดดอกเบี้ยของสินเชื่อสวนบุคคล ศึกษา
ลักษณะการประกันชีวิต การเสียภาษีเงินไดและการตัดสินใจลงทุน ศึกษาถึงการจัดทํางบประมาณ
รายได หลักการจัดสรรเงินรายจายในชีวิตประจําวันเพื่อการออมและลงทุน 
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MK      1101 หลักการตลาด                        3(3-0) 
  Principles of Marketing  
  การศึกษาถึงความหมาย ความสําคัญ และหนาที่ของการตลาดในฐานะเปนกิจกรรม
หลักทางธุรกิจอยางหนึ่ง โดยกลาวถึงแนวทางการศึกษาแนวความคิด  และปรัชญาทางการตลาด 
สวนผสมทางการตลาด ระบบการตลาดและเปาหมายทางการตลาดแรงจูงใจ พฤติกรรมผูบริโภค ความ
เขาใจเกี่ยวกับสวนผสมการตลาด  ประเภทของตลาด และการวิจัยตลาดในเบื้องตน 
 
MK     2504 การสื่อสารตลาดแบบบูรณาการ                      3(3-0) 
  Integration Marketing Communication 
  ศึกษาลักษณะทั่วไปและความสําคัญของการสื่อสารทางการตลาด กระบวนการสื่อสาร
ทางการตลาด การเลือกเครื่องมือในการสงเสริมการตลาด   การผสมผสานเครื่องมือการสงเสริม
การตลาดเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพทางการสื่อสารทางการตลาดที่สูงสุด รูปแบบการสื่อสารการตลาด
ภายในและภายนอกหนวยงาน เทคนิคและการเลือกใชเครื่องมือในการสื่อสาร รวมถึงการประยุกต
วิธีการสื่อสารทางการตลาดในรูปแบบตาง ๆ 
 

MK     3601 การบริหารการตลาด                       3(3-0) 
  Marketing Management 
  ศึกษาถึงความสําคัญของการบริหารการตลาด บทบาทหนาที่ของผูบริหารการตลาด 
การวิเคราะหสถานการณและโอกาสทางการตลาด การวางแผนการตลาด โครงสรางตลาดและการ
วิเคราะหพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค การวิจัยตลาดและการพยากรณความตองการของตลาด การ
แบงสวนตลาด การเลือกตลาดเปาหมายและ การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ ตลอดจนการศึกษาถึงการ
บริการการตลาดในดานผลิตภัณฑ  ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด การตลาด
บริการ การตลาดพาณิชย อิเล็กทรอนิกส การจัดองคกรการตลาด และการควบคุมทางการตลาด 
 
MGT    1101  องคการและการจัดการ                       3(3-0) 
  Organization and Management  
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  ลักษณะโครงสรางขององคการธุรกิจทั่วไป การวางแผน การจัดสายงาน  หลักเกณฑ
และแนวความคิดในการจัดตั้งองคการธุรกิจ ลักษณะประเภทของการประกอบธุรกิจ หลักการบริหาร
และหนาที่สําคัญของฝายบริหารทุก ๆ ดาน ในแงการวางแผนการจัดคนเขางาน การสั่งการ การจูงใจ
คนทํางาน การควบคุมปฏิบัติงานตาง ๆ ใหบรรลุเปาหมายและนโยบายที่ตั้งไว 

 
MGT   1204       ความรูเบื้องตนในการประกอบธุรกิจ                     3(3-0) 
  Introduction to Business Operation 

  ศึกษาถึงลักษณะพื้นฐานของธุรกิจตาง ๆ และองคประกอบที่ใชในการประกอบธุรกิจ 
ไดแก การจัดการ การบัญชี การเงิน การตลาด การบริหารบุคคล  การบริหารสํานักงาน ซ่ึงครอบคลุมถึง
เอกสารทางธุรกิจประเภทตาง ๆ แนวทางการประกอบธุรกิจ ตลอดจนศึกษาปญหาที่เกี่ยวของในการ
ดําเนินธุรกิจ ตลอดจนจรรยาบรรณของนักธุรกิจ 

 
 
 
 
 

MGT    3110  การเปนผูประกอบการ                       3(3-0) 
  Entrepreneurship  

   ศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของผูประกอบการที่ดี หลักทฤษฎีและปฏิบัติ
ของการจัดการธุรกิจของตนเอง เร่ิมจากธุรกิจขนาดยอม ขนาดกลางและขนาดใหญ  แนวทางการจัดตั้ง
ธุรกิจ การบริหารการผลิต การบริหารเงินทุน การจัดการทางการเงิน การจัดรูปแบบองคกร การวาจาง
และประโยชนของธุรกิจขนาดยอม ขนาดกลางและขนาดใหญ ที่มีตอระบบเศรษฐกิจ ลักษณะของธุรกิจ
ประเทศไทย  โดยมีการสอดแทรกจริยธรรม จรรยาบรรณของนักธุรกิจ กฎหมายธุรกิจ ผลกระทบของ
ธุรกิจตอส่ิงแวดลอม และการเสริมสรางความคิดสรางสรรค เพื่อใหเกิดความคิดริเริ่มของตนเอง    
 

MGT    3111  การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก                     3(3-0) 

  Small and Medium Business Management 
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  ศึกษาลักษณะและคุณสมบัติของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก การบริหารงานและ
ปญหาที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก   การเริ่มตนประกอบธุรกิจการลงทุน 
การจัดหาเงินทุน การจัดองคการ การปฏิบัติงาน โครงสรางของตลาดและการดําเนินกลยุทธทาง
การตลาด ขอไดเปรียบ-เสียเปรียบของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในระบบเศรษฐกิจ ศึกษา
ความสัมพันธของสวนตาง ๆ เชน การตลาดการเงิน การบริหารทรัพยากรมนุษย การผลิตกฎหมายที่
เกี่ยวของ รวมไปถึงการวางแผนเชิงกลยุทธ การประเมินผลการดําเนินงาน แนวโนมและบทบาทของ
ธุรกิจขนากลางและขนาดเล็กในประเทศไทย 

 
MGT    3114  การประกอบการธุรกิจชุมชน                        3(3-0) 
  Community Business Operation 

  ศึกษาความหมาย ความสําคัญ รูปแบบ และองคประกอบที่ใชในการประกอบธุรกิจ
ชุมชน ไดแก การจัดการ การบริหารทรัพยากรบุคคล การตลาดการเงิน การบัญชี และปจจัยที่มีผลตอ
ความสําเร็จของผูประกอบการธุรกิจชุมชน   ศึกษาลักษณะของชุมชน ปจจัยส่ิงแวดลอมของชุมชนที่
เหมาะสมตอการประกอบธุรกิจ และปญหาตาง ๆ ที่เปนอุปสรรคในการดําเนินการของผูประกอบการ
ธุรกิจ   ตลอดจนศึกษาถึงจรรยาบรรณของผูประกอบการธุรกิจที่มีตอชุมชนและตอสังคมโดยรวม ทั้งนี้
เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในบทบาทของธุรกิจชุมชน 
 

ECON   1103     เศรษฐศาสตรเบื้องตน                         3(3-0) 
           An Introduction to Economics 
           เงื่อนไขบังคับ : สําหรับนักศกึษาเอกสาขาอื่น และไมนับเปนวิชารอง 

            ศึกษาแนวคิดทางเศรษฐศาสตร อุปสงค อุปทาน ความยืดหยุน การผลิต ตนทุนการ
ผลิต ตลาด ผลิตภัณฑมวลรวม การเงิน การธนาคาร การคลัง การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การคา
ระหวางประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 

ECON   1104     เศรษฐกิจไทย 1                                 3(3-0) 
   Thai Economy 1     
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ศึกษาโครงสรางทางเศรษฐกิจของไทยในอดีตและปจจุบัน การใชทรัพยากรในภาค
การผลิต การใชจายในการบริโภคและการลงทุนของภาครัฐและเอกชน เศรษฐกิจระหวางประเทศ 
ปญหาทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
 
HRM    1101 การบริหารทรัพยากรมนุษย                      3(3-0) 
  Human Resource Management  

  ความเปนมา ทฤษฎีและหลักการในการบริหารทรัพยากรมนุษย ขอบขายหนาที่ความ
รับผิดชอบ และขั้นตอนในการบริหารทรัพยากรมนุษย การวิเคราะหงาน การวางแผนกําลังคน การสรร
หา การคัดเลือก การพัฒนา การประเมินผล และปจจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรมนุษย 

 

HRM    1201 การพัฒนาบุคลิกภาพ                       3(3-0) 

   Personality Development 
  ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ โดยเนนสิ่งที่มีอิทธิพลตอภาวะการเปนผูนําทาง
ธุรกิจทุกระดับ เนนการพูดติดตองานธุรกิจ การเขารวมประชุมและการเสนอความคิดเห็นตอที่ประชุม 
การตัดสินใจทางธุรกิจ การจูงใจ การเกลี้ยกลอม การเจรจาตอรอง การเขาสังคม การพัฒนาบุคลิกภาพ
ของนักธุรกิจทางดานรางกาย อารมณและจิตใจ โดยเนนการใชหลักธรรมในทางศาสนาและจิต ใหมี
การฝกปฏิบัติ 
 
4. กลุมวิชาปฏบิัติการและฝกประสบการณวิชาชพี 
GEO    3801 การเตรียมฝกประสบการณทางวิชาชีพสาขาภูมิสารสนเทศ          2(90) 

Preparation for Practicum in Field of Geoinformatics 
  จัดใหมีกิจกรรมเตรียมความพรอมของนักศึกษากอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ ใน
ดานการรับรู ลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวนักศึกษาใหมีความรู ทักษะ   
เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยเนนการฝกทักษะขั้นพื้นฐานและระดับสูง
ภาคปฏิบัติในงานและกิจกรรมสําหรับการฝกประสบการณวิชาชีพภูมิสารสนเทศ 
 
GEO    4801 การฝกประสบการณทางวิชาชีพสาขาภูมิสารสนเทศ     5(350) 
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  Practicum in Field of Geoinformatics  
จัดใหนักศึกษาไดฝกประสบการณวิชาชีพในสาขาดานภูมิสารสนเทศ  ภายใต

คําแนะนําของอาจารยนิเทศ และผูประกอบการทั้งในองคการภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน โดยเนน
การฝกประสบการณเกี่ยวกับทางดานเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เชน การประยุกตใชแผนที่ระบบ GIS 
และ Remote Sensing ในการวางแผนและพัฒนาในโครงการตาง ๆ ของแตละหนวยงาน เพื่อเพิ่มพูน
ศักยภาพทางดานความรู ทักษะ เจตคติ และประสบการณในวิชาชีพ  


