หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
คําอธิบายรายวิชา
451121** ภูมิศาสตรมนุษย (Human Geography)
3(3-0)
หลักและแนวคิดภูมิศาสตรมนุษย การกระจายของประชากรและการยายถิ่น แบบ
รูปและกระบวนการทางวัฒนธรรม การจัดรูปพื้นที่ทางการเมือง การเกษตรและการใช
ที่ดินในชนบท การพัฒนาอุตสาหกรรม แบบจําลองทําเลทีต่ ั้งอุตสาหกรรม การใชที่ดินใน
เมือง ภูมิศาสตรสังคมรวมสมัย ภูมิศาสตรสิ่งแวดลอม
Principles and concepts in human geography, population distribution and
migration, cultural patterns and processes, political organization of space,
agriculture and rural land use, industrialization, industrial location models, urban land
use, contemporary social geography, environmental geography.
451141** ภูมิศาสตรกายภาพ (Physical Geography)
3(3-0)
แนวคิดและขอบเขตของภูมิศาสตรกายภาพ ระบบพลังงานของโลก ระบบภูมิอากาศ
ของโลก การกระจายของพืชพรรณและสัตวตามธรรมชาติ ลักษณะและวัฏจักรของเปลือก
โลก แรและดิน น้ําใตดินและวัฏจักรของน้าํ ลักษณะภูมปิ ระเทศที่เกิดจากการกรอนและการ
ทับถมอันเนื่องมาจากการกระทําของน้ํา น้ําใตดิน คลื่น ลม และธารน้ําแข็ง
Concepts and scope of physical geography, the global energy system,
climate systems, distribution of natural flora and fauna, characteristic and cycles of
the earth’s crust, minerals and soils, ground water and water cycle; erosional and
depositional landforms by the work of stream, ground water, wave, wind, and glacier.
451142** ภูมิศาสตรสิ่งแวดลอม (Environmental Geography)
3(3-0)
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม กิจกรรมของมนุษยในระดับชาติและ
นานาชาติ การใชทรัพยากรของมนุษย มลพิษและการจัดการสิ่งแวดลอม กฎหมาย
สิ่งแวดลอม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม มีการศึกษานอกสถานที่
Relationship between human and the environment, human activities in
national and international levels, resource utilizations, pollution and environmental
management, environmental laws, environmental impact assessment. Field trip
required.
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451151* เทคนิคเชิงปริมาณเบื้องตนทางภูมิศาสตร
3(3-0)
(Basic Quantitative Techniques in Geography)
คณิตศาสตรและสถิติเบื้องตนสําหรับนักภูมิศาสตร เรขาคณิตวิเคราะห สมการเชิง
เสน เมทริกซและดีเทอรมิแนนต การหาอนุพันธและการประยุกต การหาปริพันธและการ
ประยุกต แนวคิดพื้นฐานเกีย่ วกับความนาจะเปน ตัวแปรสุม การแจกแจงความนาจะเปน การ
ชักตัวอยาง การประมาณคา การทดสอบสมมติฐาน
Basic mathematics and statistics for geographer, analytic geometry, linear
equation, matrices and determinants, differentiation and its applications, integral and
its applications, basic probability concepts, random variables, probability distributions,
sampling, estimation, hypothesis testing.
451211* ภูมิศาสตรการพัฒนา (Development Geography)
3(3-0)
ความหมายของการพัฒนา การพัฒนาและภูมิศาสตร ทฤษฎี กลยุทธ และองคประกอบ
ของการพัฒนา ปฏิสัมพันธทางพื้นที่ในระดับตางๆ การกลายเปนเมืองและการพัฒนา การเกษตร
และการพัฒนาชนบท ปฏิสมั พันธของเมืองและชนบท การพัฒนา การบริหารและการจัดการ
ทองถิ่น การรวมกลุมประเทศในภูมิภาค การคาระหวางประเทศและการใหความชวยเหลือดานการ
พัฒนา โลกาภิวัตน การกลายเปนสมัยใหมและการพัฒนา
Definition of development, development and geography; theories, strategies and
components of development; spatial interactions at various scales, urbanization and
development, agricultural and rural development, urban-rural interactions; local
development, administration and management; regional groupings, international trade and
development aid, globalization, modernization and development.
451212 ระบบพลวัตทางภูมิศาสตร (System Dynamics Approach to Geography)
3(2-3)
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฎีระบบ โครงสรางของระบบปดหรือระบบยอนกลับใน
ระบบพลวัต อันตรกิริยาระหวางพฤติกรรมมนุษยและระบบพลวัตในภูมิศาสตร การสรางกราฟ
และวงจรความสัมพันธ การสังเคราะหประเด็นทางภูมิศาสตร การวิเคราะหสาเหตุและผลใน
กระบวนการเปลี่ยนแปลงดวยระบบพลวัต การสรางแบบจําลองสถานการณและการใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรในการระบุและการวิเคราะหปญหาทางภูมิศาสตรที่ไมหยุดนิ่ง
451151* เทคนิคเชิงปริมาณเบื้องตนทางภูมิศาสตร
3(3-0)
(Basic Quantitative Techniques in Geography)
คณิตศาสตรและสถิติเบื้องตนสําหรับนักภูมิศาสตร เรขาคณิตวิเคราะห สมการเชิงเสน
เมทริกซและดีเทอรมิแนนต การหาอนุพันธและการประยุกต การหาปริพันธและการประยุกต
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับความนาจะเปน ตัวแปรสุม การแจกแจงความนาจะเปน การชักตัวอยาง
การประมาณคา การทดสอบสมมติฐาน
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Basic mathematics and statistics for geographer, analytic geometry, linear
equation, matrices and determinants, differentiation and its applications, integral and its
applications, basic probability concepts, random variables, probability distributions,
sampling, estimation, hypothesis testing.
451211* ภูมิศาสตรการพัฒนา (Development Geography)
3(3-0)
ความหมายของการพัฒนา การพัฒนาและภูมิศาสตร ทฤษฎี กลยุทธ และองคประกอบ
ของการพัฒนา ปฏิสัมพันธทางพื้นที่ในระดับตางๆ การกลายเปนเมืองและการพัฒนา
การเกษตรและการพัฒนาชนบท ปฏิสัมพันธของเมืองและชนบท การพัฒนา การบริหารและ
การจัดการทองถิ่น การรวมกลุมประเทศในภูมิภาค การคาระหวางประเทศและการใหความ
ชวยเหลือดานการพัฒนา โลกาภิวัตน การกลายเปนสมัยใหมและการพัฒนา
Definition of development, development and geography; theories, strategies
and components of development; spatial interactions at various scales, urbanization
and development, agricultural and rural development, urban-rural interactions; local
development, administration and management; regional groupings, international trade
and development aid, globalization, modernization and development.
451212 ระบบพลวัตทางภูมิศาสตร (System Dynamics Approach to Geography)
3(2-3)
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฎีระบบ โครงสรางของระบบปดหรือระบบยอนกลับในระบบ
พลวัต อันตรกิริยาระหวางพฤติกรรมมนุษยและระบบพลวัตในภูมิศาสตร การสรางกราฟและ
วงจรความสัมพันธ การสังเคราะหประเด็นทางภูมิศาสตร การวิเคราะหสาเหตุและผลใน
กระบวนการเปลี่ยนแปลงดวยระบบพลวัต การสรางแบบจําลองสถานการณและการใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรในการระบุและการวิเคราะหปญหาทางภูมิศาสตรที่ไมหยุดนิ่ง
451325 ภูมิศาสตรอุตสาหกรรม (Geography of Manufacturing)
3(3-0)
พื้นฐาน : 451121 หรือ 451221
แนวคิดเกี่ยวกับทําเลที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรม ปจจัยทําเลทีต่ ั้ง ทฤษฎีทําเลที่ตั้ง
อุตสาหกรรม กรณีศึกษาการวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรม
Concepts of industrial location, location factors, industrial location theories, case
studies of industrial development planning.
451326 ภูมิศาสตรการขนสง (Geography of Transportation)
3(3-0)
พื้นฐาน : 451121 หรือ 451221
แนวคิดเกี่ยวกับระบบการขนสง เสนทางและโครงขาย การพัฒนาการขนสง แบบจําลอง
การขนสง การออกแบบและสมรรถนะของโครงขาย คาขนสง
Concepts in transportation systems, routes and networks, transport development,
transport models, network design and performance, transport costs.
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451341 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ (Conservation of Natural Resources)
3(3-0)
หลักการและแนวทางในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติประเภทตางๆ ทรัพยากรดิน
น้ํา ปาไม สัตวปา แร พลังงาน ปญหาสิ่งแวดลอมและแนวทางการแกไข มีการฝกงาน
ภาคสนาม
Principles and guidelines for conservation of several types of natural
resources; soil, water, forest, wildlife, minerals and energy resources; environmental
problems and guidelines for problem solving. Fieldwork required.
451342 ภูมิศาสตรปฐพี (Soil Geography)
3(3-0)
พื้นฐาน : 451141
ปจจัยทางภูมิศาสตรที่มีอิทธิพลตอลักษณะ ชนิดของดิน และศักยภาพการใชทดี่ ิน
ของดิน ฝกงานสนาม 30 ชั่วโมง
Geographical factors influencing characteristics, types of soils and land use
potentials. Thirty hours of fieldwork.
451343 ภูมิศาสตรอุตนุ ิยมวิทยา (Meteorological Geography)
3(3-0)
พื้นฐาน : 451141
ปจจัยที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงของ บรรยากาศ ชนิดและการกระจายของหยาดน้ําฟา
อุณหภูมิและระบบลมของโลก การจําแนกภูมิอากาศ การวิเคราะหและพยากรณอากาศดวย
ภาพถายดาวเทียม มีการศึกษานอกสถานที่
Factors affecting atmospheric changes. Types and distribution of precipitation,
temperature and wind systems of the world. Climate classification, weather analysis and
forecasting with satellite image. Field trips required.
451344 แหลงพลังงานและการใช (Energy Sources and Consumption)
3(3-0)
ศึกษาวิเคราะหรูปแบบการกระจายของแหลงทรัพยากรพลังงานและพลังงานทดแทน การ
นํามาใชใหเกิดประโยชน ผูผลิตและผูบริโภครายใหญของทรัพยากรพลังงาน การจัดการและ
อิทธิพลของสถาบันตางๆ การอนุรักษและผลกระทบที่มีตอสิ่งแวดลอมของการนําพลังงานตางๆ
มาใช มีการฝกภาคสนาม
Studies and analysis of the distribution of sources of energy and alternative energy,
utilization, major producer and consumers of energy resource, management and influence
of various institutions, conservation and environmental impact of resource utilization. Field
work required
451351 การสํารวจพื้นที่ทางภูมิศาสตร (Geographical Site Survey)
3(2-2)
พื้นฐาน : 451251
การวางแผนการเก็บขอมูลทางกายภาพและเศรษฐกิจสังคมสําหรับงานภาคสนาม การใช
ภาพถายทางอากาศ ภาพถายดาวเทียม และแผนที่ตา ง ๆ ในการเก็บขอมูลและสํารวจภาคสนาม
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การตรวจสอบความถูกตองของขอมูลและการแปลขอมูล การออกแบบสอบถาม สัมภาษณ
สังเกตและจดบันทึก และการวิเคราะหขอ มูลกายภาพและเศรษฐกิจสังคม เนนการทําโครงการ
เปนกลุม
Physical and socio-economic data collection planning for fieldwork; utilization of
aerial photo, satellite imageries and thematic maps in data collection and site survey;
ground truth verification and data interpretation; questionnaire construction, interview,
observation, and note-taking; analysis of physical and socio-economic data; emphasizing
group projects.
451352** การทําแผนทีจ่ ากภาพถายทางอากาศ I (Photogrammetry I)
3(3-0)
พื้นฐาน : 451251
วิวัฒนาการและประโยชนของการทําแผนที่จากภาพถายทางอากาศ กลองและการ
ถายภาพทางอากาศ ลักษณะทางเรขาคณิตของภาพถายทางอากาศ เครื่องมือสําหรับการทําแผน
ที่จากภาพถายทางอากาศ จุดควบคุมภาคพื้นดิน แพรัลแลกซและการมองเห็นสามมิติ ทฤษฎี
การปรับและการสรางรูปจําลองภาพทรวดทรง หลักการโฟโตแกรมเมตรีวิเคราะห การดัดแกภาพ
และการตอผนึก การวางแผนโครงการการทําแผนที่จากภาพถายทางอากาศ
Evolution and usefulness of photogrammetry, aerial cameras and aerial photography,
geometric characteristics of aerial photographs, photogrammetric instruments, ground
control points, parallax and stereoscopy, theory of orientation and stereo model construction,
principles of analytical photogrammetry, image rectification and mosaic, photogrammetric
project planning.
451353** การทําแผนทีจ่ ากภาพถายทางอากาศ II (Photogrammetry II)
3(2-2)
พื้นฐาน : 451352
การแปลงพิกัดและสมการพื้นฐานทางโฟโตแกรมเมตรี หลักการการสามเหลี่ยมจาก
ภาพถายทางอากาศ การคํานวณปรับแกในการสามเหลี่ยมจากภาพถายทางอากาศ การใชภาพ
ดาวเทียมในการทําแผนที่จากภาพถายทางอากาศ โฟโตแกรมเมตรีเชิงเลขเบื้องตน ระบบการทํา
แผนที่ดิจิทัล เรดารชองเปดสังเคราะหและไลดาร
Coordinate transformations and basic photogrammetric equations, principles of aerial
triangulation, data adjustment for aerial triangulation, utilization of satellite imagery in
photogrammetric applications, basic to digital photogrammetry, digital mapping systems,
synthetic aperture radar, lidar.
451354** ระบบกําหนดตําแหนงบนโลกสําหรับนักภูมิศาสตร
3(2-3)
(Global Positioning System for Geographer)
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หลักการพื้นฐานในงานรังวัดและทําแผนที่ ระบบพิกัด การกําหนดตําแหนง หลักพิภพ
คํานวณ ระบบดาวเทียมในงานรังวัด ดาวเทียมระบบจีพีเอส เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมจีพีเอส การ
วางแผนเพื่อการรังวัดดาวเทียม การทํางานรังวัดภาคสนาม
Principles of surveying and mapping, coordinate systems, positioning, principles of
geodesy, satellite system in surveying, global positioning system, GPS receivers, planning
for satellite surveying, satellite surveying in the field.
451399 การฝกงาน (Practicum)
3(0-9)
การฝกงานเฉพาะดานภูมิศาสตร
Specific practicum in geography.
451411** การอานทางภูมิศาสตร (Readings in Geography)
3(3-0)
การอานและวิเคราะหเอกสารทางภูมิศาสตรจากและวารสารและตํารา
Reading and analyzing geographical documents in journals and textbooks.
451412 การพัฒนาความคิดทางภูมิศาสตร (Development of Geography Thought)
3(3-0)
การใชวิจารณญาณและการประเมินผลความคิดบางประการของนักภูมิศาสตร ปรัชญา
และผลที่ไดจากความคิดของนักภูมิศาสตรที่สําคัญ
Reasoning and evaluation of thoughts of geographers; philosophy and effect of
prominent geographers’ thoughts.
451421** ภูมิศาสตรการเมือง (Political Geography)
3(3-0)
วิวัฒนาการแนวคิดทางภูมิศาสตรการเมือง การกําเนิดรัฐ องคประกอบทางดานกายภาพ
เศรษฐกิจ และสังคมกับพลังอํานาจของรัฐ ทรัพยากรและอํานาจรัฐ อิทธิพลทางการเมืองกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิศาสตร การบริหารทางการเมืองและการปกครองทองถิ่น องคกรนานาชาติ
การวิเคราะหปญหาและเหตุการณทางการเมืองของประเทศไทยและนานาประเทศ
Evolution of concepts in political geography, origin of state; physical, economic,
social elements and the political power of state; resources and the state power, political
influences and changes in geographical condition, political administration and local
governance, international organizations, analysis of political problems and conditions in
Thailand and other countries.
451422 ภูมิศาสตรการแพทย (Medical Geography)
3(3-0)
นิเวศวิทยาของโรค การแพรกระจายและการกระจายของโรคที่สําคัญบางชนิด การกระจาย
การเขาถึง และการใชบริการทางการแพทย
Disease ecology; diffusion and distribution of selected major diseases; distribution,
accessibility and utilization of medical care services.
451431 ภูมิศาสตรออสเตรเลียและโอเชียเนีย (Geography of Australia and Oceania)
3(3-0)
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451432

451433

451441

451442

451443

ภูมิทัศนธรรมชาติและภูมิทศั นวัฒนธรรมของออสเตรเลีย นิวซีแลนด และหมูเกาะใน
มหาสมุทรแปซิฟก สภาพปจจุบันและปญหา
Natural and cultural landscapes of Australia, New Zealand, and the Pacific Islands.
Existing situation and problems.
ภูมิศาสตรอเมริกาใตและแอฟริกา (Geography of South America and Africa) 3(3-0)
การตั้งถิ่นฐานของประชากรในอเมริกาใตและแอฟริกา สภาพภูมิศาสตรและลักษณะทาง
สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของประชากร ความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมกายภาพกับมนุษย
สถานภาพทางการเมืองการปกครอง ระบบโครงสรางภายในและความสัมพันธกับพื้นที่ภายนอก
ภูมิภาค สภาพปจจุบันและปญหา
Relationship between physical environment and human activities. Political status
and governance. Internal structure, external connections and relationship. Existing situation
and problems.
ภูมิศาสตรยุโรปและอเมริกาเหนือ(Geography of Europe and North America) 3(3-0)
ภูมิทัศนธรรมชาติ และภูมทิ ัศนวัฒนธรรมของทวีปยุโรป และทวีปอเมริกาเหนือ สภาพ
ปจจุบันและปญหา
Natural and cultural landscapes of Europe and North America. Existing situation
and problems.
ภูมิศาสตรทรัพยากรการทองเที่ยว(Geography of Tourism Resources) 3(3-0)
ความหมายและประเภทของทรัพยากรการทองเที่ยว ปจจัยทางภูมิศาสตรที่มีอิทธิพลตอ
การทองเที่ยว การใชภาพถายระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตรในการวิเคราะหทรัพยากร
การ ทองเที่ยว การวางแผนและพัฒนาทรัพยากรการทองเที่ยวใหยงั่ ยืน มีการฝกงานภาคสนาม
Definition and types of tourism resources. Geographical factors influencing tourism.
Application of remote sensing and geographic information system for tourism resource
analysis. Tourism resource planning and sustainable development. Fieldwork required.
ภูมิศาสตรทางทะเล (Marine Geography)
3(3-0)
ลักษณะโครงสรางของทองทะเล ทรัพยากร สภาพแวดลอมบริเวณชายฝง ภูมิศาสตร
การเมืองที่เกี่ยวของกับทองทะเล ประโยชนทางทะเลตอกิจกรรมของมนุษย การอนุรักษ มี
การศึกษานอกสถานที่
The marine structures, resources, coastal environment, geopolitics of the
oceans, multi purpose for human activities, and conservation. Field trip required.
อุทกภูมิศาสตร (Hydro geography)
3(3-0)
แหลงกําเนิดของน้ํา การเปลี่ยนทางกายภาพของโลกจากการกระทําของน้ํา พลังงานจาก
น้ํา ประโยชนอเนกประสงคเพื่อมนุษยชาติ การอนุรักษสิ่งแวดลอม
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Water resources, the changing global physical feature by water, the energy from
water, the multi-utilization for humanity, conservation of the environment.
451451** เทคนิคเชิงปริมาณทางภูมิศาสตร (Quantitative Techniques in Geography)
3(3-0)
การประยุกตวธิ ีทางสถิติในการวิเคราะหขอมูลเชิงระวางที่
The application of statistical techniques to analyze spatial data.
451452** การสัมผัสระยะไกลสําหรับนักภูมิศาสตร (Remote Sensing for Geographer)
3(2-3)
หลักการสํารวจขอมูลระยะไกล ดาวเทียมสํารวจทรัพยากรดวงตางๆ และระบบการรับ
สัญญาณ หลักการแปลภาพจากดาวเทียมดวยสายตาและคอมพิวเตอร การประยุกตภาพถาย
ดาวเทียมเชิงภูมิศาสตร
Principles of remote sensing, satellites for resource survey and earth stations,
principles of manual and automatic satellite imagery interpretation, geographic
applications of satellite imagery.
451453 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร I (Geographic Information System I)
3(2-2)
พื้นฐาน : 451251
แนวคิด ประเภท การใชและประโยชนของขอมูลเชิงพื้นที่ การใชขอมูลดิจิทัล การผลิต
แผนที่โดยเครือ่ งคอมพิวเตอร แนวคิดของระบบสารสนเทศทางภูมศิ าสตร ซอฟตแวรสําหรับ
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร
Concepts, types, utilization, and usefulness of spatial data; digital data usage;
computerized map making; concepts of geographic information systems; software for
geographic information systems.
451454** ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร II (Geographic Information System II)
3(2-2)
พื้นฐาน : 451453
ขอมูลและสารสนเทศ แฟมขอมูล ระบบฐานขอมูล การออกแบบและการสรางฐานขอมูล
แนวคิดการวิเคราะหขอมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร การประยุกตระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
Data and information, data file, database system, database design and creation,
data analysis concept in geographic information system, application of geographic
information system.
451491** ระเบียบวิธีวิจยั ทางภูมิศาสตร (Research Methods in Geography)
1(1-0)
หลักและระเบียบวิธกี ารวิจัยทางภูมิศาสตร การกําหนดปญหา การวางรูปการวิจัย
การตั้งวัตถุประสงคและสมมุติฐาน การเก็บรวบรวมขอมูล การสรางแบบสอบถาม การ
วิเคราะหและตีความขอมูล การใชสถิติสําหรับการวิจัย การเขียนรายงานและการนําเสนอ
ผลงานวิจัย
Principles and methodology in geography, identification of research problem,
formulation of research objectives and hypotheses, collection of data, construction of
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questionnaire, data analysis and interpretation, application of statistics for research, report
writing and presentation.
451496** เรื่องเฉพาะทางภูมิศาสตร (Selected Topics in Geography)
1-3
เรื่องเฉพาะทางภูมิศาสตรในระดับปริญญาตรี หัวขอเรื่องเปลี่ยนไปในแตละภาคการศึกษา
Selected topics in geography at the bachelor’s degree level. Topics are subject to
change each semester.
451497 สัมมนา (Seminar)
1
การนําเสนอ และอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางภูมิศาสตร ในระดับปริญญาตรี
Presentation and discussion on current interesting topics in geography at the
bachelor’s degree level.
451498 ปญหาพิเศษ (Special Problem)
2
การศึกษาคนควาทางภูมิศาสตรในระดับปริญญาตรี และเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน
Study and research in geography at the bachelor’s degree level and compile into a
written report.
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