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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภูมิศาสตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยทักษิณ 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  วิทยาเขตสงขลา  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร :     25490221105318 
ภาษาไทย :     หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาภูมิศาสตร 
ภาษาอังกฤษ :     Bachelor  of  Science Program  in  Geography 

 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ชื่อเต็ม (ไทย)        
ชื่อยอ (ไทย)          
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)   
ชื่อยอ (อังกฤษ)    

:     วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร)  
:     วท.บ. (ภูมิศาสตร) 
:     Bachelor  of  Science (Geography) 
:     B.Sc.  (Geography) 
 

3. วิชาเอก  
ไมม ี

 
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

ไมนอยกวา  หนวยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 
หลักสูตรปริญญาตรี 4  ป 

5.2 ประเภทของหลักสูตร  
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 

5.3 ภาษาที่ใช 
หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทย  

5.4 การรับเขาศึกษา  
รับเฉพาะนักเรียนไทยและนักเรียนตางชาติที่สื่อสารภาษาไทยได 

5.5 ความรวมมือกับสถาบันอื่น 
 ไมมี 
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5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
6.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปรับปรุงจาก

จากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
6.2 ไดรับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ 6 /2560  

เมื่อวันที ่28 มิถุนายน 2560 
6.3 ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที ่6/2560 

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 
6.4 เปดสอนภาคเรียนที ่1 ปการศึกษา 2560 เปนตนไป 
 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสตูรมีความพรอมในการเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ ในปการศึกษา 2562 
 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบอาชีพไดหลังสําเร็จการศึกษา 
8.1 นักภูมิศาสตร  
8.2 นักภูมิสารสนเทศ 
8.3 นักวิชาการของหนวยงานราชการตาง ๆ  เชน กรมที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน สํานักงานประปา 

สํานักงานปาไม สํานักงานสิ่งแวดลอม  
8.4 พนักงานของบริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจ  และ องคการมหาชน  
8.5 ครูผูชวย 
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9. ชื่อ นามสกุล ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ลําดับ ชื่อ-สกลุ 
ตําแหนง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ป 

1 นายประมาณ  เทพสงเคราะห รอง
ศาสตราจารย 

Ph.D. 
 

Tourism 
Management  

Universiti Utara, 
Malaysia 

2551 

   กศ.ม. 
กศ.บ. 

ภูมิศาสตร 
ภูมิศาสตร 

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ  
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ  

2524 
2522 

2 นายสมชาย  เลี้ยงพรพรรณ ผูชวย
ศาสตราจารย 

กศ.ม. 
วท.บ. 

ภูมิศาสตร 
ภูมิศาสตร 

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ  

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ  

2533 

2524 

3 นายวรุตม  นาฑ ี อาจารย วท.ม. ภูมิศาสตร ม.เชียงใหม 2546 
   วท.บ. ภูมิศาสตร ม.ทักษิณ 2541 
4 นางสาววราภรณ  ทนงศักดิ ์ อาจารย วท.ม. 

 
วท.บ. 

การจัดการลุมน้าํ
และสิ่งแวดลอม 
ภูมิศาสตร 

ม.เกษตรศาสตร 
 
ม.ทักษิณ 

2547 
 

2544 
5 นางศุภรัตน  พิณสุวรรณ ผูชวย

ศาสตราจารย 
วท.ม. 

 
ศศ.บ. 

เทคโนโลยีการ
บริหารสิ่งแวดลอม 
ภูมิศาสตร 

ม.มหิดล 
 
ม.สงขลานครินทร 

2544 
 

2539 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  

มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา 
 

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ปจจุบันมีการเคลื่อนยายของผูคน ทุน  สินคา และขาวสาร จํานวนมากและเปนไปอยางรวดเร็ว
กวาในอดีตอยางมาก ทั้งภายในประเทศ และระหวางประเทศ  ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยมีแนวโนมจะ
เปลี่ยนจากประเทศเกษตรกรรมสูประเทศอุตสาหกรรม ประกอบกับภาวะการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ที่ถูก
นํามาใชเปนเงื่อนไขและกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งนักภูมิศาสตรมีความสําคัญตอการวิเคราะหพื้นที่ 
เขาใจบริบทของภัยพิบัติตามธรรมชาติที่สงผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น การเขาใจบริบทของ
พื้นที่ ทั้งทรัพยากรธรรมชาติที่เปนตนทุนทางเศรษฐกิจ และประชากรมนุษยซึ่งเปนตนทุนทางสังคม และการ
พัฒนาของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร รีโมตเซนซิ่ง และ ระบบการกําหนดคาพิกัด
ตําแหนงของโลก)  มีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรจึงจําเปนตองคํานึงถึง
สถานการณและพัฒนาการดานตาง ๆ อยางครอบคลุม เพื่อใหการผลิตบัณฑิตเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และ
สอดคลองกับการพัฒนาและความเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจตอไป 

11.2 สถานการณหรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 
การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม มีผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่อยางรวดเร็ว ที่มี

ผลกระทบตอการปรับตัว และการดํารงชีวิตของผูคนในสังคม ภูมิศาสตรเปนวิชาที่มีความสําคัญมาตั้งแตอดีต 
เนื้อหา และวิธีการศึกษามีการปรับเปลี่ยนตามกาลเวลา ครอบคลุมทั้งทางดานกายภาพ สังคมและเศรษฐกิจ 
และเทคนิค วิธีการตาง ๆ  เชน แผนที่ ภาพถายทางอากาศ และภาพดาวเทียม โดยเฉพาะเทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศ มีความสําคัญและจําเปนตอการจัดเก็บ รวบรวม และวิเคราะหขอมูล การศึกษาทางภูมิศาสตรตอง
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เขาใจบริบทของพ้ืนที่ในสวนตาง ๆ ของโลก ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรจึงจําเปนตองคํานึงถึงสถานการณและ
พัฒนาการดานตาง ๆ อยางครอบคลุม เพื่อใหการผลิตบัณฑิตเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับ
การพัฒนาและความเปลี่ยนแปลงทั้งทางดานสังคม และวัฒนธรรมตอไป  

 
12. ผลกระทบจากขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร ไดเปดสอนตั้งแตป พ.ศ.2534 และมีการ

ปรับปรุงหลักสูตรครั้งลาสุดในป พ.ศ.2555 อยางไรก็ตามการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมในปจจุบัน
มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวาง หลักสูตรที่เปดสอนในสถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองมีการ
ปรับปรุงและพัฒนาใหทันตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาว สาขาวิชาภูมิศาสตร จึงพัฒนาหลักสูตรใหมีการเรียนรู 
แนวความคิดทางดานพื้นที่ การใชเทคนิค  การใชแผนที่ และ การนําเอาเทคโนโลยีทางภูมิสารสนเทศมาใชใน
การวิเคราะห เรียนรู คาดการณ และตัดสินใจ เกี่ยวกับปรากฏการณทางกายภาพ สังคม และวัฒนธรรม จึงมี
การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอยางตอเนื่องทุกๆ 5 ป ทั้งนี้เพื่อมุงเนนการผลิตบัณฑิตทางภูมิศาสตรใหมี
ความพรอมที่จะปฏิบัติงานไดทันที มีศักยภาพสูงในการทํางานและสามารถพัฒนาตนเองใหเขากับลักษณะงาน
ทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ  โดยตองปฏิบัติตนอยางมืออาชีพ  มีคุณธรรม จริยธรรม ตามวิสัยทัศนของ
มหาวิทยาลัยวิทยาลัยทักษิณ 

12.2  ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 
ผลกระทบจากพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงทั้งสภาพแวดลอมธรรมชาติ เศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรมในพื้นที่ มีผลใหมหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งมีพันธกิจหลัก คือ การผลิตบัณฑิต ตองพัฒนาหลักสูตรที่
ทันสมัย หรือสามารถรองรับตอการเปลี่ยนแปลงและความตองการของสังคม หนวยงานและสถานประกอบการ
โดยเนนใหบัณฑิตมีทั้งความรู ความเชี่ยวชาญในศาสตรที่ศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อนําไปสูการ
พัฒนาสังคม ดังนั้น หลักสูตรภูมิศาสตรจึงมีความจําเปนที่จะตองการพัฒนาอยางสม่ําเสมอ และปรับใหเขากับ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือตอบสนอง และรองรับความตองการของสังคม 

 

13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 

13.1.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
นิสิตหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยทักษิณ ตองเรียนรายวิชาในหมวดวิชา 

ศึกษาทั่วไป จํานวน 30 หนวยกิต โดยแบงเปน 2 กลุม ดังนี้ 
1.  วิชาบังคับ     จํานวน 18 หนวยกิต 

1.1 กลุมการใชภาษา    จํานวน   9 หนวยกิต 
1.2 กลุมบูรณาการ    จํานวน   9 หนวยกิต 

2.  วิชาเลือก     จํานวน 12 หนวยกิต 
2.1 กลุมวิชาบังคับเลือก   จํานวน   3 หนวยกิต 
2.2 กลุมวิชาเลือก    จํานวน   9 หนวยกิต 

13.1.2  หมวดวิชาเฉพาะ 
 หมวดพื้นฐานเฉพาะดาน จํานวน 4 รายวิชา 
0204103 เคมีท่ัวไป 3(3-0-6) 

General Chemistry  
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0204193 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-0) 
 General Chemistry Laboratory 

0207101 หลักชีววิทยา 1 3(3-0-6) 
 Principles of Biology 1  

0207191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-0) 
 Biology Laboratory 
 

13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน 
หมวดวิชาโท ไมนอยกวา จํานวน 18 หนวยกิต 
13.2.1  วิชาโทภูมิศาสตร 
วิชาโทภูมิศาสตร  จํานวน 18 หนวยกิต 

วิชาโทบังคับ จํานวน   9 หนวยกิต 
วิชาโทเลือก                       ไมนอยกวา จํานวน   9 หนวยกิต 

วิชาโทภูมิศาสตร  ไมนอยกวา 18 หนวยกิต 
วิชาโทบังคับ  9 หนวยกิต 

0116111 ภูมิศาสตรกายภาพ 3(2-2-5) 
 Physical Geography  

0116121 ภูมิศาสตรมนุษย 3(3-0-6) 
 Human Geography  

0116241 ภูมิศาสตรประเทศไทย 3(3-0-6) 
 Geography of Thailand  

วิชาโทเลือก  9 หนวยกิต 
ใหเลือกวิชาโทเลือก จากกลุมวิชาเลือกในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร 

 ไมนอยกวา 9 หนวยกิต 
13.2.2  วิชาโทภูมิศาสตรเพื่อการทองเที่ยว 
วิชาโทภูมิศาสตรเพื่อการทองเที่ยว จํานวน 18 หนวยกิต 

วิชาโทบังคับ จํานวน   9 หนวยกิต 
วิชาโทเลือก                       ไมนอยกวา จํานวน   9 หนวยกิต 

วิชาโทภูมิศาสตรเพื่อการทองเที่ยว ไมนอยกวา 18 หนวยกิต 
วิชาโทบังคับ  9 หนวยกิต 

0116111 ภูมิศาสตรกายภาพ 3(2-2-5) 
 Physical Geography  

0116121 ภูมิศาสตรมนุษย 3(3-0-6) 
 Human Geography  

0116231 การแปลความหมายแผนที่ 3(2-3-4) 
 Map Interpretation 
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วิชาโทเลือก  9 หนวยกิต 
ใหเลือกวิชาโทเลือก จากกลุมวิชาเลือกในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร 

ไมนอยกวา 9 หนวยกิต 
 

13.3 การบริหารจัดการ 
13.3.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กําหนดใหอาจารยประจําที่สังกัดสวนงานวิชาการและสวนงานอื่น 

ที่ ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเปนผู สอน โดยมีรองอธิการบดีที่ ไดรับมอบหมายให รับผิดชอบ 
ดานวิชาการเปนผูกํากับดูแล และฝายวิชาการเปนผูประสานงาน 

13.3.2  หมวดพื้นฐานเฉพาะดาน จํานวน 4 รายวิชา คือ   
- 0204103 เคมีท่ัวไป   3(3-0-6) 
- 0204193 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  1(0-3-0) 
- 0207101 หลักชีววิทยา 1   3(3-0-6)  
- 0207191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1  1(0-3-0)  
รับผิดชอบ โดยคณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยทักษิณ ตามแผนการเรียนที่หลักสูตรกําหนด 
 

14. ความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานอื่น 
หนวยงาน โครงการ/กิจกรรม 

1. โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในภาคใต สาขาวิชาภูมิศาสตรมีโครงการบริการวิชาการ โดยการ
นํานิสิตและคณาจารยจากสาขาวิชาไปจัดโครงการใน
รูป แบบการให ความรูทั้ งก ารบ รรยายและฝ ก
ปฏิบัติการ ไดแก  โครงการคายภูมิศาสตร  และ
โครงการสัปดาหแห งการรูจักภูมิศาสตรและวัน
สารสนเทศภูมิศาสตรนานาชาติ (GIS DAY) 

2. บริษัทอีเอสอารไอ จํากัด บริษัทอีเอสอารไอใหทุนสนับสนุน ในการจัดโครงการ
สัปดาหแหงการรูจักภูมิศาสตรและวันสารสนเทศ
ภูมิศาสตรนานาชาติ (GIS DAY)  อยางตอเนื่องนาน
กวา 10 ป 

3. องคการบริหารสวนตําบลปูยู  อําเภอเมือง จังหวัด
สตูล 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
ทักษิณ มีการทําบันทึกความเขาใจกับองคการบริหาร
สวนตําบลปูยู สาขาวิชาภูมิศาสตรมีการนํานิสิตและ
คณาจารยศึกษาภาคสนามรายวิชาตางๆ และการสอน
รายวิชาต างๆ เชน  ปญหาพิ เศษทางภูมิศาสตร 
ภูมิศาสตรประชากร  ภูมิศาสตรชนบท การทําวิจัย 
รวมกับองคการบริหารสวนตําบลปูยู การจัดโครงการ
บริการวิชาการและโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 
รอบรูภูมิศาสตร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  พัฒนามนุษยและสังคม 

1.2 ความสําคัญ 
  ในสภาวะที่มีการแขงขันกันทั้งในระดับชาติและนานาชาติ การผลิตบัณฑิตตองมุงเนนใหบัณฑิตมี

ความสามารถในการทํางาน มีทักษะที่ตอบสนองความตองการของผูใชบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภูมิศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เนนใหบัณฑิตของหลักสูตรมีความรู ทักษะทางปฏิบัติใน
ศาสตรทางภูมิศาสตร มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และที่สําคัญตองมีความรับผิดชอบและความมุงมั่นในการ
ทํางาน จึงไดกําหนดโครงสรางและกิจกรรมของหลักสูตร ที่เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
มีความรูทั้งทางดานเทคนิคทางภูมิศาสตร ดานกายภาพและดานมนุษยผานรายวิชาที่เปนรายวิชาบังคับเอก 
และมีทักษะในการทํางานไดจริงผานรายวิชาประสบการณวิชาชีพกับหนวยงานในภาครัฐและเอกชน 

1.3 วัตถุประสงคหลักสูตร/คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแลว บัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้ 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม  และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
2.  มีทักษะ และความเชี่ยวชาญทางดานเทคนิค ดานกายภาพ  และดานมนุษย 
3.  สามารถนําความรูทางภูมิศาสตรวิเคราะหและแกปญหาปรากฏการณทางพื้นที่ได 
4.  มีความมุงมั่นและมีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย 

 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 
1.มีการประเมินผลการจัดการเรียน
การสอนทุกรายวิชาทุกภาค
การศึกษาและนําผลการประเมินมา
ใชในการปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน 

- แตงตั้งคณะกรรมการทวนสอบ
รายวิชาเพื่อทวนสอบรายวิชาที่เปด
สอนในแตละภาคการศึกษาเพื่อให
ขอเสนอแนะในการแกไขและ
ปรับปรุงใหดีขึ้น 

- มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรดูแล
และติดตามผลการจัดการเรียนการ
สอนของคณาจารย 

- ติดตามประเมินหลักสูตรอยาง
ตอเนื่อง 

- รายงานผลการผลการทวนสอบ
รายวิชา 

- มคอ. 7  
 

2. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทุก  
5 ป 

- สอบถามความคิดเห็นจากนิสิต 
บัณฑิตและผูใชบัณฑิตเพื่อนํามา
ปรับปรุงใหสอดคลองกับความ
ตองการของสังคม 

- ประเมินสถานการณการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม 

- รายงานการปรับปรุงหลักสูตร 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 
3. แผนการพัฒนาทักษะการสอน/     
การประเมินผลของอาจารยตามผล              
การเรียนรูทั้ง 5 ดาน 

สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารย
เขารวมอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อ
เพิ่มทักษะการสอนและการ
ประเมินผลการเรียนรูของนิสิต 

- จํานวนครั้งของการเขารวมอบรม 
ประชุม สัมมนา ของคณาจารย 

- การรายงานผลการเขารวมอบรม
ประชุม สัมมนา ของคณาจารย 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 
การจัดการศึกษาใชระบบทวิภาค โดยเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย การศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวดที่ 1 ขอ 8 (ภาคผนวก ง) 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

อาจมีการจัดการศึกษาภาคเรียนฤดูรอน โดยถือเปนภาคเรียนหนึ่งของปการศึกษาดวยก็ได และให
มีจํานวนชั่วโมงการเรียนแตละรายวิชาเทากับจํานวนชั่วโมงในภาคเรียนที่ 1 หรือภาคเรียนที่ 2 ใหเปน 
ไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวดที่ 1 ขอ 8 
(ภาคผนวก ง) 

1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค  
ไมม ี
 

2. การดําเนินการหลักสูตร 
2.1 วนั - เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

ภาคเรียนที่ 1  เดือนสิงหาคม - ธันวาคม 
ภาคเรียนที่ 2  เดือนมกราคม - พฤษภาคม 
ภาคเรียนฤดูรอน เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  
2.2.1 สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาที่มหาวิทยาลัยทักษิณ

รับรอง 
2.2.2 เปนผูมีความประพฤติดีและเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย การศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวดที่ 3 ขอที่ 12 (ภาคผนวก ง) 
2.3 ปญหาของนิสิตแรกเขา  

2.3.1  ความรูดานภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร วิทยาศาสตร อยูในระดับต่ํา ถึง พอใช 
2.3.2  การปรับตัวตอการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา 

2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนิสิตในขอ 2.3 
 2.4.1  จัดการปฐมนิเทศนิสิตใหมแนะนําการวางเปาหมายชีวิต เทคนิคการเรียน การใชชีวิตใน

มหาวิทยาลัย และการแบงเวลา 
 2.4.2  จัดสอนเสริมเพื่อปรับความรูแกนิสิต 
 2.4.3  มีอาจารยที่ปรึกษาใหคําแนะนําและชวยเหลือแกนิสิต  
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2.5 แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป  
 

ระดับชั้นป 
จํานวนนิสิตในแตละปการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

ชั้นปที่ 1 40 40 40 40 40 
ชั้นปที่ 2 - 40 40 40 40 
ชั้นปที่ 3 - - 40 40 40 
ชั้นปที่ 4 - - - 40 40 
รวมจํานวนนิสิต 40 80 120 160 160 
จํานวนบัณฑิตที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - - 40 40 
 

2.6 งบประมาณตามแผน 
 ใชงบประมาณเงินรายรับและรายจายของมหาวิทยาลัยทักษิณ ตามรายละเอียดดังนี้ 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท) 
 ประมาณจากคาธรรมเนียมการศึกษาเหมาจายภาคเรียนละ 15,000 บาท ตลอดหลักสูตร 120,000 บาท  

รายรับ 
ปงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
คาลงทะเบียน(แบบเหมาจาย * 
จํานวนนิสิต)*2 ภาคเรียน 

1,200,000 2,400,000 3,600,000 4,800,000 4,800,000 

รวมรายรับ 1,200,000 2,400,000 3,600,000 4,800,000 4,800,000 
 

2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท)  

รายจาย 
ปงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
1. งบบุคลากร (คาใชจายไปราชการ
อบรม สัมมนา) 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

2. งบดําเนินการ (คาตอบแทนใช
สอยและวัสดุ) 

200,000 220,000 243,000 248,000 250,000 

3. งบลงทุน (ครุภัณฑ) 150,000 150,000 170,000 170,000 170,000 
4. งบเงินอุดหนุน (โครงการตาง ๆ 
ของหลักสูตร) 

350,000 
 

370,000 
 

390,000 
 

440,000 
 

315,000 
 

5. คาใชจาย อื่น ๆ 300,000 320,000 320,000 331,150 304,457 

รวมทั้งสิ้น 1,200,000 1,260,000 1,323,000 1,389,150 1,458,607 
จํานวนนิสิต 160 160 160 160 160 

 

2.7 ระบบการศึกษา 
แบบชั้นเรียน 
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2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนขามมหาวิทยาลัย 
การเทียบรายวิชา เนื้อหาของคําอธิบายรายวิชาในรายวิชาที่ขอเทียบจะตองครอบคลุมเนื้อหาของ

คําอธิบายรายวิชาตามโครงสรางที่นิสิตตองเรียนไมนอยกวารอยละ 75 รายวิชาที่โอนตองเปนรายวิชาที่นิสิต
เคยเรียนมาแลวไมเกิน 5 ป และไดรับระดับขั้นไมต่ํากวา C หรือไดรับคาระดับขั้นไมต่ํากวา 2.00 และเปนไป
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวดที่  7 ขอ 30 
ขอ 31 ขอ 32 ขอ 33 และขอ 34 (ภาคผนวก ง) 
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3. หลักสตูรและอาจารยผูสอน 
3.1 หลักสูตร 
 3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ไมนอยกวา 126 หนวยกิต 
 3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 90 หนวยกิต 

วิชาพื้นฐานเฉพาะดาน    15 หนวยกิต 
วิชาเอก ไมนอยกวา 69 หนวยกิต 

วิชาบังคับ  60 หนวยกิต 
วิชาเลือก ไมนอยกวา  9 หนวยกิต 

วิชาประสบการณเชิงปฏิบัติ   6 หนวยกิต 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

 
3.1.3 รายวิชา 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

วิชาบังคับ  18 หนวยกิต 

กลุมการใชภาษา  9 หนวยกิต 
0000111 ภาษาไทยสําหรับอุดมศึกษา  3(3-0-6) 
 Thai for Higher Education  
0000121 ภาษาอังกฤษพื้นฐานในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
 Basic English in Daily Life  
0000122 การอานและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 

 Read and Write in Basic English  

กลุมบูรณาการ    9 หนวยกิต 
0000161 คุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
 Quality of Life  
0000162 สิ่งแวดลอมกับการดําเนินชีวิต 3(3-0-6) 
 Environment and Lifestyle  
0000261 สังคมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 
 Social Sustainability and Sufficiency Economy  

วิชาเลือก ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

กลุมวิชาบังคับเลือก 3 หนวยกิต 
 เลือกจากรายวิชา    
0000262 ทักษิณศึกษา 3(2-2-5) 
 Southern Thai Studies 
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0000263 วิถีชุมชนทองถ่ิน 3(1-6-2) 
 Local Community Ways  

หมายเหตุ : กรณีท่ีเลือกเรียนรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งเปนวิชาบังคับเลือกแลว สามารถเลือก 
                   รายวิชาที่เหลอืเปนวิชาเลือกได 

กลุมวิชาเลือก                             ไมนอยกวา 9 หนวยกิต 

วิชาเลือก 9 หนวยกิต จะตองมีวิชาเลือกจากทั้งรายวิชาในกลุมภาษาและกลุมบูรณาการ 

 เลือกจากรายวิชากลุมการใชภาษา   
0000131 ภาษาและวัฒนธรรมพมา 3(3-0-6) 
 Burmese Language and Culture  
0000132 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม 3(3-0-6) 
 Vietnamese Language and Culture  
0000133 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 3(3-0-6) 
 Korean Language and Culture  
0000134 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน 3(3-0-6) 
 Japanese Language and Culture  
0000135 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 3(3-0-6) 
 Chinese Language and Culture  
0000136 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู 3(3-0-6) 
 Malay Language and Culture  

 เลือกจากรายวิชากลุมบูรณาการ    
0000163 วิถีอาเซียน 3(3-0-6) 
 ASEAN Ways  
0000164 หลักปรัชญาและศาสนาเพื่อการพัฒนาชีวิต 3(3-0-6) 
 Philosophy and Religion Principles for Life 

Development 
 

0000165 ชมศิลป ดูหนัง ฟงเพลง 2(2-0-4) 
 Audio and Visual Art Appreciation  
0000166 ไฟฟากับชีวิต 2(2-0-4) 
 Electricity and Life  
0000167 อาหารเพ่ือชีวิตและความงาม 3(3-0-6) 
 Food for Life and Beauty  
0000168 การอานเพื่อชีวิต 2(2-0-4) 
 Reading for Life  
0000169 กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ 2(1-2-3) 
 Sports and Recreation for Health 
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0000262 ทักษิณศึกษา 3(2-2-5) 
 Southern Thai Studies  
0000263 วิถีชุมชนทองถ่ิน 3(1-6-2) 
 Local Community Ways  
0000264 เศรษฐศาสตรและการจัดการ 2(2-0-4) 
 Economics and Management  
0000265 ความมั่นคงทางอาหาร และพลังงาน กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 2(2-0-4) 
 Food and Energy Security for Quality of Life  
0000266 เศรษฐกิจสรางสรรค 2(2-0-4) 
 Creative Economy  
0000267 ทัศนศิลปและสังคีตวิจักษ 2(2-0-4) 
 Visual Art and Music Appreciation  
0000268 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) 
 Thai Politics and Governance  
   

ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 90 หนวยกิต 
วิชาพื้นฐานเฉพาะดาน  15 หนวยกิต 

0204103 เคมีท่ัวไป 3(3-0-6) 
General Chemistry  

0204193 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-0) 
 General Chemistry Laboratory 

0207101 หลักชีววิทยา 1 3(3-0-6) 
 Principles of Biology 1  

0207191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-0) 
 Biology Laboratory 

0116232 คณติศาสตรสําหรับนักภูมิศาสตร 4(4-0-8) 
 Mathematics for Geographer 
0116233 คอมพิวเตอรสําหรับนักภูมิศาสตร 3(2-3-4) 
 Computer for Geographer 

 
วิชาเอก ไมนอยกวา 69 หนวยกิต 

วิชาบังคับ  60 หนวยกิต 
0116111 ภูมิศาสตรกายภาพ 3(2-2-5) 

 Physical Geography  
0116121 ภูมิศาสตรมนุษย 3(3-0-6) 

 Human Geography  
0116131 ปรัชญาทางภูมิศาสตร 3(3-0-6) 

 Philosophical  Geography  
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0116231 การแปลความหมายแผนที่  3(2-3-4) 
 Map Interpretation 

0116234 การสํารวจในสนามทางภูมิศาสตร 3(2-3-4) 
 Field Survey in Geography  

0116235 โฟโตแกรมเมตร ี 3(2-3-4) 
 Photogrammetry  

0116236 วิธีการสถิติทางภูมิศาสตร 3(2-3-4) 
 Statistical Techniques in Geography  

0116241 ภูมิศาสตรประเทศไทย 3(3-0-6) 
 Geography of Thailand  

0116242 ภูมิศาสตรภูมิภาค 3(3-0-6) 
 Regional Geography  

0116311 ธรณีวิทยาเบื้องตน 3(2-2-5) 
 Introduction to Geology  

0116313 ภูมิอากาศวิทยา 3(2-2-5) 
 Climatology 

0116331 รีโมตเซนซิ่ง 3(2-3-4) 
 Remote Sensing  

0116332 การจัดการฐานขอมูลเชิงพ้ืนที ่ 3(2-3-4) 
 Spatial Database Management  

0116333 การสํารวจและทําแผนทีด่วยระบบกําหนดตําแหนงบนพื้นโลก 3(2-3-4) 
 Surveying and Mapping with GPS  

0116334 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 3(2-3-4) 
 Geographic Information System  

0116335 การทําแผนที่ 3(2-3-4) 
 Cartography  

0116336 การวิจัยทางภูมิศาสตร 3(2-2-5) 
 Research in Geography  

0116421 ภูมิศาสตรเศรษฐกิจโลก 3(3-0-6) 
 World Economic Geography  

0116431 การอานทางภูมิศาสตร 3(2-2-5) 
 Reading  in Geography  

0116433 ปญหาพิเศษทางภูมิศาสตร 3(0-2-7) 
 Special Problem in Geography  
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 วิชาเลือก ไมนอยกวา 9 หนวยกิต 
กลุมดานกายภาพ 
0116211 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมประเทศไทย 3(3-0-6) 

 Natural Resources and Environment of Thailand  
0116212 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 

 Conservation of Natural Resources and Environmental 
0116213 ภูมิศาสตรภัยธรรมชาต ิ 3(2-2-5) 

 Natural Disaster Geography  
0116214 ภูมิศาสตรทรัพยากรการทองเที่ยว 3(2-2-5) 

 Geography of Tourism Resources  
0116215 ภูมิศาสตรกายภาพประเทศไทย  3(2-2-5) 

 Physical Geography of Thailand 
0116216  ภูมิศาสตรสิ่งแวดลอมของประเทศไทย  3(2-2-5) 
              Environmental Geography of Thailand 
0116312 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 3(2-2-5) 

 Coastal and Marine Resources  
0116314 ภูมิศาสตรดิน 3(2-2-5) 

 Soil Geography  
0116315 ภูมิศาสตรชีวภาพ 3(2-2-5) 

 Biogeography  
0116316 ภูมิดาราศาสตร 3(2-2-5) 

 Geo – Astronomy  
0116411 ธรณีสัณฐานวิทยา 3(2-2-5) 

 Geomorphology  
0116412 ภูมิศาสตรลุมน้ํา 3(2-2-5) 

 Watersheds Geography  
0116413 ภูมิศาสตรพื้นที่ชุมน้ํา  3(2-2-5) 

 Wetland Geography  
กลุมดานมนุษย 
0116221 ภูมิศาสตรประชากร 3(3-0-6) 

 Population Geography  
0116222 ภูมิศาสตรการตั้งถิ่นฐาน 3(3-0-6) 

 Settlement Geography  
0116223 ภูมิศาสตรชนบท 3(3-0-6) 

 Rural Geography  
0116224 ภูมิศาสตรเมือง 3(3-0-6) 

 Urban Geography  
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0116225 ภูมิศาสตรการทองเท่ียว 3(2-2-5) 
 Tourism Geography  

0116321 ภูมิศาสตรชนบทและเมืองเพ่ือการทองเที่ยว 3(2-2-5) 
 Rural and Urban Geography for Tourism  

0116322 ภูมิศาสตรการทองเท่ียวเชิงธรณ ี 3(2-2-5) 
 Geography of  Geo- Tourism  

0116323 ภูมิศาสตรสังคมเพื่อการทองเที่ยว 3(2-2-5) 
 Social Geography for Tourism  

0116324 ภูมิศาสตรเศรษฐกิจเพ่ือการทองเที่ยว 3(2-2-5) 
 Economic Geography for Tourism  

0116325 ภูมิสารสนเทศเพ่ือการทองเที่ยว 3(2-2-5) 
 Geo-informatics  for Tourism  

0116326 ภูมิศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยว 3(2-2-5) 
 Developmental of Geography for Tourism  

0116327 ภูมิศาสตรการจัดการทรัพยากรการทองเทีย่ว 3(2-2-5) 
 Geography of Resource  Management  for Tourism  

0116422 ภูมิศาสตรการยายถิ่น 3(3-0-6) 
 Migration Geography  

กลุมดานเทคนิค วิธีการ และทักษะ 
0116337 เทคนิคการนําเสนองานทางภูมิศาสตร 3(2-3-4) 

 Presentation Techniques in Geography 
0116338 โฟโตแกรมเมตรีเชิงตัวเลข 3(2-3-4) 

 Digital Photogrammetry 
0116339 ภูมิสารสนเทศ 3(2-3-4) 

 Geo-Informatics  
0116434 การเขียนโปรแกรมทางภูมิศาสตร 3(2-3-4) 

 Geography Programming  
0116436 เทคนิคการสรางแบบจําลองสามมิติทางภูมิศาสตร 3(2-3-4) 

 Three Dimensional Techniques  in Geography 
0116437 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและรีโมตเซนซิ่งทางสังคม 3(2-3-4) 

 Social Applications of GIS and Remote Sensing  
0116438 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและรีโมตเซนซิ่งทางกายภาพ 3(2-3-4) 

 Physical Applications of GIS and Remote Sensing 
             กลุมดานภูมิภาค 

0116341 ภูมิศาสตรภาคใตของประเทศไทย 3(2-2-5) 
 Southern Geography of Thailand 
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0116342 ภูมิศาสตรทองถ่ิน 3(2-2-5) 
 Local Geography 

0116441 ภูมิศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต 3(2-2-5) 
 Geography of Southeast Asia 
วิชาประสบการณเชิงปฏิบัติ ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

0116432 การฝกงานทางภูมิศาสตร 4(0-12-0) 
 Geographical Practicum 

0116435 เทคนิคการวิเคราะหเชิงพื้นที ่ 3(2-3-4) 
 Techniques of Spatial Analysis  
หรือ 

0116442 สหกิจศึกษา 6(0-16-0) 
 Cooperative Education 

 

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

กําหนดใหเลือกเรียนรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยทักษิณหรือเลือกเรียนรายวิชา
ในสถาบันอุดมศึกษาอื่น  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะที่หลักสูตรสังกัด ทั้งนี้
รายวิชาดังกลาวตองเปนรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในระยะเวลาไมเกิน 4 ป นับถึงวันที่ขอโอน 
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ความหมายของรหัสวิชา 
เลขรหัสประจํารายวิชาที่ใชในหลักสูตร  ประกอบดวยเลข 7 หลัก มีความหมายดังนี้ 

 

เลขรหัสสองหลักแรก  หมายถึง เลขรหัสคณะ 
เลข 01 หมายถึง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

เลขรหัสหลักที่สามและสี่           หมายถึง เลขรหัสสาขาวิชา 
เลข 16 หมายถึง สาขาวิชาภูมิศาสตร 

เลขรหัสหลักที่หา หมายถึง ชั้นปที่เปดสอน 
เลข 1 หมายถึง ชั้นปที่ 1 
เลข 2 หมายถึง ชั้นปที่ 2 

เลข 3 หมายถึง ชั้นปที่ 3 

เลข 4 หมายถึง ชั้นปที่ 4 

เลขรหัสหลักที่หก หมายถึง หมวดวิชาหรือกลุมวิชา 
เลข 1 หมายถึง กลุมดานกายภาพ 
เลข 2 หมายถึง กลุมดานมนุษย 
เลข 3 หมายถึง กลุมดานเทคนิค วิธีการ และทักษะ 
เลข 4 หมายถึง กลุมดานภูมิภาค 

เลขรหัสหลักสุดทาย            หมายถึง ลําดับรายวิชาในแตละหมวดวิชาหรือกลุมวิชา 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร 
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 126 หนวยกิต 

ชั้นปที ่1 ภาคเรียนที่ 1 หนวยกิต  ชั้นปที ่1 ภาคเรียนที่ 2 หนวยกิต 
 วิชากลุมการใชภาษา 6   วิชากลุมการใชภาษา 3 
0000111 ภาษาไทยสําหรับอุดมศึกษา 3(3-0-6)  0000122 การอานและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 
0000121 ภาษาอังกฤษพื้นฐานในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)   วิชากลุมบูรณาการ 3 
 วิชากลุมบูรณาการ 3  0000162 สิ่งแวดลอมกับการดําเนินชีวิต 3(3-0-6) 
0000161 คุณภาพชีวิต 3(3-0-6)   วิชาเลือก  3 
 วิชาเอกบังคับ 6   (เลือกจากกลุมรายวิชาเลือก)  
0116111 ภูมิศาสตรกายภาพ 3(2-2-5)   พื้นฐานวิชาพื้นฐานเฉพาะดาน 4 
0116131 ปรัชญาภูมิศาสตร 3(3-0-6)  0221101 หลักเคมี 1 3(3-0-6) 
    0221191 ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-0) 
     วิชาเอกบังคับ 3 
    0116121 ภูมิศาสตรมนุษย 3(3-0-6) 

 รวมหนวยกิต 15   รวมหนวยกิต 16 
       

ชั้นปที ่2  ภาคเรียนที่ 1 หนวยกิต  ชั้นปที ่2  ภาคเรียนที่ 2 หนวยกิต 
วิชาบังคับเลือก (เลือกจากรายวิชา) 3  กลุมบูรณาการ 3 

0000262 ทักษิณศึกษา 3(2-2-5)  0000261 สังคมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 
0000263 วิถีชุมชนทองถิ่น 3(1-6-2)  วิชาเลือก 3 

วิชาเลือก  3  (เลือกจากกลุมรายวิชาเลือก) 
(เลือกจากกลุมรายวิชาเลือก)   พื้นฐานวิชาเอก 4 
วิชาเอกบังคับ 13  0222101 หลักชีววิทยา 1 3(3-0-6) 

0116232 คณิตศาสตรสําหรับนักภูมิศาสตร 4(4-0-8)  0222191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(3-0-3) 
0116241 ภูมิศาสตรประเทศไทย 3(3-0-6)  วิชาเอกบังคับ 12 
0116231 การแปลความหมายแผนที ่ 3(2-3-4)  0116236 วิธีการสถิติทางภูมิศาสตร 3(2-3-4) 
0116233 คอมพิวเตอรสําหรับนักภูมิศาสตร 3(2-3-4)  0116235 โฟโตแกรมเมตร ี 3(2-3-4) 

 0116242 ภูมิศาสตรภูมิภาค 3(3-0-6) 
 0116234 การสํารวจในสนามทางภูมิศาสตร 3(2-3-4) 

รวมหนวยกิต 19  รวมหนวยกิต 22 
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ชั้นปที ่3 ภาคเรียนที่ 1 หนวยกิต  ชั้นปที ่3 ภาคเรียนที่ 2 หนวยกิต 
 วิชาเอกบังคับ    วิชาเอกบังคับ  

0116331 รีโมตเซนซิ่ง 3(2-3-4)  0116334 ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร 3(2-3-4) 
0116332 การจัดการฐานขอมูลเชงิพ้ืนที ่ 3(2-3-4)  0116336 การวิจัยทางภูมิศาสตร 3(2-2-5) 
0116333 การสํารวจและการทําแผนที่ดวยระบบ 3(2-3-4)  0116335 การทําแผนที ่ 3(2-3-4) 
 กําหนดตําแหนงบนพื้นโลก   0116313 ภูมิอากาศวิทยา 3(2-2-5) 
0116311 ธรณีวิทยาเบื้องตน 3(2-2-5)   วิชาเอกเลือก 6 

วิชาเลือกเสร ี 3  0116...  3(......) 
……………. ………………………………………… 3(…....)  0116...  3(......) 

  รวมหนวยกิต 15    รวมหนวยกิต 18 
   

 
   

ชั้นปที ่4 ภาคเรียนที่ 1 หนวยกิต  ชั้นปที ่4 ภาคเรียนที่ 2 หนวยกิต 
 วิชาเอกบังคับ    วิชาประสบการณเชิงปฏิบัติ   6 
0116431 การอานทางภูมิศาสตร 3(2-2-5)  0116442 สหกิจศึกษา 6(0-16-0) 
0116421 ภูมิศาสตรเศรษฐกิจโลก 3(3-0-6)   หรือ  
0116433 ปญหาพิเศษทางภูมศิาสตร 3(0-2-7)  0116435 เทคนิคการวิเคราะหเชิงพื้นท่ี 3(2-3-4) 
 วิชาประสบการณเชิงปฏิบัติ        4     
0116432 การฝกงานทางภูมิศาสตร 4(0-12-0)     
 วิชาเลือกเสร ี 3     
……………. ………………………………………… 3(…....)     

วิชาเอกเลือก 3  
0116... ………………………………………… 3(......)  

  รวมหนวยกิต 19   รวมหนวยกิต 6/3 
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

 

0000111 ภาษาไทยสําหรับอุดมศึกษา  3(3-0-6) 
 Thai for Higher Education  

การใชภาษาไทยเพื่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  ฟงบรรยายทางวิชาการ จับใจความ 
สรุปความ และนําเสนอดวยการพูดหรือเขียน  ศึกษาคนควาความรูจากการอานสื่อสิ่งพิมพและ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส วิเคราะห สังเคราะห นําเสนอดวยการพูดและการเขียนโดยคํานึงถึงคุณธรรม จริยธรรม 
และมารยาทในการสื่อสาร 

Thai language used in studying at higher education level, listening to 
academic lectures, gasping main ideas, summary, oral and written presentations; a search 
for knowledge from reading publications and electronic media; analysis and synthesis of 
the knowledge acquired from the search with oral or written presentation in line with 
ethics and codes of conduct in communications 
   

0000121 ภาษาอังกฤษพื้นฐานในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
 Basic English in Daily Life  

ฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษในสถานการณตาง ๆ โดยเนนการฟง พูด เพื่อการ
สื่อสาร 

Listening, speaking, reading and writing skills in English in different 
situations with an emphasis on listening and speaking communication skills 
   

0000122 การอานและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 
 Read and Write in Basic English  

หลักการ กลวิธีการอานและเขียนภาษาอังกฤษ ฝกอานและเขียนประโยคและขอความ
สั้น ๆ เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 

Principles and strategies of reading and writing basic English with a hand-
on practice in reading and writing sentences and short passages for communication in 
daily life 
   

0000131 ภาษาและวัฒนธรรมพมา 3(3-0-6) 
 Burmese Language and Culture  

คําศัพท ระบบเสียง และระบบไวยากรณภาษาพมาเบื้องตนที่ใชในชีวิตประจําวัน โดยฝก
การฟงและการพูดในบริบทสังคมวัฒนธรรมพมา 

A study of basic Burmese vocabulary, sound and grammar systems used 
primarily in everyday life practicing listening and speaking within the Burmese social and 
cultural context 
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0000132 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม 3(3-0-6) 
 Vietnamese Language and Culture  

คําศัพท ระบบเสียง และระบบไวยากรณภาษาเวียดนามเบื้องตนที่ใชในชีวิตประจําวัน 
โดยฝกการฟง และการพูดในบริบทสังคมวัฒนธรรมเวียดนาม 

A study of basic Vietnamese vocabulary, sound and grammar systems 
used primarily in everyday life practicing listening and speaking within the Vietnamese 
social and cultural context 
   

0000133 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 3(3-0-6) 
 Korean Language and Culture  

คําศัพท ระบบเสียง และระบบไวยากรณภาษาเกาหลีเบื้องตนในชีวิตประจําวัน โดยฝก
ฟงและพูดในบริบทสังคมวัฒนธรรมเกาหลี 

A study of basic Korean vocabulary, sound and grammar systems used 
primarily in everyday life practicing listening and speaking within the Korean social and 
cultural context 
   

0000134 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน 3(3-0-6) 
 Japanese Language and Culture  

คําศัพท ระบบเสียง และระบบไวยากรณภาษาญี่ปุนเบื้องตนในชีวิตประจําวัน โดยฝกฟง
และพูดในบริบทสังคมวัฒนธรรมญี่ปุน 

A study of basic Japanese vocabulary, sound and grammar systems used 
primarily in everyday life practicing listening and speaking within the Japanese social and 
cultural context 
   

0000135 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 3(3-0-6) 
 Chinese Language and Culture  

คําศัพท ระบบเสียง และระบบไวยากรณภาษาจีนเบื้องตนที่ใชในชีวิตประจําวัน โดยฝก
การฟง และการพูดในบริบทสังคมวัฒนธรรมจีน 

A study of basic Chinese vocabulary, sound and grammar systems used 
primarily in everyday life practicing listening and speaking within the Chinese social and 
cultural context 
   

0000136 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู 3(3-0-6) 
 Malay Language and Culture  

ความรูและทักษะการใชภาษามลายูเพื่อการสื่อสารเบื้องตน การเรียนรูประเพณี ศิลปะ 
โลกทัศน วิถีชีวิตและภูมิหลังของชาวมลายู 

Knowledge and skills in the use of Malay for basic communication, 
learning about custom, arts, worldviews, lifestyles and backgrounds of the Malays 
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0000161 คุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
 Quality of Life  

ความรูพื้นฐานและดัชนีชี้วัดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตดานรางกาย จิตใจ เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม นโยบายรัฐ สวัสดิการของรัฐและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

Fundamental knowledge and indicators of quality of life in the physical, 
psychological, economic and social dimensions as well as the government’s policy and 
state welfares and information technology that have impacts on development of the 
quality of life 
   

0000162 สิ่งแวดลอมกับการดําเนินชีวิต 3(3-0-6) 
 Environment and Lifestyle  

ปญหา ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม นิเวศวิทยา และ 
ภัยพิบัติ จิตสํานึกและจริยธรรมทางสิ่งแวดลอม ประยุกตความรูและเทคโนโลยีสารสนเทศในการรักษา
ดุลยภาพของสิ่งแวดลอม และใชนวัตกรรมเพ่ือการแกปญหา 

Problems, impacts of changes in natural resources, environment and 
ecology as well as disaster, awareness and ethical concerns of environment; applying 
knowledge and information technology in keeping the equilibrium of the environment 
and innovative solutions of the problems 
   

0000163 วิถีอาเซียน 3(3-0-6) 
 ASEAN Ways  

ภูมิรัฐศาสตร ชาติพันธุสัมพันธ ความเปนมา อัตลักษณความหลากหลาย มรดกทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรม วิถีประชาคม เศรษฐกิจประชาชาติ บุคคลสําคัญ ปฎิสัมพันธกับโลกภายนอก 
สถานการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคตของอาเซียน 

Geopolitics, ethnic relations, backgrounds, diverse identities, natural and 
cultural heritage, community ways, national economy, dignitaries, interactions with the 
outside world, current situations and future prospects of the ASEAN 
   

0000164 หลักปรัชญาและศาสนาเพื่อการพัฒนาชีวิต 3(3-0-6) 
 Philosophy and Religion Principles for Life 

Development 
 

วิเคราะหหลักปรัชญาและศาสนาตาง ๆ เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาตนเองและสังคม  
ดวยการเรียนรูเขาใจมีความคิดเปนเหตุเปนผล  ตามทฤษฎีสําคัญทางปรัชญา  เกณฑตัดสินทางจริยธรรม  
คําสอนสําคัญทางศาสนา  มนุษยกับโลก  มนุษยกับมนุษยและคุณคาตาง ๆ ในชีวิตมนุษย 

Analysis of various philosophy and religious principles in order to guide 
the development of persons and society by learning, understanding and thinking 
rationally in accordance with the philosophical theory, ethical criteria, religious teachings, 
man and the world, relationship between man and man including the values in human 
life 
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0000165 ชมศิลป ดูหนัง ฟงเพลง 2(2-0-4) 
 Audio and Visual Art Appreciation  

สรางเสริมรสนิยมในการเขาถึงงานทัศนศิลป ดนตรี และภาพยนตรอยางรูเทาทัน 
ตระหนักในคุณคา สามารถวิเคราะห วิจารณในฐานะผูบริโภคหรือผูสนับสนุนที่มีคุณภาพ 

Promoting sense of taste for meaningful appreciation of visual art, music, 
movies;  recognizing the values of the art genres to enable learners in analyzing and 
making critics as quality consumers or advocates 
   

0000166 ไฟฟากับชีวิต 2(2-0-4) 
 Electricity and Life  

การใชไฟฟาในชีวิตประจําวัน ความตองการใชไฟฟาในประเทศ ผลกระทบของการผลิต
ไฟฟ าต อสิ่ งแวดล อม โครงสร างค าไฟฟ า รูปแบบการผลิต ไฟฟ า  และการคํ านวณ ค าไฟฟ า 
ในบานเรือน การประหยัดไฟฟาในระบบแสงสวาง ระบบปรับอากาศ และเครื่องใชไฟฟาชนิดตาง ๆ ความ
ปลอดภัยของการใชไฟฟาในชีวิตประจําวัน 

Understanding of electricity use in daily life, the demand for electricity in 
the country, the impact of electricity generation on the environment, electricity tariff 
structure; forms of electricity generation and calculation of the electrical power for 
household usage; electric saving in lighting and air conditioning systems, electrical 
appliances of various kinds including safety of using electricity in daily life 
   

0000167 อาหารเพื่อชีวิตและความงาม 3(3-0-6) 
 Food for Life and Beauty  

อาหารและคุณคาทางโภชนาการ ความตองการอาหารของรางกาย คุณภาพชีวิตกับ 
การรับประทานอาหาร อาหารเพื่อสุขภาพและความงาม ประเภทและบทบาทของอาหารเพื่อสุขภาพและ
ความงาม ชนิดและกลไกของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีผลตอสุขภาพและความงาม เทคโนโลยีในการ
ผลิตและบรรจุภัณฑสําหรับอาหารเพื่อสุขภาพและความงาม ฉลากอาหาร กฎหมายอาหาร และ 
การคุมครองผูบริโภค แนวโนมของตลาดผลิตภัณฑอาหารเสริมสุขภาพและความงามในปจจุบัน 

Food and nutritional values for body needs; quality of life and food 
consumption; food for health and beauty, types and roles of food for health and beauty, 
types and mechanisms of bioactive compounds that affect the health and beauty; 
technologies in production and packaging of food for health and beauty, food labeling, 
food laws; consumer protection; current market trends of food supplements for health 
and beauty 
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0000168 การอานเพื่อชีวิต 2(2-0-4) 
 Reading for Life  

ฝกอานจากบทความ บทประพันธ นวนิยาย เรื่องสั้น หรือจากสื่อสิ่ งพิมพและ 
สื่ออิเล็กทรอนิกสตาง ๆ ตามความสนใจ แลวนําเสนอขอสรุปใจความสําคัญจากสิ่งที่อาน และนําความรูมา
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 

Practice reading of articles, novels, short stories or articles from printed 
media and electronic media according to the choice of interest, present the key 
conclusions from the reading texts, and apply acquired knowledge for everyday life use 
   

0000169 กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ 2(1-2-3) 
 Sports and Recreation for Health  

ความสําคัญ ความสัมพันธของสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย ทักษะและทัศนคติที่ดีใน
การเลนกีฬาหรือออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพและนันทนาการ การสรางเสริมและทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย ฝกปฎิบัติกิจกรรมกีฬาหรือนันทนาการตามความสนใจเพื่อพัฒนาความเปนผูมีสุขภาพ
ดีและบุคลิกที่ดี มีน้ําใจนักกีฬา เคารพและปฎิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกา มารยาทของผูเลน ผูดู นําไป
ประยุกตใชกับกติกาของสังคม 

Importance and the relationship of health and physical fitness, skills and 
attitudes in sports or exercise; fitness and recreation including enhancing the physical 
fitness test; sports practicing or recreational interest to develop a healthy and great 
personalities; sportsmanship respect according to the rules and etiquette of players 
applied to the rules of society 
   

0000261 สังคมย่ังยืนและเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 
 Social Sustainability and Sufficiency Economy  

ปรัชญา แนวคิดการเปลี่ยนแปลงวิถีไทย วิถีโลก การอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 
เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชน การพัฒนาอยางยั่งยืน กฎหมายและจริยธรรมเพื่อการดําเนินชีวิต 
ทักษะภาวะผูนํา ความคิดเชิงสรางสรรค ความเปนผูประกอบการ การประยุกตและการปรับตัวในบริบท
สังคมโลก กรณีศึกษาเศรษฐกิจชุมชนโดยใชสังคมวิพากษเชิงบวก 

Philosophies and concepts of change in the way of life of Thai people, 
global way, co-existence in a multicultural society, sufficient economy, community 
economy and sustainable development; legal and ethical concepts in lifestyle; 
leadership skills; creative thinking; entrepreneurship and adaptation in the context of a 
global society; case studies of the community economy using social critique positively 
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0000262 ทักษิณศึกษา 3(2-2-5) 
 Southern Thai Studies  

อารยธรรมไทย วัฒนธรรมภาคใต ประวัติศาสตร โบราณคดี วิถีชีวิต ประเพณี พิธีกรรม 
ความเชื่อ ศิลปะ หัตถกรรม การละเลนพื้นบาน ภูมิปญญาทองถิ่น สิ่งสรางสรรคในภาคใต  และ
ความสัมพันธทางวัฒนธรรมภาคใตกับภูมิภาคอาเซยีน โดยศึกษาจากพิพิธภัณฑคติชนวิทยา สถาบันทักษิณ
คดีศึกษา วิทยาลัยภูมิปญญาชุมชน และแหลงเรียนรูในทองถิ่น 

Thai civilization, Southern Thai culture, Southern Thai  history, archeology, 
ways of life, traditions, beliefs, arts and crafts, folk play, folk wisdom, creative entities in 
the South and cultural relations with the ASEAN region based on the information 
compiled by the Folklore Museum of the Institute for Southern Thai Studies, College of 
Local Wisdom and local learning resources 
   

0000263 วิถีชุมชนทองถิ่น 3(1-6-2) 
 Local Community Ways  

ชุมชนและสิทธิชุมชน เรียนรูเชิงบูรณาการเกี่ยวกับวิถีชุมชนทองถิ่นภาคใต กลไก 
การปรับตัวที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของ
ชุมชน การประยุกตใชแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคลองกับบริบทจําเพาะของแตละชุมชน  
ที่นําไปสูการพัฒนาแบบยั่งยืน 

Community and community rights, integrative learning on local 
community in the South; adjustment mechanism in harmony with changes in the 
physical, biological, economic, social and cultural dimensions of the community; the 
application of the sufficient economy in accordance the specific context of each 
community which leads to sustainable development 
   

0000264 เศรษฐศาสตรและการจัดการ 2(2-0-4) 
 Economics and Management  

ระบบเศรษฐกิจ เศรษฐศาสตรในการดําเนินชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง การจัดการความ
เสี่ยง การจัดการเวลา การเงินและการออม การลงทุน การบัญชีครัวเรือน การจัดการบุคลิกภาพ  
การจัดการความหลากหลาย การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและความรับผิดชอบสังคม 

Economic system and economics leading a lifestyle, sufficient economy, 
risk management, time management, finance and savings, investment, household 
accounting, personality management, diversity management, application of information 
technology, ethics and social responsibility 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



มคอ.2 ปริญญาตรี 
 

- 28 - 

0000265 ความม่ันคงทางอาหาร และพลังงาน กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 2(2-0-4) 
 Food and Energy Security for Quality of Life  

การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน ในระดับครัวเรือน ชุมชน 
ความสัมพันธของความมั่นคงทางอาหารและพลังงานกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระบบการผลิตอาหาร 
และพลังงานทางเลือก การผลิตอาหารปลอดภัย การจัดการผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเปนอาหารและ
พลังงาน รายไดหลัก ลดรายจาย รายไดเสริม นันทนาการ และกิจกรรมเพื่อสังคม 

Development of quality of life, food and energy security at the household 
level, community relations in food and energy security and improvement of the quality 
of life, food production system and alternative energy, safety food production, 
management of agricultural products for food and energy, core revenue, expense 
reduction, supplement income, recreation and social activities 
   

0000266 เศรษฐกิจสรางสรรค 2(2-0-4) 
 Creative Economy  

บูรณาการแนวความคิดสรางสรรคกับการเพิ่มมูลคาและคุณคาโดยเปนพื้นฐานการคิดที่
จะสามารถนํามาซึ่งการทําธุรกิจในเชิงสรางสรรค 

Integrated creative concepts for adding values as a basis of ideas that can 
bring about creative businesses 
   

0000267 ทัศนศิลปและสังคีตวิจักษ 2(2-0-4) 
 Visual Art and Music Appreciation  

ความซาบซึ้งในความงามและคุณคาของทัศนศิลปกับดนตรีที่สามารถนําไปใชประโยชน
เพื่อการออกแบบและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

The appreciation of the beauty and value of the visual arts and music 
that can be used to design and improve the quality of life 
   

0000268 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) 
 Thai Politics and Governance  

วิวัฒนาการระบอบการเมืองของไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน กระบวนการนโยบายและ
การวางแผน รัฐธรรมนูญ พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง บทบาททางการเมืองขององคกรภาครัฐ ภาค
ธุรกิจเอกชน ภาคประชาชน ปญหาหลักทางการเมืองและการบริหารรัฐกิจ ตลอดจนแนวทางการปฏิรูป
การเมืองของไทย 

Thailand's political evolution from past to present, policy and planning 
process, constitution, political parties and elections, political role of government; 
business and public sector organizations;  major problems of political and public 
administration, including the political reform in Thailand 
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ 
0204103 เคมีท่ัวไป 3(3-0-6) 
 General Chemistry 
 โครงสรางอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ ของแข็ง ของเหลว แกส สารละลาย 
สมดุลเคมี  กรด-เบส จลนพลศาสตร และเคมีอินทรียเบื้องตน  
 Atomic structure, chemical periodicity, chemical bonding, stoichiometry, solids, 
liquids, gases, solutions,  chemical equilibria, acid-base, chemical kinetics and principle of 
organic chemistry 
 

0204193 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-0) 
 General Chemistry Laboratory 
  ฝกเทคนิคการใชอุปกรณ ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ และปฏิบัติการที่เกี่ยวกับ โครงสราง
อะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ ของแข็ง ของเหลว แกส สารละลาย สมดุลเคมี  กรด-เบส 
จลนพลศาสตร และสารอินทรีย 
  Practical experiment in the use of glassware and equipment; safety; experimental 
processes corresponding to atomic structure, chemical periodicity, chemical bonding, 
stoichiometry, solids, liquids, gases, solutions,  chemical equilibria, acid-base, chemical 
kinetics and organic compounds 
 

0207101 หลักชีววิทยา 1 3(3-0-6)  
Principles of Biology 1 
เคมีพื้นฐานและกระบวนการกําเนิดสิ่งมีชีวิต โครงสรางและหนาที่ของเซลล กระบวนการ เมแทบอ

ลิซึม การสังเคราะหดวยแสง การหายใจระดับเซลล วัฎจักรของเซลลและการแบงเซลล หลักการถายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรม วิวัฒนาการ พฤติกรรมและนิเวศวิทยา การจัดหมวดหมูและความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิต 

The chemical basis and the origin process of life, cell structure and function, 
metabolism, photosynthesis, cellular respiration, cell cycle and cell division, principle of 
inheritance, evolution, behavior and ecology, classification and biodiversity 
 

0207191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-0) 
Biology Laboratory 1 
ปฏิบัติการในเรื่องกลองจุลทรรศน การตัดเนื้อเยื่อพืชดวยมือและการทําผนึกเปยก โครงสรางเซลล 

การแยกรงควัตถุสังเคราะหดวยแสง การแบงเซลลแบบไมโตซิส การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและกลไก
วิวัฒนาการ แบคทีเรีย โปรโตซัว สาหรายและรา พืชกลุมไบรโอไฟตและเทรคีโอไฟต สัตวไมมีกระดูกสันหลัง 
สัตวกลุมโปรโตสโตมและดิวเทอโรสโตม การศึกษาระบบนิเวศสระน้ํา 

Laboratory experiments in microscope, free hand section and wet mounting, 
structure of cells, chromatography of photosynthetic pigments, mitosis, genetic inheritance 
and evolutionary mechanism, bacteria, protozoa, algae and fungi, bryophyte and 
tracheophytes, invertebrates, protostome and deuterostome, aquatic ecology study 
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0116232 คณิตศาสตรสําหรับนักภูมิศาสตร 4(4-0-8) 

Mathematics for Geographer  
เรขาคณิตวิเคราะห สมการเชิงเสน เมทริกซและ ดีเทอรมิแนนต การหาอนุพันธและการประยุกต 

การหาปริพันธและการประยุกต  
Analytic  geometry, linear equations, matrices and determinant; differentiation and 

applications, integration and application; 
 

0116233 คอมพิวเตอรสําหรับนักภูมิศาสตร 3(2-3-4) 
Computer for Geographer  
ระบบคอมพิวเตอรที่ใชในงานภูมิศาสตร ที่สัมพันธกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร การรับรู

ระยะไกล การเชื่อมตออุปกรณทางดานภูมิศาสตร การสรางระบบเครือขาย และการจัดการขอมูลภูมิศาสตร 
โดยมีการฝกปฏิบัติการ 

Computer system used in geography that are related to GIS, remote sensing ; 
connecting devices geographically, creating network and geographic information 
management; practical training 
 

วิชาเอก 
0116111 ภูมิศาสตรกายภาพ 3(2-2-5) 

Physical geography  
ลักษณะทางกายภาพของโลก ทั้งสวนที่เปนธรณีภาค อากาศภาค อุทกภาค และชีวภาค และ

อธิบายความสัมพันธของลักษณะทางกายภาพดังกลาวและมนุษย  โดยมีการศึกษาภาคสนาม 
Physical characteristics of the earth including lithosphere, atmosphere, 

hydrosphere and biosphere and explain the relationship of physical characteristic and 
human; field study 

 
0116211 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมประเทศไทย 3(3-0-6) 

Natural Resources and Environmental of Thailand  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมประเทศไทย ปจจัยทางดานกายภาพและสังคมทีท่ําใหเกิดผล

กระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในแตละภูมิภาคของประเทศไทย  
Natural resources and environment of Thailand; factors  both  physical and social 

that impacts natural resources and environment in each region of Thailand
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0116212 การอนุรักษทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 
Conservation of Natural Resources and Environmental  
ลักษณะ ความสําคัญ การใชประโยชน และปญหาที่เกิดกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

หลักการ มาตรการ และการนําไปใชในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
Natural resources and environmental of Thailand, factors  both  physically and 

social that impacts natural resources and environment in each region of Thailand. 
 

0116213 ภูมิศาสตรภัยธรรมชาติ 3(2-2-5)  
Natural Disaster Geography  
สภาพภูมิศาสตรที่สงผลตอการเกิดภัยธรรมชาติแตละประเภท ปญหาและผลกระทบที่เกิด     จาก  

ภัยธรรมชาติ แนวทางการปองกัน และลดผลกระทบ และศึกษาภาคสนาม 
Geographical conditions that affect the occurrence of natural disaster of all sorts, 

problem and impact from natural disasters; protection measures and decreasing the effect;  
field study 

 
0116214 ภูมิศาสตรทรัพยากรการทองเที่ยว 3(2-2-5) 

Geography of Tourism Resources  
ลักษณะ ความสําคัญ การกระจาย ปญหาและผลกระทบที่เกิดกับทรัพยากรการทองเที่ยว ปจจัย

ทางภูมิศาสตรที่มีผลตอทรัพยากรการทองเที่ยว และความสัมพันธระหวางทรัพยากรการทองเที่ยวและมนุษย 
หลักและมาตรการในการอนุรักษทรัพยากรการทองเที่ยว และมีการศึกษาภาคสนาม 

Aspect, importance, distribution, problem and impact on tourism resources; 
geographical factor that impacts tourism recourses and the relationship between tourism 
recourses and human; principal and measures to conserve tourism resources; field study 
0116215 ภูมิศาสตรกายภาพประเทศไทย 3(2-2-5) 

Physical Geography of Thailand  
ลักษณะทางกายภาพของประเทศไทยทั้งสวนที่เปนธรณีภาค อากาศภาค อุทกภาค และชีวภาค 

โดยมีการศึกษาภาคสนาม 
Physical characteristics of Thailand including lithosphere, atmosphere, hydrosphere 

and biosphere including field study 
0116216  ภูมิศาสตรสิ่งแวดลอมของประเทศไทย 3(2-2-5) 
  Environmental Geography of Thailand 

สภาวะสิ่งแวดลอมและผลกระทบจากปญหาการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในแตละ
ภูมิภาคของประเทศไทย  และศึกษาภาคสนาม 

environmental condition and impact of using environmental resources of each 
region in Thailand, field stud 
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0116311 ธรณีวิทยาเบื้องตน 3(2-2-5) 
Introduction to Geology  
โครงสรางของโลก สวนประกอบของเปลือกโลก คุณสมบัติของหิน แรธรณีประวัติ รวมทั้งการเกิด

ภูมิประเทศจากการกระทําของแรงภายในและภายนอกของโลก ลักษณะทางธรณีประเทศไทย โดยมีการฝก
ปฏิบัติและศึกษาภาคสนาม 

Structure of the Earth, components of the Earth crust; properties of rocks and 
minerals; historical of geology, as well as the forming of landscapes from the action of 
external and internal forces; geological characteristics of Thailand; field study 

 
0116312 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 3(2-2-5) 

Coastal and marine resources  
ความหมาย องคประกอบ โครงสรางที่สําคัญของทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กิจกรรมปญหา

และมาตรการแกไข และแนวทางการจัดการเพ่ือการใชประโยชนอยางตอเนื่อง และการใชประโยชนจากทะเล
และชายฝง ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมดังกลาว 

Meaning, components and important structure of coastal and marine recourses;  
activities, problem, measures and the approach management for ongoing benefits; benefits 
of using sea and coast, impact occurred from the activities 

 
0116313 ภูมิอากาศวิทยา 3(2-2-5) 

Climatology  
องคประกอบของอากาศ ปจจัยควบคุมองคประกอบของอากาศ วิธีจําแนกภูมิอากาศของ โลก 

ประวัติภูมิอากาศการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกโดยมีการศึกษาภาคสนาม 
 Air components, factors controlling air components; methods of classify the 

world’s climate; the history of climate; world climate change; field study 
 

0116314 ภูมิศาสตรดิน 3(2-2-5) 
Soil Geography  
ลักษณะ กระบวนการกําเนิด ความสําคัญ การกระจาย การใชประโยชน และปญหาของดินชนิด

ตาง ๆ การสํารวจและวิเคราะหดิน ความสัมพันธระหวางสภาพภูมิศาสตรกับดินโดยมีการฝกปฏิบัติและศึกษา
ภาคสนาม 

Characteristics, forming process, importance, distribution, utilization and problem 
of  different kind of soils; exploration and analysis of soil; the relationship between 
geographical conditions and soil; practice and field study 
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0116315 ภูมิศาสตรชีวภาพ 3(2-2-5) 
Biogeography  
สภาพภูมิศาสตรที่มีผลตอสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ การกระจาย และความหลากหลายทาง   ชีวภาพ

ในแตละภูมิภาค  และเขตชีวภูมิศาสตร ความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมทางชีวภาพและมนุษย  และ
การศึกษาภาคสนาม 

Geographical conditions affecting biosphere; distribution and diversity of the 
biosphere in each region and biogeography region; relationship between biosphere and 
human; field study 

 
0116316 ภูมิดาราศาสตร 3(2-2-5) 

Geo – Astronomy  
ปรากฎการณทางดาราศาสตรที่เก่ียวของกับโลก  เทหวัตถุบนทองฟา  วัตถุใกลโลกและผลกระทบ

ศึกษากรณีตัวอยางปรากฏการณในอดีตและที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต  บทบาทหนาที่ขององคกรที่เก่ียวของ 
และการศึกษาภาคสนาม 

Astronomy phenomenon that are related to Earth; celestial bodies, astronomical 
object near the earth and the impact; study phenomenon cases in the past and future 
prediction; roles and responsibility of organizations involved; filed study 

 
0116411 ธรณีสัณฐานวิทยา 3(2-2-5) 

Geomorphology  
โครงสราง ลักษณะ กระบวนการเกิด และวิวัฒนาการ การเปลี่ยนแปลงของภูมิประเทศ    ธรณี

สัณฐานในบริเวณภูมิภาคตางๆของโลกอิทธิพลของภูมิสัณฐานที่มีตอมนุษย โดยมีการศึกษาภาคสนาม 
Structure, characteristics, forming process and evolution; changes of the relief; 

geomorphology in each region of the world; influence of geomorphology on humans; field 
study 

 
0116412 ภูมิศาสตรลุมน้ํา 3(2-2-5) 

Watersheds Geography  
ปจจัยทางภูมิศาสตรทั้งดานกายภาพและวัฒนธรรมที่มีผลตอพ้ืนที่ลุมน้ํา และผลกระทบตอมนุษย  

หลักการและแนวทางการจัดการพื้นที่ลุมน้ํา โดยมีการศึกษาภาคสนาม 
Geographic factors both physical and cultural effecting watershed area and having 

impacts on humans; principals and guidelines of watershed management; field study 
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0116413 ภูมิศาสตรพื้นที่ชุมน้ํา 3(2-2-5) 
Wetland  Geography  
ลักษณะ  คุณคา และความสําคัญ การกระจาย และผลกระทบที่เกิดจากการใชพื้นที่ชุมน้ําปจจัย

ทางภูมิศาสตรที่มีผลตอพื้นที่ชุมน้ํา และความสัมพันธระหวางพื้นที่ชุมน้ําและมนุษย หลักและมาตรการอนุรักษ
พื้นที่ชุมน้ํา โดยมีการศึกษาภาคสนาม 

Characteristic, value  and  importance; distribution; problem  and  impact  on  the  
use  of  wetland; geographical  factors having impacts on wetland, and the relationship 
between wetland  and  human; principles and  measures  to  conserve  wetland; field study 

 
0116121 ภูมิศาสตรมนุษย 3(3-0-6) 

Human   Geography  
มนุษย และกิจกรรมของมนุษยในสถานที่ตางๆ ของโลก ซึ่งเกิดจากปฏิสัมพันธทางพื้นที่ และศึกษา

ภาคสนาม    
Human and activities of humans in different places of the world caused by spatial 

interaction; field study 
0116221 ภูมิศาสตรประชากร 3(3-0-6) 

Population Geography  
สภาพทางภูมิศาสตรที่มีผลตอความหนาแนน การกระจายของประชากร การเปลี่ยนแปลงของ

ประชากร และประเด็นประชากรในโลกปจจุบัน  
Geographical conditions effecting density, distribution of population; changes of 

population and issues of population in modern world.  
 

0116222 ภูมิศาสตรการตั้งถิ่นฐาน 3(3-0-6) 
Settlement   Geography  
การกําเนิด วิวัฒนาการ ประเภทของการตั้งถิ่นฐาน ปจจัยทางภูมิศาสตรที่มีอิทธิพลตอ  การตั้งถิ่น

ฐานในถิ่นตาง ๆ ของโลก และผลกระทบของการตั้งถิ่นฐานตอการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพ และ
สังคมของพื้นที่  โดยมีการศึกษาภาคสนาม 

Origin, evolution and types of settlement; geographic factors that influence 
settlement in each area of the world; impact of settlement on the changes of physical and 
society of the area; field study 

 
0116223 ภูมิศาสตรชนบท 3(3-0-6) 

Rural Geography  
สภาพและโครงสรางชนบท ประชากร เศรษฐกิจและสังคม และการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมใน

ชนบท  และศึกษาภาคสนาม 
Condition and structure of rural, population, economy and society and the 

changes of environment in rural area;  field study 
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0116225 ภูมิศาสตรการทองเที่ยว 3(2-2-5) 
Tourism Geography    
ปจจัยทางภูมิศาสตรที่สงผลตอการทองเที่ยว  ประเภททองเที่ยว ผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการ

ทองเที่ยวเนนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ และแนวทางการจัดการทองเที่ยวอยางยั่งยืน การทําโปรแกรมการ
ทองเที่ยว  ฝกปฏิบัติการและศึกษาภาคสนาม 

Geographic factors that affect tourism; types of tourism and the impact of tourism 
that focuses on ecotourism and guidelines management for sustainable tourism; creating 
tourism programs; practice and field study 

 
0116224 ภูมิศาสตรเมือง 3(3-0-6) 

Urban Geography   
ลักษณะของเมืองเกี่ยวกับขนาด ลําดับศักย หนาที่ การใชที่ดิน การขยายตัวและ  ปญหาของเมือง 

โดยมีการศึกษาภาคสนาม 
Characteristics of urban involving size, hierarchy, function, land use, expansion and 

problems of urban area; field study 
 

0116321 ภูมิศาสตรชนบทและเมืองเพื่อการทองเที่ยว 3(2-2-5) 
Rural and Urban Geography for Tourism  
โครงสรางชนบทและเมือง  บทบาท หนาที่ที่เกี่ยวของกับการประกอบอาชีพ การใชที่ดิน การตั้งถิ่น

ฐาน ปจจัยทางวัฒนธรรมทั้งชุมชนและเมืองที่สงผลตอการทองเที่ยว 
Structure of rural and urban, roles, function related to occupation, land use, 

settlement; cultural factors both rural and urban affecting tourism 
 

0116322  ภูมิศาสตรการทองเที่ยวเชิงธรณ ี      3(2-2-5) 
Geography of Geo - Tourism  
ปจจัยทางธรณีที่มีอิทธิพลตอการทองเที่ยว การเกิด การกระจายทรัพยากรทองเที่ยวทางธรณี  

แหลงทองเที่ยวทางธรณีประวัติ ลักษณะภูมิประเทศท่ีเกิดจากการกระทําของตัวการทางธรรมชาติตางๆ 
ผลกระทบการทองเที่ยวเชิงธรณ ี

Geological factors that influence tourism; origin, distribution of geological tourism 
resources,  geological tourism; natural landforms; impacts of  geologic tourism  
 

0116323 ภูมิศาสตรสังคมเพื่อการทองเที่ยว 3(2-2-5) 
Social Geography for Tourism  
ปฏิสัมพันธทางสังคมกับการทองเที่ยว  องคประกอบและลักษณะสําคัญทางวัฒนธรรม  ความ

แตกตางและความหลากหลายทางวัฒนธรรม  พฤติกรรมการทองเที่ยวและวัฒนธรรมการบริโภคของประชากร
ในกลุมภูมิภาคตางๆ  ผลกระทบทางวัฒนธรรมและการปรับตัว 

Social interactions and tourism; components and important aspects of culture; 
differences and diversity of culture, tourism behavior and cultural consumption of 
population in each region; impact on culture and adaption   
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0116324 ภูมิศาสตรเศรษฐกิจเพื่อการทองเที่ยว 3(3-0-6) 
Economic Geography for Tourism  
ปจจัยการผลิตดานเกษตร  อุตสาหกรรม การบริการที่สงผลตอกิจกรรมการทองเที่ยว  การ

ดําเนินงานดานธุรกิจนําเที่ยว  วเิคราะหปจจัยการผลิตที่มีผลตอกิจกรรมทางการทองเที่ยวในพื้นที่ตางๆ 
Agriculture, industry and service factors influencing tourism activities; tourism 

business operation; factor analysis of production affecting tourism activities in various areas 
 

0116325 ภูมิศาสตรสารสนเทศเพื่อการทองเที่ยว 3(2-2-5) 
Geo-informatics  for Tourism  
ความหมาย องคประกอบและการใชประโยชนของภูมิสารสนเทศเพ่ือการทองเที่ยว โดยมีการฝก

ปฏิบัติ เกี่ยวกับการนําเขาขอมูล จัดเก็บขอมูล การวิเคราะหและนําเสนอขอมูลเพื่อการทองเที่ยว 
Meaning, components and  advantage of geo-informatics  for tourism; practice of 

importing  data, storing data, analyzing and presenting tourism data 
 

0116326 ภูมิศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยว 3(2-2-5) 
Development Geography for Tourism  
หลักและทฤษฏีการพัฒนาการทองเทยีว  การวิเคราะหพื้นที่และการวางแผนการพัฒนาการ

ทองเที่ยว  การพัฒนาการทองเที่ยวโดยชุมชนมีสวนรวม การวิเคราะหกลุมเปาหมายและกลยุทธการตลาด  
การสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวทางเลือก 

Principles and theory of tourism development; spatial analysis and planning of 
tourism development; tourism development through community participation; target group 
analysis and marketing strategy; promotion and development of alternative tourism 

 
0116327 ภูมิศาสตรการจัดการทรัพยากรการทองเที่ยว 3(2-2-5) 

Geography of Resource  Management  for Tourism  
องคประกอบทรัพยากรทางภูมิศาสตรดานธรณีภาค บรรยากาศภาค  อุทกภาค   ชีวภาค  กับ

วิธีการจัดการทรัพยากรเพื่อการทองเที่ยว วิเคราะหการใชทรัพยากรการทองเที่ยวในพื้นที่ตางๆ 
Components of lithosphere, atmosphere , hydrosphere, biosphere ; resource 

management  for tourism analysis  the use of tourism resources in various areas 
 

0116421 ภูมิศาสตรเศรษฐกิจโลก 3(3-0-6) 
World Economic Geography  
ความสัมพันธระหวางลักษณะทางภูมิศาสตรกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สําคัญของโลก ปจจัยทาง

ธรรมชาติ และปจจัยทางวัฒนธรรมที่มีผลตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจของภูมิภาคตางๆ ของโลก  
Relation between geographic characteristics and important world economic 

activities; physical and cultural factors  affecting the economic activities in each region of the 
world 
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0116422 ภูมิศาสตรทองถิ่น 3(3-0-6) 
Local Geography  
สภาพทองถิ่น ลักษณะทางกายภาพ ประชากร เศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม  ความสัมพันธ

ระหวางชีวิตความเปนอยูของคนในทองถิ่นกับสภาพแวดลอม และการศึกษาภาคสนาม 
Conditions, physical, population, economy, society and culture of local; 

relationship between the livelihood of the local people and the environment;  field study 
 

0116131 ปรัชญาทางภูมิศาสตร 3(3-0-6) 
Philosophy of geography  
แนวความคิด และหลักปรัชญาทางภูมิศาสตร การกําเนิด การวิวัฒนาการ  ตั้งแตยุคคลาสสิกถึงยุค

สมัยใหม  และแนวความคิดของนักภูมิศาสตรคนสําคัญ 
Geographic concept and philosophy; origin and evolution since the Classical to 

modern era; concepts of important geographers 
 
0116231 การแปลความหมายแผนที ่ 3(2-3-4) 

Map Interpretation  
การอานแผนที่  การแปล  การวิเคราะหขอมูลทางภูมิศาสตรโดยอาศัยแผนที่ภูมิประเทศและการใช

แผนที่ในสนาม  โดยมีการฝกปฏิบัติการ 
 Reading maps, interpretation, analysis of geographic information based on 

topographic maps; using maps in fields; practical use 
 

0116234 การสํารวจในสนามทางภูมิศาสตร 3(2-3-4) 
Field Survey in Geography  
การฝกปฏิบัติการใช เทคนิค วิธีการและเครื่องมือทางภูมิศาสตร เพื่อเก็บขอมูลวิเคราะห แปลผล 

และนําเสนอขอมูลไดอยางเหมาะสม 
Practice of usage, technique, method and geographic tools to collect data,  

analyze, interpret and present data appropriately 
 

0116235 โฟโตแกรมเมตร ี 3(2-3-4) 
Photogrammetry 
การฝกปฏิบัติการรังวัด  การแปลความหมาย  และการทําแผนที่จากรูปถายทางอากาศ  

หลักเกณฑและการใชเครื่องมือทางโฟโตแกรมเมตร ี
Practice of survey, interpretation and map making from aerial photographs; 

guidelines and usage of photogrammetry tools 
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0116236 วิธีการสถิติทางภูมิศาสตร 3(2-3-4) 
Statistical Techniques in Geography  
วิธีการทางสถิติและวิธีเชิงปริมาณที่ใชในการวิเคราะหขอมูลและปญหาทางภูมิศาสตร  แนวคิด

พื้นฐานเกี่ยวกับความนาจะเปน ตัวแปรสุม การแจกแจงความนาจะเปน การแสดงผลขอมูล  สถิติพรรณนา  
สถิติเชิงพ้ืนที่เบื้องตน  การเลือกตัวอยาง  การทดสอบสมมติฐาน โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

Statistical methods and quantitative methods used to analyze geographic data and 
problems;  basic concepts of probability, random variables, probability distribution, data 
display, descriptive statistics, basic spatial statistic; sampling and hypothesis testing by using 
software 

 
0116241 ภูมิศาสตรประเทศไทย 3(3-0-6) 

Geography of Thailand  
ระบบทางกายภาพ  และระบบมนุษยของประเทศไทยและความสัมพันธที่มีผลตอลักษณะทาง

ภูมิศาสตรในแตละภูมิภาคของประเทศไทย  โดยมีการศึกษาภาคสนาม 
Physical and human systems of Thailand; the  relationship  between them 

affecting geographical  characteristics  in each region including field study 
 

0116242 ภูมิศาสตรภูมิภาค 3(3-0-6) 
Regional Geography  
วิธีการทางภูมิศาสตรภูมิภาค  ความสัมพันธของลักษณะทางกายภาพและความแตกตางทาง

วัฒนธรรมอันเปนผลตอความเปนอยูของประชากรในแตละภูมิภาค   
Regional geography methods, relationship of physical and difference in culture 

affecting well-being of population in each region of the world 
 

0116331 รีโมตเซนซิ่ง 3(2-3-4) 
Remote Sensing  
การฝกปฏิบัติเกี่ยวกับคุณสมบัติพื้นฐานเกี่ยวกับคลื่นแมเหล็กไฟฟา  ระบบการเก็บขอมูลภาพและ

การวิเคราะหภาพท่ีไดจากการเก็บขอมูลในรูปแบบของหลายชวงคลื่น ของดาวเทียมสํารวจพื้นโลกตาง ๆ ที่
ประเทศไทยเขารวมในโครงการ  รวมทั้งนําผลที่ไดจากการวิเคราะหไปใชประโยชน 

Practice of basic attributes of electromagnetic wave, photo storage system and 
analysis of images from data collection in the form of multiple wave lengths of  the Earth 
observation satellite project that Thailand participated in; making use of analysis results 

 

0116332 การจัดการฐานขอมูลเชิงพื้นที ่ 3(2-3-4) 
Spatial Database Management    
การฝกปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการจัดระบบฐานขอมูลทางภูมิศาสตร เพื่อนําไปสูการจัดการ

ขอมูลทางพ้ืนที่ไดอยางเหมาะสม 
Practice of technique and methods of geographic data base management for 

spatial data management appropriately 
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0116333 การสํารวจและทําแผนที่ดวยระบบกําหนดตําแหนงบนพื้นโลก 3(2-3-4) 
Surveying and Mapping with GPS  
หลักการทํางานและฝกการใชเครื่องมือจับพิกัดโลกในการสํารวจขอมูลในภาคสนาม นําขอมูลที่

ไดมาจัดเก็บในระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและใชขอมูลรวมกับรีโมทเซนซิ่งเพ่ือการทําแผนที ่
Principles and practice of the usage of GPS to survey in the field; organize the 

collected data into the GIS and use it with remote sensing map making 
 

0116334 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 3(2–3-4) 
Geographic   Information Systems  
การฝกปฏิบัติเกี่ยวกับเทคโนโลยีในการจัดการกับขอมูลอยางมีระบบ  ตั้งแตการเก็บรวบรวม  การ

นําเขา การวิเคราะห  และการนําเสนอขอมูล โดยมีระบบอางอิงทําเลที่ตั้งตามแผนที่พื้นฐานที่ใชกันโดยทั่วไป   
Practice of using technology to organize data systematicaly, from collecting, input, 

analysis and presenting the data by the reference system in accordance with commonly 
used basic maps  

 
0116335 การทําแผนที่ 3(2-3-4) 

Cartography  
การฝกปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องมือทําแผนที่   กระบวนการประกอบแผนที่  การใชเครื่องมือทําแผนที่  

การออกแบบแผนที่  การผลิตแผนที่  รวมทั้งการนําเสนอขอมูลทางภูมิศาสตรลงในแผนที ่  
Practice of mapping tools, map assembling process, map making tool usage, map 

design, map production including presenting geographic data into the map 
 

0116336 การวิจัยทางภูมิศาสตร 3(2-2-5) 
Research  in Geography  
วิธีการวิจัยทางภูมิศาสตร ขั้นตอนการทําวิจัย วิธีการแกขอมูล การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพและ

เชิงปริมาณ และจรรยาบรรณของนักวิจัย ปฏิบัติการเขียนเคาโครงวิจัย 
Geographic research, research process, data collection, analysis, quantitative and 

qualitative data and ethics of researcher; practice writing a research proposal 
 

0116337 เทคนิคการนําเสนองานทางภูมิศาสตร 3(2-3-4) 
Presentation Techniques in Geography 
ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบ วิธีการและการฝกปฏิบัติการนําเสนองานทางภูมิศาสตรในรูปแบบ

ตาง ๆ เชน การนําเสนอแบบปากเปลา โปสเตอร สื่อสิ่งพิมพ และ สื่ออิเลคโทรนิคส 
Practice involving designing, methods and practices to presentation in variations 

such as, oral presentation, poster, print media, and electronic media 
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0116339 ภูมิสารสนเทศ 3(2-3-4) 
Geo-Informatics  
ความหมาย  องคประกอบและประโยชนของภมูิสารสนเทศ โดยมีการฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการนําเขา

ขอมูล  จัดเก็บขอมูล การจัดการขอมูล  การวิเคราะหและนําเสนอขอมูลเบื้องตน 
Meaning, components and advantage of geo-informatics. Practice about importing 

data, storing data, monitoring data, analysis and presenting data 
 

0116341 ภูมิศาสตรภาคใตของประเทศไทย 3(2-2-5) 
Geography of Southern Thailand  
ลักษณะทางภูมิศาสตรของภาคใต เชน ที่ตั้ง ขนาด ภูมิประเทศ ธรณีวิทยา ภูมิอากาศ  ทรัพยากร 

เปนตน และอธิบายความสัมพันธของลักษณะดังกลาวและที่มีผลตอวิถีชีวิตของคนในภาคใตของประเทศไทย 
โดยมีการศึกษาภาคสนาม 

Geographic aspects of southern region such as location, size, relief, geology, 
climate, and resources. explain the relationship of the aspects that influences life in the 
southern region of thailand. Includes field study 

 
0116342 ภูมิศาสตรทองถิ่น 3(2-2-5) 

Local Geography  
สภาพทองถิ่น ลักษณะทางกายภาพ ประชากร เศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม  ความสัมพันธ

ระหวางชีวิตความเปนอยูของคนในทองถิ่นกับสภาพแวดลอม และการศึกษาภาคสนาม 
Conditions, physical, population, economy, society and culture of local. Relationship 
between the livelihood of the local people and the environment. Includes field study 

 
0116431 การอานทางภูมิศาสตร 3(2-2-5) 

Reading in Geography  
อานตํารา และบทความวิจัยทางภูมิศาสตรที่เปนภาษาอังกฤษ ทําความเขาใจเนื้อหา และสรุป เพื่อ

นําไปใชประโยชน 
Read English text books and research articles; understand the context and 

summarize for further use 
 

0116432 การฝกงานทางภูมิศาสตร 4(0-12-0) 
Geographical Practicum   
ฝกปฏิบัติงานในหนวยงานตางๆ ของรัฐและเอกชนไมนอยกวา 120 ชั่วโมง โดยมีการสรปุ   และ

นําเสนอผลงานที่ฝกปฏิบัติมา 
Practical work in different organizations both government and private no less than 

120 hours; summarizing and presenting work results 
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0116433 ปญหาพิเศษทางภูมิศาสตร 3(0-2-7) 
Special Problems in Geography  
วิจัยประเด็นปญหาทางภูมิศาสตร การนําเสนอดวยวาจาและรูปเลมรายงานผลการศึกษา    
Research  geographic issues; oral presenting and result report 
 

0116434 การเขียนโปรแกรมทางภูมิศาสตร 3(2-3-4) 
Geography Programming 
ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร โดยการเลือกใชภาษาใด  ภาษา

หนึ่งในการพัฒนาโปรแกรม 
Practice of developing geographical information systems program, by selecting one 

language in developing program 
 

0116435 เทคนิคการวิเคราะหเชิงพื้นที่ 3(2-3-4) 
Technique of Spatial Analysis  
การฝกปฏิบัติเกี่ยวกับระวางที่  การกระจาย  และการรวมตัวของปรากฏการณทางภูมิศาสตรใน

ระบบดวยวิธีการทาง GIS และ RS เพื่ออธิบายระวางที่ และการวิเคราะหลักษณะระวางที่ทางภูมิศาสตร 
Practice of spatial, distribution and integration geographic phenomena in the 

system using GIS and RS, to explain spatial and analyze the characteristics of geo-spatial 
 

0116436 เทคนิคการสรางแบบจําลองสามมิติทางภูมิศาสตร 3(2-3-4) 
Three Dimensional Techniques  in Geography  
การฝกปฏิบัติการนําขอมูลจากระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ภาพถายทางอากาศ    ภาพถายจาก

ดาวเทียม ขอมูลกราฟฟกมาสรางเปนแบบจําลองเสมือนจริงในรูปแบบดิจิตอล นําแบบจําลองที่ไดมาใชในการ
วิเคราะหพื้นที่ การตัดสินใจและการจัดการพื้นที่ 

Practice of retrieving data from GIS, aerial photograph, satellite pictures, graphic 
data to create stimulations in digital format. Use of models for spatial analysis, decision and 
spatial management 

 
0116437 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและรีโมตเซนซิ่งทางสังคม 3(2-3-4) 

Social Application of GIS and Remote Sensing  
การฝกปฏิบัติการนําเทคนิค วิธีการทางรีโมตเซนซิ่งและระบบสารสนเทศภูมิศาสตรมาใชวิเคราะห

ขอมูลทางดานสังคมอยางเหมาะสม และนําเสนอผลการศึกษา 
Practice of using remote sensing technique and GIS to analyze social data 

appropriately and presentation the results 
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0116438 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและรีโมตเซนซิ่งทางกายภาพ 3(2-3-4) 
Physical Application of GIS and Remote Sensing  
การฝกปฏิบัติการนําเทคนิค วิธีการทางรีโมตเซนซิ่งและระบบสารสนเทศภูมิศาสตรมาใชวิเคราะห

ขอมูลทางดานกายภาพอยางเหมาะสม และนําเสนอผลการศึกษา 
Practice of using remote sensing technique and GIS to analyze physical data 

appropriately and presentation the results 
 

0116441  ภูมิศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต      3(2-2-5) 
Geography of Southeast Asia  
ลักษณะทางภายภาพและวัฒนธรรมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ที่มีผลตอ ลักษณะ

เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตตลอดจนความสัมพันธของประเทศในภูมิภาค
นี้ตอประเทศไทย 

Physical and cultural features of Southeast Asia affecting economic, society and 
politic of the countries in Southeast Asia, as well as the relation of each country in the region 
with Thailand 

 
0116442  สหกิจศึกษา         6(0-16-0) 

Cooperative  Education  
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการหรือหนวยงานอื่น ที่ตรงตามสายวิชาชีพและความเชี่ยวชาญของ

สาขาวิชาภูมิศาสตร ตามขอกําหนดและกระบวนการสหกิจศึกษา ภายในระยะเวลา 16 สัปดาห พรอมจัดทํา
และนําเสนอรายงานสหกิจศึกษา 
  Working in other establishments or organizations that meets the expertise of 
geography, according to the requirements and process of cooperative education for 16 
weeks. At the same time prepare and present cooperative education report.   
          



มคอ.2 ปริญญาตรี 
 

- 43 - 

3.2 ชื่อ สกุล ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย 
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร 

ลําดับ ชื่อ-สกลุ 
ตําแหนง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ป 

1 นายประมาณ  เทพสงเคราะห รอง
ศาสตราจารย 

Ph.D. 
 

Tourism 
Management  

Universiti Utara, 
Malaysia 

2551 

   กศ.ม. 
กศ.บ. 

ภูมิศาสตร 
ภูมิศาสตร 

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

2532 
2522 

2 นายสมชาย  เลี้ยงพรพรรณ ผูชวย
ศาสตราจารย 

กศ.ม. 
 
วท.บ. 

ภูมิศาสตร 
 
ภูมิศาสตร 

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 

2533 
 
2524 

3 นายวรุตม  นาฑ ี อาจารย วท.ม. ภูมิศาสตร ม.เชียงใหม 2546 
   วท.บ. ภูมิศาสตร ม.ทักษิณ 2541 
4 นางสาววราภรณ  ทนงศักดิ ์ อาจารย วท.ม. 

 
วท.บ. 

การจัดการลุมน้าํ
และสิ่งแวดลอม 
ภูมิศาสตร 

ม.เกษตรศาสตร 
 
ม.ทักษิณ 

2547 
 
2544 

5 นางศุภรัตน  พิณสุวรรณ ผูชวย
ศาสตราจารย 

วท.ม. 
 
ศศ.บ. 

เทคโนโลยีการ
บริหารสิ่งแวดลอม 
ภูมิศาสตร 

ม.มหิดล 
 
ม.สงขลานครินทร 

2544 
 

2539 
6 นางนิสากร  กลาณรงค 

 
ผูชวย
ศาสตราจารย 

Ph.D. 
 
 
วท.ม. 
ศศ.บ. 

Humanities and 
Social Sciences 
ภูมิศาสตร 
ภูมิศาสตร 

The University of 
Adelaide 
Australia 
ม.เชียงใหม 
ม.สงขลานครินทร 

2546 

 

 

2533 

2528 

 
3.2.2 อาจารยพิเศษ 

ลําดับ ชื่อ-สกลุ 
ตําแหนง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ป 

1 นายครองชัย  หัตถา ศาสตราจารย วท.ด. 
กศ.ม. 

ปฐพีวิทยา 
ภูมิศาสตร 

ม.เกษตรศาสตร 
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ  

2532 
2522 

   กศ.บ. ภูมิศาสตร ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 2519 
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถามี) 
 จากความตองการที่บัณฑิตควรมีประสบการณในวิชาชีพกอนเขาสูการปฏิบัติงานจริง ดังนั้นหลักสูตร

ไดกําหนดรายวิชา 0116432 การฝกงานทางภูมิศาสตร ซึ่งจัดอยูในหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาเอก วิชา
ประสบการณเชิงปฏิบัติ ซึ่งนิสิตทุกคนตองลงทะเบียนเรียน 

 
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 

ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนิสิต ไดแก 
4.1.1  นิสิตมีทักษะจากการฝกงานในสถานประกอบการ ของ หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 

บริษัท หรือหนวยงานเอกชน และองคกรมหาชน ที่เกี่ยวของกับภูมิศาสตรและการใชเครื่องมือ และเทคนิค
วิธีการทางภูมิศาสตร ตลอดจนมีความรูความเขาใจในหลักการหรือทฤษฎีที่จะนํามาประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงานจริง ไดอยางเหมาะสม 

4.1.2  บูรณาการความรูที่เรียนมาเพื่อนํามาใชประโยชนและแกปญหาในการปฏิบัติงานไดอยาง
เหมาะสม 

4.1.3  มีมนุษยสัมพันธ สามารถปรับตัว และทํางานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางด ี
4.1.4 มีคุณธรรม จริยธรรม และยึดถือจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ 
4.1.5 มีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา 
4.1.6 มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานและมีจิตบริการ 
4.1.7 มีความคิดริเริ่ม สรางสรรค และกลาแสดงออก  
4.1.8 ซื่อสัตย สุจริต และเสียสละ 

 
4.2 ชวงเวลา 

ภาคเรียนที่ 1 ชั้นปที ่4 
 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
นิสิตตองฝกงานทางภูมิศาสตรในหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัท หนวยงานเอกชน หรือ

องคกรมหาชน เปนเวลา  170 ชั่วโมง 
 

5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรือวิจัย (ถามี) 
 5.1 คําอธิบายโดยยอ 
 ปญหาพิเศษทางภูมิศาสตร ที่มีการดําเนินการตามกระบวนการวิจัย มีแนวคิด และทฤษฎีที่นํามาใช
ในการวิจัย ภายใตการดูแลของอาจารยที่ปรึกษา และ ตองมีการนําเสนอผลการศึกษา ทั้งรูปแบบรายงานวิจัย
และการนําเสนอปากเปลา โดยมีอาจารยที่ปรึกษา และกรรมการอีกอยางนอย 1 คน รวมเปนคณะกรรมการ
ประเมินผล 
    5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 

5.2.1 สามารถศึกษาประเด็นทางภูมิศาสตรโดยกระบวนการวิจัย 
5.2.2 มีการใชเครื่องมือ และเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร ในการทําวิจัยไดอยางเหมาะสม 

 5.2.3   สามารถเขียนรายงานผลการวิจัยและนําเสนอปากเปลาได 
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 5.3 ชวงเวลา  
  ภาคเรียนที่ 1 ของระดับชั้นปที่ 4 
 5.4 จํานวนหนวยกิต 
  3 หนวยกิต 
 5.5 การเตรียมการ 

5.5.1 แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาปญหาพิเศษแกนิสิตเปนรายบุคคล  
5.5.2 อาจารยที่ปรึกษากําหนดชั่วโมงการใหคําปรึกษา และจัดทําบันทึกการให  คําปรึกษา 
5.5.3 อาจารยที่ปรึกษาใหคําปรึกษาในการเลือกหัวขอ กระบวนการวิจัย  การเขียนรายงาน

การวิจัย และการนําเสนอผลการศึกษา   
 5.6 กระบวนการประเมินผล  

5.6.1 ประเมินผลจากความกาวหนาในการทําวิจัย ที่บันทึกในสมุดใหคําปรึกษาโดยอาจารยที่
ปรึกษา 

5.6.2 ประเมนิผลจากการเขียนรายงานและจากการนําเสนอ โดยมีอาจารยที่ปรึกษา และ
กรรมการ อยางนอย 1 คน รวมประเมินผล 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต  

 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต รายวิชา 
1.ดานบุคลิกภาพสุภาพ ออน
นอม อดทน 

นํานิสิตออกภาคสนามเพื่อฝกการเขา
สังคม มารยาท มนุษยสัมพันธ และการ
เรียนรูการใชชีวิตในสภาพแวดลอมที่
หลากหลาย 

รายวิชาที่การศึกษา
ภาคสนาม เชน ภูมิศาสตร
กายภาพ  ธรณีสัณฐานวิทยา
ภูมิศาสตรมนุษย ภูมิศาสตร
ชนบท ภูมิศาสตรการตั้งถิ่น
ฐาน ภูมิศาสตรการทองเที่ยว 
และการฝกงานทาง
ภูมิศาสตร 

2. มีจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

- มีกิจกรรมการทํางานเปนกลุม ที่มีการ
กําหนดหัวหนากลุม หรือผูรับผิดชอบงาน
แตละดาน เชน การทํารายงานเดี่ยว 
รายงานกลุม และการสัมมนาหลังการ
ฝกงาน  

- รายวิชาปญหาพิเศษทาง
ภูมิศาสตร  วิจัยทาง
ภูมิศาสตร และการฝกงาน
ทางภูมิศาสตร 

3. ดานความรับผิดชอบและใฝรู 
มีความรับผิดชอบและมุงมั่นใน
การทํางานที่ไดรับมอบหมายทั้ง
งานสวนบุคคลและงานกลุม 
เสร็จตามกําหนดเวลา 

- มีการมอบหมายงานเดี่ยวและงานกลุม
ใหนิสิตดําเนินการ เพื่อฝกความรับผิดชอบ 
- มีการปลูกฝงใหมีความขยัน หมั่น เพียร 
และรอบคอบในการทํางาน ที่ไดรับ
มอบหมาย 
- สรางวินัยในตนเองของนิสิต เชน การเขา
เรียนอยางสม่ําเสมอ การเขาเรียนตรง
เวลา และสงงานที่ไดรับมอบหมาย ตาม
กําหนดเวลา  

- รายวิชาทุกรายวิชาใน
หลักสูตร วท.บ.ภูมิศาสตร 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 
 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรู กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 

2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม 
 2.1.1 เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับ
ตางๆ ทั้งของมหาวิทยาลัย คณะและสาขาวิชา 
 2.1.2 มีวินัย  ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอ
ตนเอง  วิชาชีพและสังคม 
 2.1.3 มีความเสียสละและมีจิตบริการ 
 2.1.4 มีจิตสํานึกในจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ 
 2.1.5 มีความซื่อสัตยสุจริต และปฏิบัติตนเปน
แบบอยางที่ดีตอผูอ่ืน 
 2.1.6 ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม และจริยธรรม 

(1)   กําหนดแนวการปฏิบัติรวมกันเพื่อสงเสริมนิสิต ในเรื่อง 
ความมีวินัย การรักษากฎระเบียบของสถาบัน  
(2)  อาจารยผูสอน สอดแทรกในการเรียนการสอนทุกรายวิชา 
ใหนิสิตมคีวามตรงตอเวลา ความรับผิดชอบและความ
ซื่อสัตยสุจริต 
(3)  สาขาฯ สงเสริมใหนิสิตเขารวมกิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชนและเสียสละตอสวนรวม และมีจิตบริการ  
(4)  ปลูกฝง นิสิต ในเรื่องจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ เชน ปฏิบัติงานตามหลักวิชาการและวิชาชีพอยาง
เครงครัด และกระบวนการฝกงานทางภูมิศาสตร 
 

(1)  ประเมินระหวางเรียน ทั้งการประเมินตนเองและการ
ประเมินจากผูอื่น  เชน อาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการและ
อาจารยประจําวิชา 
(2)  ประเมินหลังสําเร็จการศึกษา โดยการประเมินจาก 
ผูประกอบการ นายจาง  ผูใชบัณฑิตของสาขาวิชาโดยใช
แบบสอบถาม หรือ การสัมภาษณทางโทรศัพท  
 

2.2 ดานความรู 
 2.2.1 มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับเนื้อหา แนวคิด 
และเทคนิควิธีการทางภูมิศาสตร  
 2.2.2 มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับเนื้อหา แนวคิด 
หลักการ และการประยุกตเพื่อการใชเทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ   
 2.2.3 สามารถนําความรูทางภูมิศาสตร ไปอธิบาย
ปรากฏการณและใชแกปญหาในพ้ืนที่ได 
 2.2.4 สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชากับความรู
ในสาขาอ่ืนที่เก่ียวของ 

(1)  ประมวลรายวิชา ทุกรายวิชาตองมีการระบุเนื้อหาให
ครอบคลุมดาน แนวคิด และเทคนิควิธีการ    
(2 ) จัดใหมีรายวิชาที่มีการปฏิบัติ ใหมุงเนนสรางทักษะและ
ประสบการณทั้งในชั้นเรียนและภาคสนาม  เพื่อใหสามารถ
นําไปใชปฏิบัติงานไดจริง  
(3)  ใชรายวิชาการวิจัย ปญหาพิเศษ  และการฝกภาคสนาม
ทางภูมิศาสตร  เปน วิชาหลัก ในการบูรณาการความรูใน
สาขาวิชาภูมิศาสตร สูการอธิบายปรากฎการณและ
ปฏิบัติการในพ้ืนที่ 
 

(1) การสอบกลางภาค และปลายภาคเรียน 
(2) งานที่ไดรับมอบหมายและจากรายงานที่นิสิตจัดทํา  และ
การนําเสนอรายงานในชั้นเรียน  
(3) รายงานผลการวิจัย และ การนําเสนอผลการวิจัยของ
รายวิชาปญหาพิเศษทางภูมิศาสตร  
(4)  จากรายงานและการนําเสนอผลการฝกงานทาง
ภูมิศาสตร 
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ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรู กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 

 2.2.5 สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและ
วิชาชีพ 

(4) กําหนดงานหรือกิจกรรมใหนิสิตติดตามงานวิชาการ 
งานวิจัย ทางดานภูมิศาสตร ที่เปนปจจุบัน เชน  การคนควา
การทํารายงาน การจัดบรรยายพิเศษ และการเขารวม
ประชุมวิชาการทางภูมิศาสตร เปนตน  

2.3 ดานทักษะทางปญญา 
 2.3.1 สามารถนําความรูทางภูมิศาสตร  ไปสรางสรรค
งานใหม 
 2.3.2 สามารถคิด ริเริ่มสรางสรรค ในการทํางานที่
ไดรับมอบหมายโดยใชความรูทางภูมิศาสตร 
 2.3.3 สามารถนําความรูทางภูมิศาสตรมาประยุกต
หรือปรับใชในชีวิตประจําวัน ไดอยางเหมาะสม 
 2.3.4 สามารถนําความรูจากการเรียนในหลักสูตร 
ปรับใชในการทํางานและศึกษาตอในระดับท่ีสูงตอไป 

(1)  เนนการสอนใหนิสิตสามารถคิดวิเคราะห สิ่งที่ไดเรียน
มาอธิบายปรากฏการณและแกปญหาในพื้นท่ีไดจริง 
(2)  เนนการสอนใหนิสิต หรือสงเสริมใหนิสิตใชความรูทาง
ภูมิศาสตรไปสรางสรรคงานใหมได 
(3)  เนนกระบวนการสอนใหนิสิตแสดงออกซึ่งความคิดริเริ่ม
สรางสรรคไดจริง 
(4)  เนนการสอนและยกตัวอยาง การนําความรูทาง
ภูมิศาสตรมาประยุกต หรือปรับใชในชีวิตประจําวัน  
(5) สงเสริมใหนิสิตเขารวมประชุมทางวิชาการ หรือ นําเสนอ
ผลงานทางวิชาการในที่ประชุม พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคม เพื่อประโยชนในการเรียนและการทํางานในอนาคต 

(1) ประเมินจากพฤติกรรมระหวางเรียน และผลการสอบ 
(2) ประเมินจากผลงาน การนําเสนองาน และการปฏิบัติงาน
ของนิสิต 
 

2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
 2.4.1 มีภาวะผูนําและภาวะผูตาม มีความคิดริเริ่มใน
การวิเคราะหปญหาไดอยางเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเอง 
ของกลุม และสังคม 
 2.4.2 ตระหนักในความแตกตางหลากหลายทางสังคม
และวัฒนธรรม สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี 
 2.4.3 มีความรับผิดชอบในการเรียนรูเพื่อพัฒนา

(1) มอบหมายงานใหนิสิตรับผิดชอบท้ังรายบุคคล และงาน
กลุม 
(2) จัดกิจกรรมภาคสนามรายวิชา ภาคสนามใหญทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ เพ่ือใหนิสิตไดเรียนรู และมี
ประสบการณจริงในพ้ืนที่ซึ่งมีความหลากหลายทางสังคม
และวัฒนธรรม 
(3) การฝกปฏิบัติงานทางภูมิศาสตร 
 

(1) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในชั้นเรียน
หรือขณะทํากิจกรรมกลุม 

(2) การนําเสนอผลงานทั้งงานเดี่ยว และงานกลุม 
(3) การประเมินผลจากหนวยงานที่นิสิตไปฝกปฏิบัติงาน 
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ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรู กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 

ตนเองและสาขาวิชาการ/วิชาชีพอยางตอเนื่อง 
 2.4.4 รูจักบทบาทหนาที่และมีความรับผิดชอบใน
หนาที่ของตนเองและในฐานะสมาชิกขององคกรและสังคม 
2.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.5.1 มีความสามารถในการใชกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรหรือคณิตศาสตรหรือกระบวนการวิจัยในการ
คิดวิเคราะหหรือแกปญหาในชีวิตประจําวันและในการ
ปฏิบัติงานในสาขาภูมิศาสตร 
 2.5.2 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพ่ือการจัดเก็บ  จัดกระทํา
ประมวลผล  และ การนําเสนอขอมูลในพื้นท่ี เพื่อประโยชน
ในการศึกษาและการประกอบอาชีพ 
 2.5.3 มีความสามารถในการสื่อสาร และใช
ภาษาตางประเทศได 

(1) มีความสามารถในการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร
หรือคณิตศาสตรหรือกระบวนการวิจัยในการคิดวิเคราะห
หรือแกปญหาในชีวิตประจําวันและในการปฏิบัติงานในสาขา
ภูมิศาสตร 
(2) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพ่ือการ การจัดเก็บและ
ประมวลผลขอมูลทางพ้ืนที่ การนําเสนอขอมูลในพื้นท่ี เพื่อ
ประโยชนในการศึกษาในสาขาวิชาการ/วิชาชีพได 
(3) มีความสามารถในการสื่อสาร และใชภาษาตางประเทศ

ได 
 

(1) ประเมินจากงานที่นิสิตไดรับมอบหมาย และ
ทักษะการพูดในการนําเสนองาน 

(2) ประเมินจากทักษะการใชเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการทํางาน 
และนําเสนองาน 

(3) การสื่อสาร การมีสวนรวมในชั้นเรียนระหวาง
ผูเรียนกับผูสอนในรายวิชาตาง ๆ   

( 4) ประเมินความสามารถในการใช
ภาษาตางประเทศจากการอานตํารา และบทความที่เปน
ภาษาอังกฤษในรายวิชาตาง ๆ  
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 
(Curriculum Mapping)   
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ผลการเรียนรูในตารางมีความหมาย ดังนี้ 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 
1.1 มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยเนนความซื่อสัตยสุจริต สุภาพ ออนนอมถอมตน และ 

ยึดหลักธรรมในการดําเนินชีวิตอยางพอเพียง 
1.2 มวีินัย ขยันและรับผิดชอบในหนาที่ทั้งตอตนเองและผูอื่น 

2. ดานความรู 
2.1 มีความรอบรูในศาสตรตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับธรรมชาติ ชีวิตและสังคม 
2.2 มีโลกทัศนกวางไกล มีความเขาใจธรรมชาติ ตนเองและสังคม 

3. ดานทักษะทางปญญา 
3.1 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะหอยางเปนระบบ 
3.2 สามารถบูรณาการศาสตรตาง ๆ ไปประยุกตเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมได 
3.3 มีความใฝรูและสามารถแสวงหาความรูดวยตนเอง 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 เคารพกฎ ระเบียบสังคม และมีความรับผิดชอบตอตนเอง ชุมชน และสังคม 
4.2 มีมนุษยสัมพันธที่ดี เคารพและใหคุณคาแกตนเองและผูอ่ืน 
4.3 มีจิตอาสาและสํานึกสาธารณะสามารถทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและสมาชิกของ

ชุมชนและสังคม 
4.4 ยอมรับความแตกตางทางความคิดและวัฒนธรรม เรียนรูที่จะอยูรวมกับสมาชิกในสังคมท่ีมี

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมไดอยางมีความสุข 
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 มีความสามารถในการสืบคน รวบรวมขอมูล วิเคราะห สังเคราะห สรุปประเด็น นําเสนอ
และสื่อสารโดยใชภาษาไทยหรือภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ  

5.2 สามารถเลือกใชเทคโนโลยีและสารสนเทศอยางเหมาะสมและรูเทาทัน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 ความรับผิดชอบหลัก       ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 
กลุมการใชภาษา              

0000111  ภาษาไทยสําหรับอดุมศึกษา              

0000121  ภาษาอังกฤษพื้นฐานในชีวิตประจําวัน              

0000122  การอานและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน              
กลุมบูรณาการ              

0000161  คุณภาพชีวิต              

0000162  สิ่งแวดลอมกับการดําเนินชีวิต              
0000261  สังคมยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง              

กลุมวชิาบังคับเลือก              

0000262  ทักษิณศึกษา              

0000263  วิถีชุมชนทองถ่ิน              
กลุมวิชาเลือก              
0000131  ภาษาและวัฒนธรรมพมา              
0000132  ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม              
0000133  ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี              
0000134  ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน              
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะ 
การวิเคราะห 
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 
0000135  ภาษาและวัฒนธรรมจีน              
0000136  ภาษาและวัฒนธรรมมลายู              
0000163  วิถีอาเซียน              
0000164  หลักปรัชญาและศาสนาเพื่อการพัฒนาชีวิต              
0000165  ชมศิลป ดูหนัง ฟงเพลง              
0000166  ไฟฟากับชีวิต              
0000167  อาหารเพื่อชีวิตและความงาม              
0000168  การอานเพ่ือชีวิต              
0000169  กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ              

0000262  ทักษิณศึกษา              

0000263  วิถีชุมชนทองถ่ิน              
0000264  เศรษฐศาสตรและการจัดการ              
0000265  ความมั่นคงทางอาหารและพลังงานกับการพัฒนาคณุภาพชีวิต              
0000266  เศรษฐกิจสรางสรรค              
0000267  ทัศนศิลปและสังคีตวิจักษ              
0000268  การเมืองการปกครองไทย              
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3. แผนที่ แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสู รายวิชา  
(Curriculum Mapping)   
หมวดวิชาเฉพาะ 
ผลการเรียนรูในตารางมีความหมาย ดังนี้  

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม  
1.1 เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ทั้งขององคกรและสังคม 
1.2 มีวินัย   ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม 
1.3  มีความเสียสละและจิตบริการ 
1.4  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
1.5  มีความซื้อสัตยสุจริตและปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีตอผูอ่ืน 
1.6  ตระหนักในคุณคาของคุณธรรมและจริยธรรม 
2. ดานความรู  
2.1 มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับเนื้อหา แนวคิด และทฤษฎีทางภูมิศาสตร 
2.2 มีทักษะปฏิบัติและความเขาใจเกี่ยวกับเนื้อ แนวคิด หลักการ และทฤษฎีในดานเทคโนโลยีภูมิ

สารสนเทศ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ 
2.3 สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ 
3. ดานทักษะทางปญญา  
3.1 สามารถศึกษาคนควา และวิจัยทางภูมิศาสตรเพื่อประโยชนตอการพัฒนามนุษยและสังคม 
3.2 สามารถวิเคราะหปรากฏการณและแกปญหาโดยใชเทคนิคทางภูมิศาสตร 
3.3 สามารถคิด ริเริ่มสรางสรรคในการทํางานที่ไดรับมอบหมายโดยใชความรูทางภูมิศาสตร 
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  
4.1 มีภาวะผูนําและภาวะผูตาม มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะหปญหาไดอยางเหมาะสมบนพื้นฐาน

ของตนเองของกลุม และสังคม 
4.2 ตระหนักถึงความแตกตางหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดด ี
4.3 มีความรับผิดชอบในการเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเองและสาขาวิชา/วิชาชีพอยางตอเนื่อง 
4.4 รูจักบทบาทหนาที่และมีความรับผิดชอบในหนาที่ของตนเองและในฐานะสามาชิกขององคกร

และสังคม 
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
5.1 มีความสามารถในการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรหรือคณิตศาสตรหรือกระบวนการวิจัยใน

การคิดวิเคราะหหรือแกปญหาในชีวิตประจําวันและในการปฏิบัติงานในสาขาภูมิศาสตร 
5.2 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อการจัดเก็บและ

ประมวลผลขอมูลพื้นที่ การนําเสนอขอมูลในพื้นที่ เพื่อประโยชนในการศึกษาในสาขาวิชาการ/วิชาชีพได 
5.3  มีความสามารถในการสื่อสาร  และใชภาษาตางประเทศได 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)  
  ความรับผิดชอบหลัก       ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

 
1. ทักษะดานคุณธรรมจริยธรรม 

 

 
2. ทักษะดาน

ความรู 

3. ทักษะดาน
ปญญา 

4. ทักษะ 
ความสัมพันธระหวาง

บุคคลฯ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห ฯ และ

เทคโนโลย ี

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

0116232 คณิตศาสตรสําหรับนักภูมิศาสตร                    

0116233 คอมพิวเตอรสําหรับนักภูมิศาสตร                    

0116111  ภูมิศาสตรกายภาพ                    

0116121  ภูมิศาสตรมนุษย                    

0116241  ภูมิศาสตรประเทศไทย                    

0116231  การแปลความหมายแผนที่                             

0116236  วิธีการสถิติทางภูมิศาสตร                    

  0116234  การสํารวจในสนามทาง
ภูมิศาสตร 

                   

0116235  โฟโตแกรมเมตรี                    

0116331  รีโมตเซนซิ่ง                    

0116335  การทําแผนที่                    

0116334  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร                    

0116332  การจัดการฐานขอมูลเชิงพ้ืนที่                    

0116336  การวิจัยทางภูมิศาสตร                    

0116242  ภูมิศาสตรภูมิภาค                    

0116433  ปญหาพิเศษทางภูมิศาสตร                    
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รายวิชา 

 
1. ทักษะดานคุณธรรมจริยธรรม 

 

 
2. ทักษะดาน

ความรู 

3. ทักษะดาน
ปญญา 

4. ทักษะ 
ความสัมพันธระหวาง

บุคคลฯ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห ฯ และ

เทคโนโลย ี

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

0116431  การอานทางภูมิศาสตร                    

0116131  ปรัชญาทางภูมิศาสตร                    

0116333  การสํารวจและทําแผนที่ดวย
ระบบกําหนดตําแหนงบนพื้นโลก 

                   

0116421 ภูมิศาสตรเศรษฐกิจโลก                    

0116211 ทรัพยากรธรรมชาติและ     
สิ่งแวดลอมประเทศไทย 

                   

0116212   การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

                   

0116213   ภูมิศาสตรภัยธรรมชาติ                    

0116214   ภูมิศาสตรทรัพยากรการ  
ทองเที่ยว    

                   

0116215  ภูมิศาสตรกายภาพประเทศไทย                    

0116216 ภู มิ ศาสตรสิ่ งแวดล อมของ
ประเทศไทย 

                   

0116311  ธรณีวิทยาเบื้องตน                    

0116312   ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง                    

0116313  ภูมิอากาศวิทยา                    

0116314  ภูมิศาสตรดิน                    

0116315  ภูมิศาสตรชีวภาพ                    
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รายวิชา 

 
1. ทักษะดานคุณธรรมจริยธรรม 

 

 
2. ทักษะดาน

ความรู 

3. ทักษะดาน
ปญญา 

4. ทักษะ 
ความสัมพันธระหวาง

บุคคลฯ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห ฯ และ

เทคโนโลย ี

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

0116316  ภูมิดาราศาสตร                       

0116411  ธรณีสัณฐานวิทยา                    

0116412  ภูมิศาสตรลุมน้ํา                    

0116413  ภูมิศาสตรพื้นท่ีชุมน้ํา                    

0116221  ภูมิศาสตรประชากร                    

0116222   ภูมิศาสตรการตั้งถิ่นฐาน                    

0116225   ภูมิศาสตรการทองเที่ยว                    

0116223   ภูมิศาสตรชนบท                    

0116224   ภูมิศาสตรเมือง                    

0116321   ภูมิศาสตรชนบทและเมืองเพื่อ
การทองเที่ยว 

                   

0116322   ภูมิศาสตรการทองเที่ยวเชิงธรณ ี                    

0116323   ภูมิศาสตรสังคมเพื่อการ
ทองเที่ยว 

                   

0116324   ภูมิศาสตรเศรษฐกิจเพื่อการ
ทองเที่ยว 

                   

0116325 ภูมิสารสนเทศเพื่อการทองเที่ยว                    

0116326 ภูมิศาสตรการพัฒนาการ
ทองเที่ยว 

                   

0116327 ภูมิศาสตรการจัดการทรัพยากร                    
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รายวิชา 

 
1. ทักษะดานคุณธรรมจริยธรรม 

 

 
2. ทักษะดาน

ความรู 

3. ทักษะดาน
ปญญา 

4. ทักษะ 
ความสัมพันธระหวาง

บุคคลฯ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห ฯ และ

เทคโนโลย ี

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

การทองเที่ยว 
0116422 ภูมิศาสตรการยายถิ่น                    

0116334 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร                     

0116337 เทคนิคการนําเสนองานทาง
ภูมิศาสตร 

                   

0116338 โฟโตแกรมเมตรีเชิงตัวเลข                    

0116339  ภูมิสารสนเทศ                    

0116434 การเขียนโปรแกรมทางภูมิศาสตร                    

0116435  เทคนิคการวิเคราะหเชิงพื้นที่                    

0116436  เทคนิคการสรางแบบจําลองสาม
มิติทางภูมิศาสตร 

                   

0116437 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและ
รีโมตเซนซิ่งทางสังคม 

                   

0116438  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและ
รีโมตเซนซิ่งทางกายภาพ 

                   

0116341  ภูมิศาสตรภาคใตของประเทศ
ไทย 

                   

0116342 ภูมิศาสตรทองถิ่น                    

0116441 ภูมิศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต 
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รายวิชา 

 
1. ทักษะดานคุณธรรมจริยธรรม 

 

 
2. ทักษะดาน

ความรู 

3. ทักษะดาน
ปญญา 

4. ทักษะ 
ความสัมพันธระหวาง

บุคคลฯ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห ฯ และ

เทคโนโลย ี

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

 0116432  การฝกงานทางภูมิศาสตร                    

 0116442  สหกิจศึกษา                    
รวม  ความรับผิดชอบหลัก   15 12 5 9 11 14 13 11 23 10 37 17 22 11 15 12 25 25 12 
รวม  ความรับผิดชอบรอง     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
นิสิตจะตองมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่ง ๆ ไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้นจึง

จะไดรับผลการเรียนในรายวิชานั้น ระบบการประเมินผลการเรียนของแตละรายวิชาเปนแบบระดับขั้น 
โดยเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวดที่ 5 ขอ 19 
ขอ 20 และขอ 21 (ภาคผนวก ง) 

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

ระดับมหาวิทยาลัย  
1) ในกรณีที่มีการรองเรียน ผูสอนตรวจสอบความถูกตองของผลการประเมินอยางละเอียดแลว 

ดําเนินการตามลักษณะของแตละรายการของขอรองเรียน 
2) สงผลการประเมินผานอนุกรรมการตรวจสอบความถูกตอง 
3) สงผลการตรวจสอบพรอมหลักฐานผานการพิจารณาใหความเห็นชอบของคระกรรมการประจําคณะ 
4) รายงานผลการพิจารณาพรอมหลักฐานตอสภาวิชาการใหความเห็นชอบ 
ระดับคณะ  
คณะกรรมการประจําคณะรับรองผลการประเมินของรายวิชา 
ระดับสาขาวิชา/หลักสูตร  
1) อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาประเมินความสอดคลองของขอสอบกับวัตถุประสงคของรายวิชา และผล

การเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน 
2) อาจารยในสาขาวิชาประเมินการศึกษาปญหาพิเศษ 
 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
นิสิตตองลงทะเบียนรายวิชาครบตามโครงสรางหลักสูตร สอบผานและมีผลการประเมินโดยสมบูรณ 

ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียน ทั้งนี้ ตองมีคาเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 2.00 และตองเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
ทักษิณ วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 หมวดที ่8 ขอ 37 และขอ 38 (ภาคผนวก จ) 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย 
 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 
ระดับมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยทักษิณมีโครงการปฐมนิเทศอาจารยใหมเปนประจําทุกป โดยเนนเรื่อง  การเปนครูมืออาซึพ 

: เทคนิคการสอน, หลักการวัดและการประเมินผลการเรียน 
ระดับคณะ  
1. กําหนดใหอาจารยใหมตองผานการฝกอบรม (หลักสูตรสําหรับอาจารยใหม) เชน เรื่องกลยุทธและ

วิธีการสอนแบบตาง ๆ กลยุทธการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิต การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาและการ
ปรับปรุง 

2. มอบหมายอาจารยพี่เลี้ยงใหคําแนะนําและติดตามการทํางานของอาจารยใหมอยางนอย 1 ภาคเรียนที ่
1 ภาคการศึกษา 

ระดับหลักสูตร 
 ชี้แจงและมอบเอกสารที่เกี่ยวของไดแกรายละเอียดหลักสูตรซึ่งแสดงถึงปรัชญา ความสําคัญ และ

วัตถุประสงคของหลักสูตร กฎระเบียบการศึกษา คูมือนิสิต คูมืออาจารย ฯลฯ ใหอาจารยใหม 
 
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
 (1) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพ่ือสงเสริมการสอนและการวิจัย

อยางตอเนื่อง การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตางๆ การ
ประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ 
      (2)  อบรมเทคนิควิธีการสอน การใชสื่อ การวัดประเมินผล การวิเคราะหผูเรียน การวิจัยเพื่อ  
พัฒนาการสอน การจัดทํารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน 

 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ  

(1) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เก่ียวของกับการพัฒนาความรูและคุณธรรม 
(2) มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา 
(3) สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมเปนหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ 

เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1. การกํากับมาตรฐาน 

1.1 มีระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร ไดแก มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
1.2 มีการประชุมเตรียมความพรอมกอนเปดการเรียนการสอนในแตละภาคเรียน 
1.3 มีการมอบหมายหนาที่ในการจัดทํารายละเอียดวิชา การรายงานผลรายวิชา    
1.4 มีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตทุกปการศึกษาไมนอยกวารอยละ 60 ของรายวิชา 
1.5 มีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาที่เปดสอน ในทุกภาคการศึกษา และนําผล

การประเมินมาพัฒนา ปรับปรุงหมวดวิชา  การจัดการเรียนการสอน และการนําเสนอวิธีการสอนในแตละ
รายวิชา 

 
2. นิสิต 

การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอื่น ๆ แกนิสิต 
สาขาวิชาแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนิสิตทุกคน  โดยนิสิตที่มีปญหาในการเรียน  สามารถ

ปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการได  อาจารยที่ปรึกษา กําหนดชั่วโมงใหคําปรึกษา  อยางนอยสัปดาห
ละ 1 ชั่วโมง 

การอุทธรณของนิสิต 
นิสิตสามารถอุทธรณ โดยทําคํารองผานอาจารยที่ปรึกษาและเสนอตามลําดับขั้นถึงผูมีอํานาจในการ

ตัดสินใจในแตละคํารอง 
 

3. อาจารย 
 3.1    การรับอาจารยใหม 
     3.1.1 สาขาวิชาจัดทําแผนความตองการอัตรากําลัง 
     3.1.2 มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย  
 3.2    การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
    คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน 
ประเมินผลและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อเตรียมไวสําหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือ หาแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร และผลิตบัณฑิต
ใหเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
 3.3   การแตงตั้งคณาจารยท่ีสอนบางเวลาและคณาจารยพิเศษ 
    การแตงตั้งคณาจารยที่สอนบางเวลาและอาจารยพิเศษ จะคํานึงถึงคุณวุฒิ ประสบการณ และความรู
ความสามารถในรายวิชาที่จะแตงตั้ง โดยตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ  
 
4. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

1. การประเมินผลการเรียนรูของนิสิตประเมินตามกรอบที่กําหนดโดย สกอ. (TQF) 6 ดาน รวมถึงการ
ตอบสนองตอคุณลักษณะที่พึงประสงคของนิสิตซึ่งสอดคลองตาม ELO ของหลักสูตร   

2. อาจารยผูสอนในรายวิชาตางๆ ชี้แจงการวัดและประเมินผลการเรียนรูในชั่วโมงแรกของการเรียนการ
สอน พรอมแจก มคอ.3 ใหกับนิสิต 
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3.หลักสูตรไดมีการพิจารณา มคอ.3 และมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูตาม มคอ.3 เพื่อสราง
หลักประกันวาอาจารยผูสอนไดมีการวัดประเมินผลการเรียนของนิสิตอยางเที่ยงตรง นาเชื่อถือ และเปนธรรม  

4. หลักสูตรมีการดําเนินการเกี่ยวกับการสะทอนผลกลับใหนิสิตรับทราบเพื่อพัฒนาการเรียนรูโดยวิธีการ
ตางๆ 

5. หลักสูตร ฯ มีชองทางใหนิสิตอุทธรณการวัดประเมินผล ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ซึ่งนิสิตสามารถ
กระทําได นอกจากนี้อาจารยผูสอนยังเปดโอกาสใหนิสิตสอบถามขอสงสัยตางๆ เกี่ยวกับการวัดและประเมินผล
การเรียนได หากนิสิตเกิดขอสงสัยเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียน 
 
5. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
  หลักสูตรมีการจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอตอความตองการของนิสิต มี
เครื่องมือที่ใชในการเรียนการสอนแกนิสิต เชน GPS ภาพถายทางดาวเทียม เครื่องมือวัดดิน และอื่นๆ เพื่อให
เพียงพอตอความตองการของนิสิตและเพื่อประโยชนสูงสุดในการจัดการเรียนการสอน มีอุปกรณการ
เรียน ตํารา และหนังสือ บริการยืมแกนิสิตและเครื่องเขียนและอุปกรณสํานักงานบางอยางไวใหบริการ เชน 
กรรไกร อุปกรณเครื่องเขียน  กระดาษรายงานซึ่งจะมอบใหภาคเรียนละ 100 แผน/คน 
  สาขาวิชาภูมิศาสตรมีหองปฏิบัติการทางดานภูมิศาสตรกายภาพ ธรณีวิทยา(13318) การทําแผนที่
แผนที่  (13317) และมีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรสําหรับเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ(13316) การระบบ
เครือขาย แมขาย อุปกรณ การทดลอง ทรัพยากร สื่อและชองทางการเรียนรู ที่เพียบพรอม    เพื่อสนับสนุนทั้ง
การศึกษาในหองเรียน นอกหองเรียน และเพื่อการเรียนรูไดดวยตนเองอยางพอเพียง มีประสิทธิภาพ)  มี
หองสมุดในหองสาขาวิชาภูมิศาสตรเพื่อใหนิสิตคนควาและหาความรูซึ่งมีหนังสือ ตํารา และวารสาร ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาตางประเทศอันเปนประโยชนตอการเรียนรูของนิสิตในหลักสูตร  
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6. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key performance indicators)  

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน 
ปการศึกษา 

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 
(1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวน

รวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลอง
กับมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

X X X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและประสบการณภาคสนาม 
(ถามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อยางนอยกอน 
การเปดสอน  ในแตละภาคเรียนใหครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงาน
ผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) 
ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ปการศึกษา 

X X X X X 

(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

X X X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.3 และ 4 (ถามี) อยางนอยรอย
ละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 

X X X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ 
การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการ
ประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปที่แลว 

 X X X X 

(8) อาจารยใหม (ถามี ) ทุกคน ไดรับการปฐมนิ เทศหรือ
คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

(9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

(10)  จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 
50 ตอป 

X X X X X 

(11)  ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอ  
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนน 5.0 

   X X 

(12)  ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม 
เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 

รวมตัวบงชี้บังคับที่ตองดําเนินการ (ขอ 1-5) ในแตละป 5 5 5 5 5 
ตัวบงชี้บังคับ (ขอท่ี) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
รวมตัวบงชี้ในแตละป 9 10 10 11 12 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสตูร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

1.1.1 การประเมินความเห็นหรือขอเสนอแนะภายหลังการเขารับการอบรมการนํากลยุทธการสอน
ไปใช  

1.1.2 การปรึกษาหารือกับผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรหรือวิธีสอน  
1.1.3 การวิเคราะหผลการประเมินของนิสิต  
1.1.4 ประเมินรายวิชา โดยนิสิต 
1.1.5 ประเมินกลยุทธการสอนโดยทีมผูสอนหรือระดับภาควิชา 
1.1.6 ประเมินจากผลการเรียนของนิสิต  
1.1.7 ประเมินจากพฤติกรรมของนิสิตในการอภิปราย การซักถามและการตอบคําถามในชั้นเรียน 
1.1.8 ดําเนินการวิจัยเพื่อการพัฒนากลยุทธการสอน 

 
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

1.2.1 นิสิตประเมินอาจารยผูสอนในแตละรายวิชา 
1.2.3  สังเกตการณ โดยผูรับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร/ทีมผูสอน 
1.2.4 การทดสอบผลการเรียนรูของนิสิตเทียบเคียงกับนิสิตจากมหาวิทยาลัยอื่น  
1.2.5 รายงานผลการประเมินทักษะอาจารยใหแกอาจารยผูสอนและผูรับผิดชอบหลักสูตรเพื่อใชใน

การปรับปรุงกลยุทธการสอนของอาจารยตอไป 
1.2.6 คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารยในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงทักษะ 

กลยุทธการสอน 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 2.1   โดยนิสิตและบัณฑิต 
   บัณฑิตประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยตอบแบบสอบถาม  
 2.2   โดยผูทรงคุณวุฒิ และ/หรือจากผูประเมินภายนอก 
   ผูทรงคุณวุฒิใหคําแนะนําในการปรับปรุงหลักสูตร 
 2.3    โดยผูใชบัณฑิต และ/หรือผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืน ๆ 
   ติดตามบัณฑิตโดยสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ดําเนินการโดยมหาวิทยาลัย 
 
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  

คณะกรรมการประกันคุณภาพหลักสูตร ดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้  (Key 
Performance Indicators) ในหมวดที่ 7 ขอ 7 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 4.1   ผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดทํารายงานการประเมินผลหลักสูตร 
 4.2   ผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอน จัดประชุม สัมมนา เพื่อนําผลการประเมินมาวางแผนปรับปรุง
หลักสูตร และกลยุทธการสอน 
 4.3   เชิญผูทรงคุณวุฒิพิจารณาและใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธการสอน 
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ภาคผนวก ก 
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภูมิศาสตร 
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ภาคผนวก ข 
ประวัติและผลงานทางวิชาการของ 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 
 

1.  นายประมาณ เทพสงเคราะห  
     ตําแหนงทางวิชาการ  รองศาสตราจารย 
     คุณวุฒิการศึกษา  Ph.D. (Tourism Management) Universiti Utara Malaysia,2551 

กศ.ม. (ภูมิศาสตร) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร,2532 
    กศ.บ. (ภูมิศาสตร) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร,2522 
ผลงานทางวิชาการ 
       งานวิจัย 
ประมาณ  เทพสงเคราะห และวรุตม นาที. (2555). การสรางฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนระบบการตัดสินใจเลือก

แหลงการจัดการความรูของชุมชนโดยใชภูมิสารสนเทศพื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา. สงขลา : 
มหาวิทยาลัยทักษิณ.  

ประมาณ  เทพสงเคราะห และคณะ. (2556). การจัดการความรูบนฐานชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยาง
ยั่งยืนในพื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ.  

 ประมาณ  เทพสงเคราะห. (2557). การมีสวนรวมของชุมชนที่มีตอการขุดลอกรองน้ําเพื่อฟนฟูทะเลสาบ
สงขลาตอนลาง จังหวัดสงขลา สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ.  

การเผยแพรผลงานวิจัย 
ประมาณ  เทพสงเคราะห จรินทร เทพสงเคราะห, อดิศร ศักดิ์สูง, ศุภการ สิริไพศาล, พรศักดิ์ พรหมแกว, 

วรุตม นาที. (2556) “การจัดการความรูบนฐานทุนชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืนในพื้นที่
ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา” วารสารการพัฒนาชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต 1(3) กันยายน-ธันวาคม  
2556. 217-237. 

ประมาณ   เทพสงเคราะหและจรินทร  เทพสงเคราะห .  (2558)  “การจัดการความรูบนฐานทุน
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการทองเที่ยวชุมชน อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา” วารสารมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร. 10(11) เมษายน-กันยายน 2558 (หนา) 

หนังสือ 
ประมาณ  เทพสงเคราะห. (2557). ภูมิสารสนเทศเพื่อการทองเที่ยว : ระบบสนับสนุนการ  ตัดสินใจเลือก

แหลงทองเที่ยวชุมชน 5 จังหวัดภาคใต. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ. 
ประมาณ  เทพสงเคราะห. (2558). ภูมินิเวศคาสตเพื่อการทองเที่ยว : การอนุรักษภูมิประเทศคาสตและธรณี

สัณฐานภายในถ้ํา. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ. 
ตํารา 

ประมาณ  เทพสงเคราะห. (2557). ธรณีวิทยาเบื้องตน. สงขลา :  มหาวิทยาลัยทักษิณ. 
ประมาณ  เทพสงเคราะห. (2557). การวิจัยทางภูมิศาสตร (พิมพครั้งที่ 3). สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ. 
ประมาณ  เทพสงเคราะห. (2558). ภูมิศาสตรการทองเท่ียว. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ. 
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2. นาย สมชาย  เลี้ยงพรพรรณ 
 ตําแหนงทางวิชาการ  ผูชวยศาสตราจารย  

  คุณวุฒิการศึกษา วท.บ(ภูมิศาสตร) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,2524 
     กศ.ม.(ภูมิศาสตร) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,2533 

ผลงานทางวิชาการ        
 งานวิจัย 

สมชาย เลี้ยงพรพรรณ. 2559. การศึกษาศักยภาพแหลงทรัพยากรการทองเที่ยวเชิงอนุรักษในบริเวณ
คาบสมุทรสทิงพระ. สงขลา :  มหาวิทยาลัยทักษิณ  

 
การเผยแพรผลงานวิจัย 

สมชาย เลี้ยงพรพรรณ. (2555). “หมอกควัน : ผลกระทบและภัยที่คนไทยควรรู” วารสารสมาคมภูมิศาสตร
แหงประเทศไทย. 36(1) , เมษายน.3 – 14. 

สมชาย เลี้ยงพรพรรณ. (2556). “หินปูน ...ทรัพยากรการทองเที่ยวที่สําคัญของภาคใต” วารสารสมาคม
ภูมิศาสตรแหงประเทศไทย. 36(2) , ตุลาคม.45 – 60. 

สมชาย เลี้ยงพรพรรณ. (2556). “ปาเสม็ด ... ปาพรุที่ควรอนุรักษไว” วารสารสมาคมภูมิศาสตรแหงประเทศ
ไทย. 36(3) , ธันวาคม.13 – 17 

สมชาย เลี้ยงพรพรรณ. (2559). “คุณคาและความสําคัญของพื้นที่ชุมน้ําที่คนไทยควรรู” วารสารคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร. 11(ฉบับพิเศษ) , มกราคม–ธันวาคม.117- 134   

สมชาย เลี้ยงพรพรรณ. (2560). “การศึกษาศักยภาพแหลงทรัพยากรการทองเที่ยวเชิงอนุรักษใน บริเวณ
คาบสมุทรสทิงพระ” วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี 11(1) , มกราคม–เมษายน.217- 242   

 
ตํารา 

สมชาย เลี้ยงพรพรรณ. (2557). พื้นที่ชุมน้ํา. สงขลา : สาชาวิชาภูมิศาสตร คณะมนุษยศาสตรและ 
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ. 

สมชาย เลี้ยงพรพรรณ. (2558). การอนุรักษพื้นที่ชุมน้ํา. สงขลา : สาชาวิชาภูมิศาสตร คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

สมชาย เลี้ยงพรพรรณ. (2559). การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ. สงขลา : สาชาวิชาภูมิศาสตร คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 
3. นาย วรุตม  นาฑี 
 ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย  
 คุณวุฒิการศึกษา วท.ม. (ภูมิศาสตร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2546 
  วท.บ. (ภูมิศาสตร) มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2539 
ผลงานทางวิชาการ         
 งานวิจัย 
วรุตม นาทีและศุภรัตน พิณสุวรรณ. (2555). การประเมินศักยภาพของชีวมวลในพื้นที่จังหวัดทางภาคใตของ

ประเทศไทยโดยใชภูมิสารสนเทศ. สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ. 
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ประมาณ เทพสงเคราะห และวรุตม นาที. (2555). การสรางฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนระบบการตัดสินใจเลือก
แหลงการจัดการความรูของชุมชนโดยใชภูมิสารสนเทศพื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา. สงขลา : 
มหาวิทยาลัยทักษิณ. 

การเผยแพรผลงานวิจัย 
ประมาณ เทพสงเคราะห , จรินทร เทพสงเคราะห, อดิศร ศักดิ์สูง, ศุภการ สิริไพศาล, พรศักดิ์ พรหมแกว, 

วรุตม นาที. (2556).  “การจัดการความรูบนฐานทุนชุมชนเพื่อการพัฒนา คุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน ใน
พื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา”. วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต. 1(3), 217-237. 

ตํารา 
วรุตม  นาฑี.  (2557).  Digital Photogrammetry. สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ. 
 
4. นางสาววราภรณ ทนงศักดิ์ 
 ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย 
 คุณวุฒิการศึกษา   วท.ม. (การจัดการลุมน้ําและสิ่งแวดลอม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,  
    2547 

 วท.บ. (ภูมิศาสตร)  มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2544 

ผลงานทางวิชาการ 
 งานวิจัย 
อรจิรา สิทธิศักดิ์, วราภรณ ทนงศักดิ์ และศรันยวิช บุษบา. (2555). ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรสําหรับพืช

สมุนไพร จังหวัดพัทลุง. สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

อรจิรา สิทธิศักดิ์ , วราภรณ  ทนงศักดิ์  และศรันยวิช  บุษบา. (2556). ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 
เพื่ อการตรวจสอบจํ านวนและการกระจายตั วของนกในพื้ นที่ ชุ มน้ํ าทะเลน อย . ส งขลา :
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

สมสมัย เอียดคง วราภรณ ทนงศักดิ์ และศุภรัตน  พิณสุวรรณ. (2558).  การพัฒนาการตลาดการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของเกาะปูยู : ปูยู ดินแดน 2 วัฒนธรรม. สงขลา : มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 
การเผยแพรผลงานวิจัย 
วราภรณ ทนงศักดิ์, เยาวนิจ กิตติธรกุล, สมพร ชวยอารีย และสมพร คุณวิชิต. (2559). “ฐานขอมูลชุมชนเพื่อ

การจัดการอุทกภัย โดยการประสานความรวมมือระหวางชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น: 
กรณีศึกษา 2 ตําบลในพื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา” วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร). (ปที่พิมพ หนา) 

ทวีป จันทรเจริญ อรจิรา สิทธิศักดิ์ และวราภรณ ทนงศักดิ์. (2555) “ผลการประเมินดานการใชงานระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตรสําหรับพืชสมุนไพร จังหวัดพัทลุง”. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที ่22 ประจําป 2555, สงขลา (วันที่จัด) 

วราภรณ ทนงศักดิ์ สมสมัย เอียดคง และจํารูญ ศรีชัยชนะ  “แผนที่เสนทางและกิจกรรมการทองเที่ยว เพื่อ
สงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ตําบลปูยู อําเภอเมือง จังหวัดสตูล” ในการประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 23 ประจําป 2556 วันที่ 22-25 พฤษภาคม 2556 ณ ศูนย
ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
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Jungialern, T., Sitthisak, O. and Tanongsak, W. (2012) Using Open Source GIS for development 
of internet Geographic Information System: A Case study for Thai Herb Database in 
Phatthalung Province. In : The International Conference on Environmental and 
Computer Science(ICECS 2012), September, 2012, Thailand. 

Tanongsak, W. Srichaichana, J. and Iadkong, S. (2012) "Route Maps and Tourism Activities to 
Promote Eco Tourism  of Puyu Sub-district, Muang District, Satun Province. "In : The 
International conference "lnter-University Cooperation Program" "ASEAN Knowledge 
Networks for the Economy, Society, Culture and Environmental Stability", July, 2012, 
Republic of Korea. 

 
5. นางศุภรัตน  พิณสุวรรณ 
 ตําแหนงทางวิชาการ   ผูชวยศาสตราจารย 
 คุณวุฒิการศึกษา  วท.ม. (เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดลอม) มหาวิทยาลัยมหิดล,2544 
   ศศ.บ. (ภูมิศาสตร) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร,2539 

ผลงานทางวิชาการ 
  งานวิจัย 
ศุภรัตน พิณสุวรรณ  นิสากร  กลาณรงค และแอด ยาฝา. (2555).  แนวทางการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรม

ตําบลปูยู อําเภอเมือง จังหวัดสตูล เพื่อการจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม. สงขลา: 
มหาวิทยาลัยทักษิณ. 

สมสมัย เอียดคง วราภรณ ทนงศักดิ์ และศุภรัตน พิณสุวรรณ. (2558).การพัฒนาการตลาดการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของเกาะปูยู : ปูยูดินแดน 2 วัฒนธรรม.  สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ. 

การเผยแพรผลงานวิจัย 
นิสากร กลาณรงค  ศิริรัตน สินประจักษผล และศุภรัตน พิณสุวรรณ  (2555).  “ โครงขายทางสังคมกับการ

เคลื่อนยายไปรับจางทํานา และทํางานรานอาหารในประเทศมาเลเซียของประชาชนในจังหวัดชายแดน
ภาคใต” การประชุมทางวิชาการ ประจําป 2555 ชุมชนทองถิ่น :  ฐานรากการพัฒนาประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน  วันที่ 16-19 กุมภาพันธ 2555 ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแกน และ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

ศุภรัตน   พิณสุวรรณ และ พรพันธุ  เขมคุณาสัย  (2555).  “สาเหตุและผลกระทบของการเคลื่อนยาย 
แรงงานสตรีมุสลิมจากจังหวัดชายแดนภาคใตเขาไปในประเทศมาเลเซีย” การประชุมวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ครั้งที่ 50  กูวิกฤตธรรมชาติ สรางโอกาสเกษตรไทย กาวไกลสูอาเซียน วันที ่
31 มกราคม -2 กุมภาพันธ 2555  ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพมหานคร 

ศุภรัตน  พิณสุวรรณ  นิสากร  กลาณรงค และ แอด  ยาฝา  (2556).  “การศึกษาและวิจัยภูมิทัศนวัฒนธรรม
ตําบลปูยู อําเภอเมือง จังหวัดสตูล เพื่อสนับสนุนการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม”  การประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 23 วันที่ 22-25 พฤษภาคม 2556   ณ ศูนยประชุมนานาชาติฉลอง
สิริราชสมบัติครบ 60 ป อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
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สมสมัย  เอียดคง วราภรณ ทนงศักดิ์ และ ศุภรัตน  พิณสุวรรณ. “การพัฒนาการตลาดการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของเกาะปูยู :  ปูยูดินแดน 2 วัฒนธรรม” การประชุมทางวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ครั้งที่ 24 วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2557 ณ ศูนยประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ป อําเภอ
หาดใหญ จังหวัดสงขลา 

ศุภรัตน  พิณสุวรรณ  นิสากร กลาณรงค  และแอด ยาฝา.  (2557). “ภูมิทัศนวัฒนธรรมกับการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมตําบลปูยู อําเภอเมือง จังหวัดสตูล”,  วารสารปาริชาต. 27(1),  44 - 61. 

Pinsuwan, Suparat,  Pornpan Khemakhunasai, and Nisakorn Klanarong, 2 0 1 2 .  “Causes 
of  Migration of Muslim Women from Southern to Work in Northern Border States of 
Malaysia” ASEAN Knowledge Networks for the Economy, Society, Culture, and 
Environmental Stability” 8-12 July, 2012, Kyung Hee University, Seoul, Republic of Korea. 

Pinsuwan, Suparat Nisakorn Klanarong and Ad Yafa. 2 0 1 3 . “Developing Cultural Tourism in 
Puyu   Subdistrict, Thailand: Key Attractions and Issues” The 6 th Tourism 
Outlook  incorporating  The 2nd Coastal, Island & Tropical Tourism Conference and The 
2nd International Dive Expert:  Global Impacts, Local Resilience.  22-24 April, 2013, at Le 
Meridien Hotel, Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. 

 
6.  นิสากร  กลาณรงค 
 ตําแหนงทางวิชาการ  ผูชวยศาสตราจารย 
 คุณวุฒิ  /สาขา    Ph.D. (Humanities and Social Sciences) in Population and  
    Human Resources, University of Adelaide, Australia,2547 
    วท.ม. ( ภูมิศาสตร)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม,2533 
    ศศ.บ. ( ภูมิศาสตร)  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร,2528 
ผลงานทางวิชาการ 
 งานวิจัย 

ศุภรัตน พิณสุวรรณ นิสากร  กลาณรงค และ แอด ยาฝา. (2555). แนวทางการจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรม 
ตํ าบลปู ยู  อํ า เภ อ เมื อ ง จั งห วัดสตู ล  เพื่ อ การจั ดการท องเที่ ย ว เชิ งวัฒ นธรรม .  ส งขลา : 
มหาวิทยาลัยทกัษิณ 

การเผยแพรผลงานวิจัย 
นิสากร  กลาณรงค ศิริรัตน  สินประจักษผล  และศุภรัตน  พิณสุวรรณ. (2555). “โครงขายทางสังคมกับการ

เคลื่อนยายไปรับจางทํานาและทํางานรานอาหารในประเทศมาเลเซียของประชาชนในจังหวัดชายแดน
ภาคใต” การประชุมทางวิชาการ ประจําป 2555 ชุมชนทองถิ่น : ฐานรากการพัฒนาประชาคม
 เศรษฐกิจอาเซียน วันที่ 16 – 19 กุมภาพันธ 2555 ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแกน และสาธารณรัฐ
 ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ศุภรัตน พิณสุวรรณ นิสากร กลาณรงค และแอด ยาฝา.(2556) “ การศึกษาและวิจัยภูมิทัศนวัฒนธรรมตําบลปู
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ศุภรัตน  พิณสุวรรณ นิสากร  กลาณรงค และ แอด  ยาฝา. (2557) “ภูมิทัศนวัฒนธรรมการทองเที่ยวเชิง
วั ฒ น ธ ร ร ม กั บ ก า ร ท อ ง เที่ ย ว เชิ ง วั ฒ น ธ ร ร ม ตํ า บ ล ปู ยู  อํ า เภ อ เมื อ ง  จั ง ห วั ด ส ตู ล ” 
วารสารปาริชาติ,27(1),44-61. 

นิสากร  กลาณรงค.(2557).  “ภูมิทัศนวัฒนธรรมปูยู”ใน ภูมิทัศนวัฒนธรรมปุยู มรดกอันดามันชายแดนใต.   นิ
สากร กลาณรงค  (บรรณาธิการ). กรุงเทพฯ : รุงศิลปการพิมพ. 13-26. 

นิสากร  กลาณรงค.(2559).  “การจัดการภูมิทัศนวัฒนธรรมนาราง : ประสบการณจากพื้นที่ตําบลปูยู 
อําเภอเมือง จังหวัดสตูล” วารสารภูมิศาสตร   สมาคมภูมิศาสตรแห งประเทศไทย.  41(1),  
(ม ก ร าค ม  – มิ ถุ น าย น  2 5 5 9 ) .1 -1 5 .วั น ตี พิ ม พ  วั น ที่  1 4  ธั น ว าค ม  2 5 5 9  Online at 
http://www.thaigeographer.com 

Klanarong, Nisakorn;Sirirat Sinprajakpol.2012. “Cross  border migration pattern of people from 
southern border provinces of Thailand to Malayssia” Borderscape lll 28 – 30 June,2012 
Universita degli Studi di Trieste, Trieste,ltly. 

Klanarong, Nisakorn.2013. “Thainess” of Thai m igrant workers in small dried fish factory in 
Langkawi lsisnd,M a la y s ia ” The 89th Japan Sociological Association 11 – 14 October, 
2013, Keio Universita, Tokyo, Japan. 

Klanarong, Nisakorn. “ Social Network of lllegal Thai Migrants Working in Food Shops in 
Malaysia” Jornal of Ritsumeikan Social Sciences and Humanities. 6(O c t o b e r  1 0 th, 
 2013)  pp. 9-21 

Klanarong, Nisakorn. Sirirat Sinprajkpol. “ Cross – Border Migration Pattern of People From 
Southern Border Provinces of Thailand to Malaysia” Journal of US-China Public 
Administration 10(February 2013) (Serial 

Klanarong, Nisakorn.2014. “ Status and Roles: lmpact  on Sex Selectivity in Border Crossing 
Migration from Southern Border Provinces of Thailand” The Regional Conference of 
lnternational Geographical Union 2014, 18-22 August,2014, Krokow,Poland 

 

 
 
 
 
 
 
 



มคอ. 2 ปริญญาตรี - 76 -

 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ค 
ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหวาง 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

กับ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
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ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหวาง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 กับ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง  เหตุผลการปรับปรุง 
1. ชื่อหลักสูตร    

      วิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวชิาภูมิศาสตร 
1. ชื่อหลักสูตร    

      วิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวชิาภมูิศาสตร 
 

2. ชื่อปริญญา 
        วิทยาศาสตรบณัฑิต (ภูมิศาสตร) 
        วท.บ. (ภูมิศาสตร) 
        Bachelor of  Science (Geography) 
        B.Sc. (Geography) 

2. ชื่อปริญญา 
        วิทยาศาสตรบณัฑิต (ภูมิศาสตร) 
        วท.บ. (ภูมิศาสตร) 
        Bachelor of  Science (Geography) 
        B.Sc. (Geography) 

 

3. หนวยงานที่รับผิดชอบ  
       สาขาวิชาภูมิศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
มหาวิทยาลยัทักษิณ  

3. หนวยงานที่รับผิดชอบ  
       สาขาวิชาภูมิศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
มหาวิทยาลยัทักษิณ 

 

4. ปรัชญา 
     รอบรูภูมิศาสตร เชี่ยวชาญปฏบิัติ  พัฒนามนุษยและสังคม 
    วัตถุประสงค 
      เพื่อผลิตบัณฑติทางภูมิศาสตรที่มีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณลักษณะ
ดังนี้        
     4.1 มีความรู ทักษะ ความสามารถในการศึกษาคนควาและวจิัยทาง
ภูมิศาสตรเพื่อประโยชนตอสังคม 
     4.2 สามารถวิเคราะหปรากฏการณและแกปญหาโดยใชเทคนิคทาง
ภูมิศาสตร  
     4.3 สามารถนําความรู ทักษะใชเปนพื้นฐานในการประกอบอาชีพและ
ศึกษาระดับสูงตอไป 

4. ปรัชญา 
     รอบรูภูมิศาสตร เชี่ยวชาญปฏบิัติ  พัฒนามนุษยและสังคม 
    วัตถุประสงค 
   เพื่อผลติบณัฑิตทางภมูิศาสตร ที่มีคุณลักษณะ ดังนี ้
    4.1  มีคุณธรรม จริยธรรม  และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
    4.2  มีทักษะ และความเชี่ยวชาญทางดานเทคนิค ดานกายภาพ  และดานมนุษย 
    4.3  สามารถนําความรูทางภูมศิาสตรวิเคราะหและแกปญหาปรากฏการณทาง  
พื้นท่ีได 
    4.4  มีความมุงมั่นทํางาน สูงาน และมีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย 

ปรับป รัชญ าและวัตถุ ป ระสงค ขอ ง
หลักสูตร 
 

5.โครงสรางหลักสูตร 
จํานวนรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 129  หนวยกิต 
ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต 

กลุมภาษา 9 หนวยกิต 
กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 6 หนวยกิต 
กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 6 หนวยกิต 

5.โครงสรางหลักสูตร 
จํานวนรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 126  หนวยกิต 

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต 
1. วิชาบังคับ 18 หนวยกิต 

1.1 กลุมการใชภาษา 9 หนวยกิต 
1.2 กลุมบูรณาการ 9 หนวยกิต 

 
 
ปรับจาํนวนหน่วยกิตลดลง 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง  เหตุผลการปรับปรุง 
กลุมบูรณาการ 3 หนวยกิต 
กลุมวิชาเลือก 6 หนวยกิต 
- เลือกจากรายวิชากลุมภาษา 3 หนวยกิต 
- เลือกจากรายวิชากลุมมนุษยศาสตร 3 หนวยกิต 

และสังคมศาสตร   
ข. หมวดวิชาเฉพาะ        ไมนอยกวา 93 หนวยกิต 

วิชาพื้นฐานเฉพาะดาน 15 หนวยกิต 
วิ่ชาเอก 71 หนวยกิต 

วิชาบังคับ 47 หนวยกิต 
วิชาเลือก                 ไมนอยกวา 24 หนวยกิต 

วิชาประสบการณเชิงปฏิบัติ  ไมนอยกวา 7 หนวยกิต 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี    ไมนอยกวา 6 หนวยกิต  

2. วิชาเลือก 12 หนวยกิต 
2.1 กลุมวิชาบังคับเลือก 3 หนวยกิต 
2.2 กลุมวิชาเลือก 9 หนวยกิต 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 90 หนวยกิต 
วิชาพื้นฐานเฉพาะดาน 15 หนวยกิต 
วิชาเอก ไมนอยกวา 69 หนวยกิต 

วิชาบังคับ 60 หนวยกิต 
วิชาเลือก ไมนอยกวา 9 หนวยกิต 

วิชาประสบการณเชิงปฏิบัติ  6 หนวยกิต 
ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
   
    

 
 
 

0204104 เคมีท่ัวไป 3(3-0-6) 0204103  เคมีท่ัวไป 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสรายวิชาและคําอธิบาย
รายวิชาใหมีความชัดเจนมากขึ้น 
 

 General Chemistry  General Chemistry 

ศึ กษ าโค รงส ร า งสมบั ติ อ งค ป ระกอบ และการ
เปลี่ยนแปลงของสารในระดับอะตอมจนถึง0204194สารชีวโมเลกุล
ที่เก่ียวของกับการดํารงชีวิตและสิ่งแวดลอม 

โครงสรางอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ 
ของแข็ง ของเหลว แกส สารละลาย สมดุลเคมี  กรด-เบส จลนพลศาสตร 
และเคมีอินทรียเบื้องตน  

0204194 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-0) 0204193 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-0) เปลี่ยนรหัสรายวิชาและคําอธิบาย
รายวิชาใหมีความชัดเจนมากขึ้น 
 
 

 General Chemistry Laboratory  General Chemistry Laboratory 

เทคนิคการใชอุปกรณและการทดลองที่สอดคลองกับ
เนื้อหาวิชาเคมีท่ัวไป 

ฝกเทคนิคการใชอุปกรณ ความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ และปฏิบัติการ
ที่เกี่ยวกับ โครงสรางอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ 
ของแข็ง ของเหลว แกส สารละลาย สมดุลเคมี  กรด-เบส จลนพลศาสตร 
และสารอินทรีย 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง  เหตุผลการปรับปรุง 

0207101 หลักชีววิทยา 1 3(3-0-6) 0207101  หลักชีววิทยา 1 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสรายวิชาและคําอธิบาย
รายวิชาใหมีความชัดเจนมากขึ้น 
 
 

 Principles of Biology 1  Principles of Biology 1 

ศึกษาเคมีพื้นฐานและกระบวนการกําเนิดสิ่งมีชีวิต
โครงสรางและหนาที่เซลลกระบวนการเมแทบอลิซึมการสังเคราะห
ดวยแสงการหายใจระดับเซลลวัฎจักรของเซลลและการแบงเซลล
หลักการถายทอดทางพันธุกรรมวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตพฤติกรรม
และนิเวศวิทยาการจัดหมวดหมูและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 

เคมีพื้นฐานและกระบวนการกําเนิดสิ่งมีชีวิต โครงสรางและ
หนาที่ของเซลล กระบวนการ เมแทบอลิซึม การสังเคราะหดวยแสง การ
หายใจระดับเซลล วัฎจักรของเซลลและการแบงเซลล หลักการถายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรม วิวัฒนาการ พฤติกรรมและนิเวศวิทยา การจัด
หมวดหมูและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต 

0207191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-0) 0207191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-0) เปลี่ยนรหัสรายวิชาและคําอธิบาย
รายวิชาใหมีความชัดเจนมากขึ้น 
 

 Biology Laboratory I  Biology Laboratory 1 

ปฏิบัติการในเรื่องที่ เกี่ยวเนื่ องและสอดคลองกับ
เนื้อหาวิชาหลักชีววิทยา 1 

ปฏิบัติการในเรื่องกลองจุลทรรศน การตัดเนื้อเยื่อพืชดวยมือ
และการทําผนึกเปยก โครงสรางเซลล การแยกรงควัตถุสังเคราะหดวยแสง 
การแบงเซลลแบบไมโตซิส การถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและกลไก
วิวัฒนาการ แบคทีเรีย โปรโตซัว สาหรายและรา พืชกลุมไบรโอไฟตและ
เทรคีโอไฟต สัตวไมมีกระดูกสันหลัง สัตวกลุมโปรโตสโตมและดิวเทอโรส
โตม การศึกษาระบบนิเวศสระน้ํา 

0116111 ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมประเทศไทย 3(3-0-6) 0116211 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมประเทศไทย 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา คําอธิบายรายวิชาใหมี
ความชัดเจนมากขึ้น  Natural Resources and Environmental of Thailand  Natural Resources and Environmental of Thailand 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประเทศไทย   ปจจัย
ทางดานกายภาพและสังคมที่ทําใหเกิดผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในแตละภูมิภาค  

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมประเทศไทย ปจจัยทางดาน
กายภาพและสังคมที่ทําใหเกิดผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในแต
ละภูมิภาคของประเทศไทย  
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง  เหตุผลการปรับปรุง 
0116112 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ                                 2(2-0-4) 0116212 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัส  ชื่อวิชา  และคําอธิบาย

รายวิชาใหมีความชัดเจนมากขึ้น 
 
 

 Conservation of Natural   Resources  Conservation of Natural   Resources and 
Environmental 

ลักษณะ ความสําคัญ การใชประโยชน และปญหาที่เกิดกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ หลักและมาตรการในการอนุรักษ 
 

ลั กษณ ะ ความสํ าคัญ  การใช ป ระ โยชน  และปญ หาที่ เกิ ดกั บ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หลักการ มาตรการ และการนําไปใชในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

0116113 การอนุรักษพื้นที่ชุมน้ํา 2(2-0-4) 

ยกเลิก 

รายวิชามีความซ้ําซอนกับรายวิชาอื่นๆ 
  Conservation of Wetland 

ลักษณะ คุณคาและความสําคัญ การใชประโยชน และ
ปญหาของพื้นท่ีชุมน้ํา หลักและ มาตรการในการอนุรักษ 

0116114 ภูมิศาสตรภัยธรรมชาติ                                                                                              2(2-0-4) 0116213 ภูมิศาสตรภัยธรรมชาติ                                                    3(3-2-5) เปลี่ยนรหัส   และคําอธิบายรายวชิา
ใหมีความชัดเจนมากขึ้น 
 

 Natural Disaster Geography  Natural Disaster Geography 

สภาพภูมิศาสตรที่สงผลตอการเกิดภัยธรรมชาติแตละ
ประเภท ปญหาและผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติ แนวทางการปองกัน 
และการแกไข 

สภาพภูมิศาสตรที่สงผลตอการเกิดภัยธรรมชาติแตละประเภท ปญหา
และผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติ แนวทางการปองกัน และลดผลกระทบ และ
ศึกษาภาคสนาม 

0116115      การอนุรักษทรัพยากรการทองเท่ียว    2(2-0-4) 0116214    ภูมิศาสตรทรัพยากรการทองเท่ียว 3(3-2-5 เปลี่ยนรหัสวิชา คําอธิบายรายวิชาใหมี
ความชัดเจนมากขึ้น 

 
 Conservation of Tourism Resources  Geography of Tourism Resources 

ลักษณะ ความสําคัญ การกระจาย ปญหาและผลกระทบที่
เกิดกับทรัพยากรการทองเที่ยว หลักและมาตรการในการอนุรักษ 

ศึกษาลักษณะ ความสําคัญ การใชประโยชน และปญหาที่ เกิดกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หลักการ มาตรการ และการนําไปใชในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลที่ปรับปรุง 

0116116 ภูมิศาสตรกายภาพ      3(2-2-5) 0116111 ภูมิศาสตรกายภาพ      3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา 

 Physical Geography  Physical Geography 

ลักษณะทางกายภาพของโลก ทั้งสวนที่เปนธรณีภาค อากาศ
ภาค อุทกภาค และชีวภาค  ความสัมพันธระหวางลักษณะทางกายภาพกับ
มนุษย  และศึกษาภาคสนาม 

ลักษณะทางกายภาพของโลก ทั้งสวนที่เปนธรณีภาค อากาศ
ภาค อุทกภาค และชีวภาค  โดยมีการศึกษาภาคสนาม 

0116117 ภูมิศาสตรพื้นที่ชุมน้ํา                                                                                                                  3(2-2-5) 0116413 ภูมิศาสตรพื้นที่ชุมน้ํา                                                                                                                  3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา   

 Wetland  Geography  Wetland  Geography 
ลักษณะ ความสําคัญ การกระจาย ผลกระทบที่เกิดจากการใช

พื้นที่ชุมน้ํา  นําปจจัยทางภูมิศาสตรที่มีผลตอพื้นที่ชุมน้ําและความสัมพันธ
ระหวางพื้นท่ีชุมน้ํากับมนุษย และศึกษาภาคสนาม 

ลักษณะ ความสําคัญ การกระจาย และผลกระทบที่เกิดจาก
การใชพื้ นที่ ชุมน้ํ า ปจจัยทางภูมิศาสตรที่ มี ผลตอพื้นที่ ชุมน้ํ า  และ
ความสัมพันธระหวางพื้นท่ีชุมน้ําและมนุษย และศึกษาภาคสนาม 

0116118 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง                                                                                  2(2-0-4) 0116312 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง                                                                           3(2-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา 
  Coastal and marine resources  Coastal and marine resources 

ความหมาย องคประกอบ โครงสรางที่สําคัญของทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝงทะเลทั้งทางกายภาพและชีวภาพ  ระบบนิเวศตาง ๆ ของ
ทะเลและบริเวณชายฝงทะเล  กิจกรรมและการใชประโยชนจากทางทะเล
และชายฝงและผลกระทบ 

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงทะเล ทั้งทางกายภาพและ
ชีวภาพ ระบบนิเวศตาง ๆ ของทะเลและบริเวณชายฝงทะเล รวมถึงกิจกรรม
และการใชประโยชนจากทางทะเลและชายฝงและผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
กิจกรรมดังกลาว 

 0116119      การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง                                                                 3(2-2-5) 

ยกเลิก 

มีความซ้ําซอนกับรายวิชาอื่น 

 Coastal and marine resources Management 

ปญหาและสาเหตุของความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง  แนวนโยบาย มาตรการแกไข และแนวทางการจัดการเพื่อการใช
ประโยชนอยางยั่งยืน  และศึกษาภาคสนาม 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลที่ปรับปรุง 

0116121 ภูมิศาสตรมนุษย                                                    3(3-0-6) 0116121 ภูมิศาสตรมนุษย                                                    3(3-0-6) เปลี่ยนคําอธบิายรายวิชาใหมคีวาม
ชัดเจนมากขึ้น 
 

 Human Geography  Human Geography 

ธรรมชาติมนุษยและกิจกรรมของมนุษยซึ่งเกิดจากความสัมพันธ
ของมนุษยกับสิ่งแวดลอมอันเปนผลตอรูปแบบทางสังคม เศรษฐกิจ  และ
วัฒนธรรมของมนุษยในบริเวณตาง ๆ ของโลก 

เกี่ยวกับมนุษย และกิจกรรมของมนุษยในสถานที่ตางๆ ของ
โลก ซึ่งเกิดจากปฏิสัมพันธทางสังคม และปฏิสัมพันธทางพื้นที่ และศึกษา
ภาคสนาม    

0116122 ภูมิศาสตรเศรษฐกิจโลก 3(3-0-6) 0116421 ภูมิศาสตรเศรษฐกิจโลก 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา 

 World Economic Geography  World Economic Geography 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สําคัญของโลก  โดยวิเคราะหถึงปจจัย
ทางธรรมชาติ  และปจจัยทางวัฒนธรรมที่มีผลตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
ดินแดนตาง ๆ 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สําคัญของโลก  โดยวิเคราะหถึงปจจัย
ทางธรรมชาติ  และปจจัยทางวัฒนธรรมที่มีผลตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
ดินแดนตางๆ  โดยมีการฝกปฏิบัติ 
 

0116131 คณิตศาสตรทางภูมิศาสตร 4(4-0-8) 0116232 คณิตศาสตรสําหรับนักภูมิศาสตร 4(4-0-8) เปลี่ยนชื่อรายวิชา รหัสวิชาและคาํอธิบาย
รายวิชาใหมีความชัดเจนมากขึ้น  Mathematics for Geography  Mathematics for Geographer 

พื้นฐานทางคณิตศาสตร เรขาคณิตวิเคราะห สมการเชิงเสน 
เมทริกซและดีเทอรมิแนนต อนุพันธและการประยุกต ปริพันธและการ
ประยุกต  แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับความนาจะเปน ตัวแปรสุม ความนาจะเปน 
และการแจกแจง  ท่ีใชอธิบาย ปรากฏการณทางภูมิศาสตร 

เรขาคณิตวิเคราะห สมการเชิงเสน เมทริกซและดีเทอรมิแนนต 
การหาอนุพันธและการประยุกต การหาปริพันธและการประยุกต 

0116211 ธรณีวิทยาเบื้องตน                    3(2-2-5) 0116311 ธรณีวิทยาเบื้องตน                   3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา 
  Introduction to Geology  Introduction to Geology 

โครงสรางของโลก สวนประกอบของเปลือกโลก คุณสมบัติของ
หิน แร ธรณีประวัติ รวมทั้งการเกิดภูมิประเทศจากการกระทําของแรง
ภายในและภายนอกของโลก  ฝกปฏิบัติและศึกษาภาคสนาม 

โครงสรางของโลกสวนประกอบของเปลือกโลก คุณสมบัติของ
หินแร ธรณีประวัติ รวมทั้งการเกิดภูมปิระเทศจากการกระทําของแรงภายใน
และภายนอกของโลก ลักษณะทางธรณีประเทศไทย โดยมีการฝกปฏิบัติและ
ศึกษาภาคสนาม 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลที่ปรับปรุง 

0116212 ภูมิศาสตรประเทศไทย                                                                                              2(2-0-4)  0116241 ภูมิศาสตรประเทศไทย                                                                                              3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา และคําอธิบายรายวิชาให
ชัดเจนมากขึ้น 
 
 

 Geography of Thailand      Geography of Thailand     

ความสัมพันธระหวางลักษณะทางกายภาพและวัฒนธรรมของ
ไทยที่มีผลตอความเปนอยูของประชากรในแตละภูมิภาคของประเทศไทย  
และศึกษาภาคสนาม 

ศึกษาระบบทางกายภาพ  และระบบมนุษยของประเทศไทย
และความสัมพันธที่มีผลตอลักษณะทางภูมิศาสตรในแตละภูมิภาคของ
ประเทศไทย  โดยมีการศึกษาภาคสนาม 

0116213       ภูมิศาสตรกายภาพประเทศไทย                                                                                3(2-2-5) 0116215    ภูมิศาสตรกายภาพประเทศไทย                                                                                3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา และคําอธิบายรายวิชาให
รัดกุม ไมซ้ําซอน  Physical Geography of Thailand  Physical Geography of Thailand 

ลักษณะทางกายภาพในแตละภูมภิาคของประเทศไทย ทั้งสวนที่
เปนธรณีภาค อากาศภาค อุทกภาค และชีวภาค และอธิบายความสัมพันธ
ระหวางลักษณะทางกายภาพกับมนุษย  และศึกษาภาคสนาม 

ลักษณะทางกายภาพในแตละภูมิภาคของประเทศไทย ท้ังสวน
ที่ เปนธรณีภาค อากาศภาค อุทกภาค และชีวภาค  โดยมีการศึกษา
ภาคสนาม 

0116214       ภูมิศาสตรสิ่งแวดลอมของประเทศไทย 3(2-2-5) 0116216       ภูมิศาสตรสิ่งแวดลอมของประเทศไทย 3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา 
Environmental Geography of Thailand Environmental Geography of Thailand 

สภ าวะสิ่ งแ วดล อมและผลกระท บ จากป ญ ห าการ ใช
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในแตละภูมิภาคของประเทศไทย  และ
ศึกษาภาคสนาม 

สภ าวะสิ่ งแ วดล อมและผลกระท บจากปญ หาการใช
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในแตละภูมิภาคของประเทศไทย  และ
ศึกษาภาคสนาม 

0116215       ภูมิศาสตรน้ํา 3(2-2-5) 

ยกเลิก 

เปนรายวิชาเลือกที่ไมไดเปดสอน เพราะไม
มีอาจารยที่เชี่ยวชาญทางดานนี ้Hydrogeography 

ที่มา การกระจาย การใชประโยชน และปญหาเกี่ยวกับน้ํา 
วิกฤตทรัพยากรน้ําตามสภาพภูมิศาสตรและแนวทางการแกปญหา และ
ศึกษาภาคสนาม 
0116221 ภูมิศาสตรประชากร 3(3-0-6) 0116221 ภูมิศาสตรประชากร 3(3-0-6) เปลี่ยนแปลงคําอธิบายรายวิชาใหมีความ

ชัดเจนมากขึ้น  Population Geography  Population Geography 

ประชากรในถิ่นตาง ๆ ของโลก โดยพิจารณาปจจัยทาง
ภูมิศาสตรที่มีผลตอจํานวน ความหนาแนน และการกระจายของประชากร  
การ เปลี่ ยนแปลงทางประชากรและผลกระทบของประชากรต อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

การกระจายของประชากร  คุณลักษณะของประชากร การ
เปลี่ยนแปลงทางประชากร และประเด็นประชากรในสังคมปจจุบัน  
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลที่ปรับปรุง 

0116222 ภูมิศาสตรการตั้งถิ่นฐาน                                         3(2-2-5) 0116222 ภูมิศาสตรการตั้งถิ่นฐาน                                         3(3-0-6) ปรับเพิ่มบรรยาย ปรับลดปฏิบตัิ และเพิ่ม
การคนควาดวยตัวเอง  Settlement   Geography  Settlement   Geography 

การกําเนิด วิวัฒนาการ ประเภทของการตั้งถิ่นฐาน  ปจจัยทาง
ภูมิศาสตรที่มีอิทธิพลตอการตั้งถ่ินฐานในถิ่นตาง ๆ ของโลก  ผลกระทบของ
การตั้งถิ่นฐานตอการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพและสังคมของพื้นที่  
และศึกษาภาคสนาม 

การกําเนิด วิวัฒนาการ ประเภทของการตั้งถิ่นฐาน ปจจัยทาง
ภูมิศาสตรที่มีอิทธิพลตอการตั้งถิ่นฐานในถิ่นตาง ๆ ของโลก และผลกระทบ
ของการตั้งถิ่นฐานตอการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพ และสังคมของ
พื้นท่ี  โดยมีการศึกษาภาคสนาม 

0116223 ภูมิศาสตรการทองเท่ียว 3(2-2-5) 0116225 ภูมิศาสตรการทองเท่ียว 3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา และคําอธิบายรายวิชาใหมี
ความชัดเจนมากขึ้น  Geography  of Tourism  Geography  of Tourism 

ปจจัยทางภูมิศาสตรที่สงผลตอการทองเที่ยว  ผลกระทบที่
เกิดขึ้นจากการทองเที่ยว  การทองเที่ยวเชิงอนุรักษและแนวทางการจัดการ
ทองเที่ยวอยางยั่งยืน  ฝกปฏิบัติและศึกษาภาคสนาม 

ปจจัยทางภูมิศาสตรที่ ส งผลตอการทองเที่ยว  ประเภท
ทองเที่ยว ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทองเที่ยวเนนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
และแนวทางการจัดการทองเที่ยวอยางยั่งยืน การทําโปรแกรมการทองเที่ยว  
ฝกปฏิบัติการและศึกษาภาคสนาม 

0116231 การแปลความหมายแผนที่                                            3(2-3-4) 0116231 การแปลความหมายแผนที่                                            3(2-3-4) คงเดิมไมเปลี่ยนแปลง 

 Map Interpretation  Map Interpretation 

การอานแผนที่ การแปล การวิเคราะหขอมูลทางภูมิศาสตรโดย
อาศัยแผนที่ภูมิประเทศ การใชแผนที่ในสนาม  และฝกปฏิบัติ 

การอานแผนที่  การแปล  การวิเคราะหขอมูลทางภูมิศาสตร
โดยอาศัยแผนที่ภูมิประเทศ    และการใชแผนที่ในสนาม  โดยมีการฝก
ปฏิบัติการ 

0116232  คอมพิวเตอรสําหรับนักภูมิศาสตร 3(2-3-4) 0116233 คอมพิวเตอรสําหรับนักภูมิศาสตร 3(2-3-4) เปลี่ยนรหัสวิชา 

 Computer for Geographer  Computer for Geographer 

ระบบคอมพิวเตอรที่ใชในงานภูมิศาสตร ดานระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร  การรับรูระยะไกล การเชื่อมตออุปกรณทางดานภูมิศาสตร การ
สรางระบบเครือขาย และการจัดการขอมูลภูมิศาสตร  และฝกปฏิบัต ิ

ระบบคอมพิวเตอรที่ ใชในงานภูมิศาสตร ทางดานระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร  การสํารวจระยะไกล การเชื่อมตออุปกรณทางดาน
ภูมิศาสตร การสรางระบบเครือขาย และการจัดการขอมูลภูมิศาสตร โดยมี
การฝกปฏิบัติการ 
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0116233 วิธีการสถิติทางภูมิศาสตร 3(2-3-4) 0116236 วิธีการสถิติทางภูมิศาสตร 3(2-3-4) เปลี่ยนรหัส และคําอธิบายรายวิชาใหมี
ความชัดเจนมากขึ้น  Statistical Techniques in Geography  Statistical Techniques in Geography 

พื้นฐานทางสถิติและวิธีเชิงปริมาณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
และปญหาทางภูมิศาสตร การแสดงผลขอมูล สถิติพรรณนา สถิติเชิงพื้นที่
เบื้องตน การชักตัวอยาง การทดสอบสมมติฐาน สหสัมพันธ และการถดถอย 

วิธีการทางสถิติและวิธีเชิงปริมาณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
และปญหาทางภูมิศาสตร  แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับความนาจะเปน ตัวแปร
สุม การแจกแจงความนาจะเปน การแสดงผลขอมูล  สถิติพรรณนา  สถิติ
เชิงพื้นที่ เบื้องตน  การเลือกตัวอยาง  การทดสอบสมมติฐาน โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป 

0116234 การสํารวจในสนามทางภูมิศาสตร                 3(2-3-4)    0116234 การสํารวจในสนามทางภูมิศาสตร  3(2-3-4) คงเดิมไมเปลี่ยนแปลง 

 Field Survey in Geography  Field Survey in Geography                 

บุรพวิชา : 0116231 
ฝกปฏิบัติการใชเทคนิค วิธีการและเครื่องมือทางภูมิศาสตร เพื่อ

เก็บขอมูล วิเคราะห แปลผล และนําเสนอขอมูลไดอยางเหมาะสม 

ฝกปฏิบัติการใชเทคนิค วิธีการและเครื่องมือทางภูมิศาสตร 
เพื่อเก็บขอมูล วิเคราะห แปลผล และนําเสนอขอมูลไดอยางเหมาะสม 

0116235 โฟโตแกรมเมตรี                                                       3(2-3-4)     0116235 โฟโตแกรมเมตรี                                                       3(2-3-4) คงเดิมไมเปลี่ยนแปลง 

 Photogrammetry    Photogrammetry 

บุรพวิชา : 0116231 
ฝกปฏิบัติการรังวัด  การแปลความหมาย  และการทําแผนที่

จากรูปถายทางอากาศรวมถึงการศึกษาหลักเกณฑและการใชเครื่องมือ
ทางโฟโตแกรมเมตร ี

ฝกปฏิบัติการรังวัด  การแปลความหมาย  และการทําแผนที่
จากรูปถายทางอากาศ  รวมถึงการศึกษาหลักเกณฑและการใชเครื่องมือ
ทางโฟโตแกรมเมตร ี

0116236 เทคนิคการนําเสนองานทางภูมิศาสตร 3(2-2-5) 0116337 เทคนิคการนําเสนองานทางภูมิศาสตร 3(2-3-4) เปลี่ยนรหัส   และคําอธิบายรายวชิาให
ชัดเจนมากขึ้น  Presentation Techniques in Geography  Presentation Techniques in Geography 

เทคนิคการออกแบบขอมูล การใชเครื่องมือ และการนําเสนอ
งานทางภูมิศาสตรรูปแบบตาง ๆ  และฝกปฏิบัต ิ

ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบ วิธีการและการฝกปฏิบัติการ
นําเสนองานทางภมูิศาสตรในรูปแบบตาง ๆ เชน การนําเสนอแบบปากเปลา 
โปสเตอร สื่อสิ่งพิมพ และ สื่ออิเลคโทรนิคส 
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0116237 เทคนิคการวิเคราะหขอมูลทางภูมิศาสตร                                3(2-2-5) 

ยกเลิก 

 
ซ้ําซอนกัยรายวิขา 0116435  
เทคนิคการวิเคราะหเชิงพื้นท่ี                                         

 Data Analysis Techniques in Geography    
เทคนิคการวิเคราะหขอมูลทางภูมิศาสตรดานกายภาพและดาน

สังคมโดยใชการวิเคราะหทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ และการเลือกใช
วิธีการนําเสนอผลการวิเคราะหในรูปแบบตางๆที่เหมาะสมและฝกปฏิบัติ 
0116311 ภูมิอากาศวิทยา                                                   3(2-2-5) 0116313 ภูมิอากาศวิทยา                                                   3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา 

 Climatology  Climatology 

องคประกอบของอากาศ ปจจัยควบคุมองคประกอบของอากาศ 
วิธีจําแนกภูมิอากาศของโลก รวมถึงประวัติภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศของโลก  และฝกปฏิบัตภิาคสนาม 

องคประกอบของอากาศ ปจจัยควบคุมองคประกอบของอากาศ 
วิธีจําแนกภูมิอากาศของโลก รวมถึงประวัติภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศของโลกโดยมีการศึกษาภาคสนาม 

0116312 ภูมิศาสตรดิน 3(2-2-5) 0116314 ภูมิศาสตรดิน 3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา 

 Soil Geography  Soil Geography 
บุรพวิชา : 0116116 
ลักษณะ กระบวนการกําเนิด ความสําคัญ การกระจาย การใช

ประโยชน และปญหาของดินชนิดตาง ๆ  การสํารวจและวิเคราะหดิน   
ความสัมพันธระหวางสภาพภูมิศาสตรกับดิน  ฝกปฏิบัติและศึกษาภาคสนาม 

ลักษณะ กระบวนการกําเนิด ความสําคัญ การกระจาย การใช
ประโยชน และปญหาของดินชนิดตาง ๆ การสํารวจและวิเคราะหดิน และ
ความสัมพันธระหวางสภาพภูมิศาสตรกับดินโดยมีการฝกปฏิบัติและศึกษา
ภาคสนาม 

0116313 ภูมิศาสตรชีวภาพ 3(2-2-5) 0116315 ภูมิศาสตรชีวภาพ 3(2-2-5) เปลี่ยนรหัส   และคําอธิบายรายวชิาให
ชัดเจนมากขึ้น 
 

 Biogeography  Biogeography 

บุรพวิชา : 0116116 
ปจจัยทางภูมิศาสตรที่มีผลตอสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ  การ

กระจายและความหลากหลายทางชีวภาพในภูมิภาคตาง ๆ ของโลก  เขตชีว
ภูมิศาสตร  อิทธิพลของสิ่งแวดลอมทางชีวภาพที่มีตอมนุษยในแตละภูมิภาค
และทองถ่ิน  และศึกษาภาคสนาม 

สภาพภูมิศาสตรที่มีผลตอสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ การกระจาย 
และความหลากหลายทางชีวภาพในแตละภูมิภาค  และเขตชีวภูมิศาสตร 
ความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมทางชีวภาพและมนุษย  และการศึกษา
ภาคสนาม 

0116321 ภูมิศาสตรเมือง 3(2-2-5) 0116224 ภูมิศาสตรเมือง 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา    
  Urban Geography  Urban Geography 

ลักษณะของเมืองเกี่ยวกับขนาด ลําดับศักย หนาที่ การใชที่ดิน 
การขยายตัว และปญหาของเมือง  และศึกษาภาคสนาม 

ลักษณะของเมืองเกี่ยวกับขนาด ลําดับศักย หนาที่ การใชที่ดิน 
การขยายตัวและ  ปญหาของเมือง โดยมีการศึกษาภาคสนาม 
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0116322 ภูมิศาสตรชนบท 3(2-2-5) 0116223 ภูมิศาสตรชนบท 3(3-0-6) เปลี่ยนรหัส   และคําอธิบายรายวชิาให
ชัดเจนมากขึ้น 
 
 

 Rural Geography  Rural Geography 

สภาพและโครงสรางชนบท เศรษฐกิจและสังคม ปญหาและการ
แกปญหาของชนบท  และศึกษาภาคสนาม 

สภาพและโครงสรางชนบท ประชากร เศรษฐกิจและสังคม 
และการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมในชนบท  และศึกษาภาคสนาม 

0116331 การรับรูจากระยะไกล 3(2-3-4) 0116331 รีโมตเซนซ่ิง         3(2-3-4)  
คงเดิมไมเปลี่ยนแปลง  Remote Sensing  Remote Sensing 

บุรพวิชา : 0116116 และ 0116231 
คุณสมบัติพื้นฐานเกี่ยวกับคลื่นแมเหล็กไฟฟา  ระบบการเก็บ

ขอมูลภาพและการวิเคราะหภาพท่ีไดจากการเก็บขอมูลในรูปแบบของหลาย
ชวงคลื่นจากดาวเทียมสํารวจพื้นโลกที่ประเทศไทยเขารวมในโครงการ และ
การนําผลที่ไดจากการวิเคราะหไปใชประโยชน  และฝกปฏิบัต ิ

ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับคุณสมบัติพื้นฐานเกี่ยวกับคลื่นแมเหล็กไฟฟา  
ระบบการเก็บขอมูลภาพและการวิเคราะหภาพที่ไดจากการเก็บขอมูลใน
รูปแบบของหลายชวงคลื่น ของดาวเทียมสํารวจพื้นโลกตาง ๆ ที่ประเทศไทย
เขารวมในโครงการ  รวมทั้งนําผลที่ไดจากการวิเคราะหไปใชประโยชน 

0116332 การทําแผนที่                      3(2-3-4) 0116335 การทําแผนที่                      3(2-3-4) เปลี่ยนรหัสวิชา 
 
 
 
 

 Cartography    Cartography 

ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องมือทําแผนที่   กระบวนการประกอบ
แผนที่  การใชเครื่องมือทําแผนที่  การออกแบบแผนที่  การผลิตแผนที่  
รวมทั้งการนําเสนอขอมูลทางภูมิศาสตรลงในแผนที่    

ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องมือทําแผนที่   กระบวนการประกอบ
แผนที่  การใชเครื่องมือทําแผนที่  การออกแบบแผนที่  การผลิตแผนที่  
รวมทั้งการนําเสนอขอมูลทางภูมิศาสตรลงในแผนที่    

0116333 โฟโตแกรมเมตรีเชิงตัวเลข 3(2-3-4) 0116338 โฟโตแกรมเมตรีเชิงตัวเลข 3(2-3-4) เปลี่ยนรหัสวิชา 
 
 

 Digital Photogrammetry  Digital Photogrammetry 

บุรพวิชา : 0116235 
ความรู เกี่ ยวกับการรังวัดภาพถายทางอากาศดวยระบบ

คอมพิวเตอรเพื่อศึกษาพื้นที่ทางกายภาพและวัฒนธรรม  วิเคราะหและแปล
ความหมายเพื่อการทําแผนที ่ และฝกปฏิบัต ิ

ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการรังวัดภาพถายทางอากาศดวยระบบ
คอมพิวเตอร เพื่อศึกษาพื้นที่ทางกายภาพและวัฒนธรรม  วิเคราะห   แปล
ความหมายเพื่อการทําแผนที ่
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0116334 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร      3(2-3-4) 0116334 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร      3(2-3-4) คงเดิมไมเปลี่ยนแปลง 
  Geographic   Information Systems  Geographic   Information Systems 

บุรพวิชา :  0116231, 0116331 
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรในการจัดการขอมูลอยางมีระบบ

การเก็บรวบรวม การนําเขา การวิเคราะห และการนําเสนอขอมูล โดยมี
ระบบอางอิงทําเลที่ตั้งตามแผนที่พ้ืนฐานท่ีใชกันโดยทั่วไป  และฝกปฏิบัติ   

ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับเทคโนโลยีในการจัดการกับขอมูลอยางมี
ระบบ  ตั้งแตการเก็บรวบรวม  การนําเขา การวิเคราะห  และการนําเสนอ
ขอมูล โดยมีระบบอางอิงทําเลที่ตั้งตามแผนที่พ้ืนฐานท่ีใชกันโดยทั่วไป   

0116335 การจัดการฐานขอมูลเชิงพืน้ที่ 3(2-3-4) 0116332 การจัดการฐานขอมูลเชิงพืน้ที่ 3(2-3-4) เปลี่ยนรหัสวิชา 
  Spatial Database Management  Spatial Database Management 

เทคนิคและวิธีการจัดระบบฐานขอมูลทางภูมิศาสตรเพื่อนําไปสู
การจัดการขอมูลทางพ้ืนที่ไดอยางเหมาะสม  และฝกปฏิบัต ิ

ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการจัดระบบฐานขอมูลทาง
ภูมิศาสตร เพื่อนําไปสูการจัดการขอมูลทางพืน้ที่ไดอยางเหมาะสม 

0116336 การวิจัยทางภูมิศาสตร                                           3(2-2-5) 0116336 การวิจัยทางภูมิศาสตร                                           3(2-2-5) เปลี่ยนแปลงคําอธิบายรายวิชาใหชัดเจน
มากขึ้น 
 

 Research  in Geography  Research  in Geography 

บุรพวิชา : 0116116, 0116121, 0116231 
วิธีการวิจัยทางภูมิศาสตร และขั้นตอนตาง ๆ ของการทําวิจัย 

ปฏิบัติการเขียนรายงานประกอบการศึกษา 

วิธีการวิจัยทางภูมิศาสตร ขั้นตอนการทําวิจัย วิธีการเก็บขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ และจรรยาบรรณของนักวิจัย 
ปฏิบัติการเขียนเคาโครงวิจัย 

0116337 ภูมิสารสนเทศ 3(2-3-4) 0116339 ภูมิสารสนเทศ 3(2-3-4) เปลี่ยนรหัสวิชา 

 Geo-Informatics  Geo-Informatics 

ความหมาย องคประกอบ และประโยชนของภูมิสารสนเทศ ฝก
การนําเขาขอมูล การจัดเก็บขอมูล การจัดการขอมูล การวิเคราะห และการ
นําเสนอขอมูลเบื้องตน 

 

ความหมาย  องคประกอบและประโยชนของภูมิสารสนเทศ 
โดยมีการฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการนําเขาขอมูล  จัดเก็บขอมูล การจัดการขอมูล  
การวิเคราะหและนําเสนอขอมูลเบื้องตน 

0116338 การเขียนโปรแกรมวิเคราะหเชิงพืน้ที่ 3(2-3-4) 0116434 การเขียนโปรแกรมทางภูมิศาสตร 3(2-3-4) เปลี่ยนรหัสวิชา 
ความรูเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมระบบ
สารสนเทศภมูิศาสตร การเลือกใชภาษาใน
การพัฒนาโปรแกรม  และฝกปฏบิัติ 

 Programming in a Spatial Analysis  Geographical  Programming    

ความรู เกี่ ยวกับการพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร การเลือกใชภาษาในการพัฒนาโปรแกรม  และฝกปฏิบัติ 
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0116339 เทคนิคการวิเคราะหเชิงพื้นที่ 3(2-3-4) 0116435 เทคนิคการวิเคราะหเชิงพื้นที่                                         3(2-3-4) เปลี่ยนรหัสวิชา 

 Technique of Spatial Analysis  Technique of Spatial Analysis 

เทคนิคการวิเคราะหเชิงพื้นที่ดวยวิธีการทาง ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร และการรับรูจากระยะไกล เพื่ออธิบายการกระจายของ
ปรากฏการณทางภูมิศาสตร  และฝกปฏิบัต ิ

ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับเกี่ยวกับระวางที่  การกระจาย  และการ
รวมตัวของปรากฏการณทางภูมิศาสตรในระบบดวยวิธีการทาง GIS และ RS 
เพื่ออธิบายระวางที่ และการวิเคราะหลักษณะระวางท่ีทางภูมิศาสตร 

0116341 ภูมิศาสตรภูมภิาค 3(3-0-6) 0116242 ภูมิศาสตรภูมภิาค                                                           3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา 

 Regional Geography  Regional Geography 

วิธีการทางภูมิศาสตรภูมิภาค  ความสัมพันธของลักษณะทาง
กายภาพและความแตกตางทางวัฒนธรรมอันเปนผลตอความเปนอยูของ
ประชากรในแตละภูมิภาค   

ศึกษาวิธีการทางภูมิศาสตรภูมิภาคความสัมพันธของลักษณะ
ทางกายภาพและความแตกตางทางวัฒนธรรมอันเปนผลตอความเปนอยูของ
ประชากรในแตละภูมิภาค   

0116342 ภูมิศาสตรภาคใตของประเทศไทย 3(2-2-5) 0116341 ภูมิศาสตรภาคใตของประเทศไทย                                        3 (2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา 

 Geographical of Southern Thailand  Geography of Southern Thailand 
ภูมิศาสตรภาคใตของประเทศไทย ดานที่ตั้ง ขนาด ภูมิประเทศ 

ธรณีวิทยา ภูมิอากาศ และทรัพยากร  ความสัมพันธของภูมิศาสตรที่มีผลตอ
วิถีชีวิตของคนในภาคใตของประเทศไทย  และศึกษาภาคสนาม 

ศึกษาลักษณะทางภูมิศาสตรของภาคใต เชน ที่ตั้ง ขนาด ภูมิ
ประเทศ ธรณี วิทยา ภู มิ อากาศ  ทรัพยากร เปนตน  และอธิบ าย
ความสัมพันธของลักษณะดังกลาวและที่มีผลตอวิถีชีวิตของคนในภาคใตของ
ประเทศไทย โดยมีการศึกษาภาคสนาม 

0116343 ภูมิศาสตรทองถิ่น 3(2-2-5)                              0116342 ภูมิศาสตรทองถิ่น                                                                                                     3(2-2-5)                              เปลี่ยนรหัส และคําอธิบายรายวิชาใหมี
ความชัดเจนมากขึ้น  Local Geography  Local Geography 

สภาพภูมิศาสตรทองถ่ินทางกายภาพ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ
สังคม  วิเคราะหความสัมพันธระหวางชีวิตความเปนอยูของคนในทองถิ่นกับ
สภาพแวดลอม  และศึกษาภาคสนาม 

สภาพทองถิ่น ลักษณะทางกายภาพ ประชากร เศรษฐกิจ  
สังคมและวัฒนธรรม  ความสัมพันธระหวางชีวิตความเปนอยูของคนใน
ทองถ่ินกับสภาพแวดลอม และการศึกษาภาคสนาม 
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0116411 ธรณีสัณฐานวิทยา 3(2-2-5) 0116411 ธรณีสัณฐานวิทยา                                                                     3(2-2-5) เปลี่ยนแปลงคําอธิบายรายวิชาใหมีความ
ชัดเจนมากขึ้น  Geomorphology  Geomorphology 

ศึกษาโครงสราง ลักษณะ กระบวนการและวิวัฒนาการการ
เปลี่ยนแปลงของภูมิประเทศ ทฤษฎีและแนวคิดสําหรับอธิบายลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงของภูมิประเทศ และอิทธิพลของภูมิสัณฐานที่มีตอมนุษย โดยมี
การศึกษาภาคสนาม 

โครงสราง ลักษณะ กระบวนการ เกิด และวิวัฒนาการ การ
เปลี่ยนแปลงของภูมิประเทศ    ธรณีสัณฐานในบริเวณภูมิภาคตางๆของโลก
อิทธิพลของภูมิสัณฐานท่ีมีตอมนุษย โดยมีการศึกษาภาคสนาม 

0116412 ภูมิศาสตรลุมน้ํา                                                                                                        3(2-2-5) 0116412 ภูมิศาสตรลุมน้ํา                                                                                                        3(2-2-5) คงเดิมไมเปลี่ยนแปลง 

 Watersheds Geography  Watersheds Geography 

ปจจัยทางภูมิศาสตรทั้งดานกายภาพและวัฒนธรรมที่มีผลตอ
พื้นที่ลุมน้ํา และผลกระทบตอมนุษยตามหลักการและแนวทางการจัดการ
พื้นท่ีลุมน้ํา และศึกษาภาคสนาม 

ศึกษาปจจัยทางภูมิศาสตรทั้งดานกายภาพและวัฒนธรรมที่มี
ผลตอพื้นที่ลุมน้ํา และผลกระทบตอมนุษย  ตามหลักการและแนวทางการ
จัดการพื้นท่ีลุมน้ํา โดยมีการศึกษาภาคสนาม 

0116413 ภูมิศาสตรกับการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม 

3(2-2-5) 

ยกเลิก 

 
เปนวิชาเลือกและไมไดมีการเปดสอนใน
รายวิชาดังกลาว  Geography and Environment Impact Analysis 

ปจจัยทางภูมิศาสตรที่ส งผลตอการศึกษาและคาดคะเน
ผลกระทบสิ่งแวดลอมทั้งกายภาพและสังคมจากการพัฒนาพ้ืนที่ตางๆและฝก
ปฏิบัติ 
0116431 การอานทางภูมิศาสตร 3(3-0-6) 0116431 การอานทางภูมิศาสตร 3(2-2-5) ปรับลดการบรรยาย ปรับเพิ่มการปฏิบัติ

และปรับลดชั่วโมงการคนควา  Reading in Geography  Reading in Geography 

  อานบทความ ตํารา ทฤษฎีทางภูมิศาสตรที่เปนภาษาอังกฤษ 
ทําความเขาใจ วิเคราะห สังเคราะห และสรุป 

อานตํารา และบทความวิจยัทางภมูิศาสตรที่เปนภาษาอังกฤษ 
ทําความเขาใจเนื้อหา และสรุป เพื่อนําไปใชประโยชน 

0116432 ปรัชญาทางภูมิศาสตร 3(3-0-6) 0116131 ปรัชญาทางภูมิศาสตร                                                          3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา 

 Philosophy of Geography                                                                                                                                  Philosophy of geography 

แนวคิดและหลักปรัชญาทางภูมิศาสตร  การกําเนิด การ
เปลี่ยนแปลงของวิธีการคิดตั้งแตยุคคลาสสิกถึงปจจุบัน  เนนแนวคิดของนัก
ภูมิศาสตรที่สําคัญ 

แนวความคิด และหลักปรัชญาทางภูมิศาสตร การกําเนิด การ
วิวัฒนาการ  ตั้งแตยุคคลาสสิกถึงยุคสมัยใหม  และแนวความคิดของนัก
ภูมิศาสตรคนสําคัญ 
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0116433 การสํารวจและทําแผนที่ดวยระบบกําหนด
ตําแหนงบนโลก                                                   

3(2-3-4) 0116333 การสํารวจและทําแผนที่ดวยระบบกําหนด
ตําแหนงบนโลก                                                    

3(2-3-4)  
เปลี่ยนรหัสวิชา 

 Surveying and Mapping with Global Positioning 
System 

 Surveying and Mapping with Global Positioning 
System 

หลักการทํางานและฝกการใชระบบกําหนดตําแหนงบนโลกใน
การสํารวจขอมูลในภาคสนาม นําขอมูลที่ไดมาจัดเก็บในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรและใชขอมูลรวมกับการรับรูจากระยะไกลเพื่อการทําแผนที ่

หลักการทํางานและฝกการใชระบบกําหนดตําแหนงบนโลกใน
การสํารวจขอมูลในภาคสนาม นําขอมูลที่ไดมาจัดเก็บในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรและใชขอมูลรวมกับการรับรูจากระยะไกลเพื่อการทําแผนที ่

0116435 การใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและการ
รับรูจากระยะไกลทางสังคม 

3(2-3-4) 0116333 การสํารวจและทําแผนที่ดวยระบบกําหนด
ตําแหนงบนพื้นโลก                 

3(2-3-4) เปลี่ยนรหัส ชื่อวิชาใหมีความทันสมัยขึ้น 
 

 Social Application of Geographic Information 
System and Remote Sensin 

 Surveying and Mapping with GPS 

บุรพวิชา :  0116331 และ 0116334 
การนําเทคนิค วิธีการทางการรับรูจากระยะไกลและระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตรมาใชวิเคราะหขอมูลทางสังคมอยางเหมาะสม  ฝก
ปฏิบัติและนําเสนอผลการศึกษา   

ศึกษาหลักการทํางานและฝกการใชเครื่องมือจับพิกัดโลกในการ
สํารวจขอมูลในภาคสนาม นําขอมูลที่ไดมาจัดเก็บในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตรและใชขอมูลรวมกับรีโมทเซนซิ่งเพื่อการทําแผนที ่

0116436 การใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและการ
รับรูจากระยะไกลทางกายภาพ 

3(2-3-4) 0116436 เทคนิคการสรางแบบจําลองสามมิติทาง
ภูมิศาสตร 

3(2-3-4) เปลี่ยนชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ 

 Physical Application of Geographic Information 
System and Remote Sensing 

 Three Dimensional Techniques  in Geography 

บุรพวิชา : 0116331 และ 0116334 
การนําเทคนิค วิธีการทางการรับรูจากระยะไกลและระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตรมาใชวิเคราะหขอมูลทางกายภาพอยางเหมาะสม  ฝก
ปฏิบัติและนําเสนอผลการศึกษา 

ศึกษาและฝกปฏิบัติการนําขอมูลจากระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร ภาพถายทางอากาศ    ภาพถายจากดาวเทียม ขอมูลกราฟฟกมา
สรางเปนแบบจําลองเสมือนจริงในรูปแบบดิจิตอล นําแบบจําลองที่ไดมาใช
ในการวิเคราะหพื้นที่ การตัดสินใจและการจัดการพื้นท่ี 
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0116437 การใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและการ
รับรูจากระยะไกลทางสิ่งแวดลอม 

3(2-3-4) 0116437 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและรีโมตเซนซ่ิง 
ทางสังคม                                           

3(2-3-4) คงเดิมไมเปลี่ยนแปลง 

 Environmental Application of Geographic 
Information System and Remote Sensing 

 Social Application of GIS and Remote Sensing 

บุรพวิชา :  0116331 และ 0116334 
การนําเทคนิควิธีการทางการรับรูจากระยะไกลและระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตรมาใชวิเคราะหขอมูลทางสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม  
ฝกปฏิบัติและนําเสนอผลการศึกษา 

ศึกษาและฝกปฏิบัติการนําเทคนิค วิธีการทางรีโมตเซนซิ่งและ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรมาใชวิเคราะหขอมูลทางดานสังคมอยาง
เหมาะสม และนําเสนอผลการศึกษา 

0116438 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและรีโมตเซนซ่ิง 
ทางกายภาพ 

3(2-3-4) 0116438 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและรีโมตเซนซ่ิง 
ทางกายภาพ 

3(2-3-4) คงเดิมไมเปลี่ยนแปลง 

 Physical Application of GIS and Remote Sensing  Physical Application of GIS and Remote Sensing 

ศึกษาและฝกปฏิบัติการนําเทคนิค วิธีการทางรีโมตเซนซิ่งและ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรมาใชวิเคราะหขอมูลทางดานกายภาพอยาง
เหมาะสม และนําเสนอผลการศึกษา 

ศึกษาและฝกปฏิบัติการนําเทคนิค วิธีการทางรีโมตเซนซิ่งและ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรมาใชวิเคราะหขอมูลทางดานกายภาพอยาง
เหมาะสม และนําเสนอผลการศึกษา 

 

0116441 ภูมิศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต 3(3-0-6) 0116441 ภูมิศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต                                                                         3(2-2-5) ปรับลดการบรรยาย เพิ่มปฏิบตัิการ 

 Geography of Southeast Asia  Geography of Southeast Asia 

ลักษณะทางภายภาพและวัฒนธรรมของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตที่มีผลตอเศรษฐกิจ สังคม  และการเมืองของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต  และความสัมพันธของประเทศในภูมิภาคนี้กับประเทศ
ไทย 

ศึกษาลักษณะทางภายภาพและวัฒนธรรมของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ที่มีผลตอ ลักษณะเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตตลอดจนความสัมพันธของประเทศใน
ภูมิภาคนี้ตอประเทศไทย 

0116451 ปญหาพิเศษทางภูมิศาสตร 3(0-9-0) 0116432 การฝกงานทางภูมิศาสตร 4(0-12-0) เปลี่ยนรหัสวิชา 

 Geographical Practicum  Geographical Practicum 

บุรพวิชา : 0116336 
ศึกษาประเด็นปญหาทางภูมิศาสตร นําเสนอดวยวาจาและ

เขียนเปนรายงาน 

ฝกปฏิบัติงานในหนวยงานตางๆ ของรัฐและเอกชนไมนอยกวา 
120 ชั่วโมง โดยมีการสรุป   และนําเสนอผลงานที่ฝกปฏิบัติมา 
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0116452 การฝกงานทางภูมิศาสตร 4(0-12-0) 0116433 ปญหาพิเศษทางภูมิศาสตร 3(0-2-7) คงเดิมไมเปลี่ยนแปลง 

 Geographical Practicum  Special Problems in Geography 
ฝกปฏิบั ติ งานทางภูมิศาสตร ในหนวยงานภาครัฐหรือ

ภาคเอกชนเปนเวลาไมนอยกวา 180 ชั่วโมง  สรุปและนําเสนอผลการฝก
ปฏิบัติ 

ศึกษาปญหาสําคัญทางภูมิศาสตร โดยมีอาจารยที่ปรึกษา และ
เสนอรายงานผลการศึกษา    

ไมมี 

0116316 ภูมิดาราศาสตร 3(2-2-5) เพิ่มรายวิชาใหสอดคลองกับสถานการณใน
ปจจุบัน 
 

 Geo – Astronomy 

ปรากฎการณทางดาราศาสตรที่เกี่ยวของกับโลก  เทหวัตถุบน
ทองฟา  วัตถุใกลโลกและผลกระทบศึกษากรณีตัวอยางปรากฏการณในอดีต
และการคาดหมายในอนาคต  บทบาทหนาที่ขององคกรที่เกี่ยวของ และ
การศึกษาภาคสนาม 

ไมมี 

0116321 ภูมิศาสตรชนบทและเมืองเพื่อการทองเที่ยว 3(2-2-5) เพิ่มรายวิชาใหสอดคลองกับ
สถานการณในปจจุบัน 
 
 

 Rural and Urban Geography for Tourism 

ศึกษาโครงสรางชนบทและเมือง  บทบาท หนาที่ที่เกี่ยวของกับ
การประกอบอาชีพ การใชที่ดิน การตั้งถ่ินฐานปจจัยทางวัฒนธรรมทั้งชุมชน
และเมืองท่ีสงผลตอการทองเที่ยว 

ไมมี 

0116322 ภูมิศาสตรการทองเที่ยวเชิงธรณี 3(2-2-5) เพิ่มรายวิชาใหสอดคลองกับ
สถานการณในปจจุบัน 
 

 Geography of geo- tourism 
ศึกษาปจจัยทางธรณีที่มีอิทธิพลตอการทองเที่ยว การเกิดการ

กระจายทรัพยากรทองเที่ยวทางธรณี  แหลงทองเที่ยวทางธรณีประวัติ 
ลักษณะภูมิประเทศที่เกิดจากการกระทําของตัวการทางธรรมชาติตางๆ 
ผลกระทบการทองเที่ยวเชิงธรณ ี
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ไมมี 

0116323 ภูมิศาสตรสังคมเพ่ือการทองเท่ียว                                           3(2-2-5) เพิ่มรายวิชาใหสอดคลองกับ
สถานการณในปจจุบัน 
 

 Social geography for tourism 

ปฏิสัมพันธทางสังคมกับการทองเที่ยว  องคประกอบและ
ลักษณะสําคัญทางสําคัญทางวัฒนธรรม  ความแตกตางและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม  พฤติกรรมการทองเที่ยวและวัฒนธรรมการ
บริโภคของประชากรในกลุมภูมิภาคตางๆ  ผลกระทบทางวัฒนธรรมและการ
ปรับตัว 

ไมมี 

0116324 ภูมิศาสตรเศรษฐกิจเพ่ือการทองเท่ียว 3(3-0-6) เพิ่มรายวิชาใหสอดคลองกับสถานการณ
ในปจจุบัน 
 

 Economic geography for tourism 

ศึกษาปจจัยการผลิตดานเกษตร  อุตสาหกรรม การบริการที่
ส งผลตอกิจกรรมการทองเที่ ยว  การดําเนินงานดานธุรกิจนําเที่ยว  
วิเคราะหปจจัยการผลิตที่มีผลตอกิจกรรมทางการทองเที่ยวในพื้นท่ีตางๆ 

ไมมี 

0116325   ภูมิศาสตรสารสนเทศเพ่ือการทองเท่ียว 3(2-2-5) เพิ่มรายวิชาใหสอดคลองกับสถานการณ
ในปจจุบัน 
 

 Geo-informatics  for tourism 

ศึกษาความหมาย องคประกอบและการใชประโยชนของภูมิ
สารสนเทศเพื่อการทองเที่ยว โดยมีการฝกปฏิบัติ เกี่ยวกับการนําเขาขอมูล 
จัดเก็บขอมูล การวิเคราะหและนําเสนอขอมูลเพื่อการทองเที่ยว 

ไมมี 

0116326 ภูมิศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียว 3(2-2-5) เพิ่มรายวิชาใหสอดคลองกับสถานการณ
ในปจจุบัน 
 

 Development geography for tourism. 

หลักและทฤษฏีการพัฒนาการทองเทียว  การวิเคราะหพื้นที่
และการวางแผนการพัฒนาการทองเที่ยว  การพัฒนาการทองเที่ยวโดย
ชุมชนมีสวนรวม การวิเคราะหกลุมเปาหมายและกลยุทธการตลาด  การ
สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวทางเลือก 
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ไมม ี

0116327    ภูมิศาสตรการจัดการทรัพยากรการทองเท่ียว                                                        3 (2-2-5) เพิ่มรายวิชาใหสอดคลองกับสถานการณ
ในปจจุบัน 
 

 Geography of sesource  management  for tourism 

ศึกษาองคประกอบทรัพยากรทางภูมิศาสตรดานธรณีภาค 
บรรยากาศภาค  อุทกภาค ชีวภาค   กับวีการจัดการทรัพยากรเพื่อการ
ทองเที่ยววิเคราะหการใชทรัพยากรการทองเที่ยวในพื้นท่ีตาง ๆ 

ไมม ี

0116442 สหกิจศกึษา 6(0-16-0)  
 Cooperative  Education  

ปฏิบัติงานในสถานประกอบการหรือหนวยงานอื่น ที่
ตรงตามสายวิชาชีพและความเชี่ยวชาญของสาขาวิชาภูมิศาสตร 
ตามขอกําหนดและกระบวนการสหกิจศึกษา เปนระยะเวลา 16  
สัปดาห พรอมจัดทําและนําเสนอรายงานสหกิจศึกษา 
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