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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาเมือง 
Bachelor of Arts Program  in Urban Administration and Development 

ศศ.บ. (การบริหารและพัฒนาเมือง) 
B.A. (Urban Administration and Development) 

หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช  2555 
ปรัชญา 
  สร้างบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเป็นไท รู้จักพัฒนาตน เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
เผชิญวิกฤตของสังคมได้ด้วยปัญญา 

วัตถุประสงคข์องหลักสูตร  เพ่ือพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังนี้ 

 1. มีความรู้ ทักษะปัญญา ทักษะวิเคราะห์ ทักษะการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคุณธรรม
จริยธรรม และศักยภาพในการบริหารและพัฒนาเมือง รู้จักพัฒนาตนและมีความใฝ่รู้ตลอดชีวิต 
 2. มีบุคลิกภาพของนักบริหาร มีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้น า สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ ก าหนดทิศทางกล
ยุทธ์การพัฒนาเมืองและตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ 
 3. สามารถจัดการและบูรณาการองค์ความรู้เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเมืองได้อย่างเหมาะสมกับ
บริบทสังคมไทย 

จํานวนหนวยกิต 

 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 130 หนวยกิต 
โครงสรางหลักสูตร 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30 หน่วยกิต 
  1.1)  กลุ่มภาษา      9 หน่วยกิต 
  1.2)  กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   12 หน่วยกิต 
  1.3)  กลุ่มคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  9 หน่วยกิต 
 2. หมวดวิชาเฉพาะ      94 หน่วยกิต 
  2.1)  กลุ่มวิชาแกน     9 หน่วยกิต 
  2.2)  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ    30 หน่วยกิต 
  2.3)  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน     48 หน่วยกิต 
  2.4) กลุ่มวิชาชีพ     7 หน่วยกิต 
 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี     6 หน่วยกิต 

รายวิชา 
 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                   30  หน่วยกิต 

               1.1)  กลุ่มภาษา                                         9   หน่วยกิต      
1500110 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อความหมาย 

Thai Language  for Communication 
   3(3-0) 

1500111 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้ 
English for Communication and Study Skills 

  3(3-0) 

1500112 ภาษากับวัฒนธรรม 
Language  and Culture 

 3(3-0) 
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                       1.2)  กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์       12  หน่วยกิต  

2500113   ความจริงกับการพัฒนาชีวิต       3(3-0) 
    Truth and Development of Life 

2500114    สุนทรียภาพเพ่ือการพัฒนาตน       3(3-0) 
   Aesthetics for Self Development 

2500115   วิถีไทยสู่สังคมโลก                                    3(3-0) 
   Thai Living to Global Society 

2500116           กฎหมายในชีวิตประจ าวัน                                                       3(3-0) 
                               Laws in Daily Life 

  1.3) กลุ่มคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          9   หน่วยกิต 

4000115          วิทยาศาสตร์กับดุลยภาพของชีวิต                                               3(2-2) 
                              Sciences and Equilibrium of Life 
       4000116           การแก้ปัญหาเชิงบูรณาการ                                                      3(3-0) 
                               Integrated Problem Solving 
       4000117           เทคโนโลยีกับการพัฒนา                                                          3(3-0) 
                              Technology and Development 

  2.  หมวดวิชาเฉพาะ      94   หน่วยกิต 

   2.1)  กลุ่มวิชาแกน      9    หน่วยกิต 

1500109  การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ  
Developing Skills in English 

3(3-0) 

2531001 ภาษาอังกฤษส าหรับการบริหารและพัฒนาเมือง 1  
English for Urban Adminstration and Development 1 

3(3-0) 

2531002 ภาษาอังกฤษส าหรับการบริหารและพัฒนาเมือง 2  
English for Urban Adminstration and Development 2 

3(3-0) 

  2.2)  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ    30  หน่วยกิต 

2503901    ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์  1  
Social Science Research Methodology  1 

3(2-2) 

2503902    ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์  2    
Social Science Research Methodology  2  

3(2-2) 

2531102     หลักสังคมวิทยา    
Principles on Sociology  

3(3-0) 

2531401    เมืองศึกษา  
Urban Studies 

3(3-0) 

2531402     ทฤษฎีและหลักการบริหาร  
Administration Theories and Principles 

3(3-0) 

2531404     จริยธรรมส าหรับนักบริหารและพัฒนาเมือง  
Ethics for Urban Administrator and Developer 

3(3-0) 
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2532401    ทฤษฎีการวางแผนและการตัดสินใจ  
Planning and Decision Making Theories  

3(3-0) 

2533102 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม     
Social and Cultural Chanage  

3(3-0) 

2553301 
 

การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ 
Project Analysis and Management 

3(3-0) 
 

2553310 ระบบสารสนเทศส าหรับการบริหาร 
Information System for Administration 

3(3-0) 

     2.3)   กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน   48 หน่วยกิต 
2513315 จิตวิทยามวลชน  

Mass Psychology  
3(3-0) 

2531403 
 

ทฤษฎีและหลักการพัฒนาเมือง 
Urban Development Theory and Principle  

3(3-0) 
 

2531405     วัฒนธรรมเมือง  
Urban Culture 

 
3(3-0) 

2531406     การอนุรักษ์มรดกเมือง  
Urban Heritage Conservation  

3(3-0) 

2531407 การพัฒนาชุมชนเมือง  
Urban Community Development  

3(3-0) 

2531408  นโยบายและการวางแผนพัฒนาเมือง  
Urban Development Policy and Planing  

3(3-0) 

2531409  การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจเมืองในยุคใหม่  
Urban Economic Change in Modern Era 

3(3-0) 

2531601  การก าหนดแบบผังเมือง  
Urban Plan Designation 

3(3-0) 

2532107 
 

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวางแผน 
Geographical Information Systems for Planning 

3(2-2) 
 

2532108 
 

ประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาเมือง 
Geographical Information Systems Application for Urban 
Development 

3(2-2) 
 

2532109 
 

ปฏิบัติการวางผังชุมชน ผังภาค และผังเมือง 
Urban, Regional and Community Planning Workshop 

3(2-2) 
 

2532402  การบริหารจัดการปัญหาสังคมเมือง 
Urban Problem Adminstration 

3(3-0) 

2532403 สถานการณ์ปัจจุบันในสังคมเมือง  
Urban Current Situation 

3(3-0) 

2532405    หลักการออกแบบเมือง  
Urban Design Principles 
  

3(3-0) 
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2532406    การวางแผนคมนาคมขนส่งเมือง  
Urban Transportation Planning 

3(3-0) 

2532407 องค์กรปกครองท้องถิ่นกับการวางแผนเมือง 
cal Government and Urban Planning Lo 

3(3-0) 

2532501 
 

สวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์ 
Social Welfare and Social Work 

3(3-0) 
 

2533401 การพัฒนาเมืองแบบบูรณาการ 
egration Urban Development Int  

3(3-0) 

2533402 
 

การวางแผนและจัดการธุรกิจเขตเมือง 
Business District Planning and Management 

3(3-0) 
 

2533403 การจัดการความเจริญเติบโตของเมือง  
Urban Growth Management 

3(3-0) 

2533404  การบริหารระบบการบริการของเมือง  
Urban Services Administration 

3(3-0) 

2533405 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของมหานคร  
Metropolis Infrastructure Development  

3(3-0) 

2533406 การบริหารโครงการสิ่งแวดล้อมเมือง 
Urban Environment Project Management 

3(3-0) 

2533601 การวางแผนพัฒนาภูมิภาค 
Planning for Regional Development  

3(3-0) 

2534407 การออกแบบมหานคร 
Metropolis Design 

3(3-0) 

2534408 การเมืองและการปกครองเมือง  
Politics and Urban Governance 

3(3-0) 

2534903 
 
 

สัมมนาปัญหาการบริหารและพัฒนาเมือง 
Seminar on Problems in Urban Adminstration and 
Development 

3(2-2) 
 
 

2552302 การบริหารงานคลังและงบประมาณ  
Fiscal and Budget Administration  

3(3-0) 

2553305 เทคนิคการบริหารโครงการ  
Project Management Techniques 

3(3-0)  

2561207 กฎหมายความปลอดภัย  
Safety Law  

2(2-0) 

2562607 กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาเมือง  
Law for Urban Administration and Development  

3(3-0) 

2564706 กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น  
Law for Local Administration  

3(3-0) 

3533402 การวางแผนด้านการเงินและงบประมาณ  
Financial and Budget Planning 

2(1-2)  
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4063407 
 

การวิเคราะห์และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
Environmental Analysis and Impact Assessment  

3(2-2) 

   2.4)  กลุ่มวิชาชีพ    7 หน่วยกิต 
2534803 
 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารและพัฒนาเมือง   
Preparation on Practicum  in Urban Administration        
and  Development 

2(90) 

2534804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารและพัฒนาเมือง 
Practicum  in Urban Administration and   
Development 

5(450) 

 
  3.  หมวดวิชาเลือกเสรี      6 หน่วยกิต 

เลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร โดยไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว 
และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ ซึ่ง
นักศึกาสามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัดและความสนใจและต้องไม่เป็นรายวิชาในสาขาวิชาเอกนั้น 
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คําอธิบายรายวิชา 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    

 1.1) กลุ่มวิชาภาษา                           9 หน่วยกิต 
1500110 ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย 

Thai Language  for Communication 
3(3-0) 

 ความส าคัญของภาษาไทย การใช้ภาษาไทยในการสื่อความหมายอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม การใช้ทักษะทางภาษาที่สัมพันธ์กันในการจับใจความส าคัญ การขยายความ การย่อความ การ
สรุปความ การวิเคราะห์ การวิจารณ์ การตีความ และการสังเคราะห์ ทักษะการฟัง การอ่าน การพูด และ
การเขียนอย่างมีมารยาทและมีคุณภาพ การน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการด้วยลายลักษณ์อักษร 
วาจา และสื่อประสม 

 

1500111 English for Communication and Study Skills 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้ 

3(3-0) 

 Oral communication skills and listening comprehension skills to gain 
confidence and fluency in interpersonal and presentational communication.   Basic study 
skills: reading, writing and those required for vocabulary development and information 
retrieval used for undertaking basic research. 

 

1500112 ภาษากับวัฒนธรรม 
Language  and Culture 

3(3-0) 

 ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและวัฒนธรรม การกระทบทางวัฒนธรรมกับภาษาที่มีต่อกัน 
อิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีต่อวิวัฒนาการของภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม  
วัฒนธรรมกับการใช้ภาษาในกลุ่มอาเซียน ภาษาถ่ิน ความเจริญของภาษา การใช้ภาษาในวรรณกรรมอย่าง
มีศิลปะ 
 1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  12 หน่วยกิต 

2500113 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต 
Truth and Development of Life 

3(3-0) 

  ทฤษฎีต่างๆ เกี่ยวกับความหมายของชีวิต ทางด้านวิทยาศาสตร์  ด้านศาสนา ด้านสังคม 
จิตนิยม วัตถุนิยม การก าเนิดและวิวัฒนาการของชีวิต ปรัชญาต่างๆ ในการด ารงชีวิต การให้คุณค่าของ
ชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง ครอบครัว และสังคม การมีจิตส านึก
หรือความตระหนัก และการเสียสละต่อส่วนรวม 
 

2500114 สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน 
Aesthetics for Self Development 

3(3-0) 

  การรับรู้สุนทรียภาพในความงามของธรรมชาติ การสร้างสรรค์งานศิลปกรรมของมนุษย์ 
ด้านความเชื่อ ศาสนา สังคม บนพ้ืนฐานแห่งการมองเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหวที่แสดงถึง
ความสามารถในการแสดงออกเชิงสร้างสรรค์งานศิลปกรรมแต่ละแบบ การพัฒนาทางอารมณ์และสังคม 
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การน าศิลปะมาประยุกต์ การแสวงหาความรู้และการสร้างสรรค์ศิลปะที่
น าไปสู่การเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
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2500115 วิถีไทยสู่สังคมโลก  
Thai Living to Global Society  

3(3-0) 

  ความสัมพันธ์และการบูรณาการของสังคมไทยและสังคมโลก ทางด้านสังคมวัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การน าปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตในปัจจุบัน สร้างความตระหนักในคุณค่าวัฒนธรรม และการร่วม
กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และท้องถิ่น การวิเคราะห์ประเด็นเกี่ ยวกับ
วิวัฒนาการ ผลกระทบ การผสมผสาน การกลืนกลาย ความร่วมมือ และความขัดแย้ง ในระดับชุมชน
ระดับประเทศและระหว่างประเทศ 
 

2500116 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 
Laws  in Daily Life 

3(3-0) 

 กฎหมายรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของพลเมือง ประมวลกฎหมายแพ่ง    
และพาณิชย์ กฎหมายทรัพยสินทางปัญญา ประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจ าวัน  เช่น พระราชบัญญัติจราจรทางบก  พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พระราชบัญญัติ
ทะเบียนราษฎร พระราชบัญญัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสิทธิชุมชน 

 

 1.3)กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี      9 หน่วยกิต 
4000115 วิทยาศาสตร์กับดุลยภาพของชีวิต 

Sciences and Equilibrium of Life 
3(2-2) 

 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยน แปลงที่มีผลกระทบ
ต่อภาวะสุขภาพของสังคมไทยและสังคมโลก สถานการณ์ปัญหาสุขภาพ พฤติกรรมการบริโภค พฤติกรรม
สุขภาพทางเพศ ปัญหาความเครียด การเสพสารเสพติด การเสพสุราและบุหรี่ สารเคมีและผลิตภัณฑ์ทาง
ธรรมชาติที่มีผลกระทบต่อสุขภาวะ การตระหนักรู้เท่าทันการอนุรักษ์พลังงานและภัยพิบัติธรรมชาติ   
แบบแผนการด าเนินชีวิตแบบองค์รวมในชีวิตประจ าวันที่มีความพอดี และการฝึ กปฏิบัติออกก าลังกาย  
เพ่ือพัฒนาดุลยภาพของชีวิต 
   
4000116 การแก้ปัญหาเชิงบูรณาการ 

Integrated Problem Solving  
3(3-0) 

 การเสริมสร้างทักษะพัฒนาการคิด และการตัดสินใจตามหลักการ แนวคิดแบบต่าง ๆ 
ของมนุษย์ ตรรกวิทยา การคิดเชิงสังคมศาสตร์ การคิดเชิงศาสนศาสตร์ การคิดเชิงวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ การคิดเชิงจิตวิทยา โดยเน้นการบูรณาการ คิดแบบองค์รวม และการคิดเพ่ือแก้ปัญหาในโลก
สมัยใหม่ ส าหรับการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข 

 

4000117 เทคโนโลยีกับการพัฒนา 
Technology and Development 

3(3-0) 

 ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อม การน า
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม อาชีพ และการสื่อสาร 
เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสีย ของเทคโนโลยีที่มีผลต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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2) หมวดวิชาเฉพาะ   
2.1) กลุ่มวิชาแกน 

1500109 การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ 3(3-0)  
 Developing Skills in English 

 This course aims to develop  reading and writing skills to cope with future career 
demands. The course includes practices in different reading strategies, for example, scanning; 
skimming; identifying main idea as well as specific information. Reading sources derive from 
newspapers, brochures, advertisements, itineraries and the Internet. Writing practices include job 
application letters and resumes, note-taking forms and summarizing selected reading texts. 
 

2531001 ภาษาอังกฤษสําหรับการบริหารและพัฒนาเมือง 1 3(3-0)  
 English for Urban Adminstration and Development  1 

 Reading and writing basic skills from documents, text books and websites related 
to world wide urban administration and development. Developing skills of communication in 
English for working in urban administration and development such as city planning, urban 
design, mass transportation planning etc.  

2531002 ภาษาอังกฤษสําหรับการบริหารและพัฒนาเมือง 2 3(3-0)  
 English for Urban Adminstration and Development 2 

 Reading and writing advance skills from documents, text books and websites 
related to world wide urban administration and development. Developing skills of 
communication in English for working in urban administration and development such as urban 
design, mass transportation planning, environmental management, etc. 
 
 
 

2.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
2503901    ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 1 3 (2-2) 
 Social Science Research Methodology 1 
 ปรัชญาแนวคิด หลักการเกี่ยวกับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ วิธีการตางๆ ในการวิจัย  
กระบวนการด าเนินการวิจัย  การเขียนโครงร่างการวิจัย  การสร้างเครื่องมือวิจัย  การรวบรวมข้อมูล  การ
วิเคราะห์ข้อมูล   การเขียนรายงาน   การฝกปฏิบัติการด าเนินงานวิจัยภาคสนาม   การใช้สถิติ  สถิติภาคพรรณนา 
สถิติวิเคราะห์เบื้องตนและเทคนิคการใชสถิติในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
 

2503902   ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์  2 3(2-2)                                     
 Social Science Research Methodology 2 
 ปรัชญาแนวคิด หลักการพ้ืนฐานของการวิจัยเชิงคุณภาพ กระบวนการด าเนินการวิจัยเชิง
คุณภาพการออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพกับการท างานภาคสนามอย่างมีส่วนร่วม  การศึกษาและตรวจสอบ
เอกสาร การฝึกวิจัยภาคสนาม วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบต่างๆ การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย
เชิงคุณภาพ และจรรยาบรรณของนักวิจัย   
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2531102   หลักสังคมวิทยา 3 (3-0)   
 Principles of Sociology 
 นิยาม ขอบเขต ประวัติความเป็นมา แนวคิดของนักสังคมวิทยา วิธีการศึกษาสังคมวิทยา 
ความส าคัญของสังคมวิทยาในฐานะที่เปนแขนงหนึ่งของสังคมศาสตร ทฤษฎีหลักของสังคมวิทยา การจัดระเบียบ
ทางสังคม  การจัดชวงชั้นทางสังคม กลุมสังคม สถาบันสังคม การขัดเกลาทางสังคม กระบวนการทางสังคม 
พฤติกรรมรวมหมู พฤติกรรมเบี่ยงเบน การเสียระเบียบทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม  เน้น
ศึกษาท้ังในเชิงทฤษฎีและการวิเคราะห 
 

2531401   เมืองศึกษา    3(3-0) 
 Urban Studies 
 นิยาม ขอบเขต ประวัติความเป็นมา ปัจจัยที่มีผลต่อการก่อเกิดและการพัฒนาขึ้นเป็นชุมชนเมือง
ทั้งในประเทศและต่างประเทศภูมิศาสตร์กับการตั้งถิน่ฐาน  การเติบโตและขยายตัวของเมือง การวางแผน/ผังเมือง 
ชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนเมือง ทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและศาสนา  การรวมกลุ่มชุมชน ปัญหา
สังคมเมือง  
 

2531402   ทฤษฎีและหลักการบริหาร 3(3-0) 
 Theories and Principles of Administration  
 นิยาม หลักการ และแนวคิดทฤษฎีต่างๆ ที่เก่ียวกับการบริหารพัฒนาการของการบริหาร    หลัก
และกระบวนการบริหาร แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้น า  การพัฒนาภาวะผู้น า แนวคิดเกี่ยวกับองค์กร  เทคนิคการ
พัฒนาองค์กร  องค์กรแห่งการเรียนรู้  วัฒนธรรมองค์กรบรรยากาศองค์กรและการเปลี่ยนแปลงขององค์กร 
 

2531404   จริยธรรมสําหรับนักบริหารและพัฒนาเมือง 3(3-0) 
 Ethics for Urban Administrator and Developer  
 หลักคุณธรรมจริยธรรม ศีลธรรม และระเบียบข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนา
เมือง หลักธรรมาภิบาล การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หลักธรรมะส าหรับนักบริหาร  จรรยาบรรณส าหรับนัก
บริหารและพัฒนาเมือง กรณีศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมในวิชาชีพ แนวทางปองกันปญหาทางจริยธรรม 
การก าหนดหลักศีลธรรมและกฎหมาย แนวทางสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักบริหารและพัฒนาเมือง  
   

2532401   ทฤษฎีการวางแผนและการตัดสินใจ  3(3-0) 
 Planning and Decision Making Theories  
 แนวคิด ทฤษฎี  และหน้าที่ของการวางแผนบนพ้ืนฐานของการใช้เหตุผล เพ่ือสร้างกระบวนการ
ตัดสินใจ  การหาข้อมูล การวินิจฉัยปัญหา การสร้างทางเลือก วิเคราะห์เปรียบเทียบทางเลือก ก าหนดสาระส าคัญ
การวางแผนด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม สิ่งแวดล้อมการตัดสินใจบนฐานส่วนรวม/คุณธรรมจริยธรรม/การ
พัฒนา  การวางแผนเชิงปฏิบัติการ การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ   
 

2533102       การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม                                     3(3-0) 
Social and Cultural Change 

  ความหมายของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม วิวัฒนาการของสังคมมนุษย์ แนวคิด 
ทฤษฎี และรูปแบบของการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง วิวัฒนาการของการเปลี่ยนแปลงใน
สังคมไทย ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง และแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและวัฒนธรรมที่มาจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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2553301   การวิเคราะห์โครงการและการบริหารโครงการ   3(3-0)  
 Project Analysis and Management 
 ความสัมพันธระหวางนโยบาย แผนโครงการ วงจรการบริหารโครงการ การวิเคราะหความเปนไป
ไดในเชิงปริมาณและคุณภาพ การบริหารโครงการ กระบวนการบริหาร ปจจัยที่มีผลต่อการบริหาร เทคนิคการ
บริหาร กรณีศึกษาการบริหารโครงการในประเทศ และต่างประเทศท่ีประสบความส าเร็จ 
 

2553310 ระบบสารสนเทศสําหรับการบริหาร 3(3-0) 
 Information System for Administration 
 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการระบบสารสนเทศ การวิเคราะหขั้นตอนของงานในองคกร ทั้ง
การวางแผน ปฏิบัติงาน ติดตามควบคุม และประเมินผลอยางเปนระบบ การบูรณาการงานโดยการใชระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ กรณีศึกษาระบบสารสนเทศในองคกรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองสวนทองถิ่นและ
องค์กรภาคเอกชน 

 
2.3) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 

2513315  จิตวิทยามวลชน   3(3-0) 
 Mass Psychology  
 พฤติกรรม และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม พฤติกรรมของกลุ่มชน และการควบคุมทางสังคม 
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มชน การแพร่ระบาดทางอารมณ์ ประเภทของกลุ่มชน การจัดการเมื่อเกิดวิกฤติการณ์
เกี่ยวกับกลุม่ชน การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในปัจจุบันและอนาคต 
 

2531403   ทฤษฎีและหลักการพัฒนาเมือง 3(3-0)   
 Theories and Principles of Urban Development  
 แนวคิดทฤษฎีต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับเมือง ความหมาย หลักการ เป้าหมายการพัฒนา กระบวนการ
การเป็นเมือง เมืองกับกลไกเศรษฐกิจ การผลิต การตลาด การลงทุน เมืองกับการกระจายทรัพยากร เมือง
อุตสาหกรรม เมืองศูนย์กลางการค้าและการลงทุน ดุลยภาพการกระจายทรัพยากรระหว่างเมืองกับชนบท แนวคิด
การบริหารพัฒนาเมืองเชิงนิเวศน์ การบริหารพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ 
 

2531405   วัฒนธรรมเมือง 3(3-0)  
 Urban Culture 
 ความเป็นมา แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมเมืององค์ประกอบและตัวก าหนด รูปแบบ
การก่อเกิดวัฒนธรรมเมือง การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมเมือง ผลกระทบที่มีต่อพฤติกรรมมนุษย์ การ
เปรียบเทียบระหว่างวัฒนธรรมเมืองกับวัฒนธรรมชนบท วัฒนธรรมเมืองกับวัฒนธรรมประจ าชาติ กรณีศึกษา
วัฒนธรรมเมืองในประเทศและต่างประเทศ 
 

2531406    การอนุรักษ์มรดกเมือง 3(3-0) 
 Urban Heritage Conservation 
 หลักการ เทคนิค และการปฏิบัติการในการอนุรักษ์ชุมชนเมือง การประเมินองค์ประกอบของ
ชุมชนเมืองที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมที่ควรได้รับการอนุรักษ์  การก าหนดนโยบายการ
อนุรักษ์ มาตรการสนับสนุนการปฏิบัติตามแผนการอนุรักษ์ การส่งเสริมการอนุรักษ์โดยให้ภาคประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วม การอนุรักษ์มรดกเมืองกับส่งเสริมการท่องเที่ยว 
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25314107   การพัฒนาชุมชนเมือง 3(3-0) 
 Urban Community Development 
 หลักการและวิธีการด าเนินงานพัฒนาชุมชนเมือง    รูปแบบการพัฒนาชุมชนเมืองทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ  ผู้น าท้องถิ่นกับการพัฒนาชุมชนเมือง  โครงการพัฒนาชุมชนเมือง  ความสัมพันธ์ของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกับการพัฒนาชุมชนเมือง  นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับเมือง 
 

2531408    นโยบายและการวางแผนพัฒนาเมือง 3(3-0) 
 Urban Development Policy and Planning 
 ทิศทางการพัฒนาประเทศ แนวโน้มการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ นโยบายและการก าหนด
นโยบาย การวางแผนพัฒนา คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ แนวทางการก าหนดนโยบาย  ยุทธศาสตร์และการ
พัฒนาเมืองที่ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน  ตลอดจนการวางแผนป้องกันผลกระทบในเชิงบูรณาการ 
 

2531409    การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจเมืองในยุคใหม่  3(3-0) 
 Urban Economic Change in Modern Era 
 การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจเมืองยุคโลกาภิวัตน์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร การลงทุนข้าม
ชาติ  ประยุกต์ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์การเมืองกับการพัฒนายั่งยืน ศึกษาแนวคิดเศรษกิจพอเพียง  เศรษฐกิจ
ผสมผสาน  การส่งเสริมธุรกิจขนาดกลาง/เล็ก ธุรกิจครัวเรือน การเชื่อมโยงวัฒนธรรมท้องถิ่นกับโลกสากล -
อาเซียน การสร้างดุลยภาพระหว่างเศรษฐกิจยุคใหม่กับการพ่ึงตนเอง 
 

2531601 การกําหนดแบบทางผังเมือง 3(2-2) 
 Urban Plan Designation  
 การก าหนดแบบทางผังเมือง ขั้นตอน วิธีการพ้ืนฐานสัญลักษณ์ต่างๆ ในระนาบ 2 มิติและ 3 มิติ 
ผังระดับต่างๆ ผังภูมิภาค ผังเมือง ผังเฉพาะ ผังบริเวณ ผังแม่บทโครงการ ผังการใช้ที่ดิน ลักษณะภูมิศาสตร์ที่ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติ ระดับที่ดิน โครงสร้างสาธารณูปโภค โครงข่ายคมนาคมขนส่ง งานระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

2532107 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวางแผน          3(2-2) 
Geographical Information Systems for Planning  

  ประเภทของสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการวางผังชุมชน ผังภาคและผังเมือง โครงสร้าง การ
ปรับแก้ วิธีการจ าแนก การจัดเก็บ ตรวจสอบและเชื่อมโยงข้อมูล การวิเคราะห์และแสดงผลด้วยโปรแกรมและ
แบบจ าลองด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวางผังชุมชน ผังภาคและผังเมือง 
 

2532108 ประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาเมือง                      3(2-2) 
Geographical Information Systems Application for Urban Development  

  ประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์องค์ประกอบ โครงสร้าง และความต้องการ
ของชุมชน การประเมินสถานการณ์ ปัญหาและแนวโน้มการพัฒนา กระบวนการ เทคนิค และวิธีวิทยาการวางผัง
ชุมชน ผังภาค และผังเมือง การจัดท าแผนภูมิและแผนที่เชิงสถิติ การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการ
วิเคราะห์และสร้างแบบจ าลองเพ่ือการวางแผนพัฒนาเมือง 
 

2532109 ปฏิบัติการวางผังชุมชน ผังภาค และผังเมือง                                   3(2-2) 
Urban, Regional and Community Planning Workshop 

  ปฏิบัติการวางผังชุมชน ผังภาค และเมืองในพ้ืนที่กรณีศึกษา โดยเน้นการวิเคราะห์องค์ประกอบ
และโครงสร้างของพ้ืนที่ ศึกษา การก าหนดวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ในการพัฒนา การวิเคราะห์ศักยภาพและ
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แนวโน้มในการพัฒนา การจัดท าผังชุมชน ผังภาค และผังเมืองในพ้ืนที่ศึกษา รวมทั้งแนวทางการน าผังชุมชน ผัง
ภาค และเมืองไปสู่การปฏิบัติ 

 

2532402    การบริหารจัดการปัญหาสังคมเมือง   3(3-0) 
 Urban Problems Administration 
 แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวกับการบริหารจัดการปัญหาสังคม ลักษณะปัญหาสังคมเมือง ผังเมืองจราจร
แออัดขาดพ้ืนที่สีเขียว ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาขาดแคลนที่อยู่อาศัย ปัญหาสุขอนามัย ปัญหาการศึกษา ปัญหา
ผู้สูงอายุ ฯลฯ เงื่อนไขและปัจจัยที่ท าให้เกิดปัญหาและผลกระทบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม และต่อบุคคล แนว
ทางแก้ไขและบริหารจัดการกับปัญหา กรณีศึกษาในประเทศและต่างประเทศกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วและก าลัง
พัฒนา 
 

2532403 สถานการณ์ปัจจุบันในสังคมเมือง 3(3-0) 
 Current Situation in Urban Society    
 การวิเคราะห์สถานการณ์ดานสังคม เศรษฐกิจในสังคมเมือง ปญหาด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ 
สังคม อันเปนอุปสรรคตอการพัฒนา วิเคราะหปญหาอันเปนผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยต่างๆ ศึกษา
แนวทางพัฒนาและผลที่คาดว่าจะไดรับจากการวิเคราะห์โครงการที่มีในปัจจุบัน และการจัดท าข้อเสนอโครงการที่
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและบริบทสังคมเมือง   
 
2532405 หลักการออกแบบเมือง 3(3-0) 
 Urban Design Principle  
 ความรู้พ้ืนฐานและหลักการออกแบบเมือง พ้ืนที่เปิดโล่ง (Open Space) แลนด์มาร์ค 
(Landmark) กลุ่มกิจกรรม (Node) เส้นขอบฟ้า (Skyline) การจัดรูปที่ดินภูมิศาสตร์กับการเลือกที่ตั้ง รูปแบบ
เมืองกับการขยายตัว การออกแบบพ้ืนที่ส่วนกลาง พ้ืนที่สาธารณะ เส้นทางคมนาคม การจัดย่านที่พักอาศัย ย่าน
การค้า ย่านอุตสาหกรรม การบูรณาการเข้ากับการบริหารโครงการ 
 

2532406 การวางแผนคมนาคมขนส่งเมือง   3(3-0) Urban 
Transportation Planning 
 ความรู้พ้ืนฐานและหลักการวางแผนระบบคมนาคมขนส่ง รูปแบบ ขนาด ประเภท ปัญหาของ
ระบบคมนาคมขนส่ง  แนวทางแก้ไขส าหรับระบบคมนาคมขนส่งขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่  ความ
หนาแน่นของการสัญจร การลดปัญหาการสัญจรที่คับคั่ง  การวางแผนพัฒนาระบบขนส่งมวลชน การเชื่อมโยง
ระบบคมนาคมขนส่ง  การวางแผนการใช้ประโยชน์ของที่ดินที่เก่ียวข้องกับระบบคมนาคมขนส่ง 
 

2532407   องค์กรปกครองท้องถิ่นกับการวางแผนเมือง 3(3-0) 
 Local Government and Urban Planning 
 บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ด้านกระบวนการวางแผนพัฒนา  ซึ่งเน้นการพิจารณา
เกี่ยวกับการวางแผนด้านการจราจร  การขนส่ง  ด้านที่อยู่อาศัย   ความเป็นชุมชนเมืองการค านึงถึงความแตกต่าง
ทางสภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม และการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตเมือง 
 

2532501 สวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์  3(3-0)  
 Social Welfare and Social Work 
 ความหมาย ปรัชญา ขอบเขต วัตถุประสงคและความส าคัญของงานสวัสดิการสังคมและการ
สังคมสงเคราะห์ ความสัมพันธของงานสวัสดิการสังคมกับงานสังคมสงเคราะห์  วิวัฒนาการงานสวัสดิการสังคม
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และการสังคมสงเคราะห์ บทบาทหนาที่ ลักษณะและขอบเขตการท างานและใหบริการ ศึกษาเปรียบเทียบงาน
สวัสดิการสังคมและงานสังคมสงเคราะห์ในประเทศไทยและต่างประเทศ 
 

2533401   การพัฒนาเมืองแบบบูรณาการ 3(3-0) 
 Integration Urban Development  
 การพัฒนาเมืองแบบบูรณาการ การออกแบบผังจัดท าแผนและโครงการเชิงบูรณาการ ครอบคลุม
งานพัฒนาที่อยู่อาศัย พัฒนาอาชีพ การศึกษา สาธารณสุข ผู้สูงอายุ คมนาคม สาธารณูปโภค สิ่งแวดล้อม
ศิลปวัฒนธรรม การมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้น าชุมชน เทคนิคการบริหารและพัฒนาในเชิงบูรณาการ การใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ GIS ช่วยในการจัดท าผัง/แผน 
 

2533402 การวางแผนและจัดการธุรกิจเขตเมือง 3(3-0) 
 Business District Management and Planning  
 การวางแผนพัฒนาและจัดการธุรกิจย่านศูนย์การค้าและการลงทุน การเชื่อมโยงกลไกเศรษฐกิจ
ประเทศเข้ากับเศรษฐกิจเมือง การวิเคราะห์ฐานการผลิต ฐานการตลาด ฐานการลงทุน การจัดท าฐานข้อมูลเพ่ือ
วางแผนพัฒนาและจัดการธุรกิจเขตเมือง การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของตลาด รูปแบบของเขตธุรกิจ 
ตลาดกลาง ตลาดชานเมือง ห้างค้าส่ง ร้านค้าส่ง ร้านค้าปลีก กรณีศึกษาในประเทศและต่างประเทศ 
 

2533403   การจัดการความเจริญเติบโตของเมือง 3(3-0) 
 Urban Growth Administration 
 การบริหารจัดการการขยายตัวและการเปลี่ยนแปลงของเมือง การเพ่ิมจ านวนประชากร การย้าย
ถิ่นเข้ามาประกอบอาชีพในเมือง ปัญหาของกระบวนการเป็นเมืองและเมืองโตเดี่ยวในประเทศไทย วิ เคราะห์
ผลกระทบที่เกิดจากการขยายตัวปัญหาขาดแคลนที่อยู่อาศัย ชุมชนแออัด การว่างงาน ปัญหาคนร่อนเร่ ปัญหา
สังคม ยาเสพติด การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ค่านิยม การวางแนวทางพัฒนาและควบคุมผลกระทบ  เทคนิค
การน าแผนไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ 
 

2533404   การบริหารระบบการบริการเมือง   3(3-0) 
 Urban Services Administration 
 ระบบการให้บริการขององค์กรที่รับผิดชอบพ้ืนที่เมือง มุ่งเน้นระบบจัดสรรทรัพยากรของเมือง  
การจัดการทรัพยากรมนุษย์  การวางระบบฐานข้อมูลระบบการบริการเมือง การจัดท าฐานข้อมูลจากโปรแกรม 
GIS การวางระบบการให้บริการและการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการรับบริการด้านต่าง ๆ  
การจัดระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจของผู้น าองค์กร  
 

2533405  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของมหานคร 3(3-0) 
 Metropolis Infrastructure Development  
 รูปแบบและแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของเมือง การวางรูปแบบการใช้ที่ดินย่านที่พัก
อาศัย การค้า อุตสาหกรรม รูปแบบการกระจายตัวของประชากรการเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความ
สะดวก ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ถนน ทางเท้า ทางจักรยาน ระบบจราจร ระบบขนส่งมวชนบริการสาธารณะ 
สวนสาธารณะ หอสมุด ศูนย์เรียนรู้ ศาลาประชาคม เป็นต้น 
 
 
 
 



14  
 

หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาเมือง  หน้า 14 
 

2533406 การบริหารโครงการสิ่งแวดล้อมเมือง 3(3-0) 
 Urban Environment Project Management  
 ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์สถานการณ์สิ่งแวดล้อม การ
วางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง ความส าคัญและลักษณะโครงการด้านสิ่ งแวดล้อม   การจัดท าโครงการ 
บริหารโครงการ  ด าเนินโครงการติดตามประเมินผล ตรวจสอบรับรองการตรวจติดตามและประเมินผล จัดท า
รายงานประเมินผล และการประยุกต์หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

2533601 การวางแผนพัฒนาภูมิภาค 3(3-0) 
 Regional Development Planning 
 การวางแผนพัฒนาภูมิภาคและเมืองระดับต่างๆ เมืองขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก เมืองกับ
ภูมิประเทศ ที่รายลุ่ม ที่ราบสูง ที่ชายทะเล ดุลยภาพของการพัฒนาภูมิภาค ความเลื่อมล้ าระหว่างเมืองกับชนบท 
การกระจายทรัพยากรและความเจริญผ่านเมืองระดับต่างๆ การพัฒนาเมืองเพ่ือเป็นเครือข่ายส่งเสริมชุ มชน
หมู่บ้าน การวิเคราะห์ขนาดและรูปแบบเมืองให้สอดคล้องกับท้องถิ่น  
 

2534407    การออกแบบมหานคร            3(2-2) 
     Metropolitan  Design 

     ความส าคัญ หลักการวางแผน การออกแบบเมืองขนาดใหญ่ แนวทางการพัฒนาโครงสร้างทาง
กายภาพของมหานคร ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่ตั้ง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การจัดย่านที่ดิน การใช้ประโยชน์ใน
ที่ดินของประชาชน เอกชน หน่วยงานรัฐ การจัดระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับมหานคร 
ปัญหาของมหานคร แนวทางแก้ปัญหาด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม การแก้ปัญหาเชิงบูรณาการ  
 

2534408 การเมืองและการปกครองเมือง  3(3-0) 
 Politics and Urban Adminstration 
 รูปแบบการปกครองเมือง รูปแบบการบริหารส่วนท้องถิ่น การเมืองภาคประชาชน ประชามติ 
ประชาพิจารณ์ การท าประชาพิจารณ์ ชุมชนกับการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและความขัดแย้งในสังคม
การเมือง การเคลื่อนไหวของการเมืองภาคประชาชน ผลกระทบต่อการเมืองในระดับประเทศ กรณีศึกษาทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 
 

2534903    สัมมนาปัญหาการบริหารและพัฒนาเมือง  3(2-2) 
 Seminar on Problems  in Urban Administration and Development 
 ปัญหาการบริหารและพัฒนาเมือง ประเด็นสาระส าคัญของการบริหารและพัฒนาเมือง (Urban 
Agenda) การพัฒนาเมืองตามแนวทางการเมืองและเศรษฐกิจ ผลกระทบทางสังคม แนวโน้มการขยายตัวของเมือง
และภูมิภาค ปัญหาด้านการบริหารและพัฒนาเมืองในสังคมไทย กรณีศึกษาในประเทศและต่างประเทศ แนวทาง
แก้ปัญหารูปแบบต่างๆการประยุกษ์แนวทางไปใช้ให้เหมาะสมกับบริบท 
 

2552302   การบริหารงานคลังและงบประมาณ   3(3-0)  
 Fiscal and Budgeting Administration 
 ความหมาย ทฤษฎี แนวคิด นโยบายทางเศรษฐกิจ นโยบายการคลัง นโยบายการเงินของรัฐ 
ระบบการคลัง ระบบภาษีอากร รายรับรายจ่ายของรัฐ หนี้สาธารณะ กระบวนการงบประมาณ การวิเคราะห
งบประมาณ เทคนิควิเคราะห์ ปญหาการบริหารงานคลังและงบประมาณในประเทศไทย กรณีศึกษาการ
บริหารงานคลังและงบประมาณในประเทศและต่างประเทศ 
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2553305 เทคนิคการบริหารโครงการ 3(3-0) 
 Project Management Techniques 
 เทคนิคทางการบริหารติดตามและควบคุมโครงการต่างๆ เช่น การปรับปรุงระบบงาน วิธีการ
วิเคราะห์เพ่ือให้ได้มาตรฐาน ตัวชี้วัดเพ่ือการติดตามและควบคุมโครงการ การบริหารงานโดยวัตถุประสงค์ กลุ่ม
ควบคุมคุณภาพ เทคนิค PERT, CPM เป็นต้น รวมถึงเทคนิคเชิงปริมาณอ่ืนๆ ที่ใช้ในการบริหารติดตามและควบคุม
โครงการ กรณีศึกษาในประเทศและต่างประเทศ 
 

2561207   กฎหมายความปลอดภัย  2(2-0) 
 Safety Law 
 กฎหมายที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยกฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายประกันสังคมในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร มาตรฐานอุตสาหกรรม 
ระดับความปลอดภัยสูงสุด (Zero Harm) ตัวชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตัวชี้วัดกระบวนการผลิตที่ปลอดภัยและได้
มาตรฐานกรณีศึกษาในประเทศและตางประเทศ มาตรการส าหรับป้องกันและแก้ไขปัญหา  
 

2562607 กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาเมือง 3(3-0)  
 Law for Urban Administration and Development  
 กฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาเมือง พ.ร.บ. การบริหารราชการแผ่นดิน พ.ร.บ.ผังเมือง 
พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ร.บ.จัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาเมือง ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัด
จ้างพ.ร.บ.ควบคุมอาคารกฎหมายเกี่ยวกับอาคารและที่ดินอ่ืนๆ เทศบัญญัติขอบังคับระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารและพัฒนาเมือง  
 

2564706 กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น 3(3-0)  
 Law for Local Adminstration 
 กฎหมายที่เกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นรัฐธรรมนูญ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย พ.ร.บ.ผัง
เมือง พ.ร.บ.จัดรูปที่ดิน กฎหมายที่เก่ียวกับการจัดตั้งองค์กร อ านาจท้องถิ่น ที่มาแห่งอ านาจ การใช้อ านาจท้องถิ่น 
การควบคุมตรวจสอบอ านาจกรณีศึกษากรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  เทศบาล  องค์กรบริหารส่วนจังหวัด และ
องค์กรบริหารส่วนต าบล  
 

3533402   การวางแผนด้านการเงินและงบประมาณ  3(3-0)  
 Budget and Financial Planning 
 การวางแผนด้านการเงินและงบประมาณในระยะสั้นและระยะยาว การติดตามตรวจสอบ การ
ควบคุมการด าเนินโครงการ การก าหนดนโยบายด้านการเงิน การจัดท างบประมาณชนิดตางๆ การวิเคราะหผลต
างงบประมาณ การรายงานผลด้านการเงิน เทคนิคการจัดท างบประมาณสมัยใหม การวิเคราะห์พฤติกรรมที่เกี่ยวข
องกับการวางแผนด้านการเงินและงบประมาณ 
 

4063407   การวิเคราะห์และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3(2-2) 
 Environmental Analysis and Impact Assessment 
 สภาวการณและการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม การประเมินผลกระทบและการพยากรณ์
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมทั้งทางกายภาพ ชีวภาพเศรษฐกิจสังคม การสรุปสาเหตุที่ท าใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การก าหนดตัวชี้วัด การติดตามตรวจสอบตัวชี้วัดการเสนอแนวทางแก ไขปัญหา การ
จัดท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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2.4) กลุ่มวิชาชีพ 
2534803 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการบริหารและพัฒนาเมือง 2(90) 
 Preparation of Practicum  in Urban Administration and  Development  
 กิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมของนักศึกษากอนออกฝกประสบการณวิชาชีพในดานการรับรู
ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะ
ที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยเนนการฝกทักษะระดับสูงภาคปฏิบัติในงานและกิจกรรมส าหรับการฝกประสบการณ
วิชาชีพการบริหารและพัฒนาเมือง 
 
2534804 การฝกประสบการณวิชาชีพการบริหารและพัฒนาเมือง   5(450) 
 Practicum  in Urban Administration and  Development  
 ประสบการณวิชาชีพการบริหารและพัฒนาเมืองเพ่ือใหไดรับความรู ทักษะ เจตคติ และประสบ
การณในอาชีพการบริหารและพัฒนาเมืองฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน
ราชการ หรือรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องจ านวน 450 ชั่วโมง การศึกษาปัญหาพิเศษโดยจัดท าเปนหัวขอที่เกี่ยวของกับ
ปัญหาที่พบในหน่วยงานซึ่งสอดคล้องกับความสนใจของนักศึกษา ภายใต้ความเห็นชอบของอาจารย์นิเทศ  

 


