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รหัสวิชาและค าอธิบายรายวิชา 

GOHI1101 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 3(3-0-6) 
 Geography of Thailand 
  ลักษณะภูมิศาสตร์ของประเทศไทยเกี่ยวกับที่ตั้ง ขนาด พรมแดน ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ  
 ประชากร สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  

GOHI1102 แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ส าหรับการท่องเที่ยว 3(2-2-5) 
 Maps and Geography Tools for Tourism  
  การใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการส ารวจข้อมูล เก็บข้อมูล องค์ประกอบ
 ที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยว วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการวางแผนกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยใช้แผน
 ที่เป็นเครื่องมือ   

GOHI1103 ภูมิศาสตร์กายภาพ 3(3-0-6) 
 Physical Geography    
  ระบบธรรมชาติของโลก ประกอบด้วย ระบบทรงกลมโลก ระบบความสัมพันธ์โลก      
 ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ระบบอากาศ ระบบน้ า ระบบธรณี และระบบชีวภาพพ้ืนฐานส าคัญของ
 โลกในการน ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ 

GOHI1104 ภูมิศาสตร์วัฒนธรรมและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์  3(3-0-6) 
 Geography Cultural and Settlement 
  องค์ประกอบทางด้านภูมิศาสตร์ และลักษณะทางด้านสังคมวัฒนธรรมของมนุษย์ที่
 ส่งผลให้เกิดรูปแบบการด ารงชีวิตและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในภูมิภาคต่างขของโลก ได้แก่ การ
 ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ระดับความก้าวหน้าทางวิทยาการ การใช้ที่ดิน ความแตกต่าง
 ทางเศรษฐกิจ สังคม และการปกครอง   

GOHI1201 ประวัติศาสตร์ไทย 3(3-0-6) 
 Thai History 
  ประวัติศาสตร์ไทยตั้งแต่สมัยก่อนสุโขทัยถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ทั้งทางด้าน
 การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยสังเขป   

GOHI 1202 ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย 3(3-0-6) 
 Thai History and Culture 
  ประวัติความเป็นมาของชนชาติไทย เมืองส าคัญ สถานที่ส าคัญ บุคคลส าคัญของไทย  
 ประวัติศาสตร์และต านานท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมของคนไทยโดยส่วนรวมและของท้องถิ่น  
 การละเล่นในท้องถิ่นต่างข ของไทย วิวัฒนาการการด ารงชีวิตของไทย เพ่ือให้เกิดความซาบซึ้ง
 และเห็นคุณค่า รวมทั้งสามารถเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวได้ 
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GOHI1203  การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์  3(3-0-6) 
 Historical Tourism 
  ประวัติความเป็นมาของการเดินทางท่องเที่ยว ลักษณะการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์  
 แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของประเทศไทย 

GOHI1204 การศึกษาประวัติศาสตร์ในภาพยนตร์ไทย 3(3-0-6) 
 Historical Study in Thai Movie 
  ประวัติศาสตร์ที่ปรากฏในภาพยนตร์ไทย โดยเน้นการวิเคราะห์เนื้อหาภาพยนตร์เพ่ือ
 เชื่อมโยงความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์กับเหตุการณ์ในภาพยนตร์ 

GOHI1205 อาเซียนศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
 ASEAN Study for Tourism 
  ประวัติความเป็นมาและสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญข รวมถึงแหล่งมรดกโลกในกลุ่ม
 ประเทศอาเซียน 

GOHI2101 ภูมิศาสตร์โลก 3(3-0-6) 
 World Geography 
  สภาพทางภูมิศาสตร์เกี่ยวกับการแบ่งภูมิภาคของโลก ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ประชากร  
 ทรัพยากรธรรมชาติ และเปรียบเทียบปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม
 ในแต่ละภูมิภาค    

GOHI2102 ภูมิศาสตร์ประชากร 3(3-0-6) 
 Population Geography  
  ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบ ความหนาแน่นและการกระจายตัวของประชากร 
 ภาวะการเจริญพันธุ์ ภาวะการตาย การย้ายถิ่น และการเพ่ิมประชากรในภูมิภาคต่างขของโลก 
 โดยเน้นถึงสาเหตุและผลซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากปัจจัยต่างขในภูมิภาคนั้นข   

GOHI2103 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวไทย 3(3-0-6) 
 Geography of Thai Tourism 
  สภาพทางภูมิศาสตร์ของแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย เกี่ยวกับที่ตั้งการเข้าถึงและ
 เส้นทางคมนาคม สภาพทางธรรมชาติและการก าเนิดของแหล่งท่องเที่ยว สภาพทางวัฒนธรรม
 และประวัติของแหล่งท่องเที่ยว ประเภทแหล่งท่องเที่ยว องค์ประกอบที่เหมาะสมส าหรับการ
 ท่องเที่ยว สถานบริการและหน่วยงานที่ด าเนินการท่องเที่ยว การวางแผนส าหรับการจัดการท่องเที่ยว 
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GOHI2104 ภูมิศาสตร์การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
 Geography Development and Conservation of Tourism Resources  
  ความหมายและความส าคัญของการพัฒนาในเชิงภูมิศาสตร์และการอนุรักษ์ทรัพยากร
 การท่องเที่ยว วิธีการอนุรักษ์มรดกทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม ประโยชน์ของการอนุรักษ์
 ทรัพยากรการท่องเที่ยว บทบาทของมัคคุเทศก์ต่อการสร้างจิตส านึกของประชาชน   

GOHI 2105 แผนที่และการแปลความหมายจากแผนที่ 3(2-2-5) 
 Maps and Map Interpretation  
  ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับแผนที่ รูปถ่ายทางอากาศ ภาพจากดาวเทียม การใช้แผนที่ภูมิ
 ประเทศมาตราส่วน 1: 250,000 และ 1: 50,000 เพ่ือการอ่าน ตีความ วิเคราะห์ข้อมูล ลักษณะ
 ทางกายภาพ และทางสังคม วัฒนธรรม และให้มีการปฏิบัติการภาคสนามโดยใช้แผนที่ภูมิประเทศ
 ประกอบการศึกษา 

GOHI 2106 เทคนิคและวิธีการศึกษาทางภูมิศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Techniques and Methods in Geography 
  การใช้และออกแบบเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
 และน าเสนอข้อมูลทางภูมิศาสตร์การประยุกต์ใช้เทคนิคและวิธีการทางภูมิศาสตร์กับการท่องเที่ยว 
 และฝึกปฏิบัติในพื้นที่จริง 

GOHI 2107 ภูมิศาสตร์ท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 Local Geography 
  สภาพภูมิศาสตร์ของท้องถิ่นประกอบด้วยสภาพแวดล้อมกายภาพ เศรษฐกิจประชากร  
 ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและสถาบันทางสังคม วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาใน
 ท้องถิ่น ให้นักศึกษาฝึกเก็บข้อมูลในภาคสนามแล้วน ามาวิเคราะห์สภาพท้องถิ่นอย่างบูรณาการ 

GOHI2202 ประวัติศาสตร์โลก 3(3-0-6) 
 World History 
  ประวัติความเป็นมาของทวีปต่างข ในโลก อารยธรรมที่ส าคัญของมนุษย์ ตั้งแต่สมัยโบราณ 
 พัฒนาการของอาณาจักรโบราณ จนกลายเป็นประเทศต่างข ที่มีความส าคัญในปัจจุบัน 

GOHI2203 ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
 Modern Thai History 
  ประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์  ตั้งแต่การปรับตัวเข้าสู่สมัยใหม่ในสมัย
 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั้งทางด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและสังคม 
 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจนถึงปี พ.ศ. 2475 
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GOHI2204 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 Local History 
  ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นขนบธรรมเนียมประเพณี  
 ความคิดความเชื่อของท้องถิ่น อิทธิพลของอารยธรรมต่างข ที่มีต่อท้องถิ่น โดยจัดการเรียนการ
 สอนให้เหมาะสมกับท้องถิ่นของสถาบันการศึกษาโดย ศึกษาประวัติศาสตร์เฉพาะถิ่นที่น่าสนใจ
 ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ 

GOHI2205 ประวัติศาสตร์ไทยร่วมสมัย 3(3-0-6) 
 Contemporary Thai History  
  ประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่เริ่มเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศ เข้าสู่สมัย
 ประชาธิปไตยใน พ.ศ. 2475 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านต่างข ที่เกิดขึ้นจนถึงปัจจุบัน 

GOHI 2206 การศึกษาเอกสารและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Methods of Study in Historical Document and Evidence 
  ลักษณะและข้อจ ากัดของเอกสารและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ประเภทต่างข เพ่ือเป็น
 พ้ืนฐานในการเลือกใช้เอกสารและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ตามกระบวนการทางประวัติศาสตร์ 
 โดยจะเน้นการฝึกปฏิบัติควบคู่กับการเรียนภาคทฤษฎี 

GOHI2207 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย 3(3-0-6) 
 Thai Economic History 
  ประวัติศาสตร์ทางเศรษฐกิจของไทย การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและผลที่เกิดขึ้น 
 ตั้งแต่สมัยโบราณจนกระท่ังถึงช่วงการท าสนธิสัญญาเบาว์ริงใน ปี พ.ศ. 2398  

GOHI2208 ประวัติศาสตร์สังคมไทย 3(3-0-6) 
 Thai Social History 
  ประวัติศาสตร์ทางสังคมไทยนับตั้งแต่สังคมไทยบรรพกาล สภาพวิถีชีวิตและความเป็นอยู่
 ของคนไทยแต่ละยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยจนถึงปัจจุบัน 

GOHI2209 พิพิธภัณฑ์ศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
  Museum for Tourism 
  พัฒนาการของพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย ลักษณะพิพิธภัณฑ์รูปแบบต่างข รวมทั้ง
 ขั้นตอนการจัดการพิพิธภัณฑ์ และกระบวนการจัดนิทรรศการ ตลอดจนคุณค่าของพิพิธภัณฑ์ใน
 ฐานะทรัพยากรเพ่ือการท่องเที่ยว 
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GOHI2210 ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย 3(3-0-6) 
 History of Art in Thailand  
  งานศิลปกรรมต่างข ในประเทศไทยเบื้องต้น ทั้งทางด้านสถาปัตยกรรม ประติมากรรม 
 จิตรกรรมและประณีตศลิป์ ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยปัจจุบัน พิพิธภัณฑ์ศิลปะใน
 ประเทศไทยและคุณค่าเชิงการท่องเที่ยว  

GOHI3101 ภูมิศาสตร์การตลาดและอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
 Geographical Marketing and Industry 
  ปัจจัยต่างข ทางภูมิศาสตร์ทีมีผลต่อเศรษฐกิจด้านการตลาดและอุตสาหกรรม โดยเน้น
 การวิเคราะห์การก าหนดที่ตั้งและพ้ืนที่การตลาดและอุตสาหกรรม ผลกระทบของอุตสาหกรรม
 ต่อการท่องเที่ยว  

GOHI3102 ภูมิศาสตร์ประชากรกับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
 Geography Population and Tourism Development 
  ลักษณะประชากรในภูมิภาคต่างข ของโลก โดยพิจารณาถึงสภาพทางภูมิศาสตร์ที่
 เกี่ยวข้องหรือมีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรในภูมิภาคนั้นข เช่น จ านวน โครงสร้างการ
 กระจาย ความหนาแน่น การย้ายถิ่น คุณภาพ และปัญหาของประชากร ซึ่งใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐาน
 ในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 

GOHI3103 การวางแผนและพัฒนาพื้นที่การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 3(3-0-6) 
 Planning and Tourism Sustanable Spatial Development  
  ความหมายและประเภทของทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยว ทั้งทางกายภาพ และวัฒนธรรม 
 ในแต่ละท้องถิ่นทางสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ ประชากร ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การจัดการ
 ทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวไทยรวมถึงปัญหา โดยให้นักศึกษาฝึกเก็บข้อมูลในภาคสนามแล้วน ามา
 วิเคราะห์วางแผนและพัฒนาพื้นที่และฝึกปฏิบัติในพ้ืนที่จริง 

GOHI3104 ภูมิศาสตร์เมือง  3(3-0-6) 
 Urban Geography 
  ความหมายของเมือง องค์ประกอบของเมือง รูปแบบการตั้งถิ่นฐานประชากร ลักษณะ
 เศรษฐกิจ สังคม การใช้ที่ดิน ปัญหาสิ่งแวดล้อมในเขตเมืองและผลกระทบของเมืองต่อชนบท 
 ลักษณะภูมิศาสตร์ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาเมือง เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ไขและฝึก
 ปฏิบัติในพ้ืนที่จริง 
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GOHI3105 การส ารวจข้อมูลระยะไกลและระบบก าหนดพิกัดต าแหน่งบนพื้นโลกด้วยดาวเทียม 3(2-2-5) 
 Remote Sensing and Global Positioning System 
  ความหมายของการส ารวจข้อมูลระยะไกล และระบบก าหนดต าแหน่งพ้ืนโลกด้วยดาวเทียม 
 หลักการส ารวจระยะไกลและพลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟูาการแปลตีความภาพจากดาวเทียมด้วย
 สายตาและคอมพิวเตอร์  

GOHI3106 ความรู้เบื้องต้นระบบภูมิสารสนเทศและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3(2-2-5) 
 Fundamentals of Geo-informatics and Geographic Information System 
  ความรู้เบื้องต้นระบบภูมิสารสนเทศ ซึ่งประกอบด้วย ระบบก าหนดต าแหน่งบนพ้ืนโลก
 ด้วยดาวเทียม การส ารวจข้อมูลระยะไกล และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ แผนที่และการอ่าน
 แผนที่ องค์ประกอบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โครงสร้างฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศ
 ภูมิศาสตร์ การประมวลผลข้อมูล การแสดงผลข้อมูลและตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานระบบภูมิ
 สารสนเทศในด้านต่างข 

GOHI3107 ภูมิศาสตร์เอเชีย 3(3-0-6) 
 Geography of Asia 
  สภาพทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคในเอเชียโดยภาพรวม และให้การศึกษาลักษณะทาง
 ภูมิศาสตร์ของประเทศต่างข ที่เกี่ยวกับลักษณะทางด้านกายภาพ ประชากร เศรษฐกิจ สังคม  
 การเมืองการปกครอง 

GOHI3201 ประวัติศาสตร์ไทยเพื่อการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
 Thai History for Tourism 
  ความหมายและความส าคัญของประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ 
 รวมถึงข้อมูลต่างข ที่เก่ียวข้องกับแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่ส าคัญในประเทศไทย 

GOHI3202 ประวัติศาสตร์ในวรรณกรรมส าหรับการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
 History in Literature for Tourism 
  ประวัติศาสตร์และเนื้อหาวรรณกรรมที่ปรากฏตามแหล่งท่องเที่ยวต่างข โดยแสดงออก
 ในรูปแบบของงานประติมากรรมและจิตรกรรม   

GOHI3204 ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) 
 History of Thai Politics 
  พัฒนาการและความสัมพันธ์ของบ้านเมืองและอาณาจักรในดินแดนประเทศไทย ตั้งแต่
 เริ่มแรกจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ลักษณะส าคัญของการวางรูปแบบการปกครองและการ
 ปรับปรุงการปกครองในช่วงสมัยสุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร์ตอนต้น การเปลี่ยนแปลงที่มี
 ผลต่อการรับแนวความคิดทางการเมืองตามแนวตะวันตก จนถึงการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
 การปกครอง พ.ศ. 2475 เหตุการณ์ส าคัญทางด้านการเมืองการปกครองไทยจนถึงปัจจุบัน 
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GOHI3205 ประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาไทย 3(3-0-6) 
 Thai Intellectual History 
  ความหมายของภูมิปัญญาไทย มรดกไทย วรรณคดีไทยที่สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตและสภาพ
 ความเป็นอยู่ของสังคมไทย การใช้ความรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่นตั้งแต่สมัยอดีตถึงปัจจุบัน 

GOHI3206  ประวัติศาสตร์และโบราณคดีในท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
 History and Archaeology in Local for Tourism 
  ความส าคัญของแหล่งประวัติศาสตร์และโบราณคดี โบราณวัตถุสถาน และพิพิธภัณฑ์
 ในท้องถิ่นของไทย โดยเน้นการศึกษาจากแหล่งท่องเที่ยวในสถานที่จริง 

GOHI3207 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน 3(3-0-6) 
 Contemporary World Affairs 
  เหตุการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 การเกิดวิกฤตการณ์ต่างข 
 ในโลกยุคปัจจุบัน บทบาทชาติมหาอ านาจในการแสวงหาความร่วมมือและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

GOHI3208  ประวัติศาสตร์เอเชีย 3(3-0-6) 
 History of Asia 
  ภูมิภาคเอเชียสมัยโบราณโดยสังเขป เน้นความส าคัญตั้งแต่การแผ่อิทธิพลของจักรวรรดิ
 นิยมตะวันตก การเรียกร้องเอกราช ปัญหาของเอเชียภายหลังได้รับเอกราช บทบาท นโยบาย
 ต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศของกลุ่มเอเชียในปัจจุบัน 

GOHI3209 ประวัติศาสตร์ยุโรป 3(3-0-6) 
 History of Europe 
  ประวัติศาสตร์ของยุโรปตั้งแต่สมัยฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการ การปฏิรูปศาสนา และอิทธิพล
 อ่ืนที่ท าให้สังคมยุโรปเปลี่ยนแปลง การปฏิวัติอุตสาหกรรมและผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านต่างข 
 ศึกษาสภาพของประเทศส าคัญในยุโรป อิทธิพลของลัทธิชาตินิยมท าให้เกิดการรวมประเทศอิตาลี
 และเยอรมนี บทบาทของประเทศท้ังสองหลังการรวมประเทศจนน าไปสู่วิกฤติการณ์ต่างข ก่อน
 สงครามโลกครั้งที่ 1 ความส าคัญของสงครามโลกครั้งที่  1 ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของยุโรป 
 ก าเนิดลัทธิฟาสซิสต์และนาซี ความสัมพันธ์ของประเทศต่างข ก่อนการเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 
 และความร่วมมือของนานาประเทศก่อนยุติสงคราม 

GOHI3210 ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3(3-0-6) 
 History of Southeast Asia 
  ลัทธิจักรวรรดินิยมที่มีต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และ
 สังคม ขบวนการชาตินิยม การเรียกร้องเอกราช การยึดครองของญี่ปุุนในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 
 ปัญหาและสภาพของเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ ต้ังแต่ได้รับเอกราชจนถึงปัจจุบัน ความร่วมมือระหว่าง
 ประเทศในภูมิภาค 
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GOHI3211 การส ารวจเพื่อการท าแผนที่ท่องเที่ยว 3(2-2-5) 
 Surveying for Tourism Cartography 
  ทฤษฎี หลักการส ารวจ และฝึกปฏิบัติต่อเครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจเพ่ือหาค่าพิกัดทั้ง
 ทางราบและทางดิ่ง พร้อมทั้งให้มีความสามารถน าเข้าข้อมูลจากการส ารวจไปท าแผนที่ท่องเที่ยวได้ 

GOHI3901 วิธีวิจัยวิทยาทางภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
                 Research Methodology in Geography and History for Tourism    
  ลักษณะระเบียบวิธีวิจัย และวิธีการใช้หลักฐาน การวิเคราะห์ทางภูมิศาสตร์และ/หรือ
 ทางประวัติศาสตร์ ตลอดจนการเขียนบทความเพ่ือพัฒนาทางวิชาการในเชิงภูมิศาสตร์และ/
 หรือทางประวัติศาสตร์ 

GOHI4101 ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์ 3(3-0-6) 
 Analytical Geography of Thailand 
  วิเคราะห์สภาพภูมิศาสตร์ของประเทศไทย ทั้งทางด้านที่ตั้งอาณาเขต ลักษณะทางด้าน
 กายภาพ ลักษณะเศรษฐกิจ ประชากร วิเคราะห์ความสามารถในการผลิตเชิงเกษตร อุตสาหกรรม 
 การคมนาคมขนส่ง และการศึกษาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบันเพ่ือการ
 พัฒนาประเทศ 

GOHI4102 การจัดการฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว 3(2-2-5) 
 Geo-informatics Databases Management for Tourism  
  ระบบข้อมูลในภูมิสารสนเทศ ประเภทของข้อมูล การจัดเก็บ ระบบฐานข้อมูล รูปแบบ
 ความสัมพันธ์ในฐานข้อมูล ข้อมูลระบบสารสนเทศ รวมไปถึงการใช้โปรแกรมประยุกต์เพ่ือ
 จัดการฐานข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือการท่องเที่ยว  

GOHI4201 ประวัติศาสตร์ไทยเชิงวิเคราะห์ 3(3-0-6) 
 Analytical Thai History of Thailand 
  ประเด็นทางประวัติศาสตร์ไทย ทั้งทางด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม   
 ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนกระทั่งถึงปัจจุบัน 

GOHI4202  เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 3(3-0-6) 
  Southeast Asian Studies  
  สภาพภูมิศาสตร์อาเซียนบูรณาการสู่การก าเนิด การปรับตัว และการด าเนินงานของ
 อาเซียนในยุคสงครามเย็น หลังสงครามเย็น ยุควิกฤตเศรษฐกิจ รวมทั้งการขยายตัวและความ
 พยายามของอาเซียน ในการเปลี่ยนแปลงจากองค์กรความมั่นคงไปสู่การบูรณาการทางเศรษฐกิจที่มี
 นโยบายเกี่ยวข้องกับมิติทางสังคมและชีวิตประจ าวันของประชาชนในประเทศสมาชิก  และ
 ระบบการท่องเที่ยวในอาเซียนยุคปัจจุบัน 
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GOHI4203  เอเชียตะวันออกสมัยโบราณถึงคริสต์ศตวรรษที่ 19 3(3-0-6) 
  East Asian from Ancient Times to the Nineteenth Century 
  พัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของจีน ญี่ปุุน และเกาหลี ตั้งแต่สมัย
 โบราณจนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 19 

GOHI4204 เอเชียตะวันออกสมัยใหม่ตั้งแต่คริสต์วรรษที่ 19 ถึงปัจจุบัน 3(3-0-6) 
  Modern East Asian since the Nineteenth Century to the present  
  การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และนโยบายต่างประเทศของจีน ญี่ปุุน 
 และเกาหลี ในคริสต์ศตวรรษที่ 20 

GOHI4801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว 2(90) 
 Preparation for Professional Experience in Geography and History for Tourism  
  การเตรียมความพร้อมเพ่ือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ 
 เพ่ือการท่องเที่ยว โดยจะเน้นทั้งการฝึกดูงานและการทดสอบในภาคทฤษฎี เพ่ือให้มีความพร้อม
 ส าหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยวต่อไป 

GOHI4802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว 5(450) 
 Preparation in Geography and History for Tourism  
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการท่องเที่ยว ในหน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือธุรกิจ
 เอกชนทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา รวมถึงศึกษาดูงาน
 และปฏิบัติงานด้านภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ โดยน าความรู้ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่
 ได้จากการศึกษาไปใช้ในสถานการณ์จริง     

GOHI4803 การเตรียมสหกิจศึกษาทางภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว 2(90) 
 Preparation for Co-opertive in Geography and History for Tourism  
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ต้องเรียนวิชาเอกไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
  การเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงาน โดยให้มีความรู้เกี่ยวกับการสมัครงาน และ
 การสัมภาษณ์งานอาชีพ ความรู้พ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
 การพัฒนาตนตามมาตรฐานวิชาชีพทางภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เพ่ือการท่องเที่ยว เช่น 
 การพัฒนาในด้านเทคโยโลยี ภาษาอังกฤษ การปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงาน ความรู้เกี่ยวกับ
 กฏหมายแรงงาน และระบบบริหารงานคุณภาพในสถานประกอบการ การเขียนรายงาน หรือ
 โครงงาน และการน าเสนอโครงงาน 
 



181 
 

รหัสและค าอธิบายรายวิชา พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม 
 

GOHI4804 สหกิจศึกษาทางภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว 6(540) 
 Co-opertive in Geography and History for Tourism   
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: GOHI4803 การเตรียมสหกิจศึกษาทางภูมิศาสตร์และ
 ประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว 
  การฝึกงานทางภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เพ่ือการท่องเที่ยวที่เน้นการปฏิบัติงานใน
 สถานประกอบการ โดยความร่วมมือของสถานประกอบการและสถานศึกษาร่วมกัน  มีการ
 คัดเลือกนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ เพ่ือให้นักศึกษาได้บูรณาการความรู้
 จากการศึกษาตลอดหลักสูตรกับการปฏิบัติงานจริง มีการจัดท าโครงการ การน าเสนอโครงการ 
 และรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าแนะน าของอาจารย์นิเทศและพนักงาน พ่ีเลี้ยงในสถาน
 ประกอบการ เพ่ือให้นักศึกษาเกิดจริยธรรมในวิชาชีพ เพ่ือให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติตรงตาม
 ความต้องการของตลาดแรงงานและพร้อมที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานเมื่อส าเร็จการศึกษา โดยมี
 ระยะเวลาในการปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่า 1 ภาคการศึกษาปกติ 

GOHI4901 สัมมนาทางภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว 2(0-4-2) 
                  Seminar Geography and History for Tourism  
  ความหมาย องค์ประกอบของการสัมมนา รวมถึงการจัดสัมมนาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
 ทางด้านภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้อย่างสร้างสรรค ์ 

GOHI4902 การวิจัยทางภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว 3(0-6-3) 
             Research in Geography and History for Tourism 
  ความหมาย ความส าคัญ แนวคิด วิธีการวิจัยทางภูมิศาสตร์และ/หรือประวัติศาสตร์ไทย 
 เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างละเอียดมากขึ้นในการศึกษาทางภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์  
 




