
1
           วิชา ภูมิศาสตร์เมือง Urban Geography (GEO 3409)                     นายอณุศร พุ่มพวง 
              คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวทิยาลัยราชภฏัเชียงใหม่          geography2gis@gmail.com

ภูมศิาสตร์เมอืง
Urban Geography (GEO 3409)



ภูมศิาสตร์เมอืง
Urban Geography (GEO 3409)

ศึกษาความเป็นมา แนวความคดิ ทฤษฎ ีโครงสร้างของ
เมือง องค์ประกอบของเมือง บทบาทและหน้าที่ของเมือง 
การขยายตวัและการเปลีย่นแปลง
ทางพืน้ที่ของเมือง ระบบการใช้ทีด่นิ
ในเขตเมือง ปัญหาพืน้ฐานของเมือง
 และการวางแผนพฒันาเมือง 
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วตัถุประสงค์
- เกดิความรู้ ความเข้าใจ เกีย่วกบัแนวความคดิและ

ทฤษฎทีางภูมิศาสตร์เมือง
- เกดิความรู้ ความเข้าใจ และวเิคราะห์โครงสร้าง

และองค์ประกอบของเมือง
- เกดิความรู้ ความเข้าใจ เกีย่วกบัรูปแบบการใช้

ที่ดนิประเภทต่าง ๆ ในเขตเมือง
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วธีิจัดการเรียนการสอน
 การบรรยาย
 การอภิปราย       
ส่ือการสอน
 ส่ือน าเสนอในรูปแบบ PowerPoint
 ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์/เวบ็ไซต ์      
 ส่ือเอกสาร/หนงัสือ 
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การวดัผล
1. คะแนนระหว่างภาครวม ร้อยละ 70

1.1 ความสม ่าเสมอในการเขา้ชั้นเรียน ร้อยละ  10
1.2 ทดสอบยอ่ย ร้อยละ  10
1.3 งานท่ีไดรั้บมอบหมาย ร้อยละ  30
1.4 สอบกลางภาคเรียน ร้อยละ  20

2. คะแนนปลายภาคเรียน ร้อยละ 30
2.1 สอบปลายภาคเรียน ร้อยละ  30
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การประเมนิผล
ระดบัคะแนน ความหมาย คา่ระดบัคะแนน คา่ร้อยละ

A ดเียีย่ม 4.0 80-100

B + ดมีาก 3.5 75-79

B ดี 3.0 70-74

C + ดพีอใช้ 2.5 65-69

C พอใช้ 2.0 60-64

D + ออ่น 1.5 55-59

D ออ่นมาก 1.0 50-54

F ตก 0.0 0-49
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เรียนภูมศิาสตร์

อาชีพอืน่ๆศึกษาต่ออาชีพนักภูมิศาสตร์ ธุรกจิครอบครัว

- ครู/อาจารย์
- นักวชิาการแผนที่
- จนท. ภาพถ่ายฯ
- จนท. วเิคราะห์
นโยบายและแผน
- นักสถิติ
-อืน่ ๆ

ข้าราชการ/รัฐวสิาหกจิ เอกชน

- นัก GIS
- จนท. ส ารวจ
- นักวจิัย
-อืน่ ๆ

-พนักงานขาย
-พนักงานบริการ
-พนักงานธนาคาร
-อืน่ ๆ

-ภูมิศาสตร์
-สถาปัตย์
(ผงัเมือง)
-ส่ิงแวดล้อม
-อืน่ ๆ

เรียนไป

ท าไม
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เรียนภูมศิาสตร์เมอืง

อาชีพอืน่ๆ/ประกอบธุรกจิครอบครัวอาชีพนักภูมิศาสตร์/ศึกษาต่อ

การเกดิ การด ารงอยู่ 
การพฒันา การดูแลรักษา

คุณลกัษณะเมือง ความเข้าใจและ
การตัดสินใจของมนุษย์ด้านเมือง 
(เศรษฐกจิ/สังคม/การเมือง)

การสอน ให้ค าปรึกษา วเิคราะห์ วจัิย 
วางแผน จัดท าโครงการ กจิกรรม

ประกอบกจิการ ทั้งด้าน
ทีพ่กัอาศัย การค้า การบริการ

ควรร ูอ้ะไร เพ่ือ

น าไปท าอะไร
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ภูมศิาสตร์
ภูมิศาสตร์ระบบ ภูมิศาสตร์ภูมิภาคหลกัปรัชญา เทคนิค วธีิการ

-วธิีการ
-ประวตัิ
แนวความคดิ
-ปรัชญา
มนุษย์นิยม
-อืน่ ๆ

กายภาพ มนุษย์ โซน วฒันธรรม

-อากาศวทิยา
-ธรณสัีณฐาน
-อุทกวทิยา
-อืน่ ๆ

-ภูมิศาสตร์
เศรษฐกจิ
-ภูมิศาสตร์
เมือง
-ภูมิศาสตร์
การตลาด
-อืน่ ๆ

-ภูมิศาสตร์
เขตร้อน
-ภูมิศาสตร์
เขตทะเลทราย
-ภูมิศาสตร์
เขตอบอุ่น
-อืน่ ๆ

-ละตินอเมริกา
-เอเชียใต้
-ยุโรป
-อืน่ ๆ

-แผนที่
-ปริมาณ
วเิคราะห์
-ระบบ
สารสนเทศ
ภูมิศาสตร์
-อืน่ ๆ

ศ.ดร.ฉัตรชัย พงศ์ประยูร แนวความคิดเกี่ยวกับภูมิภาคและการพฒันาพืน้ท่ี

การยอมรบั

ในปัจจบุนั
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เรยีนภมิูศาสตรเ์มือง

หลกัการ

1. แนวทางคนในอดีต (นกัภมิูศาสตร ์คนโบราณ) 

2. ทฤษฎี หลกัการ แนวคิด ท่ีเกดิขึ้น

3. แนวคิด ประสบการณ ์คนในยคุปัจจบุนั

อภิปราย: ปรากฏการณข์องเมืองภายใตส้มมตุติฐาน

1. ตามแนวคิดคนโบราณแต่ละยคุ

2. แนวความคิดและขอ้มลูของนกัศึกษาภายหลงัศึกษา

หลกัการของภมิูศาสตรเ์มือง

เราจะเรยีนอะไร 

อยา่งไร


