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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิศาสตร
Bachelor of Science  Program in Geographical Technology
วท.บ .(เทคโนโลยีภูมิศาสตร) B.Sc. (Geographical Technology)

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
ปรัชญา

เทคโนโลยีภูมิศาสตร  สรางองคความรูสูการพัฒนาทองถ่ินและประเทศชาติอยางยั่งยืน
วัตถุประสงค ผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะดังนี้

1.3.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม  จริยธรรม  ออนนอม  รับผิดชอบตอตนเอง  วิชาชีพและ
สังคม  สามารถปฏิบัติตนภายใตจรรยาบรรณวิชาชีพดวยความซื่อสัตยสุจริตและเสียสละ

1.3.2 เพ่ือผลติบัณฑิตใหมีความรูดานภูมิศาสตร  สามารถใชเครื่องมือทางภูมิศาสตรเพ่ือการ
ประกอบอาชีพได  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค  สามารถคิด  วิเคราะห  และแกไขปญหาไดอยางเปนระบบและทัน
ตอการเปลี่ยนแปลง  ทางดานเทคโนโลยีภูมิศาสตร

1.3.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีมนุษยสัมพันธท่ีดี  มีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน  มีทัศนคติท่ีดี
ในการทํางาน  สามารถบูรณาการองคความรูดานเทคโนโลยีภูมิศาสตรในการแกปญหา  วางแผน     เพ่ือการ
พัฒนาทองถ่ินและประเทศชาติ
จํานวนหนวยกิต

รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 130 หนวยกิต
โครงสรางหลักสูตร

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต
1.1) กลุมภาษา 9 หนวยกิต
1.2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 12 หนวยกิต
1.3) กลุมคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 9 หนวยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะ 94 หนวยกิต
2.1) กลุมวิชาแกน 6 หนวยกิต
2.2) กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 18 หนวยกิต
2.3) กลุมวิชาเฉพาะดาน 63 หนวยกิต

2.3.1) กลุมวิชาบังคับ 45 หนวยกิต
2.3.2) กลุมวิชาเลือก 18 หนวยกิต

2.4) กลุมฝกประสบการณวิชาชีพ 7 หนวยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

การจัดการเรียนการสอน
1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต

1.1) กลุมภาษา 9 หนวยกิต
1500110 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อความหมาย

Thai Language  for Communication
3(3-0)

1500111 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทักษะการเรียนรู
English for Communication and Study Skills

3(3-0)

1500112 ภาษากับวัฒนธรรม
Language  and Culture

3(3-0)
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1.2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 12 หนวยกิต
2500113 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต 3 (3-0)

Truth and Development of Life
2500114 สุนทรียภาพเพ่ือการพัฒนาตน 3 (3-0)

Aesthetics for Self Development
2500115 วิถีไทยสูสังคมโลก 3(3-0)

Thai Living to Global Society
2500116 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0)

Laws in Daily Life
1.3) กลุมคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 9 หนวยกิต

4000115 วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต 3(2-2)
Sciences and Equilibrium of Life

4000116 การแกปญหาเชิงบูรณาการ 3(3-0)
Integrated Problem Solving

4000117 เทคโนโลยีกับการพัฒนา 3(3-0)
Technology and Development

2) หมวดวิชาเฉพาะ 94 หนวยกิต
2.1) กลุมวิชาแกน 6 หนวยกิต

1500108 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
English for Specific Purposes

3(3-0)

1500109 การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ
Developing Skills in English

3(3-0)

2.2) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 18 หนวยกิต
2541104 หลักภูมิศาสตรกายภาพ

Principles of Physical Geography
3(2-2)

2541204 วิทยาศาสตรเบื้องตนสําหรับภูมิศาสตร
General  Funational  Sciences for  Geography

3(2-2)

2541205 คณิตศาสตรสําหรับภูมิศาสตร
Mathematics   for Geography

3(2-2)

2541206 หลักภูมิศาสตรเศรษฐกิจ
Principle of Economic Geography

3(2-2)

2541405 แผนท่ีและการแปลความหมาย
Maps and Map Interpretation

3(2-2)

2542106 วิวัฒนาการแนวคิดทางภูมิศาสตร
Evolution in  Geographical  Idea

3(3-0)
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2.3) กลุมวิชาเฉพาะดาน 63 หนวยกิต
2.3.1) กลุมวิชาบังคับ 45 หนวยกิต

2541105 ธรณีสัณฐานวิทยาเบื้องตน
Introduction to Geomorphology

3(2-2)

2541406 โฟโตแกรมเมตรี
Photogrammetry

3(2-2)

2542107 ภูมิอากาศวิทยาสมัยใหม
Modern Climatology

3(2-2)

2542110 ภูมิศาสตรทางทะเล
Marine Geography

3(2-2)

2542304 ภูมิศาสตรประเทศไทยเชิงประยุกต
Applied  Geography of Thailand

3(2-2)

2542306 ภูมิศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใตเชิงวิเคราะห
Analytical Geography of Southeast Asia

3(2-2)

2542406 การรับรูจากระยะไกลเบื้องตน
Introduction to Remote Sensing

3(2-2)

2542407 ปฏิบัติการการรับรูจากระยะไกล
Remote Sensing Lab

3(2-2)

2543102 หลักธรณีวิทยา
Principle of Geology

3(2-2)

2543211 อุทกวิทยาภูมิศาสตรเพ่ือการจัดการลุมน้ํา
Hydrology Geography for Watershed Management

3(2-2)

2543407 ภูมิสารสนเทศ
Geoinformatics

3(2-2)

2543408 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
Geographic  Information System

3(2-2)

2543409 สถิติทางภูมิศาสตร
Statistics  for  Geography

3(2-2)

2544903 การวิจัยสําหรับภูมิศาสตร
Research in Geography

3(2-2)

2544904 สัมมนาเทคโนโลยีภูมิศาสตร
Seminar on  Geographical  Technology

3(2-2)

2.3.2) กลุมวิชาเลือก 18 หนวยกิต
เลือกเรียนรายวิชาจากกลุมใดกลุมหนึ่งหรือทุกกลุม  ไมนอยกวา 18 หนวยกิต

1) กลุมวิชาเทคโนโลยี
2542403 เทคนิคภาคสนามทางภูมิศาสตร

Fieldwork  Technique in Geography
3(2-2)

2542404 การสํารวจภูมิประเทศ
Topographic  Survey

3(2-2)
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2542405 คอมพิวเตอรเพ่ือการวิเคราะหขอมูลทางภูมิศาสตร
Computer  for  Analysis  in  Geography

3(2-2)

2543410 การผลิตแผนท่ีเพ่ืองานเฉพาะอยาง
Cartography for Specific Work

3(2-2)

2543411 การทําแผนท่ีทองถ่ิน
Cartography  for  Locallity

3(2-2)

2544401 การประยุกตภูมิสารสนเทศ
Applied  Geo-Informatics

3(2-2)

2544402 การทําแผนท่ีดวยคอมพิวเตอร
Computer  Cartography

3(2-2)

2) กลุมวิชากายภาพและสิ่งแวดลอม
2544208 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

Natural Resources and Environmental Management
3(2-2)

2542109 ภูมิศาสตรดินเบื้องตน
Introduction to Soil Geography

3(2-2)

2543210 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
Natural  Diasters

3(2-2)

2543214 การจัดการดินและการวางแผนการใชท่ีดิน
Soil  Management and Land  Use  Planning

3(2-2)

3) กลุมวิชาสังคมและวัฒนธรรม
2542206 ภูมิศาสตรประชากร

Population Geography
3(3-0)

2542208 ภูมิศาสตรเมืองและชนบท
Urban  and  Rural Geography

3(2-2)

2542305 ภูมิศาสตรทองถ่ิน
Local Geography

3(2-2)

2543206 ภูมิศาสตรการทองเท่ียวประเทศไทย
Geography of Tourism  in  Thailand

3(2-2)

2543208 ภูมิศาสตรการเกษตรของประเทศไทย
Agricultural Geography in  Thailand

3(2-2)

2543209 ภูมิศาสตรการวางแผนและการพัฒนา
Geography of Planning and Development

3(2-2)

4) กลุมวิชาวิชาชีพ (ฝกประสบการณ) 7 หนวยกิต
2543802 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีภูมิศาสตร

Preparation for Professional Internship in Geographical
Technology

2(90)

2544801 การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีภูมิศาสตร
Professional Internship in Geographical Technology

5(450)
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชาท่ีเปดสอนในระดับปริญญาตรี ตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไม

ซ้ํากับรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแลวจํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต
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คําอธิบายรายวิชา
1) กลุมภาษา 9 หนวยกิต

1500110 ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย
Thai Language  for Communication

3(3-0)

ความสําคัญของภาษาไทย การใชภาษาไทยในการสื่อความหมายอยางถูกตองและ
เหมาะสม การใชทักษะทางภาษาท่ีสัมพันธกันในการจับใจความสําคัญ การขยายความ การยอความ การ
สรุปความ การวิเคราะห การวิจารณ การตีความ และการสังเคราะห ทักษะการฟง การอาน การพูด และ
การเขียนอยางมีมารยาทและมีคุณภาพ การนําเสนอผลการศึกษาคนควาทางวิชาการดวยลายลักษณอักษร
วาจา และสื่อประสม

1500111 English for Communication and Study Skills
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู 3(3-0)

Oral communication skills and listening comprehension skills to gain
confidence and fluency in interpersonal and presentational communication.   Basic study
skills: reading, writing and those required for vocabulary development and information
retrieval used for undertaking basic research.

1500112 ภาษากับวัฒนธรรม
Language  and Culture

3(3-0)

ความสัมพันธระหวางภาษาและวัฒนธรรม การกระทบทางวัฒนธรรมกับภาษาท่ีมี ตอ
กัน อิทธิพลของวัฒนธรรมท่ีมีตอวิวัฒนาการของภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม
วัฒนธรรมกับการใชภาษาในกลุมอาเซียน ภาษาถ่ิน ความเจริญของภาษา การใชภาษาในวรรณกรรมอยาง
มีศิลปะ

2) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 12 หนวยกิต

2500113 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต
Truth and Development of Life

3(3-0)

ทฤษฎีตางๆ เก่ียวกับความหมายของชีวิต ทางดานวิทยาศาสตร  ดานศาสนา ดานสังคม
จิตนิยม วัตถุนิยม การกําเนิดและวิวัฒนาการของชีวิต ปรัชญาตางๆ ในการดํารงชีวิต การใหคุณคาของ
ชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรับผิดชอบตอหนาท่ีของตนเอง ครอบครัว และสังคม การมีจิตสํานึก
หรือความตระหนัก และการเสียสละตอสวนรวม

2500114 สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน
Aesthetics for Self Development

3(3-0)

การรับรูสุนทรียภาพในความงามของธรรมชาติ การสรางสรรคงานศิลปกรรมของมนุษย
ดานความเชื่อ ศาสนา สังคม บนพ้ืนฐานแหงการมองเห็น การไดยิน การเคลื่อนไหวท่ีแสดงถึง
ความสามารถในการแสดงออกเชิงสรางสรรคงานศิลปกรรมแตละแบบ การพัฒนาทางอารมณและสังคม
การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม การนําศิลปะมาประยุกต การแสวงหาความรูและการสรางสรรคศิลปะท่ี
นําไปสูการเขาใจตนเอง เขาใจผูอ่ืน และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง

วิถีไทยสูวิถี
โลก
Thai Living
to Global
Society

3(3-0)
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2500115 วิถีไทยสูวิถีโลก
Thai Living to Global Society

3(3-0)

ความสัมพันธและการบูรณาการของสังคมไทยและสังคมโลก ทางดานสังคมวัฒนธรรม
เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การนําปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตในปจจุบัน สรางความตระหนักในคุณคาวัฒนธรรม และการรวม
กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และทองถ่ิน การวิเคราะหประเด็นเก่ียวกับ
วิวัฒนาการ ผลกระทบ การผสมผสาน การกลืนกลาย ความรวมมือ และความขัดแยง ในระดับชุมชน
ระดับประเทศและระหวางประเทศ

กฎหมายใน
ชีวิตประจําวั
น
Law in Daily
Life

3(3-0)

2500116 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
Law in Daily Life

3(3-0)

กฎหมายรัฐธรรมนูญท่ีเก่ียวกับสิทธิและหนาท่ีของพลเมือง ประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย กฎหมายทรัพยสินทางปญญา ประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับ
ชีวิตประจําวัน  เชน พระราชบัญญัติจราจรทางบก  พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พระราชบัญญัติ
ทะเบียนราษฎร พระราชบัญญัติเก่ียวกับสิ่งแวดลอมและสิทธิชุมชน

3) กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 9 หนวยกิต
4000115 วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต

Sciences and Equilibrium of Life
3(2-2)

ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิต ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การเปลี่ยน แปลงท่ีมีผลกระทบ
ตอภาวะสุขภาพของสังคมไทยและสังคมโลก สถานการณปญหาสุขภาพ พฤติกรรมการบริโภค พฤติกรรม
สุขภาพทางเพศ ปญหาความเครียด การเสพสารเสพติด การเสพสุราและบุหรี่ สารเคมีและผลิตภัณฑทาง
ธรรมชาติท่ีมีผลกระทบตอสุขภาวะ การตระหนักรูเทาทันการอนุรักษพลังงานและภัยพิบัติธรรมชาติ
แบบแผนการดําเนินชีวิตแบบองครวมในชีวิตประจําวันท่ีมีความพอดี และการฝกปฏิบัติออกกําลังกาย
เพ่ือพัฒนาดุลยภาพของชีวิต
4000116 การแกปญหาเชิงบูรณาการ

Integrated Problem Solving
3(3-0)

การเสริมสรางทักษะพัฒนาการคิด และการตัดสินใจตามหลักการ แนวคิดแบบตาง ๆ
ของมนุษย ตรรกวิทยา การคิดเชิงสังคมศาสตร การคิดเชิงศาสนศาสตร การคิดเชิงวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร การคิดเชิงจิตวิทยา โดยเนนการบูรณาการ คิดแบบองครวม และการคิดเพ่ือแกปญหาในโลก
สมัยใหม สําหรับการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข
4000117 เทคโนโลยีกับการพัฒนา

Technology and Development
3(3-0)

ความสัมพันธระหวางเทคโนโลยีกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสภาพแวดลอม การนํา
เทคโนโลยีมาประยุกตใชในดานตาง ๆ ไดแก การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม อาชีพ และการสื่อสาร
เปรียบเทียบขอดี ขอเสีย ของเทคโนโลยีท่ีมีผลตอการพัฒนาอยางยั่งยืน
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2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1) กลุมวิชาแกน

1500108 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 3(3-0)
English for Specific Purposes

รายวิชานี้มีจุดประสงคท่ีจะจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษผานสาขาเฉพาะทาง เชน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและการพาณิชย ความรูเฉพาะสาขาของนักศึกษาจะไดรับการปรับปรุงไปพรอมกับความรู
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ  ขอคิดจากแหลงความรูทางวิชาการภาษาอังกฤษท่ีหลากหลายจะถูกนํามา
อภิปรายเชิงลึก  เทคนิคการนําเสนอผลงานอยางมีประสิทธิภาพจะไดรับการเนนระหวางการศึกษารายวิชานี้

This course aims to provide the study of English through specific fields, such as
science, technology and commerce. The students’ knowledge of their particular fields along,
with their abilities to learn English, since will be improved their interests will motivate them to
interact with speakers and texts. In-depth ideas from various academic sources will be
discussed. Effective presentation techniques will also be highlighted.

1500109 การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ 3(3-0)
Developing Skills in English
ทักษะการอานและการเขียนท่ีจําเปนสําหรับการทํางานในอนาคต   ครอบคลุมการฝกเก่ียวกับกล

ยุทธการอานท่ีมีความแตกตางกัน อาทิ การอานอยางรวดเร็วเพ่ือคนหาในสิ่งท่ีตองการ การอานเพ่ือจับประเด็น
การจับใจความสําคัญ และการหาขอมูลจําเพาะ แหลงขอมูลทางการอาน ไดแก หนังสือพิมพ แผนพับ การโฆษณา
รายละเอียดการเดินทาง และอินเตอรเน็ต การฝกการเขียนจดหมายสมัครงาน และประวัติยอ การจดบันทึกยอ
และการสรุปใจความสําคัญจากชิ้นงานท่ีผูสอนมอบหมายให

This course aims to develop reading and writing skills to cope with future career
demands. The course includes practices in different reading strategies, for example, scanning;
skimming; identifying main idea as well as specific information. Reading sources derive from
newspapers, brochures, advertisements, itineraries and the Internet. Writing practices include
job application letters and resumes, note-taking forms and summarizing selected reading texts.

2.2) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ วิชาเฉพาะดานและวิชาชีพ
2541104 หลักภูมิศาสตรกายภาพ 3(2-2)

Principles of Physical Geography
สัณฐานของโลกและปรากฏการณท่ีเกิดเนื่องจากความสัมพันธระหวางโลกกับดวงอาทิตย

และดวงจันทร องคประกอบทางกายภาพของโลกดานธรณีภาค (Lithosphere) หิน แร ดิน และการ
เปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกท่ีสงผลตอลักษณะภูมิประเทศและชีวิตความเปนอยูของมนุษย ดานอุทกภาค
(Hydrosphere) วัฏจักรทางอุทกวิทยา ลักษณะและความสําคัญของน้ําประเภทตางๆ ดานบรรยากาศ
(Atmosphere) สวนประกอบและความสําคัญของชั้นบรรยากาศ องคประกอบของลมฟาอากาศและภูมิอากาศ
และดานชีวภาค (Biosphere) ลักษณะและการกระจายของพืชและสัตว มีการฝกปฏิบัติในภาคสนาม
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2541204 วิทยาศาสตรเบ้ืองตนสําหรับภูมิศาสตร 3(2-2)
General Sciences for  Geography
ความรูดานฟสิกส เรื่อง มวล แรง น้ําหนัก กฎการเคลื่อนท่ีของนิวตัน กฎ

แรงดึงดูดระหวางมวล แรงลอยตัวของน้ําและอากาศ ความดันของของเหลว ความดันอากาศ แรง
เคน ความเครียด พลังงานจลน พลังงานศักยโนมถวง พลังงานความรอนและทฤษฎีจลน สมบัติของ
สารแตละสถานะเม่ือไดรับหรือคายความรอน คลื่นกล คลื่นแมเหล็กไฟฟาและสเปคตรัมของคลื่น
แมเหล็กไฟฟาพลังานของคลื่น

ความรูดานเคมี เรื่องปฏิกิริยาเคมี สารประกอบ การแตกตัวเปนไอออน (Ionization)
ความเปนกรด-เบส (pH) และสมบัติของกรด-เบสบางชนิด กฎของแกส

ความรูดานชีววิทยา เรื่องวัฏจักรน้ํา การสังเคราะหดวยแสง โซอาหาร ความสัมพันธ
ระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติระบบนิเวศ วัฏจักรของแกสตางๆ การดํารงชีวิตของพืช
และสัตวในแตละแหลงท่ีอยู (ชีวภาค) และการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม

2541205 คณิตศาสตรสําหรับภูมิศาสตร 3(2-2)
Mathematics   for Geography
สถิติและคณิตศาสตรเบื้องตน  เชน  การแจกแจงความถ่ี  คาเฉลี่ย  มัธยฐาน  ฐานนิยม  ความ

เบี่ยงเบนมาตรฐาน  ความนาจะเปน การวิเคราะหสหสัมพันธ  การวิเคราะหการถดถอย  ล็อกการิธม  สมการ
เชิงเสน  เรขาคณิตวิเคราะหและแคลคูลัส

2541206 หลักภูมิศาสตรเศรษฐกิจ 3(2-2)
Principle of Economic Geography
ลักษณะและปจจัยทางภูมิศาสตรท่ีทําใหเกิดความแตกตางของกิจกรรมทางเศรษฐกิจใน

บริเวณตางๆของโลก ศึกษาประเภทของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การผลิต การคา การขนสง การกระจายของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และการบริการโดยเนนกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทยเปนตัวอยางเพ่ือเปรียบเทียบ มีการศึกษาภาคสนามฝกปฏิบัติการเก็บขอมูลทาง
เศรษฐกิจโดยใชภูมิสารสนเทศเปนเครื่องมือ  และการศึกษาดูงาน

2541405 แผนท่ีและการแปลความหมาย 3(2-2)
Maps and Map Interpretation

ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับแผนท่ี  รูปถายทางอากาศ  การอาน  การตีความ  การใชแผนท่ี
ภูมิประเทศและรูปถายทางอากาศ  เพ่ือนําไปศึกษาลักษณะของสิ่งท่ีปรากฏอยูในพ้ืนท่ีจริง  ท้ังลักษณะทางดาน
ธรรมชาติและลักษณะทางดานวัฒนธรรม  ไดแก    ลักษณะภูมิประเทศ  ชุมชนโบราณ   ศาสนสถาน   การตั้ง
ถ่ินฐาน  เสนทางคมนาคม แหลงทองเท่ียว  การใชท่ีดินและการปฏิบัติภาคสนาม ฝกปฏิบัติการใชแผนท่ีชนิด
ตางๆ  ประกอบกับเครื่องมือกําหนดตําแหนงบนพ้ืนโลก (GPS)

2542106 วิวัฒนาการแนวคิดทางภูมิศาสตร 3(3-0)
Evolution in Geographical  Idea

พัฒนาการของแนวคิดทางภูมิศาสตรของนักภูมิศาสตรและนักวิทยาศาสตรท่ีเปนผูศึกษา
คนควาทฤษฎีเก่ียวกับโลกและการเปลี่ยนแปลงตามสมัย-ยุคตางๆ จากอดีต จนถึงปจจุบัน รวมถึงสามารถนํา
แนวคิดมาใชในการวิเคราะหทางภูมิศาสตรได



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิศาสตร หนา 10

2.3 กลุมวิชาเฉพาะดาน
1) กลุมวิชาบังคับ

2541105 ธรณีสัณฐานวิทยาเบ้ืองตน 3(2-2)
Introduction to Geomorphology
แนวคิดเก่ียวกับธรณีสัณฐานวิทยา วัสดุผิวสัณฐาน กระบวนการทางธรณีวิทยา ธรณีวิทยา

โครงสราง รูปรางของแผนดินท่ีเกิดจากกระบวนการตางๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของแผนดินท่ีประสบใน
ปจจุบัน การจําแนกชนิดของธรณีสัณฐานแบบตางๆ โดยเนนธรณีสัณฐานท่ีมีปรากฏอยูในประเทศไทย  ฝก
ปฏิบัติการศึกษาดิน  การวิเคราะหธรณีสัณฐานจากแผนท่ีภูมิประเทศ  แผนท่ีธรณีวิทยา  ภาพจากดาวเทียม และ
การปฏิบัติภาคสนาม  เพ่ือฝกการวิเคราะหพ้ืนท่ี และฝกการเก็บขอมูลทางกายภาพ

2541406 โฟโตแกรมเมตรี 3(2-2)
Photogrammetry

ประวัติ  วิวัฒนาการและประโยชนชองการสํารวจดวยภาพถาย  กลอง  และการ
ถายภาพทางอากาศ  การวางแผนบินถายภาพ การมองภาพสามมิติและระยะเหลื่อม  เรขาคณิตของภาพถาย
การแปลภาพและภาพออโทโฟโต  ภาพตอจากเครื่องเขียนชางแผนท่ีจากรูปสามมิติ  จุดบังคับและการสํารวจดวย
ภาพถายภาคพ้ืนดิน  การแปลภาพ  การใชภาพถายทางอากาศในการแกไขแผนท่ี  ทฤษฎีการจัดภาพและภาพ
ขอมูล     เชิงตัวเลข

2542107 ภูมิอากาศวิทยาสมัยใหม 3(2-2)
Modern Climatology
องคประกอบของลมฟาอากาศและภูมิอากาศ อุณหภูมิ ความกดอากาศ ลมและความชื้น

เครื่องมือท่ีใชวัดองคประกอบภูมิอากาศ ปจจัยท่ีควบคุมภูมิอากาศ เครื่องมือ การวิเคราะหและการรายงานลม
ฟาอากาศดวยเครื่องมือสมัยใหม วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก ปญหาและการลดภาวะโลกรอน
การจําแนกเขตภูมิอากาศและลักษณะภูมิอากาศของแตละทองถ่ิน การพยากรณอากาศ ฝกปฏิบัติการวิเคราะห
อากาศจากขอมูลกรมอุตุนิยมวิทยา  การอาน  ตีความและวิ เคราะหแผนท่ีอากาศ  การใชเครื่องมือวัด
องคประกอบภูมิอากาศ  ศึกษาดูงานท่ีกรมอุตุนิยมวิทยา

2542110 ภูมิศาสตรทางทะเล 3(2-2)
Marine Geography
ความหมายและขอบขายของภูมิศาสตรทางทะเล  ลักษณะและโครงสรางของทองทะเล  ธรณี

สัณฐานวิทยาชายฝงทะเลและมหาสมุทร  ปจจัยทางอุทกศาสตร  ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล  ประโยชนทาง
ทะเลและกิจกรรมของมนุษย  กฎหมายทางทะเล  การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําทะเล  ปรากฎการณเอลนีโญและ
ลานีญา  ผลกระทบการใชประโยชนและมลพิษทางทะเล

2542304 ภูมิศาสตรประเทศไทยเชิงประยุกต 3(2-2)
Applied  Geography of Thailand
การวิเคราะหสภาพภูมิศาสตรของประเทศไทย ดานท่ีตั้งอาณาเขต ลักษณะทางดานกายภาพ

เศรษฐกิจ สังคมและประชากร วิเคราะหความสามารถในการผลิตเชิงการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและ
การบริการ การคมนาคมขนสง ฝกการใชขอมูลจากหนวยงานและการเก็บขอมูลในภาคสนาม  โดยใชเครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร  เพ่ือศึกษาและวิเคราะหตามสภาพท่ีเปนจริง
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2542306 ภูมิศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใตเชิงวิเคราะห 3(2-2)
Analytical Geography of Southeast Asia

สภาพภูมิศาสตรของเอเชียตะวันออกเฉียงใตและของแตละประเทศ ศึกษาวิเคราะห
เปรียบเทียบเก่ียวกับลักษณะทางดานกายภาพ ดานวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม ประชากร การเมืองการ
ปกครอง และปญหาตาง ๆ ในภูมิภาคนี้ ฝกปฏิบัติการนําภูมิสารสนเทศมาใชในการศึกษา

2542406 การรับรูจากระยะไกลเบ้ืองตน 3(2-2)
Introduction to Remote Sensing
ประวัติและหลักการเบื้องตนของการสํารวจขอมูลระยะไกล การสํารวจขอมูลธรรมชาติดวย

ดาวเทียม สัญญาณภาพจากดาวเทียม หลักการแปลภาพและการใชประโยชนจากดาวเทียมในงานดานภูมิศาสตร
และงานอ่ืน ๆ ศึกษาภาคสนามและศึกษาดูงานสํานักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

2542407 ปฏิบัติการการรับรูจากระยะไกล 3(2-2)
Remote Sensing  Lab

ปฏิบัติการแปลภาพและวิเคราะหขอมูลจากดาวเทียมดวยสายตาและคอมพิวเตอรดาน
ตางๆ  เชน  การใชท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติ  ลักษณะภูมิประเทศ  และปรากฏการณทางพ้ืนท่ีตาง ๆ เพ่ือนํา
ขอมูลมาวิเคราะหเชิงพ้ืนท่ีในประเด็นท่ีเก่ียวของ ปฏิบัติการภาคสนามและศึกษาดูงานหนวยงานท่ีใชขอมูล
ดาวเทียม

2543102 หลักธรณีวิทยา 3(2-2)
Principle of Geology
หลักเกณฑท่ัวไปทางธรณีวิทยา ประวัติการกําเนิดโลก ธรณีวิทยาโครงสราง แรและหิน

การลําดับยุคทางธรณีวิทยา กระบวนการกําเนิดและการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก ธรณีวิทยาของประเทศไทย
ฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการธรณีวิทยา  ปฏิบัติการภาคสนามและศึกษาดูงานกรมทรัพยากรธรณี

2542108 อุทกวิทยาภูมิศาสตรเพื่อการจัดการลุมน้ํา 3(2-2)
Hydrology  Geography for principle of Watershed Management
การหมุนเวียนของน้ําบนโลก ความชื้นในบรรยากาศ  รูปแบบการกลั่นตัวของไอน้ํา

ความหมายความสําคัญและกระบวนการเกิดฝนปฏิสัมพันธระหวางฝนกับอากาศ  พืช ดิน  แหลงน้ําผิวดินและ
แหลงน้ําใตดิน  กระบวนการน้ําพืชยึด  การซึมน้ําผานผิวดิน  การคายระเหย  น้ําผิวดินและน้ําใตดิน  ธรณี
สัณฐานวิทยาลุมน้ํา  หลักการจัดการลุมน้ําตามหลักการอนุรักษดินและน้ํา ลุมน้ําในประเทศไทย ปญหาท่ีเกิดข้ึน
ฝกปฏิบัติการนําภูมิสารสนเทศมาใชในการศึกษาวิเคราะหและวางแผนการจัดการลุมน้ํา ศึกษาผลกระทบของการ
ทําลายพ้ืนท่ีลุมน้ําท่ีมีตอสภาพแวดลอม มีการศึกษาภาคสนาม

2543407 ภูมิสารสนเทศ 3(2-2)
Geo-Informatics

การบูรณาการความรูทางดานสํารวจขอมูลระยะไกล  ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร  ระบบ
กําหนดตําแหนงบนพ้ืนโลกเพ่ือประเมินศักยภาพเชิงพ้ืนท่ี  วิเคราะหขอมูลจากภาพถายดาวเทียมดวยสายตาและ
คอมพิวเตอรในดานตางๆ  เพ่ือนําขอมูลมาวิเคราะหเชิงพ้ืนท่ีดวยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรและใชระบบกําหนด
ตําแหนงบนพ้ืนท่ีในการตรวจสอบภาคสนาม และศึกษาดูงานหนวยงานตางๆ ท่ีใชภูมิสารสนเทศ
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2543408 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 3(2-2)
Geographic  Information System
ปฏิบัติการสรางฐานขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร การเขียนขอมูลการจัดการขอมูล และ

การแสดงผลขอมูลกําหนดตําแหนงพิกัดบนพ้ืนโลก  รวมท้ังการฝกปฏิบัติการรวบรวมขอมูลและจัดการฐานขอมูล
ท่ีไดจากพ้ืนท่ี เพ่ือนํามาวิเคราะห ขอมูลและสรางแบบจําลองทางพ้ืนท่ี

2543409 สถิติทางภูมิศาสตร 3(2-2)
Statistics  for Geography

ขอมูลสถิติทางภูมิศาสตร การรวบรวมขอมูล การแปลความหมาย การประยุกตขอมูลทาง
สถิติใหเปนความหมายทางภูมิศาสตร การสรางและทดสอบแบบจําลองทางภูมิศาสตรโดยอาศัยความรูทางสถิติ
และคณิตศาสตร ฝกการเก็บขอมูลในภาคสนามและการนําขอมูลมาใชเปนฐานขอมูลทางภูมิศาสตร

2544903 การวิจัยสําหรับภูมิศาสตร 3(2-2)
Research in Geography
วิธีการและรูปแบบการวิจัยทางภูมิศาสตร ฝกปฏิบัติการวิจัยทางภูมิศาสตรโดยเนนการ

ทํางานเปนกลุม  การวางแผน การเลือก หัวขอและการทําเคาโครงการวิจัย การตั้งสมมุติฐาน การเก็บขอมูล
การวิเคราะหขอมูล การเขียนรายงานการวิจัยและนําเสนอรายงานการวิจัย

2544904 สัมมนาเทคโนโลยีภูมิศาสตร 3(2-2)
Seminar in  Geographical  Technology
ปญหาเฉพาะเรื่องทางภูมิศาสตร ในพ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ีหนึ่งโดยนําศาสตรดานตางๆในสาขา

ภูมิศาสตรไปบูรณาการศึกษาสภาพปญหา เพ่ือการวางแผนและดําเนินการแกปญหาและนําแนวคิดกระบวนการ
ตามโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาใชเปนแบบอยางในการศึกษา  โดยการทํางานเปนกลุม  เพ่ือ
เนนการมีมนุษยสัมพันธท่ีดีในการทํางานรวมกัน  ใหนําผลการศึกษาเสนอตอท่ีประชุมสัมมนาทางวิชาการภายใน
มหาวิทยาลัย

2) กลุมวิชาเลือก
กลุมวิชาเทคโนโลยี

2542403 เทคนิคภาคสนามทางภูมิศาสตร 3(2-2)
Fieldwork  Technique in Geography

มโนทัศนทางเทคนิคภาคสนาม  การวางแผนฝกภาคสนาม  อุปกรณและเครื่องมือ
ภาคสนาม  การสํารวจและเก็บขอมูลภาคสนาม  การจัดระเบียบขอมูล  การวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล  การ
นําเสนอขอมูลทางภูมิศาสตร  โดยมีการใหฝกปฏิบัติการในภาคสนาม

2542404 การสํารวจภูมิประเทศ 3(2-2)
Topographic Survey
การวัดระยะและทิศทาง  การทดสอบและปรับแกกลองธีโอโดไลต  ขายสามเหลี่ยม  การ

วางหมุดบังคับทางราบและทางดิ่ง  การทําวงรอบและวิธีการทางจีโอเมตรี  การรังวัดรายละเอียดสําหรับแผนท่ีภูมิ
ประเทศ  การปรับแกและการคํานวณขอมูลสนาม  เครื่องมือการรังวัดระบบอิเล็กทรอนิกสตางๆ มีการฝก
ปฏิบัติการภาคสนาม
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2542405 คอมพิวเตอรเพื่อการวิเคราะหขอมูลทางภูมิศาสตร 3(2-2)
Computer  for  Analysis  in  Geography

การใชเครื่องคอมพิวเตอร โปรแกรมคอมพิวเตอร เพ่ือการวิเคราะหขอมูลดานภูมิศาสตร
การเสนอขอมูลทางภูมิศาสตรดวยกราฟ ไดอะแกรมคารโตแกรมและแผนท่ีคอมพิวเตอร

2543410 การผลิตแผนท่ีเพื่องานเฉพาะอยาง 3(2-2)
Cartography for Specific Work
การออกแบบและเขียนแผนท่ี เพ่ือใชงานเฉพาะดาน ไดแก แผนท่ีแหลงทองเท่ียว แผนท่ี

แสดงการใชท่ีดิน แผนท่ีหมูบาน แผนท่ีตําบล แผนท่ีอําเภอ แผนท่ีจังหวัด และแผนท่ีอ่ืนๆ

2543411 การทําแผนท่ีทองถิ่น 3(2-2)
Cartography  for  Local  Studies

การออกแบบ การเขียนแผนท่ีเพ่ือการศึกษาทองถ่ิน ท้ังแผนท่ีพ้ืนราบ แผนท่ี
ภูมิประเทศ แผนท่ีสถิติเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ แผนท่ีเฉพาะเรื่องจากขอมูลเบื้องตนและขอมูลภาคสนาม ตาม
หลักพ้ืนฐานการทําแผนท่ีและการทําแผนท่ีดวยคอมพิวเตอร

2544401 การประยุกตภูมิสารสนเทศ 3(2-2)
Applied Geo-Informatics

การใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและคอมพิวเตอรในการ วิ เ ค ร า ะ ห ข อ มู ล เ ชิ ง พ้ื น ท่ี
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เนนการปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร และการตรวจสอบขอมูล
ภาคสนามในพ้ืนท่ีศึกษา

2544402 การทําแผนท่ีดวยคอมพิวเตอร 3(2-2)
Computer  Cartography
การใชคอมพิวเตอรในการสรางและวิเคราะหแผนท่ี  การจัดการขอมูล พ้ืนฐานในการทํา

แผนท่ีฝกการใชโปรแกรมสําเร็จรูป  สําหรับวิเคราะหปญหาทางภูมิศาสตร
กลุมวิชากายภาพและสิ่งแวดลอม

2544208 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 3(2-2)
Natural Resources and Environmental Management
ความหมาย ประเภท ลักษณะและขอบเขตของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ

ประเทศไทย การจัดการสิ่งแวดลอมในประเทศไทย ท้ังสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทางสังคม-
วัฒนธรรม ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แนวทางในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมใหเกิดความ
ยั่งยืน   ฝกปฏิบัติการนําภูมิสารสนเทศมาใชในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม                 มี
การศึกษาภาคสนามและดูงานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมในภูมิภาคตางๆ ของไทย

2542109 ภูมิศาสตรดินเบ้ืองตน 3(2-2)
An Introduction to Soil Geography
การกําเนิด การกระจาย สมบัติทางกายภาพ สมบัติทางเคมีและ ศักยภาพทาง

การเกษตร การจําแนกดินตามระบบอนุกรมวิธาน (Soil Taxonomy Classification System) ดินท่ีเปนปญหา
ทางการเกษตร ไดแก ดินเปรี้ยว ดินเค็ม ดินเค็ม-โซดิก ดินทรายจัด ดินอินทรีย ดินลูกรัง เปนตน ฝกปฏิบัติการ
ศึกษาดินในหองปฏิบัติการ  มีการฝกปฏิบัติงานภาคสนามโดยเนนดินในประเทศไทย ศึกษาดูงานกรมพัฒนาท่ีดิน
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2543210 ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 3(2-2)
Natural  Diasters
การศึกษาเชิงสหวิทยาการเก่ียวกับความหมายหายนะของสิ่งแวดลอมท่ีเกิดจากธรรมชาติ

และจากมนุษยและการกระจายทางพ้ืนท่ี – เวลาของเหตุการณทางภูมิศาสตรกายภาพท่ีเกิดข้ึนอยางรุนแรง  เชน
ปญหาโลกรอน  อุทกภัย แผนดินถลม  ภัยแลง  พายุ การกัดเซาะชายฝง   แผนดินไหว หลุมยุบ ภูเขาไฟปะทุ
และอ่ืน ๆ  แนวทางการปรับตัวบุคคลและสังคมตอผลท่ีไดรับจากภัยพิบัติ  ฝกปฏิบัติการนําภูมิสารสนเทศมาใชใน
การศึกษาวิเคราะห  ติดตาม  วางแผนเพ่ือแกปญหาภัยพิบัติธรรมชาติตางๆ มีการศึกษาภาคสนาม

2543214 การจัดการดินและการวางแผนการใชท่ีดิน 3(2-2)
Soil  Management and Land  Use  Planning

หลักการ  วัตถุประสงคในการจัดการดินและการใชท่ีดิน  การจําแนกการใชประโยชน
ท่ีดินโดยการประยุกตใชหลักการ  ทฤษฎี  และการวางแผนรวมกับขอมูลภูมิสารสนเทศ เพ่ือเปนการประเมินผล
กระทบการใชประโยชนท่ีดินตอสิ่งแวดลอม มีการศึกษาภาคสนาม

กลุมวิชาสังคมและวัฒนธรรม
2542206 ภูมิศาสตรประชากร 3(3-0)

Population Geography
ประชากรในภูมิภาคตาง ๆ ของโลก โดยพิจารณาถึงสภาพทางภูมิศาสตรท่ีเก่ียวของหรือมี

ผลตอการตั้งถ่ินฐาน ความเปนอยูของประชากรในภูมิภาคตางๆ ชาติพันธุ เชื้อชาติ ศาสนา จํานวน การ
กระจาย ความหนาแนน โครงสรางประชากร อัตราการเพ่ิม  การยายถ่ิน  คุณภาพ และปญหาสุขภาพของ
ประชากร ความสําคัญของประชากรตอเศรษฐกิจ สังคม การเมือง

2542208 ภูมิศาสตรเมืองและชนบท 3(2-2)
Urban  and  Rural Geography
องคประกอบของเมืองและชนบท แบบรูปการตั้งถ่ินฐาน ประชากร ลักษณะเศรษฐกิจ-สังคม

การใชท่ีดิน การใชความรูดานภูมิศาสตรเพ่ือการพัฒนาสภาพแวดลอมของเมืองและชนบทใหสามารถอํานวยความ
สะดวกสบายแกประชาชนในทองถ่ินและเปนเมืองท่ีนาอยู ปญหาและการแกไขปญหาในเมืองและชนบท มี
การศึกษาดูงานกรมโยธาธิการและผังเมืองและปฏิบัติการภาคสนาม

2542305 ภูมิศาสตรทองถิ่น 3(2-2)
Local Geography

สภาพภูมิศาสตรทองถ่ิน ดานสภาพแวดลอม ทางกายภาพ  เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมและ
ประชากร การวิเคราะหปญหา ฝกการใชเครื่องมือทางภูมิศาสตรในการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือผลิต
แผนท่ีและใชแผนท่ีในการศึกษา  เพ่ือเปนแนวทางในการแกไขและพัฒนาทองถ่ิน ใหนักศึกษาฝกเก็บขอมูลใน
ภาคสนาม แลวนํามาวิเคราะหสภาพทองถ่ิน

2543206 ภูมิศาสตรการทองเท่ียวประเทศไทย 3(2-2)
Geography of Tourism  in  Thailand

สภาพทางภูมิศาสตรของแหลงทองเท่ียวในประเทศไทย เก่ียวกับท่ีตั้ง การเขาถึงและ
เสนทางคมนาคม สภาพทางธรรมชาติและการกําเนิดของแหลงทองเท่ียว สภาพทางดานวัฒนธรรมและประวัติ



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิศาสตร หนา 15

ของแหลงทองเท่ียว ประเภทของแหลงทองเท่ียว องคประกอบท่ีเหมาะสมสําหรับการทองเท่ียว สถานบริการและ
หนวยงานท่ีดําเนินงานการทองเท่ียว ฝกปฏิบัติการนําเครื่องมือทางภูมิศาสตรมาใชในการศึกษาและวิเคราะห
แหลงทองเท่ียว เชน  แผนท่ี  ภาพดาวเทียม  เครื่องกําหนดตําแหนงของพ้ืนท่ี(GPS) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
(GIS) เพ่ือการวางแผนงานการจัดการการทองเท่ียวอยางยั่งยืนและฝกปฏิบัติงานภาคสนาม

2543208 ภูมิศาสตรการเกษตรของประเทศไทย 3(2-2)
Agricultural Geography in  Thailand

องคประกอบหลักของภูมิศาสตรการเกษตร ปจจัยทางดานภูมิศาสตรท่ีเก่ียวของกับการใช
ท่ีดินและปญหาการใชท่ีดินดานการเกษตรกรรม ไดแก การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว การประมง และการทําปาไม
การแบงภูมิภาคทางดานการเกษตรของไทย ลักษณะกิจกรรมการเกษตรหลักของแตละภูมิภาค ท่ีดิน แรงงาน
และทุน นโยบายของรัฐบาล ผลผลิตการตลาด และศึกษาดูงานสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

2543209 ภูมิศาสตรการวางแผนและการพัฒนา 3(2-2)
Geography of Planning and Development

การสํารวจขอมูลทางภูมิศาสตร การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหเพ่ือการวางแผนและ
พัฒนาสําหรับงานเฉพาะดาน ไดแก การวางผังชุมชน การกําหนดเขตการปกครอง การสรางเข่ือน การสราง
อางเก็บน้ํา การสรางเขตอุตสาหกรรม การจัดท่ีดินเพ่ือการเกษตรกรรม การคมนาคมขนสง ฝกการเขียน
โครงการเพ่ือการวางแผนและพัฒนาพ้ืนท่ี และการปฏิบัติภาคสนาม

2.4 กลุมฝกประสบการณวิชาชีพ
2543802 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีภูมิศาสตร 2(90)

Preparation for Professional Internships  in Geographical Technology
การจัดกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพในดาน

การเรียนรู ลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพการพัฒนาตัวผูเรียนให มีความรู ทักษะ เจตคติ
แรงจูงใจ และคุณลักษณะท่ีเหมาะกับวิชาชีพ การศึกษาสังเกต และมีสวนรวมในการปฏิบัติงานดานเทคโนโลยี
ภูมิศาสตรในประสบการณจริง

2544801 การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีภูมิศาสตร 5(450)
Professional Internships in Geographical Technology

การ ฝกงานทางดานเทคโนโลยีภูมิศาสตรในองคการหรือหนวยงานภาครัฐ   รัฐวิสาหกิจ
และเอกชนท่ีเก่ียวของกับการใชวิทยาการทางภูมิศาสตรระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร เพ่ือเพ่ิมทักษะ
ประสบการณ และการขยายโอกาสในการประกอบอาชีพ และการรวมกิจกรรมกับหนวยงานใน
การออกปฏิบัติงานในภาคสนาม
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