
 

หมูวิชาภูมิศาสตรและประวัติศาสตรเชิงทองเท่ียว  

(GOHI) 

สาขาวิชาภูมิศาสตรและประวัติศาสตรเชิงทองเที่ยว อยูในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ไดจัดลักษณะเน้ือหารายวิชาออกเปนดังน้ี 

 

1. กลุมวิชา  ภูมิศาสตร      (GOHI_1_ _) 

2. กลุมวิชา  ประวัติศาสตร     (GOHI_2_ _) 

3. กลุมวิชา  ภูมิศาสตรและประวัติศาสตร    (GOHI_3_ _) 

4. กลุมวิชา  การทองเที่ยวและอ่ืนๆ    (GOHI_4_ _) 

5. 

6. 

7. การฝกประสบการณวิชาชีพ     (GOHI_8_ _) 

8. โครงการพิเศษ ปญหาพิเศษ วิทยานิพนธ    (GOHI_9_ _) 

    โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หมูวิชาภูมิศาสตรและประวัติศาสตรเชิงทองเท่ียว 

(GOHI) 

 

รหัสวชิา ชื่อวิชา หนวยกิต (ท-ป-อ) 

GOHI1101 ภูมิศาสตรประเทศไทย 3(3-0-6) 

GOHI1102 เคร่ืองมือทางภูมิศาสตรสําหรับการทองเที่ยว 3(3-0-6) 

GOHI1201 ประวัติศาสตรไทย 3(3-0-6) 

GOHI1202 ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมไทย 3(3-0-6) 

GOHI1301 ภูมิศาสตรและประวัติศาสตรโลก 3(3-0-6) 

GOHI2101 ภูมิศาสตรเพื่อการทองเที่ยวแบบยั่งยืน 3(3-0-6) 

GOHI2201 ประวัติศาสตรศิลปะในประเทศไทย 1 3(3-0-6) 

GOHI2202 อารยธรรมโลก 3(3-0-6) 

GOHI2203 ประวัติศาสตรไทยสมัยใหม 3(3-0-6) 

GOHI2204 ประวัติศาสตรทองถิ่น 3(3-0-6) 

GOHI2205 อารยธรรมไทย 3(3-0-6) 

GOHI2206 โบราณคดี 3(3-0-6) 

GOHI2207 ไทยศึกษา 3(3-0-6) 

GOHI2301 ภูมิศาสตรและประวัติศาสตรภาคเหนือ 3(3-0-6) 

GOHI2302 ภูมิศาสตรและประวัติศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3(3-0-6) 

GOHI2303 ภูมิศาสตรและประวัติศาสตรภาคกลางและภาคตะวันออก 3(3-0-6) 

GOHI2304 ภูมิศาสตรและประวัติศาสตรภาคใต 3(3-0-6) 

GOHI2401 การจัดการธุรกิจบริการภูมิศาสตรและประวัติศาสตรเชิง

ทองเที่ยว 

3(3-0-6) 

GOHI2402 จรรยาบรรณของบุคลากรในวิชาชีพภูมิศาสตรและ

ประวัติศาสตรเชิงทองเที่ยว 

3(3-0-6) 

GOHI3101 ภูมิศาสตรการตลาดและอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

GOHI3102 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเพื่อพัฒนาทองถิ่น 3(3-0-6) 

GOHI3103 ภูมิศาสตรการพัฒนาประชากร 3(3-0-6) 

GOHI3104 ระบบฐานขอมูลเชิงแผนที่เพื่อการวางแผนการทองเที่ยว 3(3-0-6) 

GOHI3105 การวางแผนและพัฒนาพื้นที่การทองเที่ยว 3(3-0-6) 



รหัสวชิา ชื่อวิชา หนวยกิต (ท-ป-อ) 

GOHI3106 ภูมิศาสตรการพัฒนาเมือง 3(3-0-6) 

GOHI3107 ภูมิศาสตรกายภาพและเศรษฐกิจ 3(3-0-6) 

GOHI3108 แผนที่และการสํารวจระยะไกลเบื้องตน 3(3-0-6) 

GOHI3109 เทคนิคและวิธีการศึกษาทางภูมิศาสตร 3(3-0-6) 

GOHI3110 ภูมิศาสตรทองถิ่น 3(3-0-6) 

GOHI3111 ภูมิศาสตรเอเชีย 3(3-0-6) 

GOHI3112 ภูมิศาสตรยุโรป 3(3-0-6) 

GOHI3113 ภูมิศาสตรอเมริกา 3(3-0-6) 

GOHI3114 ภูมศิาสตรออสเตรเลยีและโอเชยีเนีย 3(3-0-6) 

GOHI3115 ภูมิศาสตรชายฝงทะเล 3(3-0-6) 

GOHI3116 ภูมิศาสตรการวางแผนและพัฒนาภูมิภาค 3(3-0-6) 

GOHI3117 ภูมิศาสตรวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

GOHI3118 ภูมิศาสตรการทองเที่ยวไทย 3(3-0-6) 

GOHI3201 ประวัติศาสตรไทยเพื่อการทองเที่ยว 3(3-0-6) 

GOHI3202 การศึกษาเอกสารและหลักฐานทางประวัติศาสตร 3(3-0-6) 

GOHI3203 ประวัติศาสตรศิลปะในประเทศไทย2 3(3-0-6) 

GOHI3204 ประวัติศาสตรการเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6) 

GOHI3205 ประวัติศาสตรเศรษฐกิจไทย 3(3-0-6) 

GOHI3206 ประวัติศาสตรสังคมไทย 3(3-0-6) 

GOHI3207 ประวัติศาสตรไทยสมัยโบราณจนถึงสมัยอยุธยา 3(3-0-6) 

GOHI3208 ประวัติศาสตรสมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร 3(3-0-6) 

GOHI3209 ประวัติศาสตรภูมิปญญาไทย 3(3-0-6) 

GOHI3210 ประวัติศาสตรและโบราณคดีในทองถิ่น 3(3-0-6) 

GOHI3211 เหตุการณโลกปจจุบัน 3(3-0-6) 

GOHI3212 ประวัติศาสตรเอเชีย 3(3-0-6) 

GOHI3213 ประวัตศิาสตรยโุรป 3(3-0-6) 

GOHI3214 ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต 3(3-0-6) 

GOHI3215 ประวัติศาสตรอเมริกา 3(3-0-6) 

GOHI3216 ประวัติศาสตรออสเตรเลยีและนิวซแีลนด 3(3-0-6) 

GOHI3301 ภูมิศาสตรการจัดการโรงแรมเพื่อการทองเที่ยว 3(3-0-6) 



รหัสวชิา ชื่อวิชา หนวยกิต (ท-ป-อ) 

GOHI3401 ประวัตศิาสตรในวรรณกรรมไทย 3(3-0-6) 

GOHI3901 ระเบียบวิธีการวิจัยทางภูมิศาสตรและประวัติศาสตร 3(3-0-6) 

GOHI4101 ภูมิศาสตรประเทศไทยเชิงวิเคราะห 3(3-0-6) 

GOHI4201 ประวัติศาสตรไทยเชิงวิเคราะห 3(3-0-6) 

GOHI4401 ภูมิศาสตรการพัฒนาและอนุรักษสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 

GOHI4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพภูมิศาสตรและประวัติศาสตร

เชิงทองเที่ยว 

2(90) 

GOHI4802 การฝกประสบการณวิชาชีพภูมิศาสตรและประวัติศาสตรเชิง

ทองเที่ยว 

5(225) 

GOHI4901 สัมมนาทางภูมิศาสตรและประวัติศาสตรเชิงทองเที่ยว 1(0-2-1) 

GOHI4902 การวิจัยทางภูมิศาสตรและประวัติศาสตร 3(0-6-3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

รหัสและคําอธิบายรายวิชา 

 

  รหัสวิชา    ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา              หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

GOHI1101    ภมูศิาสตรประเทศไทย                     3(3-0-6) 

            Geography of Thailand 

ศึกษาลักษณะภูมิศาสตรของประเทศเกี่ยวกับที่ต้ัง ขนาด บริเวณแวดลอม พรมแดน ภูมิ

ประเทศ ภูมิอากาศ ประชากร สภาพแวดลอม  เศรษฐกิจ  สังคม  และ วัฒนธรรม และฝก

ประสบการณภาคสนาม 

 

GOHI1102 เคร่ืองมือทางภูมิศาสตรสําหรับการทองเท่ียว      3(3-0-6) 

  Tools  for  Geography  for  Tourism  

ศึกษาขอมูลทางภูมิศาสตร โดยการใชเคร่ืองมือทางภูมิศาสตรในการสํารวจขอมูล  การ

เก็บขอมูล วิเคราะหขอมูลเพื่อการวางแผนและพัฒนาการทองเที่ยว  แหลงทองเที่ยว  

องคประกอบที่เหมาะสมกับการทองเที่ยว สําหรับการประกอบกิจกรรมทางดานนันทนาการ

เศรษฐกิจ และปฏิบัติการภาคสนาม 

 

GOHI1201  ประวัติศาสตรไทย         3(3-0-6) 

  Thai  History 

ศึกษาประวัติศาสตรไทยต้ังแตกอนสมัยสุโขทัยถึงสมัยรัตนโกสินทรตอนตนในดาน

ตางๆ ทั้งทางดานการเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจ  สังคม  และความสัมพันธระหวางประเทศ

โดยสังเขป  เพื่อใหทราบเกี่ยวกับประวัติศาสตรความเปนมาของประเทศชาติ  และเกิดความรัก

และความภาคภูมิใจในความเปนไทยและฝกประสบการณภาคสนาม 

 

GOHI1202 ประวตัศิาสตรและวฒันธรรมไทย       3(3-0-6) 

  Thai  History  and  Culture 



ศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของไทย  เมืองสําคัญ  สถานที่สําคัญ  บุคคลสําคัญ

ของไทย  ประวัติศาสตรและตํานานทองถิ่น  ศิลปวัฒนธรรมของคนไทยโดยสวนรวมและของ

ทองถิ่น  การละเลนในทองถิ่นตางๆ ของไทย  วิวัฒนาการการดํารงชีวิตของไทย  และศึกษา

เกี่ยวกับดนตรีและนาฏศิลปทั้งไทยและสากล  เพื่อใหเกิดความซาบซึ้งและเห็นคุณคา รวมทั้ง

สามารถเปนผูถายทอดความรูในดานดังกลาวใหกับผูสนใจได  

  รหัสวิชา    ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา              หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

GOHI1301 ภูมิศาสตรและประวัติศาสตรโลก       3(3-0-6) 

  World   Geography  and  History   

ศึกษาสภาพทางภูมิศาสตรเกี่ยวกับการแบงภูมิภาคของโลก  ภูมิประเทศ  ภูมิอากาศ  

ประชากร  ทรัพยากรธะรรมชาติ  และเปรียบเทียบปจจัยทางภูมิศาสตรที่มีผลตอการพัฒนา

เศรษฐกิจสังคมในแตละภูมิภาค  รวมถึงศึกษาประวัติศาสตรความเปนมาของการคนพบทวีป

ตางๆ ในโลก   อารยธรรมที่มนุษยต้ังแตสมัยโบราณเปนผูสรางขึ้น  พัฒนาการของอาณาจักร

โบราณจนกลายเปนประเทศตางๆ ที่มีความสําคัญยิ่งในปจจุบัน   

 

GOHI2101 ภูมิศาสตรเพื่อการทองเท่ียวแบบย่ังยืน      3(3-0-6) 

  Geography  for  Sustainable  Tourism 

ศึกษาเกี่ยวกับความหมายของการทองเที่ยวแบบยั่งยืน  ความเปนมาและการพัฒนาการ

ทองเที่ยวแบบยั่งยืน   หลักการในการจัดการทองเที่ยวแบบยั่งยืน   รวมถึงการอนุรักษทรัพยากร

การทองเที่ยวตางๆ และฝกประสบการณภาคสนาม 

 

GOHI2201 ประวตัศิาสตรศิลปะในประเทศไทย 1      3(3-0-6) 

  History  of  Art  in  Thailand 1  

ศึกษาผลงานทางดานศิลปกรรมตางๆ ในประเทศไทย เบื้องตน  ต้ังแตสมัยกอน

ประวัติศาสตรจนกระทั่งถึงสมัยปจจุบัน  รวมทั้งการศึกษาประวัติศาสตรศิลปะที่เกี่ยวของดาน

อ่ืนๆ ซึ่งไดมีการคนพบตามแหลงประวัติศาสตรและแหลงโบราณคดีตางๆ ในประเทศไทย

ต้ังแตอดีตจนกระทั่งถึงปจจุบัน 

 

GOHI2202 อารยธรรมโลก         3(3-0-6) 

  World  Civilization 



ศึกษาประวัติความเปนมาของแหลงอารยธรรมที่สําคัญของโลก  ทั้งอารยธรรม

ตะวันออกและอารยธรรมตะวันตก    โดยเนนการศึกษาเปรียบเทียบ  เพื่อใหเกิดความเขา

ใจความเหมือนและความตางของอารยธรรมกระแสหลักของโลก 

 

 

 

  รหัสวิชา    ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา              หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

GOHI2203 ประวัติศาสตรไทยสมัยใหม       3(3-0-6) 

  Modern  Thai  History 

 ศึกษาประวัติศาสตรไทยในสมัยรัตนโกสินทรต้ังแตการปรับตัวเขาสูยุคใหมนับต้ังแต

สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวจนถึงปจจุบัน  ทั้งทางดานการเมืองการปกครอง  

เศรษฐกิจและสังคม  รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางดานตางๆ ที่เกิดขึ้นจนถึงสมัยปจจุบัน 

 

GOHI2204 ประวัติศาสตรทองถิ่น        3(3-0-6) 

  Local  History 

ศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่นสมัยตางๆ  หลักฐานทางประวัติศาสตรในทองถิ่น

ขนบธรรมเนียมประเพณี  ความคิดความเชื่อของทองถิ่น  อิทธิพลของอารยธรรมตางๆ ที่มีตอ

ทองถิ่น  โดยจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับทองถิ่นของสถาบันการศึกษา 

 

GOHI2205 อารยธรรมไทย         3(3-0-6) 

  Thai  Civilization 

ศึกษาความหมายของอารยธรรม  อิทธิพลของอารยธรรมตะวันออกและอารยธรรม

ตะวันตก  โดยเนนถึง พื้นฐานอารยธรรมตางๆ ที่เกิดขึ้นในดินแดนของประเทศไทยเปนสําคัญ  

ซึ่งจะทําการศึกษาต้ังแตสมัยกอนประวัติศาสตรจนกระทั่งถึงสมัยรัตนโกสินทร  ทั้งทางดาน

การเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรมตางๆ    เปนตน  

 

GOHI2206 โบราณคดี         3(3-0-6) 

  Archaeology 

ศึกษาความหมายของคําวาวิชาโบราณคดี  ประวัติความเปนมา  ประโยชนและประเภท

ของวิชาโบราณคดี  ความสัมพันธของวิชาโบราณคดีกับวิชาการแขนงอ่ืน  ศึกษาหลักฐานและ



ขอมูลทางโบราณคดีสมัยกอนประวัติศาสตรและสมัยประวัติศาสตร  การกําหนดอายุหลักฐาน

ขอมูลทางโบราณคดีและการใชเคร่ืองมือวิทยาศาสตรในงานโบราณคดี  การแบงยุคสมัยทง

โบราณคดี   พรอมทั้งมีการศึกษาและฝกปฏิบัติในพื้นที่จริง 

 

 

 

  รหัสวิชา    ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา              หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

GOHI2207 ไทยศึกษา         3(3-0-6) 

  Thai  Studies 

ศึกษาเร่ืองทั่วไปเกี่ยวกับประเทศไทย  ทั้งทางดานประวัติศาสตรและความเปนมาของ

กลุมชนในประเทศไทย   สภาวะทางกายภาพและสิ่งแวดลอมที่กอใหเกิดความแตกตางของ

พัฒนาการดานเศรษฐกิจ  สังคม  และศิลปวัฒนธรรมในภูมิภาคตางๆ ของประเทศไทย        

 

GOHI2301  ภูมิศาสตร และประวตัศิาสตรภาคเหนือ      3(3-0-6) 

  Geography and History of  Northern  Region 

ศึกษาลักษณะทางกายภาพ  และประวัติศาสตรที่เปนปจจัยสําคัญสําหรับการทองเที่ยว

ของภาคเหนือโดยเนนโครงสรางทาง ภูมิศาสตรและประวัติศาสตร   ลักษณะภูมิประเทศ และ

อารยธรรมที่เปนภูเขา  หุบเขา  ทรัพยากรธรรมชาติ  การคมนาคม สถาปตยกรรม วัฒนธรรมใน

ทองถิ่น และการประกอบอาชีพ  เพื่อการจัดการการทองเที่ยว   พรอมทั้งมีการศึกษาและฝก

ปฏิบัติในพื้นที่จริง  

 

GOHI2302 ภูมิศาสตร และประวตัศิาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    3(3-0-6) 

  Geography  and  History   of  Northeastern  Region  

ศึกษาลักษณะทางกายภาพ  และประวัติศาสตรที่เปนปจจัยสําคัญสําหรับการทองเที่ยว

ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเนนโครงสรางทาง ภูมิศาสตรและประวัติศาสตร  สัณฐาน

และอารยธรรม หินทราย   ที่ราบสูง  ภูเขา  แองสกล   ลุมนํ้า ทรัพยากรธรรมชาติ อารยธรรม 

สถาปตยกรรม  การคมนาคม  วัฒนธรรมในทองถิ่น   และการประกอบอาชีพ เพื่อการจัดการ

การทองเที่ยว  พรอมทั้งมีการศึกษาและฝกปฏิบัติในพื้นที่จริง 

 

GOHI2303 ภูมิศาสตร และประวตัศิาสตรภาคกลางและภาคตะวันออก    3(3-0-6) 



  Geography  and  History  of  Central  and  Eastern  Region  

ศึกษาลักษณะทางกายภาพ  และประวัติศาสตรที่เปนปจจัยสําคัญสําหรับการทองเที่ยว

ของภาค กลางและภาคตะวันออก  โดยเนนโครงสราง ภูมิศาสตรและประวัติศาสตร  

ทรัพยากรธรรมชาติ อารยธรรม สถาปตยกรรม  การคมนาคม  วัฒนธรรมในทองถิ่น   และการ

ประกอบอาชีพ เพื่อการจัดการการทองเที่ยว  พรอมทั้งมีการศึกษาและฝกปฏิบัติในพื้นที่จริง 

 

  รหัสวิชา    ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา              หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

GOHI2304 ภมูศิาสตรและประวตัศิาสตรภาคใต      3(3-0-6) 

  Geography and History in South Region 

ศึกษาลักษณะทางกายภาพ  และประวัติศาสตรที่เปนปจจัยสําคัญสําหรับการทองเที่ยว

ของภาคใต  โดยเนนโครงสรางทาง ภูมิศาสตรและประวัติศาสตร   ภูเขา  ชายฝงแบบยกตัว และ

ยุบตัว  ดานอาวไทยและอันดามนั  ลักษณะชายฝงและหมูเกาะ หาดทราย  สันทราย  ทะเลสาบ  

ทรัพยากรธรรมชาติ  การคมนาคม  สถาปตยกรรม  วัฒนธรรมในทองถิ่น และอารยธรรม    การ

ประกอบอาชีพ  เพื่อการจัดการการทองเที่ยว   พรอมทั้งมีการศึกษาและฝกปฏิบัติในพื้นที่จริง 

 

GOHI2401 การจัดการธุรกิจบริการภูมิศาสตรและประวัติศาสตรเชิงทองเท่ียว   3(3-0-6) 

  Business  Management and Hospitality  in  Geography  and  History  for Tourism 

ศึกษาความสําคัญของการทองเที่ยว และธุรกิจบริการ   ประวัติความเปนมาและ

พัฒนาการ ของการทองเที่ย ว    ความสําคัญของการ จัดการ ทองเที่ ยวเชิงภูมิศาสตร  

ประวัติศาสตร   แนวทางการพัฒนาสภาพแวดลอมและการอนุรักษทรัพยากรการทองเที่ยว   

 

GOHI2402 จรรยาบรรณของบุคลากรในวิชาชีพภูมิศาสตรและประวัติศาสตรเชิงทองเท่ียว   3(3-0-6)  

   Ethic  of  Personnel  Carrier  in  Geography  and  History  for Tourism   

ศึกษาความหมาย  ความสําคัญ  บทบาทหนาที่  จรรยาบรรณ  และคุณลักษณะอัน

จําเปนที่ควรมีของบุคลากรในวิชาชีพภูมิศาสตรและประวัติศาสตรเชิงทองเที่ยวทั้งภาครัฐและ

เอกชน  รวมทั้งสามารถพัฒนามารยาทการพูด  การวางตัวในสังคม  และมีความรอบรูเกี่ยวกับ

ภูมิศาสตรและประวัติศาสตรเชิงทองเที่ยว  วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  สภาพ

ภูมิศาสตร  เศรษฐกิจ  และสังคมในปจจุบัน  ตลอดจนเขาใจในพิธีการตรวจคนเขา  ความรู

เกี่ยวกับเอกสารการเดินทางและการลงตรา  พิธีการศุลกากร  การแลกเปลี่ยนเงินตรา  การให

ความปลอดภัยแกนักทองเที่ยว  รวมไปถึงความรูเกี่ยวกับหนวยงานที่ใหบริการที่พัก  อาหาร  

และการเดินทางตางๆ  



   

GOHI3101 ภูมิศาสตรการตลาดและอุตสาหกรรม      3(3-0-6) 

  Geographical  Marketing  and  Industry 

ศึกษาปจจัยตางๆ ทางภูมิศาสตรทีมีผลตอเศรษฐกิจดานการตลาดและอุตสาหกรรม  

โดยเนนการวิเคราะหการกาํหนดทีต้ั่งและบริเวณของการตลาดและอุตสาหกรรม 

 

  รหัสวิชา    ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา              หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

GOHI3102 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรเพื่อพัฒนาทองถิ่น     3(3-0-6) 

  Geography  Information  System  for  Local  Development 

ศึกษาแหลงขอมูลสารสนเทศและระเบียบวิธีการรวบรวมขอมูลทางสถิติดาน

ภูมิศาสตร  ดวยวิธีการตางๆ  หรือใชคอมพิวเตอร  เทคนิคการประยุกตไปใชการจัดเก็บขอมูล

ในพื้นที่ อยางมีระบบเพื่อนําไปพัฒนาทองถิ่นและฝกปฏิบัติในพื้นที่จริง 

 

GOHI3103 ภูมิศาสตรการพัฒนาประชากร       3(3-0-6) 

  Population  Development  Geography 

ศึกษาเกี่ยวกับประชากรในภูมิภาคตางๆ ของโลก  โดยพิจารณาถึงสภาพทางภูมิศาสตร

ที่เกี่ยวของหรือมีผลตอชีวิตความเปนอยูของประชากรในภูมิภาคน้ันๆ  เชน  จํานวน  การ

กระจาย  ความหนาแนน  การยายถิ่น  คุณภาพ  และปญหาของประชากร 

 

GOHI3104 ระบบฐานขอมูลเชิงแผนท่ีเพื่อการวางแผนการทองเท่ียว    3(3-0-6) 

  Map  Information System  for  Tourism  Planning  

ศึกษาความรูพื้นฐานเกี่ยวกับแผนที่ รูปถายทางอากาศ ภาพจากดาวเทียม การใชแผนที่

ภูมิประเทศมาตราสวน 1 : 250,000 และ 1: 50,000 เพื่อการวิเคราะหขอมูล ลักษณะทางกายภาพ 

และทางสังคม วัฒนธรรม ทั่งในรูปแบบการจัดการ การบริหาร เพื่อการวางแผนการทองเที่ยว

และฝกปฏิบัติในพื้นที่จริง 

 

GOHI3105 การวางแผนและพัฒนาพื้นท่ีการทองเท่ียว       3(3-0-6) 

  Planning  and  Tourism  Spatial  Development  

ศึกษาความหมายและประเภทของทรัพยากรแหลงทองเที่ยว ทั้งทางกายภาพ  และ

วัฒนธรรม ในแตละทองถิ่นทางสภาพแวดลอม เศรษฐกิจ  ประชากร ระบบโครงสรางพื้นฐาน 



การจัดการทรัพยากรแหลงทองเที่ยวไทยรวมถึงปญหา  โดยใหนักศึกษาฝกเก็บขอมูลใน

ภาคสนามแลวนํามาวิเคราะหวางแผนและพัฒนาพื้นทีแ่ละฝกปฏิบัติในพื้นที่จริง 

 

 

 

 

  รหัสวิชา    ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา              หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

GOHI3106  ภูมิศาสตรการพัฒนาเมือง       3(3-0-6) 

  Urban  Development  Geography 

ศึกษาองคประกอบของเมือง รูปแบบการต้ังฐานประชากร ลักษณะเศรษฐกิจ สังคม 

การใชที่ดิน  ลักษณะภูมิศาสตรที่มีผลกระทบตอการพัฒนาเมือง เพื่อวิเคราะหปญหาและการ

แกไขและฝกปฏิบัติในพื้นที่จริง 

GOHI3107 ภูมิศาสตรกายภาพและเศรษฐกิจ       3(3-0-6) 

  Physical  and  Economic  Geogarphy 

ศึกษาสัณฐานของโลกและปรากฏการณที่เกิดขึ้นเน่ืองจากความสัมพันธ   ระหวางโลก

กับดวงอาทิตย  และดวงจันทร  สมบัติทางกายภาพ  และการเปลี่ยนแปลงทางธรณีภาค  อุทก

ภาค  บรรยากาศ  และชีวมลฑล   รวมทั้งศึกษาลักษณะและปจจัยที่ทําใหเกิดความแตกตางของ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจของโลก  ทั้งดานการผลิตและการใชการกระจายตัวของกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจและการบริการแกประชาชนในดินแดนตางๆของโลก และปฏิบัติการภาคสนาม 

 

GOHI3108 แผนท่ีและการสํารวจระยะไกลเบื้องตน      3(3-0-6) 

  Introduction  to  Maps  and  Remote  Surveying 

ศึกษาความรูพื้นฐานเกี่ยวกับแผนที่ และการสํารวจระยะไกลเบื้องตน  โดยการใชแผน

ที่และภาพถายดาวเทียมในการพิจารณา วิเคราะหขอมูล รวมถึงการฝกปฏิบัติในพื้นที่จริง  

 

GOHI3109 เทคนิคและวิธีการศึกษาทางภูมิศาสตร      3(3-0-6) 

  Techniques  and  Methods  in  Geography 

ศึกษาการฝกฝนใชและออกแบบเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร  การเก็บรวบรวมขอมูล     

การวิเคราะหขอมูลและเสนอขอมูลทางภูมิศาสตร  และฝกปฏิบัติในพื้นที่จริง 

 



GOHI3110 ภูมิศาสตรทองถิ่น         3(3-0-6) 

  Local  Geography 

ศึกษาสภาพภูมิศาสตรของทองถิ่นทางสภาพแวดลอม  เศรษฐกิจประชากร  ระบบ

โครงสรางพื้นฐานและสถาบันทางสังคม  วิเคราะหปญหาและแนวทางการแกไขทองถิ่น  ให

นักศึกษาฝกเก็บขอมูลในภาคสนามแลวนํามาวิเคราะหสภาพทองถิ่น 

 

  รหัสวิชา    ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา              หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

GOHI3111 ภูมิศาสตรเอเชีย         3(3-0-6) 

  Geography  of  Asia 

ศึกษาสภาพทางภูมิศาสตรของภูมิภาคในเอเชียโดยภาพรวม  และใหการศึกษาลักษณะ

ทางภูมิศาสตรของประเทศตางๆ  ที่เกี่ยวกับลักษณะทางดานกายภาพ  ประชากร  เศรษฐกิจ  

สังคม  การเมืองการปกครอง 

 

GOHI3112 ภูมิศาสตรยุโรป          3(3-0-6) 

  Geography  of  Europe 

ศึกษาสภาพทางภูมิศาสตรของทวีปยุโรปโดยภาพรวม  และศึกษาถึงลักษณะทาง

ภูมิศาสตรของประเทศตางๆ เกี่ยวกับลักษณะทางดานกายภาพ  ประชากร  เศรษฐกิจ  สังคม  

การเมืองการปกครอง 

 

GOHI3113 ภูมิศาสตรอเมริกา        3(3-0-6) 

  Geography  of  America 

ศึกษาสภาพทางภูมิศาสตรของทวีปอเมริกาโดยภาพรวม  และใหศึกษาลักษณะทาง

ภูมิศาสตรของประเทศตางๆ  เกี่ยวกับลักษณะทางดานอ่ืนๆ  เชน  กายภาพ  ประชากร  

เศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองการปกครอง  เปนตน 

 

GOHI3114 ภูมิศาสตรออสเตรเลียและโอเชียเนีย      3(3-0-6) 

  Geography  of  Australia  and  Oceania 

ศึกษาสภาพทางภูมิศาสตรของออสเตรเลีย  นิวซีแลนดและกลุมประเทศในมหาสมุทร

แปซิฟกตอนใตโดยภาพรวม  รวมถึงการศึกษาถึงลักษณะทางภูมิศาสตรของประเทศตางๆ 

เกี่ยวกับลักษณะทางดานกายภาพ  การเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจและสังคม 



 

 

 

 

 

 

  รหัสวิชา    ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา              หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

GOHI3115 ภูมิศาสตรชายฝงทะเล         3(3-0-6) 

  Coastal  Geography 

ศึกษาธรรมชาติของลักษณะชายฝงทะเลที่เกี่ยวกับการกําเนิด  และการเปลี่ยนแปลง

ของชายฝงทะเล  กระแสนํ้า  ระดับนํ้าขึ้น-ลง  ความสัมพันธระหวางมนุษยกับชายฝงทะเล  โดย

มุงเนนการใชประโยชนจากชายฝงทะเลไทยเพื่อการประกอบกิจกรรมทางดานเศรษฐกิจและ

การลดมลภาวะสิ่งแวดลอมอันเนื่องมาจากการใชประโยชนจากชายฝงทะเล 

 

GOHI3116 ภูมิศาสตรการวางแผนและพัฒนาภูมิภาค       3(3-0-6) 

  Geography  of  Planning  and  Development 

ศึกษาวิเคราะหขอมูลทางภูมิศาสตรเพื่อการวางแผนและพัฒนาสําหรับงานเฉพาะดาน

ในภูมิภาค  ไดแก  การวางผังชุมชน  การกําหนดขอบเขต  การปกครอง  การสรางเขื่อน       การ

สรางอางเก็บนํ้า  การสรางเขตอุตสาหกรรม  การจัดที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม                 การ

คมนาคมขนสง  และการปฏิบัติภาคสนาม 

 

GOHI3117 ภูมิศาสตรวัฒนธรรม        3(3-0-6)  

  Cultural   Geography 

ศึกษาองคประกอบทางดานภูมิศาสตร  กับลักษณะทางดานสังคมวัฒนธรรมของมนุษย

ที่สงผลใหเกิดรูปแบบการดํารงชีวิตของมนุษยในภูมิภาคตางๆของโลก ไดแก การปรับตัวให

เขากับสภาพแวดลอม  ระดับความกาวหนาทางวิทยาการ  การใชที่ดิน  ความแตกตางทาง

เศรษฐกิจ สังคม และการปกครอง   

 

GOHI3118 ภมูศิาสตรการทองเท่ียวไทย       3(3-0-6) 

  Geography  of  Thai  Tourism 



ศึกษาสภาพทางภูมิศาสตรของแหลงทองเที่ยวในประเทศไทย  เกี่ยวกับที่ต้ังการเขาถึง

และเสนทางคมนาคม  สภาพทางธรรมชาติและการกําเนิดของแหลงทองเที่ยว  สภาพทาง

วัฒนธรรมและประวัติของแหลงทองเที่ยว  ประเภทแหลงทองเที่ยว  องคประกอบที่เหมาะสม

สําหรับการทองเที่ยว  สถานบริการและหนวยงานที่ดําเนินการทองเที่ยว  การวางแผนสําหรับ

การจัดการทองเที่ยวและฝกปฎิบัติงานภาคสนาม 

 

  รหัสวิชา    ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา              หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

GOHI3201 ประวัติศาสตรไทยเพื่อการทองเท่ียว      3(3-0-6) 

  Thai  History  for  Tourism 

ศึกษาความสําคัญและความหมายของประวัติศาสตร  ความสําคัญของแหลงทองเที่ยว

ทางประวัติศาสตรไทย  รวมถึงเร่ืองราวขอมูลตางๆ ทางดานประวัติศาสตรที่เกี่ยวของกับแหลง

ทองเที่ยวทางประวัติศาสตรที่สําคัญของประเทศไทย  และแหลงศึกษาทางดานโบราณคดีตางๆ 

ของประเทศเปนสําคัญ  ในเชิงมัคคุเทศกและฝกปฏิบัติในพื้นที่จริง 

 

GOHI3202 การศึกษาเอกสารและหลักฐานทางประวัติศาสตร      3(3-0-6) 

  Methods of Study in Historical Document and Evidence 

ศึกษาปรัชญาและแนวความคิดสําคัญทางประวัติศาสตร  สํานึกความคิดทาง

ประวัติศาสตร  วิวัฒนาการของปรัชญาประวัติศาสตรตะวันตกและประวัติศาสตรไทย  ระเบียบ

วิธีวิจัยทางประวัติศาสตร  เพื่อเปนพื้นฐานสําหรับการศึกษาวิเคราะหเอกสารและหลักฐานทาง

ประวัติศาสตร  โดยจะเนนการฝกปฏิบัติควบคูกับการเรียนภาคทฤษฎี 

 

GOHI3203 ประวตัศิาสตรศิลปะในประเทศไทย 2      3(3-0-6) 

  History  of  Art  in  Thailand 2  

ศึกษาและวิเคราะห ผลงานทางดานศิลปกรรมตางๆ ในประเทศไท ย   ต้ังแตสมัยกอน

ประวัติศาสตรจนกระทั่งถึงสมัยปจจุบัน  รวมทั้งการศึกษาประวัติศาสตรศิลปะที่เกี่ยวของดาน

อ่ืนๆ ซึ่งไดมีการคนพบตามแหลงประวัติศาสตรและแหลงโบราณคดีตางๆ ในประเทศไทย

ต้ังแตอดีตจนกระทั่งถึงปจจุบันโดยละเอียด และฝกปฏิบัติในพื้นที่จริง 

 

GOHI3204 ประวัติศาสตรการเมืองการปกครองไทย      3(3-0-6) 

  History  of  Thai  Politics 



ศึกษาพัฒนาการและความสัมพันธของบานเมืองและอาณาจักรในดินแดนประเทศไทย  

ต้ังแตเร่ิมแรกจนถึงสมัยรัตนโกสินทร  ลักษณะสําคัญของการวางรูปแบบการปกครองและการ

ปรับปรุงการปกครองในชวงสมัยสุโขทัย  อยุธยา  และรัตนโกสินทรตอนตน  การเปลี่ยนแปลง

ที่มีผลตอการรับแนวความคิดทางการเมืองตามแนวตะวันตก  จนถึงการเปลี่ยนแปลงทาง

การเมืองการปกครอง พ.ศ. 2475      เหตุการณสําคัญทางดานการเมืองการปกครองไทยต้ังแต 

พ.ศ. 2475  จนถึงปจจุบัน 

  รหัสวิชา    ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา              หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

GOHI3205 ประวตัศิาสตรเศรษฐกจิไทย       3(3-0-6) 

  Thai  Economic  History 

ศึกษาวิวัฒนาการทางดานเศรษฐกิจของไทยต้ังแตสมัยโบราณจนถึงสมัยรัตนโกสินทร                              

การเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจของไทยทั้งในชวงสมัยกอนและหลังการทําสนธิสัญญา เบาว

ริงใน พ.ศ. 2398  และผลของการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจที่ไดเกิดขึ้นจนถึงปจจุบัน  

 

GOHI3206 ประวัติศาสตรสังคมไทย        3(3-0-6) 

  Thai  Social  History 

ศึกษาวิวัฒนาการของสังคมไทย  สภาพวิถีชีวิตและความเปนอยูของไทย  รวมถึงปจจัย

ทางดานตางๆ ที่มีผลตอสังคมไทยทั้งทางดานการเมืองการปกครอง   เศรษฐกิจ  และการติดตอ

กับประเทศตางๆ  ต้ังแตสมัยอดีตจนถึงปจจุบัน  การเปลี่ยนแปลงและผลจากการเปลี่ยนแปลที่

ไดสงผลถึงสังคมไทยในปจจุบัน 

 

GOHI3207 ประวัติศาสตรไทยสมัยโบราณจนถึงสมัยอยุธยา     3(3-0-6) 

  History  from Ancient to  Ayudhaya 

ศึกษาประวัติศาสตรของชนชาติไทยต้ังแตเร่ิมมีหลักฐานในสมัยโบราณ  แนวความคิด

เกี่ยวกับถิ่นกําเนิดของคนไทย  การกอตัวของชุมชนและอาณาจักรตางๆ  ในดินแดนประเทศ

ไทยกอนสมัยสุโขทัยและอยุธยา  ประวัติศาสตรสมัยสุโขทัยและอยุธยาทั้งในดานการเมืองการ

ปกครอง  สังคม  เศรษฐกิจ  ความสัมพันธกับตางประเทศโดยสังเขป และฝกปฏิบัติในพื้นที่จริง 

  

GOHI3208 ประวัติศาสตรสมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร     3(3-0-6) 

  History  of  Dhonburi  and  Rattanakosin 

ศึกษาการปราบดาภิเษกและการสถาปนากรุงธนบุรี  เหตุการณตางๆ ภายในประเทศ

และความสัมพันธกับตางประเทศ  ลักษณะสําคัญของสมัยกรุงธนบุรี (พ.ศ. 2311- 2325)  กรุง



รัตนโกสนิทรตอนตน (พ.ศ. 2325- 2394)  สมัยเปลี่ยนแปลงเขาสูยุคใหม (พ.ศ. 2394-2475)  

จนถึงสมัยปจจุบัน และฝกปฏิบัติในพื้นที่จริง 

  

 

 

  รหัสวิชา    ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา              หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

GOHI3209 ประวัติศาสตรภูมิปญญาไทย       3(3-0-6) 

  Thai  Intellectual  History 

ศึกษาความหมายของภูมิปญญาไทย    มรดกไทย  วรรณคดีไทยที่สะทอนใหเห็น วิถี

ชีวิตและสภาพความเปนอยูของสังคมไทย   การใชความรูและภูมิปญญาไทยภายในทองถิ่น   

ทั้งทางดานการเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  ต้ังแตสมัยอดีตถึงปจจุบัน  การ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสมัยตางๆ และผลจากความเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอสังคมไทยใน

ปจจุบัน  

 

GOHI3210 ประวัติศาสตรและโบราณคดีในทองถิ่น       3(3-0-6) 

  History  and  Archaeology  in  Local 

ศึกษาความหมาย  ความสําคัญของแหลงประวัติศาสตรและโบราณคดีในทองถิ่นตางๆ 

ทั้งทางดานประวัติความเปนมาของสถานที่สําคัญ  โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ความรูเกี่ยวกับ

พิพิธภัณฑ  รวมถึงแหลงโบราณคดีที่สําคัญอ่ืนๆ ในทองถิ่น  เพื่อใหมีความรูทั้งทางดาน

ประวัติศาสตรและโบราณคดีที่ลึกซึ้งมากขึ้น  

 

GOHI3211 เหตุการณโลกปจจุบัน        3(3-0-6) 

  Contemporary  World  Affairs 

ศึกษาความเคลื่อนไหวและเหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นหลังสงครามโลกคร้ังที่ 2  จาก

ความขัดแยงทางอุดมการณตางๆ  ทางการเมือง  สังคม  และเศรษฐกิจ  ซึ่งกอใหเกิดภาวะวิกฤต

ในสวนตางๆ ของโลก  รวมทั้งความพยายามในอันที่จะธํารงรักษาสันติภาพตลอดจนการ

รวมกลุมของประเทศตางๆ  เพื่อรวมมือกันแกปญหาความขัดแยงระหวางประเทศ  รวมทั้ง

วิเคราะหเหตุการณปจจุบันทั้งภายนอกและภายในประเทศ 

 

GOHI3212 ประวัติศาสตรเอเชีย        3(3-0-6) 



  History of Asia 

ศึกษาภูมิภาคเอเชียสมัยโบราณโดยสังเขป  เนนความสําคัญต้ังแตการแผอิทธิพลของ

จักรวรรดินิยมตะวันตก  การเรียกรองเอกราช  ปญหาของเอเชียภายหลังไดรับเอกราช  บทบาท   

นโยบายตางประเทศ และองคการระหวางประเทศของกลุมเอเชียในปจจุบัน 

 

  รหัสวิชา    ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา              หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

GOHI3213  ประวัติศาสตรยุโรป         3(3-0-6) 

  History  of  Europe 

ศึกษาประวัติศาสตรของยุโรปต้ังแตสมัยฟนฟูศิลปวิทยาการ  การปฏิรูปศาสนา  และ

อิทธิพลอ่ืนที่ทําใหสังคมยุโรปเปลี่ยนแปลง  การปฏิวัติอุตสาหกรรมและผลตอการเปลี่ยนแปลง

ดานตางๆ  ศึกษาสภาพของประเทศสําคัญในยุโรป  อิทธิพลของลัทธิชาตินิยมทําใหเกิดการรวม

ประเทศอิตาลีและเยอรมนี  บทบาทของประเทศทั้งสองหลังการรวมประเทศจนนําไปสู

วิกฤติการณตางๆ กอนสงครามโลกคร้ังที่ 1  ความสําคัญของสงครามโลกคร้ังที่1  ที่มีตอการ

เปลี่ยนแปลงของยุโรป  กําเนิดลัทธิฟาสซิสตและนาซี  ความสัมพันธของประเทศตางๆ กอน

การเกิดสงครามโลกคร้ังที่ 2  และความรวมมือของนานาประเทศกอนยุติสงคราม 

 

GOHI3214 ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต       3(3-0-6) 

  History  of  Southeast  Asia 

ศึกษาอิทธิพลของลัทธิจักรวรรดินิยมที่มีตอภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  ในดาน

การเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม  ขบวนการชาตินิยม  การเรียกรองเอกราช  การยึดครองของ

ญ่ีปุนในระหวางสงครามโลกคร้ังที่ 2  ปญหาและสภาพของเอเชียตะวันออกเฉียงใต  ต้ังแต

ไดรับเอกราชจนถึงปจจุบัน  ความรวมมือระหวางประเทศในภูมิภาค 

 

GOHI3215 ประวัติศาสตรอเมริกา         3(3-0-6) 

  History  of  America 

ศึกษาความเปนมาของการจัดต้ังประเทศตางๆ ในอเมริกา  หลังการประกาศเอกราช  

การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทางการเมือง  การปกครอง  เศรษฐกิจ  และสังคม  บทบาทของ

มหาอํานาจในอเมริกาและสภาพของอเมริกาในปจจุบัน 

 

GOHI3216 ประวัติศาสตรออสเตรเลียและนิวซีแลนด       3(3-0-6) 



  History  of  Australia  and  New  Zealand 

ศกึษาการสาํรวจและการต้ังถิน่ฐานของชาวอังกฤษในออสเตรเลยีและนิวซแีลนด  

ปญหาการผสมผสานกับชาวพื้นเมือง  การสรางชาติ  และความสัมพันธกับประเทศอังกฤษ  

การไดรับเอกราช  บทบาทของประเทศทั้งสองในระหวางสงครามโลกคร้ังที่ 2  บทบาทใหม

ของประเทศทั้งสองในวิถีทางการเมืองของเอเชียและของโลก 

  รหัสวิชา    ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา              หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

GOHI3301 ภูมิศาสตรการจัดการโรงแรมเพื่อการทองเท่ียว     3(3-0-6) 

  Geography  of   Management  for  Tourism 

ศึกษาเกี่ยวกับประเภทของโรงแรม  กฎระเบียบขอหามตางๆ ของโรงแรมระเบียบของ

การเขาพัก  การใชอุปกรณอํานวยความสะดวกและการใหการบริการของโรงแรม  มรยาทใน

การใชบริการหองพัก  และหองอาหารของโรงแรม  เปนตน  และฝกปฏิบัติในพื้นที่จริง 

 

GOHI3401 ประวัติศาสตรในวรรณกรรมไทย       3(3-0-6) 

  History in Thai Literature  

ศึกษาเกี่ยวกับประวัติวรรณกรรมไทยที่ปรากฏตามแหลงทองเที่ยวตางๆ  ความสัมพันธ

ระหวางวรรณกรรมกับวิถีชีวิตของคนไทย  วรรณกรรมที่มีอิทธิพลตอศิลปวัฒนธรรมและวิถี

ชีวิตไทย  เชน  ไตรภูมิ  พระรวง ปฐมสมโพธิกถาชาดก  รามเกียรต์ิ  และนิทานพื้นบาน  เปน

ตน 

   

GOHI3901       ระเบียบวิธีการวิจัยทางภูมิศาสตรและประวัติศาสตร   3(3-0-6) 

                           Geography  and  History   Methods  

ศึกษาระเบียบวิธีวิจัย  ลักษณะและวิธีการใชหลักฐาน  การวิเคราะหทางภูมิศาสตรและ/

หรือทางประวัติศาสตร  ตลอดจนการเขียนบทความเพื่อพัฒนาทางวิชาการในเชิงภูมิศาสตร

และ/หรือทางประวัติศาสตร           

 

GOHI4101 ภมูศิาสตรประเทศไทยเชงิวเิคราะห      3(3-0-6) 

  Analytical  Geography  of  Thailand 

ศึกษาวิเคราะหสภาพภูมิศาสตรของประเทศไทย  ทั้งทางดานที่ต้ังอาณาเขต  ลักษณะ

ทางดานกายภาพ  ลักษณะเศรษฐกิจ  ประชากรวิเคราะหความสามารถในการผลิตเชิงเกษตร  



อุตสาหกรรม  การคมนาคมขนสง  และการศึกษาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับ

ปจจุบันใหปฏิบัติการภาคสนาม  เพื่อศึกษาและวิเคราะหตามสภาพที่เปนจริง 

 

 

 

 

  รหัสวิชา    ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา              หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

GOHI4201 ประวตัศิาสตรไทยเชงิวเิคราะห       3(3-0-6) 

  Analytical  Thai  History  of  Thailand 

ศึกษาวิเคราะหเหตุการณตางๆ ทางประวัติศาสตร  โดยเนนที่ประวัติศาสตรไทยต้ังแต

สมัยสุโขทัย  อยุธยา  ธนบุรีและรัตนโกสินทร  จนกระทั่งถึงสมัยปจจุบัน  ในดานตางๆ ทั้ง

ทางดานการปกครอง  การเมือง  สังคม  เศรษฐกิจ  ศิลปกรรมและวัฒนธรรมตางๆ  เปนตน  และ

ฝกปฏิบัติในพื้นที่จริง 

  

GOHI4401 ภูมิศาสตรการพัฒนาและอนุรักษสิ่งแวดลอม     3(3-0-6) 

   Environmental  Development  and  Conservation  

ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและความสําคัญของการอนุรักษ  วิธีการอนุรักษมรดกทาง

ธรรมชาติและทางวัฒนธรรม  ประโยชนของการพิทักษทรัพยากรการทองเที่ยว  การฟนฟู

วัฒนธรรม  ประเพณีและธรรมชาติ   บทบาทของมัคคุเทศกตอการสรางจิตสํานึกของประชาชน   

และฝกปฏิบัติในพื้นที่จริง 

 

GOHI4801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพภูมิศาสตรและ  ประวัติศาสตรเชิงทองเท่ียว       2(90) 

Preparation  for  Field  Experience   in  Geography  and  History  for Tourism  

ศึกษาเตรียมตัวเพื่อการฝกประสบการณวิชาชีพภูมิศาสตรและประวัติศาสตรเพื่อ    การ

ทองเที่ยว  โดยจะเนนทั้งการฝกดูงานและการทดสอบในภาคทฤษฎี  เพื่อใหมีความพรอม

สําหรับการฝกประสบการณวิชาชีพภูมิศาสตรและประวัติศาสตรเพื่อการทองเที่ยวตอไป 

 

GOHI4802 การฝกประสบการณวิชาชีพภูมิศาสตรและ ประวัติศาสตรเชิงทองเท่ียว            5(225) 

Field  Experience   in  Geography  and  History  for Tourism  



จัดใหนักศึกษาไดฝกประสบการณวิชาชีพดานการทองเที่ยว  ในหนวยงานรัฐบาล  

รัฐวิสาหกิจ  หรือธุรกิจเอกชนทั้งในและตางประเทศ  ภายใตการควบคุมดูแลของอาจารยที่

ปรึกษา  รวมถึงศึกษาดูงานและปฏิบัติงานดานภูมิศาสตรและประวัติศาสตร  โดยนําความรูทั้ง

ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ไดจากการศึกษาไปใชในสถานการณจริง     

 

 

 

  รหัสวิชา    ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา              หนวยกิต (ท-ป-อ)  

 

GOHI4901 สัมมนาทางภูมิศาสตรและประวัติศาสตรเชิงทองเท่ียว                  1(0-2-1) 

                           Seminar  Geography  and  History  for Tourism  

               ศึกษา  วิเคราะหประเด็นที่สําคัญทางการทองเที่ยวทางภูมิศาสตรประวัติ ศาสตร   

การศึกษาทัศนะของสํานึกความคิดตางๆ  ที่เกี่ยวของกับประเด็นน้ันๆ  โดยโยงเน้ือหาที่ตรงกับ

สภาพความเปนจริงในปจจุบัน  วิถีชีวิต ภูมิปญญาทองถิ่นมาอภิปรายในรายละเอียดตางๆ 

เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจอยางสรางสรรค 

 

GOHI4902 การวิจัยทางภูมิศาสตรและประวัติศาสตร       3(0-6-3) 

  The  Geography  and  Historical  Research  

ศึกษาความหมาย   ความสําคัญ  แนวคิด  วิธีการวิจัยทางภูมิศาสตรและ/หรือทาง

ประวัติศาสตรไทย  เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจอยางละเอียดมากขึ้นในการศึกษาทาง

ภูมิศาสตรและประวัติศาสตร 

                   

 

 


