รายละเอียดของหลักสู ตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภูมิศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
ชือสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิ ต / คณะศิลปศาสตร์ / ภาควิชาภูมิศาสตร์
ข้ อมูลทัวไป

1. ชือหลักสู ตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์
: Bachelor of Arts Program in Geography

. ชือปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชือเต็ม
ชือย่ อ
ภาษาอังกฤษ
ชือเต็ม
ชือย่ อ

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์ )
ศศ.บ. (ภูมิศาสตร์ )
Bachelor of Arts (Geography)
B.A. (Geography)

. วิชาเอก (ถ้ามี)
. จํานวนหน่ วยกิตทีเรียนตลอดหลัก สูตร
จํานวนหน่ วยกิตตลอดหลักสูตร 138 หน่วยกิต
. รูปแบบของหลักสู ตร
. รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
. ภาษาทีใช้
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็ นภาษาไทย
. การรับเข้าศึกษา
รับเฉพาะนักศึ กษาไทย
. ความร่ วมมือกับสถาบันอืน
เป็ นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
. การให้ ปริญญาแก่ ผู ้สําเร็จการศึกษา
ให้ ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสู ตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 ปรับปรุงจากหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณทิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2552
กําหนดเปิ ดสอนในภาคการศึกษาที 1 ปี การศึกษา 2556
ได้พ ิจารณากลันกรองโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั งที 2/2556
เมือวันที 21 เดือน มกราคม พ.ศ.
ได้พ ิจารณากลันกรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้ านหลักสูตรและการจัดการศึกษา
ในการประชุมครั งที /
เมือวันที เดือน มกราคม พ.ศ.
ได้รับอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิ ทยาลัย ในการประชุมครั งที 2/2556
เมือวันที 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.
. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีมีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้ อมเผยแพร่ คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม ศึกษาแห่ งชาติในปี การศึกษา
2558
. อาชีพทีสามารถประกอบได้ หลังสําเร็จการศึกษา
8.1 อาจารย์ด้านภูมิศาสตร์ และภูมิสารสนเทศ
8.2 นักวิชาการ/นักวิจัยด้ านภูมิศาสตร์ และภูมิสารสนเทศ
8.3 เจ้ าหน้ าทีอ่ าน ตีความ สํ ารวจ และจัดทําแผนที
8.4 เจ้ าหน้ าทีวิเคราะห์ นโยบายและแผนพัฒนาพื นที
. สถานทีจัดการเรียนการสอน
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต
. สถานการณ์ภ ายนอกหรือการพัฒนาทีจําเป็ นต้ องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
. สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การเปลี ยนแปลงทางด้ า นเทคโนโลยีต่างๆ เกิ ดขึ นอย่ า งต่ อ เนืองเช่ น เดียวกั น กับ เทคโนโลยีใ นสาขาภูมิ ศาสตร์ ห รื อ
เทคโนโลยีภู มิ สารสนเทศก็มี ค วามเจริ ญก้ า วหน้ า อย่ า งรวดเร็ ว เช่ น การใช้ ภาพถ่ ายดาวเทียมทีได้ จากการสํ ารวจระยะไกลด้ ว ย
ดาวเทียมร่ วมกับการสํารวจเฉพาะตําแหน่งทีต้องการด้ วยระบบกําหนดพิกัดบนพื นโลก เพือมาวิเคราะห์ สถานการณ์ ทรั พยากรหรื อ
ภัย ธรรมชาติต่ างๆ ที ปรากฎบนพื นโลก รวมถึง การจัดทําแผนที และวิเ คราะห์ ข้ อมู ล อืนๆ เกี ยวกั บพื นที ด้ ว ยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ เทคโนโลยีเหล่านีมีบทบาทในการศึกษาทีเกียวข้ องกับสถานการณ์ ทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างมาก โดยใช้ ในการศึกษา
สถานการณ์ การเพาะปลูกพืชและแหล่ งทรั พยากรธรรมชาติต่างๆ อาทิ การสํ ารวจพืนทีเพาะปลูกข้ าวหรื อพืชเศรษฐกิจต่ างๆ การ
สํ ารวจแหล่ งนํ าและพื นที เพาะปลูกป่ าไม้ รวมถึ งการศึ ก ษาผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ซึ งเกิด ขึนถีและรุ นแรงมากขึน ว่ าส่ งผล
กระทบต่ อพื นทีเหล่ า นีอย่ า งไรนํ า ไปสู ่ การคาดการณ์ ผลกระทบด้ า นเศรษฐกิจได้ ต่อ ไป ด้ วยเหตุนี การเรี ยนการสอนในสาขา
ภูมิ ศาสตร์ โ ดยเฉพาะด้ า นเทคโนโลยีใ นสาขาภูมิ ศาสตร์ จึง จํ าเป็ นต้ องมีการพัฒนาให้ สอดคล้ องกั บการเปลียนแปลงทางด้ า น
เทคโนโลยี ทีเกิดขึ นอย่างต่อเนือง และความต้ องการของสั งคมในปั จจุบัน โดยเฉพาะหน่ วยงานทีเกียวข้องกับงานสํ ารวจพื นที การทํา
แผนที และวิเคราะห์ สถานการณ์ด้านสิงแวดล้อม ภัยพิบัติ และการวิเคราะห์ ทําเลทีตังเพือประกอบกิจกรรมต่างๆ เพือวางแผนพัฒนา
พื นทีรวมถึงการวางแผนการผลิตด้ านการเกษตรในระดับท้ องถินจนถึงระดับประเทศ ทีต้ องการบุคลากรทีมี ความรู ้ ความสามารถ
ทางด้ านเทคโนโลยี ภูมิสารสนเทศมาช่ วยในการทํางานดังกล่ าว

. สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสั งคมและวัฒนธรรม
การพัฒนาอย่างไม่ หยุดยังทางเทคโนโลยีด้านต่างๆ ในยุ คปัจจุบันทีคอมพิวเตอร์ เข้ามามีบทบาทต่อการดําเนินชีวิตทําให้
เกิดการเชือมโยงเครือข่ ายทางสังคมและวัฒนธรรมถึงกัน ได้ทัวโลก เช่ นเดียวกับทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์ที นานา
ประเทศต่ างมีเป้าหมายเดียวกัน คือ เพือให้ มีความสามารถในการ สํ ารวจ จัดเก็บ จัดการ และวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงพืนทีในลักษณะ
ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพือให้ ได้ ข้อมูลและสารสนเทศทีมี ประโยชน์ ต่อการพัฒนาพื นที ชุมชน วิถีชีวิต หรื อเกิดการพัฒนา
ด้ านสั ง คมและวัฒ นธรรมในพืนที ได้ สอดคล้ องกับ เป้ าหมายของหน่ วยงานทั งภาครั ฐและเอกชนที เกียวข้ อง ดังนั น การพัฒนา
หลักสูตรสาขาภูมิศาสตร์ นับว่ าเป็ นการสนับสนุนเครืองมือสําหรับการพัฒนาทางสั งคมและวัฒนธรรมของประเทศได้ อีกทางหนึง
. ผลกระทบจาก ข้ อ . และ . ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
. การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีสาขาภูมิศาสตร์ นับเป็ นสิ งที จําเป็ นอย่ างยิง ทั งนีเพือให้ สอดคล้ องกับการเปลียนแปลง
ทางด้ านเทคโนโลยีที เกิดขึนอย่างต่ อเนื อง และความต้ องการเทคโนโลยีที ตอบสนองความต้องการของสั งคมในปั จจุบั น ที อาศัย
เทคโนโลยี ต่างๆ รวมถึงเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศไปใช้ ในการสํ ารวจพื นที การทําแผนที และวิเคราะห์ สถานการณ์ ด้านสิ งแวดล้ อม
ภัยพิบัติ และการวิเคราะห์ ทําเลทีตั งเพือประกอบกิจกรรมต่างๆ เพือการวางแผนพัฒนาพื นที ซึ งจะนําไปสู ่ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคนในพื นที ทั งในระดับท้ องถินจนถึงระดับประเทศให้ ดีขึ นได้ต่อไป
. ความเกียวข้ องกับ พันธกิจของสถาบัน
การพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีสาขาภูมิศาสตร์ มุ่ งเน้ นทีจะผลิตบุ คลากรทีมีความรูค้ วามสามารถด้ านภู มิศ าสตร์ และ
เทคโนโลยี ภูมิสารสนเทศ เพือตอบสนองความต้ องการของสังคมและสอดคล้ องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ โดยความรู ้ ทีบัณฑิต
จะได้ รับ หลังเรี ยนจบหลัก สู ตรศิ ลปศาสตรบัณฑิตสาขาภูมิศ าสตร์ นอกจากสามารถนํ าไปใช้ ทํ า งานในสาขาภูมิ ศาสตร์ แล้ ว ยัง
สามารถนําความรู ้ ไปประยุกต์ทํางานในสาขาอืนๆ ทีเกียวข้ องกับการวิเคราะห์ เชิงพื นทีอีกด้วย
. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอืนทีเปิ ดสอนในวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอืน
13.1 รายวิชาในหลักสู ตรทีเปิ ดสอนโดยวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอืน
มธ.100 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่ อสังคม
(3-0-6) (วิชาศึกษาทัวไป)
มธ. สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
( -0-4) (วิชาศึกษาทัวไป)
มธ. สหวิทยาการสังคมศาสตร์
2 ( -0-4) (วิชาศึกษาทัวไป)
มธ. สหวิทยาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
(2-0-4) (วิชาศึกษาทัวไป)
มธ. คณิตศาสตร์ ทัวไประดับมหาวิทยาลัย
(3-0-6) (วิชาศึกษาทัวไป)
มธ. หลักพื นฐานทางคณิตศาสตร์
(3-0-6) (วิชาศึกษาทัวไป)
มธ. ความรู ้ ทัวไปเกียวกับคอมพิวเตอร์
(3-0-6) (วิชาศึกษาทัวไป)
มธ. รากฐานคณิตศาสตร์
(3-0-6) (วิชาศึกษาทัวไป)
มธ. สถิตพิ ื นฐาน
(3-0-6) (วิชาศึกษาทัวไป)
มธ. คอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรมเบื องต้น
(3-0-6) (วิชาศึกษาทัวไป)
ท. การใช้ ภาษาไทย
(3-0-6) (ภาควิชาภาษาไทย)
ท. การเขียนรายงานวิชาการ
(3-0-6) (วิชาศึกษาทัวไป)
สษ. ภาษาอังกฤษพื นฐาน
0 (3-0-6) (สถาบันภาษา)

สษ. ภาษาอังกฤษพื นฐาน
(3-0-6) (สถาบันภาษา)
สษ. 2 ภาษาอังกฤษพื นฐาน 3
(3-0-6) (สถาบันภาษา)
อ.216 โครงสร้ างภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6) (ภาควิชาภาษาอังกฤษ)
อ.221 การอ่ านเชิงวิเคราะห์ ข้อมูล
3 (3-0-6) (ภาควิชาภาษาอังกฤษ)
อ.231 การเขียนระดับย่อหน้ า
3 (3-0-6) (ภาควิชาภาษาอังกฤษ)
ส.216 สถิติสําหรับสั งคมศาสตร์
(3-0-6) (คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี)
หรือ ส.218 สถิตสิ ํ าหรับจิตวิทยา 1
(3-0-6) (คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี)
12.2 รายวิชาในหลักสู ตรทีเปิ ดสอนให้วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอืนต้องมาเรียน
ไม่ มี
12.3 การบริหารจัดการ
นักศึกษาสามารถลงทะเบียนตามตารางสอนทีประกาศโดยมหาวิทยาลัย

ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
ผลิตบัณฑิตทีมีความรู ้ ด้านภูมิศาสตร์ และเทคโนโลยีภูมสิ ารสนเทศ เพือประยุกต์ ใช้ ในการจัดการทรั พยากรธรรมชาติ
และการวางแผนพัฒนาพื นที
1.2 ความสําคัญ
เป็ นหลักสู ตรทีให้ ความรูด้ ้ านภู มิศาสตร์ และเทคโนโลยีภู มิสารสนเทศทีทันสมั ย สอดคล้ องกับการเปลียนแปลงทาง
เทคโนโลยี และความต้ องการของสังคมในปัจจุบัน
1.3 วัตถุประสงค์ ของหลักสูตร
เพือให้ บัณฑิตทีสํ าเร็จการศึกษาในหลักสู ตรมีลักษณะดังนี
1) มีความรู ้ ความเข้ าใจทางภูมิศาสตร์ แขนงต่าง ๆ เป็ นอย่างดี
2) สามารถนําความรู ้ และเทคโนโลยีภูมิ สารสนเทศไปใช้ ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการวางแผนพัฒนา
พื นที
3) สามารถนําความรู ้ จากการศึกษาภูมิศาสตร์ ไปประยุ กต์ เพือประกอบอาชีพและศึกษาต่ อ

ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
. ระบบการจัดการศึกษา
. ระบบ
ใช้ ระบบการศึกษาแบบทวิภ าค โดย 1 ปี การศึกษาแบ่ งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา
ศึกษาไม่ น้อยกว่า 16 สั ปดาห์ และอาจเปิ ดภาคฤดูร้อนได้ โดยใช้ เวลาการศึกษา ไม่ น้อยกว่ า สั ปดาห์ แต่ ใ ห้ เพิมชัวโมงการศึกษาใน
แต่ละรายวิชาให้ เท่ ากับภาคปกติ

.
.

การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ในการเรียนชั นปี ที 3
การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่ มี

. การดําเนินการหลักสู ตร
. วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
วัน – เวลาราชการปกติ
ภาคการศึกษาที
เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที
เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน เดือนมีนาคม – พฤษภาคม
. คุณสมบัติของผู ้เข้าศึกษา
คุณสมบัติของผู ้เข้าศึกษาต้องเป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้วยการศึกษาชั นปริญญาตรี พ.ศ.
(พร้ อมฉบับแก้ไขเพิมเติม) ข้อ และไม่ เป็ นผู ้มีปัญหาในการจําแนกสี หรือเป็ นตาบอดสี
การคัดเลือกผู ้ เข้าศึกษา
การคัดเลือกผู ้ เข้าศึกษาให้ เป็ นไปตามระเบียบการคัดเลือกเพือเข้ าศึกษาในสถาบันการศึกษาขั นอุดมศึกษาของสํานั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือการคัดเลือกตามวิธีการทีมหาวิทยาลัยกําหนดโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
.

ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
นักศึกษาขาดทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ พื นฐาน การใช้ คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ ส่ งผลให้ การเรียนในวิชาดังกล่ าว
มักไม่ ผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน ต้องมีการลงทะเบียนเรียนซําในภายหลัง
.

กลยุทธ์ ในการดําเนินการเพือแก้ ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้ อ .
ภาควิ ช าจั ด หลั ก สู ตรกํ า หนดให้ นั ก ศึ ก ษาต้ อ งเรี ย นวิ ช าคอมพิ วเตอร์ พื นฐาน สถิ ติ พืนฐาน และเลื อ กศึ ก ษาวิช า
ภาษาอังกฤษ เพือปรับปรุงความรู ้ ด้านคณิตศาสตร์ การใช้ คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ นอกจากนียังมีการเรียนวิชาศึ กษาทัวไป
เพือเสริมสร้ างทักษะด้านคณิตศาสตร์ และภาษาอย่างเหมาะสม
.

ระบบการศึกษา
 แบบชั นเรียน
 แบบทางไกลผ่ านสื อสิ งพิมพ์ เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่ านสื อแพร่ ภาพและเสี ยงเป็ นสือหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นสื อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์ เน็ต
 อืนๆ (ระบุ)
. การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
) การเที ย บโอนหน่ วยกิ ต รายวิ ช า และการลงทะเบี ย นเ รี ย นข้ า มมหาวิ ท ยาลั ย ให้ เป็ นไปตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการศึกษาชั นปริญญาตรี พ.ศ.
(พร้ อมฉบับแก้ ไขเพิมเติม) ข้ อ . และ ข้อ

) หลักเกณฑ์ การลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย ให้ เป็ นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ เรื อง หลักเกณฑ์
และเงือนไขการจดทะเบียนศึกษารายวิชาข้ ามโครงการและการจดทะเบียนศึกษารายวิชาข้ามสถาบันอุดมศึกษาในหลักสู ตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.
. หลักสูตรและอาจารย์ผู ้สอน
. หลักสูตร
..
จํานวนหน่ วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร 138 หน่ วยกิต
ระยะเวลาศึกษา เป็ นหลักสูตรแบบศึกษาเต็ม เวลา นักศึกษาต้ องใช้ ระยะเวลาการศึ กษาตลอดหลักสู ตร อย่ าง
น้ อย ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่ เกิน ภาคการศึกษาปกติ
..
โครงสร้ างหลักสูตร
นักศึกษาจะต้ องจดทะเบียนศึกษารายวิชา รวมไม่ น้อยกว่ า 138 หน่ วยกิต โดยศึกษารายวิชาต่ างๆ ครบตาม
โครงสร้ างองค์ ประกอบ และข้อกําหนดของหลักสู ตรดังนี
) วิชาศึกษาทัวไป
30
หน่ วยกิต
) วิชาเฉพาะ
102
หน่ วยกิต
. วิชาเอก
78
หน่ วยกิต
. . วิชาในสาขา
66
หน่ วยกิต
-วิชาบังคับ
36
หน่ วยกิต
-วิชาบังคับเลือก
30
หน่ วยกิต
. . วิชานอกสาขา
หน่ วยกิต
-วิชาบังคับ
9
หน่ วยกิต
-วิชาบังคับเลือก
3
หน่ วยกิต
.2 วิชาโทหรือวิชาเลือก
24
หน่ วยกิต
) วิชาเลือกเสรี
6
หน่ วยกิต
..
รายวิชาในหลักสู ตร
. . . รหัสวิชา
รายวิชาในหลักสู ตรประกอบด้วย อักษรย่อ 2 ตัว และเลขรหัส 3 ตัว โดยมีความหมาย ดังนี
อักษรย่อ ภม./GE
หมายถึง อักษรย่อของสาขาวิชาภูมิศาสตร์
ตัวเลข
มีความหมาย ดังนี
เลขหลักหน่ วย
เลข 1-3
หมายถึง วิชาบังคับในสาขา
เลข 4หมายถึง วิชาบังคับเลือกในสาขา
เลขหลักสิ บ
เลข 1
หมายถึง วิชาในกลุ ่มวิชาภูมิศาสตร์ กายภาพ
เลข 2
หมายถึง วิชาในกลุ ่มวิชาภูมิศาสตร์ มนุษย์
เลข 3
หมายถึง วิชาในกลุ่มวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
เลข 4
หมายถึง วิชาในกลุ่มวิชาค้ นคว้ าวิจัยและฝึ กงาน

เลขหลักร้ อย
เลข
เลข
เลข

หมายถึง รายวิชาทีจัดสอนในหลักสูตรชั นปี ที 2
หมายถึง รายวิชาทีจัดสอนในหลักสูตรชั นปี ที 3
หมายถึง รายวิชาทีจัดสอนในหลักสูตรชั นปี ที 4

. . . รายวิชาและข้ อกําหนดของหลักสู ตร
) วิชาศึกษาทัวไป
หน่ วยกิต
นักศึ กษาจะต้ องศึ ก ษารายวิ ชาในหลัก สู ต รวิช าศึ ก ษาทัวไป รวมแล้ วไม่ น้อ ยกว่ า หน่ ว ยกิ ต ตามโครงสร้ างและ
องค์ประกอบของหลักสูตรวิชาศึกษาทัวไป ซึงแบ่ งเป็ น ส่ วน คือ
ส่ วนที : เป็ นหลักสูตรกลางของมหาวิทยาลัยทีกําหนดให้ นักศึกษาทุกคนต้องเรียนจํานวน 2 หน่ วยกิต ดังต่อไปนี
รหัสวิชา ชือวิชา
หมวดมนุษยศาสตร์
มธ. สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
TU110 Integrated Humanities

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)
บังคับ

วิชา

( -0-4)

หมวดสั งคมศาสตร์
บังคับ วิชา
มธ. 0 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
TU100 Civil Education
มธ. สหวิทยาการสังคมศาสตร์
TU120 Integrated Social Sciences

หน่ วยกิต
(3-0-6)
( -0-4)

หมวดวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
: วิทยาศาสตร์
บังคับ
มธ. สหวิทยาการวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
TU130 Integrated Sciences and Technology
: คณิตศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ บังคับเลือก
มธ. คณิตศาสตร์ ทัวไประดับมหาวิทยาลัย
TU151 General College Mathematics
มธ. หลักพื นฐานทางคณิตศาสตร์
TU152 Fundamental Mathematics
มธ. ความรู ้ ทัวไปเกียวกับคอมพิวเตอร์
TU153 General Concept of Computer
มธ. รากฐานคณิตศาสตร์
TU154 Foundation of Mathematics

หน่ วยกิต

วิชา

วิชา

หน่ วยกิต
( -0-4)

หน่ วยกิต จากวิชาต่อไปนี
(3-0-6)
(3-0-6)
(3-0-6)
(3-0-6)

มธ. สถิติพื นฐาน
TU155 Elementary Statistics
มธ. คอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรมเบื องต้น
TU156 Introduction to Computers and Programming
หมวดภาษา
ท. การใช้ ภาษาไทย
TH161 Thai Usage
สษ. ภาษาอังกฤษพื นฐาน
EL070 English Course 1
สษ. ภาษาอังกฤษพื นฐาน
EL171 English Course 2
สษ. ภาษาอังกฤษพื นฐาน
EL172 English Course 3

(3-0-6)
(3-0-6)

(3-0-6)
0 (3-0-6)
(3-0-6)
(3-0-6)

ส่ วนที : นักศึกษาจะต้ องศึกษารายวิชาต่ างๆ ตามเงือนไขรายวิชาทีคณะฯ กําหนดไว้ ดังนี คือ 1. วิชาบังคับ

วิช า

หน่ วยกิต
ท.
การเขียนรายงานวิชาการ
(3-0-6)
TH162 Report Writing
2. เลือกศึกษารายวิชาอืนๆ จากรายวิชาศึกษาทัวไปส่ วนที 2 จํานวน 6 หน่ วยกิต รวมถึง รายวิชา จ. 211 จิตวิทยาทัวไป
หมายเหตุ นักศึกษาต้องเลือกศึกษาวิชาทีต่างจากรายวิชาทีเลือกศึกษาไปแล้วในวิชาศึกษาทัวไปส่ วนที
2) วิชาเฉพาะ
102
หน่ วยกิต
2.1 วิชาเอก
78
หน่ วยกิต
2.1.1 วิชาในสาขา
66
หน่ วยกิต
วิชาบังคับ นักศึกษาต้องศึกษาวิชาบังคับในสาขาวิชาภูมิศาสตร์ รวม 13 วิชา 36 หน่ วยกิต และสอบผ่านทุกวิชา โดย
ได้ค่าระดับเฉลียรวมทุกวิชาไม่ ตํากว่ า 2.00
ภม.211 ภูมิศาสตร์ กายภาพ
(3-0- )
GE211 Physical Geography
ภม.221 ภูมิศาสตร์ มนุษย์
(3-0- )
GE22 Human Geography
ภม.222 ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ
(3-0- )
GE222 Economic Geography
ภม.223 ภูมิศาสตร์ ประเทศไทย
(3-0- )
GE223 Geograph of Thailand
ภม.231 การอ่ านแผนทีและตีความรูปถ่ ายทางอากาศ
(3-0- )
GE231 Map Reading and Air Photo Interpretation

ภม.232 ระบบกําหนดตําแหน่ งบนโลก
3( - - )
GE 232 Global Positioning Systems
ภม.311 การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ
(3-0- )
GE311 Conservation of Natural Resources
ภม.321 ภูมิศาสตร์ การพัฒนาภูมิภาค
(3-0- )
GE321 Geography of Regional Development
ภม.331 ระบบแสงในการสํารวจจากระยะไกล
(3-0- )
GE331 Optical Systems in Remote Sensing
ภม.332 การทําแผนที
(--)
GE332 Cartography
ภม.333 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
(2-3-4)
GE333 Geographic Information System I
ภม.441 การวิจัยทางภูมิศาสตร์ ของแต่ ละบุคคล
1 (1-0-2)
GE441 Individual Research in Geography I
ภม.442 การวิจัยทางภูมิศาสตร์ ของแต่ ละบุคคล
2 (2-0-4)
GE442 Individual Research in Geography II
วิชาบังคับเลือก นักศึกษาต้ องเลือกศึกษาวิชาอืนๆ ในสาขาวิชาไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต จากกลุ ่ มวิชาต่ างๆ โดยได้ ค่า
ระดับเฉลียรวมทุกวิชาไม่ ตํากว่ า 2.00
1. กลุ ่มวิชาภูมิศาสตร์กายภาพ นักศึกษาต้องเลือกศึกษาไม่ น้อยกว่า 9 หน่วยกิต จากรายวิชาต่ อไปนี
ภม.214 ธรณีวิทยาเบืองต้ น
(3-0- )
GE214 Introduction to Geology
ภม.215 กาลอากาศและภูมิอากาศ
(3-0- )
GE215 Weather and Climate
ภม.216 ภูมิศาสตร์ การเกษตร
(3-0- )
GE216 Agricultural Geography
ภม.314 ภูมิศาสตร์ ดิน
(3-0- )
GE314 Soil Geography
ภม.315 อุทกวิทยา
(3-0- )
GE315 Hydrology
ภม.316 ภัยธรรมชาติศึกษา
(3-0- )
GE316 Natural Hazard Studies
2. กลุ ่มวิชาภูมิศาสตร์ มนุษย์ นักศึกษาต้องเลือกศึกษาไม่ น้อยกว่า 6 หน่ วยกิต จากรายวิชาต่ อไปนี
ภม.224 ภูมิศาสตร์ ประชากร
(3-0- )
GE224 Population Geography
ภม.225 ภูมิศาสตร์ การท่ องเทียว
(3-0- )
GE225 Geography of Tourism
ภม.226 ภูมิศาสตร์ เมือง
(3-0- )

GE226 Urban Geography
ภม.227 ภูมิศาสตร์ การเมือง
GE227 Political Geography

(3-0- )

3. กลุ ่มวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ นักศึกษาต้ องเลือกศึกษาไม่ น้อยกว่ า 12 หน่ วยกิต จากรายวิชาต่ อไปนี
ภม.334 การวิเคราะห์ เพือตัดสินใจเชิงพื นทีแบบพหุเกณฑ์
(3-0- )
GE334 Spatial Multi-criteria Decision Analysis
ภม.335 การประมวลผลภาพถ่ายดาวเทียมเบื องต้น
3( - - )
GE335 Introductions to Satellite Image Processing
ภม.336 การพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
3 (3-0-6)
GE336 GIS Program Development
ภม.337 การตีความรูปถ่ ายทางอากาศเพือการสํารวจการใช้ ทีดิน
(2-3-4)
GE337 Air Photo Interpretation for Land Use Survey
ภม.338 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
(2-3-4)
GE338 Geographic Information System II
ภม.434 การทําแผนทีจากภาพถ่ ายทางอากาศ
(3-0- )
GE434 Photogrammetry
ภม.435 การสํารวจจากระยะไกลด้ วยระบบไมโครเวฟ
(3-0-6)
GE435 Microwave Remote Sensing
ภม.436 ระบบการจัดการฐานข้ อมูล
(--)
GE436 Database Management System
ภม.437 การประยุกต์ การสํ ารวจจากระยะไกล
(2-3-4)
GE437 Remote Sensing Applications
4. กลุ ่มวิชาค้ นคว้าวิจัยและฝึ กงาน นักศึกษาต้ องเลือกศึกษาไม่ น้อยกว่ า 3 หน่ วยกิต จากรายวิชาต่ อไปนี
ภม.344 ฝึ กงานทางภูมิศาสตร์
1 (ฝึ กงานไม่ น้อยกว่ า 150 ชัวโมง ต่ อภาคการศึกษา)
GE344 Practicum in Geography
ภม.345 วิธีการปริมาณวิเคราะห์ ทางภูมิศาสตร์
(3-0-6)
GE345 Quantitative Methods in Geography
ภม.346 การวิจัยเชิงคุณภาพทางภูมิศาสตร์
(3-0-6)
GE346 Qualitative Research Methods in Geography
2.1.2 วิชานอกสาขา
12
หน่ วยกิต
วิชาบังคับ นักศึกษาต้องศึกษาและสอบไล่ ได้ วิชาบังคับนอกสาขา 3 วิชา รวม
9 หน่ วยกิต
อ.216 โครงสร้ างภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
EG 216 English Structure
อ.221 การอ่ านเชิงวิเคราะห์ข้อมูล
3 (3-0-6)
EG221 Reading for Information

อ.231 การเขียนระดับย่อหน้ า
EG231 Paragraph Writing

3 (3-0-6)

วิชาบังคับเลือก นักศึกษาต้ องศึกษาและสอบไล่ ได้วิชาบังคับเลือกนอกสาขา 1 วิชา รวม 3 หน่ วยกิต
เลือก 1 วิชาจาก ส. 216 หรือ ส. 218
ส.216 สถิติสําหรับสั งคมศาสตร์ 1
(3-0-6)
ST216 Statistics for Social Science 1
ส.218 สถิตสิ ํ าหรับจิตวิทยา 1
(3-0-6)
ST218 Statistics for Psychology I
2.2 วิชาโทหรือวิชาเลือก
24
หน่ วยกิต
นักศึกษาอาจเลือกศึกษาตามรูปแบบใดรูปแบบหนึง ดังนี
2.2.1 วิชาโท
24
หน่ วยกิต
นักศึกษาอาจเลือกศึกษาสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึงทีเปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นวิชาโท โดยศึกษาตาม
ข้ อกําหนดและเงือนไขของหลักสู ตรวิชาโทในสาขาวิชานั นๆ
ในกรณีนักศึกษาเลือกศึกษาวิชาภาษาอังกฤษเป็ นวิชาโทนักศึกษาสามารถนํ าวิชา อ. , อ. , และ อ. 3 มานับ
รวมกับวิชาภาษาอังกฤษอืนๆ ให้ ครบจํานวนวิชาตามข้อกําหนดของหลักสู ตรวิช าโทภาษาอังกฤษได้ แต่ จะไม่ นับ หน่ วยกิตให้
ดังนั นนักศึกษาต้องศึกษาวิชาอืนทีเปิ ดสอนในสาขาวิชาเอกหรื อสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพิมอีก 3 วิชา 9 หน่ วยกิต เพือให้ ครบ
หน่ วยกิตทีกําหนดไว้
หรือ 2.2.2 วิชาเลือก
24
หน่ วยกิต
นักศึกษาอาจเลือกศึกษาจากวิชาของสาขาวิชาใดก็ได้ทีเปิ ดสอนในมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ รวมไม่ เกิน
สาขาวิชา ไม่ น้อยกว่า หน่วยกิต
3. วิชาเลือกเสรี
6
หน่ วยกิต
นักศึกษาอาจเลือกศึ กษาวิชาใดก็ได้ที เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็ นวิชาเลือกเสรี จํานวนอย่ างน้ อย
หน่ วยกิต ทั งนี ให้ หมายรวมถึงวิชาศึกษาทัวไป หมวดภาษาต่ างประเทศด้ วย
นักศึกษาจะนําวิชาเหล่านีมานับเป็ นวิชาเลือกเสรีไม่ ได้
. วิชาพืนฐานทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ท ุกวิชา (รวมทั งวิชาทีไม่ ได้กําหนดไว้ ในวิชาศึกษาทัวไปส่ วนที )
. วิชาในหลักสู ตรวิชาศึกษาทัวไปทั งส่ วนที และส่ วนที ทีใช้ รหัสย่อ “มธ.” ทุกวิชา
. วิชา ท. การเขียนรายงานทางวิชาการ และ ท. การเขียนเพือการสื อสารในองค์ กร
4. การศึกษาวิชาภูมิศาสตร์ เป็ นวิชาโท
นักศึ กษาที ประสงค์ จ ะศึ ก ษาวิชาภูมิ ศาสตร์ เป็ นวิ ช าโท ต้ องศึ กษาวิชาในสาขาวิชาภู มิ ศาสตร์ ไม่ น้อ ยกว่ า
หน่ วยกิต ตามเงือนไขดังต่ อไปนี
1. นักศึกษาต้องศึกษาวิชาบังคับในสาขา หน่ วยกิต ได้ แก่ ภม. และ ภม.
2. นักศึกษาต้องเลือกศึกษาวิชาบังคับในสาขา ไม่ น้ อยกว่ า หน่ วยกิต จากรายวิชา ภม. , ภม. , ภม. ,
ภม. และ ภม.

3. นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาอืนในสาขาวิชาภูมิศาสตร์ อีกไม่ น้อยกว่ า

หน่ วยกิต

5. การศึกษาเพือรับอนุปริญญาในสาขาวิชาภูมิศาสตร์
นักศึกษาผู ้ใดได้ ศึกษาวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรในสาขาวิชาภูมิ ศาสตร์ ได้ ห น่ วยกิตสะสม ไม่ น้ อยกว่ า หน่ วยกิต
ตามเงือนไขดังต่ อไปนี มีสิทธิได้รับอนุปริญญา
1. ได้ค่าระดับเฉลียสะสมไม่ ตํากว่ า .
2. ได้ขึ นทะเบียนเป็ นนักศึกษามาแล้วไม่ น้อยกว่ าห้ าภาคการศึกษาปกติ
3. ได้ศึกษาวิชาศึกษาทัวไปของมหาวิทยาลัยครบตามหลักสู ตร หน่ วยกิต
4. ได้ศึกษาวิชาเฉพาะไม่ น้อยกว่ า หน่ วยกิต ตามเงือนไขดังต่อไปนี
4.1 วิชาในสาขา
4.1.1 วิ ช า บั ง คั บ ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า
ห น่ ว ย กิ ต ไ ด้ แ ก่ ภ ม . , ภ ม .
, ภม.
,
ภม. , ภม. , ภม. และ ภม.
4.1.2 วิชาอืนๆ ไม่ น้อยกว่า 39 หน่ วยกิต
4.2 วิชานอกสาขา
4.2.1 วิชาบังคับ 9 หน่ วยกิต ได้ แก่ อ.216, อ.221 และ อ.231
5.
ได้ศึกษาวิชาเลือกเสรีไม่ น้อยกว่า หน่ วยกิต
..

แสดงแผนการศึกษา

ปี การศึกษาที
ภาคเรียนที
วิชาศึกษาทัวไป
สษ.171 ภาษาอังกฤษพื นฐาน 2
รวม
ภาคเรียนที 2
วิชาศึกษาทัวไป
สษ.172 ภาษาอังกฤษพื นฐาน 3
ภม.221 ภูมิศาสตร์ มนุษย์
รวม

หน่ วยกิต
12
3
15
หน่ วยกิต
12
3
3
18

ปี การศึกษาที 2
ภาคเรียนที
ภม.211 ภูมิศาสตร์ กายภาพ
ภม.222 ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ
ภม.231 การอ่ านแผนทีและตีความรูปถ่ ายทางอากาศ
อ.216 โครงสร้ างภาษาอังกฤษ
วิชาบังคับเลือกในสาขา
วิชาโทหรือวิชาเลือก หรือ วิชาเลือกเสรี
รวม
ภาคเรียนที 2
ภม.223 ภูมิศาสตร์ ประเทศไทย
ภม.232 ระบบกําหนดตําแหน่ งบนโลก
ส.216 สถิติสําหรับสังคมศาสตร์ หรือ ส. 218 สถิตสิ ําหรับจิตวิทยา 1
อ.221 การอ่านเชิงวิเคราะห์ ข้อมูล
วิชาบังคับเลือกในสาขา
วิชาโทหรือวิชาเลือก หรือ วิชาเลือกเสรี
รวม

หน่ วยกิต
3
3
3
3
3
3
18
หน่ วยกิต
3
3
3
3
3
3
18

ปี การศึกษาที
ภาคเรียนที
ภม.311 การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ
ภม.331 ระบบแสงในการสํารวจจากระยะไกล
ภม.332 การทําแผนที
ภม.333 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 1
วิชาบังคับเลือกในสาขา
วิชาโทหรือวิชาเลือก หรือ วิชาเลือกเสรี
รวม
ภาคเรียนที 2
ภม.321 ภูมิศาสตร์ การพัฒนาภูมิภาค
อ.231 การเขียนระดับย่อหน้ า
วิชาบังคับเลือกในสาขา
วิชาโทหรือวิชาเลือก หรือ วิชาเลือกเสรี
รวม

หน่ วยกิต
3
3
3
3
3
3
18
หน่ วยกิต
3
3
9
3
18

ภาคฤดูร้อน ปี การศึกษาที 3
นักศึกษาอาจเลือก ภม.344 ฝึ กงานทางภูมิศาสตร์
รวม

หน่ วยกิต
1
1

ปี การศึกษาที
ภาคเรียนที
ภม.441 การวิจัยทางภูมิศาสตร์ ของแต่ ละบุคคล 1
วิชาบังคับเลือกในสาขา
วิชาโทหรือวิชาเลือก หรือ วิชาเลือกเสรี
รวม
ภาคเรียนที 2
ภม.442 การวิจัยทางภูมิศาสตร์ ของแต่ ละบุคคล 2
วิชาบังคับเลือกในสาขา
วิชาโทหรือวิชาเลือก หรือ วิชาเลือกเสรี
รวม

หน่ วยกิต
1
9
9
19
หน่ วยกิต
2
3
9
14

. . คําอธิบายรายวิชา
3.1.5.1 คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย
) วิชาศึกษาทัวไป
- ส่ วนที
หมวดมนุษยศาสตร์
มธ. สหวิทยาการมนุษยศาสตร์
(--)
TU Integrated Humanities
ความเป็ นมาของมนุษย์ในยุคต่ างๆ ทีได้ สะท้ อนความเชือ ความคิด การพัฒนาทางสติปัญญาสร้ างสรรค์ ของมนุ ษ ย์
ตลอดจนให้ รู้ จักมีวิธีการคิด วิเคราะห์ และมองปัญหาต่าง ๆ ทีมนุษยชาติกําลังเผชิญอยู่ อาทิ ผลกระทบของการพัฒนาทางเทคโนโลยี
ปั ญ หาความรุนแรง สงครามและวิกฤตต่ าง ๆ ของโลกเพือทีเราจะสามารถดํา เนินชี วิตต่ อไปอย่ างมี ป ระสิ ทธิภาพ ท่ ามกลางการ
เปลียนแปลงของ โลกนี
หมวดสั งคมศาสตร์
มธ. พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
TU Civic Education

(--)

การเรียนรู ้ หลักการพื นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิป ไตย และการปกครองโดยกฎหมาย (The Rule of
Law) เข้ าใจความหมายของ “พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตย ฝึ กฝนให้ นักศึก ษาได้พ ัฒนาตนเองให้ เป็ น “พลเมือง” ในระบอบ
ประชาธิปไตยและให้ มคี วามรับผิดชอบต่ อสั งคมโดยใช้ วิธีการเรียนรู ้ โดยลงมือปฏิบัติ (Learning by doing)
มธ.
TU

สหวิทยาการสังคมศาสตร์
(--)
Integrated Social Sciences
วิชาสหวิทยาการสั งคมศาสตร์ มุ ่ งแสดงให้ เ ห็น ว่ าวิชาสั งคมศาสตร์ มีความหมายต่ อมนุษย์ โดยศึ กษากําเนิดของ
สั งคมศาสตร์ กับโลกยุคสมั ยใหม่ การแยกตัวของสั ง คมศาสตร์ ออกจากวิทยาศาสตร์ การรั บเอากระบวนทัศน์ (Paradigm) ของ
วิทยาศาสตร์ มาใช้ อธิบายปรากฏการณ์ ทางสังคมศาสตร์ ศึกษาถึงศาสตร์ (Discipline) มโนทัศน์ (Concept) และทฤษฎีต่าง ๆ สํ าคัญ
ๆ ทางสั งคมศาสตร์ โดยชี ให้ เห็น ถึงจุดแข็งและจุดอ่ อนของสั งคมศาสตร์ ศึ กษาวิเคราะห์ ปั ญหาสั งคมร่ วมสมั ยแบบต่ าง ๆ โดยใช้
ความรู้ และมุมมองทางสังคมศาสตร์ เป็ นหลักเพือให้ เข้าใจและมองเป็ นปั ญหานั น ๆ ทั งในระดับปั จเจกบุ คคลระดับกลุ ่ ม ระดับ มห
ภาคทางสั งคม ระดับสังคม ทีเป็ นรัฐชาติและระดับสังคมทีรวมเป็ นระบบโลก
หมวดวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
: วิทยาศาสตร์
มธ. สหวิทยาการวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
(--)
TU Integrated Sciences and Technology
แนวคิด ทฤษฎีป รั ชญาพืนฐาน และกฎเกณฑ์ ท างวิทยาศาสตร์ วิวัฒนาการของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที มี
ความสําคัญและมีส่วนเกียวข้องต่อการดําเนินชี วิตในปั จจุบัน ผลกระทบระหว่ างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีกับ เศรษฐกิจ สั งคม และ
สิงแวดล้ อม และศึกษาประเด็น การถกเถียงทีสําคัญทีเกียวข้องกับสถานการณ์ ในปั จจุบัน รวมถึงจริย ธรรม คุณธรรมของความเป็ น
มนุษย์
: คณิตศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์
มธ. คณิตศาสตร์ ทัวไประดับมหาวิทยาลัย
(--)
TU General College Mathematics
(ไม่ นับหน่ วยกิตให้ กับนักศึกษาทีมีรหัสคณะ , และตั งแต่ ถึง , , )
เซต ระบบจํานวนจริง ความสัมพันธ์ ฟังก์ชันและการประยุกต์ ความรู้ เบืองต้ นของกําหนดการเชิ งเส้ น ตรรกวิท ยา
การคํานวณดอกเบี ย เงินผ่อนรายงวดและภาษีเงินได้ สถิติเชิงพรรณนา เลขดัชนี ความน่ าจะเป็ นเบืองต้ น แนวคิดสถิติเชิ งอนุมาน
เบืองต้ น โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
มธ.
TU

หลักพื นฐานทางคณิตศาสตร์
(--)
Fundamental Mathematics
(วิชานี สํ าหรับนักศึกษาทีเคยเรียนคณิตศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ ตํากว่ า หน่วยกิตหรือเป็ นวิชาที
คณะ/สาขาวิชาบังคับให้ เรียน)
หลักเกณฑ์ ทางตรรกศาสตร์ ทีใช้ ในการพิสูจน์ วิธีการพิสูจน์ แบบต่ างๆ การอ้ างเหตุผล การอุป นั ยเชิง คณิตศาสตร์
การพิสูจน์ ในทฤษฎีเ กียวกับ อสมการและค่ าสั ม บู รณ์ การแก้ อสมการ ฟั งก์ ชัน ฟั งก์ ชันชนิ ดต่ างๆ โจทย์ ประยุกต์ ของฟังก์ ชัน การ
เขียนกราฟของฟังก์ชัน การแยกเศษส่ วนออกเป็ นเศษส่ วนย่อย การแก้ระบบสมการเชิงเส้ นอย่างง่ าย

มธ.
TU

ความรู ้ ทัวไปเกียวกับคอมพิวเตอร์
(--)
General Concepts of Computer
องค์ประกอบทีสํ าคัญของระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์ แวร์ ข้ อมู ลและการประมวลผลพื นฐานการสื อสาร
ข้ อ มู ล ระบบเครื อข่ า ย อิ นเตอร์ เ น็ ต หลั กการแก้ ปั ญหาด้ ว ยคอมพิว เตอร์ การประยุกต์ ใ ช้ ซ อฟต์ แวร์ สํา เร็ จ รู ป ความปลอดภั ย
จรรยาบรรณและกฎหมายทีเกียวข้องกับการใช้ งานคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ
มธ.
TU

รากฐานคณิตศาสตร์
(--)
Foundation of Mathematics
หลักเกณฑ์ ทางตรรกศาสตร์ ทีใช้ ในการพิสูจน์ วิธีการพิสูจน์ แบบต่ างๆ ตัวบ่ งปริมาณ การอ้ างเหตุผลและอุป นัยเชิง
คณิตศาสตร์ โครงสร้ างของระบบจํานวนจริง ทฤษฎีบททวินามและทฤษฎีบทอเนกนาม การเลือนแกน การหมุน แกน และการร่ าง
กราฟของภาคตัดกรวย การเขียนกราฟ ฟังก์ ชันเพิม ฟังก์ ชันลด การแยกเศษส่ วนออกเป็ นเศษส่ วนย่อย การแปลงทางเรขาคณิต
มธ.
TU

สถิติพื นฐาน
(--)
Elementary Statistics
ลักษณะปัญหาทางสถิติ ทบทวนสถิติเชิงพรรณนา ความน่ าจะเป็ น ตัวแปรสุ ่ มและการแจกแจงของตัวแปรสุ ่ มทวิ
นาม ปั ว ซง และปกติ เทคนิค การชั กตั วอย่ างและการแจกแจงของตั วสถิติ การประมาณค่ า และการทดสอบสมมุติฐ าน เกียวกับ
ค่าเฉลียประชากรกลุ ่มเดียวและสองกลุ ่ ม การวิเคราะห์ ความแปรปรวนจําแนกทางเดียว การวิเคราะห์ การถดถอยและสหสั ม พันธ์ เชิ ง
เส้ นเชิงเดียว การทดสอบไคกําลังสอง
มธ.
TU

คอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรมเบื องต้น
(--)
Introduction to Computers and Programming
หลั กการพืนฐานของระบบคอมพิวเตอร์ หลั กการการประมวลผลข้ อมู ล อิเ ลคทรอนิ กส์ ซอฟต์ แ วร์ ระบบและ
ซอฟต์ แวร์ ประยุกต์ ขั นตอนวิธี ผังงาน การแทนข้อมูล วิธีการการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การแก้ ปัญหาด้ วยภาษาโปรแกรม
ระดับสูง
หมวดภาษา
: ภาษาไทย
ท. การใช้ ภาษาไทย
(--)
TH Thai Usage
หลักและฝึ กทักษะการใช้ ภาษาไทย ด้านการฟั ง การอ่ าน การเขียน และการพูด โดยเน้ นการจับใจความสําคัญ การ
ถ่ายทอดความรู้ ความคิดและการเขียน เรียบเรียงได้ อย่างเหมาะสม
: ภาษาอังกฤษ
สษ. ภาษาอังกฤษพื นฐาน
EL English Course
วิชาบังคับก่อน : กําหนดจากการจัดระดับความรู ้ ภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา

(--)

เป็ นวิชาเสริมทีมิได้ คิดหน่ วยกิต (Non-Credit) เพือช่ วยนักศึกษาทีมีพื นฐานความรู ้ ภาษาอังกฤษยังไม่ สูงพอทีจะ
เข้ าศึกษาในระดับพื นฐานได้ (รายงานผลการศึกษาระบุเพียงใช้ ได้ (S) หรือใช้ ไม่ ได้ (U) และจะไม่ นํ าไปคิดรวมกับจํานวนหน่ วยกิต
ทั งหมด หรือคํานวณค่ าระดับเฉลีย)
หลักสูตรเบื องต้ นเพือเตรียมความพร้ อมสํ าหรับนักศึกษา ฝึ กทักษะภาษาอังกฤษทีใช้ ในชีวิตจริงทั ง ทักษะ คือ ฟั ง
พูด อ่ าน เขียน
สษ.
EL

ภาษาอังกฤษพื นฐาน
(--)
English Course
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สษ. หรือ กําหนดจากการจัดระดับความรู ้ ภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา
หลักสู ตรระดับกลางเพือส่ งเสริ มทั กษะฟั ง พูด อ่ าน เขีย น แบบบูรณาการ รวมทั งเตรี ยมความพร้ อมนั กศึกษา
สําหรับการเรียนภาษาอังกฤษในระดับทีสูงขึ น
สษ.
EL

ภาษาอังกฤษพื นฐาน
(--)
English Course
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สษ. หรือ กําหนดจากการจัดระดับความรู ้ ภาษาอังกฤษของสถาบันภาษา
หลักสูตรระดับกลางสู ง เพือส่ งเสริมให้ นักศึกษาใช้ทักษะภาษาอังกฤษอย่างบูรณาการในระดับทีซั บซ้ อนกว่ าในวิชา
ภาษาอังกฤษระดับกลาง โดยเน้ นทักษะการพูดและการเขียน
- ส่ วนที
ท. การเขียนรายงานวิชาการ
(--)
TH
Report Writing
หลักการเขียนรายงานวิชาการ สามารถค้ นคว้ าข้ อมู ลและอ้ างอิง ได้อย่า งเป็ นระบบ ตลอดจนฝึ กทั กษะการเขียนรายงาน
วิชาการ
2) วิชาเฉพาะ
2.1 วิชาเอก
2.1.1 วิชาในสาขา
- วิชาบังคับ
ภม. ภูมิศาสตร์ กายภาพ
3 (3-0-6)
GE211 Physical Geography
ความสัมพันธ์ ของดวงอาทิตย์กับโลก อิทธิพลของดวงอาทิตย์ทีมีต่อบรรยากาศของโลกและเปลือกโลก
ภม. 2 ภูมิศาสตร์ มนุษย์
3 (3-0-6)
GE 2 Human Geography
ขอบเขตและแนวความคิดทางภู มิศาสตร์ เน้ นการวิเ คราะห์ เ ชิ งพื นที ความสั มพั นธ์ ระหว่ างมนุษ ย์ กับสิ งแวดล้ อมทาง
ธรรมชาติ อิทธิพ ลของมนุษ ย์ ทีมี ต่อภู มิทัศ น์ ทางธรรมชาติแ ละวัฒนธรรม ตลอดจนรู ปแบบและการปฏิ สัม พันธ์ ท างพืนทีของ
กิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์

ภม. 22 ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ
3 (3-0-6)
GE 22 Economic Geography
การใช้ ทรัพยากรของมนุ ษย์ ความแตกต่ างทางพื นที ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที เกียวกับการผลิต การกระจายและการ
บริโภค ทฤษฎีทีตั ง ทฤษฎีการค้ าระหว่ างประเทศ และรูปแบบการค้าของโลก
ภม. 23 ภูมิศาสตร์ ประเทศไทย
3 (3-0-6)
GE 23 Geography of Thailand
ทีตั ง แนวพรมแดนและปั ญหา ลักษณะทางธรณีวิทยาและลักษณะภูมิป ระเทศ การกระจายทรัพ ยากรธรรมชาติ กิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและสังคมในพื นที วิเคราะห์ ประเด็นและปั ญหาทีสําคัญของประเทศไทย มีการศึกษานอกสถานที
ภม.231 การอ่ านแผนทีและตีความรูปถ่ ายทางอากาศ
3 (3-0-6)
GE231 Map Reading and Air Photo Interpretation
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ภม.211 หรือได้ รับอนุมัติจากผู ้ บรรยาย
หลักการได้ มาซึงแผนที การอ่ านแผนที เน้น แผนทีภูมิประเทศ การถ่ายรูปทางอากาศ เรขาคณิตรูปถ่ ายทางอากาศ การมอง
ภาพทรวดทรง การตีความรูปถ่ายทางอากาศ

ภม. 32 ระบบกําหนดตําแหน่ งบนโลก
3( - - )
GE 2 Global Positioning Systems
หลักการของระบบกําหนดตําแหน่ งบนโลก เน้ นองค์ประกอบทางฮาร์ ดแวร์ สั ญญาณดาวเทียม การได้ มาของข้ อมูลและการ
ปรับแก้ ข้อผิดพลาด การใช้ ระบบกําหนดตําแหน่ งบนโลกเพือบันทึกตําแหน่ ง การสร้ างเส้ นทาง การทําแผนที และการเตรียมแฟ้ มชั น
ข้ อ มู ล สํ า หรั บ ระบบสารสนเทศภู มิ ศาสตร์ การจัด การข้ อ มู ล ของระบบกํ า หนดตํา แหน่ ง บนโลก การนํ า ทางยานพาหนะและ
นันทนาการ
ภม.3 การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ
3 (3-0-6)
GE311 Conservation of Natural Resources
ประเภทของทรัพ ยากรธรรมชาติ ปั ญหาของทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้ อม โครงสร้ างและหน้ าที ของระบบนิเ วศ
การเปลียนแปลงอย่างสมดุลในระบบนิเวศ มาตรการในการอนุรักษ์ การใช้ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติประเภทต่างๆ
ภม.321 ภูมิศาสตร์ การพัฒนาภูมิภาค
3 (3-0-6)
GE321 Geography of Regional Development
แนวคิดและทฤษฎีเกียวกับภูมิภาคและการวางแผนพัฒนาภู มิภ าค การวิเ คราะห์ โครงสร้ างทางเศรษฐกิจและสั งคมของ
ภูมิภาคในการวางแผนพัฒนาภูมิภาค

ภม.33 ระบบแสงในการสํารวจจากระยะไกล
GE Optical Systems in Remote Sensing

3 (3-0-6)

หลักการของแสงทีเกียวข้ องกับการสํ ารวจจากระยะไกล ปฏิสัมพันธ์ ระหว่ างคลืนแม่ เหล็กไฟฟ้ ากับผิวโลกและบรรยากาศ
การหักเห การสะท้ อน การเลี ยวเบน การแทรกสอด การกระเจิง และโพลาไลเซชัน ความสว่ าง อุณหภูมิสี หลักสมดุลของพลังงาน
กฎของแลมเบิร์ต กฎของสเนลล์ กฎของพลัคก์ กฎของเฟรสเนลล์ และกฎของเบียร์ เรขาคณิตและระบบอ้ างอิงของดวงอาทิตย์ เทียง
สุริยะและสมการเวลา
ภม.332 การทําแผนที
3( - - )
GE332 Cartography
สัณฐานของโลก ระบบพิกัด เส้ นโครงแผนที ข้ อมูลทางภูมิศาสตร์ การวางนัยทัวไป การออกแบบแผนที สี การทําแผนที
แสดงข้อมูลจุด ข้อมูลเส้ น ข้อมูลพื นที และผิวพื นสถิติ การพิมพ์แผนที ฝึ กหัดการเขียนแผนที
ภม.333 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 1
3( - - )
GE333 Geographic Information System I
ทฤษฎีและองค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การนําเข้ า การแสดงผล และการแก้ ไขข้ อมูล แบบจําลองข้ อมู ล
ราสเตอร์ และเวคเตอร์ วัตถุเชิงพื นทีและความสั มพันธ์ ข้ อมู ลเชิงพื นทีและ ข้ อมูลเชิงคุณภาพ การประมวลผลและอัลกอริ ทึม การ
ซ้ อนชั นข้ อมูลโดยฝึ กปฏิบัตกิ ับโปรแกรมสํ าเร็จรูป ของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ภม.44 การวิจัยทางภูมิศาสตร์ ของแต่ ละบุคคล 1
1( - - )
GE441 Individual Research in Geography I
ระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิศาสตร์ การพัฒนาหัวข้ อการวิจัย การเขียนและการนําเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย
ภม.442 การวิจัยทางภูมิศาสตร์ ของแต่ ละบุคคล 2
GE442 Individual Research in Geography II
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ภม.441
ค้นคว้าวิจัยตามขั นตอนทางวิทยาศาสตร์ ในหัวข้ อทีนําเสนอในวิชา ภม.

2 (2-0-4)

โดยมีอาจารย์ทีปรึกษาเป็ นผู ้ ควบคุม

- วิชาบังคับเลือก
ภม. 4 ธรณีวิทยาเบืองต้น
3 (3-0-6)
GE 4 Introduction to Geology
กําเนิดของโลก สสารทีเป็ นองค์ ประกอบของโลก โครงสร้ างทางธรณีวิทยาของหิน สาเหตุและกระบวนการต่ างๆ ทีทํา ให้
เกิดการเปลียนแปลงทางธรณีวิทยา เน้ นศึกษาธรณีวิทยาของประเทศไทย
ภม. 5 กาลอากาศและภูมิอากาศ
3 (3-0-6)
GE 5 Weather and Climate
การเปลียนแปลงสภาพของบรรยากาศ โดยเน้ นองค์ประกอบตัวควบคุมของอากาศ ความผัน แปรของอากาศและเครื องมือ
ตรวจวัดสภาวะอากาศ

ภม. 6 ภูมิศาสตร์ การเกษตร
3 (3-0-6)
GE 6 Agricultural Geography
องค์ประกอบทางธรรมชาติ สังคม เศรษฐกิจและพันธุกรรมทีมี อิทธิพลต่ อการผลิต วิธีการเกษตรสมั ยใหม่ การให้ นํา ปุ ๋ ย
และสารเคมี เครืองมือและเครืองจักรกลทางการเกษตร ระบบการทําฟาร์ ม และการจัดการทีเกียวข้ องกับพืชเศรษฐกิจ มีการศึ กษา
นอกสถานที
ภม. 24 ภูมิศาสตร์ ประชากร
3 (3-0-6)
GE 24 Population Geography
องค์ประกอบและการกระจายของประชากรโลก ความสั มพัน ธ์ระหว่างปัจจัยทางภูมิ ศาสตร์ ที มีผลต่ อ การกระจาย การย้าย
ถินและการเปลียนแปลงจํานวนประชากร การวิเ คราะห์ ปัญหาและนโยบายประชากรที มีผลต่ อสภาวะทางเศรษฐกิจ สั งคม และ
การเมืองในประเทศไทย
ภม. 25 ภูมิศาสตร์ การท่ องเทียว
3 (3-0-6)
GE 25 Geography of Tourism
ระบบการท่ องเทียว ผลกระทบจากการท่ องเทียว แนวความคิดในการพัฒนาการท่ องเทียว ตลอดจนการใช้ และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติเพือการท่ องเทียว โดยเน้ นการท่ องเทียวในประเทศไทย มีการศึกษานอกสถานที
ภม. 26 ภูมิศาสตร์ เมือง
3 (3-0-6)
GE 26 Urban Geography
ลัก ษณะทางภู มิ ศ าสตร์ ของระบบเมื อ ง ปั จ จัย ต่ า งๆ ที มี อิท ธิ พ ลต่ อการเจริ ญ เติ บ โตและบทบาทหน้ า ที ของเมื อ ง
ความสัมพันธ์ ระหว่ างโครงสร้ างของเมืองกับรูปแบบการใช้ ทีดินและการขนส่ งในเขตเมือง การวิเคราะห์ ประเด็นและปั ญหาทีสํ าคัญ
ของเมืองในปัจจุบัน เน้ นเมืองในประเทศไทยและภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
ภม.227 ภูมิศาสตร์ การเมือง
3 (3-0-6)
GE227 Political Geography
แนวความคิดและทฤษฎีของนักภู มิศาสตร์ การเมืองที สํ าคัญ วิเ คราะห์ องค์ ประกอบของรั ฐ และอิท ธิพ ลของสภาพทาง
ภูมิศาสตร์ ทีมีต่อลักษณะทางการเมืองของรัฐ

ภม.314 ภูมิศาสตร์ ดิน
3 (3-0-6)
GE314 Soil Geography
กระบวนการกําเนิดดินและปั จจัยทีมีอิทธิพลต่ อการเกิดดิน ความสัมพันธ์ ระหว่ างดินกับภูมิประเทศ เน้ นองค์ประกอบทาง
กายภาพและเคมีทีสําคัญ อนุกรมวิธานดินและการจําแนกดินตามระบบของกระทรวงเกษตรแห่ งสหรัฐอเมริกา โดยเน้ นการศึกษาดิน
ในประเทศไทย มีการศึกษานอกสถานที

ภม.315 อุทกวิทยา
3 (3-0-6)
GE315 Hydrology
วัฏจักรและสมดุลของนํา หยาดนํ าฟ้ า นํ าไหลบ่ า การซึ มนํา นํ าท่ า นําใต้ ดิน อุท กภัย และ เครื องมือและการวัดทางอุท ก
อุตุนิยมวิทยา
ภม.316 ภัยธรรมชาติศึกษา
3 (3-0-6)
GE316 Natural Hazard Studies
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ภม.211 หรือได้ รับอนุมัติจากผู ้ บรรยาย
กระบวนการทีเกิดขึ นบนพื นผิวโลกทีเกียวเนืองกับภัยธรรมชาติ โดยเน้ นทีอุท กภัยและแผ่น ดิน ถล่ ม การประเมิน ความ
เสี ยงและกําหนดพื นทีเสียงภัย
ภม.334 การวิเคราะห์ เพือตัดสิน ใจเชิงพื นทีแบบพหุเกณฑ์
3 (3-0-6)
GE334 Spatial Multi-criteria Decision Analysis
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ภม. 333
วิธีการและขั นตอนการตัดสิ นใจเชิงพื นทีซึงเกียวข้องกับเกณฑ์ ทีขัดแย้งกันหลายเกณฑ์ และนํามาใช้ ร่วมกันในกระบวนการ
จัดการวางแผน
ภม.335 การประมวลผลภาพถ่ายดาวเทียมเบื องต้น
3( - - )
GE335 Introductions to Satellite Image Processing
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ภม.331 หรือได้ รับอนุมัติจากผู ้ บรรยาย
หลักการพื นฐาน และวิธีการประมวลผลภาพถ่ ายจากดาวเทียม การเน้ นและปรับ แก้ ภาพถ่ ายจากดาวเทียม หลักการแปล
ภาพด้วยสายตา และวิเคราะห์ ภาพถ่ายดิจิตอลจากดาวเทียม
ภม.336 การพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
3 (3-0-6)
GE336 GIS Program Development
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ภม.333
การพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เน้ นทีการพัฒนาอาร์ คแม็พ โดยใช้ ภาษาวิชวลเบสิ ค

ภม.337 การตีความรูปถ่ ายทางอากาศเพือการสํารวจการใช้ ทีดิน
3( - - )
GE337 Air Photo Interpretation for Land Use Survey
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ภม.231
การแผ่ รังสี พลังงานคลืนแม่ เหล็กไฟฟ้ า ปฏิสัมพันธ์ ระหว่ างพลังงานกับบรรยากาศและกับพื นผิวโลก การสะท้ อนพลังงาน
ของดิน นํา และพืช รูปถ่ายทางอากาศ ระบบการจําแนกประเภทการใช้ ทีดิน วิธีการตีความรูป ถ่ ายทางอากาศเพือการสํ า รวจการใช้
ทีดิน ปฏิบัติการตีความรูปถ่ายทางอากาศ และการทําแผนทีการใช้ ทีดิน มีการตรวจสอบภาคสนาม

ภม.338 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 2
3( - - )
GE 8 Geographic Information Systems II
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ภม.333 หรือได้ รับอนุมัติจากผู ้ บรรยาย
แนวคิด และแบบจํา ลองการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ในระบบสารสนเทศทางภู มิ ศาสตร์ เ พื อการวางแผนและการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ภม.344 ฝึ กงานทางภูมิศาสตร์
1 (ฝึ กงานไม่น้อยกว่า 150 ชม. ต่อภาคการศึกษา)
GE344 Practicum in Geography
ฝึ กงานด้ านภูมิศาสตร์ ในหน่ วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนทีภาควิชาเห็นชอบ กําหนดการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่ า
ชัวโมง มีการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงาน วัดผลด้ วยระดับใช้ ได้ (S) หรือระดับยังใช้ ไม่ ได้ (U)
ภม.345 วิธีการปริมาณวิเคราะห์ ทางภูมิศาสตร์
3 (3-0-6)
GE345 Quantitative Methods in Geography
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ส.216 หรือ ส.218 หรือได้รับอนุมัติจากผู ้ บรรยาย
การประยุกต์ วิธี การปริ มาณวิ เ คราะห์ ท างภูมิ ศาสตร์ สถิ ติเชิ งพรรณนา และสถิติ เชิ งอนุ มานในการพรรณนา อธิบ าย
สรุปผล และนําเสนอข้ อมูลทางภูมิศาสตร์ มีการใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สําเร็จรูปเพือวิเคราะห์ ข้อมูล

ภม.346 การวิจัยเชิงคุณภาพทางภูมิศาสตร์
3 (3-0-6)
GE346 Qualitative Research Methods in Geography
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพทางภูมิศาสตร์ ได้ แก่ การสั งเกตอย่างมีส่วนร่ วม การสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ ่ ม
ภม.434 การทําแผนทีจากภาพถ่ ายทางอากาศ
3 (3-0-6)
GE434 Photogrammetry
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ภม.231
ทฤษฎีและปฏิบัติการทํ าแผนที จากภาพถ่ ายทางอากาศ ประกอบด้ วยหลัก การถ่ ายภาพ การมองภาพสามมิ ติ การปรั บ
ภาพถ่ายทางอากาศ การสร้ างแบบจําลองสามมิติ และการทําแผนทีภาพถ่ายออร์ โท
ภม.435 การสํารวจจากระยะไกลด้ วยระบบไมโครเวฟ
3 (3-0-6)
GE435 Microwave Remote Sensing
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ภม.331
พื นฐานของการสํ ารวจจากระยะไกลด้วยระบบไมโครเวฟและระบบการกราดภาพเรดาร์ เบืองต้ น รวมถึงการประยุกต์ ภาพ
เรดาร์เ พือการสํ ารวจทรัพยากรบนพืนผิวโลก
ภม.436 ระบบการจัดการฐานข้อมูล
GE436 Database Management Systems

3( - - )

วิชาบังคับก่อน : สอบได้ มธ.153 หรือได้ รับอนุมัติจากผู ้ บรรยาย
แนวคิดพื นฐานของระบบฐานข้ อมูลและการออกแบบฐานข้อมูล การใช้ โปรแกรมจัดการฐานข้ อมู ลเพือสร้ าง สื บค้ น และ
จัดการฐานข้อมูล การประยุกต์ ฐานข้อมูลด้ านสิ งแวดล้อม ด้ านเศรษฐกิจ-สั งคม หรือกชช. ค. ในการวิเคราะห์ เชิงพื นที

ภม.437 การประยุ กต์การสํ ารวจจากระยะไกล
3( - - )
GE437 Remote Sensing Applications
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ ภม.335 หรือได้ รับอนุมัติจากผู ้ บรรยาย
การประยุกต์ ก ารสํ ารวจจากระยะไกลด้ วยดาวเที ยมในการศึกษาแหล่งทรั พ ยากรธรรมชาติ การจัดการสิ งแวดล้ อม และ
ติดตามเฝ้ าระวังภัยธรรมชาติ
2.1. วิชานอกสาขา
วิชาบังคับ
อ. โครงสร้ างภาษาอังกฤษ
(--)
EG English Structure
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สษ. หรือได้รับยกเว้ น สษ. ไม่ นับหน่ วยกิตให้ กับนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ ฐานะชั น
ปี ที หรือ
วิเคราะห์ โครงสร้ างประโยคภาษาอังกฤษรูปแบบต่างๆ เพือเป็ นพื นฐานในการอ่านและเขียน โดยเฉพาะการอ่ านงานเขียนที
มีโครงสร้ างประโยคซับซ้ อน และการเขียนประโยคทีถูกต้ อง เหมาะสมตามหลักภาษาอังกฤษ
อ. การอ่านเชิงวิเคราะห์ ข้อมูล
(--)
EG Reading for Information
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สษ. หรือได้รับยกเว้ น สษ.
กลวิธีต่างๆ ทีใช้ ในการอ่ านงานเขียนประเภทให้ ข้อมูล วิเ คราะห์ โครงสร้ างภาษา เนื อหา และวิธีการนําเสนอข้ อมูลของ
ผู้เขียน ฝึ กสรุปข้อมูลทีได้จากการอ่ านโดยเขียนเป็ นเค้ าโครง และเขียนสรุ ปความ รวมทั งฝึ กแสดงความคิดเห็นเกียวกับ งานทีอ่ าน
โดยการอภิปราย
อ. การเขียนระดับย่อหน้ า
(--)
EG Paragraph Writing
วิชาบังคับก่อน : สอบได้ สษ. หรือได้ รับยกเว้น สษ.
องค์ ประกอบและรู ปแบบต่ างๆ ของการเขียนย่ อหน้ า ฝึ กรวบรวม จัดระบบความคิด หรื อ ข้ อมู ล และเรี ยบเรี ยงเพือ
ถ่ายทอดเป็ นข้ อเขียนในระดับย่อหน้ า
- วิชาบังคับเลือก
ส. สถิติสําหรับสังคมศาสตร์
(--)
ST Statistics for Social Science
ความรู้ ทัวไปเกียวกับสถิติเ ชิงพรรณนา เลขดัชนี ความน่ าจะเป็ นทั งไม่ มีเงือนไขและมีเงือนไข ตัวแปรสุ่มและการแจกแจง
ความน่ าจะเป็ นของตัวแปรสุ ่ ม ค่ าคาดหมายมีเ งือนไขและไม่ มีเ งือนไข การชั กตัวอย่า งเบืองต้ นและการแจกแจงของตัวสถิติ

การประมาณค่า และการทดสอบสมมุติฐานเกียวกับพารามิเตอร์ ของประชากรกลุ ่มเดียวและสองกลุ ่ ม การอ่ านผลลัพธ์ จากโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ
ส. สถิติสําหรับจิตวิทยา
(--)
ST Statistics for Psychology
ความหมายและขอบข่ ายของสถิติ มาตรการวัด การนํ าเสนอข้ อมูล การวัดแนวโน้ มเข้ าสู ่ ส่ว นกลาง การวัดการกระจาย
ความเบ้ และความโด่ ง ความน่ า จะเป็ น ตัวแปรสุ ่ มและการแจกแจง ความน่ าจะเป็ นของตัว แปรสุ่ ม การแจกแจงปกติ การชั ก
ตัวอย่างเบื องต้นและการแจกแจงของตัวสถิติ การประมาณค่ าและการทดสอบสมมุ ติฐานเกียวกับ พารามิเตอร์ ของประชากรกลุ ่ ม
เดียวและสองกลุ ่ ม การทดสอบไคกําลังสอง การอ่านผลลัพธ์จากโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
3.1.5.1 คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ
) วิชาศึกษาทัวไป
- ส่ วนที
หมวดมนุษยศาสตร์
TU Integrated Humanities
(--)
To study the history of human beings in different periods, reflecting their beliefs, ideas, intellectual and
creative development. To instill analytical thinking, with an awareness of the problems that humanities are confronting,
such as the impacts of: technological development, violence, wars, and various world crises so that we can live well in a
changing world.
หมวดสั งคมศาสตร์
TU
Civic Education
(--)
Study of principles of democracy and government by rule of law. Students will gain understanding of the
concept of “citizenship” in a democratic rule and will have opportunity for self-development to become a citizen in a
democratic society and to take responsibility in addressing issues in their society through real-life practices.
TU

Integrated Social Sciences
(--)
This interdisciplinary course focuses on the fact that social sciences play an important role for society.
The course explains the origins of the social sciences and the modern world, the separation of social sciences from pure
sciences, and the acceptance of the scientific paradigm for the explanation of social phenomenon. It also involves the
analysis of important disciplines, concepts, and major theories of social sciences by pointing out strengths and weaknesses
of each one. Included is the analysis of contemporary social problems, using knowledge and various perspectives—individual, group, macro-social, national and world perspectives-- to view those problems.

หมวดวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
: วิทยาศาสตร์
TU Integrated Sciences and Technology
(--)
To study basic concepts in science, scientific theory and philosophies. Standard methods for scientific
investigations. Important evolutions of science and technology influencing human lives as well as the impacts of science
and technology on economies, societies and environments. Current issues involving the impacts of science and technology
on moral, ethics and human values.
: คณิตศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์
TU General College Mathematics
(--)
(A non-credit subject to the students’ faculty code of , and from to , , )
To review Set; real number system; relations; functions and applications; introduction to linear programming; logic;
measurement of interest; installment payment and income tax; descriptive statistics; index number; introduction to
probability ; basic concept of inferential statistics; statistical packages.
TU

Fundamental Mathematics
(--)
(This course is for students who have already studied mathematics in high school and have gained not less
than credits or as demanded by their faculty.)
To prove logical rules, methods of proofs, arguments, mathematical induction, proofs of theorems of
inequalities and absolute values, inequalities solving, functions, type of functions, applications of functions, curve
sketching, partial fractions decomposition, solving of simple systems of linear equations.
TU

General Knowledge about Computers
(--)
To study the essential components of computer systems including hardware, software, data and its
processing; basic data communication, network and the Internet, principles of problem solving using computers and
software packages, security, ethics and laws related to computer usage and information systems.
TU

Mathematical Foundation
(--)
To prove logical rules, methods of proofs, quantifiers, arguments, mathematical induction, structure of the
real number system, binomial theorem and multinomial theorem, translation of axes, rotation of axes and sketching of
graphs of conic sections, curve sketching, increasing functions and decreasing functions, partial fractions decomposition,
geometric transformation.
TU

Elementary Statistics
(--)
To identify the Nature of statistical problems; review of descriptive statistics; probability; random
variables and some probability distributions (binomial, poison and normal) ; elementary sampling and sampling

distributions; estimation and hypotheses testing for one and two populations; one-way analysis of variance; simple linear
regression and correlation; chi-square test.
TU Introduction to Computers and Programming
(--)
Basic concepts of computer systems, electronic data processing concepts, system and application software,
algorithms, flowcharts, data representation, program design and development methodology, problem solving using highlevel language programming.
หมวดภาษา
: ภาษาไทย
TH Thai Usage
(--)
Thai language usage skills: listening, reading, writing and speaking, with emphases on drawing the main
idea, communicating knowledge, thoughts and composing properly.
: ภาษาอังกฤษ
EL English Course
(--)
Prerequisite : Language Institute placement
A non-credit course designed for those students with low English command and unable to enroll directly into
English Foundation Course (The assessment criteria are ‘S’ for Satisfactory or ‘U’ for Unsatisfactory and will not be
counted towards the students’ total credits and GPA).
A preparatory course designed to enable students to cope up with real English use of four basic integrated skills
of listening, speaking, reading and writing.
EL

English Course
(--)
Prerequisite : have earned credits of EL or Language Institute placement
An intermediate English course designed to promote four integrated skills to develop students’ English
proficiency at a higher level.
EL

English Course
(--)
Prerequisite : have earned credits of EL or Language Institute placement
An upper-intermediate English course to enable students to use integrated skills at a more sophisticated level
than the prior course especially in speaking and writing.
- ส่ วนที
TH Report Writing
(--)
The methodology of report writing, enabling students to search for information to make systematic references
and to practice report writing skills.

2) วิชาเฉพาะ
2.1 วิชาเอก
2.1.1 วิชาในสาขา
- วิชาบังคับ
GE211 Physical Geography
3 (3-0-6)
The relationship between the sun and the earth; the influence of the sun upon the earth’s atmosphere and crust.
GE 2 Human Geography
3 (3-0-6)
The scope and concepts of geography with emphasis on spatial analysis: the relationship between man and the
natural environment, human impact on natural and cultural landscapes, including spatial patterns and interactions of
human activities.
GE 22 Economic Geography
3 (3-0-6)
Man’s use of resources; area variation in economic activities related to production, distribution and
consumption; theories of location, theories of international trade and world trade patterns.
GE 23 Geography of Thailand
3 (3-0-6)
Location, boundaries and related problems, geological and topographical features, natural resources allocation,
social and economic activities in Thailand. Selected major issues and problems in Thailand are discussed. Field trip.
GE231 Map Reading and Air Photo Interpretation
3 (3-0-6)
Prerequisite(s): Have earned credits of GE211 or the Lecturer’s Permission
Principles of map production and map reading with emphasis on topographic maps. The use of aerial
photographs in terms of geometry, stereoscopic vision and interpretation.
GE 2 Global Positioning Systems
3( - - )
Principles of GPS, with emphasis on hardware components, satellite signal, data acquisition and correction. The
use of GPS for waypoint positioning, routing, mapping, and GIS’shapefiles preparing. GPS’s data management, car
navigation and recreation.
GE311 Conservation of Natural Resources
3 (3-0-6)
Types of natural resources, environmental and resource problems, the structure and functions of ecosystems,
dynamic equilibrium in ecosystems, conservation measures, resource use and management.

GE321 Geography of Regional Development
3 (3-0-6)
Theories and concepts related to regions and regional development planning. Analysis of regional economic and
social structures for regional development planning.
GE

Optical Systems in Remote Sensing
3 (3-0-6)
Fundamentals of optics related to remote sensing. Interactions between electromagnetic waves and Earth’s
surface and atmosphere. Diffraction, reflection, refraction, interference, scattering and polarization, brightness, color
temperature, energy balance, Lambert’s law, Snell’s law, Planck’s law, Fresnel’s law, Beer’s law, solar geometry and
solar reference system, solar noon, and time equation.
GE332 Cartography
3( - - )
The figure of the earth, coordinate systems, map projections, geographical data, generalizations, map design,
color, mapping point, linear, areal data and statistical surfaces, map reproduction. Cartographic exercises.
GE333 Geographic Information System I
3( - - )
GIS’s theory and components, input, output and editing data, raster and vector data model, spatial objects and
their relationships, spatial data and attributes, operations and algorithms. Map overlay operations, practice with GIS’s
software.
GE441 Individual Research in Geography I
1( - - )
Research methodology in geography: developing a research topic, research proposal writing and presentation.
GE442 Individual Research in Geography II
2 (2-0-4)
Prerequisite(s): Have earned credits of GE441
Scientific research on a topic presented in GE441 under the supervision of advisors.
- วิชาบังคับเลือก
GE 4 Introduction to Geology
3 (3-0-6)
The origin of the earth, the earth’s composition, structure of rock bodies, causes and processes of modification of
the earth’s surface, with emphasis on the geology of Thailand.
GE215 Weather and Climate
3 (3-0-6)
Atmospheric change, with emphasis on processes and behaviors over time and meteorological instruments.
GE 6 Agricultural Geography
3 (3-0-6)
Genetic, socio-economic and environmental factors influencing productivity. Agricultural innovation, irrigation,
fertilizer and chemicals, tools and farm mechanics, farming systems and management for economic crops. Field trip.

GE 24 Population Geography
3 (3-0-6)
The composition and distribution of the world’s population. Relationships between geographical factors which
influence distribution, migration and population changes. Analysis of problems and policies affecting social, economic and
political situations of Thailand.
GE225 Geography of Tourism
3 (3-0-6)
Tourism systems, tourism impacts, concepts in tourism development and the use of natural resources for tourism
and its management, with emphasis on tourism in Thailand. Field trip.
GE226 Urban Geography
3 (3-0-6)
The geographic nature of the urban system, factors affecting growth and function of cities, the relationship
between urban structure, land use patterns and urban transportation. Selected major issues and problems in
contemporary cities are discussed with emphasis on urban areas of Thailand and Southeast Asian countries.
GE227 Political Geography
3 (3-0-6)
Theories and concepts in political geography. Analysis of state composition and effects of geographic features on
a state’s political characteristics.
GE314 Soil Geography
3 (3-0-6)
Soil genesis and soil forming factors. The relationship between soil and landform, with emphasis on the major
physical and chemical properties of soil. USDA’s soil taxonomy and classification system, with emphasis on the soils of
Thailand. Field trip.
GE315 Hydrology
3 (3-0-6)
The hydrologic cycle and water balance, precipitation, runoff, infiltration, stream flow, groundwater, flooding,
and hydrometeorological tools and measurements.
GE316 Natural Hazard Studies
3 (3-0-6)
Prerequisite(s): Have earned credits of GE211 or the Lecturer’s Permission
Natural hazards caused by exogenous processes, especially flooding and landslide. Risk evaluation and risk area
identification are also discussed.
GE334 Spatial Multi-criteria Decision Analysis
3 (3-0-6)
Prerequisite(s): Have earned credits of GE333
Methods and procedures by which concerns about spatial multiple conflicting criteria can be formally
incorporated into management planning processes.

GE335 Introductions to Satellite Image Processing
3( - - )
Prerequisite(s): Have earned credits of GE331 or the Lecturer’s Permission
Basic principles and methods for satellite image processing; image enhancement, image correction, visual
interpretation and digital image analysis.
GE336 GIS Program Development
3 (3-0-6)
Prerequisite(s): Have earned credits of GE333
The ArcGIS desktop for ArcMap’s development using the Visual Basic for Application (VBA) platform.
GE337 Air Photo Interpretation for Land Use Survey
3( - - )
Prerequisite(s): Have earned credits of GE231
Electromagnetic radiation, energy interactions with the atmosphere and earth surface features; spectral
reflectance for soil, water and vegetation; aerial photographs; land use classification systems; methods of interpretation
for land use surveying and land use mapping. Field work.
GE 8 Geographic Information Systems II
3( - - )
Prerequisite(s): Have earned credits of GE333 or the Lecturer’s Permission
Concepts and models of data analysis in GIS for natural resource management and planning.
GE344 Practicum in Geography
1 (at least 150 hours per semester)
Practicum in geography in government, private and state enterprises by permission of the Department. Not less
than 150 hours. Student practicum report is required. Graded in terms of S (satisfactory) or U (unsatisfactory).
GE345 Quantitative Methods in Geography
3 (3-0-6)
Prerequisite(s): Have earned credits of ST or ST218 or the Lecturer’s Permission
The application of quantitative methods in geography: descriptive and inferential statistics; description,
explanation, summary and presentation of geographical data. Statistical package programs for data analysis are
introduced.
GE346 Qualitative Research Methods in Geography
3 (3-0-6)
Qualitative research methodology in geography: participation observation, interviewing and focus groups.
GE434 Photogrammetry
3 (3-0-6)
Prerequisite(s): Have earned credits of GE231
Theoretical and practical orthophoto mapping, involving principles of photography, stereoscopic vision,
orientation, generating digital stereo models and orthophoto mapping.

GE435 Microwave Remote Sensing
3 (3-0-6)
Prerequisite(s): Have earned credits of GE331
The fundamentals of microwave remote sensing and basic radar system scanning. The application of radar
imagery in the observation of earth’s natural resources is also discussed.
GE436 Database Management Systems
3( - - )
Prerequisite(s): Have earned credits of GE153 or the Lecturer’s Permission
Basic concepts of database systems and database design. Using DBMS software for building, inquiring and
handling the database. Applications of environmental and NRD.2 C databases for spatial analysis.
GE437 Remote Sensing Applications
3( - - )
Prerequisite(s): Have earned credits of GE335 or the Lecturer’s Permission
Applications of satellite remote sensing for natural resources study, environmental management and natural
hazards monitoring.
2.1. วิชานอกสาขา
- วิชาบังคับ
EG English Structure
(--)
Prerequisite: have earned credits of EL172 or Exemption
Non-credit for 3rd or 4th year English major students
Analyze complex sentence structures used in reading texts to develop students’ understanding in English
grammatical structure and improve reading and writing skills.
EG

Reading for Information
(--)
Prerequisite: have earned credits of EL172 or Exemption
Strategies used in reading informative texts; analysis of the language structure, content and the writer’s
presentation of information; practice outlining and summarizing as well as giving opinions about the texts through oral
discussion.
EG

Paragraph Writing
(--)
Prerequisite: have earned credits of EL or Exemption
Paragraph components and patterns of paragraph development; development of skills in generating and shaping
ideas or information to be presented in a paragraph.

- วิชาบังคับเลือก
ST Statistics for Social Science
(--)
Introduction to descriptive statistics; index numbers; unconditional and conditional probability; random
variables and probability distribution; unconditional and conditional expectations; elementary sampling and sampling
distribution; estimation and hypotheses testing for one and two population; statistical package results interpretation
ST

Statistics for Psychology
(--)
Nature and scope of statistics; scale of measurements; data presentations ; measures of central tendency and
dispersion; skewness and kurtosis; probability ; random variables and probability distribution; normal distribution;
elementary sampling and sampling distribution; estimation and hypotheses testing for one and two populations ; chi –
square test; statistical package results interpretation.
.

องค์ประกอบเกียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือสหกิจศึกษา)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ กําหนดให้ นัก ศึ กษาเลือกวิชา ภม. (ฝึ กงานทางภู มิศาสตร์ ) โดย
นักศึกษาต้องฝึ กงานด้ านภูมิศาสตร์ หรือเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในหน่วยงานราชการ รั ฐวิสาหกิจ หรื อเอกชนทีภาควิชาเห็นชอบ
เพือให้ นักศึกษาได้เรียนรู ้ ชีวิตการทํางานจริง และสามารถนําประสบการณ์ และความรู ้ ทีได้จากการฝึ กงานไปใช้ ในชีวิตจริงหลังสํ าเร็ จ
การศึกษา
. มาตรฐานผลการเรียนรู ้ ของประสบการณ์ ภาคสนาม
การบูรณาการการเรียนรูว้ ิชาในสาขาภูมิศาสตร์ และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในชั นเรียนกับการปฏิบัติงานจริง รวมถึงมี
การเรียนรู ้ ทฤษฎีและทักษะด้านเทคโนลียีภูมิสารสนเทศเพิมขึ น ตลอดจนมีความกล้ าแสดงออกและมีม นุษ ยสั มพัน ธ์ และสามารถ
ทํางานร่ วมกับผู ้อืนได้ ดี มีระเบียบวินัยและความตรงต่อเวลา สามารถนําความรู้ ความสามารถทีได้ จากการฝึ กงานไปใช้ ในการทํางาน
จริงหรือเรียนต่ อได้อย่างเหมาะสม
. ช่ วงเวลา
ภาคฤดูร้อน ปี การศึกษาที 3
. การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาหรือคิดเป็ นชัวโมงไม่ ตํากว่ า 150 ชัวโมงต่อภาคการศึกษา
. ข้ อกําหนดเกียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
หลัก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิชาภู มิ ศาสตร์ กํา หนดให้ นัก ศึ ก ษาต้ อ งศึ ก ษารายวิช า ภม. (การวิ จัยทาง
ภูมิศาสตร์ ของแต่ ละบุคคล ) และ ภม. (การวิจัยทางภูมิศาสตร์ ของแต่ ละบุ คคล ) ทั งนี ข้ อกําหนดในการทํางานวิจัยต้ องเป็ น
หัวข้ อที เกียวข้ องกั บสาขาวิชาภู มิศาสตร์ โดยเป็ นโครงการเดียว และเรี ยนรู ้ ห ลักการวิจัยที ถูกต้ อง รวมถึงจริ ยธรรมในการวิจัย
ระหว่ างการดําเนินการมีรายงานความคืบ หน้ าและการนําเสนอผลงานตามกําหนด พร้ อมส่ งรูป เล่ มสมบูรณ์ ภายใต้ การชีแนะจาก
อาจารย์ทีปรึกษาโครงการวิจัย โดยงานวิจัยส่ วนบุคคลมุ ่ งเน้ นให้ นักศึกษาเรี ยนรู ้ การทําวิจัย และนํ าความรู้ ทีเรี ยนมาไปประยุกต์ ใน
การทําวิจัยอย่างเหมาะสม
. คําอธิบายโดยย่อ
การทํ างานวิจัย ส่ ว นบุคคลนั น นั กศึ กษาจะเลื อกหั วข้ อที สนใจ มีกระบวนการทํา งานอย่ างครบถ้ วนและชั ดเจนตาม
หลักการวิจัย พร้ อมทั งมีการอ้ างอิงทฤษฏีและใช้ เทคโนโลยี ทีเรียนมาในการทํางานวิจัยอย่ างเหมาะสม และสามารถดําเนิ นการแล้ ว
เสร็จตามระยะเวลาทีกําหนด

.

มาตรฐานผลการเรียนรู ้
นักศึกษาสามารถดําเนินการวิจัยส่ วนบุคคล จนเสร็ จสมบู รณ์ ตามกําหนด โดยมี การพัฒ นาความรู ้ ด้านภู มิศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ภูมิสารสนเทศในการทําวิจัยได้ อย่างเหมาะสม และได้ผลงานวิจัยทีน่ าเชือถือ และมีศักยภาพในการพัฒนาต่อได้
. ช่ วงเวลา
ภาคการศึกษาที 1 และ 2 ปี การศึกษาที 4
. จํานวนหน่ วยกิต
ภม.44 การวิจัยทางภูมิศาสตร์ ของแต่ละบุคคล 1
1 หน่ วยกิต
ภม. การวิจัยทางภูมิศาสตร์ ของแต่ละบุคคล
หน่ วยกิต
. การเตรียมการ
นักศึกษาทุกคนจะมีอาจารย์ทีปรึกษางานวิจัยส่ วนบุคคล ซึงจะมีการกําหนดชัวโมงให้ คําปรึกษาและให้ นักศึกษารายงาน
ความคืบหน้ าของการวิจัย โดยอาจารย์ทีปรึ กษางานวิจัยจะมีการจดบัน ทึกประเด็นสํ าคัญของปั ญหา การให้ คําปรึกษา และระดับ
ความคืบหน้ าของการวิจัยอย่างสมําเสมอตลอดช่ วงเวลาการทําวิจัย นอกจากนี ยังมีการแนะนําแหล่ งข้ อมูลต่ างๆ ทีเกียวข้ องหรื อมี
ประโยชน์ ต่อการทําวิจัยให้ แก่ นักศึกษาด้วยเช่ นกัน
. กระบวนการประเมินผล
ประเมิ น ผลจากความก้ า วหน้ า ในการทํ า งานวิ จัยส่ วนบุ คคลจากบัน ทึก การเข้ า พบอาจารย์ ที ปรึ กษางานวิจัย และ
ประเมินผลจากรายงานและการนําเสนองานวิจัยตามระยะเวลาทีกําหนด โดยมีการจัดสอบการนํ าเสนอและส่ งรู ปเล่ ม รายงานฉบั บ
สมบูร ณ์ ต่อ หน้ าคณาจารย์ ของภาควิช าภูมิ ศาสตร์ เพือประเมิ นผลงานและรับ ฟั งคํ า แนะนํ า ในการแก้ ไขงานวิจัย เพือนํ าส่ งเป็ น
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
1.1 การวัดผล ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาชั นปริญญาตรี พ.ศ.
แก้ไขเพิมเติม) ข้อ , และ
1. การวัดผลการศึกษาแบ่ งเป็ น ระดับ มีชือและค่ าระดับต่ อหนึงหน่ วยกิตดังต่อไปนี
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1.3 การวัดผลการศึกษาวิชา ภม.344 ฝึ กงานทางภูมิศาสตร์ แบ่ งออกเป็ น 2 ระดับคือ ระดับ S (ใช้ ได้ )
หรือระดับ U (ยังใช้ ไม่ได้ )
. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิของนักศึกษา
. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้ ขณะนั กศึ กษายังไม่ สําเร็จการศึกษา
1) มี คณะกรรมการทวนสอบรายวิชาต่ างๆ ทีประกอบด้ วยอาจารย์ ประจํา ภาควิชาและผู้ท รงคุ ณวุฒิจ ากภายในหรื อ
ภายนอกสถาบัน โดยแยกรายวิชาออกเป็ น 2 กลุ ่ม ได้ แก่ กลุ ่ มวิชาภูมิศาสตร์ และกลุ ่ มวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและการวิจัย ทั งนี
ไม่ อนุญาตให้ อาจารย์ผสู ้ อนอยู ่ในคณะกรรมการทวนสอบรายวิชานั น

2) ใช้ วิธีการทวนสอบทีหลากหลาย โดยเลือกให้ เ หมาะสมกับ แต่ ละรายวิชา เช่ น การทวนสอบจากคะแนนสอบ การ
ตรวจสอบวิธีการประเมินผล การตรวจสอบข้ อสอบทีใช้ วัดผล การสุ ่ มตรวจสอบผลงานทีได้รับมอบหมาย และการทวนสอบการให้
ค่าระดับคะแนน
. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้ หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
ดําเนินการสํ ารวจคุณภาพบัณฑิตจากผู ้ ใ ช้ บัณฑิตและผู ้ ทีเกียวข้ อง เพือนําผลการสํ ารวจทีได้ มาปรั บ ปรุ งและพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนและการบริหารหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั งดําเนินการประเมินคุณภาพของหลักสูตรดังนี
1) การสํ ารวจภาวะการมีงานทําและการศึกษาต่ อของบัณฑิต
2) การสํ ารวจความพึงพอใจของผู ้ ใช้ บัณฑิต
3) การสํ ารวจความเห็นของสถาบันการศึกษาทีบัณฑิตได้เข้าศึกษาต่ อในสถาบันนั น
4) การสํ ารวจความเห็นของบัณฑิตทีไปประกอบอาชีพหรือศึกษาต่ อ
5) การสอบถามความคิดเห็นของผู ้ ทรงคุณวุฒิภายนอกทีมาประเมิ นหลักสู ตร และความคิดเห็น ของอาจารย์ พิเ ศษของ
หลักสูตร
. เกณฑ์ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 ได้ ศึกษารายวิชาต่ างๆ ครบตามโครงสร้ างหลักสูตร และมีหน่ วยกิตสะสมไม่ ตํากว่ า 138 หน่ วยกิต
3.2 ได้ ค่าระดับเฉลียสะสมไม่ ตํากว่ า . (จากระบบ ระดับคะแนน)
3.3 ได้ ค่าระดับเฉลียรวมวิชาบังคับในสาขาทุกวิชาไม่ ตํากว่ า 2.00
3.4 ได้ ค่าระดับเฉลียรวมวิชาบังคับเลือกในสาขาทุกวิชาไม่ ตํากว่ า2.00
3.5 ต้ องปฏิบัติตามเงือนไขอืนๆ ทีคณะศิลปศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กําหนด

