
 

 
1 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคมเมือง 
Bachelor of Arts Program in Urban Development 
ศศ.บ. (พัฒนาสังคมเมือง)  B.A. (Urban Development) 

หลักสูตรปรับปรุง   พุทธศักราช  2561 
ปรัชญา 
         เปลี่ยนแปลงสังคม ด้วยคุณธรรม ความรู้ และความจริง 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1. พัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาสังคมเมือง มีความสามารถในการ
ประยุกต์องค์ความรู้ เพ่ือสนับสนุนสังคมท้องถิ่นและยุทธศาสตร์รัฐบาลในระดับชาติ  
 2. พัฒนาบัณฑิตให้มีบุคลิกภาพของผู้น าทางสังคม มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ สร้าง
กระบวนการพัฒนาโดยประสานภาคีท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาสังคมอย่างเป็นระบบ  
 3. พัฒนาบัณฑิตให้มีจิตส านึกที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีอุดมการณ์พัฒนาสังคม มีจิตสาธารณะ และเป็น
พลเมืองที่ดีของสังคม 
 4. พัฒนาบัณฑิตให้มีความใฝ่เรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความสามารถในการสื่อสารโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีมนุษยสัมพันธ์และท างานร่วมกับบุคคลอ่ืนได้ดี 
จ านวนหน่วยกิต   

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 130   หน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร   
    1)   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                ไม่น้อยกว่า   30  หน่วยกิต  
          1.1)  กลุ่มวิชาบังคับ      27  หน่วยกิต 
       1.1.1) กลุ่มวิชาภาษา     9  หน่วยกิต 
       1.1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  12  หน่วยกิต 
         1.1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                3  หน่วยกิต 
       1.1.4) กลุ่มวิชาสหวิทยาการ      2  หน่วยกิต 
         1.1.5) กลุ่มวิชาพลานามัย     1  หน่วยกิต 
      1.2)  กลุ่มวิชาเลือก      3    หน่วยกิต 
 2) หมวดวิชาเฉพาะ                     ไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต 
  2.1) กลุ่มวิชาแกน  9  หน่วยกิต 
  2.2) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 30 หน่วยกิต 
  2.3) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 

       2.3.1) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ                      
       2.3.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก  

48 
33 
15 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

  2.4) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7 หน่วยกิต 
 3) หมวดวิชาเลือกเสรี                  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 
 

รายวิชา 
   1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ไม่น้อยกว่า     30  หน่วยกิต 
       1.1)  กลุ่มวิชาบังคับ     27 หน่วยกิต 
         1.1.1) กลุ่มวิชาภาษา    9 หน่วยกิต 

0010101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6)  
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Thai for Communication 
0010201 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 

English for Everyday Communication 
3(3-0-6)  

0010202 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียน 
English for Study Skills Development 

3(3-0-6)  

1.1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12 หน่วยกิต 
0020101 การพัฒนาตนและอัตลักษณ์คนพระนคร 

Self Development and Phranakhon Identity 
3(3-0-6) 

0020102 คุณค่าแห่งความงาม คุณธรรมและความสุข 
Aesthetic Value, Virtue, and Happiness 

3(3-0-6) 

0020103 วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
Thai Living and Philosophy of Sufficiency Economy 

3(3-0-6) 

0020104 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 
Laws in Everyday Life 

3(3-0-6) 

      1.1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     3 หน่วยกิต 
0030101 ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์ 

Smart Thinking with Sciences 
3(3-0-6) 

      1.1.4) กลุ่มวิชาสหวิทยาการ     2 หน่วยกิต 
0040101 การตระหนักรู้และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง 

Awareness of Change and Adaptation 
2(1-2-3) 

       1.1.5) กลุ่มวิชาพลานามัย 1 หน่วยกิต 
0050101 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 

Exercise for Health 

1(0-2-1) 

              1.2)   วิชาเลือก   3 หน่วยกิต 
                             มุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ศาสตร์ต่าง ๆ นอกเหนือจากศาสตร์ของตนเองตามที่
ผู้เรียนสนใจ จ านวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต  

           1.2.1) กลุ่มวิชาภาษา 
0010301 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 

Chinese for Communication 
3(3-0-6) 

0010401 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 
Japanese for Communication 

3(3-0-6) 

0010501 ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร 
Malay for Communication 

3(3-0-6) 

0010601 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 
Vietnamese for Communication 

3(3-0-6) 

0010701 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร 
Burmese for Communication 

3(3-0-6) 

      1.2.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
0020105 ธรรมาภิบาลกับการป้องกันการคอร์รัปชัน 

Good Governance and Corruption Prevention 
3(3-0-6) 

0020106 โลกร่วมสมัย 3(3-0-6) 
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Contemporary World 
0020107 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 

Information for Learning 
3(3-0-6) 

0020108 สมาธิเพ่ือพัฒนาชีวิต 
Meditation for Life Development 

3(3-0-6) 

0020109 โลก สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง 
Earth, Environment and Change 

3(3-0-6) 

      1.2.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
0030102 เกษตรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

Agriculture for Quality of Life Development 
3(3-0-6) 

0030103 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
Mathematics for Everyday Life  

3(3-0-6) 

0030104 เทคโนโลยีกับการสร้างสรรค์ 
Technology and Creativity 

3(3-0-6) 

     1.2.4) กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ 

     2)  หมวดวิชาเฉพาะ         ไม่น้อยกว่า   94  หน่วยกิต 
2.1) กลุ่มวิชาแกน      9หน่วยกิต 

2531001 ภาษาอังกฤษส าหรับพัฒนาสังคมเมือง 1 3(3-0-6)  
 English for Urban Development 1 
2531002 ภาษาอังกฤษส าหรับพัฒนาสังคมเมือง 2 3(3-0-6)  
 English for Urban Development 2 
2531003 ภาษาอังกฤษส าหรับพัฒนาสังคมเมือง 3 3(3-0-6)  
 English for Urban Development 3 
 

2.2)  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ   30   หน่วยกิต 
2503901 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 1     3(2-2-5) 

Social Science Research Methodology 1 
2503902 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 2     3(2-2-5) 

Social Science Research Methodology 2 
2531102  หลักสังคมวิทยา 3(3-0-6) 
  Principles of Sociology 

0060101 การประกอบการสมัยใหม่ 
Modern Entrepreneurship 

3(3-0-6) 

0060102 องค์กรแห่งความสุข 
Happy Workplace 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
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2531401 เมืองศึกษา                                     3(3-0-6)  
Urban Studies 

2531403 ทฤษฎีและหลักพัฒนาสังคมเมือง     3(3-0-6) 
  Theory and Principle of Urban Development 
2531404 จริยธรรมการบริหารและพัฒนา            3(3-0-6)  

Ethics for Administration and Development 
2532401  ทฤษฎีการวางแผนและการตัดสินใจ    3(3-0-6)  
  Planning and Decision Making Theory  
2533102   การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม      3(3-0-6)  
  Social and Cultural Change 
2553311 ระบบสารสนเทศส าหรับการพัฒนาสังคม  3(2-2-5) 
  Information System for Social Development 
2553317 การบริหารโครงการเชิงพ้ืนที่ 3(3-0-6) 
  Area Based Project Management 
 

2.3) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน        ไม่น้อยกว่า 48  หน่วยกิต 
2.3.1) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ 33 หน่วยกิต 

2531406  การอนุรักษ์มรดกเมือง                    3(2-2-5)  
  Urban Heritage Conservation 
 
2531407 การพัฒนาชุมชนเมือง                       3(3-0-6) 

Urban Community Development 
2531408 นโยบายและการวางแผนพัฒนาสังคมเมือง   3(3-0-6) 
  Urban Development Policy and Planning 
2531415  การอนุรักษ์และพัฒนาย่านชุมชน        3(2-2-5)  
 District Preservation and Development 
2532501   สวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์     3(3-0-6) 
  Social Welfare and Social Work 
2533408   การบริหารโครงการพัฒนาสังคม 3(3-0-6)  
  Admimistration of Social Development Project  
2533410   สังคมเมืองแบบกระชับ                   3(3-0-6)  
  Compact Urban Society 
2534903  สัมมนาปัญหาการพัฒนาสังคมเมือง 3(2-2-5)  
  Seminar on Urban Development Problem 
2564706   กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น  3(3-0-6) 
  Law for Local Governance 
3533402 การวางแผนด้านการเงินและงบประมาณ       3(3-0-6) 

Budget and Financial Planning 
4063407  การวิเคราะห์และการประเมินผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5)  

Social and Environmental Analysis and Impact Assessment 
 

2.3.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก 15 หน่วยกิต 
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ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต 
2531405  วัฒนธรรมเมือง                            3(3-0-6)  
  Urban Culture 
2531409  การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจเมืองยุคใหม่ 3(3-0-6)  
 Urban Economic Change in Modern Era 
2531413 หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน     3(3-0-6) 
 Principle ofSustainable Development 
2531414  การพัฒนาย่านเศรษฐกิจเมือง            3(3-0-6)  
  Urban Economic District Development 
2531601  การก าหนดแบบผังเมือง                   3(2-2-5)  
 Urban Plan Designation 
2532107  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวางแผนพัฒนาชุมชนเมือง        3(2-2-5)  
 Geographical Information System for Urban Development Planning 
 
2532110  ปฏิบัติการวางผังย่านเศรษฐกิจเมือง 3(2-2-5) 
  Urban Planning Workshop 
2532402  การบริหารจัดการปัญหาสังคมเมือง    3(3-0-6)  
 Urban Problem Administration 
2532403  สถานการณ์ปัจจุบันในสังคมเมือง       3(3-0-6)  
  Current Situation in Urban Society 
2532405  หลักการออกแบบเมือง 3(3-0-6)  
  Principle ofUrban Design  
2532407  องค์กรปกครองท้องถิ่นกับการวางแผนเมือง    3(3-0-6) 
  Local Government and UrbanPlanning 
2533401   การวางแผนพัฒนาเมืองแบบบูรณาการ 3(3-0-6) 
  Urban Planning for Integrated Development 
2533402   การวางแผนและจัดการธุรกิจเขตชุมชนเมือง  3(3-0-6) 
  Business District Management and Planning 
2533403   การจัดการความเจริญเติบโตของชุมชนเมือง  3(3-0-6)  
  Urban Growth Management 
2533404   การจัดการระบบบริการสังคมเมือง        3(3-0-6)  
  Managementof Urban Service System 
2533406  การจัดการโครงการสิ่งแวดล้อมเมือง   3(3-0-6)  
  Management of Urban Environment Project  
2533409   สังคมเมืองแบบอัจฉริยะ 3(3-0-6)  
  Smart Urban Society 
2533411  การจัดการปัญหาชุมชนแออัด 3(3-0-6)  
  Management of Slum Community Problem 
2533412   การจัดการงานสวัสดิการสังคม 3(3-0-6)  
  Management of Social Welfare 
2534408   การเมืองและการปกครองเมือง           3(3-0-6)  
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  Politics and Urban Governance 
2552302   การบริหารการคลังและงบประมาณ     3(3-0-6) 
  Fiscal and Budgeting Administration 
2562607  กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาสังคมเมือง     3(3-0-6) 
  Law for Urban Administration and Development 
 
 
 

2.4) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  7   หน่วยกิต 

2534803   การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาสังคมเมือง  2(1-2-3) 
  Preparation of Practicum in Urban Development 
2534804  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาสังคมเมือง    5(450) 

Practicum in Urban Development 
 
3)  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า    6หน่วยกิต 

เลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของ
สาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัดและความสนใจ และต้องไม่เป็นรายวิชาในสาขา
วิชาเอกนั้น    
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ค าอธิบายรายวิชา 
 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า   30  หน่วยกิต 

1.1)   กลุ่มวิชาบังคับ     27  หน่วยกิต 
         1.1.1) กลุ่มวิชาภาษา    9    หน่วยกิต 

0010101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร      3(3-0-6) 
Thai for Communication  
ภาษากับการสื่อสาร ลักษณะและความส าคัญของภาษาไทย การใช้กระบวนการทักษะ 

สัมพันธ์ทางภาษา ทักษะการสื่อสารและการสืบค้นเพ่ือการเรียนรู้ในชีวิตประจ าวันและวิชาชีพ  การเรียบเรียงและ
การน าเสนอสารสนเทศ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม 
  Language and communication, characteristics and the importance of the Thai 
language; the use of integration process of language skills; skills of communication and 
information retrieval for daily living and professional life; writing and presenting information, citing 
and making references. 
0010201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน   3(3-0-6) 

English for Everyday Communication  
Development of students’ language skills with emphasis on everyday face  

to face conversations; giving and seeking opinions; using expressions; describing experiences and 
events; giving reasons and explanations; and narrating books and films. 
0010202 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน    3(3-0-6) 

English for Study Skills Development  
  Enrichment of students’  reading strategies:  skimming, scanning and guessing 
meaning from context; reading comprehension: reading for details, deriving meaning and reading 
critically; and study skills : note taking, summarizing and paraphrasing for academic readiness.  

1.1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    12  หน่วยกิต 
0020101 การพัฒนาตนและอัตลักษณ์คนพระนคร    3(3-0-6) 

Self Development and Phranakhon Identity   
  ประวัติความเป็นมาความภาคภูมิใจ และเกียรติยศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครการปลูกฝัง
ให้ประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดีตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย การเสริมสร้างทักษะในการพัฒนาตนด้านกาย จิต 
ปัญญา อารมณ์ และสังคม ความเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน ความรับผิดชอบต่อสังคม การตระหนักในการใฝ่รู้และ
เรียนรู้ตลอดชีวิต และการสร้างความภาคภูมิใจในความเป็น “คนพระนคร” 
  History, reputation,and prestigeof PhranakhonRajabhat University; cultivating the 
sense of being good persons representing the identity of the university; fostering development 
skills in body, mind, intelligence, and social life; understanding of oneself and others; taking 
responsibility and contributing to society; raising awareness     of seeking knowledge and lifelong 
learning, and formulating pride of being “Phranakhon Citizen”. 
 
0020102 คุณค่าแห่งความงาม คุณธรรมและความสุข   3(3-0-6) 
  Aesthetic Value, Virtue, and Happiness  
  การรับรู้สุนทรียภาพในความงามของธรรมชาติ การสร้างสรรค์งานศิลปกรรมของมนุษย์ ความ
เชื่อ ศาสนาและสังคม บนพ้ืนฐานแห่งการรับรู้ การมองเห็น การได้ยิน และการเคลื่อนไหวความสามารถในการ
แสดงออกเชิงสร้างสรรค์งานศิลปกรรม งานดนตรี งานนาฏศิลป์เพ่ือการพัฒนาทางอารมณ์สังคมและสติปัญญา 
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และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การน าศิลปะมาประยุกต์ การแสวงหาความรู้และการสร้างสรรค์ศิลปะที่น า ไปสู่
การเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อ่ืน รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข 
  Aesthetic perception of natural beauty; human creation of artistic works; beliefs, 
religion and societal characteristics on the basis of visual, auditory and motion perception; ability 
to express oneself creatively in arts, music, and dances for developing emotional, social and 
intellectual and promoting morals and ethics; application of arts, knowledge acquisition and 
creation of arts leading to understanding of one’ s self and others; awareness of changes, and 
living one’s life happily. 
0020103 วิถีไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    3(3-0-6) 

Thai Living and Philosophy of Sufficiency Economy  
  ลักษณะของวิถีชีวิตไทย วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น หลักคุณธรรมจริยธรรมและธรร
มาภิบาลในสังคมไทย จิตส านึกความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ทฤษฎีใหม่ การศึกษาตามแนวพระราชด าริและการประยุกต์ใช้ 
  Characteristics of Thai living, culture, tradition, local wisdom, morals, ethics and 
good governance in Thai society; consciousness of being Thai; citizenship in a democratic society; 
the philosophy of sufficiency economy; the new theory and royal initiative study and their 
applications.  
0020104 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6) 

Laws in Everyday Life  
  กฎหมายในชีวิตประจ าวันที่เกี่ยวข้องกับ การเกิด ครอบครัว ผู้เยาว์ การรับราชการทหาร การ
หมั้น การสมรส การเลี้ยงดูบุตร ผู้สูงอายุ การตาย มรดกและพินัยกรรม 
  Laws in everyday life concerning birth, family, youth, military conscription, 
engagement, marriage, parenting, senior citizenship, death, legacies and testament. 
   1.1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   3  หน่วยกิต 
0030101 ฉลาดคิดทางวิทยาศาสตร์     3(3-0-6) 

Smart Thinking with Sciences  
  กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์และการประยุกต์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สอดคล้องกับความ
ต้องการพื้นฐานของมนุษย์ทักษะในการตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม  ในการด ารงชีวิต 
  Scientific thinking processes and applications to improve the quality of life that 
meet basic human needs; skills in deciding on the proper course of action to living. 
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   1.1.4) กลุ่มวิชาสหวิทยาการ    2  หน่วยกิต 
0040101 การตระหนักรู้และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง   2(1-2-3) 

Awareness of Change and Adaptation  
  การตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบันในมิติด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและ
เทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การปรับตัวและแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตอย่างรู้เท่าทัน ต่อการ
เปลี่ยนแปลงในสังคมได้อย่างเหมาะสม 
  Awareness of current social changes in terms of economics, environment, and 
technology; using of information technology; adapting to changes and solving problems in one’s 
life appropriately.   
   1.1.5) กลุ่มวิชาพลานามัย  1  หน่วยกิต 
0050101 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ     1(0-2-1) 
  Exercise for Health  
  ความหมาย ขอบข่าย วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ หลักการ
ออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ การทดสอบความสมบูรณ์ของร่างกาย และกิจกรรมการออกก าลังกาย 
  Definitions, scope, objectives and importance of exercise for health; principles of 
exercise; physical fitness tests and exercise activities. 
 

  1.2) กลุ่มวิชาเลือก    3     หน่วยกิต 
 มุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ศาสตร์ต่าง ๆ นอกเหนือจากศาสตร์ของตนเองตามที่ผู้เรียนสนใจ จ านวนไม่

น้อยกว่า 3 หน่วยกิต  
1.2.1) กลุ่มวิชาภาษา 

0010301 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร      3(3-0-6) 
Chinese for Communication   

  ทักษะการฟังและพูดภาษาจีนในสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันการบอกวัฒนธรรม
ประเพณีไทยและวัฒนธรรมจีน 
  Chinese speaking and listening skills in everyday situations; explaining Thai and 
Chinese cultures. 
0010401 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร     3(3-0-6) 
  Japanese for Communication  
  ทักษะการฟังและพูดภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน การบอกวัฒนธรรม
ประเพณีไทยและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 
  Japanese speaking and listening skills in everyday situations; explaining Thai and 
Japanese cultures. 
 
 
 
0010501 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร     3(3-0-6) 
  Malay for Communication   
  ทักษะการฟังและพูดภาษามลายูในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน การบอกวัฒนธรรม
ประเพณีไทยและวัฒนธรรมมลายู 
  Malay speaking and listening skills in everyday situations; explaining Thai and Malay 
cultures. 
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0010601 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร     3(3-0-6) 
  Vietnamese for Communication  
  ทักษะการฟังและพูดภาษาเวียดนามในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันการบอกวัฒนธรรม
ประเพณีไทยและวัฒนธรรมเวียดนาม 
  Vietnamese speaking and listening skills in everyday situation; explaining Thai and 
Vietnamese cultures. 
0010701 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร     3(3-0-6) 
  Burmese for Communication  
  ทักษะการฟังและพูดภาษาพม่าในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน การบอกวัฒนธรรม
ประเพณีไทยและวัฒนธรรมพม่า 
  Burmese speaking and listening skills in everyday situations; explaining Thai and 
Burmese culture. 
   1.2.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
0020105 ธรรมาภิบาลกับการป้องกันการคอร์รัปชัน    3(3-0-6) 
  Good Governance and Corruption Prevention   
  ความหมาย รูปแบบ ลักษณะ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับธรรมาภิบาลการป้องกันการ 
คอร์รัปชัน บทบาทหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จิตส านึกความเป็นพลเมือง การปกครองแบบประชาธิปไตย 
ระบบอุปถัมภ์ และสิทธิมนุษยชน 
  Definitions, types, characteristics, approaches, and theories of good 
governance;corruption prevention; roles of government and private sectors; awareness of 
citizenship; democratic government; patronage systems; and human rights. 
0020106 โลกร่วมสมัย       3(3-0-6) 

Contemporary World  
  พัฒนาการของอารยธรรมทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาของ
โลกตะวันตกและตะวันออก ปัญหาและความขัดแย้งในสังคมโลก แนวทางในการแสวงหาสันติภาพ พัฒนาการ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ ระเบียบปฏิบัติ กฎหมาย สถาบัน การรวมกลุ่มและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศใน
มิติด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วิเคราะห์ปัญหาสถานการณ์โลกปัจจุบัน 
 
 
  Development of civilization in terms of politics, economics, society, arts, and 
cultures; Eastern and Western wisdom; problems and conflicts of world societies, solutions for 
peace, the development of international cooperation; rules, laws, institutions; international 
integrations and relations in politics, economics and society; analysis of current world situations.  

0020107 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้     3(3-0-6) 
Information for Learning  

  ความหมาย ความส าคัญของสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ และทรัพยากรสารสนเทศระบบการ
จัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศ การเข้าถึงข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต ทักษะการรู้สารสนเทศ ทักษะการน าเสนอ
รายงานเชิงวิชาการ และจริยธรรมทางสารสนเทศ 
  Definition, importance of information, information sources, and information 
resources; information storage and retrieval system; access of information on the internet; 
information literacy skills, practical skills in academic presentation; and information ethics. 
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0020108 สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต      3(3-0-6) 
Meditation for Life Development  

  ความหมายของการท าสมาธิ จุดประสงค์ วิธีการ ขั้นตอน และจุดเริ่มต้นของการท าสมาธิ  
ลักษณะของการบริกรรมและการท าสมาธิ ประโยชน์ของสมาธิ ลักษณะอาการต่อต้านสมาธิ และการน าสมาธิไปใช้
ในชีวิตประจ าวัน สมาธิกับการเรียนและการงาน ลักษณะ ขั้นตอน คุณสมบัติ ประโยชน์ของฌานและญาณ สิ่งที่
ควรรู้เรื่องวิปัสสนาความแตกต่างระหว่างสมถะกับวิปัสสนา แผนผังสมถะกับวิปัสสนา ชาวโลกกับวิปัสสนา 
  Definitions, objectives, methods, and the beginning of meditation;the nature of 
reciting and meditation, benefits of meditation, appearance of anti- meditation; applying 
meditation to daily life, meditation as related to education and working purposes; the nature, 
process, properties, and benefits of absorption ( Jhāna)  and insight ( Ñyāna) ; fundamental 
knowledge about introspection ( Vipassanā) ; differences between tranquility ( Samatha)  and 
introspection, layout of tranquility and introspection; world community and introspection. 
0020109 โลก สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง    3(3-0-6) 

Earth, Environment and Change   
  โลก โครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงของโลก ภัยพิบัติธรรมชาติ การอนุรักษ์และ   การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน การประยุกต์ภูมิสารสนเทศในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  Earth, its structures and changes; natural disasters; conservation and management 
of natural resources; environment and energy; applicationof geoinformatics in management of 
natural resources and environment. 
 
 
 
   1.2.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
0030102 เกษตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต    3(3-0-6) 
  Agriculture for Quality of Life Development  
  ความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ของการเกษตร เกณฑ์มาตรฐาน ความปลอดภัยของ
สินค้าเกษตร การประยุกต์ใช้เกษตรอินทรีย์และนวัตกรรมทางการเกษตรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  Definitions, importance and advantages of agriculture; safety standards for 
agricultural products; application of organic agriculture and agricultural innovation in quality of 
life improvement. 
0030103 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6) 

Mathematics for Everyday Life  
ความหมาย ความส าคัญ ธรรมชาติ และโครงสร้างของคณิตศาสตร์ หลักการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

การพัฒนาการคิดทางคณิตศาสตร์ การให้เหตุผลและการอ้างเหตุผลทางคณิตศาสตร์  การแก้ปัญหาและการ
ประยุกต์ใช้กระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์เพ่ือใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 
  Definitions, importance, nature and structures of mathematics; principles of 
learning mathematics; development of mathematical thinking; mathematical reasoning and 
argument; application of mathematical thinking to problem solving in everyday life. 
0030104 เทคโนโลยีกับการสร้างสรรค์     3(3-0-6) 
  Technologyand Creativity  
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  ความหมาย ความส าคัญของการสร้างสรรค์ การเลือกใช้เทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยีที่
เหมาะสม เพ่ือน าไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม 
  Definitions and importance of creativity, selection of appropriate technology and 
technological procedure leading to innovation creation. 
   1.2.4) กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ 
0060101 การประกอบการสมัยใหม่     3(3-0-6) 

Modern Entrepreneurship  
  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจ สิ่งแวดล้อมทางธุรกิจ การจัดการธุรกิจสมัยใหม่  กลยุทธ์การด าเนิน
ธุรกิจ การเป็นผู้ประกอบการ การจัดตั้งธุรกิจ แผนธุรกิจ กรณีศึกษาการประกอบธุรกิจที่ประสบความส าเร็จ 
  Introduction to business, business environment, modern business management, 
business strategies, entrepreneurship, business establishment, business plans, and case studies 
of successful businesses. 
0060102 องค์กรแห่งความสุข      3(3-0-6) 

Happy  Workplace  
  ความหมายและประเภทขององค์กร การจัดสภาพแวดล้อมองค์กร วัฒนธรรมขององค์กรบน
ความหลากหลาย ความหมายและความส าคัญขององค์กรแห่งความสุข การท างานอย่างมีความสุขและมีส่วนร่วม
ในการสร้างองค์กรแห่งความสุข 
  Definitions and types of organization, organizational environment, cross cultural 
diversity in organization, definitions and importance of happy workplace, happy work life, and 
participation in creating a happy workplace. 

 

2)  หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า    94  หน่วยกิต 
2.1)  กลุ่มวิชาแกน            9  หน่วยกิต 

2531001 ภาษาอังกฤษส าหรับการพัฒนาสังคมเมือง 1   3(3-0-6)  
  English for Urban Development 1  
           ทักษะการอ่านและการเขียนเอกสาร จดหมาย หนังสือ และเว็บไซต์ด้ านพัฒนาสังคมเมือง 
ครอบคลุมค าศัพท์และเนื้อหาสาระในกลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ จริยธรรมการบริหาร การวิจัยและพัฒนา การ
วิเคราะห์โครงการ หลักการบริหาร วิสัยทัศน์ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ นโยบาย ระบบกลไก เครื่องมือ วิธีการบริหาร
และพัฒนา การวางแผน การชี้วัด ก ากับควบคุม ประเมินผล  
  Reading and writing skills from documents, letter, text books and websites related 
to worldwide urban development, covering subjects and issues such as administrative ethic, 
research & development, project analysis, administrative principle, vision, goal, strategy, policy, 
organization, system, tool, method and procedure for administration and development, planning, 
indicating, monitoring, evaluating.  
 

2531002 ภาษาอังกฤษส าหรับการพัฒนาสังคมเมือง 2    3(3-0-6) 
English for Urban Development 2  

  ทักษะการอ่านและการเขียนเอกสาร จดหมาย หนังสือ และเว็บไซต์ด้านพัฒนาสังคมเมือง 
ครอบคลุมค าศัพท์และเนื้อหาสาระในกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน กระบวนการเป็นเมือง การพัฒนาอย่างยั่งยืน วัฒนธรรม
เมือง การอนุรักษ์มรดกเมือง การอนุรักษ์และพัฒนาย่าน การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม สังคมเมือง
แบบกระชับ การประเมินผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม  
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  Reading and writing skills from documents, letter, text books and websites related 
to worldwide urban development, covering subjects and issues such as urbanization, sustainable 
development, urban heritage preservation, district preservation and development, social and 
cultural change, compact urban society, social and environmental impact assessment.  
 
2531003 ภาษาอังกฤษส าหรับการพัฒนาสังคมเมือง 3   3(3-0-6)  
  English for Urban Development 3  
  ทักษะการพูดและการฟังทีจ่ าเป็นส าหรับการท างานในหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับสาขาพัฒนาสังคม
เมือง ครอบคลุมการฝึกฝนทักษะเกี่ยวกับกลยุทธ์การเขียนและการฟังที่มีความแตกต่างกัน การเขียนอย่างเป็น
ทางการ การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนรายงานประจ าเดือนการฝึกการเขียนจดหมายสมัครงาน และ
ประวัติย่อ การจดบันทึกย่อ  และการสรุปใจความส าคัญจากชิ้นงานที่ผู้สอนมอบหมายให้ ทักษะการฟังส าหรับนัก
บริหารและนักพัฒนา ทักษะการฟังเนื้อหาการประชุม 

Speaking and Listening skills to cope with future careers demandsin urban 
development, including practices in various speaking and listening skills, for example, formal 
writing, electronics mail writing, monthly report writing, curriculum vitae writing, and summary 
writing. Also, listening skillsfor administrator and developer, andlistening skillsfor meeting. 
 

2.2)  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ   ไม่น้อยกว่า 30     หน่วยกิต 

2503901    ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 1    3(2-2-5) 
  Social Science Research Methodology 1 
            ปรัชญาแนวคิด หลักการเกี่ยวกับการวิจัยทางสังคมศาสตร์  วิธีการต างๆ ในการวิจัย  
กระบวนการด าเนินการวิจัย  การเขียนโครงร่างการวิจัย  การสร้างเครื่องมือวิจัย  การรวบรวมข้อมูล  การ
วิเคราะห์ข้อมูล   การเขียนรายงาน   การฝกปฏิบัติการด าเนินงานวิจัยภาคสนาม   การใช้สถิติ  สถิติภาคพรรณนา 
สถิติวิเคราะห์เบื้องตนและเทคนิคการใชสถิติในงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
 

2503902   ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 2    3(2-2-5)                                     
  Social Science Research Methodology 2 
            ปรัชญาแนวคิด หลักการพ้ืนฐานของการวิจัยเชิงคุณภาพ กระบวนการด าเนินการวิจัยเชิง
คุณภาพการออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพกับการท างานภาคสนามอย่างมีส่วนร่วม  การศึกษาและตรวจสอบ
เอกสาร การฝึกวิจัยภาคสนาม วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบต่างๆ การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย
เชิงคุณภาพ และจรรยาบรรณของนักวิจัย   
2531102   หลักสังคมวิทยา       3(3-0-6)   
  Principles of Sociology 
           นิยาม ขอบเขต ประวัติความเป็ นมา แนวคิดของนักสังคมวิทยา วิธีการศึกษาสังคมวิทยา 
ความส าคัญของสังคมวิทยาในฐานะที่เปนแขนงหนึ่งของสังคมศาสตร  ทฤษฎีหลักของสังคมวิทยา การจัดระเบียบ
ทางสังคม  การจัดชวงชั้นทางสังคม กลุมสังคม สถาบันสังคม การขัดเกลาทางสังคม กระบวนการทางสังคม 
พฤติกรรมรวมหม ูพฤติกรรมเบี่ยงเบน การเสียระเบียบทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม์ 
2531401   เมืองศึกษา          3(3-0-6) 
  Urban Studies 
  นิยาม ขอบเขต ประวัติความเป็นมา ปัจจัยที่มีผลต่อการก่อเกิดและการพัฒนา ภูมิศาสตร์กับการ
ตั้งถิ่นฐาน พัฒนาการเมืองในประเทศและต่างประเทศ การเติบโตและขยายตัวของเมือง สภาพความเป็นอยู่ทาง
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กายภาพ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ปัญหาสังคมเมือง การบริหารและพัฒนาเมือง แนวคิดและกระบวนทัศน์การ
พัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน แนวคิดเมืองอัจฉริยะและเมืองกระชับ  
2531403 ทฤษฏีและหลักพัฒนาสังคมเมือง     3(3-0-6) 
  Theory and Principle of Urban Development 
            นิยาม หลักการ และแนวคิดทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาสังคมเมือง องค์ความรู้ด้านการ
พัฒนาชุมชน กลุ่มก้อนทางสังคม หลักและกระบวนการพัฒนาองค์ความรู้เชิงพ้ืนที่ องค์ความรู้ด้านกายภาพ สังคม 
เศรษฐกิจเมือง การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม องค์ความรู้ด้านการบริหารงาน ภาวะผู้น า การพัฒนา
ภาวะผู้น า การบริหารและพัฒนาองค์กร 
2531404   จริยธรรมส าหรับการบริหารและพัฒนา                                           3(3-0-6) 
  Ethics for Administration and Development  
  ความหมาย ความส าคัญ หลักศาสนาปรัชญา คุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม วินัย และระเบียบข้อ
ปฏิบัติที่เก่ียวข้อง หลักธรรมาภิบาล การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี คุณธรรมความซื่อตรงและความโปร่งใส การ
ไม่รับสินบน การไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ระบบกลไก ตัวชี้วัด การประเมินผล กรณีศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ
จริยธรรมในวิชาชีพ 
2532401   ทฤษฎีการวางแผนและการตัดสินใจ      3(3-0-6) 
  Planning and Decision Making Theory 
  แนวคิด ทฤษฎี หลักการและความส าคัญ กระบวนการการใช้เหตุผล กระบวนการวางแผนและ
การตัดสินใจ เครื่องมือปฏิบัติการ การก าหนดเป้าหมาย การสืบค้นและวินิจฉัย การสร้างทางเลือก การจ าลอง
สถานการณ์ในอนาคต การวิเคราะห์เปรียบเทียบ การวิเคราะห์ SWOT การวิเคราะห์ความเสี่ยง การล าดับ
ความส าคัญ การฝึกปฏิบัติการวางแผนและการตัดสินใจ 
2533102        การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม                                        3(3-0-6) 

Social and Cultural Change 
  ความหมาย ความเป็นมา วิวัฒนาการสังคมและวัฒนธรรรม แนวคิด ทฤษฎี และรูปแบบการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงในระดับเมือง ภูมิภาค 
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ การรับมือกับความเปลี่ยนแปลง การสร้างความร่วมมือระหว่างภาคีใน
ระดับต่างๆ กรณีศึกษาในสังคมไทยและสังคมตะวันตก  
2553311 ระบบสารสนเทศส าหรับการพัฒนาสังคมเมือง    3(2-2-5)  
  Information System for Social Development 
  ความส าคัญ แนวคิดทีเ่กี่ยวกับการจัดการข้อมูลและระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศในองคกร การวางแผน การปฏิบัติงาน การติดตาม และประเมินผลงานโดยใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศ 
การบูรณาการงานโดยการใชฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเชิงพ้ืนที่ กรณีศึกษาระบบสารสนเทศในองคกร
ภาครัฐที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาสังคม 
2553317 การบริหารโครงการเชิงพื้นที่   3(3-0-6)  
  Area Based Project Management 
  ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบและรูปแบบของโครงการ ความสัมพันธระหวางนโยบาย 
โครงการ และงานประจ า การบริหารทรัพยากรโครงการ การบริหารโครงการเชิงพ้ืนที่ การบริหารโครงการด้วย
กระบวนการมีส่วนร่วม การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเขียนโครงการ การติดตามตรวจสอบโครงการ การ
ประเมินผลโครงการ การวิเคราะห์ผลการประเมิน 
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2.3)  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน       ไม่น้อยกว่า  48     หน่วยกิต 
2.3.1) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ         33     หน่วยกิต 

2531406    การอนุรักษ์มรดกเมือง       3(2-2-5) 
  Urban Heritage Conservation 
  นิยาม ความส าคัญ กรอบคิด ประเภทของมรดกเมือง นโยบายและยุทธศาสตร์ภาครัฐ มิติการ
อนุรักษ์ เมืองเก่า เมืองโบราณ แหล่งโบราณคดี ภาคีท่ีเกี่ยวข้อง หลักการและกระบวนการการอนุรักษ์ การอนุรักษ์ 
บนความร่วมมือและการมีส่วนร่วม ระบบกลไก เครื่องมือ ตัวชี้วัดการอนุรักษ์มรดกเมือง การน าแผนไปสู่การ
ปฏิบัติ กรณีศึกษาในแต่ละภูมิภาค การฝึกปฏิบัติการอนุรักษ์มรดกเมือง 
2531407   การพัฒนาชุมชนเมือง       3(3-0-6) 
  Urban Community Development 
           หลักการ แนวคิด ทฤษฎีกี่ยวกับการพัฒนาสังคมเมือง ความเป็นมา ความส าคัญ ประเภทและ
ลักษณะชุมชนเมือง ชุมชนแออัด ชุมชนการเคหะ ชุมชนดั้งเดิม ชุมชนหมู่บ้าน อาคารชุด ความแตกต่างของชุมชน
เมืองกับชนบท กระบวนการเป็นเมือง กระบวนการพัฒนาชุมชนเมือง ภาคีที่เกี่ยวข้อง การมีส่วนร่วม การสร้าง
ความร่วมมือ ปัจจัยความส าเร็จ เงื่อนไขและข้อจ ากัด เครื่องมือและขั้นตอนการพัฒนา กรณีศึกษาการ พัฒนา
ชุมชนเมือง 
2531408    นโยบายและการวางแผนพัฒนาสังคมเมือง      3(3-0-6) 
  Urban Development Policy and Planning 
            หลักการ ความส าคัญ นโยบายและยุทธศาสตร์ภาครัฐ ล าดับขั้นและทิศทางการพัฒนา แนวโน้ม
การเจริญเติบโต ประเภทและลักษณะนโยบายและการวางแผน ลักษณะเฉพาะของแผนพัฒนาสังคมเมือง 
ฐานข้อมูลสารสนเทศ ตัวชี้วัดความส าเร็จ และความร่วมมือในเชิงพ้ืนที่ กรณีศึกษาระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด 
ระดับภูมิภาค การน านโยบายและแผนไปสู่การปฏิบัติ 
2531415 การอนุรักษ์และพัฒนาย่านชุมชน      3(2-2-5) 
  District Preservation and Development  
  นิยาม ความส าคัญ กรอบคิด รูปแบบ องค์ประกอบ แนวทาง ระบบกลไก กระบวนการอนุรักษ์
และพัฒนาย่านชุมชน ภาคีระดับชุมชน ท้องถิ่น ภูมิภาค ส่วนกลาง บทบาทแต่ละภาคี กรณีศึกษาย่านเก่า -เมือง
เก่าในภูมิภาคต่างๆ และในต่างประเทศ กรณีศึกษาที่ประสบความส าเร็จและล้มเหลว ผังแม่บทย่าน-เมือง ผัง
เฉพาะพ้ืนที่ การขับเคลื่อนแผนและผังแม่บท เกณฑ์การประเมิน  
2532501 สวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์      3(3-0-6)  
  Social Welfare and Social Work 
  ความหมาย ปรัชญา ขอบเขต วัตถุประสงคและความส าคัญของงานสวัสดิการสังคมและการ
สังคมสงเคราะห์ ความสัมพันธของงานสวัสดิการสังคมกับงานสังคมสงเคราะห์  วิวัฒนาการงานสวัสดิการสังคม
และการสังคมสงเคราะห์ บทบาทหนาที่ ลักษณะและขอบเขตการท างานและใหบริการ ศึกษาเปรียบเทียบงาน
สวัสดิการสังคมและงานสังคมสงเคราะห์ในประเทศไทยและต่างประเทศ 
 
 
 
2533408 การบริหารโครงการพัฒนาสังคม       3(3-0-6) 
  Management of Social Development Project  
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  ความส าคัญ นโยบายและยุทธศาสตร์ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง รูปแบบและประเภทงานพัฒนาสังคม 
กระบวนการพัฒนาสังคม กลุ่มประชากร ปัญหาทางสังคมของแต่ละกลุ่มประชากร การส ารวจและวิเคราะห์ปัญหา 
การจัดท าและบริหารโครงการพัฒนาสังคม กระบวนการ เทคนิคและเครื่องมือ แผนที่ แผนผัง ตัวชี้วัดโครงการ 
การประเมินผลโครงการ กรณีศึกษาโครงการที่เกี่ยวข้อง 
2533410 สังคมเมืองแบบกระชับ      3(3-0-6) 
  Compact Urban Society 
  นิยาม ความส าคัญ นโยบายและยุทธศาสตร์ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์เมือง
กระชับ ภาคีการพัฒนา องค์ประกอบสังคมเมืองแบบกระชับ ระยะสัญจร วิถีสัญจร การใช้ประโยชน์ที่ดินและ
อาคาร ศูนย์การสัญจรแบบต่อเนื่อง การส่งเสริมคุณภาพชีวิต เคหะที่อยู่อาศัยส าหรับคนทุกกลุ่ม ประโยชน์ระยะ
สั้นและระยะยาว กรณีศึกษาในประเทศต่างประเทศ และประเทศในอาเซียน 
2534903    สัมมนาปัญหาการพัฒนาสังคมเมือง          3(2-2-5) 
  Seminar on Urban DevelopmentProblem 
           ความส าคัญ หลักการ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง นโยบายและยุทธศาสตร์ภาครัฐ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เมืองและภูมิภาค การส่งเสริมเขตเศรษฐกิจ สังคมเมืองน่าอยู่ สังคมเมืองแบบกระชับ 
เมืองท่องเที่ยว การอนุรักษ์เมืองเก่า ปัญหาการพัฒนาเมือง สาระส าคัญ สถานการณ์ ผลกระทบ และแนวทางการ
แก้ปัญหา กรณีศึกษาในประเทศต่างประเทศ และประเทศในอาเซียน 
2564706 กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น     3(3-0-6)  
  Law for Local Governance 
  กฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาสิ่งปลูกสร้างในเขตชุมชนเมือง พ.ร.บ. การบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ร.บ.ผังเมือง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ร.บ.จัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาเมือง ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ร.บ.ควบคุมอาคารกฎหมายเกี่ยวกับอาคารและที่ดิน เทศบัญญัติ 
ข้อบังคับ ระเบียบที่เก่ียวข้อง  
3533402   การวางแผนด้านการเงินและงบประมาณ      3(3-0-6)  
  Budget and Financial Planning 
           การวางแผนด้านการเงินและงบประมาณระยะสั้น และระยะยาว การติดตามตรวจสอบ การ
ควบคุมการด าเนินโครงการ การก าหนดนโยบายด้านการเงิน การจัดท างบประมาณชนิดต างๆ  การวิเคราะห์
ผลต่างงบประมาณ การรายงานผลด้านการเงิน เทคนิคการจัดท างบประมาณสมัยใหม การวิเคราะห์พฤติกรรมที่
เกี่ยวของกับการวางแผนด้านการเงินและงบประมาณ 
4063407   การวิเคราะห์และการประเมินผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 
  Social and Environmental Analysis and Impact Assessment 
           สภาวการณและการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดลอม การประเมินผลกระทบและการ
พยากรณ์ผลกระทบทางกายภาพ ชีวภาพเศรษฐกิจสังคม การสรุปสาเหตุที่ท าให เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือ
ผลกระทบ การก าหนดตัวชี้วัด การติดตามตรวจสอบตัวชี้วัดการเสนอแนวทางแกไขปัญหา การจัดท ารายงาน
ผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 

2.3.2)  กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก    15    หน่วยกิต 
ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

 

2531405   วัฒนธรรมเมือง        3(3-0-6)  
  Urban Culture 
            นิยาม แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง องค์ประกอบ รูปแบบการก่อเกิดและเปลี่ยนแปลงของ
วัฒนธรรมเมือง กระแสนิยมในสังคมการสื่อสาร การเลียนแบบพฤติกรรม ผลกระทบที่มีต่อพฤติกรรมบุคคล 
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วัฒนธรรมชนบท วัฒนธรรมชาติ การถ่ายเทระหว่างวัฒนธรรม อัตลักษณ์ของวัฒนธรรมในพ้ืนที่ การสังเคระห์และ
ส่งเสริมวัฒนธรรมเมือง  
2531409    การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจเมืองในยุคใหม่      3(3-0-6) 
  Urban Economic Change in Modern Era 
            นิยาม ความส าคัญ การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจเมืองยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร การ
ลงทุนข้ามชาติ  ประยุกต์ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์การเมืองกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน ศึกษาเศรษฐกิจ
ผสมผสาน ธุรกิจขนาดกลางและเล็ก ธุรกิจครัวเรือน วัฒนธรรมท้องถิ่นกับโลกสากล ดุลยภาพระหว่างเศรษฐกิจยุค
ใหมก่ับการพึ่งตนเอง กรณีศึกษาในประเทศต่างประเทศ และประเทศในอาเซียน 
2531413  หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน      3(3-0-6)   
  Principle of Sustainable Development  
            นิยาม ความเป็นมา ความส าคัญ แนวคิดทฤษฎี ปรัชญาแนวคิดเศรษกิจพอเพียง ปัญหาและ
ผลกระทบจากการพัฒนาในรูปแบบเดิม ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต หลักการและ
กระบวนการพัฒนา เครื่องมือและขั้นตอนการพัฒนา ตัวชี้วัดและการประเมินผล กรณีศึกษาในประเทศ
ต่างประเทศ และประเทศในอาเซียน 
2531414 การพัฒนาย่านเศรษฐกิจเมือง      3(3-0-6) 
  Urban Economic District Development 
  นิยาม ความส าคัญ พัฒนาการเศรษฐกิจ เศรษฐกิจเมืองในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ลงทุนข้ามชาติ การประยุกต์แนวคิดเศรษกิจพอเพียงและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
หลักการและกระบวนการพัฒนาย่าน ความร่วมมือกับผู้ประกอบการ ระบบกลไก ตัวชี้วัด กรณีศึกษาในประเทศ
ต่างประเทศ และประเทศในอาเซียน 
2531601 การก าหนดแบบผังเมือง       3(2-2-5) 
  UrbanPlan Designation  
  ความเป็นมาและความส าคัญ ประเภทของผังเมือง ภาคีที่เกี่ยวข้อง นโยบายและยุทธศาสตร์
ภาครัฐ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ หลักการและกระบวนการก าหนดแบบ สัญลักษณ์ที่
เกี่ยวข้อง ผังภาค ผังเมือง ผังเฉพาะพ้ืนที่ ผังแม่บทโครงการ การใช้ที่ดิน โครงข่ายคมนาคม การน าผังไปสู่การ
ปฏิบัติ กฏหมาย มาตรการ และเครื่องมือบังคับใช้  
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2532107 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการวางแผนพัฒนาสังคมเมือง   3(2-2-5) 
Geographical Information Systems for Urban Development Planning 

  ความเป็นมาและความส าคัญ ประเภทของสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวางแผน โครงสร้างของ
ระบบ การปรับแก้ระบบ วิธีการจ าแนก การจัดเก็บข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล การเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศ การ
วิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลด้วยโปรแกรมและแบบจ าลอง การฝึกปฏิบัติการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการ
วางแผนพัฒนาสังคมเมือง 
2532110 ปฏิบัติการวางผังย่านเศรษฐกิจเมือง     3(2-2-5) 

Workshopfor Economic District Planning 
            ปฏิบัติการวางผังย่าน ผังชุมชน ผังทางกายภาพแผนและนโยบาย การก าหนดพ้ืนที่ศึกษา การ
สืบค้นข้อมูลสารสนเทศเชิงพ้ืนที่ การก าหนดกลุ่มประชากร รายได้ อาชีพ ปัญหาและแนวโน้มเศรษฐกิจ สภาพ
พ้ืนที่ นโยบายภาครัฐ ความสอดคล้องของแผนระดับต่างๆ องค์ประกอบและขอบข่ายผัง กระบวนการ และ
เป้าประสงค์การวางผังย่านเศรษฐกิจ การน าผังไปสู่การปฏิบัติ 
2532402    การบริหารจัดการปัญหาสังคมเมือง       3(3-0-6) 
  Urban Problems Administration 
            ความส าคัญ แนวคิดทฤษฎี และประเภทปัญหาสังคมเมือง ปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด การ
พนัน ชุมชนแออัด การหย่าร้าง สุขอนามัย สุขภาพจิต เงื่อนไขและปัจจัยที่ท าให้เกิดปัญหา ผลกระทบของปัญหา 
ภาคีที่เกี่ยวข้อง นโยบายและยุทธศาสตร์ของภาครัฐ การบริหารจัดการปัญหาของแต่ละภาคี ระบบกลไก ตัวชี้วัด 
กรณีศึกษาในประเทศต่างประเทศ และประเทศในอาเซียน 
2532403 สถานการณ์ปัจจุบันในสังคมเมือง      3(3-0-6) 
  Current Situation in Urban Society    
  ความส าคัญ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง แนวทางวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง และสิ่งแวดล้อม สภาพปัญหาและบริบทสังคม ปญหาในแต่ละด้านท่ีเปนอุปสรรค การวิเคราะห์หาปัจจัย
ที่ส่งผลต่อปัญหา เทคนิคการจ าแนกปัจจัย เทคนิคต้นไม้ปัญหา แนวทางแก้ปัญหา ภาคีท่ีเกี่ยวข้อง ผลที่คาดว่าจะ
ไดรับการจัดท าข้อเสนอโครงการจากสภาพปัญหาและบริบทสังคม  
2532405 หลักการออกแบบเมือง       3(3-0-6) 
  Urban DesignPrinciple  
  นิยาม ความเป็นมา ความส าคัญ นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เมืองน่าอยู่ เมืองอัจฉริยะ 
เมืองท่องเที่ยว องค์ประกอบพื้นฐาน ทางสัญจร ย่าน พ้ืนที่เปิดโล่ง แลนด์มาร์ค ชุมทางหรือกลุ่มกิจกรรม เส้นขอบ
ฟ้า หลักการและกระบวนการออกแบบพ้ืนที่เมือง การเขียนผังย่าน ผังบริเวณ ผังเฉพาะพ้ืนที่ ผังปรับปรุงภูมิทัศน์ 
โครงการปรับปรุงพื้นที่ การออกแบบบนความร่วมมือ กรณีศึกษาที่เก่ียวข้อง 
2532407 องค์กรปกครองท้องถิ่นกับการวางแผนเมือง    3(3-0-6) 
  Local Government and Urban Planning 
            ความส าคัญ บทบาทและภาระกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภทภาระกิจ การ
วางแผนเชิงพ้ืนที่ องค์ประกอบ ข้อควรค านึง และกลยุทธการวางแผน ฐานข้อมูลสารสนเทศเชิงพ้ืนที่  ด้านการ
สัญจร ด้านการระบายน้ า ด้านการจัดการขยะ ด้านสาธารณสุข-การดูแลผู้สูงอายุ ด้านการศึกษาและพัฒนาชุมชน 
ด้านศิลปวัฒนธรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จในแต่ละด้าน   
 
2533401   การวางแผนพัฒนาเมืองแบบบูรณาการ     3(3-0-6) 
  Urban Planning for Integrated Development 
  ความเป็นมาและความส าคัญ แนวคิดที่เกี่ยวข้อง การก าหนดนโยบาย จัดท าแผน และโครงการ
เชิงบูรณาการ ครอบคลุมงานพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ที่อยู่อาศัย อาชีพ สาธารณสุข การศึกษา สิ่งแวดล้อม 
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ศิลปวัฒนธรรม ภาคีที่เกี่ยวข้อง ความร่วมมือระหว่างภาคี การมีส่วนร่วมของประชาชน เทคนิคการพัฒนาแบบ
บูรณาการ การใช้ข้อมูลสารสนเทศเชิงพ้ืนที่ในการพัฒนา การตรวจสอบความซ้ าซ้อนของโครงการพัฒนา 
2533402 การวางแผนและจัดการธุรกิจเขตชุมชนเมือง     3(3-0-6) 
  Business District Management and Planning  
  ความส าคัญ นโยบายและยุทธศาสตร์ภาครัฐ รูปแบบและประเภทธุรกิจเชตชุมชนเมือง ตลาด
กลาง ตลาดชานเมือง ห้างค้าส่ง ร้านค้าส่ง ร้านค้าปลีก การเชื่อมโยงกลไกเศรษฐกิจประเทศกับท้องถิ่น การ
วิเคราะห์ฐานการผลิต การตลาด การลงทุน การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการตลาด การวางผังพัฒนา การ
วางแผนจัดการ กรณีศึกษาในประเทศต่างประเทศ และประเทศในอาเซียน 
2533403   การจัดการความเจริญเติบโตของชุมชนเมือง    3(3-0-6) 
  Urban Growth Management 
  ความเป็นมาความส าคัญ นโยบายและยุทธศาสตร์ภาครัฐ ภาวะความเจริญเติบโตของเมือง 
กระบวนการเป็นเมือง ภาวะเมืองโตเดี่ยว การเพ่ิมจ านวนประชากร การย้ายถิ่นมาประกอบอาชีพ ปัญหาการขาด
ที่อยู่อาศัย ชุมชนแออัด การว่างงาน คนร่อนเร่ ปัญหาสังคม ยาเสพติด แนวทางการจัดการปัญหาระดับนโยบาย 
เครื่องมือ กระบวนการ และตัวชี้วัดการจัดการ 
2533404   การจัดการระบบบริการสังคมเมือง                                           3(3-0-6) 
  Managementof Urban Service System 
           ความส าคัญ นโยบายและยุทธศาสตร์ภาครัฐ รูปแบบและลักษณะการบริการสังคม บริการ
เอกสาร การออกใบอนุญาติ การให้เบี้ยยังชีพ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ระบบการจัดการฐานข้อมูล การจัดท า
ฐานข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การก าหนดช่องทางรับบริการ ระบบกลไก ตัวชี้วัด การประเมินความพึง
พอใจ  
2533406 การจัดการโครงการสิ่งแวดล้อมเมือง     3(3-0-6) 
  Management of Urban Environment Project  
  ความส าคัญ แนวคิดท่ีเกี่ยวข้อง หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน นโยบายภาครัฐ ลักษณะและรูปแบบ
สิ่งแวดล้อม ปัญหาที่ปรากฏในเมือง ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหา การจ าแนกปัจจัย ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจาก
การก่อสร้าง รูปแบบการจัดการ การอนุรักษ์ การควบคุม การฟ้ืนฟู การพัฒนา การจัดท าและบริหา รโครงการ 
ภาคีท่ีเกี่ยวข้อง ระบบกลไก ตัวชี้วัด การประเมินผล กรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
2533409 สังคมเมืองแบบอัจฉริยะ      3(3-0-6) 
  Smart Urban Society 
  นิยาม ความส าคัญ แนวคิดที่เกี่ยวข้อง นโยบายและยุทธศาสตร์ภาครัฐ ปัญหาสังคมเมือง
แบบเดิม ประโยชน์ระยะสั้นและระยะยาวของสังคมเมืองแบบใหม่ ตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์สังคมเมืองแบบอัจฉริยะ 
ภาคีการพัฒนา องค์ประกอบพ้ืนฐาน ระบบการสัญจร ระบบอ านวยความสะดวก ระบบความปลอดภัย ระบบ
ฐานข้อมูล ระบบประหยัดพลังงาน กรณีศึกษาในประเทศและต่างประเทศ  
2533411 การจัดการปัญหาชุมชนแออัด           3(3-0-6) 
  Management of Slum Community Problem  
  ความเป็นมา ความส าคัญ นโยบายและยุทธศาสตร์ภาครัฐ รูปแบบลักษณะ และพัฒนาการชุมชน
แออัด แนวทางการแก้ปัญหาในอดีตและปัจจุบัน พฤติกรรมทางสังคมและวิถีชีวิตของคนในชุมชน การสร้างกลุ่ม
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ก้อนทางสังคม กระบวนการมีส่วนร่วม โครงการและภาคีที่เกี่ยวข้อง ระบบกลไกการจัดการ ตัวชี้วัด การ
ประเมินผล กรณีศึกษาในประเทศและต่างประเทศ  
2533412   การจัดการงานสวัสดิการสังคม      3(3-0-6) 
  Management of Social Welfare 
  ความส าคัญ ลักษณะ ประเภท และกลุ่มของงานสวัสดิการสังคม ปัญหาของงานแต่ละกลุ่ม กลุ่ม
งานสวัสดิการผู้ยากไร้ งานสวัสดิการเด็ก งานสวัสดิการผู้ป่วย งานสวัสดิการผู้สูงอายุ ภาคีที่เกี่ยวข้อง การสร้าง
ความรับรู้และความร่วมมือ องค์กรสื่อกลาง กระบวนการจัดการ เทคนิคและเครื่องมือ ระบบกลไก ตัวชี้ วัด การ
ประเมินผล กรณีศึกษาในประเทศและต่างประเทศ 
2534408 การเมืองและการปกครองเมือง       3(3-0-6) 
  Politics and Urban Governance 
            ความเป็นมา ความส าคัญ รูปแบบการปกครองเมือง รูปแบบการบริหารส่วนท้องถิ่น การเมือง
ภาคประชาชน มติมหาชน ประชาพิจารณ์ การไต่สวนสาธารณะชุมชนกับการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร 
ความขัดแย้งในสังคมการเมือง การเคลื่อนไหวของการเมืองภาคประชาชน ผลกระทบต่อการเมืองในระดับประเทศ 
กรณีศึกษาในประเทศต่างประเทศ และประเทศในอาเซียน 
2552302 การบริหารงานคลังและงบประมาณ       3(3-0-6)  
  Fiscal and Budgeting Administration 
  ความหมาย ทฤษฎี แนวคิด นโยบายทางเศรษฐกิจ นโยบายการคลัง นโยบายการเงินของรัฐ 
ระบบการคลัง ระบบภาษีอากร รายรับรายจ่ายของรัฐ หนี้สาธารณะ กระบวนการงบประมาณ การ 
วิเคราะหงบประมาณ เทคนิควิเคราะห์ ปญหาการบริหารงานคลังและงบประมาณในประเทศไทย กรณีศึกษาการ
บริหารงานคลังและงบประมาณในประเทศและต่างประเทศ 
2562607 กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาสังคมเมือง    3(3-0-6)  
  Law for Urban Administration and Development  
            กฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาสังคมเมือง พ.ร.บ. การบริหารราชการแผ่นดิน พ.ร.บ.
ผังเมือง พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ร.บ.จัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาเมือง ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง พ.ร.บ.ควบคุมอาคารกฎหมายเกี่ยวกับอาคารและที่ดิน เทศบัญญัติ ข้อบังคับ และระเบียบที่
เกี่ยวขอ้ง 
 

2.4) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ        7  หน่วยกิต 
2534803 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพพัฒนาสังคมเมือง  2(1-2-3) 
  Preparation of Practicum in Urban Development  
           กิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของนักศึกษากอนออกฝกประสบการณวิชาชีพในดานการรับรู
ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะ
ที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยเนนการฝกทักษะระดับสูงภาคปฏิบัติในงานและกิจกรรมส าหรับการฝกประสบการณ
วิชาชีพการพัฒนาสังคมเมือง 
 
2534804 การฝกประสบการณวิชาชีพพัฒนาสังคมเมือง     5(450) 
  Practicum in Urban Development  
  ประสบการณวิชาชีพการพัฒนาสังคมเมืองเพ่ือใหไดรับความรู ทักษะ เจตคติ และประสบการณ
ในอาชีพการบริหารและพัฒนาเมืองฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ หรือ
รัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้องจ านวน 450 ชั่วโมง การศึกษาปัญหาพิเศษโดยจัดท าเปนหัวขอที่เกี่ยวของกับปัญหาที่พบใน
หน่วยงานซึ่งสอดคล้องกับความสนใจของนักศึกษา ภายใต้ความเห็นชอบของอาจารย์นิเทศ  
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  3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกิต 

เลือกจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไม่ซ้ าซ้อนกับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชา
นี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัดและความสนใจ และต้องไม่เป็นรายวิชาในสาขาวิชาเอกนั้น    


